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Solidaryzując się 
z abp. Henrykiem 
Hoserem, młodzi 
modlili się w intencji 
poszanowania życia 
i o dobre polityczne 
wybory w przeddzień 
głosowania w Sejmie 
projektów ustaw  
o in vitro.

P onad 700 osób, głównie młodych, 
przyszło 29 października do pra-

skiej katedry na Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i  Różaniec w  intencji 
poszanowania życia. Skrzyknęli się 
na społecznościowych portalach, in-
formowali się mejlowo. W klapy wpię-
li białe wstążki na znak solidarności 
ze swoim pasterzem, abp. Henrykiem 
Hoserem, który publicznie, bardzo 
wyraźnie sprzeciwił się metodzie in 
vitro i rozwiązaniom prawnym do-
puszczającym sztuczne zapłodnienie. 
Z białymi wstążkami do katedry wcho-

dziły też młode zakonnice, klerycy 
i rodzice z dziecięcymi wózkami.

– Stójmy po stronie życia cały 
czas. Po  stronie życia będziemy 
szczęśliwi, będziemy wzrastać, 
będziemy żyć dla innych, tym ży-
ciem się dzielić. Naszą odpowiedzią 
na zło jest modlitwa – mówił na za-
kończenie spotkania w  katedrze 

abp Hoser. Kiedy młodzi modlili się 
w  katedrze, przed praską kurią 
poseł PO Janusz Palikot wobec ka-
mer przybijał polską konstytucję 
do  przyniesionego ze  sobą drew-
nianego krzyża, protestując w ten 
sposób przeciwko „ukrzyżowaniu 
przez biskupów konstytucji i zawar-
tych w niej prawd”. jjw

Pomnik gotowy do odsłonięcia

G otowy jest  już  pomnik ofiar 
katastrofy smoleńskiej na woj-

skowych Powązkach. Stoi u wylotu 
Alei Profesorskiej. Z  ziemi wyła-
niają się dwie części granitowego, 
białego bloku, jakby przełamanego 
na pół. Część głównej białej bryły 
jest umieszczona nad mogiłą, w któ-
rej pochowano spopielone szcząt-
ki 12 ofiar katastrofy lotniczej. 
Na ścianach brył umieszczono listę 
nazwisk i napis: „Pamięci 96 ofiar ka-
tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 
10.04.2010”. 

Na przedłużeniu obu części blo-
ku stoją rzędy nagrobków z czar-
nego granitu. Na każdej z 28 mogił 
pochowanych na Powązkach ofiar, 
będzie płyta z  białego granitu. 
Uroczyste odsłonięcie memoriału 
zaplanowano na 10 listopada, siedem 
miesięcy po tragedii.
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 Powązki, 28 października. Ostatnie prace przy głównej części pomnika smoleńskiej katastrofy
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Dorota Woźniak i Dagna Ogiejm-Oheim przyjechały z Otwocka, żeby  
pokazać solidarność z abp. Hoserem

D ziennikarze 
mówili, pisali 

i pokazywali posła 
Palikota, teatralnie 
przybijającego 
konstytucję 
do krzyża. Niektórym 
wydawało się nawet, 
że to była biblia. 
Hasła „Biskupi 
i Kościół do kościoła”, 
„Niech żyje Polska 
wolna od Kościoła 
katolickiego” są nośne 
medialnie, jak 
niegdysiejsze „księża 
na księżyc”. Kilkaset 
metrów dalej, w praskiej 
katedrze młodzi 
ludzie odmawiali 
Różaniec. „Naszą 
odpowiedzią na zło, 
jest modlitwa” – mówił 
do nich abp Henryk 
Hoser. Kamer przy tym 
nie było.

Młodzi w kościele, Palikot przed kamerami

O życiu i Biskupie
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Ks. Emil od młodzieży
Praga. Ks. Emil Parafiniuk został 
nowym duszpasterzem młodzie-
ży diecezji warszawsko-praskiej. 
Zastąpił na tym stanowisku ks. 
Przemysława Maciosa. Ogłoszenie 
dekretu nastąpiło podczas rejono-
wego spotkania kapłanów w Wyż-
szym Seminarium Duchownym na 
Tarchominie. Ks. Emil Parafiniuk 
od roku jest także diecezjalnym 
asystentem KSM, organizatorem 
wrześniowego Złotu Młodzieży 
w Ossowie. Nowy duszpasterz 
młodych zamierza kontynuować 
peregrynację relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny na terenie diecezji oraz 
koordynować przygotowania do 
wyjazdu na Światowe Dni Mło-
dzieży w Madrycie w 2011 r. fdz

Ks. Emil Parafiniuk chce 
rozmawiać z grupami 
i ruchami o wspólnym 
działaniu

Byliśmy i jesteśmy razem

Po Letnich Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych. 28 paździer-
nika w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki odbył się koncert 
„Jesteśmy razem”. W ten sposób 
uczniowie szkół specjalnych i inte-
gracyjnych chcieli podziękować 
wszystkim zaangażowanym w 
Europejskie Letnie Igrzyska Olim-
piad Specjalnych. Trzydzieści war-
szawskich szkół specjalnych, inte-
gracyjnych i ogólnodostępnych 
uczestniczyło w przygotowaniach 

do koncertu, którego prapremiera 
odbyła się w Wiosce Festiwalowej 
Olimpiad Specjalnych w trakcie 
igrzysk i została przyjęta z ogrom-
ną życzliwością przez publiczność. 
Na scenie zaprezentowali się mło-
dzi ludzie m.in. z kilku Zespołów 
Szkół Specjalnych, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go nr 8 dla dzieci słabowidzących, 
Gimnazjum z oddziałami integra-
cyjnymi nr 126 i Stowarzyszenia 
Bardziej Kochani.  db
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Koncert, reżyserowany przez Wiesława Rudzkiego, wykładowcę 
UKSW, przypomniał wrześniowe zmagania niepełnosprawnych 
olimpijczyków

Siła świeckich
Warszawa. Czy świeccy są siłą, 
która nie ma prawa głosu, czy 
są traktowani jako równorzęd-
ny partner w budowie Kościoła 
i ewangelizacji świata? – nad 
tym zastanawiali się uczestnicy 
dyskusji, która odbyła się 26 paź-
dziernika w Warszawie. Ksiądz 
Robert Skrzypczak wskazał na 
powszechne powołania do świę-
tości i różne drogi jego realiza-
cji. Redaktor naczelny „Więzi” 
Zbigniew Nosowski zgodził się z 

opinią świeckiego teologa Józe-
fa Majewskiego, że wizja bycia 
świeckim nie została przez Sobór 
Watykański II dokończona. Jego 
zdaniem, odżyło obecnie nega-
tywne pojęcie „świata”, wybuchł 
spór o miejsce religii w życiu 
publicznym. W jego ocenie bra-
kuje wyraźnego głosu Kościoła i 
wezwania do realizowania najbar-
dziej chrześcijańskiej wartości w 
życiu publicznym – umiłowania 
nieprzyjaciół.  wb/kai

Kapelani będą wspierać transplantacje

Warszawa. Kapelani szpitalni 
i duszpasterze zdrowia obu war-
szawskich diecezji uczestniczyli 

26 października w kurii metropo-
litalnej warszawskiej w spotkaniu 
formacyjnym na temat szerszego 
promowania idei transplantacji 
wśród wiernych. Prof. Wojciech 
Rowiński, krajowy konsultant 
ds. transplantologii przyznał, że 
zaczyna się spełniać jego marze-
nie, by przeszczepianie narządów 
jako metoda leczenia było wspie-
rana zarówno przez władze, które 
odpowiadają za uchwalenie odpo-
wiednich ustaw, jak i przez auto-
rytet moralny Kościoła. – Kapelan 
jest najbliżej rodziny człowieka, 
który umiera. Jego pomoc jest 
nieoceniona. Bez pomocy zarów-
no hierarchów, jak i księży prze-
bywających w szpitalach, nie 
powiedzie nam się promowanie 
idei przeszczepów – dodał prof. 
Rowiński. 

jjw/kai

Zawierzyli Opatrzności

Rozstrzygnięcie konkursu. 
25 października w kościele Wnie-
bowstąpienia Pańskiego na Ursy-
nowie nagrody odebrali laureaci  
I edycji konkursu „Zawierzyć 
Bożej Opatrzności”, organizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Fides 
et Ratio”. Nagrody za prace pisem-
ne, malarskie, filmowe otrzymali: 
Zdzisław Arkuszyński z Gdańska, 
Dorota Smułkowska z Warszawy, 
Andrzej Majewski ze Sztokholmu, 
Ewelina Ignaczak z Koła, Aneta 
Małachowska z Mariówki, Jadwi-
ga Grabarz z Kobyla, Anna Różak 
z Jarosławia, Anna Tomczyk z Rze-

szowa, Małgorzata Zygo ze Styko-
wa, Monika Kulawiak z Pszczyny 
oraz 8-letnia Małgosia Labocha 
z Niegowa. Prace konkursowe 
można oglądać w Galerii Wieża 
na Ursynowie. jjw

Zdzisław 
Arkuszyński 

odebrał 
gratulacje  
z rąk kard. 

Józefa Glempa

Kapelani poparli list 
intencyjny o promowaniu 
transplantacji, jaki  
w czerwcu podpisano  
w stołecznym Ratuszu
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Co łączy takie postaci 
jak Szymon  
Szurmiej, 
Norman Davies, 
bp Zawitkowski? 
Wszyscy 
są obywatelami 
stolicy, choć się w niej 
nie urodzili. 

N a początku września Rada 
Miasta st. Warszaw y 
powołała Radę Honoro-

wych Obywateli Warszawy. Rada 
jest  ciałem doradczym, będzie 
spotykać się nie rzadziej niż dwa 
razy w roku. Ma wyrażać opinie 
w sprawach ważnych dla miasta. 
Po raz pierwszy Rada spotkała się 
29 października. Przybyli m.in.  
gen. Janusz Brochwicz-Lewiński, 
prof. Wiesław Chrzanowski, prof. 
Marek Kwiatkowski, Tadeusz 
Mazowiecki, Henryk Skarżyński, 
Michał Jan Sumiński, gen. Stefan 
Starba-Bałuk, gen. Zbigniew Ścibor-
Rylski, Barbara Wachowicz. 

W Warszawie tradycja nada-
wania godności Honorowego 
Obywatela sięga 1918  r. Po  raz 

pierwszy przyznano je marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Zgodnie z  wieloletnią tradycją 
grono Honorowych Obywateli 
Miasta Stołecznego Warszawy 
powiększa  się co  roku o  kilka 
osób. Tytuł Honorowy Obywatel 
m. st. Warszawy nadawano w la-

tach 1918–1929 przez Radę Miejską 
Warszawy osobom szczególnie 
zasłużonym dla miasta. Tradycję 
wznowiono w 1992 r. Przyznanie 
tytułu jest wyrazem wyróżnienia 
i uznania zasług lub wybitnych 
osiągnięć oby wateli polskich 
i cudzoziemców.

Dotychczas otrzymało go   
58 osób, wśród nich są m.in. Jan 
Paweł II, Maria Skłodowska-
Curie, Ignacy Jan Paderewski 
czy Stefan Starzyński. W lipcu 
tego roku honorowe obywatel-
stwo stolicy otrzymał prof.  Hen-
ryk Skarżyński.  ap

Pierwsze spotkanie Rady Honorowych Obywateli Warszawy

Osobistości doradzą miastu

Praga dla rodzin

Familijna siła i dobra kawa
Że w rodzinie siła, 
w teorii każdy wie. 
Ale że siłę trzeba 
budować – wiedzą 
nieliczni. Ci, którzy 
chcą pracować 
nad relacjami, 
problemami, a także... 
dobrze się bawić, 
mogą skorzystać 
z oferty praskiej 
Caritas. 

S askie Centrum Rodziny Die-
cezji Warszawsko-Praskiej 

zaprasza rodziców, dziadków 
i  dzieci do  udziału w  projekcie 
„W rodzinie siła”. Rodziny, które 
mają potrzebę konsultacji z psy-
chologiem, pedagogiem, prawni-
kiem, mogą uczynić to całkowicie 
bezpłatnie i w przyjaznej atmo-
sferze. Koszty pokrywa Urząd 
Miasta Warszawa. 

Projekt, co warte podkreśle-
nia, nie jest skierowany do kon-
kretnej grupy rodzin, np.  dys-
funkcyjnych. Nawet bardzo 
dobrze funkcjonujące rodziny, 

które chcą  się rozwijać, praco-
wać nad sobą, mogą skorzystać 
z warsztatów dla rodziców, spo-
tkań integrujących. 

– Bo nigdy dość wiedzy o spo-
sobach radzenia sobie ze stresem, 
czy komunikacji międzyludzkiej 
– mówi Elżbieta Matras, koordy-
natorka projektu, a jednocześnie 
pedagog. – Mamy wiele do zaofe-
rowania: od poważnych spotkań, 
przez zabawę z dziećmi, aż do... 
filiżanki dobrej kawy. Co ważne, 
chcielibyśmy zaprosić całe rodzi-
ny: nie tylko rodziców i dzieci, 
ale też dziadków.

Planowane są  np.  zajęcia 
plastyczne, projekcje filmów, 
gry planszowe, a nawet wspólne 
wyjścia. Spotkania odbywają się 
w Saskim Centrum Rodziny przy 
ul. Francuskiej 34 w Warszawie, 
w poniedziałki, środy i czwartki 
w godz. 12–18, a we wtorki i piątki 
w godz. 9–15. 

Na spotkania można się umó-
wić, dzwoniąc pod numer: 781 298 
103. Można też wysłać zgłoszenie 
drogą mejlową: saskie.centrum@
caritas.pl. Spotkania i warsztaty 
potrwają do końca grudnia.

ap

W pierwszym posiedzeniu Rady uczestniczyli m.in. Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama”,  
kardynał Józef Glemp, prof. Norman Davies oraz biskup Józef Zawitkowski
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T ych prawie 700 dzieci 
stłoczonych jest w 11 pu-
blicznych domach dziec-
ka. Wiele z nich nie ma 

uregulowanej sytuacji prawnej, 
więc adopcja nie wchodzi w grę. 
Mogłyby przejść do  rodzin za-
stępczych i  rodzinnych domów 
dziecka, gdzie wychowują ro-
dzice, a nie instytucja. Mogłyby, 

ale nie przejdą, bo brakuje rodzin 
gotowych otworzyć swój dom 
na dziecięce nieszczęście. Mimo 
kampanii informacyjnych miasta 
od 2007 r. w Warszawie powsta-
ło zaledwie dziesięć rodzinnych 

domów dziecka. 25 października 
w  stolicy ruszyła druga edycja 
kampanii rekrutacyjnej rodzin 
zastępczych. Do  rodzicielstwa 
zastępczego zachęcała żona pre-
zydenta Anna Komorowska oraz 
znane osobistości i  istniejące 
już rodziny zastępcze.

Współczucie to za mało
Halinę i Artura Brzozowskich 

poruszyła kampania „Daj im przy-
szłość”, promująca rodzinne domy 
dziecka. Od kilku lat są zawodową 
rodziną zastępczą dla Wiktorii, 
Arka i Dawida.

– Bycie rodzicem zastępczym 
to niezwykłe doświadczenie. Tra-
fiają do nas dzieci z trudną prze-
szłością, z deficytami, wycofane… 
Patrzymy, jak powoli się zmienia-
ją, lepiej się uczą, stają się samo-
dzielniejsze. Wymaga to od nich 
i  od  nas sporo trudu i  cierpli-
wości. Cieszymy się ich każdym 
małym sukcesem – mówi Halina 
Brzozowska.

Zawodową, specjalistyczną 
rodziną zastępczą są  też Marta 
i Andrzej Witeccy. Mają własne 
dziecko z zespołem Downa, ado- 
ptowali Kubusia, również z tą 
chorobą.

– Pomyśleliśmy, że już prze-
tarliśmy szlaki, wiemy wszystko 
o  tej chorobie, mamy kontakty 
do lekarzy – dlaczego nie mieli-
byśmy pomóc innemu dziecku? 
– mówi Andrzej Witecki. 

Ale rodzice, którzy decydo-
wali  się przyjąć pod swój dach 
dzieci z domu dziecka, wiedzą, 
że czeka ich ciężka praca, wiele 
problemów, trudnych chwil. Oni 
muszą okazać się niezwykle silni, 
dawać oparcie w najtrudniejszych 
momentach, przywracać wiarę 
w  dorosłych, uczyć codzienne-
go życia i  mechanizmów nim 
rządzących. 

– Samo współczucie, dobra 
wola nie wystarczą. Rodzice mu-
szą być profesjonalistami, wie-
dzieć, jak sobie radzić w określo-
nych problemach, które mogą się 
zdarzyć, pewne niebezpieczeń-
stwa przewidywać i  próbować 
im zapobiec – mówi Tomasz Po-
lkowski, prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Dom”. 

Nie są sami
W Warszawie rodzice zastęp-

czy mogą liczyć na pomoc miasta 
i  wielu instytucji. Od  dwóch lat 
radą służy im Ośrodek Wsparcia 

Rodzice 
potrzebni  
od zaraz

tekst i zdjęcia
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Rodzic zastępczy to zawód 24 godziny na dobę, ale wspaniały – 
uważają Brzozowscy

Zostań rodziną zastępczą. W stołecznych domach dziecka 
wychowuje się 670 dzieci. Przynajmniej połowa z nich mogłaby 
trafić do rodzin, ale chętnych do opieki brakuje.
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Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT. 
Do dyspozycji rodziców są w ośrod-
ku psycholodzy, pedagodzy, wo-
lontariusze, mogą też skorzystać 
z grup wsparcia i bardzo konkret-
nej pomocy, np. z korepetycji dla 
dzieci.

Od dwóch lat ponad 1800 dzieci 
z rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka ma bezpłatne prze-
jazdy komunikacją miejską. Wy-
chowankowie rodzin zastępczych 
w  pierwszej kolejności są  przyj-
mowani do publicznych żłobków 
i przedszkoli.

– Przyjęty w tym roku Miejski 
Program „Rodzina” ma wspierać 
m.in. rodziny zastępcze – mówi 
Włodzimierz Paszyński, zastępca 
prezydenta m. st. Warszawy. – In-
formacje i  pomoc będzie można 
znaleźć znacznie bliżej i łatwiej: 
w dzielnicowych Centrach Rodziny. 

Warszawska Karta Rodzinna 
pozwoli korzystać na  preferen-
cyjnych warunkach z ośrodków 
sportu, teatrów i innych miejskich 
placówek. Oprócz żłobków i przed-
szkoli, miasto wspiera też inne for-
my opieki nad dziećmi – np. Kluby 
Mam. Z rodzinami zagrożonymi 
marginalizacją pracuje już 40 asy-
stentów, którzy służą doświadcze-
niem i pomocą. W ponad 110 pla-
cówkach wsparcia dziennego dzieci 
i młodzież mogą sensownie spędzić 
czas, ale też być objęte programem 
profilaktyki uzależnień. Ratusz 
ma nadzieję, że te ułatwienia po-
mogą rodzinom w podjęciu decyzji 
o przyjęciu dzieci, które z różnych 
powodów nie  mogą wychowy-
wać się w rodzinach biologicznych. 
W całej Polsce do domów dziecka 
co roku trafia 14,5 tys. nieletnich.

Nie tylko adopcja

Pomóc dzieciom z  domów 
dziecka można na  wiele sposo-
bów. To  nie  od  razu musi być  
adopcja, czy zakładanie rodzinne-
go domu dziecka. Także rodziny 
zastępcze, które z założenia mają 
opiekować się dziećmi do czasu, 
kiedy będą mogły wrócić do natu-
ralnych rodziców, mają wiele form 
(spokrewnione, niespokrewnio-
ne, wielodzietne, specjalistyczne, 
o charakterze pogotowia ratunko-
wego). Dla dziecka ważna jest świa-
domość, że na świecie jest osoba, 
która się nim interesuje, którą ono 
obchodzi i na której można polegać 
w każdej sytuacji. 

Marek i Elżbieta Kulawikowie 
zabierają dzieci z domu dziecka 
do swojego domu na weekendy.

– Nasza córka zadzwoniła kie-
dyś do nas, że jej koleżanka z domu 
dziecka nie może wrócić na święta 
do domu – wspominają Kulawiko-
wie. – Zaproponowaliśmy, żeby 
spędziła je  z  nami. Okazało się, 
że  dziewczynka ma młodszych 
braci bliźniaków, więc wylądowa-
ła u nas cała trójka. Tak już zostało, 
że na weekendy rodzina się nam 
powiększa. 

19 października odbyło się wy-
słuchanie publiczne – rodzaj kon-
sultacji społecznych – w sprawie 
projektu ustawy o wspieraniu ro-
dziny i pieczy zastępczej projektu, 
na przyjęcie którego rodziny za-
stępcze czekają już pięć lat. Teraz 
jest szansa na to, że wyczekiwana 
ustawa, która zawiera wiele udo-
godnień dla rodzin zastępczych, 
wejdzie w życie w przyszłym roku.

 • 

Sławni też pomagają
Agata Młynarska, przyjaciółka Sylwii mor
– Sylwię spotkałam w podsuwalskim domu 
dziecka, kiedy przyjechałam tam z akcją TVP 
Dwójki „i ty możesz zostać św. mikołajem”. 
Pytałam wtedy dzieci, co chciałyby dostać od  
św. mikołaja. kiedy podsunęłam mikrofon Sylwii, 

odpowiedziała, że chciałaby mnie odwiedzić w Warszawie. od razu 
wpadłyśmy sobie w oko. a kiedy już Sylwia do mnie przyjechała, 
cały czas spała. Wystraszyłam się, czy nie jest chora i zadzwoniłam 
do dyrektorki jej domu dziecka. odpowiedziała mi, że to normalne, 
bo Sylwia ma wreszcie trochę ciszy, i po prostu odreagowuje. 
W domu dziecka jest gwar, poranna pobudka jak na koloniach, 
są polecenia wychowawców i zero indywidualności. od 13 lat 
bardzo się z Sylwią przyjaźnimy. Dzwoni do mnie ze swoimi 
problemami, rozmawiamy jak córka z mamą Dwa. rozmawiałyśmy 
o adopcji, ale Sylwia nie chciała rozstawać się z dziewiątką 
młodszego rodzeństwa, które też jest w domu dziecka. czuła się 
za nie odpowiedzialna. Teraz mieszka i studiuje w Warszawie.

Agata i Marek Kościkiewiczowie
– agata była przez pięć lat wolontariuszką 
w domu dziecka w Warszawie, przy 
nowogrodzkiej. W tym czasie staraliśmy się 
o dziecko, ale jakoś nam nie wychodziło. 
mieliśmy sporo czasu, żeby przyjrzeć się temu, 

jak funkcjonują dzieci w domach dziecka i żeby przemyśleć nasz 
stosunek do tej sytuacji. Postanowiliśmy adoptować dziecko 
i wtedy trafił się nam Jaś. To była absolutna miłość od pierwszego 
wejrzenia, choć Jasiek miał zaledwie dwa tygodnie. Teraz chodzi 
do pierwszej klasy, świetnie się rozwija. Trzy lata po jego adopcji 
urodził się nam drugi synek. nigdy nie żałowaliśmy naszej decyzji, 
bo jest to coś wspaniałego. Synowie czasami kłócą się o zabawki, 
bo zawsze chcą się bawić jednocześnie tą samą, ale też bardzo się 
wspierają, wytworzyła się między nimi więź. Jak jeden coś spsoci 
i na niego pokrzyczymy, to drugi zawsze go broni. kto wie… 
W kwestii dzieci nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. 

głos eksperta
Sylwester Soćko

szef ośrodka PorT

Szansa na dorastanie

B ycie rodziną zastępczą może być zawodem, który daje 
wielką satysfakcję. Do świadomości społecznej powinno 

trafić, że te dzieci muszą mieć szansę dorosnąć w normalnych 
warunkach i dobrze wystartować w dorosłe życie – i trzeba 
im w tym pomóc. Kandydaci na rodziców zastępczych mogą 
liczyć na szerokie wsparcie naszego ośrodka PORT. A zanim 
zdecydują się na utworzenie rodziny zastępczej, otrzymają 
dokładne i rzetelne informacje, również od samych rodziców 
zastępczych. 

Każda forma pomocy się liczy, chociażby to był wspólny niedzielny 
obiad, spacer, czy wyjście do kina – uważa Anna Komorowska, 
wspierająca ideę rodzicielstwa zastępczego
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Wspomnienie

Ks. Eustachy z Targówka
Był jednym 
z najbardziej 
znanych przed 
wojną warszawskich 
kapłanów. Gdy 
zmarł, wierni, 
płacząc, ponieśli 
na własnych barkach 
trumnę z Targówka 
aż na Powązki.

E ustachy Krocin urodził  się 
w  1872  r. pod Mińskiem 

Mazowieckim.
– Był starszym bratem mojej 

babci Anastazji, która przyszła 
na świat w śródmieściu Warsza-
wy – mówi mieszkająca w Sopo-
cie krewna, Monika Sienkiewicz. 
Wspomnienie ks. Eustachego było 
zawsze żywe w rodzinnych opowie-
ściach. – Bo jego życie, od ukończe-
nia w 1895 r. seminarium duchow-
nego było niezwykłe.

Świeżo upieczony kapłan zo-
stał wikariuszem kolejno w kilku 
prowincjonalnych parafiach, m.in. 

w Lesznie, gdzie z zapałem 
i skutecznie walczył o odzy-
skanie świątyni. Jego zaangażowa-
nie w odbudowę kościołów nie uszło 
uwadze przełożonych. Przeniesiony 
do Warszawy, najpierw na wikariat 
parafii Matki Bożej Loretańskiej, 
wiosną 1916 r. został proboszczem 

na Targówku Fabrycznym, przy ul. 
Księcia Ziemowita – w najbiedniej-
szej parafii archidiecezji. Ksiądz Eu-
stachy opisywał ją w liście do swojej 
siostry: „Ulice nie wybrukowane, 
bez oświetlenia, niskie drewniane 
budynki. Zbierały  się tam męty 
praskie, okradające pociągi. Czę-
ste swawole, rabunki i zabójstwa. 
Jak to na kolejarskim przedmieściu 
bywało”.

Właśnie kolejarzom nowy pro-
boszcz powierzył budowę świąty-

ni. Robili to z wielkim zapałem. 
Podstawowym materiałem 
budowlanym były drew-
niane podkłady kolejowe. 
Krzyż pod budowę poświę-

cił 16 marca 1918 r. ks. Ignacy 
Kłopotowski, dzisiejszy bło-
gosławiony. Projektantem 
kościoła był znany architekt 
Stefan Szyller, ten sam, któ-

ry nadał kształt wielu war-
szawskim kamienicom, biblio-

tece Uniwersytetu Warszawskiego 
i budynkom Politechniki.

– Dzięki znajomościom w Ra-
tuszu udało  się doprowadzić 
do osiedla prąd i wodę, wybruko-
wano jezdnie, położono chodniki 

– opowiada krewna ks. Krocina.
Wspólnymi siłami wzniesiono 
kościół skromny, jednonawowy, 
wewnątrz jednak zadziwiał uro-
kiem ozdób. Gdy budowa dobiegła 
końca, 8 września 1919 r. nuncjusz 
papieski w  Warszawie Achilles 
Ratti, późniejszy papież Pius XI, 
konsekrował kościół Zmartwych-
wstania Pańskiego. Ks. Krocina był 
zamiłowanym myśliwym. Na jed-
nym z polowań inny ksiądz przez 
nieuwagę postrzelił go w szczękę. 
Mimo starannego leczenia jego 
stan się nie poprawiał. Kiedy po-
jechał do Lourdes, ku zaskoczeniu 
szczęka się zrosła. Rodzinna legen-
da nieśmiało mówi o cudzie.

– Parafianie go  uwielbiali. 
Gdy ciężko zachorował i zmarł 20 
stycznia 1937 r., konduktowi po-
grzebowemu towarzyszył zdobny 
karawan. Ale  parafianie nieśli 
trumnę na barkach aż na cmentarz 
Powązkowski – wspomina Monika 
Sienkiewicz.

W Warszawie pozostał zabyt-
kowy grobowiec na Starych Powąz-
kach (kwatera 105, rząd 1, grób 2), 
z prostym napisem: „Grób rodziny 
ks. Krocina”. gr

Nowe inicjatywy KSM

Patriotycznie i społecznie
Stowarzyszenie, które liczy jedy-
nie 30 osób, zaskakuje aktywno-
ścią. Chcą być odpowiedzialni 
za Kościół i szukają ludzi o po-
dobnych aspiracjach.

W małym pokoiku przy kurii 
na  Miodowej, piętrzą  się 

drzewce flag. Tuż przed 11 listopa-
da KSM-owicze zamierzają roz-
prowadzić je w parafiach, gdzie 

mówią o swoim stowarzyszeniu. 
W  ciągu kilku tygodni startują 
również z akcją „Stop pornografii”.

– Postanowiliśmy zająć się tym 
problemem, bo z badań wynika 
że aż 62 proc. rodziców jest nie-
świadomych, że ich dzieci miały 
dostęp do  niewłaściwych stron 
internetowych – mówi Michał Ba-
ran, prezes Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży w archidiecezji 
warszawskiej. Sto warzyszenie 
uruchomiło stronę: www.stop-
pornografii.pl. Setki ulotek trafią 
też do warszawskich szkół, gdzie 
członkowie KSM będą je rozda-
wać przed zebraniami rodziców. 

Będą też mówić, jak wyposażyć 
komputer w odpowiednie filtry, 
które zablokują niebezpieczne 
treści z sieci.

Reaktywowane w archidiece-
zji w 2007 r. stowarzyszenie or-
ganizuje co roku kolonie języko-
wo-taneczne, wydaje miesięcznik 
formacyjny dla młodzieży „Wzra-
stanie”, organizuje rekolekcje dla 
studentów i konferencje nauko-
we. W listopadzie planuje serię 
„debat patriotycznych” i koncert 
związany z rocznicą odzyskania 
niepodległości. W archidiecezji 
działają trzy oddziały stowarzy-
szenia: parafialne w  Piasecznie 
oraz na uczelniach: UKSW oraz 
przy jezuitach na Mokotowie. Ko-
lejne, m.in. w parafiach na Rudzie 
i na Wrzecionie dopiero się two-
rzą. tg
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– Członków stowarzyszenia 
powoli przybywa – mówi prezes 
archidiecezjalnego KSM,  
Michał Baran

Jedyne zachowane  
zdjęcie  
ks. Eustachego wisi 
w sopockim  
mieszkaniu  
krewnych
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Salon muzyczny
Z inicjatywy parafialnego oddziału 
Akcji Katolickiej i Międzyuczelnia- 
nego Chóru Akademickiego PRO 
PACE, działających przy parafii 
Najświętszego Zbawiciela w War-
szawie, 7 listopada zostanie 
uroczyście zainaugurowany 
Warszawski Salon Muzyczny im. 
Prymasa Tysiąclecia. O godz. 19.30 
będzie można posłuchać koncertu 
symfonicznego „Missa Brevis” – 
kompozycji Sławomira Leszczyń-
skiego oraz fragmentów „Tryptyku 
rzymskiego”, według tekstu Karola 
Wojtyły. Wykonawcami będą: Mię-
dzyuczelniany Chór Akademicki 
PRO PACE, Orkiestra Symfoniczna 
„Archi dello Spirito”, soliści: Natalia 
Kawałek – sopran, Krzysztof Ciu-
piński-Świątek – tenor, aktorzy – 
Barbara Majewska i Ryszard Bac-

ciarelli. Na cotygodniowe koncerty 
wstęp wolny.

Kochać bez pamięci?
9 listopada o godz. 20.15 w Audy-
torium Maximum na Uniwersy-
tecie Warszawskim (Krakowskie 
Przedmieście 26/28) ks. Piotr Paw-
lukiewicz będzie mówił, jak w miło-
ści zachować zdrowy rozsądek, jak 
tworzyć związek, nie tracąc swojej 
niepowtarzalności, i co to znaczy 
być w  miłości wolnym. Będzie 
to  kolejne spotkanie w  ramach 
Laboratorium Miłości, organizo-
wanego przez Akademickie Sto-
warzyszenie Katolickie „Soli Deo”.

Bal Niepodległości
Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska 
zaprasza na VII Bal Niepodległości, 
który odbędzie  się 11 listopada 
o godz. 20 w Pałacyku w Otrębu-
sach (ul. Warszawska 2). W progra-

mie m.in. koncert, słowo o historii, 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych, polonez na rozpoczęcie 
tańców, świetna kuchnia oraz loteria 
fantowa, z której dochód zostanie 
przekazany świetlicy dla dzieci 
i młodzieży w Trześni. Bilety w cenie 
450 zł za parę można zarezerwować 
pod numerem tel. 791 909 191. Na balu 
obowiązują stroje wieczorowe.

O Prymasie Tysiąclecia
Z okazji 30-lecia NSZZ RI „Soli-
darność”, 16 listopada o godz. 11 
w sali konferencyjnej kurii metro-
politalnej, przy ul. Miodowej 17/19, 
odbędzie się konferencja: „Zasługi 
Prymasa Tysiąclecia – kard. Ste-
fana Wyszyńskiego dla NSZZ RI 
Solidarność”. 

Śpiewać gospel
20 i 21 listopada w Ośrodku Kul-
tury (ul. Ks. Sajny 14) w Górze Kal-

warii odbędą się I Warsztaty Gospel. 
Koncert finałowy odbędzie się 
20 listopada o godz. 20 w kościele 
Wieczerzy Pańskiej (na  Marian-
kach) oraz następnego dnia o godz. 
18 w  sali koncertowej ośrodka 
kultury. Wezmą w  nim udział 
wszyscy uczestnicy warsztatów 
wraz z instruktorami i muzykami. 
W zajęciach, prowadzonych przez 
instruktorów z Polski, Kenii i Holan-
dii, mogą uczestniczyć dorośli, mło-
dzież i dzieci – nie jest wymagane 
wykształcenie muzyczne. Podczas 
prób oraz w koncercie finałowym 
chórowi uczestników warsztatów 
towarzyszyć będą muzycy zespo-
łu „Cantore Gospel” ze  Stargar-
du Szczecińskiego. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie do 10 
listopada karty zgłoszeniowej oraz 
wpłata wpisowego (od 20 do 35 zł). 
Dodatkowych informacji udziela 
prezes Fundacji „Promotus” Alek-
sandra Puacz-Markowska, tel. 502 
522 490. •

te
l.:

 3
2 

60
8 

80
 4

2,
 3

2 
60

8 
80

 8
2

e-
m

ai
l: 

re
kl

am
a@

go
sc

ni
ed

zi
el

ny
.p

l
D

zi
ał

 
re

kl
am

y:
 *  dotyczy

cennika 
powierzchni 
reklamowej 
„Gościa 
Niedzielnego”

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc. naszych Czytelników
czyta wyłącznie GN

Zapytaj 
o nowe ceny*

■ R e k L A m A ■

pod
patronatem
„Gościa”

zaproszenia
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Książki dla Czytelników 

Egzorcyzmy (niemal)  
bez tajemnic

Spotkania z Biblią
Kolejne spotkanie z cyklu Spotkań 
z Biblią na Nowym Mieście odbę-
dzie się 8 listopada po Mszy św. 
o godz. 19 w kościele św. Kazimie-
rza przy Rynku Nowego Miasta 
i  będzie poświęcone starotesta-
mentalnej Księdze Judyty. 

Przystanek 
Niepodległość
Muzeum Historii Polski 11 listo-
pada organizuje piątą edycję 
imprezy miejskiej: „Przystanek 
Niepodległość”. W  ogrzewa-
nym namiocie na pl. Teatralnym 
od godz. 10 do 13 odbędzie się pokaz 
filmów dokumentalnych o wojnie 
polsko-bolszewickiej, a  potem 
aktorzy będą czytać dzieciom 
przedwojenną literaturę. O godz. 
18 rozpocznie się koncert zespołu 
„Raz Dwa Trzy”. Przy ul. Bielań-
skiej 10 (Reduta Banku Polskiego) 
przez cały dzień będzie można 
wziąć udział w grach edukacyj-
nych. Jak co roku, kursować będzie 
zabytkowy tramwaj i autobus. 

Talbot w Polsce
12 listopada w kościele Zesłania 
Ducha Świętego (księża palloty-
ni) w  Otwocku rozpocznie  się 
weekendowe czuwanie modli-
tewne, którego gościem będzie 
John Michael Talbot – amerykań-
ski artysta, pieśniarz religijny. 
Był hippisem, w  latach 60. ub. 
wieku jako muzyk założonego 
przez starszego brata zespo-
łu Mason Profit, koncertował 
m.in. z Pink Floyd i Janis Joplin. 
Po  osiągnięciu sukcesu Talbot 
rozpoczął duchową wędrówkę, 
która wiodła go przez wierzenia 
indiańskie, buddyzm do chrze-
ścijaństwa. Sprzedał wszystko, 
co  miał, zaczął wieść ży wot 
pustelnika na  wzór św. Fran-
ciszka u  podnóża gór Ozark 
w stanie Arkansas w USA. Czu-
wanie w Otwocku ma charakter 
zamkniętych rekolekcji, dlatego 
też wcześniej należy zgłosić swój 
udział otwock@jmtalbot.pl. Kon-
takt do koordynatora projektu: 
ewa_modzelewska@op.pl, tel. 
781024843. Jedną z sesji czuwania 
poprowadzi dr Wanda Półtaw-
ska. •

zapowiedzi

Posługa księży, którzy 
uwalniają z opętania, 
wzbudza olbrzymie 
zainteresowanie. 
Ale warunkiem 
prawdziwego 
uwolnienia jest 
podjęcie  
przez cierpiących 
osobistego 
nawrócenia.

G rzegorz zaczynał od jogi. Po-
tem zajął się mantrą i medyta-

cją transcendentalną. „Wszystko 
trwało około 3 lat. Dziś co dwa 
tygodnie jest egzorcyzmowany” 
– pisze jeden z forumowiczów na 
portalu Frondy. I apeluje: „Módl-
cie się za kapłanów egzorcystów 
szczególnie z waszych diecezji i za 
tych, którzy popadli w sieci szatań-
skie – to jest linia frontu, tam jest 
wojna o duszę i ciało!”.

18 października w  centrum 
prasowym PAP odbyła się konfe-
rencja pt. „Egzorcyzmy. Archaicz-
ny rytuał czy skuteczna pomoc?”. 
Podczas spotkania wydawnictwo 
„Fronda” pokazało swoją naj-
nowszą książkę, „Czarny Sakra-
ment. Prawdziwe historie opętań 
i egzorcyzmów”.

Jej autorzy wyjaśniają, dla-
czego w wieku XX przestaliśmy 
wierzyć w  istnienie piekła. „To 
za sprawą kosmologii zabrakło 
przestrzeni dla Lucyfera i  jego 
nikczemnych współpracowników. 
Podczas gdy pojęcie nieba – lub 
w każdym razie pewnego rodza-
ju życie pozagrobowe – pozostało 
artykułem wiary chrześcijańskiej, 
idea ognia piekielnego i wiecznego 
potępienia, z całą towarzyszącą jej 
średniowieczną wizją, przestała 
być traktowana poważnie. Poczuli-
śmy, że wyrośliśmy z takiego pry-
mitywnego myślenia” – piszą Da-
vid M. Kiely i Christina McKenna.

Autorzy przeprowadzili niezli-
czoną liczbę wywiadów z ofiarami 

opętań, ich rodzinami, świadkami. 
W tym z księżmi, którzy asysto-
wali przy przeprowadzaniu wie-
lorakich procedur egzorcyzmu. 
Jak zapewniają, opętania należą 
do najbardziej zdumiewających 
przeżyć, jakich w ogóle może do-
świadczyć człowiek.

W dyskusji związanej z tema-
tem książki wzięli udział: ks. An-
drzej Grefkowicz, egzorcysta die-
cezji warszawsko-praskiej, Anna 
Ostaszewska, psychoterapeuta, 
superwizor Stowarzyszenia Psy-
chologów Chrześcijańskich, oraz 
o. Aleksander Posacki SJ, filozof, 
demonolog, konsultant egzor-
cystów katolickich w Polsce i za 
granicą.

Dla Czytelników GN mamy 
trzy egzemplarze książki, ufun-
dowane przez wydawcę. Rozlosuje-
my je wśród osób, które do 8 listo-
pada wyślą na adres warszawa@
goscniedzielny.pl e-mail z danymi 
osobowymi i tytułem najnowszej 
książki „Frondy”.
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Najnowsza książka wydawnictwa „Fronda” została zaprezentowana podczas spotkania z egzorcystami 
ks. Andrzejem Grefkowiczem i ks. Aleksandrem Posackim SJ
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