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Relikwie na pl. Teatralnym

Świątynia apostołów

tekst
Tomasz Gołąb

W

arszawa żyje!
I to jak! Jeśli
w tym mieście grupa
rodziców ze swoimi
dziećmi – uczniami
jednej ze szkół, wcale nie
katolickiej z nazwy – jest
w stanie przyciągnąć
na niszową, nieznaną
wcześniej i w dodatku
religijną imprezę
tłumy warszawiaków,
wspólnie z nimi śpiewać
kolędy i maszerować
mimo mrozu przez Stare
Miasto, nie jest
źle. Wszystko wskazuje
na to, że w stolicy budzi
się nowa tradycja.
Orszak Trzech Króli
ma ruszyć także
w przyszłych latach.
A może doczekamy
się, że 6 stycznia
będzie dniem
ustawowo wolnym
od pracy?

Jakub Szymczuk

Kościół środowisk
twórczych ma
trzeciego patrona.
27 grudnia spoczęły
w nim relikwie
św. Jana Ewangelisty.

redaktor wydania

D

o bycia świadkami Jezusa
na wzór apostołów zachęcał
wiernych abp Kazimierz Nycz,
który przewodniczył uroczystej
Eucharystii w kościele twórców.
Metropolita warszawski umieścił
pomiędzy ołtarzem głównym a ołtarzem Matki Bożej maleńką cząstkę relikwii św. Jana w ozdobnym
relikwiarzu z wizerunkiem głowy
Ewangelisty. Św. Jan w ten sposób
stał się obok świętych Andrzeja
Apostoła i brata Alberta – trzecim
patronem tej świątyni. Wcześniej
rektor kościoła twórców, ks. prałat
Wiesław Niewęgłowski, postarał
się o relikwie św. Andrzeja oraz
św. Tomasza.
W homilii abp Nycz przywołał
postać św. Jana, którego wspomnienie

Maleńka cząstka relikwii św. Jana, umiłowanego ucznia Chrystusa,
umieszczona została między ołtarzem głównym i ołtarzem Matki
Bożej

obchodzone jest 27 grudnia – umiłowanego ucznia Jezusa, należącego
do grona trzech, którzy byli z Nim
w najważniejszych chwilach, jedynego, który stał z Maryją pod krzyżem, świadka testamentu Jezusa
– przekazania Kościołowi Matki.

Jakub Szymczuk

Poszli, znaleźli

tg/KAI

D

wa wielbłądy z cyrku w Pruszkowie, konie, 21 owieczek
z Koniakowa i jakieś dwa tysiące
warszawiaków przeszło 4 stycznia
w niezwykle barwnym i wesołym
korowodzie z pl. Zamkowego na
nowomiejski Rynek w pierwszym
od stuleci Orszaku Trzech Króli.
Niezwykłe jest to, że wszystko
zorganizowali rodzice i dzieci ze
szkoły „Żagle” w Józefowie. Chętni
otrzymali śpiewniki i maski, by kroczyć za podzielonym na trzy grupy
orszakiem. Razem z Melchiorem,
Kacprem i Baltazarem dotarli do
Betlejemskiej Szopy ustawionej
przed kościołem sakramentek i długo jeszcze śpiewali kolędy. Mimo
wiatru i mrozu uliczne jasełka
poprowadził abp Kazimierz Nycz,
który na sutannę narzucił serdak,
a na piuskę – góralską copkę.

•
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Plac Zamkowy. Orszak Trzech Króli wyrusza w kierunku Betlejemskiej Szopy na Rynek Nowego
Miasta

Zaznaczył też, że św. Jan Ewangelista, autor najgłębszej teologicznie
i najdojrzalszej Ewangelii, rozpoczynającej się przepięknym prologiem
o Słowie, jest szczególnym patronem
ludzi pióra.

gość warszawski

Wieczny odpoczynek daj im, Panie

Jakub Szymczuk

Incarnatus est

30 grudnia w kościele środowisk twórczych wystąpili Anna
Radziejowska i Jarosław Bręk z towarzyszeniem na fortepianie
Mariusza Rutkowskiego

II Festiwal Bożonarodzeniowy. Francuskie kolędy z połowy
ubiegłego tysiąclecia, melodie
góralskie w wykonaniu Hani
Chowaniec-Rybki i Dziecięcej
grupy śpiewaczej Sykowni
z Załucznego, pastorałki ze
śpiewnika księdza Michała
Miduszewskiego i kolędy

Chóru Cantate Domino z parafii
Ofiarowania Pańskiego – tego
wszystkiego można było posłuchać w ramach II Festiwalu
Bożonarodzeniowego „Incarnatus
est” organizowanego przez
Filharmonię imienia Romualda
Traugutta pod patronatem
Metropolity Warszawskiego. tg

Zmarli kapłani. 25 grudnia
zmarł w Szpitalu Czerniakowskim
ks. Ryszard Józef Łapiński,
rezydent przy parafii św. Łucji
w Rembertowie. Miał 90 lat,
z czego w kapłaństwie przeżył 65.
Był wikariuszem w Koszalinie,
Elblągu, Słomczynie, a także
proboszczem w Kamionie
Skierniewickim oraz organizatorem i pierwszym proboszczem
parafii św. Łucji w WarszawieRembertowie, gdzie wybudował
świątynię i plebanię. Pełnił także
funkcję obrońcy węzła małżeńskiego i sędziego w sądzie metropolitalnym. Uroczystościom pogrzebowym 3 stycznia przewodniczył abp
Henryk Hoser. 27 grudnia 2008 r.
w 95. roku życia i w 63. roku

kapłaństwa odszedł do wieczności ks. Wiktor Pluto-Prądzyński
CM, były proboszcz parafii
Świętego Krzyża w Warszawie.
Parafianie i liczni księża żegnali
go 31 grudnia w bazylice świętokrzyskiej, po czym odprowadzili od IV Bramy Cmentarza na
Powązkach na miejsce wiecznego
spoczynku, do Grobowca Księży
Misjonarzy. 2 stycznia 2009
roku zmarł w wieku 84 lat, z tego
w kapłaństwie 53, ks. prał. Julian
Paszkiewicz, kanonik honorowy Kapituły Wilanowskiej. Był
proboszczem parafii w Kozłowie
Szlacheckim, w Siennicy i w parafii św. Maksymiliana Kolbego na
Służewcu, gdzie kontynuował
budowę kościoła.
tg

W rocznicę śmierci kard. Kakowskiego
Jakub Szymczuk

II

Opłatek (przyszłych) mistrzów
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Agata Puścikowska

Wawer. – Módlcie się, jakby
wszystko zależało od Boga, a trenujcie, jakby wszystko zależało od
was – mówił Leszek Blanik, mistrz
olimpijski w gimnastyce z Pekinu
podczas XX Ogólnopolskiego

Ks. Mirosław Mikulski,
prezes Katolickiego
Stowarzyszenia
Sportowego RP,
zorganizował minikonkurs
rzutu do kosza.
Ksiądz prymas
zadziwił wszystkich
świetnym strzałem!

Opłatka Sportowców, który
odbył się 3 stycz- pod
nia w hali sporto- patronatem
wej Zespołu Szkół „Gościa”
nr 70. W spotkaniu
zorganizowanym przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe RP wzięli udział sportowcy z wieloletnim dorobkiem
i tytułami – starzy mistrzowie
i sportowy narybek – przyszłość polskiego sportu. Z całej
Polski przyjechała młodzież
zrzeszona w parafialnych klubach sportowych. Prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz
zapowiedziała, że Warszawa
nadal będzie wspierać młodych
sportowców. – W ubiegłym
roku zorganizowaliśmy 150
imprez, w których wzięło udział
250 tys. dzieci. W nowym roku
chcemy kontynuować wszystkie
dotychczasowe projekty, a także
upowszechniać sport wśród
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów. Miasto
przeznaczy na sport i rekreację
ponad 470 mln zł – zapewniła.

ap

W przedostatnim dniu starego roku arcybiskup metropolita
warszawski Kazimierz Nycz w bazylice archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela odprawił Mszę św. w 70. rocznicę śmierci
kard. Aleksandra Kakowskiego

Odznaczony ks. Sadłowski
Zbrosza Duża. Proboszcz
parafii w Zbroszy Dużej ks.
Czesław Sadłowski został odznaczony odznaką „Zasłużony
dla Mazowsza”. Wyróżnienia
gratulowali księdzu Krzysztof
Borkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, oraz Adam
Struzik, marszałek województwa
mazowieckiego. Ksiądz Sadłowski
– legenda walki z komunistycznymi władzami o wolność i demokrację – dba nie tylko o potrzeby religijne mieszkańców Zbroszy. Z jego
inicjatywy powstała kawiarenka
internetowa, siłownia, lokalna,
katolicka stacja radiowa, tygodnik

parafialny (wydawany też w wersji internetowej), uczniowski klub
sportowy, prowadzone są warsztaty teatralne, kursy komputerowe,
odbywają się dyskoteki, pokazy
filmów, organizuje się wycieczki,
obozy i pielgrzymki.
jjw

warszawa@goscniedzielny.pl
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Tenis stołowy: nic nie kosztuje, a od telewizora odciąga

Radość ping-ponga

O

, tu grają dzieci z Białorusi,
Margerita ma osiem lat
i pokonała już chyba wszystkie swoje rywalki – mówi ks.
Mirosław Mikulski, organizator
turnieju, prezes Katolickiego
Stowarzyszenia Sportowego RP.
Przyjechały dzieci tylko polskiego
pochodzenia? – A skąd – macha
ręką kapłan. – Owszem, niektóre
mają korzenie polskie. Ale wiele
z nich to Białorusini, dzieci z dziada pradziada prawosławne. Taki
tu robimy najlepszy, sportowy
ekumenizm. Dzieci się poznają, są
razem. Nie trzeba wielkich słów
i tłumaczenia. Grają razem, poznają się, gadają, jedzą przygotowane
posiłki... Kiedyś to na turnieju mieliśmy nawet muzułmanina.
Kiedyś też i turnieje były większe. Nawet pięćset dzieci przyjeżdżało do podwarszawskiej Radości,
w której zawsze organizowany jest
turniej. Teraz dzieci wolą siedzieć
przed telewizorem i ćwiczyć przełączanie kanałów. Paletka i piłeczka to już nie dla nich.

Agata Puścikowska

Dwie szkoły,
ponad trzystu
graczy, pięćdziesiąt
stołów, a małych
plastikowych
piłeczek nikt
nie zliczy.
Zakończył się XVII
Międzynarodowy
Turniej Tenisa
Stołowego.
To tylko część młodych zawodników. W XVIII Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego brało
udział ponad 300 dzieci

Od pilota rośnie brzuch
– A najgorsze jest to, że rodzice
pozwalają na taki tryb życia – zaperza się ks. Mikulski. – Jak można
swoje własne dzieci skazywać na
otyłość, wszelkie cywilizacyjne
choroby? Nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby uprawiać sport: wystarczy rakietka i mała piłeczka.
No i odrobina zachęty.
Od lat, podczas turnieju pingpongowego, widać niepokojącą (dla
Warszawy) tendencję: na turnieje
przyjeżdża i wygrywa prowincja,
Warszawa gra coraz mniej i... dość
słabo.
– Jeśli tak dalej będzie, porośnie wam pokolenie niesprawnych
grubasków – śmiejąc się, ostrzega jedna z nauczycielek wf., która
przywiozła swoich uczniów z południa Polski.
We wszystkich salach podstawówki i gimnazjum przy ul. Bajkowej w Radości słychać miarowe
pyk-pyk, pyk-pyk. To robi wrażenie:

kilkuset uczniów, podzielonych
wiekowo (roczniki 1994–2001),
przez dwa dni rozgrywa mecz za
meczem. W każdej sali jeden, dwa,
trzy stoły. W salach gimnastycznych – stołów kilkanaście.
Zorganizowanie takiego
przedsięwzięcia to wiele miesięcy
pracy, wielu ludzi – pasjonatów
sportu. Bo oprócz przygotowania
sal, trzeba zorganizować nagrody
(właściwie dla wszystkich), przygotować smaczne i ciepłe posiłki,
znaleźć noclegi (dzieci nocowały
u parafian z Radości i kościoła
św. Patryka na warszawskim
Gocławiu).

Od paletki człowiek zdrów
– Dzieci przyjeżdżają na turniej nie tylko po to, żeby wygrać
lub przegrać i odpaść, ale po to,
żeby... grać – śmieje się ksiądz
Mikulski. – To nie jest typowy
turniej, w którym dziecko, które
przegra, siedzi bezczynnie pod

ścianą. Dzieci są podzielone wiekowo, według płci. Najpierw gra
każdy z każdym. Potem najlepsi
z najlepszymi, średni ze średnimi,
najsłabsi z najsłabszymi. Ale grają.
Do końca.
Od lat za udział w turnieju
dzieci właściwie nie płacą. Symboliczne osiem złotych spełnia
funkcję wychowawczą: jeśli coś
jest za darmo, wydaje się dzisiaj
mniej warte. Ale i tak, jeśli dziecko
pieniędzy nie ma, nie płaci. Turniej
finansowany jest częściowo przez
Ministerstwo Sportu, urząd dzielnicy Wawer, ale najwięcej dają
prywatni sponsorzy.
Ksiądz Mikulski podaje
dłuuugą kartkę z wypisanymi
darczyńcami, ludźmi zaangażowanymi w pracę przy turnieju.
Żeby wymienić wszystkich, żeby
podziękować... Wymienić wszystkich się nie da. Zresztą gdyby robili to dla podziękowań, turnieju
dawno by nie było. 
ap

Ksiądz Mikulski – kapłan z charyzmą

Ks. Jan Gawecki, Iwie, Białoruś
– Na turniej jeżdżę z dziećmi co roku. Raz jedzie nas
cały autokar, raz kilkanaście osób. To dla nas bardzo
ważne, bo dzieci z Iwia mają polskie korzenie. Niestety,
nie wszystkie rodziny uczą je języka polskiego, polskich
tradycji. Dzieci te często po raz pierwszy, właśnie
podczas turnieju, poznają kraj swoich przodków. I co dla mnie
bardzo radosne – wracają do domów i zaczynają się interesować
polską kulturą. Chcą się uczyć języka polskiego! Uczą się liter,
czytają po polsku. Dwudniowy turniej tenisa stołowego pozwala
nie tylko na sprawdzenie umiejętności sportowych, ale przede
wszystkim – jest okazją do kontaktu z zapomnianą polskością.

Rafał Czerwiński – współorganizator turnieju
– Zajmuję się organizacją turniejów: dbam
o profesjonalne zapisywanie wyników meczy.
To dość skomplikowane, bo przecież mamy
kilkuset zawodników. Siedzę z laptopem i na
bieżąco uzupełniam wyniki. Czy mnie to męczy?
Nie! Lubię to, wiem, że taka praca jest potrzebna. Robię to
już kilkanaście lat. Ksiądz Mikulski ma wielką charyzmę
przyciągania ludzi: potrafi nie tylko zorganizować wiele
wspaniałych sportowych imprez, ale przede wszystkim
skupić wokół siebie wielu ludzi. A wszystko – dla dzieci
i dla sportu...
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Ping-pong a sprawa polska
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Przybieżeli na Betlejemską... bezdomni

A gdyby Jezus
urodził się w...
Józefowie, przy
ul. Betlejemskiej?
Wyobraźmy sobie:
nastolatka Marysia
zachodzi w ciążę.
Co się dzieje z nią
i jej dzieckiem ?

archiwum parafii

Współczesne jasełka
w Józefowie

11 stycznia o godz. 15.00 w kościele
Królowej Apostołów w Ołtarzewie
odbędzie się wieczór kolęd
z udziałem zespołów z Ołtarzewa,
Ożarowa Mazowieckiego i zaproszonych gości.

11 stycznia o godz. 17.30 w kościele
św. Benedykta, przy ul. Lucerny
95, będzie można posłuchać koncertu kolęd w aranżacji gospel.
Wystąpi zespół „God`Spell”.

Koncert „Siewców”
11 stycznia o godz. 17.00
w Centrum Kultury „Dobre
Miejsce”, przy ul. Dewajtis 3, zagra
katolicki zespół „Siewcy Lednicy”.
Koncert jest częścią projektu
„Poruszyć Niebo i Ziemię”, rozpoczętego w ubiegłym roku przez
Akademickie Stowarzyszenie
Katolickie „Soli Deo”.

Nowe narodzenie
Młodzi józefowianie w uwspółcześnionych jasełkach

ma kilkanaście lat. Przychodzi
do niej anioł i oznajmia dziewczynie, że urodzi Zbawiciela.
Nieprawdopodobnie brzmi? Dwa
tysiące lat temu też brzmiało nieprawdopodobnie... Gdy rodzice
dowiadują się, że dziewczyna
jest w ciąży, że wzięła ślub ze
swoim chłopakiem Józefem, co
robią? Zaczyna się współczesna
klasyka: wyrzucają dziewczynę z domu... W biedzie rodzi się
Jezus. Odwiedzają Go najbiedniejsi z biednych: bezdomni.
■
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Kolędowo
u pallotynów

Kolędy w gospel

P

arafianie kościoła Matki Bożej
Częstochowskiej z Józefowa,
28 grudnia przecierali oczy ze
zdumienia. Przyszli na jasełka, takie zwykłe, tradycyjne –
z Maryją, pastuszkami, Józefem
i królami. Obejrzeli...
– To było... dość dziwne – tuż
po przestawieniu stwierdziła
starsza pani, parafianka. – Nie
spodziewałam się...
– To było super! – z wypiekami na twarzy relacjonowała kilkunastoletnia dziewczyna.
– To było... kontrowersyjne
– śmieje się ks. Jacek Skoczylas,
wikariusz parafii, opiekun grupy
młodzieży z Ruchu Światło–Życie, która stworzyła nietypowe
jasełka. – Chodziło o to, żeby
nami potrząsnąć. Żeby się zastanowić: Jezus rodzi się wciąż na
nowo, żyje wśród nas. Pamiętamy o tym? Potrafimy przyjąć Go
w 2008 roku? Co pozostało w nas
z Bożego Narodzenia? Może tylko
prezenty...
A tak w dużym skrócie wygląda przedstawienie: Marysia

Warto posłuchać

r

e

k

Odwiedzają Go też współcześni
Trzej Królowie – biznesmeni.
Z pewnością nie wszystkim
się taka forma spodoba. Jednak
– mimo niedociągnięć warsztatowych młodych aktorów – przedstawienie z pewnością zmusza do
myślenia... Szkoły lub instytucje,
które chciałyby zaprosić grupę
z Józefowa, proszone są o kontakt
elektroniczny: ks.jacek@interia.
pl. Młodzi aktorzy nie wykluczają
również przedstawień w innych
parafiach.
ap
l

a

m

a

■

12 stycznia o godz. 19.00 w Domu
Kultury Śródmieście, przy
ul. Smolnej 9, wystąpi Marcin
Styczeń z zespołem. W koncercie:
„Boże Narodzenie – nowe narodzenie” gościnnie weźmie udział
poeta Ernest Bryll.

Dla Konga
Koncert kolęd w wykonaniu muzykującej rodziny Pospieszalskich
odbędzie się 18 stycznia o godz.
19.30 w kościele Wszystkich
Świętych, przy pl. Grzybowskim
3/5. W czasie koncertu zbierane
będą datki na pomoc ofiarom konfliktu w Republice Konga.
•
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Tomasz Gołąb

Uczniowie zbierają na osieroconych

Kup płytę
z owieczką

18 stycznia synagoga Nożyków zostanie udostępniona
zwiedzającym

12. Dzień Judaizmu – obchody w Warszawie

Modlitwa z braćmi

D

zień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski
w 1997 r. Obchodzony jest corocznie 17 stycznia, w wigilię Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ma
przypominać, że chrześcijanie i żydzi wierzą w jednego Stwórcę nieba
i ziemi, dawcę przykazań, których
przestrzeganie jest drogą życia. Ma
za cel przybliżanie wiedzy na temat
judaizmu wspólnotom katolickim
oraz obowiązującego nauczania
Kościoła na temat relacji z żydami.

Dzień ten jest dniem szczególnej modlitwy i rozważania więzi łączących
chrześcijaństwo z judaizmem.
– Religia żydowska nie jest dla
nas „zewnętrzna”, lecz w pewien
sposób „wewnętrzna”, mamy z nią
relacje, jakich nie mamy z żadną
inną religią. Jan Paweł II wielokrotnie powracał do tego tematu, nazywając żydów „naszymi starszymi
braćmi w wierze”. Dzień Judaizmu
obchodzony corocznie w Kościele
nie jest więc, przede wszystkim, elementem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, lecz jest związany z odkrywaniem przez nas, chrześcijan,
korzeni naszej wiary, żydowskich
korzeni Kościoła – tłumaczą organizatorzy w specjalnie wydanych
na ten dzień broszurach.
tg

Obchody 12. Dnia Judaizmu

C

o roku młode wdowy
i wdowcy wraz z dziećmi
wyjeżdżają na zimowy
wypoczynek, który połączony
jest z pomocą terapeutyczną.
Kilkadziesiąt dzieci i ich opiekunów wyjeżdża do Krynicy, by oderwać się od przeżywanego smutku po stracie najbliższych. Z nimi
jadą psycholodzy. Wyjazd organizuje Hospicjum Domowe Księży
Marianów, działające przy ul.
Tykocińskiej w Warszawie, które
opiekuje się nie tylko terminalnie
chorymi, ale także ich rodzinami
po śmierci najbliższych. I co roku
ma kłopoty z zebraniem funduszy
na organizację wyjazdu.
Z pomocą pospieszyli więc
uczniowie Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 10 im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Ostrobramskiej, którzy wydali płytę
z jasełkami. Na płycie znajduje

się także wywiad z ks. Andrzejem
Dziedziulem, dyrektorem Ośrodka
Hospicjum Domowe, i zdjęcia z poprzednich zimowych wyjazdów.
Bożonarodzeniowa opowieść
(nie tylko dla dzieci) pt. „Rada
owcy Wełenki” to jasełka nagrane
w pięknej scenerii podwarszawskiej
stadniny koni – Klubu Wiejskiego
Wilczeniec. Występują w nich zwykłe-niezwykłe dzieci.
Płyta-cegiełka kosztuje 20 zł.
W Warszawie można ją kupić
w hospicjum przy Tykocińskiej
27/35, Instytucie Studiów nad
Rodziną UKSW (Łomianki, ul.
Baczyńskiego 9), Fundacji „Sto Pociech” (ul. Freta 20/24), kawiarni-herbaciarni „…to lubię” (ul. Freta
10), księgarni katolickiej przy ul.
Grochowskiej 194/196 i Księgarni
św. Zygmunta (pl. Konfederacji
55).

jjw

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. kard. Stefana
Wyszyńskiego chciały pomóc innym. Nagrały więc płytę
z jasełkami, z której dochód pomoże wspomóc podopiecznych
Hospicjum Domowego

11 stycznia 2009 Gość Niedzielny

wtorek, 13 stycznia, godz. 18.00
aula PWTW „Bobolanum”, ul. Rakowiecka 61, otwarta sesja naukowa „Modlitwa jako droga” z udziałem Miriam Gonczarskiej,
o. Jacka Bolewskiego, Konstantego Geberta i Jana Grosfelda oraz
promocja książki „Wspólna radość Tory”
środa, 14 stycznia, godz. 18.00
Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19, spotkanie i modlitwa żydów i chrześcijan z udziałem abp. Kazimierza
Nycza, abp. Henryka Hosera i Naczelnego Rabina Polski Michaela
Schudricha (wejście z zaproszeniem)
czwartek, 15 stycznia, godz. 18.00
sala prowincjalska klasztoru oo. dominikanów, ul. Freta 10, pokaz
filmów żydowskich ze zbiorów Małgorzaty Burzyńskiej-Keller: „Pięć
miast”, „Wesele chasydzkie” oraz „Tevje”.
piątek, 16 stycznia, godz. 18.00
siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
Otwarcie wystawy fotograficznej: „Młodzi żydzi i młodzi katolicy
w dialogu” oraz wykład Lucii Faltin (Cambridge): „Aktualny stan
badań nad stosunkami żydowsko-chrześcijańskimi”
sobota, 17 stycznia, godz. 16.30
kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5, liturgia słowa
pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, synagoga Nożyków,
ul. Twarda 6, spotkanie na zakończenie szabatu, godz. 18.00
niedziela, 18 stycznia, godz. 11.00–16.00
synagoga Nożyków, ul. Twarda 6, dzień otwarty

Uczniowie z Pragi nagrali płytę, z której dochód
zostanie przeznaczony na zimowy wyjazd
osieroconych dzieci i ich rodziców, będących pod
opieką hospicjum księży marianów.

archiwum szkoły

Centralne obchody Dnia Judaizmu
odbędą się w Warszawie. Katolicy
i żydzi modlić się będą w kościele
Wszystkich Świętych oraz w synagodze Nożyków.
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Tomasz Gołąb

Na świadectwo m
tylko jedno życie
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– Na drodze do pełnej jedności chrześcijan nikt nas nie zastąpi. Wciąż wiemy o sobie nawzajem
zbyt mało – twierdzi Danuta Baszkowska

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rozpoczyna się
ekumeniczny karnawał. Nie wypada tak mówić
o nabożeństwach? Ależ dla chrześcijan powinien być to
właśnie czas radości. To także element świadectwa, które każdy
katolik między 18 a 25 stycznia winien jest Chrystusowi, który
prosił nas o jedność. I światu, dla którego podziały między
chrześcijanami są swoistym antyświadectwem wierności
Ewangelii. O haśle tegorocznego tygodnia, „Aby byli jedno
w Twoim ręku”, o lęku przed otwarciem na innych i oraniu
myślenia z Danutą Baszkowską, ekumenistką i prezesem
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”,
rozmawia Tomasz Gołąb.

Tomasz Gołąb: Od 10 lat organizuje Pani spotkania modlitewne. Co miesiąc uczestniczą w nich przedstawiciele
kilkunastu Kościołów. Nie są
jeszcze znużeni?
Danuta Baszkowska: – Kiedy
z bratem Markiem z Taizé 23
stycznia 2000 r. w Ośrodku dla
Bezdomnych przy ul. Żytniej
modliliśmy się z radości
i wdzięczności, że to właśnie
w Polsce, w warszawskim ewangelicko-augsburskim kościele
Świętej Trójcy podpisano wspólną deklarację o uznaniu chrztu
św., było nas zaledwie kilka osób.
Dziś, w 10. roku modlitw Effathy,
coraz więcej osób czuje w sercu
potrzebę otwarcia się na inne
wspólnoty chrześcijańskie. Co
miesiąc, każdego 23. dnia miesiąca modlimy się na liturgii Słowa,
łamiemy się bochenkiem pobłogosławionego chleba, przekazując sobie pozdrowienie „chleba
i miłości”. By nie zabrakło nam
nigdy materialnego dobra, którym możemy się obdarowywać,
ani miłości, która przez dziesięć
lat buduje już między nami silne
więzi międzyludzkie. Ten chleb
to również symbol upragnionej
wspólnej Eucharystii. Wspólne
czytanie Pisma Świętego, jego
rozważanie, refleksje duchownych i świeckich z 11 Kościołów
dotyczące głównego tematu
miesiąca, wzajemne opowiadanie o swojej wierze i Kościele,
modlitwa powszechna, „Ojcze
nasz” i agapa po ekumenicznej
liturgii Słowa pozwoliły nam
przejść od etapu tolerowania
siebie, przez ciekawość drugich
i szacunek dla ich tradycji, aż
do życzliwości i przyjaźni. Ale
my wciąż o sobie wiemy za mało.
Zwłaszcza jako ogół wiernych.

gość warszawski

amy
– Co jest największą przeszkodą
dla praktycznego ekumenizmu?
Lęk przed nowym?
– Przeciętny katolik wciąż
chyba nie wie, jak zwracać się
do duchownych innych Kościołów, nie zna ani ich świąt, ani
zwyczajów. Do takich drobnych
problemów trzeba dodać poważniejszy. Dla wielu z nas wspólna
modlitwa z niekatolikami jest
trudna. Bo niedzielna Msza
św. zwalnia nas z obowiązku

aktywnego tworzenia liturgii.
Bywa, że nie jesteśmy gotowi
wyjść poza formułki pacierza.
Obawiamy się wręcz, czy – jeśli
tej modlitwy nie będzie prowadził katolicki ksiądz – będzie ona
w ogóle „ważna”. Ciągle za mało
rozumiemy Chrystusowe: „gdzie
dwóch lub trzech gromadzi się
w imię moje…”. Jakbyśmy nie
wierzyli w moc modlitwy. I trochę, jakbyśmy chcieli mieć Chrystusa tylko dla siebie. Przyjście
na modlitwę ekumeniczną, na
przykład na comiesięczną Effathę, wymaga przeorania myślenia. To nie tylko dowód dobrej
woli, ale bardziej jeszcze sprawa
otwarcia się na olśnienie Ducha
Świętego, który wzbudza potrzebę wyciągnięcia ręki do naszych
braci w Chrystusie. Wówczas
wszelkie obawy znikają.
– Przed nami kolejny tydzień
ekumeniczny. Zdaje się, że przeciętnego wiernego te modlitwy
mało interesują. A powinny?
– Dziś przyszło mi do głowy, że słowa podyktowane św.

Nabożeństwa o Jedność Chrześcijan
w Warszawie
• 10 stycznia, godz. 11.00 – kościół Adwentystów Dnia
Siódmego, ul. Foksal 8

• 18 stycznia, godz. 18.00 – kościół Świętej Trójcy (ewangelicko-augsburski), pl. Małachowskiego 1

• 17 stycznia, godz. 19.30 – nabożeństwo ekumeniczne

Danuta
Baszkowska
prezes stowarzyszenia
„Effatha” organizującego
każdego 23. dnia miesiąca
wspólnie z warszawskim
oddziałem Polskiej Rady
Ekumenicznej i parafią
św. Alojzego Orione
Modlitewne Spotkania
Ekumeniczne w kościele
przy ul. Lindleya 12.
W latach 1990–2001
współorganizatorka
i wiceprezes Towarzystwa
„Tylko z Darów
Miłosierdzia”, opiekującego
się bezdomnymi.
Założycielka Domu
Matki i Dziecka „Malwa”
oraz integracyjnego
Ogniska „Żaczek”.
Współorganizatorka
Zjazdów Gnieźnieńskich.
W 1995 r. odznaczona
prymasowskim orderem
„Zasłużonemu dla Kościoła
Ojczyzny”.

Przed Tygodniem Modlitw
17 stycznia, w przeddzień Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan, w kościele
akademickim św. Anny w Warszawie odbędzie
pod
się ekumeniczne spotkanie muzyczne.
patronatem
„Gościa”
Jego organizatorzy: Centrum Myśli Jana
Pawła II i Kolegium św. Stanisława Kostki
w Warszawie, chcą pokazać bogactwo muzyki chrześcijańskiej
i jej znaczenie w jednoczeniu różnych kultur. Spotkanie
będzie też okazją do poznania się młodzieży różnych wyznań,
śpiewającej w chórach liturgicznych. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 9.00, ale w pierwszej, zamkniętej części, która będzie
miała formę warsztatów, wezmą udział zgłoszone wcześniej
chóry. Natomiast każdy będzie mógł przyjść na ciekawie
zapowiadający się panel dyskusyjny pt. „Muzyka dwóch płuc
Europy”, w którym o wyzwaniach i trudnościach w osiągnięciu
jedności mówić będą znawcy stylów muzycznych. W dyskusji
głos zabiorą: ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak – były dyrektor
Instytutu Muzykologii KUL, znawca chorału gregoriańskiego,
dr hab. Włodzimierz Wołosiuk z Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie, o. Andrzej Bujnowski OP
– animator muzyków chrześcijan, ks. Adam Malina
– przewodniczący Redakcji Programów Religijnych Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, sekretarz Międzykościelnej
Komisji Śpiewnikowej, Michał Straszewski – dyrygent chóru
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie oraz Paweł Bębenek
– kompozytor, śpiewak, dyrygent. Spotkanie zakończy się
nabożeństwem ekumenicznym o godz. 19.30, w czasie
którego wystąpią połączone chóry: pokolenia Jana Pawła II,
Kolegium św. Stanisława Kostki, protestancki – Modo Maiorum,
Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Rada
Ekumeniczna.
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organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II (szczegóły
w drugiej ramce), kościół akademicki św. Anny, ul. Krakowskie
Przedmieście 68
• 19 stycznia, godz. 18.00 – parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy (kościół Starokatolicki Mariawitów), ul. Wolska 186
• 20 stycznia, godz. 18.00 – katedra prawosławna św. Marii
Magdaleny, al. Solidarności 52
• 21 stycznia, godz. 18.00 – kościół chrześcijan baptystów,
ul. Walców 25
• 22 stycznia, godz. 18.00 – kościół polskokatolicki,
ul. Szwoleżerów 4
• 23 stycznia, godz. 18.00 – kościół ewangelicko-metodystyczny,
ul. Mokotowska 12
• 24 stycznia, godz. 18.00 – nabożeństwo młodzieżowe, kościół
ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 76
• 25 stycznia, godz. 18.00 – nabożeństwo centralne z udziałem
abp. Henryka Hosera SAC i abp. Kazimierza Nycza – katedra
św. Michała Archanioła i Floriana, ul. Floriańska 3
• 26 stycznia, godz. 19.00 – parafia św. A. Orione, ul.
Lindleya 12 (organizowane przez stowarzyszenia Effatha,
przewodniczyć będzie abp Jeremiasz, prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej z Kościoła prawosławnego,
o chrześcijanach wobec choroby i cierpienia będą mówić:
diakon ewangelicko-augsburska Aleksandra Błachut-Kowalczyk oraz katoliczka – prof. Anna Doboszyńska,
pulmonolog).

Faustynie, „Jezu, ufam Tobie”
odnoszą się także do działań
ekumenicznych. Bo to nie tylko
wyznanie wiary w Boże miłosierdzie, ale także pewność, że
na drodze do pełnej jedności
nie musimy niczego przyspieszać ani popędzać. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan są słowa
z księgi Ezechiela: „Aby byli
jedno w Twoim ręku”. Wszystko
w Jego ręku! Jeśli pozwolimy sobie na takie zaufanie, to i modlitwa z braćmi w Chrystusie staje
się łatwiejsza. To, co po ludzku
niemożliwe, w Nim bowiem jest
bardzo proste. Oczywiście to nie
jest zachęta do leniwego serca.
Na drodze do pełnej jedności
nikt nas nie zastąpi. Prześladowania chrześcijan w Indiach
powinny nas przynaglać do
wspólnego świadectwa. Każdy
z nas ma tylko jedno życie i jeden czas na ziemi dany od Boga.
Możemy dać świadectwo jedności, o którą prosił nas Chrystus,
albo jej zaprzeczyć.

•
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Wyszukiwarka internetowa: pójść,
zobaczyć, nie płacić…

Kultura za friko

Tomasz Gołąb

VIII

Wstęp Wolny – to strona, a zarazem
przedsięwzięcie mające na celu zbieranie
informacji o imprezach kulturalnych: koncertach,
odczytach, warsztatach, pokazach slajdów,
promocjach książek czy przedstawieniach.

W

szystkie łączy jedno – za
uczestnictwo nie zapłacimy grosza. Piotr Sobolewski
i Ula Samoraj, autorzy serwisu,
wykazują dużo cierpliwości,
wyszukując najciekawsze, często bardzo mało znane propozycje. W przeszukiwaniu ofert
pomaga newsletter, od niemalże
5 lat wysyłany regularnie do prawie czterech tysięcy osób.
– Co tydzień dociera do nas
mnóstwo informacji o imprezach – z różnych newsletterów,
czasem piszą do nas organizatorzy imprez. My z tej wielkiej
masy wybieramy to, co nas
naprawdę interesuje, co nas

kręci, na co sami osobiście chadzamy i co chcielibyśmy polecić innym. I tylko te wybrane
newsy – powiedzmy sobie, do
dziesięciu tygodniowo – puszczamy w newsletterze – tłumaczą twórcy Wstępu Wolnego.
Na stronie www.michalin.pl/
wstep_wolny każdy może zresztą
dołożyć imprezę – służy do tego
specjalnie przygotowany formularz na stronie. Z tej możliwości
często korzystają warszawskie
domy kultury, przez co w jednym miejscu znajdziemy bogaty
wachlarz proponowanych przez
nich imprez.
Kamil Lipiński

Twórcy strony wyszukują warte polecenia niszowe inicjatywy
kulturalne. Na wszystkie obowiązuje wstęp wolny

Co robić w wolnym czasie?
Podobną do Wstępu Wolnego funkcję pełni już kilka portali
internetowych. Ciekawą propozycję znajdziemy na www.
wolnasobota.pl. Warszawski Informator dla dzieci, młodzieży
i rodziców gromadzi w tym miejscu pełną ofertę zajęć
pozalekcyjnych, odbywających się na terenie Warszawy
i okolic, a także propozycji spędzania wolnego czasu przez rodziny
z dziećmi, dzieci, młodzież i dorosłych. W większości są to jednak
propozycje odpłatne. Portal sam nie jest organizatorem zajęć
ani imprez, a jedynie udostępnia informacje o nich. Dlatego nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminów lub
odwołania imprez i zajęć przez organizatorów.

Zapowiedzi
Ordynariat świętuje
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Z okazji przy padającego
w tym roku 90-lecia powołania
biskupstwa polowego w Polsce,
11 stycznia o godz. 17.00 w Teatrze
Narodow ym w Warszawie
w ręczone zostaną dy plomy „Benemerenti” („Dobrze
Zasłużonym”). Jubileuszowa
Msza św. i konferencja naukowa
odbędzie się w katedrze polowej
Wojska Polskiego 5 lutego.

Teresa Lipowska
świątecznie
11 stycznia o godz. 12.00 w kościele św. Łucji (ul. Paderewskiego 42)
w Rembertowie wystąpi aktorka
Teresa Lipowska z programem
pt. ,,Dziecięcia bijące małe serce
Nadziei dało wszystkim głos”. Ten
sam program będzie można zobaczyć w Rembertowie o godz. 19.00
w kościele św. o. Kalinowskiego

(al. gen. Chruściela 103) oraz 18
stycznia o godz. 19.00 w kościele Matki Bożej Zwycięskiej (ul.
Grzybowa 1).

Kiermasz dla Kirgizji
11 stycznia przy sanktuarium św.
Andrzeja Boboli na Mokotowie
odbędzie się kiermasz, z którego
dochód będzie przeznaczony na
misje w Kirgizji.

Czego pragną
mężczyźni?
To temat przewodni kolejnego
widowiska edukacyjnego z cyklu
Mistrzowskiej Akademii Miłości,
które odbędzie się 13 stycznia
o godz. 18.30 w Centrum Kultury
„Dobre Miejsce” (ul. Dewajtis
3). Gośćmi spotkania będą: Jan
Fijor, publicysta i przedsiębiorca, Rafał Bornus, psycholog, oraz
Wiktor Chmielarczyk, lekarz.

Na spotkanie można dojechać
specjalnym autobusem, który
będzie czekał na chętnych przy
stacji metra Wawrzyszew o godz.
18.10 (powrót przewidziano
na godz. 21.45).

Opłatek nauczycieli
13 stycznia o godz. 18.00 w Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej
odbędzie się spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i katechetów archidiecezji warszawskiej
z abp. Kazimierzem Nyczem.
Duszpasterstwo Nauczycieli
z ks. Andrzejem Juńczykiem
– duszpasterzem nauczycieli –
przygotowuje na to spotkanie
świąteczny program słowno-muzyczny.

Rozmowy o bioetyce
14 stycznia o godz. 18.00 w Klubie
Inteligencji Katolickiej, przy ul.

Freta 20/24A, odbędzie się debata o ustawie bioetycznej, w której wezmą udział m.in. poseł
Jarosław Gowin, szef rządowego
zespołu ds. bioetyki i prof. Marek
Safjan, były przedstawiciel Polski
w Komitecie ds. Bioetyki Rady
Europy. Problemom bioetycznym
będzie poświęcone także kolejne spotkanie z cyklu „Areopag
na Freta”, które odbędzie się 17
stycznia o godz. 17.00 w klasztorze ojców dominikanów, przy ul.
Freta 10.

Modlitwa DDA
Od 15 do 18 stycznia
w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbędą
się dni skupienia i modlitwy
Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Zgłoszenia: tel. (022) 785-22-08,
e-mail:zakroczymiacy@op.pl.
Spotkanie jest odpłatne.

•

