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Płocka kamienica  
na Starym Rynku 14, 
przy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, 
staje się ważnym 
adresem. Z inicjatywy  
bp. Piotra Libery 
powstaje tu okno życia.  
Jego poświęcenie 
odbędzie się już  
25 marca.

P iwniczne okno łatwo odróżnić 
od pozostałych w tej posesji. 
Jest pozbawione krat, za to z 

szybą antywłamaniową, i oznako-
wane tablicą informacyjną. Można 
je otworzyć z zewnątrz i od środka. 
Wewnątrz zamontowano szeroki pa-
rapet – żeby można było bezpiecznie 
położyć dziecko.

Wystarczy otworzyć zewnętrzne 
skrzydła okna, żeby uruchomić system 
ostrzegawczy. Dźwięk alarmu słysza-
ny jest jedynie wewnątrz budynku. To 

będzie znak dla mieszkanek kamie-
nicy – sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia. O znalezieniu 
dziecka poinformują natychmiast 
szpital i policję.

– Zapewnimy dziecku odpo-
wiednią opiekę do przyjazdu lekarza  
i policji – mówiła s. Angelika Kry-
styan podczas konferencji prasowej 
poświęconej otwarciu okna życia, 
zorganizowanej 13 marca. Ze wzglę-
dów higienicznych dziecko przebywać 
będzie tylko w pokoju, gdzie znajduje 
się okno; tu zostanie zbadane przez 
lekarza. Na razie pomoc zadeklarował 
szpital wojewódzki, ale prawdopodob-
nie dołączy niedługo miejski szpital 
Świętej Trójcy.

– Mamy też zapewnienie o współ-
pracy sędziego rodzinnego i dyrektor 
Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego 
w Płocku – informował ks. Szcze-
pan Bugaj, dyrektor płockiej Caritas 
współodpowiedzialnej za organizację 
okna.

Ze szpitala dziecko trafi do po-
gotowia rodzinnego i ruszy proces 
adopcyjny.

Samo umieszczenie w nim dziec-
ka przez matkę zmienia kwalifikację 
prawną tego czynu.

– Nie jest to porzucenie dziec-
ka, za które grozi do 3 lat więzienia,  
ale pozostawienie go w bezpiecznych 
warunkach, które nie podlega ka-
rze – informował kom. Jarosław  
Brach.

Ze względu na miejski moni-
toring pewne wątpliwości budzi 
wciąż kwestia anonimowości. Urząd  
Miasta zadeklarował już zmianę po-
łożenia systemu monitoringu.

– Płockie okno ma uwrażliwiać 
nas na sprawę ochrony życia, któ-
ra jest programem obecnego roku 
duszpasterskiego – podkreślił pod-
czas konferencji prasowej bp Piotr 
Libera. – Budzi też skojarzenia  
z oknem papieskim, a przecież to 
Jan Paweł II wzywał do wyobraźni 
miłosierdzia. 

Poświęcenie okna odbędzie się  
25 marca, w uroczystość Zwiastowa-
nia, obchodzoną jako Dzień Święto-
ści Życia. 

Agnieszka Małecka
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S. Angelika, koordynująca przygotowania, prezentuje okno życia

K ażde nowe życie 
to wielka radość  

dla jego rodziców. 
Czasem jednak  
dziecko nie tyle 
komplikuje życie 
najbliższych mu 
osób, co właściwie 
– mówiąc brutalnie 
– jest niechciane. 
Porzuceniom – 
zwłaszcza tak 
wstrząsającym,  
jak te, kiedy dziecko 
odnajduje się martwe 
– można zapobiegać. 
Właśnie powstaje 
w Płocku okno życia. 
To znak, że na każde 
dziecko czeka ktoś 
z bezwarunkową 
miłością.  
Wiele dzieci swoją 
szansę na szczęście może 
odnaleźć w rodzinach 
zastępczych.  
Więcej na str. VI–VII. 

W Płocku rusza okno życia

Ma ratować 

krótko

O Laur 
Sarbiewskiego
Płońsk.  
Do 31 marca można 
jeszcze wysyłać wiersze 
na ogólnopolski konkurs 
„O Laur sarbiewskiego”, 
organizowany przez 
Miejskie centrum kultury 
w Płońsku i ciechanowski 
oddział związku Literatów 
Polskich. W konkursie 
mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie. Warunkiem 
jest nadesłanie na adres 
płońskiego Mck 3 wierszy, 
w tym jeden musi być 
inspirowany twórczością 
M.k. sarbiewskiego. 
Wiersze nie mogły być 
wcześniej nagradzane  
ani publikowane.
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Na początku odśpiewano 
hymn stowarzyszenia
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zapowiedzi

Stypendyści 
w sanktuarium
Od 4 do 5 kwietnia w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia na Starym 
Rynku w Płocku rekolekcje będą 
przeżywać stypendyści Dzieła 
Nowego Tysiąclecia.
� •

Biskup Piotr  
Libera
Bóg nigdy nie pogodzi 
się z tym, że Jego dziecko 
błąka się w ciemnościach, 
że odczuwa bezsens 
życia lub pustkę swojego 
serca. Bóg nigdy nie 
pozostawi człowieka 
samemu sobie, tak jak 
nie pozostawił Adama 
w nędzy jego wygnania. 
Dobry Bóg, mimo ludzkich 
ucieczek, nieustannie 
przedstawia się nam, 
prowadzi z nami ciągły 
dialog, którego wszystkie 
istotne momenty i słowa 
zawarte zostały w Piśmie 
Świętym. Jeśli odczuwasz 
w sobie pustkę serca – 
napełnij je życiodajną 
treścią Pisma Świętego, 
a znajdziesz Kogoś, Kto 
najlepiej zna i przenika 
świat twoich uczuć. Kiedy 
nikt cię już nie słucha, 
módl się słowem Bożym, 
a odczujesz, jak wrażliwy 
jest Pan. Gdy zepchnięto 
cię na margines, nie liczysz 
się wcale w układach 
tego świata, czujesz 
się małą i nieważną 
cząstką bezwzględnego 
mechanizmu, zamieszkaj 
raz jeszcze w słowach 
Pisma.  
Wówczas pojmiesz, jak 
nieskończenie kocha cię 
Twój Stwórca.

Z kazania pasyjnego wygłoszonego  
w bazylice Świętego Krzyża  

w Warszawie 8 marca 2009 r.
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Dziennikarska modlitwa

Tłuchowo. Miłość, radość, wia-
rę, nadzieję rozbudzał 15 marca 
zespół Gospel Soul. Po ostatniej 
niedzielnej Mszy świętej zespół 
pod kierunkiem Wioletty Krzyszto-
forskiej działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tłuchowie 
dał w kościele parafialnym kon-
cert muzyki gospel. Organizato-

rami koncertu były GOK i parafia.  
– Mam nadzieję, że uda nam się 
takich przystanków zorganizować 
więcej także w innych parafiach, 
bo naprawdę możemy być dumni 
z naszych artystów. Niech inni 
także ich posłuchają – powiedział 
na zakończenie proboszcz Tłucho-
wa ks. Andrzej Zakrzewski. ag

Dziennikarze też potrzebują refleksji i modlitwy

Tłuchowski Przystanek Wielkopostny

Płock. 15 marca w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia miało 
miejsce walne zgromadzenie 
SRK diecezji płockiej. Podczas 
posiedzenia odbyły się wybory 
do zarządu głównego; na prezesa 
wybrany został kolejną kadencję 
Kazimierz Urbaniak. – Istotną 
zmianą jest zmniejszenie liczby 
członków zarządu z 15 do 9 osób 
– mówi prezes SRK. – Chcemy 
w ten sposób zwiększyć skutecz-
ność jego działania. Zarząd będzie 
dążył do pogłębienia współpracy 
z kołami parafialnymi. Niektóre 
przeżywają kryzys, ale nie chcemy 
ich likwidować, raczej będziemy 
je pobudzać do działania.
Owocem posiedzenia było też 
przyjęcie uchwały o obchodach 
dwudziestolecia diecezjalnego 
SRK, które odbędą się 28 sierpnia 
br., i nadanie tytułu Honorowego 
Prezesa Kazimierzowi Cieślikowi, 
założycielowi i wieloletniemu pre-
zesowi stowarzyszenia. Obrady 
poprzedziła Msza św. odprawio-
na przez ks. Romana Bagińskiego, 
asystenta kościelnego SRK.

am

Obradowało 
Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich

Płock. Dziennikarze lokalnych 
mediów z Płocka i Ciechanowa 
po raz pierwszy spotkali się 
na wielkopostnym dniu skupie-
nia. Konferencja, rozmowy, kawa, 
zwiedzanie muzeum diecezjalnego 
i Msza św. miały miejsce w murach 
opactwa pobenedyktyńskiego 
w sobotę 14 marca. – Chodzi o zin-
tegrowanie środowiska dziennika-
rzy z naszego terenu, o spotkanie 
nie tyle na płaszczyźnie zawodo-
wej, ile ludzkiej i chrześcijańskiej 
– mówi pomysłodawca spotka-
nia Elżbieta Grzybowska, rzecz-
nik prasowy diecezji płockiej. 

– Potrzebujemy takich chwil, aby 
spokojnie zastanowić się i posta-
wić sobie kilka pytań na temat 
rzetelności i jakości naszej pracy – 
mówili uczestnicy spotkania. Kon-
ferencję wygłosił ks. Włodzimierz 
Piętka. Przypomniał, że w pracy 
dziennikarza nie chodzi tylko 
o zebranie ciekawych informa-
cji, ale o spotkanie konkretnego 
człowieka z jego historią, życiem 
i problemami. Praca dziennikar-
ska, choć jest ulotna i nietrwała jak 
pisanie na piasku, ma sens, jeżeli 
jest szukaniem prawdy i dobra.
 ag
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Jedynych w swoim 
rodzaju wczesno-
średniowiecznych 
pieśni hiszpańskich 
będzie można 
wysłuchać  
za tydzień w Płocku.

T o będzie już 15. edycja festi-
walu. Współorganizator tego 

przedsięwzięcia ks. Andrzej Leleń 
zapewnia, że będzie wyjątkowa.

Od 27 marca przez trzy kolejne 
wieczory wystąpią w płockiej kate-
drze artyści z Hiszpanii, Kanady, 
Niemiec; zaśpiewa też polski zespół 
Bornus Consort, zaprzyjaźniony 
z tym festiwalem. Schola Antiqua 
z Madrytu wykona unikatowe 
utwory powstałe we wczesnośre-
dniowiecznej Hiszpanii.

– Są to śpiewy mozarabskie 
sprzed 1400 lat, wyeliminowane 
przez chorał gregoriański w cesar-
stwie zachodniorzymskim – wyja-
śnia ks. Andrzej Leleń. – Ich zapis 
byłby dziś nie do rozszyfrowania, 
gdyby nie fakt, że zachowały się 
tłumaczenia na transkrypcję gre-
goriańską kilku utworów. Muzycy 
ze Schola Antiqua nie tylko wyko-
nują te pieśni, ale na ich podstawie 
sami próbują odczytać inne zapisy 
śpiewów mozarabskich.

Bardzo ciekawie zapowiada się 
sobotni koncert niemiecko-kanadyj-
skiego zespołu NUN. Będzie miał 

on charakter eksperymentalny. 
Dwie artystki wykonają średnio-
wieczne utwory, a towarzyszący 
im muzycy będą improwizować 
na gitarę i trąbkę.

– Ten festiwal zajmuje bardzo 
ważne miejsce w życiu kultu-
ralnym naszego miasta, jest też 
rzadkością na skalę naszego kra-
ju – twierdzi Waldemar Woźniak 
z Płockiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki, pomysłodawca i orga-
nizator festiwalu. Na początku 
lat 90. wspólnie z ks. Andrzejem 
Leleniem, wykładowcą muzyki 
sakralnej w seminarium, zainicjo-
wali „Płockie kolędowanie”, a nie-
długo potem zrodził się pomysł, 
by zorganizować koncert śpiewów 
chorałowych.

– Początkowo miał to być jeden, 
może dwa koncerty. Baliśmy się, 
że nie będzie dużego zainteresowa-
nia i żywotność festiwalu okaże się 
krótka. Ale chcieliśmy spróbować, 

bo Płock po transformacji był pu-
stynią pod względem kultury mu-
zycznej – wspomina ks. Leleń.

Muzyka jednogłosowa znalazła 
w Płocku wielu miłośników. Od po-
czątku wykonywana jest w kate-
drze, zawsze od piątku V niedzieli 
Wielkiego Postu. Festiwal sponso-
ruje Urząd Miasta.

– Jako dziecko słuchałem 
w czasie Mszy śpiewu chóralnego 
sióstr i do tego wspomnienia czę-
sto powracałem – mówi Waldemar 
Woźniak.

– Chorał to muzyka elitarna, 
ale chyba też dlatego, że jest dziś 
mało znana. A przecież na jej fun-
damentach wyrosła cała mu-
zyczna kultura europejska.  
Ona jest nie tylko do słuchania. 
Na naszym festiwalu łączy ludzi, 
niesie wartości estetyczne i po-
znawcze – podkreśla ks. Andrzej 
Leleń.

Agnieszka Małecka

■ R e k l A m A ■

4 dni wielkopostnych rekolekcji dla 
młodzieży pracującej i studiują-
cej gromadziły na Stanisławówce 
po kilkaset osób. Nauki głosił je-
zuita z Łodzi o. Remigiusz Recław, 
który przyjechał do Płocka z gru-
pą charyzmatyczną „Mocni 
w Duchu”.

J ezus żyje – brzmiało hasło 
tych wielkopostnych ćwiczeń. 

W drugi dzień rekolekcji, 10 marca, 
została odprawiona Msza św. połą-
czona z modlitwą o uzdrowienie. 
Był to wieczór przejmujących, oso-
bistych świadectw. O. Remigiusz 
wspomniał założyciela tej grupy,  
o. Józefa Kozłowskiego, który przez 
lata wymadlał zdrowie dla innych, 
ale sam zmarł przedwcześnie.

– Nie wiem, dlaczego nie został 
uzdrowiony, mimo modlitwy se-
tek ludzi. To tajemnica. Ale wiem, 
że Bóg czyni cuda; widziałem 
je na własne oczy – zapewniał re-
kolekcjonista, zachęcając do po-
stawy otwartości na uzdrowienie 
nie tylko fizyczne, ale przede 
wszystkim duchowe.

– Ze swą chorobą walczę 
już od wielu lat; lekarze wątpili, 
czy będę mogła się poruszać, a jed-
nak chodzę – mówiła 27-letnia Ju-
styna z „Mocnych w Duchu”, która 
opowiadała o swoim życiu i spo-
tkaniu z grupą charyzmatyków.

Agnieszka Małecka

Festiwal Muzyki Jednogłosowej

Nie tylko do słuchania
Charyzmatycy 

na Stanisławówce

Mocne 
rekolekcje

Schola Antiqua prezentuje muzykę jednogłosową w obiektach 
sakralnych

Młodzież z grupy „Mocni 
w Duchu” dawała 
świadectwo słowem 
i śpiewem
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1 Organizacja tygo-
dnia nauki w szko-
łach, organizacja 

czasu pracy wielu urzę-
dów i zakładów, przekaz 
mediów i częste tzw. dłu-
gie weekendy kształtują 
w nas dzisiaj rozumienie 
niedzieli jedynie jako jednego 
z dwóch lub kilku dni odpoczynku 
po tygodniu pracy. W świadomo-
ści współczesnego chrześcijanina 
zaciera się często waga i wyjątko-
wość dnia Pańskiego – niedzieli, 
jej pierwotnego sensu oraz histo-
rycznych i teologicznych uwarun-
kowań, określających od początku 
tożsamość uczniów Jezusa.

2 Dla wielu z nas z powodu wol-
nej od pracy soboty i popular-
nej idei turystyczno-wypo-

czynkowego spędzania weekendu 
obce jest już pytanie, dlaczego dla 
chrześcijan niedziela jest waż-
niejsza od soboty – żydowskiego 
dnia szabatu. Dlaczego chrześcija-
nie, choć nie świętują już szabatu 
(soboty) – czyli biblijnego „ostat-
niego dnia tygodnia”, a wyróżniają 
i świętują niedzielę, czyli „pierwszy 
dzień tygodnia”, nie łamią jednak 
nakazu Boga z trzeciego przyka-
zania Dekalogu?

3 Odpowiedź na to pytanie, 
szczególnie frapujące dla 
pierwszych pokoleń uczniów 

Jezusa, dotyka najważniejszej 
prawdy chrześcijańskiej wiary – 
wydarzenia zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. 

Mistrz z Nazaretu przygoto-
wywał tę rewolucyjną zmianę 
mentalności u swych uczniów 
poprzez swoją relację do szabatu, 
swoje działania i uzdrowie-
nia w szabat oraz stwierdze-
nie, że jako Bóg jest „Panem 
szabatu” (por. Mk 2, 27–28). 
Wydarzenie, które stało się 
ukoronowaniem Jego misji 
i obecności na ziemi – Jego 

zmartwychwstanie, któ-
re odkryto w „pierwszy 
dzień po szabacie” (por. 
Mt 28,1; Mk 16, 
2; Łk 24,1; J 20, 
1) oraz uka-
zywanie się 
u c z n i o m 

„ ó s m e g o  d n i a” 
po szabacie (J 20, 26), 
stało się na tyle waż-
ne i przełomowe, 
że od początku chrze-
ścijanie odczytywali 
i pielęgnowali cotygo-
dniowe czczenie tego 
„radosnego dnia” jako 
wyznacznik ich toż-
samości, ich więzi 
ze Zmartwychwsta-
łym, który zmienił 
losy świata, dając 
mu nową nadzieję. 
Ten „pierwszy” lub 
„ósmy” dzień po sza-
bacie przypomina 
chrześcijanom pierw-
szy dzień stwarzania 
świata. Świat stopniowo 
zaczął oddalać się od swego 
Stwórcy przez grzech i dą-
żyć przez to ku śmierci. Fak-
tem Zmartwychwstania, 
zwycięstwa nad śmiercią 
w tym „pierwszym dniu” 
Jezus zapoczątkowu-
je „nowe stworzenie”, 
wyzwolone ze śmierci 
i przemienione (por. 
KKK 2174).

Przejście Chrystusa 
ze śmierci do życia, czyli 
Jego Pascha, żywa pamięć 
o niej w każdym tygodniu 

oraz świętowanie 
jej właśnie w „pierw-
szy dzień tygodnia”, 
cz yli nied zielę, 
wypełnia duchową 
prawdę szabatu ży-
dowskiego, bowiem 

zapowiada 
p r z e j ś c i e 
ludzi wraz 
ze zmar-
twychwsta-
łym Chry-

stusem do „wiecznego 
odpoczynku” w Bogu. 

Nowy „dzień Pański”, 
który zastąpił dla chrześci-

jan szabat, przejmuje mo-
ralne zobowiązania Starego 

Przymierza wpisane w serce 
człowieka; zobowiązania, aby 
zewnętrznie oddawać cześć Bogu 
– Stwórcy świata i Odkupicielowi 
Jego ludu, który w Jezusie zmar-
twychwstałym wszystko odnowił 
(por. KKK 2175 i 2176).

Czy niedziela jest dla mnie 
najważniejszym dniem tygodnia, 

umacniającym moją chrześcijańską 
tożsamość, moją wiarę i ostateczną 
nadzieję? Czy staram się umacniać 
moją więź ze zmartwychwstałym 
Panem, spotykając Go i uwielbiając 
w Jego Dniu?

4 Zapamiętajmy: Dla chrze-
ścijan szabat został zastą-
piony niedzielą, „ponie-

waż niedziela jest dniem 
Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Jako »pierwszy dzień tygo-
dnia« (Mk 16,2) przypomina 
o pierwszym stworzeniu; jako 
»dzień ósmy«, który następu-
je po szabacie, oznacza nowe 
stworzenie zapoczątkowane 
Zmartwychwstaniem Chrystu-
sa. Dzień ten stał się w ten spo-
sób pierwszym ze wszystkich 
dni, pierwszym ze wszystkich 
świąt: dniem Pańskim; przez 
Paschę Chrystusa niedziela 
wypełnia duchową prawdę 
szabatu żydowskiego i zapo-
wiada wieczny odpoczynek 
człowieka w Bogu” (KomKKK 
452).

Ks. Piotr Grzywaczewski

Katechizm płocki

Nowy dzień Pański
Chrześcijanie nie świętują biblijnego szabatu, lecz niedzielę, czyli „pierwszy 
dzień tygodnia”. Nie łamią jednak nakazu Boga z trzeciego przykazania 
Dekalogu.
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Figura  w Muzeum 
Diecezjalnym. 

Zmartwychwstanie Chrystusa 
jest najważniejszą prawdą 

wiary, którą upamiętnia  
Dzień Pański
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D o sanktuarium maryjnego 
w Skępem najłatwiej dojechać, 

kierując się na Toruń krajową 10. 
Tu od wieków otaczana jest głęboką 
czcią gotycka figura Matki Bożej.

Dziewczęca figura MB Skęp-
skiej jest ozdobą głównego ołtarza 
bernardyńskiego kościoła pw. 
Zwiastowania NMP. 96-centymetro-
wa drewniana rzeźba, lekko pochy-
lona w prawą stronę, ze złożonymi 
na piersiach rękoma do modlitwy, 
nazywana jest Panią Mazowsza 
i Kujaw.

Bernardyn z Gielniowa
Bernardynów, dla opieki nad 

pielgrzymami czczącymi tu Mary-
ję, wysłał do Skępego bł. Włady-
sław z Gielniowa. Ten błogosławio-
ny zakonnik zapisał się w historii 
polskiego Kościoła jako wybitny 

kaznodzieja, ale także jako autor 
wielu pieśni pasyjnych. Był także 
jednym z pierwszych, którzy wpro-
wadzili do nabożeństw kościelnych 
język polski.

Z różnych źródeł, jakie zacho-
wały się do naszych czasów, wiemy, 
że Władysław z Gielniowa pełnił 
funkcję zwierzchnika polskiej 
prowincji bernardynów, liczącej 
wówczas 21 konwentów męskich i 7 
żeńskich. W tym czasie prowincja 
powiększyła się o dwa klasztory, 
z których jeden znajduje się właśnie 
w Skępem.

Prawdopodobnie w latach 1502– 
–1504, czyli na krótko przed śmier-
cią, błogosławiony był przełożonym 
klasztoru w Skępem.

O. Brunon Nocoń OFM, obec-
ny przełożony oo. bernardynów 
w Skępem, przekonuje, że dowo-
dem na obecność błogosławionego 
w Skępem jest malowidło nad jed-
nym z wejść do kościoła.

Imię Jezus  
szczególnie umiłował

Bł. Władysław szczególną 
cześć oddawał Imieniu Jezusa 

oraz Najświętszej Maryi Pannie. 
W jednej z piękniejszych pieśni 
pasyjnych „Ołtarz Jezusów” każda 
nowa strofa zaczyna się właśnie 
imieniem Jezus.

Ut wór oddaje atmosferę 
towarzyszącą Wielkiemu Po-
stowi. Pieśń ta ma poruszyć su-
mienie człowieka, a jej intencją 
jest wprowadzenie do rozwa-
żań męki Pańskiej. Postać Ma-
ryi jest w pieśni współcierpiącą 
z Chrystusem.

Stacja  
Drogi krzyżowej

Przed świątynią rozpościera się 
plac. Idąc wokół, przemierza się 
stacje Drogi Krzyżowej. Cisza 
w tym miejscu jest przejmująca.

Przed laty ktoś taki jak my, 
a jednak wyróżniający się szcze-
gólną wiarą, chodził po tej ziemi, 
modlił się przy słynącej łaskami 
figurze Pani Mazowsza i Kujaw. 
Wielkopostne pieśni Włady-
sława z Gielniowa śpiewa się 
tu ze szczególnym skupieniem 
i przejęciem.

Anna Górniak

Wielkopostny przewodnik po diecezji (4)

Błogosławiony,  
który żył blisko nas

Ile postu zostało 
w Poście?

W iele osób pamięta 
zapewne zabawną 

komedię sprzed 
lat „Poszukiwany, 
poszukiwana” z doskonałą 
rolą Wojciecha Pokory. 
To od tego filmu zaczęto 
nazywać domową produkcję 
alkoholu „badaniem 
zawartości cukru w cukrze”. 
Wówczas brzmiało 
to niezwykle śmiesznie 
i wydawało się doskonałym 
żartem. Dzisiaj już tak 
nie jest. Wystarczy wejść 
do pierwszego lepszego 
sklepu i wziąć do ręki 
chociażby zwykłą szynkę, 
aby przekonać się, że mięsa 
zawiera ona ok. 60–70 proc. 
Cóż… czasy się zmieniają. 
I te zmiany dotyczą nie tylko 
towarów sprzedawanych 
w naszych sklepach, 
ale także jakości naszego 
chrześcijańskiego życia. 
Wystarczy obejrzeć się 
wstecz: a potem popatrzeć 
z uwagą wokół siebie. 
Jeszcze kilkanaście lat temu 
Wielki Post był traktowany 
z prawdziwą powagą: 
nie było dyskotek, ślubów, 
zabaw. Za to w większości 
domów była piątkowa 
rezygnacja z mięsa, była 
Droga Krzyżowa, były 
rekolekcje i spowiedź 
wielkopostna, było 
szukanie zgody… A dzisiaj? 
Dyskoteka – chętnie: 
przecież młodość ma swoje 
prawa. Ślub – jasne: tylko 
teraz jest wolna największa 
sala w mieście. Rezygnacja 
z mięsa: nie żartujmy – zbyt 
ciężko pracujemy, aby sobie 
na to pozwolić.  
I tak dalej, i tak dalej, i tak 
dalej… Ile zatem postu 
pozostało w Poście? 60 proc.? 
50 proc.? A może jeszcze 
mniej?

Myślę sobie...

felieton
Ks. Marek Wilczewski

wykładowca homiletyki
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Nad wejściem do świątyni umieszczono wizerunek  
bł. Władysława (w środku)

Klasztor w Skępem 
tworzył jeden 
z najwybitniejszych 
polskich poetów 
średniowiecza.
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T o było może 4 lata temu, 
jesienią, chyba przed 1 
listopada. Pojechałem 
z mamą na cmentarz 

przy ul. Kobylińskiego. Mamy 
tam grób rodzinny. W pewnym 
momencie, podczas porządkowa-
nia grobu zobaczyliśmy dziwną 
torbę foliową, którą ktoś zostawił 
pomiędzy płytą nagrobną a mu-
rem cmentarnym. W tej torbie 
było martwe dziecko – opowiada 

o swym makabrycznym odkryciu 
Sebastian Piekarek z Płocka.

Nie jest w stanie określić, jak 
długo ciało noworodka tam leżało; 
widziała je mama, on – sam będąc 
ojcem małego dziecka – nie chciał 
go oglądać. O znalezisku powiado-
mił pogotowie i policję.

Więcej szczęścia miało nie-
mowlę porzucone w jednej z płoc-
kich budek telefonicznych. Zna-
lezione żywe, trafiło na oddział 
neonatologiczny Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego.

– Pamiętam, że dziecko było 
dobrze ubrane, a więc matka 

musiała być świadoma swego czy-
nu i zostawiła je tam, z nadzieją, 
że ktoś je znajdzie – mówi Anna 
Kwiatkowska, pełniąca obowiązki 
siostry oddziałowej. Dzięki Ośrod-
kowi Opiekuńczo-Adopcyjnemu 
w Płocku przy ul. Mościckiego 6, 
którym kieruje psycholog Anna 
Borkowska, niemowlę znalazło 
nową rodzinę. Zdjęcie dziecka stoi 
w jej gabinecie; przynieśli je ro-
dzice adopcyjni i stanowi tu cenną 
pamiątkę.

Te historie są różne
Nie zawsze oddanie narodzo-

nego dziecka odbywa się w tak dra-
stycznych okolicznościach. Zwykle 
dzieje się to jednak w samym szpita-
lu; matka, która chce to zrobić, musi 
podjąć ostateczną decyzję w ciągu 
6 tygodni.

W swojej kilkunastolet-
niej praktyce zawodowej Anna 

Borkowska miała do czynienia 
z różnymi przypadkami. Bywa-
ły kobiety, które rodziły swoje 10 
czy 11 dziecko, a oddanie nowo-
rodka nie stanowiło problemu. 
Ale bywają i sytuacje bardzo dra-
matyczne, gdy kobieta zrzeka się 
praw do niego, bo zmusza ją do tego 
sytuacja życiowa.

– Kiedy rozmawiam z takimi 
kobietami, wiem, że nie zabiorę im 
bólu. Próbuję jedynie uświadomić 
im, że to dziecko będzie szczęśliwe 
w nowej rodzinie, i uszczęśliwi też 
tych rodziców, którzy nie mogą 
mieć własnego dziecka – mówi 
szefowa ośrodka.

Decyzję o oddaniu dziecka 
jako pierwszy poznaje personel 
medyczny.

– Otaczamy takie dziecko szcze-
gólną opieką. Przyzwyczajamy się 
do niego, niekiedy bywa tak, że gdy 
dłużej pozostanie, to nadajemy mu 

Szansa na szczęści e

Adopcja. Alternatywa dla bezdzietnych 
małżeństw. W Płocku oczekuje na nią 
około 30 par małżeńskich. Mają szansę  
na szczęśliwe rodzicielstwo, a dzieci  
na prawdziwy dom.

tekst
Agnieszka Małecka 

amalecka@goscniedzielny.pl

Każde dziecko czeka na miłość rodziców
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imię. Jest to wtedy nasz szczególny 
pacjent – wyznaje położna Anna 
Kwiatkowska.

Pracownicy Ośrodka Opiekuń-
czo-Adopcyjnego, wzywani przez 
jeden z dwóch płockich szpitali, 
przeprowadzają wstępną rozmo-
wę z matką. Nie ma mowy o jakim-
kolwiek nacisku, chociaż może być 
pokusa – przecież oddane dziecko 
będzie szansą na normalną rodzi-
nę dla małżeństwa, które nie może 
mieć własnego.

Dzieci, które czekają
Do rodzin adopcyjnych trafiają 

wyłącznie dzieci, których biologicz-
ni rodzice zrzekli się swojej władzy 
rodzicielskiej albo zostali jej całko-
wicie pozbawieni. Statystyki Ośrod-
ka wskazują, że niemowląt do adop-
cji jest w Płocku z roku na rok coraz 
mniej. Częściej są to dzieci starsze, 
kilkuletnie. Dzieje się to m.in. dla-
tego, że pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej jest ostatecznością i zwykle 
orzeczone jest przez sąd po kilku la-
tach. Zdaniem Anny Borkowskiej 
często o wiele za późno.

Małżeństwa starające się o adop-
cję chcą, i jest to zrozumiałe, przeżyć 
rodzicielstwo w najbardziej pełnym 
zakresie, niemal od początku. Dlate-
go starsze dzieci, których sytuacja 
prawna została uregulowana dość 
późno, mają mniejsze szanse.

– Staramy się bardzo mocno, aby 
został umieszczony w rodzinie 10-let-
ni chłopiec. Gdy popatrzy się z jego 
punktu widzenia, można zobaczyć, 
że on ma już kilka lat życia bez domu 
i jest świadomy swego sieroctwa. 
Ten chłopiec straszliwie chce mieć 
prawdziwy dom. Kiedyś zadał mi ta-
kie pytanie: „czy jak bardzo będę się 
modlił, Pan Bóg da mi mamę i tatę?” 
– opowiada dyrektor ośrodka.

Biurokratyczna  
machina to mit

Zdaniem psycholog, nikt, kto 
myśli racjonalnie, nie wyelimi-
nowałby któregokolwiek z doku-
mentów, jakie muszą złożyć osoby, 
małżeństwa lub samotni, starają-
cy się o adopcję. Wbrew pozorom 
nie jest ich tak dużo: akt małżeński 
lub akt urodzenia (dla pojedynczego 

kandydata), zaświadczenie o zarob-
kach, o stanie zdrowia, zaświadcze-
nie z poradni odwykowej i zdrowia 
psychicznego, że się tam nie leczą 
i wyciąg z rejestru skazanych. Piszą 
życiorys i podanie, że chcą adopto-
wać dziecko.

– Kandydaci na rodziców, 
którzy do nas przychodzą po raz 
pierwszy, często się boją, bo muszą 
podzielić się z nami, obcymi ludźmi, 
swoim najważniejszym dążeniem. 
Staramy się zdjąć z nich tyle lęków, 
ile się da, i pokazać im, że chcemy 
im pomóc. Ale nie ukrywam, że my 
musimy też oceniać, być dociekli-
wi, bo od naszej decyzji zależy los 
dziecka. To jest ogromna odpowie-
dzialność – mówi Anna Borkowska, 
która walczy ze stereotypem „adop-
cyjnego urzędnika”.

W kierowanym przez nią 
ośrodku każda para małżeńska 
prowadzona jest przez psycholo-
ga i pedagoga. Przeprowadzają 
z kandydatami szereg rozmów 
i odbywają jedną, zapowiedzianą 
wizytę w domu. To tzw. część dia-
gnostyczna, po której zaczynają się 
szkolenia i spotkania grupowe dla 
przyszłych rodzin adopcyjnych.

Gdy adopcja niemożliwa
Sprawa jest prosta, gdy dziec-

ko jest porzucone lub rodzice po-
zbawieni są praw rodzicielskich. 
Komplikacje pojawiają się w przy-
padkach, kiedy rodzice biologiczni 
mają ograniczoną władzę.

W Płocku udaje się uniknąć 
sytuacji, gdy niemowlę trafia 

do domu małego dziecka. W mie-
ście funkcjonują tzw. pogotowia 
rodzinne, czyli rodziny, które 
przyjmują do swego domu na rok 
dziecko nawet do 10. roku życia, 
odebrane czasowo rodzicom. 

Omija się wówczas etap jego sie-
roctwa instytucjonalnego.

Obecnie działają też 3 rodzinne 
domy dziecka mogące przyjąć do 8 
dzieci pozbawionych opieki, które 
mogą tam przebywać do pełnolet-
niości lub dłużej, jeśli kontynuują 
naukę. Chociaż są to normalne ro-
dziny, to stanowią zarazem instytu-
cję, w której małżonkowie wykonu-
ją odpłatną pracę opiekuńczą. Tym 
różnią się od rodzin zastępczych, 
otrzymujących częściowy zwrot 
kosztów utrzymania przyjętego 
dziecka. Płockie rodzinne domy 
dziecka mają szczególne korzyst-
ne rozwiązanie, bo prowadzą 
je dwie osoby. To formuła bardziej 
opiekuńcza.

Anna Borkowska podkreśla 
potrzebę zakładania tzw. specja-
listycznych rodzin, czyli takich, 
które mogłyby stworzyć wa-
runki życia dla dzieci chorych. 
Przedstawiła już tę ideę płockim 
pielęgniarkom.

– Takie osoby byłyby dla nas 
bezcenne – mówi. W Płocku 
jest już jedna taka rodzina. •

Szansa na szczęści e

– Dzieci to dla nas szczególni 
pacjenci – wyznaje położna 
Anna Kwiatkowska
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Dyrektor Anna Borkowska 
pokazuje logo ośrodka. 
Dwie sówki – matka  
i dziecko – symbolizują 
mądrość i miłość
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A„Szukajcie tego,  

co w górze” – 
zachęcają  
od ołtarza słowa 
Pawła Apostoła, 
patrona kościoła 
szkolnego 
w Pułtusku.

B ył to kościół ks. Piotra Skargi, 
Andrzeja Boboli i Jakuba Wujka. 

Wybudowano go specjalnie dla 
jezuitów. Dziś to kościół filialny pa-
rafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, 
nazywany po prostu kościołem 
szkolnym. Obok znajduje się znane 
liceum im. ks. Piotra Skargi, jedna 
z najstarszych szkół w Polsce.

miejsce szukania 
i słuchania

„Szukajcie tego, co w górze” – 
mówią słowa umieszczone przy 
głównym ołtarzu, odnoszące się 
do Pawła Apostoła, patrona baro-
kowej świątyni.

– Chętnie przychodzę do tego 
wyciszonego kościoła, aby się 
prywatnie pomodlić. Jestem jed-
ną z osób czytających fragmenty 
listów św. Pawła przed Mszami św. 
– mówi Janina Żbikowska. A tuż za 
plecami lektora czytającego Pismo 
Święte znajduje się figura Apostoła 
Narodów z księgą i mieczem. Jest 
ona jednym z elementów wystroju 
ołtarza głównego.

Szkoła wiary
– Po śmierci Jana Pawła II do 

kolegiaty i kościoła szkolnego 
przychodziło bardzo wielu mło-
dych ludzi. Z tych czuwań zrodziła 
się „szkoła wiary” – mówi ks. pro-
boszcz Wiesław Kosek.

Są to cotygodniowe spotkania 
modlitewne, obecnie połączone 
z Drogą Krzyżową.

– Jesienią ubiegłego roku 
zaproponowaliśmy młodzieży 
kończącej 18 lat, aby tę uroczy-
stość przeżyła w naszym kościele 
– mówi ks. Jarosław Kowalczyk. 
– Zachęcaliśmy: „Przyjmij za-
proszenie na Mszę św. w Twojej 
intencji. Na niej podziękuj za dar 
życia, za swoich rodziców… oraz 

poproś o Boże błogosławieństwo 
na progu dorosłego życia”. Była to 
„18” z Jezusem. Jej patronem został 
Jan Paweł II, bo wszystko zorga-
nizowaliśmy w październiku na  
30. rocznicę jego wyboru na papie-
ża. Była Eucharystia, urodzinowy 

tort i radosna zabawa; przyszło 
ponad 100 osób, a wszystko 
wokół kościoła szkolnego.

Jezuicki rodowód
Jezuitów do Pułtuska spro-

wadził bp Andrzej Noskowski 
w 1565 r., a oni powołali słynne 

kolegium jezuickie. Znanymi 
wychowankami szkoły byli: 

kanclerz koronny Jerzy Osso-
liński, kard. Andrzej Batory i po-
eta Maciej Kazimierz Sarbiewski. 
Możliwe, że pewien czas w puł-
tuskim kolegium przebywał św. 
Stanisław Kostka. Po kasacie jezu-
itów przybyli tu benedyktyni, zaś 
od czasów powstania styczniowego 
jest to kościół szkolny.

Ks. Włodzimierz Piętka

Szlakiem kościołów jubileuszowych Roku św. Pawła

Kościół świętych i młodych

Janina Żbikowska przed Mszami św. czyta fragmenty Pisma 
Świętego

Zapraszamy na Msze św. jubileuszowe  
z możliwością uzyskania odpustu:
W niedziele  16.30
W każdą sobotę  12.00
Msze św. są poprzedzone lekturą fragmentów listów św. Pawła 
Apostoła

internet: www.bazylika_pultuska.w.interia.pl

Zdaniem 
proboszcza

– jesteśmy tu 
spadkobiercami 
wielkiej tradycji 
jezuitów 
i benedyktynów. 
Wielu ludzi 

pamięta ogromną pracę 
i zaangażowanie bp. jana 
Wosińskiego, który po 
wojnie był fantastycznym 
duszpasterzem i prefektem 
w kościele śś. Piotra i Pawła. 
z młodzieżą odgruzowywał 
ten kościół i zajął się 
organizowaniem pracy 
duszpasterskiej. założył 
m.in. sodalicję Mariańską. 
naprawdę został w pamięci 
i sercu wielu ludzi. Dziś 
chcemy, aby był to szczególny 
kościół dla młodzieży szkolnej. 
tu nie krępują młodzieży 
złote ozdoby i zabytki 
kolegiaty, jest więcej prostoty 
i przestrzeni. zapraszamy tu 
również najmłodsze dzieci 
z ich rodzicami. Wiosną 
i jesienią organizujemy dla 
nich Msze św.  
W związku z Rokiem  
św. Pawła zorganizowaliśmy 
katechezy na temat 
odpustów i świętowania 
jubileuszu w kościele. 
zauważamy również wzrost 
liczby osób przystępujących 
do spowiedzi. zwłaszcza 
w soboty można zauważyć 
dłuższe kolejki  
do konfesjonałów.

Ks. Wiesław Kosek

Figura św. Pawła


