
Ponad 120 tys. warszawiaków na pl. 
Piłsudskiego i jego zaułkach modliło się za 

duszę Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. Przynosili kwiaty i znicze, z których 
ułożony został ogromny krzyż. „Warszawa 
po raz kolejny zdała egzamin z dojrzałości. 
To dowód, że już widać owoce wielkiego 
pontyfikatu Papieża” – powiedział w czasie 
Mszy św. bp Piotr Jarecki, przyznając, że 
ten pontyfikat formował jego kapłaństwo. 
Wierni modlili się „do Pana Boga, aby On 
przyjął Papieża do siebie”. „Spraw, abyśmy 
jak najszybciej mogli go czcić jako świętego 
w Twoim Kościele – powiedział w modlitwie 
bp Piotr Jarecki.  Z głośników popłynęły sło-
wa Jana Pawła II wygłoszone w tym samym 
miejscu, podczas jego pierwszej pielgrzymki 

do Ojczyzny w 1979 roku: 
„Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”. 

STOLICA ZDAŁA EGZAMIN
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JOANNA JURECZKO-WILK
redaktor wydania

Śmierć bliskiej osoby 
jest wstrząsem, któ-

rych pozostałych zmusza 
do przewartościowania 
własnego życia. Jan Paweł 
II był dla nas kimś niezwy-
kle bliskim: Namiestnikiem 
Chrystusa, ale też krako-
wianinem, który tęsknił 
do ukochanych Tatr, czytał 
wiersze polskich poetów 
i śpiewał ze studentami 
przed kościołem św. Anny 
w Warszawie. Dla świa-
ta w trzecim tysiącleciu 
pozostawił głębokie prze-
słanie. I świadectwo, jak 
ufać Bogu do końca, jak 
w Nim znosić cierpienie, 
własną niemoc i przygo-
tować się na śmierć. O 
Polakach mówiono, że ko-
chają Papieża, ale go nie 
słuchają, że tak napraw-
dę nie znają jego naucza-
nia. Czy teraz głębiej 
wczytamy się w jego testa-
ment?                           

Na dawny
pl. Zwycięstwa 
przyszły tłumy

Pełne świątynie, nocne czuwanie, 
zapalone znicze i kwietne krzyże 
układane w miejscach, które
w stolicy odwiedził Jan Paweł II. 
Zabiegana stolica zatrzymała się 
w zamyśleniu, smutku i modlitwie.

Kiedy w piątek rano z Wa-
tykanu zaczęły nadchodzić nie-
pokojące informacje, kościoły w 
stolicy i poza nią zaczęły na-
pełniać się wiernymi. Modlitwa 
trwała nieprzerwanie także w 
nocy. Najwięcej warszawiaków 
zebrało się w miejscach, któ-
re Jan Paweł II odwiedził pod-
czas pielgrzymek do stolicy. Koś-
ciół św. Anny na Starym Mieście 
nie mieścił młodzieży, która kie-
dyś właśnie tutaj spotykała się 
z Ojcem Świętym. Warszawscy 
biskupi i proboszczowie modli-
li się w intencji Papieża w war-
szawskiej archikatedrze. Kiedy
2 kwietnia przed 22.00 dotar-
ła do Polski informacja o śmier-
ci Jana Pawła II, rozdzwoniły się 
dzwony, zawyły syreny strażac-
kie, a modlitwy przeplatały się ze 

łzami. W oknach pojawi-
ły się zapalone świece. O 
północy bp Piotr Jarecki 
odprawił Mszę św. w ko-
ściele akademickim dla 
ponad 15 tys. wiernych. 

W Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego na gmachach instytu-
cji państwowych polskie flagi 
zostały opuszczone do poło-
wy. W kościołach przed zdję-
ciami Jana Pawła II kładziono 
kwiaty i zapalone znicze. Trwa-
ła nieustanna modlitwa. Znicze 

i kwiaty pojawiły się też 
pod tablicą upamiętnia-
jącą wizytę Papieża w 
warszawskiej archikate-
drze, przed kościołem 

św. Anny, na pl. Piłsudskiego.
Księgi kondolencyjne, do 

których można się wpisać, 
wyłożono w rezydencji Pry-
masa Polski, w siedzibie Kon-
ferencji Epioskopatu Polski, 
w nuncjaturze apostolskiej, 
w stołecznym ratuszu na 
pl. Bankowym. JJW

Warszawa żegna Papieża

Mieliśmy szczęście Go słuchać

Modlitwy 
w kościele 
akademickim
św. Anny
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ŁOWICZ. Niemiła niespo-
dzianka czekała na krwio-
dawców z Łowicza. Nie mogli 
oddać krwi, bo nie dojechał z 
Łodzi autokar Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa. Przygotowy-
wany do wizyty pojazd został 
okradziony. Złodzieje zabrali 
honoraria dla krwiodawców: 
160 czekolad, 20 wafelków i 
tyle samo małych opakowań 
soku owocowego. Zaginęły 
też herbata, pół litra ska- 
żonego spirytusu, szkla-
ne probówki i elektrycz-
ny czajnik bezprzewodowy. 
Złodzieje nie pogardzili ra-
diem samochodowym war-
tym 500 zł.

A krwiodawcy 
czekali

WARSZAWSKIE BADANIE 
RUCHU. 4 kwietnia rozpoczę-
ło się w Warszawie badanie ru-
chu. Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy i firma GfK Polonia 
sprawdzą, co warszawiacy my-
ślą o komunikacji, z jakich środ-
ków komunikacji korzystają i 
kiedy. Wyniki pokażą m.in. czy 
mieszkańcom stolicy bardziej 
przeszkadzają korki, czy też na 
przykład wysokie ceny biletów, 
czym dojeżdżają do pracy, jaki-

mi drogami i o której godzinie. 
„Uzyskane wyniki pomogą nam 
planować rozwój miasta. Będzie 
można stwierdzić, gdzie budo-
wać drogi, a gdzie postawić na 
rozwój komunikacji publicznej” – 
argumentował naczelny architekt 
miasta Michał Borowski. Badanie 
potrwa pół roku. W poprzednim, 
przeprowadzonym w 1998 r., 
połowa ankietowanych była za 
wprowadzeniem płatnego parko-
wania w centrum miasta.

Gdzie budować drogi

NOWOŚCI NA KOLEI. Dzię-
ki Tanim Liniom Kolejowym 
będzie można niedrogo poje-
chać Intercity z Warszawy do 
Gdyni, Kołobrzegu, Krakowa, 
Lublina, Poznania, Szczecina, 
Świnoujścia i Zielonej Góry. Za 
jazdę zapłacimy tyle, co za bi-
let pośpieszny, a nocą za miej-
scówkę zapłacimy nie 50 zł, 
ale 20 zł. W TLK wprowadzono 
też tanie bilety – z miejsców-
ką, niezależnie od odległości 
zapłacimy 27 zł (bilet jednak 

trzeba kupić 7 dni wcześniej 
i nie podlega on zwrotowi). 
7 kwietnia Intercity urucho-
mił superszybkie połączenie z 
Warszawy do Siedlec – podróż 
trwa godzinę, czyli o połowę 
krócej niż do tej pory, a na do-
datek jest tańsza. W kwietniu 
Intercity wyposaży kondukto-
rów w terminale, dzięki cze-
mu bilet będzie można kupić w 
pociągu, płacąc za niego kartą 
płatniczą. W pociągach będzie 
też można kupić gazety.

Taniej i szybciej

WARSZAWA. Od 30 marca 
można słuchać Radia Józef „na 
żywo” przez Internet w każdym 
zakątku świata. Program nada-
wany jest w wersji testowej. Żeby 
słuchać rozgłośni przez Internet, 
trzeba zainstalować odpowiedni 
program, np winamp. Bezpłatną 
wersję programu można pobrać 
ze strony: www.sielskiefale.pl. 
Po zainstalowaniu programu 
trzeba kliknąć w link RADIO 
JÓZEF W INTERNECIE. 

Radio Józef 
w Internecie

WA R S Z A WA – P R A G A . 
Uwrażliwienie na cierpienia nie-
uleczalnie chorych jest celem 
konkursu „Mam otwarte oczy i 
serce”, organizowanego przez 
Ośrodek Hospicjum Domowe, 
działający na Pradze. Udział w 
konkursie może przybrać dwie 
formy: dokumentację akcji po-
mocy osobie chorej lub esej pt. 
„Udział w cierpieniu drugiego po-
mniejsza własny ból”. Więcej in-
formacji można uzyskać pod tel. 
(0-22) 679 67 00 lub e-mail: hospi-

cjum@marianie.pol.pl. Ośrodek 
Hospicjum Domowe prowadzi 
m.in. szkolenia dla kandydatów 
na wolontariuszy hospicyjnych i 
młodzieży w zakresie opieki nad 
obłożnie chorym. Organizuje też 
w ramach akcji „Pola Nadziei” 
koncerty, konkursy, pokazy, za-
wody sportowe i aukcje. W trak-
cie imprez zbierane są fundusze 
dla nieuleczalnie chorych. Taki 
cel będzie miał także piknik orga-
nizowany przez ośrodek 15 maja 
w Parku Praskim.

Otwarte oczy i serce

WARSZAWA–FALENICA. 
Cykl międzynarodowych warsz-
tatów „Public Relations w in-
stytucjach kościelnych” odbył 
się w  Europejskim Centrum 
Komunikacji i Kultury (ECCC) w 
Falenicy. Uczestniczyły w nim 
osoby odpowiedzialne za kre-
owanie publicznego wizerunku 
instytucji kościelnych, ich komu-
nikację zewnętrzną i wewnętrz-
ną oraz kontakty z mediami z 
Białorusi, Ukrainy, Rosji, Łotwy, 
Armenii i Polski. Wśród poruszo-
nych zagadnień znalazły się m.in. 
psychologia public relations, ma-
nipulacja mediami i odbiorcą, 
czyli „czarny PR”, reguły skutecz-
nej komunikacji, pozamedialne 
narzędzia PR. O najnowszych 

technologiach na usługach PR 
mówił specjalista od cyberteolo-
gi Marek Robak. Omawiano też 
konkretne przypadki public re-
lations w Kościele. Dr Krzysztof 
Bakalarski, specjalista od public 
relations podkreślał, że Bóg so-
bie da radę, natomiast Kościół 
potrzebuje nowych narzędzi, no-
woczesnego prezentowania swo-
jej tożsamości, a przez to budo-
wania wizerunku, zwłaszcza w 
sytuacjach, kiedy w świecie ist-
nieją konkurencyjne wybory. Z 
drugiej strony Kościół swoją po-
nad dwutysiącletnią siłę czerpie 
z tego, że się szybko nie zmie-
nia, to jest jego wartość – ele-
ment budujący wizerunek, którą 
należy podkreślać. 

PR w Kościele?

Badania wykażą, czy warszawiacy wolą metro czy zatłoczone drogi
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Być może właśnie teraz siadasz, 
drogi Czytelniku, do wypełnienia, 
rozliczenia podatkowego 
za ubiegły rok. Oto lista 
niektórych organizacji z terenu 
Mazowsza, których działalność 
możesz wesprzeć, 
nie wydając nawet złotówki.

Już drugi raz masz okazję 
wesprzeć organizacje pożytku 
publicznego kwotą pochodzącą 
z pieniędzy i tak przekazywa-
nych z twojego portfela do bu-
dżetu państwa. Podatnik pono-
si odpowiedzialność w sytuacji, 
kiedy dokonuje odliczenia kwo-
ty przekazanej na rzecz organi-
zacji, która nie posiada statusu 
organizacji pożytku publicznego, 
dlatego tak ważne jest upewnie-
nie się, czy organizacja posiada-
nia ten status. Wybraliśmy kilka-
dziesiąt organizacji działających 
na terenie Warszawy i okolic, 
które uzyskały status OPP, a ich 
profil działalności bliski jest war-
tościom katolickim. Pełna lista 
organizacji pożytku publicznego 
dostępna jest na stronie inter-
netowej Ministerstwa Sprawie-
dliwości: http://www.ms.gov.pl, 
pod hasłem Krajowy Rejestr Są-
dowy, albo bezpośrednio pod ad-
resem: http://opp.ms.gov.pl. Peł-
ne informacje o organizacjach 
pożytku publicznego, w tym tak-
że numery kont, znaleźć można 
na stronie: http://www.baza.po-
zytek.ngo.pl.

Po dokonaniu wyboru po-
datnik musi zidentyfikować nu-
mer konta organizacji i dokonać 
wpłaty na to konto za pośrednic-
twem banku lub poczty. Kwota, 
którą wpłaca podatnik jest do-
wolna, jednak będzie on mógł z 
niej (w zeznaniu rocznym) odli-
czyć jedynie kwotę do wysokości 
1 proc. należnego podatku. 

Jeżeli podatnik chce wpłacić 
kwotę dokładnie odpowiadającą 
1 proc.należnego podatku, powi-
nien najpierw obliczyć należny za 
dany rok podatek, obliczyć jeden 
procent podatku i tę kwotę wpła-
cić na konto wybranych organiza-

cji. Na dowodzie wpłaty powin-
ny być zawarte następujące da-
ne: imię i nazwisko oraz adres 
wpłacającego, kwota dokonanej 
wpłaty, nazwa organizacji pożyt-
ku publicznego, na rzecz której 
dokonana została wpłata. Pokwi-
towanie wpłaty należy zachować 
– w razie kontroli Urzędu Skar-
bowego. Wpłata musi być doko-
nana pomiędzy 1 stycznia 2005 
r., a dniem złożenia zeznania po-
datkowego: dla podatników rozli-
czających się za pomocą formula-

rzy PIT-36 i PIT-37 nie później niż 
do 30 kwietnia 2005 r. Wypełnia-
jąc zeznanie roczne (PIT), podat-
nik w części „Obliczenia zobo-
wiązania podatkowego”, w ru-
bryce „Kwota 1% zmniejszenia z 
tytułu wpłaty na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego” (np. w 
PIT-36 to pozycja 181, a w PIT-
-37 pozycja 111) wpisuje kwo-
tę dokonanej wpłaty, nie większą 
jednak niż odpowiednik 1 proc. 
należnego podatku (czyli kwoty 
z pozycji 180 w PIT-36 i pozycji 
110 w PIT-37). Należy pamiętać, 
aby wpisywaną kwotę zaokrąglić 
do pełnych dziesiątek groszy w 
dół. Urząd Skarbowy uzna za pra-
widłowe pomniejszenie podatku 
do wpłaty lub zwróci nam odli-
czony 1 proc. w przypadku, jeśli 
z całości naszego zeznania wyni-
kła nadpłata podatku. TG

Wesprzyj – nic nie tracisz

Dobry podatek
Zapowiedzi

  KARD. SCHÖNBORN  
W LASKACH
Ośrodek ekumeniczny Joan-

nicum w Laskach pod Warszawą, 
który prowadzą siostry francisz-
kanki, rozpoczyna cykl comie-
sięcznych spotkań ekumenicz-
nych dla młodzieży. Od 8 do 10.04 
gościem franciszkanek będzie 
kard. Christopher Schönborn, ar-
cybiskup Wiednia. Poprowadzo-
ne przez niego rekolekcje odbę-
dą się w duchu dominikańskim. 
Kolejne spotkanie w Laskach od-
będzie się od 13 do 15 maja.

  DOMINIKAŃSKA  
SZKOŁA WIARY
„Ecce Homo, o podwójnej na-

turze Chrystusa” – to temat ko-
lejnego spotkania z cyklu Do-
minikańskiej Szkoły Wiary, któ-
re odbędzie się 16.04 w klaszto-
rze dominikanów przy ul. Freta 
w Warszawie. Wykłady poprowa-
dzi o. Michał Paluch OP. Początek 
o godz. 16.00. Po wykładzie, ok. 
godz. 20.00, ojcowie dominika-
nie zapraszają na nieszpory.

  KIK ZAPRASZA
Dr Stanisława Grabska zapra-

sza 12.04 na godz. 16.00 do sie-
dziby warszawskiego KIK-u na 
kolejne spotkanie z cyklu „Czyta-
my Stary Testament”. Tego same-
go dnia o godz. 17.30 o formach 
spowiedzi w tradycji Kościołów 
będą rozmawiać abp Jeremiasz 
Jan Anchimiuk, ks. dr Andrzej 
Gałka, bp Marek Izdebski. 14.04 
o godz. 17.00 KIK zaprasza na 
spotkanie pt. „Jak w warkoczu”, 
czyli na prezentację poezji Aldo-
ny Krauze oraz malarstwa Janu-
sza Stępniaka.

  WARSZTATY GOSPEL
Dom Kultury „Świt” oraz 

chór „Avetki” zapraszają na 
warsztaty muzyki gospel, prowa-
dzone przez Mister Blaiz’a, czar-
noskórego muzyka, wykładow-
cę Uniwersytetu w Paryżu. Dwu-
dniowe warsztaty rozpoczną się 
15.04 w DK „Świt” przy ul. Wy-
sokiego 11 w Warszawie. Zapisy 
prowadzi sekretariat DK. Koncert 
finałowy, który będzie efektem 
warsztatów, odbędzie się 16.04 
o godz. 17.30 w sali widowisko-
wej. Francuskiego muzyka bę-
dzie można także posłuchać na 
koncercie w Podkowie Leśnej.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo  Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  Do-
my Wspólnoty Chleb Życia  Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja 
D.O.M.  Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej” Fundacja „Krąg 
Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza  Fundacja „Świat 
na Tak”  Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym  
i Biednym „Nadzieja”  Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” Fundacja 
Kościelnej Rady Gospodarczej  Fundacja Pro Bono II  Fundacja 
Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” Fundacja S.O.S. Obrony 
Poczętego Życia  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej  Klub Inteligencji Katolickiej z siedzi-
bą w Warszawie  Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum 
św. Hieronima w Podkowie Leśnej  Oratorium im. św. Jana Bosko 
przy bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie  Ośrodek 
Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia 
Księży Marianów  Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej 
Polskiej „Salos RP”  Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne”  Stowa-
rzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza  Stowarzyszenie 
„Przymierze Rodzin”  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
„Karan”  Stowarzyszenie Klub Rodzinny przy parafii św. Krzysztofa  
w Podkowie Leśnej  Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego à 
Paulo przy parafii Świętego Krzyża  Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich Sursum Corda przy parafii Świętego Krzyża  Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
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Sonda

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE

ROBERT GAMBLE,
MEDIA RODZINA Z POZNANIA

Z okazji 200. 
rocznicy uro-
dzin H.Ch. 
Andersena wy-
daliśmy jego 
„Baśnie”. To 

piękne wydanie 29 najbar-
dziej znanych baśni jest bez-
pośrednim przekładem z ję-
zyka duńskiego, co pozwoli-
ło uniknąć błędów kolejnych 
tłumaczeń. Podejmujemy 
też trudną tematykę pe-
dofilii i gwałtu. O tym, jak 
działają pedofile i jak chro-
nić przed nimi siebie i na-
sze dzieci można przeczytać 
w książce „Drapieżcy” Anny 
C. Salter. Czytelnikom pro-
ponujemy następną książkę 
Melody Beattie „Język wy-
zwolenia”, przeznaczoną dla 
osób, które żyją w trudnych 
związkach z osobami uza-
leżnionymi. Polecamy też 
kolejną pozycję poradniko-
wą: „Prawdziwe szczęście” 
Martina E. P. Seligmana.

PAWEŁ PIOTROWSKI, 
WYDAWNICTWO WAM
Z KRAKOWA

Polecamy w 
tym roku nasze 
książki porad-
nikowe: głów-
nie dotyczące 
lęku i depresji. 

Polecamy też „Ezoterykę i 
okultyzm. Poradnik dla ro-
dziców” – to temat, któ-
ry powraca i okazuje się, 
że tego typu publikacje są 
wciąż bardzo potrzebne. 
Dla rodziców i wychowaw-
ców mamy też inne pozy-
cje: „Jak wychować wyjąt-
kowe dzieci”, „Jak uchro-
nić dziecko przed przemo-
cą”... Oczywiście nasz asor-
tyment wydawniczy jest 
bardzo szeroki. W tym ro-
ku dostaliśmy Feniksa 
za tłumaczenie dzieł XX- 
-wiecznych teologów Hansa 
Ursa von Balthasara i Henri 
de Lubac’a.

Czytelnicy sięgali po książki papieskie

Targi w cieniu modlitwy
Najbardziej obleganym 

obiektem XI Targów 
Wydawców Katolickich, 
odbywających się 1 i 2 
kwietnia na Stegnach, 
był... kościół. Przez 

dwa dni trwała tam 
modlitwa w intencji 
ciężko chorego Jana 

Pawła II. 
W niedzielę, w dniu żałoby, 

targi odwołano. 

tekst 
JOANNA 

JURECZKO-WILK

W szyscy w tych 
dniach nasłu-
chiwali wieści 
z Watykanu. I 

wszyscy się modlili. Także pod-
czas targów u księży maria-
nów co godzinę zamierał ruch 
między stoiskami i wszyscy łą-
czyli się w modlitwie w inten-
cji Ojca Świętego. Zresztą od-
wiedzających targi było zde-
cydowanie mniej niż w latach 
ubiegłych. Z powodu poważ-
nego stanu Papieża odwołano 
wszystkie rozrywkowe impre-
zy towarzyszące targom: wy-
stępy artystów, koncerty, ban-
kiet wydawców. Organizatorzy 
byli gotowi w każdej chwili za-
kończyć trwającą imprezę, gdy-
by informacje z Watykanu oka-
zały się niepomyślne. Tak też 
się stało w sobotni wieczór.

Wielu z zapowiada-
nych gości zamiast na 
Stegny, pojechało do 
Rzymu. Nie zjawił się 
ks. Mieczysław Maliński. 
Adam Bujak, autor wie-
lu papieskich albumów 
w sobotę prosto z targów jechał 
na lotnisko. Nie miał nadziei na 
to, że zobaczy Ojca Świętego, ale 
chciał być w tych trudnych chwi-
lach blisko niego. Nieliczne spo-
tkania i dyskusje przerywano ko-
munikatami, płynącymi z waty-
kańskiego biura prasowego. 

– Czytelnicy pytają nas, czy 
mamy jakieś wieści z Rzymu, dzie-
lą się z nami swoim smutkiem – 
mówi Wojciech Bonowicz z wy-
dawnictwa „Znak”. – Pokazuję im 
wtedy książkę „Pytania do Papie-
ża”, a w niej rozdział „Dobry Bóg i 
tajemnica cierpienia”. Zawiera on 

wypowiedzi Ojca Święte-
go na temat własnej sta-
rości, cierpienia.

Czytelnicy częściej 
sięgali na półki po książ-
ki Papieża lub o Papieżu. 
A w tym roku ich wybór 

był ogromny. Niewątpliwie „prze-
bojem” od miesiąca pozostaje 
książka Ojca Świętego „Pamięć i 
tożsamość”, którą sprzedano już 
w nakładzie 580 tys. egz.

Otwierając targi abp Józef 
Kowalczyk      nuncjusz apo-
stolski w Polsce, powiedział, 
że Jan Paweł II pozostanie dla 
wszystkich wzorem człowieka 
wierzącego.

O magii i lęku

Wiele z wcześniej zapowia-
danych spotkań nie doszło do 

Ze względu
na żałobę
po zmarłym 
Janie Pawle II, 
targi skrócono
o jeden dzień



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
10 kw

ietnia 2005

V

Czytelnicy sięgali po książki papieskie

Targi w cieniu modlitwy

skutku z powodu nieobecności 
zaproszonych gości. Jednym z 
ciekawszych i najbardziej ob-
leganych był panel „Śledztwo 
w sprawie szatana”, z udzia-
łem psychiatry dr. Włodzimie-
rza Szyszkowskiego, warszaw-
skiego egzorcysty ks. Andrzeja 
Grefkowicza i ks. Andrzeja De-
jera – egzorcysty pracującego 
we Włoszech. Rozmówcy ubo-
lewali nad tym, że w przypad-
kach zniewolenia duchowego, 
wobec których psychiatria czę-
sto pozostaje bezsilna, rzadko 
dochodzi do współpracy leka-
rzy i księży.

– Jednym z pragnień złego 
ducha jest to, by w niego nie 
wierzono, by bagatelizowano 
i lekceważono przejawy jego 
działania – podkreślał ks. Gref-
kowicz.

Zdaniem egzorcysty, w przy-
padku podejrzenia zniewole-
nia duchowego należy szybko 
interweniować, aby nie dopuś-
cić do zakorzenienia zła. Naj-
silniej w takich przypadkach 
działają sakramenty: pokuta, 
Eucharystia ofiarowane za oso-
bę dotkniętą zniewoleniem, w 
dalszej kolejności modlitwa, a 
dopiero na dalszym miejscu 
egzorcyzmy.

Jak zwykle wielu słucha-
czy miało spotkanie z o. Józe-
fem Augustynem SJ, redakto-
rem naczelnym „Życia Ducho-
wego”, i Bogdanem Białkiem, 
redaktorem naczelnym pisma 
psychologicznego „Charakte-
ry”. Tym razem tematem spot-
kania był lęk: w kontekście 
wieści nadchodzących z Waty-
kanu – lęk przed cierpieniem 
i śmiercią.

Więcej niż kiermasz

Na targach można było po-
rozmawiać i zdobyć dedykację 
m.in. o. Leona Knabita OSB, fo-
tografa Adama Bujaka, s. Anieli 
Gareckiej (także spró-
bować jej wyśmieni-
tych ciast). 

Jak co roku Stowa-
rzyszenie Wydawców 
Katolickich wręczyło w 
drugim dniu targów na-

grody i wyróżnienia dla najlep-
szych książek, wydawnictw, au-
torów. Nagrodę główną: Fenik-
sa 2005 otrzymał bp Kazimierz 
Romaniuk za długoletnią pracę 
w popularyzacji Biblii oraz za 
przekład Pisma Świętego na ję-
zyk polski. Diamentowego Fe-
niksa otrzymały dwa warszaw-
skie wydawnictwa: Spółdziel-
nia Wydawnicza Czytelnik – za 
„Dzieła zebrane” Adama Mic-
kiewicza, oraz Wydawnictwo 
STENTOR Piotra Marciszuka – 
za książkę „Europa, chrześcijań-
skie korzenie” autorstwa Jerze-
go Kłoczowskiego.

Stowarzyszenie nagrodziło 
jeszcze osiem wydawnictw oraz 
kard. Josepha Ratzingera, pre-
fekta Kongregacji Nauki Wiary 
– w kategorii książki autora za-
granicznego, za podejmowanie 
i wyjaśnianie trudnych proble-
mów Kościoła we współczesnym 
świecie. Kolejnych osiem wydaw-
nictw zostało wyróżnionych. Ma-
łym Feniksem, nagrodzono sze-
ściu dziennikarzy promujących w 
mediach książki katolickie.

W tegorocznych targach 
wzięło udział prawie 
80 oficyn katolickich. 
Gościem honorowym 
było Katolickie Sto-
warzyszenie Wydaw-
ców i Księgarzy Wło-
skich. 

Sonda

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE

ROBERT ŁOBKO,
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
Z CZĘSTOCHOWY
W tym roku 
promowaliśmy 
na targach al-
bum „Góra 
Atos. Brama 
Nieba”, po raz 
pierwszy opisujący i po-
kazujący na zdjęciach ży-
cie tysiąca czterystu mni-
chów, którzy mieszka-
ją tam w dziesięciu klasz-
torach. W swojej ofercie 
mamy też niezwykłe dzie-
ło promujące macierzyń-
stwo: album ze zdjęcia-
mi Anne Geddes, do któ-
rej dołączone są nowa pły-
ta Celine Dion „Miracle” 
oraz płyta DVD ukazują-
ca proces realizacji tego 
projektu. Nagrodę Feniksa 
otrzymały w tym roku na-
sze książeczki – „Jak wy-
grać” autorstwa Marka 
Dziewieckiego.

WOJCIECH BONOWICZ, 
WYDAWNICTWO „ZNAK” 
Z KRAKOWA
Na targi przy-
wieźliśmy no-
wą książ-
kę prof. Anny 
Świderkówny 
„Biblia a czło-
wiek współczesny”. To wy-
bór bardzo popularnie na-
pisanych artykułów o trud-
nych miejscach w Biblii. 
O Biblii będą też rozmo-
wy ze śp. ks. Józefem 
Tischnerem, które uka-
żą się drukiem jeszcze w 
kwietniu. Specjalnie nie 
trzeba nawet reklamować 
kolejnej książki o. Leona 
Knabita OSB „O odwadze”, 
która powstała przy mojej 
współpracy. Poprzednia „O 
radości” cieszyła się i nadal 
cieszy dużą popularnością. 
Pisząc książkę o odwadze, 
nawet nie myśleliśmy, że 
ta odwaga i odpowiedzial-
ność będą teraz w Polsce 
tak potrzebne.

Jeszcze
w piątek, 
podczas targów 
dzieci
pisały list
do chorego 
Papieża

Z
D

JĘ
C

IA
: P

IO
TR

 Ż
YC

IE
Ń

SK
I



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
10

 k
w

ie
tn

ia 
20

05

VI

KARAN nas zawiódł

W grudniu ub. r. uzależnio-
ny od narkotyków Piotr z za-
przyjaźnionej ze mną rodziny 
starał się o przyjęcie do ośrod-
ka dla narkomanów, prowadzo-
nego przez KARAN (Katolicki 
Ruch Antynarkotykowy). Spra-
wa była pilna, ponieważ mama 
Piotra musiała pójść do szpita-
la, a chłopak nie mógł pozostać 
sam w domu. Piotr kilkakrotnie 
dzwonił na infolinię KARAN, ja 
też dzwoniłam do Warszawy 
do siedziby KARAN-u, z prośbą 
o przyjęcie chłopca do ośrod-
ka. Łączyliśmy się z sekretarką, 
która informowała nas o róż-
nych trudnościach w skomu-
nikowaniu się z osobami kom-
petentnymi. W tym czasie ma-
ma Piotra poszła do szpitala, a 
on sam został przyjęty do do-
mu dla bezdomnych im. św. Al-
berta w Gdańsku. My dzwonili-
śmy nadal do KARAN-u. Po po-
wrocie mamy Piotra ze szpi-
tala wyznaczono mu termin 
konsultacji w biurze przy Gro-
dzieńskiej, na 20 stycznia. Cze-
kaliśmy cierpliwie. Konsulta-
cje przeprowadzała psycho-

log, która telefonicznie miała 
później powiadomić o termi-
nie przyjęcia do ośrodka. Znów 
czekaliśmy, a sytuacja stawała 
się coraz trudniejsza, bo kło-
poty Piotra z narkotykami się 
nasiliły. Ponieważ nie było in-
formacji z ośrodka, sama tam 
zadzwoniłam. Po kilkakrotnych 
próbach udało mi się skontak-
tować z ks. Rosikiem, dyrekto-
rem KARAN-u. Nie potrafił od-
powiedzieć na żadne z moich 
pytań i był nieuprzejmy.

Jestem praktykującą ka-
toliczką i sprawa ta bardzo 
mnie dotknęła. KARAN w moim 
mniemaniu jest powołany do 
pomagania osobom uzależnio-
nym, dlaczego więc w konkret-
nym przypadku nie otrzymali-
śmy pomocy? Nie zostaliśmy 
potraktowani poważnie. Piotr 
specjalnie wybrał ośrodek ka-
tolicki w nadziei, że znajdzie w 
nim prawdziwą pomoc.

Czytelniczka z Gdańska 
(nazwisko i adres znane redakcji)

Od redakcji: Powyższy list przesłaliśmy 
ks. Rosikowi z prośbą o odpowiedź. Nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie udało 
nam się z nim skontaktować.

LISTY
Nie masz pieniędzy, a chcesz 
obejrzeć na mieście film albo 
dowiedzieć się, co specjaliści  
i czytelnicy mają do powiedzenia  
o mistyce Tolkiena, lub może tylko 
pośmiać się na występie kabaretu? 

Jak trafić na tego rodza-
ju bezpłatne imprezy, których 
codziennie w Warszawie od-
bywa się kilkadziesiąt? Najle-
piej zaprenumerować news- 
letter (również bezpłatny) 
pt. „Wstęp wolny”, rozsyłany 
e-mailem co tydzień, w każdy 
czwartek. Można się z niego 
dowiedzieć, jak spędzić w War-
szawie wolny czas, nie wydając 
pieniędzy. A więc znaleźć in-
formacje o imprezach, koncer-
tach, pokazach slajdów, przed-
stawieniach, odczytach, wie-
czorkach autorskich, wyciecz-
kach, wystawach, spotkaniach, 
turniejach, na które wstęp jest 
wolny. Newsletter składa się z 
kilku części: pierwsza to hasło-
we zapowiedzi imprez, druga 
– szczegółowe ich omówienie 
z podaniem źródła informacji, 

telefonów do organizatorów 
itp. Po tej części otwiera się 
„przestrzeń redakcyjna”, czyli 
subiektywny przegląd imprez, 
które „sprawdzili” wydawcy, 
i zapowiedź, gdzie zamierzają 
się wybrać. Wszystko w tonie 
lekkim i z humorem

Newsletter ukazuje się z 
krótkimi przerwami „technicz-
nymi” od lutego ub. roku. W 
połowie marca br. miał już 650 
subskrybentów. Jego autora-
mi są Urszula i Piotr. Ona zwią-
zana jest  ze środowiskiem In-
tegracji Świata Pracy LABOR, 
działającym przy parafii św. Jó-
zefa na Kole. 

Aby zostać stałym czytel-
nikiem newslettera, wystar-
czy wysłać „pusty” e-mail na 
adres: wstep_wolny_warsza-
wa-subscribe@yahoogroups.
com. Po kilku minutach przyj-
dzie e-mail z prośbą o po-
twierdzenie. Trzeba na nie-
go odpowiedzieć, i to wszyst-
ko. Ci, którzy wolą codzien-
nie sprawdzać wiadomości o 
bezpłatnych imprezach, mo-
gą wejść na stronę www.wste-
pwolny.w.pl. AW

Cenny warszawski newsletter 

Wystarczy być

Rodzice opisali przedszkola

Bez leżakowania
Nie ma w Warszawie złych 
przedszkoli, ale nie wszystkie 
są super.

 Takie wnioski wyłaniają się z 
700 ankiet, przysłanych przez ro-
dziców, oraz dyskusji interneto-
wej, wywołanej przez pełnomoc-
nika prezydenta Warszawy ds. ko-
biet i rodziny Joanny Kluzik-Rost-
kowskiej. W ramach akcji „Super- 
przedszkole” rodzice opisywali 
warszawskie placówki. 

Rodzice podkreślają, że dzie-
ci lubią swoje przedszkola i mi-
le spędzają w nich czas. Jednak 
zwracają uwagę na to, że często 
potrzebne byłyby nowe place za-
baw i pomoce na przykład do za-
jęć plastycznych. Prawie w każ-
dym przedszkolu dzieci namawia-

ne są do jedzenia, zaś zmorą ma-
luchów pozostaje leżakowanie. 
Inne formy wypoczynku przewi-
dziane są dla starszych dzieci, a 
tylko nieliczne placówki propo-
nują ją także najmłodszym przed-
szkolakom. 

Rodzice chcieliby także, by 
przedszkola były otwarte dłużej, 
bo przecież wydłuża się czas pra-
cy mam. Uważają też, że płacą 
zbyt dużo, szczególnie za zaję-
cia dodatkowe. Doceniają przed-
szkola przyjmujące dzieci na die-
cie. Zdecydowanie jednak wole-
liby, żeby grupy w przedszko-
lach były mniej liczne (teraz ok. 
25 dzieci).

Na zakończenie akcji „Super- 
przedszkole” powstała lista naj-
lepszych w stolicy placówek. JJW Rodzice wolą, by grupy w przedszkolu były mniej liczne
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I nstytut Szkolenia Organistów 
w Warszawie zaprasza w 

czerwcu na zjazd absolwen-
tów. Zjazd odbędzie się z 
okazji 40-lecia działalności 
Instytutu. Wszystkie roczni-
ki organistów, wykształconych 
w Warszawie, spotkają się 22 
czerwca w Domu Rekolekcyjno-
Formacyjnym, mieszczącym się 
przy ul. Dewajtis 3.

Szczegółowych informa-
cji udziela i zapisy przyjmu-
je sekretariat Instytutu, czynny 
we wtorki, środy i czwartki w 
godz. 12.00–16.00;

tel.: (0-22) 56.10.138;
e-mail: ISO@mkw.pl.      

21 marca kard. Józef Glemp 
poświęcił kamień węgielny  
pod budowę kaplicy Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
na Młocinach. Będzie ona 
pierwszym obiektem mającego 
tam powstać kampusu 
uniwersyteckiego.

Rektor UKSW ks. prof. Ro-
man Bartnicki poinformował, że 
na terenie dawnych koszar woj-
skowych na Młocinach uczelnia 
jest obecna od 1992 r. Począt-
kowo dzierżawiła tam od gminy 
Bielany jeden budynek, w którym 
znajdowały się sale wykładowe, 
kaplica i akademik dla dziewcząt. 
Obecnie uniwersytet jest właści-
cielem dwóch budynków i dzier-
żawi kolejne cztery.

O budowę kaplicy prosili 
studenci i wykładowcy UKSW. 
Będzie ona sfinansowana z 

ofiar prywatnych spon-
sorów, którzy wpłacają 
na ten cel już od 2003 
r. Na życzenie jednego 
ze sponsorów kaplica 
nosić będzie wezwa-
nie św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny. 

Kamień węgielny kaplicy 
pochodzi ze szczytu góry Sy-
naj. Przywiózł go rektor ks. 
Bartnicki, który przebywał tam 
w 2000 r. z pielgrzymką rekto-
rów uczelni polskich.

Kaplica pomieści 200 osób. 
Autorami projektu są architek-
ci: Mariusz Lewandowski i Se-
weryn Grobelny. 

Akt erekcyjny kaplicy, pod-
pisany m.in. przez kard. Glem-
pa, który jest Wielkim Kancle-
rzem UKSW, biskupa łowickie-
go Andrzeja Dziubę, który jest 
profesorem tego uniwersytetu, 
przewodniczącego Rady Mia-
sta Stołecznego Warszawy Jana 
Marię Jackowskiego i władze 

uczelni, został wmuro-
wany we fronton przy-
szłej kaplicy.

Siedziba uczel-
ni, która powstała w 
1999 r. na bazie ist-

niejącej od 1954 r. Akademii 
Teologii Katolickiej, mieści się 
w Lesie Bielańskim. Oprócz 
niej i kampusu na Młocinach, 
UKSW korzysta jeszcze z bu-
dynków w innych częściach 
miasta: na Grochowie i Mo-
kotowie. Na UKSW studiuje 
18,7 tys. osób. Mogą się one 
kształcić na siedmiu wydzia-
łach: teologicznym, prawa ka-
nonicznego, filozofii chrześci-
jańskiej, nauk historycznych i 
społecznych, prawa, nauk hu-
manistycznych oraz matema-
tyczno-przyrodniczym.

Projekt przyszłego kampu-
su przy ul. Wóycickiego na 
Młocinach powstanie na tere-
nie o powierzchni 5,2 ha.

WB (KAI)

Powstaje kampus UKSW

Najpierw kaplica
Zjazd organistów

Czterdzieści 
roczników

W ubiegłym roku Straż 
Miejska, pełniąca patro-

le wokół szkół, interweniowa-
ła 145 tys. razy – poinformo-
wał wiceprezydent Warszawy 
Władysław Stasiak. Zatrzymano 
1000 osób, wśród nich spraw-
ców kradzieży, pobić, uczestni-
ków bójek i handlarzy narkoty-
ków. Handel narkotykami wo-
kół szkół jest najczęstszym po-
wodem interwencji funkcjona-
riuszy. Warszawskich uczniów 
ochrania 415 strażników miej-
skich, pracujących w dwuoso-
bowych patrolach lub obsługu-
jących 190 posterunków zloka-
lizowanych w szkołach. 

Strzegą przed dealerami

Bezpieczniej  
w szkołach

 R E K L A M A 

Projekt kampusu
Uniwersytetu 
Kardynała 
Stefana 
Wyszyńskiego
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„Mamy wypowiadać 
prawdę, gdy inni milczą” 
– te słowa ks. Jerzego 
Popiełuszki zostaną wyryte 
na pamiątkowej tablicy, 
którą pracownicy FSO 
umieszczą w kościele  
św. Jadwigi z okazji  
25-lecia powstania  
NSZZ „Solidarność”. 

– Ks. Popiełuszko 
utrzymywał bliskie kon-
takty z pracownikami że-
rańskiej fabryki, odpra-
wiał dla nich Msze św. i 
zawsze zaglądał do sali 
w dolnym kościele, gdzie 
mieścił się punkt pomocy 
charytatywnej i prawnej 
– opowiada ks. Andrzej 
Legutko, proboszcz pa-
rafii, obecny duszpasterz 
pracowników FSO i ludzi 
pracy diecezji warszaw-
sko-praskiej. 

Na terenie parafii św. 
Jadwigi funkcjonuje kilka 
dużych zakładów, ale naj-
żywsze kontakty od wielu 
lat są z FSO, tym bardziej 
że ponad połowa parafian 
to dawni i obecni pracow-
nicy zakładu. 

W kleszczach 
trasy 
Sama świątynia, zbu-

dowana została pod we-
zwaniem Jezusa Chrystu-
sa Króla Pokoju. Pierw-
szy kościół, drewnia-
ny, stanął tu już przed 
wojną. Parafia do wybu-
chu wojny liczyła ponad 
5 tys. wiernych, ale do 
1945 r. dotrwała niewiel-
ka garstka, a zaraz po-
tem rozpoczęło się wy-
siedlanie ludności i przy-

gotowywanie miejsca 
pod budowę dzielnicy 
przemysłowej. 

Jednak dopiero na 
początku lat 70. kościół 
przestał być dobrze wi-
docznym centrum dziel-
nicy. Sprawiła to budo-
wa Trasy Toruńskiej, któ-
rej estakady oplotły świą-
tynię. W dni powszednie 
przejeżdża tędy kilkadzie-
siąt tysięcy aut, hałas jest 
ogromny. Na szczęście w 
kościele i na plebanii nie 
ma się wrażenia, że wo-
kół huczy aż 220 decybe-
li, wprost przeciwnie, ma-
leńka, góralska kapliczka 
przed plebanią i niewiel-
ki kameralny kościół wy-
dają się prawdziwą oazą 
w tym zurbanizowanym, 
pędzącym świecie. 

– Podobno budowni- 
czowie Trasy zwrócili 
się do Prymasa Wyszyń-
skiego z prośbą o zgodę 
na przeniesienie świąty-
ni. Kardynał odpowie-
dział, że nie ma nic prze-
ciwko temu, ale prosi o 
wskazanie innej lokali-
zacji. Niestety, na prze-
szkodzie stanęły władze 
Urzędu ds. Wyznań i bu-
dynek pozostał na swo-
im miejscu – tłumaczy 
ks. Legutko.

Pozwolono jednak na 
remont kościoła, co ów-
czesny proboszcz ks. Gry-
giełko wykorzystał jako 
okazję do budowy nowe-
go obiektu.

Trzy centra  

Obecnie parafia li-
czy ok. 2500 wiernych, 
choć stojąc przy koś-
ciele trudno zobaczyć 
chociaż jeden dom czy 
blok. Najbliżej do koś-

cioła, bo tylko kilka-
set metrów, ma kilka 
rodzin mieszkających 
przy elektrociepłowni, 
najwięcej kilometrów 
muszą pokonać miesz-
kańcy ulic położonych 
przy rondzie Starzyń-
skiego. Proboszcz mó-
wi, że parafia ma trzy 
centra: pierwsze to kil-
ka bloków niedaleko 
wspomnianego ronda, 
drugie – to TBS-owskie 
zabudowania przy ul. 
Kowalczyka i trzy sta-
re wieżowce pracowni-
cze, oraz trzecie – re-
jon ulic Laurowej, Kasz-
tanowej, Myśliborskiej i 
Portowej z tzw. blokami 
wojskowymi. Parafianie 
utrzymują żywy kon-
takt z Kościołem i nie 
brakuje ich na niedziel-
nych Mszach św. Wpro-
wadzono nawet dodat-
kową – o godz. 18.00.  
Problemem jest tylko 
duszpasterstwo dzieci, 
które muszą dojeżdżać 
do kościoła komunika-
cją miejską i  pokony-
wać ruchliwe jezdnie. 

ALICJA WYSOCKA

KS. ANDRZEJ 
LEGUTKO

Pochodzi z Nowego Sącza. 
Dwa lata studiował w se-
minarium tarnowskim, 
ale potem poprosił o ur-
lop dziekański i zatrud-
nił się w Hucie Lenina 
(jako pracownik admi-
nistracyjny), Następnie 
kontynuował naukę w 
seminarium warszaw-
skim. Po święceniach 
pracował jako wikariusz 
m.in. w Białej Rawskiej, 
Żyrardowie, Mińsku Maz. 
a w Warszawie na Przy- 
rynku, Służewcu i Tar- 
gówku. Od 11 lat jest pro-
boszczem na Żeraniu. 

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Jadwigi Śląskiej na Pelcowiźnie Żeraniu

Mała, ale samowystarczalna 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia św. Jadwigi jest mała i skromna, lecz samo-
wystarczalna. W tym roku zakupiliśmy na przy-
kład nowe ławki. Drobne naprawy przepro-
wadzam sam. Fakt, że mogę na Mszy św. ob-
jąć wzrokiem wszystkim parafian, że wszyst-
kich znam z widzenia lub z nazwiska, spra-
wia, że jest jakaś więź między nami. Przed ob-
jęciem parafii nigdy tu nie byłem, tylko prze-
jeżdżałem trasą i też zastanawiałem się, gdzie 
są ci parafianie... Wiedziałem też, że jest du-
żo zakładów pracy, ale to mnie nie martwi-
ło, trochę natomiast obawiałem się o katechi-
zację, bo było tutaj aż pięć szkół, a ja byłem 
sam. Dzięki Bogu udało się to wszystko opa-
nować. Dużą pomocą byli dla mnie kapłani – 
studenci dawnego ATK i misjonarze z Centrum 
Formacji Misyjnej. Obecnie pomaga mi rezy-
dent ks. Dariusz Skwarski, kapelan więzienia 
w Białołęce. W parafii działają tradycyjne gru-
py: Żywy Różaniec, bielanki, ministranci, ale 
jest też blisko 40-osobowa wspólnota neoka-
techumenalna.

Zapraszamy do kościoła
   Msze św. w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
  Dni powszednie: 18.00

Kościół na Żeraniu, 
otoczony estakadami 

Trasy Toruńskiej,  
to niejako symboliczny 

drogowskaz  
dla przejeżdżających 

codziennie dziesiątek 
tysięcy aut

warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks (22) 621 57 99, 629 02 67
Redagują: ks. Marcin Brzeziński – dyrektor oddziału, 
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