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I dzie lato. I widać to nie 
tylko na przyokiennych 

słupkach rtęci. Czerwiec 
przynosi wydarzenia, któ-
re z pewnością podniosą 
temperaturę życia religijne-
go diecezji. Najważniejsza 
będzie z pewnością be-
atyfikacja ks. Bronisława 
Markiewicza oraz ks. 
Władysława Findysza, któ-
ra odbędzie się 19 czerw-
ca w Warszawie, w czasie 
III Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego. Tydzień 
wcześniej inny kongres zgro-
madzi ok. 5 tysięcy przedsta-
wicieli katolickich zrzeszeń. 
Warto przyjść do kościoła 
św. Stanisława Kostki 11 
czerwca, by przekonać się, 
czy wiosna Kościoła – jak 
zwykło się mówić o ruchach 
kościelnych – jest począt-
kiem upragnionego lata, 
w którym przyjdzie nam 
zbierać duchowe owoce ich 
działalności?

 



Warszawa ma 20 nowych kapłanów 

Idźcie i nauczajcie
Prymas Polski kard. Józef Glemp udzielił 28 maja 
w warszawskiej bazylice archikatedralnej święceń 
kapłańskich dwudziestu diakonom.

Wśród neoprezbiterów czternastu pocho-
dzi z archidiecezji warszawskiej, pięciu z semi-
narium misyjnego Redemptoris Mater, w tym 
Hiszpan, Ekwadorczyk i Słowak, oraz jeden 
z zakonu kamilianów. Zwracając się w homi-
lii do neoprezbiterów, kard. Józef Glemp pod-
kreślił, że stają w obliczu wielkiego wyzwa-
nia, gdyż ateizm przychodzi dziś z „lekkością, 
uśmiechem i lekceważeniem”. Przypomniał, że 
w zdecydowanej większości wychowali się oni 
za pontyfikatu Jana Pawła II. Fakt ten nakłada 
na nich szczególne zobowiązanie do realizacji 
dziedzictwa wielkiego Papieża. Zwrócił również 
uwagę, że przyjmują święcenia w dniu 24. rocz-
nicy śmierci kard. Wyszyńskiego.

– Nie lękajcie się, bo zło ma swój limit i osta-
tecznie zawsze zwycięża dobro. Musicie przy-
pominać wiernym, że Chrystus jest z nami nie-
ustannie – mówił do młodych księży.

W tym samym dniu święceń kapłańskich 
dwóm diakonom udzielił w katedrze wojsko-
wej w Warszawie biskup polowy Tadeusz Płoski. 
Przeznaczeni do pracy w diecezji polowej księ-
ża pochodzą z diecezji włocławskiej i kieleckiej, 
a kształcili się w Wyższym Seminarium Metro-
politalnym w Warszawie.

W słowie po Eucharystii bp Płoski zaznaczył, 
że służba duchownych w Kościele, a zwłaszcza 
w duszpasterstwie wojskowym, jest niezwykle 
trudna i wymagająca. Wspomniał także miejsca, 
w których pełnią swoją trudną misję kapelani 
wojskowi, m.in. Irak, Afganistan, Syrię, Liban 
oraz Kwaterę Wojsk NATO w Mons.

TG/KAI

Wtegorocznej centralnej procesji Bo-
żego Ciała w Warszawie uczestniczył 

abp Luksemburga Fernand Franck, który po 
łacinie odprawił Eucharystię w kościele św. 
Krzyża. Kard. Józef Glemp w kazaniu mówił o 
potrzebie odrodzenia moralnego. Nie wolno 
godzić się na „nielogiczne prawo”, które nie 
dofinansowuje leków potrzebnych dla za-
chowania zdrowia, ale dopłaca do środków 
antykoncepcyjnych. Ksiądz Prymas odniósł 
się też do problemu lustracji, mówiąc,1 że 
obok grzechu pojedynczych ludzi trzeba do-
strzegać struktury zła, którymi posługiwano 
się, by złamać jednostki. Kościół chce poma-
gać w leczeniu społeczeństwa, proponując 
m.in. modlitwę, spowiedź i miłosierdzie. 

Miłosierdzie, zdaniem 
Prymasa, powinno także 
być obecne w społecznych 
sposobach rozliczania się 
z przeszłością.  

POTRZEBA MORALNEJ REWOLUCJI 
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W procesji 
Traktem 
Królewskim 
wzięło udział 
ponad 6 tys. osób

Tegoroczni neoprezbiterzy pochodzą z pokolenia JPII

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania
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PODKOWA LEŚNA. W 85. 
rocznicę urodzin Ojca Święte-
go radni Podkowy Leśnej na-
dali ulicy 1 Maja nazwę Jana 
Pawła II. 21 maja do Podkowy 
Leśnej przyjechał sekretarz 
Nuncjatury Apostolskiej Paolo 
Rudelli, który odsłonił popier-
sie Jana Pawła II. Pomnik od-
lany z brązu jest darem auto-
ra – prof. Stanisława Słoniny. 
Przedstawia Papieża z go-
łąbkiem – symbolem Ducha 
Świętego, który przysiadł 
na jego prawym ramieniu. 

Popiersie umieszczone zosta-
ło na cokole z piaskowca w 
ogrodzie przy kościele. Prof. 
Słonina jest autorem licznych 
prac w podkowiańskim koście-
le, m.in. oryginalnego obrazu 
Miłosierdzia Bożego, a także 
pomników Papieża w Łowiczu 
i Buenos Aires. Po Mszy św., 
odprawionej z okazji poświę-
cenia pomnika, młody piani-
sta Krzysztof Stanienda za-
grał z towarzyszeniem ze-
społu Prima Vista poloneza  
Fryderyka Chopina.

Popiersie papieskie

Polskie śledztwo
KATYŃ. Wiadomo już, że 
śledztwo w sprawie mordu ka-
tyńskiego, prowadzone od 14 
lat przez Naczelną Prokuraturę 
Wojskową Federacji Rosyjskiej, 
nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów. Dlatego uczestni-
cy dorocznej sesji na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
„Zbrodnia Katyńska” tym ra-
zem skupili się na wątkach 
polskiego śledztwa. Sesja zo-
stała zorganizowana przez 
Niezależny Komitet Historyczny 
Badania Zbrodni Katyńskiej, 
Polską Fundację Katyńską oraz 

Dyrekcję Zamku Królewskiego.  
Dyskusję rozpoczął prof. Witold 
Kulesza, omawiając śledztwo 
katyńskie w świetle procesu no-
rymberskiego. Prokurator IPN 
Małgorzata Kuźniar-Plota przed-
stawiła informację o stanie pol-
skiego śledztwa, a Stanisław 
Jaczyński podsumował stan ba-
dań nad zbrodnią z perspekty-
wy 65 lat od jej dokonania. Po 
sesji uczestnicy w protestacyj-
nym marszu przeszli z trans-
parentami w czarnej procesji  
Krakowskim Przedmieściem do 
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Integracyjna Wola 
VII EDYCJA. Jak co roku w 
maju ul. Deotymy, tuż przy koś-
ciele św. Józefa na Kole, za-
mieniła się na jeden dzień w 
deptak z dziesiątkami atrak-
cji dla rodzin, dzieci, osób 
sprawnych i niepełnospraw-
nych. Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archi- 
diecezji Warszawskiej po raz 
7. zorganizowało imprezę pod 
hasłem „Ulica Integracyjna”. 21 
maja po Mszy św., odprawio-
nej przez bp. Tadeusza Pikusa, 
można było wziąć udział w au-
kcji prac osób niepełnospraw-
nych, pomalować sobie buzię 
w fantastyczne barwy, zjechać 
na linie, zobaczyć, jak trenu-
ją niepełnosprawni sportowcy 
i tancerze na wózkach, usiąść 
za kierownicą policyjnego ra-
diowozu, a nawet oldmobi-
la. Aukcja wsparła działalność 
świetlicy Barka, prowadzonej 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców. Bp Tadeusz 

Pikus wręczył Medale Inte- 
gracji. W tym roku otrzymali 
je rodzice dzieci sprawnych i 
niepełnosprawnych, związani z 
działalnością ośrodków i świet-
lic na Kole. Pośmiertnie otrzyma-
ła go także nauczycielka historii 
ze szkoły integracyjnej, znako-
mity pedagog Ewa Ziemska.

Taylor na UW 
DEBATA TISCHNERO-
WSKA. O społecznej roli re-
ligii dyskutowano podczas 
III Debaty Tischnerowskiej, 
która odbyła się 20 maja na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Zdaniem kanadyjskiego filozo-
fa Charlesa Taylora, religia nie 
może być obecnie uważana 
za element jednoczący społe-
czeństwo w nowoczesnych de-
mokracjach, które są z natury 
różnorodne. Z drugiej strony 
jednak prawdziwa debata spo-
łeczna musi być prowadzona 
na podstawie spraw „najbliż-
szych sercom obywateli”, a 
do takich należą niewątpliwie 
przekonania religijne.

Fizyka ma głos 
ŚWIĘTO NA BIELANACH. 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie ob-
chodził 25 maja święto patro-
nalne, którego przewodnim mo-
tywem  – ze względu na obcho-
dzony rok fizyki – była popula-
ryzacja tego kierunku studiów. 
W programie święta znalazły 
się m.in. Msza św. i uroczystość 
promocji doktorskich oraz wrę-
czenie dyplomów doktora ha-
bilitowanego. Zainteresowani 
studiami mogli zapoznać się z 
ofertą uczelni podczas „otwar-
tych drzwi”. Obecnie UKSW ma 
7 wydziałów i 19 kierunków 
studiów, na których kształci się 
prawie 18 tys. studentów.

Pod okiem orionistów
DOM TRUDNEJ MŁODZIE-
ŻY. 15-lecie istnienia obcho-
dzi Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy księży orioni-
stów przy ul. Barskiej 4, jedy-
ny w Polsce prowadzony przez 
Kościół katolicki ośrodek typu 
resocjalizacyjnego. W ramach 
ośrodka funkcjonują szkoła 
podstawowa, gimnazjum i in-

ternat. Ośrodkiem zarządza ks. 
Mariusz Chmielewski, pod któ-
rego pieczą przebywa ok. 70 
wychowanków z różnych miej-
scowości w Polsce. W ośrod-
ku pracują też ks. Piotr Jasek i 
siostry orionistki oraz 30-oso-
bowa kadra  świeckich wycho-
wawców, nauczycieli i pracow-
ników administracji i obsługi.

Już trudno wyobrazić sobie maj bez 
Ulicy Integracyjnej na Kole.
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„ZOSTAŃ Z NAMI PANIE”. 
21 i 22 maja w Ośrodku Działań 
Twórczych (Warszawa, ul. 1 
Sierpnia 36 a) odbył się prze-
gląd w ramach II Warszawskie-
go Festiwalu Piosenki Chrze-
ścijańskiej „Zostań z nami 
Panie”. Wystąpiły zespoły wo-
kalne, wokalno-taneczne i in-
strumentalne, soliści, duety, 
chóry, schole. Przyjechały z 
Warszawy, Komorowa, Otwo-
cka, Białobrzegów, Kampinosu, 
Lewiczyna, Michałowic, Łas- 
karzewa, Jaktorowa, Klu-
czborka, Radzanowa, Cie- 
chanowa, Grodziska Mazo-
wieckiego, Legionowa, Izabe-
lina, Radomia, Poznania. Usły-
szeć można było między inny-
mi piosenki bardzo popular-
ne, znane choćby z repertuaru 
Arki Noego, Bułata Okudżawy, 
Edyty Geppert, ale także kom-
pozycje z tekstami wykonaw-

ców i pieśni nieznanego au-
torstwa. Była piosenka dawna, 
rock, reggae, metal, gospel… 
Wśród zwycięzców przeglądu 
jest m.in. II Chór Rodziców 
Dzieci Pierwszokomunijnych, 
chór dziecięcy „Cantus” z 
Piaseczna, schola „Do gó-
ry nogami” z parafii św. 
Ojca Pio, Dziecięcy Zespół 
Wokalny „Ziarenko”, „Mix 
Szkoły Przymierza Rodzin”, 
„Muchomorki”  i  Schola 
Secunda z Kampinosu, a tak-
że „Starszaki” z przedszkola 
nr 300 w Warszawie. Laureaci 
będą mogli zaprezentować się 
szerokiej publiczności pod-
czas koncertu finałowego, 
który odbędzie się 19 czerw-
ca na placu Piłsudskiego w 
Warszawie. Wtedy też nastą-
pi uroczyste ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród i 
wyróżnień.

Przegląd piosenki 



Zapowiedzi

 NA 90-LECIE KS. JANA. 
Wystawę Czesława Czapliń-
skiego i Andrzeja Walczaka, 
zorganizowaną przez Biblio-
tekę Narodową i Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki, 
pt. „Fotografie prawdziwe, 
bo już niepodobne. Ksiądz 
Jan Twardowski w dziewięć-
dziesiąte urodziny” oglądać 
można w sali Tatrzańskiej 
Biblioteki Narodowej przy al. 
Niepodległości 213. Wystawa 
czynna jest codziennie w 
godz. 10.00–18.00, w soboty 
10.00–15.00.

 PIELGRZYMKA DAW-
CÓW KRWI. „Ofiarując 
krew, głosimy swoim życiem 
Ewangelię nadziei” – to ha-
sło tegorocznej VIII Krajowej 
P ie lgrzymki  Honorowych 
Dawców Krwi na Jasną Górę. 
4 czerwca 2005 r. Mszy św. 
koncelebrowanej o godzinie 
11.00 przewodniczyć będzie 
biskup polowy WP Tadeusz 
Płoski. O godzinie 10.00 roz-
pocznie się program kultu-
ralno-religijny ze szczytu 
jasnogórskiego w wykona-
niu Zespołu Artystycznego i 
Orkiestry Wojska Polskiego. 
Od 9.30 do 14.00 przed jasno-
górskimi wałami odbędzie się 
akcja pobierania krwi w am-
bulansie. Organizatorem piel-
grzymki jest ks. ppłk Zenon 
Surma CMF, krajowy dusz-
pasterz honorowych daw-
ców krwi i proboszcz parafii 
garnizonowej w Zegrzu koło 
Warszawy.

 FOCOLARIN GŁOSI HO-
MILIĘ. Ks. dr Roberto Saltini z 
ruchu Focolari wygłosi homilię 
na comiesięcznym poniedział-
kowym nabożeństwie ekume-
nicznym, 6 czerwca bieżące-
go roku, o godzinie 19.00, w 
świątyni luterańskiej przy ul. 
Puławskiej 2a.

 WARSZAWA–BOERNE-
ROWO. Uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie popiersia Jana 
Pawła II odbędzie się 7 czerw-
ca o godzinie 18.00 w koście-
le garnizonowym pod wezwa- 
niem  Matki  Bożej  Ostro-
bramskiej na Boernerowie 
(ul. gen. S. Kaliskiego 49).
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Idzie lato ruchów w Kościele

Współcześni świadkowie 

III Ogólnopolski Kongres 
Ruchów Katolickich zgromadzi 
w Warszawie przedstawicieli 
wszystkich wspólnot kościelnych 
z Polski, a także z zagranicy. 
Będą zastanawiać się, jak 
głosić Chrystusa w coraz 
bardziej zsekularyzowanych 
społeczeństwach.

Pierwszy Ogólnopolski Kon-
gres Ruchów Katolickich odbył się 
ponad 10 lat temu, drugi – w Ro-
ku Jubileuszowym.

– Mamy poczucie, że ruchy i 
stowarzyszenia katolickie potrze-
bują dzisiaj nowego Ognia Du-
cha Świętego na dalszy rozwój 
oraz realizację posługi w Koście-
le i wobec społeczeństwa – mówi  
o. Adam Schulz, szef ORRK. – No-
we wyzwania i problemy, przed 
jakimi stanęły zrzeszenia katoli-
ckie w działalności ewangeliza-
cyjnej, wymagają głębszej odpo-
wiedzi. Dziś nie wystarczy już 
dwu- lub trzydniowe spotkanie 
– potrzebujemy pogłębionego, 
wspólnego rozeznania, które po-
może nam odczytać, czego Bóg 
od nas oczekuje w nadchodzą-
cych czasach. Stąd zrodziła się 
potrzeba nowej formuły nasze-
go spotkania, bardziej w duchu 

synodalnym oraz z wykorzysta-
niem komunikacji poprzez sieć 
internetową.

Dlatego kongres rozpocznie 
się sesją inaugurującą 11 i 12 
czerwca 2005 r., ale trwać bę-
dzie potem przez 2 lata (2005–
2007). Kolejne spotkania oraz 
Kongresowy Serwis Interneto-
wy dotyczyć będą 14 obszarów 
apostolstwa i formacji. Dzięki 
temu w pracach kongresu bę-
dzie mógł wziąć udział każdy 
ruch, stowarzyszenie, grupa i 

wspólnota oraz każda osoba do 
niej należąca. W czerwcu 2007 r. 
odbędzie się  sesja podsumowu-
jąca prace kongresowe.

Otwarcia dokona 11 czerw-
ca o godz. 10.00 w kościele św. 
Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 
2, kard. Józef Glemp, Prymas Pol-
ski. Hasłem III Kongresu Ruchów i 
Stowarzyszeń Katolickich są sło-
wa: „Przyszedłem ogień rzucić na 
ziemię i jakże bardzo pragnę, że-
by on już zapłonął” (Łk 12,49).

TG

Jak głosić Chrystusa dzisiejszemu 
człowiekowi? – będą dyskutować 
uczestnicy III Kongresu Ruchów 
Katolickich

PROGRAM KONGRESU 
11 CZERWCA:
 10.30 – abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady  
ds. Świeckich: Ruchy i stowarzyszenia katolickie w epoce globalizacji;
 11.10 – abp Józef Michalik: Zadania ruchów katolickich w Kościele pol-
skim;
 11.50 – o. Adam Schulz SJ: Quo vadis ruchy i stowarzyszenia?;
 12.20 – inauguracja pracy Kongresowego Serwisu Internetowego;
 13.30 – Nowe kierunki apostolstwa ruchów – wprowadzenie do prac 
kongresów tematycznych (tematy: jak głosić Dobrą Nowinę?, mistyka dro-
gą rozwoju życia duchowego, wspólnota dzieciom – dzieci wspólnocie, 
Eucharystyczny Ruch Młodych, rola rodziny chrześcijańskiej w społeczeń-
stwie zsekularyzowanym, apostolstwo osób starszych, promocja życia spra-
wą podstawową, w służbie ubogim, ruchy katolickie w epoce globalizacji, 
ewangelizacja postawy konsumpcyjnej, miejsce kultury inspirowanej Dobrą 
Nowiną, chrześcijanin a ekologia, chrześcijanin w życiu gospodarczym, me-
dia miejscem ewangelizacji i troski o człowieka);
 15.00 – bp Piotr Libera: Modlitwa w intencji odnowy ruchów w Polsce;
 15.30 – ks. Zygmunt Malacki: Co ks. Jerzy Popiełuszko ma do powie-
dzenia ruchom katolickim?;
 16.00 – Eucharystia pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka.
12 CZERWCA:
W drugim dniu kongresu, 12 czerwca, uczestnicy (tylko za dodatkowymi za-
proszeniami) spotkają się w Domu Pielgrzyma „Amicus”. Międzynarodowe 
spotkanie będzie poświęcone rozwojowi ruchów w Europie. O godz. 9.30 Mszy 
św. przewodniczyć będzie bp Mieczysław Cisło, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Ruchów Katolickich, a homilię wygłosi bp Bronisław Dembowski, 
asystent kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Na godz. 11.15 
zaplanowano wystąpienia przedstawicieli ruchów, m.in. z Belgii, Białorusi, 
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Irlandii, Kazachstanu, Szwajcarii, 
Ukrainy, Węgier. Goście będą zastanawiać się, co mogą wnieść w jednoczącą się 
Europę. Podsumowania kongresu dokonają o godz. 14.00 bp Mieczysław Cisło 
i o. Adam Schulz SJ. Pełniejsze informacje na stronie Kongresowego Serwisu 
Internetowego: www.kongresruchow.pl
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Pozostań, Panie, w naszych 
rodzinach – pod takim 
hasłem 18 i 19 czerwca  

w Warszawie odbędzie się  
III Krajowy Kongres 

Eucharystyczny. 
Będzie połączony  

z beatyfikacją trzech sług 
Bożych,  

której dokona delegat 
Stolicy Apostolskiej.

tekst i zdjęcie 
ALICJA WYSOCKA  

Chcielibyśmy, żeby mał-
żeństwa i rodziny od-
nalazły w tajemnicy 
Chrystusa, ciągle żyją-

cego w Kościele, siły do utrzy-
mania jedności i świętości – 
mówił kard. Józef Glemp na ła-
mach warszawskiego „Gościa”  
(nr 12 z 20 marca br.), za-
powiadając Krajowy Kongres 
Eucharystyczny. Właśnie rodzi-
nie poświęcone jest spotkanie 
w Warszawie.

Przygotowania od stro-
ny duszpasterskiej trwają od 
29 maja. Tego dnia, podczas 
Mszy św. radiowej w bazylice 
świętokrzyskiej, ojciec prof. 
Jacek Salij wygłosił pierwszą 
z cyklu homilię dotyczącą: 
problematyki kongresu: „Sa-
krament Eucharystii i sakra-
ment małżeństwa”. Kolejne, 
5 i 12 czerwca, będą głosić 
ks. prof. Ireneusz Mroczkow-
ski z Płocka: „Rodzina w za-

mętach świata na 
drodze do pokoju 
w Eucharystii” oraz 
ks. prof. Krzysztof 
Pawlina: „Eucha-
rystia w parafii a 
służba małżeństwu 
i rodzinie”. Każda 
homilia zostanie w 
formie poszerzonej 
nagrana na CD i wy-
emitowana w kra-
jowych rozgłośniach katoli-
ckich, a także opublikowana 
drukiem. Od 15 do 17 czerw-
ca o godz. 20.00 w warszaw-
skim kościele seminaryjnym 
przy Krakowskim Przedmieś-
ciu można także będzie oso-
biście spotkać się z autorami 
konferencji.  

Odnowione śluby

18 czerwca do 
Warszawy przyja-
dą przedstawicie-
le wszystkich die-
cezji. Jeśli wszyst-
kie zaproszenia zo-
staną wykorzysta-
ne, gości może być 
ok. 10 tys. W ciągu 
dnia przewidziane 

jest zwiedzanie najważniej-
szych miejsc w stolicy, m.in. 
archikatedry i najbardziej 
znanych kościołów, w tym św. 
Stanisława Kostki. W progra-
mie znalazło się też Muzeum 
Powstania Warszawskiego. O 
godz. 18.00 na pl. Piłsudskie-
go rozpoczną się pod prze-
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Zaproszenie dla Chrystusa

W obchody Roku 
Eucharystii włączył się 
m.in. Eucharystyczny 
Ruch Młodych, 
organizując 
ogólnopolski 
konkurs 
„Żyć Eucharystią”.  
Na zdjęciu jedna  
z nagrodzonych 
prac plastycznych. 

NOWI 
BŁOGOSŁAWIENI 

KS. WŁADYSŁAW FINDYSZ 
(1907 –1964). Był 
kapłanem diece-
zji przemyskiej. 
W okresie II woj-
ny światowej ra-
zem ze swoimi 

parafianami został wysiedlo-
ny przez Niemców. Po wojnie 
bronił m.in. Łemków przed 
wysiedleniem w ramach ak-
cji „Wisła”. Prześladowany 
przez komunistów, także 
za osobiste listy kierowa-
ne do parafian w Nowym 
Żmigrodzie. Aresztowany 
podczas ciężkiej choroby, 
umiera wkrótce po uwolnie-
niu – 21 sierpnia 1964 r.

KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 
(1842–1912) . 
Wyświęcony w 
1867 r. jako ka-
płan diecezji 
przemyskiej, w 
1886 r. w Turynie 

wstępuje do zakonu sale-
zjanów, a po powrocie do 
Polski organizuje zakłady 
wychowawcze dla opusz-
czonej młodzieży (m.in. 
w Miejscu Piastowym). 
Założyciel Towarzystwa 
„Powściągliwość i Praca”, a 
po wielu staraniach także za-
konu michaelitów, uznane-
go przez Kościół diecezjalny 
dopiero 9 lat po śmierci ks. 
Markiewicza. Obecnie nale-
ży do niego ponad 300 za-
konników, gałąź żeńska liczy 
ok. 250 sióstr.    

KS. IGNACY KŁOPOTOWSKI 
(1866–1931), za-
łożyciel zgroma-
dzenia sióstr lo-
retanek, wielki 
wydawca, spo-
łecznik i opie-

kun lubelskiej i warszaw-
skiej biedoty. Jako profesor 
seminarium lubelskiego po 
wykładach wychodził na uli-
ce miasta żebrać o chleb 
dla biednych. Rozmach jego 
pracy wydawniczej i chary-
tatywnej stanowi nadal wy-
zwanie dla badaczy i histo-
ryków Kościoła.
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wodnictwem Księdza Pryma-
sa uroczyste nieszpory eucha-
rystyczne z homilią abp. Sła-
woja Leszka Głódzia, podczas 
których delegacje z poszcze-
gólnych diecezji – par mał-
żeńskich, księży i osób kon-
sekrowanych obchodzących 
25-lecie złożenia swoich ślu-
bów – odnowią przyrzecze-
nia małżeńskie, kapłańskie i 
zakonne. Modlitwę uświetnią  
połączone chóry kościelne z 
całej Polski. 

O godz. 20.00 odbędzie się 
natomiast koncert chóru Te-
atru Wielkiego i Opery Naro-
dowej. Sobotni program kon-
gresu zakończy Apel Jasnogór-
ski i Msza św. z kazaniem o Eu-
charystii w kościołach Warsza-

wy. Goście z całej Polski uda-
dzą się na nocleg do stołecz-
nych parafii.

Wielkie świętowanie      

Na plac Piłsudskiego uczest-
nicy III Kongresu Eucharystycz-
nego powrócą w niedzielę o 
godz. 10.00, gdy rozpocznie się 
uroczysta Msza św. beatyfikacyj-
na z udziałem delegata papieża 
Benedykta XVI. Na ołtarze zo-
staną wyniesieni słudzy Boży ks. 
Bronisław Markiewicz, ks. Wła-
dysław Findysz i ks. Ignacy Kło-
potowski. Beatyfikacja dwóch 
pierwszych była przewidziana 
na 24 kwietnia br. w Rzymie, ale 
z powodu śmierci Ojca Świętego 
została odwołana, zaś beatyfika-
cja ks. Kłopotowskiego w chwi-
li zamykania numeru jeszcze nie 
została ostatecznie potwierdzo-
na przez Watykan. Bezpośred-
nio po Mszy św. z placu Piłsud-
skiego wyruszy na plac Zamko-
wy procesja eucharystyczna, za-
kończona błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Po 
południu, w godz. od 16.00 do 
21.00, na pl. Piłsudskiego od-
będzie się finał II Warszawskie-
go Festiwalu Piosenki Chrześci-
jańskiej. Wystąpią laureaci oraz 
m.in. Arka Noego, Tymoteusz 
(2Tm 2,3) i Lora Szafran.

Sakrament miłości       

III Kongres Eucharystyczny 
odbędzie się  po 75 latach od 
pierwszego i po 18 latach od 
drugiego kongresu, któremu 
przewodniczył w Warszawie Jan 
Paweł II. Ale w Polsce (choć nie 
w Warszawie, tylko we Wroc-
ławiu) odbył się też Międzyna-
rodowy Kongres Eucharystycz-
ny w 1991 r. Do tej pory wie-
le osób pamięta ogromną tęczę 
rozpiętą nad Wrocławiem pod-
czas procesji z Najświętszym 
Sakramentem, prowadzonej 
przez Ojca Świętego.  Także w 

Warszawie w roku 1987 nie bra-
kowało chwil ogromnego wzru-
szenia. Papież celebrował za-
równo rozpoczęcie, jak i zakoń-
czenie Kongresu. 8 czerwca w 
kościele  Wszystkich Świętych 
mówił: „Wielu ludzi dziś ży-
je na progu frustracji wywoła-
nych różnymi okolicznościami 
współczesnej egzystencji – nie 
tylko zresztą tu,  na tej utrudzo-
nej, doświadczonej ziemi – ale 
także i w klimacie komfortu i 
użycia, znamiennych dla krajów 
postępu technicznego. Frustra-
cja: poczucie bezsensu życia. 
Czy jest wyjście z tego stanu 
ducha? Czy dla człowieka jest 
jakaś droga? Drogą jest właśnie 
Ten, który  »umiłował do koń-
ca«. Drogą jest Eucharystia – Sa-
krament tej Miłości”. 

14 czerwca po Mszy św. 
na placu Defilad Ojciec Święty 
uczestniczył w procesji eucha-
rystycznej, klęcząc przed mon-
strancją, wystawioną w całko-
wicie przeszklonym papieskim 
samochodzie. Ludzie zaś klę-
czeli na całej trasie przejazdu 
do placu Zamkowego, gdzie 
Papież udzielił błogosławień-
stwa.

Przygotowaniom do tego-
rocznego Kongresu towarzy-
szyły nadzieje na udział Jana 
Pawła II. Tym razem jednak 
Papież będzie towarzyszył 
nam z nieba. Nie zawiedźmy 
go, tym bardziej że warszaw-
skie spotkanie jest związa-
ne z obchodzonym właśnie w 
Kościele Rokiem Eucharystii. 
Jan Paweł II proklamował go 
w ubiegłym roku, ale źródeł 
tej decyzji należy szukać w 
encyklice „Ecclesia de Eucha-
ristia” (o Eucharystii w życiu 
Kościoła), ogłoszonej w Wiel-
ki Czwartek 2003 r.  

Od października ubiegłego 
roku w parafiach całej Polski 
mnożą się liczne inicjatywy eu-
charystyczne: przede wszyst-
kim stałe adoracje Najświęt-

szego Sakramentu. W samej ar-
chidiecezji warszawskiej takich 
inicjatyw jest kilkadziesiąt. W 
innych diecezjach odbywają się  
eucharystyczne kongresy rejo-
nowe, a nawet kongres diece-
zjalny, między innymi w Rado-
miu.  

III Krajowy Kongres Eucharystyczny

Zaproszenie dla Chrystusa

Panie, pozostań w na-
szych rodzinach – to 

hasło kongresu, tymczasem 
Pan Jezus zdaje się mówić – 
Rodzino, pozostań ze mną. 
Wśród wielu przyczyn kry-
zysu współczesnej rodziny 
rzadko wymienia się ten: 
rodzina oddala się od źród-
ła jedności. Małżonkowie 
tak mało korzystają z oka-
zji, by z ołtarza zaczerpnąć 
miłość, która jest cierpliwa, 
łaskawa ...
Nie umiemy świętować. 
Mamy więcej wolnego, ale 
mniej świątecznego cza-
su. Kiedy rodzina traci z 
oczu ołtarz, przestaje doce-
niać zwykły stół jako miej-
sce spotkania, gdzie karmi 
się i odnawia wspólnota ro-
dzinna. 
W epoce agresywnego 
przekazu medialnego Msza 
św. tak często nas nuży. 
Proste gesty, znane słowa 
nie są w stanie przebić się  
przez zmysły ogłuszone 
mocnym uderzeniem i ośle-
pione technicolorem. Msza 
św. jest skromna – bogac-
twem jest sam realnie obec-
ny Pan Jezus. Jak pomóc na-
szym rodzinom w odkryciu 
tego bogactwa?  

MOIM 
ZDANIEM

KS. PROF. KRZYSZTOF 
PAWLINA

rektor warszawskiego seminarium
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50. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

Od Bartoszewskiego po Folleta 
Dla jednych jubileuszowe  
Targi Książki były wydarzeniem 
przyćmiewającym rozmachem  
i frekwencją wiele poprzednich, 
dla innych kolejnym dowodem 
obumierania imprezy rozumianej 
jako wielki kiermasz książek.

Na tegorocznych targach nie 
było fety z okazji okrągłego ju-
bileuszu. Ale można powiedzieć, 
że organizatorzy uczcili roczni-
cę w sposób bardzo praktyczny 
– wreszcie wydawcy i czytelni-
cy doczekali się klimatyzacji, co 
zdecydowanie poprawiło atmo-
sferę kupowania i oglądania ksią-
żek w Pałacu Kultury, nie mówiąc 
już o spotkaniach z pisarzami. 
Patrząc z wieloletniej perspek-
tywy, na targach ostatnio coraz 
trudniej zobaczyć ludzi z torbami 
książek. Nie te ceny i nie te czasy 
– chciałoby się powiedzieć. Dziś 
nie poluje się na autorów i tytu-
ły, bo tych jest pod dostatkiem, 
problem tkwi w braku pieniędzy 
i... czasu na czytanie. 

Na targach obecni są też wy-
dawcy katoliccy, choć co roku w 
coraz bardziej okrojonym sta-
nie. Stoiska mają przede wszyst-
kim oficyny warszawskie, które 
nie muszą szukać w stolicy noc-
legów i przez to podnosić kosz-
tów udziału. Ale i oni narzeka-
ją na coraz niższą frekwencję 
zwiedzających i coraz mniejsze 
zakupy. Jednak impreza wciąż 
kojarzy się z promocją wydaw-
nictwa, więc są obecni. Przyzna-
ją jednak, że chyba nawet z tego 
punktu widzenia bardziej opła-
calne są coroczne Targi Wydaw-
ców Katolickich na Stegnach.

Międzynarodowe Targi Książ-
ki coraz bardziej przypomina-
ją imprezę klubową, zwłaszcza 
gdy chodzi o spotkania z au-
torami. Przychodzą na nie lu-
dzie rzeczywiście zainteresowa-
ni twórczością danego pisarza 
lub konkretnym zjawiskiem li-
terackim, a nie zwykli „zjada-
cze” książek, przyciągnięci ma-
gią nazwisk. W tym roku za-
proszono całą śmietankę pol-
skich twórców, ze Sławomirem 
Mrożkiem, Julią Hartwig, Hanną 
Krall, Władysławem Bartoszew-
skim, Januszem Głowackim i Jo-
anną Chmielewską na czele. By-
li też znakomici autorzy zagra-
niczni, w tym Lynn Olson i Stan-
ley Cloud, Amos Oz i Ken Follet. 

Oczywiście na targach nie 
brakuje łowców autografów, ale 
są też jeszcze tacy, którzy chcą 

dowiedzieć się czegoś 
więcej o ulubionym pi-
sarzu, a także skon-
frontować jego osobi-
ste spojrzenie na świat 
z literacką twórczością.  
Kilkadziesiąt osób przy-
słuchiwało się uważnie 
dyskusji między polski-
mi i szwajcarskimi (ten 
kraj był w tym roku ho-
norowym gościem tar-
gów) poetami – Fabio Puster-
lem, Tomaszem Różyckim, Julią 
Hartwig i Sylviane Dupuis. 

Dla wszystkich miłośników 
książek, nie tylko tych z grub-
szymi portfelami, przygotowano 
kilka wystaw i warsztatów. Moż-
na było dowiedzieć się m.in., 
jak pisać felietony (radził Janusz 
Głowacki), reportaże (opowiadał 
Paweł Smoleński), jak tworzyć i 

posługiwać się metafo-
rami (uczył prof. Jerzy 
Bralczyk). Duński Insty-
tut Kultury przygoto-
wał wystawę poświęco-
ną Hansowi Christiano-
wi Andersenowi, a Pol-
ska Izba Książki zabaw-
ną i pouczającą ekspo-
zycję promującą czytel-
nictwo pt. „Przyłapani 
na czytaniu”. Stowarzy-

szenie Wydawców Katolickich 
zaprezentowało natomiast bar-
dzo bogaty dorobek katolickich 
oficyn w dziedzinie propagowa-
nia dzieła i życia Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II. Co ciekawe, nie 
zabrakło na tej wystawie humo-
ru: Papież pojawił się jako boha-
ter rysunków karykaturzysty An-
toniego Chodorowskiego.

AW    

Targom 
towarzyszyła 
wystawa pt.  
„I odnowił 
oblicze ziemi. 
Tej ziemi”, 
przygotowana 
przez  
Stowarzyszenie 
Wydawców 
Katolickich 
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Piaseczno: wieczór wspomnień  
o Papieżu

Nie-Pustka
W 85. rocznicę urodzin Karola Wojtyły 
w Ośrodku Kultury w Piasecznie zor-
ganizowano wieczór poświęcony zmar-
łemu Papieżowi. Spotkaniu nadano tytuł 
„Pustka”.

W programie znalazły się między in-
nymi fragmenty wierszy Karola Wojty-
ły z różnych okresów jego życia, roz-
ważania zaczerpnięte z encyklik i ksią-
żek napisanych w okresie pontyfika-
tu oraz fragmenty „Tryptyku rzymskie-
go”. Całość przeplatały słowa papie-
skiego testamentu oraz teksty zaczerp-
nięte z prasy, radia i telewizji, relacjo-
nujące przebieg wydarzeń związanych 
z zamachem w 1981 roku oraz ostat-
nimi godzinami życia Papieża. Wieczór 
uświetniła muzyka w wykonaniu Stani-
sława Szczycińskiego (zespół „Mikro-
klimat”).

Wszystkie zaprezentowane teksty 
przywołały na nowo wspomnienie oso-
by Ojca Świętego i pozwoliły głębiej 
zrozumieć tajemnicę wielkości czło-
wieka, który bez reszty wszystko za-
wierzył Chrystusowi przez ręce Maryi 
Niepokalanej. Człowieka, który przyj-
mując jako hasło biskupiego posługi-
wania „Totus Tuus”, wypełnił te sło-
wa do końca i dał świadectwo bezgra-
nicznej miłości do Chrystusa i człowie-
ka, bez którego nie można poznać i ko-
chać Boga. 

Pomysłodawcą i autorką scenariu-
sza jest Elżbieta Zawadzka – muzyko-
log, aktorka, wychowawczyni młodzie-
ży w szkole średniej. Panią Elżbietę za-
fascynowała nie tylko poezja Karola 
Wojtyły, ale przede wszystkim on sam 
jako człowiek.

– Tytuł spektaklu jest trochę prze-
wrotny, bo spuścizna Karola Wojty-
ły, późniejszego papieża Jana Pawła II, 
nie pozostawia pustki – podkreśla Za-
wadzka.

Do udziału w spotkaniu zaprosze-
ni zostali aktorzy: Marzena Styczeń i 
Grzegorz Emanuel. Wśród mroku za-
palili światełko – symbol zmartwych-
wstałego Chrystusa, i znak, który to-
warzyszył Ojcu Świętemu w drodze do 
niebieskiej ojczyzny, oraz modlitwy, o 
którą tak usilnie prosił za życia i po 
śmierci. Od tego światła uczestnicy za-
palili świece i trzymając je w dłoniach,  
z nieukrywanym wzruszeniem i łzami 
w oczach odśpiewali „Barkę”.

PIOTR BĄK

Skarby kultury polskiej i światowej

Białe kruki Zamojskich 
Najstarszą książkę drukowaną w języku 
polskim „Żywot Pana Jezu Krysta”,  
najstarszy egzemplarz „Kronik” Galla Anonima 
i „Złotą legendę” z opowieściami o świętych 
Jakuba de Voraigne można oglądać w Pałacu 
Rzeczypospolitej.

To pierwsza w historii wystawa po-
święcona dziejom Biblioteki Ordynacji 
Zamoyskiej. W Pałacu Rzeczypospolitej 
w Warszawie przy placu Krasińskich 3/5 
zobaczyć można m.in. najstarszy z za-
chowanych w Polsce rękopiśmiennych 
kodeksów liturgicznych Sakramentarz 
Tyniecki z XI w., kupiony od zakonu be-
nedyktynów w 1814 r. przez Stanisława 
Kostkę Zamoyskiego – dwunastego ordy-
nata biblioteki; odpis mapy świata Klau-
diusza Ptolemeusza sporządzony w 1467 
roku; pierwsze tłumaczenie na język pol-
ski średniowiecznej biografii Aleksan-
dra Wielkiego (wydane w 1510 r.); auto-
graf wiersza „Dryas Zamchana” Jana Ko-
chanowskiego i listy Erazma z Rotterda-
mu do Piotra Tomickiego, biskupa kra-
kowskiego, a nawet najstarszy egzem-
plarz „Kronik” Galla Anonima. Spośród 
dwustu eksponatów, większość pokaza-
no pierwszy raz.

Ordynację Zamoyską założył twór-
ca potęgi rodu Zamoyskich herbu Jeli-
ta, hetman wielki i kanclerz wielki ko-
ronny Jan Sariusz Zamoyski. Wybitny 
mąż stanu był również zapobiegliwym 
gospodarzem, co pozwoliło zgromadzić 
mu ogromny majątek. W skład ordyna-
cji weszła część dóbr własnych Zamoy-
skiego, której centralnym ośrodkiem był 
Zamość. Należało do niej 5 miast i 149 
wsi. Ordynacja posiadała własne wojsko, 
wyższą uczelnię, Akademię Zamojską, 
drukarnię oraz sąd (trybunał). Zamoyski 
założył także Bibliotekę Ordynacji, która 
służyła profesorom akademii zamojskiej 
i kształceniu edytorów miejscowej dru-
karni. W 1811 roku biblioteka została 
przeniesiona do Warszawy. W 1885 ro-
ku posiadała duże zbiory numizmatycz-
ne, unikatowe zbiory archiwalne, cenne 
pamiątki narodowe i księgozbiór złożo-
ny z 52 705 tytułów. Do najcenniejszych 
dzieł należały: Mszał (sakramentarz) Ty-
niecki z XI wieku, część Kodeksu Supra-
ślskiego z XI wieku, będącego jednym z 
dwóch, obok Księgi Sawy, pomników ję-
zyka starocerkiewnego, XIV–wieczny rę-
kopis kroniki Galla Anonima i wiele in-
nych ważnych zabytków piśmiennictwa. 

Od 1868 roku mieściła się w gmachu 
Ordynacji Zamoyskich przy dzisiejszym 
placu Bankowym i była – obok Bibliote-
ki Jagiellońskiej i zbiorów Ossolineum – 
największą biblioteką polską. Liczyła od 
120 do 150 tys. woluminów. 

Na wystawie zobaczyć można najstar-
szą książkę drukowaną w języku polskim 
„Żywot Pana Jezu Krysta” z 1522 roku. 
„Żywot” uznawany jest również za naj-
piękniejszy polski druk pierwszej poło-
wy XVI wieku. Wytworną szatę typogra-
ficzną zawdzięcza kunsztowi i inwencji 
wybitnego krakowskiego drukarza Hie-
ronima Wietora, który w tej edycji zasto-
sował czcionkę sprowadzoną z Niemiec, 
zwaną frakturą, o charakterystycznych 
ostrych konturach i ozdobnych „wąsach”, 
oraz serię 36 znakomitych, całostronico-
wych drzeworytów  rylca sławnego mala-
rza i rytownika Hansa Schaufeleina. War-
to zatrzymać się również przy „Złotej le-
gendzie” z opowieściami o świętych au-
torstwa Jakuba de Voraigne.

TG
„Biblioteka Ordynacji Zamoyskiej.  
Od Jana do Jana”. Pałac Rzeczypospolitej  
(plac Krasińskich 3/5). Wystawa czynna do 17 lipca, 
codziennie w godz.10.00–18.00.
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
– miniatura w Złotej legendzie  
Jakuba de Voraigne 



KS. KAN. HENRYK 
TADEUSZ 

MICHALAK
Ur. 18 kwietnia 1945 r. 
w Strzemesznie k. Rawy 
Mazowieckiej. Święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Wika-
riusz: Jabłonna, Żyrardów, 
par. Nawrócenia św. Pawła na 
Grochowie, św. Jana Kantego 
na Sadach, św. Wojciecha na 
Woli. Proboszcz od 1988 r.

PANORAMA PARAFII 
Powstaje najśmielszy w archidiecezji obiekt sakralny 

Parafia pod krzyżem

JUBILEUSZ PROBOSZCZA
24 maja parafia świętych Rafała i Alberta na 
Rudzie świętowała jubileusz 35-lecia kapłaństwa 
ks. kanonika Henryka Michalaka. Parafianie i re-
dakcja parafialnego pisma „Pod Krzyżem” życzy-
li mu z tej okazji radosnego, twórczego, mądre-
go i długiego posługiwania Chrystusowi w koś-
ciele marymonckim. Dwutygodnik wydrukował 
kopię prymicyjnego obrazka ks. Michalaka, który 
ofiarował uczestnikom Mszy św., odprawionej 31 
maja 1970 r. u sióstr westiarek w Duchnicach.

Wielki dźwig obok 
wysokiego krzyża, 
widoczny z trasy Armii 
Krajowej, będzie musiał  
na Rudzie stać jeszcze 
wiele lat. 

Na murach ukończo-
nego niedawno dolnego 
kościoła stanęła biała fi-
gura Niepokalanej z Ja-
złowca. Projekt wnętrza 
– jeden z najciekawszych 
pod względem architek-
tury sakralnej ostatnich lat 
– nawiązuje do atmosfery 
wczesnochrześcijańskich 
katakumb. Samo miej-
sce celebracji – z gładkie-
go kamiennego półowa-
la przypominającego łódź 
– znalazło się w centrum, 
kilka stopni niżej, tak by 
wierni z każdego miejsca 
dobrze widzieli gesty ka-
płana.

Ale odważny zamysł 
towarzyszy całemu pro-
jektowi kościoła. Neogoty-
cka świątynia, z 70-metro-
wymi wieżycami, znacznie 
wyższymi od najwyższych 
punktowców na osied-
lu Ruda, będzie widocz-
na z wielu miejsc Warsza-
wy. Czerwone mury strze-
listej katedry projektu An-
drzeja Markowskiego wpi-
szą wówczas trwale świą-
tynię na Marymoncie na li-
stę sakralnych budowli te-
go wieku.

Rozmach przedsię-
wzięcia zmusił jednak pa-
rafię do ograniczenia tem-
pa prac. Od ich rozpoczę-
cia w 1993 r. udało się 
wybudować w stanie su-
rowym budynek parafial-
ny i dolny kościół. Pierw-
szy z powodzeniem po-
mieści liczne grupy dusz-

pasterskie, które funkcjo-
nują przy parafii: Ruch Ro-
dzin Nazaretańskich, spo-
tykający się we wtorki po 
godz. 19.00, Akcję Katoli-
cką, grupę „Radość w Pa-
nu” wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym, która 
modli się w każdy czwar-
tek po Mszy św. o godz. 
19.00, mężczyzn z Totus 
Tuus, osoby zaangażowa-
ne w parafialną Caritas… 
Ks. proboszcz Henryk Mi-
chalak poważnie myśli tak-
że o stworzeniu przy para-
fii małego teatru pod pa-
tronatem śp. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, w któ-
rym wystawiano by dzieła 
polskich wieszczów. Pro-
boszcz wspiera również 
funkcjonujące przy parafii 
drużyny ZHR. Przy parafii 
działają też klub filmowy 
„Pod Krzyżem”, w którym 
można wypożyczyć religij-
ne i popularnonaukowe fil-
my, oraz księgarnia i bi-
blioteka.

O patriotyzmie pro-
boszcza głośno zresztą 
nie tylko w granicach pa-
rafii. Ks. Michalak jest au-
torem kilku książek. Dwie 
z nich to zapis jego ho-
milii. 

Autor podejmuje w 
nich zawsze najważniejszą 
problematykę: miłości do 
Boga, miłości do Kościo-
ła, miłości do narodu pol-
skiego.

Z tych samych moty-
wów ważne święta naro-
dowe mają w parafii ks. 
Michalaka zawsze świą-
teczną oprawę. W święto 
Konstytucji 3 Maja, rocz-
nicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, Świę-
to Niepodległości liturgia 
odbywa się według nie-
dzielnego porządku, a w 

parafialnym kiosku moż-
na kupić narodowe lub pa-
pieskie flagi. Elementów 
patriotycznych nie bra-
kuje również w dekora-
cjach bożonarodzeniowe-
go żłóbka i wielkanocne-
go grobu czy w ołtarzach, 
przy których zatrzymuje 
się osiedlowa procesja Bo-
żego Ciała.

Ks. Michalak jest rów-
nież autorem książki 
„Jeszcze Polska nie zgi-
nęła, bo… pamiętamy”, 
a także „Ja, syn polskiej 
ziemi”, powstałej jako wy-
raz hołdu złożonego Jano-
wi Pawłowi II w XX-lecie 
pontyfikatu. Współpracu-
je również z redakcją ty-
godnika narodowokatoli-
ckiego „Głos”, związanego 
z posłem Antonim Macie-
rewiczem.

O swoim zaangażo-
waniu ks. Michalak mówi, 
że nie sposób być kapła-
nem i nie politykować. Bo 
wszystko, co dotyczy życia 
społecznego, jest polityką. 

TOMASZ GOŁĄB

Zapraszamy do kościoła 
 Msze św. w niedziele i święta: 7.00, 9.00 (dla młodzie-
ży), 10.45 (dla dzieci), 12.00, 13.30, 18.00, 20.30
 W dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00, 19.00
w każdy I czwartek miesiąca w kościele trwa całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź odbywa się 
w każdą sobotę w godz. 7.00–10.00 oraz 17.00–20.00, a 
także podczas każdej Mszy św.
 Księgarnia i klub wideo „Pod Krzyżem” – czynne w nie-
dziele po każdej Mszy św. oraz w poniedziałki, środy i piąt-
ki w godz. 18.30–19.00.
Biblioteka parafialna czynna jest w niedziele po Mszach 
św. porannych.

15-tysięczne osiedle  
na Rudzie poczeka  
na nową świątynię  

co najmniej kilka lat.

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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