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Dwudziestu 
siedmiu kapłanów 
wyświęcono 22 maja 
w Warszawie. Wkrótce 
rozpoczną posługę 
w obu warszawskich 
diecezjach 
i w ordynariacie 
polowym.

R odzina, znajomi, wykładowcy 
i młodsi koledzy z seminarium 

wypełnili 22 maja archikatedrę 
św. Jana w  Warszawie. Święcenia 
prezbiteratu z rąk abp. Kazimierza 
Nycza przyjęło 12 diakonów archidie-
cezjalnego seminarium oraz 6 z Se-
minarium Misyjnego „Redemptoris 
Mater”. Abp Kazimierz Nycz zwrócił 
uwagę na to, że sakrament kapłań-
stwa przyjęty w Roku Kapłańskim 
nabiera szczególnego znaczenia. 

– Za  waszym pośrednictwem 
duchowa ofiara wiernych zostanie 
udoskonalona, przez włączenie 

w  Chrystusową ofiarę, którą bę-
dziecie składać własnymi rękami 
na ołtarzu w sposób sakramental-
ny. Rozważajcie zatem, co czynicie. 
Naśladujcie to, czego dokonujecie, 
a sprawując sakramentalną ofiarę 
śmierci i zmartwychwstania Pań-
skiego, starajcie się wyniszczać w so-
bie wszelkie wady i rozwijać nowe 
życie – zwracał się do kandydatów 
na kapłanów abp Kazmierz Nycz, 
przestrzegając zarazem: – Pamiętaj-
cie, że zostaliście wzięci z ludu i dla 

ludzi ustanowieni, aby im pomagać 
w dążeniu do Boga.

Wyższe Metropolitalne Semi-
narium Duchowne ukończyło także 
dwóch diakonów z ordynariatu polo-
wego. Przyjęli święcenia kapłańskie 
22 maja w katedrze polowej WP z rąk 
abp. Leszka Sławoja Głódzia. W tym 
samym dniu nowych, siedmiu kapła-
nów zyskała też diecezja warszaw-
sko-praska. Sylwetki warszawskich 
neoprezbiterów publikujemy na str. 
IV–V. jjw

Bronili się i modlili

T akiej Wisły nie  pamiętają 
najstarsi mieszkańcy stolicy. 

Głębokiej na 780 cm, mętnej, wart-
kiej, zalewającej Port Praski i nad-
rzeczne bulwary. Przez kilka dni 
Warszawa i całe Mazowsze walczyło 
z falą wysoką i długą na ponad 200 
km. Służby miejskie w niepokojem 
patrzyły na wodowskazy, pokazujące 
w krytycznych momentach poziom 
sięgający zaledwie 20 cm od korony 
wałów. Wałów, które namoczone 
do granic, mogły nie wytrzymać na-
poru takiej wody. O walce z żywiołem 
strażaków, żołnierzy, harcerzy 
i zwykłych warszawiaków piszemy 
na str. II i III. W chwili zamykania 
tego numeru walka trwa. •
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Gdy wierni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, diakoni leżeli 
krzyżem, w ten sposób oddając się na wyłączną służbę Bogu i Kościołowi

N iedawno na pl. 
Piłsudskiego 

upamiętnialiśmy 
ofiary tragedii pod 
Smoleńskiem. Teraz 
plac przygotowuje się 
na długo oczekiwane 
wydarzenie.  
6 czerwca ks. Jerzy 
Popiełuszko zostanie 
na nim ogłoszony 
błogosławionym. 
Warszawa zyska 
nowego orędownika, 
a miejsca związane z jego 
posługą w stolicy wciąż 
będą przypominały 
tego, który „zło 
dobrem zwyciężał”. 
W dzisiejszym numerze 
zamieszczamy przydatne 
praktyczne informacje 
dla pielgrzymów 
wybierających się 
na uroczystości 
beatyfikacyjne. 

Najmłodsi kapłani

Wyszli z Wieczernika

Okolice mostu Świętokrzyskiego, 
21 maja. Woda w Wiśle podnosiła się 
z godziny na godzinę
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M a łgorzata K a rolina 
Piekarska, reporterka 
telewizyjna, miała po-

zdzierane ręce od wiązania wor-
ków z piskiem. Żałowała tylko, że 
na jednego pracującego przypa-
dało dziesięciu gapiów, którzy 
przyszli zobaczyć „wielką wodę” i 
porobić zdjęcia. I chociaż w week-
end życie w stolicy toczyło się 
normalnie, wielu warszawiaków 
czuło grozę sytuacji. Najpierw 
z niepokojem patrzyli na wodo-
wskazy, potem modlili się o to, by 
wały wytrzymały napór wody. 

Strażacy, wojsko, więźniowie, 
harcerze i zwykli mieszkańcy po-
magali umacniać wały, pilnowali 
dzień i noc, czy gdzieś w nich nie 
pojawia się wyciek. W Łomiankach 
powstały obywatelskie patrole mo-
nitorujące wały, a na miejsca, gdzie 
woda przesiąkała, natychmiast wo-
lontariuszy przewoził specjalny au-
tobus. Ludzie pracowali dzień i noc, 
by ratować swoje domostwa.  Czy 
im się to udało, tego w chwili zamy-
kania numeru jeszcze nie wiemy.  
Na Wiśle woda wciąż ma 752 cm, a 
wały przypominają galaretę. jjw

Wielka woda w Warszawie

Decydowały 
centymetry

To była prawdziwa próba dla Warszawy. 
Logistyczna, organizacyjna, ale też obywatelska. 
Przy pakowaniu worków z piaskiem, umacnianiu 
wałów pracowało tysiące wolontariuszy.

Worki z piaskiem – to w ostatnich dniach rzecz najbardziej 
pożądana także na Mazowszu. Tylko w piątek, kiedy woda 
na Wiśle rosła, do umacniania brzegów użyto 350 ton piasku. 
Dramatycznie walczono z przesiąkającymi wałami w Łomiankach 
i na Wale Miedzeszyńskim 

Woda zalała plac budowy Centrum Nauki Kopernik, 
ale na szczęście nie dostała się do pomieszczeń. Wcześniej, 
podobnie jak z budowy mostu Północnego, także z tego placu 
budowy usunięto sprzęt i materiały budowlane

Dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz (na zdjęciu 
z prawej) nerwowo spoglądał na rosnący poziom wody w Wiśle. 
Miejski ogród zoologiczny był jednym z tych miejsc, któremu 
groziło zalanie. Zwierzętom, wyczuwającym zagrożenie, 
podawano środki uspokajające. W razie potrzeby zoo miało być 
ewakuowane 
z prawej: W niedzielę przez kilkanaście godzin trwała akcja 
ratunkowa w Porcie Praskim. Wyrwa w wale groziła zalaniem 
Pragi Północ. Pracującym tam 300 strażakom, 200 żołnierzom, 
wolontariuszom, WOPR-owcom i harcerzom udało się zbudować 
dodatkową zaporę, a płetwonurkowie zabezpieczali wał 
przed podmywaniem. Pobliscy piekarze, restauratorzy i sami 
mieszkańcy donosili pracującym posiłki i wodę do picia
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Mieszkanie dla Rodziny
przy Świątyni Opatrzności Bożej
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■ R e k l A m A ■

Niebezpieczny był poziom Wisły, który w kulminacyjnym momencie wynosił 780 cm, ale też długi czas 
trwania fali powodziowej. Wały nasiąkały i były podmywane przez wartki nurt. Każdej sekundy przez 
koryto przetaczało się 7230 ton wody. z lewej: Wielka woda przyciągnęła nad Wisłę tłumy gapiów. 
To, co dla jednych stało się weekendową atrakcją, w innych budziło grozę

Decyzją prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz 
w poniedziałek zamknięto 
131 szkół, przedszkoli 
i żłobków. Gotowe też 
były plany ewakuacyjne 
dla dzielnic zagrożonych 
zalaniem: Mokotowa, 
Wilanowa, Wawra, 
Białołęki, Pragi Północ, Pragi 
Południe, Śródmieścia, 
Żoliborza i Bielan
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Witamy 
nowych 
kapłanów

Ks. Francesco Andolfatto
30 lat, z parafii S. Pietro e Rococo w Tezze  
sul Brenta (Włochy) – przydział parafia 
Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu 

Południowym

Ks. Stefan Bernat
24 lata, z parafii Ofiarowania 

Pańskiego w Warszawie 
– przydział parafia 

św. Anny w Piasecznie

Ks. Matteo Campagnaro
28 lat, z parafii S. Maria della Pieve  
w Castelfranco Veneto (Włochy) – 

przydział parafia NMP Matki Kościoła 
na Ksawerowie

Ks. Vincenzo Carella
34 lata, z parafii S. Pietro e Paolo 

w Bari (Włochy) – przydział 
parafia Podwyższenia Krzyża 

na Jelonkach

Dwudziestu 
neoprezbiterów przyjęło 
święcenia kapłańskie 
22 maja w warszawskiej 
archikatedrze. Poznajmy 
nowych kapłanów. 

Ks. Mateusz Gluza
25 lat, z parafii św. Józefa Oblubieńca 

w Legionowie – przydział parafia 
MB Wspomożycielki Wiernych 

na Chomiczówce

Święcenia na Pradze

Idą 
w świat

Diecezja warszawsko- 
-praska ma nowych kapłanów. 
22 maja święcenia przyjęło 
siedmiu neoprezbiterów.

W tym samy czasie, kiedy w warszawskiej 
archikatedrze przyjmowano do grona 

kapłanów tegorocznych neoprezbiterów, także 
w praskiej katedrze św. Floriana abp Henryk 
Hoser udzielał święceń kapłańskich. Przyjęło 
je siedmiu neoprezbiterów z seminarium du-
chownego na Tarchominie. 

– Nie ma powołania kapłańskiego bez cier-
pienia, które jest cierpieniem Jezusa Chrystu-
sa. Jest cierpieniem głodujących tłumów, ludzi 
opuszczonych, pobitych i zranionych – do tych 
jesteście posłani. Nie do kapliczki, gdzie pach-
ną lilie i gdzie wszyscy klęczą ze złożonymi 
rękami, bo wraz z nimi macie iść do tych, któ-
rych tam nie ma – tłumaczył neoprezbiterom 
abp Hoser i apelował: – Nie celebrujcie siebie, 
celebrujcie Tego, który was wybrał, uświęcił 
i posyła – zaapelował abp Hoser

Niebawem nowi kapłani podejmą pierwszą 
pracę duszpasterską w parafiach diecezji war-
szawsko-praskiej. Niestety rektor seminarium 
ks. Piotr Klimek nie zgodził się na publikację 
ich zdjęć, ani na podanie szerszych informacji. 
Dlatego informujemy jedynie o nazwiskach no-
wych kapłanów diecezji warszawsko-praskiej: 

• ks. Konrad Biskup 
z par. Matki Bożej Saletyńskiej w Klęcza-
nach (diec. rzeszowska), 
• ks. Dariusz Bugaj 
z par. św. Wita w Karczewie, 
• ks. Łukasz Lach 
z  par. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie, 
•  ks. Przemysław Połomski 
z  par. Matki Bożej Królowej Polski 
w Wyszkowie, 
• ks. Mariusz Rybałtowski 
z  par. Matki Bożej Królowej Polski 
w Wołominie, 
• ks. Łukasz Sikorski 
z par. Przemienienia Pańskiego w Miesz-
kowicach (diec. szczecińsko-kamieńska), 
• ks. Karol Jerzy Szelągowski
 z par. św. o. Pio w Warszawie.
 

Wszystkim życzymy Bożej łaski na każdy 
kapłański dzień.

jjw
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Ks. Piotr Strakowski
25 lat, z parafii św. Wojciecha 

w Warszawie – przydział 
parafia Miłosierdzia Bożego 
w Grodzisku Mazowieckim

Ks. Marcin Szuppe
29 lat, z parafii MB Wspomożycielki 

Wiernych w Warszawie – przydział parafia 
Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu

Ks. Jan Wojciechowski
25 lat, z parafii śś. Rafała 

i Alberta w Warszawie 
– przydział parafia św. Jakuba 

na Ochocie

Ks. Krystian Grzyb
28 lat, z parafii MB Loretańskiej 
w Dęblinie – przydział parafia 

św. Józefa w Pruszkowie

Ks. Łukasz Hubacz
26 lat, z parafii św. Józefa w Muninie 

(arch. przemyska); duchowny 
Ordynariatu Polowego WP

Ks. Maciej Kalinowski
26 lat, z parafii Najświętszego Serca 

Jezusowego w Grudziądzu 
(diec. toruńska); 

duchowny Ordynariatu Polowego WP

Ks. Robert Sołtysiak
25 lat, z parafii Kazimierza 

w Warszawie – przydział parafia 
Opatrzności Bożej na Rakowcu

Ks. Piotr Kodym
25 lat, z parafii Wniebowzięcia NMP 

w Michałowicach – przydział parafia św. 
Prokopa Opata w Błędowie

Ks. Piotr Stanisław Kabulski
38 lat, z parafii św. Wincentego À Paulo 

w Otwocku – przydział parafia  
św. Franciszka z Asyżu na Okęciu

Ks. Rafał Jaworski
34 lata, z parafii św. Jakuba 

w Mieronicach (diec. kielecka) 
– przydział parafia Wniebowzięcia NMP 

w Michałowicach-Opaczy

Ks. Piotr Jutkiewicz
29 lat, z parafii św. Urszuli 

Ledóchowskiej z Gdańska – przydział 
parafia św. Anny w Piasecznie 

Ks. Antoni Michał Kieniewicz
69 lat, z parafii św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Warszawie – przydział parafia 
św. Aleksandra na Trakcie Królewskim

Ks. Piotr Kłaput
27 lat, z parafii NMP 

w Tłuczaniu (diec. krakowska) 
– przydział parafia 

św. Józefa w Ursusie

Ks. Michał Polny
24 lata, z parafii św. Grzegorza 

Wielkiego w Warszawie 
– przydział Wniebowzięcia NMP 

w Babicach

Ks. Łukasz Przybylski
24 lata, z parafii św. Franciszka z Asyżu 

w Warszawie – przydział parafia  
św. Zygmunta na Bielanach
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Dlaczego młodzież 
zaczyna współżycie 
seksualne? – pytał 
studentów ginekolog 
Ryszard Rutkowski. 
„Z pożądania”, 
„ciekawości”, „presja 
kolegów” – padały 
odpowiedzi. A gdzie 
jest miłość?!

T o temat, na który młodzi zawsze 
chcą dyskutować. Bo z jednej 

strony słyszą głosy, że z seksem 
warto poczekać do ślubu, z drugiej 
media, filmy propagują model „sek-
su na śniadanie”, który jest człowie-
kowi rzekomo niezbędny do zdro-
wia, konieczny do „rozładowania” 
i  tak oczywisty, jak codzienne 
mycie zębów. Nawet kiedy ma się 
kilkanaście lat. 

Dla tego jedynego
– Sprowadzamy seks do czystej 

biologii, a  to  jest  przede wszyst-
kim relacja między dwojgiem 
ludzi – mówił seksuolog Bogdan 
Stelmach w czasie spotkania „Seks 
przed ślubem – tak czy nie?”, które  
18 maja w Szkole Głównej Handlo-
wej zorganizowało Akademickie 
Stowarzyszenie „Soli Deo”. Seksu-
olog przekonywał, że sfera bliskości 
seksualnej jest pewnym kapitałem 
początkowym, który możemy 
wnieść do związku „właśnie z tym 
partnerem i na zawsze” albo który 
możemy roztrwonić na kolejne mi-
łostki. W tym drugim przypadku 
będziemy jednak musieli się liczyć 
z konsekwencjami: z cierpieniem 
drugiego człowieka, jego krzywdą 
i z tym, że trudniej będzie nam zbu-
dować prawdziwą relację z drugim 
człowiekiem.

– Bliskość fizyczna powin-
na być proporcjonalna do więzi, 
która łączy ludzi – dopowiadał 
psycholog ks. Marek Dziewiecki. 
– Współżycie seksualne jest wy-
razem największej bliskości i za-
ufania, dlatego wymaga najgłęb-

szej więzi, a taką jest miłość 
małżeńska. Warto poczekać 
na tę „jedyną” i „jedynego”.

Zdaniem dr. Szymona 
Grzelaka, psychologa, au-
tora książek i programów 
dotyczących miłości, seksualno-
ści i  profilaktyki ryzykownych 
zachowań seksualnych młodzie-
ży, mamy różne doświadczenia, 
pochodzimy z  różnych domów 
i  nie  zawsze świadomie podej-
mowaliśmy decyzje, które potem 
oceniamy jako niedobre.

– Na każdym etapie jest moż-
liwy start w nowy dobry związek 
– zaznaczał dr Szymon Grzelak. – 
Jeśli już ktoś ma za sobą pierwsze 
kontakty seksualne, zmieniając 
perspektywę, może odzyskać coś 
fundamentalnego, próbować ina-
czej budować związek.

Niedopasowanie 
jest mitem

A jeśli już wiemy, że znaleź-
liśmy drugą połówkę, dlaczego 
czekać z seksem do ślubu? – dopy-
tywali młodzi. Specjaliści odpo-
wiadali: seks cementuje związek, 
jeśli jest on oparty na miłości, czu-
łości, delikatności, zrozumieniu 
partnera, odpowiedzialności. 
Jest jego zwieńczeniem, dopełnie-

niem. Jeśli scementuje coś, 
co nie jest jeszcze w pełni 
zbudowane, najpewniej 
pojawią się kłopoty. Seks 
buduje silną więź, ale tylko 
na jednej płaszczyźnie, jeśli 

zabraknie jej na innych – prędzej 
czy później związek się rozsypie. 
Bo wbrew temu, co sugerują me-
dia – „dopasowanie seksualne” 
nie gwarantuje szczęścia w miło-
ści. Z drugiej strony właśnie ta sil-
na więź seksualna – jeśli powsta-
nie zbyt wcześnie – nie pozwala 
na  obiektywną ocenę partnera. 
Narzeczeństwo, poznawanie sie-
bie dzień po dniu, w różnych sy-
tuacjach, sprawdzanie hierarchii 
wartości, zasad, jakimi kieruje się 
w życiu partner, pozwala ostatecz-
nie stwierdzić, czy to jest właśnie 
ta osoba, z którą chcemy spędzić 
resztę życia. 

– Kultura masowa demoni-
zuje znaczenie seksu – ostrzega 
Bogdan Stelmach. – Szczęście 
w związku nie zagwarantuje nam 
posiadanie wielu partnerów, „wy-
próbowanie się” przed ślubem, 
mityczne dopasowanie seksual-
ne czy tyrania orgazmów. Trzeba 
włożyć dużo wysiłku w  budo-
wanie dobrego związku, na wie-
lu płaszczyznach – to  recepta 

na sukces w małżeństwie. Wszel-
kie problemy, które pojawiają się 
w życiu seksualnym, nie wynikają 
z „niedopasowania”, ale pokazują, 
że coś szwankuje w relacji między 
małżonkami.

– Ale mogą pojawić się prze-
szkody nie do usunięcia: ja lubię 
papryczki, a  moja dziewczyna 
nie znosi pikantnej kuchni. Tak 
samo może być w seksie – przeko-
nywał jeden z młodych słuchaczy.

Pokochać różnice
– Różnice między małżonkami 

zawsze będą: jedno jest sową, inne 
skowronkiem, jedno lubi wakacje 
w górach, drugie nad morzem…. – 
odpowiadał dr Szymon Grzelak. 
– W życiu nie można mieć wszyst-
kiego, trzeba czasami z  czegoś 
rezygnować, a nawet mądrze po-
cierpieć. Małżonkowie mają całe 
życie na to, żeby się dopasowywać, 
siebie nauczyć. Zbyt wysokie wy-
magania stawiane już na starcie 
mogą przekreślić związek.

 Joanna Jureczko-Wilk

pod
patronatem
„Gościa”

Dlaczego warto poczekać

Z seksem jak z papryczką
Jo
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Seks jest tylko jednym 
z elementów więzi 
małżeńskiej, wcale 
nie najważniejszym 
– przekonywali uczestnicy 
debaty
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Nowa rada Rycerzy Kolumba przy kościele kapucynów

Zmieniają świat, chcą zacząć od siebie

Jedna z dynamiczniej 
rozwijających się 
wspólnot kościelnych, 
Rycerze Kolumba, 
otwiera swoje 
Rady w kolejnych 
warszawskich 
parafiach.

R ycerstwo w  Polsce wciąż 
jest na początku drogi. Działa 

efekt świeżości. Może dlatego jeste-
śmy piątym krajem na świecie pod 
względem dynamizmu rozwoju – 
zastanawia się Arkadiusz Urban, 
Wielki Rycerz i sekretarz krajowy 
organizacji.

Dokładnie rok temu współ-
tworzył radę im. Ks.  Augusta 

Kardynała Hlonda przy bazylice 
Najświętszego Serca Jezusowego 
na Pradze. Otrzymała numer 14803. 
Na początku czerwca 2008 r. podob-
na rada powstała przy katedrze św. 
Floriana.

Tylko w ciągu ostatniego roku 
liczba praskich Rycerzy Kolumba 
zwiększyła się o blisko 100 proc.

– I to mimo niemal zupełnego 
braku promocji. Ludzie mogą nas 
ocenić jedynie po owocach tego, 
co robimy – mówi Urban.

Do Polski Zakon Rycerzy Ko-
lumba trafił w 2005 r., na prośbę 
Jana Pawła II. W jego szeregach zna-
leźli się liczni hierarchowie, m.in.: 
abp Kazimierz Nycz i bp Zygmunt 
Zimowski.

Co  chwila do  Rycerzy Ko-
lumba zgłaszają  się kolejne za-
interesowane parafie: marianie 

z Pragi, pijarzy 
z  Siek ierek , 
dusz pasterze 
z  pl. Grzybow-
skiego i parafii 
Najświętszego 
Z b a w i c i e l a . 
Skąd takie za-
interesowanie 

Rycerzami Kolumba? Arkadiusz 
Urban tłumaczy, że Kościół po-
trzebuje katolików z indywidu-
alną formacją, ale działających 
we wspólnotach, z których pod-
stawową i najważniejszą jest pa-
rafia. Na  to  zapotrzebowanie 
odpowiadają Rycerze Kolumba, 
mówiąc: „Jeśli chcesz zmieniać 
świat, zacznij od siebie”.

Wkrótce powstanie piąta war-
szawska Rada – przy kościele kapu-
cynów na Miodowej. Przyjmie imię 
bł. Honorata Koźmińskiego. Do Ry-

cerzy wstąpili już m.in. gwardian, 
ekonom i prowincjał kapucynów.

– Rycerze włączą się na przy-
kład w działalność jadłodajni dla 
bezdomnych i wspieranie budowy 
ośrodka psychoterapeutycznego. 
To wielka sprawa – ocenia o. Piotr 
Wardawy, kapucyn.

Być może wkrótce zawią-
żą się kolejne rady: bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki na Żoliborzu, św. 
Ignacego z Loyoli na Młocinach, 
kard. Wyszyńskiego w Wawrze 
i akademicka – przy kościele św. 
Anny na Krakowskim Przedmie-
ściu. Zainteresowani działalnością 
Rycerzy będą mogli przyjrzeć się 
im podczas Pikniku Rycerskie-
go organizowanego 26 czerwca 
w Czerwińsku nad Wisłą. Więcej 
informacji na: www.kofc-ah.pl 
oraz www.rycerzekolumba.com. 
 Tomasz Gołąb

■ R e k l A m A ■

Tylko dla mężczyzn
zakon rycerzy kolumba jest dziś najliczniejszą na świecie katolicką 
organizacją męską. liczy blisko 2 mln członków. Powołany został 
w 1882 r. w uSa przez 29-letniego irlandzkiego ks. michaela 
mcGivneya – proboszcza parafii nmP w new Heaven w stanie 
conecticut, jako organizacja samopomocowa mniejszości 
katolickiej. rycerze nawiązują do tradycji misyjnej krzysztofa 
kolumba, który z katolickiej europy przywiózł do nowego Świata 
chrześcijaństwo. Starają się również kontynuować tradycje 
zakonów rycerskich: miłosierdzie, solidarność, braterstwo,  
a także patriotyzm. rycerze wspierają działalność charytatywną, 
szkolnictwo katolickie, wydawnictwa i media katolickie, 
paraolimpiady specjalne, ruchy w obronie dzieci nienarodzonych 
czy wreszcie najbardziej podstawowe potrzeby swoich parafii.  
na czele zakonu od 10 lat stoi najwyższy rycerz kolumba carl 
anderson, autor książki „cywilizacja miłości. co każdy katolik  
może zrobić, by zmienić świat”.

Rycerze 
Kolumba 
obecni są  
w Polsce  
od pięciu lat, 
ale ich liczba 
bardzo szybko 
rośnie 
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Jarmark św. Dominika
XI Jarmark św. Dominika odbę-
dzie się 30 maja przy klasztorze 
dominikanów na  Służewie (ul. 
Dominikańska 3). Jak co  roku, 
będzie można skosztować specja-
łów zakonnej kuchni, posłuchać 
koncertów, kupić używane ksiązki, 
wziąć udział w loterii i zabawach 
rodzinnych. Od godz. 10.00 do 14.00 
krwiobus będzie czekał na tych, 
którzy zechcą oddać honorowo 
krew. 

Śląskie granie
30 maja o godz. 19.00 w parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
na Wrzecionie (ul. Przy Agorze 
9) zagra śląski rockowy zespół 
Katolika Front.

Album żydowski
Do 31 maja w podziemiach kate-
dry św. Floriana na Pradze (ul. Flo-
riańska 3) można oglądać wystawę 
malarstwa Wisny Lipszyc: „Album 
żydowski”. Wisna Lipszyc pochodzi 
z rodziny Lipszyców, mieszkającej 
w  Ostrówku k. Wołomina, gdzie 
pracowała na posag w latach 1924 
i 1925 Helena Kowalska, późniejsza 
św. s. Faustyna.

Niepełnosprawni 
bezpłatnie na Mszę
Osoby poruszające  się na  wóz-
kach inwalidzkich, które chcą 
6 czerwca uczestniczyć w  uro-
czystościach beatyfikacyjnych 
ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły 
skorzystać z bezpłatnych specja-
listycznych przejazdów w  godz. 
8.00–10.00 i 14.00–17.00. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 2 czerwca 
w godz. 8.00–16.00 pod numerem 
telefonu 22 870 08 08, hasło: BEATY-
FIKACJA. Msza św. beatyfikacyjna 
rozpocznie się 6 czerwca o godz. 
11.00 na pl. Piłsudskiego.

Stawać się sobą
Ostatnie spotkanie z cyklu „Poru-
szyć Niebo i Ziemię” odbędzie się 
9 czerwca o godz. 20.15 na Uni-
wersytecie Warszawskim. Aktor 
i wychowawca wielu pokoleń akto-
rów Jerzy Stuhr będzie mówić o sta-
waniu się sobą. •

zapowiedzi

W wigilię beatyfikacyj-
nych uroczystości, 
5 czerwca na  Polach 

Wilanowskich, przy budują-
cej się Świątyni Opatrzności Bożej, 
od godz. 15.00 do 21. 00 odbędzie się 
modlitewne czuwanie młodych. 
Będzie można zobaczyć rekon-
strukcję historyczną pod tytułem 
„Ojczyzno ma”, z  fragmentami 
homilii Jana Pawła II i ks. Jerzego 
Popiełuszki. Potem w koncercie: 
„Zło dobrem zwyciężaj” (transmi-
towanym przez TVP1) wystąpią 
m.in. Przemysław Gintrowski, 
Mieczysław Szcześniak, Katarzy-

na Wilk, Hanna Stach, Katarzyna 
Cerekwicka i Full Power Spirit. 
Na  zakończenie dnia zaśpiewa 
Deus Meus.

6 czerwca sektory dla posiada-
jących karty wstępu będą otwarte 
od godz. 6.00. Osoby, które nie mają 
wejściówek, znajdą miejsce w na-
głośnionym sektorze ogólnodo-
stępnym. Pielgrzymi przyjeżdża-
jący na uroczystości samochodami 
powinni je zostawić na parkingach 
systemu „Parkuj i  Jedź” (stacje 
metra Stokłosy, Ursynów, Wila-
nowska, Młociny, Marymont oraz 
węzeł komunikacyjny przy ul. Po-
łczyńskiej), przy Torwarze, torze 
łyżwiarskim na Stegnach lub przy 
centrach handlowych. Na miejsce 
koncelebry najlepiej dojechać ko-
munikacją miejską. 

O godz. 9.00 na pl. Piłsudskiego 
będzie można zobaczyć program 
religijno-artystyczny. O godz. 11.00 
rozpocznie  się Msza św., którą 
będzie koncelebrowało ok. 120 
biskupów i 2000 kapłanów. Kon-
celebrze będzie przewodniczył de-
legat Benedykta XVI – abp Angelo 
Amato. Msza św. rozpocznie się 
odczytaniem dokumentu Stolicy 

Apostolskiej o wyniesieniu na oł-
tarze sługi Bożego ks. Jerzego Po-
piełuszki i wniesieniem relikwii 
nowego błogosławionego.

Po zakończeniu Eucharystii, 
ok. godz. 14.00 z pl. Piłsudskiego 
wyruszy procesja z  relikwiami 
nowego błogosławionego. Mogą 
w  niej wziąć udział wszyscy 
uczestnicy uroczystości beatyfi-
kacyjnych. Dwunastokilometrowa 
trasa procesji będzie prowadzić 
ulicami: Królewską, Krakowskim 
Przedmieściem, Nowym Światem, 
pl. Trzech Krzyży, Alejami Ujaz-
dowskimi, ulicami Belwederską, 
Gagarina, Czerniakowską, Powsiń-
ską, Wiertniczą, Przyczółkową, 
Klimczaka, kard. Hlonda. 

W tym czasie na Polach Wi-
lanowskich ma trwać Święto 
Dziękczynienia. Od  godz. 14.00 
będzie czynne miasteczko zabaw 
dla dzieci. Na  scenie wystąpią 
m.in: Maleo Reggae Rockers, 
Magda Anioł, Viola Brzezińska, 
Antonina Krzysztoń. Tradycyjnie 
o godz. 15.00 w niebo wzbiją się 
baloniki wdzięczności. Procesja 
z relikwiami przybędzie do Wila-
nowa ok. godz. 18.00, a na ostatnim 
odcinku dołączy do niej abp Kazi-
mierz Nycz. Od godz. 19.00 będzie 
możliwa indywidualna adoracja 
w Panteonie Wielkich Polaków. 
Każdy, kto nie będzie mógł przy-
być na  pl. Piłsudskiego, będzie 
mógł obejrzeć transmisję z beaty-
fikacji na telebimach, na Polach 
Wilanowskich.

Zwiększonej liczby pielgrzy-
mów spodziewa się również ko-
ściół św. Stanisława Kostki na Żo-
liborzu, gdzie znajduje się grób 
ks. Jerzego. jjw

Oprócz 
pl. Piłsudskiego, 
gdzie 6 czerwca 
ks. Jerzy Popiełuszko 
zostanie ogłoszony 
błogosławionym, 
także Wilanów 
i Żoliborz szykują się 
do uroczystości 
beatyfikacyjnych.

Informacje dla pielgrzymów

Beatyfikacja 
ks. Jerzego 


