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W drugą niedzielę 
listopada Kościół 
w Polsce przeżywał 
Dzień Solidarności 
z Kościołem 
Prześladowanym, 
w tym roku 
poświęcony szczególnie 
sytuacji chrześcijan 
w Indiach.

O d 2 do 13 listopada przebywał 
w Polsce abp Raphael Cheenath, 

indyjski ordynariusz archidiecezji 
Cuttack-Bhubaneswar, świadek po-
gromów w Orissie. 3 listopada w ka-
tedrze warszawsko-praskiej odprawił 
Mszę św., po której spotkał się m.in. 
ze studentami misjologii i klerykami 
praskiego seminarium. Dziękował 
za zainteresowanie losami hindu-
skich chrześcijan.

– Ci, którzy zostali zmuszeni 
przez ostatnie dwa lata do szukania 
schronienia w lasach czy obozach 

dla uchodźców, nawet w sytuacji 
bezradności, cierpienia i rozpa-
czy byli świadomi obecności Boga 
w ich życiu. Ich wiara jest bardzo 
silna – powiedział abp Cheenath, 
opisując szczegółowo przypad-
ki męczeńskiej śmierci współ-
w yznawców, którzy opierali się 

propozycjom porzucenia swojej 
wiary.

8 listopada abp Raphael Cheenath 
koncelebrował Mszę św. radiową 
w kościele Świętego Krzyża. Później 
odwiedził także seminarzystów 
we Włocławku i studentów w Toru-
niu. Tomasz Gołąb

Nie taka grypa straszna

WWarszawie zdiagnozowano 
kilkanaście przypadków za-

rażenia nową grypą, czyli wirusem 
A/H1N1. Jak przypuszczają pracownicy 
sanepidu, nierozpoznanych przypad-
ków jest zapewne więcej. Do tej pory 
grypa przebiega łagodnie i bez badań 
laboratoryjnych, trudno ją odróżnić 
od grypy sezonowej. Nawet zarażo-
na kobieta w ciąży, która jest leczona 
w szpitalu zakaźnym, przy ul. Wolskiej, 
czuje się coraz lepiej. Dyrekcja szkoły 
podstawowej nr 16 na Kabatach odwo-
łała na kilka dni lekcje, kiedy u 8-let-
niego ucznia wykryto wirusa nowej 
grypy. Także studenci ukrainistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego przez 
tydzień nie mieli zajęć, gdy po powro-
cie z Ukrainy zaczęli chorować (nie był 
to wirus A/H1N1). Lekarze zalecają, aby 
grypę wyleżeć. Nie próbować jej „prze-
chodzić”, nie posyłać chorych dzieci 
do szkół albo przedszkoli.  •
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7 listopada, Ursynów. W stołecznych aptekach zabrakło ochronnych maseczek, więcej sprzedaje 
się środków przeciwgrypowych 
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W Indiach zaledwie 1,8 proc. ludności jest katolikami – mówił na Pradze 
abp Raphael Cheenath. W spotkaniu wziął udział także abp Henryk Hoser

K atecheza w kinie? 
Jestem za. 

W jedynym warszawskim 
kinie interatywnym 
– na Bemowie – od 
7 listopada wyświetlany 
jest trzygodzinny 
pokaz: „Na ścieżkach 
wiary”, który przenosi 
młodych widzów w czasy 
tworzenia świata, 
a potem na ziemię Jezusa 
Chrystusa. W sześciu 
salach można zobaczyć, 
dotknąć, poczuć atmosferę 
tamtych wydarzeń. 
W dzisiejszym numerze 
można przeczytać o tym 
jedynym w swoim rodzaju 
programie kinowym. 
Program cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
i, niestety, bilety 
na seanse 
są już zarezerwowane 
do końca roku.

Abp Cheenath w Polsce

Świadek pogromu w Indiach
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Kobieta i mężczyzna to Boży plan
Warszawa. Heteroseksualizm 
jest Bożym planem – mówiła 
dr Wanda Półtawska podczas 
spotkania ze studentami 3 listo-
pada w klasztorze dominikanów 
na Służewie. Temat spotkania: 
„Kobieta – mężczyzna w przeży-
waniu własnego ciała” zaintere-
sował nie tylko młodych, którzy 
licznie przybyli na spotkanie. 
Dr Półtawska podkreśliła, że cia-
ło jest święte, bo stworzone przez 
Boga i zawsze poddane duchowi. 
Strona duchowa daje człowieko-
wi możliwość kontaktu z Bogiem, 
a samo ciało daje szansę współ-
działania ze Stwórcą. Każdy 
jednak – w zależności od swojej 
płci – ma inne zadanie. Kobiety 
są zdolne do rodzenia dzieci, mogą 

być matkami. Odpowiedzialność 
kobiety polega na wyborze ojca 
swojego dziecka. Ale nie tyl-
ko wybór partnera jest trudny 
dla kobiety. Ma ona wolną wolę 
i może powiedzieć Bogu „nie”, gdy 
On wzywa ją do macierzyństwa. 
Niestety, odmawia także, doko-
nując aborcji. Dr Półtawska skry-
tykowała też ostro „wymuszanie” 
dzieci, gdy Bóg sam ich nie daje. 
W małżeństwie mężczyźni – zda-
niem Półtawskiej – powinni brać 
odpowiedzialność za drogę do zba-
wienia swej żony i dzieci. Kobieta – 
mówiła Wanda Półtawska – kocha 
dzieci, ale ich nie wychowuje, 
bo nie ma takiej mocy. To mężczy-
zna nadaje kierunek w dążeniu 
do zbawienia. jjw/kaiModlitwę kanonami prowadził br. Marek ze wspólnoty Taizé
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Następny będzie Poznań

Przed Europejskim Spotkaniem 
Młodych. Kilkaset osób modli-
ło się w bazylice archikatedralnej 
w duchu wspólnoty z Taizé. Ogól-
nowarszawskie spotkanie, które 
odbyło się wieczorem 5 listopada 
w bazylice archikatedralnej, było 
przygotowaniem do grudniowego 
Europejskiego Spotkania Młodych 
w Poznaniu. – Warszawska kate-
dra rzadko gości tylu młodych 
ludzi naraz. Niech to będzie Wasz 
kościół – kościół młodych przy-
gotowujących się do spotkania 
w Poznaniu – witał zebranych 
proboszcz ks. Bogdan Bartold. 
W prezbiterium katedry stanę-
ły ikony krzyża i Trójcy Świętej, 
według Rublowa. W półmroku, 
rozświetlonym lampionami, mło-
dzi śpiewali kanony i modlili się 
w ciszy. Przywołując odczytany 
wcześniej fragment Ewangelii, 

br. Marek mówił o Jezusowym 
pytaniu skierowanym do uczniów: 
„Czy i wy chcecie odejść?”. Zwrócił 
uwagę, że Chrystus ma szacunek 
dla ludzkiej wolności. – Jesteście 
tutaj, bo chcecie należeć do tych, 
którzy zostali przy Jezusie – mówił 
br. Marek do młodych. Opowia-
dał im także o przygotowaniach 
do Europejskiego Spotkania 
Młodych w Poznaniu. – Gościn-
ność, dobroć, otwartość Polaków 
– to się nie zmienia – podkreślił, 
mówiąc o mieszkańcach Pozna-
nia rezygnujących z wyjazdów 
na sylwestra tylko dlatego, by móc 
ugościć w swoich domach młodych 
uczestników Europejskiego Spo-
tkania. – Ważne jest, by młodzi 
Europejczycy mogli przyjechać 
do Polski – zaznaczył. Do zobacze-
nia w Poznaniu! Tak się żegnają 
młodzi w Taizé – opowiadał. jjw

Zarzuty za represje wobec ks. Popiełuszki
Warszawa. W Oddzia-
łowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu w War-
szawie jest prowadzone 
śledztwo w sprawie funk-
cjonowania od 28 listopa-
da 1956 r. do 31 grudnia 
1989 r. w strukturach Minister-
stwa Spraw Wew nętrznych 
związku, kierowanego przez oso-
by zajmujące najwyższe stanowi-
ska państwowe, który miał na celu 
dokonywanie przestępstw, w tym 
zabójstw działaczy opozycji poli-
tycznej i duchowieństwa. W wąt-
ku dotyczącym represji wobec 
ks. Jerzego Popiełuszki zostały 
przedstawione zarzuty kolej-
nym dwóm funkcjonariuszom 

SB w Warszawie. Doty-
czą one m.in. prowa-
dzenia postępowania 
karnego przeciwko księ-
dzu o czyny nie będące 
przestępstwem. Oprócz 
tego obu funkcjonariu-
szom zarzuca się branie 

udziału w związku mającym 
na celu popełnienie przestępstw 
na szkodę ks. Jerzego. Wobec jed-
nego z podejrzanych prokurator 
zastosował poręczenie majątko-
we oraz zakaz opuszczania kraju, 
natomiast wobec kolejnego porę-
czenie majątkowe. Śledztwo ma 
charakter rozwojowy i nie moż-
na wykluczyć, że zarzuty będą 
przedstawione kolejnym osobom. 
 wb/kai

Warszawa–Częstochowa. 
7 listopada ruszyło połączenie 
autobusowe Warszawa Zachod-
nia–Jasną Góra, które jest efektem 
współpracy warszawskiego PKS 
i klasztoru ojców paulinów w Czę-
stochowie. Pielgrzymi z Warsza-
wy będą mogli za 40 zł (bilet w obie 
strony plus przewodnik po Jasnej 
Górze) dojechać klimatyzowanym 
autokarem aż do sanktuarium, 
a następnie wrócić do Warszawy. 
„Ekspress Jasnogórski” będzie 
kursował w soboty. Wyjeżdża 
z Warszawy o godz. 7.30, a wraca 

do niej o godz. 19.30. Pobyt w jasno-
górskim sanktuarium trwa 5 godz. 
Bilet na przejazd można kupić rów-
nież za pośrednictwem interne-
tu: www.pksbilety.pl. Natomiast 
16 listopada z Warszawskiego 
Dworca Zachodniego ruszy kolej-
ny ekspress do sanktuarium: tym 
razem do sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Łagiewnikach. Bilet 
będzie kosztował 59 zł. Wyjazd 
o godz. 6.00, powrót o 21.00. Auto-
busowym ekspresem możemy 
już dojechać do licheńskiego 
sanktuarium.

Laboratorium miłości. Aka-
demickie Stowarzyszenie Kato-
lickie zaprasza na spotkania 
w ramach Laboratorium Miło-
ści na Uniwersytecie Warszaw-
skim. 17 listopada o godz. 20.15 
w auli głównej, w starej BUW 
ks. dr Michał Muszyński będzie 
prowadził debatę: „Dzielić swój 
grzech na pół – czyli czy warto 
mieszkać razem przed ślubem”. 21 
listopada o godz. 16.30 Jacek Puli-
kowski będzie radził, jak przejść 
od zakochania do pokochania, 
unikając przy t y m rut y ny. 

23 listopada o godz. 20.15. Mira 
Jankowska będzie mówić o samo-
akceptacji – o tym, jak kochać 
siebie, by móc pokochać innych.

Ekspresowo do sanktuariów Mieszkać razem przed ślubem?
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Abp Kazimierz Nycz do ruchów katolickich

Nikt was nie zastąpi

K ilkaset osób zaangażowanych w działal-
ność ruchów i stowarzyszeń archidiece-
zji warszawskiej wzięło udział 4 listo-

pada w spotkaniu w parafii św. Józefa na Kole. 
Przywitał ich proboszcz parafii ks. Zbigniew 
Godlewski, cytując fragment przemówienia, 
które Jan Paweł II wygłosił podczas Światowego 
Kongresu Ruchów Kościelnych, 30 maja 1998 r. 
Podczas spotkania, które 11 lat temu zostało 
określone jako bierzmowanie ruchów, papież 
przyznał, że nowe ruchy zawsze naruszały 
„kościelną równowagę”, czasem rodziły wąt-
pliwości i zastrzeżenia, ale czas zweryfikował 
autentyczność ich charyzmatów. „Dzisiaj otwie-
ra się przed wami nowy etap: etap kościelnej 
dojrzałości” – powiedział ks. Godlewski, cy-
tując Jana Pawła II.

W homilii abp Kazimierz Nycz przyznał, 
że wielu ludzi wciąż traktuje świeckich jak 
przedłużenie rąk kapłanów.

– To zła eklezjologia. Świeccy są przedłu-
żeniem rąk samego Chrystusa. Są więc po-
trzebni w Kościele nie dlatego, że księża mają 
ręce zbyt krótkie, żeby dotrzeć do wszystkich 

środowisk. Macie swoje własne przestrzenie 
apostolstwa, w których nikt was nie może za-
stąpić: to rodzina, zaangażowanie społeczne 
i wasze środowiska pracy – mówił metropolita 
warszawski, dodając, że modli się, by wierni 
umieli gromadzić się w ruchach i w nich uczy-
li się czynnego apostolstwa. – Żeby wasza po-
bożność, w której na szczęście wciąż jesteśmy 
mocni, przekładała się na waszą religijność, 
to znaczy przeżywanie wszystkiego, co podej-
mujecie – z Bogiem.

Abp Kazimierz Nycz zapewnił, że świat daje 
wiele okazji, by zaznaczać swoją chrześcijańską 
obecność. Zwłaszcza w takich sytuacjach, jak 
po wyroku Trybunału w Strasburgu, który 
nakazał zdjęcie krzyża ze ściany sali lekcyjnej 
we Włoszech.

– Ten nieludzki werdykt jakby zapomniał, 
z jakiej cywilizacji wyrasta nasza kultura. 
Krzyż jest znakiem Europy. Nawet jeśli dla 
części Europejczyków pozostaje jedynie sym-
bolem, nie da się go wymazać z historii tej 
ziemi.

Tomasz Gołąb

Uczestniczyli w spotkaniu
Aldona Konkiel
Wspólnota „magnificat”
– Jesteśmy młodą wspólnotą. 
„magnificat” zawiązała się przy 
parafii św. Józefa na kole w 1998 r. 
zainicjowała ją bożena sławińska, 

matematyk i pracownik naukowy. Dziś 
działamy również przy parafii nmP królowej 
Świata na ochocie. W sumie mamy blisko 
60 członków. członkowie Wspólnoty 
apostolskiej „magnificat” umacniają swoją 
wiarę i pogłębiają formację chrześcijańską 
poprzez wakacyjne rekolekcje, wspólną 
modlitwę i konferencje o życiu duchowym. 
spotykamy się na wspólnej mszy św. w każdy 
trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 
w parafii św. Józefa.

Krzysztof Woźniak
Wieczernikowe spotkania 
rodzin
– Wieczernikowe spotkania 
rodzin powstały z inspiracji 
ks. ryszarda marciniaka sac 

i zaprzyjaźnionych z nim rodzin 
z Warszawy, Piastowa oraz nieporętu 
i funkcjonują od roku 1993. Głównymi 
celami w działaniu wspólnoty są: formacja 
osobista i formacja rodzinna w duchu 
ewangelii, pogłębianie więzi i poprawianie 
komunikacji w rodzinie, organizacja 
wakacji z bogiem i wspieranie duchowe 
kleryków z ołtarzewa. „uzupełniamy” 
też teologiczne wykształcenie kleryków, 
zapraszając ich do naszych domów, 
by mieli praktyczny kontakt z problemami 
życia rodzinnego. Główną siedzibą 
jest Dom Pallotyński przy parafii 
św. Pallotiego, ul. skaryszewska 12. 

Stanisława Wawrzyńczak
Wspólnota krwi chrystusa
– Świecka Wspólnota krwi 
chrystusa powstała dzięki 
o. Winfriedowi Wermter cPPs, 
który na początku lat 80. 

przeszczepił do Polski zgromadzenie 
misjonarzy krwi chrystusa. ojcowie mają 
swój dom misyjny m.in. w ożarowie. 
naszym opiekunem jest ks. mariusz 
szykuła. W sumie w archidiecezji 
wspólnota skupia ok. 260 osób 
w 14 parafiach. niedawno w parafii 
na kole wstąpiło do naszej wspólnoty 
26 nowych członków.

– Często spotykam ludzi na najwyższych stanowiskach, którzy mówią 
mi, że przeszli formację w tym czy innym ruchu. Nic nie bierze się 
z niczego. Powinniście się cieszyć, bo to wy wychowujecie tych ludzi  
– mówił abp Kazimierz Nycz podczas dorocznego spotkania z ruchami 
i zrzeszeniami religijnymi archidiecezji.

Dziś jednym z najważniejszych wyzwań wielu ruchów i wspólnot modlitewnych jest, 
niestety, zaawansowany wiek ich członków
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Kino jak świątynia: „Na ścieżkach wiary” w Cinema Park

Pan Bóg w 3D
Proszę usiąść 
wygodnie. Założyć 
okulary. Wyruszamy 
w podróż do krainy 
Jezusa Chrystusa.

T ego jeszcze nie grali. 
W dwóch najnowocześniej-
szych kinach w Polsce ruszył 

interaktywny pokaz: nie o dino-
zaurach, nie kolejna bajka ze stu-
dia „Dreamworks” i nie komedia 
czy horror. „Na ścieżkach wiary” 
to ponadtrzygodzinny pokaz, pod-
czas którego widzowie wciągnięci 
zostają w opowieść o sensie swojej 
religii. W tym czasie odwiedza-
ją sześć kinowych sal. W każdej 
czekają niezapomniane wrażenia, 
w imię zasady: im więcej bodźców, 
tym silniejsze przeżycia.

W sali 3D widzowie dzięki trój-
wymiarowej technologii poznają 

ziemię Jezusa Chrystusa. W sali 
ruchu, siedząc w ruchomych fote-
lach, obserwują opisane w Biblii 
fascynujące dzieło stworzenia 
świata. Piękne obrazy, doskonałej 

jakości dźwięk oraz inne działa-
jące na ludzkie zmysły efekty 
pomagają dostrzec doskonałość 
dzieła Bożego. W sali wyobraźni 
podczas słuchowiska uczestnicy 

programu poznają ludzi, którzy 
swoim postępowaniem udowodni-
li, że czynienie dobra ma głęboki 
sens. Ciąg dalszy – w sali inspi-
racji, gdzie objaśniany jest sens 
słowa „dobroć”.

Program „Na ścieżkach wiary”, 
opracowany przy wsparciu teolo-
giczno-merytorycznym Wydziału 
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzie-
ży warszawskiej kurii, skierowany 
jest przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjów. Ale zachwyceni będą nim 
także ich rodzice. Oprócz wartości 
edukacyjnych niesie ze sobą sporą 
dawkę doznań duchowych.

Pokaz filmowy „Na ścieżkach 
wiary” dostępny jest jedynie 
w dwóch placówkach Cinema 
Park – w Warszawie (Cinema City 
Bemowo) i Poznaniu (Cinema City 
Kinepolis). Bilety kosztują od 25 
do 31 zł.

Tomasz Gołąb

Z ks. dr. Markiem Przy- 
bylskim, dyrektorem 
W yd z iał u D u sz pa-
sterstwa Dzieci i Młodzieży 
Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej, rozmawia 
Tomasz Gołąb

Tomasz Gołąb: – Wydawać by się 
mogło, że religia to ostatni temat 
na pokazy filmowe, zwłaszcza 
trwające ponad trzy godziny. 
Tymczasem podobno wyprzedano 
już bilety do końca roku. W czym 
tkwi atrakcyjność „Na ścieżkach 
wiary”?
Ks. Marek Przybylski: – Twór-
com tego projektu chodziło o to, 
by nie trywializować przekazu 
Ewangelii, nie wprowadzać w świat 
bajek czy mitów, lecz przekazać – 
jak tylko jest to możliwe w tak krót-
kim czasie – prawdę historyczną 
o Objawieniu zawartym w Piśmie 
Świętym. Trzy godziny w kinie 

mogą kogoś przerażać. Nie-
mniej „Na ścieżkach wiary” 
to program edukacyjny, 
w którym widz aktywnie 
uczestniczy i nie ma czasu, 
aby się nudzić. Już wcześniej 
powstały tego typu projekty 
dotyczące między innymi 
kosmosu, żywiołów, ekolo-

gii, techniki, człowieka, świata zwie-
rząt. Wielu nauczycieli i katechetów 
było zachwyconych: stwierdzili, 
że program pobudza do twórczego 
myślenia, a dzięki oddziaływaniu 
na zmysły – wpływa na szybsze 
przyswajanie wiedzy i kształtowa-
nie nowych umiejętności. 

Jak doszło do powstania tego 
programu?

– Prace trwały przeszło rok. 
Chciałbym podziękować przedsta-
wicielom Cinema City, że podjęli się 
tego trudu. To projekt międzyna-
rodowy, więc należało dostosować 
go do naszych realiów kulturowych 

oraz programu katechetycznego 
realizowanego w szkołach. Z tego 
też powodu poddano go nieznacz-
nej modyfikacji. W polskiej wersji 
do programu, np. w sali interakcji, 
dodane zostały takie elementy, jak 
polskie tradycje świąteczne, pytania 
dotyczące liturgii rzymskokatolic-
kiej, które wynikają z programu 
nauczania. Nie mogło również za-
braknąć odniesienia do wielkiego 
pontyfikatu i osoby Jana Pawła II.

Co zrobiło na Księdzu największe 
wrażenie?

– Na wszystkich uczestnikach 
duże wrażenie robi trójwymiarowy 
film w sali 3D zatytułowany „Ślada-
mi Jezusa Chrystusa”. Betlejem, Na-
zaret, Pustynia Judzka, Jezioro Ga-
lilejskie czy góra Tabor, Wieczernik 
– to swoista pielgrzymka śladami 
Jezusa po Ziemi Świętej. Pokazane 
w realistyczny sposób dzisiejsze 
miejsca święte, ale i rekonstrukcje 
starożytnej Jerozolimy i innych 

miejsc przenoszą nas w rzeczywisty 
świat za czasów Jezusa. W sali ruchu 
przedstawiony został biblijny opis 
stworzenia świata. Oprócz bujania 
foteli widz czuje wiatr, wodę, zapach 
i… Nie chciałbym wszystkiego zdra-
dzać. Ciekawa jest też interaktyw-
na gra, w której za pomocą pilota 
sprawdzimy naszą wiedzę religij-
ną na poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjum.

„Na ścieżkach wiary” to pomoc 
katechetyczna, czy może coś wię-
cej?

– Może służyć katechetom jako 
pomoc. Jest to również doskonały 
pomysł na uatrakcyjnienie wycie-
czek szkolnych. Ale może być rów-
nież wykorzystany jako element 
rekolekcji gimnazjalnych. Jeżeli 
po wyjściu z kina widz będzie sta-
rał się być odrobinę lepszym, gor-
liwiej podążać w swoim życiu za Je-
zusem – to znaczy, że było warto. 
  •

Kinowe rekolekcje

„Na ścieżkach wiary” można oglądać tylko w jednym 
warszawskim kinie – na Bemowie
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Wejœcie od ul. Œwiêtokrzyskiej przy przystanku
autobusowym RONDO ONZ 05

Pon. - Pt.:
S o b o t a :
Niedziela:

Z PROGRAMU SENIOR
KORZYSTA JU¯ 10 TYSIÊCY OSÓB!!!

POMOCNA D£OÑ.
100 NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH LEKÓW.
KART RABATOWYCH SENIOR

 I KART RABATOWYCH RODZINNYCH

SENIOROM

, którego celem jest pomoc emerytom i rencistom w zakupie tañszych leków,

W tym roku stworzyliœmy nowy program dla Seniorów pod nazw¹ 
Ide¹ tego programu jest znacz¹ce obni¿enie cen na 
Od pocz¹tku roku zwiêkszyliœmy, o 2000 sztuk, iloœæ 

 uprawniaj¹cych do zakupu leków z rabatem przys³uguj¹cym Seniorom.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane przyst¹pieniem do programu.
Wystarczy odwiedziæ nasz¹ aptekê, okazaæ odcinek renty z ZUS lub legitymacjê i ju¿ mo¿na realizowaæ
recepty lub dokonywaæ zakupu innych artyku³ów z wysokim rabatem. Zapraszamy zgromadzenia zakonne 
opiekuj¹ce siê chorymi - one te¿ otrzymaj¹ zni¿ki na zakup leków. Obecnie wspó³pracuje z nami 
od ponad roku jedno z warszawskich zgromadzeñ.
Staramy siê obni¿yæ lub utrzymaæ ceny leków na sta³ym poziomie i w ten sposób przeciwdzia³aæ kryzysowi.
Wszystko po to, aby  ¿y³o siê lepiej.

Tramwajami linii 10,16,17,19,33,76
Autobusami linii 105,109,150,174,
178,500,504,506,507,510,
Przystanek RONDO ONZ

■ R E K L A M A ■

kulturalnie...

Pożegnanie Chili My
Pożegnalny koncert zespołu Chi-
li My odbędzie się w Warszawie  
18 listopada o godz. 19.00 w Cen-
trum Kultury „Dobre Miejsce” 
na Bielanach (ul. Dewajtis 3). Bilety 
w cenie 15–20 zł. 

Pomyśl o kolędowaniu 
Fundacja Ogólno-
polski Festiwal 
Kolęd i Pastora-
łek, Urząd Miejski  
i Starostwo Powiato-
we w Będzinie zapra-
szają do wzięcia udziału w XVI 
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. Księdza Kazimie-
rza Szwarlika w Będzinie. Festiwal 
przeznaczony jest wyłącznie dla 
amatorów; mogą wziąć udział: soli-
ści, duety, zespoły wokalne, wokal-
no-instrumentalne, chóry w trzech 
kategoriach wiekowych: dziecięcej, 

młodzieżowej i dorosłych. Elimi-
nacje do konkursu w Warszawie 
odbędą się 12 grudnia. Finał 
festiwalu – na początku stycznia 
w Będzinie. Ogólnopolski Festi-
wal Kolęd i Pastorałek im. Księ-
dza Kazimierza Szwarlika, 42-500 
Będzin, skrytka pocztowa 49, tel. 
32/ 762 28 55, fax 32/ 762 28 56, tel. 
kom. 694 84 05 09, e-mail: ofkip@
ofkip.pl. O szczegółach można 
przeczytać na stronie wwwof-
kip.pl. Termin zgłoszeń upływa  
25 listopada. 

Bal MAM
Mistrzowska Akademia Miłości 
zaprasza 21 listopada do Cen-
trum Kultury „Dobre Miejsce” 
na Bielanach na andrzejkowy 
Bal MAM. Zabawę dla małżeństw, 
narzeczonych i singli poprowa-
dzi wodzirej. Koszt: 150–180 zł 
od osoby. Zapisy: kasia.mirgos@
akademia24.waw.pl.  •

pod
patronatem
„Gościa”

Muzeum Powstania Warszawskiego:  
konkurs na komiks

Powstańcza 
„Biedronka”

Trzecią edycję 
konkursu 
na komiks 
o Powstaniu 
Warszawskim 
wygrała zaledwie 
czterostronicowa 
praca Mirosława 
Urbaniaka, 
ilustratora 
i komiksiarza.

U rodzony w 1965 r. absol-
went w ydziału grafiki 

na katowickiej Akademii Sztuk 
Pięknych od blisko 20 lat mieszka 
w Warszawie.

– Oglądałem mnóstwo zdjęć 
z powstania. Uderzyło mnie nie bo-
haterstwo, ale zwyczajność tamtego 
pokolenia. Wtedy postanowiłem, 
że muszę opowiedzieć o powsta-
niu nie w kategoriach martyrolo-
gii, ale przekazu tamtych emocji 
i codziennego życia – mówi autor 
zwycięskiego komiksu.

Narysował opowieść o dwojgu 
młodych ludziach i ich marzeniach. 

Bo sam ma nadzieję ni-
gdy nie doświadczyć podobnych 
przeżyć.

Praca Urbaniaka jest jedną 
z siedemdziesięciu, które napły-
nęły na konkurs. Po raz pierw-
szy jury pod przewodnictwem 
Henryka Chmielewskiego, czyli 
„Papcia Chmiela”, miało oka-
zję oceniać kilka prac artystów 
zagranicznych.

Tegoroczna edycja wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród osób, 
które profesjonalnie zajmują się 
tworzeniem komiksów (m.in. Er-
nesto Gonzales, Grzegorz Janusz, 
Dennis Wojda). Ale do konkursu 
stanęło także dwóch dziesięcio-
latków oraz powstaniec warszaw-
ski, urodzony w 1931 r. Stanisław 
Soszyński.

Jeszcze w grudniu wszystkie 
prace zostaną zaprezentowane 
na wystawie czasowej na Skwerze 
Hoovera, ul. Krakowskie Przed-
mieście 60a. A najlepsze z nich 
na początku 2010 r. ukażą się 
w formie antologii. gr

I miejsce 
w konkursie 

„Powstanie ‘44 
 w komiksie” 

zdobył 
Mirosław 
Urbaniak 

za komiks 
„Biedronka” To

m
as

z 
G

o
łą

b



VI
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

15
 li

st
op

ad
a 

20
09

Gość warszawski

W przedpokoju u sióstr stoją gu-
mowce. Na deszczową pogodę, 
gdy na placu budowy jest błoto. 
W teczkach plany architektonicz-

ne, kosztorysy, zamówienia na styropian do ocie-
pleń i blachę na dach… Siostra Laura, Włoszka, 
która od piętnastu lat mieszka w Polsce, a teraz 
prowadzi budowę w Legionowie, wie, jaki wy-
brać kołnierz do włazów dachowych i czy lepsze 
są rynny plastikowe czy metalowe. Wie, bo re-
mont niejednego domu ma już za sobą. Projekt 
w Legionowie jest jednak wyjątkowy.

Nowenna i kamień węgielny
O szczególną posługę w krajach postkomu-

nistycznych prosił przełożone zgromadzeń 
zakonnych Jan Paweł II. Kiedy przełożona ur-
szulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino 
spytała s. Laurę, czy pojechałaby zakładać dom 
w Polsce, ta uznała pomysł za niedorzeczny. 
Była na misjach w Kenii i nie za bardzo wie-
działa, co mogłaby zdziałać w katolickiej Polsce. 
Potem, remontując dom w Nurcu-Stacji, zoba-
czyła popegeerowską biedę i już nie miała wąt-
pliwości, że przełożona miała rację. Od prawie 
piętnastu lat urszulanki uczą dzieci na Podla-
siu, pomagają biednym rodzinom, organizują 
kolonie, prowadzą centrum duchowości. 

– Uczyłam też w szkole średniej i zoba-
czyłam, jak dziewczęta potem wyjeżdżały 
do Warszawy do pracy, na studia. Jednym się 
powiodło, innym nie: wpadły 
w złe towarzystwo, nie mia-
ły z czego się utrzymać… 
Pomyślałam, że my, siostry, 
powinnyśmy za nimi pójść, 
pomagać im wejść w nowe 
środowisko, ratować przed 
niebezpieczeństwami. Że po-
winnyśmy pomagać kobie-
tom – mówi s. Laura. 

Dom Kobiet 
w Legionowie. 
Na razie jest poradnia 
psychologiczna dla kobiet, 
za kilka lat, już w nowym 
budynku, pomoc będzie 
kompleksowa. Bo kobiety 
należy wspierać 
– mówią urszulanki 
i w Legionowie budują 
dla nich Centrum 
Promocji.

tekst i zdjęcia
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Urszulanki 
promują ko biety

Siostra Laura już 
niejeden dom 

zbudowała. 
Na zdjęciu 

pokazuje plany 
przyszłego 

Centrum 
Promocji Kobiet
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Długo modliły się o powodzenie tych pla-
nów. Ale miejsca w Warszawie, gdzie mogłyby 
rozpocząć działalność, nie było. Rozpoczęły 
odmawianie nowenny do Miłosierdzia Boże-
go, za wstawiennictwem sługi Bożego Jana 
Pawła II. W piątym dniu nowenny, poprzez 
znajomego księdza z diecezji drohiczyńskiej, 
dotarły do ks. Lucjana Szcześniaka, proboszcza 
parafii św. Jana Kantego z Legionowa. Obok 
kościoła znajdowała się działka, wymarzona 
na tego typu działalność. Dzięki życzliwości 
burmistrza Legionowa urszulanki dostały 
ją w wieczystą dzierżawę i jesienią ubiegłego 
roku mogły już rozpocząć budowę. Jak zazna-
cza s. Laura – dzięki Opatrzności Bożej.

Na kurs albo masaż
Dom będzie miał za patrona Jana Pawła II. 

W rozległym budynku znajdzie się siedem po-
koi z łazienkami oraz samoobsługowa kuchnia 
dla kobiet w trudnej sytuacji: ofiar przemocy, 
alkoholizmu w rodzinie… U urszulanek znajdą 
nie tylko bezpieczny dach nad głową, ale też 
pomoc psychologiczną, prawną, lekarską, 
a matki wychowujące dzieci – także wsparcie 
pedagoga. W pokojach gościć będą również po-
czątkujące studentki i dziewczęta, które przy-
jechały do Warszawy w poszukiwaniu pracy, 
ale szczęście im nie dopisało. Urszulanki będą 
im towarzyszyły i pomagały zaadaptować się 
w nowym miejscu. 

W kompleksie znajdą się: izolatka dla cho-
rych, sale zabaw dla dzieci, sala gimnastyczna 
dla kobiet (z przyrządami do ćwiczeń, reha-
bilitacji i masażu), a także pracownia kom-
puterowa, sale wykładowe i multimedialne, 
biblioteka połączona z czytelnią. Wszystko 
po to, by kobiety stanęły na własnych nogach. 
Żeby zdobyć większe kwalifikacje, będą mogły 
uczyć się języków obcych i obsługi komputera. 
Siostry planują też przeprowadzanie innych 
kursów, które pomogą kobietom w znalezieniu 
pracy. Dla dzieci szykują kolonie i półkolonie, 
świetlicę, a może nawet przedszkole. 

W budynku znajdą się również poko-
je dla sióstr i kaplica. W nowym domu za-
mieszkają s. Laura i s. Edyta. Kolejna siostra 
z Włoch, już przyjechała do Polski i w Nurcu 
uczy się języka. Wkrótce będzie pracowała 
w Legionowie. 

Już przyjmują

Na legionowskiej plebanii, gdzie 
siostry znalazły tymczasowe miesz-
kanie, od początku listopada s. Edyta 
Gawrysiuk, psycholog, trzy razy w ty-
godniu doradza kobietom w ich pro-
blemach. Oprócz tego pracuje na pół etatu 
w świetlicy terapeutycznej. Chociaż poradnia 
oficjalnie działa od dwóch tygodni, s. Edyta 
nie narzeka na brak pracy. To znak, że powsta-
jąca przy kościele placówka jest potrzebna. 
W spokojnej okolicy, pod okiem życzliwych 
osób, kobiety szybciej znajdą równowagę 
w swoim życiu, łatwiej im będzie spojrzeć 
na nie z dystansem. I zmienić na lepsze.

– Zauważyłam, że kobietom łatwiej 
jest otworzyć się przed inną kobietą, na do-
datek zakonnicą. Czuję ich zaufanie – mówi 
s. Edyta. – Nie mają oporów przed poruszaniem 
drażliwych czy intymnych spraw, bo nie czu-
ją się oceniane. 

Pomoc psychologiczna będzie ważną częścią 
przyszłego Centrum. Oprócz niej kobiety będą 
mogły skorzystać z porad lekarskich, prawni-
czych, a także pomocy pracowników socjal-
nych. Bo ofiarom domowej przemocy, żonom 
stłamszonym przez alkoholików potrzebne 
jest kompleksowe wsparcie. Pokazanie, że w sy-
tuacji, kiedy wydaje się, że już nie ma wyjścia, 
zawsze trzeba szukać… wejścia. Że niezależnie 
od tego, w jak złym położeniu się znalazła, musi 
zadać sobie pytanie: co mogę z tym zrobić? Go-
dzić się na picie, poniżanie, spłacanie długów 
nieodpowiedzialnego mężczyzny…?

Siostra Laura we Włoszech pracowała sześć 
lat z narkomanami i wie, że ich zagubienie, na-
łóg, nieuporządkowane życie często wynikało 
w błędów popełnionych w domu rodzinnym. 

Zdrowienie następowało dopiero wte-
dy, gdy odnajdywali swoją godność.

– Kobiety muszą poczuć się waż-
nymi osobami, odnaleźć swoją tożsa-
mość, która czasami jest zasypana 
grubą warstwą popiołu – podkreśla 
s. Laura. 

 Siostry i przyjaciółki
– Nigdy nie zamykałyśmy się we własnym, 

zakonnym gronie. W drodze do świętości 
mamy iść razem ze świeckimi. Wzajemnie 
sobie pomagać. Osoby, które czują duchowość 
urszulanek, ich powołanie, są naszą wielką 
rodziną i zapleczem – podkreśla s. Laura.

Dwa lata temu w Legionowie powstało sto-
warzyszenie „Źródło życia” im. św. Anieli Me-
rici. Należą do niego same panie: nauczycielki, 
lekarki, inżynierzy, ekonomistki…. Ponad dwa-
dzieścia osób wspiera siostry w pomocy kobie-
tom w trudnych sytuacjach życiowych. Siostra 
Laura nie ukrywa, że bardzo liczy na ich pomoc 
w prowadzeniu przyszłego Centrum. We Wło-
szech szkolą się kolejne dwie urszulanki z Polski, 
które w przyszłości być może dołączą do Świata 
Kobiet w Legionowie.  •

„Dom Emaus”
siostry urszulanki nmP z Gandino
ul. ks. J. schabowskiego 2
05-120 legionowo
tel. do sióstr: 22 784-08-21, 
zapisy do poradni psychologicznej: 
0 664-300-628,
poradnia czynna we wtorki, środy, 
czwartki w godz. 10.00–12.00 
i 19.00–20.00.

Urszulanki 
promują ko biety

Mury już stoją, 
ale to dopiero 
jedna trzecia 
prac 
przy budowie 
domu
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Powrót magii?
Publicysta Robert Tekieli i jego goście 
zapraszają na piąte spotkanie poświę-
cone współczesnym duchowym 
zagrożeniom, tym razem w dziedzi-
nie kultury. Spotkanie odbędzie się 
15 listopada o godz. 17.00 w Centrum 
Kultury „Dobre Miejsce” na Biela-
nach (ul. Dewajtis 3). Wstęp wolny. 

Matce Miłosierdzia
16 listopada o godz. 16.00 przy 
ołtarzu Matki Bożej Ostrobram-
skiej w kościele św. Kazimierza 
(sióstr benedyktynek sakramentek) 
na rynku Nowego Miasta zostanie 
odprawiona Msza św. w intencji 
czcicieli Matki Miłosierdzia.

Zawód: duchowny
W ramach cyklu spotkań z ludź-
mi różnych profesji 16 listopa-
da o godz. 16.00 w Domu Kultury 

Śródmieście (ul. Andersa 35) odbę-
dzie się spotkanie z ks. Władysła-
wem Geimorem, wikariuszem 
parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Pruszkowie-Żbikowie. 

Ewangelia Jezusa
Kolejny wykład ks. prof. Waldema-
ra Chrostowskiego z cyklu „Ewange-
lia Jezusa Chrystusa” odbędzie się  
17 listopada o godz. 18.00 w Cen-
tralnej Bibliotece Rolniczej, przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 66. 

Dla poszukujących
W każdy poniedziałek w siedzi-
bie Instytutu Tertio Millennio (ul. 
Freta 20/24a, pokój 108) odbywają się 
spotkania-zmagania z nauczaniem 
polskiego Papieża. Na cykl „Jan 
Paweł II dla poszukujących” zapra-
sza Duszpasterstwo Akademickie 
Freta 10 oraz Instytut Tertio Millen-
nio. Początek spotkań o godz. 19.15. 

Oddaj z kości...
17 listopada w godz. 10.00–14.00 
przed aulą Jana Pawła II UKSW 
(ul. Dewajtis 5) będzie trwała 
akcja: „Oddaj z kości garść miło-
ści”, zachęcająca do rejestracji 
kandydatów na dawców szpiku 
kostnego. 

Z nauczania nowego 
świętego
W każdą środę o godz. 19.30 w sali 
nad zakrystią archikatedry (wej-
ście od ul. Jezuickiej) ks. Bogdan 
Bartold prowadzi konserwato-
ria, inspirowane nauczaniem 
św. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. Spotkanie 18 listopada 
będzie poświęcone Bożej stra-
tegii. Msza św. z modlitwami 
osobistymi za przyczyną św. 
Szczęsnego Felińskiego odpra-
wiana jest w środy o godz. 19.00. 
Po niej każdy uczestnik otrzymuje 

do rozważenia w domu fragment 
nauczania nowego świętego.

Ofiara i posługa 
kapłanów
21 listopada w kościele seminaryj-
nym w Warszawie (ul. Krakowskie 
Przedmieście 52/54) o godz. 9.15 roz-
pocznie się sympozjum: „Oddać sie-
bie, dawać Boga. Kapłaństwo”. Spo-
tkanie poprzedzi Msza św. o godz. 
8.00, której przewodniczyć będzie 
abp Kazimierz Nycz. O tym, jacy 
kapłani są nam potrzebni, mówić 
będzie ks. prof. Henryk Witczyk 
z KUL. O kształcie posług kapłań-
skiej wypowie się o. prof. Jacek 
Salij OP. Ks. dr Andrzej Draguła 
i dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 
podpowiedzą, jak być prorokiem 
słowa, jednocześnie unikając 
kościelnego slangu. O godz. 12.00 
rozpocznie się dyskusja panelowa 
o kapłaństwie XXI wieku, którą 
poprowadzi Tomasz Terlikowski. •

Student szuka pokoju

Adoptuj sobie wnuka

zaproszenia

Nazywa się Marcin. 
Jest studentem 
pierwszego roku 
geografii i, jak wielu 
podejmujących 
studia w Warszawie, 
stoi przed nie lada 
problemem: gdzie 
mieszkać?

M arcin Szynkielewski nie ma 
najgorzej. Mieszka w po-
bliżu stolicy. Z Piaseczna 

przy odrobinie szczęścia dociera 
na uczelnię w godzinę. Ale gdy są kor-
ki – bywa różnie. – Dojazdy zabierają 
mi mnóstwo czasu – napisał do naszej 
redakcji. 

Pan Marcin pamięta naszą 
akcję „Pokój studentom”, którą pro-
wadziliśmy przez trzy ostatnie lata 
na początku roku akademickiego. 

Zachęcaliśmy Czytelników, by roz-
ważyli przyjęcie pod swój dach stu-
denta. I w kilku przypadkach udało 
nam się skontaktować osoby poszu-
kujące lokum i tych, którzy chcieli 
tanio lub zgoła za darmo zaoferować 
mieszkanie studentom warszawskich 

uczelni. Namawialiśmy Czytelników, 
by w ten sposób „adoptowali” sobie 
wnuka. Ale przecież wśród czyta-
jących „Gościa” przeważają osoby 
w sile wieku, niekoniecznie w wieku 
emerytalnym. A studenci przecież 
mogą pomóc nie tylko w normalnych 

domowych czynnościach, jak sprzą-
tanie czy zakupy, ale także w kore-
petycjach. Czemu więc, mając wolny 
pokój, nie pomóc w ten sposób tym, 
którzy dopiero rozpoczynają dorosłe 
życie?

„Wobec mojej ciężkiej sytuacji 
finansowej (nie mogę liczyć na pie-
niądze od rodziców, bo jest nas 6 dzie-
ci w rodzinie, a tylko ojciec pracuje) 
jestem zmuszony szukać niedrogie-
go mieszkania. W miarę możliwo-
ści i wolnego czasu jestem gotowy 
pomóc starszej osobie w sprzątaniu 
mieszkania (w weekend), robienia za-
kupów, wynoszenia śmieci i innych 
prac domowych. Z tym, że mój czas 
jest bardzo ograniczony, ponieważ 
chodzę również do szkoły muzycznej 
II stopnia na ul. Miodowej w Warsza-
wie” – napisał do nas Czytelnik.

Czy ktoś może mu pomóc? Pro-
simy pisać na maila: warszawa@
goscniedzielny.pl lub dzwonić 
do naszej warszawskiej redakcji: 
tel. 22 628 02 72. tg

Studenci szukają taniego lokum. A gdyby wynająć im 
go w zamian za pomoc w domowych pracach?
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