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To już ostatnie dni przed 
przyjazdem Benedykta 

XVI do Polski. Gotowy ołtarz 
na pl. Piłsudskiego, przygo-
towane są służby miejskie, 
w pogotowiu są policja i 
szpitale, specjalne pociągi 
czekają na pielgrzymów z 
Polski i z zagranicy… A my, 
czy jesteśmy gotowi? W dzi-
siejszym numerze piszemy 
o tym, jak duchowo przy-
gotować się do przyjęcia 
słów Papieża, oraz o tym, 
jak i gdzie można go będzie 
przywitać w Warszawie. Ci, 
którzy planują udział w piąt-
kowej Eucharystii, dowiedzą 
się, jak sprawnie i szybko 
dotrzeć na miejsce celebry 
oraz z jakiej pomocy będą 
mogli skorzystać. 

List Prymasa Polski

Na przyjazd Papieża
Bracia i Siostry, Drodzy 
Pielgrzymi
W dniach, gdy przybywa do nas Na-
stępca św. Piotra, Ojciec Święty Be-
nedykt XVI, wychodzimy z naszych 

domów, aby Go spotkać, pozdrowić, 
wysłuchać. Wielu z nas udaje się w drogę, aby do-
świadczyć Jego bliskości. Myśl przewodnia tej wizy-
ty: „Trwajcie mocni w wierze” wzywa do umocnie-
nia wiary, którą z takim oddaniem zasiewał i pogłę-
biał w nas Jan Paweł II. Obyśmy dostąpili łaski, mo-
cy i światła, jakie przynosi przez swoją posługę pa-
pież Benedykt XVI.

Swoje pierwsze kroki Ojciec Święty skieruje 
do matki kościołów naszej archidiecezji – do ka-
tedry warszawskiej. Miejsce to, zatrzymujące pa-
mięć mężów stanu i kultury, cieszy się obecnością 
i orędownictwem świętych biskupów tego miasta, 
sług Bożych: abp. Szczęsnego Felińskiego, kard. 
Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Nadto Papież, wędrując po stolicy, nawiedzi miej-
sca uświęcone krwią i ofiarą dzieci tej ziemi.

Udział w modlitwie Eucharystycznej, któ-
rą Ojciec Święty będzie celebrował z biskupami 
Polski na pl. Piłsudskiego, niech będzie wzniesie-
niem wielkiego wołania do Boga o dary potrzeb-
ne nam w życiu osobistym, rodzinnym, społecz-
nym. Niech to spotkanie otworzy nas na działa-
nie Ducha Świętego, abyśmy stali się świadkami 
Jezusa Chrystusa.

Na ten szczególny czas spotkania z Zastępcą 
Chrystusa z serca błogosławię,

Arcybiskup
Metropolita Warszawski

Prymas Polski
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JOANNA JURECZKO-WILK
redaktor wydania

Kard. Józef Glemp podniósł do god-
ności sanktuarium świątynię wznie-

sioną jako wotum za uratowanie życia 
Jana Pawła II w zamachu sprzed ćwierć 
wieku. Zabiegał o to budowniczy świą-
tyni i jej proboszcz ks. Roch Walczak, 
który od lat rozwija w Ursusie kult 
Matki Bożej z Fatimy, organizując pro-
cesje różańcowe każdego 13. dnia mie-

siąca ulicami osiedla 
Niedźwiadek i animu-
jąc ruch pielgrzymkowy 
do tego miejsca z całej 
diecezji. Z nowym sank-
tuarium Prymas związał 
odpusty. Można je uzy-
skać 13. dnia miesiąca, 
od maja do październi-
ka oraz we wspomnie-
nie Dzieci Fatimskich, 
20 lutego. 

Dekret 
nadający rangę 
sanktuarium 
ursuskiej 
świątyni 
odczytał 
bp Tadeusz 
Pikus, który 
poprowadził 
później procesję 
różańcową

URSUSKA FATIMA

ZA TYDZIEŃ
  NOWE SANKTUARIUM w archi-

diecezji
  ROCZNICA ŚMIERCI kard. Stefana 

Wyszyńskiego
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25-lecie ojców szensztackich w Polsce
JÓZEFÓW. Instytut Ojców 
Szensztackich w podwarszawskim 
Józefowie świętował ćwierćwie-
cze działalności na terenie Polski. 
Z tej okazji odbyło się spotkanie 
członków Ruchu Szensztackiego 
z całego kraju, w którym uczest-
niczyli też przedstawiciele okolicz-
nych parafii oraz goście z Niemiec 
i Szwajcarii. Obecny był rów-
nież bp Ignacy Jeż – propagator 
Ruchu Szensztackiego w Polsce. 
Zebrani uczestniczyli w uroczystej 
Mszy św. i nabożeństwie dzięk-
czynnym. Chętni mogli też po-

słuchać koncertu muzyki ope-
retkowej i świadectw życia oj-
ców. Jubileuszowym obchodom 
towarzyszy wystawa poświęco-
na Ruchowi Szensztackiemu.  
Historia Instytutu Ojców Szen-
sztackich w Polsce rozpoczęła 
się 10 maja 1981 r., kiedy kard. 
Stefan Wyszyński podpisał dekret 
zezwalający wspólnocie na osied-
lenie się w archidiecezji warszaw-
skiej. Dom prowincjalny i forma-
cyjny powstał w lipcu 1981 r. 
w Józefowie, przy ul. Nowowiej-
skiej 12. 

Pożegnanie o. Żelazka
WARSZAWA. Do modlitwy o 
beatyfikację o. Mariana Żelazka 
wezwał biskup ełcki Jerzy Mazur, 
podczas Mszy św. 9 maja w war-
szawskiej bazylice Świętego 
Krzyża, w czasie której polskie 
środowisko misyjne i przyjaciele 
żegnali o. Żelazka. Znany ze swej 
działalności na rzecz trędowatych 
werbista zmarł 30 kwietnia w 
Indiach i tam został pochowany 
2 maja. Pożegnanie w Polsce zor-
ganizowały Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji i Sekretariat 
Misyjny Księży Werbistów. Mszy 
św. przewodniczył Prymas Polski 
kard. Józef Glemp. Obecni by-
li m.in. biskup senior Ignacy Jeż, 
ks. prałat Zdzisław Peszkowski, 
przedstawiciele Sejmu i Senatu, 
ministerstwa spraw zagranicz-
nych, zgromadzeń misyjnych, a 
także ambasador Indii. W homi-
lii współbrat zakonny o. Żelazka 
bp Jerzy Mazur z Ełku podkre-
ślił, że odszedł do Boga świę-
ty człowiek. Dlatego wezwał ze-
branych do modlitw o to, aby 
Kościół zaliczył o. Żelazka do 
grona błogosławionych w niebie. 
Do werbistów natomiast zaape-

lował, aby imieniem zmarłego 
misjonarza nazwali prowadzone 
w Warszawie dzieło pomocy imi-
grantom. Hierarcha zaznaczył, że 
jest to Msza nie żałobna, lecz 
dziękczynna za „człowieka bło-
gosławieństw”, orędownika po-
koju i dialogu międzyreligijnego, 
jakim był o. Żelazek. Przed Mszą 
św. zgromadzeni mogli obejrzeć 
fragmenty filmów dokumental-
nych o o. Żelazku, natomiast po li-
turgii pracująca w Polsce indyjska 
zakonnica siostra Prema wykona-
ła taniec modlitewny. W podzie-
miach bazyliki Świętego Krzyża 
czynna jest też wystawa zdjęć 
dokumentujących dokonania o. 
Mariana Żelazka, wyłożona jest 
także pamiątkowa księga kon-
dolencyjna. Wszyscy, którzy chcą 
podzielić się swoim doświadcze-
niem spotkania z o. Marianem 
Żelazkiem mogą to uczynić, wy-
syłając e-mail lub list na adres: 
secmis@post.pl, Sekretariat ds. 
Misji SVD, ul. Partyzantów 4,  
05-816 Michałowice lub Komisja 
Episkopatu Polski ds. Misji: 
km@misje.pl ul. Byszewska 1, 03-
729 Warszawa, skr. poczt. 112.

Polscy misjonarze dziękowali za o. Mariana – „człowieka błogosławieństw”
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WARSZAWA. Osiem tysię-
cy  lekarzy, pielęgniarek, po-
łożnych i studentów medy-
cyny demonstrowało 10 ma-
ja w Warszawie. Domagali 
się podwyżek pensji o jedną 
trzecią oraz zwiększenia na-
kładów na opiekę zdrowot-
ną. W proteście przeszli od 
pl. Zamkowego pod kancela-
rię premiera. Do idących do-
łączyli także pacjenci. Premier 
Kazimierz Marcinkiewicz po-

nownie obiecał medykom pod-
wyżki od października. To nie 
zadowoliło demonstrujących. 
Pod kancelarią skandowano: 
„Religa się miga”, „Chcemy 
pracować, nie emigrować”. 
10 maja większość warszaw-
skich lecznic pracowała jak na 
ostrym dyżurze i przyjmowała 
pacjentów tylko w nagłych wy-
padkach. Jeśli konflikt nie zo-
stanie rozwiązany, środowiska 
medyczne zapowiadają strajk.

Służba zdrowia wyszła na ulice

Pielęgniarka Alicja Hryniewicka zarabia w szpitalu wojewódzkim  
w Białymstoku 900 zł
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Święcenia u pallotynów

WMSD. Podczas Mszy św.  
w kościele seminaryjnym, odpra-
wionej pod przewodnictwem bp. 
Mariana Dusia 13 maja, 16 diako-

nów Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego, w tym 
dwóch z Ordynariatu Polowego 
WP, przyjęło święcenia diakonatu.
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Dziesięciu diakonów Pallotyńskiego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie 
przyjęło 6 maja z rąk kard. Józefa Glempa Prymasa Polski święcenia 
kapłańskie. Obecnie do kapłaństwa w Ołtarzewie przygotowuje się  
68 seminarzystów. Do 15 lipca chętni do pójścia w ślady Wincentego 
Pallotiego mogą składać prośby o przyjęcie do zakonnego postulatu

Święcenia diakonatu
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Ksiądz na medal
ZA ZASŁUGI DLA WAR-
SZAWY. Wśród odznaczonych 
medalem 400-lecia stołeczno-
ści Warszawy byłych członków 
Szarych Szeregów znalazł się tak-
że ksiądz prałat Henryk Kietliński, 
pallotyn. Uroczystość miała miej-
sce 10 maja w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Medal przyzna-
wany jest osobom i organiza-
cjom jako nagroda za działalność 
przyczyniającą się do podniesie-

nia stołecznej roli Warszawy, za 
działalność związaną z rozwo-
jem i umacnianiem samorządu 
terytorialnego oraz za zasługi 
w walce o niepodległość i suwe-
renność Polski. Jest on szczegól-
ną formą uhonorowania zasług 
dla m.st. Warszawy osób i orga-
nizacji od 1996 roku. Aktu wrę-
czenia medalu dokonał Mirosław 
Kochalski, pełniący funkcję pre-
zydenta m.st. Warszawy. 

WARSZAWA. 12 maja w 
Warszawie ogłoszono wyniki 
konkursu „The best of the best” 
(Najlepszy z najlepszych), któ-
rego współorganizatorem jest 
„International Herald Tribune”. 
W kategorii najlepszych obiek-
tów użyteczności publicznej zbu-
dowanych w latach 1989–2006 
uznano Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Nagrodę ode-
brał jeden ze współtwórców te-
go unikatowego obiektu, dyrek-
tor Jan Ołdakowski. Do nagród w 
sześciu kategoriach nominowa-
no 30 obiektów z kilkunastu kra-
jów. Warszawskie Muzeum zy-
skało największą liczbę głosów.

Kierowniczka Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Paulina Rozynek 
wręczyła gospodarzom obraz z wizerunkiem Maryi wykonany przez dzieci  
z Garwolińskiej

Bezdomni wyremontowali ognisko
CHOTOMÓW. 12 maja na-
stąpiło uroczyste poświęce-
nie wyremontowanego Ogniska 
Wychowawczego w Chotomo-
wie. Prace remontowe i wypo-
sażenie pomieszczeń placówka 
zawdzięcza ekipie budowlanej 
bezdomnych z Legionowskiego 
Centrum Charytatywno-Opiekuń-
czego Caritas. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli m.in. dy-
rektor Caritas DWP ks. Krzysztof 
Ukleja, Grzegorz Kubalski, wójt 
gminy Jabłonna, a także kierow-
nicy świetlic Caritas, kierownik 
Legionowskiego Centrum Marek 
Niewiadomski i wielu przyjaciół 
– osób, dzięki którym możliwe 
było przystosowanie dawnych 
pomieszczeń do potrzeb pla-

cówki wychowawczej. Ks. Ukleja 
uroczyście poświęcił odnowione 
pomieszczenia i powierzył Bożej 
opiece dzieci i wychowawców. 
Ognisko Wychowawcze mieści 
się w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Chotomowie i czynne 
jest w dni powszednie w godz. 
13.00–18.00. Wcześniej w tych 
pomieszczeniach działała świet-
lica TPD. W styczniu 2005 r. 
Caritas DWP wygrała konkurs 
na prowadzenie kilku placówek 
wychowawczych w okolicach 
Legionowa, m.in. Ogniska w 
Chotomowie. Obecnie uczęsz-
cza do niego 25 dzieci ze star-
szych klas szkoły podstawowej 
oraz z gimnazjum. 
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Muzeum „The best”
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Gorzkie zwycięstwo
SPORT. 12 maja, po wygranym 
meczu Legii Warszawa z Wisłą 
Kraków, który odbył się na sta-
dionie przy Łazienkowskiej w 
Warszawie, kibice zdemolowa-
li pl. Zamkowy. Do pierwszych 
zamieszek doszło jeszcze przed 
stadionem, kiedy grupa kibiców  
próbowała wedrzeć się na sta-
dion, a kiedy to się nie udało, 
obrzuciła kamieniami policjan-
tów. W nocy na pl. Zamkowym 
odbyła się regularna bitwa, któ-
ra przeniosła się później w inne 
rejony centrum. Pseudokibice 

demolowali wszystko, co na-
potkali na drodze: przewracali 
betonowe kosze na śmieci, wy-
rywali słupki i kawałki bruku, 
niszczyli wyposażenie pubów. 
Do szpitala trafiło 34 policjan-
tów. Policja zatrzymała 231 ki-
biców, którym zarzuca się nisz-
czenie mienia, chuligańskie wy-
bryki i kradzieże. W związku z 
zaistniałą sytuacją władze mia-
sta odwołały zapowiedzianą na 
14 maja uroczystość wręcze-
nia zwycięskiej drużynie Legii 
Pucharu Mistrza Polski.

Muzeum Powstania Warszawskiego 
– nowoczesne muzeum  
w historycznych wnętrzach
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HAPPENING PRZED SEX- 
SHOPAMI. Młodzi z Diakonii 
Ewangelizacji Ruchu Światło–
Życie diecezji warszawsko-pra-
skiej organizują akcję protestu 
„PorNo – Nie cudzołóż!”. Od 15 
maja rozpoczęli akcję oczyszcza-
nia miasta z pornoulotek rzuca-
nych na chodniki i wciskanych 
pod wycieraczki samochodów. 
Ulotki reklamujące „usługi to-
warzyskie” w Warszawie trafiły 
do dużych worków, które wysta-
wione zostaną na Al. Jana Pawła 
II podczas happeningu „PorNo 
– Nie cudzołóż”. Odbędzie się 
on 20 maja, w sobotę, o godz. 
12 na rogu Al. Jana Pawła II i ul. 
Nowolipki. Zaproszeni są wszy-
scy, a zwłaszcza ci, którzy czu-
ją się spadkobiercami naucza-
nia Jana Pawła II i chcą zaprote-

stować przeciwko pornografii. 
Ma to być też protest przeciw-
ko cynizmowi i niekonsekwen-
cji, których doświadczyły tysiące 
młodych ludzi przeżywających 
w kwietniu 2005 roku śmierć 
Ojca Świętego. Młodzi palili zni-
cze i modlili się na Al. Jana Pa- 
wła II. Okazuje się, że często 
były to modlitwy przed witry-
nami sexshopów, których aku-
rat na tej ulicy nie brakuje. Or-
ganizatorzy mają swoją witrynę 
w Internecie: www.stopporno.
prv.pl. Młodzi planują też zorga-
nizowanie konferencji, podczas 
której worki z zebranymi ulot-
kami reklamującymi agencje to-
warzyskie i wszelkie tego typu 
usługi, przekazane zostaną wła-
dzom miasta z prośbą, by spró-
bowały zadbać o czystość.

„PorNo – Nie cudzołóż!”

Kibice Legii na warszawskim Starym Mieście
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Gdzie zobaczymy papieża 
Benedykta XVI? W które miejsce 
Warszawy udać się, by choć 
przez chwilę widzieć następcę 
Jana Pawła II?

Najłatwiej będzie jednak 
pierwszego dnia pobytu Papie-
ża w Polsce, mimo że najwięk-
sza uroczystość odbywać się bę-
dzie w piątek. Papież Benedykt 
XVI przyjeżdża do Warszawy 25 
maja. Stąd rozpocznie pierwszą 
swoją pielgrzymkę zagraniczną. 
O godz. 11.00 samolot włoskich 
linii lotniczych dotknie lądowiska 
na warszawskim Okęciu. Stąd, po 
krótkim powitaniu i przemówie-
niu, Papież odjedzie przeszklo-
nym samochodem w kierunku 
centrum miasta.

Najłatwiej na Żwirki

Być może dla wielu warsza-
wiaków ustawienie się w tym cza-
sie wzdłuż al. Żwirki i Wigury bę-
dzie jedyną okazją, by z bliska zo-
baczyć Ojca Świętego. Droga do 
katedry św. Jana Chrzciciela zaj-
mie około 45 minut, ponieważ 
Benedykt XVI chciałby też zoba-
czyć pomniki Bohaterów Getta 
oraz Pomordowanym na Wscho-
dzie. Papamobil zapewne zwol-
ni również przed katedrą polową 
WP. W tych miejscach także bę-
dzie można powitać Ojca Świę-
tego bez większego tłoku. Papież 
przejedzie do katedry św. Jana 
na Starym Mieście, gdzie o godz. 
12.30 rozpocznie się jego pierw-
sze spotkanie – z duchowień-
stwem. W spotkaniu będą uczest-
niczyć warszawscy seminarzyści i 
24 właśnie wyświęconych prezbi-
terów. Benedykt XVI najpierw po-
modli się przed Najświętszym Sa-
kramentem w kaplicy Baryczków, 
a następnie przejdzie do prezbite-
rium, gdzie powita go metropoli-
ta warszawski Prymas Polski kard. 
Józef Glemp. Papież  w katedrze 
wygłosi do zgromadzonych bi-
skupów oraz przedstawicieli du-
chowieństwa ze wszystkich pol-
skich diecezji (w sumie ok. tysią-
ca osób) przemówienie, na za-

kończenie udzielając 
im błogosławieństwa. 
Opuszczając katedrę, Oj-
ciec Święty nawiedzi ka-
plice, w których znajdu-
ją się groby Prymasów 
Polski: kard. Stefana Wy-
szyńskiego i kard. Augu-
sta Hlonda. W tym czasie chór od-
śpiewa pieśń „Gaude Mater Polo-
nia” oraz „Regina coeli”.

Na pl. Zamkowym

Wierni zgromadzeni na pl. 
Zamkowym będą mogli zoba-
czyć Benedykta XVI nie tylko na 
telebimie, transmitującym powi-
tanie na lotnisku i uroczystość 
w katedrze, ale także o godz. 
13.30. Wtedy Papież papamobi-
lem przejedzie do Pałacu Arcybi-
skupów Warszawskich przy ulicy 
Miodowej, gdzie w towarzystwie 
współpracowników kard. Józefa 
Glempa zje obiad. Później będzie 
się poruszał już tylko zakrytym 
samochodem. Godzinę później 

papieski samochód od-
jedzie w kierunku Nun-
cjatury Apostolskiej. W 
miejscu, gdzie gospoda-
rzem jest nuncjusz apo-
stolski abp Józef Kowal-
czyk, Papież zatrzyma 
się na nocleg. Wcześ-

niej jeszcze, o godz. 17.30, prze-
jedzie zamkniętym samochodem 
z nuncjatury do Pałacu Prezy-
denckiego, gdzie złoży godzin-
ną, kurtuazyjną wizytę. Po niej 
przejedzie do kościoła luterań-
skiego Świętej Trójcy przy pl. Ma-
łachowskiego. Tu o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie ekume-
niczne z przedstawicielami Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, po któ-
rym o godz. 19.45 Papież wróci 
do Nuncjatury Apostolskiej, naj-
lepiej tej nocy strzeżonego bu-
dynku w Polsce.

Święto Warszawy

Piątek jest dniem wielkiej 
papieskiej celebry na pl. Pił-

sudskiego. Tu, o godz. 9.30, 
rozpocznie się Msza św. kon-
celebrowana przez 120 bisku-
pów dla nawet miliona wier-
nych. Papież dotrze na miejsce 
zamkniętymi dla ruchu ulica-
mi o godz. 9.15. W urządzonej 
w pomieszczeniach garnizonu 
wojskowego zakrystii przygo-
tuje się do jednego z najważ-
niejszych punktów swojej piel-
grzymki, Mszy św. sprawowa-
nej w miejscu, gdzie Jan Paweł 
II prosił, by Duch św. zstąpił i 
„odnowił oblicze tej ziemi”.

O godz. 12.00 Ojciec Świę-
ty wróci do nuncjatury apostol-
skiej przy al. Szucha, gdzie po-
żegna się z nuncjuszem i jego 
współpracownikami. O godz. 
15.30 przejedzie zamkniętym 
samochodem ulicami Warsza-
wy na lotnisko, skąd o 16.00 
odleci śmigłowcem na Jasną 
Górę.   TG

Na wizytę 
Benedykta XVI 
w Warszawie 
przygotowano 
m.in. 5 tys. 
plakatów

Ojciec Święty spędzi w stolicy 30 godzin

Warszawa wita Benedykta XVI

 

Wszystko zostało zapię-
te na ostatni guzik. 

Będzie to szczególny czas 
dla Warszawy. Jesteśmy 
przygotowani na każdą 
liczbę pielgrzymów, którzy 
w te dni będą uczestniczyli 
w papieskiej pielgrzymce. A 
może być to nawet milion 
wiernych. Apeluję do praco-
dawców, aby w okresie piel-
grzymki wykazali się „ela-
stycznością” i umożliwili 
swoim pracownikom udział 
w spotkaniach z Papieżem, 
i proszę o zrozumienie 
przy utrudnieniach w ko-
munikacji miejskiej. Proszę, 
aby kierowcy w tym czasie 
nie wjeżdżali do centrum 
Warszawy i pozostawiali sa-
mochody na wyznaczonych 
parkingach, i jak najczęściej 
korzystali z komunikacji 
miejskiej.

MIROSŁAW KOCHALSKI 
p.o. prezydenta Warszawy

MOIM 
ZDANIEM
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Te miejsca zobaczy Ojciec Święty

Papież w stolicy

1

2

3

4
5

6
7

9

10

11

3. Pomnik Bohaterów Getta, 
czwartek, tuż po godz. 12.00 
Wybudowany w 1948 r. 
na miejscu pierwszego starcia 
bojówek żydowskich z 
hitlerowcami w czasie 
powstania w getcie w 1943 r.

4. Pomnik Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie 
czwartek, po godz. 12.10
Platforma wagonu 
deportacyjnego wypełniona 
krzyżami. Na podkładach 
kolejowych wyryto nazwy pól 
bitewnych na Kresach Wschodnich 
oraz miejsc kaźni Polaków.

5. Katedra polowa WP, 
ul. Długa, czwartek,
przed godz. 12.30
Matka wszystkich kościołów 
należących do Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego. 
8 czerwca 1991 r. nieoczekiwanie 
odwiedził ją Jan Paweł II.

6. Katedra warszawska, 
czwartek, godz. 12.30–13.30
Benedykt XVI pomodli się przed 
cudownym krucyfiksem w kaplicy 
Baryczków, wygłosi przemówienie 
do duchownych i nawiedzi kaplice 
sług Bożych: kard. Hlonda i kard. 
Wyszyńskiego.

7. Rezydencja 
Prymasa Polski, 
czwartek, 
godz. 13.45–14.45
W pałacu przy ul. Miodowej 
17/19 Benedykt XVI wraz z orszakiem 
zje w towarzystwie Prymasa
i jego domowników obiad.

1. Okęcie, 
czwartek, godz. 11–11.45
Na lotnisku Benedykta XVI 
wita 2500 zaproszonych 
osób. Papież wygłosi krótkie  
przemówienie. W Warszawie Ojciec Święty 
spędzi blisko 30 godzin. Z Okęcia odleci 
śmigłowcem na Jasną Górę (piątek o16.00).

2. Ul. Żwirki i Wigury, 
czwartek, godz. 11.45
Ojciec Święty przejedzie papamobile do katedry 
św. Jana. Tu najłatwiej zobaczyć Benedykta XVI 
z odległości kilku metrów.

8. Nuncjatura apostolska, 
czwartek, godz. 
15–17.30, piątek 12.15–15.30
Tu Benedykt XVI będzie 
nocował, odpoczywał 
i spożywał posiłki.

9. Pałac Prezydencki, 
czwartek, 
godz. 17.45–18.45
Benedykt XVI spotka się 
z prezydentem Lechem 
Kaczyńskim i jego rodziną 
oraz z władzami sądowniczymi, Sejmu i Senatu. 
Wspólnie pomodlą się w pałacowej kaplicy.

10. Kościół Świętej Trójcy, 
czwartek, godz. 19.00–19.45
W luterańskiej świątyni przy pl. 
Małachowskiego Benedykt XVI 
spotka się z przedstawicielami 
PRE. W zamkniętym spotkaniu 
uczestniczyć będzie tylko 
450 osób.

11. Plac Piłsudskiego, 
piątek, godz. 9.30
Największy plac 
Warszawy pomieści 
z okolicznymi ulicami
i parkiem Saskim nawet milion osób. 
Papieska celebra trwać będzie około dwóch 
godzin. O godz. 12 papież Benedykt XVI 
wróci do nuncjatury w al. Szucha.

8

Z
D

JĘ
C

IA
 T

O
M

A
SZ

 G
O

ŁĄ
B/

IN
FO

G
RA

FI
KA

 JA
C

EK
 B

EK
M

AN



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
21

 m
aja

 2
00

6

VI

Nie tylko piloci i obsługa 
techniczna lotniska dbają  
o bezpieczeństwo podczas lotu.  
O bezpieczeństwo duchowe  
na warszawskim Okęciu dba  
od 14 lat ks. Sławomir 
Kawecki – duszpasterz 
lotniska. W rozmowie z Agatą 
Puścikowską opowiada  
o niezwykłym Gościu, który  
modlił się w kaplicy lotniska. 

AGATA PUŚCIKOWSKA: Spotyka 
Ksiądz codziennie tysiące ludzi, 
właściwie z całego świata…

KS. SŁAWOMIR KAWECKI: – 
O tak, naprawdę wiele osób 
modli się w naszej kaplicy. Ni-
gdy nie wiadomo, kto przyj-
dzie następnego dnia. Raz była 
to Chiara Lubich, innym razem 
Daniel Ange – święci ludzie. W 
kaplicy poznałem też… kard. 
Ratzingera. 

Kiedy doszło do tego spot-
kania?

– Niestety, dokładnie nie pa-
miętam. To było jakieś trzy, mo-
że cztery lata temu. Kard. Ratzin-

ger wracał ze Lwowa, miał w War-
szawie przesiadkę. Jednak samo-
lot do Rzymu opóźnił się trzy go-
dziny. Kardynał pojawił się wte-
dy w naszej kaplicy. Miałem oka-
zję rozmawiać z nim sam na sam, 
przez dość długi czas. To była fa-
scynująca rozmowa, której nigdy 
nie zapomnę. 

Czego dotyczyła?

– Miałem zaszczyt rozma-
wiać na temat Ojców Kościo-
ła blisko trzy godziny. To by-
ło niezapomniane doświadcze-
nie: rozmawiałem z człowiekiem 
fenomenalnego wręcz intelektu 
i jednocześnie wspaniałej, wiel-
kiej duchowości. To był dialog, 
choć wiem doskonale, że przy 
całej mojej wiedzy i umiejętnoś-
ciach, przy nim byłem jak uczeń. 
A trzeba podkreślić, że kard.  
Ratzinger był wspaniałym na-
uczycielem: gdy mówiłem – słu-
chał, zachęcał do wymiany myśli, 
swoim sposobem bycia jakby na-
gradzał moją znajomość tematu.

Media opisywały kard. Ratzin- 
gera jako osobę zimną i nie-
przystępną, a Ksiądz mówi 
„słuchał, zachęcał do wymia-
ny myśli”…

– Ówczesny wizerunek me-
dialny kard. Ratzingera – osoby 
zimnej i nieprzystępnej, zupeł-
nie mija się z prawą. Przyszłego 
papieża zapamiętałem jako czło-
wieka ciepłego, życzliwego i ot-
wartego na ludzi. Nie stwarzał 
barier, a jednocześnie było jasne, 
że jest on człowiekiem wielkiego 
umysłu, że trudno komukolwiek 
się z Nim mierzyć. Widziałem 
błysk w Jego oczach, gdy Kardy-
nał zorientował się, że temat Oj-
ców Kościoła jest mi bliski i do-
syć znany: On się tym po prostu 
cieszył. Gdy podejmował jakiś te-
mat – był na nim całkowicie we-
wnętrznie skupiony, oddawał mu 
się w stu procentach. To dla mnie 
– jako obserwatora – było wręcz 
fascynujące. Dla takiego jednego 
spotkania warto być kapelanem 
lotniska.  

Papież Benedykt XVI powita 
Polskę na Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym im. Fryderyka 
Chopina 25 maja o godz. 
11.00. Na jego przylot będzie  
oczekiwało około 2500 osób. 
Oprócz przedstawicieli władz i 
duchowieństwa, papieża powi-
tają wierni z archidiecezji war-
szawskiej. 

– Wierni, którzy wcześniej 
otrzymali karty wstępu na cere-
monię powitania, na lotnisku bę-
dą się gromadzić już od godz. 
6.00 – mówi kapelan Okęcia ks. 
Sławomir Kawecki. – Będą szcze-
gółowo legitymowani i sprawdza-
ni, bo przecież to oni znajdą się 
najbliżej Ojca Świętego. Potem, 
gdy znajdą się już w wyznaczo-
nym miejscu, będą mogli uczest-
niczyć w modlitwie i śpiewie. 
Młodzi ludzie z Fundacji Dzieło III 

Tysiąclecia oraz harcerze pomogą 
przybyłym skupić się na doniosłej 
chwili i godnie przywitać Następ-
cę św. Piotra. 

Zainteresowanie przywita-
niem Papieża na lotnisku jest 
duże. 

– Gdyby było więcej miej-
sca, Benedykta XVI przywitało-
by o wiele więcej osób; ponieważ 
program wizyty jest napięty, ten 
punkt pielgrzymki wzbudza za-
interesowanie, bo daje szansę uj-
rzenia Ojca Świętego – mówi ks. 
Kawecki.

Oficjalnie w Warszawie kard. 
J. Ratzinger był dwukrotnie. Mię-
dzy innymi na pogrzebie kard. S. 
Wyszyńskiego, 31 maja 1981 r., 
reprezentował Kościół niemie-
cki. Natomiast papież Jan Paweł II 
czterokrotnie rozpoczynał i dwu-
krotnie kończył swoje wizyty w 
ojczyźnie właśnie na Okęciu. AP

Nigdy nie wiadomo, kto odwiedzi kaplicę na warszawskim Okęciu

Rozmawiałem z Papieżem

W tym miejscu wszystko się zaczyna

Chopin powita Benedykta

Ks. Sławomir Kawecki 
od 14 lat pełni posługę kapelana 
warszawskiego lotniska

W tej kaplicy w hali odlotów modlili się „wielcy tego świata”  
– m.in. przyszły papież Benedykt XVI

PI
O

TR
 Ż

YC
IE

Ń
SK

I

PI
O

TR
 Ż

YC
IE

Ń
SK

I



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
21 m

aja 2006

VII

Czego oczekujemy od Benedykta XVI?

Wydarzenie, które nas porwie
Czego oczekujemy po wizycie 
Benedykta XVI w Polsce? 
Jedni chcą go tylko zobaczyć, 
inni słuchać, jeszcze inni 
chcą potwierdzenia, że idą dobrą drogą. 
Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy, 
z jakimi uczuciami czekają 
na Następcę Jana Pawła II.

ANNA, STUDENTKA PSYCHOLOGII
– Mam nadzieję, że piel- 
grzymka Benedykta XVI 
zjednoczy ludzi, tak jak 
robił to Jan Paweł II. 
Jednocześnie chciałabym, 
aby przyjazd nowego pa- 

pieża spowodował, że ludzie otrząs-
ną się wreszcie po śmierci poprzedni-
ka. Wśród rodziny, znajomych widzia-
łam panikę: „Zmarł nasz Papież, co te-
raz będzie?”. Nic nie będzie, wybiorą 
nowego. „ Jest on głową Kościoła nieza-
leżnie od tego, z jakiego kraju pocho-
dzi” – mówiłam im. Teraz mamy okazję 
o tym się przekonać.

KAROLINA MARCHLEWSKA,
ABSOLWENTKA AKADEMII MUZYCZNEJ, PIANISTKA

– Dla mnie pielgrzymka 
Benedykta XVI to przede 
wszystkim przyjazd wielkie-
go przyjaciela papieża. 

Spodziewam się ciepłe-
go przyjęcia Następcy Jana 

Pawła II, naszych otwartych serc, bo jeste-
śmy mu bliscy i on jest nam bliski przez tę 
przyjaźń i kontynuowanie jego dzieła. Ha-
sło „Trwajcie mocni w wierze” rozumiem 
jednoznacznie. Myślę, że to jest jedyna na-
sza nadzieja na te trudne czasy i wiara jest 
naszą podstawą, źródłem, do którego ma-
my wracać. To też oznacza, że zawsze ma-
my się do kogo zwrócić bez względu na 
to, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Mam 
nadzieję, że to hasło będzie potwierdza-

ne w trakcie tej pielgrzymki i dostrzeżone 
zwłaszcza przez młodych.

WANDA NAREW
Z WARSZAWSKIEJ PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

– Pielgrzymka będzie oka-
zją do poznania Benedyk-
ta XVI i porównania z po-
przednim, naszym Ojcem 
Świętym. Nie mam jed-
nak jakichś specjalnych 

oczekiwań w stosunku do tej piel-
grzymki. Moim zdaniem, minęło za 
mało czasu, by jakieś mieć. Do spotka- 
nia z Papieżem przygotowuję się przez 
codzienne Msze św. w kościele św. Sta-
nisława Kostki, w trakcie których czy-
tane są krótkie kazania Benedykta XVI. 
Podobnie jak w poprzednich latach, 
wybieram się na Mszę na plac Piłsud-
skiego. 

KRYSTYNA GUCEWICZ,
POETKA I REŻYSERKA

– Pielgrzymka Papieża nie 
powinna być wydarze-
niem, w związku z któ-
rym raptem poczujemy się 
odświętnie. Myślę, że po-
winniśmy się czuć tak ca-

ły czas przez zwracanie się ku wyższym 
wartościom, ku wnętrzu, w świecie, 
który dąży do bardzo naskórkowych 
spraw. Nie jestem tak naiwna, by sądzić, 
że od jednorazowego spotkania z papie-
żem wszystko zmieni się w człowieku na 
lepsze. Na to składają się lata, a nawet 
pokolenia, i powinniśmy o tym pamię-
tać, bo dorobek naszych pokoleń jest 
wielki, z tym że, jak mawiał Norwid: „ Ja-
ko naród jesteśmy wspaniali, jako społe-
czeństwo – żadni”. To się, niestety, po-
twierdza.

Hasło pielgrzymki jest dosyć szcze-
gólne. Zwłaszcza jeśli papież wypowia-
da je do naszego narodu, ponieważ my 
w Europie jesteśmy pewnym ewene-

mentem: nasze kościoły są pełne mło-
dych ludzi, mamy wiele powołań kapłań-
skich. Myślę, że to hasło trafi do nas, by-
śmy bardziej oddali się Panu Bogu i Mat-
ce Bożej.

MAGDALENA FEKETE,
MAMA PIĘCIOMIESIĘCZNYCH BLIŹNIACZEK

– Spodziewam się prze-
de wszystkim przeżyć du-
chowych i poznania Bene-
dykta jako człowieka. In-
teresuję się, kiedy przy-
jeżdża, gdzie będzie, ale 

nie przygotowuję się specjalnie do 
pielgrzymki. Z uwagi na małe dzieci 
nie będę mogła uczestniczyć w żadnym 
ze spotkań z Papieżem, ale mój mąż 
pójdzie. Dla mnie hasło pielgrzymki wią-
że się z tym, co mamy na co dzień: że 
wierzymy, staramy się być dobrymi ludź-
mi, że warto mieć rodzinę i żyć dla in-
nych, że po życiu jest coś więcej. Mo-
ja ciąża i to, że moje dzieci przyszły 
na świat zdrowe, to także trwanie w 
wierze.

JACEK BILSKI
– Mam nadzieję, że Bene-
dykt XVI spełni oczekiwa-
nia Polaków i pokaże, że 
jest kontynuatorem swoje-
go poprzednika, co zresztą 
na każdym kroku podkre-

śla. Nie mam wątpliwości, że jest rów-
nież naszym papieżem, bo pokazał, że 
potrafi być otwarty na ludzi, jest przy-
jaźnie nastawiony nie tylko do Polaków, 
ale też do innych narodów. Nie będę 
brał udziału we Mszy św. na placu Pił-
sudskiego, gdyż uważam takie masowe 
zgromadzenia za niebezpieczne. Oprócz 
tego mam sporo kontuzji ortopedycz-
nych i dłuższe stanie jest dla mnie uciąż-
liwe.

Wysłuchał
DOMINIK JABS 

 R E K L A M A 



Mogliśmy znaleźć w 
Warszawie miej-
sce wygodniej-
sze, większe, 

jednak większość – ja tak-
że – byliśmy za tym, żeby to 
był plac, na którym żegna-
no zmarłego Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, na którym od-
bywały się spotkania z Janem 
Pawłem II – mówi kard. Józef 
Glemp, Prymas Polski.

Niewątpliwie dawny pl. 
Zwycięstwa, zapisał się w pa-
mięci Polaków słowami Jana 
Pawła II z jego pierwszej piel-
grzymki do Polski, w 1979 r.: 
„Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi! Tej zie-
mi!”.  Ale także tym, że w 
miejscu odprawienia papie-
skiej Mszy, w stanie wojen-
nym układano kwietne krzy-
że – wielokrotnie, bo wła-
dza uparcie je usuwała. Na 
pl. Zwycięstwa Polacy tłum-
nie zebrali się także 31 ma-
ja 1981 r., na uroczystościach 
pogrzebowych kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Ty-
siąclecia.

Po raz drugi na placu, już 
wtedy Piłsudskiego, Jan Paweł 
II odprawił Mszę św. w czerw-
cu 1999 r. Powtórzył wów-
czas modlitwę sprzed dwu-
dziestu lat, a także beatyfiko-
wał 108 męczenników z cza-
sów II wojny światowej, Re-
ginę Protman i Edmunda Bo-

janowskiego. Po Mszy zaś po-
święcił kamień węgielny pod 
budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej. 

Po śmierci Jana Pawła II 
to właśnie na pl. Piłsudskie-

go płonęły znicze pamięci, w 
tym miejscu warszawiacy i ca-
ła Polska modliła się za zmar-
łego Ojca Świętego.  3 kwiet-
nia bp Piotr Jarecki odpra-
wił Eucharystię za duszę Ja-

na Pawła II, w której uczest-
niczyło 150 tys. wiernych. Kil-
ka dni później na tym placu 
Prymas Polski, w tej samej in-
tencji, odprawił Mszę św. na-
rodową.
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JOANNA JURECZKO-WILK

Jesteśmy 
przygotowani 

na każdą liczbę 
pielgrzymów  
– mówią władze 

Warszawy. Spodziewają się, 
że na piątkową Eucharystię  

na pl. Piłsudskiego  
może przyjść ponad  

milion wiernych. 

Na Mszę papieską może przyjść ponad milion osób

Już odliczamy...
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Do proroczych słów z 1979 
roku odwołuje się forma obec-
nego ołtarza, przy którym Be-
nedykt XVI będzie sprawo-
wał Eucharystię. Już 10 maja 
na pl. Piłsudskiego ustawiono 
25-metrowy krzyż, w tym sa-
mym miejscu, w którym stał 
nieco niższy krzyż podczas 
papieskiej Mszy w 1979 r. To 
przy nim zgromadzi się po-
nad milion wiernych. Po Eu-
charystii, odprawionej przez 
Benedykta XVI, ołtarz będzie 
jeszcze stał do poniedziałku. 
Jak mówi ks. prałat Andrzej 
Przekaziński: „żeby warsza-
wiacy mogli go dobrze obej-
rzeć”. Nocą ołtarz będzie ilu-
minowany. 29 maja nastąpi 
rozbiórka. Krzyż prawdopo-
dobnie zostanie przekazany 
do jednej z parafii, jednak do 
której – jeszcze nie zdecydo-
wano (krzyż z papieskiej cele-
bry z 1979 r. stoi przed koś-
ciołem św. Maksymiliana Kol-
be na Służewie). 

Jak zapowiedział Prymas 
Polski, Benedykt XVI otrzy-
ma od mieszkańców Warsza-
wy „rzadki i cenny dar”. Nie 
chciał jednak zdradzić, co 
nim będzie.

Z kartami

– Na pewno się wszyscy 
zmieścimy – mówił bp Piotr Ja-
recki, podczas konferencji pra-
sowej, przed przyjazdem Pa-
pieża.

– Wszystko jest zapięte na 
ostatni guzik – zapewniał peł-
niący obowiązki prezydenta 
Warszawy Mirosław Kochalski.

Plac przy ołtarzu został po-
dzielony na sektory, do któ-
rych rozprowadzono 101,8 tys. 
kart wstępu. Wejść do sekto-
rów będzie można od godz. 
3.00 do 8.30. Sektory A, B i 
E są położone blisko ołtarza. 
Najbliżej znajdują się sektory 
dla VIP-ów. Nieco dalej wydzie-

lono miejsce oraz sektor dla 
osób niepełnosprawnych. W 
pobliżu tego ostatniego prze-
widziano punkt medyczny oraz 
toalety, przystosowane do po-
trzeb niepełnosprawnych. Piel-
grzymom w tym sektorze będą 
pomagali wolontariusze: har-
cerze, członkowie PCK i Cari-
tas. Niedaleko ołtarza znajdzie 
się też sektor dla kombatan-
tów. Oba sektory pomieszczą 
ok. 2800 osób. Przygotowano 
w nich 2500 krzeseł.

W dalszej części placu wy-
znaczono dwanaście sektorów 
C i D. Na ich obrzeżach bę-
dą się mieścić punkty medycz-
ne, czekać będą karetki pogo-
towia i działać szpitale polo-
we. W stolicy gotowych do po-
mocy pielgrzymom będzie 50 
karetek, w tym 11 na samym 
placu, jeden śmigłowiec i je-
den samolot. Dyżurować bę-
dzie 15 szpitali stacjonarnych 
oraz osiem polowych. Punkty 
medyczne będą działać także 
na dworcach i w miejscach par-
kingowych. Stacje krwiodaw-
stwa działać będą przez ca-
łą dobę.

Pielgrzymom, którzy przy-
będą na plac, pomogą też har-
cerze, którzy m.in. będą rozno-
sili wodę do picia.

Nie wszystko po łacinie

– Liturgia sprawowana na 
pl. Piłsudskiego będzie Mszą 
św. wotywną o Duchu Świę-
tym – mówi ks. dr Grzegorz Be-
reszyński, odpowiedzialny za 
przygotowanie wizyty Papie-
ża w Warszawie pod kątem li-
turgicznym. – Większość Mszy 
św. będzie odprawiana w języ-
ku polskim. Po łacinie Bene-
dykt XVI odmówi Modlitwę Eu-
charystyczną, obrzędy Komunii 
oraz końcowe błogosławień-
stwo apostolskie. 

Zgodnie z zaleceniem Sto-
licy Apostolskiej, w procesji z 

darami ołtarza niesione będą 
tylko: chleb, wino i woda.

Mszę św. koncelebrować 
będzie 120 biskupów oraz ka-
płanów wyznaczonych przez 
poszczególne diecezje. Ko-
munii świętej będzie udziela-
ło na placu kilkuset kapłanów 
i szafarzy. Gdyby ktoś nie zdą-
żył jej przyjąć, może to zrobić 
w jednym z sześciu namio-
tów eucharystycznych, które 
rozstawione będą na obrze-
żach placu. Komunia święta 
będzie także rozdzielana w 
sześciu najbliżej położonych 
kościołach: akademickim św. 
Anny (Krakowskie Przedmie-
ście 68), św. Brata Alberta 
i św. Andrzeja Apostoła (pl. 
Teatralny 18), seminaryjnym 
(Krakowskie Przedmieście 52/
54), sióstr wizytek (Krakow-
skie Przedmieście 34), Święte-
go Krzyża (Krakowskie Przed-
mieście 3) oraz św. Antoniego 
(Senatorska 31). 

Dla tych, którzy 
nie wejdą na plac
Do sektorów na pl. Piłsud-

skiego wejdzie w piątek nie-
wiele ponad 100 tys. ludzi. 
Reszta znajdzie miejsce na 
pl. Teatralnym, w Ogrodzie 
Saskim, na Królewskiej, Ma-
zowieckiej… Ci, którzy bę-
dą stali daleko od ołtarza, bę-
dą mogli obserwować kon-
celebrę na telebimach. Ekra-
ny będą ustawione w Ogro-
dzie Saskim przy fontannie, 
na ul. Królewskiej na wysoko-
ści pl. Małachowskiego, przy 
biurowcu Metropolitan w kie-
runku ul. Wierzbowej, na ul. 
Ossolińskich w kierunku ul. 
Moliera, przy pl. Teatralnym, 
na pl. Piłsudskiego za pod-
wyższeniem dla dziennikarzy 
oraz przy katedrze św. Floria-
na (telebimy będą wewnątrz 
katedry i na zewnątrz).
 

Na Mszę papieską może przyjść ponad milion osób

Już odliczamy...
 

KARD. JÓZEF GLEMP

Prymas Polski

MOIM 
ZDANIEM

Sądzę, że wymiar 
obecności tu papieża 

Benedykta XVI ma wiel-
kie znaczenie dla jedności 
i harmonii rozwoju eu-
ropejskiego(…). To, że 
do Warszawy – zresztą nie 
pierwszy raz, bo jako kar-
dynał był tu już wielokrot-
nie – przyjeżdża kardynał 
Ratzinger jako papież; 
do Warszawy zniszczo-
nej przez Niemców – on, 
Niemiec, po tych przeszło 
sześćdziesięciu latach, to 
ogromna zmiana. Jest to 
zmiana oblicza tej Ziemi. 
Zmienić oblicze ziemi to 
przede wszystkim zmie-
nić myślenie człowieka. 

WAŻNE INFORMACJE:
Punkty osób zaginionych 26 ma-
ja w okolicach pl. Piłsudskiego 
będą znajdowały się:
 na skwerze Hoovera
 u zbiegu ulic Kredytowej 
i Mazowieckiej
 u zbiegu ulic Marszałkowskiej 
i Królewskiej 
 w rejonie Ogrodu Saskiego, 
przy ul. Fredry
 na pl. Teatralnym

Informacje związane z osobami 
zaginionymi będzie można też 
uzyskać pod numerem tel. 986.
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Benedykt XVI przekonuje, że służba na rzecz jedności chrześcijan stanowi priorytet jego pontyfikatu

Pod okiem Świętej Trójcy
W luterańskim kościele przy 
pl. Małachowskiego Benedykt XVI 
spotka się ze zwierzchnikami siedmiu 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej.To jedno z najbardziej 
kameralnych spotkań  pielgrzymki będzie 
również jednym z najbardziej wymownych.

„Na drodze ekumenizmu najbardziej 
potrzebny jest cierpliwy dialog” – powie-
dział Benedykt XVI w listopadzie ub.r. 
do delegacji Światowej Federacji Luterań-
skiej. Jeśli Wspólną Deklarację o Uspra-
wiedliwieniu, podpisaną przez luteran i 
katolików w Augsburgu w 1999 r., nazwał 
wówczas „kamieniem milowym na wspól-
nej drodze do widzialnej jedności chrześ-
cijan”, to podobne słowa można powie-
dzieć o spotkaniu w luterańskiej świątyni 
w Warszawie.

Ekumeniczna modlitwa będzie trwać 
45 minut. To sporo, gdy wziąć pod uwa-
gę napięty program pielgrzymki: niemal 
tyle samo czasu Benedykt XVI spędzi w 
Wadowicach, gdzie ma nawiedzić bazyli-
kę, zwiedzić dom Wojtyłów i spotkać się z 
mieszkańcami miasta.

Punktualnie o 19.00, prosto z Pałacu 
Prezydenckiego, Papież przejedzie do po-
łożonego kilkaset metrów dalej kościo-
ła luterańskiego przy pl. Małachowskie-
go. W spotkaniu ma uczestniczyć ok. 450 
osób, przede wszystkim zwierzchnicy Koś-
ciołów z PRE, biskupi luterańscy oraz za-
proszeni goście.

Benedykta XVI powitają przy wejściu 
do świątyni przedstawiciele Polskiej Rady 
Ekumenicznej: jej prezes, abp Jeremiasz z 
Kościoła prawosławnego, oraz bp Janusz 
Jagucki z Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. Po krótkiej modlitwie pierwszą 
lekcję odczyta przedstawicielka Kościo-
ła luterańskiego, psalm responsoryjny za-
śpiewa chór z prawosławnej katedry Marii 
Magdaleny, a Ewangelię przeczyta diakon, 
po czym Papież wygłosi homilię. Nabo-
żeństwo będzie sprawowane po polsku i 
włosku. Na zakończenie przewidziane jest 
przemówienie abp. Jeremiasza.

Miejsce spotkania ekumenicznego nie 
jest przypadkowe. To w kościele Świętej 
Trójcy 23 stycznia zwierzchnicy większo-
ści Kościołów chrześcijańskich w Polsce, 
podczas uroczystego nabożeństwa eku-
menicznego podpisali „Deklarację o wza-
jemnym uznaniu ważności chrztu”. „ Je-
steśmy na początku drogi trudnej, ale 
pięknej” – powiedział w wygłoszonej 

wówczas homilii Prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp.

– Ten dokument sprawił, że Polska wy-
sunęła się na czołówkę ruchu ekumenicz-
nego na świecie – mówi ks. dr Włodzi-
mierz Nast, proboszcz kościoła świętej 
Trójcy i gospodarz spotkania.

Charakterystyczny budynek, według 
projektu Szymona Bogumiła Zuga, z ro-
tundą o średnicy 33 m, był już miejscem 

spotkania z papieżem. W 1991 r., podczas 
IV pielgrzymki do Polski odwiedził go Jan 
Paweł II, który także spotkał się z człon-
kami Polskiej Rady Ekumenicznej. Pod-
czas tego spotkania Papież podkreślił, że 
sama tylko tolerancja między Kościoła-
mi to za mało. „Cóż to za bracia i siostry 
w Chrystusie, którzy się jedynie toleru-
ją?!” – pytał retorycznie.

W końcu XVIII wieku kościół Świę-
tej Trójcy był najwyższą budowlą Warsza-
wy. Wnętrze świątyni obiegają charaktery-
styczne dla architektury kościołów ewan-

gelickich dwupiętrowe 
galerie. W czasie II woj-
ny światowej uległ po-
ważnym zniszczeniom. 
16 września 1939 r. spło-
nął, rażony hitlerowskimi 
bombami jako pierwsza 
świątynia w Warszawie. 
Autorem projektu ołtarza 

jest Teodor Bursze. Stojący na nim kru-
cyfiks jest dziełem Józefa Trenarowskie-
go, zaś obraz przedstawiający Chrystu-
sa Zmartwychwstałego pochodzi z poło-
wy XIX w. Autorami witraży są prof. Adam 
Stalona-Dobrzański i Helena Pappe-Bożyk. 
W tylnej części kościoła znajduje się obraz 
przedstawiający ks. Marcina Lutra na sej-
mie w Wormacji w 1521 r., autorstwa Ste-
fana Norblina.  TG

EKUMENICZNE 
CZYTANIE BIBLII

– Tę pielgrzymkę trzeba omodlić „ekumenicz-
nie” – mówi Danuta Baszkowska, prezes sto-
warzyszenia Modlitwy i Pojednania  „Effatha”. 
Comiesięcznemu spotkaniu, tym razem w ramach 
Ekumenicznych Dni Biblijnych, 23 maja prze-
wodniczyć będzie bp Janusz Jagucki, zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
Po raz pierwszy w Warszawie odbędzie się także 
ekumeniczne czytanie Pisma Świętego. Przez ca-
ły dzień w kościele św. Orione przy ul. Lindleya 
przedstawiciele różnych wyznań i wszyscy chęt-
ni będą mogli na głos czytać dowolne fragmen-
ty natchnionej księgi. Wieczorem o godz. 19.00 
podczas nabożeństwa czytane i komentowane bę-
dą przez przedstawicieli luteran, prawosławnych i 
katolików szczególne fragmenty. 



TU PADNĄ WAŻNE SŁOWA
DANUTA BASZKOWSKA,
EKUMENISTKA
– Czuję się szczególnie 
wyróżniona. Będę jedynym 
świeckim katolikiem,  uczest-
niczącym w nabożeństwie 
Słowa w kościele Świętej 
Trójcy. To bardzo oczekiwa-
ne wydarzenie w środowisku zaanga-
żowanych w ekumeniczny dialog przed-
stawicieli różnych wyznań i jednocześ-
nie dowód, jak wielkie znaczenie dla na-
stępcy Jana Pawła II ma zbliżanie się róż-
nych Kościołów. Benedykt XVI pokazuje 
czytelnie, że nie tylko w tej kwestii jest 
kontynuatorem linii Papieża Polaka, ale 
szanuje tradycje ekumeniczne wypraco-
wane przez lata w Polsce. Na jego sło-
wa, wypowiedziane wobec członków 
Polskiej Rady Ekumenicznej, będziemy 
mogli powoływać się wielokrotnie. A 
dla mnie staną się wyznacznikiem życia, 
podobnie jak stało się już spotkanie z 
Janem Pawłem w Łagiewnikach.

Ks. Włodzimierz 
Nast, proboszcz 
kościoła Świętej 
Trójcy, cieszy 
się z wizyty 
Benedykta XVI  
w jego świątyniTO
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Biskupi zachęcają do spowiedzi przed papieską pielgrzymką

Konfesjonały czekają
Gdzie można przystąpić  
do konfesjonału „z ulicy”?  
Często tam, gdzie codziennie 
bywamy, w drodze do pracy  
lub na spacerze.

„Do jakiej Polski przyjeż-
dża Benedykt XVI? Przyjeżdża 
do Polski, która ponad tysiąc 
lat temu otwarła się na Jezusa 
Chrystusa i przyjęła Jego zbaw-
cze orędzie. Ten fakt wpisał się 
głęboko w tożsamość naszego 
narodu i naznaczył w sposób 
istotny jego dzieje. Są to dzie-
je wiary, męstwa i świętości, 
ale także słabości, zwątpienia 
i niewierności. Taka jest prawda 
o życiu chrześcijanina i wspól-
noty chrześcijańskiej, jaką sta-
nowimy” – napisali w specjal-
nym liście biskupi polscy. List 
odczytany we wszystkich koś-
ciołach w Polsce zachęca wier-
nych do odpowiedniego przy-
gotowania duchowego do piel-
grzymki. „Powinniśmy przygo-
tować nasze serca, a więc to, 
co w nas najbardziej osobiste 
i głębokie. W tym zadaniu nikt 
nas nie wyręczy. Warto zasta-
nowić się, w jakie dziedziny 
naszego życia osobistego mo-
żemy wprowadzić większy ład 
i przejrzystość” – napisali bi-
skupi apelując o korzystanie w 
tych dniach szczególnie z sakra-
mentu pojednania i o uczestni-
ctwo w Eucharystii. 

PRZEŻYĆ GŁĘBIEJ
BP PIOTR JARECKI,  
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 
ORGANIZACYJNEGO PAPIESKIEJ 
PIELGRZYMKI W DIECEZJI  
WARSZAWSKIEJ
– To wielkie wy-
darzenie otacza-
my naszą mod-
litwą. Wielka 
modlitwa od-
była się 1 ma-
ja na Polach Wilanowskich, 
a teraz jest kontynuowana 
podczas nabożeństw majo-
wych, gdy czytane są teks-
ty kard. Josepha Ratzingera. 
W szkołach podczas kate-
chizacji przeprowadzo-
ne zostaną specjalne zaję-
cia poświęcone Papieżowi. 
Temu służy także między-
szkolny Konkurs Plastyczny 
„Bóg jest miłością”, w któ-
rym wzięło udział ponad 40 
szkół. Zróbmy wszystko, by-
śmy się na wizytę Benedykta 
XVI przygotowali wewnętrz-
nie. Dwie rady dla tych, któ-
rzy chcą głęboko to spot-
kanie przeżyć: po pierw-
sze przystąpienie do sa-
kramentu pokuty, by na pl. 
Piłsudskiego przyjść w sta-
nie łaski uświęcającej i móc 
przyjąć Komunię. Sugeruję 
także wyciągnąć rękę po je-
dyny dokument, który wy-
szedł spod pióra Benedykta 
XVI, encyklikę „Deus caritas 
est”. Lektura i medytowanie 
jej treści dobrze nas przy-
gotuje na wnikanie w myśl 
Benedykta XVI.

GDZIE DO SPOWIEDZI
Do sakramentu pokuty i pojednania najłatwiej przystąpić we własnej para-
fii przed lub podczas Eucharystii. Ale w Warszawie są miejsca, gdzie w dni 
powszednie dyżurują spowiednicy. Podajemy adresy:
 bazylika archikatedralna, ul. Świętojańska, godz. 7–9.30 i 18 –19.30
 katedra praska, ul. Floriańska 3, godz. 6–8.30 i 18–19
 kościół paulinów, ul. Długa 3 (róg Freta), zawsze na dzwonek przy konfesjonale
 kościół jezuitów, ul. Świętojańska 10, godz. 6.30–12.45, 15–18.45, 20–21
  kościół kapucynów, ul. Kapucyńska 4 (wejście od Miodowej), godz. 

6–12 oraz 16–19
 kościół franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, na dzwonek w godz. 8.30–19
  kościół św. Anny, ul. Krakowskie Przedm. 68, godz. 7–8 i 15.30–19 

oraz na każdorazową prośbę
  kościół Najświętszego Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37, godz. 7–9.30 

oraz 17–19
 kościół św. Jakuba, ul. Grójecka 38, godz. 6.30– 9 i 17–19
 kościół pallotynów, ul. Skaryszewska 12, 8.30-12.30 i 15–17.30
 kościół franciszkanów, ul. Modzelewskiego 98 A, na dzwonek w godz. 9.30–17
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Warszawianie mogą spotkać się z Papieżem również w Krakowie

Bilet pielgrzyma
Wierni, którzy chcą spotkać  
się z papieżem jeszcze raz  
– 28 maja w Krakowie, mogą 
się tam wybrać specjal- 
nymi pociągami, które przy-
gotowały Polskie Koleje 
Państwowe. 

Niewielkie grupy pielgrzy-
mów mogły zamówić pojedyn-
czy wagon w pociągach sta-
łego kursowania, duże grupy 
zorganizowanych pielgrzymów 

miały też możliwość wynajęcia 
całego składu. 

Jak twierdzi rzecznik praso-
wy PKP Inter City, Anna Rosiek, 
niezorganizowani pielgrzymi, 
którzy nie zarezerwowali wcześ-
niej biletów, nie będą mieli jed-
nak problemu z kupieniem bile-
tu na trasie Warszawa–Kraków: 
–  Pociągi na tej trasie kursują 
co godzinę – chętni się zmiesz-
czą. Gdyby nawet się okazało, 
że pielgrzymów na konkretną 

godzinę jest bardzo dużo, jeste-
śmy w stanie dołączyć dodatko-
wy wagon – twierdzi Rosiek. 

Na Mszę świętą w Krakowie 
pojadą wierni z warszawskich pa-
rafii, a także grupy modlitewne i 
osoby należące do wielu duszpa-
sterstw, m.in. na pielgrzymkę wy-
bierają się studenci czy Duszpa-
sterstwo Ludzi Pracy Archidiece-
zji Warszawskiej. 

Dla pielgrzymów PKP Inter-
city przygotowało specjalny bi-

let – „Bilet Pielgrzyma”. Dzięki 
niemu można odbyć podróż do 
Krakowa w jedną lub obie stro-
ny za 50 proc. zwykłej ceny do-
wolnym pociągiem PKP Intercity 
(Intercity, Express, TLK), w wago-
nach 1 lub 2 klasy. Za bilet nor-
malny drugiej klasy w obie stro-
ny zapłacimy  około 80 zł. Wa-
runkiem kupna promocyjnego bi-
letu jest posiadanie ważnej karty 
wstępu na papieską Mszę Świętą.  
 AP
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Papież pobłogosławi kamienie węgielne, obrazy, ale także dewocjonalia, przyniesione przez uczestników

Na plac przyjdź z różańcem
Podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego 
Benedykt XVI  pobłogosławi 
kamienie węgielne pod budowę 
kościołów, religijne obrazy, a nawet 
10-kilogramowy worek nasion.

W czasie wszystkich pielgrzy-
mek Jana Pawła II do Polski do 
pobłogosławienia zanoszono mu 
kamienie, figury, krzyże i dewo-
cjonalia. Wiele kościołów może 
poszczycić się elementami wy-
stroju, które uzyskały papieskie 
błogosławieństwo. Tak będzie i 
teraz, podczas pielgrzymki Be-
nedykta XVI do Warszawy. Pa-
pieskie błogosławieństwo przed-
miotów będzie można uzyskać 
jedynie podczas niedzielnej Mszy 
św. na pl. Piłsudskiego.

Od tygodni do komitetu or-
ganizacyjnego pielgrzymki z ca-
łej Polski napływają zgłoszenia.

– Jest ich wiele, jednak mam 
nadzieję, że wszystkie uda nam 
się umieścić na specjalnym miej-
scu w pobliżu ołtarza – mówi ks. 
Grzegorz Bereszyński szef komi-
sji, przygotowującej pielgrzymkę 
Papieża w Warszawie od strony li-
turgicznej.

Przedmioty do poświęcenia 
zostaną złożone przed Mszą św. 
na specjalnym stoliku, który zo-
stanie ustawiony poniżej ołta-
rza. Błogosławieństwo, którym 
Ojciec Święty zakończy Eucha-
rystię, obejmie też rzeczy przed-
stawione do poświęcenia.

Leśnicy z koszem

Biuro Nasiennictwa Leśne-
go, działające przy Ministerstwie 
Ochrony Środowiska, przygoto-
wuje na niedzielną Eucharystię z 
Benedyktem XVI wiklinowy kosz 
z nasionami. Będą to nasiona naj-
piękniejszych i najcenniejszych 
polskich drzew: sosny mazurskiej 
toborskiej, świerków z Istebnej, 
jodeł z Krynicy, limb tatrzańskich 
oraz najstarszych polskich dębów 
– pomników przyrody.

Leśnicy już mają  nasiona z pa-
pieskim błogosławieństwem. Dwa 
lata temu, podczas pielgrzymki 
do Watykanu, zawieźli Janowi Pa-
włowi II wiaderko żołędzi z naj-

starszego w Polsce, prawie tysiąc-
letniego dębu „Chrobry”. Papież 
je pobłogosławił. W Rudach Raci-
borskich wyhodowano z nich 515 
sadzonek, które teraz sadzone są 
w całej Polsce. W kwietniu jedną 
z nich zasadzono podczas Dnia 
Ziemi na Polach Mokotowskich, 
drugą – przy Biurze Nasiennictwa 
Leśnego. 1 maja Prymas Polski 
i nuncjusz apostolski w Polsce 
posadzili sadzonkę obok budu-
jącej się świątyni Opatrzności 
Bożej. Trzy dni później abp Sła-
woj Leszek Głódź zasadził pa-
pieski dąb przy katedrze św. Flo-
riana na Pradze. Trzecia z  war-
szawskich sadzonek będzie ro-
sła przy Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego, przy ul. Ra-
kowieckiej. Czwarta będzie po-
sadzona 20 maja w Ogrodzie 
Botanicznym PAN w Powsinie.

– Powodzenie pomysłu zachę-
ciło nas do tego, by teraz prosić o 
pobłogosławienie nasion z drzew, 
które są chlubą polskich lasów – 
mówi Ryszard Dzialuk, dyrektor 
Biura Nasiennictwa Leśnego. – 
Zbierzemy około 10 kilogramów 
nasion, które mają certyfikaty. 

W Instytucie przygotowano 
już limby, świerki i jodły. Problem 

jest z dębami, które w 
tym roku zaczęły choro-
wać. Warszawscy leśni-
cy sprowadzą więc żołę-
dzie przechowywane w 
chłodni w Kostrzycy. 

– Przywieziemy je w 
ostatniej chwili, przed 
uroczystościami. Gdy-
byśmy zrobili to wcześ-
niej, nasiona mogłyby zacząć 
kiełkować – wyjaśnia Ryszard 
Dzialuk. 

Po uroczystości nasiona od 
razu zostaną przewiezione do 
nadleśnictwa w Jabłonnie. Tam 
będą rosły dwa, trzy lata. Potem 
„papieskie” limby, sosny, świer-
ki będzie można wysadzać w 
parkach, lasach, przy miejscach 
kultu religijnego.

Ważne dewocjonalia

Ale nie tylko przedmioty 
wystawione na stoliku podczas 
papieskiej Mszy św. uzyska-
ją papieskie błogosławieństwo. 
Obejmie ono także dewocjo-
nalia przyniesione na Mszę św. 
przez wiernych: różańce, me-
daliki, krzyżyki… Podczas bło-
gosławieństwa, udzielanego 

przez Ojca Świętego 
na zakończenie Mszy 
św., wystarczy je pod-
nieść w górę.

– Nie obejmuje ono 
automatycznie wszyst-
kich przedmiotów, 
przyniesionych na plac 
przez pielgrzymów – 
podkreśla ks. Bere-

szyński. – Nie błogosławi się 
ozdobnych łańcuszków i wi-
siorków, ani rzeczy, które nie 
są związane z kultem.

Co daje papieskie błogosła-
wieństwo? Na przykład możli-
wość uzyskania odpustów. W uro-
czystość Apostołów Piotra i Pawła 
osoby, które posługują się przed-
miotem religijnym (krucyfiksem, 
krzyżem, różańcem, szkaplerzem, 
medalikiem), poświeconym przez 
papieża lub biskupa, mogą uzy-
skać odpust zupełny. Oczywiście 
muszą spełnić także inne warun-
ki otrzymania odpustu: być w sta-
nie łaski uświęcającej i przyjąć Ko-
munię święta, odmówić modlitwę 
za Ojca Świętego oraz wyznanie 
wiary, być wolnym od wszelkiego 
przywiązania do grzechu (nawet 
powszedniego).

JOANNA JURECZKO-WILK

JO
AN

N
A 

JU
RE

C
Z

KO
-W

IL
K

Dyrektor 
Ryszard Dzialuk 
i Agata Nowak 
kompletują 
nasiona, 
które będzie 
błogosławił  
Papież
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Kiedyś nie powiesić flagi znaczyło 
tyle samo, co „być prawdziwym 
Polakiem” – mówi Lilianna 
Niewiadomska, której rodzina  
już od dwóch pokoleń 
prowadzi sklep z artykułami 
propagandowymi. – Teraz mamy 
takie czasy, że nie powiesić flagi, 
to „obciach”. Szczególnie, gdy 
mamy święto narodowe lub 
przyjeżdża do nas wielki Gość. 

Sklep na Okopowej znają 
chyba wszyscy warszawiacy. To 
tutaj przyjeżdżało się i przyjeż-
dża po flagę. Najczęściej bia-
ło-czerwoną, ale coraz częściej 
– szczególnie przed pielgrzym-
ką Benedykta XVI, żółto-białą i 
błękitno-białą. 

– Ludzie często błędnie in-
terpretują kolory i symbolikę 
flag: myślą, że błękit to kolor 
papieski, albo że flaga biało-żół-
ta to flaga Watykanu – mówi p. 
Lilianna. – Tymczasem kolor nie-
bieski to kolor po prostu maryj-
ny. Jeśli chodzi natomiast o flagę 
biało-żółtą, to jest to raczej sym-
bol papiestwa. Flaga Watykanu 
jest żółto-biała, gdzie kolor żół-
ty znajduje się przy drzewcu, a 
po środku ma herb Watykanu. 
Przy tym jest kwadratowa, nigdy 
prostokątna. 

Stroimy okna

Gdy przyjeżdżał do Polski 
Jan Paweł II, czasem słysza-
ło się opinie osób zdegusto-
wanych „kiczowatym” wystro-
jem okien. Niektórzy narzeka-
li, że można na nich zobaczyć 
wszystkie „święte obrazki” z ca-
łego domu, że sztuczne kwiaty, 
papierowe chorągiewki, że bez-
guście, że po co to komu...

– A ja mam ogromne zro-
zumienie na tego typu „kicz” 
– mówi p. Lilianna. – Ktoś, 
kto ubiera okno na przyjazd 
dostojnego Gościa, robi to z 
potrzeby serca. Mówi głośno: 
„Cieszę się, że jesteś! Jesteś dla 
mnie kimś ważnym i wspania-

łym”. I co z te-
go, że cała ta 
dekoracja nie 
jest zbyt este-
tyczna? Tu  
nie chodzi o 
walory arty-
styczne, ale o 
uczucia. 

– Zawsze 
gdy przyjeż-
dżał Jan Pa-
weł II, mimo 
że nie mieszkałam przy tra-
sie przejazdu, ubierałam na 
czas pielgrzymki okno – mó-
wi 75-letnia Leonarda Kozłow-
ska z Warszawy. – Teraz, mi-
mo że mieszkam w 12-piętro-
wym wieżowcu, też w ten spo-
sób przywitam Papieża. Posta-
wię w oknie kwiaty, wywie-
szę biało-żółtą flagę, którą sa-
ma uszyłam. Chociaż tyle mo-
gę zrobić, żeby pokazać, że je-
go pielgrzymka jest dla mnie 
ważna. Chciałabym, żeby War-
szawa powitała Papieża radoś-
nie i kolorowo. 

Stroimy kościoły

– Przygotowując się na 
przyjazd Ojca Świętego, po-
winniśmy nie tylko udekoro-
wać wnętrze, ale też prze-
strzeń zewnętrzną: okna, do-
my, kościoły, budynki i instytu-
cje świeckie – żeby również na 
zewnątrz było widać, że przyj-
miemy serdecznie Ojca Świę-
tego i Jego wizytę chcemy głę-
boko przeżyć – podkreśla bp. 
Piotr Jarecki.  AP

Przyjmijmy Papieża radośnie i kolorowo

Flaga mówi: „Cieszę się”!

NIEKTÓRE SKLEPY W WARSZAWIE,  
W KTÓRYCH MOŻNA NABYĆ FLAGI: 

 Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19
 Ars Christiana: ul. Targowa 68, Chmielna 6
 Księgarnia „Josephinum”, ul. Deotymy 41
 Księgarnia „Pallottinum”, ul. Skaryszewska 12
 Sklep z Art. Propagandowymi, ul. Okopowa 25

Flagi – papieskie, maryjne i narodowe, można kupić w wielu przyparafial-
nych kioskach, dostępne są też w sklepach z dewocjonaliami i księgarniach. 
Ich cena waha się w zależności od materiałów z jakich zostały zrobione, a 
także od wielkości. Małą, papierową chorągiewkę kupimy już za około 2 zł. 
Flagę z materiału (wymiary ok. 100×70 cm) można kupić już od ok. 10 
zł. Cena wzrasta, gdy na fladze znajduje się nadruk papieskiego bądź na-
rodowego herbu (wtedy flaga kosztuje ponad 20 zł).
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W sklepie przy 
Okopowej można 

kupić flagi  
i chorągiewki  
na powitanie 

Ojca Świętego

Obok
Wybór flag jest 

duży, a najtańszą 
można kupić  

już za 10 zł
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Nad bezpieczeństwem Ojca 
Świętego i pielgrzymów czuwać 
będzie 15 tysięcy policjantów.

Podczas wizyty Benedykta 
XVI policja zapewni nie tylko pi-
lotaże Papieża i jego otoczenia, 
ale także pomoc osobom uda-
jącym się na spotkania z Ojcem 
Świętym. Będzie prowadzić spe-
cjalne izby dziecka i opiekować 
się osobami zaginionymi, bę-
dzie także kontrolować zawar-
tość bagażu przy wejściu do sek-
torów, a policjanci w cywilu tak-
że chronić przed kieszonkowca-
mi i innymi przestępcami. Cho-
ciaż z analizy poprzednich wi-
zyt papieskich wynika, że prze-
stępczość w dniach i miejscach 
pobytu Papieża była zazwyczaj 
znikoma, najczęściej najniższa 
w ciągu całego roku.

Policja radzi, by w miesz-
kaniach usytuowanych wzdłuż 
tras przejazdu Papieża nie przyj-
mować żadnych obcych osób. 
Zaleca usunąć z okien i balko-
nów doniczki z kwiatami oraz 
inne przedmioty, które mogły-
by zagrażać zgromadzonym na 
chodnikach wiernym. Nie wolno 
rzucać żadnych przedmiotów, w 
tym kwiatów, na trasę przejazdu 
Papieża. Należy także zwrócić 
uwagę na ograniczoną nośność 
balkonów, zwłaszcza w starych 
budynkach.

Na dwie godziny przed 
przejazdem Ojca Świętego tra-
sy przejazdu zostaną zamknię-
te dla ruchu. Nie wolno wcho-
dzić tam na jezdnię, przecho-
dzić przez płotki i liny ograni-
czające, zabronione jest wspina-
nie się na drzewa, ogrodzenia, 
słupy, bramy.

O czym trzeba 
pamiętać?

 przybyć na miejsce celebry, 
do wyznaczonego kartą wstępu 
sektora, na 2 godziny przed roz-
poczęciem uroczystości, zwró-
cić uwagę na lokalizację punktów 
medycznych, izb dla zaginionych, 
WC itp. (mapy będą publikowane 
w lokalnej prasie)

 zabrać ze sobą pro-
wiant oraz napoje (tyl-
ko w plastikowych bu-
telkach)
 zabrać ze sobą nie-
zbędne leki oraz kartkę 
z informacją o ewentu-
alnej chorobie
 zwrócić szczególną uwagę 
na dzieci i osoby upośledzone 
psychicznie (warto w ich kie-
szeniach umieścić kartkę z da-
nymi osobowymi)
 nie zabierać ze sobą cen-
nych przedmiotów, dużych 
kwot pieniędzy itp.
 nie wnosić do sektorów no-
ży, ostrych przedmiotów, bro-
ni, parasoli (niebezpieczne i 
zasłaniają widok) itp.
 zabrać ze sobą przeciw-
słoneczne okrycie głowy oraz 
okrycie przeciwdeszczowe

Biała służba

Prawie pół tysią-
ca harcerzy i harcerek 
ZHP będzie służyć po-
mocą mieszkańcom 
stolicy i pielgrzymom 
w czasie wizyty Be-
nedykta XVI w War-
szawie. O bezpie-
czeństwo podczas 
Mszy Świętej na pla-
cu Piłsudskiego 26 maja za-
dbają harcerscy ratownicy i 
roznosiciele wody, którzy bę-
dą krążyć wśród pielgrzymów. 
Przyjezdnym pomogą pracow-
nicy harcerskich punktów in-

formacji, zaś harce-
rze ze służb repre-
zentacyjno-porządko-
wych wspomogą służ-
by miejskie podczas 
przejazdu Papieża uli-
cami Warszawy oraz 

w czasie Mszy św.
– Harcerstwo jest ruchem, 

który realizuje ideały służby 
Bogu przez służbę ludziom. 
Pokażemy, że tak jest. Harce-
rzy uczymy, jak budować świat 
pokojowych relacji, jak być ot-
wartym, jak świadczyć o praw-
dzie, o tym, co jest dobre i 
piękne – podkreśla hm. Teresa 
Hernik, naczelnik ZHP.

Na billboardach  
i w gazetach
W Warszawie stanęło 25 

billboardów, reklamujących 
pielgrzymkę Benedykta XVI. 

Organizatorzy przy-
gotowali także 500 
tys. egzemplarzy 
bezpłatnego infor-
matora pielgrzyma, 
który będzie rozda-
wany na pl. Piłsud-
skiego, a dla dzienni-
karzy – 5 tys. książek 
z informacjami o lu-
dziach, z którymi Pa-

pież się spotka i miejscach, 
które nawiedzi. Jest tam tak-
że rozdział poświęcony cha-
rakterystyce diecezji warszaw-
sko-praskiej i archidiecezji 
warszawskiej.

Informacje  
dla pielgrzymów:

Warszawska Straż Miejska 
uruchomiła telefon informacyj-
ny dla pielgrzymów: ogólnopol-
ski: 022 5 986 986 i warszawski: 
986. Pod tymi numerami opera-
torzy w językach: angielskim, ro-
syjskim, słowackim, francuskim, 
włoskim i niemieckim udzielają 
informacji, m.in. o punktach me-
dycznych, zmianach w komunika-
cji, osobach zaginionych oraz jak 
dotrzeć do sektorów.

W Internecie

Przydatnych informacji o piel-
grzymce można również szukać 
w Internecie. Bardzo rozbudowa-
ny serwis na temat pielgrzym-
ki Benedykta XVI w Polsce opra-
cowała Katolicka Agencja Infor-
macyjna we współpracy z PAP. 
Po adresem www.b16.pl można 
szukać pogłębionych analiz do-
tyczących poszczególnych punk-
tów programu pielgrzymki, cha-
rakterystyk miejsc, które odwie-
dzi i biogramów osób, z którymi 
się spotka. Interesujący jest rów-
nież dział dokumentujący wszyst-
kie wypowiedzi Papieża skiero-
wane do Polaków. Serwis na te-
mat wizyty Benedykta XVI w War-
szawie opracowała także kuria 
warszawska. Pod adresem: www.
benedykt.archidiecezja.warsza-
wa.pl zamieszczono m.in. inter-
aktywną mapę sektorów na pl. 
Piłsudskiego z zaznaczonymi go-
dzinami i kierunkami wejść. Swo-
ją stronę ma także urząd miasta. 
Serwis www.warszawa.um.gov.pl/
b16 dostarcza m.in. mapy prze-
jazdów Ojca Świętego, informa-
cje dla kombatantów i osób nie-
pełnosprawnych, a także o oso-
bach zaginionych. 

Rady policji

Bezpiecznie na pielgrzymce
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Policja będzie 
chronić  
nie tylko 
Papieża, ale  
i pielgrzymów
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W czasie wizyty Papieża  
w Warszawie część ulic  
w centrum miasta będzie 
zamknięta dla ruchu, a w części 
będą obowiązywać ograniczenia. 
Czy i jak najsprawniej poruszać się 
wtedy po mieście oraz jak dotrzeć 
na miejsca celebry? Poniżej 
podajemy informacje, które mogą 
się przydać podróżującym.

Już 8 maja, kiedy zaczęła 
się budowa ołtarza przy pl. Pił-
sudskiego, zamknięto przejazd 
przez plac. 

Tu nie wjeżdżamy

Od 22 maja na trasie, którą 
będzie poruszał się Ojciec Świę-
ty, będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się (także na uli-
cach poprzecznych, na długoś-
ci 50 m od trasy przejazdu). 24 
maja przez cały dzień z ruchu 
będą wyłączone pl. Piłsudskie-
go, ul. Królewska i al. Szucha. 
25 maja komunikacja miejska 
będzie kursowała jak co dzień. 
Jednak od godz. 8.00 do godz. 
16.00 dnia następnego będzie 
wyłączony z ruchu Trakt Kró-
lewski (na odcinku Spacerowa 
–Świętojerska). W czwartek od 
godz. 8.00 do 12.30 nie będzie 
też można przejechać ulicami: 
Traktem Królewskim (od Space-
rowej do Muranowskiej), Świę-
tojerską, Anielewicza, Zamen-
hofa, Lewartowskiego, Stawki, 
Muranowską oraz Żwirki i Wi-
gury. Od godz. 11.00 zamknięte 
dodatkowo będą: Trasa Łazien-
kowska (od Grójeckiej do Wi-
słostrady) oraz ulice poprzecz-
ne do wyżej wymienionych. 
25 maja w godz. 14.00–15.00, 
17.00–17.30 i 19.00–20.00, a 
także w piątek w godz. 8.00–
9.00 nie będzie można wje-
chać w ulice poprzeczne do 
Traktu Królewskiego (Trasa Ła-
zienkowska, Piękna, Al. Jerozo-
limskie, Świętokrzyska, al. So-
lidarności). W piątek od godz. 
10.30 do ok. 14.00 wyłączo-
ne będą z ruchu ul. Marszał-

kowska (pl. Bankowy–Aleje Je-
rozolimskie) oraz al. Solidarno-
ści (pl. Bankowy–Jagiellońska). 
W godz. 11.30 do 12.00 nie-
przejezdne będą: Trakt Królew-
ski (Spacerowa–Świętojerska), 
przejazdy poprzeczne oraz Mar-
szałkowska (pl. Bankowy–Al. Je-
rozolimskie) i al. Solidarności 
(pl. Bankowy–Jagiellońska). 26 
maja od godz. 12.30 do ok. 
16.00 zamknięte będą ul. Żwir-
ki i Wigury oraz Trasa Łazien-
kowska (Grójecka–Wisłostrada). 
Oprócz nich od godz. 15.00 nie 
wjedziemy także w ulice po-
przeczne.

Oczywiście zamknięcie ulic 
spowoduje, że autobusy miej-
skie będą kursowały objazda-
mi. W piątek obowiązywać bę-
dzie rozkład jazdy świąteczny, 
z wyjątkiem linii podmiejskich, 
które będą kursować jak co 
dzień. Metro w piątek – według 
rozkładu dnia powszedniego, z 
przesunięciem godzin szczytu 
przed i po Mszy na pl. Piłsud-
skiego. W tych godzinach prze-
jazd metrem będzie bezpłatny.

Samochód zostaw  
na parkingu
Pełniący obowiązki prezy-

denta Warszawy Mirosław Ko-
chalski zaapelował do kierow-
ców, by w dniach pobytu Oj-
ca Świętego w stolicy, jeśli to 
możliwe, nie wjeżdżali do cen-

trum miasta. Osoby, które będą 
dojeżdżały na piątkową Mszę 
św. na pl. Piłsudskiego, będą 
mogły zostawić samochody na 
wyznaczonych parkingach i da-
lej jechać specjalnymi, bezpłat-
nymi liniami parkingowymi. W 
ten sam sposób będą mogły 
też wracać ze Mszy. Linie będą 
kursowały w godz. 4.30–9.30 i 
12.00 do ok. 14.00.

Żeby po zakończeniu piąt-
kowej Eucharystii uczestni-
cy mogli sprawnie dotrzeć do 
domu, zostaną uruchomione 
specjalne autobusy w kierun-
ku największych warszawskich 
osiedli. Będą one czekały na 
pasażerów na pl. Bankowym, 

wzdłuż ul. Marszałkowskiej i 
Świętokrzyskiej. I tak przy me-
trze Świętokrzyska należy szu-
kać autobusów jadących w kie-
runku: Jelonek, Wiatraczej, 
Gocławia, Wilanowa, Szczęś-
liwic i Ursusa; z pl. Bankowe-
go odjeżdżać będą autobusy 
w kierunku: Bemowa, Chomi-
czówki, Nowodworów, Bródna, 
a sprzed Domów Centrum po-
jadą autobusy na Targówek. O 
szczegóły będzie można zapy-
tać pracowników ZTM, którzy 
w piątek w jaskrawożółtych ka-
mizelkach będą udzielać infor-
macji w rejonie pl. Piłsudskie-
go, Świętokrzyskiej, Marszał-
kowskiej i pl. Bankowego. JJW

Komunikacja w czasie pielgrzymki

Zamknięte ulice, dodatkowe autobusy

PARKINGI DLA SAMOCHODÓW I AUTOBUSÓW
 na terenie Toru Wyścigów Konnych przy ul. Puławskiej 266
 przy Torze Łyżwiarskim Stegny przy ul. Inspektowej 1
 przy zajezdni autobusowej przy ul. Inflanckiej
 przy zajezdni autobusowej przy ul. Chełmskiej
 przy Hali Widowiskowo-Sportowej TORWAR i na ul. Łazienkowskiej 
oraz ul. Myśliwieckiej 
 dla autobusów i samochodów osobowych: na jednym pasie ul. 
Wybrzeże Gdyńskie i ul. Wybrzeże Gdańskie, po obu jezdniach od mostu 
Grota Roweckiego do ul. Sanguszki
 dla autobusów i samochodów osobowych: ul. Gagarina po obu stronach 
ulicy na jednym pasie od ul. Czerniakowskiej do ul. Belwederskiej
 dla autobusów i samochodów osobowych: na ul. Jagiellońskiej po 
obu stronach ulicy na jednym pasie od ul. Budzyńskiej-Tylickiej do ron-
da Starzyńskiego
 przy Cmentarzu Komunalnym Północnym
 na lotnisku na Bemowie
 przy Cmentarzu Bródnowskim od ul. Odrowąża

PRZYSTANKI LINII PARKINGOWYCH:
P-1(parkingi na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu) – Wyścigi, 
Centrum, Bełdan, Orzycka, Gotarda, Bartłomieja
P-2 (parkingi na Torwarze, ul. Gagarina, w zajezdni MZA przy ul. 
Chełmskiej) – Torwar, Legia-Stadion, Sielce, Chełmska, Spacerowa, Metro 
Świętokrzyska
P-3 (parkingi przy Jagiellońskiej oraz na Wisłostradzie) – pl. Bankowy, 
most Gdański, Cytadela, Centrum Olimpijskie, most Grota-Roweckiego, 
Dyrekcja FSO, Budzyńskiej-Tylickiej, Śliwice, PIMOT, Rondo Starzyńskiego, 
pl. Bankowy.



W czasie papieskiej pielgrzymki 
okolice placu Piłsudskiego będą 
nieprzejezdne

JO
AN

N
A 

JU
RE

C
Z

KO
-W

IL
K



G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
21

 m
aja

 2
00

6

XVI

  REKOLEKCJE PRZED 
PIELGRZYMKĄ PAPIEŻA
Ojcowie Antonello Caddeu i Enrique Porcu, 
misjonarze żyjący w favelach São Paulo po-
śród najbiedniejszych, głosić będą na war-
szawskim Służewie rekolekcje poprzedzające 
Zesłanie Ducha Świętego i wizytę Benedykta 
XVI w Polsce. Rekolekcje zatytułowane „Żyć w 
duchu” rozpoczną się 21 maja, a zakończą 24 
maja, w przededniu przyjazdu Ojca Świętego 
do Polski. Odbędą się w służewskim kościele 
ojców dominikanów. 
  WYSTAWY KAPLICZEK
21 maja 2006 r., w godz. 10.00–20.00 w parafii 
św. Łukasza Ewangelisty (ul. Górczewska 176), 
na placu po spalonym kościele, przy ocalałej z 
pożaru drewnianej kapliczce i dzwonnicy od-
będzie się plenerowa wystawa pt. „Kapliczki 
w rzeźbie i fotografii”. Towarzyszyć jej bę-
dą: spotkanie z twórcami, koncert kapeli lu-
dowej oraz aukcja prac na rzecz budowy no-
wego kościoła. 21 i 28 maja 2006 r., w godz. 
10.00–18.00 wystawę będzie można obej-
rzeć przy kościele św. Franciszka w Izabelinie 
(ul. 3 Maja 83). Eksponowane na niej będą ka-
pliczki wykonane przez twórców z wielu re-
gionów Polski.
  POCHWAŁA KOBIECOŚCI
Pallotyńskie Duszpasterstwo Akademickie 
„Studnia” zaprasza 21 maja na godz. 19.00 
do kościoła przy ul. Skaryszewskiej 12 w 
Warszawie, gdzie będzie wystawiane orato-
rium „Maria Virgo – pochwała kobiecości”.
  ROK 1968
23 maja o godz. 18.00 w Domu Spotkań 
z Historią, przy ul. Karowej 20, odbędzie 
się wykład prof. Jerzego Eislera: „Polski rok 
1968” oraz prezentacja jego książki, któ-
ra ukazała się pod tym samym tytułem. 
  SKUTECZNIE SZUKAĆ PRACY
Integracyjny Klub Pracy Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej zaprasza wszystkich za-
interesowanych udziałem w zajęciach ak-
tywizacyjnych, które odbędą się 24 maja 
w godz. 11.00–15.00. Uczestnicy dowiedzą 
się m.in., jak poprawnie przygotować CV i 
LM oraz co zrobić, żeby dobrze zaprezento-
wać się na rozmowie kwalifikacyjnej. Zapisy: 
Integracyjny Klub Pracy; ul. Lubelska 30/32; 
tel. 670–21–77; e-mail: klubpracy@caritas.pl.
  NA DZIEŃ MATKI
26 maja o godz. 17.00 przed obrazem MB 
Matki Królów i Narodu w kościele środowisk 
twórczych na pl. Teatralnym zostanie odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich matek.
  PARAFIALNY FESTYN
Parafia św. Marka Ewangelisty na Targówku 
(ul. Zamiejska 6) 27 maja organizuje festyn z 
okazji pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI 
do Polski oraz z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka. Podczas festynu wystąpią parafialne 
zespoły, będzie można wziąć udział w wielu 
konkursach i loterii fantowej. Dochód z lote-
rii zasili parafialną świetlicę św. Romualda. 

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor oddziału, ks. Marcin Brzeziński 
– asystent kościelny, Joanna Jureczko-Wilk, Agata Puścikowskawarszawa@goscniedzielny.pl

WARSZAWSKI

Zapowiedzi

Żołnierze z 3. Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego z Warszawy, których zwykle 
można oglądać podczas uroczystych zmian 
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
nie chcą odejść do cywila przed wizytą 
apostolską Benedykta XVI. 

Ponad 100 „malowanych chłopców” po-
prosiło dowódcę Batalionu Reprezentacyjne-
go ppłk. Romana Januszewskiego o przedłu-
żenie służby wojskowej na okres pielgrzym-
ki Papieża do Polski. Zaskoczony dowódca 
po konsultacjach z przełożonymi przystał na 
ich prośbę.

Według decyzji Ministra Obrony Naro-
dowej, żołnierze powinni zostać zwolnie-
ni ze służby między 23 a 25 maja, jed-
nak dzięki decyzji dowódcy Garnizo-
nu Warszawa, gen. dyw. Jana Klejszmi-
ta, który wyraził zgodę na przedłuże- 
nie służby, żołnierze zaprezentują się przed 
Benedyktem XVI. Kompania Reprezentacyjna 
będzie brała udział m.in. w uroczystości po-

witania Ojca Świętego na 
Okęciu i Mszy św. sprawo-
wanej na pl. Piłsudskiego.

– O tym pragnieniu żoł-
nierzy dowiedziałem się 
od męża zaufania kompa-
nii. Postanowiłem przepro-
wadzić anonimową ankietę. Aż 95 proc.  bio-
rących w niej udział wyraziło chęć uczestni-
ctwa w ceremoniach związanych z wizytą pa-
pieską – mówi ppłk Januszewski. Otrzyma-
łem 102 pisemne deklaracje, z których wyni- 
kała ogromna chęć i entuzjazm dla wzięcia 
udziału w uroczystościach pielgrzymkowych. 

Nie jest to pierwszy przypadek, kie-
dy tuż po oficjalnym zakończeniu służ- 
by żołnierze rezerwy Batalionu Reprezen-
tacyjnego uczestniczą w ważnych uroczy- 
stościach. Było już tak np. podczas po- 
grzebu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

– Na takie spotkania czeka się całą służbę, 
mamy szczęście uczestniczyć w prawdziwie 
historycznym wydarzeniu – powiedział szer. 
Damian Turkiewicz. 

Oprac. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Żołnierze przedłużyli służbę

Chcą być blisko Papieża

102 żołnierzy 
przedłużyło 

służbę, 
by spotkać się 

z Benedyktem XVI
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Trwa IV Piaseczyńska Wiosna Muzyczna. 
W niedzielne wieczory, w kościele św. 
Anny przy pl. Piłsudskiego, można posłu-
chać profesjonalnie wykonywanej muzy-
ki… zupełnie za darmo. 

Dawne chorały, śpiewy klasztorne oraz 
szereg kompozycji od XVIII w. zabrzmią 
w piaseczyńskim kościele 21 maja o godz. 
19.30. Wykona je Męski Zespół Muzyki Cer-
kiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka. 

Tydzień później, 28 maja, o godz. 19.30 
kościół św. Anny będzie gościł Perfugium – 
Zespół Liturgicznej Muzyki Dawnej i Trady-
cyjnej. Chór, założony w 1997 r. przez gru-
pę młodzieży śpiewającej w scholi domini-
kańskiego duszpasterstwa szkół średnich w 
Krakowie, skupia się na repertuarze związa-
nym z okresami liturgicznymi roku kalenda-
rzowego. 

Wstęp na koncerty jest wolny.  
 MK

IV Piaseczyńska Wiosna Muzyczna

Koncerty w Piasecznie
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