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To mogło się wydarzyć 
w Warszawie, w Grójcu, 

Górze Kalwarii, pod Błoniem. 
Hal budowanych naprędce, 
byle taniej i więcej, obok 
naszych domów stoi sporo. 
Zatem dlaczego dopiero tra-
gedia taka jak w Katowicach 
zatrzymuje nas w pędzie do 
pracy, do szkoły, do sklepu? 
Czy potrzeba ofiar, byśmy 
zdali sobie sprawę z krucho-
ści naszego losu? Czemu do-
piero wówczas kościoły stają 
się pełniejsze, spowiednicy 
nie nadążają ze swoją posłu-
gą, a my częściej sięgamy po 
modlitewniki i Pismo Święte ?
To naturalne… – usłyszę. 
Rozumiem, i… nie zgadzam 
się. I obiecuję sobie, że już 
teraz na pewno regularnie 
będę klękał do konfesjona-
łu, że nie będę bezrefleksyj-
nie mijał sześciu kościołów 
w drodze do pracy, że w kie-
szeni będę nosił różaniec. 
A potem mija czas, krótki 
czas… Oby teraz nie wróci-
ło wszystko „do normy”. 

Po tragedii w Katowicach

Mazowsze płacze ze Śląskiem
Kard. Józef Glemp prosił, 
by we wszystkich świątyniach 
archidiecezji warszawskiej 
zanoszono wspólną modlitwę 
różańcową w intencji ofiar. 

W większości warszawskich 
kościołów ta modlitwa odby-
wała się jednak spontanicznie.

– Na każdej Mszy modlili-
śmy się za ofiary tej tragedii – 
mówi ks. Bogdan Bartołd, rek-
tor kościoła św. Anny. – Wier-
ni gromadzili się w kościele ca-
ły dzień, wspólnie odmawia-
liśmy modlitwy, m.in. koron-
kę do Miłosierdzia Bożego. Po 
Mszy św. o godz. 19.00 wierni 
wysłuchali specjalnego reflek-
syjnego koncertu kolęd w wy-
konaniu Warszawskiego Chóru 
Międzyuczelnianego.

O godz. 21.00 w kościele 
akademickim na Krakowskim 
Przedmieściu specjalną Mszę 
św. dla około trzech tys. wier-
nych odprawił w intencji po-
szkodowanych i ich rodzin bp 
Tadeusz Pikus. W homilii mó-

wił o ludzkim cierpie-
niu, ale zakończył my-
ślą, że jest nadzieja na 
to, że z chwilą śmier-
ci nie wszystko się koń-
czy. Obok ołtarza sta-
nął paschał, a na fiole-
towym płótnie znicze, tworzące 
kształt liczby 66, znanej wów-
czas liczby ofiar. Gdzieniegdzie 
przed kościołami zorganizowa-
no zbiórkę do puszek Caritas.

O odwołanie imprez roz-
rywkowych zaapelował sekre-
tarz Warszawy Mirosław Ko-
chalski. Stołeczne tramwaje, 
autobusy i pociągi metra już 

dwie godziny przed 
ogłoszeniem żało-
by narodowej zaczę-
ły kursować z flagami 
przepasanymi czarną 
wstążką.

Prawdziwe oblęże-
nie przeżywało także Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
przy ul. Saskiej, otwarte mimo 
niedzieli już od godz. 11.30. 
Przez cały dzień stacja przy-
jęła blisko 400 osób, zebrała 
ok. 200 litrów krwi. W najbliż-
szych dniach może być bardzo 
potrzebna w śląskich szpita-
lach.  TG

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania
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W kościele 
św Anny Mszę 
Świętą w intencji 
ofiar odprawił 
bp T. Pikus
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Kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat 
Zdzisław Peszkowski zostanie zgło-

szony do Pokojowej Nagrody Nobla – tak 
26 stycznia postanowił Sejm. „Dzięki temu 
świat pozna prawdę o Katyniu” – powie-
dział KAI ks. Peszkowski, gdy dowiedział 
się o swojej kandydaturze. W uchwale po-
słowie podkreślili, że ksiądz – były więzień 
sowiecki, niedoszła ofiara Katynia – od lat 
działa na rzecz przebaczenia i pojed-
nania polsko-rosyjskiego. Ks. Peszkowski 
chciałby, żeby 5 marca  – dzień, w któ-

rym Stalin zdecydował o 
zamordowaniu polskich 
oficerów w Katyniu – stał 
się Dniem Katynia. „Tak 
jak mamy dni pamięci 
o Holocauście, tak po-
winniśmy pamiętać o 
Katyniu” – uważa kape-
lan. 

Ks. Peszkowski 
domagał się 
prawdy 
o radzieckich 
mordach 
popełnionych 
na polskich 
oficerach

WARSZAWSKI KANDYDAT DO NOBLA
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Nieliczne świeczki
DZIEŃ PAMIĘCI O HOLO- 
CAUŚCIE. Mimo apelu pry-
masa Polski, zachęcającego do 
włączenia się w akcję zapale-
nia świeczek w oknach w Dniu 
Pamięci o Holocauście, niewie-
lu warszawiaków o tym pamię-
tało. „Niech antysemityzm, któ-
ry papież Jan Paweł II nazwał 
grzechem, nie obciąża naszych 
sumień i nie zatruwa naszych 
serc” – napisał prezydent Lech 
Kaczyński w specjalnym prze-
słaniu, które odczytano w cza-
sie uroczystości pod pomnikiem 
Bohaterów Getta w Warszawie. 
W przeddzień Dnia Pamięci o 
Holocauście, 26 stycznia, przed-
stawiciele władz państwowych 
i organizacji żydowskich złożyli 
kwiaty pod pomnikiem. Ulicami 
Warszawy jeździły dwa puste 
zabytkowe tramwaje z gwiazdą 
Dawida zamiast numeru.

Konfrontacja po 23 latach
PROCES GRZEGORZA 
PRZEMYKA. Sąd po raz 
pierwszy po 23 latach prze-
prowadził konfrontację świad-
ków w procesie w sprawie 
śmierci w 1983 r. maturzy-
sty Grzegorza Przemyka – sy-
na znanej opozycyjnej poet-
ki. Naprzeciwko siebie sta-
nęło 8 milicjantów i zomow-

ców, którzy mieli kontakt z 
Przemykiem, zanim zginął, 
oraz Cezary F. – przyjaciel ma-
turzysty, który razem z nim 
został zatrzymany na komisa-
riacie. Funkcjonariusze zasła-
niali się niepamięcią i  zaprze-
czyli zeznaniom świadka, któ-
ry szczegółowo opisał, jak mi-
licjanci bili Przemyka.

Nowy dom samopomocy

PODKOWA LEŚNA. 19 
stycznia pierwsi niepełno-
sprawni przyszli do nowe-
go Środowiskowego Domu 
Samopomocy, który powstał w 
Podkowie Leśnej z inicjatywy 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archi- 
diecezji Warszawskiej. Wcześ- 
niej jednak w intencji nowego 
przedsięwzięcia modlono się 
w czasie Mszy św. w koście-

le św. Krzysztofa. Dom samo-
pomocy mieści się w budyn-
ku ośrodka zdrowia, przy ul. 
Błońskiej 46/48. Pomieszczenia 
pobłogosławił bp Piotr Jarecki. 
Inicjatorami powstania domu 
byli ks. Stanisław Jurczuk oraz 
rodzice dzieci niepełnospraw-
nych z Podkowy i okolic, sku-
pieni we Wspólnocie Rodzin 
Osób Niepełnosprawnych pw. 
św. Jana Chrzciciela.

Bp Piotr Jarecki modlił sie w intencji osób niepełnosprawnych
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Podziel się kurtką
WOŁOMIN. Ciężka zima 
spowodowała napływ po-
trzebujących do noclegowni, 
jadłodajni i punktów pomo-
cy. Pomocy potrzebują teraz 
same schroniska. Starostwo 
Powiatu Wołomińskiego oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie prowadzą zbiórkę 
ciepłej odzieży dla miesz-
kańców schroniska dla męż-
czyzn w Czarnej. 25 stycz-
nia przekazano już pierw-
szą partię odzieży, zebra-
nej wśród samych urzęd-
ników. Potrzeby są jednak 
większe. Dlatego wszyscy, 
którzy chcieliby przekazać 
odzież do schroniska, mo-
gą dostarczyć ją do siedziby 
PCPR, przy ul. Legionów 78 
w Wołominie, gdzie wysta-
wiony został specjalny po-
jemnik na ubrania.

Odkryć, co nas łączy?
VI DZIEŃ ISLAMU. W auli 
Papieskiego Wydziału Teologi- 
cznego sekcji „Bobolanum” 
odbył się 26 stycznia VI Dzień 
Islamu. Ideą spotkań jest bu-
dowanie dialogu między isla-
mem i chrześcijaństwem po-
przez wspólną modlitwę oraz 
czytanie Koranu i Ewangelii. 
Inicjatywa, aby 26 stycznia 
wyznawcy religii zgromadzi-
li się na wspólnej modlitwie, 
powstała w Radzie Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów, któ-
rą kierują Selim Chazbijewicz 
i Zdzisław Bielecki. W tego-
rocznym spotkaniu wzię-
li udział m.in. biskup polo-
wy WP Tadeusz Płoski, muf-
ti Tomasz Miśkiewicz, wiele 
osób ze środowisk muzułmań-
skich mieszkających na stałe 
w Polsce, a także członkowie 

wspólnot i organizacji misyj-
nych. Do uczestników VI Dnia 
Islamu listy wystosowali nun-
cjusz abp Józef Kowalczyk oraz 
bp Tadeusz Pikus, delegat epi-
skopatu ds. dialogu katolików 
i muzułmanów. Biskup polo-
wy odczytał list bp. Tadeusza 
Pikusa, który życzył, „aby duch 
dialogu pozwalał odkryć na 
nowo to, co łączy chrześci-
jan i muzułmanów”. Biskup 
Płoski podkreślił wartość ofia-
ry polskiego żołnierza, pełnią-
cego misje pokojowe w wielu 
państwach świata arabskiego, 
m.in. w Iraku, Syrii, Libanie, 
Pakistanie i Afganistanie. 
Zaznaczył, że dialog z miejsco-
wą ludnością jest prowadzony 
także poprzez pomoc humani-
tarną, jaką organizują polscy 
żołnierze w tych krajach.

Biskup polowy WP Tadeusz Płoski i mufti Tomasz Miśkiewicz zastanawiali 
się, co łączy chrześcijan i muzułmanów
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Niedziela, 22 stycznia, 2.15 
nad ranem. Na plebanii parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Starej Miłośnie włącza się 
system alarmowy, chwilę później 
antypożarowy. Proboszcz, ks. 
Krzysztof Cyliński, myśli, że to 
dochodzący do –30 stopni mróz 
uszkodził urządzenie. Niestety 
– fasada drewnianego kościółka 
stała w płomieniach. Podpalacz 
zbił szybę i wrzucił do środka 
jakiś łatwopalny środek. 

Strażacy, powiadomieni 
przez firmę ochroniarską, przy-
jechali natychmiast:

– Podziwiam ich zaangażo-
wanie i ogromną pracę – mówi 
proboszcz. – Trzaskający mróz, 
ciemna noc… Stali w wodzie 
po kostki kilka godzin, niemal 
do samego rana… Opatrzność 
chciała, że nie tak dawno, na 
terenie parafii przeprowadzali 
ćwiczenia antypożarowe. 

Gdyby nie system antypo-
żarowy, który w kościele zo-
stał zamontowany dwa lata te-
mu, spłonąłby cały budynek – 
ogień rozprzestrzeniał się bły-
skawicznie. 

Nie zostali sami

O siódmej rano do Starej 
Miłosny przyjechał abp Sławoj 
Leszek Głódź. 

– Jeszcze wtedy, gdy oglą-
daliśmy szkody wyrządzone 
przez ogień, nie wyglądało to 
bardzo dramatycznie – wspo-
mina proboszcz. – Wydawa-
ło nam się, że nadpalone zo-
stało „tylko” wejście, a ściany 
okopcone. Myśleliśmy, że jak 
wyczyścimy sadzę, trochę po-
sprzątamy i odnowimy – bę-
dzie dobrze…

Jednak straty okazały się 
dużo większe. Już wiadomo, 
że zniszczona została boaze-
ria sufitowa i ścienna, instala-
cja elektryczna, organy i pięk-
ne malowidła, które na począt-
ku lat 80. wykonała artystka 

plastyk Anna Grochol-
ska. Dokładne straty 
zostaną jednak osza-
cowane dopiero gdy 
się ociepli.

– Myślę, że odbu-
dowa zajmie lata, a jej 
koszt może sięgnąć 
nawet miliona złotych 
– uważa ks. Cyliński. 

Potrzebny spokój

Proboszcz jest opanowany. 
Podtrzymuje na duchu swoich 
parafian, którzy przestraszeni i 

przybici przychodzą na 
plebanię.  

– Wspaniale, że to 
właśnie stateczny i mą-
dry człowiek jest w tej 
trudnej chwili gospo-
darzem parafii – mówi 
Anna Grocholska, któ-
ra również przyjechała 
oglądać zgliszcza.

 Jest autorką polichromii 
i trzy lata spędziła, malując 
wnętrze kościoła. Teraz jej „hi-
storia zbawienia człowieka” – 
biblia pauperum, jest zupełnie 
zniszczona. 

– Malowałam ją na kola-
nach, trzymając ręce w górze. 
To była ciężka praca – wspomi-
na artystka. 

Kościół, choć z zewnątrz 
wygląda prawie zwyczajnie, w 
środku sprawia przygnębiają-
ce wrażenie. Osmalone, po-
rozstawiane chaotycznie krze-
sła, wszędzie zapach spaleni-
zny, półmrok. Stary, drewnia-
ny krzyż, częściowo spalony, 
ktoś ostrożnie położył na ław-
kach. Piękne organy, jeszcze 
kilka dni wcześniej duma pa-
rafii, wyglądają teraz posępnie 
i smutno. 

Widok wnętrza kościoła 
tym bardziej boli, że miesiąc 
wcześniej skończył się jego ge-
neralny remont – kilkuletnie 
dzieło całej parafii.

– Nie dalej jak na Pasterce 
uroczyście powiedziałem, że 
wszystkie prace zostały zakoń-
czone – mówi proboszcz. – 
A teraz… zaczniemy wszystko 
od nowa. 

Z Rokitna, sprzed lat…

Historia parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa jest 
niezwykła. Podczas wojny koś-
ciół w Starej Miłośnie… spło-
nął, a nowe władze nie zgadza-
ły się na zbudowanie nowego. 
W oddalonym o kilkadziesiąt 
kilometrów Rokitnie stały wte-
dy dwie świątynie – barokowa 
oraz skromna drewniana, nie-
potrzebna już parafii, kaplica. 
W czerwcu 1948 r. drewniana 
kaplica została przewieziona z 
Rokitna. Kilkadziesiąt kilome-
trów, czterdziestoma wozami 
zaprzężonymi w konie, miesz-
kańcy Starej Miłosny wieźli, ro-
zebrany na części, swój no-
wy kościół. Następnie z przy-
wiezionych elementów złoży-
li świątynię od nowa.W latach 
późniejszych kościółek jeszcze 
zyskał – dobudowano wieżycz-
kę, dach pokryto gontem. Te-
raz – po blisko sześćdziesięciu 
latach – parafianie znów mu-
szą wspólnie podźwignąć swo-
ją świątynię. 

AGATA PUŚCIKOWSKA

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie

Krajobraz po… ogniu
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U góry: Ks. 
Krzysztof 
Cyliński przed 
spalonym 
kościołem
Poniżej: Częściowo 
spalony stary 
krzyż ktoś 
ostrożnie położył 
na ławce
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„Nieraz stoimy przy 
grobach i płaczemy. 

Chcemy zatrzymać 
umarłego, a on poszedł 
do Ojca. Dlatego mamy 
natychmiast iść w świat

i opowiadać, że Bóg 
powołał Go do siebie. 

Jaką radością jest 
powrót do Ojca!” – 
te słowa pozostawił 

nam ks. Jan
w „Elementarzu”. 

Zmarł w Warszawie, 
mieście, w którym spędził 

całe życie i które chyba 
bardzo kochał, podobnie 

jak ukochał klasztor 
wizytek.

tekst
TOMASZ GOŁĄB

Poeta, który dziękował 
Bogu za to, że milczy, 
zmarł 18 stycznia w wie-
ku 90 lat. „Tylko my – 

oczytani analfabeci chlapiemy ję-
zykiem”. Ale ks. Twardowski ni-
gdy nie „chlapał”.

Tylko raz miałem okazję z 
nim rozmawiać w cztery oczy. 
Przysiadł na krześle w koryta-
rzu kancelarii premiera. Ode-
brać miał jakąś nagrodę, choć 
pewnie bardzo jej nie chciał. 
Nachylił się do mnie i zapy-
tał: „Czy to prawda, że czy-
tają moje wiersze?”. Całe ży-
cie dziwił się jak dziecko, jak-
by nie wiedział, że jest jed-
nym z najbardziej kochanych 
poetów.

Wybrał drogę
z dziurami 
Odszedł człowiek tak skrom-

ny, że zabronił, by na nekro-
logach obok „kapłan” dopisać 
„poeta”. Może dlatego, by unik-
nąć laurek w rodzaju: humanista, 
nietuzinkowy myśliciel, geniusz. 
Choć właśnie taki obraz kreślili 
w kilka chwil po jego śmierci in-
ternauci, wypisując w sieci set-
ki kondolencji. „Jako kapłan wi-
dział w miłości przede wszyst-
kim dzieło Boże, ale swoją wi-
zję potrafił uplastycznić wyob-
raźnią poza-kapłańską, a tak wia-
rygodną, tak bliską przeciętnemu 
śmiertelnikowi, który kocha dru-
giego śmiertelnika. Tak, dla mnie 
to był przede wszystkim poeta” 
– wspomina jeden z nich na fo-
rum gazeta.pl.

A on zaufał drodze, „wąskiej, 
takiej na łeb na szyję, z dziurami 
po kolana”. Nie poszedł „proś-
ciej, po asfalcie, autostradą do 
nieba – z nagrodą od ministra”, 
więc „diabli go nie wzięli”. W te-
stamencie zażyczył sobie, aby za-
miast kwiatów na jego grób zło-
żyć ofiarę na rzecz Wyższego Se-
minarium Duchownego w War-
szawie i żeby rozdać pozosta-
łe po nim drobne przedmioty je-
go przyjaciołom lub złożyć je w 
izbie pamięci jego imienia, jeśli 
ktoś zechce taką powołać.

Tylko ksiądz
od biedronek
„Jestem tylko księdzem pi-

szącym wiersze, dla którego wia-
ra jest wciąż ważniejsza niż poe-
zja. I to z czasem coraz bar-
dziej” – powta-
rzał. Przygar-
biony i w wy-
tartej sutannie, 
miał w domu 
w oknach wi-
tryny w kolo-
rowe kwiatki, 
w pokoju ba-

Pożegnanie ks. Jana Twardowskiego

Warszawski kapłan, święty poeta

Teraz jest 
jednym ze „stale 

obecnych”,
o których pisał, 

że „choć umarli, 
teraz można 

ich spokojnie 
kochać” TO
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ranki, łączkę, kwiatuszki. Surowa 
podłoga z desek, surowe, pro-
ste meble, żelazne łóżko, klęcz-
nik. Stolik nieopodal okna, przy 
którym Ksiądz zwykł był siadać, 
zegar ścienny. Częstował ciastka-
mi i herbatą owocową. Sam dla 
wielu był kolejnym dowodem na 
istnienie Boga i nieustannie po-
kazywał te dowody wśród pol-
nych koników, pszczół i pręgo-
wanych zebr. 

– Nigdy nie zapomnę, jak bę-
dąc małą dziewczynką, czytałam 
„Nowy zeszyt w kratkę”. Niektó-
re historie były niesamowicie za-
bawne, wiele z nich zostało we 
mnie głęboko... Teraz właśnie 
czekam na przyjście na świat mo-
jego pierwszego dzieciątka – je-
mu również będę czytać opowia-
dania i wiersze ks. Twardowskie-
go – mówi jedna z wiernych czy-
telniczek, rozkochana w Poecie 
od Biedronek. 

Dobrze i niedobrze
– to dobrze
W jego wierszach zawsze za-

stanawiało: jak to możliwe, że to 
o mnie, choć nie o mnie? Teraz 
jest jednym ze „stale obecnych”, 
o których pisał, że „choć umar-
li, teraz można ich spokojnie ko-
chać. Bo nie zasypiają, mają okrą-
gły czas więc się nie spieszą, spo-
kojni ponieważ niczego nie wy-
kończyli, […] znają nawet pry-
watny adres Pana Boga”. Ktoś in-
ny zapamiętał słowa, że w „w ży-
ciu musi być dobrze i niedobrze, 
bo jak jest tylko dobrze, to jest 
niedobrze”.

Tych zamiłowanych w reli-
gijnej poezji ks. Twardowskie-
go wielu było i jest także wśród 
niewierzących. On sam uwielbiał 
z nimi rozmawiać. „Tylko czło-
wiek stale Ci się gubi, urodzo-
ny dezerter” – pisał ks. Jan. Poe-
ta, którego wiersze można było 
przeczytać na oszronionym ok-
nie w tramwaju lub wydrapane 
na szkolnej ławce, kiedyś, pięt-

naście lat temu. A niektórzy do 
dziś mówią, że dzięki niemu „wi-
dzą”. „Od niego wszystko się za-
częło – wtedy właśnie Bóg chwy-
cił mnie za serce. Teraz łzy lecą 
mi jak groch” – mówi Aleksandra 
Zosia, która o śmierci ulubione-
go Poety dowiedziała się w me-
trze, jadąc rano do pracy. 

Ksiądz z Krakowskiego 
Przedmieścia
A był nie tylko księdzem, ale 

i warszawiakiem, nie tylko z uro-
dzenia. Z domu rodziców przy 
ul. Elektoralnej Niemcy nie po-
zostawili nawet kamienia, ale 
ks. Jan wspominał profesorów z 
gimnazjum im. Czackiego, gdzie 
zdał maturę w 1936 r., i stu-
dia polonistyczne na UW, któ-
re ukończył dopiero po wojnie. 
Był żołnierzem AK, uczestniczył 
w powstaniu warszawskim. Jesz-
cze w 1945 r. zaczął naukę na 
tajnym kursie w Seminarium Du-
chownym w Warszawie. 4 lipca 
1948 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Był na parafiach w Żbiko-
wie i u św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu. 

„Jako wikary byłem jeszcze w 
kościele Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy na Saskiej Kępie i 
w kościele Wszystkich Świętych 
przy placu Grzybowskim. Każda 
parafia była odmiennym środo-
wiskiem, ksiądz stykał się z bar-
dzo różnymi ludźmi. Uczyłem 
także języka polskiego w ma-
łym Seminarium Duchownym na 
Pradze, na Kawęczyńskiej, chyba 
trzy lata. Od 1 sierpnia 1959 ro-
ku aż do dzisiaj jestem rektorem 
kościoła ss. Wizytek na Krakow-
skim Przedmieściu” – pisał w wy-
danej w 1999 r. książce „Jestem 
bo Jesteś”.

Dobroć z klęcznika

Był gorliwym duszpasterzem, 
wielkim kaznodzieją najkrót-
szych kazań i był wspaniałym 

spowiednikiem. Co niedziela tłu-
my chodziły do niego na Mszę. 

– Po księżach Bozowskim i 
Ziei kontynuował ten typ duszpa-
sterstwa – otwartego, ale wyma-
gającego, świadomego dramatu 
istnienia, ale zawsze pogodne-
go. Choć nie pisał podręczników, 
stworzył szkołę kaznodziejską, z 
której korzystało wielu księży – 
wspomina Krzysztof Zanussi.

– Przez lata codziennie o szó-
stej rano siadał w konfesjonale i 
czekał w pustym kościele – mó-
wił dla KAI abp Życiński. – O go-
dzinie 15.00 klękał przed taber-
nakulum, aby godzinę konania 
Chrystusa przeżywać w modli-
tewnej więzi. I później to owoco-
wało postawą jego optymizmu, 
naturalnej dobroci, filozoficzne-
go poczucia humoru.


Decyzją kard. Józefa Glempa, 

ks. Twardowski spoczął w kryp-
cie dolnej świątyni Opatrzności 
Bożej, za repliką sarkofagu Jana 
Pawła II. 

– Ta świątynia jest według 
Księdza Prymasa najbardziej 
godnym miejscem. Ksiądz Twar-

dowski powiedziałby nam dzi-
siaj, byśmy zrobili, co biskup 
sobie życzy – mówi ks. Aleksan-
der Seniuk, przyjaciel ks. Jana.

– Dolny kościół od po-
czątku był pomyślany jako se-
pultorium, miejsce spoczynku 
najwybitniejszych Polaków. 
Będzie można nawiedzać je 
na razie po każdej Mszy św., 
odprawianej w kaplicy przy 
świątyni codziennie o godz. 
18.00, a w niedziele i święta o 
godz. 9.00 i 15.00 – mówi ks. 
Krzysztof Mindewicz, wika-
riusz parafii św. Anny w Wila-
nowie, opiekujący się Świąty-
nią Opatrzności. – Od wiosny, 
kiedy zostaną ukończone pra-
ce przy domu parafialnym, do 
dolnego kościoła będzie moż-
na przechodzić specjalnym 
korytarzem, nawet wtedy, 
gdy przy świątyni będą pro-
wadzone prace. Mam nadzie-
ję, że cała świątynia osiągnie 
stan surowy za około półtora 
roku, ale jej wykończenie zaj-
mie co najmniej cztery lata.
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Pożegnanie ks. Jana Twardowskiego

Warszawski kapłan, święty poeta

POŻEGNANIE KSIĘDZA JANA
Fundacja AVE i Chór Avetki serdecznie zapraszają na „Avetek pożegna-
nie Księdza Jana” – spotkanie z dr Aldoną Kraus, warszawską okulistką, 
poetką, jedną z najbliższych przyjaciół księdza Twardowskiego. Na poe-
tycki wieczór wspomnień, który odbędzie się w Domu Kultury „Świt”, ul. 
Wysockiego 11, w sobotę 4 II 2006 o g. 19 (wstęp wolny), złożą się opo-
wieści o ostatnich ziemskich chwilach księdza Jana, jego 90. urodzinach i 
napisanych z tej okazji w prezencie „Listach i liścikach”, a także waka-
cjach spędzonych w anińskim domu Aldony Kraus  i wielu innych znaczą-
cych wydarzeniach z ostatnich kilkudziesięciu lat… Nie zabraknie wierszy 
Księdza Poety i dedykowanych jemu utworów doktor Kraus oraz wspólnego 
kolędowania pod przewodnictwem Avetek, które wielokrotnie śpiewały dla 
księdza Jana Twardowskiego podczas wieczorów poezji, spotkań okolicz-
nościowych i koncertów w Klubie Lekarza, Muzeum Niepodległości, Klubie 
Inteligencji Katolickiej. Spotkanie jest pierwszym z zaplanowanego cyklu 
poświęconego osobie i twórczości ks. Jana Twardowskiego.
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Uwaga na oszustów pukających do naszych drzwi!

Babciu, pożycz na samochód…
Oszuści nie przebierają 
w środkach. Wykorzystują 
łatwowierność, dobre serce 
czy chęć zrobienia „dobrego 
interesu” i nawet nie włamując się 
do naszych mieszkań, 
kradną nieraz bardzo duże sumy.

Do 72-letniej Krystyny za-
dzwonił telefon: „Babciu, mam 
świetną okazję na kupno samo-
chodu. Tylko brakuje mi…” – i tu 
padła suma. Spora. Babcia – mi-
mo że pieniądze zbierała od lat 
na „czarną godzinę” – zgodziła 
się. Przecież ukochanemu wnu-
kowi nie można odmówić…

„Wnuk” jednak sam nie 
mógł przyjechać po pieniądze, 
wysłał „przyjaciela”. Pani Kry-
styna przekazała pieniądze mi-
łemu, młodemu człowiekowi. 
Kilka godzin później zadzwo-
niła do wnuka z pytaniem, czy 
transakcja się udała.

– To było straszne – relacjo-
nuje starsza pani. – Mój wnuk 
nie wiedział, o co mi chodzi, 
myślał, że żartuję, a mnie było 
coraz mniej do śmiechu. Sama 
nie wiem, jak mogłam tak się 
dać oszukać.

Dzień dobry ciociu, 
pieniądze albo życie
Przestępstw, nazywanych 

przez policję „oszustwem na 
krewniaka”, na terenie Warsza-
wy i okolic jest coraz więcej. 
Przestępcy najpierw z książki 
telefonicznej wybierają numer. 
Zwykle rozmowa zaczyna się 
od zdania: „Dzień dobry cio-
ciu/wujku/babciu. Czy wiesz, 
kto dzwoni?”. Starszy czło-
wiek stara się przypomnieć so-
bie po głosie swojego rozmów-
cę – pada odpowiedź, że oczy-
wiście poznaje. I tu wymie-
nia imię, którego od tej chwili 
używa złodziej. W trakcie roz-
mowy oszust uprzejmie pyta o 
zdrowie, samopoczucie, dekla-
ruje pomoc „ukochanej” bab-
ci czy wujkowi. No i oczywi-
ście przeprasza, że tak długo 
się nie odzywał. Kiedy starsza 

osoba jest już dość dostatecz-
nie wzruszona i przekonana co 
do dobrych intencji „krewnia-
ka”, ten przechodzi do działa-
nia. Prosi o pożyczkę – na sa-
mochód, sprzęt muzyczny, wa-
kacje „last minute”, bo „taka 
okazja już się nie powtórzy”. 

Przede wszystkim 
sprawdzić
Czasem oszuści dzwonią 

też „w imieniu” wnuka, wnucz-
ki czy siostrzeńca. Wmawiają 
przestraszonym staruszkom, że 
ich krewniak uległ poważnemu 
wypadkowi i każda minuta się 
liczy… i każde pieniądze. Po 
ich odbiór przestępcy przycho-
dzą najczęściej do domu ofiar, 
ale policjanci z Pragi Południe 
odnotowali też, że umawiali się 
z nimi… przed bankiem. 

Policjanci apelują o ostroż-
ność i… zdrowy rozsądek. Naj-
lepiej oddzwonić na wcześ-

niej znany nam numer 
krewnego. O ewentu-
alnej pożyczce powin-
no się też zawiado-
mić innego bliskiego, 
co pozwoli uwiarygod-
nić plany osoby poży-
czającej pieniądze. Je-
śli już zdecydujemy 
się na pożyczkę, pie-
niądze należy przeka-
zać tylko osobie blisko 
nam znanej. Najlepiej mieć też 
na to świadka. 

Na „telewizję kablową” 
i „gazownika”
Ofiarami złodziei – „domo-

krążców” padają jednak nie tyl-
ko starsze osoby. Akwizytorzy – 
od dawna odwiedzający nasze 
domy – nie budzą podejrzeń. 
Wykorzystują to złodzieje, któ-
rzy podają się np. za pracowni-
ków telewizji kablowych i ofe-
rują, oczywiście po promocyj-

nej cenie, rewelacyjne pakiety 
telewizyjne. Legitymują się przy 
tym nieprawdziwymi dokumen-
tami. Istnieje jednak kilka cech 
wspólnych dla ich zachowania: 
oszuści dzwoniąc lub przycho-
dząc wprost do domu, twierdzą 
zazwyczaj, że okazja jest jedyna 
i niepowtarzalna. Nie wolno go-
dzić się na zapłacenie pieniędzy 
w miejscu zawierania umowy – 
uczciwe firmy nie praktykują już 
pobierania opłat od razu. W ra-
zie jakichkolwiek niejasności lub 
podejrzeń, gdy zaczynamy się 
bać o własne mienie, należy po 
prostu zadzwonić na policję. 

Na „znajomych 
naszych sąsiadów”
I ta metoda kradzieży jest 

banalna i bazuje na naszej ła-
twowierności i… uczynno-
ści. Przestępcy – swoim wy-
glądem i zachowaniem budzą-
cy zaufanie – pukają do drzwi 
i przedstawiają się jako rodzi-
na sąsiadów. Mówią, że przy-
jechali z daleka, ale niestety 
nie zastali krewnych w domu. 

Proszą o coś do pisa-
nia, żeby móc zosta-
wić wiadomość. Cza-
sem chcą trochę wo-
dy do popicia lekarstw. 
Gospodarz, chcący po-
móc, znika w poszuki-
waniu kartki i ołówka, 
szklanki z napojem, a 
w tym czasie drugi z 
fałszywych gości okra-
da mieszkanie. Bierze 
to, co wziąć najłatwiej 
i najszybciej – zwykle 

komórki, czasem biżuterię i 
pieniądze, a nawet… kluczyki 
samochodowe leżące na półce 
w przedpokoju.

Aby się ustrzec przed te-
go typu kradzieżami nie trzeba 
ryglować drzwi i bezwzględ-
nie nikomu nie otwierać. Wy-
starczy uchylić drzwi na łańcu-
chu, sprawdzić o co chodzi, a 
na czas szukania kartki czy dłu-
gopisu – zamknąć je z powro-
tem. Prawdziwy krewny sąsia-
dów z pewnością zrozumie ta-
ką ostrożność. A.P. 

Czujności 
nigdy za wiele. 
Telefon 
od „dawno nie 
widzianego 
krewnego” 
może oznaczać 
kłopoty. I to 
nie tylko 
dla osób 
starszych.
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Św. Jan Nepomucen w Muzeum Archeologicznym

Milczący święty
Ludowe rzeźby pogryzione przez korniki 
i współczesne obrazy inspirowane życiem 
św. Jana Nepomucena można zobaczyć 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Dziewiętnastu współczesnych malarzy z 
trzynastu państw europejskich namalowało 
obrazy, których motywem była historia i le-
gendy o Janie Nepomucenie – świętym naj-
bardziej znanym w Polsce, Czechach, na Mo-
rawach, w Bawarii i Austrii. Dlaczego twórców 
zainspirowała akurat postać świętego, któ-
ry żył przecież w tak odległych latach 1350–
1393? Tym, co współczesnych zadziwia w tej 
postaci, to chyba wierność do końca przyję-
tym zasadom – pomimo powodzenia w życiu, 
kariery, zaszczytów... 

Męczennik tajemnicy spowiedzi

Nepomucen bowiem w swoim krótkim ży-
ciu – powiedzielibyśmy dziś:  zrobił zawrotną 
karierę. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 
30 lat. Studiował w Pradze i Padwie. Zaraz po 
nich został kanonikiem kapituły katedry św. 
Wita w Pradze i proboszczem parafii św. Galla. 
Zapraszano go na dwór królewski, rozstrzygał 
spory, a przy tym nieustannie dbał o swoich 
wiernych. Cieszył się tak dużym szacunkiem 
i zaufaniem, że królowa Zofia wybrała go na 
swojego spowiednika. Jako prawny doradca 
arcybiskupa Pragi, uczestniczył w jego spo-
rze o prawa kościelne z królem czeskim Wac-
ławem IV. Tego zawistny i chciwy król już nie 
mógł tolerować. Z jego rozkazu Nepomucen 
został aresztowany, torturowany, a następnie 
utopiony w Wełtawie. Tradycja mówi jednak, 
że prawdziwym powodem zemsty króla było 
to, iż ksiądz nie chciał zdradzić tajemnicy spo-
wiedzi królowej. Podobno nad głową płyną-
cego Wełtawą ciała Nepomucena unosiło się 
pięć gwiazd lub płomyków. Wyłowione zwło-
ki pochowano w katedrze św. Wita na Hrad-
czanach, a w miejscu śmierci wmurowano pa-
miątkową tablicę (istnieje do dziś). 

Patron spowiedników
Odtąd św. Jan Nepomucen 

czczony był jako patron dobrej spo-
wiedzi i spowiedników. Jego wsta-
wiennictwa szukano  w czasie po-
wodzi i innych zagrożeń spowo-
dowanych wodą. Stał się patronem 
kościołów i kaplic. Pomniki, upamiętnia-
jące męczeństwo świętego, ustawiano za-
zwyczaj nad rzekami, na mostach, przy dro-
gach... Najstarszy powstał w 1683 r.  (pół 
wieku przed beatyfikacją) na moście Karo-
la w Pradze, w miejscu, z którego wrzucono 
kapłana do rzeki. Niewątpliwie jest on jed-
nym ze świętych, których postaci  najczęś-
ciej umieszczano w kapliczkach na przy-
drożnych cokołach i kolumnach. W Warsza-
wie najbardziej znana figura świętego stoi 
na pl. Trzech Krzyży, ale można ją znaleźć 
także w innych częściach stolicy.

Z palcem na ustach

Od wieków św. Nepomucen  jest  
wdzięcznym tematem ludowych rzeźbia-
rzy. Na wystawie w Muzeum Archeologicz-

nym pokazano drewniane rzeźby 
świętego sprzed kilkuset lat , któ-
re pochodzą ze zbiorów Muze-
um Kultury Kurpiowskiej w Ostro-
łęce. Współcześni malarze z Au-
strii, Czech, Węgier, Wielkiej Bry-
tanii, Włoch i Polski widzą w nim 
przede wszystkim męczennika za 

wiarę, człowieka, który potrafił dochować 
tajemnicy nawet za cenę własnego życia.  
Dlatego oprócz znanej pochylonej posta-
ci księdza, jakby adorującego trzymany w 
ręku krzyż, św. Nepomucen przedstawia-
ny jest także z książką zamknięta na kłód-
kę lub z palcem przyłożonym do ust (sym-
bolizującymi milczenie). Spotyka się także 
rzeźby Nepomucena ze stułą (był spowied-
nikiem) lub z kluczem (jako więźnia). Nad 
jego głową często widnieje pięć gwiazd.

JOANNA JURECZKO-WILK

Wystawa „Św. Jan Nepomucen – święty Europy 
Środkowej”jest czynna do 13 marca br. Można ją 
oglądać przy ul. Długiej 52 od poniedziałku 
do czwartku w godz. 9.00–16.00, w piątki od 11.00 
do 18.00 i w niedziele w godz. 10.00–16.00. 
Ceny biletów: 8 i 4 zł.
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Drewniane 
rzeźby 
św. Nepomucena 
od wieków 
stawiane były 
w przydrożnych 
kapliczkach

 R E K L A M A 



19 marca oficjalnie na Woli 
zacznie funkcjonować nowa 
parafia – Dobrego Pasterza. 
Dekret erekcyjny Prymas Polski 
podpisał 6 stycznia.

Kiedy dwa lata temu opi-
sywaliśmy parafię św. Waw-
rzyńca na Woli z budującym 
się nowym kościołem Do-
brego Pasterza, proboszcz 
ks. Józef Łazicki myślał już 
tylko o zakończeniu budo-
wy i przejściu na emery-
turę. Teraz został probosz-
czem parafii, która powsta-
ła przy nowym kościele. No-
minacja jest właściwie formalna, bo dusz-
pasterstwo już dawno przeniosło się ze 
starego, małego kościoła św. Wawrzyńca 
do przestronnej, widnej i ciepłej świątyni 
przy ul. Jana Olbrachta.

Pozostaje jednak pytanie, co zrobić z za-
bytkowym kościółkiem św. Wawrzyńca? W 
swojej prawie 400-letniej historii przeżył 
pożary, był bastionem obronnym w czasie 
oblężenia Warszawy przez wojska pruskie w 
1749 r., a potem został ponownie zniszczo-
ny w czasie walk w 1831 r. Trzy lata później 
został zamieniony na cerkiew. Powrócił do 
katolików dopiero w czasie pierwszej woj-
ny światowej. W sierpniu 1944 r. w przykoś-
cielnym ogrodzie Niemcy dokonywali ma-
sowych egzekucji. W czasie wojny kościół 
spłonął – odbudowano go po wojnie. 

Kościół jest zabytkiem 
z bogatą i tragiczną histo-
rią, jednak jego położenie 
od dawna nie sprzyja pa-
rafialnemu duszpasterstwu: 
od wiernych odgradzają go 
ruchliwe ulice. Na doda-
tek jednorazowo może po-
mieścić najwyżej dwustu 
parafian. 

– To było duszpaster-
stwo kapliczne. Kościół stał 
na odludziu i wierni rzadko 
do niego przychodzili – pod-
sumowuje ks. Józef Łazicki.

Były plany, żeby kościół 
św. Wawrzyńca przekształ-
cić w kościół filialny, rekto-
rat cmentarza wolskiego, a 

na plebanii urządzić dom księży emery-
tów. Ksiądz Prymas zdecydował o pozo-
stawieniu odrębnej parafii św. Wawrzyń-
ca, przy zabytkowym kościele. Należy do 
niej parę bloków, znajdujących się najbli-
żej świątyni. 

– Między Włochami i Wolą znajdują się 
olbrzymie tereny pokolejowe. Gdyby ten 
obszar został kiedyś zabudowany, para-
fia św. Wawrzyńca mogłaby rozkwitnąć – 
uważa ks. Łazicki.

Księża już przenieśli się do nowego 
kościoła przy ul. Jana Olbrachta, jednak do 
czasu wyznaczenia nowego proboszcza u 
św. Wawrzyńca duszpastersko obsługują 
także ten kościół. Równocześnie przygo-
towują konsekrację kościoła Dobrego Pa-
sterza, którą planuje się na 7 maja. JJW
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Nowa parafia na Woli

Budowali, aż się doczekali

Ks. Józef Łazicki, budowniczy 
kościoła Dobrego Pasterza, 
został proboszczem nowej 
parafii
Poniżej: Wnętrze kościoła 
Dobrego Pasterza na Woli
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 DLA SZUKAJĄCYCH PRACY
Klub Pracy Białołęka zaprasza na warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy. Początek 
7 lutego. Informacje i zapisy w siedzibie 
Klubu przy ul. Milenijnej 2a lub telefonicz-
nie: 022 811-62-64
 DROGI CHRZEŚCIJAŃSTWA
9 lutego o godz. 18.00 w parafii ewange-
licko-reformowanej przy ul. Solidarności 
76 a w Warszawie odbędzie się spotkanie 
z Krzysztofem Doroszem z cyklu: „Drogi 
chrześcijaństwa”. Zapraszają na nie ks. 
Lech Tranda, redaktor naczelny „Jednoty”, 
i Zbigniew Nosowski, naczelny „Więzi”.
 SZKOŁA WIARY
11 lutego o godz. 16.00 w sali przeorskiej 
klasztoru dominikanów przy ul. Freta w 
Warszawie odbędzie się kolejne spotka-
nie z cyklu „Dominikańska Szkoła Wiary”. 
O rodzinie w Biblii mówić będzie o. Piotr 
Oktaba OP. Po wykładzie, ok. godz. 20.00, 
ojcowie dominikanie zapraszają na śpie-
wane nieszpory. Natomiast o godz. 14.00 
w Dominikańskim Ośrodku Rodziny (przy 
ul. Freta 20/24a) odbędzie się miniwykład 
dla rodziców z małymi dziećmi.
 LABORATORIUM W MUZEUM 
POWSTANIA
Kolejne Warszawskie Laboratorium 
Wiary odbędzie się 11 lutego w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Oprócz zwie-
dzania z przewodnikami, przewidziana jest 
lekcja historii „na żywo”, czyli spotkania z 
uczestnikami powstania. Na zakończenie, 
w kaplicy muzeum odbędzie się modlitwa 
za tych, którzy oddali życie za ojczyznę.
 KATECHEZY DLA DOROSŁYCH
12 lutego w warszawskiej parafii NMP 
Matki Kościoła, przy ul. Domaniewskiej 
20, rozpoczną się katechezy neokatechu-
menalne dla dorosłych. Spotkania będą 
się odbywały w poniedziałki i czwartki o 
godz. 20.00.
 BAL NAD BALE
Wydział Duszpasterstwa Młodzieży 
Archidiecezji Warszawskiej zaprasza 25 
lutego na ostatkowy bal kostiumowy pt. 
„Kocham kino”, który odbędzie się w Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach (ul. 
Dewajtis 3). Bal rozpocznie się o godz. 
20.00 Mszą św., a zakończy ok. godz. 4.00. 
Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w wydzia-
le duszpasterskim warszawskiej kurii i w do-
mu rekolekcyjnym na Bielanach. Bal jest za-
bawą bezalkoholową.
 MSZA DLA ZIEMIAN
Księża Mirosław Nowosielski i ks. Marek 
Starowieyski zapraszają ziemian na środo-
wiskową Mszę św., która zostanie odpra-
wiona 8 lutego o godz. 18.30 w kościele se-
minaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Po Eucharystii duszpasterze 
środowiska ziemiańskiego zapraszają na 
spotkanie przy kawie i herbacie.

Zapowiedzi


