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Powodów do niepokoju mamy ostatnio 
wiele. Na przełomie starego i nowego 

roku doszedł do nich jeszcze jeden. Cho-
dzi o nawoływania do ogólnopolskich za-
mieszek przeciwko imigrantom z krajów 
muzułmańskich, jakie pojawiły się na fo-
rach internetowych po zabójstwie w Ełku 
dwudziestojednoletniego Polaka. Pierw-
sze informacje wskazują bowiem, że 
zbrodni dopuścili się przybysze z Algierii, 
Tunezji i Maroka, pracujący w lokalu z ke-
babami. Ale według tych samych źródeł to 
Polak miał sprowokować bójkę, wrzuca-
jąc odpaloną petardę do lokalu, w którym 
pracowali obcokrajowcy. Jak było napraw-
dę, wyjaśni śledztwo, i na tym powinniśmy 
dzisiaj poprzestać.

Policja i inne służby porządkowe dzia-
łają w Polsce coraz sprawniej i przyjaźniej 
dla obywateli, czego przykłady mieliśmy 
podczas ubiegłorocznych Światowych Dni 
Młodzieży, manifestacji z okazji Świę-
ta Niepodległości i innych okazji. Podob-
nie coraz sprawniejsza jest praca organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wi-
dać to choćby po rozwikłaniu kulisów za-
bójstwa Iwony Cygan ze Szczucina, okry-
tego przez prawie dwadzieścia lat zmową 
milczenia z powodu zaangażowania ludzi 
z tamtejszego „układu”. Powinniśmy więc 
zaufać odpowiednim organom państwa 
i nie dać się uwieść prowokatorom. Wia-
domo przecież, że nie brakuje takich sił, 
którym zależy na sprowokowaniu w Pol-
sce zamieszek pod jakimkolwiek pozo-
rem. Wszystko po to, aby przedstawić Pol-
skę jako kraj niestabilny, któremu nie 
można zaufać. Tego rodzaju próby będą 
się nasilać zwłaszcza wobec przejmowa-
nia władzy w USA przez ekipę Donalda 
Trumpa. Ci, którym zależy na zablokowa-
niu postanowień ostatniego szczytu NA-
TO w Warszawie, zrobią wszystko, żeby 
amerykańscy żołnierze nie pojawili się na 
stałe nad Wisłą. We wpływowych amery-
kańskich mediach już pojawiają się głosy, 
żeby Polskę i inne kraje Europy Wschod-
niej, które „nie spełniają standardów za-
chodniej demokracji”, pozostawić Putino-
wi. Trzeba o tym pamiętać.

Niepokojem musi napawać także prze-
-

jący salę obrad posłowie Nowoczesnej 

Szukając nadziei
ks. Henryk z ieliński

i części PO nawet na Boże Narodzenie 
nie zawiesili swojej akcji. Również wtedy, 
gdy rządząca większość wycofała się z te-
go, co miało być pretekstem protestu, czy-
li z postanowień o ograniczeniach dla me-
diów w parlamencie. Widać zatem, że nie 
o media chodziło. Okupujący sejm nie po-
słuchali też wezwań polskich biskupów, 
którzy w tej sprawie wypowiadali się nad-

zwyczaj jednoznacznie i zgodnie: o powrót 
do domów apelował kard. Stanisław Dzi-
wisz i o zawieszenie protestu przynamniej 
na czas świąt mówił kard. Kazimierz Nycz. 
Celowo uwypuklam wypowiedzi tych 
dwóch hierarchów, wpisywanych niegdyś 
przez część mediów i środowisk politycz-
nych w tzw. „Kościół łagiewnicki”. Ostat-
nie wydarzenia po raz kolejny pokazują, 
że tradycyjne podziały polityczne nie prze-
noszą się bezpośrednio na episkopat Pol-
ski. Nie istnieje coś takiego, jak „Kościół 
łagiewnicki” i „Kościół toruński”. Nie ma 
też wmawianego nam podziału na Ko-
ściół w Polsce i Kościół papieża Francisz-
ka. W Polsce istnieje tylko jeden Kościół 
rzymskokatolicki. Jedność episkopatu, mi-
mo różnych osobistych sympatii i ludz-
kich wrażliwości biskupów, budzi nadzieję 
i jest ważnym wskazaniem dla wszystkich 
Polaków.

Pięknym przejawem jedności, która wy-
chodzi z Kościoła, są także organizowane 
już w ponad 560 miastach w Polsce 
Orszaki Trzech Króli. Jest w nich wspólne 
śpiewanie kolęd, inscenizacje ewangelicz-
nych zapisów i ludowych tradycji. W tego-
rocznych orszakach weźmie udział około 
2 mln ludzi. Będą to największe w świe-
cie uliczne jasełka, nawiązujące treścią 
do dawnego chodzenia „z gwiazdą” czy 
„z Herodem”. To dobry przykład przenie-
sienia naszych chrześcijańskich tradycji we 
współczesność, wychodzenia z nią w prze-
strzeń publiczną i jednoczenia ludzi wokół 
wspólnych wartości. W organizację orsza-
ków włączają się świeccy katolicy, władze 
kościelne i samorządowe, niezależnie od 
opcji politycznej aktualnie będącej przy 
władzy. Okazuje się zatem, że można. To 
także budzi nadzieję.

Na koniec jeszcze prośba o modlitwę 
w intencji abp. Henryka Hosera SAC. Na-
szym Czytelnikom nie muszę chyba tłuma-
czyć, jak ważna jest jego posługa i posta-
wa zarówno dla Kościoła powszechnego 
i Kościoła w Polsce, jak i dla Polski, i dla 
tygodnika „Idziemy”. Wołanie z nadzieją 
do Boga, aby przywrócił abp. Hosera do 
posługi Kościołowi i ojczyźnie jest naszą 
wspólną sprawą.

henryk.zielinski@idziemy.com.pl

OFer TA Specj ALn A
O. Jacek Salij: Syndrom 
papugi 36

Pod specjalnym nadzorem 34 

STAn  z ApALn Y
z amknięci na świat? 9
O co chodzi w Syrii? 20
Z okolic sejmu 22
d ieselgate w Polsce 22

pOwiedzcież n Am 
Trzej kró LOwie
kolędnicy i misjonarze 4, 17

Objawienie wciąż potrzebne 14
katolik z muzułmaninem 16

c zysty zysk 8
TAk Trz YmAĆ

n ajlepsze szpitale 18

z  dziećmi do kina 33

REKLAMA

54 25 grudnia 2016

Tygodnik „Idziemy” Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa, tel.: 22 512 00 95, faks 22 610 72 06; www.idziemy.com.pl; Redaktor naczelny: ks. Henryk Zieliński, Asystent kościelny: ks. Marian Raciński, Sekretarze Re-
dakcji: Barbara Sułek-Kowalska, Wojciech Świątkiewicz; redakcja@idziemy.com.pl, Korekta: Lidia Molak; Dział krajowy: Monika Odrobińska, monika.odrobinska@idziemy.com.pl, Dział Warszawa i Mazowsze: Irena Świerdzewska, irena.swierdzewska@idziemy.com.pl, Radosław 
Molenda, radoslaw.molenda@idziemy.com.pl; Dział kultury: Mirosław Winiarczyk. Stali współpracownicy: Monika Florek-Mostowska, Mariusz Jankowski, Jacek Kalinowski, Jacek Karnowski, Hanna Michniewicz, Małgorzata Glabisz-Pniewska, Tadeusz Pulcyn, Elżbieta Ruman, 

ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. COPYRIGHT © Wydawnictwo Warszawsko-Praskie 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów, nie jest możliwy bez zgody Wydawcy. Fot. I okł.: fot. arch. kurii warszawsko-praskiej

MEDIA

maciej pawlicki
S Y M B OLICZ NA  SY TU ACJA

Zamach w Berlinie to bardzo sym-
boliczna sytuacja. Metafora tego, co się 
dzieje albo co się może wydarzyć w Eu-
ropie. To znaczy Polak (czy w ogóle Pol-
ska) próbuje pomóc Zachodowi, próbu-
je go ocalić przed zagrożeniem. Ale to 
nie jest docenione, to nie jest dostrzeżo-
ne, to nie jest zrozumiane przez nie tyle 
Zachód, co tamtejsze elity. I to jest nie-
bezpieczne. Myślę, że im więcej ludzi na 
Zachodzie zrozumie symbolikę tej sytu-
acji, tym będzie tam bezpieczniej.

piotr z aremba
A NI  M AJD A N, A NI  P U CZ

Zajęcie sali sejmowej jest w tej chwi-
li przede wszystkim kłopotem dla lu-
dzi, którzy to miejsce okupują. Pokazują 
to wypowiedzi Grzegorza Schetyny, któ-

Gośćmi ostatniego w 2016 roku Salonu d ziennikarskiego 
byli magdalena Ogórek, maciej Pawlicki (Wpolityce.pl), 
Wiktor Świetlik i Piotr z aremba („W Sieci”). Program 
prowadził jacek karnowski

Sa LOn  dziennika RSki
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ry dystansował się od pewnych zacho-
wań tych posłów. Bo oni – tyle dni tam 
przebywając – dostają małpiego rozumu. 
Robą rozmaite śmieszne i niemądre rze-
czy. Z tego powodu generalnie tonował-
bym nastroje. Pucz to jest zajęcie tele-
wizji, kancelarii premiera, aresztowanie 
przywódców państwa – a zdobycie gma-
chu sejmu nie jest puczem. Państwo mo-
że działać bez sali sejmowej. Bo legalne 
posiedzenie sejmu można zwołać na przy-
kład na Zamku Królewskim. To jest pew-
ne dążenie do destabilizacji, do nieustan-
nego wrzenia, ale nie pucz. Nie jest to też 
żaden „Majdan”. Ja tu widzę tylko ciąg 
nieudolności.

magdalena Ogórek
KO NIE C  P OST KOM U NIZM U

Prawo i Sprawiedliwość to pierwsza 
partia, która bardzo konsekwentnie re-

alizuje przedstawiony Polkom i Polakom 
program wyborczy. Rząd PiS pokazał, że 
można walczyć o polski interes narodo-
wy z partnerami regionalnymi – mam na 
myśli obręb Grupy Wyszehradzkiej. Ma-
teusz Morawiecki pokazał, że dobroby-
tu Polaków nie będzie bez silnej polskiej 
gospodarki, bez repolonizacji banków, 
bez polepszenia sytuacji przedsiębior-
ców. No i to, co jest bardzo ważne, PiS 
nie tylko przywrócił pamięć zapomnia-
nym bohaterom, dla których nie było 
wcześniej miejsca w naszej historii, ale 
przez ustawę dezubekizacyjną w jakimś 
sensie symboliczne skończył postkomu-
nizm w Polsce.

w iktor Świetlik
D OB RA  I NW E STYCJA

Nie jestem za tym, żeby państwo ku-
powało wszystko, ale zbiory książąt 
Czartoryskich to zupełnie wyjątkowa 
kolekcja. Jest to inwestycja, którą, mo-
im zdaniem, bardzo trudno podważyć. 
Choć, rzeczywiście, tych dzieł nie moż-
na wywieźć, ale kto wie, czy to prawo nie 
będzie kiedyś zmieniane. Zwracam też 
uwagę na aspekt praktyczny – były pro-
blemy z prawami do prezentowania „Da-
my z gronostajem”, a teraz chyba zostały 
rozwiązane. 

– Najświętsza Maryja Panna, którą 
dzisiaj czcimy, jest naszą przewodniczką 
w wierze, po drogach naszego życia. Jest 
Królową Pokoju, którego świat tak bar-
dzo dzisiaj potrzebuje! – mówił w homilii 
abp Marek Jędraszewski. W uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w pierw-
szy dzień nowego roku odprawił on w ka-
tedrze w Łodzi Mszę Świętą w samo po-
łudnie.

– Brak pokoju w sercach ludzkich, do-
minacja i chęć zwycięstwa za wszelką ce-
nę, poniżanie przeciwnika, pogrążenie 
kogoś w ogromnym nieszczęściu – to 
przyczyny braku pokoju w relacjach za-
równo międzyludzkich, jak i międzynaro-
dowych. Receptą na te przyczyny – mówił 
– powołując się na Ojca Świętego Fran-
ciszka – jest „miłość wybaczająca, mi-
łość miłosierna, która powinna domino-
wać w relacjach osobowych, społecznych 
i międzynarodowych”.

Źródłem dobrych relacji, uporząd-
kowanych, trwałych i mocnych, jest „ro-
dzina, szczególne środowisko, gdzie 
człowiek może wzrastać we wzajemnej 
miłości, odpowiedzialności. Gdzie uczy 
się życzliwości i solidarności. Gdzie co-
dziennie trzeba się wspierać w dążeniu 
do tego, by utrzymać w sobie, we wła-
snych sercach pokój i życzliwość!” – do-
dał abp Jędraszewski.

Wiceprzewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski zaapelował do wiernych 
o gorącą i nieustanną modlitwę różańco-
wą w intencji ojczyzny, która „potrzebuje 
pokoju i spokoju. Potrzebuje tych małych 
gestów, które będą przełamywać wzno-
szone między nami mury czy wykopywa-
ne między nami rowy”.

– Potrzebne są małe gesty. Potrzebna 
jest modlitwa, o którą was, moi drodzy, 
z całą żarliwością, gorąco proszę. Módl-
my się za Polskę, módlmy się za nią mo-
dlitwą różańcową! – wezwał abp Jędra-
szewski i na koniec Mszy Świętej złożył 
wszystkim noworoczne życzenia. 

módlmy się za Polskę
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JUBILEUSZ

24 kwietnia 2016

Jubileuszowemu nabożeństwu ekume-
nicznemu w pallatium na „świętej wyspie” 
Ostrów Lednicki, gdzie ustawiono reli-
kwie św. Wojciecha przewodniczył prymas 
Wojciech Polak.

Ekumeniczne podziękowania
– Dziś przypominamy sobie, że chrzest 

w Chrystusie jest wezwaniem dla Ko-
ściołów, aby przezwyciężyły podzia-
ły i w widzialny sposób zamanifestowa-
ły wspólnotę. Wielość tradycji i kultur nie 
wyklucza tego, co stanowi kościec: tożsa-
mości chrześcijańskiej – mówił w homi-
lii metropolita gnieźnieński. – Powraca-
jąc do źródeł chrztu Polski, nie wracamy 

Od posadzenia dębu na 1050-lecie 
chrztu Polski na Ostrowie Lednickim – 
jednym z możliwych miejsc chrztu Miesz-
ka I – rozpoczęły się wielkie obchody ju-
bileuszu. – A wszystko zawdzięczamy 
roztropności Mieszka I, który, co wiemy 
od Galla Anonima, w dzieciństwie przej-
rzawszy ze ślepoty, przyjął chrzest i dzię-
ki temu światłość niebiańska nawiedziła 
Królestwo Polskie – mówił Marek Wyrwa, 
kustosz Muzeum Pierwszych Piastów na 
Ostrowie Lednickim. Obchody zaczęły się 
14 kwietnia, bo tego dnia – jak uważają hi-
storycy – kiedy w 966 r. wypadała Wigilia 
Paschalna, pierwszy władca Polski przyjął 
wiarę chrześcijańską.

do przeszłości, ale idziemy w przyszłość, 
by wspólnie ją budować. Módlmy się za 
ojczyznę, by dzięki mądrości rządzących 
i uczciwości obywateli mogła się rozwijać.

Kolejne wezwania Modlitwy wiernych 
czytali przedstawiciele Kościołów zrze-
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: 
bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelic-
ko-reformowanego, ks. Grzegorz Giemza 
z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, dy-
rektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Sła-
womir Rodaszyński, zastępca zwierzchnika 
Kościoła ewengelicko-metodystycznego, 
ks. Marek Babi, biskup naczelny Kościoła 
starokatolickiego mariawitów i przedstawi-
ciel Kościoła chrześcijan baptystów.

Dziękowano za wiarę, polskich mę-
czenników, wieszczów narodowych, za 
obecne symbole wiary w polskiej tradycji 
ludowej – kapliczki i krzyże przydrożne. 
I za polską ekumenię.

Na koniec uroczystości na Ostro-
wie Lednickim prymas poświęcił dzwon 
Mieszko i Dobrawa, odlany w pracow-
ni Feliksa Felczyńskiego w Przemyślu, 
a ufundowany przez Muzeum Pierwszych 

W CHRZCIE NADZIEJA

Biskup w ornacie abp. Karola Wojtyły z obchodów 
Milenium, świadectwa rockmanów, prezydent całujący 
kopię Obrazu Jasnogórskiego, odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych przez przedstawicieli siedmiu Kościołów 
w Polsce... Gdyby tylko Mieszko I mógł to zobaczyć!
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Jubileuszowe nabożeństwo 
na Ostrowie Lednickim

Monika Odrobińska REKLAMA
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 Formaty i ceny reklam niestandardowych podlegają indywidualnym uzgodnieniom

 Rabaty

Reklama w 1-5 wybranych wydaniach – 5%
Reklama w 6-9 wybranych wydaniach – 10%
Reklama w 10 i więcej wybranych wydaniach – 15%
Rabat dla agencji reklamowych – do 15%, rabat za przedpłatę 5%
Udzielamy również rabatów specjalnych, które zależą od wielkości zadeklarowanego budżetu.

Reklama w formie gotowej do publikacji  powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) EPS (Encapsulated Postscript File) z tekstami zamienionymi na krzywe, zawierające  

w pojedynczym pliku informacje niezbędne do wydruku
b) TIF (Tagged Image File Format) nieskompresowany lub skompresowany LZW,  

o rzeczywistej rozdzielczości 300 dpi
c) Pliki nie mogą zawierać dodatkowych barw (spoza modelu CMYK), niedrukowalnych elementów,  

a maksymalny stopień krycia (suma barw, tzw. Ink limit) nie powinien przekraczać 240 %
Wszystkie odstępstwa od wymogów technicznych materiałów są na wyłączne ryzyko Reklamodawcy.
Reklamę w formie gotowej do publikacji Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć  
do Wydawcy na 10 dni przed planowaną publikacją na adres redakcja@idziemy.com.pl

 Zapraszam do kontaktu
 Elżbieta Olszewska 
 Amitaf Media, tel. 502 142 292

reklama@idziemy.com.pl 
www.idziemy.pl 

*Do podanych ceny należy doliczyć  
23% podatku VAT
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Formaty i cennik reklam 2018

Dostępne moduły reklamowe (w ramce) Cennik w PLN* 
ważny od 06.02.2017

moduł  
95 x 92 mm

moduł  
95 x 67 mm

moduł  
75 x 140 mm

moduł  
55 x 140 mm

moduł  
55 x 70 mm
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