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Ekumenicznie w Warszawie

Módl się o jedność

tekst
Joanna
Jureczko-Wilk

K

iedy w Warszawie
wspólnie się
modlą chrześcijanie
różnych wyznań, kiedy
spotykają się wyznawcy
innych religii, w Strefie
Gazy giną ludzie. Nie
żołnierze, terroryści,
ale zwykli mieszkańcy.
W dzisiejszym numerze
zamieszczamy relację
Marioli i Piotra
Wołochowiczów, którzy
w grudniu odwiedzili
te rejony. Od kilku
miesięcy państwo
Wołochowiczowie, wraz
z innymi rodzinami
z Ursynowa, modlą
się za chrześcijan
prześladowanych
za wiarę w różnych
rejonach świata. Teraz
modlą się również
za ofiary konfliktu
w Strefie Gazy.

Jakub Szymczuk

18 stycznia
w Warszawie
rozpoczyna się Tydzień
Modlitw o Jedność
Chrześcijan.

redaktor wydania

C

o roku w styczniu Kościół katolicki i Kościoły zrzeszone
w Polskiej Radzie Ekumenicznej
organizują wspólne nabożeństwa
w świątyniach Warszawy. W tym
roku pierwsze nabożeństwo odbędzie się 18 stycznia o godz. 18.00
w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, przy pl.
Małachowskiego 1.
19 stycznia o godz. 18.00 ekumeniczne modlitwy rozpoczną się
w parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy (ul. Wolska 186), należącej
do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. 20 stycznia o godz. 18.00
ekumeniści spotkają się w katedrze
prawosławnej św. Marii Magdaleny
(al. Solidarności 52). Kolejne nabożeństwo odbędzie się 21 stycznia
o godz. 18.00 w kościele chrześcijan

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie przygotował
10 stycznia międzywyznaniowe nabożeństwo dziękczynno-noworoczne

baptystów, przy ul. Walców 25.
Następnego dnia o godz. 18.00 ekumeniści będą wspólnie modlić się
w kościele polskokatolickim, przy
ul. Szwoleżerów 4. Spotkanie w kościele ewangelicko-metodystycznym
odbędzie się 23 stycznia o godz. 18.00,
przy ul. Mokotowskiej 12. Młodzież
jest zaproszona na specjalne nabożeństwo 24 stycznia na godz. 18.00 do

Jakub Szymczuk

Oazowe opłatki

C

złonkowie Ruchu Światło–Życie
archidiecezji warszawskiej spotkali się 11 stycznia, w święto Chrztu
Pańskiego, z abp. Kazimierzem
Nyczem. W parafii św. Jakuba
w Warszawie arcybiskup odprawił
Mszę św. W homilii przypomniał
o roli, jaką w historii Polski odegrał
ruch oazowy oraz jego założyciel
ks. Franciszek Blachnicki. Ze swoim biskupem 11 stycznia spotkała
się też młodzież oazowa diecezji
warszawsko-praskiej. W czasie
Diecezjalnego Dnia Wspólnoty bp
Stanisław Kędziora przewodniczył
Mszy św. w katedrze św. Floriana,
a następnie dzielił się opłatkiem
z oazowiczami. „Łączę się z wami
w modlitwie i w cierpieniu” – powiedział biskup. Od 1993 r., mimo
obowiązków i choroby, starał się
odwiedzać młodzież w czasie oaz
wakacyjnych.
kl, ek
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11 stycznia. W parafii św. Jakuba młodzież oazowa modliła się z abp. Kazimierzem Nyczem

kościoła ewangelicko-reformowanego, przy al. Solidarności 76.
Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw zostanie odprawione
25 stycznia o godz. 18.00 w katedrze
św. Michała Archanioła i św. Floriana, przy ul. Floriańskiej 3. Poprowadzą je arcybiskupi warszawskich
diecezji: Kazimierz Nycz i Henryk
Hoser.
jjw

gość warszawski

II

Licealiści piszą o papieżu

Grodzisk M azowiecki.
Niedawno informowaliśmy
o inicjatywie radnych Grodziska
Mazowieckiego, wspierającej
rodziny wielodzietne. Tym śladem poszedł też burmistrz gminy
Grzegorz Benedykciński, który
ufundował nowoczesny wózek
dla pierwszego mieszkańca
Grodziska, urodzonego w nowym
roku. Mimo apeli, rodzice

Konkurs „JP2 – wiem i znam”.
Ponad osiemdziesięciu uczniów
szkół średnich z Warszawy przystąpiło do pierwszej części konkursu „JP2 – wiem i znam”, zorganizowanego przez Centrum Myśli
Jana Pawła II. 9 stycznia uczestnicy
pisali czterostronicowy test z wiedzy o pierwszej pielgrzymce Jana
Pawła II do Polski, która odbyła się
30 lat temu. – To dla mnie historia,
bo pamiętam tylko ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II. Wiem, że
ta pierwsza była bardzo ważna dla
podtrzymania ducha narodowego
– mówi Magdalena Brzezińska
z Technikum Ekonomicznego
nr 2 w Warszawie. – Słowa papieża
brzmiały wtedy bardzo mocno –
dodaje Marta Frostek. Dwudziestu
półfinalistów pierwszego etapu,
weźmie udział w szkoleniu, organizowanym przez Centrum Myśli
Jana Pawła II, a potem napisze własny projekt, inspirowany myślą

Jakub Szymczuk

W szkole u dominikanów

O wierze i psychologii mówił o. Tomasz Gaj OP

Warszawa. Poprzednie edycje „Dominikańskiej Szkoły
Wiary”, cieszyły się tak dużą
popularnością, że dominikanie
zdecydowali się cykl kontynuować. 10 stycznia w klasztorze,
przy Freta 10 odbyło się pierwsze

spotkanie nowej serii. O. Tomasz
Gaj OP, absolwent Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej i wykładowca kolegium teologiczno-filozoficznego na Służewie, mówił
o relacjach: wiara – psychologia.

wb

Licealiści musieli wykazać
się znajomością przebiegu
pierwszej pielgrzymki
papieża do Polski, ale też
klimatu tamtych spotkań

Papieża. Zwycięzców konkursu
poznamy 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Na
najlepszych czekają: wycieczka
do Rzymu, laptop i aparat cyfrowy.
wb

„Mazowsze” kolęduje
Brwinów, Wilanów. 6 stycznia w kościele św. Floriana
w Brwinowie, a 10 stycznia
w kościele św. Anny w Wilanowie
z koncertem kolęd wystąpił
Państwowy Zespół Ludowy
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Można

było posłuchać kilkunastu kolęd
w mistrzowskim wykonaniu –
tych śpiewanych w kościołach, jak
też tych z dawnych śpiewników.
W koncercie „Wigilia Polska” nie
zabrakło również innych znanych
pieśni zespołu.
jjw
UG w Brwinowie

maluchów jeszcze się nie zgłosili. „Trzeba będzie zaczekać, aż
spłyną dane z przyznania PESEL
noworodkom. Wtedy poznamy,
który był rzeczywiście pierwszy”
– mówi Monika Kwiczak z Urzędu
Gminy. Burmistrz już zapowiada,
że każdego roku na pierwszego
urodzonego mieszkańca gminy,
będzie czekała niespodzianka.

jjw

Joanna Jureczko-Wilk

Wózek dla pierwszego noworodka
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Wojewoda u bezdomnych
Mazowsze. Zaledwie kilka dni
mrozu, a policja w Warszawie już
odnotowała śmierć trzech bezdomnych. 7 stycznia wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski odwiedził
noclegownie, wśród nich schronisko dla mężczyzn „Przystań”,
przy ul. Żytniej oraz noclegownię
Monaru przy ul. Skaryszewskiej.
Na Mazowszu działa 80 schronisk i noclegowni z 4370 miejscami oraz 32 jadłodajnie i punkty

żywieniowe, które mogą wydać
ok. 7000 posiłków dziennie. Ponad
połowa miejsc noclegowych
i wydawania posiłków dostępna
jest w samej Warszawie. Adresy
schronisk, noclegowni, jadłodajni
oraz punktów pomocy medycznej
można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego: www.mazowieckie.pl oraz pod bezpłatną infolinią:
92 87.
jjw

Pięknie, barwnie i wesoło – styczniowy koncert „Mazowsza”
w Brwinowie

Laureaci Benemerenti
O r d y n a r i at
p o l o w y.
Tegoroczny mi laureatami
dyplomów Benemerenti zostali
ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz
nuncjusz apostolski w Polsce abp

Józef Kowalczyk. Uroczystość
wręczenia odbyła się 11 stycznia w Teatrze Narodowym w
Warszawie. Podczas koncertu
wręczone zostały także medale „Milito pro Christo”, które

otrzymały uczelnie katolickie
UKSW i KUL, a także ks. infułat
Józef Wójcik oraz ks. prałat Jan
Sikora. Wręczenie dyplomów i
medali poprzedził spektakl „Bogu
dziękujcie, ducha nie gaście”. wb

warszawa@goscniedzielny.pl
Adres redakcji: 00-551 Warszawa,
ul. Mokotowska 43
telefon/faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor,
ks. Tadeusz Bożełko – asystent kościelny,
Joanna Jureczko-Wilk,
Agata Puścikowska
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Lektura na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Nowe
biblioteki
parafialne
Bródno-Magdalenka. 11 stycznia na Bródnie i w Magdalence
zaczęły działać nowe biblioteki
parafialne. Pierwsza znajduje
się przy kościele św. Faustyny
(ul. Żuromińska 2). Na razie parafianie mogą z niej wypożyczać
książki o tematyce religijnej,
rodzinnej, wzajemnych relacji
oraz dzieła Jana Pawła II i lektury. W przyszłości biblioteka
chce poszerzyć zbiory o literaturę polską i zagraniczną, książki
dla dzieci i młodzieży, literaturę
specjalistyczną, a także o zbiory
audio z muzyką chrześcijańską.
Ciekawe książki, nie tylko religijne, znajdą się też w nowej
bibliotece przy parafii św. Marii
Magdaleny w Magdalence.
Biblioteka działa pod hasłem „Nie
tylko dla świętych”.

Zmarł
ks. Serowik
Ostrów. 7 stycznia w Szpitalu
Powiatowym w Otwocku zmarł
ks. Stanisław Serowik, proboszcz
parafii św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Ostrowie (dekanat
otwocki). Przyczyną śmierci była
arytmia serca. Ks. Serowik miał 69
lat, z czego w kapłaństwie przeżył
42. Był wikariuszem w Goszczynie,
Kozłowie Biskupim, parafiach
MB Pocieszenia w Żyrardowie,
św. Józefa w Ursusie, MB
Częstochowskiej w Wołominie,
Latowiczu, a potem proboszczem w Kiczkach, Kamieńczyku,
Ostrowie. Pogrzeb kapłana odbył
się 13 stycznia w Ostrowie. Nowym
proboszczem został ks. Grzegorz
Karolak.

III

S. Joanny droga ekumenii
Na progu Tygodnia
Powszechnej
Modlitwy o Jedność
Chrześcijan
ukazuje się księga
pamiątkowa
na 100. rocznicę
urodzin wybitnej
ekumenistki
s. Joanny Lossow.

S

iostra Joanna, założycielka
Ośrodka „Joannicum”, zmarła przed czterema laty, 1 stycznia
2005 r.
„Miniatury ekumeniczne”
pod redakcją s. Marii Krystyny
Rottenberg z warszawskiego
Ośrodka Ekumenicznego im.
Jana XXIII „Joannicum” to pozycja składająca się z dwudziestu
ośmiu szkiców, których autorami
są wybitni specjaliści w zakresie
teologii ekumenicznej, biblistyki,
historii ruchu ekumenicznego
oraz dialogu międzyreligijnego. Dzieło liczące 374 strony
(w tym noty o autorach oraz indeks nazwisk) wzbogaca jeszcze
wkładka fotograficzna ukazująca życie „Joannicum” w latach
1996–2008, to jest także w okresie,
kiedy jego założycielka mieszkała
w Laskach.
Na stronie poprzedzającej
kartę tytułową zamieszczono fotografię nie sędziwej franciszkanki – „matki polskiej ekumenii”, ale
młodziutkiej, pełnej wdzięku Haliny Lossow – studentki romanistyki na Uniwersytecie Poznańskim
(z roku 1928, czyli pięć lat przed jej
wstąpieniem do Zgromadzenia
r

e

k

Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża w Laskach).
Warto zwrócić uwagę na „Słowo od redaktorki”, która prosto
i zwyczajnie dzieli się swoim „marzeniem” co do przyszłości ośrodka „Joannicum” i warszawskiej
ekumenii. Nie pisze expressis verbis, czy było to „marzenie i testament” siostry Joanny Lossow, czy
jej własne marzenie. Pozostawmy
zatem to pytanie bez odpowiedzi.
Wydaje się, że rozumienie i umiłowanie sprawy jedności chrześcijan obydwu sióstr jest w gruncie
rzeczy tożsame, choć charakter
i styl pracy każdej z nich inny.
l

ama

■

Ks. dr Andrzej Gałka
rektor kościoła św. Marcina

Tu można kupić
„Miniatury
ekumeniczne”
• księgarnia firmowa
Oficyny Adam przy
ul. Rolnej 191/193
w Warszawie
• księgarnia internetowa
www.oficyna-adam.com.pl
• klasztor sióstr
franciszkanek służebnic
krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265
Warszawa, tel. 022 831 02 21,
e-mail: joannicum@wp.pl
18 stycznia 2009 Gość Niedzielny

■

Na okładce książki widać
Schody Machabejskie
w Jerozolimie. Siostra
Joanna miała je zawsze
w swym brewiarzu
z podpisem: „Jezusowe
schody”. Motyw drogi
był wszechobecny w jej
życiu i pracy dla jedności.
Pojednanie pojmowała
jako drogę

Wspólną ich troską jest, by kościół św. Marcina w Warszawie
nadal tętnił modlitwą o jedność
chrześcijan, a Laski były miejscem
spotkań i braterskiej wymiany.
Wyraźne jest też ich pragnienie,
by ekumenizm nie zamykał się
w wąskim kręgu osób już do niego przekonanych. W tym właśnie
celu – na prośbę redaktorki – powstała księga zawierająca duży
wybór wartościowych tekstów
napisanych przez znakomitych
teologów w sposób przystępny dla
szerszego grona czytelników.
Wszyscy autorzy księgi, katolicy i niekatolicy, przy całej różnorodności postaw i poglądów, podzielają entuzjazm oraz głęboką
wiarę sióstr, że „miłość Chrystusa, miłość do Kościoła Chrystusowego, zasiana w naszych sercach,
wcześniej czy później wzejdzie,
jak ziarno wrzucone w ziemię”.
Lektura warta polecenia
wszystkim interesującym się
najnowszą historią Kościoła.

IV
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Wokół konfliktu w Strefie Gazy

Dom w bunkrze

W

Gość Niedzielny 18 stycznia 2009

połowie 2005r. Izrael
wycofał wojska ze
Strefy Gazy, wysiedlił
stamtąd ludność żydowską i pozostawił władzom lokalnym pełną
autonomię (co miało gwarantować
pokój). Pierwszego dnia arabscy
mieszkańcy zburzyli wszystkie
synagogi i rozpoczęli codzienny
ostrzał sąsiadujących miast i kibuców. 20-tysięczne miasto Sderot,
położone ok. 4 km od granicy, jest
najczęstszym celem rakiet.
W tamtym czasie mój mąż
Piotr grał przez Internet w szachy
z przeciwnikiem z Izraela. Okazał się nim Paweł, Żyd z Ukrainy,
wierzący w Jezusa, mieszkający
w Sderot. Bardzo nas to poruszyło,
gdyż wiedzieliśmy, że Arabowie
ze Strefy Gazy regularnie wystrzeliwują na to miasto rakiety
Kassam. Dlatego podczas pobytu
w Ziemi Świętej 8 grudnia 2008
wybraliśmy się do Sderot.
Pełnym ludzi autobusem dotarliśmy z Jerozolimy do Aszkelonu, stamtąd drugim – prawie
pustym – do Sderot. Czekając na
Pawła, siedzieliśmy na przystanku, który jest tak zbudowany, by
służył też jako schron.

Sekundy do nawrócenia
Paweł, młody Żyd o słowiańskim wyglądzie (jedna babcia
była Polką), zawiózł nas do swojego domu, w którym regularnie
zbiera się na modlitwę z innymi
wierzącymi. Na pytanie, ile czasu
mieszkańcy mają na schowanie się
po ogłoszeniu alarmu, odpowiedział, że 10–15 sekund – to znaczy
mniej więcej tyle, ile wystarczy,
żeby się jeszcze nawrócić do Boga.

Dał do zrozumienia, że często to za
mało, żeby dobiec do schronu.
– Ta umocniona ściana uratowała mi życie – mówi matka
Pawła. – Szłam z sypialni, już byłam prawie w drzwiach schronu,
gdy w nasz dom uderzyła rakieta.
Okna w kuchni i drzwi wypadły.
Teraz już wszystko naprawione.
Usiedliśmy do stołu. Mama
Pawła wybierała dla nas najlepsze
kawałki kurczaka. Jej smakował
nasz wedlowski torcik. Gdzieś
z zewnątrz dobiegł z głośnika po
hebrajsku spokojny, kobiecy głos.
Kojarzył mi się z zapowiedzią na
stacji PKS w stylu: „Autobus do
Suwałk odjedzie ze stanowiska 1”.
Gospodarze szybko wstali, a my
w mgnieniu oka pojęliśmy, że to
atak rakietowy. Mówiąc „Pojdiom
tuda”, pokazywali na schron.
– Już upadła – mówi Paweł.
Ruszyliśmy z powrotem do
kuchni.
– Skąd wiecie, że rakieta spadła? Przecież nie było słychać –
spytał Piotr

Do schronu
Ale Paweł słyszał. Muszą
być wyczuleni. Ataki rakietowe
zdarzają się trzy, cztery razy
dziennie.
Paweł pozbierał talerze. Nalano herbatę. Wzięłam kawałek
makowca i nagle oni znowu podnieśli się z krzeseł... Dopiero wtedy zorientowaliśmy się, że znowu
z megafonu dobiega ta spokojna
zapowiedź.
Stałam wraz z nimi w schronie, z herbatą w jednej ręce i kawałkiem makowca w drugiej. Ale
nie szkodzi – bunkier przecież

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

Od kilku dni świat śledzi militarną interwencję
Izraela w Strefie Gazy. Część opinii publicznej
zdecydowanie ją potępia jako niczym
nieusprawiedliwioną agresję – inni zwracają
uwagę, że Hamas od kilku lat praktycznie
bezkarnie ostrzeliwał stamtąd sąsiadujące miasta
i kibuce. Od 19 grudnia ok. 500 tys. mieszkańców
Izraela praktycznie żyło w schronach.

Piotr Wołochowicz i Paweł, mieszkaniec Sderot, przed jednym
z licznych w mieście schronów przeciwrakietowych.
Na jego murach graffiti: „Izrael jeszcze żyje”

służy też za spiżarnię, w rogu
lodówka, na półkach przetwory.
Patrzyłam na okryte mocną blachą okno na zewnątrz, do ogrodu,
myśląc, że jeśli wyleci, potłucze
się zarówno moja szklanka, jak
i słoiki. Każdy z nas modlił się
półgłosem. Tym razem słyszeliśmy stłumione „bum”, jak na
wojennych filmach. Gospodyni
mówiła, że trafiło niedaleko, ale
„poszło w ziemię”.

budynkach publicznych – jednak mieszkańcy żyją w ciągłym
poczuciu zagrożenia – muszą
dzień i noc być przygotowani,
zawsze mieć gotowy plan ucieczki i schowania się. W ciągu 10–15
sekund...
Mariola Wołochowicz

Wołaliśmy do Boga

Mariola i Piotr
Wołochowiczowie,

Wróciliśmy do stołu dokończyć makowiec i spróbować
strucli z chałwą. Potem wspólnie
modliliśmy się: Piotr po polsku,
ja po rosyjsku, gospodyni i Paweł
też jakoś po swojemu. Wołaliśmy
do Boga, że ci ludzie tu żyją w ciągłym niebezpieczeństwie: „Twój
naród wybrany, o którym mówisz,
że się go nigdy nie wyrzekłeś...
A ci nasi bracia wierzą w Jezusa
jako Mesjasza...”.
Państwo izraelskie włożyło dużo pieniędzy w budowę
schronów przy domach prywatnych oraz grubych dachów na

prowadzą Fundację Misja
Służby Rodzinie. Wraz
z innymi małżeństwami
z Ursynowa regularnie
modlą się za chrześcijan
prześladowanych za wiarę.
W grudniu ubiegłego
roku pojechali z misją
pokoju do Izraela. Teraz
modlą się za sprawy wokół
obecnego konfliktu w Strefie
Gazy (adres MSR pocztą
elektroniczną to kontakt@
msr.org.pl). Obok ich relacja
z niedawnego pobytu
w tamtych rejonach.
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Wystawa „Sztuka Kościoła greckokatolickiego na Słowacji”

Do 10 lutego 2009 r.
w Państwowym
Muzeum
Archeologicznym
w Warszawie
można oglądać
ekspozycję „Świat
karpackich świątyń.
Sztuka Kościoła
greckokatolickiego
na Słowacji”,
przygotowaną przez
Muzeum Szariskiego
w Bardejowie
na Słowacji.

N

a w ystawie zobaczymy
zabytki związane z obrzędami Kościoła greckokatolickiego: naczynia liturgiczne,
krzyże, modele cerkiewek,
ikony oraz zdjęcia obiektów
architektonicznych.

PMA

Świat karpackich świątyń

Drewniane cerkiewki Słowacji urzekają nie tylko pięknem
architektury, ale także wnętrzem

Wschodnie tereny Słowacji
były obszarem mieszania się różnych grup etnicznych, wyznaniowych i kultur. Docierały tu
wpływy tradycji chrześcijaństwa
wschodniego i zachodniego, co
przyczyniło się do wykształcenia
specyficznej tylko dla tego regionu

kultury. Dlatego w Bardejowie i regionie Szarisz spotykamy wiele
kościołów związanych z kulturą
zachodniej Europy, ale i wiele
drewnianych cerkiewek związanych z tradycją wschodnią.
Powstanie Kościoła greckokatolickiego nastąpiło w wyniku

zawarcia w 1646 r. unii w Użhorodzie przez Kościoły katolicki
i prawosławny. Połączenie tych
dwóch nurtów chrześcijaństwa
miało wyraźny wpływ na sztukę
sakralną, w tym na architekturę,
przedmioty związane z obrządkiem liturgii i ikony.
Wystawie towarzyszy katalog z tekstem m.in. ks. Michała
Janochy, Miloša Dudaša, Marka
Zalewskiego. Wystawa pokazywana będzie również w Muzeum
Diecezjalnym w Sandomierzu,
Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce, Muzeum w Chełmie
i Zamościu.
tg
Państwowe Muzeum
Archeologiczne, ul. Długa 52
(przy północnym wyjściu z metra
Ratusz). Wystawa czynna: od
poniedziałku do czwartku w godz.
9–16, w piątek 11–18, w niedzielę
10–16. Bilety: normalny 8 zł,
ulgowy 4 zł.

Muzeum Powstania – wystawa rzeźb Henryka Musiałowicza

Niezatarte wspomnienia
Jakub Szymczuk

Dwieście czterdzieści drewnianych rzeźb i 23 obrazy utrzymane w tonacji bieli, czerni i szarości zaprezentowano w Muzeum
Powstania Warszawskiego.

N

Rzeźby to hołd Musiałowicza, złożony bohaterom Powstania
Warszawskiego i II wojny światowej

Henryk Musiałowicz, absolwent malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, jeden
z największych malarzy europejskich, okres okupacji i Powstania
Warszawskiego przeżył w stolicy,
choć ze względu na zły stan zdrowia nie wziął udziału w walkach
powstańczych. Po wojnie wyjechał

do Paryża, później do Nowego Jorku. Swoje prace eksponował na
ponad stu wystawach indywidualnych oraz brał udział w około 250
wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą. Prace artysty znajdują się w znaczących kolekcjach
prywatnych w Polsce i na świecie.
Jest członkiem m.in. Europejskiego
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ajwyższe osiągają cztery
metry wysokości. Zazwyczaj
czarne, czasem z elementami
czerwieni i bieli, przypominają
formą totemy. Ponad dwieście
drewnianych rzeźb to osobisty
hołd Henryka Musiałowicza,
złożony bohaterskim rówieśnikom rzeźbiarza, którzy doświadczyli dramatycznych przeżyć
z Powstania Warszawskiego i II
wojny światowej. Zarówno tematycznie, jak i pod względem formy
oraz sposobu zaprezentowania
wyjątkowo pasują do surowych
wnętrz tego muzeum. Wernisaż
odbył się w dniu 95. urodzin artysty – malarza, rysownika, twórcy
form przestrzennych.

Stowarzyszenia Kultury, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk
Plastycznych, Accademia Tiberina
w Rzymie, Accademia Italia della
Arte e del Lavoro w Parmie, Accademia Bedriacense w Calvatone.
W Muzeum Powstania Warszawskiego na wystawie zatytułowanej „Zapamiętane ocalone
niezatarte. Wojna i Powstanie
1939–1945” prezentowane są dwa
cykle artysty: rzeźby z cyklu „Księgi życia” oraz obrazy „Wojna przeciwko człowiekowi”. Razem tworzą
dotychczas największą ekspozycję
rzeźb Henryka Musiałowicza,
która po raz pierwszy opuściła
autorską galerię w Cieńszy pod
Pułtuskiem. Wystawa w Warszawie będzie czynna do 23 lutego.
Muzeum otwarte jest, oprócz wtorku, w poniedziałki, środy i piątki
w godz. od 8 do 18, w czwartki od
8 do 20, a w weekendy od 10 do 18.
Cena biletu: 2 zł.
tg
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Radio Re
z Falenic

tekst
Agata Puścikowska
apuscikowska@goscniedzielny.pl

W

ystarczy wklikać
adres www.radiorewelacja.pl, by
usłyszeć dobrą
chrześcijańską muzykę, programy ewangelizacyjne – w tym
transmisje ze spotkań ewangelizacyjnych i modlitw o uzdrowienie. Internetowa rozgłośnia reklamuje się jako „Ewangelizacyjne
radio dla myślących” oraz jako
„Cyberpotentat hitów”. Tyle w teorii. W praktyce nie jest prosto posłuchać „cyberpotentata hitów”.
Połączenie radia, stworzonego
przez jezuitów z warszawskiej
Falenicy, Łodzi i Torunia, rwie
się, lub wręcz nie można go „złapać”. Powód jest prosty: – Chce
nas słuchać więcej osób, niż możemy „obsłużyć” – mówi jezuita, o.
Dariusz Michalski. – W tej chwili
możliwości techniczne do prawidłowego odbioru programów
mamy dla ok. 300 słuchaczy. A na
stronę próbuje wejść dużo więcej
osób. Dla nas to z jednej strony
problem, z drugiej powód do radości – widzimy, że nasza praca
i starania są potrzebne. Ludzie
chcą takiego radia jak nasze.
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Medialne objawienie?
Jednym z twórców radia i pomysłodawcą jego nazwy jest ks.
Mariusz Bigiel. – Z jednej strony
nazwa Radio Rewelacja odnosi się
do potocznego rozumienia słowa
„rewelacja” w języku polskim,
a z drugiej do łaciny, gdzie „revelatio” znaczy „objawienie” i „odsłona”.
„Transmitowanie objawienia” i odsłanianie prawdy, dobra i piękna to
ukryte, głębsze znaczenia naszego
radia – wyjaśnia jezuita.
Przy tworzeniu radia współpracują trzy jezuickie ośrodki – z Warszawy, Torunia i Łodzi, a ostatnio
dołączył ośrodek szczeciński.
– Mamy dosyć dobre zaplecze,
bo w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie
– Falenicy dysponujemy dobrze

wyposażonym studiem nagraniowym. Tylko potrzeba nam
dobrych ludzi, chętnych do pracy
i zaangażowanych, którzy chcieliby współpracować w nadawaniu
Dobrej Nowiny – mówi ks. Dariusz
Michalski, jezuita, od niedawna zaangażowany w pracy nad radiem. –
My, jezuici, bardzo potrzebujemy
ludzi świeckich! Czekamy zawsze
na nich, jesteśmy otwarci na ich
pracę i doświadczenie. Być może
to właśnie nas wyróżnia: chcielibyśmy koordynować i nadzorować radio – dbać, żeby była w nim
zawsze duchowość ignacjańska.
Ale pracę w radiu mamy zamiar
powierzyć ludziom świeckim.
Dlatego radio stawia na ludzi
chętnych do współpracy. Cały
czas zgłaszają się wolontariusze,
którzy chcą w różny sposób je
współtworzyć.
– Ponieważ w naszym Centrum Komunikacji mamy świetne zaplecze szkoleniowe, gdzie
zresztą prowadzimy zajęcia dla
dziennikarzy ze Wschodu, będziemy naszych współpracowników szkolić – opowiada jezuita.
– Oczywiście jesteśmy zainteresowani współpracą także z profesjonalnymi dziennikarzami.
Według ks. Michalskiego,
ważne, by praca w radiu wynikała
z potrzeby wewnętrznej, przekonania, że dziennikarstwo w medium
ewangelizacyjnym to powołanie.
– Oczywiście marzy mi się,
żeby w przyszłości po prostu zatrudnić na etat przeszkolonych
wolontariuszy. Ale to zależy od finansów, których cały czas musimy
szukać – mówi jezuita. – Bardzo
mnie cieszy, że już zgłaszają się
ludzie. Wierzę, że projekt się uda,
gdyż Warszawa to potencjał: ma
wielu uzdolnionych ludzi, a wokół
jest wielu spragnionych dobrego
przesłania słuchaczy.
Ks. Dariusz Michalski, jezuita,
w falenickim studiu: – Mamy
wielki potencjał – ludzi chętnych
do pracy i ludzi chętnych
do słuchania. Musi się udać!

Agata Puścikowska

Internetowa rozgłośnia jezuitów.
Minęło pół roku od powstania
internetowego Radia Rewelacja.
Czy radio się rozwinęło?
Jaki ma program? Kto słucha rozgłośni?

gość warszawski

welacja:
y na świat?
„Latające” radio
na... komórki

„Nieprofesjonaliści”
Jak na razie radio nie zrobiło
żadnych profesjonalnych badań
rynku.
– Kiedyś też przejmowałem się
„targetem” – czyli zastanawiałem
się, czy będą ludzie, którzy zechcą

również w dużym stopniu wzorowanych na audycjach dawnego
Radia Józef.
Rozgłośnię wspierają łódzki
jezuita Remigiusz Recław SJ i tamtejszy Ośrodek Odnowy w Duchu
Świętym, który udostępnia nagrane wcześniej konferencje. Radio
zamierza współpracować z jezuickim wydawnictwem WAM i jego
studiem fonograficznym, które
wydaje na CD nagrania różnych
rekolekcji i sesji tematycznych
organizowanych w jezuickich
centrach duchowości. Żeby się
utrzymać, twórcy radia wydają
i sprzedają materiały ze spotkań
ewangelizacyjnych. – Ludzie są
nimi zainteresowani, dowiadują się
o nas, słuchają, a potem chcą mieć
legalne nagrania w domu – mówi
ks. Michalski.
Radio transmitowało już m.in.
wizytę w Polsce ks. Johna Baptisty
Bashobory, diecezjalnego koordynatora Odnowy charyzmatycznej
w diecezji Mbarara, w południowo-zachodniej Ugandzie, relacjonowało na żywo pobyt w Polsce
ewangelizatora z Indii o. Jamesa
Manjackala.
Radio dopiero raczkuje. Żeby
stanęło na nogi, potrzebne są odpowiednie komputery, łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości, własny kabel światłowodowy.
Radio szuka więc sponsorów,
a także chętnych do nawiązania
innych form współpracy. Osoby
zainteresowane mogą pisać na adres: jezusowy.net@gmail.com. •

nas słuchać, czy robienie radia
„się opłaci”. Teraz wiem, że jeśli
nasza praca podoba się Panu, będzie dobrze – mówi ks. Michalski.
– Również „nieprofesjonalnie” się
nie reklamujemy! Żeby dotrzeć
z informacją o radiu, wystarczą
nam, jak na razie, nasze parafie,
czasopisma i domy rekolekcyjne.
Powiem więcej: wierzę, że nie
musimy zatrudniać medialnych
„gwiazd”, żeby zaistnieć...
Pewnego rodzaju wzorem dla
radia jezuickiego jest Radio Józef.
– Programy „Józefa” były świetnie
prowadzone i przygotowywane.
Nie było to radio „kościółkowe”:
poruszało tematy bardzo różne,
przeznaczone nie tylko dla wierzących, ale również dla wątpiących i szukających. Jednocześnie
poziom programów był wysoki.
My też mamy takie ambicje. Chcielibyśmy stworzyć kilka autorskich
programów, o tematyce społecznej,
■
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Ponieważ przy tworzeniu stacji współpracują trzy jezuickie
ośrodki, a każdy ma możliwość
nadawania, radio nie musi być na
stałe związane z jednym, konkretnym miejscem.
– Jesteśmy w stanie nadawać zarówno z Warszawy, jak
i na przykład z Łodzi – mówi
ks. Michalski. – Chcemy jednak
jeździć po Polsce i śledzić wydarzenia ewangelizacyjne. Będziemy w dużym stopniu „radiem
objazdowym”.
Wiele rozgłośni radiowych,
w tym internetowych, zajmuje się
sprawami lokalnymi, integruje
lokalne wspólnoty. Jednak radio
jezuickie ma na siebie zupełnie
inny pomysł: – Św. Ignacy mówił,
żeby szukać zaangażowania, które przyniesie większy owoc. Nie
będziemy zorientowani tylko na
lokalne sprawy, bo to wynika z naszego charyzmatu: towarzysze św.
Ignacego Loyoli pochodzili z całej
Europy, nie byli „lokalni”, ale raczej
„globalni” – twierdzi jezuita. – Dlatego chcemy dotrzeć przez Internet
na cały świat. Dodatkowo mamy
w planach wejście do... komórek.
Za dwa, trzy lata, kiedy będzie taka
możliwość techniczna, posiadacze
telefonów komórkowych będą mogli właśnie przez nie słuchać Radia
Rewelacja. Już teraz przy odpowiedniej konfiguracji niektórych
komórek można nas słuchać np.
podczas jazdy samochodem!
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Posłuchać o Bożym Narodzeniu

Jakub Szymczuk

Hej, jeszcze kolęda

Spotkania u ks. Janusza
Tarnowskiego

Niedzielne
dylematy
Od 34 lat w domu ks. prof. Janusza
Tarnowskiego odbywa się niezwykłe konwersatorium. Studenci, wychowankowie i przyjaciele kapłana gromadzą się co miesiąc po
niedzielnej Mszy św., żeby dyskutować o rozwiązywaniu życiowych dylematów.

W

9 stycznia w kościele kapucynów muzycy zespołu New Life’m zagrali „Bezdomne kolędy”.
W czasie koncertu kwestowano na rozbudowę jadłodajni dla ubogich, prowadzonej
przez kapucynów przy ul. Miodowej

Macie dosyć kolęd
z supermarketu? Chcecie
posłuchać tych prawdziwych,
w mistrzowskim wykonaniu?
Przyjdźcie do kościoła.

K

olędy śpiewamy w kościołach już od kilku
tygodniu. Warto jednak wybrać się na
koncert, by usłyszeć je w pięknym wykonaniu
polskich chórów i solistów. W najbliższym
tygodniu okazji będzie sporo.
18 stycznia o godz. 11.30 w kaplicy Posłania
Uczniów Pańskich na Kępie Zawadowskiej
będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu
Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego.
Tego samego dnia, po Mszy św. o godz. 18.00,

w kościele Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych na Chomiczówce (ul. Konrada 7) zagra je
i zaśpiewa zespół góralski. Natomiast o godz.
17.00 w bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu kolędować będzie Chór
UKSW pod dyrekcją ks. Szymonika. Chór Akademicki SGGW zaśpiewa kolędy o godz. 20.00
w kościele św. Zygmunta (pl. Konfederacji 55).
Z niecodziennym koncertem wystąpi 18
stycznia o godz. 19.30 muzykująca rodzina
Pospieszalskich. W kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 będą kolędować
i zbierać datki na pomoc ofiarom konfliktu
w Republice Konga.
25 stycznia o godz. o godz. 16.30 w sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie
z koncertem kolędowym wystąpi tenor Wiesław Ochman.
jjw

maleńkim pokoju siedzi (gdzie kto może,
czasem na podłodze) około 20 osób. Jest
sędzia, wolontariusz fundacji D.O.M., wykładowca SGH, dwie mamy (dzieci bawią się za
drzwiami)… I gość – tym razem ks. dr Andrzej
Drapała ze stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie,
inicjator systemu młodzieżowych klubów
profilaktyki uzależnień i placówek pomocy
narkomanom. Opowiada historie swoich podopiecznych: Kasi, która mimo usilnych starań
przegrała z nałogiem, uzależnionego Przemka,
który po kilkunastu latach przystąpił do spowiedzi (choć ośrodki nie są przecież katolickie
z nazwy, a o Panu Bogu mówi się dopiero pod
koniec okresu terapii), bratanka, który wciąż
walczy. Wywiązuje się dyskusja: czy wyrzucenie uzależnionego kilkunastoletniego dziecka
z domu to jedyna droga do rozpoczęcia leczenia?
Czy szkoły, których dyrektorzy zapewniają, że
nie mają problemów z narkotykami, są od nich
rzeczywiście wolne? Jak pomagać ludziom,
którzy utracili nadzieję?
Tematyczne spotkania odbywają się co
miesiąc, po Mszy św. odprawianej w niedzielę
o godz. 8.00 przez ks. Janusza Tarnowskiego
w kaplicy Domu Sióstr Rodziny Maryi (wejście
od ul. Żytniej). Najbliższe, 1 lutego, poświęcone
będzie problemowi sprawiedliwości i miłosierdzia. Gościem spotkania będzie m.in. przedstawiciel Bractwa Więziennego, działającego
w aresztach i ośrodkach odosobnienia.
tg

Zapowiedzi
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Medytacje ze św. Pawłem
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego zapraszają dziewczęta na Wincentyńskie Dni
Formacji, które odbędą się od 23 do 25 stycznia w Warszawie przy ul. Tamka 35. Zapisy:
tel. 0 505 778 764, e-mail: renatabersm@interia.
pl. Koszt: 30 zł.

Dla poszukujących drogi
Zgromadzenie Dolorystów zaprasza młodzież
męską od 23 do 25 stycznia na dni skupienia, w czasie których będą rozważane różne

powołania w Kościele. Spotkanie odbędzie się
w Józefowie, przy al. Przyszłości 8. Zgłoszenia:
tel. (022) 789 29 10, e-mail: powolania@gmail.
com.

785 22 08, e-mail: oat@xl.wp.pl. Spotkanie jest
odpłatne.

Pomagając innym

Wspólne rekolekcje dla organistów obu warszawskich diecezji dobędą się od 3 do 5 marca
w domu rekolekcyjnym w Zalesiu Górnym (ul.
Białej Brzozy). Koszty rekolekcji pokrywają
parafie. Dla organistów przygotowano ćwiczenia duchowe z elementami formacji liturgicznej. Chętni mogą zgłosić swój udział do Komisji
Organistowskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej
(tel. 022 786-26-43) najpóźniej do 25 lutego. •

Od 6 do 8 lutego w Ośrodku Apostolstwa
Trzeźwości w Zakroczmiu (ul. o. H.
Koźmińskiego 36) odbędzie się spotkanie formacyjne dla osób zawodowo pomagających
innym. Spotkanie będzie okazją do zatrzymania się, zadbania o siebie, aby jeszcze lepiej
służyć potrzebującym. Zgłoszenia: tel. (022)

Rekolekcje dla organistów

