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10 lutego 2013

� Wielkopostny Dzień Pokutny Kapłanów 
w�diecezji warszawsko-praskiej – 16 lu-
tego, godz. 10, rozważania poprowadzi ks. 
Leszek Woroniecki SAC, Sanktuarium Matki 
Bożej Zwycięskiej na Kamionku. 
� Zjazd formacyjny proboszczów archi-
diecezji warszawskiej – 16 lutego, godz. 
10, dom rekolekcyjny na Bielanach.
� 64. rocznica ingresu Sługi Bożego Kar-
dynała Wyszyńskiego do archikatedry
– 9 lutego, godz. 19, Msza Święta w�archi-
katedrze św. Jana, ul. Świętojańska 8.
� IV stacja dekanalna Roku Wiary w�die-
cezji warszawsko-praskiej i�peregrynacja fi -
gury Matki Bożej Loretańskiej – 16 lutego, 
godz. 18, kościół św. Stanisława w�Siennicy. 
� Festiwal Biblii w�św. Annie – 17 lutego, 
godz. 17, fragmenty Pisma Świętego czytają 
Małgorzata Kożuchowska, Halina Łabonar-
ska, Tadeusz Chudecki, Cezary Żak, Krzysz-
tof Ziemiec. Recytacji towarzyszyć będzie 
śpiew Warszawskiego Chóru Międzyuczel-
nianego, kościół św. Anny, ul. Krakowskie 
Przedmieście 68.
� Parafi a św. Brata Alberta w�Wesołej 
obchodzi 25-lecie – uroczysta Msza Święta 
10 lutego o�godz. 18. 
� Modlitwa członków Żywego Różańca 
diecezji warszawsko-praskiej – 16 lutego, 
w�godz. 10-14, katedra praska, ul. Floriań-
ska 3. 
� Msza Święta inaugurująca Mazowiec-
ką Drogę św. Jakuba – 10 lutego, godz. 
9.30, w�bazylice archikatedralnej św. Ja-
na Chrzciciela, ul. Świętojańska 8. Podczas 
Mszy błogosławieństwo pielgrzymów, po 
Mszy chętni mogą wyruszyć na pierwszy 
etap świeżo wytyczonej Mazowieckiej Dro-
gi św. Jakuba – z�archikatedry przez Sta-
re i�Nowe Miasto, Żoliborz, Bielany, Młoci-
ny, mostem im. Marii Skłodowskiej-Curie do 
kościoła św. Jakuba Apostoła na Tarchomi-
nie. Czas przejścia – ok. 3 godziny (10 km). 
� 40 Dni dla Życia – wspólna modlitwa 
przez Wielki Post w�intencji życia poczętego. 
Wypełniając formularz, można wybrać dzień 
i�godzinę modlitwy. Szczegóły: www.ducho-
waadopcjadziecka.wordpress.com
� Świadkowie Wiary Jan Paweł II i�Be-
nedykt XVI – 13 lutego, godz. 17.30, Msza 
Święta z�wprowadzeniem o. Pawła Szpyrki 
do osobistej lektury papieskich encyklik, ko-
ściół Matki Bożej Łaskawej, ul. Świętojańska 
10. Więcej informacji na: www.laskawa.pl
� „Jedność to podstawa” – kolejne 
z�cyklu spotkań Inwestycje Małżeńskie, 
z�udziałem Janusza Wardaka, Elżbiety i�Mar-
ka Jaczewskich, ks. Marka Kołodziejskiego 
– 15 lutego, godz. 19, dawna sala kurialna, 
ul. Floriańska 3. 
� „Polskie bezprawie?” – kolejne z�cyklu 
spotkań „OTWÓRZmy OCZY” – 12 lutego, 
godz. 19, poprowadzi dr Krzysztof Wąsow-
ski, dawna sala kurialna, ul. Floriańska 3.
� „Tajemnica Judasza” – konferencja 
z�cyklu „Wielkie/kontrowersyjne postacie bi-
blijne” – 14 lutego, godz. 19, prowadzi o. dr 
Aleksander Jacyniak SJ, Kolegium Jezuitów 
przy ul. Rakowieckiej 61. 

W�SKRÓCIE

MOJE MIASTO

Szkolenie dla osób zainteresowanych 
skautingiem zorganizowało 2 lutego 
w� Dobrym Miejscu na Bielanach Stowa-
rzyszenie Harcerstwa Katolickiego Za-
wisza Federacja Skautingu Europejskie-
go. Spotkanie przeznaczone było dla osób 
dorosłych, które chciałyby aktywnie włą-
czyć się w�działalność stowarzyszenia i�po-
móc w�dalszym szybkim rozwoju organiza-

cji. Zbigniew Minda, Sekretarz Federalny 
Skautów Europy, zaznaczył, iż działalność 
stowarzyszenia ma pełną akceptację Stoli-
cy Apostolskiej./Patryk Łebek

SKAUTING 
W�PIGUŁCE

Spłonęła zabytkowa 4-piętrowa kamieni-
ca przy ul. Inżynierskiej. Pożar wybuchł 
30 stycznia nad ranem. W� kamienicy 
znajdowały się m.in. pracownie artystycz-
ne, teatr „Remus” i�popularny klub „Sen 
Pszczoły”. Obecny na miejscu inspektor 
nadzoru budowlanego stwierdził, że ka-
mienica grozi zawaleniem. Czy wydarze-
nie wpisuje się w� serię podpaleń, które 
mają miejsce na Pradze-Północ?

POŻAR NA PRADZE

W�Pałacu Prezydenckim w�czasie dnia otwartego 2 lutego można było obejrzeć nie 
tylko prezydenckie wnętrza, ale także wystawę „Jaka sztuka dziś, taka Polska jutro”. 
Zaprezentowano wybrane prace z�powstającej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w�Warszawie. Wśród nich rzeźbę Pawła Althamera „Pan Guma”, która jako wizerunek 
mieszkańca Pragi w�2009 r. była oprotestowana przez prażan. 

TAKA POLSKA JUTRO

Ponad 160 uczestników, głównie dyrek-
torów, nauczycieli, katechetów, psycholo-
gów i�socjologów z�różnych placówek wy-
chowawczych, wzięło udział w�konferencji 
„Medytacja chrześcijańska w�szkole”, zor-
ganizowanej przez Światową Wspólno-
tę Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) 
i� Wydawnictwo Charaktery pod patrona-
tem Wydawnictwa „Jedność”, Collegium 
Bobolanum i� Centrum Myśli Jana Paw-
ła II, w�dniach od 31 stycznia do 1 lutego 
w�parafi i oo. jezuitów w�Warszawie. Spe-
cjalny wykład wygłosił o. Laurence Fre-
eman OSB./ Andrzej Ziółkowski

WARSZAWA MEDYTUJE
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