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WARSZAWSKI
Po˝egnanie s. Joanny Lossow

redaktor wydania

iostra Joanna Lossow
zmar∏a w czasie, gdy
w warszawskich Êwiàtyniach
wspólnie modlà si´ przedstawiciele ró˝nych wyznaƒ, kiedy
obchodzone sà Dzieƒ Judaizmu i Dzieƒ Islamu. W miesiàcu tak bardzo ekumenicznym
odesz∏a nestorka polskiej ekumenii. Tej idei poÊwi´ci∏a ca∏e
˝ycie, a nawet – jak mówià
osoby czuwajàce przy niej do
ostatnich chwil – w∏asnà
Êmierç. Trwa∏a przy niej pomimo, na przekór, a czasami
wbrew opiniom, ˝e posun´∏a
si´ o krok za daleko. Pe∏na dobrej woli i wierzàca w dobrà
wol´ innych. Zawsze gotowa
do dialogu. Ludzie odchodzà,
ale ich dobro tutaj pozostaje.
Podczas Mszy Êw. ˝a∏obnej bp
Bronis∏aw Dembowski podkreÊli∏, ˝e ciàgle t´sknimy do jednoÊci chrzeÊcijan i chocia˝
jeszcze nie ma jej w pe∏ni, to
jednak jest ju˝ pojednanie poprzez wspólnà modlitw´. ■

S

W intencji o jednoÊç chrzeÊcijan
Zgodnie z ˝yczeniem zmar∏ej
2 stycznia s. Joanny Lossow, zamiast
tradycyjnej Mszy Êw. ˝a∏obnej, przy
trumnie ekumenistki sprawowano
Eucharysti´ w intencji o jednoÊç
chrzeÊcijan.
7 stycznia w koÊciele Êw. Marcina przy ul. Piwnej, gdzie w klasztorze Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic
Krzy˝a s. Joanna Lossow zaczyna∏a
dzia∏alnoÊç ekumenicznà, spotkali
si´ katolicy, protestanci i prawos∏awni. Mszy Êw. przewodniczy∏ bp
Tadeusz Pikus, wiceprzewodniczàcy Rady Episkopatu ds. ekumenizmu.
– Siostra Joanna zdecydowanie
szuka∏a jednoÊci chrzeÊcijan, i to
nie tylko sama, ale potrafi∏a te˝
wciàgnàç do tego dzie∏a innych. To
dzie∏o jest niezwykle potrzebne, bo
Êwiat potrzebuje jednoÊci chrzeÊcijan – mówi∏ przed Mszà Êw. kard.
Józef Glemp, Prymas Polski.
Po Mszy Êw. s. Joann´ po˝egnali jej przyjaciele: biskup senior Zdzis∏aw Tranda z KoÊcio∏a
ewangelicko-reformowanego, ks.

RYSZARD RZEPECKI

JOANNA JURECZKO-WILK

Jan Hause z KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego (przeczyta∏ list
od bp. Janusza Jaguckiego oraz
po˝egna∏ s. Joann´ w imieniu Rady Synodalnej KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego oraz warszawskiego oÊrodka Polskiej Rady
Ekumenicznej), ks. Anatol Szyd∏owski z KoÊcio∏a prawos∏awnego (przekaza∏ siostrom franciszkankom kondolencje od abp. Sawy, metropolity Warszawy i ca∏ej
Polski). Po˝egnalny list nades∏a∏
te˝ metropolita lubelski abp Józef
˚yciƒski.

Po uroczy- „Âwiat potrzebuje
stoÊciach po- jednoÊci” – mówi∏
nad trumnà
grzebowych
s. Lossow
w koÊciele Êw.
Prymas Polski
Marcina, trumn´ z cia∏em s.
Joanny przewieziono do Lasek,
gdzie w tamtejszym koÊció∏ku zosta∏a odprawiona jeszcze jedna
Msza Êw. – dla tamtejszej wspólnoty franciszkanek oraz rodziny.
Zmar∏à pochowano na miejscowym
cmentarzu, gdzie spoczywajà siostry s∏u˝ebnice krzy˝a.
JJW, KAI

KOL¢DY DLA DZIECI ULICY
a niecodzienny koncert kol´d zaprasza Pallotyƒski Sekretariat Misyjny z Warszawy. Zakonnicy i ksi´˝a zaÊpiewajà polskie kol´dy, a dochód ze zbiórki przeprowadzonej podczas koncertu zostanie przeznaczony dla dzieci ulicy
w Rwandzie, Kolumbii i Wenezueli – w placówkach, gdzie pracujà polscy pallotyni.
Koncert pt. „Nie by∏o miejsca dla Ciebie” odb´dzie si´ 23 stycznia o godz. 15.30 w koÊciele Êw.
Marcina, przy ul. Piwnej w Warszawie. Wst´p
jest bezp∏atny.
W czasie koncertu zaÊpiewajà: o. Tomasz Jarosz,
redemptorysta – baryton, ks. Robert Kaczorowski – baryton, o. Rafa∏ Kobyliƒski, jezuita –
baryton oraz tenorzy – ks. Zdzis∏aw Madej i ks.
Pawe∏ Sobierajski. Nie jest to pierwszy wspólny
wyst´p Êpiewajàcych duchownych. Grupa, zebrana przez ks. Sobierajskiego, wyk∏adowc´
Akademii Muzycznej w Katowicach, koncertowa∏a ju˝
Ksi´˝a tenorzy
na Âlàsku i w Kielcach. JJW
dla dzieci ulicy
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Nie bàdê oboj´tny!
KOLEJNY TRANSPORT. Fundacja D. O. M. rozpocz´∏a przygotowania do transportu darów
dla ubogich rodzin z okolic obj´tych bezrobociem. Dary mo˝na
przynosiç do 31 stycznia do
Punktu Zbiórki Darów przy Grójeckiej 20b (Ochota) w poniedzia∏ki, Êrody, soboty w godz.
10.00-13.00; w czwartki 16.0018.30. Dary zostanà przekazane
dla najbardziej potrzebujàcych
z zaniedbanych rejonów obj´tych bezrobociem. W kolejce
czekajà m. in. dzieci z Sejn i okolic oraz mieszkaƒcy gminy Be∏˝ec na Lubelszczyênie. Zg∏osze-

STO¸ECZNA POLICJA NA
TRZECIM MIEJSCU. Z badaƒ
Komendy G∏ównej Policji wynika,
˝e Warszawa jest jednym z trzech
najbezpieczniejszych miast w Polsce. Policjanci uwa˝ajà, ˝e jest to
zas∏ugà ok. 10 tys. funkcjonariuszy, pracujàcych w stolicy. Statystyki przest´pstw pokazujà jednak, ˝e ich liczba jest taka sama
jak w roku ubieg∏ym. Wzros∏a natomiast wykrywalnoÊç i obecnie
policji udaje si´ ustaliç sprawców
prawie co trzeciego przest´pstwa. Nadal najgorsza pozostaje
wykrywalnoÊç kradzie˝y samochodów – zaledwie 2,2 proc. Powa˝nie spad∏o te˝ zaufanie do
sto∏ecznej policji. Obecnie tej instytucji ufa 62 proc. mieszkaƒców
Warszawy.

UÊmiechnij si´...
nia telefoniczne pomocy w zbiórce oraz w transporcie: tel. (22)
845 60 16; fax (22) 845 60 15;
kom. 0-600 27 82 07. Fundacja D.
O. M. powsta∏a w 1991 roku. Jest
organizacja po˝ytku publicznego, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià charytatywnà i m.in. inspirowaniem
aktywnoÊci lokalnej. Wysy∏a∏a
transporty z pomocà Polakom na
Wschodzie i ofiarom wojny
w Czeczenii. Od 1996 r. D. O. M.
pomaga mieszkaƒcom z rejonów
Polski obj´tych bezrobociem.
Dla najubo˝szych uczniów organizuje goràce posi∏ki. Prowadzi
Êwietlice dla dzieci.

Warszawiacy wybiorà?
METRO ALBO DROGI. 5 stycznia prezydent Lech Kaczyƒski
og∏osi∏, ˝e Ratusz nie chce samodzielnie podejmowaç decyzji
w sprawie zagospodarowania
pieni´dzy z funduszu Unii Europejskiej. Warszawiacy mieliby
wi´c zdecydowaç w referendum,
czy unijne pieniàdze, na które
Warszawa liczy w latach
2007–2013, inwestowaç w sieç
miejskich dróg czy w drugà lini´
metra: z Targówka na Wol´ i Jelonki. ˚eby wysz∏o taniej, refe-

rendum odby∏oby si´ wraz z wyborami parlamentarnymi, o ile
zostanà one przeprowadzone
w czerwcu. Ratusz rozwa˝a te˝
mo˝liwoÊç ogólnomiejskiego
plebiscytu albo ankiety wÊród
kilkunastu tysi´cy warszawiaków. Opinia mieszkaƒców powinna byç znana najpóêniej latem tego roku. Zaraz potem
urz´dnicy muszà przygotowaç
wnioski o pieniàdze z bud˝etu
UE z podaniem konkretnego ich
przeznaczenia.

JÓZEF WOLNY

D∏u˝sze metro czy odkorkowane ulice – dramatyczny wybór

W stolicy policja wykrywa sprawc´
co trzeciego przest´pstwa

II

CZEKAJÑ NA PODWY˚K¢
CENY BILETÓW. Na prze∏omie
2004 i 2005 r. Zarzàd Transportu
Miejskiego chcia∏ wprowadziç
karty miejskie ze zdj´ciem. U∏atwi∏oby to zadanie kontrolerom,
pomog∏oby tak˝e pasa˝erom,
którzy zgubili kart´. ZTM jednak
zwleka, czekajàc na nowà taryf´
biletowà. W ubieg∏ym roku Rada
Warszawy nie zdecydowa∏a si´
na podniesienie cen biletów.
Czy zrobi to w roku wyborczym?
Rocznie miasto dok∏ada do komunikacji miejskiej ponad 500
mln z∏.

TELEWIZJA W LESIE. Od 18
grudnia wszyscy oglàdajàcy szopk´
Józefa Wilkonia przy pokamedulskim koÊciele na Bielanach, mogà
te˝ oglàdaç si´ w domowym komputerze lub na telebimie umieszczonym w podziemiach Êwiàtyni.
Przekaz umo˝liwia Bielaƒska Telewizja Internetowa, za∏o˝ona przez
ks. Wojciecha Drozdowicza, miejscowego proboszcza. Wszyscy, którzy chcà oglàdaç szopk´ na Bielanach, nie ruszajàc si´ z domu, mogà po∏àczyç si´ ze stronà www. akogo. pl lub www. lasbielanski.pl.
Szopka powsta∏a z inicjatywy fundacji „AKOGO?, którà za∏o˝yli
w 2002 r. ks. Drozdowicz i aktorka
Ewa B∏aszczyk.

Styczniowe
spotkania
NA TRZECH KRÓLI W OAZIE.
6 stycznia, w Êwi´to Objawienia
Paƒskiego, w archikatedrze warszawskiej Prymas Polski koncelebrowa∏ Msz´ Êw. z bp. Tadeuszem
Pikusem. W niedziel´, 9 stycznia,
Ksiàdz Prymas przewodniczy∏ Mszy
Êw. w parafii Êw. Jakuba, gdzie spotka∏ si´ z m∏odzie˝à Ruchu Âwiat∏o–˚ycie z ca∏ej Polski. Po Mszy Êw.
odby∏a si´ wspólna agapa.

Bojà si´ podwy˝ek

MKL
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Karty bez zdj´cia

ALICJA WYSOCKA

Statystycznie
bezpieczniej

KOLEJKA PO KOMUNALNE.
W zwiàzku z nowà ustawà, zezwalajàca na podwy˝ki czynszów
w prywatnych kamienicach, ich lokatorzy bojà si´ wysokich op∏at.
Miejscy urz´dnicy szacujà, ˝e podwy˝ki mogà dotknàç w stolicy nawet 3 tys. osób. Tymczasem w kolejce po mieszkanie komunalne
czeka 6 tys. osób, niektórzy ju˝ od
dziesi´ciu lat. Od dwóch lat w stolicy nie wybudowano ani jednego
domu komunalnego. Domy majà
powstaç w jedenastu dzielnicach,
ale sà dopiero na etapie planów.
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Pierwsza w tym roku
konsekracja koÊcio∏a

Majà „swojà”
Êwiàtyni´

V Dzieƒ Islamu w KoÊciele katolickim

W imi´ bratniej mi∏oÊci

gdy parafianie mówià o tej Êwiàtyni: „moja” – podkreÊla ks. Kazimierz Sznajder.
Proboszczem w Milanówku
zosta∏ w 1995 r., gdy Prymas Polski zdecydowa∏, ˝e duszpasterskà
opiek´ nad parafià obejmà ksi´˝a
diecezjalni. Od 1958 r. na terenie
parafii istnia∏a kaplica, nad którà
opiek´ sprawowa∏o Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Ale samodzielna parafia wydzielona zosta∏a dopiero
w 1981 r. Równo 24 lata od tego
wydarzenia, 2 stycznia 2005 r.,
kard. Józef Glemp konsekrowa∏
Êwiàtyni´ pod wezwaniem Matki
Bo˝ej Bolesnej w Milanówku.
Konsekracja nie koƒczy prac
w otoczeniu koÊcio∏a. Ksi´˝a
wcià˝ jeszcze czekajà na ukoƒczenie plebanii, do uporzàdkowania
pozostaje plac przykoÊcielny –
trzeba wytyczyç procesyjnà drog´
wokó∏ Êwiàtyni, a w przysz∏oÊci
tak˝e przygotowaç parking.
Bardzo mnie cieszy aktywne
˝ycie parafialne ludzi m∏odych,
rodzin, co niedziela zajmujàcych
∏awki naszej Êwiàtyni – podkreÊla
proboszcz.
Parafia w Milanówku liczy 5,3
TG
tys. wiernych.
Parafia w Milanówku powsta∏a
24 lata temu

– W imieniu katolickiej strony
Rady Wspólnej Katolików i Muzu∏manów apeluj´ do wiernych i proboszczów o aktywny udzia∏ w modlitwach o pokój i wspó∏dzia∏anie
katolików i muzu∏manów. Dobrze
w tym dniu zorganizowaç spotkanie z wyznawcami islamu, choçby
po to, by podjàç prób´ przezwyci´˝enia stereotypów i uprzedzeƒ. Dobrym pomys∏em na uczczenie tego
dnia sà krótkie prelekcje, poÊwi´cone nie tylko teologii i praktyce dialogu, ale i popularne odczyty o szeroko poj´tej tematyce zwiàzanej
z kulturà i tradycjà islamu i jego wyznawców – mówi Zdzis∏aw Bielecki,
wspó∏przewodniczàcy Rady Wspólnej Katolików i Muzu∏manów.
RWKiM powo∏ano w sto∏ecznym Centrum Islamu 13 czerwca
1997 r., podczas spotkania mi´dzyreligijnego w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Inicjatorem
Dni oraz powo∏ania Rady by∏a
Fundacja Dzie∏o Odbudowy Mi∏oÊci D.O.M., której prezesem jest
Zdzis∏aw Bielecki. Rada chce
umacniaç pokój, zapobiegaç konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie wyznawców
obu religii. Rada nie ma swoich
odpowiedników w innych krajach
europejskich. Jej dzia∏alnoÊç zyska∏a uznanie Watykaƒskiej Komisji Dialogu Mi´dzyreligijnego oraz
Konferencji Episkopatu Polski.
W jej pracach od samego poczàt-

TOMASZ GO∏ÀB

Centralne uroczystoÊci Dnia Islamu
odb´dà si´ 26 stycznia o godz. 17.00
w auli wielkiej oo. Jezuitów
– Dziewi´ç kolejnych niedziel duchowo przygotowywaliÊmy si´ do przy ul. Rakowieckiej 61. Spotkanie
tego wydarzenia. Dumny jestem, jest otwarte dla wszystkich ch´tnych.

ku uczestniczy∏ zas∏u˝o- W Dniu Islamu
tych dà˝eƒ. Podejmujeny dla ekumenizmu przy koÊciele
my to dzie∏o z nadziejà,
w Polsce Êp. bp W∏ady- jezuitów
˝e wspólnota i ufna mos∏aw Mizio∏ek. Po jego spotkajà si´
dlitwa do Boga pozwolà
Êmierci, w maju 2000 r., nie tylko katolicy
na jeszcze wi´ksze zaw prace Rady w∏àczy∏ si´ i muzu∏manie
anga˝owanie na rzecz
bp Tadeusz Pikus. Tak˝e
poszukiwania Prawdy,
w tym roku wyg∏osi swoje s∏owo pokoju oraz s∏u˝by drugiemu
na rozpocz´cie spotkania:
w imi´ bratniej mi∏oÊci” – napisa∏
„Ze wzgl´du na jedynego Bo- w przemówieniu bp Pikus, przega, wyznawcy obu monoteistycz- wodniczàcy Komitetu Dialogu
nych religii powinni si´ kierowaç z Religiami NiechrzeÊcijaƒskimi.
mi∏oÊcià do ka˝dego cz∏owieka,
W tym roku Komitet ds. Dialobez wzgl´du na wyznawanà przez gu z Religiami NiechrzeÊcijaƒskinich wiar´, kultur´, kolor skóry mi i Rada Wspólna Katolików
czy j´zyk. Bóg, któremu na imi´ i Muzu∏manów przygotowa∏y na V
»Pokój«, zobowiàzuje wszystkich Dzieƒ Islamu w KoÊciele katolicdo szukania prawdy, jednoÊci kim informacje na temat dziejów
i sprawiedliwoÊci, gdy˝ te warto- muzu∏manów na polskiej ziemi,
Êci pozwolà wspó∏istnieç na ziemi historii obchodów Dnia Islamu
wyznawcom ró˝nych religii. Kolej- oraz dzia∏alnoÊci Rady Wspólnej
ny ju˝ V Dzieƒ Islamu w KoÊciele Katolików i Muzu∏manów.
TG
katolickim w Polsce jest wyrazem

Wyk∏ady w kurii

RYSZARD RZEPECKI

12 stycznia bp Piotr Jarecki rozpoczà∏ cykl wyk∏adów, zatytu∏owany „Spo∏eczne drogowskazy wiary”.

Prelekcje poÊwi´cone sà m.in. duchowoÊci eucharystycznej, sprawom ekonomicznym, ochronie Êrodowiska naturalnego, promocji pokoju i aktywnoÊci koÊcielnej.
Mo˝na si´ na nie wybraç w drugie i czwarte Êrody miesiàca o godz.
18.00 do sali Êw. Jana w warszaw-

skiej kurii. Wyk∏ady sà otwarte.
„Nasz katolicyzm jest za ma∏o praspo∏eczny, a za bardzo indywidualistyczny. Trzeba próbowaç prze∏o˝yç
osobistà wiar´ na ˝ycie spo∏eczne”
– podkreÊli∏ w wywiadzie dla KAI
biskup Jarecki
WB

GOÂå NIEDZIELNY

Wszyscy, którzy chcà zg∏´biç katolickà nauk´ spo∏ecznà, mogà wziàç
udzia∏ w wyk∏adach, które odbywajà si´ w warszawskiej kurii.
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Spo∏eczne drogowskazy wiary

III

WA_05_03.qxd

08.01.2005

0.43

Page 4

GOÂå WARSZAWSKI

Sonda
FENOMEN „EFFATHY”

Od pi´ciu lat kilkadziesiàt
osób ró˝nych wyznaƒ zbiera
si´ co miesiàc, by

KS. ANATOL SZYD¸OWSKI,
PROBOSZCZ PRAWOS¸AWNEJ
KATEDRY

ÊW. MARII MAGDALENY
W ruchu „Effatha” fascynuje
mnie to, ˝e tak
wa˝nej ekumenicznej inicjatywy nie wymyÊlono w kurii, ani nawet w Episkopacie. Ten ruch powsta∏
ca∏kowicie oddolnie. Niezwyk∏e jest równie˝ to, ˝e
u samych poczàtków „Effathy” by∏a bardzo konkretna pomoc charytatywna,
samarytaƒskie wyciàgni´cie
d∏oni do bezdomnych,
niezale˝nie od koloru skóry, narodowoÊci czy wyznania.
KS. ANTONI WITA,
PROBOSZCZ PARAFII

ÊW. ALOJZEGO ORIONE
MyÊl´, ˝e ekumeniczne otwarcie le˝y w charyzmacie orionistów, bo nasz
za∏o˝yciel nigdy
nie ró˝nicowa∏ osób ze
wzgl´du na pochodzenie,
status materialny, wiar´.
Sam pochodz´ z Górnego
Âlàska i do dziÊ mam wielu
przyjació∏ jeszcze ze szkolnych ∏aw, którzy sà wyznania ewangelickiego.
KS. ZBIGNIEW KAMI¡SKI,
ZAST¢PCA NACZELNEGO
SUPERINTENDENTA
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KOÊCIO¸A METODYSTYCZNEGO

IV

Danucie Baszkowskiej uda∏o
si´
stworzyç
ruch, który dotar∏ z ekumenizmem pod strzechy, gromadzàc coraz wi´ksze kr´gi Êwieckich i duchownych z ró˝nych KoÊcio∏ów. OsobiÊcie uwa˝am te˝
za niezwyk∏e zaufanie, jakim organizatorzy obdarzajà przedstawicieli poszczególnych KoÊcio∏ów, pozwalajàc im prowadziç kolejne
spotkania.

wspólnie modliç si´
do Ojca, który jest
w niebie. Goràco wierzà,
˝e przyjdà czasy, gdy razem
b´dà przyst´powaç

60. spotkanie Stow

Bez e
˝yç ju˝

do Sto∏u Paƒskiego.
tekst
TOMASZ GO¸ÑB
Warszawie sà trzy
miejsca, gdzie regularnie dialog ekumeniczny przestaje byç
jedynie postulatem. OczywiÊcie poza Tygodniem modlitw o jednoÊç
chrzeÊcijan, gdy we wspólnà modlitw´ majà okazj´ w∏àczyç si´ wierni
kilkunastu parafii katolickich, a tak˝e wierni innych wyznaƒ.

W

Chleba naszego
wspólnego…

si´ w sali parafialnej wspólnà agapà wszystkich uczestników.
Spotkaniom
przewodniczà
zwierzchnicy i duchowni KoÊcio∏ów
chrzeÊcijaƒskich. WÊród tematów
spotkaƒ by∏y rozwa˝ania o stosunku chrzeÊcijan wobec przemocy,
przemyÊlenia na kanwie „Ut unum
sint”, problematyka anio∏ów, czy roli kobiet w KoÊciele.
Stowarzyszenie „Effatha” korzeniami swymi si´ga modlitewnej
Grupy Pojednania, zainspirowanej
s∏ynnym mi´dzyreligijnym spotkaniem w Asy˝u w 1986 r. i powsta∏ej
na ˚ytniej, w parafii Mi∏osierdzia
Bo˝ego, w 1987 r. Nowego dynamizmu stowarzyszeniu nada∏ kontakt
z braçmi z Taizé, którzy blisko rok
mieszkali w oÊrodku dla bezdomnych przy ul. ˚ytniej, przygotowujàc spotkanie m∏odych chrzeÊcijan
w Warszawie w 2000 r.

Spotkania „Effathy”, w odró˝nieniu od comiesi´cznych spotkaƒ w koÊciele Êw. Marcina, organizowanych przez OÊrodek Ekumeniczny Sióstr Franciszkanek
S∏u˝ebnic Krzy˝a im. Jana XXIII
Nikt nie pyta∏ o wyznanie
„ Joannicum”, odbywajà si´ w
– Powo∏aniu „Effaformie specjalnego nabothy” (z aramejskiego –
˝eƒstwa. Rozpoczyna je
„otwórz si´”) od poczàturoczysta procesja z
ku towarzyszy∏a myÊl, ˝e
Ewangeliarzem i paschaÊwieccy powinni po∏em, a uczestnicy trzymatwierdzaç to, o czym
jà w r´kach zapalone trauczà teologowie – t∏umadycyjne Êwieczki KoÊcioczy spiritus movens sto∏ów wschodnich, symbol
warzyszenia,
Danuta
Êwiat∏a Chrystusa. Punk- Danuta Baszkowska,
tem sta∏ym programów za∏o˝yciel i prezes Baszkowska. Ona sama
mówi, ˝e wp∏yw na dzispotkaƒ jest liturgia s∏owa „Effathy”:
siejszà jej dzia∏alnoÊç
oraz modlitwy o pojedna- Mam wra˝enie,
mia∏y pobyty zagranicznie i pokój. Uczestnicy ˝e jednoÊç
chrzeÊcijan
ne: w Czechos∏owacji, w
trzymajà si´ za r´ce
jest nie tylko
Indiach i Turcji.
i wspólnie Êpiewajà: „Abypostulatem,
– W morzu hinduÊmy byli jedno i jedno ale dzieje si´ tu
izmu, islamu nikt nie pymieli serce... ”. Wzrusza- i teraz.
ta∏, czy jesteÊ adwentyjàcym zakoƒczeniem ka˝stà, czy katolikiem. ˚ylidego spotkania jest ceremonia dzielenia si´ wszystkich Êmy po prostu w ma∏ej diasporze
obecnych chlebem – symbolem chrzeÊcijaƒskiej – t∏umaczy BaszjednoÊci. Ka˝de spotkanie koƒczy kowska.

Okres „prenatalnej ekumenii”
Danuty Baszkowskiej to tak˝e
dzieciƒstwo. Do dziÊ pami´ta, jak
przyjació∏ka matki, „ciocia” Hanna, mówi∏a: „Przy tym stole b´dziesz jeszcze jad∏a nie tylko ze
mnà, luterankà”.
Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” powsta∏o 23
stycznia 2000 r., w dniu podpisania przez zwierzchników
KoÊcio∏ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego
wa˝nego ekumenicznego dokumentu o uznaniu chrztu Êwi´tego. Dla upami´tnienia tego
faktu odtàd ka˝dy 23. dzieƒ
miesiàca to sta∏a data Modlitewnych Spotkaƒ Ekumenicznych.
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nie Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”

TOMASZ GO∏ÀB

ekumenii
u˝ nie mogà

WYK¸ADOWCA
TEOLOGII EKUMENICZNEJ

Warszawa
jest
miejscem wielu
inicjatyw ekumenicznych. Na sta∏e
w kalendarz wpisa∏y si´ majowe
Ekumeniczne Dni Biblijne, ekumeniczna modlitwa za zmar∏ych w listopadzie, Âwiatowy
Dzieƒ Modlitw kobiet chrzeÊcijaƒskich o pokój, odbywajàcy
si´ w marcu, comiesi´czne spotkania w koÊciele Êw. Marcina
i w koÊciele luteraƒskim przy
ul. Pu∏awskiej. Sà te˝ inicjatywy, które nie majà sta∏ego kalendarza, jak choçby liczne
sympozja organizowane na
ChAT czy UKSW. Ekumeniczne
modlitwy przek∏adajà si´ równie˝ na wspólnà prac´ na rzecz
biednych i ubogich, czego wyrazem mo˝e byç choçby Wigilijne Dzie∏o Pomocy Dzieciom,
organizowane przez Caritas
KoÊcio∏a katolickiego, Eleos KoÊcio∏a prawos∏awnego i Diakoni´ KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego. Ekumeniczna ÊwiadomoÊç chrzeÊcijan z ró˝nych
KoÊcio∏ów jest coraz g∏´bsza,
choç wspólnym inicjatywom
nieustannie potrzeba ˝ywej treÊci. I zaanga˝owania coraz
szerszych kr´gów wiernych. To
zadanie na najbli˝szy czas.

STOWARZYSZENIE
POKOJU I POJEDNANIA
„EFFATHA”

■

GOÊÇ NIEDZIELNY

organizuje comiesi´czne Modlitewne
Spotkania Ekumeniczne we wspó∏pracy z Warszawskim Oddzia∏em
Polskiej Rady Ekumenicznej i parafià
rzymskokatolickà Êw. Alojzego Orione w koÊciele Dzieciàtka Jezus, przy
ul. Lindleya 12 w Warszawie, ka˝dego 23. dnia miesiàca o godz. 19.00.
60. SPOTKANIE „EFFATHY” ODB¢DZIE SI¢
28 STYCZNIA O GODZ. 19.00.

16 stycznia 2005

Najpierw
– Ten wieczór by∏ Od pi´ciu lat
niespotykanym prze˝y- cz∏onkowie
byli bezdomni
ciem. Dotar∏o wówczas „Effathy”
U poczàtków ruchu
do mnie, ˝e skoro modlà si´
byli ludzie, którzy
pierwszy sakrament o jednoÊç
w 1990 r. zak∏adali na
mo˝e byç podstawà chrzeÊcijan
˚ytniej
Towarzystwo
jednoÊci, trzeba to i dzielà si´
chlebem, marzàc
„Tylko z darów mi∏osierspotkanie i proces kon- o wspólnej
dzia” dla opieki nad beztynuowaç, nadaç mu Eucharystii
domnym. WÊród cz∏oncyklicznoÊç.
Wraz
z moimi przyjació∏mi chcia∏am, ków za∏o˝ycieli „Effathy” by∏y
by to wydarzenie nie by∏o tylko dwie osoby bezdomne. Do dziÊ
zapisane na papierze. PoczuliÊmy wÊród 42 sta∏ych cz∏onków stowiosn´, wielkà radoÊç, ale te˝ t´- warzyszenia pozosta∏o 6 osób
sknot´… Marzenie o wspólnej z tej grupy, m.in.: lekarz, archiEucharystii wszystkich chrzeÊci- tekt, dyrektor oÊrodka pomocy
jan. Stàd podczas ka˝dego spo- spo∏ecznej, in˝ynier. Cz∏onkami
tkania „Effathy” dzielimy si´ stowarzyszenia sà m.in. studenci
chlebem. Modlimy si´, by nie za- i osoby starsze.
O popularnoÊci comiesi´czbrak∏o mi∏oÊci i chleba, ale nie
nych spotkaƒ Êwiadczy fakt, ˝e
tylko w znaczeniu pokarmu.

uczestniczà w nich zarówno wierni, duchowni, jak i zwierzchnicy
trzynastu KoÊcio∏ów i wyznaƒ
chrzeÊcijaƒskich, m.in.: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, prawos∏awnego, polskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, chrzeÊcijan
baptystów, adwentystów dnia
siódmego, greckokatolickiego,
anglikaƒskiego, zielonoÊwiàtkowego, rzymskokatolickiego. Zapraszani byli tak˝e ˝ydzi i muzu∏manie. Cz´sto wÊród uczestników
dojrzeç mo˝na habity sióstr i braci zakonnych ze zgromadzeƒ Rodziny Maryi, Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia, felicjanek, franciszkanek, urszulanek, bonifratrów… Cz´sto
te˝ przychodzà klerycy warszawskich chrzeÊcijaƒskich seminariów oraz studenci ChAT i UKSW,
panie z prawos∏awnego Siestryczestwa, z komitetu krajowego
Âwiatowego Dnia Modlitwy o Pokój, Komisji Kobiet Polskiej Rady
Ekumenicznej, ze Zwiàzku Kobiet
Ukraiƒskich KoÊcio∏a greckokatolickiego, cz∏onkowie grupy Chemin Neuf…
Cz∏onkowie stowarzyszenia
modlà si´ o jednoÊç tak˝e w swoich domach, prywatnie. Wielu
z nich indywidualnie podejmuje
dzia∏alnoÊç wolontariackà. M∏oda
kadra z „˚aczka”, by∏ego ogniska
dla dzieci bezdomnych – informatycy, psychologowie, pedagodzy –
pracujà z dzieçmi autystycznymi
albo w domach dla osób starszych.
DziÊ stowarzyszenie nie ma
mo˝liwoÊci podejmowania takich
dzie∏ jak przy ul. ˚ytniej, chocia˝
wcià˝ o tym marzy. Stàd szerokà
dzia∏alnoÊç charytatywnà zamieni∏o
■
na prac´ formacyjnà.

KS. ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI,
AUTOR KSIÑ˝KI
„EKUMENIZM W WARSZAWIE”,

V
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Zapowiedzi

¸owicki „Leonard”

 DOMINIKA¡SKA SZKO¸A
WIARY. „Co z tà jednoÊcià? ” – to
temat pierwszego w tym roku spotkania z cyklu Dominikaƒskiej Szko∏y Wiary, które odb´dzie si´ 15 i 16
stycznia w klasztorze dominikanów
przy ul. Freta w Warszawie. Wyk∏ady poprowadzi o. Wojciech Prus OP.
Poczàtek w sobot´ o godz. 16.15,
a w niedziel´ o godz. 10.00. Zainteresowani cyklem, mogà kupiç CD
z nagraniami poprzednich spotkaƒ.
 O MODLITWIE. Zespó∏ Formacji Rodzin zaprasza 22 stycznia do
koÊcio∏a ojców franciszkanów na
Mokotowie (ul. Modzelewskiego 98
A) na spotkanie poÊwi´cone modlitwie i temu, jak jà rozwijaç. Poczàtek o godz. 10.00.
 SPOTKANIA U TWÓRCÓW.
16 stycznia o godz. 11.30 w duszpasterstwie Êrodowisk twórczych
w Warszawie pokazywane b´dà „Jase∏ka europejskie na S∏u˝ewie”,
w aran˝acji Ryszarda CieÊli i Marii
Szreder. Wystàpià dzieci ze S∏u˝ewskiego Domu Kultury i zespó∏ wokalny z M∏odzie˝owego Domu Kultury. 20 stycznia o godz. 17.30 odb´dzie si´ promocja ksià˝ki Lidii
Kuchtówny „Karol Frycz”, która
ukaza∏a si´ nak∏adem wydawnictwa
Instytutu Sztuki PAN. 23 stycznia,
w Êwi´to patronalne dziennikarzy,
o godz. 11.30 redakcja dziennika
„Rzeczpospolita” zaprasza do DÂT
na panel poÊwi´cony mediom.
 KIK ZAPRASZA. Doktor Stanis∏awa Grabska zaprasza 18 stycznia
na godz. 16.00 do warszawskiego
KIK-u na spotkanie z cyklu „Czytamy
Nowy Testament”. 19 stycznia w
KIK-u odb´dzie si´ spotkanie z prof.
Jerzym K∏oczowskim, autorem
ksià˝ki „Europa – chrzeÊcijaƒskie
korzenie”. Poczàtek spotkania
o godz. 17.30. 22 stycznia o godz.
16.00 na spotkanie op∏atkowe
i wspólne kol´dowanie Klub zaprasza wszystkich seniorów.

Nie tylko w Roku Eucharystii
„Pi´ç minut twarzà w Twarz”
– tak ∏owicki duszpasterz akademicki
ks. Leszek Niewiadomski zach´ca
studentów do spotkania z Bogiem.

ARCHIWUM KOÂCIO¸A ÂW. LEONARDA

– Warto wstàpiç do niego
przed rozpocz´ciem lekcji, wyk∏adów lub pracy. Znaleêç rano choç
pi´ç minut, aby stanàç przed Jezusem-Eucharystià. Nawet gdyby to
by∏o tylko pi´ç minut raz na tyCodzienna Msza Êw. i adora- dzieƒ, to ju˝ wspania∏y poczàtek
cja NajÊwi´tszego Sakramentu to – mówi ks. Niewiadomski.
propozycja dla s∏uchaczy Mazo¸owicki koÊció∏ Êw. Leonarda,
wieckiej Wy˝szej Szko∏y Huma- jak g∏osi legenda, mia∏ powstaç
nistyczno-Pedagogicznej w ¸o- w XI w. Jednak udokumentowane
wiczu. Nieopodal uczelwzmianki o nim jako
ni studenci majà w∏asnà Rano „Leonard”
o kaplicy Êw. Leonarda,
Êwiàtyni´ akademickà – jest otwarty
pochodzà z 1520 r.
koÊció∏ rektorski Êw. dla tych, którzy
W nast´pnych latach
Leonarda i Êw. Ma∏go- chcà dobrze
powsta∏ drewniany korzaty.
Êció∏, który jednak sp∏orozpoczàç dzieƒ
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nà∏ podczas wielkiego po˝aru
miasta w 1635 r. Dziesi´ç lat póêniej w miejscu pogorzeliska sta∏a
ju˝ du˝a murowana Êwiàtynia. By∏a ona silnym oÊrodkiem duszpasterskim. Przy koÊciele dzia∏a∏y
Instytut Êw. Leonarda, szko∏a parafialna, szpital, znajdowa∏y si´
tez budynki parafialne i cmentarz. Wieki XIX i XX to trudny
czas dla ∏owickiej Êwiàtyni. Najpierw zamieniono jà na sk∏ad
˝ywnoÊci, potem urzàdzono
w niej sk∏ady wojskowe.
Odrestaurowany
koÊció∏
wróci∏ do ÊwietnoÊci dopiero
w 1918 r. Jednak nie na d∏ugo.
Ju˝ we wrzeÊniu 1939 r. uleg∏
powa˝nemu zniszczeniu. Po
wojnie, w 1965 r., rozpocz´to
jego generalny remont. Âwiàtyni´ oddano do u˝ytku w nast´pnym roku, dla uczczenia 1000-lecia chrztu Polski.
KoÊció∏ Êw. Leonarda otwarty jest codziennie w godz.
7.30–8.30 oraz w niedziele
i Êwi´ta w godz. 9.30–13.10,
a w Êrody i czwartki w godz.
17.00–19.00. Msze Êw. odprawiane sà: w niedziele o godz.
10.00 i 11.30, w poniedzia∏ki
i wtorki o godz. 8.15, w Êrody
i czwartki o godz. 18.15, w piàtki
i soboty o godz. 7.15. KoÊció∏
akademicki ma te˝ w∏asnà stron´
internetowà (www. leonard. com.
pl), z której mo˝na dowiedzieç
si´ o aktualnych spotkaniach
i inicjatywach duszpasterskich.
Na uwagi i propozycje dla duszpasterstwa akademickiego czeka te˝ ks. Niewiadomski (mo˝na
je zg∏aszaç pocztà elektronicznà: 60136927@pro. onet. pl.)
WB
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W t´czowym okienku
wie; w kategorii 14–17 lat – ¸ukasz OkÊcin z Mazowieckiego
Centrum Leczenia Chorób P∏uc
z Otwocka. Przyznano te˝ wiele
wyró˝nieƒ.
To nie pierwszy konkurs dla
pacjentów w Centrum Zdrowia

ALICJA WYSOCKA

Kilkuset pacjentów wzi´∏o udzia∏
w konkursie na najpi´kniejszà
Êwiàtecznà kartk´, zorganizowanym przez wychowawców Zespo∏u Szkó∏ im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka.

Podziel si´ z ubogimi
24 stycznia Caritas Polska
rozpoczyna kolejnà edycj´
kampanii spo∏ecznej
„Kromka Chleba”, na
rzecz ludzi bezdomnych
i najubo˝szych.
Caritas chce uÊwiadomiç, ˝e narastajàce ubóstwo
nie jest problemem lokalnym ani
tym bardziej marginalnym. Mo˝e
dotknàç ka˝dego z nas, na ka˝dym etapie ˝ycia. Wed∏ug szacunków, ponad 22 proc. doros∏ych Polaków jest zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym, poniewa˝ sà bezdomni, bezrobotni,
pochodzà z rodzin wielodzietnych lub niepe∏nych, sà emerytami lub rencistami o bardzo niskich dochodach... Do tej grupy
nale˝y te˝ doliczyç sporà rzesz´
dzieci, cierpiàcych z powodu k∏opotów swych opiekunów.
Akcja „Kromka Chleba” gromadzi fundusze na pomoc najbardziej potrzebujàcym. W ubieg∏ym roku uda∏o si´ zebraç ponad 572 tys. z∏ oraz dary rzeczowe o wartoÊci prawie 1,4 mln z∏.
Pieniàdze zosta∏y przeznaczone
g∏ównie na do˝ywianie dzieci,
wsparcie Êwietlic socjoterapeutycznych, programy aktywizacji osób bezdomnych
Liczy si´ ka˝da
podarowana
z∏otówka, nawet
najdrobniejszy gest
uczyniony
w kierunku
ludzi potrzebujàcych

i bezrobotnych, na jad∏odajnie i noclegownie. Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej
otrzyma∏a wsparcie
Êwietlic socjoterapeutycznych oraz na
do˝ywianie ucz´szczajàcych do nich
dzieci. Jednak potrzeby wcià˝ sà o wiele wi´ksze ni˝
mo˝liwoÊci ich zaspokojenia.
Dlatego Caritas podkreÊla, ˝e
liczy si´ ka˝da podarowana z∏otówka i nawet najdrobniejszy gest
uczyniony w kierunku ludzi zagro˝onych zepchni´ciem na spo∏eczny margines. Wszyscy, którzy
chcieliby wesprzeç innych „Kromkà Chleba”, mogà przekazywaç
pieniàdze na konta:
■ Caritas Polska, skwer kard.
S. Wyszyƒskiego 9, Warszawa;
BPH SA Oddzia∏ Warszawa, nr 29
1060 0034 1080 1080 1080 1080;
■ Bank BPH SA Oddzia∏ Warszawa, nr 21 1060 0076 0000 3210
0001 6977.
Koniecznie z dopiskiem: „Kromka
Chleba”
JJW
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Wycinanki, koloro- Kartki wykonane
Dziecka.
Niedawno
wanki, wyklejanki i pi´k- przez ma∏ych
mo˝na by∏o oglàdaç
nie malowane farbami pacjentów tchnà
prace z cyklu „Bezkartki Êwiàteczne przy- optymizmem
pieczne
wakacje”
i
radoÊcià
ciàgajà wzrok goÊci i pai „Mój zwierz´cy przycjentów Centrum Zdrojaciel”.
Nagrodzone
wia Dziecka w Mi´dzylesiu. W ga- prace sà zawsze prezentowane
lerii „T´czowe Okienko” i „Guma w dwóch galeriach plastycznych.
do ˝ucia” trwa pokonkursowa wy- Starsza, czyli „Guma do ˝ucia”,
stawa na najpi´kniejszà kartk´ powsta∏a w 1992 r. z inicjatywy
Êwiàtecznà. Do wyboru by∏a do- Ma∏gorzaty Seidel i Krystyny Rówolna technika, liczy∏y si´ pomys∏ ˝aƒskiej, „T´czowe okienko”
i wykonanie. W szranki stan´∏y dzia∏a zaÊ od 1996 r. W galeriach
dzieci nie tylko z Centrum, ale te˝ prezentowane sà te˝ indywidualze szpitali warszawskich i woje- ne wystawy szczególnie uzdolwódzkich: z ul. Niek∏aƒskiej, Lin- nionych dzieci, a tak˝e twórdleya, Marsza∏kowskiej, Spartaƒ- czoÊç pacjentów z poszczególskiej, z Otwocka, Józefowa i Dzie- nych klinik. Ka˝da z 13 klinik ma
kanowa LeÊnego. Konkurs by∏ w∏asnà Êwietlic´ ze sta∏ymi wypomys∏em wychowawczyƒ z klini- chowawcami. Zespó∏ Szkó∏ poki nefrologii CZD Barbary Nawoj- wsta∏ w Centrum Zdrowia Dziecczyk, Ma∏gorzaty Zajàc i Krystyny ka w 1980 r., a w 1996 otrzyma∏
Ró˝aƒskiej. 9 grudnia og∏oszono imi´ Ewy Szelburg-Zarembiny –
wyniki: I miejsce w kategorii dzie- informuje Beata Wachnicka, naci przedszkolnych zdoby∏a Wero- uczycielka informatyki. Szko∏´
nika Imbrzykowska z CZD; w kate- tworzy 18 zespo∏ów klasowych:
gorii 7–9 lat – Kasia Murzynowska od podstawówki do liceum
z CZD; w kategorii10–13 lat Ada i technikum. Jest te˝ oczywiÊcie
Malicka z Mazowieckiego Cen- przedszkole.
AW
trum Neuropsychiatrii w Józefo-

Rusza kolejna akcja Caritas

MA¸GORZATA KAMRACKA-LIPOWSKA

Wystawa w Centrum Zdrowia Dziecka

VII
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PANORAMA PARAFII
Parafia Imienia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Mi´dzylesiu

Przekuli miecze na lemiesze

GOÂå NIEDZIELNY

16 paêdziernika 2005

– Kiedy szuka∏em sposobu
na zbudowanie koÊcio∏a,
ktoÊ podpowiedzia∏, ˝e mo˝na
kupiç hangar na samoloty.

VIII

KS. KANONIK
HIERONIM
ÂREDNICKI
ALICJA WYSOCKA

To by∏ rok 1994, kiedy
wszyscy spodziewali si´, ˝e
Amerykanie dadzà nam du˝o samolotów, a nasze hangary by∏y kilka centymetrów
za wàskie dla amerykaƒskich maszyn, wi´c wojsko
je wyprzedawa∏o. Samolotów do tej pory nie mamy,
ale za to mamy koÊció∏... –
wspomina ks. Hieronim
Ârednicki, proboszcz parafii
Imienia NMP w Mi´dzylesiu. Âwiàtynia jest ju˝ prawie gotowa, trwajà prace
przy elewacji i wewnàtrz.
Nawa g∏ówna jest hangarem na rosyjskiego Miga-23,
umiej´tnie przerobionym
przez dwóch m∏odych, utalentowanych architektów:
Stefana Drewiczewskiego
i Krzysztofa Mycielskiego.
Hangar zosta∏ przywieziony
z pierwszego pu∏ku lotnictwa myÊliwskiego „Warszawa” z Miƒska Mazowieckiego. – Wi´c zgodnie ze s∏owami proroka Izajasza, miecze przekuwamy na lemiesze – ˝artuje proboszcz,
podkreÊlajàc, ˝e hangar by∏
prawie nowy. Bry∏a Êwiàtyni
z zewnàtrz przypomina romaƒskà bazylik´, co podkreÊla u˝yty do wystroju
elewacji piaskowiec – rzadko obecnie stosowany. We
wn´trzu te˝ dominuje piaskowiec, nadajàcy koÊcio∏owi „ciep∏y nastrój”. Koncepcj´ plastycznà Êwiàtyni
opracowa∏ architekt wn´trz
Dariusz Hyc. Freski, jak równie˝ stacje Drogi Krzy˝owej
i obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego, namalowa∏ coraz bardziej s∏awny malarz ikon –

Mateusz Ârodoƒ. Ks. Ârednicki podkreÊla te˝ zaanga˝owanie kierownika budowy Jana Oklesiƒskiego, który dba∏ o jakoÊç i dobre
tempo prac. Pierwszym
proboszczem w Mi´dzylesiu by∏ ks. Józef Gniewniak,
jego poprzednicy byli jeszcze rektorami oÊrodka
duszpasterskiego przy kaplicy sióstr Rodziny Maryi,
przy ul. Paprociowej. Najbardziej znanà postacià
wÊród rektorów by∏ Êp. bp
W∏adys∏aw Mizio∏ek. Parafi´
erygowano w po∏owie lat
80. ub. w., a ks. Ârednicki
zosta∏ skierowany tutaj
z poleceniem znalezienia
placu i zbudowania koÊcio∏a. Na terenie parafii sà dwa
du˝e szpitale: Centrum
Zdrowia Dziecka i Centralny
Szpital Kolejowy. Sà te˝ dwa
domy dziecka i trzy zak∏ady
opiekuƒczo-wychowawcze.
W jednym z nich, nazywanym „PrzedwioÊnie”, wÊród
chorych duszpasterzuje
z godnym podziwu poÊwi´-
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ceniem ks. pra∏at Romuald
Kamiƒski, kanclerz kurii
warszawsko-praskiej. W samej parafii dzia∏a wiele
wspólnot: Ruch Âwiat∏o–˚ycie z oazà Dzieci Bo˝ych
i KoÊcio∏em domowym,
wspólnota neokatechumenalna, siedem kó∏ ˚ywego
Ró˝aƒca – w tym ró˝e m´skie – oraz ministranci, bielanki, chór. – Gdy proboszcz buduje koÊció∏, to
na wikariuszach spoczywa
ca∏y ci´˝ar pracy formacyjnej w parafii. Do dzisiaj jestem wdzi´czny ks. Miros∏awowi Gawrysiowi, który
za∏o˝y∏ pierwszà wspólnot´ Ruchu Âwiat∏o–˚ycie,
i ksi´˝om Grzegorzowi Zagórowskiemu i Wojciechowi Pieniakowi, którzy t´
prac´ kontynuowali. Obecnie z wielkim zaanga˝owaniem w parafii pracujà ks.
Wojciech Gawryluk oraz
ks. Zbigniew P∏ochocki –
podkreÊla mi´dzyleski proboszcz.
ALICJA WYSOCKA
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Freski Mateusza Ârodonia
w koÊciele w Mi´dzylesiu nie
tylko przyciàgajà uwag´, ale
te˝ sprzyjajà kontemplacji
i modlitwie

Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏
z ràk kard. S. Wyszyƒskiego
w 1976 r., pracujàc ju˝ w parafii w Miƒsku Mazowieckim.
W 1984 r. przeszed∏ do pracy
w parafii Êw. Józefa w Ursusie,
a 1988 r. do parafii Bo˝ego
Cia∏a na Kamionku. W 1993 r.
zosta∏ mianowany proboszczem w Mi´dzylesiu.

OKIEM PROBOSZCZA
Parafia w Mi´dzylesiu liczy obecnie ok. 7 tysi´cy osób,
ale ciàgle rozrasta si´. Mamy tu licznych przedstawicieli Êwiata polityki i biznesu. Powstajà wille, szczelnie
ogrodzone i pilnie strze˝one. MyÊl´, ˝e mieszkajàcy
tam ludzie nie majà kontaktu ani mi´dzy sobà, ani tym
bardziej z parafià. Nawet w czasie kol´dy mo˝na us∏yszeç od ochrony: „Paƒstwa nie ma w domu”. Nie
wiem, mo˝e dzia∏ajà w specjalistycznych duszpasterstwach...? Przekrój Êwiatopoglàdowy, jeÊli tak mo˝na
powiedzieç, jest od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, ale w tym drugim przypadku nie spotka∏em si´
z negatywnym nastawieniem do KoÊcio∏a: sporadyczne kontakty sà kulturalne, a nawet ˝yczliwe. W Mi´dzylesiu mieszka wiele bardzo maj´tnych osób, ale
parafia oparta jest na ludziach ci´˝kiej pracy, zw∏aszcza ze Êredniego personelu medycznego. Ludzie sà
bardzo odpowiedzialni, jeÊli chodzi o budow´ koÊcio∏a. Nie mamy ˝adnych dodatkowych zbiórek, tylko to,
co zostanie z∏o˝one na tac´ i podczas kol´dy. Z tych
ofiar ta Êwiàtynia powsta∏a.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Msze Êw. niedziele i Êwi´ta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci),
13.00, 18.00 (dla m∏odzie˝y);
■ Msze Êw. dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00.

