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Przygotowania na pl. Piłsudskiego

Rośnie krzyż

tekst
Joanna
Jureczko-Wilk

J

an Paweł II 18 maja
obchodziłby 89.
urodziny. W tym dniu,
jak co roku, będziemy
modlili się o szybkie
ogłoszenie go świętym,
będziemy wspominali
i palili znicze przed
jego pomnikami.
W tym roku Papież
dostałby niezwykły
prezent: na placu
Piłsudskiego rośnie
krzyż-pomnik, który
upamiętni jego słowa,
wypowiedziane w tym
miejscu trzydzieści lat
temu. Słowa, od których
– można by rzec –
wszystko się zaczęło…
Zaczęła się rodzić
nasza wolność, za którą
będziemy dziękować
w czasie tegorocznego
Dnia Dziękczynienia
na Polach Wilanowskich.

Jakub Szymczuk

Plac Piłsudskiego
doczeka się wreszcie
godnej formy
upamiętnienia
Jana Pawła II.
Rozpoczął się montaż
krzyża-pomnika.
Gotowy monument
zobaczymy 6 czerwca.

redaktor wydania

N

a pl. Piłsudskiego zjeżdżają
kamienne elementy pomnika,
który stanie dla upamiętnienia Jana
Pawła II i jego historycznych słów,
wypowiedzianych w tym miejscu
w 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Papieskie wołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!” z dzisiejszej
perspektywy miało wymiar proroczy. Słowa Papieża będą wyryte na
płytach, okalających krzyż-pomnik.
Dziewięciometrowy krzyż będzie
wyrastał z posadzki. W szczelinie
wokół niego zostaną umieszczone

Montaż czterech kamiennych elementów pomnika potrwa do końca maja

cztery reflektory, podświetlające
monument. Według projektu Marka Kucińskiego, Jerzego Mierzwiaka i Natalii Wilczak, który wygrał
konkurs architektoniczny, krzyż
będzie prosty w formie, wykonany
z jasnego hiszpańskiego kamienia.
Jego powierzchnia będzie delikatnie

Jakub Szymczuk

Prawdziwy PRL

D

emonstracje „Solidarności”,
podziemna drukarnia, pacyfikacja kopalni „Wujek”, zdjęcia
z internowania… Starsi mają przed
oczami te obrazy jak żywe, dla młodych to nieretuszowana lekcja historii. Od 9 maja na skwerze u zbiegu
Krakowskiego Przedmieścia i ul.
Karowej można oglądać wystawę
„Fotografie bez cenzury 1976–1989”.
Zorganizował ją Instytut Pamięci
Narodowej w ramach obchodów
Roku Kultury Niezależnej. Zdjęciom
towarzyszą krótkie historie, opowiedziane przez ich autorów, dotyczące
okoliczności, w jakich powstawały.
Wystawę można oglądać do końca maja. Natomiast 17 maja w Hali
Reduta w Warszawie odbędzie się
koncert piosenki niezależnej, który
oficjalnie zainauguruje Rok Kultury
Niezależnej.
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Warszawa, 9 maja. Jeszcze dwadzieścia lat temu te zdjęcia były skrzętnie ukrywane

żłobiona. Współgrać z nim będzie
otaczająca go posadzka z granitowych płyt.
Uroczyste odsłonięcie pomnika
nastąpi 6 czerwca podczas Mszy św.,
która zostanie odprawiona na pl. Piłsudskiego w 30. rocznicę pielgrzymki
Jana Pawła II w Warszawie.
jjw
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Ludzie nastawieni na
osiągnięcie sukcesu w życiu
nie potrafią przełożyć tego
na rozwój życia duchowego,
które też może uczynić
człowieka szczęśliwym
i spełnionym – uważa
s. Krystyna Chojnacka OSB

Warszawa. „Nie ma kryzysu
powołań, bo Bóg ciągle powołuje
do swojej służby, ale jest kryzys
powołanych, którzy mają problem z odkryciem i przyjęciem
swojej drogi życiowej” – mówił
ks. dr Marek Dziewiecki, krajowy
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Warszawskie
kapliczki
Na wystawie. 9 maja w Galerii
Jabłkowskich przy ul. Chmielnej
21 otwarto wystawę zdjęć Anny
Bohdziewicz, która dokumentuje
kapliczki stojące na warszawskich
podwórkach i skwerach. Historie
kapliczek, powstałych w czasie
okupacji, opisuje Magdalena Stopa w albumie „Kapliczki warszawskie”, wydanym nakładem Domu
Spotkań z Historią. Artystyczne
zdjęcia są uzupełnione zapisami
wspomnień mieszkańców, pamiętających okoliczności powstania
kapliczek. Wystawę można oglądać do 5 czerwca.

Kapliczki powoli znikają
z warszawskiego krajobrazu.
Na zdjęciu figura
w podwórku przy
ul. Marszałkowskiej 62

Tylko dla mężczyzn
Zaproszenie. „Walczyć i kochać,
czyli w poszukiwaniu męskiego
charyzmatu” – to tytuł spotkania
dla mężczyzn w wieku do 35 lat, które 16 maja o godz. 15.00 odbędzie się
w sali Caritas, przy ul. Krakowskie

Przedmieście 62 (wejście od ul. Bednarskiej). Gościem spotkania będzie
m.in. Jacek Pulikowski. Na spotkanie
zaprasza Wspólnota Męskich Serc
św. Jana Chrzciciela i Ośrodek Duszpasterski przy „Res Sacra Miser”.

Święto Europejczyków
Parada Schumana. Półtora
tysiąca uczestników 10. jubileuszowej Parady Schumana przemaszerowało 9 maja Traktem Królewskim. Entuzjaści Unii Europejskiej
występowali w barwach żółtych
i niebieskich. Gościem honorowym Parady był pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki.
Otrzymał od uczestników wielką
biało-czerwoną flagę, na której
każdy mógł się podpisać. Pochód
przeszedł w stronę „Miasteczka
Schumanowskiego”, gdzie odbył się
specjalny program, zakończony
koncertem zespołu „Bracia”.

Jakub Szymczuk

duszpasterz powołań, na konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Konferencję
zorganizowano z okazji Tygodnia
Modlitw o Powołania Kapłańskie
i Zakonne, który zakończył się
w Kościele 10 maja. Biskup Wojciech Polak, delegat KEP ds. powołań, przytoczył dane, z których
wynika, że w 2008 r. w stosunku
do poprzedniego roku, liczba
powołań do seminariów spadła
o ok. 10 proc, a do zgromadzeń
zakonnych – o 15 proc. Zdaniem
biskupa, to wynik antypowołaniowej kultury, zmieniającego się
modelu rodziny, a także niekiedy niekorzystnego wizerunku
Kościoła, na przykład w mediach.
– Spadek liczby powołanych, który
notujemy od kilku lat, powinien
skłonić nas do refleksji nad jakością duszpasterstwa młodzieży:
w szkole, w parafii – mówił biskup.
O. Sergiusz Bałdyga OFM, członek
Krajowej Rady Duszpasterstwa
Powołań, podkreślał, że prawie 90
proc. kandydatów do seminarium
wywodzi się z grup formacyjnych,
dlatego tak ważne jest rozwijanie
tego typu formacji w parafiach.

archiwum DSH
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Nie ma kryzysu powołań

W paradzie uczestniczyła
przede wszystkim młodzież
ze szkolnych Klubów
Europejskich z całej Polski

Parafialny telefon zaufania
Magdalenka. W parafii św. Marii
Magdaleny w Magdalence ruszył
parafialny telefon zaufania. Pod
numerem tel.: 0 787-762-764 można uzyskać porady w problemach

małżeńskich i rodzinnych,
w uzależnieniach, zniewoleniach
duchowych, problemach z wiarą,
depresji, samotności…. Telefon jest
czynny całą dobę.

W intencji warszawiaków
Warszawa. W intencji mieszkańców stolicy modlono się 9 maja,
w dniu odpustu w sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym
Mieście. Mszę św., która zainicjowała obchody 400-lecia świątyni,
odprawił bp Piotr Jarecki. Z okazji
jubileuszu w podziemiach sanktuarium do 23 maja można oglądać
wystawę ikon, zatytułowaną: „Piękno Boga”. Wystawa jest czynna
od wtorku do
piątku w godz.
Odpustowa
15.00–18.00 oraz
Msza św.
w soboty od 11.00 w sanktuarium
do 16.00.
MB Łaskawej

Jakub Szymczuk
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Rośnie Dąb Pamięci
Praga. W ramach programu:
„Katyń – ocalić od zapomnienia” 9 maja na Pradze posadzono
pierwszy Dąb Pamięci, poświęcony zamordowanemu przez NKWD
kapitanowi Leonowi Hofmanowi.
Obok drzewa umieszczono tablicę
pamiątkową. Organizatorem akcji
jest Stowarzyszenie Parafiada,
władze Radzymina, radzymiński proboszcz ks. Stanisław Kuć
i Szkoła Podstawowa nr 1. Organizatorzy chcą do 2010 r. posadzić

21 437 dębów – tyle, ile nazwisk
znalazło się na liście zamordowanych w Katyniu.

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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Kontrowersyjna konferencja

Kto się boi dyskusji?

Jakub Szymczuk

Mimo wrzawy medialnej 7 maja odbyła się,
z inicjatywy studentów Koła Myśli Politycznej
i Prawnej UKSW, konferencja naukowa
„Homoseksualizm z naukowego i religijnego
punktu widzenia”.

Homoseksualiści
są sprawcami jednej trzeciej
wszystkich przypadków
molestowania dzieci,
głosi dr Paul Cameron

J

ednym z zaproszonych gości
był światowej sławy psycholog,
seksuolog i badacz homoseksualizmu – dr Paul Cameron. Stwierdził,
na podstawie statystyk i badań,
że wielu spośród homoseksualistów

jest pedofilami. Homoseksualiści
nie są także w stanie – z oczywistych względów – przyczyniać się
do rozwoju demograficznego społeczeństwa. W konferencji wziął
udział dr Marek Czachorowski
z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, który przedstawił temat „Homoseksualizm a starożytna
Grecja”. Nad porządkiem dyskusji
czuwał ks. Władysław Majkowski.
Spotkanie zgromadziło nie tylko
wielu studentów, ale także inne osoby zainteresowane tym tematem.
Krytyczny artykuł w „Gazecie
Wyborczej” doprowadził do tego,
że władze uczelni odwołały konferencję ze względu na bezpieczeństwo i dobre imię uniwersytetu.
Ostatecznie konferencja odbyła się w sąsiadującym z uczelnią
Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym. Studenci jednak uważają
naciski mediów jako łamanie wolności wypowiedzi oraz autonomii
uczelni wyższych. Jest to także
próba zablokowania publicznej
debaty na temat zjawiska homoseksualizmu w społeczeństwie.

sm

komentarz
Joanna Jureczko-Wilk
jwilk@goscniedzielny.pl

O homoseksualizmie tylko dobrze?
bowiązkiem, nie tylko naukowca, jest dociekanie
prawdy, słuchanie wielu opinii, docieranie do źródeł
– nawet tych z pozoru głupich czy nieprawdopodobnych.
Prawdę bowiem każdy z nas musi odkrywać na własną rękę.
Jej dysponentem nie jest pojedynczy człowiek, idea, partia,
a tym bardziej tytuł prasowy. Niestety, sprawa z konferencją
dr. Camerona pokazała, że homo sovieticus został zastąpiony
przez homo gazetus, który bezkrytycznie przyjmuje wszystko,
co powiedzą media. I nie mam na myśli wyłącznie „Gazety
Wyborczej”, według której o homoseksualizmie można mówić
tylko dobrze albo wcale. Wolność słowa i myślenia jest prawem
każdego z nas. Ale też i obowiązkiem.
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Przewodnik po warszawskich sanktuariach (ciąg dalszy)

Sto twarzy Madonny
Zapraszamy do kontynuacji pielgrzymki po warszawskich kościołach
i kaplicach, w których znajdują się najbardziej czczone
maryjne wizerunki.
17 maja
Matka Boża Fatimska na Niedźwiadku,
ul. Zagłoby 37, www.sanktuariummbfatimskiej.pl.
Kościół w Ursusie został zbudowany jako
wotum za ocalenie życia Jana Pawła II. 2,5-metrowa figura MB Fatimskiej w ołtarzu głównym
została przyozdobiona koronami biskupimi
przez abp. Kazimierza
Nycza 13 września
2008 r. Sanktuarium
ustanowił w 2006 r.
kard. Józef Glemp, nadając odpusty 13. dnia
od maja do października oraz 20 lutego,
w dniu wspomnienia
Dzieci Fatimskich.
Kustoszem sanktuarium jest ks. Roch
Walczak.
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18 maja
Matka Boża Saletyńska we Włochach,
ul. Popularna 46, www.warszawa.
saletyni.pl.
Saletyni mają swój ośrodek
w Warszawie przy ul. Popularnej od 1957 r. Przy udziale
wiernych wybudowali przestronny kościół, w którym
umieścili figurę Matki Bożej
Saletyńskiej z charakterystycznym krzyżem (młotek
i obcęgi) na piersiach. Obok kościoła znajduje się figura MB
Płaczącej z La Salette i Matka
Boża z dwojgiem pastuszków
(Melania Calvat i Maksymin
Giraud), którym Maryja przekazała 19 września 1846 r. w La
Salette orędzie dla świata.
19 maja
Matka Boża Białynicka na Lesznie, parafia Narodzenia NMP na Lesznie, al. Solidarności 80.
Sanktuarium maryjne w Białyniczach nad
rzeką Drucią (obecnie Białoruś), zlikwidowane
przez Rosjan w ramach represji po powstaniu styczniowym 1863 r., kryło, koronowany
w 1761 r. papieskimi diademami, obraz MB
Białynickiej. Wierni zdołali ukryć wizerunek – tak skutecznie, że do dziś nie wiadomo,

gdzie jest. W wybudowanym w XVIII w. kościele Narodzenia NMP na Lesznie karmelici
trzewiczkowi umieścili więc kopię Matki Bożej
Białynickiej, ale w czasie powstania
warszawskiego
obraz spłonął.
Ocalała jedynie
srebrna sukienka. Dziś w ołtarzu wisi kopia
obrazu pędzla
Stanisławy Grabskiej. Odpust Narodzenia NMP,
8 w rześnia,
gromadzi tłumy
wiernych.

20 maja
Matka Boża Częstochowska w kościele
Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37, www.parafiazbawiciela.org.
Spośród czterech koronowanych diademami papieskimi wizerunków Matki Bożej,
jeden – 13 czerwca 1999 r. – koronował sam
Jan Paweł II. Intronizacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej do tego kościoła dokonał
w święto Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1909 r. przeor klasztoru jasnogórskiego
o. Euzebiusz Rejman. Przed tym
obrazem gen. Józef
Haller ze swym
sztabem odprawił
w 1920 r. nowennę,
która zaowocowała
Cudem nad Wisłą.
Kościół – wotum
za 1900 lat chrześcijaństwa – zaprojektował Józef
Pius Dziekoński.
21 maja
Matka Boża Łucka, patronka Wołynia
na Gocławiu, kościół św. Patryka, ul. T. Rechniewskiego 14, www.patryk.jezus.pl.
W kaplicy kościoła św. Patryka, patrona
Irlandii, znajduje się otoczony kultem wiernych, a szczególnie Wołyniaków, obraz Matki Bożej Łuckiej. Historia tego obrazu sięga
1598 r., a jego koronacja odbyła się 8 września
1749 r. W 1925 r. obraz został strawiony przez

pożar. Na podstawie wiernej kopii wrocławska
portrecistka Teresa Buczyńska sporządziła
dwa obrazy. Jeden
z nich trafił do kated r y ł uckiej,
a drugi do kościoła św. Patryka.
Obraz Matki Bożej
Patronki Kresowych Wygnańców
jest umieszczony
na centralnej ścianie kaplicy w nastawie ołtarzowej,
wykonanej z ciemnozielonego granitu irlandzkiego.

22 maja
Matka Boża z Loreto, patronka lotników,
parafia św. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszka
Hynka 4a.
Kiedy papież Benedykt XV
w 1920 r. ogłosił Matkę Bożą
Loretańską patronką lotników,
w Warszawie powstawało lotnisko Okęcie oraz osiedle. Dla
potrzeb duchowych służyła
najpierw drewniana kaplica,
a od lat 80. kościół na planie
elipsy z kopułą i dwiema
wieżami. Patronką kościoła jest Matka Boża w kopii
figury loretańskiej, usytuowanej w specjalnej
kaplicy pod skrzydłami
szybującego orła.
23 maja
Matka Boża Prymasowska Wspomożycielka w Rokitnie, parafia orionistów, Rokitno
k. Błonia.
Parafia w Rokitnie istniała już może w XI
wieku, ale obecny kościół zaprojektował architekt króla Jana III Sobieskiego, Tomasz Józef
Bellotti. Skarbem tej świątyni jest XVII-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, szczególnie czczonej przez
prymasów, którzy
tu wypraszali łaski
w sprawach trudnych dla Kościoła
w Polsce. Liczne
pielgrzymki przybywają do Rokitna
głównie na czas odpustu 15 sierpnia,
a liczne wota świadczą o żywym kulcie
tego miejsca.
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Po raz drugi na Polach Wilanowskich…

Po raz drugi przy
budującym się Centrum
Opatrzności Bożej spotkają się
ci, którzy w tym miejscu chcą
Bogu i bliźnim powiedzieć:
„Dziękuję”.

D

rugi Dzień Dziękczynienia odbędzie się
7 czerwca. Poprzedzi go, 6 czerwca,
ogólnopolskie czuwanie modlitewne
na pl. Piłsudskiego. Rankiem 7 czerwca z pl.
Piłsudskiego wyruszy pielgrzymka na Pola
Wilanowskie. Tam o godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczyć
będzie abp Józef Michalik, a homilię wygłosi
kard. Stanisław Dziwisz.
– Chcemy odprawić Mszę św., w której wezmą udział władze państwowe i samorządowe,
by wspólnie dziękować Bogu – szczególnie
za wolność. W 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny warto powiedzieć

„dziękuję” za wszystkie późniejsze wydarzenia,
które doprowadziły nas do wolności – mówi
abp Kazimierz Nycz..
Po Eucharystii na Polach rozpocznie się
piknik, a na scenie wystąpią artyści. Na dzieci
będzie czekało miasteczko zabaw z pokazami
naukowymi „Mad Science”. Tak jak w ubiegłym
roku, w niebo pofruną baloniki wdzięczności.
Do symbolicznego balonika każdy będzie mógł
dołączyć swoją intencję dziękczynną.
Zespół projektowy Muzeum Jana Pawła II
i kard. Stefana Wyszyńskiego szykuje wystawę plenerową, którą będzie można obejrzeć
od 31 maja do 6 czerwca na pl. Piłsudskiego,
a 7 czerwca na Polach Wilanowskich. Spotkanie zakończy się modlitwą o godz. 21.37, w godzinie śmierci Jana Pawła II, którego muzeum
będzie mieściło się w budującym się Centrum
Opatrzności.
Z okazji Dnia Dziękczynienia metropolita
warszawski skieruje słowo pasterskie do wszystkich parafii w Polsce. 7 czerwca w całym kraju
zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna
na budowę Centrum Opatrzności Bożej. jjw

tomasz gołąb

…zabrzmi: „Dziękuję”

Pierwszy Dzień Dziękczynienia okazał się
wielkim sukcesem

Czuwanie w rocznicę
Rozmowa
z ks. dr. Adamem
Wodarczykiem,
moderatorem
krajowym Ruchu
Światło–Życie.

Mieliście wrażenie, że uczestniczycie w wyjątkowej chwili?
– Tak. I to nie tylko dlatego, że sąsiadka
na Przeistoczenie kazała nam wszystkim
klękać. Proszę sobie wyobrazić: PRL-owska
szara rzeczywistość, a tu w telewizji pokazują
Mszę św.!

Dlaczego?
– Wówczas borykaliśmy się z konkretnymi
trudnościami, ale dziś żyjemy w przestrzeni
jeszcze trudniejszej. Ludzkość jest dzisiaj
na dziejowym zakręcie: pogrążona w kryzysie
duchowym, wyrażającym się w relatywizowaniu prawdy i zaniku wartości. Żyjemy jak
w biblijnej dolinie suchych kości, nad którą
miał prorokować Ezechiel. Ciągle trwa walka
o duchową kondycję człowieka i świata. Europa
boi się, wstydzi swoich korzeni. Widziałem to,
mieszkając przez siedem lat w Rzymie, i coraz
bardziej obserwuję w Polsce.

Jak będzie wyglądać czuwanie ruchów na pl.
Piłsudskiego 6 czerwca?
– Uczestnicy dotrą na plac w gwiaździstym
marszu. O godz. 10.00 rozpocznie się modlitwa.
Będzie czas, żeby poszczególne ruchy zaprezentowały się; czas na świadectwo i katechezę
o zstąpieniu Ducha Świętego, która będzie interpretacją tego, co stało się 30 lat temu i co dzieje się
dziś. Wspólnie zostanie odmówiona modlitwa
o wylanie Ducha Świętego na Polskę, Europę
i cały świat. Będzie też specjalna modlitwa błogosławieństwa dla osób chcących się włączyć
w dzieło ewangelizacji. I to wszystko w obecności krzyża Światowych Dni Młodzieży, będącego
ikoną misyjnego posługiwania Jana Pawła II.
Będą też śpiew i tańce radości i uwielbienia. Ok.
godz. 15.30 nastąpi poświęcenie krzyża upamiętniającego wydarzenia sprzed 30 lat, a ok. godz.
16.00 Eucharystia. O godz. 19.00 rozpocznie się
czuwanie modlitewne połączone z koncertem
ewangelizacyjnym czołowych przedstawicieli
nurtu muzyki chrześcijańskiej, zakończone
Apelem Jasnogórskim oraz słowem abp. Kazimierza Nycza o godz. 21.00. Więcej szczegółów na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl.

•
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Tomasz Gołąb: Gdzie Ksiądz był,
gdy 30 lat temu na pl. Zwycięstwa
padały słowa modlitwy Jana Pawła II o odnowienie oblicza tej ziemi?
Ks. Adam Wodarczyk: – W rodzinnych
Tarnowskich Górach. Z rodzicami, siostrą
i sąsiadką to niezwykłe wydarzenie śledziliśmy przed telewizorem.

Znowu Ksiądz chce zobaczyć
te rzesze, tylko o 30 lat starsze...
– Skoro mija od tego wydarzenia 30 lat, trzeba podziękować Bogu
za to, co było owocem tamtej pielgrzymki. W tym czasie wyrosło
pokolenie ludzi młodych, którzy
nie pamiętają tych wydarzeń. Im
trzeba je przypomnieć. A po trzecie – trzeba na nowo wezwać Ducha
Świętego, bo dzisiaj potrzebujemy
Go jeszcze bardziej.
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Jubileusz „szkoły misjonarzy”.
W 25-letniej historii Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie wykształciło
804 misjonarzy: kapłanów, sióstr
i braci zakonnych oraz świeckich.
„Absolwenci” CFM pracują na wszystkich
kontynentach.
tekst
Joanna Jureczko-Wilk

D

jwilk@goscniedzielny.pl

ziewiętnastu księży
diecezjalnych, pięciu
zakonników, siedem
sióstr zakonnych i jedna osoba świecka kończą dziewięciomiesięczny kurs przygotowawczy w Centrum Formacji
Misyjnej. Wkrótce pojadą na misje
m.in. do Peru, Ekwadoru, Japonii,
na Alaskę i Jamajkę.
– Dla mnie bardzo ważna
jest praktyczna strona kursu.
Po pół roku nauki języka hiszpańskiego rozmawiam w nim swobodnie. Trochę straszą nas zdjęciami
chorób tropikalnych, ale na placówce wiedza medyczna na pewno się przyda – mówi ks. Radosław
Zawadzki z diecezji płockiej, który
kończy kurs i w październiku jedzie
do Peru. – Duży nacisk położono
na poznanie kultury, obyczajów, historii krajów, do których pojedziemy. Bo przecież nie możemy tam
tworzyć kalki polskiego Kościoła.
Bardzo pomogły mi spotkania i rozmowy z misjonarzami.

Zmarły dwa lata temu
kard. Adam Kozłowiecki mówił
o swojej pracy misyjnej: „Ogromnie daje mi się we znaki, że »bawiąc« w obozie Dachau, nie miałem
okazji nauczyć się pracy misjonarza. Bez przygotowania na misjach
marnuje się osiemdziesiąt procent
energii”. To zdanie kardynała
przypomniano na sympozjum
podsumowującym ćwierćwiecze CFM, które 6 maja odbyło się
na Uniwersytecie kard. Stefana
Wyszyńskiego.

Pierwsza placówka:
Byszewska
Kiedy po wielu trudach
w 1984 r. przy ul. Byszewskiej
w Warszawie ruszyła budowa
centrum kształcącego misjonarzy,
miała przede wszystkim służyć
księżom diecezjalnym. Wkrótce
okazało się, że takie miejsce potrzebne jest również członkom zakonów, którzy nie mają możliwości
przejść formacji misyjnej, a także
świeckim.
Przez ćwierć wieku rozrosło się zaplecze centrum, zmieniał się też program kształcenia
■
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Jakub Szymczuk

Za 9 miesięcy uro
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przyszłych misjonarzy. Jedno
pozostało niezmienne: centrum
ma przygotowywać kandydatów
na misje poprzez formację i praktyczną wiedzę. Dlatego kursanci
poznają przedmioty teologiczne,
misjologiczne, religioznawcze, poznają kulturę, historię i warunki
społeczno-polityczne krajów misyjnych. Wykłady z medycyny
tropikalnej prowadzą lekarze
i pielęgniarki, którzy często sami
mają doświadczenie pracy na misjach. Największą część kursu

klama

■

Centrum Formacji jest
pierwszym poligonem
przyszłej pracy misyjnej
– podkreślano na
jubileuszowym sympozjum
na UKSW

(aż 650 godzin) zajmuje nauka języka obcego.
– Centrum Formacji jest pierwszym poligonem przyszłej pracy
misyjnej – mówił w czasie obchodów jubileuszowych CFM o. dr Tomasz Szyszka SVD, wykładowca
misjologii na UKSW. – Pod jednym

gość warszawski
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dzi się misjonarz

dachem mieszkają i razem przebywają osoby z różnych środowisk,
o różnym poziomie wykształcenia i formacji. Ta wielobarwność
nie jest łatwa, ale jest wielkim
bogactwem. W tyglu trudnej
wspólnotowości studenci mogą
sprawdzić się w środowisku
wielokulturowym.

Do misji trzeba dojrzeć
Zdaniem ks. Alberta Brignoli, z centrum kształcenia misjonarzy w Weronie, który mówił

o włoskich doświadczeniach,
okres przygotowania misjonarzy jest okazją do oczyszczenia
motywacji. Każdy uczestnik,
przy pomocy ojców duchowych
i psychologów, musi zadać sobie
pytanie, czy misje traktuje jako
doświadczenie wiary, czy też
jest to tylko realizacja osobistego marzenia, które choćby było
cenne, nie wystarczy.
– Od oczyszczenia motywacji
zależy potem jakość i długość pracy misyjnej – podkreślał obecny
na obchodach abp Henryk Hoser,
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.
Ta wstępna „praca nad sobą”
mogłaby odbywać się w diecezjach. To tam kapłani, zakonnicy
i świeccy myślący o misjach mogliby szlifować język, studiować
dokumenty misyjne Kościoła,
zbierać informacje o kraju, do którego chcieliby wyjechać. Mogliby
udzielać się w Kościele lokalnym,
ale też zdobyć doświadczenie
w pracy „na peryferiach”: wśród
ubogich, chorych, bezdomnych,
odrzuconych… – bo wśród takich
ludzi będą kiedyś pracować.
– Księża, siostry zakonne
i świeccy z Centrum Formacji
Misyjnej, które leży na terenie
diecezji praskiej, bardzo włączają się w życie miejscowego Kościoła, przez co podnoszą świadomość
misyjną wiernych. Jest to budowanie Kościoła powszechnego
– wymiaru misyjnego, który
należy do jego natury – mówił
abp Hoser.
Kandydaci na misjonarzy powinni również mieć możliwość
■
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wcześniejszego, kilkutygodniowego wyjazdu do wybranego
kraju misyjnego, żeby na miejscu sprawdzić, czy na pewno
jest to ich powołaniem.
Z kolei o. Szyszka zwracał
uwagę na formację emocjonalną,
która powoduje, że przyszłych
misjonarzy nie paraliżuje lęk.
Że na misje jadą osoby o dojrzałej osobowości, które dadzą sobie
radę w sytuacji osamotnienia, relatywizmu wartości w momentach
zwątpienia – bo takie zdarzają się
każdemu misjonarzowi. Z tego powodu ważny jest też kontakt misjonarza z ojczyzną oraz to, żeby
nieustannie dbał o swoją formację
także na misjach.

Trudne powroty
Ks. Alberto Brignoli uważa,
że misjonarzem poza swoją ojczyzną można być maksimum przez
dwanaście lat. Episkopaty niektórych krajów przestrzegają kadencyjności misjonarzy. Wracający
z misji mogą stać się niezwykłym
bogactwem Kościoła lokalnego,
do którego powrócą.
– Wiedza i doświadczenie
misjonarzy z wieloletnim stażem
nie są dostatecznie wykorzystywane po ich powrocie do kraju.
Powinien też powstać program,
pomagający misjonarzom w asymilacji w ojczyźnie, w której
nie byli przez kilka, kilkanaście
lat – podkreślał ks. Brignoli.

Mosty
– Jeśli ma być wypełniony testament Jana Pawła II, zapisany
w jego nauczaniu i świadectwie

klama

życia, to przyszłość Kościoła
w Polsce musi być misyjna – mówił bp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski, w czasie
Mszy św. w intencji pracowników
i absolwentów CFM, którą odprawiono 6 maja w kościele pokamedulskim na Bielanach.
Uczestnicy dwudniowych
obchodów srebrnego jubileuszu
CFM podkreślali, że program
kształcenia misjonarzy ciągle jest udoskonalany. Teraz,
ze względu na zwiększającą się
liczbę świeckich kandydatów
na misjonarzy, brakuje specjalnego programu, skierowanego
na ich posługę na misjach.
– Ubolewam, że zaniedbuje się szkolenie misjonarzy dla
Wschodu – mówił bp Janusz
Kaleta, apostolski administrator
w Kazachstanie. – Przygotowanie ich jest konieczne, bo podobieństwo języka nie wystarczy,
a problemów, z którymi przyjdzie im się zmierzyć, jest bardzo
dużo.
– Centrum Formacji Misyjnej jest przystankiem na drodze do misji: bardzo dobrym,
wręcz koniecznym – oceniał
jego absolwent bp Jan Ozga z Kamerunu.– Dlatego, że wyjazd
bezpośrednio z własnej diecezji
do diecezji misyjnej powoduje
szok psychiczny, emocjonalny,
językowy i kulturowy. Centrum
to platforma, na której zaczyna się
dostrzegać różność ludzi, wielość
doświadczeń i uczy się akceptować inność drugiego człowieka.

•
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Książki dla Czytelników

Zanim został papieżem
Na urodziny
Jana Pawła II,
przypadające
18 maja,
proponujemy
dwie
publikacje
sługi Bożego.
Obydwie powstały
jeszcze
przed wyborem
na Stolicę Piotrową.

V

ittorio Possenti, obecnie
znany filozof i wykładowca,
w 1978 roku miał ogromne
szczęście przeprowadzić wywiad
rzekę z kard. Wojtyłą tuż przed konklawe, które wybrało Polaka na papieża. Książka ukazała się po włosku
13 lat później. Teraz, dzięki Bibliotece

Frondy i Centrum
Myśli Jana Pawła II, szansę zapoznania się ze stanowiskiem kard. Wojtyły wobec konkretnych kwestii społecznych, takich
jak: praca, zatrudnienie, ekonomia,
totalitaryzm i demokracja, ma także
polski czytelnik. Wywiad został uzupełniony przedmową ks. Roberta
Skrzypczaka oraz wykładem podsumowującym prof. Sergio Lanzy.

„Czytelnik będzie zaskoczony jak mocno myśli
wyrażane przez arcybiskupa krakowskiego
na trzy miesiące przed
słynnym konklawe
z 16 października
1978 roku brzmią
aktualnie i znajdują
dalszy ciąg w posłudze papieża Jana
Pawła II. To kolejny
dowód na spójność
życia i myśli wielkiego
Polaka” – czytamy w przedmowie.
Dla Czytelników mamy także
inną propozycję. „Rozważania majowe”, które ukazały się nakładem
Wydawnictwa św. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej, to mało
znane teksty bp. Karola Wojtyły
poświęcone Maryi. Miały być
przygotowaniem do Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. „Rozważania”
to zbiór krótkich medytacji, które

miały być odczytywane we wszystkich kościołach archidiecezji
krakowskiej od 30 kwietnia do 31
maja 1963 roku. Medytacje zostały
podzielone na dwie części: „Ślubowanie” – w której wierni mieli
zrozumieć rolę Maryi w swym
życiu duchowym oraz „Dorobek”
(na pozostałe dni) – w której przypomina się pobożność maryjną Polaków, sanktuaria, obrazy i figury
czczone przez nich, modlitwy najczęściej do Niej zanoszone. Książka
jest pięknie ilustrowana obrazami
Matki Bożej czczonymi w sanktuariach archidiecezji krakowskiej,
zawiera też fotokopie tekstu medytacji, pisanych ręcznie przez
bp. Wojtyłę.
Wśród Czytelników, którzy 17
maja nadeślą na adres warszawskiej
redakcji (warszawa@goscniedzielny.pl) e-mail z tytułem wybranej
książki, rozlosujemy po 3 egzemplarze każdej publikacji.

„Kawą” Kaweckim o wierze i życiu.
21 maja o godz. 19.15 w SGH o.
Ksawery Knotz OFM Cap, dr Szymon Grzelak oraz lekarze: Jerzy
Rodzeń, Andrzej Depko i Grzegorz
Południewski będą przełamywać
stereotypy dotyczące seksu.

Jarmark dominikański

gr

zapowiedzi
Janowi Pawłowi II

Strategie szczęścia

Z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II w kościele środowisk twórczych
(pl. Teatralny 18), wystąpi 17 maja
o godz. 18.00 Chór Armii Krajowej
„Nowogródzkie Orły”. W tym
samym miejscu 24 maja o godz.
18.00 zabrzmi muzyka gospel.

Mistrzowska Akademia Miłości
zaprasza 19 maja o godz. 19.00
do Centrum Kultury Dobre Miejsce (ul. Dewajtis 3 ) na widowisko
edukacyjne: „Kobieta&Mężczyzna,
czyli strategie na szczęście”. Gośćmi
będą: John Roth – generał wywiadu
amerykańskiej armii, Joanna Sałajczyk – konsultant kariery osobistej
i zawodowej, Adam Pietrzak – teolog
i pedagog.
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Miłość się nie starzeje
17 maja o godz. 19.00 w kościele
Ofiarowania Pańskiego na Natolinie odbędzie się spotkanie z Jackiem
Pulikowskim, który zaprasza młodzież i młode małżeństwa na rozmowę o tym, że Bóg stworzył płciowość, a człowiek zrobił z niej seks.
Spotkanie dla małżeństw z dłuższym stażem, poświęcone pogłębianiu więzi małżeńskiej, odbędzie się
tego samego dnia o godz. 15.00.
24 maja o godz. 19.00 o etapach
miłości małżeńskiej będzie mówił
Janusz Wardak.

Dla zniechęconych
19 maja o godz. 19.00 w SGGW
ks. Dariusz Szyszka zaprasza na
„Słowo dla zniechęconych”, czyli
na spotkanie dla wątpiących w
Boga, szukających prawdy, rezygnujących z Kościoła. W ramach
tego samego cyklu „Poruszyć
niebo i ziemię”, 20 maja o godz.
19.15 w SGGW, Muniek Staszczyk
będzie rozmawiał z ks. Przemkiem

Targi Książki
21 maja w Pałacu Kultury i Nauki
rozpoczynają się 54. Międzynarodowe Targi Książki. Impreza potrwa
do niedzieli.

Nie lękajcie się
Ośrodek rekolekcyjny Jana Pawła II w Kaniach (ul. Nadarzyńska
21) zaprasza na sesję o człowieczym lęku i Bożej Opatrzności.
Sesja odbywać się będzie od 22
do 24 maja, a bliższe informacje
można uzyskać pod nr. tel. (022)
758 54 13 oraz e-mailowo: kanieor@
poczta.onet.pl.

Już po raz dziesiąty ojcowie dominikanie zapraszają na Jarmark
św. Dominika, który odbędzie się
24 maja o godz. 10.00 przy klasztorze na Służewie (ul. Dominikańska
2). Na scenie zagoszczą znani artyści i amatorskie zespoły. Dla dzieci
przewidziano zabawy i konkursy,
dla starszych – loterię fantową, targ
używanej odzieży. Każdy będzie
mógł skosztować klasztornego bigosu i domowych wypieków. Wstęp
wolny.

Dla mam
Z okazji Dnia Matki 24 maja o godz.
19.30 w kościele Zwiastowania Pańskiego (ul. Gorlicka 5/7) odbędzie się
koncert: „Dla Ciebie, Mamo”. Natomiast tego samego dnia o godz. 17.00
w Centrum Kultury Dobre Miejsce
dla mam wystąpi kabaret Mumio.
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