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A mbulans z pięcioma łóżkami do 
pobierania krwi kosztował bli-

sko 2,5 mln zł. Pieniądze pochodziły 
z publicznej zbiórki. Tuż po godz. 13.00 
wyruszył, w asyście policji, sprzed 
gmachu TVP przy ul. Woronicza. 
Towarzyszył mu zabytkowy londyń-
ski „piętrus”, którym jechali honoro-
wi dawcy krwi, wśród nich aktorzy: 
Grażyna Wolszczak, Marek Siudym 
i Radosław Pazura. Przez głośniki 
uczestnicy Parady Krewniaków za-
chęcali warszawiaków do oddawania 
krwi.

Parada zakończyła się przy krzyżu 
na pl. Piłsudskiego, gdzie odmówiono 

modlitwę, a w niebo poleciały czerwo-
ne baloniki. 

Ambulans rozpocznie pracę za ty-
dzień. Będzie obecny na masowych 
imprezach, przy siedzibach urzędów 
i instytucji oraz uczelni.

 – W naszym działaniu czujemy 
obecność Jana Pawła II. Dzięki jego 
świadectwu życia wielu zgroma-
dzonych tu ludzi zrozumiało, że po-
moc innym potrzebującym ma sens 

– mówił Marcin Velinov, założyciel 
Europejskiej Fundacji Honorowego 
Dawcy Krwi.

Ewa Werens, z mężem i kilkulet-
nim Piotrusiem, przyjechała do War-
szawy na Paradę Krewniaków aż ze 
Świętokrzyskiego.

– Jestem pielęgniarką w szpitalu 
i wiem, jak często potrzebna jest krew. 
Nie ma lekarstwa, które by ją zastąpiło 
– mówi Ewa Werens. jjw

Adorowali Matkę Zbawiciela

C udowny obraz Matki Zbawiciela 
z kościoła Najśw iętszego 

Zbawiciela obchodził 10. rocznicę 
koronacji i 100-lecie swojej obec-
ności w śródmiejskiej parafii.  Z tej 
okazji w Boże Ciało wyprowadzo- 
no obraz z kaplicy do ołtarza głów-
nego. 12  czerwca uroczystą Mszę  
św. odprawił przy nim biskup po-
mocniczy z Łowicza Józef Zawitko- 
wski. W kolejnym dniu do dzięk- 
czynienia wspólnot parafialnych 
przyłączył się nuncjusz apostol-
ski w Polsce abp Józef Kowalczyk. 
W czasie niedzielnej Eucharystii  
abp Kazimierz Nycz pobłogosła- 
wił nową szatę dla cudownego wi-
zerunku Matki Bożej i Dzieciątka. 
Po Mszy św. odbył się występ 
M ię d z y uc z el n i a n e go  C h ór u 
Akademickiego Pro Pace, działają-
cego przy parafii Zbawiciela.
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Warszawa, 12 czerwca. Jubileuszowe obchody koronacji obrazu Matki Zbawiciela
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Zabytkowym londyńskim autobusem Krewniacy przejechali ulicami 
Warszawy. Za nimi jechał „papieski” ambulans 

N ie tylko w sierpniu 
i nie tylko na Jasną 

Górę. Z Warszawy 
wyruszają pierwsze 
 tego lata piesze 
pielgrzymki. 
Do Czerwińska, 
Łagiewnik, Lichenia, 
Miejsca Piastowego… 
W dzisiejszym  
numerze podajemy,  
gdzie i kiedy można 
zapisać się  
na czerwcowo-lipcowe 
pielgrzymki.  
Nie są one tak liczne,  
jak te na Jasną Górę,  
ale mają własny  
klimat, charakter 
i niekiedy ściśle 
określoną intencję.  
Może ta wspólna  
intencja dla kogoś  
też stanie się ważna 
i zachęci go do 
pielgrzymowania.  

„Papieski” ambulans Krewniaków

Żeby nie brakowało krwi
W Światowym Dniu 
Honorowego Dawcy 
Krwi, 14 czerwca, 
ulicami Warszawy 
przejechał w Paradzie 
Krewniaków 
nowoczesny ambulans 
do poboru krwi  
im. Jana Pawła II.
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Słowa muszą być wolne od nienawiści

Boże Ciało. – Niewiele daje 
wolność mówienia, jeżeli słowo 
wypowiadane nie jest wolne, jeśli 
jest spętanie egocentryzmem, 
kłamstwem, podstępem, może 
nawet nienawiścią lub pogardą 
dla innych, którzy różnią się 
narodowością, religią, pogląda-
mi – mówił metropolita warszaw-
ski abp Kazimierz Nycz w homilii 
na zakończenie procesji Bożego 
Ciała, która 11 czerwca przeszła 
od bazyliki Świętego Krzyża 
do kościoła św. Anny. Procesję 
poprzedziła Msza św. w bazylice, 
którą odprawił kard. Józef Glemp. 
Przy czterech ołtarzach przy-
woływano słowa Jana Pawła II,  

wypowiedziane podczas piel-
grzymek do Polski. Nawiązując 
do homilii Papieża z pielgrzym-
ki w 1991 r., abp Kazimierz Nycz 
nawoływał, by przyjrzeć się zna-
czeniu prawdy w życiu publicz-
nym. Zdaniem metropolity, w 
publicznej debacie często stosuje 
się niechrześcijańską zasadę: cel 
uświęca środki, a język debaty 
jest niekiedy przerażający. – Nie 
można stosować przemocy, by 
narzucać człowiekowi jakieś tezy 
– znamy te środki z przeszłości – 
ale niestety istnieją one także w 
dzisiejszym świecie mediów oraz 
społecznej i politycznej debaty – 
przekonywał arcybiskup.

Procesję Bożego Ciała abp Nycz porównał do wspólnej drogi 
człowieka z Bogiem
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Współczesna wieża Babel
Praga. – Budowanie ludzkiej 
jedności bez Jezusa Chrystusa 
jest budowaniem wieży Babel 
– mówił abp Henryk Hoser  w 
uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa. W homilii 
kończącej procesję do czterech 
ołtarzy arcybiskup praski pod-
kreślił: – To jedynie Chrystus daje 
zrozumienie rzeczywistości spo-
łecznej, rodzinnej i państwowej. 

Bez Niego popadamy w egoizm 
i zatracamy zdolność wzięcia 
odpowiedzialności za własne 
życie. Chrystus dlatego modlił się 
o jedność swoich uczniów, gdyż 
brak jedności powoduje niewiarę 
i dezintegrację społeczną – dodał. 
Na zakończenie hierarcha życzył 
mieszkańcom diecezji, by uroczy-
stość odrodziła w nich prawdziwy 
głód Eucharystii.

Pawełek w oknie 
życia
Warszawa. 10 czerwca w oknie 
życia sióstr franciszkanek Rodzi-
ny Maryi, przy ul. Hożej 53 w 
Warszawie, znaleziono kilku-
dniowego chłopca. To już szóste 
niemowlę  pozostawione w oknie. 
Siostry nadały mu imię Paweł, 
na pamiątkę kończącego się 
Roku św. Pawła. Dziecko trafiło 
na rutynowe badania do szpita-
la. O jego dalszym losie zadecy-
dują sąd i ośrodki adopcyjne. 

Co spożywano na Ostatniej Wieczerzy?
Niepokalanów. Ponad 120 laure-
atów edycji diecezjalnych wzięło 
udział w finale  XIII Ogólno- 
polskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej, który odbył się 8 i 9 
czerwca w Niepokalanowie. 
Laureatów wyłoniono spośród 
24 tys. uczestników z wszyst-
kich diecezji. Po ustnym finale 
najlepszą znawczynią Ewange-
lii synoptycznych okazała się 
Renata Winiarska z diecezji tar-
nowskiej. Drugie miejsce zajęła 
Beata Mrzewka z archidiecezji 
częstochowskiej, a trzecie Marek  
Czeżyk z diecezji siedleckiej. 
Oprócz indeksów laureaci 
otrzymali nagrody pieniężne, 
ufundowane przez organizatora 

konkursu, Katolickie Stowarzy-
szenie „Civitas Christiana” oraz 
Inco Veritas SA. Specjalne wyróż-
nienia odebrały: katechetka Maria 
Gąsowska z diecezji łomżyńskiej 
z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Wyso- 
kiem Mazowieckiem, która od 
dziesięciu lat przygotow uje 
uczniów do konkursu biblijnego, 
i s. Brygida Karwowska, której 
uczennica po raz szósty znala-
zła się w ścisłym finale. Pozna-
wanie Ewangelii jest wielkim 
obowiązkiem wszystkich złą-
czonych z Jezusem przez chrzest  
– powiedział kard. Józef Glemp, 
który przewodniczył finałowi 
konkursu.

Już się pakują
Eurowybory. W Warszawie w 
wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego wzięło udział 43,31 proc. 
uprawnionych, co jest drugim 
wynikiem w kraju – po Sopocie. 
Najwięcej głosów w stolicy zdoby-
li: Danuta Hübner z PO – 311 tys., 
Michał Kamiński z PiS – 88,8 tys. 
i Wojciech Olejniczak z SLD – 72,8 
tys. Nieźle poradził sobie również 
Paweł Zalewski z PO, którego 
poparło 51,5 tys. wyborców. Do 
Brukseli pojedzie też Rafał Trza-
skowski z PO.

Zwycięska mozaika
Rok św. Pawła. Na zakończenie 
Roku św. Pawła, 28 czerwca o godz. 
12.10 abp Kazimierz Nycz odprawi 

Mszę św. w parafii Wniebowstą-
pienia Pańskiego na Stokłosach i 
poświęci nową mozaikę, przedsta-
wiającą Apostoła Narodów. Mozaika 
zdobyła prestiżowy medal na zakoń-
czonych przed tygodniem X Mię-
dzynarodowych Targach Budow-
nictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO w Kielcach. Składa się 
z 23 tys. ręcznie ciętych kawałków 
szkła weneckiego. Jej autorami są 
artyści Monika i Rafał Rychterowie 
z Runowa k. Piaseczna. 
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Ważąca 200 kg mozaika 
składa się z 23 tys. kawałków 
szkła
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Jedenaście lat temu prymas Polski 
kard. Józef Glemp nałożył korony 
na cudowny obraz Matki Bożej 
Tęskniącej z Powsina. Co roku 
sanktuarium obchodzi uroczyście 
rocznicę tego wydarzenia.

T egorocznym uroczystościom 
w sanktuarium Matki Bożej 

Tęskniącej w Powsinie 28 czerw-
ca przewodniczyć będzie bp Piotr 
Jarecki, który o godz. 11.00 odprawi 
Mszę św. przed świątynią. Oprawę 
muzyczną zapewni chór parafii 
Powsin oraz chór chłopięco-męski 
„Poznańskie Słowiki” pod dyrek-
cją prof. Stefana Stuligrosza. Na 
godz. 13.00 zaplanowano koncert 
poznańskiego chóru, a na godz. 
21.00 Apel Jasnogórski. Poprzedzi 
go modlitwa różańcowa o godz. 
20.30. Kustosz sanktuarium, 
ks. Lech Sitek, zapewnia, że dla 
wszystkich pielgrzymów wystar-
czy miejsc siedzących, a po Mszy 
czeka na nich poczęstunek. Do 
sanktuarium można dojechać au-
tobusami 519 i 130 z centrum oraz 
139 i 724 z pętli koło stacji metra 
„Wilanowska”.

tg

Ks. Wiesław Bąkowski, 
dotychczasowy proboszcz par. 
Nawiedzenia NMP w Górkach 
Kampinoskich, został powołany 
na urząd proboszcza par. Ofiaro-
wania NMP w Ostrołęce n. Pilicą. 
Ks. Krzysztof Gonet odwołany 
z funkcji rezydenta par. NMP 
Wspomożenia Wiernych w Zalesiu 
Dolnym został proboszczem par. 
Świętej Rodziny w Michalczewie. 
Proboszczem par. św. Faustyny 
Kowalskiej w Sękocinie został 
rezydent parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Żbikowie, ks. 
Zbigniew Grochal. Ks. Grze-
gorz Jasiński, dotąd proboszcz 
par. św. Mateusza Ew. w Dawidach, 
został proboszczem par. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Pęci-
cach. Proboszczem w Dawidach 
został ks. Grzegorz Jaszczyk, 
dotychczasowy wikariusz par. 
św. Szczepana w Raszynie. Ks. 
Ryszard Kania – proboszcz par. 
Narodzenia NMP w Rososzy został 
powołany na urząd proboszcza par. 
św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Du-
żej. Dotychczasowy jej proboszcz  
ks. prałat Czesław Sadłowski 
przeszedł na emeryturę i został 
rezydentem w tej parafii. 

Na emeryturę przechodzi rów-
nież 6 innych proboszczów: ks. 
kanonik Henryk Boczek z par. 
św. Michała Archanioła w Gosz-
czynie, ks. Henryk Dyczka z par. 
Świętej Rodziny w Michalczewie, 
ks. kanonik Jan Gąsiorowski 
z par. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Pęcicach (będzie rezy-
dentem par. MB Częstochowskiej 
w Piastowie), ks. prałat Janusz 
Godzisz z par. św. Stanisława BM 
na Woli, ks. kanonik Wiesław 
Kwiecień z par. Nawiedzenia 
NMP na Nowym Mieście oraz ks. 
prałat Józef Liczkowski z par. 
św. Faustyny Kowalskiej w Sęko-
cinie (zostaje rezydentem w par. 
św. Wojciecha na Woli). 

Nowym proboszczem par. Na-
wiedzenia NMP na Nowym Mieście 
został ks. prałat Stefan Kotwiń-
ki, dotąd proboszcz par. św. Zyg-
munta w Słomczynie. Proboszczem 
par. Narodzenia NMP w Rososzy 
został wikariusz par. św. Stanisła-
wa Biskupa na Woli – ks. Dariusz 
Kruszewski, a proboszczem par. 
Nawiedzenia NMP w Górkach Kam-
pinoskich – dotąd wikariusz par. 
Nawiedzenia NMP w Warszawie, 
ks. Edward Latoszek. Z urzędu 
proboszcza odwołani zostali: ks. 
Grzegorz Mencel z par. NSPJ w Ur-
susie (będzie rezydentem par. św. 
Łukasza Ewangelisty na Górcach), 
proboszcz par. MB Bolesnej w Mi-
lanówku ks. Krzysztof Wojno 
(będzie rezydentem par. św. Józefa 
w Ursusie), a także ks. kanonik Ja-
rosław Mrówczyński (dotąd pro-
boszcz par. MB Królowej Pokoju na 
Młocinach), który będzie pracował 
w Sekretariacie Episkopatu. Ks. ka-
nonik Jan Mężyński – odwołany 
z urzędu proboszcza par. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus we Włochach, 
powołany został na proboszcza par. 
MB Bolesnej w Milanówku. W jego 
miejsce proboszczem został ks. 
kan. Zygmunt Niewęgłowski, 

dotychczasowy proboszcz par. MB 
Częstochowskiej w Kuklówce. Ks. 
Józef Nowacki, dotąd proboszcz 
par. Ofiarowania NMP w Ostrołęce 
n. Pilicą, został proboszczem par. 
św. Zygmunta w Słomczynie, a ks. 
Andrzej Sadowski – wikariusz 
par. św. Katarzyny na Służewie – 
proboszczem par. MB Częstochow-
skiej w Kuklówce. Odwołany z urzę-
du wikariusza par. św. Aleksandra 
w Warszawie ks. Janusz Sajnóg, 
został proboszczem par. NSPJ w Ur-
susie, a ks. kanonik Jan Ujma, 
dotąd rezydent par. św. Tadeusza 
w Warszawie – proboszczem par. 
MB Królowej Pokoju na Młocinach. 
Ks. Arkadiusz Wiktorowicz – 
odwołany z urzędu wikariusza 
par. św. Józefa na Kole, powołany 
został na proboszcza par. św. Mi-
chała Archanioła w Goszczynie. Ks. 
Władysław Wojdat – dotychcza-
sowy administrator par. św. Marii 
Magdaleny w Promnie, został pro-
boszczem tej parafii. Proboszczem 
par. św. Stanisława Biskupa na Woli 
został jej rezydent ks. Arkadiusz 
Wójtowicz.

Skierowania do nowych placó-
wek otrzymali również wikariusze. 
Pełną listę zmian można znaleźć 
na www.mkw.pl. Nowym probosz-
czom i wikarym redakcja „Gościa 
Niedzielnego” życzy Bożego bło-
gosławieństwa. Dotychczasowym 
– dziękujemy za owocną posługę.

Tomasz Gołąb

Zmiany w 28 parafiach

Nowi proboszczowie
Rocznica koronacji 

w Powsinie

Matka Boża 
dalej tęskni

Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz  
12 czerwca wręczył dekrety nowym proboszczom. 
7 dotychczasowych odeszło na emerytury.  
Oto szczegóły.

Dotychczasowe parafie zmieni 28 proboszczów i 63 wikarych
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Startuje „Lato w Mieście”

Pohasać w stolicy
Ratusz postanowił, 
że na wakacjach 
najmłodszych 
nie będzie 
oszczędzał. 
W Warszawie dzieci 
nie tylko będą mogły 
wspaniale odpocząć, 
wyszaleć się 
sportowo, ale też 
poznać tajniki fizyki, 
nauczyć się sztuki 
cyrkowej i tańców 
afrykańskich. 

C hociaż impreza inauguru-
jąca tegoroczną akcję „Lata 
w Mieście” odbędzie się 

na Polu Mokotowskim dopiero 25 
czerwca (koncert, spektakl teatral-
ny „Pyza na polskich drogach”, 
miasteczko sportowe i indiańska 
wioska), warszawskie zoo zapra-
sza dzieci już 20 czerwca na piknik 
z okazji Dnia Misia. W tym dniu 
we wszystkich ogrodach zoolo-
gicznych w Polsce odbędzie się 
wielka akcja liczenia pluszowych 
misiów. Każdy przyniesiony 
do zoo miś – jako przedstawiciel 
ginącego gatunku – zostanie za-
rejestrowany. Tą akcją stołeczne 
zoo chce zwrócić uwagę na 12 
zagrożonych gatunków zwierząt 
w Europie – im właśnie będą po-
święcone wakacyjne spotkania 
i konkursy plastyczne.

Dla ciekawskich
Po raz pierwszy w tym roku 

w akcję letnią w większym stopniu 
mogły włączyć się organizacje po-
zarządowe. Do starszej młodzieży 
skierowana jest „Letnia Szkoła Fi-
zyki”, w której wybitni specjaliści 
będą mówić o najnowszych osią-
gnięciach fizyki i astronomii. Za-
planowano też część praktyczną: 
w pracownicach i laboratoriach. 
Z kolei gry i zabawy logiczne bę-
dzie prowadziła Letnia Akade-
mia Matematyki. Fundacja Inna 

Przestrzeń zaprasza na grę plene-
rową „Życie w Peerelu”.

Stałe miejsce w letnim progra-
mie zajęły już Dziecięce Ogrody 
Muzyczne, które na spotkanie 
z Pippi Pończoszanką zapraszają: 
9, 16, 23 i 30 lipca na dziedziniec 
Zamku Królewskiego. 

W Warszawie i na Litwie
W 133 punktach dziennego po-

bytu dzieci będą miały wypełnio-
ny czas przez pięć dni w tygodniu, 
od godz. 7.00 do 17.00. Codziennie 
dostaną obiad. Coraz więcej placó-
wek przyjmuje również przedszko-
laki. Z myślą o starszych dzieciach 
i młodzieży przygotowano 142 
punkty zajęć specjalistycznych. 
W sumie na chętnych czeka pra-
wie 16 tys. miejsc. 

Jak co roku dla zorganizowanych 
grup otwartych jest 50 ośrodków 
sportu i rekreacji. Grupy mają też 
darmowy wstęp do muzeów, placó-
wek kulturalnych, stołecznego zoo. 
Jak co roku miasto funduje im też 
przejazdy komunikacją miejską. 

Oprócz tego Ratusz sfinanso-
wał pobyt 4,5 tys. dzieci i młodzie-
ży na koloniach, obozach, spły-
wach kajakowych, kilkudniowych 
warsztatach edukacyjnych, które 
odbędą się w Polsce, na Litwie 
i na Węgrzech.

Dzielnice zaskoczą
Najwięcej, jak zawsze, bę-

dzie się działo w dzielnicach. 
Na Bemowie instruktorzy będą 
uczyli pływania. Na Bielanach – 
łucznictwa, a na Ochotę pojadą mi-
łośnicy ścianek wspinaczkowych. 
Na Górce Szczęśliwickiej będzie 
można się nieco „ochłodzić” i na-
uczyć się jeździć na nartach albo 
snowboardzie.

Praga proponuje wycieczki ro-
werowe po parku Skaryszewskim, 
naukę żeglowania na różnych 
typach łodzi, ale też warsztaty 
rzemiosła ludowego, tworzenie 
bukietów i kurs kaligrafii. Na Mo-
kotowie w wakacje będzie można 
nauczyć się grać na pianinie, 
poznać sztukę cyrkową i taniec 
afrykański. Na zajęciach będzie 
można nauczyć się technik pa-
mięciowych i strategii czytania. 
Artystyczne dusze znajdą coś 
dla siebie w Śródmieściu, gdzie 
odbędą się warsztaty literackie, 
charakteryzacji scenicznej, grafiki 
komputerowej, rysunku i malar-
stwa (przewidziano też plener 
malarski). Na Targówku będzie 
można spróbować dogoterapii, 
a na wspólnych warsztatach kom-
puterowych wnuczkowie będą 
uczyli swoje babcie i dziadków 
podstaw obsługi komputera. 

Po wakacjach młodzi miesz-
kańcy Ursusa będą już wiedzieli 
wszystko o obsłudze komputera 
i korzystaniu z Internetu: będą 
potrafili zrobić w izy tówkę, 
dy plom, zredagować pismo, 
ale dowiedzą się też o zagro-
żeniach czyhających na nich 
w sieci. Ursus zaprosi młodych 
do odwiedzenia straży pożarnej 
i Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej. Wszyscy będą mogli wziąć 
udział w letniej szkole ratownic-
twa. Ursynów proponuje biegi 
na orientację, judo, zdobycie 
karty pływackiej i naukę skoków 
do wody. W Wawrze będzie moż-
na pojeździć konno albo zająć się 
czymś spokojniejszym, na przy-
kład modelarstwem lub wyrabia-
niem naczyń użytkowych.

Szczegółowy program im-
prez miejskich i tego, co bę-
dzie się działo w wakacje 
w dzielnicach, można znaleźć 
na stronie: www.um.warszawa.pl. 
 jjw

Lubimy uczyć się 
w wakacje?

Izabela 
Kołpaczyńska, 
centrum nauki 
kopernik
– sądząc 
po ubiegłorocznych 

tłumach na pokazach 
naukowych naszego 
centrum, lubimy uczyć się 
„na luzie”. W wakacje 
centrum zaprasza 
od 13 lipca do 2 sierpnia 
na ul. elektoralną 
do mazowieckiego centrum 
kultury i sztuki, na pokazy 
poświęcone aerodynamice, 
ciśnieniu i równowadze. 
spotkania otwarte dla 
publiczności odbywają się 
w dni powszednie (oprócz 
środy) o godz. 14.00, 15.30 
i 17.00, a w weekendy o godz. 
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 
i 17.00. na wszystkie pokazy 
wstęp jest bezpłatny.

Jak zrobić rakietę z ziemniaka albo strzelić gola piłką-zmyłką? 
– na te i inne pytania odpowiedzą instruktorzy wakacyjnych 
pokazów Centrum Nauki Kopernik
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D ruga legenda i utarta tradycja mówią, 
że drewniany gotycki XV-wieczny kru-

cyfiks przywiózł do Warszawy z Norymbergi 
zamożny mieszczanin i zasłużony rajca miejski, 
Jurga Baryczka. Ale badania historyków sztu-
ki podważyły te piękne tradycje, przypisując 
krucyfiks szkole wrocławskiej.

Chrystusowi rosły włosy
Niezależnie od tego, 

czy przypłynął Wisłą, 
czy został przywie-
ziony z Norym-
bergi, czy też 
z Wro cław ia , 
od samego począt-
ku, gdy zawisnął 
w staromiejskiej 
f a r z e ,  z o s t a ł 
otoczony przez 
lud Warszaw y 
szczególną czcią. 
Figura Chrystusa 
ukrzyżowanego 
jest niezw ykle 
ekspresyjna i re-
alistyczna. Praw-
dziwości dodają 
jej naturalne wło-
sy, widoczne spod 
grubej cierniowej 
korony. O tych 
włosach mów i 

kolejna legenda, że rosły 
one w przedziwny spo-
sób i tylko niewinna dzie-
wica mogła je obcinać złotymi 
nożyczkami.

Szczupłą ascetyczną twarz Zbawicie-
la ukazano w czasie Jego śmierci: przy-
mknięte, głęboko osadzone oczy zdają się 
już nic nie widzieć. Dramatyzm tego 
przedstawienia przewidziany był dla 
średniowiecznego odbiorcy, robi jednak 
wrażenie i dziś. Gdy w czasie gwałtowne-
go huraganu w 1602 r. zwaliła się wieża 
i runęło sklepienie, krzyż odnaleziono 
nietknięty w gruzach kościoła. Ocalał 
również w czasie Powstania Warszawskie-
go, gdy 16 sierpnia 1944 r. katedra zaczęła 
płonąć i runęła część sklepienia. Krucy-
fiks wyniósł i umieścił w podziemiach kościoła 
dominikanów na Nowym Mieście bohaterski 
kapłan Wacław Karłowicz. Po wojnie, wydoby-
ty spod gruzów kościoła św. Jacka, krzyż został 
najpierw umieszczony w ocalałym kościele 

seminaryjnym na Krakowskim Przed-
mieściu, skąd w Niedzielę Palmową 
21 marca 1948 r. procesyjnie powrócił 

do odbudowanej archikatedry.

Najstarszy 
fragment katedry

W ciągu wieków krzyż 
zmieniał również swoje miej-
sce w świętojańskiej świątyni. 
Początkowo był w głównym 
ołtarzu, następnie, po pamięt-
nym huraganie, Baryczkowie 
w 1639 r. ufundowali dla tego wi-
zerunku osobny ołtarz, a później 

kaplicę, w której znajduje się obecnie. 
Kaplica Cudownego Pana Jezusa, 

zwana kaplicą Baryczków, za-
myka lewą nawę archikatedry 
i jest jedynym zachowanym 
fragmentem zniszczonej pod-

czas wojny archikatedry.

Tu klęczeli najwięksi
Przed tym krucyfiksem modlili się 

papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI 
oraz nuncjusz apostolski Achille 
Ratti, który w lutym 1922 r. został 
wybrany na papieża i przyjął imię 
Pius XI. W tej kaplicy modlili się 
także wszyscy królowie rezydują-

cy w Warszawie, jak również wielu 
znakomitych wodzów, m.in. Stefan 

Czarnecki i Tadeusz Kościuszko. Tutaj przed 
objęciem urzędu Prezydenta RP 23 grudnia 
2005 r. ukląkł także Lech Kaczyński.

O każdej porze dnia można spotkać modlą-
cych się przed tym krucyfiksem ludzi, a przy-
bywające wota świadczą o otrzymywanych 
łaskach. Dowodem żywotności kultu Cudow-
nego Pana Jezusa są legendy przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Pisali o nich: Ignacy 
Kraszewski, Wiktor Gomulicki, Walery Przy-
borowski, Or-Ot i wielu innych. Niezapomnia-
ny poeta ks. Jan Twardowski napisał piękny 
wiersz-modlitwę „Do Jezusa z Warszawskiej 
Katedry”. Krzysztof Przygoda

Według legendy, Wisłą 
płynęły trzy krzyże. Pierwszy 
zatrzymał się w Krakowie- 
-Mogile i zasłynął łaskami 
w bazylice Krzyża Świętego. 
Drugi dotarł do Pacanowa 
w kościele św. Marcina, a trzeci 
dopłynął aż do Warszawy. 
Do dziś wisi w katedrze  
św. Jana Chrzciciela.

Bazylika archikatedralna 
św. Jana
odpust: 24 czerwca
msze św. w niedziele: godz. 8, 9.30,  
11 (suma), 12.30, 18, 19
msze św. w dni powszednie: godz. 6.30,  
7, 8, 9, 19
kancelaria parafii: ul. kanonia 6,  
tel. 022 831 02 89 
(w godz. 10–12 i 16–18) 
e-mail: archi@katedra.mkw.pl,  
www.katedra.mkw.pl.

■ R E k L A m A ■

Sanktuarium Cudownego Krucyfiksu Pana Jezusa

Chrystus, który ocalał
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Po prawej stronie kaplicy 
znajduje się epitafium jej 
fundatora, Wojciecha Baryczki
U góry: Ekspresji figurze 
Chrystusa dodają naturalne 
włosy, widoczne spod grubej 
cierniowej korony
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T rzynastego czerwca 
w Pruszkowie, lektorzy, 
ministranci i bielanki 
rywalizowali w ośmiu 

konkurencjach indywidualnych 
i zespołowych, w różnych katego-
rii wiekowych. Przyjechali z ca-
łej archidiecezji warszawskiej: 
z niewielkich wiejskich parafii 
i dużych warszawskich kościołów. 
Jak się okazało, prowincja nie dała 
młodym warszawianom szans! 
W większości konkurencji wy-
grywały mniejsze miejscowości. 
W klasyfikacji ogólnej pierwsze 
miejsce zajęła par. Świętej Trójcy 
w Belsku Dużym. Zawodnicy 
otrzy mali puchar Pry masa 
Polski. Drugie miejsce zajęła  par. 
św. Bartłomieja w Rybiu, a trze-
cie – par. św. Wojciecha BM i św. 
Marcina w Lewiczynie.

Parafialne drużyny zgłaszały 
się niemal do samego rozpoczęcia 
zawodów. Wszystkich uczestni-
ków było ok. 600! Zawody odby-
wały się na terenie pruszkow-
skiego klubu sportowego „Znicz” 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu. 
Osobno rywalizowały dziewczęta 
i chłopcy. Organizatorzy podzielili 
też młodych sportowców na kate-
gorie wiekowe: uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalna. Dla starszych 
lektorów, najczęściej studentów, 
stworzono kategorię open. Każ-
dy uczestnik mógł wziąć udział 
w trzech konkurencjach. 

W myśl zasady, że nie samym 
sportem młody człowiek żyje, 

rozgrywki parafiadowe rozpo-
czął... konkurs wiedzy liturgicz-
nej. Pierwsze miejsca zajęli: Jakub 
Włoszczuk z par. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Piastowie, Bartło-
miej Kita z par. Niepokalanego Po-
częcia NMP na Wrzecionie i Paweł 

Medyński, reprezentujący par. św. 
Kazimierza w Pruszkowie. 

 W parafiadzie najważniejsza 
jest dobra zabawa, gra fair play, 
wspólne spędzanie czasu. Poni-
żej jednak publikujemy nazwi-
ska tych, którzy zajęli pierwsze 

miejsca w poszczególnych kate-
goriach. Być może wśród para-
fialnych sportowców są przyszli 
olimpijczycy i członkowie kadry 
narodowej w piłce nożnej? Wszyst-
kim uczestnikom deszczowej para-
fiady�–�gratulujemy!� •

Deszczowo,  z drowo,  sportowo
W chłodzie 
i strugach 
deszczu,  
ale z wielką wolą 
wygranej ok. 600 
dzieci i młodzieży 
wzięło udział 
w XII Parafiadzie 
Służby 
Liturgicznej 
Archidiecezji 
Warszawskiej.

tekst i zdjęcia
Agata Puścikowska

apuscikowska@goscniedzielny.pl

 Triumfatorzy z Belska Dużego. Ksiądz Jerzy Król, opiekun grupy, stawia wszystkim gorącą czekoladę

Trofea dla najlepszych. Marzą się wszystkim młodym 
sportowcom

Dyrektor parafiady  
ks. Paweł Kulpiński 
przygotowuje medale
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Deszczowo,  z drowo,  sportowo
konkurencje indywidualne

Pierwsze miejsca w biegu na 
60 m zdobyli: Karolina Waśkie-
wicz, Katarzyna Łukasiak, Marta 
Panasiewicz z par. Świętej Trójcy 
w Belsku Dużym, Patryk Mara-
szek z par. Wszystkich Świętych 
w Warszawie, Bartosz Jakubiak z 
par. św. Wojciecha BM i św. Mar-
cina w Lewiczynie oraz Marcin 
Kunce z par. Niepokalanego Po-
częcia NMP na Wrzecionie.

W biegu na 400 m triumfo-
wali: Weronika Majak, Bartosz 
Jakubiak,  Paweł Badowski z par. 
św. Wojciecha BM i św. Marcina 
w Lewiczynie, Karolina Kosiacka 
z par. Świętej Trójcy w Belsku Du-
żym, Katarzyna Czachor z par. św. 
Bartłomieja Apostoła w Rybiu, Pa-
tryk Maraszek z par. Wszystkich 
Świętych w Warszawie.

Najlepiej skakali w dal: Alek-
sandra Olszewska z par. św. Ka-
zimierza w Pruszkowie, Zuzanna 
Romańska i Kamil Kamiński z par. 
św. Łukasza Ewangelisty w War-
szawie, Marta Panasiewicz i Daniel 
Panasiewicz z par. Świętej Trójcy 
w Belsku Dużym oraz Marcin Kun-
ce z par. Niepokalanego Poczęcia 
NMP na Wrzecionie.

W rzutach piłką do kosza bez-
konkurencyjni okazali się: Aneta 
Rotulska z par. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Warszawie, Alek-
sandra Romańska z par. św. Mak-
symiliana Kolbego w Warsza-
wie, Mariola Panasiewicz 
z par. św. Trójcy w Belsku 
Dużym, Krzysztof Banecki 
z par. św. Zygmunta w Słom-
czynie, Damian Tchoń z par. 
Matki Bożej Królowej Aniołów 

w Warszawie i Marcin Kamiński 
z par. św. Łukasza Ewangelisty 
w Warszawie.

W konkurencji rzutów piłecz-
ką palantową pierwsze miejsca 
zajęli: Aneta Patuska z par. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w War-
szawie, Katarzyna Łukasiak, Ma-
riola i Daniel Panasiewicz Panasie-
wicz z par. Świętej Trójcy w Belsku 
Dużym, Michał Dam z par. św. Ka-
zimierza w Pruszkowie, Michał 
Czekajski z par. św. Bartłomieja 
Apostoła w Rybiu.

A piłką najlepiej żonglowali: 
Klaudia Ciesielska z par. św. Kazi-
mierza w Pruszkowie, Katarzyna 
Łukasiak z par. Świętej Trójcy w Bel-
sku Dużym, Katarzyna Czachor, Al-
bert Głowala i Mateusz Poziemec-
ki z par. św. Bartłomieja Apostoła 
w Rybiu, Jarosław Filipczak z par. 
św. Szczepana w Raszynie.

konkurencje zespołowe
W konkurencji przeciągania 

liny, w kategorii open triumfowali 
zawodnicy z par. św. Wojciecha BM 
i św. Marcina w Lewiczynie. W pił-
ce nożnej najlepszymi okazały się 
drużyny: z par. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Piastowie (pierw-
sze miejsce zarówno w kategorii 
podstawówek, jak i gimnazjów), 
drużyna z par. św. Franciszka 
z Asyżu w Warszawie oraz dru-
żyna z par. św. Edwarda w Prusz-
kowie.  

Laureaci konkurencji 
sportowych

Bielanki z parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie zaraz 
po zawodach przymierzały się do podium

Lało jak z cebra, ale bramki bronić trzeba… Grzesiek Łapacz, łapał doskonale. I z wielkim poświęceniem…

•
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Rozpoczyna się 
sezon pieszych 
pielgrzymek. Jedni 
już są w drodze, inni 
szykują buty i plecak. 

D ziewiętnastego czerwca z ba-
zyliki Najświętszego Serca 

Jezusowego na Pradze wyrusza 
po raz szósty Piesza Pielgrzymka 
Różańcowa do Czerwińska. Do 
cudownego obrazu Matki Bożej 
Czerwińskiej pielgrzymi idą trzy 
dni.

1 lipca o godz. 16.00 w archika-
tedrze warszawskiej, u grobu sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go, rozpoczyna pielgrzymkę mło-
dzież idąca do Miejsca Piastowe-
go  w intencji trzeźwości narodu. 
Pielgrzymkę pod hasłem: „Kochaj 
życie!” organizują księża michali-
ci. W tym roku będzie szczególna, 
jubileuszowa okazja do modlitwy 
za ludzi, którzy 25 lat temu ją 
rozpoczęli i przez ćwierćwiecze 
brali w niej udział. Jak zwykle 
pielgrzymowanie zakończy się 
14 lipca, w Miejscu Piastowym k. 
Krosna, u grobu sługi Bożego ks. 
Bronisława Markiewicza, założy-
ciela michalitów. Zapisy i szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
u księży michalitów w Strudze, al. 
Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki-
Struga, tel./fax:  (022) 781 14 90. 

Blisko 350 km w 13 dni pokonają 
pielgrzymi, którzy 5 lipca wyruszą 
z Warszawy do Łagiewnik. Piel-
grzymka „Od Opatrzności Bożej do 
Ognia Miłosierdzia” rozpocznie się 
Mszą św. odprawioną o godz. 8.00 
w Świątyni Opatrzności Bożej (ul. 
kard. Hlonda 1). Zakończy się Mszą 
św. i Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego, odmówioną w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach, dokąd pielgrzymi z War-
szawy dotrą 17 lipca. Pielgrzym-
kę organizują i prowadzą księża 

pallotyni z Ożarowa Mazowiec-
kiego. U nich też można zapisać się 
na pielgrzymkę 4 lipca, po Mszy 
św. o godz. 18.00, lub 5 lipca rano 
przy Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. Trasa pielgrzym-
ki, opracowana przez Tadeusza 
Popończyka, wiedzie szlakiem 
sanktuariów. Pielgrzymi odwie-
dzą m.in. Lewiczyn, Studzienną, 
Paradyż, Włoszczową, Czerną. 
Informacji o VII pielgrzymce do 
Łagiewnik udziela jej przewodnik: 
ks. Michał Borowski SAC, tel. 022 
733 82 06. 

XXIX Mariańska Piesza Piel-
grzymka do Lichenia wyruszy 
z Góry Kalwarii (marianki) 7 lipca 
o godz. 8.00, pod biblijnym hasłem: 
„W drodze do Emaus”. Do sank-
tuarium w Licheniu pielgrzymi 
dojdą wieczorem 15 lipca. Następ-
nego dnia, w święto Matki Bożej 
Szkaplerznej, o godz. 10.00 w cza- 
sie wspólnej Mszy św. w licheń-
skiej bazylice będą dziękować za 
pielgrzymi trud. Zapisy i infor- 
macje: o. Andrzej Siejak MIC, tel. 
0 517 419 219, asiejak@marianie.pl.
 jjw

Papieskie  
pielgrzymki
„Papież jako Apostoł Narodów” 
– to temat spotkania, które odbę-
dzie się 25 czerwca o godz. 18.00 w 
warszawskim KIK (ul. Freta 20/24 
A). O pielgrzymkach Jana Pawła II  
i Benedykta XVI będą mówić:  
o. Wacław Oszajca SJ oraz publicy-
ści Marcin Przeciszewski i Marek 
Zając.

Wystawa rzeźb
Z okazji przypadającego w tym 
roku 400-lecia sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej, patronki Warsza-
wy, 26 czerwca w podziemiach 
sanktuarium przy ul. Świętojań-
skiej 10 zostanie otwarta wystawa 
rzeźb Igora Mitoraja. 

O kontemplacji
Czym jest kontemplacja, można 
będzie się dowiedzieć w czasie 
ostatniego z cyklu benedyktyń-
skich spotkań, które odbędzie 
się 26 czerwca o godz. 20.00 w 
kościele bł. Edmunda Bojanow-
skiego na Ursynowie (ul. Kokoso-
wa 12) oraz 27 czerwca o godz. 9.00 
w kościele sióstr benedyktynek 
sakramentek na Rynku Nowego 
Miasta. 

Muzyka  
cerkiewna
26 czerwca o godz. 18.00 w koście-
le św. Alberta Chmielowskiego  
i św. Andrzeja Apostoła, przy 
pl. Teatralnym 18, wystąpi Chór 
Vesperascit z koncertem muzyki 
cerkiewnej. 

Pierwsza rocznica 
ingresu
W wigilię uroczystości Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła  
28 czerwca o godz. 18.00 abp 
Henryk Hoser odprawi Mszę 
św. nowym w kościele św. Pawła 
Apostoła w parafii Zakręt i doko-
na jego błogosławieństwa. Eucha-
rystia będzie też odprawiana z 
okazji 1. rocznicy ingresu ordy-
nariusza diecezji warszawsko-
praskiej oraz zakończenia Roku 
Świętego Pawła. 
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Do Miejsca Piastowego, Łagiewnik, Lichenia

Pielgrzymi 
ruszają…

Dobre buty i chęci – tyle wystarczy, żeby przeżyć fantastyczne 
rekolekcje w drodze. Nie tylko na Jasną Górę


