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Wostatnich tygodniach 
tematem numer je-

den w mediach znów były 
„teczki”. Katolicka Agencja 
Informacyjna opublikowa-
ła nawet obszerne frag-
menty dossier, jakie Służba 
Bezpieczeństwa PRL groma-
dziła na ks. Józefa Glempa, 
późniejszego Prymasa Pol-
ski. Czy inni hierarchowie też 
zgodzą się na ujawnienie es-
beckich opracowań na swój 
temat? 
Zainteresowaniem mediów 
cieszył się też III Krajowy 
Kongres Eucharystyczny, 
podczas którego odbyła się 
pierwsza w Polsce beatyfi-
kacja bez udziału Papieża 
oraz zrobiono duży krok 
do pojednania polsko-ukra-
ińskiego. Czy list bisku-
pów Ukrainy i Polski będzie 
miał podobną wagę, jak ten 
sprzed 40 lat do Kościoła 
niemieckiego? Wszystko 
wskazuje na to, że tak.    

Dlaczego nie został biskupem w 1975 r.?

Co SB miała na ks. Glempa?
Za zgodą Księdza Prymasa,
KAI opublikowała raport
na temat jego teczki, w której 
Służba Bezpieczeństwa gromadziła 
materiały mające pomóc 
w pozyskaniu księdza Glempa 
dla współpracy.

Naszej redakcji kard. Glemp 
powiedział, że nie czytał swo-
jej teczki, bo „mniej więcej wie, 
co tam może być”. Dając zgodę 
na publikację, miał jednak wąt-
pliwości, czy to nie spowoduje 
„nacisku na ogłoszenie innych 
teczek”. 

Służba Bezpieczeństwa za-
częła bardziej interesować się  
księdzem Glempem, gdy wrócił  
z rzymskich studiów i został 
mianowany przez kard. Wy-
szyńskiego notariuszem w są-
dzie metropolitalnym w Gnieź-
nie. Ludzie z tajnych służb już 
wówczas uznali, że ks. Glemp 
„posiada perspektywy wzrostu 
w hierarchii kościelnej” i dla-
tego jest cennym kandydatem 
na tajnego współpracownika. 

Przez prawie 15 lat usiłowa-
no pozyskać  go do współpra-
cy, szukając oczywiście tzw. 
haków. Próbowano skompro-
mitować obyczajowo kapłana, 
jednak mimo stałej obserwa-
cji  przez pięć lat (funkcjonariu-
sze śledzili go nawet na wcza-
sach w nadmorskiej Krynicy) 
nie znaleziono żadnego punk-

tu zaczepienia. W 1972 r. do 
teczki dołączono więc nastę-
pujące „wytyczne” w sprawie 
dalszych prób pozyskania kan-
dydata: „tylko i wyłącznie lojal-
ność wobec państwa polskie-
go, ponieważ materiałów kom-
promitujących i obciążających 
nie posiadamy, a materialne 
zainteresowanie nie wchodzi 
w rachubę”. Zaczęto więc nę-
kać ks. Glempa propozycjami 
spotkań z funkcjonariuszami 
SB. Zdecydowana odmowa do-
prowadziła do tego, że władze 
PRL dwukrotnie oprotestowały 
kandydaturę ks. Glempa na bi-
skupstwo, najpierw na ordyna-
riusza we Wrocławiu (1975 r.), 
a potem w Poznaniu (1977 r.). 
Przestały się sprzeciwiać do-
piero w nowych okolicznoś-
ciach w 1979 r.  Ksiądz Pry-
mas, proszony przez naszą 
redakcję o komentarz do opi-
nii SB, iż „lubi świecki tryb 
życia”, powiedział z uśmie-
chem: „No tak, taka opinia w 
UB była. To nie nowość, że do 
kina lubiłem chodzić i do tea-
tru na operę”. 

 

AW

Beatyfikacja trzech kapłanów: Władysława 
Findysza, Bronisława Markiewicza i 

Ignacego Kłopotowskiego; modlitwa po-
jednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami; 
procesja eucharystyczna ulicami Warszawy; 
nieszpory połączone z odnowieniem przy-
rzeczeń kapłańskich, małżeńskich i ślubów 
zakonnych – to główne punkty III Krajowego 
Kongresu Eucharystycznego, który odbył 
się 18 i 19 czerwca w Warszawie. Kongres, 
na który z całej Polski przyjechało kilka-
dziesiąt tysięcy wiernych, przebiegał pod 
hasłem „Pozostań, Panie, w naszych rodzi-

nach”. Było to najważniej-
sze polskie wydarzenie w 
obchodzonym w całym 
Kościele Roku Eucharystii. 
Szczegółową relację z 
Kongresu przedstawimy w 
następnym numerze war-
szawskiego „Gościa”. 

POLSKA NA KONGRESIE W WARSZAWIE
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Kongres 
Eucharystyczny 
był 
najważniejszym 
wydarzeniem 
Roku Eucharystii 
w Polsce 
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Władze PRL dwukrotnie 
oprotestowały kandydaturę 
ks. Glempa na biskupstwo

ALICJA WYSOCKA
redaktor wydania
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LOT wspomina spotkanie  
z Janem Pawłem II
OKĘCIE. 13 czerwca pracow-
nicy PLL LOT uczcili 6. roczni-
cę spotkania z Janem Pawłem II. 
Mszy św. w kościele św. Francisz-
ka z Asyżu przewodniczył kard. 
Józef Glemp. Zgromadzeni wy-
słuchali przemówienia Jana Paw-
ła II skierowanego do pracowni-
ków LOT-u w 1999 r. Ojciec Świę-
ty powiedział wówczas m.in.: „Te 

odwiedziny są również poniekąd 
podyktowane chęcią przynajm-
niej częściowego spłacenia długu 
wdzięczności wobec LOT-u, a po-
średnio i wszystkich innych linii 
lotniczych na całym świecie, jaki 
wciąż zaciągam jako Papież piel-
grzymujący. Bardzo wam dzięku-
ję za tę szczególną pomoc w mo-
jej posłudze Kościołowi”.

FSO z AwtoZAZ?
ŻERAŃ. Prawdopodobnie na 
początku 2007 r. z żerańskiej 
FSO wyjadą pierwsze samo-
chody produkowane pod mar-
ką nowego inwestora z Ukra-
iny. AwtoZAZ przejął już 580 
mln długów i 20 proc. akcji 
fabryki. Nowy samochód o 
technicznej nazwie T150 bę-
dzie prawdopodobnie z „ro-
dziny” Chevroleta. Obecnie 
FSO produkuje rocznie ok. 
70 tys. samochodów, ale jej 
moce produkcyjne sięgają do 
160 tys. aut.

Niebezpieczne 
burze  
w Warszawie
KOLEJNA ŚMIERĆ od pioru-
na. 35-letnia kobieta zginęła pod-
czas burzy, jaka przeszła nad mia-
stem 15 czerwca. Kobieta poszła 
odebrać syna ze szkoły i schroni-
ła się przed ulewą pod drzewem 
na szkolnym boisku. Zabił ją pio-
run, który uderzył w drzewo, mi-
mo że obok był wysoki budynek 
z piorunochronem. To druga tego 
typu tragedia w Warszawie. W lip-
cu 2001 r. piorun zabił dwoje mło-
dych ludzi, którzy stali na przy-
stanku w Al. Jerozolimskich.

Złote Tarasy zawisną w centrum 
WYROK SĄDU. „Złote Tara-
sy” – inwestycja w centrum sto-
licy jest legalna i zostanie do-
kończona – zdecydował osta-
tecznie wojewódzki sąd admi-
nistracyjny w Warszawie. „Zło-
te Tarasy” to jedna z najwięk-
szych inwestycji biurowo-han-
dlowo-usługowych w Europie. 
Jej budowa była przeciągana 

wskutek protestów stowarzy-
szenia „Przyjazne Miasto”, na-
zywanego w mediach „specja-
listami od wymuszania ekoha-
raczy”. „Przyjazne miasto” blo-
kowało budowę m.in. Centrum 
Arkadia, ale po otrzymaniu od 
inwestora pieniędzy na urzą-
dzenie ogrodu na dachu Cen-
trum odstąpiło od protestów.  

Będzie przewodnik? 
FINAŁ PROJEKTU „ŚWIĄ-
TYNIE WARSZAWY”. 18 
czerwca w Katolickim Zespole 
Edukacyjnym im. ks. Piotra Skar-
gi rozdano nagrody w konkur-
sie – projekcie edukacyjnym pt. 
„Świątynie Warszawy”. Projekt 
realizowany był w roku szkol-
nym 2004/2005. W jego ramach 
uczniowie uczestniczyli m.in. w 
lekcjach muzealnych, a nauczy-
ciele korzystali z warsztatów i 
materiałów edukacyjnych. Orga-
nizatorzy, czyli Zespół Edukacyj-
ny im. Piotra Skargi oraz muze-
um na Woli,  planują wydanie 

ilustrowanego przewodnika po 
warszawskich świątyniach, zło-
żonego z najlepszych prac. W 
projekt zaangażowało się ponad 
400 uczniów gimnazjów war-
szawskich, w tym kilku szkół 
integracyjnych i specjalnych. 
Na konkurs przesłano prace 
zespołowe, poświęcone oko-
ło pięćdziesięciu obiektom sa-
kralnym miasta, należącym do 
różnych wspólnot religijnych. 
Wśród nagrodzonych znala-
zły się prace plastyczne, foto-
graficzne, monograficzne oraz 
prezentacje. 

Jeśli na Żerań nie trafi poważny 
inwestor, fabrykę mogą zarosnąć 
drzewa...
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W tradycyjnym 
rycie
ODPUST ŚWIĘTEGO BE-
NONA. Msza święta w tra-
dycyjnym rycie rzymskim by-
ła głównym punktem uro-
czystości odpustowych św. 
Benona, jakie odbyły się 16 
czerwca w kościele pod we-
zwaniem tego świętego na 
Nowym Mieście.  Mszę św. 
celebrował rektor kościoła 
o. Krzysztof Stępowski, re-
demptorysta,  a kazanie wy-
głosił ks. infułat Zdzisław 
Król, wikariusz biskupi, pro-
boszcz parafii Wszystkich 
Świętych.

Normalna parada
W ODPOWIEDZI GEJOM. 
Blisko tysiąc osób uczestniczy-
ło 18 czerwca w paradzie nor-
malności, którą zorganizowa-
ła Młodzież Wszechpolska ja-
ko odpowiedź na paradę rów-
ności środowisk homoseksual-
nych. Wśród głoszonych haseł 
było m.in.: „Chłopak i dziew-
czyna – normalna rodzina”.
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Będzie kościół 
W M U R O W A N I E  K A -
MIENIA. Prymas Polski kard. 
Józef Glemp wmurował 12 
czerwca kamień węgielny pod 

budujący się na Piaskach ko-
ściół w parafii św. Krzysztofa. 
(na zdjęciu). Proboszczem para-
fii jest ks. Krzysztof Sadkowski.

AL
IC

JA
 W

YS
O

C
KA



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
26 czerw

ca 2005

III

Wakacje z Caritas

W puszczy, nad morzem  
i w górach

Od 25 czerwca do 30 sierpnia  
z Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej na wakacje  
pojedzie półtora tysiąca dzieci.  

W centrum logistycznym 
tegorocznych wakacji, znaj-
dującym się przy Krakowskim 
Przedmieściu 62, wielki ruch 
trwał do 23 czerwca. Do Anie-
li Kamińskiej, koordynatora ak-
cji letniej, ustawiały się kolej-
ki interesantów. Trzeba było 
„zapiąć na ostatni guzik” kolo-
nie dla 1500 dzieci. W sześciu 
ośrodkach wypoczynkowych 
odbędzie się tego lata siedem-
naście 14- i 16-dniowych tur-
nusów. Najwięcej, bo aż 10 tur-
nusów w Broku nad Bugiem, 
gdzie Caritas jest właścicielem 
dwóch ośrodków wypoczynko-
wych o powierzchni 5 ha. Brok 
położony jest w pięknej Pusz-
czy Białej na pograniczu Ma-
zowsza i Podlasia. Ale dzieci 
wyjadą też do Murzasichla w 
górach oraz nad morze – do 
Stegny, Łącka i Warzenka. 

Na kolonie pojadą przede 
wszystkim dzieci, które w roku 
szkolnym uczęszczały do świet-
lic socjoterapeutycznych diece-
zjalnej Caritas oraz te, które po-
chodzą z rodzin uboższych i wie-
lodzietnych, ze środowisk zanie-
dbanych wychowawczo czy do-
tkniętych zjawiskiem przemo-
cy i alkoholizmu. Wyjadą tak-
że dzieci ze wsi oraz niespełna 
50-osobowa grupa dzieci z Po-
lonii rumuńskiej. 

Kwalifikacje na ko-
lonie prowadziły Pa-
rafialne Zespoły Cari-
tas, samorządy lokal-
ne i szkoły. Opiekę nad 
dziećmi będzie spra-
wować 130-osobowa 
kadra profesjonalistów. Wśród 
nich będą osoby prowadzące 
zajęcia sportowe, plastyczne, 
muzyczne, a nawet lektorzy 
angielskiego.

Organizatorzy podkreślają, 
że celem letniego wypoczyn-
ku z Caritas jest poprawa kon-

dycji zdrowotnej dzie-
ci, zregenerowanie sił, 
wspólne poznawanie 
przyrody i Boga. Wy-
poczynek połączony 
jest z realizacją pro-
gramu profilaktyczne-

go „Bądź sobą”. 
Caritas Archidiecezji War-

szawskiej prowadzi przez rok 
szkolny pięć świetlic socjote-
rapeutycznych na Woli, Ursy-
nowie i Ochocie. Na Ursyno-
wie działa też klub młodzie-
żowy.   

 

AW

Zapowiedzi

 KONCERT NA WOLI. 26 
czerwca odbędzie się ostatni 
koncert w ramach I Wolskie-
go Festiwalu Organowego „Or-
gany Woli”. Tego dnia o godz. 
16.00 w kaplicy Sióstr Rodziny 
Maryi przy ul. Żelaznej 97 za-
grają Tomasz Kalisz i Katarzy-
na Kalisz.
 ROCZNICA W POWSI-
NIE. 27 czerwca sanktuarium 
Matki Bożej Tęskniącej w Po-
wsinie będzie świętowało 7. 
rocznicę koronacji cudowne-
go obrazu Maryi. Z tej okazji 
o godz. 18.00 zostanie zapre-
zentowany przez powsińską 
młodzież spektakl słowno-mu-
zyczny o ks. Janie Pawle Woro-
niczu, a o 18.30 będzie spra-
wowana Msza św. pod prze-
wodnictwem bp. Piotra Libe-
ry, sekretarza Episkopatu Pol-
ski. Po Mszy św. zostanie od-
mówiony Różaniec i zaśpiewa-
ny Apel Jasnogórski. Dla piel-
grzymów będą przygotowane 
miejsca siedzące i poczęstu-
nek. Dojazd autobusami MZA: 
139, 519, 724.
 PIELGRZYMKA NA-
UCZYCIELI. 1 i 2 lipca od-
będzie się LXVIII Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Nauczycieli i 
Wychowawców na Jasną Gó-
rę pod hasłem „Prawda o czło-
wieku drogą wyjścia z kryzysu 
wychowania”. 1 lipca w godz. 
11.00–17.00 w auli Jana Pa- 
wła II będzie obradować sym-
pozjum naukowe, o godz. 
21.00 pielgrzymi zgromadzą 
się na Apelu Jasnogórskim; 2 
lipca o  godz. 12.00 na jasno-
górskim szczycie Mszę św. dla 
nauczycieli będzie sprawował 
bp Ignacy Dec. Wcześniej kon-
ferencję nt. „Prawdomówność 
słów, czynów i postaw lekar-
stwem na zło społeczne” wy-
głosi prof. Wojciech Chudy.  

 R E K L A M A 

Na tegoroczne 
wakacje  
z warszawską 
Caritas pojedzie 
1500 dzieci 
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Ożywiły życie duchowe 
setek tysięcy katolików, 
wprowadziły nowy język 
do ewangelizacji, podjęły 
dialog ze środowiskami 
oddalonymi od wiary 
i stały się kuźnią 
powołań. Teraz 
pytają, co dalej?

Ciągle słyszę, że świec-
cy są bierni, a prze-
cież mogliby tyle ro-
bić… Ale kiedy przy-

glądam się ich życiu, zaanga-
żowaniu w aktywność zawo-
dową, ich rodzinne troski, i 
wreszcie temu, jak angażują 
się w działalność ruchów – nie 
mogę wyjść z podziwu – mó-
wi o. Adam Schulz, przewod-
niczący Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów Katolickich. I doda-
je, że błądzą ci, którzy ograni-
czają misję świeckich tylko do 
pracy na rzecz parafii. Bo mi-
sja świeckich przecież obejmu-
je cały świat…

Para nie w gwizdek

Owszem, zdarza się – jak 
podkreśla Przewodniczący 
ORKK – traktowanie wspólnoty 
bardziej jako miejsca odpoczyn-
ku od zgiełku tego świata, mniej 
jako miejsca przygotowywania 
do pełnienia misji apostolskiej. 
Większość wiernych gromadzi 
się w ruchach jednak nie po to, 
by było im przyjemnie.

– To miejsce, w któ-
rym łatwiej osiągnąć 
zbawienie – tłumaczy 
Mateusz Kruszewski, 
jeden z członków Od-
nowy w Duchu Świę-
tym. Dla niego Odno-
wa była życiową tram-
poliną, odskocznią od dotych-
czasowego życia: głośnego, ale 
pustego.

O. Adam Schulz wie, że 
wraz z okrzepnięciem ruchów 
w prezbiterium polskiego Koś-
cioła rodzi się pokusa stag-
nacji. Bo stabilizacja oznacza 
najczęściej brak żywotności. A 
przecież dojrzałość eklezjalna 
to nie emerytura. Dla ruchów 
etap przejścia od wiosny do la-
ta oznaczać powinien jeszcze 
większe zaangażowanie w ży-
cie świata. Stąd hasło III Kon-
gresu: „Przyszedłem ogień rzu-

cić na ziemię i jakże 
pragnę, żeby on już 
zapłonął”.

Świat też się zmie-
nił. Nadążanie za zmia-
nami nie jest już za-
daniem dla pojedyn-
czych członków wspól-

not ani nawet poszczególnych 
ruchów. Coraz większa liczba 
zrzeszeń kościelnych zdaje so-
bie sprawę, że są elementami 
jednej maszynerii: jeśli nie za-
działają razem, para pójdzie w 
gwizdek. 

Razem się modlić, 
razem pracować
Jezuita o. Schulz, przyglądając 

się działalności ruchów od ostat-
niego Kongresu w 2000 r., zauwa-
ża, że obok apostolstwa indywi-
dualnego rozwija się apostolstwo 

Sonda

MOJE OCZEKIWANIA

RADOSŁAW KRAWCZYK, 
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Każdy dar w Ko-
ściele dawany 
jest za darmo, ale 
nie na darmo. 
Kongres to pró-
ba odpowiedzi na 

pytanie, jak zagospodarować 
nasz charyzmat.

JOLANTA ZATORSKA, 
NOWA EWANGELIZACJA

Chcę włączyć się 
w kongres tema-
tyczny, poświę-
cony ewangeli-
zacji, korzystając 
z doświadczenia 

Katolickiego Stowarzyszenia 
Apostolskiego w Służbie 
Nowej Ewangelizacji wspól-
noty „Pieśń Nowa” z Torunia.

IRENA I JERZY GRZYBOWSCY, 
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Kongres to 
dla nas oka-
zja do wymia-
ny doświad-
czeń. Już dziś 

zachęcamy do uczestnictwa 
w kongresie rodziny, który ja-
ko pierwszy kongres tema-
tyczny odbędzie się 15 paź-
dziernika br. w Warszawie.

MICHAŁ SONDEJ, MAITRI
Maitri, które stara 
się pomagać naj- 
uboższym, włą-
cza się w ewan-
gelizację, zacho-
wując równowa-

gę między wymiarem chary-
tatywnym i modlitewnym.

TERESA BAZYLKO-BORATYN, 
LEGION MARYI

Kongres daje mo- 
żliwość dziele-
nia się i ucze-
nia nowych me-
tod ewangeliza-
cji. Mam nadzie-

ję, że  będę mogła podpa-
trzeć, jak pracują inni, i tak-
że sama pokazać im doro-
bek blisko 20 tys. członków 
i sympatyków ruchu Legion 
Maryi.

tekst 
TOMASZ GOŁĄB

Rozpoczęty 
Kongres potrwa 
dwa lata i będzie 
się składać 
m.in. z 14 
minikongresów
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zorganizowane, „instytucjonal-
ne” lub będące realizacją złożo-
nych projektów apostolskich we 
współpracy z innymi instytucjami, 
np. samorządami. Przybywa także 
ruchów i stowarzyszeń o zasięgu 
lokalnym, posiadających mniejszą 
liczbę członków, ale ukierunko-
wanych na konkretne formy apo-
stolstwa. Coraz bardziej widać też 
grupy i wspólnoty niezwiązane z 
danym ruchem, ale czerpiące z ru-
chów inspirację do swojej forma-
cji i działalności.

Od kilku lat można obser-
wować coś na kształt ekumenii 
wśród ruchów, które starają się 
współpracować: wspólnie two-
rzą placówki oświatowe, or-
ganizują akcje charytatywne, 
wspierają się w akcjach pro-
mocyjnych. A przede wszyst-
kim wspólnie się modlą. Każdy 
zgodnie ze swoim charyzma-

tem, ale przed jednym Chry-
stusem.

Kongres był jednym z nie-
wielu miejsc, gdzie mogli się 
spotkać w takim gronie. Głów-
nie dlatego, że w Polsce dzia-
ła około 150 różnych wspólnot 
kościelnych, które – w ostroż-
nych szacunkach – skupiają oko-
ło 2 milionów członków. Do koś-
cioła św. Stanisława Kostki przy-
jechały tylko osoby odpowie-
dzialne: moderatorzy, przewod-
niczący, prezesi, przedstawicie-
le zarządów… W sumie ok. 700 
osób. O czym dyskutowali? Te-
matów było dużo, skoro kon-
gresu po dwóch dniach nie za-
mknięto, ogłaszając dwuletnie 
obrady (tak!). Najdłuższy kon-
gres ruchów w historii Polski 
składać się będzie bowiem aż 
z 14 minikongresów. Wszystkie 
odbędą się w Warszawie, pra-

wie wyłącznie w Domu Pielgrzy-
ma „Amicus”.

Wirtualne rozmowy, 
realne problemy
Ruchy kościelne idą z du-

chem czasu. Olbrzymia część 
prac III Kongresu, rozpisane-
go na dwa najbliższe lata, to-
czyć się będzie w świecie wir-
tualnym, ale dotyczyć będzie 
realnych problemów. Abp Jó-
zef Michalik podczas inaugura-
cji Kongresu otworzył 14 ser-
wisów tematycznych w Inter-
necie, które dotyczą takich 
zagadnień, jak: ewangeliza-
cja, formacja duchowa, dzie-
ci, młodzież, rodzina, apostol-
stwo osób starszych, ubodzy, 
globalizacja, gospodarka, kul-
tura, ekologia.

W serwisie tematycznym 
każdy internauta będzie mógł 
znaleźć dokumenty Kościoła 
dotyczące danego zagadnienia, 
materiały z poprzednich Kon-
gresów, stanowiska poszcze-
gólnych ruchów oraz inne ar-
tykuły mające być inspiracją w 
pracach kongresowych. Każdy, 
kto będzie chciał w sposób ak-
tywny uczestniczyć w pracach 
wybranego serwisu tematycz-
nego, będzie miał taką możli-
wość poprzez tematyczne fo-
rum dialogu. To swego rodza-
ju nowość: dużą rolę mają od-
grywać świadectwa ludzi, któ-
rzy podejmują apostolstwo w 
danej dziedzinie życia i mogą 
się tym podzielić oraz zainspi-
rować innych.

– Ważny jest głos każdego 
internauty, czy to z wielkiego 
miasta, czy z małej miejscowo-
ści; starego i młodego; kapła-
na i świeckiego. Wspólnie mo-
żemy znaleźć nowe inspiracje 
i sposoby na przeżywanie na-
szej wiary w XXI wieku – mó-
wi odpowiedzialny za www.
kongresruchow.pl informatyk 
Adam Miazga. 

 

 

Dziś Kościół na nowo 
powinien odkryć dar 

powołania osób świe-
ckich, aby pełniej siebie 
zrozumieć. Świeccy nie 
są dodatkiem do życia 
Kościoła, grupą, której 
ciągle trzeba usługiwać. 
Oni są w samym centrum 
Kościoła, są jego główny-
mi animatorami w świecie 
–  to wynika ze specyfiki 
daru ich powołania. To 
świeccy, nie duchowni, 
są pionierami wprowa-
dzającymi w świat Dobrą 
Nowinę, duchowni jedy-
nie im w tym pomagają. 
Żaden duchowny w tej 
misji i posłudze nie jest 
w stanie wyręczyć świe-
ckich, o ile jest wierny 
swojemu powołan iu . 
Trzeba z wielkim sza-
cunkiem spojrzeć na te 
rzesze świeckich, którzy 
dzień po dniu budują kró-
lestwo Boże, przemienia-
ją od wewnątrz ten świat 
zaczynem Dobrej Nowiny. 
Nasz Kongres jest między 
innymi wyrazem wdzięcz-
ności składanej wszyst-
kim świeckim, nie tylko 
zrzeszonym w ruchach: 
za ich niestrudzoną wier-
ność Bogu i człowiekowi, 
za codzienne poświęce-
nie i trud zmagania się 
w byciu wiernym Bogu i 
swojemu sumieniu. Droga 
przed nami niełatwa, ale 
to dobro, ta świętość, 
która już się objawia w 
świeckich, niesie wielką 
nadzieję na przyszłość.

MOIM 
ZDANIEM

O. ADAM SCHULZ SJ 
przewodniczący ORKK
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W tym roku Duszpasterstwo 
Pielgrzymkowe Archi-

diecezji Warszawskiej organizu-
je dwie zagraniczne pielgrzym-
ki. Pierwsza przewidywana jest 
od 25 lipca do 10 sierpnia i 
będzie wiodła przez sanktua-
ria Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii i Austrii. Koszt to tyl-
ko około 760 euro (płatne w 
złotówkach). Druga, pod hasłem 
„Szlakiem cudów eucharystycz-
nych do grobów: św. Piotra, Jana 
Pawła II i św. Ojca Pio”, planowa-
na jest w od 8 do 18 października 
br. Przewidywany koszt to1850 
zł. Informacje telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00–17.00 pod numerem 531 
72 64 lub 828 85 92. Biuro 
Pielgrzymkowe Archidiecezji 
Warszawskiej mieści się w kurii 
warszawskiej przy ul. Miodowej 
17 i jest czynne w czwartki 
w godz. 10.00–13.00 (tel.  
531 72 15). 

Duszpasterstwo 
pielgrzymkowe zaprasza

Niedrogo  
do Santiago 
i Rzymu

450 T-shirtów i tyleż samo  
kartek wykonanych przez dzieci  
z atelier „Graines d’Artistes”  
i szkoły francuskiej w Warszawie 
znalazło się na wystawie 
połączonej z aukcją, która  
11 czerwca odbyła się  
w ambasadzie Francji. 

Dochód z aukcji  w wyso-
kości 10000 zł (kwota tylko z 
pierwszej części aukcji) zasilił 
konto Caritas Polskiej. Zebra-
ne fundusze zostaną w całości 
przekazane na rzecz dzieci – 
ofiar tsunami i na program „Ad-
opcja na odległość”. Aukcja od-
była się dzięki życzliwości Eliane 

Menat, żony ambasadora Francji 
w Polsce.   

Caritas organizuje również 
dla dzieci z całej Polski kon-
kurs plastyczny z okazji 15-le-
cia swojej działalności. Mogą w 
nim wziąć udział dzieci do 16. 
roku życia. Prace pt. „Caritas w 
oczach dziecka” należy przesy-
łać do 31 sierpnia na adres: Ca-
ritas Polska, Skwer Kardynała S. 
Wyszyńskiego 9, 01–015 War-
szawa. Najlepsze prace zostaną 
pokazane na 
jesiennej wy-
stawie na pla-
c u  Z a m ko -
wym, a ich au-
torzy otrzyma-
ją atrakcyjne 
nagrody. 

1 czerwca – jak już informo-
waliśmy – ks. Jan Twardowski 
skończył 90 lat. Swoje urodzi-
ny obchodził na jubileuszowej 
Mszy św. Ale jego przyjaciele 
zorganizowali też w Bibliotece 
Narodowej wystawę pięknych 
zdjęć.  

Wystawę nazwali „Foto-
grafie prawdziwe, bo już nie-
podobne – ksiądz Jan Twar-

dowski w dziewięćdziesiąte 
urodziny”. Autorami zdjęć są 
Czesław Czapliński, Andrzej 
Walczak i Waldemar Smaszcz. 
Tylko jeden z nich jest za-
wodowym fotografikiem, po-
zostali to architekt i histo-
ryk literatury. Sfotografowali 
nie tylko piękny dom ks. Jana 
przy klasztorze warszawskich 
wizytek, ale też zrobili bia-
ło-czarne kolaże, na których 

poeta jakby wracał do cza- 
sów młodości, przede wszyst-
kim czasu powstania war-
szawskiego. Wystawie towa-
rzyszy piękna książka-kata-
log, wydana przez Bibliote-
kę Narodową wspólnie z Pol-
skim Instytutem Wydawni-
czym. Jest w niej dużo fo- 
tografii archiwalnych z lat 
młodości ks. Twardowskiego, 
a także kilka rodzinnych, po-
wojennych zdjęć oraz wiersz 
ks. Jana, mogący służyć za 
motto ekspozycji: „Przywróć 
mi Panie z dawnych lat; her-
baty gorzkiej łyk w manierce; 
i umarłego ojca list; sweter 
od siostry matki serce...”.

Wystawa będzie czynna 
do 15 lipca, a po wakacjach 

od 1 wrześ-
nia do 8 paź-
dziernika br. 
w salach wy-
s t a w o w y c h 
Biblioteki Na-
rodowej przy 
al. Niepodle-
głości 213.

 AW

Dzieci dzieciom z Azji

Pod patronatem ambasadorowej

Na urodziny poety

Przywróć mi, Panie...

Na wystawie  
jest m.in. 
fotografia 
słynnego pieca 
poety zapisanego 
dziecięcymi 
dedykacjami.  
Nie mogło  
też zabraknąć 
biedronek...AL
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Aukcji 
towarzyszyła 

wystawa prac 
malarskich 

uczniów 
francuskiej 

szkoły
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Nominacje dla neoprezbiterów

Pierwsza parafia KS. JAN ABEL

ur. 1955 r., Ko- 
szyce na Słowa- 
cji, seminarium 
Redemptoris Ma-
ter, wikariusz pa-
rafii Zwiastowania 
Pańskiego na Ra-
kowcu



KS. ROBERT 
KAROLAK

ur. 1980 r., para-
fia św. Edwarda 
w Pruszkowie, 
wikariusz para-
fii Ofiarowania 
Pańskiego na Wy- 
żynach



Neoprezbiterzy, którzy z rąk kard. Józefa Glempa otrzymali w tym roku 
święcenia kapłańskie, zostali skierowani do pracy w archidiecezji warszawskiej. 
Przedstawiamy sylwetki nowych kapłanów Kościoła warszawskiego oraz dwóch 

wyświęconych dla ordynariatu polowego i jednego kamilianina.

KS. JOSÉ 
DAVID ALBEZA 

ASENCIO

ur. 1976 r., Aspe 
w Hiszpanii, semi- 
narium Redem- 
ptoris Mater, wi-
kariusz parafii MB 
Królowej Pokoju 
na Młocinach



KS. MARIUSZ 
BAGIŃSKI

ur. 1980 r., para-
fia Zesłania Du- 
cha Świętego, wi-
kariusz parafii MB 
Częstochowskiej 
w Piastowie



KS. SANTIAGO 
REMIGIO 

CABRERA MAXSI

ur. 1973 r., Quito  
w Ekwadorze, se-
minarium Redem-
ptoris Mater, wika-
riusz parafii NMP 
Matki Kościoła na 
Mokotowie



KS. ARTUR 
FELSZER

ur. 1980 r., pa-
rafia św. Anny w 
Grodzisku Maz., 
wikariusz para- 
fii św. Marii Ma- 
gdaleny w Ma-
gdalence



KS. MARCIN 
GŁOWALA

ur. 1976 r., par. Pod-
wyższenia Krzyża 
Świętego w Kiel-
cach, Ordynariat Po-
lowy, wikariusz par. 
garnizonowej NMP 
Królowej Polski w 
Gdyni   



KS. JAROSŁAW 
JANUSZEWSKI

ur. 1978 r., parafia 
św. Wawrzyńca, 
wikariusz para- 
fi i  św. Józefa 
Oblubieńca NMP 
w Ursusie



KS. KACPER 
MALICKI

ur. 1975 r., pa-
rafia Dzieciątka 
Jezus, wikariusz 
parafii Niepo-
kalanego Poczę-
c i a  N M P  n a 
Wrzecionie



KS. ADAM 
KIEŁTYK

ur. 1980 r., para-
fia św. Łukasza, 
wikariusz parafii 
Wniebowzięcia 
NMP w Michało-
wicach-Opaczu



KS. MARCIN 
KLOTZ

ur. 1979 r., para-
fia św. Klemensa 
w Nadarzynie, 
wikariusz parafii 
św. Zygmunta w 
Słomczynie



KS. JAROSŁAW 
LESZEK 

KUŚMIERCZYK

ur. 1974 r., Stara-
chowice, semina- 
rium Redemptoris 
Mater, wikariusz  
parafii św. Zygmun-
ta na Bielanach



KS. LESZEK 
KWIATKOWSKI

ur. 1979 r., para-
fia św. Prokopa 
w Błędowie, wi-
kariusz parafii 
św. Kazimierza 
w Pruszkowie



KS. MARCIN 
KWIATKOWSKI

ur. 1978 r., parafia 
Narodzenia NMP 
w Charłupi k. Sie-
radza, skierowany 
jako kapelan do 
23. brygady arty-
lerii w Bolesławcu



KS. MARCIN 
ŁYŹNIAK

ur. 1976 r., para-
fia św. Kazimie- 
rza, wikariusz  
parafii św. Krzy- 
sztofa w Pod-
kowie Leśnej



KS. MICHAŁ 
ZIÓŁKOWSKI 

OSCam

ur. 1973 r., parafia 
św. Faustyny na 
Muranowie, kami-
lianin, skierowa-
ny do duszpaster-
stwa w Szpitalu 
Bielańskim



KS. ANDRZEJ 
OSTROWSKI

ur. 1979 r., para-
fia Zwiastowania 
Pańskiego, wika-
riusz parafii św. 
Krzysztofa na 
Piaskach



KS. SZYMON 
PETRYKA

ur. 1979 r., para- 
f ia  św.  Waw-
rzyńca, wikariusz 
parafii Świętej  
Trójcy w Błoniu



KS. ROBERT 
RAJCHERT

ur. 1972 r., Puła-
wy, seminarium  
Redemptoris Ma- 
ter, wikariusz pa-
rafii św. Rocha w 
Jazgarzewie



KS. RAFAŁ 
SIKORSKI

ur. 1980 r., para-
fia św. Łukasza, 
wikariusz parafii 
św. Wawrzyńca 
na Woli



KS. SŁAWOMIR 
STARKOWSKI

ur. 1978 r., para-
fia Podwyższenia 
Krzyża Świętego, 
wikariusz para-
fii MB Bolesnej  
w Milanówku



KS. MICHAŁ 
TURKOWSKI

ur. 1979 r., para-
fia Miłosierdzia 
Bożego w Gro-
dzisku Maz., wi-
kariusz parafii 
św. Zofii Barat  
na Grabowie





KS. BOGDAN 
PRZEGALIŃSKI

Kapłanem został 1 czerw-
ca 1980 r. Jego rocznik był 
ostatnim, któremu świę-
ceń udzielił kard. Stefan 
Wyszyńsk i .  Pra cowa ł 
w parafiach: Klembów, 
Zalesie Górne, Sochaczew, 
a w Warszawie:  MB 
Loretańskiej, Nawrócenia 
św. Pawła, Podwyższenia 
Krzyża Świętego, św. Marii 
Magdaleny. Następnie był 
rezydentem parafii MB 
Anielskiej w Skolimowie. 
Od dwóch lat jest probosz-
czem w parafii św. Józefa.

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie

Nowe oblicze parafii

ZDANIEM PROBOSZCZA
W pracy duszpasterskiej pomaga mi bardzo ot-
wartość na ludzi. Ta cecha jest zaraźliwa – pa-
rafianie chętnie podejmują moje inicjatywy 
i zgłaszają swoje. Można powiedzieć, że na-
stępuje coś w rodzaju wymiany Bożej ener-
gii. Lubię nasze doroczne festyny parafialne 
i spotkania modlitewno-integracyjne w róż-
nych częściach parafii. Wiosną są to majówki, 
jesienią – nabożeństwa różańcowe. Cieszymy 
się obecnością przedstawicieli władz gminy. 
Zawsze organizujemy też wspólny śpiew i po-
częstunek. Takie spotkania bardzo nas zbliża-
ją. Bogu dziękuję za zgodną współpracę, która 
przynosi owoc wzrostu wiary.

PORZĄDEK MSZY ŚW.
  Msze św. w niedziele i święta: 8.30, 10.30, 12.00, 

18.00
 W dni powszednie: 7.00, 18.00

5 czerwca cała parafia 
w Jeziornie Fabrycznej 
świętowała srebrny 
jubileusz kapłaństwa 
swojego proboszcza. 
Choć jest on tu dwa lata, 
mówi się, że odmienił 
oblicze parafii.

Życzenia i podzięko-
wania składane po Mszy 
św. zdawały się nie mieć 
końca. Władze Konstanci-
na dziękowały za działal-
ność duszpasterską na te-
renie gminy, dzieci recy-
towały wiersze, parafia-
nie i przyjaciele podkreśla-
li liczne talenty probosz-
cza. Wszystko w bardzo 
rodzinnej, ciepłej atmosfe-
rze, wśród burz oklasków 
i salw uśmiechów. Podkre-
ślano, że Jubilat realizuje 
na co dzień biblijne słowa 
o kapłanach z ludu wzię-
tych i dla ludu ustanowio-
nych. Ksiądz Bogdan po-
proszony o skomentowa-
nie opinii swoich parafian, 
odpowiada skromnie:

– Moi poprzednicy 
zrobili to, co mogli i po-
trafili. Każdy proboszcz 
dokłada swoją cegieł-
kę do tej wspaniałej bu-
dowli, jaką jest lokalny 
Kościół. 

Parafia w Jeziornie 
Fabrycznej została po-
wołana w 1957 r., ale 
ośrodek duszpasterski 
istniał tu od początku 
XX wieku i był związany 
z robotniczym środowi-
skiem fabryki papieru. 
Świątynia w stylu neo-
gotyckim powstała w la-
tach 1907–1909. Pleba-
nię wybudował pierw-
szy proboszcz ks. Jaro-

sław Zaleski dopiero w 
latach 1975–1978.

Ks. Bogdan Przega-
liński jest piątym pro-
boszczem w Jeziornie. 
Niektórzy parafianie 
znali go wcześniej, bo 
rezydował w parafii MB 
Anielskiej w Skolimo-
wie. Z nowym probosz-
czem parafia otrzymała 
też nowego wikariusza 
– ks. Dariusza Brzeziń-
skiego. Wkrótce zmienił 
się również organista, 
którym został Krzysztof 
Głowacki. Jest on konty-
nuatorem rodzinnej tra-
dycji – jego dziadek był 
przez 30 lat organistą 
w tej parafii. Muzyka to 
bardzo ważny element 
liturgii, dlatego w pa-
rafii przywiązuje się do 
niej dużą wagę. Dzia-
ła więc dziecięca scho-
la pod kierunkiem orga-
nisty i jednego z rodzi-
ców. Talenty muzyczne 
mają również proboszcz 
– śpiewający przy gita-
rze – i wikary – wtórują-
cy na flecie. Podczas pa-
rafialnych majówek do-
łącza do nich organista  
i muzykalna młodzież.

Tradycją parafialną 
stały się pielgrzymki do 
sanktuariów, w których 
uczestniczą wszyst-
kie pokolenia parafian. 
Przez dwa lata wyjeż-
dżały jednocześnie aż 
cztery autokary wier-
nych. Dzieła charytatyw-
ne parafii to m.in. świą-
teczne spotkania na ple-
banii, zimowe półkolo-
nie i letnie Wakacje z 
Bogiem.

Bardzo sympatyczną 
częścią duszpasterstwa 
jest zaangażowanie dzie-
ci, które licznie uczest-

niczą w nabożeństwach 
różańcowych, majowych, 
Roratach i Drogach Krzy-
żowych, nagradzane 
pięknymi dyplomami i 
pamiątkami.

Mocno w parafii za-
znaczony został Rok Eu-
charystyczny przez cykl 
kazań tematycznych w 
Wielkim Poście, specjal-
ne rozważania podczas 
uroczystości Bożego 
Ciała i spotkania wpro-
wadzające w Kongres 
Eucharystyczny.

Po śmierci Jana Pa-
wła II w niedzielne wie-
czory parafianie spo-
tykają się na rozważa-
niu dokumentów pa-
pieskich, dziesiątku Ró-
żańca i Apelu Jasnogór-
skim. Powstały też trzy 
nowe koła różańcowe: 
młodych matek, dzieci i 
osób starszych.

ALICJA WYSOCKA

Jubileusz proboszcza 
połączony był w tym roku  

z dorocznym
parafialnym festynem

warszawa@goscniedzielny.pl
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