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Miło mi oddać do Państwa rąk 
kolejny numer bezpłatnej gaze-
ty „Niecodziennik”, który gości 

w Waszych domach. Wśród wielu propozycji 
chciałbym zwrócić uwagę na odbybwające 
się 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej 
Święto Dziękczynienia. Termin ten nawią-
zuje do pielgrzymek Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny, które zawsze rozpoczynały się 
w pierwszych dniach czerwca. Tegoroczne 
Święto Dziękczynienia będzie przebiegało 
pod hasłem: DZIĘKUJEMY ZA NIEPODLE-
GŁOŚĆ. Święto jest bowiem jedną z najważ-
niejszych uroczystości, które odbywają się 
przez cały rok w związku z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę Niepodległości po 
123 latach rozbiorowej niewoli.

Inną propozycją jest Spotkanie Młodych 
w Lednicy, podczas którego poprowadzi 
nas słowo „Jestem”. Będziemy wspólnie 
odkrywać, jak cenni jesteśmy w oczach 
Bożych. Chciani przez Boga – narodziliśmy 
się z Jego miłości i do miłości Ojca idzie-
my. Bóg na Lednicy swoim słowem objaś-
ni nam życie: znakiem Jego spojrzenia na 
mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepo-
wodzenia miłości nigdy nie są miarą naszej 
wartości. Tegoroczna Lednica będzie więc 
spotkaniem ze spojrzeniem Boga. W nim 
odkryjemy swoje „Jestem”. Zachwyceni na-
szym pięknem w Bożych oczach, będziemy 
ten zachwyt przekazywać innym. Staniemy 
się bezinteresownym darem dla innych. 
Warto spotkać się na Lednicy – w miejscu 

prawdziwego spojrzenia na człowieka. Za-
proście swoich przyjaciół i bliskich. 

Niedługo zakończy się kolejny rok szkol-
ny i akademicki. Będziemy przeżywać wa-
kacje, urlopy, czas odpoczynku. Jednak 
Dzień Ojca, który na stałe wpisany jest na 
23  czerwca może być dobrą zachętą aby 
spojrzeć na to jaki powinien być współ-
czesny ojciec. Zachęcam do przeczytania 
artykułu Macieja Kucharka, który daje 
wskazówki jak być lepszym tatą. 

Życząc dobrej lektury zachęcam, aby 
dobrze wypocząć starając się cały czas 
podtrzymywać swoją relację z Bogiem. Za-
chwycajmy się światem, który jest wokół 
nas i odkrywajmy ślady niepodległej Polski.

Do zobaczenia po wakacjach 

Odkrywajmy ślady 
niepodległej Polski
ks. Andrzej Sikorski, redaktor naczelny
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Studium „Teologia dla zabieganych” to akademicki 
kurs wiary i teologii. W ciągu czterech semestrów 
można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania związane z Biblią, z fundamentami wiary 
i chrześcijańskim stylem życia we współczesnym 
świecie.

Dla kogo?
W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby 
pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie 
i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, 
animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące swojej indywidualnej 
drogi do Boga.

Gdzie i kiedy?
Zajęcia trwają cztery semestry i odbywają się w głównym budynku uczelni przy 
ul. Dewajtis 3 (Las Bielański w Warszawie).

Zapraszamy dwie soboty w miesiącu na dwa wykłady: 9.30-11.00 i 11.20-12.50.

Kontakt
Papieski Wydział Teologiczny 
w Warszawie – Collegium Joanneum
ul. Dewajtis, 01-815 Warszawa
tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl
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Jak zaprzyjaźnić nasze dzieci z Pismem Świętym?

Biblia jest pełna bardzo ciekawych 
i barwnych opowieści, które stają 
się ulubionymi i pamiętanymi opo-

wieściami przez całe życie. Jak zaprzyjaźnić 
nasze dzieci z Pismem Świętym? Co zrobić, 
żeby dzieci chciały chętnie słuchać biblij-
nych historii?

Opowiadaj dzieciom 
biblijne historie

Pierwszą podpowiedzią jest zachęta do 
stworzenia rodzinnego zwyczaju opo-
wiadania Biblii. Może to być stała go-
dzina, np. pora przed zasypianiem, stałe 
specjalne miejsce, np. wspólnie zbudo-
wany z koców i innych domowych przed-
miotów „Namiot Spotkania” lub „Danielo-
wa Jaskinia”.

Opowieści biblijne powinny dotyczyć 
opisów biblijnych wydarzeń, w których 
spotykamy znane postacie ze Starego 
i Nowego Testamentu, takie jak: Adam 
i Ewa, Noe, król Dawid i Salomon, Abra-
ham, Jakub, Jezus, Maryja i apostołowie.

Istotnym elementem jest nastrój i re-
alizm opowieści. Wtedy historia biblijna 
wprowadza młodych słuchaczy w świat 
wiary i chrześcijańskich wartości, a także 
sprzyja wyciszeniu i wpisuje się w atmo-
sferę pory zasypiania. Każda z opowiada-
nych przez nas historii powinna zakończyć 
się krótką modlitwą na dobranoc.

Tak samo robił Jezus
Opowieści od samego początku istnienia 
świata były ulubioną formą wspólnie spę-
dzanego czasu. Całe rodziny siadały wie-
czorami przy ogniskach, aby wysłuchać 
różnych historii, opowiadań, legend czy 
mitów, które miały różny charakter. Czasa-
mi dotyczyły rzeczy istotnych jak np. nauka 
lub przedstawiały sylwetki słynnych boha-
terów. Innym razem dotyczyły spraw me-
tafizycznych, religijnych, a czasami miały 
charakter rozrywkowy.

W taki sposób formowała się także Bi-
blia. Tradycja Ustna Pisma Świętego trwa-
ła wiele wieków. Ludzie opowiadali sobie 
wielkie rzeczy, które uczynił Pan Bóg naro-
dowi wybranemu.

Także Jezus korzystał z tej formy, na-
uczając swoich uczniów i wszystkich ludzi 
w przypowieściach. Fascynacja opowieś-
cią trwa nieprzerwanie od pokoleń. Ko-
chają ją dzieci, ale także i dorośli sięgają 
po nią chętnie, by znowu odnaleźć się 
w tej cudownej krainie radości i optymi-
zmu.

Pomocne dodatki 
do opowieści biblijnej

Ważne jest, aby opowiadać dzieciom właś-
nie „opowieści biblijne” – czyli wybrane 
fragmenty ze Starego i Nowego Testa-

mentu, będące integralną całością. Każda 
opowieść powinna zacząć się od wstępu, 
gdzie możemy przedstawić dzieciom: wa-
runki przyrodnicze, wygląd postaci i inne 
potrzebne informacje.

Istotną sprawą jest to, aby wstęp był 
barwny i ciekawy, od niego zależy, czy 
dziecko zainteresuje się opowiadaną hi-
storią biblijną. Po wstępie przychodzi czas 
na zasadniczą część opowieści – to miej-
sce, w którym powinnyśmy przedstawić 
historię biblijną jak najwierniej z Pismem 
Świętym, ale należy pamiętać, że ma być 
ona atrakcyjna dla dzieci. Dlatego powin-
no się dostosować treść i język do wieku 
słuchających dzieci.

Coś, co może uatrakcyjnić historię bi-
blijną to „dźwięki”. Przykładowo, gdy opo-
wiadamy historię o Abrahamie i Izaaku, 
mówiąc o śnie, możemy zachrapać albo 
gdy wspominamy o śmiechu, to warto 
w tym miejscu się zaśmiać. Opowiadając 
o wyglądzie bohaterów biblijnych może-
my wspomnieć np, że „Sara miała piękne 
czarne oczy tak jak Ty…” – to ważne, bo 
wtedy dziecko zaczyna się utożsamiać 
z opowiadaną historią i bohaterami.

To słowo Boże,  
które ma moc zmieniać

Każda historia powinna zakończyć się pro-
stym i zrozumiałym morałem. Ma on mieć 
charakter pouczenia i wyciągnięcia wnio-
sków z opowieści dla siebie. Morał powi-
nien być spersonalizowany do naszych 
dzieci: np. jeśli mamy problem z kłamaniem 
przez nasze dzieci, opowiedzmy historię 
o Jakubie i Ezawie. Jeśli nasze dziecko jest 
nieśmiałe, opowiedzmy o wyborze Dawi-
da na króla Izraela itp. Opowieść biblijna 
to słowo Boże, które ma moc zmieniać nas 
i nasze dzieci.

Najnowsze badania pedagogiczne 
stwierdzają, że rzeczywistość kreowana 
w opowieściach biblijnych jest zgodna 
z myśleniem dziecka, dzięki czemu poma-
ga mu zrozumieć świat i siebie, wprowa-
dza porządek i ład, pokazując jakie reguły 
rządzą światem. Daje ona uporządkowa-
ny, przewidywalny obraz świata, a tym 
samym buduje w dzieciach poczucie bez-
pieczeństwa.

Postacie są jednowymiarowe – albo 
dobre, albo złe, piękne lub brzydkie; ich 
cele realizują się w działaniu.

Pomocą w opowiadaniu Biblii mogą 
być zilustrowane wersje Biblii dla dzieci, 
ale także audiobooki biblijne. Rynek wy-
dawniczy ma przygotowaną bardzo cie-
kawą i obszerną ofertę biblijną dla dzieci.

Czytajmy, opowiadajmy lub słuchajmy 
Biblii wspólnie z naszymi dziećmi. 

Piotr Kosiak

Coś, co może uatrakcyjnić naszą historię biblijną to „dźwięki”. 
A morał powinien być spersonalizowany do naszych dzieci
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A może jednak trzeba i warto poświęcić świątynię, aby ura-
tować coś znacznie ważniejszego? Czy jednak może być 
coś ważniejszego niż miejsce głoszenia wiary? Warto wie-

dzieć, jakie jest w sprawie zdanie samego Boga. Ale On albo milczy 
albo ludzie nie potrafią usłyszeć Jego głosu.

To już trzecie spotkanie z wielebnym Dave’m Hillem, pasto-
rem, którego kinomani na całym świecie poznali w pierwszym fil-
mie z cyklu „Bóg nie umarł”. Pierwszy film pojawił się w roku 2014 
(w Polsce miał premierę w marcu 2015 r.). Nad kościołem, w któ-
rym kiedyś głosił Boga jego ojciec i w którym on teraz kontynuu-
je misję głoszenia, że „Bóg jest dobry”, zbierają się czarne chmury. 
Uczelnia, na terenie której znajduje się zabytkowa świątynia, ma 
inne plany co do tego miejsca. Dysponuje też bardzo mocnymi 
argumentami, dotyczącymi m. in. jej przyszłości i zmian zacho-
dzących w przekonaniach i stylu życia studentów. W nowej wi-
zji placówki edukacyjnej przewidziano coś zupełnie innego niż 
kościół jednego konkretnego wyznania. Pojawiają się pytania, 
w imię czego uczelnia miałaby nadal wspierać tylko jedną religię. 
Słychać głosy o pluralizmie, tolerancji.

Z drugiej strony, jako oczywiste w zaistniałej sytuacji, rodzą 
się pytania o wolność sumienia, wolność wyznania, wolność sło-
wa. Jak powinni się zachować chrześcijanie? Potulnie się wycofać 
czy walczyć w obronie kościoła? A jeśli walczyć, to po jakie sięg-
nąć środki?

„Z powodu kontrowersji nie burzy się 
kościoła” – mówi jeden z bohaterów 
wchodzącego właśnie na ekrany polskich 
kin filmu „Bóg nie umarł. Światło 
w ciemności”. Czy rzeczywiście?

Dramatyczny spór o kościół 
czy zwykła szarpanina?
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Jakby dotychczas wymienionych problemów było mało, 
w miejscu sporu ktoś w ciemnościach rzuca kamieniem i wybija 
okno, wybucha ogień, ginie człowiek dobry, wnoszący wszędzie 
pokój i nadzieję człowiek. Zamach? Próba wykurzenia duchow-
nego i jego trzódki siłą, bez przebierania w środkach? Eskalacja 
napięcia nie wróży nic dobrego. Byłoby dziwne, gdyby komuś 
przyszło do głowy, że te sprawy wcale się nie łączą, a jeśli w ogó-
le, to nie w taki sposób, jaki w zaistniałych okolicznościach sam 
się nasuwa. Sentencja zdarzeń wydaje się jednoznaczna, a wśród 
zrozumiałych, ogromnych emocji, ludzkie reakcje stają się ekstre-
malne. Działania wyprzedzają wymagające czasu i spokoju anali-
zy. W dodatku czas nagli.

Problem obecności wiary, religii w przestrzeni publicznej jest 
jednym ze znaków czasu. Tendencja do spychania tej sfery ludzkie-
go życia na margines nasila się w wielu miejscach i środowiskach. 
Przytaczane są argumenty o neutralności światopoglądowej, 
świeckości państwa i jego instytucji. Toczą się długotrwałe spory 
i konflikty wokół znaków i symboli religijnych. Jedni chcą je usu-
wać, wręcz rugować urzędowo, powołując się na obowiązujące 
prawo. To jednak wywołuje mocna reakcję. Drudzy wręcz przeciw-
nie, próbują je umieszczać także w urzędach, również posługując 
się narzędziem prawa, choć nieraz usiłują przy tym zanegować 
ich pierwotne i podstawowe znaczenie. Jedni i drudzy są głębo-
ko przekonani o swojej racji. Jedni i drudzy powołują się na spo-
łeczne poparcie i dobro ogółu. Aby postawić na swoim, gotowi są 
poświęcić mnóstwo czasu, energii i środków. Chcą bronić swojego 
stanowiska za wszelką cenę.

Wielebny Dave Hill postanawia walczyć o „swój” kościół. W tej 
decyzji utwierdza go tragiczna utrata przyjaciela. Jest przekona-
ny, że Bóg chce tej jego walki, że zadba o szczegóły. Pastor pro-
si o pomoc swojego brata, wziętego prawnika, choć wciąż nie 
może mu wybaczyć odejścia od wiary. Skupiony na sobie nie za-
stanawia się, jakie były powody podjętych przez Pearce’a decyzji. 
Nie zdaje sobie sprawy, jaką sam odegrał w nich rolę. W dodat-
ku, choć prawniczy profesjonalizm brata przynosi oczekiwane 
skutki, pastor nie może się pozbyć wątpliwości. Równocześnie 
pragnie surowego ukarania sprawcy pożaru i śmierci bardzo bli-
skiego mu człowieka. Chwilami trudno orzec, czy jest to jeszcze 
oczekiwanie sprawiedliwości czy już narastająca żądza zemsty. 
Nie da się też uniknąć pytania o wybaczenie, stawianego w per-

spektywie Bożego miłosierdzia. Przecież „Bóg jest dobry zawsze 
i zawsze Bóg jest dobry”.

„Najpierw łaska, potem sprawiedliwość. Bez dążenia do łaski 
to zwykła szarpanina” – mówi w pewnym momencie współpra-
cownik wielebnego Dave’a. To pewien rodzaj otrzeźwienia, przy-
pomnienia, kto jest w całej sprawie najważniejszy. Czyja to tak 
naprawdę sprawa oraz czyje zdanie powinno być – i ostatecznie 
będzie – najważniejsze. Jakie jest wobec zaistniałego problemu 
stanowisko samego Boga?

W Księdze Izajasza Bóg daje ludziom bardzo istotną wskazów-
kę. Ostrzega wręcz przed pochopnością ludzką: „Bo myśli moje 
nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wy-
rocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje 
– nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi” 
(Iz  55,8-9). Dlatego szukanie, odkrywanie i podporządkowywa-
nie się woli Bożej bywa zadaniem trudnym i czasochłonnym. Nie-
jednokrotnie wygląda właśnie tak, jak to pokazują bohaterowie 
trzeciego już filmu z cyklu „Bóg nie umarł”. Filmu o dostrzeganiu 
światła w ciemności. 

ks. Artur Stopka



Świątynia 
biało- 
-czerwona
Wielu z Darczyńców, którzy 
wybudowali Świątynię Opatrzności 
Bożej to ludzie w podeszłym wieku, 
którzy niejednokrotnie brali czynny 
udział w walce o niepodległość 
Ojczyzny. W składanych notacjach 
i świadectwach nadsyłanych do 
COB często wspominają okropności 
wojny i – jak nikt inny – potrafią 
cenić wolność, tak oczywistą 
i zwyczajną dla dzisiejszego 
pokolenia

Ci, którzy przez ponad 200 lat prze-
nosili w swoich sercach ideę bu-
dowy Narodowego Wotum, jedno-

cześnie marzyli o niepodległej Ojczyźnie 
i o tym, by jej bohaterowie w tym właśnie 
miejscu mogli spocząć. 

W artykule 7. ustawy z dnia 17 marca 
1921 r. zobowiązano rząd do ufundowa-
nia wieczystego stypendium mszalnego 
na intencję pomyślności Rzeczypospoli-
tej i za duszę wszystkich Polaków, którzy 
zginęli w walkach o odzyskanie niepodle-
głości Ojczyzny, albo w czasie niewoli za 
miłość i wierność ku Ojczyźnie zamordo-
wani zostali. Artykuł 8. zaś przesądzał, że 
w kościele powstaną grobowce dla osób 
uznanych za zasłużonych przez Sejm Rze-
czypospolitej.

W setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości możemy z radością dostrzec, 

jak marzenia te zostały zrealizowane, jak 
w Świątyni Opatrzności Bożej miłość do 
Boga splata się z miłością do Ojczyzny i – 
co niezwykle ważne – łączy kolejne poko-
lenia.

Zgodnie z ustawą z 1921 r., w Pante-
onie Wielkich Polaków znaleźli miejsce 
swego spoczynku ci, dla których wolność 
i suwerenność Ojczyzny była najwyższym 
prawem – od ostatniego Prezydenta RP 
na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego, poprzez księdza-ułana Zdzisława 
Peszkowskiego, aż po zasłużonego dla od-
zyskania pełnej suwerenności Polski wice-
premiera Longina Komołowskiego.

Środowiska kombatanckie fundują 
tablice i umieszczają je w Panteonie, jak 
choćby Pułk Ułanów Karpackich, żołnierze 
KEDYWU AK czy niegdysiejsze dzieci, któ-
re dziękują Opatrzności za ocalenie z so-
wieckiej niewoli i bezpieczną przystań na 
indyjskiej ziemi. 

Jeszcze nim Świątynia została otwarta 
dla wiernych, w uroczystościach przed nią 
brali udział przedstawiciele najwyższych 
władz Rzeczypospolitej a zapoczątkowa-
na w ten sposób tradycja jest kontynuo-
wana przez kolejne ekipy władzy.

Tu również z okazji ważnych świat na-
rodowych i innych uroczystości odbywają 
się wspaniałe koncerty wybitnych pol-
skich twórców jak Przymierze Michała Lo-

renca czy Requiem Katyńskie Pawła Muzy-
ki. W Świątyni odbywają się zjazdy Rady 
Polonii Świata i wiele innych uroczystości 
patriotycznych.

Trzeba też wspomnieć, że w kopule 
Świątyni powstaje Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego, dwóch wielkich 
Polaków, którzy mieli ogromny wpływa na 
odzyskanie wolności i suwerenności przez 
naszą Ojczyznę. 

W Świątyni znajdują się już relikwie 
polskich świętych i błogosławionych, któ-
rzy orędują u Stwórcy za Polską i rodaka-
mi. Są wśród nich relikwie świętego Jana 
Pawła, uczestnika Powstania Styczniowe-
go św. Alberta, zesłańca za obronę pol-
skiej racji stanu św. Szczęsnego Felińskie-
go, czy kapelana Solidarności bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki. Stało się tradycją, że 
w czasie kolejnego Święta Dziękczynienia 
przybywają do świątyni kolejne relikwie.

W tym roku, w Miasteczku dla Dzieci 
(organizowanym każdorazowo podczas 
Święta Dziękczynienia) najmłodsi będą 
uczestniczyli w grze, która podpowie im 
dlaczego trzeba być wdzięcznym za wol-
ność i w czym się ona przejawia.

Świątynia Opatrzności Bożej jest miej-
scem, w którym wyjątkowo wyraźnie 
splata się je jednolitą całość wiara i patrio-
tyzm. 

Mieczysław Remuszko
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za niepodległość

Historia tej Świątyni jest od prze-
szło dwóch wieków nierozłącznie 
związana z dziejami Polski. Dwa 

dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Sejm 
Wielki podjął uchwałę o jej budowie, a rok 
później pod Wotum Narodu wmurowano 
kamień węgielny. Budowę przerwały roz-
biory. 

Po odzyskaniu niepodległości, w dniu, 
w którym przyjęto pierwszą konstytucję 
odrodzonej Polski, uchwalono ustawę 
o wykonaniu ślubu uczynionego przez 
Sejm Czteroletni. Rozpoczętą latem 
1939  r. budowę przerwała wojna, a po 
niej lata komunizmu. W 1989 r. do idei 
powrócił prymas Józef Glemp. Jego na-
stępca na warszawskiej stolicy biskupiej 
kardynał Kazimierz Nycz z ogromną ener-
gią zaangażował się w budowę Świątyni, 
powstającej wysiłkiem ponad 100 tysięcy 
Darczyńców, realizujących zobowiązanie, 
jakie Bogu złożyli przodkowie. 

Nie przypadkiem otwarcie Świątyni 
nastąpiło w 2016 r. w dniu Narodowego 
Święta Niepodległości, a w setną roczni-
cę odzyskania niepodległość będziemy 
za nią dziękować w Świątyni Opatrzności 
Bożej z udziałem najwyższych władz pań-
stwa.  

Idea Święta Dziękczynienia
Zaledwie 10 lat minęło od ustanowienia 
Święta Dziękczynienia w Polsce, a stało się 
ono już trwałym elementem w kalendarzu. 
Idea tego święta jest prosta: słowo „dzięku-

ję” jest dobrem samo w sobie, rodzi wza-
jemną życzliwość i zmienia na lepsze ludzi. 
którzy je wypowiadają i kraj, w którym jest 
powszechnie używane. 

Wdzięczność powinniśmy nie tylko 
odczuwać, lecz także ją okazywać.  Bóg 
ją dostrzega, tak jak dostrzega jej brak. 
Przypomnijmy historię 10 uzdrowionych, 
z których tylko jeden wrócił, by podzię-
kować Chrystusowi. I Jego słowa: Czy nie 
dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu?

Ustanowione na pierwszą niedzielę 
czerwca Święto Dziękczynienia zostało 
zrośnięte ze Świątynią Opatrzności Bożej 
– Wotum Narodu za otrzymane łaski, któ-
rych doznaje nasza Ojczyzna i każdy z nas. 
Termin nie został wybrany przypadkowo 
– to w tym miesiącu zawsze rozpoczynały 
się kolejne pielgrzymki do Ojczyzny Świę-
tego Jana Pawła II…

Zapraszamy  
do radosnego dziękczynienia
Tegoroczne Święto Dziękczynienia jest 
związane ze stuleciem odzyskania niepod-
ległości. Będziemy wspólnie dziękować za 

wolność Ojczyzny i zawierzać Opatrzności 
losy Polski, prosząc o jej pomyślny rozwój, 
pokój i bezpieczeństwo. Choć honorowymi 
gośćmi w Świątyni Opatrzności Bożej będą 
kombatanci, którzy walczyli o niepodle-
głość, do udziału w tym święcie zaprasza-
my wszystkich, którzy chcą podziękować 
Opatrzności za opiekę. 

Damy w ten sposób publiczne świade-
ctwo wiary i miłości do Ojczyzny oraz za-
szczepimy w młodym pokoleniu wdzięcz-
ność skierowaną ku Bożej Opatrzności.  

Mieczysław Remuszko (COB)

Pod hasłem obchodzone będzie 3 czerwca w Świątyni Opatrzności 
Bożej na Wilanowie XI Święto Dziękczynienia, które decyzją 
Konferencji Episkopatu będzie celebrowane w parafiach całej Polski

PROGRAM

•   o godzinie 8.00 pielgrzymka z relikwiami 
św. siostry Faustyny Kowalskiej 
wyruszy z pl.  Piłsudskiego do Świątyni 
Opatrzności Bożej. 

•   o godzinie 12.00 rozpocznie się 
dziękczynna Msza św. z udziałem 
Episkopatu Polski. Koncelebrze będzie 
przewodniczył prymas, arcybiskup 
Wojciech Polak, a homilię wygłosi 
arcybiskup metropolita łódzki 
Grzegorz Ryś.

•   Po Mszy św. rozpocznie się festiwal 
muzyki chrześcijańskiej „Moc Dobra”, 
a w Miasteczku dla Dzieci odbędzie się 
animowana gra rodzinna. 

•   O godzinie 15.00 wypuścimy do nieba 
baloniki „Dziękuję”. Będziemy uczestniczyli 
w nabożeństwie czerwcowym i koncercie 
muzyki uwielbieniowej. 

•   Święto Dziękczynienia zakończy się 
modlitwą za pośrednictwem św. Jana 
Pawła II. Odmówimy ją tradycyjnie 
o 21.37, w godzinie Jego odejścia do 
Domu Ojca.
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Lednica – dlaczego zachwyca?

L ednica – każdy słyszał, nie każdy był, może nie każdy po-
dziela entuzjazm osób, które jeżdżą od lat i są zachwycone. 
Jak to możliwe, że dominikaninowi śp. ojcu Janowi Górze 

OP z pomocą młodych, niedoświadczonych ludzi, udało się stwo-
rzyć wydarzenie na tak dużą skalę w szczerym polu? Jak to możli-
we, że Spotkania odbywają się co roku od 22 lat i przyjeżdża na nie 
100 tysięcy młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. 
To proste – dzięki modlitwie, zaufaniu i bliskości Boga. Nie można 
zapomnieć o wsparciu ze strony papieża Jana Pawła II, który od 
początku był bardzo przychylny Lednicy i przyjaźnił się z o. Janem. 
Lednica zachwyca, a wie o tym na przykład Sebastian, który mówi: 
Prawdę mówiąc, na spotkanie czerwcowe czekam cały rok, zaczy-
nając już od pierwszego dnia od poprzedniej Lednicy. Jest to tak 
niesamowite przeżycie duchowe i kulturalne dla ludzi, a zwłaszcza 
młodzieży. Dla mnie Lednica bardzo kojarzy się z tańcami, śpie-
wami. Jest to sposób na wychwalanie Boga. Poprzez różnorakie 
tańce lednickie, po prostu się modlimy. I to jest piękne! Jesteśmy 
z Panem Bogiem w tym, co lubimy robić. Dla mnie jest to bardzo 
ważne. Moim zdaniem Eucharystia na Lednicy jest najważniejszym 
punktem pierwszej soboty czerwca. Pan Jezus, który przychodzi 
jednocześnie do tysięcy ludzi jest czymś niezwykłym. Przez to, 
że tak wiele księży gotowych jest do pomocy, wszyscy ludzie na 
Polach Lednickich czują jedność (a przynajmniej ja), którą tworzy 
wspólny sakrament.

Podczas tegorocznego Spotkania podzielimy się tym, czego 
nauczyliśmy się od św. Jana Pawła II i od śp. o. Jana W. Góry OP, 
że „Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg 
chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.’’ 

W 2017 r. opuszczaliśmy Pola Lednickie niesieni zawołaniem ,,Idź 
i kochaj’’. W spotkaniach z innymi odkryliśmy jednak szybko, jak nie-
wystarczająca jest nasza miłość. Mieszał się w nas entuzjazm ze znie-
chęceniem, spowodowanym niepowodzeniami. Często słyszeliśmy 
też i odczuwaliśmy ze strony innych, że jesteśmy niewystarczający. 
Jak wtedy ocalić tęsknotę miłości i nie zagubić sensu życia?

Dlatego tak bardzo potrzebujemy Lednicy – miejsca praw-
dziwego spojrzenia na siebie i innych. Podczas XXII Spotkania 
Młodych poprowadzi nas słowo „Jestem”. Będziemy wspólnie od-

krywać jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Chciani przez Boga 
– narodziliśmy się z Jego miłości i do miłości Ojca idziemy. Bóg na 
Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego spojrze-
nia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości 
nigdy nie są miarą naszej wartości. 
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LedNIcA jAKO część OfIcjALNych 
ObchOdóW 100. ROczNIcy OdzySKANIA 

PRzez POLSKę NIePOdLeGłOścI

W tak znamiennym roku nasze Spotkanie nie mogłoby się 
odbyć bez wspólnego dziękczynienia za wolność. Stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości uczcimy wspólną 
modlitwą podczas tradycyjnej godziny św. Jana Pawła II – 
Ojca naszej wolności. Zaraz po Eucharystii rozpoczniemy 

wspólne rozważania na temat wolności naszego kraju, 
a także roli Papieża Polaka w polskiej drodze ku niej. 

Towarzyszyć temu będzie piękna symbolika – trudno 
bowiem o lepsze miejsce do celebrowania polskiej wolności, 

niż miejsce, w którym Polska się zaczęła. Można więc 
powiedzieć, że gest ucałowania Ziemi Polskiej, który będzie 

zwieńczeniem wspólnej modlitwy, będzie tak naprawdę 
dziękczynieniem dziesiątek tysięcy młodych ludzi za 

Ojczyznę samą w sobie.

To jednak nie wszystko. Wolność jest wpisana już w samo 
hasło XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000. „Jestem” – czyli 
słowo, które przyświecać nam będzie na tegorocznej Lednicy 
jest niemalże tak szerokie znaczeniowo jak wspomniana na 
początku artykułu „wolność”. „Jestem” to nie tylko określenie 

bytu samego w sobie, ale też – w kontekście wiary – jego 
znaczenia dla Boga i bliźnich. Wiedząc, że człowiek został 

obdarowany przez Boga wolną wolą, swojego „Jestem” 
nie można rozpatrywać w oderwaniu od wolności. Tym 

bardziej wyjątkowa staje się w tym kontekście uroczystość 
odzyskania przez Polskę niepodległości – wolność naszej 

Ojczyzny to wolność każdego z nas, każdego „Jestem”, które 
jest przecież nieskończenie cenne w oczach Boga.

Więcej na www.lednica2000.pl 
do zobaczenia 2 czerwca!
Wspólnota LEDNICA 2000

„Jestem” to synteza ukochanego przez o. Jana Górę i powtarza-
nego za świętym Janem Pawłem II zdania: ,,Człowiek, będąc jedy-
nym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, 
nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinte-
resowny dar z siebie samego” – mówią duszpasterze Wspólnoty 
LEDNICA 2000. 

Często słyszymy, że jesteśmy niewystarczalni, niedostatecznie 
dobrzy. Na Lednicy spotkamy się po to, aby pokazać, że Bóg wca-
le tak nie uważa. My, jako dzieło rąk Boga, zostaliśmy przez nie-
go stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, więc inny człowiek 
nie ma prawa mówić, że jesteśmy niedoskonali. Lednica pozwa-
la młodym ludziom spotkać się z Panem Bogiem. Tak o tym dniu 
mówi Paula: Na Lednicy przekonałam się, że wiara może być tak-
że źródłem uśmiechu i okazją do wspólnej zabawy. A jeśli chodzi 
o działanie Boga to ciężko mi to opisać, ale na Polach Lednickich 
naprawdę czuje się Jego obecność- kto już kiedyś tam był dobrze 
wie o czym mowie. Na pewno zmieniło to trochę moje spojrzenie 
na Kościół i wiarę. Zawsze nabożeństwa kojarzyły mi się z takimi 
poważnymi, podniosłymi obrzędami. Jeśli chodzi o sakramenty, to 
nigdy nie zapomnę spowiedzi, którą przeżyłam dwa lata temu na 
Lednicy. Mogłam porozmawiać z księdzem tak, jakbym rozmawia-
ła z przyjacielem czy członkiem rodziny. Mogłam zwierzyć mu się 
ze wszystkich moich trosk i problemów, podszedł do mnie bardzo 
indywidualnie. Dodatkowo cala spowiedź odbywała się w bardzo 
luźnej i przyjaznej atmosferze. Naprawdę niesamowite doświad-
czenie, które pozwala całym sercem przeżyć ten sakrament. Spo-
wiedź na tzn. Polu Spowiedzi to często jedyna spowiedź ludzi 
w ciągu roku, a nierzadko pierwsza od wielu lat. 

jeSteM – hASłO teGOROczNej LedNIcy
2 czerwca na Lednicy będziemy wspólnie odkrywać jak cenni jeste-
śmy w oczach Bożych. Tylko odkrywając i przyjmując miłość Boga, 
możemy stawać się bezinteresownym darem dla innych. Można 
powiedzieć, że tegoroczne Spotkanie będzie podróżą w głąb siebie, 
poszukiwaniem swojego Jestem i tylko ktoś zachwycony wielkością 
daru człowieczeństwa może ten zachwyt przekazywać innym.

Symbole
Wielkim charyzmatem Spotkań Lednickich jest mnogość symbo-
liki. To właśnie dzięki prostym gestom i przedmiotom, możemy 
lepiej zrozumieć treści naszej wiary. Dziś ważne jest nie tylko to 
co się słyszy i widzi ale również to co można trzymać w dłoniach. 
Na LEDNICY zmieniamy znaczenie przysłowiowego „gadżetu” na 
„symbol” i „znak”. To inny poziom, inny sens, w końcu – inny CEL! 

Zwierciadło  Prawdziwe-
go Spojrzenia posłuży do 
spotkania ze spojrzeniem 
Boga. Tylko przeglądając 
się w obliczu Pana Jezusa, 
odkrywamy jacy napraw-
dę jesteśmy. „Jestem” – 
drogi w Bożych oczach, 
nabieram wartości, bo 
Bóg mnie miłuje.

Świeca to symbol światła 
i pokoju. Jak co roku na 
Polach Lednickich roz-
błysną dziesiątki tysięcy 
świec. Jest to znak płoną-
cej wiary. 

Milena Szymczak
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10 decyzji, które uczynią Cię lepszym ojcem
Ojcostwo jest dla mnie jak maraton 
albo jak wyprawa w wysokie góry. 
Nie idę na nią w klapkach i szortach 
z myślą, że „jakoś to będzie”, 
„dam radę” i „się zobaczy”. Próbuję 
przewidzieć, jakie konsekwencje będą 
miały moje działania. Interesuje mnie 
końcowy sukces, więc jestem gotów 
na morderczy trening. Przygotowuję 
się w bólu i trudzie, żeby w chwilach 
kryzysu wytrwać na trasie. Drogą do 
takiego przygotowania mogą być 
wielkie i niełatwe decyzje – podjęte 
zanim pojawi się kryzys.b

Jedną drogą do decyzji jest reakcja. 
Dobieram ją do tego, co się dzieje. 
Dziecko dużo płacze, więc częściej je 
przytulam. Dziecko często bluzga, 
więc ja przestaję bluzgać, by nie 
dawać mu złego przykładu. Dziecko 
nie chce mnie słuchać, więc wcześniej 
wracam z pracy, by budować z nim 
relację. Dziecko bije kolegów i krzyczy 
na nich, więc rozwiązuję z żoną 
i dziećmi problemy poprzez rozmowę. 
Dziecko znęca się nad młodszymi, 
więc przestaję wykorzystywać swoją 
siłę względem niego.

Wyobraź sobie, że działa to inaczej. 
Często przytulam dziecko, więc ono 
mniej płacze. Przestaję bluźnić, więc 
ono bierze ze mnie przykład. Wcześniej 
wracam z pracy, mam dla niego czas, 
a ono zaczyna mnie słuchać. Spokojnie 
i z miłością rozwiązuję konflikty, nie 
uciekając się do siły i władzy, więc moje 
dziecko szuka podobnych rozwiązań 
w swoim świecie. 

Różnica w obu podejściach polega 
na tym, że w drugim to ja podejmuję 
działanie. Jestem aktywny i decyduję 
o tym, jaki chcę być. Przygotowuję 
się. Obmyślam. Przewiduję. Pierwsze 
działanie wymaga obserwacji i analizy, 
drugie uruchamia wyobraźnię i moją 
własną wizję dobrego ojcostwa. I trud. 
I odwagę.

Poniżej przedstawiam subiektywną 
listę dziesięciu decyzji „hard”, które 
mogą stać się rewolucyjne i jak potężny 
wybuch – zmienić całą rzeczywistość 
wokół Ciebie. Część z nich podjęli 
ojcowie, których osobiście znam. 
Zmieniam ich imiona i liczbę dzieci, 
bo nie o te fakty chodzi. Efektem 
decyzji będzie ukończony maraton. 
„W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…” 
Powodzenia na tej drodze, Tato.

1.  Idź na terapię.
Zalewają Cię emocje, kiedy żona podniesie 
na Ciebie głos, a dzieci nie chcą wykonać 
polecenia? Czujesz gniew lub lęk, furię lub 
bezradność, wściekłość lub niepokój? Nie 
jesteś w stanie się ogarnąć i swoją reakcją 
ranisz najbliższych? Andrzej, ojciec czwór-
ki dzieci, poszedł na terapię indywidualną, 
potem małżeńską, a w końcu grupową. 
Poznał siebie, zrozumiał i naprawił swo-
je emocje. Dziś jest bardziej świadomym 
i dojrzałym ojcem i mężem, na czym zysku-
je on i jego rodzina.
2.  zacznij się modlić.
Jest tyle dowodów na to, że modlitwa po-
zytywnie zmienia ludzi, że trudno mi zro-
zumieć tych, którzy się nie modlą. Droga 
do spotkania z Bogiem, które czyni Cię 
skałą i ostoją, zaczyna się od jednej decyzji 
– 15  minut dziennie. Potem drugiej – wy-
trwaj. Efekty przychodzą zawsze.
3.  Pogódź się z własnym ojcem.
Nieważne, czy jeszcze żyje albo czy masz 
odwagę do niego zadzwonić. Może nie 
chcesz go widzieć, a może nawet nie 
wiesz, gdzie mieszka. Codziennie proś 
Boga o to, by w sercu wybaczyć swojemu 
ojcu. To uzdrowienie, które pozwala stać 
się kimś, kogo Ken Canfield nazywa „over-
coming father” – ojcem lepszym od swoje-
go ojca. A to dopiero początek na drodze 
wzrostu.
4.  Wyznacz sobie limit czasu, który po-

święcasz swoim pasjom.
Kardynał Wyszyński powiedział: „Ludzie 
mówią, że czas to pieniądz. Ja mówię ina-
czej – czas to miłość”. Jeżeli pasja pochłania 
Cię tak, że nie ma już czasu na nic innego, 
to jaki z niej pożytek oprócz samozadowo-
lenia? Ja gram w piłkę – 1,5 h w tygodniu. 
Uwielbiam to tak bardzo, że grałbym nawet 
ze złamaną nogą. Ale swoją rodzinę ko-
cham bardziej i właśnie dlatego gram tylko 
raz w tygodniu.
5.  Udowodnij, że życie dzieci 

jest dla ciebie ważne.
Nie wystarczy, że powiesz: „o tak, interesu-
je mnie to, co robisz”. Potrzebny jest twar-
dy dowód. Tomek, ojciec trzech synów, 
z których najstarszy ma 9 lat, obawiał się 
o grupę rówieśniczą, z którą mogliby się 
związać i czerpać z niej w czasie dorasta-
nia. Wstąpił do harcerstwa. Kupił mundur, 
zdał egzaminy, chodzi na zbiórki, uczy się. 
Chce założyć gromadę, w której będą jego 
synowie. Najstarszy już dziś uczestniczy 
z nim w zbiórkach. Korzyści są oczywiste 
– Tomek ma z nimi stały kontakt, podziela 
ich pasję i ma wpływ na to, z kim będą się 
spotykać.
6.  Wracaj z pracy o 16.00.
Albo inaczej – zmień pracę na taką, która 
służy rodzinie. Co dzieciom po fajnych ciu-

chach, których ich ojciec nawet nie zoba-
czy, bo wróci do domu, kiedy dzieci będą 
już spały? Żadne pieniądze nie są warte 
tego, by każdego dnia opuszczać dla nich 
swoją rodzinę. Ja od 10 lat prowadzę firmę. 
Zobowiązałem się sam przed sobą, że tylko 
kilka razy w miesiącu zgadzam się na to, by 
wrócić do domu później niż o 16.00. Bywa 
to cholernie trudne, ale efekty są warte 
tego trudu.
7.  czytaj co miesiąc książkę o ojcostwie 

lub męskości.
Żelazny Jan (Robert Bly), Dzikie serce. Tęsk-
noty męskiej duszy (John Eldredge), Ko-
chaj mnie Tato (o. Józef Augustyn) to tylko 
kilka z wielu książek, które otwierają męską 
duszę. Tyle w nich prawdy, która czasem 
trafia prosto w serce… Nawet gdybyś miał 
z książki wziąć jedno zdanie dla siebie, to 
czy nie byłoby warto?
8.  Wstąp do Klubu Ojca.
Nawet jeżeli „nie potrzebujesz pomocy”, 
„facet powinien sobie dawać radę sam” 
i „to brzmi jak spotkania anonimowych 
alkoholików”. Klub to miejsce, gdzie kil-
kunastu facetów z krwi i kości opowiada, 
z czym się mierzy w domu i dowiaduje się 
dwóch rzeczy. Pierwsza: okazuje się, że 
inni mają to samo. Druga: tu są gotowe 
rozwiązania. Pierwsze uspokaja, drugie 
motywuje. To bezcenne źródło wiedzy.
9.  zmierz się sam ze sobą.
Wyjedź na kilkudniowe rekolekcje w całko-
witym milczeniu. Pojedź zimą sam w wy-
sokie góry i przez kilka dni nie wracaj do 
schroniska. Pozwól swoim myślom, które 
czasem uparcie odrzucasz, przyjść do Cie-
bie. Przyznaj im prawo istnienia, poczuj je 
i nazwij. Szukaj spokoju, który możesz od-
naleźć tylko w sobie.
10.  znów stań się dzieckiem.
Przypomnij sobie, jak to było, kiedy mia-
łeś 5 czy 10 lat i chciałeś się bawić ze swo-
im ojcem. Czy to jest coś, co dziś dajesz 
swoim dzieciom? Zamiast być strażni-
kiem porządku znów stań się dzieckiem. 
Okej, przygotuj się, żeby nie zostawić po 
zabawie zawalonego domu i kilku zła-
mań; minimum odpowiedzialności jest 
potrzebne. Ale pobrudź się z dziećmi, wy-
malujcie się cali farbami, bawcie się jedze-
niem, skaczcie do kałuży i nie zmieniajcie 
ubrań od razu tylko dlatego, że są mokre, 
tarzajcie się w śniegu, zjeżdżajcie z gó-
rek na butach. I słuchaj, jak się angażują 
i śmieją. 

Maciej Kucharek

Szczęśliwy mąż Ani i tata Marysi, Kasi 
i Janka. Wieloletni dziennikarz prasowy, 

radiowy i telewizyjny. Licencjonowany spiker 
sportowy. Mówca, przedsiębiorca, współ-

właściciel agencji Creality.



Wewnątrz komunii-wspólnoty małżeńskiej i rodzin-
nej mężczyzna jest powołany, aby żył w świadomości 
swego daru oraz roli męża i ojca.

FAMILIARIS CONSORTIO, 25, 1981

Odpowiedzialność ojcowska: „Pan uczcił ojca przez dzieci” – mówi 
Księga Syracha (3,2). I odpowiedzialność macierzyńska. Nie można 
jednak zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy w podejmo-
waniu tej odpowiedzialności. Jeśli Apostoł mówi, w duchu swojego 
czasu: „Żony, bądźcie poddane mężom” (Kol 3, 18), to mówi zarazem: 
mężowie, bądźcie odpowiedzialni! Zasługujcie prawdziwie na zaufa-
nie waszych małżonek. I waszych dzieci.

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin – Szczecin, 11.06.1987 r.

Wielkim zadaniem jest ojcostwo, zadaniem, 
z którego niemało rodziców ma dzisiaj ochotę 
zrezygnować na rzecz „partnerskiej” relacji z dzieć-
mi, co prowadzi do pozbawienia dzieci tego 
psychologicznego wsparcia i moralnej podpory, 
której potrzebują, by szczęśliwie przezwyciężyć 
trudności przejściowej fazy dzieciństwa i dorasta-
nia. Ktoś powiedział, że przeżywamy dzisiaj kryzys 
„społeczeństwa bez ojców”. Coraz wyraźniej do-
strzega się potrzebę oparcia w ojcach, którzy po-
trafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, 
wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z auto-
rytetem, ponieważ tylko tak wychowywane dzieci 
mogą wzrastać harmonijnie, opanowując własne 
lęki i przygotowując się do odważnego wyjścia na 
spotkanie niewiadomych życia. Ale skąd, drodzy 
ojcowie, możecie czerpać energię, potrzebną do 
przyjęcia słusznej postawy w rozmaitych okolicz-
nościach, takiej postawy, jakiej dzieci – nawet nie 
zdając sobie sprawy – oczekują od was? 
Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 17 marca 2002 r.

Na swej życiowej drodze, która była pielgrzy-
mowaniem w wierze, Józef do końca pozostał 
wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja. 
jej życie było spełnianiem do końca owego 
pierwszego fint, jakie wypowiedziała w mo-
mencie zwiastowania. Józef natomiast, jak już 
mówiliśmy, w momencie swego „zwiastowa-
nia” nie wypowiedział żadnego słowa, a jedy-
nie „uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” 
(Mt 1, 24). A to pierwsze „uczynił” stało się po-
czątkiem „drogi Józefa”. W ciągu całej tej drogi 
Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie 
wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą 
szczególną wymowę: poprzez to milczenie 
można w pełni odczytać prawdę, jaka zawiera 
ewangeliczne stwierdzenie: „mąż sprawiedli-
wy” (por. Mt 1, 19) Trzeba umieć odczytywać 
tę prawdę, zawiera się w niej bowiem jedno 
z najważniejszych świadectw o mężczyźnie 
i jego powołaniu. Kościół w ciągu pokoleń 
coraz wnikliwiej i dokładniej odczytuje to 
świadectwo, jakby wyjmując ze skarbu tej do-
stojnej postaci „rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52) 
„Mąż sprawiedliwy” z Nazaretu posiada nade 
wszystko wyraźne rysy oblubieńca. 

Adhortacja Redemtoris Custos – Rzym, 15.08.1989 r.

Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojco-
stwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia 
równego rozwoju wszystkim członkom rodziny.

FAMILIARIS CONSORTIO, 25, 1981 r.
Miłość do małżonki, która została matką, i miłość 
do dzieci są dla mężczyzny drogą do zrozumienia 
i urzeczywistnienia swego  ojcostwa.

FAMILIARIS CONSORTIO, 25, 1981 r.
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Wspaniałemu tacie św. Jan Paweł II
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Cud nad Wisłą i papieskie uzdrowienia

Dziś pielgrzymi coraz liczniej od-
wiedzają radzymińskie relikwie 
Jana Pawła II, odnotowano też 

pierwsze uzdrowienia modlących się tutaj 
wiernych.

Radzymiński Cud nad Wisłą
Radzymin to miejsce szczególne – na ma-
pie Polski, ale także w polskiej historii. To 
właśnie tutaj, na radzymińskich polach 
położonych niedaleko stolicy, w 1920 r. 
odbyła się Bitwa Warszawska, czyli słynny 
Cud nad Wisłą, w którym wojska Marszałka 
Piłsudskiego zatrzymały marsz bolszewi-
ków, ocalając w ten sposób polską niepod-
ległość i chroniąc Europę przed zalewem 
komunizmu. Dziś, z dachu radzymińskiej 
świątyni rozpościera się widok na pamięta-
jące bitwę pola. To historyczne miejsce peł-
ne jest wzniosłych, patriotycznych i chrześ-
cijańskich symboli.

Skąd wziął się pomysł by zbudować 
tu sanktuarium Jana Pawła II? Mieszkań-
cy miasta długo zabiegali o to, by Ojciec 
Święty odwiedził te okolice. Zaproszenie 

do Radzymina władze miasta przekazy-
wały papieżowi dwukrotnie – w 1990 r. 
oraz 1998 r., podczas drugiej wizyty wrę-
czono też akt nadania Pierwszego Hono-
rowego Obywatela Radzymina. Owe sta-
rania przyniosły upragniony skutek – Jan 
Paweł  II odwiedził Radzymin w czerwcu 
1999 r., oddał cześć żołnierzom poległym 
w bitwie 1920 r., spotkał się też z żyjącymi 
weteranami wojny polsko-bolszewickiej. 
Kilka tygodni później, podczas audiencji 
w Castel Gandolfo wspominał to miejsce. 
– Co by było, gdyby nie było tego Radzy-
mina, tego Cudu nad Wisłą? – pytał Jan Pa-
weł II przyznając, że często wraca myślami 
do wizyty w Radzyminie i spotkania ze 
świadkami tamtych wydarzeń.

Po tej wspaniałej, emocjonującej wi-
zycie, mieszkańcy Radzymina zapragnęli 
upamiętnić wyjątkowego gościa, niezwy-
kłe odwiedziny i cały pontyfikat papieża 
Polaka. Podjęto decyzję o stworzeniu koś-
cioła i zawierzeniu go Janowi Pawłowi  II. 
Kamień węgielny pod budowę świątyni 
został wmurowany dokładnie w dwunastą 
rocznicę papieskich odwiedzin, 13 czerw-

ca 2011 r. W roku 2009 uzyskano pozwole-
nie na budowę, 13 maja 2011 r., kilka dni 
po beatyfikacji, ogłoszono powstanie koś-
cioła pod wezwaniem błogosławionego 
Jana Pawła II, wkrótce sprowadzono też 
relikwie błogosławionego.

Radzymińskie uzdrowienia
Objęte patronatem świętego Jana Pawła II 
miejsce, szybko stało się przedmiotem zain-
teresowania i miejscem pielgrzymek. Choć 
do momentu otwarcia gotowej budowli, 
Sanktuarium działa wyłącznie w formie 
niewielkiej kaplicy, nie brakuje wiernych, 
którzy chcą odwiedzić to miejsce i powie-
rzyć swoje troski wyjątkowemu świętemu. 
W ciągu ostatnich lat miało miejsce kilka 
cudownych uzdrowień u osób, które od-
wiedziły Sanktuarium w chorobie, modląc 
się o wyzdrowienie oraz miały styczność 
z relikwiami świętego Jana Pawła  II. Część 
z nich została zarejestrowana, kilka doku-
mentujących je filmów można obejrzeć 
na stronie internetowej Sanktuarium:  
www.jp2.waw.pl.

– Kiedy została postawiona diagnoza, 
że guzek na nodze mojego męża to czer-
niak, czyli choroba nowotworowa, lekarze 
natychmiast stwierdzili przerzuty do wę-
złów chłonnych i powiedzieli, że sytuacja 
jest bardzo trudna, że możliwa jest tylko 
i wyłącznie operacja ratująca życie – wspo-
mina Marta Piwko, mieszkanka Radzymina, 
w jednym ze świadectw. – Wtedy Bóg po-
stawił na mojej drodze osobę, która podała 

„Bardzo pragnąłem być w Radzyminie i moje pragnienie się spełniło” 
– wspominał Jan Paweł II te wyjątkowe odwiedziny. W czerwcu 1999 r. 
przybył na miejsce słynnego Cudu nad Wisłą. Dla mieszkańców 
Radzymina niemal natychmiast stało się jasne – trzeba zrobić wszystko, 
by w tym historycznym miejscu powstała świątynia, upamiętniająca 
to wyjątkowe spotykanie i cały pontyfikat papieża Polaka. Dziś, dzięki 
wsparciu wiernych, trwa intensywna budowa Sanktuarium
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mi numer telefonu do księdza proboszcza 
powstającego właśnie w naszym rodzin-
nym mieście Sanktuarium Jana Pawła II. 
Poradzono nam, byśmy udali się po relik-
wie. W kaplicy poczuliśmy, że Jezus wzywa 
nas do siebie, chce, byśmy jemu powierzy-
li swoje cierpienie. Mąż przytulił relikwie 
z prośbą o ratunek. Tego dnia wróciliśmy 
do domu pełni nadziei, choć nadal wypeł-
niał nas strach. Operacja przebiegła bez po-
wikłań, a choroba się cofnęła – wspomina 
wzruszona kobieta. – W tym samym roku, 
gdy mąż jeszcze był w szpitalu, nasz syn po 
raz pierwszy przyjął Komunię Świętą, w in-
tencji swojego chorego ojca – dodaje.

Beata Jończyk, matka dorosłej już Ka-
mili opowiada: – Córka wskazywała lewe 
ramię mówiąc, że coś ją boli. W badaniach 
okazało się, że Kamila ma guza. Wracając 
ze szpitala, z diagnozą, przyjechałyśmy do 
Radzymina. Oddałyśmy się wspólnie mod-
litwie. Ja, moja mama i chora córka Kamila. 
W dniu operacji Kamila miała przyłożone 
do ramienia relikwie św. Jana Pawła II. Po 
operacji – długiej i trudniej – także modli-
łyśmy się w Radzyminie. Guz wyglądał bar-
dzo groźnie, zdążył uszkodzić córce kość 
obojczyka, jednak po badaniu histopato-
logicznym okazało się, że była to torbiel, 
jaka zdarza się dzieciom. Torbiel, nie guz, 
czyli nic groźnego. Uważam, że to był cud 
za wstawiennictwem Jana Pawła II – wspo-
mina Beata Jończyk.

Jedna z historii dotyczy poruszającej 
walki o macierzyństwo, początkowo ska-
zanej na porażkę. 

– Nasza córka Grażyna kilka lat temu 
zachorowała na ostre zapalenie jajników 
– wspomina Ewa Paterka. – Wyleczyła tę 
chorobę antybiotykami i wydawało się, że 
wszystko wróciło do normy. Potem okaza-
ło się, że ma wielkie problemy z zajściem 
w ciążę, w toku wielu badań ustalono, że 
konsekwencją ostrego zapalenia jajników 
są zrosty w jajowodach. Jedynym ratun-
kiem było udrożnienie ich w warunkach 
szpitalnych. Bardzo często w domu i ka-
plicy w Radzyminie modliłam się własny-
mi słowami, kierowałam prośby do Boga 
o łaskę dla córki i rodziny, prosiłam Jana 
Pawła II o wstawiennictwo – opowiada 
Paterka. – Któregoś dnia córka zadzwoni-
ła z informacją, że jest w ciąży. Jej lekarka 
stwierdziła że to jeden przypadek na mi-
lion. Wierzymy, że to nie był przypadek, 
ale wstawiennictwo Jana Pawła II.

Ojciec kobiety, Lech Paterka dodaje: 
–  Trzeba się badać i leczyć, ale jeśli me-
dycyna pozostaje bezsilna, zawsze warto 
udać się po wstawiennictwo do błogosła-
wionego Jana Pawła II.

Z roku ma rok Sanktuarium rośnie, 
przybywa też osób zainteresowanych 
obcowaniem z relikwiami Jana Pawła II, 
proszących o Jego łaskę i wstawiennictwo 
w prośbach o wyzdrowienie. W Sanktu-
arium Jana Pawła II  w 18. dzień każdego 

miesiąca odbywają się msze po których 
wierni modlą się w powierzonych inten-
cjach litanią do św. Jana Pawła II z mod-
litwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. 
Podczas nabożeństwa jest możliwość 
ucałowania relikwii krwi.  W nabożeństwie 
uczestniczą Rycerze Jana Pawła II.

Z życia parafii w budowie 
Do czasu ukończenia budowy Sanktu-
arium, parafia św. Jana Pawła II działa 
prężnie, choć w mocno ograniczonych 
lokalowo warunkach. W niewielkiej kapli-
cy odprawiane są msze święte: trzy w dni 
powiedzenie i aż sześć każdej niedzieli. 
Oprócz proboszcza, w życie parafii zaan-
gażowanych jest czterech księży. Aktywnie 
działa grupa ministrancka i przykościelna 
schola. Przy kościele znajdują się też dwa 
miejsca, upamiętniające niezwykłe wy-
darzenia, które miały miejsce w tej okoli-
cy. W Izbie Pamięci Jana Pawła II znajdują 
się prezenty, które papież otrzymywał od 
wiernych podczas ich odwiedzin w Waty-
kanie. Są tutaj też pamiątki – klęcznik z wi-
zyty Jana Pawła II w Radzyminie czy piuska 
i stuła, przygotowane dla Papieża podczas 
zagranicznych wizyt. W Izbie Pamięci Bitwy 
Warszawskiej znajdziemy dokładny, histo-
ryczny opis wydarzeń z 1920  r., poznamy 
skład wojsk Piłsudskiego, ich plany i sche-
mat działania, zapoznamy się też z takimi 
materiałami jak rozkazy ówczesnych do-
wódców. Zobaczymy też niezwykle bogaty 
materiał zdjęciowy.

Sanktuarium – ambitne 
plany, wielkie potrzeby

W tej chwili budowla jest przykryta da-
chem, trwa montaż okien w części budyn-
ku. Niedawno ruszyła też budowa wieży. 
Potrzeby kościoła wciąż są ogromne – trze-
ba wstawić pozostałą część okien, wprawić 
drzwi, wykonać instalacje, położyć tynk, 
posadzki, zainstalować ołtarz. Wszystko 
to wymaga ogromnych nakładów pracy, 
bo pragnieniem Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko-Praskiej i tutejszych parafian 
jest poświęcenie kościoła w 2020 r. – roku, 
w którym świętować będziemy setne uro-
dziny Karola Wojtyły oraz stulecie Bitwy 
Warszawskiej.

Wielkie plany to także duże potrzeby 
finansowe. Sanktuarium od początku bu-
dowane jest ze środków pochodzących 
od darczyńców – parafii wspomagających 
oraz osób indywidualnych, a także z „ce-
giełek” rozprowadzanych podczas reko-
lekcji głoszonych przez księdza Krzyszto-
fa Ziółkowskiego, proboszcza parafii św. 
Jana Pawła II oraz kustosza powstającego 
w Radzyminie Sanktuarium. Część dar-
czyńców przekazuje także stałe, systema-
tyczne wpłaty, które pozwalają na plano-
wanie prac na kilka miesięcy wprzód.

Ks. Krzysztof Ziółkowski, proboszcz tu-
tejszej parafii, apeluje do wiernych o dal-
sze wsparcie. Budowę świątyni można za-
silić, wpłacając datek na konto o numerze: 
72 8015 0004 0041 4168 2040 0001. Da-
rowiznę można też przekazać za pośredni-
ctwem płatności internetowych – wszyst-
kie informacje na ten temat znajdują się 
na stronie internetowej sanktuarium: 
http://www.jp2.waw.pl

Twórcom Sanktuarium bardzo zależało, 
by budowla nie tylko upamiętniała donio-
słość Cudu nad Wisłą i Papieża-Polaka, ale 
także, by imponowała względem architek-
tonicznym – była budowaną z pomysłem, 
efektowna i po prostu piękna. Sanktua-
rium utrzymane jest w stylu barokowym 
i typowo sakralnej stylistyce. Budynek 
będzie więc w przyszłości miała formę du-
żej, przestronnej bryły ze strzelistą wierzą, 
widoczną z oddali i dumnie prezentująca 
się na radzymińskich polach.

– Pozostało jeszcze wiele prac budow-
lanych, a później wykończeniowych. Sami 
nie dalibyśmy rady wznieść na polach 
Cudu nad Wisłą, na osiedlu o symbolicznej 
nazwie Victoria, tego wotum. Dlatego je-
stem wdzięczny za każdy gest życzliwości 
dla dzieła, które ma upamiętnić nie tylko 
bitwę, porównywaną do zwycięstwa pod 
Grunwaldem, ale także niezwykły pontyfi-
kat papieża. Jan Paweł II mówił, że ma wo-
bec walczących tu żołnierzy dług do spła-
cenia. Ale jestem pewien, że to raczej my 
jesteśmy mu winni wdzięczność – podkre-
śla ks. Krzysztof Ziółkowski.

Warto wesprzeć budowę Sanktuarium, 
odwiedzić do miejsce, zawierzyć swoje ży-
cie i troski wyjątkowemu Polakowi, właś-
nie tu poczuć działanie boskiej mocy. 

Karolina Gujda

PARAfIA śW. jANA PAWłA II
Radzymin, ul. Słowackiego 58    www.JP2.waw.pl

Msze święte: niedziela godz. 7, 8.30, 10, 11.30, 13 i 19   
dni powszednie: godz. 7.30, 18 i 19

18. dnia każdego miesiąca po Mszy świętej modlitwa w powierzonych intencjach 
litanią do św. Jana Pawła II z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne.
Podczas nabożeństwa jest możliwość ucałowania relikwii krwi św. Jana Pawła II.
Wsparcie budowy Sanktuarium: 72 8015 0004 0041 4168 2040 0001
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Muzyka  
prosto z nieba

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie, 
zaliczany dziś do najpoważniejszych warszawskich fe-
stiwali i najpoważniejszych imprez tego typu w świecie, 

powstał w 1991r. z inicjatywy polskiego organisty Przemysława 
Kapituły dla uczczenia IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 
Festiwal wypełnił lukę jaka powstała w polskim życiu muzycznym 
w okresie powojennym, kiedy utwory muzyki sakralnej wykony-
wano częściej w salach koncertowych niż w świątyniach, z myślą 
o których były tworzone. – czytamy na stronie festiwalu 

Wielki sukces artystyczny, a co równie ważne, wielki sukces 
frekwencyjny festiwalu Muzyki Sakralnej spowodował, że pomy-
ślana jednorazowo impreza przekształciła się w coroczny, o im-
ponujących rozmiarach międzynarodowy festiwal, który na trwa-
łe wpisał się do kalendarza życia muzycznego Warszawy i Polski. 
Odbywający się na przełomie maja i czerwca festiwal zyskał 
sobie miano jednego z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć 
artystycznych w naszym kraju, które łączy bardzo wysoki poziom 
artystycznych prezentacji z wyjątkowo szerokim odbiorem spo-
łecznym (od 200 do 3000 słuchaczy na każdym koncercie). 

Patronat nad Festiwalem sprawuje Arcybiskup Kazimierz Nycz 
Metropolita Warszawski. Prymas Polski przyznaje w trakcie im-
prez festiwalowych swoją nagrodę – Srebrną Piszczałkę, za wy-
bitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Ko-
mitet Honorowy i Radę Artystyczną wspierające imprezę, tworzą 
wybitni artyści, naukowcy oraz wpływowe osobistości z różnych 
sfer życia publicznego. Festiwal organizuje „Fundacja Festiwal 
Muzyki Sakralnej”. Festiwal wspiera finansowo Miasto Stołeczne 
Warszawa. 

Michał Guzek (Chrześcijańskie Granie)

Ponad 25 tysięcy osób weźmie udział  
w 280 koncertach muzyki sakralnej na 

terenie Warszawy. W czterech imprezach 
znajdą się koncerty muzyki organowej 
i chóralnej. Najważniejsze wydarzenie 

odbędzie się na początku czerwca.  
Na 6 koncertach wystąpią wykonawcy  

z całej Europy. Muzyka sakralna czerpie ze 
skarbca duchowości chrześcijańskiej

4 czerwca (poniedziałek), godz. 20:30 
Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 
Barbara Kortmann (Niemcy) – flet 
Heinz-Peter Kortmann (Niemcy) – organy 
Program: 4301 piszczałek i 1 flet. 

6 czerwca (środa), godz. 20:00 
Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 
Alexey Balashov (Rosja) – obój 
Przemysław Kapituła – organy 
Program: Trzy wielkie epoki. 

7 czerwca (czwartek), godz. 19:00 
Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15 
Silvano Rodi (Monako, Włochy) – organy 
Program: Cztery wieki włoskiej muzyki organowej. 

8 czerwca (piątek), godz. 19:00 
Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
Alberto Cesaraccio (Włochy) – obój 
Walter D’Arcangelo (Włochy) – organy 
Program: Sakralny obój. 

9 czerwca (sobota), godz. 19:00 
Bazylika św. Krzyża, ul. Karakowskie Przedmieście 3 
Koncert muzyki polskiej w ramach obchodów  
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Połączone Chóry Oddziału Warszawskiego Federacji  
Caecilianum: 
Chór Liturgiczny par. NMP Wspomożenia Wiernych  
w Zalesiu Dolnym, 
Sursum corda (pod dyr. Emilii Melon) 
Jolanta Kaufman – sopran 
Michał Dąbrowski – organy 
Ks. Andrzej Filaber – dyrygent 
Program: 
Jan Adam Maklakiewicz – Msza Polska, 
Msza Świętokrzyska, 
wręczenie prof. dr hab. Zofii Konaszkiewicz (Zofia Jasnota) 
Srebrnej Piszczałki – nagrody Abp. Stanisława Gądeckiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

10 czerwca (niedziela), godz. 19:00 
Świątynia Opatrzności Bożej, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1 
Chór i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej 
Anna Boberska – sopran, Aneta Łukaszewicz – mezzosopran 
Leszek Świdziński – tenor, Andrzej Klimczak – bas 
Dawid Runtz – dyrygent 
Program: Wolfgang Amadeus Mozart – Msza Koronacyjna 
C-dur, Te Deum. 

IMPRezy tOWARzySzące feStIWALOWI

XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej  
„Organy Archikatedry” – recitale organowe w kolejne  
niedziele o godz. 16:00 w Bazylice Archikatedralnej

1.07 – 16.09.2018 (obowiązują bilety)

Festiwal Barokowe Organy 2018 codzienne koncerty  
w Kościele św. Anny oprócz niedziel i świąt

14.04 –13.10.2018 (obowiązują bilety) 

Wielkie Organy w Archikatedrze codzienne koncerty  
w Archikatedrze oprócz niedziel i świąt
27.04 – 29.09.2018 (obowiązują bilety) 

PROGRAM KONCERTU

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny!
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Katolickie Centrum Kultury  
www.dobremiejsce.org

Piknik z tatą, 10 edycja!
Dobre Miejsce wraz z Radą i Zarządem 
Dzielnicy Bielany, ks. proboszczem Woj-
ciechem Drozdowiczem i Partnerami za-
prasza rodziny z dziećmi na piknik z oka-
zji Dnia Ojca. To już dziesiąta edycja tej 
wyjątkowej imprezy, jednego z niewielu 
bezalkoholowych pikników w Warszawie, 
który ma za zadanie pomóc w realizo-
waniu aktywnego i twórczego ojcostwa 
w praktyce.

Podczas tegorocznego „Pikniku z Tatą” 
w Lesie Bielańskim 24  czerwca (godz. 10-
15) nie zabraknie męskich atrakcji takich 
jak prezentacja wozu bojowego Straży 
Pożarnej, zdalnie sterowanego modelu 
TIRa czy pojazdu elektrycznego z firmy Byś, 
która od lat jako sponsor wspiera „Piknik 
z Tatą”.

O 11:00 w Kościele Pokamedulskim 
odbędzie się uroczysta Msza św. ze ślu-
bowaniem ojców, po niej nastąpi koncert 
rewelacyjnego zespołu „La Pallotina” Na 
najmłodszych czeka przedstawienie tea-
tralne z cyklu Niedzielne Bajeczki, warszta-
ty pracy w drewnie „Pracownia św. Józefa” 
od ByForest, dmuchana zjeżdżalnia, kucyki, 
animacje od grupy artystyczno-kuglarskiej, 
bufet i grill plenerowy.

Jak co roku zafunkcjonuje kiermasz wy-
selekcjonowanego rękodzieła nowoczes-
nego i ludowego, swojskiego jadła oraz 
masa innych atrakcji. Startujemy od godz. 
10:00. Tradycyjnie zwracamy uwagę na 

znaczenie zaangażowanego uczestnicze-
nia ojców w życiu rodzinnym.

Prosimy by przybyć do nas pieszo, ro-
werem lub bryczką, która będzie kursowa-
ła po ul. Dewajtis, a samochody zostawić 
poza lasem.

Niedzielne bajeczki,  
Aula dobrego Miejsca,  
10 czerwca, godz. 13:00.
Spektakl pt. „W 80 dni dookoła świata”- na 
podstawie powieści Juliusza Verne’a. Jest 
to opowieść o dziewiętnastowiecznej wy-
prawie angielskiego dżentelmena F. Fogga 
dookoła świata. Zakłada się on, że można 
odbyć tę podróż w 80 dni – jak na XIX w. 
niezwykle brawurowy czas. Korzystając 
z drogi morskiej oraz z ówczesnego wy-

nalazku, jakim była kolej żelazna, ściga się 
z czasem. Czy wygra? I czego nauczy się po 
drodze? Koniecznie zobaczcie sami...

Przedstawienie jest skierowane do wi-
downi w wieku 3-10 lat, ale i do całych ro-
dzin – również dorośli będą się dobrze ba-
wić i znajdą w niej przekaz dla siebie.

W przedstawieniu podkreślona została 
wartość przyjaźni, honoru, pomocy dru-
giemu człowiekowi. Pozwala ono odkryć 
widzowi, że w życiu ważniejsze od pogoni 
za pieniądzem są więzi ludzkie. W widowi-
skowy, radosny sposób pokazuje, jak fascy-
nującą przygodą jest odkrywanie świata. 
Niewątpliwymi atutami przedstawienia są 
humor, barwne stroje i oprawa muzyczna.

Wstęp na przedstawienie z bezpłatnymi 
wejściówkami. Są dostępne w 3 miejscach: 
-  w Dobrym Miejscu ul. Dewajtis 3 WEJ. 

A w godz. 8–20, 7 dni w tyg.
-  w „Księgarni na Miodowej”, ul. Miodo-

wa  17/19, czynna pon.–pt. g. 9–18 sob. 
9–15.

-  księgarni parafialnej par. p.w. św. Augu-
styna, ul. Nowolipki 18, czynna pon.-pt. 
w godz. 17.30–19.30 oraz w niedziele 
w godz. 7.30–14.30.

forum filmów Nie-zwyczajnych
Ostatni film w sezonie!

10 czerwca o godz. 18:00 Dobre Miejsce 
i Papieski Wydział Teologiczny zapraszają 
na ostatnią w tym sezonie kulturalnym od-
słonę kina dyskusyjnego. Pokażemy wie-
lokrotnie nagrodzony film pt. „Niemiłość”, 
2017 r. reż. A. Zwiagincew. Seans poprze-
dzi krótki wstęp, a po filmie, dla chętnych 
odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi 
ks. dr Marek Kotyński CSsR, teolog ducho-
wości, filmoznawca. Bilety 15zł. Szczegóły 
na naszej stronie internetowej. 

Karol Regulski/Dobre Miejsce
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DOBRY ZAKĄTEK - nowy dom rekolekcyjny Archidiecezji Warszawskiej 
już otwarty dla pielgrzymów! 

Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy DOBRY ZAKĄTEK przy ul. Słowackiego 8 w Konstancinie jest 
otwarty dla wszystkich poszukujących dobrego miejsca. Ośrodek położony jest w urokliwym parku nad rzeką 
Jeziorką, a okolicę cechuje uzdrowiskowy mikroklimat. 

Zapraszamy grupy rekolekcyjne oraz osoby 
pragnące odpocząć w spokojnej okolicy. 
Naszą misją jest stworzenie odpowiednich 
warunków dla każdego, kto chce 
odbudować się duchowo lub odpocząć od 
prozy codziennych wydarzeń.  

 
DOBRY ZAKĄTEK dysponuje 50 miejscami 
noclegowymi w pokojach jedno i dwuosobowych z 
łazienkami, kaplicą i oratorium, salą dla 60 osób oraz 
dwiema salami konferencyjnymi dla 30 osób. Miejsce 
jest idealne na rekolekcje, dni skupienia, konferencje, 
weekendy formacyjne, warsztaty itp. 
– mówi dyrektor ks. Bogusław Jankowski. 

W ośrodku mogą też zatrzymać się na noclegi grupy 
pielgrzymkowe, wycieczkowe oraz osoby 
indywidualne. Recepcja jest czynna całą dobę, a 
zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę 
internetową:  www.konstancin.dobremiejsce.eu 


