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Spotykał, poznawał, słuchał…

Rok arcybiskupa
Pragnę, aby Święto Mi-

łosierdzia było ucieczką 
i schronieniem dla wszyst-
kich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników 
– dyktował św. Faustynie 
Pan Jezus. Czy warszawska 
Wola może stać się drugi-
mi Łagiewnikami? Abp Nycz 
wierzy, że skrzyżowanie ul. 
Deotymy i Górczewskiej, 
u stóp posągu Chrystusa 
Miłosiernego, już taką rolę 
odgrywa. Konfesjonały, które 
w niedzielę po Wielkanocy 
stają na skwerze, zawsze są 
pełne. Może 1 czerwca, na 
rodzinnym pikniku w usta-
nowionym właśnie Dniu 
Dziękczynienia przy Świątyni 
Opatrzności Bożej także będą 
tłumy. Tym razem, by dzięko-
wać za udzielone łaski.  

za Tydzień
 KsiążKi czy debaty – co nas 

kusiło na Targach?
 sympatia, miłość, małżeństwo 

– zaproszenie

Przekonanych jest o tym kilkadziesiąt 
osób z grupy „Santo Subito”, zawiąza-

nej spontanicznie przy kościele św. O. Pio 
na Ursynowie po śmierci Jana Pawła II. Od 
trzech lat starają się chodzić śladami Papieża. 
Kilkanaście wycieczek, m.in. do Wadowic, a 
wkrótce także do Lwowa, pozwala im spoj-
rzeć na pontyfikat w bardzo osobisty spo-
sób. Ale spotykają się także co miesiąc pod-
czas dyskusji o papieskim nauczaniu, takich 
jak z Pawłem Zuchniewiczem, autorem ksią-
żek o tematyce papieskiej. 29 marca człon-
kowie „Santo Subito” zaplanowali konkurs 
wiedzy o życiu przyszłego świętego. – Ile tak 

naprawdę znamy z tych 
28 000 stron zapisanych 
przez „naszego Papieża”. 
Ile czytaliśmy jego ency-
klik, książek czy poezji? – 
mówi Maciej Trybulec, je-
den z liderów grupy. 

Paweł 
Zuchniewicz  
uzasadniał, 
dlaczego czuje 
się człowiekiem 
Pokolenia JP2
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ŚwIęcI nIe odchodZą

Równo rok temu abp Kazimierz Nycz poślubił 
diecezję warszawską. Jaki jest bilans dwunastu 
miesięcy kierowania naszym Kościołem?

Gdy wobec wypełnionej szczelnie wiernymi 
katedry warszawskiej, 1 kwietnia 2007 r., abp Ka-
zimierz Nycz  zapowiadał kapłanom, że chce ich 
wszystkich poznać i odwiedzić w miejscach ich po-
sługi, nikt nie zdawał sobie sprawy, że swoją proś-
bę spełni tak szybko. W ciągu pół roku objechał 
wszystkie, czyli ponad dwieście, parafii diecezji, 
spotykał się z niezliczoną liczbą wiernych, z niemal 
każdym środowiskiem, które chciało z rozmawiać z 
nowym pasterzem diecezji: z wielodzietnymi rodzi-
nami, z samorządowcami, z artystami, młodzieżą, 
z licznymi stowarzyszeniami i ruchami. Rozmawiał 
z ministrami edukacji o religii w szkole i na matu-
rze, zabierał głos w sprawach in vitro i problemów 
międzynarodowych, podejmując w tym czasie wie-
le decyzji usprawniających funkcjonowanie diece-
zjalnych instytucji. Nie uchylał się od niewygod-
nych pytań dziennikarzy (na samym ingresie było 
ich ponad stu), których interesowało, jak zamierza 
ożywić wiarę ludzi w wielkim mieście. Abp 
Nycz od początku odpowiadał, że wpraw-
dzie ma pewien „bagażnik doświadczeń”, 
ale „nie jest tak, że teraz wszystko moż-
na wysypać na środku Warszawy i powie-
dzieć: mam gotowe recepty”. Zamiast te-
go był „lęk, wzruszenie i pokora”, by god-

nie stąpać śladami wielkich poprzedni-
ków: kard. Hlonda, Wyszyńskiego i Józefa 
Glempa. To, w jaki sposób chce ukończyć 
budowę Świątyni Opatrzności Bożej (wię-
cej na stronach IV–V), wiele mówi o stylu 
tego duszpasterzowania. TG

Abp Kazimierz 
nycz spotkał 
się niemal ze 
wszystkimi 
środowiskami 
warszawy
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Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych

Są jeszcze wolne miejsca
PkiN. 4 marca w Pałacu Kultury 
i Nauki wznowiono bezpłat-
ne zajęcia dla seniorów w ra-
mach programu „Warszawa przy-
jazna Seniorom”. Uczestnicy mo-
gą uczyć się tańca towarzyskie-
go, malarstwa, plastyki, cerami-
ki, tkactwa, śpiewu, a także brać 

udział w zajęciach z kinemato-
grafii. Spotkania odbywają się 
we wtorki i czwartki, pomiędzy 
godz.  10.00 a 13.30, w Pałacu 
Młodzieży (pl. Defilad 1). Są jesz-
cze wolne miejsca i chętni mo-
gą zgłosić się telefonicznie: 022 
699-80-02, 699-80-11.

Zmarł ks. Jerzy Różalski 
UrsUs. 11 marca 2008 roku 
zmarł w Szpitalu przy Banacha 
ks. Jerzy Różalski. Miał 84 lata, 
w kapłaństwie przeżył 55. Był 
proboszczem parafii Czersk, 
Sierzchowy i Worów. Od 22 
lat rezydował przy parafii św. 

Józefa w Warszawie-Ursusie. 
Msza św. pogrzebowa zosta-
ła odprawiona 13 marca 2008 
r. w kościele parafialnym św. 
Józefa, po czym Zmarły spo-
czął na cmentarzu Solipse przy 
ul. Ryżowej.

Abp Nycz do młodzieży 
kościół wszystkich 
świętych. Podczas spotkania 
z młodzieżą abp Kazimierz Nycz 
przestrzegł przed wybiórczym 
traktowaniem Pisma Świętego i 
nauczania Kościoła. Wskazał, że 
niedzielna Msza św. jest podsta-
wowym elementem zakorzenie-
nia w wierze. Liturgia Niedzieli 
Palmowej, której przewodniczył, 
była sprawowana w łączności z 
uczestnikami 23. Światowego 
Dnia Młodzieży w Polsce i za gra-
nicą. – Nie wolno – tak jak ludzie 
Jerozolimy – traktować wybiór-
czo tego, co mówi Pismo Święte. 
Nie wolno traktować wybiór-
czo tego, czego naucza Kościół, 
bo wtedy jesteśmy zdolni zawo-
łać „ukrzyżuj!”, tak jak zawołali 
mieszkańcy Jerozolimy – mówił w 
homilii metropolita warszawski. 
– Bądźcie uczniami Chrystusa. 
Przygotowując się do dorosłości, 
przygotowujcie się do tego, że-
by być jego apostołami! – apelo-
wał do młodych uczestników li-
turgii. Abp Nycz zalecił, by mło-
dzież przygotowywała się do sa-
kramentu bierzmowania w ma-

łych grupach. Prosił młodych, aby 
zrozumieli, iż nie wystarczy przy-
gotowanie jedynie na bazie sa-
mej tylko katechezy szkolnej. 
Potrzeba spotkań: modlitwy i roz-
mów w małych grupach para-
fialnych, pod kierunkiem anima-
torów. 
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Bądźcie uczniami chrystusa. 
Przygotowując się do dorosłości, 
przygotowujcie się do tego, żeby 
być jego apostołami! – apelował  
do młodych uczestników liturgii  
abp nycz

Zabytkowy ogród
80-lecie zoo. „Myślę, że 
trudno znaleźć warszawia-
ka, który nigdy nie był w war-
szawskim  zoo” – powiedziała 
prezydent Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz na spotkaniu z pracow-
nikami  Warszawskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Ogród w tym ro-
ku obchodzi 80. urodziny. Miejski 

Ogród Zoologiczny w Warszawie 
został otwarty 11 marca 1928 ro-
ku. Pierwszymi zwierzętami, któ-
re przyszły na świat, były peka-
ri i dwa lwy. Największym osiąg-
nięciem hodowlanym ogrodu 
przed wojną były urodziny sło-
nicy Tuzinki. Już w pierwszym 
miesiącu istnienia zoo odwiedzi-
ło ponad 6,5 tys. zwiedzających. 
Dzisiaj w zoo możemy podziwiać 
ponad 4 tys. zwierząt. W 2007 
roku ogród odwiedziło 700 tys. 
osób. Warszawski Miejski Ogród 
Zoologiczny wraz z pobliskim 
Parkiem Praskim wpisany jest do 
rejestru zabytków. Z okazji rocz-
nicy 1 czerwca planowany jest 
wielki piknik dla warszawiaków.Jo
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w warszawskim zoo żyje  
ponad 4 tys. zwierząt

Uksw. Sale konferencyjne, bi-
blioteka oraz laboratoria i au-
le wykładowe – do użytku od-
dane zostało Centrum Edukacji 
i Badań Interdyscyplinarnych 
UKSW. Poświęcenia nowe-
go kompleksu budynków na 
Młocinach dokonał 17 mar-
ca metropolita warszawski i 
Wielki Kanclerz tej uczel-
ni abp Kazimierz Nycz. W 
Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych swoją 
siedzibę będą miały Wydział 
Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk 
Matematyczno-Przyrodniczych 
wraz z laboratoriami, a także 
Wydział Prawa i Administracji, 
hala widowiskowo-sportowa, 

księgarnia, restauracja, hotel 
asystencki i dom studencki 
oraz główna biblioteka UKSW. 
Główna aula nowego kam-
pusu otrzymała imię Roberta 
Schumana, jednego z ojców 
zjednoczonej Europy, którego 
proces beatyfikacyjny rozpo-
czął się 14 maja 2004 r. Na 
UKSW, na 7 wydziałach i 24 
kierunkach, studiuje ponad 18 
tys. studentów. W tym roku 
uruchomione zostały dwa no-
we kierunki – archeologia i sto-
sunki międzynarodowe. W ro-
ku akademickim 2008/2009 na 
UKSW przybędą trzy nowe kie-
runki: biologia, inżynieria śro-
dowiska i kulturoznawstwo.

Sklonują Syrenkę
starówka. Syrenka, stojąca 
na Rynku Starego Miasta, zosta-
ła zdemontowana i przeniesiona 
do pracowni konserwatorskiej. 
Rzeźba znajduje się w pracowni 
konserwatora metalu, gdzie zo-
stanie przygotowana jej kopia, a 
oryginał przejdzie prace konser-
watorskie. Wszystko odbywa się 
pod okiem Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Powrót 
kopii Syrenki na Rynek Starego 
Miasta jest planowany za oko-
ło sześć tygodni. Oryginał sta-
nie na zadaszonym dziedzińcu 
Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy. Dzięki temu XIX- 
-wieczna rzeźba dłuta K. Hegla 
nie będzie narażona na zmia-
ny atmosferyczne oraz dewa-
stacje wandali. Decyzja o prze-
niesieniu oryginału rzeźby 
w bezpieczne miejsce zapadła w 
Ratuszu w styczniu tego roku.

w miejscu oryginału rzeźby hegla 
za kilka tygodni stanie jej kopia To
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Nie byłoby Święta Miłosierdzia Bożego na Woli, 
gdyby nie ks. Jan Sikorski. „Uczyńmy w tym 
miejscu, w to ważne święto – warszawskie 
Łagiewniki” – apeluje abp Kazimierz Nycz.

Ks. Jan Sikorski, ojciec duchowy war-
szawskich kapłanów, przez ponad 20 lat 
proboszcz parafii św. Józefa (właśnie roz-
poczęła obchody 70-lecia swojego istnie-
nia), opowiada o swojej pierwszą wizytę 
na ul. Deotymy, jeszcze incognito, po nomi-
nacji proboszczowskiej. Przyszedł pokłonić 
się przed Najświętszym Sakramentem, ale 
przedsionek od wnętrza świątyni oddzie-
lony był solidną kratą. Zaczepiła go pani, z 
pretensją, że nic nie powinno w ciągu dnia 
blokować dostępu do kościoła. „Długo jest 
pani parafianką?” – zapytał. „No widzi pa-
ni. A ja jestem proboszczem od kilkudzie-
sięciu minut”. Tak naprawdę wszystko, co 
udało się osiągnąć w parafii w ciągu ostat-
nich lat, to następstwo tego dialogu. Ksiądz 
Jan uświadamiał wiernym, że to ich parafia. 
I starał się nie przeszkadzać.

– Potrzeba takich pasterzy, którzy nie 
stoją przy bramie swojej owczarni i segregu-
ją, kto się do niej nadaje, a kto nie, ale szu-
kają tych, którzy się zagubili. To jest Ewan-
gelia – mówił abp Kazimierz Nycz, odpra-
wiając 16 marca w intencji ks. Jana Sikor-
skiego Mszę św. z okazji 50-lecia jego świę-
ceń.

Tak też było z posą-
giem Chrystusa Miłosier-
nego. Ogromny ponad-
pięciometrowy pomnik 
stanął osiem lat temu w 
narożniku parku przy ul. 
Górczewskiej. Ludzie gro-
madzą się przy nim nie 
tylko w uroczystości do-
tyczące świętej Fausty-
ny, Miłosierdzia Bożego, 
ale także w inne rocznice 
i święta. Zbierają się ra-
zem, odmawiają Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, rozważają „Dzienniczek”, mod-
lą się. 

– U ks. Sikorskiego zawsze można by-
ło podziwiać brak schematyzmu, zdolność 
dostrzegania dobra w ludziach, pozytyw-
ne patrzenie na świat. Jego zapał i gorli-
wość sprawiły, że o parafii św. Józefa na 
Kole mówi się dobrze w całej archidiecezji 
warszawskiej – ocenia abp Nycz.

W Niedzielę Miłosierdzia, 30 marca o 
godz. 15.00, metropolita warszawski od-
prawi nabożeństwo przy figurze Jezusa Mi-
łosiernego.

– Podziękujmy tam wspólnie za dary 
Bożego Miłosierdzia, które objawiły się w 
Chrystusowej śmierci i zmartwychwstaniu 
– zaprasza arcybiskup. – Uczyńmy w tym 
miejscu, w to ważne święto – warszawskie 
Łagiewniki. Tomasz Gołąb

Święto miłosierdzia bożego

Warszawskie Łagiewniki
Uczyńmy 

z tego miejsca 
warszawskie 

Łagiewniki 
– apeluje 
abp nycz, 

zapraszając 
na Święto 

Miłosierdzia 
Bożego, 

30 marca
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unikał kościelnej kariery. 
Wspominał, że w 1963 r. 
udało mu się (tak!) unik-
nąć zostania proboszczem 
i odtąd oddał się pracy 
naukowej. 17 marca w 
wieku 86 lat zmarł ks. 
prof. andrzej luft, znany 
historyk sztuki.

Na drzwiach swojego pokoju przy ul. Ksią-
żęcej 21 zawiesił tabliczkę informacyjną: za-
bytek prawem chroniony.

– Był człowiekiem wielkich zdolności, a 
przy tym nadzwyczaj skromnym i bezpośred-
nim – wspomina ks. Grzegorz Kalwarczyk, 
kanclerz warszawskiej kurii. – Odszedł kapłan 
o wielkim poczuciu humoru i ostrym, czasem 
ciętym języku. Nigdy nie marzył o kościelnej 
karierze, a nawet jej konsekwentnie unikał.

Chciał być architektem. Ale w 1943 r. za-
pisał się na pierwszy tajny kurs w Warszaw-
skim Seminarium Duchownym. Pracował ko-
lejno w Lubochni, Żychlinie, Karczewie oraz 
przez 9 lata w warszawskiej parafii św. Woj-
ciecha na Woli. Od 1963 r. wykładał archeo-
logię chrześcijańską i historię sztuki kościel-
nej. Od 1969 r., przez 26 lat był dyrektorem 
seminaryjnej biblioteki,  a od 1983 r. – kon-
serwatorem zabytków w archidiecezji war-
szawskiej. Był też członkiem Prymasowskiej 
Rady Budowy Kościołów oraz Komisji Arty-
styczno-Architektonicznej i cenzorem treści 
ksiąg religijnych.

Przez 45 lat mieszkał w parafii św. Alek-
sandra. Jego pasją było wykonywanie różno-
rodnych prac plastycznych, makiet kościołów 
zaprojektowanych przez ojca, prac w zakre-
sie drobnej stolarki czy metaloplastyki. Jego 
zdanie przeważyło o wyborze obecnie reali-
zowanego projektu świątyni Opatrzności Bo-
żej w Wilanowie.

Zmarł 17 marca w wieku 86 lat. W kapłań-
stwie przeżył 60 lat Msza św. pogrzebowa 
została odprawiona w kościele św. Aleksan-
dra, we wtorek wielkanocny, 25 marca. Spo-
czął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Po-
wązkowskim. TG/kai

zmarł ks. andrzej luft

Kochał Kościół
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Rok po objęciu rzą-
dów w archidiece-
zji warszawskiej abp 
Kazimierz Nycz przed-

stawił na konferencji prasowej 
plany dalszej budowy komplek-
su Opatrzności Bożej na Polach 
Wilanowskich. Chodzi głównie 
o pozyskanie funduszy, wyko-
rzystanie już przyznanych oraz 
o przejrzyste i sprawne zarzą-
dzanie budową. Nowi ludzie, 
którym metropolita powierzył 
sprawę wotum w Wilanowie, 
z nowymi pomysłami dają na-
dzieję na to, że budowa znów 
ruszy i, zgodnie z planem, w 
najbliższych trzech latach bu-
dowla będzie gotowa w stanie 
surowym.

centrum ruszy?

W listopadzie ubiegłego ro-
ku abp Nycz stwierdził, że bu-
dowana w Warszawie świątynia 
stanie się elementem znacznie 
szerzej zakrojonego Centrum 
Bożej Opatrzności. Centrum to 
łączyć będzie element sakral-
ny z inicjatywami o charakte-
rze kulturalnym, edukacyjnym 
oraz charytatywnym. 

Budową zajmie się więc po-
wołane pod koniec ubiegłego 
roku Centrum Opatrzności Bo-
żej. Będzie pilnowało prac na 
budowie, ale też będzie po-
zyskiwało pieniądze i już pla-
nowało urządzanie kompleksu, 
na przykład organizowało część 

muzealną. W skład kompleksu 
o powierzchni 20 tys. metrów 
kwadratowych wejdą: świątynia 
Opatrzności Bożej, muzeum Ja-
na Pawła II i kard. Stefana Wy-
szyńskiego, centrum edukacyj-
no-kulturalne młodzieży, a tak-
że panteon wielkich Polaków, w 
którym będą pochowani i upa-
miętnieni ludzie zasłużeni dla 
Kościoła i narodu (obok sym-
bolicznego grobu Jana Pawła II, 
na panteonie pochowano poe-
tę ks. Jana Twardowskiego oraz 
ks. Zdzisława Peszkowskiego, 
kapelana Rodzin Katyńskich).

Centrum Opatrzności Bożej 
chce też bardziej intensywnie 
promować ideę budowy świą-
tyni, jako dziękczynienia całe-

centrum opatrzności bożej dokończy budowę kompleksu kościelnego w Wilanowie

Plan dla świątyni
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Centrum 
Opatrzności Bożej 
zajmie się budową 

świątyni Opatrzności Bożej 
i towarzyszących 

jej obiektów. 1 czerwca 
będzie dniem 

dziękczynienia 
i ogólnopolskiej zbiórki 

na rzecz budowy 
świątyni-wotum.

tekst 
Joanna Jureczko-Wilk
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go narodu: za naszą historię, 
za Prymasa Tysiąclecia kard. 
Stefana Wyszyńskiego, za pon-
tyfikat Jana Pawła II. 

– Na początku skoncentru-
jemy się na najbardziej pilnych 
sprawach, czyli na samej bu-
dowie. Ale już w maju chcemy 
przedstawić, jak kompleks bę-
dzie wyglądał od środka. Trzy 
czwarte jego powierzchni bę-
dzie przeznaczone pod działal-
ność kulturalną i muzealną. My-
ślimy nad sposobami zagospo-
darowania tych miejsc – obiecu-
je Piotr Gaweł, przewodniczący 
Zespołu ds. Powołania Centrum 
Opatrzności Bożej. 

Centrum Opatrzności Bożej 
chce gromadzić zabytki, opraco-

wywać zbiory, 
urządzać stałe 
i czasowe wy-
stawy, prowa-
dzić działal-
ność promo-
cyjną i eduka-
cyjną. Będzie 

także wspierać inicjatywy spo-
łeczne oraz prowadzić działal-
ność o charakterze charytatyw-
nym. Do stworzenia nowoczes-
nego muzeum chce zaprosić naj-
lepszych polskich muzealników, 
którzy przedstawią życie i do-
robek dwóch wielkich Polaków: 
kard. Wyszyńskiego i Jana Pa-
wła II, w sposób jasny zrozu-
miały dla młodych i zachęcający 
do bliższego poznania. Człon-
kowie Centrum nie ukrywają, 
że pod tym względem wzorem 
dla nich jest Muzeum Powstania 
Warszawskiego.  

Mury pójdą do góry
Według bilansu Fundacji 

Budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej, inwestycja do tej po-
ry kosztowała 79 mln zł. Za 
te pieniądze udało się zrobić 
zaledwie 70 proc. stanu suro-
wego otwartego całego kom-
pleksu. 

W grudniu ubiegłego roku 
zakończyła się kolejna faza bu-
dowy stanu surowego samej 
świątyni. Prace doprowadzono 
do poziomu, w którym może 
zacząć się budowa części kul-
turalno-muzealnej, czyli m.in. 
pomieszczeń pod przyszłe, no-
woczesne, multimedialne mu-
zeum Jana Pawła II i kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Tę część 
prac będzie też współfinanso-
wał budżet państwa, a reali-
zowała wyłoniona w przetargu 
firma Warbud z Warszawy. 

– Nie wiemy dziś, ile będzie 
kosztowała cała inwestycja, ani 
kiedy będzie gotowa – mówi ks. 
Paweł Bekus, odpowiedzialny za 
stronę finansową przedsięwzię-
cia członek Zespołu ds. Powoła-
nia Centrum Opatrzności Bożej. 
– Do końca roku chcielibyśmy 
wybudować część muzealną, w 
ciągu następnych dwóch, trzech 
lat – pomosty i kopułę. 

– Zdaję sobie sprawę z te-
go, że jest to budowa, która 
musi być rozłożona na wiele 
lat – mówi abp Kazimierz Nycz. 
– Chcemy jak najszybciej osiąg-

nąć ten najtrudniejszy w budo-
wie: stan surowy. Bardzo bym 
chciał, żebyśmy osiągnęli go w 
2010 r. Potem etapami będzie-
my wykańczali kompleks. Jak 
szybko pójdzie wykańczanie 
wnętrza i uruchamianie, zależy 
do wielu czynników, głównie 
od finansów. W zależności od 
tego, jak uda się nam wszyst-
kim w to zaangażować i włą-
czyć w to wszystkich Polaków, 
także tych za granicą, postępy 
budowy będą widoczne.

Jest za co dziękować
Oprócz wpłat indywidual-

nych ofiarodawców oraz spon-
sorów, których coraz trudniej 
znaleźć, budowa zyska nowe 
źródło finansowania. Od po-
czątku swoich rządów w War-
szawie abp Nycz zabiegał o 
to, by wznoszenie narodowego 
wotum nie było tylko sprawą 
jednej diecezji. Biskupi zgodzi-
li się, by 1 czerwca we wszyst-
kich 10 tys. parafii w Polsce ze-
brać datki na tacę dla budują-
cej się w stolicy świątyni-wo-
tum. 

Metropolita warszawski 
abp Kazimierz Nycz potrakto-
wał ten gest szerzej i ustanowił 

dzień 1 czerwca w archidiece-
zji warszawskiej Dniem Dzięk-
czynienia za historię, ale tak-
że za nasze obecne życie, za 
najbliższych. I chciałby, żeby 
idea tego dnia rozszerzyła się 
w całej Polsce.

– Czasami jesteśmy naro-
dem rozkapryszonym, mało 
wdzięcznym za to, co dostali-
śmy, zarówno od Boga, jak i in-
nych ludzi. A mamy za co dzię-
kować! Słowo „dziękuję” po-
winno stać się powszechnym w 
naszym życiu – mówi abp Kazi-
mierz Nycz.

Metropolita tłumaczył też, 
dlaczego Dzień Dziękczynienia 
będzie obchodzony co roku w 
pierwszą niedzielę czerwca:

– Prawie wszystkie piel-
grzymki Jana Pawła II do Pol-
ski odbyły się w pierwszej po-
łowie sierpnia. Za nie też po-
winniśmy dziękować. Także w 
czerwcu 1989 r. odzyskaliśmy 
wolność, przez wybranie – nie 
całkiem jeszcze wolnego – par-
lamentu. 

Na pierwszy dzień Dzięk-
czynienia abp Nycz zaprasza 
wszystkich na plac przed Świą-
tynią Opatrzności Bożej, gdzie 
odbędzie się rodzinne spotka-
nie mieszkańców stolicy. 

ZBUdUJeMy Ją rAZeM
abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawsKi
– Chciałabym zaapelować, żeby w budowę kom-
pleksu Opatrzności Bożej w Wilanowie włączyły 
się osoby indywidualne, ale też samorządy, rząd 
państwa, jeśli tylko zechcą. Powiedzmy otwarcie: 
ksiądz prymas kard. Józef Glemp i Kościół dźwi-
gają w pewnym sensie zastępczo to historyczne 
zobowiązanie. Budowa świątyni nie jest wprost 
zobowiązaniem Kościoła. Podjęły je gremia polityczne dwie-
ście lat temu. My musimy je realizować dzisiaj wspólnie. Nie 
wymawiajmy sobie, kto ile dał na to pieniędzy, bo jeżeli skła-
da się ofiarę, to się jej nie wymawia. Mówimy o wotum na-
rodowym, w którym wszyscy będą mogli znaleźć miejsce – 
w budowaniu, a potem w korzystaniu z tego dzieła. Nie tyl-
ko Kościół ma dziękować za minione czasy i za pontyfikat 
Jana Pawła II. 

piotr Gaweł, przewodNiczący zespołu ds. powołaNia
ceNtrum opatrzNości bożej
– Cały ten projekt to są ludzie. Ludzie, którzy go 
zaczynali kilkaset lat temu, i ci, którzy go konty-
nuowali, ale również ci, którzy wzięli na siebie 
obowiązek profesjonalnej pracy, tak aby Centrum 
stało się nowoczesną instytucją kultury. Chcemy 
działać w oparciu o najwyższe standardy i przej-
rzystość finansową, budując poprzez ciężką pra-
cę szerokie zaufanie społeczne wokół tego projektu.

centrum opatrzności bożej dokończy budowę kompleksu kościelnego w Wilanowie

Plan dla świątyni

Stan surowy 
świątynia może 
osiągnąć już 
w 2010 roku, 
ale wykańczana 
będzie etapami
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książki 
 dla czytelników

Jak żyć 
po 
tragedii?
Straciła męża strażaka, który 
ratował ludzi z płonących wież 
World Trade center. mimo że 
upłynęły trzy lata, wciąż budzi 
się w nocy z sercem przeszy-
tym bólem, przyniesionym w 
ów straszny wrześniowy pora-
nek 2001 r.

„Cień wrześniowego poran-
ka” to powieść Karen Kingsbu-
ry, matki sześciorga dzieci i po-
czytnej amerykańskiej powieś-
ciopisarki, której książki roz-
chodzą się za oceanem w mi-
lionowych nakładach, nie tyl-
ko nagradzanych przez czytel-
ników, ale także przenoszo-
nych na duży ekran. Katolicka 
opowieść koncentruje się wo-
kół pracy Jamie Bron, wdowy 
po strażaku, poległym podczas 
akcji ratowniczej 11 września. 
Poświęcona pracy wolontariu-
sza w małej kaplicy św. Pa-
wła w pobliżu dziury w zie-
mi po World Trade Center, 
spotyka na swojej drodze no-
wą miłość. Kogo? Zaprasza-
my do lektury. Dla Czytelni-
ków, którzy 31 marca o godz. 
12.00 zadzwonią do redak-
cji pod numer 022 621 57 99, 
mamy cztery egzemplarze po-
wieści, ufundowane przez wy-
dawnictwo Rafael. 
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Westchną za ciebie na Siekierkach

Modlitewna erka
„Ojcze ratuj: syn po narkotyki 
zaczął sięgać”. Dziesiątki takich 
próśb otrzymują codziennie 
o. Eugeniusz Fiołek i współbracia 
pijarzy z Siekierek. Powołali więc 
Modlitewne Pogotowie Ratunkowe.

Andrzej Anuszkiewicz, przed-
siębiorca, wie, co robić z czasem. 
Ale w poniedziałki wsiada w sa-
mochód i pruje przez całą War-
szawę,  z Legionowa na Siekierki. 
Od trzech lat przyjeżdża do sank-
tuarium Matki Bożej Nauczyciel-
ki Młodzieży modlić się za tych, 
którzy tego potrzebują.

– To nie obowiązek, ale pa-
sja. Pragnienie pomagania innym 
mnie tu goni – mówi, przekra-
czając progi okazałej świątyni 
przy ul. Gwintowej.

20 tomów cudów
Wieże kościoła doskonale wi-

dać z oddanej dwa lata temu 
Trasy Siekierkowskiej. W środ-
ku grupka ludzi odmawia Ró-
żaniec, potem uczestniczy we 
Mszy św. i adoracji. Na ołtarzu 
składane są wszystkie prośby, ja-
kie trafiają do pijarów za pośred-
nictwem SMS-ów, telefonicznie, 
przez znajomych. Tak działa po-
gotowie.

– Czasem przychodzi dwa-
dzieścia, a czasem nawet sto 
osób. Część z nich z własnymi in-
tencjami: bo ktoś z rodziny po-
błądził, ktoś ma operację, ko-
goś trzeba wyrwać z sekty. Ty-
siące intencji… – przyznaje pan 
Andrzej.

„Księgi łask, podziękowań 
i próśb” liczą na Siekierkach 
już dwadzieścia tomów. Alko-
hol, hazard, brak pracy lub jej 
znalezienie, zdanie egzaminu i 
uzdrowienie, duchowe i fizycz-
ne… Całe ludzkie życie zamyka 
się w krótkich westchnieniach, 
wypowiadanych w miejscu pry-
watnych objawień.

– Pan Jezus, objawiając się 
ponad trzydzieści razy Włady-
sławie Papis, mówił: „Daję wam 
swoją Matkę”. Maryja zaś za-
powiadała, że Jej Syn weźmie 

nas pod swój płaszcz. 
I ludzie przychodzą tu 
prosić – tłumaczy pro-
boszcz, o. Jan Taff SchP.

w szkole Maryi
Na pomysł Modli-

tewnego Pogotowia Ra-
tunkowego wpadł o. Eu-
geniusz Fiołek.

– Bo wszystkie zgła-
szane nam przypadki 
były nagłe i niecierpią-
ce zwłoki – mówi pijar. 
– Chociaż akurat to po-
gotowie wymaga i cza-
su, i cierpliwości. Spot-
kania rozpoczynamy o 
17.30, a kończymy czę-
sto po 20.00. Bo chcemy 
tworzyć wspólnotę, któ-
ra w szkole Maryi uczy 
się ofiarowywać swoje 
życie i to, co nas boli, za innych.

– Nauka w szkole Maryi jest 
bezpłatna. Zapisać się można w 
każdy poniedziałek w sekretaria-
cie swego serca. Dyrektorem jest 
Pan Jezus. Gdy są kłopoty z na-
uką, można zawsze prosić o po-
moc Matkę Bożą Nauczycielkę – 
podkreślają zaangażowani w Po-
gotowie pijarzy. 

O. Fiołek na poniedziałkowy 
Różaniec, Eucharystię i modli-
twę wstawienniczą przed Naj-

świętszym Sakramentem zapra-
sza wszystkich. Lubi mówić: „du-
że i małe dzieci”.

duże i małe dzieci
– Bo wszyscy przed Ojcem 

jesteśmy dziećmi. Tylko niektó-
rym życie się zagmatwało – mó-
wi, przytaczając słowa Jezusa do 
małej Władzi: „Jam więzień miło-
ści, ukryty w tabernakulum. Cze-
kam na was, aż do mnie przyj-

dziecie. Klęknijcie przed 
moim ołtarzem, wyciąg-
nijcie ręce i wołajcie: Je-
zu, zmiłuj się nad nami, 
Jezu, przyjdź do serca 
mego. Niech dusza mo-
ja rwie się do Ciebie, Je-
zu”.

Prywatne objawienia 
nie zostały jeszcze uzna-
ne przez Kościół, ale abp 
Kazimierz Nycz, metro-
polita warszawski, od-
wiedzając sanktuarium, 
zachęcał pijarów, by za-
interesowali teologów 
rozwiniętym tam kultem 
Matki Bożej. I nie usta-
wali w pracy. Modlitew-
na erka to przecież tyl-
ko jedna z pijarskich ini-
cjatyw. Najgłośniejsza 
z nich jest parafiada (w 
tym roku będzie odby-
wać się już po raz 20.).

Swoje intencje do Modlitew-
nego Pogotowia Ratunkowego 
można podawać mailem: sanktu-
arium@pijarzy.pl lub osobiście w 
każdy poniedziałek o godz. 17.30 
w sanktuarium na Siekierkach (ul. 
Gwintowa 3). Dojazd autobusami: 
167 (przystanek końcowy Sanktu-
arium Siekierki), 108 (przystanek 
Siekierkowska) lub 143, 301, 359 
(przystanek Sanktuarium Siekier-
ki na Trasie Siekierkowskiej).

Tomasz Gołąb
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Andrzej 
Anuszkiewicz 
jest w pogotowiu 
od początku. 
cieszy się, że 
osoby, którym 
pomogła 
modlitwa 
wstawiennicza, 
teraz same chcą 
modlić się za 
innych.
Poniżej: 
Modlitewne 
Pogotowie 
ratunkowe 
na Siekierkach 
odbywa się 
w każdy 
poniedziałek. 
Ale intencje 
można przesyłać 
przez cały 
tydzień
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dlaczego nie ratyfikowano konwencji ottawskiej?

Złe miny
Każda piękna, mimo że miny 
urwały im nogi. Pozowały do 
zdjęć, żeby świat zobaczył, ile zła 
wyrządza człowiek człowiekowi.

Na zdjęciach Mortena Traa-
vika, norweskiego aktora i re-
żysera, widać dziesięć uczest-
niczek pierwszego na świecie 
konkursu piękności dla kobiet 
będących ofiarami min przeciw-
piechotnych. Wszystkie pocho-
dzą z Angoli, kraju najbardziej 
dotkniętego problemem min. 
Szacuje się, że przez śmiercio-
nośną broń poszkodowanych 
zostało tam 80 tys. ludzi. Ale na 
całym świecie na kolejne ofia-
ry czyha zagrzebanych w ziemi 
jeszcze 100 milionów innych. 4 
kwietnia przypada Międzynaro-
dowy Dzień Przeciw Minom.

Polska, wraz z innymi 121 
państwami, podpisała konwen-
cję ottawską (jednym z jej ini-
cjatorów była Stolica Apostol-
ska) w 1997 r. Do tej pory jed-
nak żaden z rządów jej nie ra-
tyfikował. Obok Wysp Marshal-
la, jesteśmy jedynym pierwot-
nym sygnatariuszem konwen-
cji o zakazie użycia, produkcji, 
składowania i przekazywania 
min przeciwpiechotnych oraz 
o ich zniszczeniu, któremu nie 
udało się tego zrobić, mimo że 
od podpisania dokumentu mi-
nęło ponad 10 lat.

Sfotografowane w elegan-
ckich sukienkach, w makijażu, 
piękne Angolki mają być wyrzu-

tem sumienia dla świa-
ta, którego broń co 20 
minut rani lub zabija ko-
lejną osobę. Szczegól-
nie silne wrażenie wy-
wierają informacje za-
mieszczone przy każdej 
fotografii: data i okolicz-
ności wypadku, siła eksplozji, ro-
dzaj miny, jej cena i producent.

Na terenie Polski wciąż 
przechowuje się blisko mi-
lion min przeciwpiechotnych. 
Wśród tych urządzeń wybucho-
wych są dwa rodzaje: PMD-6 
oraz MON, które okrutnie oka-
leczyły uczestniczki Konkur-

su Miss Landmine w 
Angoli. Wchodząc na 
stronę miss-landmine.
org można oddać swój 
głos na najpiękniejszą 
kandydatkę. Głosować 
można do 3 kwietnia. 
Wyniki wyborów zo-

staną ogłoszone dzień później, 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Przeciwko Minom.

Ekspozycję mieszczą-
cą się w Galerii Katarzy-
ny Napiórkowskiej przy Ryn-
ku Starego Miasta 19/21 moż-
na oglądać do 11 kwietnia. 
 TG

Te zdjęcia 
mają zmusić 
producentów 
min do 
zaprzestania 
procederu
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książka dla czytelników

Marzec ’68 
– czterdzieści 
lat później
Wydarzenia marcowe to mit 
założycielski dzisiejszych 50- i 
60-latków. Jest to jedyne, jak 
dotąd, pokolenie po ii woj-
nie światowej, które ma swoją 
wyraźną tożsamość, język, kul-
turę i reprezentację polityczną.

Badania opinii publicznej, 
sporządzone przy okazji 40-le-
cia wydarzeń marcowych, po-
kazują wyraźnie, że jeden z 
najlepiej zbadanych epizodów 
w najnowszej historii Polski, 
jest jednocześnie najsłabiej ko-
jarzony przez uczniów szkół 
średnich i gimnazjów. 

Dlatego wydana przez 
„Znak” książka Piotra Osęki 
„Marzec ’68” wychodzi naprze-
ciw potrzebie przybliżenia te-
go, czym były wypadki mar-
cowe. Autor w formie lekkie-
go eseju historycznego zebrał 
dotychczasową wiedzę, doda-
jąc własne źródła i, jak napisał 
w recenzji prof. Andrzej Pacz-
kowski, potrafił to wszystko na 
nowo „opakować”. 

Wśród Czytelników, któ-
rzy do 8 kwietnia prześlą do 
nas kartki pocztowe (na adres: 
Warszawski Oddział „Gościa 
Niedzielnego”, ul. Mokotow-
ska 43, 00-551 Warszawa) lub 
e-mail (warszawa@goscnie-
dzielny.pl), rozlosujemy eg-
zemplarz książki ufundowanej 
przez wydawnictwo „Znak”. ab

 r e k l a m a 

JEŚLI miałeś kontakt z magią, okultyzmem, 
satanizmem,
medycyną naturalną...
- musisz POSŁUCHAĆ.
Płyty są zapisem fragmentów audycji
ks. dr Jarosława Międzybrodzkiego, 
nagranych w katowickim archidiecezjalnym 
Radiu eM. 
Poruszają one współczesne zagrożenia
życia duchowego.
Zawierają nauczanie Kościoła Katolickiego
i świadectwa osób uwolnionych
spod wpływu demonów
oraz wywiad z diecezjalnym egzorcystą
ks. Michałem Wolińskim.
Treści zawarte na płytach są próbą 
realizowania wezwania św. Piotra:
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 
Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”
(1P 5,8-9).cena detal: 29,90,-

DEMONICZNE ZNIEWOLENIE
ŚWIADECTWA
KONFERENCJE
ŚWIADECTWA
KONFERENCJE

DEMONICZNE  ZNIEWOLENIE
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POLECAJĄ!POLECAJĄ!

„EMMANUEL”   40-384 Katowice, ul. ks. bp Bednorza 5
tel. 032 256 81 24,  032 204 87 00;  www.emmanuel.pl, emmanuel@emmanuel.pl
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adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
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warszawski

Po trzech latach żałoby nadszedł wreszcie czas 
na  wnikliwe przyjrzenie się temu, 
co pozostawił nam w spadku Jan Paweł II. 
Dlatego organizatorzy postanowili uczynić 
tematem tegorocznych obchodów to, co dla 
Papieża było najważniejsze – ludzkie życie

Hasło kampanii społecznej, która ma za 
cel promowanie rocznicy, brzmi: „Życie jest 
wieczne”. – Kto wierzy, że każde narodzi-
ny nowego życia są cudem i łaską, rozumie, 
że życia tego nie można pozostawić same-
mu sobie, przeciwnie, należy o nie dbać, 
kształtować je i wzbogacać. Ofiarowując mu 
skarby naszego dziedzictwa, budujemy dlań 
przyszłość –  z pamięci wyrasta dzień ju-
trzejszy – piszą organizatorzy trzeciej rocz-
nicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowa-
ło program obchodów składający się z kil-
kunastu propozycji. Start już 30 i 31 mar-
ca. W tych dniach planowane są dwa kon-
certy „Bardziej Być”. Pierwszy odbędzie się 
w kościele pw. Wszystkich Świętych na pla-
cu Grzybowskim, drugi w Filharmonii Naro-
dowej. Jednocześnie zostanie rozstrzygnię-
ty konkurs kompozytorski i wręczenie na-
grody laureatowi. 

1 kwietnia zakończy się cykl wydarzeń 
artystycznych w ramach projektu Gorzkie 
Żale 2008. W Centralnym Basenie Arty-
stycznym odbędzie się spektakl inspirowa-

ny wspomnieniami papieskie-
go fotografa, Artura Mari. W 
koncercie wystąpią: Agata Bu-
zek, Wiesław Komasa, Piotr 
Machalica, Anna Sroka.

Najważniejsze wydarzenia 
będą miały miejsce 2 kwiet-
nia. O godz. 20.00 na pl. Pił-
sudskiego odbędzie się plenerowe widowi-
sko muzyczno-teatralne „Święci nie przemi-
jają”, z udziałem wybitnych artystów: An-
drzeja Grabowskiego, Doroty Segdy, Danie-
la Olbrychskiego, Ewy Błaszczyk, Grzegorza 
Turnaua, Jana Peszka i Mariana Opani. 

O godz. 21.37 zostanie zapalony pa-
miątkowy znicz, stworzony ze zniczy pozo-
stałych na ulicach Warszawy po śmierci Ja-
na Pawła II. Następnie rozpocznie się mod-
litwa pod przewodnictwem arcybiskupa Ka-
zimierza Nycza.

2 i 3 kwietnia przewidziano międzyna-
rodową konferencję naukową z udziałem 
socjologów z całego świata. Na konferencji 
zaprezentowane będą wyniki programu ba-
dawczego Centrum Jana Pawła II, w które-
go ramach zespół kierowany przez prof. dr. 
hab. Krzysztofa Kosełę, dr Tomasza Żukow-
skiego, dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską 
oraz dr. Mikołaja Jasińskiego badał wpływ 
nauczania Jana Pawła II na życie polskiego 
społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat obcho-
dów dostępne są na www.centrumjp2.pl.

arTur bazak

Trzecia rocznica śmierci Jana pawła ii

Życie jest wieczne

Zapowiedzi
  o cierPieNiU
„Dokonało się…” – to tytuł wystawy ursy-
nowskich twórców, którą można oglądać 
w kościele św. Tomasza na Ursynowie (ul. 
Dereniowa 12). Wystawa inspirowana jest re-
fleksją nad cierpieniem i poświęceniem dla 
innych. Można ją oglądać do 14 kwietnia. 
  Dzień świętości Życia
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 31 
marca, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
(ul. Świętojańska 10) odbędą się centralne w 
diecezji warszawskiej obchody Dnia Świętości 
Życia. O godz. 18.00 abp Kazimierz Nycz od-
prawi w sanktuarium Mszę św. Po niej w mar-
szu „Światło dla Życia” uczestnicy przejdą na 
pl. Piłsudskiego. Organizatorzy proszą o za-
branie ze sobą zniczy lub świec. Znicze zo-
staną złożone przy tablicy upamiętniającej 
Papieża Polaka. Tradycyjnie w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego chętni mogą składać 
przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka po-
czętego, czyli zobowiązanie do 9-miesięcz-
nej modlitwy w intencji dziecka zagrożone-
go aborcją. Zobowiązanie takie będzie można 
złożyć m.in. w kościele Świętego Ducha. 
  Pamiętamy…
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa 
Akademickiego ARKA wraz z działającą przy 
nim Księgarnią Katolicką zaprasza do współ-
tworzenia wystawy „Jan Paweł II we wspo-
mnieniach i życiu mieszkańców warszaw-
skiej Pragi”. Jej wernisaż odbędzie się 4 i 
5 kwietnia w siedzibie Ośrodka DA ARKA 
(Dom Słowa Bożego, przy ul. Grochowskiej 
194/196). Do 1 kwietnia prosimy o składanie 
do księgarni wspomnień i świadectw zwią-
zanych z Janem Pawłem II (pamiątki, zdję-
cia, albumy, nagrania, pamiętniki i inne). 
Informacje na stronie: www.wierzymy.pl
  ewaNgelizacyjNa NieDziela
6 kwietnia w parafii bł. Władysława z Gielniowa 
(Przy Bażantarni 3) odbędą się Niedzielne 
Spotkania Ewangelizacyjne. W czasie Mszy św. 
o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00 bę-
dzie można usłyszeć zespół „Mocni w Duchu”. 
O godz. 19.00 odbędzie się koncert ewange-
lizacyjny. 
  Dla rozwieDzioNych
Spotkania dla małżeństw cywilnych w po-
wtórnym związku po rozwodzie odbędą  
się od 11 do 13 kwietnia w Laskach. Początek 
w piątek o godz. 17.30. Zgło-szenia przyj-
mują: Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, 
tel. 022-815-30-97, 0605-588-121, e-mail: 
konto@elka.pw.edu.pl.
  sPotkaNia 

w mUzeUm PowstaNia
W Muzeum Powstania Warszawskiego 
1 kwietnia o godz. 18.00 odbędzie się spot-
kanie z Maciejem Roszkowskim, poświęco-
ne sytuacji militarnej i politycznej w latach 
1943–44. 8 kwietnia o godz. 18.00 mowa bę-
dzie o powstaniu warszawskim w propagan-
dzie i historiografii lat powojennych.  
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