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24 nowych kapłanów

redaktor wydania

J

est za co dziękować!
W dzisiejszym
numerze zaproszenia
na tyle pozytywnych,
radosnych
i optymistycznych
wydarzeń –
że trudno się
nie cieszyć. W końcu
Dzień Dziękczynienia
zobowiązuje!
Dziękujmy więc
za zakonnicę, która
robi tyle dobrego dla
nieznanych sobie
dzieci, dziękujmy
za Solec, który od lat
niesie radość wielu
warszawianom.
I dziękujmy
za Świątynię
Opatrzności Bożej
– polskie „dziękuję”
za opiekę, obronę
i błogosławieństwo
Boże.

Największe święto diecezji
„Jestem” – 24 razy odpowiadali
biskupowi nowi kapłani. Zanim
odprawili swoją pierwszą Mszę św.,
złożyli ślubowanie, a ponad setka
kapłanów nałożyła na ich głowy
swoje ręce.

Tomasz Gołąb
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uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego katedrę św.
Jana na Starym Mieście szczelnie wypełnili rodzice,
krewni i przyjaciele 24 diakonów. 17 absolwentów WMSD i
7 z Seminarium Redemptoris Mater do tej chwili przygotowywało się przez sześć lat, studiując na Papieskim Wydziale
Teologicznym teologię, prawo kanoniczne, języki biblijne,
ale także homiletykę, psychologię i pedagogikę. Kilku z
nich wcześniej ukończyło także inne studia, na przykład
na Politechnice Warszawskiej.
– To prawdziwe święto diecezji. Jesteście nadzieją Kościoła warszawskiego – mówił na początku Mszy św. abp
Kazimierz Nycz. – Módlmy się, aby tych 24 prezbiterów
było kapłanami na wzór Jezusa Chrystusa – apelował do
zgromadzonych w katedrze, prosząc, by byli wdzięczni za
powołania.
Zanim nowi kapłani odprawili swoją pierwszą Eucharystię, zostali przedstawieni biskupowi, przyrzekli cześć
i posłuszeństwo jemu i jego następcom, a leżąc krzyżem,
potwierdzili jeszcze raz swą wolę przyjęcia sakramentu.
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– Wystarczy wyjechać na zachód Europy, by
przekonać się, jak bardzo jest za co dziękować
– mówił o nowych powołaniach metropolita
warszawski

Joanna Jureczko-Wilk

Klasztorny bigos i wata cukrowa

yjątkowo tłumnie zrobiło się 24 maja w ogrodach
dominikanów na Służewie, gdzie
odbył się jubileuszowy, dziesiąty
Jarmark Dominikański. Były karuzela, dmuchany zamek, kilkumetrowa zjeżdżalnia, lepienie w glinie
na kole garncarskim i pokaz robienia olbrzymich baniek mydlanych. Na trawie, w kilkudziesięciu
pudłach, rozłożył się „antykwariat
pod chmurką”. Najdłuższe kolejki
ustawiały się po „unikatowe ciasta
maminowe”, klasztorny bigos i po wygrane w loterii fantowej. Na scenie
wystąpiły zespoły dziecięce, ojców
dominikanów oraz Kapela ze Wsi
Warszawa i zespół Raz Dwa Trzy.
Dochód z loterii i wenty zostanie
przeznaczony na modernizację schodów przed kościołem i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
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Służew, 24 maja. Jarmark u dominikanów to zawsze dobra rodzinna zabawa

W

W wakacje o profilaktyce

www.dziekuje.pl

Fundacja Archidiecezji Warszawskiej „Dobra Wiadomość”
organizuje letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim, w czasie którego uczestnicy
dowiedzą się, jak chronić się przed
różnego typu uzależnieniami.

„Będąc młodym proboszczem...” – tak zaczyna się każdy wpis na blogu ks. Krzysztofa
Mindewicza, proboszcza parafii
Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Łącząc opis codziennych sytuacji
z ewangelicznym nauczaniem
kapłan nawiązuje do popularnego
cyklu skeczy radiowych „Z pamiętnika młodej lekarki” Ewy Szumańskiej, emitowanego w latach 1975–
1981 i 1989–2007 w Polskim Radiu.
Skecze Szumańskiej charakteryzowały się wstępem, opisem nietypowej akcji medycznej Młodej
Lekarki oraz wyjściem pacjenta
i podsumowaniem w formie morału. Podobną strukturę mają wpisy
Młodego Proboszcza. Po krótkim
opisie konkretnej codziennej sytuacji, w której znalazł się kapłan,
następuje teologiczna refleksja
nawiązująca do Ewangelii. W zwięzłych zdaniach ks. Mindewicz robi

Agata Puścikowska

Turnus trwa od 20 czerwca do 3
lipca. Szczegółowe informacje i
zapisy można uzyskać w siedzibie
fundacji, przy ul. Miodowej 17/19 w
Warszawie, pod numerem tel. 796797-987, lub mailowo: fundacja@
dobrawiadomosc.org.pl

Wakacje nad morzem to marzenie wielu dzieci

Pożar dachu u św. Stanisława Kostki
Warszawa-Żoliborz. Niewielki
pożar wybuchł 21 maja na dachu
kościoła św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu. Na szczęście szybko został ugaszony. Spaliło
się 8 metrów kwadratowych papy.
– Straty są niewielkie – powiedział
w rozmowie z KAI proboszcz, ks.
Zygmunt Malacki. – Zapaliła się
papa, którą pokrywano dach, ale

dzięki szybkiej reakcji robotników,
nic strasznego się nie stało – dodał
proboszcz. Na miejscu szybko zjawiły się 3 jednostki straży pożarnej.
Przy kościele św. Stanisława Kostki
znajduje się grób kapelana ludzi
pracy ks. Jerzego Popiełuszki. W tej
parafii, zamordowany 25 lat temu
kapłan mieszkał i pracował przez
kilka lat przed śmiercią.
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Bartek Trzeszkowski

Dobry start w dorosłość

Warszawa.
20 maja
uczniowie
Archidiecezjalnego Męskiego
Liceum Ogólnokształcącego
otrzymali
od księdza
arcybiskupa
Kazimierz Nycza
świadectwa
ukończenia
liceum.
33 uczniów,
którzy w tym
roku ukończyli
szkołę, otrzymało
od metropolity
warszawskiego
katechizm, żeby
szukać nim
wskazówek
w dorosłym życiu

Agata Puścikowska
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Blog można śledzić
na www.dziekuje.pl

aluzje do życia na plebanii, czasem
wspomina życie rodzinne przed
wstąpieniem na drogę kapłaństwa. Blog można śledzić w serwisie www.dziekuje.pl, poświęconym Dniu Dziękczynienia, który
w tym roku obchodzony będzie 7
czerwca.

3,6 mln zł na zabytki
Mazowsze. Już po raz dziesiąty
Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pieniądze
na remont i modernizację zabytków. Na liście znalazło się wiele
obiektów sakralnych. Kwota 3,6
mln zł zostanie rozdzielona na 148
wniosków (spośród 162 nadesłanych). Siedem obiektów otrzyma
dofinansowanie w wysokości 90
proc. przedstawionego kosztorysu robót, a reszta wnioskodawców

dostanie połowę dofinansowania.
Dzięki samorządowym pieniądzom
m.in. zostanie wyremontowana
więźba dachowa w kościele św.
Elżbiety w Warszawie, poddany
konserwacji polichromowany
strop w kościele św. Zygmunta w
Szydłowcu, wymieniona posadzka w kościele w Łosicach. W ubiegłym roku mazowiecki samorząd
dofinansował renowacje i remonty
zabytków kwotą 4,7 mln zł. jjw

Biblijna Akademia Najmłodszych
Warszawa. 16 maja odbył się
finał Biblijnej Akademii Najmłodszych, całorocznego konkursu
dla dzieci ze szkół podstawowych, wspierającego katechezę
przyparafialną i szkolną oraz
popularyzującego czytanie Pisma
św. Uroczystość miała miejsce
w siedzibie kurii warszawskiej.
Najlepsze miejsca zajęli: Aleksandra Żmuda (parafia św. Rocha w
Jazgarzewie), Katarzyna Wałkanis (św. Jakuba w Warszawie),
Justyna Binkowska (św. Jakuba
w Warszawie), Aleksandra Perkowska (par. św. Anny w Piasecznie), Piotr Prądzyński (par.
Wniebowzięcia NMP w Starych
Babicach), Karolina Olejnik (par.

Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz.), Joanna Wojda (par.
Wniebowzięcia NMP w Michałowicach) oraz Teresa Maria Kulka (par. Wniebowzięcia NMP
w Michałowicach). Nagrody w
formie maskotek, zabawek i gier
rozdawał bp Tadeusz Pikus.

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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Nowi kapłani archidiecezji warszawskiej

Idźcie na cały świat
Neoprezbiterzy, którzy 24 maja w archikatedrze
warszawskiej przyjęli święcenia kapłańskie,
otrzymali już skierowania do swoich pierwszych
parafii. Jakich? Podajemy imię i nazwisko kapłana,
kraj lub parafię pochodzenia, wiek oraz parafię,
w której będzie pracował.

Abdel
Francisco
Barahona
Cordón

Krzysztof
Adamski,
24 lata,
bł. Władysława
z Gielniowa
na Ursynowie
– św. Tadeusza
Apostoła
na Sadybie
•

Jarosław
Bonarski,
25 lat,
św. Floriana
w Bedlnie
(diecezja
łowicka) –
św. Elżbiety
w Powsinie
•

Vyacheslav
Bystrytskiy
(Ukraina),
29 lat,
św. Zygmunta
na Bielanach

•

Tomasz Długosz
(Warszawa),
38 lat,
św. Maksymiliana
Kolbego
na Służewcu

Marek
Dobrzeniecki,
28 lat,
śś. Wyznawców
o. Rafała
i Brata Alberta
na Rudzie –
św. Jakuba Ap.
na Ochocie

Marcin Duchna,
25 lat,
Opatrzności
Bożej
w Warszawie
– św. Kazimierza
w Pruszkowie

Arkadiusz
Fliszkiewicz,
27 lat,
Świętej Trójcy
w Jeziorzanach
(diecezja
siedlecka)
– św. Rocha
w Jazgarzewie

Mateusz
Gawarski,
24 lata,
Matki Bożej
Częstochowskiej
w Kulkówce –
Ofiarowania
Pańskiego
na Ursynowie

•

•

•

•

•

•

Michał Listwon,
25 lat,
św. Klemensa
w Nadarzynie
– Świętej Trójcy
w Błoniu

Jan Józef Lorenz
(Poznań),
27 lat,
św. Augustyna
na Muranowie

Rafał
Łaskawski,
25 lat,
MB Różańcowej
w Bukowie
(diecezja
kielecka) – św.
Jadwigi Śl.
w Milanówku

Piotr
Markiewicz,
24 lata,
Ofiarowania
NMP
w Ostrołęce
nad Pilicą – św.
Łukasza Ew.
na Górcach

Eduardo
Bartolome
Mortega
(Filipiny), 40 lat
– Nawiedzenia
NMP na Nowym
Mieście

Kamil Nowacki,
25 lat,
MB
Wspomożycielki
Wiernych
na Chomiczówce
– św. Zygmunta
w Słomczynie

•

•

•

Piotr
Marchalewski,
28 lat, Wniebowzięcia Matki
Bożej w Białej
Podlaskiej
(diecezja
siedlecka) – św.
Marii Magdaleny
w Magdalence
•

•

•

•

Andrzej
Persidok,
24 lata,
św. Jakuba Ap.
na Ochocie
– bł. Władysława
z Gielniowa
na Natolinie

Paweł Rogalski,
24 lata,
św. Franciszka
na Ochocie
– Narodzenia
NMP
w Komorowie

Józef Jan
Siwiński
(Bydgoszcz),
40 lat, MB
Wspomożycielki
Wiernych
na Chomiczówce

Marcin
Szczerbiński,
30 lat,
MB Różańcowej
w Nagłowicach
(diecezja
kielecka)
– św. Małgorzaty
w Łomiankach

Battista
Tronchin
(Włochy),
30 lat,
św. Tomasza Ap.
na Ursynowie

Jacek Wiliński,
29 lat,
św. Józefa
na Kole, św.
Aleksandra
na pl. Trzech
Krzyży

Michał
Wudarczyk,
25 lat,
Ofiarowania
Pańskiego
na Ursynowie
– św. Stanisława
Kostki
na Żoliborzu

•

•

•

•

•

•

•

(Honduras),
38 lat,
NMP Matki
Kościoła
w Warszawie
(Ksawerów)
•
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Tomasz
Delurski,
25 lat,
św. Wojciecha
na Woli – NMP
Królowej Świata
na Ochocie
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II Dzień Dziękczynienia

W niedzielę 7 czerwca warto wybrać się
do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Choćby po to, by przekonać się, że wielkie
narodowe rocznice można czcić bez politycznych
zadym i kłótni.

B

ędą koncerty artystów oraz miasteczko zabaw i rekreacji dla
dzieci, otwarte od wczesnych godzin
popołudniowych aż do zmroku.
Pod Świątynią Opatrzności Bożej
wyrosną po raz drugi dmuchane
zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami
dla maluchów, ścianka wspinaczkowa, a nawet laboratorium „Mad
Science”, które prezentuje w przystępny sposób naukowe podstawy
funkcjonowania świata, z wykorzystaniem sprawdzonej reguły „uczyć
bawiąc”.
W wigilię Dnia Dziękczynienia
na pl. Piłsudskiego odbędzie się
ogólnopolskie czuwanie modlitewne wszystkich ruchów katolickich.
Pielgrzymi z całej Polski zaczną
gromadzić się tu już od godz. 9.00.
O godz. 10.00 spotkanie rozpocznie się modlitwą, po której nastąpi
prezentacja ruchów i katecheza
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi! – 30 lat
temu i dzisiaj”. Później zostanie odmówiona modlitwa o nowe wylanie

Ducha Świętego na Polskę, Europę
i świat, modlitwa o odnowę wiary
i życia chrześcijańskiego, o odnowę wspólnot, o odnowę życia
społecznego, politycznego oraz
modlitwa nad zespołami ewangelizacyjnymi. W godz. 14.30–15.30
zaplanowano przerwę na posiłek,
po której o godz. 15.30 w miejscu,
gdzie Jan Paweł II dwukrotnie odprawił Mszę św., w 1979 i w 1999
roku, zostanie odsłonięty pomnik-krzyż. Czas do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 wypełni czuwanie
modlitewne połączone z koncertem
ewangelizacyjnym.
W niedzielę o godz. 7.45 z pl.
Piłsudskiego wyruszy rodzinna
pielgrzymka na Pola Wilanowskie.
Tam, przy budującej się Świątyni
Bożej Opatrzności, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św., będąca
centralnym punktem obchodów II
Dnia Dziękczynienia. Głównym
celebransem będzie abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, a homilię wygłosi

Tomasz Gołąb

Bez sporów

Rodzinne spotkanie przy świątyni rozpocznie się o godz. 14.00

kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Słowo dziękczynienia
Bogu za Polską wolność wypowiedzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz
ludzie dobrej woli. Przed budowanym Centrum Opatrzności Bożej
duchowieństwo i wierni odnowią
historyczny Akt Dziękczynienia
i Zawierzenia.
Chór chłopięcy i męski przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie pod dyrekcją
prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza
wykona specjalnie skomponowaną
pieśń do Świętej Opatrzności Bożej,
a o godz. 15.00 w niebo wzbije się kilka tysięcy niebieskich baloników
wdzięczności, będących osobistym
podziękowaniem uczestników uroczystości. Do symbolicznego balonika każdy może dołączyć swoją intencję dziękczynną. Całość zakończy
modlitwa odmówiona o godz. 21.37.

– Do wszystkich motywów
wdzięczności Bogu i ludziom chcemy dołączyć trzy ważne intencje
kościelno-narodowe: 30. rocznicę
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski, 20. rocznicę odzyskania
niepodległości w 1989 r. i 10. rocznicę obecności Papieża w polskim
parlamencie – mówi arcybiskup
Kazimierz Nycz.
Przy okazji obchodów II Dnia
Dziękczynienia zostanie przeprowadzona ogólnopolska zbiórka ofiar
pieniężnych do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej
w Wilanowie. Zespół projektowy
Muzeum Jana Pawła II i Stefana
Kardynała Wyszyńskiego szykuje
wystawę plenerową z okazji Dnia
Dziękczynienia, którą oglądać będzie
można od 31 maja do 6 czerwca na pl.
Piłsudskiego, a później pod budującym się Centrum Opatrzności Bożej
na Polach Wilanowskich.
gr

Procesja i odpust z figurą Chrystusa

Hiszpania na Solcu
Bawiąc się przy flamenco, smakując paellę i popijając hiszpańskie
wino – tak można spędzić niedzielę
odpustu w parafii Świętej Trójcy.

ie da się wskrzesić dawnej
Warszawy, możemy jednak
kreować jej nowe oblicze – na Solcu
ma ono hiszpańską karnację. I to
nie tylko dlatego, że od roku w parafii pracuje prawdziwy Hiszpan
ks. Jose David Albeza Asencio. W
sanktuarium przy ul. Solec 61 znajduje się czczona od prawie 300 lat
hiszpańska cudowna figura Jezusa
Nazareńskiego, patrona wykupywanych przez trynitarzy niewolników chrześcijańskich. Hiszpańskie

www.trinitas.mkw.pl
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„Cud na Wiśle!” – wołają
ludzie w legendzie, biegnąc
nad brzegi Wisły

pochodzenie figury,
umieszczonej w
ołtarzu wielkim
pod
kościoła w 1726 r., patronatem
potwierdzają cha- „Gościa”
rakterystyczne dla
tej kultury elementy: realistyczna postać Chrystusa z
prawdziwymi ludzkimi włosami i
wyposażenie figury w ruchome ręce,
co pozwalało na nakładanie ozdobnej
szaty w zależności od święta i okresu
liturgicznego.
W wigilię Hiszpańskiej Niedzieli
na Wiśle można uczestniczyć w inscenizacji historycznej, przypominającej
dawną legendę przybycia hiszpańskiej figury na Solec. Rozpocznie się

ona o godz. 19.00 w kościele Świętej
Trójcy. O 19.30 w porcie Czerniakowskim obserwować można będzie
wodną procesję, a potem przejść z
kopią figury w uroczystej Via Lucis (Drodze Światła) do soleckiego
sanktuarium.
W niedzielę o godz. 12.30 w kościele celebrowana będzie uroczysta
Suma odpustowa. Po niej rozpocznie
się fiesta na Rynku Soleckim, prowadzona przez najbardziej polskiego
Hiszpana na świecie Conrada Moreno, gwiazdę programu „Europa da się
lubić”. W programie fiesty znajdą się
m.in. muzyka i taniec rodem z Hiszpanii, degustacje, kiermasze i loteria.

tg
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Jak betanka ze zmartwychwstańcami urządzili festyn

Los na betańskiej loterii
Zaczęło się wiele lat temu... Jeden festyn, drugi, ósmy.
A dziewiąty, w parafii św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej,
będzie na wakacje dzieci z domu dziecka.

S

iostra Noemi, betanka, krząta się po pokoju. Porządkuje fanty: w kątach, na tapczanie, poukładane misie, książki, długopisy,
firmowe smycze – wszystko to, co dobrzy ludzie
przynieśli na wielki, parafialny festyn.
– Tego osła ze Shreka to przyniósł mój uczeń,
drugoklasista – opowiada siostra Noemi, wskazując szczerze uśmiechniętego pluszaka. – Mówiłam mu, żeby nie oddawał ukochanej zabawki,
ale się uparł i zrobił to z radością.
Shrek opiera się o gigantycznego misia.
Misia przyniósł przyjaciel jednego z księży
zmartwychwstańców. – Jak się dowiedział, że będziemy zbierać na wakacje dla dzieci z domów
dziecka, zabrał księdza do Złotych Tarasów i kupił największą zabawkę, jaką tam zobaczył.

Loteria, aukcja, kawiarenka
Podczas festynu, który odbędzie się 7 czerwca przy parafii, zaplanowano loterię fantową,
aukcję cennych przedmiotów. Cały czas będzie
czynna kawiarenka z pysznymi, domowymi
ciastami, kawą i herbatą.
– Zapewniam, że mamy mnóstwo fantów
i każdy los będzie wygrany – mówi siostra Noemi. – A bardziej cenne przedmioty, chociażby
ten wielki niedźwiedź, będą licytowane podczas
aukcji.
Aukcje i loterię poprowadzą znane osoby:
aktorzy, dziennikarze. Nie wiadomo, jak siostra
Noemi to robi, ale na jej prośbę o pomoc odpowiedziało już wiele znanych twarzy. Na festynie
pojawią się m.in. Teresa Lipowska, Katarzyna
Zielińska, Piotr Zelt, Ewa Wiśniewska, Jerzy
Zelnik. Ci, którzy 7 czerwca nie będą mogli wziąć
udziału w festynie, przepraszając, przysyłali
przedmioty do licytacji.
– Mamy oryginalną koszulkę FC Barcelona,
piłkę z podpisami Chelsea Londyn. A aukcję
przedmiotów sportowych zgodził się poprowadzić Maciej Kurzajewski – chwali się zakonnica.

– Będziemy też licytować zaproszenie dla dwóch
osób do Bristolu na kawę, książkę z dedykacją
Anny Dymnej, książkę z dedykacją Witolda
Pyrkosza, obrazy i wiele, wiele innych.
Aukcje zostaną przeprowadzone po każdej
Mszy św. Loteria i kawiarenka będą czynne
od rana, do wieczora. Po Mszy św. dziecięcej,
o godz. 11.00, zaplanowane są atrakcje dla dzieci.
A wieczorem o godz. 20.00 znani aktorzy przeczytają w kościele wiersze o miłości.

Ksiądz i policjanci
– Mam wielkie szczęście, że trafiłam
do wspaniałej parafii – opowiada s. Noemi. –
Księża zmartwychwstańcy, którzy pracują w św.
Kazimierzu, są bardzo chętni do pomocy, razem
wymyśliliśmy scenariusz festynu. Postanowiliśmy, że pieniądze przekażemy dzieciom z domu
dziecka, który znajduje się w naszej parafii.
Niech dzieciaki pojadą na porządne wakacje.
Ksiądz proboszcz Mieczysław Młynarczyk
zaproponował, żeby podczas festynu odbyły się
pokazy policji. Będą więc psy tropiące, radiowozy tym razem otwarte dla… dzieci.
– A ksiądz Artur Traczewski jeździ, przywozi, załatwia – opowiada s. Noemi. – Dzięki temu,
że podzieliliśmy się pracą, wszystko dobrze się
układa.
Chociaż siostra Noemi jest w Warszawie dopiero od września, jej zdolności organizacyjne
już zadziwiły parafian. Tuż przed Wielkanocą
zorganizowała Drogę Krzyżową, w której wzięli
udział znani aktorzy i dziennikarze – m.in. Tomasz Stockinger, Jolanta Fajkowska, małżeństwo
Kurzajewskich, Radosław Pazura czy Danuta
Cholecka. Kościół pękał w szwach.

Skąd to zacięcie?
Siostra Noemi jest w zakonie 19 lat. I wszędzie, gdzie pracowała, prowadziła zbiórki charytatywne, starała się pomóc najbiedniejszym,
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Siostra Noemi prezentuje wielkiego
misia, którego będzie można
wylicytować na wielkim festynie

chorym, potrzebującym. Za mało pracy w szkole, w domu?
– Nie umiałabym usiedzieć na miejscu
po przyjściu ze szkoły, w której katechizuję –
śmieje się betanka. – A tak na serio, to empatię
i chęć pomocy wynosi się z domu… Poza tym
właśnie sytuacja rodzinna niejako zmusiła
mnie do pomocy innym ludziom.
Gdy siostra Noemi, jeszcze jako Joanna
Zasada, wstępowała do zakonu, urodził się
jej brat. Marcin jest niepełnosprawny – jeździ
na wózku, słabo widzi, ma ogromne problemy z prostymi czynnościami. Jest uzależniony
od pomocy innych osób.
– Moja mama, czasem siostra się nim opiekują – opowiada s. Noemi. – Ale wiem doskonale, że bez pomocy innych ludzi byłoby im bardzo ciężko. Brat otrzymał komputer, samochód,
którym wożą go na zajęcia dla niepełnosprawnych. Pomagają mu wolontariusze. Pomyślałam
sobie kiedyś, że ponieważ nie mogę mu pomagać, a on dostaje wiele pomocy od obcych ludzi,
ja otrzymane dobro będę „oddawać” innym.
To taka wymiana: ja do zakonu, on na świat.
Ja pomagam innym, inni pomagają bratu…
Festyn będzie przebiegać pod hasłem:
„Nie musimy robić rzeczy wielkich, ale małe
z wielką miłością”.
Agata Puścikowska

■
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Eurotest w regionie
Cimoszewicza wiceminister, minister rolnictwa
i gospodarki żywnościowej. Poseł na Sejm II, III,
IV i V kadencji. W Sejmie II kadencji sekretarz
Klubu Parlamentarnego PSL. Od października
1997 r. do marca 2004 r. prezes PSL. Od kwietnia
2000 r. do końca III kadencji Sejmu, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL. Od października 2001 r. do marca 2003 r. wiceprezes
Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju
wsi. Podczas VIII Kongresu PSL został wybrany
na przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Dwukrotny kandydat na prezydenta z ramienia PSL.
Od 2005 r. jest wicemarszałkiem Sejmu.

Marian Piłka (Prawica RP),
lista nr 8
Adam Jerzy Bielan (PiS),
lista nr 10
• ur. 12 września 1974 r.
w Gdańsku. Poseł na Sejm
III (AWS) i IV kadencji (PiS);
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Studiował stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Jest magistrem
prawa. W latach 1996–1998 przewodniczący
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1999
do 2000 r. wiceprzewodniczący międzynarodowej organizacji studenckiej European
Democrat Students. Należał do Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego (1998–2001) i Przymierza Prawicy (2001–2002). W 2002 r. został
członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2004 r.
sprawuje mandat deputowanego do Parlamentu
Europejskiego. Zasiada we frakcji Unia na rzecz
Europy Narodów.
Ewentualne wprowadzenie euro uzależnia
od referendum.
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Jacek Kozłowski (PO), lista nr 9
• ur. 18 grudnia 1957 r. w Sopocie. Od 2007 r. wojewoda mazowiecki. Absolwent Instytutu
Geografii Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Master of
Business Administration.
W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, publikował w prasie
podziemnej. W latach 90. ekspert sejmowej
Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy. Wykładał na uczelniach wyższych, m.in.

na Wydziale Dziennikarstwa UW. W latach
1990–1993 dyrektor generalny w Urzędzie Rady
Ministrów oraz zastępca rzecznika prasowego
rządu. Od 1998 do 2001 r. dyrektor w Banku
Pekao S.A. Działał w KLD i UW. W 2003 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej.
Opowiada się za reformą WPR.

Dariusz Maciej Grabowski
(Libertas), lista nr 5
• ur. 28 sierpnia 1950 r.
w Warszawie. Doktor nauk
ekonomicznych, absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego
i paryskiej Sorbony, współzałożyciel NSZZ „Solidarność”.
Wykładowca akademicki,
przedsiębiorca. Poseł IV i V kadencji Sejmu RP
(poseł niezawodowy – nie pobierający wynagrodzenia). Poseł do Parlamentu Europejskiego
wybrany głosami Mazowszan. W Parlamencie
Europejskim pełnił funkcje w komisjach: Budżetowej, Gospodarczej i Monetarnej, Nadzwyczajnej do przygotowania budżetu na lata 2007–2013.
Autor publikacji o tematyce gospodarczej w czasopismach polskich i zagranicznych.

Jarosław Kalinowski (PSL),
lista nr 2
• ur. 12 kwietnia 1962 r.
w Wyszkowie. Ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także podyplomowe
Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego w Instytucie Nauk
Prawnych PAN. W rządzie Włodzimierza

• ur. w 1954 r. w Trąbkach.
Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i sprawy międzynarodowe
na Georgetown University
w Waszyngtonie. W czasie studiów działacz opozycji demokratycznej (m.in. pomoc robotnikom Radomia
w 1976 r.) Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i w Ruchu Młodej Polski. W czasie
stanu wojennego internowany. Publicysta wielu
czasopism. Poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji.
Członek delegacji do Rady Europy, przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO, wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1996–
2000 prezes ZCHN. Od 2007 wiceprzewodniczący
Prawicy Rzeczpospolitej.
Zasadniczym problemem wspólnej polityki rolnej jest kwestia wyrównania dopłat
bezpośrednich i wyrównania kwot referencyjnych od których dopłaty bezpośrednie
są naliczane.

Marek Wikiński (SLD–UP),
lista nr 4
• ur. 23 maja 1966 w Sochaczewie. Ekonomista, prawnik,
nauczyciel akademicki. Mieszka w Radomiu. Poseł na Sejm
III, IV, V i VI kadencji, były
sekretarz stanu KPRM w rządzie Leszka Millera i Marka
Belki. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu,
oraz na Wydziale Prawa UW. Od 1999 należy
do SLD. Od września 2004 wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego SLD w Warszawie.
Od 22 kwietnia 2008 poseł w klubie Lewica.
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Wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty europejskiej oznacza,
zdaniem jednych, wzmocnienie
gospodarki krajowej i wzrost
zamożności obywateli, według
innych – załamanie gospodarki i obniżenie stopy życiowej
Polaków.

1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce
euro, zastępującego polską złotówkę?

Zdecydowanie tak


Tak, ale bez możliwości adopcji dzieci
2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej
Polityki Rolnej w obecnym kształcie?

 strzymał(a)bym się
W
od głosu

 Tak, WPR nie wymaga
reformy

Tak, najszybciej,
jak to możliwe,
bez przeprowadzania
referendum

Zdecydowanie nie

 ak, ale pod warunT
kiem przeprowadzenia
referendum

Nie, należy zwiększyć
wydatki na WPR

 ie, chyba że płace w całej
N
UE będą przybliżone

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję PE
wzywającą kraje członkowskie UE do powstrzymania się od wykonywania aborcji?

 ie, należy zmniejszyć
N
wydatki na WPR

 ie, pod żadnym
N
warunkiem
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
(WPR) jest jednym z głównych filarów
współpracy europejskiej. Wiąże się m.in.
z dopłatami bezpośrednimi dla rolników,
ustalaniem cen gwarantowanych na różne
produkty, dopłatami do eksportu, skupami
interwencyjnymi, limitowaniem produkcji
mleka itd. Koszty WPR w 1971 r. przekraczały
75 proc. wydatków Unii, ale już w 2009 roku
wydatki na WPR wyniosą 41 proc. (ponad
54 mld euro ze 131 mld euro). Polscy rolnicy
otrzymują obecnie 60 proc. tego, co rolnicy
ze „starej” Unii (procent dopłat zwiększa
się co roku).

VII

Jestem za likwidacją
WPR
Parlament Europejski nie ma obecnie kompetencji w stanowieniu prawa dotyczącego kwestii etycznych – to pozostaje w gestii państw
członkowskich UE. Jednak PE może – i wielokrotnie to robi – uchwalać rezolucje dotyczące tych
spraw. Choć nie są one wiążące, tworzą jednak
klimat nacisku na zmianę ustawodawstwa.

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję PE wzywającą kraje członkowskie UE do uznania
związków homoseksualnych za równoprawne ze związkami kobiety i mężczyzny?
■
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Zdecydowanie tak
 ak, jeśli dopuszczona
T
byłaby aborcja,
gdy dziecko jest poczęte
w akcie przestępczym

 strzymał(a)bym się
W
od głosu

Zdecydowanie nie

■
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Zofia Stryjeńska w Muzeum Narodowym

Malowała obrazy,
ale też dekorowała
winiarnię Fukiera,
wnętrza statków
pasażerskich,
projektowała
tkaniny, zabawki,
plakaty, wzory
ćmielowskiej
porcelany i opakowań
czekoladek Wedla.
Pierwszą powojenną
wystawę prac Zofii
Stryjeńskiej można
oglądać w Muzeum
Narodowym
w Warszawie.

W

yraziste, bajecznie kolorowe postacie, wyrażające radość i pasję życia, to cecha
charakterystyczna malarstwa

Piotr Życieński

Nie tylko malarka

Muzeum Narodowe w Warszawie posiada największą kolekcję
prac Zofii Stryjeńskiej

Zofii Stryjeńskiej – najsłynniejszej polskiej artystki dwudziestolecia międzywojennego. Urodziła się w Krakowie,
a zmarła w 1976 r. w Genewie,
ale związana też była z Warszawą,

gdzie zamieszkała w latach 20.
Po Krakowie i Poznaniu, teraz
w stolicy można oglądać wystawę
jej kilkuset prac, w tym niepokazywanych dotąd dziecięcych szkiców
i portretów rodzinnych.

Z Warszawą Zofia Stryjeńska
była związana bardzo silnie. Zawdzięczamy jej m.in. polichromię
Starego Miasta. Trudno nawet jednoznacznie określić, czy Stryjeńska
była malarką, dekoratorką, projektantką czy scenografem, bo jej twórczość jest wszechstronna. Była artystką narodową. To ona nadawała
kanon odrębności polskiej sztuce,
miała wielu naśladowców.
– Jej prace są nasycone barwami. To sceny zalotów, etnograficzne scenerie, dziecięce portrety, pogodne scenki, które lubiła
malować, jakby rekompensując
własne niepowodzenia życiowe,
kłopoty zdrowotne i materialne – mówi Katarzyna Nowakowska-Sito, komisarz wystawy
w Warszawie.
Wystawę w Muzeum Narodowym można oglądać do 12 lipca.
Ekspozycja jest otwarta od wtorku
do piątku w godz. 10.00–18.00 oraz
w soboty i niedziele w godz. 10.00–
18.00. Bilety w cenie 10 i 17 zł.
jjw
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Zagrają w kościołach
31 maja o godz. 16.00 w archikatedrze warszawskiej odbędzie się
pierwszy koncert XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Sakralnej. Aleksandro Bianchi
z Włoch wykona utwory organowe Jana Sebastiana Bacha. O godz.
20.00 w bazylice Świętego Krzyża
(ul. Krakowskie Przedmieście 3)
chór z Wiednia oraz Orkiestra
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także soliści wykonają
oratorium „Stworzenie świata”
J. Haydna. 2 czerwca o godz. 19.00
w kościele Wszystkich Świętych
(pl. Grzybowski 3/5) będzie można
posłuchać VII symfonii organowej
Charlesa-Marie Windora. Muzyka cerkiewna zabrzmi 3 czerwca
o godz. 20.00 w kościele seminaryjnym (Krakowskie Przedmieście
52/54). Koncertowe utwory Mieczysława Surzyńskiego zostaną
wykonane 4 czerwca o godz. 19.45
w archikatedrze warszawskiej, a

5 czerwca o godz. 19.00 chorały gregoriańskie w kościele św.
Kazimierza, przy Rynku Nowego
Miasta 2. 6 czerwca o godz. 20.00
w warszawskiej archikatedrze
odbędzie się koncert muzyki chóralnej. Na zakończenie festiwalu
7 czerwca o godz. 16.00 w archikatedrze – recital organowy utworów Bacha, a o godz. 19.00 w kościele św. Antoniego z Padwy (ul.
Senatorska 31) wystąpi Chłopięcy
Chór Katedralny„Pueri Cantores
Tarnovienses”.

Przygoda z Cejrowskim
Spotkanie z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim odbędzie się
2 czerwca o godz. 18.00 w Centrum
Kultury „Dobre Miejsce”, przy ul.
Dewajtis 3. Obowiązują bilety.

Msza dla ziemian
3 czerwca o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym (Krakowskie

Przedmieście 52/54) zostanie
doprawiona środowiskowa Msza
św. dla ziemian. Po niej duszpasterze ziemian zapraszają na agapę.

Przedsiębiorcy
o socjologii
3 czerwca o godz. 19.00 na plebanii przy kościele św. Katarzyny
na Służewie (ul. Fosa 17) Polskie
Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Przedsiębiorców organizuje spotkanie poświęcone roli etyki, kultury i religii w życiu gospodarczym na przykładzie socjologii
ekonomicznej.

Możemy być szczęśliwi
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
„Bardziej Kochani” zaprasza
6 czerwca od godz. 13.00 do 18.00
na festyn „Jacy możemy być
szczęśliwi”, który odbędzie się
przy ul. Czarnieckiego 49. Osoby

niepełnosprawne, ich rodziny
i przyjaciele będą mogli m.in. zasięgnąć porad lekarzy specjalistów,
obejrzeć prezentację placówek
pozaszkolnych, zapoznać się z dogoterapią, zobaczyć pokaz estradowocyrkowy i wspólnie pośpiewać.

Bóg w wielkim
mieście
„Między Babilonem a Nowym
Jeruzalem – czyli jak nie zgubić
Boga i odnaleźć siebie w wielkim
mieście” – to temat spotkania,
na które od 5 do 7 czerwca zaprasza Mariański Dom Rekolekcyjny
w Sulejówku. Szczegółowe informacje i zapisy: mdr@marianie.pl.

Misterium
„Książę i praczka”, czyli Misterium o Wcieleniu będzie można
zobaczyć 7 czerwca o godz. 17.00
w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.
•

