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MAMY PASTERZA

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Ks. Jerzy Popie∏uszko patronem
obecnoÊci Polski w Europie
A co ma byç kryterium, co ma byç kryterium wolnoÊci? Jaka wolnoÊç? Na przyk∏ad wolnoÊç odbierania ˝ycia nienarodzonemu dziecku?
Moi drodzy bracia i siostry, ja pragn´ jako Biskup Rzymu zaprotestowaç przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obra˝a ten wielki Êwiat
kultury, kultury chrzeÊcijaƒskiej, z któregoÊmy czerpali i kt6ryÊmy wspó∏tworzyli,
wspó∏tworzyli tak˝e za cen´ naszych cierpieƒ. Tu, na tej ziemi kujawskiej, tu,
w tym mieÊcie m´czenników, to musi byç
powiedziane g∏oÊno. Kultur´ europejskà
tworzyli m´czennicy trzech pierwszych
stuleci, tworzyli jà tak˝e m´czennicy na
wschód od nas w ostatnich dziesi´cioleciach – i u nas w ostatnich dziesi´cioleciach. Tak tworzy∏ jà ksiàdz Jerzy.
On jest patronem naszej obecnoÊci
w Europie za cen´ ofiary z ˝ycia, tak jak
Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus
ma prawo obywatelstwa w Êwiecie, ma

prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, ˝e da∏ swoje ˝ycie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wÊród nas
i wÊród wszystkich narodów tego kontynentu i ca∏ego Êwiata, przez swój krzy˝.
Tajemnica Serca, które przebodli, tajemnica Serca, w które si´ wpatrywali. To sà
ci wielcy pionierzy Europy – w przesz∏oÊci
i na przysz∏oÊç takà miar´ europejskoÊci
przyjmujemy, takà miar´ europejskoÊci
pragniemy podjàç i kontynuowaç i nie
pozwolimy sobie zani˝yç tej miary.
Tak, oczywiÊcie, Europa to sà tak˝e dzieje wielkich kryzysów, dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który
trwa i rozwija si´ i w naszych czasach ma
tak˝e swój dalszy ciàg, w tym stuleciu
niestety tragiczny dalszy ciàg. To przecie˝
w tym stuleciu stworzono Êwiatopoglàd,
w imi´ którego cz∏owiek mo˝e odbieraç
˝ycie drugiemu cz∏owiekowi, dlatego ˝e
jest innej rasy, poniewa˝ nale˝y do takiej
grupy etnicznej, poniewa˝ jest ˚ydem,

M´stwo trzyma si´ serca

niczà w nim ci wszyscy, którzy usi∏ujà budowaç na k∏amstwie, fa∏szu i pó∏prawdach, którzy poni˝ajà godnoÊç ludzkà,
godnoÊç dziecka Bo˝ego, którzy zabierajà wspó∏rodakom wartoÊç tak bardzo szanowanà przez samego Boga, zabierajà
i ograniczajà wolnoÊç. (...)
Krzy˝ to brak prawdy. Prawda ma w sobie
znami´ trwania i wychodzenia na Êwiat∏o
dzienne, nawet gdyby starano si´ jà skrupulatnie i planowo ukrywaç. K∏amstwo
zawsze kona szybkà Êmiercià. Prawda jest
zawsze zwi´z∏a, a k∏amstwo owija si´
w wielomóstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy.
Krzy˝em jest brak wolnoÊci. Gdzie nie ma
wolnoÊci, tam nie ma mi∏oÊci, nie ma przyjaêni, zarówno mi´dzy cz∏onkami rodziny,
jak i w spo∏ecznoÊci narodowej czy te˝ mi´dzy narodami. Nie mo˝na mi∏owaç czy ˝yç
z kimÊ w przyjaêni przez przymus. Cz∏owiek dzisiejszy jest bardziej wra˝liwy na
dzia∏anie mi∏oÊci ni˝ si∏y. Polaków nie zdobywa si´ groêbà, ale sercem. A i m´stwo
nie polega – jak mówi∏ zmar∏y prymas – na

Dzi´ki Êmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol haƒby i poni˝enia sta∏ si´ symbolem odwagi, m´stwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzy˝a ujmujemy dziÊ to, co
najbardziej pi´kne i wartoÊciowe w cz∏owieku. Przez krzy˝ idzie si´ do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzy˝e naszej Ojczyzny, krzy˝e nasze osobiste,
krzy˝e naszych rodzin muszà doprowadziç
do zmartwychwstania, je˝eli ∏àczymy je
z Chrystusem, który krzy˝ pokona∏.
Nasze cierpienia, nasze krzy˝e mo˝emy
ciàgle ∏àczyç z Chrystusem, bo proces
nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad
Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy
dramatu i procesu Chrystusa ˝yjà nadal.
Zmieni∏y si´ tylko ich nazwiska i twarze,
zmieni∏y si´ daty i miejsca ich urodzin.
Zmieniajà si´ metody, ale sam proces
nad Chrystusem trwa. Uczestniczà w nim
ci wszyscy, którzy zadajà ból i cierpienie
braciom swoim, ci, którzy walczà z tym,
za co Chrystus umiera∏ na krzy˝u. Uczest-
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poniewa˝ jest Cyganem, poniewa˝ jest
Polakiem. Rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klasy. To wszystko jest tak˝e dziedzictwo europejskie, ale
z tego si´ mamy wyzwalaç! Europa potrzebuje odkupienia!
UroczystoÊç Serca Bo˝ego jest uroczystoÊcià odkupienia Europy, odkupienia
Êwiata, odkupienia Europy dla Êwiata.
Âwiat potrzebuje Europy odkupionej.
Moi drodzy, darujcie te s∏owa goràce,
mo˝e to dlatego, ˝e dzieƒ jest troch´
ch∏odny, ale jest te˝ genius loci, jest to
miejsce, jest to przedziwne miejsce. Mo˝e nie tak bardzo znane na Êwiecie,
w Europie, nie tak bardzo znane – W∏oc∏awek – które nosi w sobie przedziwny
zapis w naszym stuleciu, który jest jak
gdyby odpowiedzià na tamten zapis ca∏ej cywilizacji nienawiÊci, Êmierci, ca∏ej
cywilizacji Êmierci. Zapis cywilizacji ˝ycia,
˝ycia przez Êmierç, tak jak Chrystus, tak
jak serce Bo˝e. Jego ostatnim jakby
Êwiadkiem, Êwiadkiem tego zapisu jest
w∏aÊnie ksiàdz Jerzy. Nie wolno go traktowaç – niech Bóg broni, nie myÊl´, ˝e
ktokolwiek to tak widzi albo próbuje
– nie wolno go traktowaç tylko o tyle,
o ile s∏u˝y∏ pewnej sprawie w porzàdku
politycznym, chocia˝ by∏a to sprawa do
g∏´bi etyczna. Trzeba go widzieç i czytaç
w ca∏ej prawdzie jego ˝ycia. (...)
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II,
W∏oc∏awek, 7 czerwca 1991

noszeniu broni, bo m´stwo nie trzyma si´
˝elaza, tylko serca.
I ka˝dy z nas tu stojàcych móg∏by wymieniç
nie koƒczàcà si´ liczb´ krzy˝y, które prze˝y∏
lub których by∏ Êwiadkiem, szczególnie
podczas ostatnich prawie dziesi´ciu miesi´cy. Miesi´cy ciàg∏ego niepokoju, poniewierki, zal´knienia, miesi´cy niepewnoÊci jutra.
Te wszystkie krzy˝e ˝ycia naszego osobistego i spo∏ecznego muszà doprowadziç do
zmartwychwstania Ojczyzny w pe∏ni wolnej
i sprawiedliwej. Od chwili, gdy Chrystus
poniós∏ Êmierç na krzy˝u, ju˝ nas nie mo˝e
haƒbiç ˝adne cierpienie ani poni˝enie.
Haƒba przychodzi na tych, którzy sà jej
przyczynà. (...)
Prosimy Boga o nadziej´, bo tylko ludzie silni nadziejà sà zdolni przetrwaç wszelkie
trudnoÊci. Prosimy o wewn´trznà radoÊç, bo
jest ona najgroêniejszà bronià przeciwko
szatanowi, który smutny jest z urodzenia.
Prosimy o wolnoÊç od zemsty i nienawiÊci,
o t´ wolnoÊç, która jest owocem mi∏oÊci.
S∏uga Bo˝y Ks. Jerzy Popie∏uszko
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Trzeba o tym przypominaç...
Fragment wywiadu z Abp. Józefem Michalikiem,
Przewodniczàcym Konferencji Episkopatu Polski
Paêdziernik to miesiàc, w którym
zawsze b´dziemy wracali pami´cià
do zabójstwa ks. Jerzego Popie∏uszki. Paradoksalnie, dzisiaj
w wolnym kraju odnieÊç mo˝na
wra˝enie, ˝e jakkolwiek nie ma
miejsca na fizycznà eksterminacj´
duchownych, to jednak z coraz
wi´kszà bezwzgl´dnoÊcià czyni si´
wszystko, aby kap∏anom, szczególnie tym, którzy nie zgadzajà si´ na
wspó∏prac´ ze wspó∏czesnà propagandà sukcesu, zadaç Êmierç cywilnà. Czy mamy do czynienia
z bardziej cywilizowanà w swych
Êrodkach, ale równie brutalnà walkà z KoÊcio∏em katolickim?
- Tutaj nie mam ˝adnych wàtpliwoÊci: tak
w∏aÊnie jest. Zmieni∏y si´ tylko formy.
Niezale˝noÊç myÊlenia, którà reprezentuje KoÊció∏, jest ciàgle dla wielu niebezpieczna. To by∏a przyczyna przeÊladowania przez komunistów i nazistów.
Ta sama przyczyna istnieje i dzisiaj. Jest
to odwieczne Êcieranie si´: walka dobra
i z∏a. Âmierç ks. Jerzego to by∏ element
pewnego programu. Zgin´li przecie˝: ks.
Niedzielak, ks. Zych i ks. Suchowolec.
Wszyscy uprzednio byli fa∏szywie oskar˝ani o niemoralnoÊç. Wiemy, ˝e w ten

Liturgia
KoÊcio∏a
17 paêdziernika – XIX Niedziela Zwyk∏a
(¸k 18, 1-8)
„A Bóg, czy˝ nie weêmie w obron´ swoich
wybranych, którzy dniem i nocà wo∏ajà do
Niego, i czy b´dzie zwleka∏ w ich sprawie?“.
(¸k 18, 7)
W przypowieÊci o s´dzim i wdowie Jezus zapewnia, ˝e Bóg stale nas s∏ucha i wys∏uchuje,
ale ˝àda od nas wytrwa∏oÊci w modlitwie, wi´cej pewnej nieust´pliwoÊci. Taka modlitwa jest
ogromnie skuteczna. Musimy na modlitwie
nieustannie „z Bogiem si´ mocowaç“ i wtedy
b´dziemy z pewnoÊcià wys∏uchani. Je˝eli niesprawiedliwy s´dzia wys∏uchuje wdow´ tylko
dlatego, aby si´ jej wreszcie pozbyç, to tym bardziej Bóg, który jest mi∏osierny, wys∏ucha swoich
wybranych. Zaufajmy Mu!
18 paêdziernika – Âwi´to Êw. ¸ukasza
Ewangelisty (¸k 10, 1-9)
„Powiedzia∏ do nich: ˚niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma∏o; proÊcie wi´c Pana
˝niwa, ˝eby wyprawi∏ robotników na swoje
˝niwo“. (¸k 10, 2)
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sposób chciano przestraszyç KoÊció∏
i rzuciç Go na kolana. Zamknàç Mu
usta. Gdy duszpasterzowa∏em w Gorzowie, wielokrotnie wybijano ceg∏ami okna
w kaplicy i w domu biskupim. Po ka˝dym
moim ostrzejszym kazaniu by∏a taka reakcja. Jednak, ˝eby nie daç przeciwnikowi satysfakcji, nie nag∏aÊnia∏em tych wydarzeƒ.
To nie przypadek, ˝e dzisiaj do tej – innej
w swej formie – walki z KoÊcio∏em, jak
na gwizdek stajà jednoczeÊnie wszystkie
liberalne Êrodki przekazu. OczywiÊcie
nadu˝yciem by∏oby stwierdzenie, ˝e
wszyscy duchowni sà bez skazy. Pami´tajmy, ˝e KoÊció∏ jest instytucjà, która si´
oczyszcza i samooczyszcza, ale jednoczeÊnie wcià˝ buduje na prawdzie o ludziach–grzesznikach i to w∏aÊnie jest si∏à
KoÊcio∏a. To jest wyzwanie i dla ksi´˝y,
i dla wiernych. Nasza obrona powinna
byç oparta na nawróceniu i promocji dobra, a nie tylko na pustym krzyku przeciwko tym, którzy to z∏o czynià – chocia˝
z∏o trzeba nazwaç po imieniu. Jezus nas
pouczy∏, jak si´ zachowywaç w takich sytuacjach: nadstaw mu drugi policzek.
Nie pasuje to do dzisiejszego Êwiata, bo to
trudne, nieskuteczne, ale to jest metodologia Ewangelii. Nie nienawiÊç, ale wybaczenie i z∏o dobrem zwyci´˝aj. Nie ma innego,
lepszego i bardziej twórczego wyjÊcia.
Âwi´ty ¸ukasz w tym miejscu wprowadza opowiadanie o wys∏aniu 72 uczniów, aby zaznaczyç, ˝e
droga Jezusa nie koƒczy si´ w Jerozolimie, ale
jest przed∏u˝ona do wszystkich narodów Êwiata.
Wsz´dzie tam, dokàd docierajà uczniowie, g∏oszà
Ewangeli´ i udzielajà sakramentów, przychodzi
sam Jezus. Miejscem spotkania si´ Boga z ludêmi
jestem tak˝e ja i ty drogi bracie i siostro, bo dziÊ
Chrystus posy∏a w∏aÊnie nas. Czy jednak mamy
ÊwiadomoÊç jak du˝a odpowiedzialnoÊç spoczywa na nas w wype∏nianiu tak wielkiej misji?
24 paêdziernika – XXX Niedziela Zwyk∏a (¸k
18, 9-14)
„Ka˝dy bowiem, kto si´ wywy˝sza, b´dzie
poni˝ony, a kto si´ uni˝a, b´dzie wywy˝szony“. (¸k 18, 14b)
Kto si´ przed Bogiem przyznaje do swej grzesznoÊci, oddaje si´ w r´ce Boga mi∏osiernego. Kto
si´ uni˝a, ten b´dzie wywy˝szony. Kto si´ zaÊ wywy˝sza, temu towarzyszy strach, ˝eby nie upaÊç,
˝eby nie odkryç swoich s∏aboÊci. Bóg nie przekreÊla, ani nie pot´pia pobo˝noÊci faryzeuszy, ich wysi∏ków i dobrych uczynków. Pragnie jednak, aby
uczynki by∏y wype∏nieniem „potrzeby serca“, a nie
Prawa. Chce nas nauczyç postawy s∏u˝by i pokory, bowiem wszystko, co czynimy jest dzie∏em ∏aski.
Ile w moim ˝yciu jest Boga, a ile mnie samego?
28 paêdziernika – Âwi´to Êw. Aposto∏ów Szymona i Judy Tadeusza (¸k 6, 12-19)
„Z nastaniem dnia przywo∏a∏ swoich uczniów
i wybra∏ spoÊród nich dwunastu, których te˝ nazwa∏ aposto∏ami“. (¸k 6, 13)

OczywiÊcie, trzeba broniç sprawiedliwoÊci. Trzeba zdobywaç si´ na niepopularnoÊç. Ot, chocia˝by kwestia obrony ˝ycia
nienarodzonych – to przecie˝ Lenin,
pierwszy w Êwiecie, g∏osi∏ has∏a aborcyjne. Sà na to pisma, Êwiadectwa. A Rosja
Sowiecka by∏a pierwszym krajem, który
wprowadzi∏ prawo do aborcji. Jasno
trzeba powiedzieç, ˝e wszystkie zakusy
na to, ˝eby cz∏owiek nie szanowa∏ prawa
Bo˝ego i naturalnego, sà pok∏osiem najpierw eksplozji Rewolucji Francuskiej, a
póêniej Paêdziernikowej... Dà˝à one do
nieliczenia si´ z Bogiem, domagajà si´
tworzenia paƒstwa stricte Êwieckiego, laickiego. To, co obserwujemy dzisiaj, to
stare slogany, które si´ odgrzewa, nazywajàc je nowoczesnoÊcià, a nawet post´pem. Trzeba o tym mówiç. Trzeba o tym
przypominaç. To straszne, ˝e Europa,
która og∏asza si´ najbardziej cywilizowanym kontynentem, chce narzuciç g∏osami
ró˝nych frakcji prawo do aborcji czy eutanazji. To jest dramat! Barbaryzujemy si´!
Ale w∏aÊnie tym wi´ksze wyzwania
i zadania pojawiajà sie przed KoÊcio∏em. Modlitwa, przyk∏ad ˝ycia, pog∏´biona znajomoÊç etyki, w∏aÊciwa argumentacja – to sà wielkie Êrodki, którymi trzeba nam dziÊ dzia∏aç.
Pawe∏ Smogorzewski
i ks. Sylwester ¸àcki SCMA
„PowÊciàgliwoÊç i praca” 10/2004.

Termin Aposto∏ odnosi si´ do bezpoÊrednich
uczniów Jezusa Chrystusa, którzy z nim przebywali, jedli i pili. Aposto∏owie to uczniowie, których powo∏a∏ sam Jezus, aby mu towarzyszyli.
Dwoma z nich sà Szymon i Juda Tadeusz. Âw.
Szymon mia∏ przydomek Zelota-Gorliwiec ze
wzgl´du na gorliwoÊç w zachowywaniu Prawa
Moj˝eszowego. Âw. Juda Tadeusz, brat Jakuba M∏odszego, by∏ krewnym Pana Jezusa. Jest
autorem listu zaliczonego do ksiàg Nowego
Testamentu. Wierni wzywajà go jako or´downika w sprawach beznadziejnych. Podobnie
jak niegdyÊ aposto∏ów nas równie˝ Chrystus
wezwa∏ po imieniu, my tak˝e mo˝emy z Nim
przebywaç i Mu towarzyszyç. Czy w takim razie moje ˝ycie niczym nie ró˝ni si´ od ˝ycia
Aposto∏ów?
31 paêdziernika – XXXI Niedziela Zwyk∏a (¸k
19, 1-10)
„Albowiem Syn Cz∏owieczy przyszed∏ odszukaç
i zbawiç to, co zgin´∏o“. (¸k 19, 10)
W dzisiejszej ewangelii Jezus przyjmuje Zacheusza jak ojciec, marnotrawnego syna. Swà radoÊç Jezus wyra˝a w s∏owach: „DziÊ zbawienie
sta∏o si´...“. Tymi s∏owami Jezus ukazuje swà
mi∏oÊç do wszystkich ludzi tak˝e do grzeszników. Sà oni dla Niego tymi, którzy zgin´li, a
On jest dla nich jak Êwiat∏o, które w ciemnoÊci
oÊwietla drog´ i pozwala dojÊç do celu.
My równie˝ cz´sto gubimy si´ na drogach naszego ˝ycia. Pozwólmy Jezusowi si´ odnaleêç
i doprowadziç do celu, jakim jest zbawienie.
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Ks. p∏k Tadeusz P∏oski nowym Biskupem Polowym WP

Chc´ byç ojcem dla wspólnoty wojskowej
Ks. p∏k pra∏. Tadeusz P∏oski, Kanclerz
Kurii Polowej zosta∏ mianowany przez
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II Biskupem Polowym. Komunikat Nuncjatury
Apostolskiej w Polsce informujàcy
o nominacji odczyta∏ 16 paêdziernika
o godz. 12.00, w siedzibie Biskupa Polowego WP ks. p∏k January Wàtroba,
Administrator Ordynariatu Polowego.
Tu˝ po og∏oszeniu nominacji Bp nominat
powiedzia∏, ˝e chce byç ojcem dla
wspólnoty wojskowej. Chcia∏bym wzrastaç w tym ojcostwie, nie jest to rzecz ∏atwa, ale myÊl´, ˝e ze „wsparciem logistycznym”, jakim jest wasza modlitwa na
pewno podo∏am powierzonym mi zadaniom, wyzna∏.
Bp nominat P∏oski wyrazi∏ Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II wdzi´cznoÊç za
nominacj´ na Biskupa Polowego
WP. Podzi´kowa∏
tak˝e swemu poprzednikowi Abp.
S∏awojowi Leszkowi G∏ódziowi za
dzie∏o organizacji
struktur przywróconego Ordynariatu Polowego.
„Nie
mo˝emy
z tego wielkiego
dzie∏a nic uroniç
i chcemy je pomna˝aç” – powiedzia∏. PodkreÊli∏,
˝e pos∏uga duszpasterska zainicjowana w szeregach wojska przez
Abpa G∏ódzia b´dzie kontynuowana i pog∏´biana.
Wyzna∏, ˝e doÊwiadczajàc ˝yczliwoÊci najbli˝szych wspó∏pracowników ∏atwiej
by∏o mu podjàç

decyzj´ o podj´ciu pos∏ugi biskupiej.
Doda∏, ˝e ca∏y czas prze˝ywa t´ decyzj´.
Bp nominat powiedzia∏, ˝e jako motto
swojej biskupiej pos∏ugi wybra∏ s∏owa
uczniów idàcych do Emaus: „Mane nobiscum, Domine” – Zostaƒ z nami, Panie
(por. ¸k 24, 29). Sà one kontynuacjà
motta mojego Poprzednika „Walcz´ dla
Chrystusa”. WyjaÊni∏, ˝e wszyscy jesteÊmy w drodze, z radoÊcià Zmartwychwstania, tego, co zosta∏o przemienione
i z nadziejà na powtórne przyjÊcie Chrystusa. Chrystus zmartwychwsta∏ tylko raz,
a my czekamy na powtórne jego przyjÊcie zarówno jako KoÊció∏ pielgrzymujàcy. „Pozostaƒ z nami”, bo z Bogiem,
z Chrystusem na pewno wszystko si´
uda, powiedzia∏. Bp nominat podkreÊli∏,
˝e istotnà rzeczà jest, by „serce w nas
pa∏a∏o”, gdy b´dziemy nauczaç, gdy b´dziemy s∏uchaç s∏owa Bo˝ego. Zach´ci∏,
by mieç wra˝liwoÊç uczniów i poznawaç
Chrystusa „po ∏amaniu chleba”.
MyÊl´, ˝e rewolucji nie b´dzie, prosz´
o modlitw´ i ˝yczliwoÊç, zakoƒczy∏.
Podczas og∏aszania nominacji obecni
byli ksi´˝a kapelani i pracownicy Kurii
Polowej WP. Bp nominat otrzyma∏ dwa
kosze czerwonych ró˝.
(R. Ch.)

Ty wiesz, Matko, ˝e narodem, który tyle wycierpia∏ w swojej historii, który tyle odniós∏ zwyci´stw, który wniós∏ tak wielki wk∏ad do kultury
Europy i Êwiata, który wyda∏ i wydaje tylu wspania∏ych ludzi, który w koƒcu da∏ Êwiatu papie˝a (Jana Paw∏a II – przyp. red.), papie˝a,
który ten Êwiat zadziwia, takim narodem – jak ˝adnym narodem – poniewieraç nie wolno. Takiego narodu nie rzuci przemocà na kolana
˝adna si∏a szataƒska. Ten naród udowodni∏, ˝e kolana zgina tylko przed Bogiem. I dlatego wierzymy, ˝e upomni si´ o niego sam Bóg.
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minarium Duchownym <Hosianum>
w Olsztynie. 6 czerwca 1982 roku
w Konkatedrze Olsztyƒskiej przyjà∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk Biskupa
Warmiƒskiego Jana Ob∏àka. Przez
okres jednego roku pracowa∏ jako wikariusz w parafii Êw. Józefa w Moràgu.
W latach 1983-1986 studiowa∏ prawo
kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
W 1986 roku podjà∏ prac´ w Sàdzie
Biskupim i Kurii Biskupiej Diecezji WarKs. Tadeusz P∏oski jako redaktor naczelny „Naszej S∏u˝by“
miƒskiej. Do chwili obecnej pe∏ni funkcj´ s´dziego diecezjalnego tego˝ Sàdu.
wersytecie Warmiƒsko-Mazurskim w OlszW latach 1986-1992 by∏ redaktorem natynie, a tak˝e promotorem wielu prac maczelnym „Warmiƒskich WiadomoÊci Diecegisterskich i dyplomowych.
zjalnych“ i duszpasterzem akademickim
10 marca 1999 roku zosta∏ obdarzony
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej i Akademii
godnoÊcià Kapelana Honorowego Jego
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pe∏ni∏
ÂwiàtobliwoÊci.
tak˝e funkcj´ zast´pcy dyrektora Caritas
W roku 2000 zosta∏y mu powierzone oboZ pos∏ugi duszpasterskiej wÊród NadwiÊlaƒczyków
Diecezji Warmiƒskiej i kapelana Olsztyƒwiàzki kapelana i dziekana w Biurze
Ks. pra∏. p∏k dr Tadeusz Stefan P∏oski
skiego Ko∏a ASK „Soli Deo“.
Ochrony Rzàdu. Od 2001 roku pe∏ni tak˝e
urodzi∏ si´ 9 marca 1956 roku w Lidzbarku
W 1992 roku zosta∏ oddelegowany do Orurzàd kanclerza Kurii Polowej w Warszawie.
Warmiƒskim jako syn Henryka i Kazimiery
dynariatu Polowego Wojska Polskiego i objà∏
Opracowa∏ m.in. „Modlitewnik i Êpiewnik
z domu Kowalewska, zamieszka∏ych we wsi
urzàd notariusza, nast´pnie szefa wydzia∏u
NadwiÊlaƒczyka“, katechizm ˝o∏nierski
Medyny. Ma siostr´ EI˝biet´ i brata Jana, któduszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.
„Stajemy jak Ojce“ i „Polsko-angielski modrzy za∏o˝yli rodziny. W roku 1971 ukoƒczy∏
W 1993 roku uzyska∏ na Wydziale Prawa
litewnik ˝o∏nierza“.
Kanonicznego Akademii Teologii
Nominowany na stopnie wojskowe: kapitana
Katolickiej stopieƒ naukowy dok(1992 rok), majora (1995 rok), podpu∏kowtora prawa kanonicznego. Jego
nika (1998 rok) i pu∏kownika (2000 rok).
prace sà publikowane w czasoW dniu 16 paêdziernika 2004 roku zosta∏
pismach naukowych i popularnomianowany Biskupem Polowym Wojska
-naukowych. Jest cz∏onkiem StoPolskiego. Jako motto swojej biskupiej powarzyszenia Kanonistów Polskich.
s∏ugi wybra∏ s∏owa uczniów idàcych do
Jako pierwszy z kapelanów wojEmaus: „Mane nobiscum, Domine“ – Zoskowych ukoƒczy∏ w 1994 roku
staƒ z nami, Panie (por. ¸k 24, 29). Âwi´Podyplomowe Studium Operacenia biskupie i Ingres odb´dà si´ 30 paêcyjno-Strategiczne w Akademii
dziernika 2004 roku w Katedrze Polowej
Obrony Narodowej w WarszaWojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski
wie-Rembertowie.
w Warszawie.
Od 1995 roku przez szeÊç lat
Modlitwa przy grobie pierwszego Biskupa Polowego
pe∏ni∏ funkcj´ redaktora naczelAbp. Stanis∏awa Galla
Msza Êw. polowa w koszarach przy ulicy Podchorà˝ych
nego pisma Ordynariatu Poloweszko∏´ podstawowà w K∏´bowie, nast´pnie
go „Nasza S∏u˝ba“. Równie˝ w 1995 roku
ucz´szcza∏ do Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
przyjà∏ nominacj´ dziekana NadwiÊlaƒK. Jagielloƒczyka w Lidzbarku Warmiƒskim
skich Jednostek Wojskowych Ministerstwa
zdobywajàc w nim Êwiadectwo dojrza∏oÊci.
Spraw Wewn´trznych i Administracji.
W paêdzierniku 1976 roku rozpoczà∏ stuOd 1996 roku by∏ referentem i opiekunem
dia filozoficzno-teologiczne w Wy˝szym Sealumnów Wy˝szego Seminarium Duchownego Ordynariatu PoloweSzlify ˝o∏nierskie zdobywa∏ mi´dzy innymi na poligonie w Orzyszu
(drugi z prawej ks. Tadeusz P∏oski)
go. Z ramienia Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego
pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ korespondenta Radia Watykaƒskiego i Katolickiej Agencji
Informacyjnej oraz rzecznika prasowego.
Od 1998 roku do chwili
obecnej, jest adiunktem i
wyk∏adowcà prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uni-
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Âwiadectwa o ˝yciu i pos∏udze Ks. Jerzego Popie∏uszki
Marianna Popie∏uszko o swoim Synu:
„U nas k∏amstwa nie by∏o! KiedyÊ nauczycielka wezwa∏a mnie do szko∏y, ˝eby mi zwróciç uwag´, ˝e Alek cz´sto w koÊciele na ró˝aƒcu przesiaduje. Zagrozi∏a, ˝e mo˝e byç z tego obni˝ony stopieƒ ze sprawowania. Duch Âwi´ty mnie natchnà∏ i odpowiedzia∏am, ˝e jest przecie˝ wolnoÊç
wyznania. (...).“
Ks. Zygmunt Malacki, obecny proboszcz parafii p.w. Âw. Stanis∏awa Kostki:
„Moja przygoda ze Âw. Annà rozpocz´∏a si´ w roku 1984, a wi´c rok po zawieszeniu stanu wojennego i na par´ tygodni przed m´czeƒskà
Êmiercià Ks. Jerzego Popie∏uszki, który w latach 1979-1980 pracowa∏ w KoÊciele Akademickim Âw. Anny. Âmierç Ks. Jerzego by∏a dla mnie, jak
i dla nas wszystkich, wstrzàsem, ale tak˝e wezwaniem.
Przypominam sobie ostatnià rozmow´ z Nim w Rektoracie naszego oÊrodka. By∏ o rok starszy ode mnie. SpotkaliÊmy si´ w seminarium. Mieszka∏em z Jurkiem przez rok w jednym pokoju. W kap∏aƒskim ˝yciu widywaliÊmy si´ od czasu do czasu. Odwiedzi∏ mnie ju˝ jako rektora na kilka dni przed Êmiercià. Wraca∏ z kurii po rozmowie z Ksi´dzem Prymasem. Przyszed∏, aby porozmawiaç, jak mi si´ dzieje u Âw. Anny. Wspomina∏ swój pobyt w tym oÊrodku. Jednak nasza rozmowa bardzo szybko zesz∏a na temat jego ˝ycia i tego, co aktualnie prze˝ywa. Dwa fragmenty utkwi∏y mi w pami´ci. Pierwszy to nawiàzanie Jurka do spotkania z Ksi´dzem Prymasem. Z Jego relacji wynika∏o jednoznacznie, ˝e pragnie
byç pos∏uszny swojemu Biskupowi, w którego decyzjach odczytuje wol´ Bo˝à. Z szacunkiem i mi∏oÊcià do Ksi´dza Prymasa mówi∏ o zmianach,
które mog∏y nastàpiç w jego ˝yciu.
Potem zapyta∏em, czy jest Êwiadom zagro˝enia i czy boi si´ Êmierci. Z powagà i ogromnym spokojem odpowiedzia∏, ˝e po tym wszystkim, co
dotychczas prze˝y∏, zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e ju˝ nied∏ugo mo˝e przyjÊç ostatni dzieƒ w jego ˝yciu. „Âmierci – mówi∏ – nie boj´ si´, bo ju˝
prze˝y∏em jej przedsionek“. Pami´tam jego spokojnà, uÊmiechni´tà i pe∏nà zawierzenia twarz. Wydawa∏o mi si´, ˝e patrzy w jakàÊ tajemniczà
dal. RozstaliÊmy si´, sk∏adajàc sobie nawzajem serdeczne ˝yczenia s∏owami „Szcz´Êç Bo˝e!“, i nie przypuszczaliÊmy, i˝ by∏o to ostatnie nasze
spotkanie tu, na ziemi. W kilka dni potem obieg∏a Warszaw´, Polsk´ i Êwiat jak˝e bolesna wieÊç – Ks. Jerzy Popie∏uszko zamordowany.
OczywiÊcie, dzisiaj inaczej patrzymy na ˝ycie Ks. Jerzego, mo˝e nieraz koloryzujemy Jego ˝yciorys – zupe∏nie niepotrzebnie. Tamtego popo∏udnia ten m∏ody kap∏an by∏ taki zwyczajny.
Cz´sto wracam myÊlà do tego spotkania, gdy˝ jest ono dla mnie bardzo wa˝ne. Jurek tego popo∏udnia móg∏ pójÊç na kaw´ do wielu innych,
zapewne bli˝szych mu kolegów. Dlaczego przyszed∏ do mnie? Dlaczego zada∏em mu pytanie o l´k przed Êmiercià? Ka˝dy z nas ucieka przed
krzy˝em. Chcemy byç wielcy, ale po ludzku, bez cierpienia i ofiary...“
Ks. Pra∏at Teofil Bogucki o Ks. Jerzym Popie∏uszce rok po Jego Êmierci:
„By∏ kap∏anem Bo˝ym. Prostolinijnym, màdrym i dobrym. By∏ zawsze pos∏uszny w∏adzy duchownej – gotów pójÊç wsz´dzie tam, gdzie go biskup poÊle.
Mia∏ wiele uroku osobistego. Nie wszyscy wiedzà o jego ogromnym poczuciu humoru i ˝ywym temperamencie. Zdobywa∏ si´ niekiedy na fortele, którymi mnie zaskakiwa∏. KiedyÊ pilnowany przez swych z∏ych „anio∏ów stró˝ów“ wymknà∏ si´ im z przyklejonymi wàsami i brodà, i dotar∏ szcz´Êliwie do
celu. W przeddzieƒ porwania i Êmierci pilnujàcym go zaproponowa∏ goràcà kaw´ na rozgrzewk´. By∏ oddany wszystkim. Najlepiej jednak czu∏ si´ wÊród
swoich – robotników z „Huty Warszawa“. Ucieka∏ zaÊ z „warszawskich salonów“, do których by∏ zapraszany. Zza sto∏ów, przy których bywa∏ pierwszym
goÊciem, ucieka∏ do „jeszcze wa˝niejszych spraw“. One to by∏y przedmiotem zainteresowania nie˝yczliwych mu ludzi. Nie ˝ywi∏ do nich nienawiÊci.
Mia∏ wielu przyjació∏, którzy jakoÊ przeczuwali gro˝àce mu niebezpieczeƒstwo i chcieli mu w jego odwa˝nej misji stale towarzyszyç. Nie ˝àda∏ jednak
˝adnej ofiary, która wiàza∏aby si´ z jego dzia∏aniem. Wyzby∏ si´ l´ku. Pracowa∏ w∏aÊciwie w pojedynk´. Jedno mia∏ na uwadze – dobro KoÊcio∏a i Ojczyzny. Pragnà∏ nieÊç pomoc potrzebujàcym, towarzyszyç szukajàcym, wspó∏cierpieç z cierpiàcymi, kochaç niekochanych, pokrzywdzonych. Nie ogranicza∏ si´
do pracy w parafii. Ogarnia∏ swym zasi´giem wiele ugrupowaƒ spo∏eczno-politycznych, próbowa∏ stworzyç jakàÊ uni´ narodowà. Tym nale˝y t∏umaczyç
jego szerokie kontakty z niewierzàcymi. By∏ zawsze otwarty na drugiego cz∏owieka, nie wybiera∏, nie selekcjonowa∏ ludzi. Wielu pod jego wp∏ywem odnalaz∏o sens ˝ycia w ma∏˝eƒstwie, w rodzinie, w Êrodowisku pracy. Dawa∏ z siebie wszystko, przygotowujàc doros∏ych do sakramentu Chrztu Êwi´tego.
Bez reszty jednak oddany by∏ robotnikom – ich sprawy „to by∏o jego Westerplatte“ – jak powiedzia∏ jeden z ksi´˝y. Pierwszy zorganizowa∏ pielgrzymk´ robotników na Jasnà Gór´. Prowadzi∏ ich w ostatnie niedziele wrzeÊnia 1983 i 1984 roku. Drogi Krzy˝owe, które odbywa∏y si´ wówczas na Wa∏ach, zapad∏y wszystkim w pami´ç. Czu∏ si´ ju˝ wtedy nie najlepiej. N´ka∏y go liczne dolegliwoÊci, choç nie choroby przecie˝ sta∏y si´ powodem jego odejÊcia...“
Wspomnienia Ks. Antoniego Pomiƒskiego z 16 grudnia 1996 r.:
„Kiedy by∏em na procesie, to 40 dni jakie tam sp´dzi∏em, by∏y bàdê co bàdê bardzo trudnymi, ˝eby nie powiedzieç ci´˝kimi. Ale by∏ tam taki jeden
krótki moment, prywatnie nazywam to takim pierwszym ma∏ym cudem Ksi´dza Jerzego, kiedy to w misternie zaplanowanym przebiegu dnia sàdowego, ze strony prokuratora, ze strony przewodniczàcego sàdu, doprowadzono do sytuacji, w której okaza∏o si´, ˝e b´dzie czytany dowód antypaƒstwowej, wrogiej dzia∏alnoÊci Ksi´dza Jerzego, mianowicie dokument sporzàdzony przez Wydzia∏ do Spraw Wyznaƒ – mimo protestów pe∏nomocników – mecenasów ze strony nazwijmy koÊcielnej i rodzinnej. Przewodniczàcy postanowi∏ to sam odczytaç. Jako za∏àcznik do tego by∏a treÊç kazania, w której wed∏ug oceny urz´dników Wydzia∏u do Spraw Wyznaƒ mia∏a byç zawarta informacja o powo∏aniu specjalnej organizacji antypaƒstwowej. I zaczà∏ czytaç. By∏o to ostatnie z kazaƒ wyg∏oszonych przez ksi´dza Jerzego Popie∏uszk´ 26 sierpnia 1984 roku. Patrzy∏em na tego cz∏owieka,
który pewnie pierwszy raz w ˝yciu czyta∏ kazanie. I dzia∏o si´ coÊ niebywa∏ego. Bo kiedy czyta∏, na sali robi∏o si´ coraz bardziej cicho, a on sam te˝
zaczà∏ dostrajaç swój, dosyç do tej pory oboj´tny g∏os, do tonacji tego kazania. By∏o to kazanie o Maryi. Pi´kne, ∏agodne, w którym o ˝adnej organizacji nie by∏o mowy i tak ten g∏os stawa∏ si´ coraz delikatniejszy, a mnie si´ zdawa∏o, ˝e na sali po raz pierwszy robi si´ jaÊniej i ∏agodniej. I zabrak∏o tylko „amen“, ale cisza, która potem zapad∏a, by∏a w∏aÊciwie takim spo∏ecznym czy publicznym potwierdzeniem, ˝e wszyscy zrozumieli ten tekst,
który mia∏ byç oskar˝eniem – tak jak powinien byç zrozumiany, jako apologi´. Apologi´ tego, co on robi∏, gdzie nie by∏o ani s∏owa o nienawiÊci.
No, póêniej wypada∏o postawiç pytanie. Postawili go pe∏nomocnicy. Postawili panu Pietruszce jako temu, który si´ powo∏ywa∏ na ten dokument:
„Gdzie tu jest mowa o tej organizacji antypaƒstwowej?“ Odpowiedzia∏: „Przepraszam, ale to nie ja ten dokument sporzàdzi∏em“ – No, ale mo˝e pan by odpowiedzia∏? – Nie! Nie odpowiedzia∏. No bo có˝ tu mo˝na odpowiedzieç? Takie ma∏e pierwsze zwyci´stwo Ksi´dza Jerzego tam,
gdzie chciano go upokorzyç.“

ChrzeÊcijanin musi pami´taç, ˝e baç si´ trzeba tylko zdrady Chrystusa – za par´ srebrników ja∏owego spokoju. Ale chrzeÊcijaninowi nie mo˝e
wystarczyç tylko samo pot´pienie z∏a, k∏amstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiÊci, przemocy. ChrzeÊcijanin sam musi byç prawdziwym Êwiadkiem, rzecznikiem i obroƒcà sprawiedliwoÊci, dobra, prawdy, wolnoÊci i mi∏oÊci. O te wartoÊci musi odwa˝nie upominaç si´ dla siebie i dla innych.
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˚O¸NIERSKI RÓ˚ANIEC
Kleryk Jerzy Popie∏uszko odbywa∏
w la-tach 1966-1968 zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà w specjalnej jednostce dla alumnów seminariów
duchownych w Bartoszycach.
W∏adze komunistyczne wykorzystywa∏y czas
s∏u˝by wojskowej alumnów do z∏amania
ducha przysz∏ych kap∏anów. Biskup Zbigniew Kraszewski, ówczesny rektor seminarium, wraca pami´cià do incydentu w jednostce wojskowej w Bartoszycach, do której
trafi∏ ksiàdz Jerzy (alumni byli powo∏ywani
do s∏u˝by wojskowej wbrew porozumieniu
mi´dzy Episkopatem a rzàdem).
,,Jurek by∏ wyjàtkowo niepokorny, nie
poddawa∏ si´ indoktrynacji. Gdy oficer
przy∏apa∏ go kiedyÊ z ró˝aƒcem w r´ku,
rozkaza∏ rzuciç go na ziemi´ i podeptaç.
Jerzy tego rozkazu nie wykona∏. Zosta∏
pobity i zamkni´ty w areszcie karnym.
Innym razem odmówi∏ zdj´cia medalika.
W seminarium by∏o o tym g∏oÊno, choç
Jerzy sam nigdy o niczym nie wspomina∏“.
Dwuletni pobyt w wojsku – okres przeÊladowaƒ i szykan – fatalnie odbi∏ si´ na
zdrowiu ksi´dza Jerzego. Ks. Popie∏uszko
trafi∏ do szpitala. Stan zdrowia kleryka by∏
tak ci´˝ki, ˝e ks. bp Kraszewski podczas
odwiedzin w szpitalu zap∏aka∏.
„...dowódca plutonu kaza∏ mi zdjàç
z palca ró˝aniec, na zaj´ciach, przed
ca∏ym plutonem. Odmówi∏em, czyli nie
wykona∏em rozkazu. A za to grozi prokurator. Gdybym zdjà∏, wyglàda∏oby to na
ust´pstwo. Ale ja zawsze patrz´ g∏´biej.

Jak twierdzà koledzy, Jurek ju˝ od
pierwszego dnia w wojsku by∏ „na
celowniku“. Ksiàdz Wasiƒski tak
wspomina te chwile:
- Nast´pnego dnia po przyjeêdzie do Bartoszyc, wieczorem, dostaliÊmy kilka minut
na mycie. Na komend´, w lodowatej
wodzie, mieliÊmy myç raz prawà, raz lewà
nog´. A kiedy wróciliÊmy do sal sypialnych, za sugestià Jurka wszyscy ukl´kliÊmy
i zacz´liÊmy g∏oÊno odma-wiaç pacierz.
Nagle wpad∏ kapral. Rozleg∏ si´ wrzask:
- Wojsko to instytucja Êwiecka, nie koÊció∏. Je˝eli ktoÊ ma ochot´, to mo˝e si´
modliç po cichu, le˝àc w ∏ó˝ku.
Ale Jurek nigdy nie ustàpi∏. Nie znosi∏
ob∏udy i zak∏amania.
- Kleryk musi modliç si´ we wspólnocie
– przypomina∏ nam z w∏aÊciwym sobie
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(...) O 20.00 zaprowadzono mnie do
dowódcy plutonu. Tam si´ zacz´∏o. (...)
Sta∏em wi´c przed nim boso. OczywiÊcie
ca∏y czas na bacznoÊç. Stara∏ si´ mnie
oÊmieszyç, poni˝yç przed kolegami, to
znów zaskoczyç mo˝liwoÊcià urlopów i
przepustek. Boso sta∏em przez godzin´.
Nogi zmarz∏y, zsinia∏y, wi´c o 21.10
kaza∏ mi buty za∏o˝yç. (...) Ja zbywa∏em
go raczej milczeniem, odmawiajàc modlitwy w myÊli i ofiarujàc cierpienia,
powodowane przygniatajàcym ci´˝arem
plecaka, maski, broni i he∏mu – Bogu,
jako przeb∏aganie za grzechy. Bo˝e, jak
si´ lekko cierpi, gdy si´ ma ÊwiadomoÊç, ˝e si´ cierpi dla Chrystusa..."
A oto wspomnienia kolegi ks. Jerzego
Popie∏uszki z wojska ks. Zenona Kondrata, bezpoÊredniego Êwiadka wydarzeƒ:
„Tylko kleryk Jerzy Popie∏uszko doÊwiadczy∏ przemocy ze strony kadry
wojskowej, gdy˝ nikt z nas nie zosta∏
uderzony. Spotka∏o go to, gdy˝ odmówi∏
zdj´cia, przed çwiczeniami na sali gimnastycznej, medalika i ró˝aƒca, który
mia∏ na palcu. Jako jedyny nie podporzàdkowa∏ si´ dowódcy i zosta∏ uderzony przez niego w twarz. (...) Ks.
Popie∏uszko nie wyró˝nia∏ si´ niczym od
innych kleryków-˝o∏nierzy, chyba tylko
tym, ˝e by∏ bardzo spokojny i opanowany. Wydawa∏o mi si´, ˝e ciàgle
o czymÊ myÊli. Ma∏o si´ uÊmiecha∏, ale
by∏ bardzo kole˝eƒski i serdeczny.
Wszyscy pomagaliÊmy sobie wzajemnie,
ale on by∏ szczególnie ˝yczliwy.

*

*

*

spokojem. – Tak jest przecie˝ w seminarium.
On by∏ naszym przywódcà duchowym.
Tak go traktowaliÊmy.
- Ch∏opaki, musimy si´ trzymaç. Jak nas
zastraszà, ∏atwiej b´dzie nami manipulowaç – powtarza∏ cz´sto.
Ksiàdz Wasiƒski do dziÊ pami´ta, jak
zobaczy∏ go kiedyÊ potwornie zmaltretowanego.
- Mia∏em wtedy ca∏à noc s∏u˝b´ na kompanii, a Jurek odbywa∏ kar´ ZOK – za-kazu
opuszczania koszar. Co chwila musia∏ w
pe∏nym rynsztunku meldowaç si´ u oficera dy˝urnego. Gdy nadesz∏a pó∏noc,
zobaczy∏em, ˝e nagle otwierajà si´ drzwi.
Wchodzi Jurek, w he∏mie, z plecakiem w r´ku.
Wyglàda∏ jak wrak cz∏owieka. Wycieƒczony,
zmaltretowany. Wzià∏em od niego broƒ i zanios∏em jà do piwnicy. Jurek poszed∏ spaç.
Potem opowiada∏, ˝e musia∏ boso staç przed

W czasie ZOK-u otrzymywaliÊmy tak˝e
ró˝ne prace. Jednà z nich by∏o sprzàtanie
toalet w maskach gazowych. W wi´kszoÊci
przypadków kadra wojskowa pozwala∏a
modliç si´ klerykom na kolanach, ale w sali,
gdzie mieszka∏ ks. Jerzy, nie zgadzano si´,
by w ten sposób odmawiaç wieczornà modlitw´. Zezwalano jedynie na modlitw´
w pozycji le˝àcej, w ∏ó˝ku. Mimo tych
zakazów, klerycy przebywajàcy z ks. Popie∏uszkà modlili si´ wraz z nim na kolanach.
Otrzymywali za to karne alarmy i doÊwiadczali innych szykan, ale to ich nie zra˝a∏o.
W okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia nie
wolno by∏o Êpiewaç kol´d. Nasz pluton
obiera∏ ziemniaki; wszyscy ÊpiewaliÊmy
kol´dy, wówczas przyszed∏ kapral
i zabroni∏ nam tego stanowczo. Nikt jednak nie przesta∏ i za kar´ wszyscy zostali
przeczo∏gani. (...)“.

oficerem, a ten wyÊmiewa∏ jego wiar´ w Boga,
szydzi∏: „Bojownik za wiar´ si´ znalaz∏!“.
W liÊcie do ksi´dza Mi´tka, pisa∏ póêniej:
„Nieraz mia∏em pewne wàtpliwoÊci, czy
dobrze robi´, stawiajàc czo∏o, cierpiàc za
innych. Czy to nie jest jakaÊ lekkomyÊlnoÊç.
Okaza∏em si´ bardzo twardy, nie mo˝na
mnie z∏amaç groêbà ani torturami. Mo˝e
to dobrze, ˝e akurat ja, bo mo˝e ktoÊ inny
by si´ za∏ama∏, a jeszcze innych wkopa∏“.
Bibliotekarka, W∏adys∏awa Zaczyƒska,
wspomina, ˝e widywa∏a cz´sto Popie∏uszk´ z okna biblioteki, która znajdowa∏a si´ na terenie jednostki.
- W masce gazowej, na zimnie i mrozie
czo∏ga∏ si´ po ziemi na komend´: „padnij – powstaƒ“. Widzia∏am te˝, jak
przynosi∏ trociny z tartaku, a potem na
kolanach szorowa∏ nimi korytarze, czyÊci∏ klozety – te˝ w masce gazowej.
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UFAJMY

Ksiàdz na balkonie koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki, w dole t∏um
na terenie koÊcio∏a i na ulicy.

Przy grobie Grzegorza Przemyka

Pogrzeb Ks. Jerzego. KoÊció∏ Êw. Stanis∏awa Kostki, 3 XI 1984

We Mszach Êw. za Ojczyzn´ w rodzinnej Suchowoli uczestniczy∏a po Êmierci Syna m.in. Marianna Popie∏uszko (Suchowola, maj 1985). Msze Êw. za Ojczyzn´ w Suchowoli sprawowa∏
Êp. Ks. Stanis∏aw Suchowolec, m∏odszy kolega Ks. Popie∏uszki. Po m´czeƒskiej Êmierci
Ks. Jerzego opiekowa∏ si´ jego rodzicami. W nocy z 29-30 stycznia 1989 roku Ks. Suchowolec, kapelan „SolidarnoÊci“ na Podlasiu zginà∏ w niewyjaÊnionych dotàd okolicznoÊciach.

Wyprowadzenie trumny ze zw∏okami Ks. Jerzego Popie∏uszki, Bia∏ystok,
ul. Waszyngtona, 2 XI 1984 r.

Krzy˝em Ojczyzny jest to, ˝e od dziesiàtków lat by∏ dziwny
upór zabierania ludziom, a zw∏aszcza m∏odzie˝y, Boga i narzucania ideologii, która nie ma nic wspólnego z tysiàcletnià
chrzeÊcijaƒskà tradycjà naszego narodu.
˚∏óbek w KoÊciele Âw. Stanis∏awa Kostki, Warszawa, grudzieƒ 1984 r.
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Wszyscy chcieli z nim byç
Z Panià Katarzynà Soborak ze S∏u˝by Informacyjnej przy sanktuarium ˝oliborskim rozmawia Jan Korcz
-Jest Pani mieszkankà Bielan. Zapewne cz´sto uczestniczy∏a Pani we Mszach Êwi´tych za
Ojczyzn´ w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki?
- Dla mnie ˝ycie w okresie komunistycznym
by∏o bardzo trudnym czasem. Kiedy wi´c rodzi∏a si´ „SolidarnoÊç” szybko w∏àczy∏am si´ w
ten nowy ruch spo∏eczny. Poczàtki by∏y bardzo
pi´kne. CieszyliÊmy si´, gdy zosta∏ zarejestrowany „niezale˝ny i samorzàdny zwiàzek zawodowy”. ByliÊmy przekonani, ˝e nastàpià w Polsce wielkie przemiany i sprawy ludzi pracy pójdà ku lepszemu. Jednak 13 grudnia 1981 roku nasze nadzieje zosta∏y przekreÊlone. Zapanowa∏o przygn´bienie. Szczególnie bola∏o nas
internowanie wielu dzia∏aczy „SolidarnoÊci”
– naszych kolegów, przyjació∏, znajomych.
ObawialiÊmy si´, ˝e sami w ka˝dej chwili mo˝emy zostaç internowani. Moja córka Marzena
tak˝e uczestniczy∏a w studenckim NZS.
S∏ysza∏am o ks. Jerzym ju˝ wczeÊniej. Wiedzia∏em, ˝e poszed∏ do hutników w czasie strajków.
Ludzie go szanowali i dobrze o nim mówili.
Pierwszà Msz´ Êwi´tà „w intencji Ojczyzny
i tych, którzy dla niej cierpià najbardziej” – tak
si´ one wtedy nazywa∏y – odprawia∏ ks. Popie∏uszko w takim nietypowym terminie – 17 stycznia 1982 roku. Od lutego ju˝ by∏y celebrowane zawsze w ostatnià niedziel´ miesiàca.
- Jakie by∏y poczàtki osobistej znajomoÊci Pani z Ksi´dzem Jerzym?
- U mnie w pracy, w Instytucie Chemii Przemys∏owej, wiedzieli, ˝e by∏am doÊç aktywna w
zak∏adaniu „SolidarnoÊci”. Kiedy wi´c 13 maja 1982 roku zosta∏ og∏oszony strajk i pracownicy naszego IChP i innych Instytutów
(m.in. Farmacji, Ekonomiki) wyszli na zewnàtrz – zaliczono mnie do przywódców i …
wyrzucono z pracy w trybie natychmiastowym.
Zwolniono wtedy 300 osób. Wi´kszoÊç z nich
nied∏ugo przywrócono do pracy. Ja jednak
znalaz∏am si´ wÊród „najbardziej zaanga˝owanych”. Przez trzy miesiàce nigdzie nie
chcieli mnie przyjàç. W tym w∏aÊnie trudnym
czasie zacz´∏am regularnie przychodziç do
koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki. Udzia∏ we
Mszach Êwi´tych za Ojczyzn´ by∏ dla mnie
ogromnym wsparciem duchowym. Koledzy i
kole˝anki z pracy zbierali pieniàdze dla nas
zwolnionych – to by∏a prawdziwa solidarnoÊç!
ZwróciliÊmy si´ do Komisji Odwo∏awczej przy
gminie ˚oliborz i wkrótce pewna pani s´dzina
przywróci∏a nas do pracy! Odwa˝y∏a si´ podjàç takà decyzj´, bo wiedzia∏a ju˝, ˝e ma byç
zwolniona z pracy – w∏aÊnie za przychylny stosunek do „SolidarnoÊci”. I rzeczywiÊcie, zaraz jà
zwolnili. Zak∏ad pracy musia∏ nam wyp∏aciç zaleg∏e pensje. Wtedy poczu∏am si´ nieswojo. Przysz∏am do ks. Jerzego i przynios∏am otrzymane
wczeÊniej od kolegów z „SolidarnoÊci” pieniàdze.
Prosi∏am, aby je przeznaczy∏ dla ludzi, których
pozbawiono pracy. Ksiàdz obieca∏, ˝e przeka˝e je do Mielca lub Âwidnika (Tak zacz´∏a si´
nasza bli˝sza znajomoÊç) Zbli˝a∏a si´ rocznica rejestracji „SolidarnoÊci“ – 10 lis-topada
1982 roku. Nie mogliÊmy zapomnieç o tej
dacie. ZamówiliÊmy Msz´ Êwi´tà. W∏aÊnie ks.
Jerzy obieca∏ nam jà odprawiç. Ca∏y nasz zak∏ad spotka∏ si´ w koÊciele. Po Mszy wielu
z nas pobieg∏o do zakrystii by podzi´kowaç

ks. Popie∏uszce. Byli wÊród nich i tacy, których
nawet nie podejrzewa∏am o g∏´bsze zwiàzki
z KoÊcio∏em. A ks. Jerzy by∏ szcz´Êliwy! ˚adnej
Mszy za Ojczyzn´ ju˝ nie opuÊci∏am. Ludzie
jakoÊ zbli˝yli si´ do siebie. Nawiàza∏a si´ serdeczna wspó∏praca. Wszyscy chcieli byç blisko
ks. Jerzego i zamieniç z nim choçby kilka
s∏ów; chcieli pomagaç mu.
- Ale kolejne miesiàce by∏y coraz trudniejsze dla „SolidarnoÊci“, a zw∏aszcza dla
ks. Jerzego Popie∏uszki. Jak Pani wspomina tamte trudne chwile na ˚oliborzu?
- Podczas Mszy Êw. odprawianych przez ks.
Jerzego czu∏o si´, ˝e ludzie g∏´boko je prze˝ywajà. Wydawa∏o si´, ˝e ka˝dy cz∏owiek w koÊciele jest znajomy, bliski. To by∏o niezwyk∏e
uczucie. Czasami byliÊmy do w∏adzy nastawieni agresywnie, bojowo, a tu ks. Jerzy przypomina∏, ˝e z∏o nale˝y dobrem zwyci´˝aç. I ludzie wyzbywali si´ nienawiÊci. Ja naprawd´
zosta∏am przez Ksi´dza „rozbrojona“! Nawet
na tych nas∏anych, pods∏uchujàcych patrzy∏o
si´ jak na biedne, nieszcz´Êliwe ofiary systemu. Najbardziej zaÊ prze˝ywa∏am cz´sto Êpiewanà wówczas pieÊƒ: „S∏uchaj, Jezu, jak Ci´
b∏aga lud!“ Na koniec liturgii ks. Jerzy prosi∏
o spokojne rozchodzenie si´ do domów, ˝eby
nie podnosiç ˝adnych ulotek, a nawet nie Êpiewaç pieÊni religijnych, bo to tak˝e mo˝e staç
si´ przyczynà prowokacji. Ludzie dostosowywali si´ do tych zaleceƒ. W bocznych ulicach
sta∏y „budy“ milicyjne i tylko czekano na jakàkolwiek okazj´ do zaczepki. W∏adza ba∏a si´
t∏umów, a raczej jednoÊci narodu. Ks. Jerzy
g∏osi∏ Ewangeli´, przytacza∏ s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Jego kazania by∏y znane w
Kurii; nikt ich nie kwestionowa∏. Czasem czyta∏
je ks. Grzegorz Kalwarczyk. Jeden ze studentów medycyny, uczestnik konwersatorium prowadzonego przez ks. Popie∏uszk´, zawióz∏ jego
kazania Ojcu Âwi´temu. Ale w∏adze nie ust´powa∏y. Ks. Jerzy nieraz mówi∏ po Mszach Êwi´tych, ˝e otrzymuje anonimy. Straszyli go, ˝e go
ukrzy˝ujà, poder˝nà gard∏o, albo ˝e go powieszà! Ludzie byli zmro˝eni tymi pogró˝kami.
Niektórzy uwa˝ali, ˝e to „tylko takie straszenie“. Ja jednak uwa˝a∏am; ˝e ich staç na takie
czyny. Przecie˝ kiedyÊ wrzucili mu do mieszkania ceg∏´ z materia∏em wybuchowym! Od
tamtego czasu robotnicy z huty pilnowali Ksi´dza – na zewnàtrz plebanii, a nawet wewnàtrz
jego mieszkania. Ks. Jerzy opowiada∏, ˝e zawsze jeêdzi za nim samochód „s∏u˝bowy“.
Msze Êwi´te za Ojczyzn´ odprawiane przez
ks. Popie∏uszk´ gromadzi∏y wielkie rzesze
wiernych. Nie podoba∏o si´ to w∏adzy komunistycznej. Ówczesny rzecznik rzàdu (pseudonim Jan Rem) okreÊla∏ je w swoich artyku∏ach
jako „seanse nienawiÊci” albo „czarne msze”.
Paszkwile te powtarza∏a wielonak∏adowa prasa. To bardzo przygn´bia∏o ks. Jerzego.
Ksiàdz otrzymywa∏ te˝ wezwania do sàdu. Pani prokurator zarzuca∏a mu „nadu˝ywanie
wolnoÊci sumienia i wyznania”. Towarzyszy∏o
mu wiele zaprzyjaênionych osób. Niektórzy
przychodzili z kwiatami. Kiedy móg∏, przychodzi∏ te˝ do Sàdów ks. pra∏at Teofil Bogucki
– modli∏ si´ na ró˝aƒcu w pobli˝u pokoju,
w którym przes∏uchiwano ks. Popie∏uszk´.

Pami´tam 13 grudnia 1983 roku
– druga rocznica
wprowadzenia
stanu wojennego. Po prowokacji, która mia∏a
miejsce w prywatnym mieszkaniu ks. Jerzego
(przy ul. Ch∏odnej), zatrzymano
go w Pa∏acu Mostowskich. Zapewne przetrzymali go d∏u˝ej, ˝eby go nie by∏o tego dnia na
˚oliborzu. Ludzie czekali na niego, u∏o˝yli
krzy˝ z lampek przed koÊcio∏em. Staraniem
ks. biskupa Bronis∏awa Dàbrowskiego, sekretarza Episkopatu, zosta∏ wreszcie zwolniony
póênym wieczorem. Ks. Jerzy wspomina∏ póêniej, ˝e wsadzili go do celi z kryminalistami.
Siedzieli tam za ci´˝kie przest´pstwa, zabójstwa i rozboje. Nawet nie by∏o dla niego miejsca na ∏ó˝ku. Po∏o˝y∏ si´ na brudnym kocu na
pod∏odze. Na „dodatek” mieli jeszcze jednego „goÊcia” – szczura! A jednak – jak opisuje
w swoich notatkach ten pobyt w celi wi´ziennej traktowa∏ jako niezwyk∏à ∏ask´. Tam bowiem jeden z tych przest´pców poprosi∏ go
o spowiedê. Zosta∏ wi´c przez Boga do niego
pos∏any…
- Mo˝e Pani bra∏a udzia∏ w modlitewnych czuwaniach w koÊciele ˝oliborskim
po 19 paêdziernika 1984 roku, kiedy
oczekiwano na powrót ks. Jerzego?
- W∏aÊnie szykowa∏am si´ na pielgrzymk´ do
Cz´stochowy, kiedy dosta∏am od rodziny telefon, ˝e ks. Jerzy Popie∏uszko zosta∏ porwany
i uprowadzony w nieznanym kierunku. Jako
opiekunowie mieli jechaç z nami na Jasnà Gór´ ks. Józef Maj i ks. Andrzej Przekaziƒski.
Ale z powodu tego porwania nie pojechali. ByliÊmy sami. W pociàgu wszyscy rozmawialiÊmy
o ks. Jerzym. MartwiliÊmy si´, co b´dzie dalej?!
Niektórzy p∏akali, inni modlili si´. Po pielgrzymce prosto z pociàgu uda∏am si´ do koÊcio∏a
Êw. Stanis∏awa. Tam bez przerwy odprawia∏y si´
Msze Êwi´te o szcz´Êliwy powrót ks. Popie∏uszki.
T∏umy ludzi. Przychodzi∏am tam z rodzinà przez
kolejne 11 dni. By∏am te˝ 30 paêdziernika, kiedy w koÊciele po Mszy wieczornej ks. Przekaziƒski poda∏ wiadomoÊç, ˝e cia∏o ks. Jerzego zosta∏o wy∏owione z Wis∏y przy tamie pod W∏oc∏awkiem. Nie da si´ opisaç, co si´ z ludêmi
dzia∏o. To by∏ jeden wielki krzyk i p∏acz! Próbowa∏ ludzi uspokoiç i pocieszyç ks. profesor
Antoni Lewek, mówiàc, i˝ mamy m´czennika!
Ale to nic nie pomaga∏o. Tak naprawd´ to ludzi
dopiero uciszy∏ ks. Feliks Folejewski pallotyn.
Prosi∏, aby wszyscy g∏oÊno odmawiali „Ojcze
nasz”. Ludziom trudno by∏o wymówiç s∏owa:
„odpuÊç nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, a ks. Feliks kaza∏ je
powtórzyç trzy razy! Mog´ stwierdziç, i˝ by∏a to
najtrudniejsza modlitwa w moim ˝yciu! Musz´
si´ przyznaç, ˝e ja nie krzycza∏am. Nawet innych ludzi wokó∏ siebie uspokaja∏am. Uwa˝a∏am, ˝e taki ból trzeba prze˝yç w milczeniu.
cd. na stronie 12
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- To straszne – wyrywa si´ z ust m∏odego dziennikarza w sali Golgoty,
na widok operacyjnych zdj´ç SB.
- WybraliÊmy naj∏agodniejsze – odpowiada p. Ewa Zajàc, wspó∏autorka ekspozycji w Muzeum Ksi´dza
Jerzego Popie∏uszki, otwartego
w podziemiach KoÊcio∏a pw. Êw.
Stanis∏awa Kostki na warszawskim
˚oliborzu, w 20. lecie m´czeƒskiej
Êmierci kapelana SolidarnoÊci.
Zmasakrowana twarz, sp´tane nogi i r´ce... W sali Golgoty jest ciemno. èród∏em Êwiat∏a jest krzy˝. Dos∏ownie – krzy˝
ze Êwiat∏a, które przebija si´ z dna ...
Wis∏y. Jednoznaczna symbolika spe∏nionej drogi S∏ugi Chrystusa. Jej poczàtek
przecie˝ to woda chrzcielnicy z rodzinnej
parafii w Suchowoli. To tam zosta∏ na
Chrzcie Êw. zanurzony w Êmierci Chrystusa. Taki jest przecie˝ najg∏´bszy sens
tego sakramentu.
Dla Ksi´dza Jerzego i dla wszystkich, którzy z godnoÊcià nieÊli swój krzy˝ sta∏ si´
on bramà. To przez
takà bram´
w kszta∏cie krzy˝a przechodzà wszyscy,
którzy nie tylko chcà patrzeç, ale przede
wszystkim widzieç. A do tego nie wystarczà nawet najmodniejsze markowe szk∏a
z Vision Ekspress.
To nie jest wystawa jak tyle innych. Tu nie
da si´ przejÊç oboj´tnie, z dystansem,
przeÊlizgujàc wzrokiem po zdj´ciach, kadrach filmów, przedmiotach, bo wiele
z nich to ju˝ dziÊ prawdziwe relikwie. Jak
te w sali Golgoty: poszarpana sutanna,koszula i spodnie Ksi´dza Jerzego,
które mia∏ na sobie w chwili m´czeƒskiej
Êmierci. Tu kolana same si´ zegnà, a usta
wyszepczà modlitw´. Do modlitwy przecie˝ nawo∏ywa∏y ostatnie s∏owa Ksi´dza
Popie∏uszki, które s∏yszeli równie˝ esbeccy
zbrodniarze w KoÊciele Êw. Braci Polskich
M´czenników w Bydgoszczy: „Módlmy
si´, abyÊmy byli wolni od l´ku, zastraszenia, a przede wszystkim od ˝àdzy odwetu...“. To niewàtpliwie duchowy testament
ksi´dza Jerzego, który nienawidzi∏ z∏a z
ca∏à mocà prawdy Chrystusa, ale nigdy
cz∏owieka, który temu z∏u uleg∏.
Aby wejÊç do Muzeum w podziemiach
KoÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki, trzeba

Fot. El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Nie odwracaj g∏owy

przejÊç obok grobu. Jak powiedzia∏ na
konferencji prasowej Ks. Malacki, proboszcz ˝oliborskiej parafii i wspó∏autor
projektu Muzeum (pozostali to Pani Ewa
Zajàc i Grzegorz Pfeifer), do grobu Ksi´dza Jerzego pielgrzymowa∏o ju˝ ok. 15
mln ludzi z ca∏ego Êwiata. Przybywajà tu
nawet ludzie innych wyznaƒ. Zapytani
przez ksi´dza Malackiego o motywy, odpowiadajà, ˝e ksiàdz Jerzy odda∏ ˝ycie
za prawd´ uniwersalnà, bliskà ka˝demu
cz∏owiekowi. W sali „Pomna˝anie dobra“
i „Przez krzy˝ do zmartwychwstania“
znajdziemy poÊwiadczone przyk∏ady cudów i ∏ask uzyskanych dzi´ki wstawiennictwu S∏ugi Bo˝ego Ksi´dza Popie∏uszki.
A ile jest takich, które znane sà tylko samemu Bogu... A jedynym Êladem las krzy˝yków, ofiarowanych przez pielgrzymów.
Wybór miejsca na Muzeum te˝ nie jest
przypadkowy – podziemia KoÊcio∏a.Czytelny symbol – z ofiary ˝ycia kap∏ana –
wyrasta KoÊció∏. Autorzy projektu Muzeum Êwiadomie nie zredukowali historii
˝ycia Kap∏ana do powierzchni faktów
(jak˝e po˝yteczna lekcja dla m∏odych
dziennikarzy, którzy uwierzyli, ˝e cz∏owieka i Êwiat mo˝na opisaç tylko przy pomo-

cy faktów). Wyp∏yn´li na g∏´bi´.
Pos∏u˝yli si´ j´zykiem symboli
i metafor osadzonych najg∏´biej, bo na gruncie Ewangelii.
Trudno, by cz∏owiek myÊlàcy
i czujàcy nie zada∏ sobie, po
obejrzeniu ca∏oÊci, pytaƒ najwa˝niejszych: o sens istnienia,
o miejsce cz∏owieka we wspólnocie, o odpowiedzialnoÊç za
prawd´ w ˝yciu spo∏ecznym
i narodowym, o tajemnic´ KoÊcio∏a i Êwi´toÊci. W sali „Dar kap∏aƒstwa“ oglàdamy kruchà sylwetk´ Ksi´dza Jerzego ponad
niezmierzonymi t∏umami, modlàcymi si´ na Mszach Êw. za
Ojczyzn´. Sercem tej sali jest
marmurowy o∏tarz. – To przy o∏tarzu Ksiàdz Popie∏uszko stawa∏
si´ wielki, to stàd z Eucharystii,
z ofiary Chrystusa, czerpa∏ moc
– mówi do dziennikarzy Pani
Ewa Zajàc, która wraz z Ksi´dzem Malackim oprowadza nas
po salach – Ci, co z nim obcowali na codzieƒ, wiedzieli, ˝e by∏
cz∏owiekim nies∏ychanie skromnym, wr´cz
nieÊmia∏ym – podkreÊla nasza przewodniczka... Moc w s∏aboÊci si´ doskonali
– echo Paw∏owych s∏ów odbija si´ w Êcianach tej sali.
Ka˝dy z przedmiotów tutaj zgromadzonych „˝yje“, bo jest naznaczony wieloma
poruszajàcymi osobistymi historiami. Jak
choçby ta maszyna do pisania, którà
dosta∏ od rodziny Ksi´dza Popie∏uszki Êp.
mecenas Wende, pe∏nomocnik rodziny
na toruƒskim procesie zabójców. Gdy
ksiàdz Malacki, organizujàc Muzeum, zapyta∏ mecenasa o pamiàtki po Ksi´dzu,
us∏ysza∏: – Tak, oczywiÊcie, mam... ale
nie oddam. Zaraz wyjaÊni´ – doda∏.
– Gdy mam jakàÊ trudnà spraw´ i wiem,
˝e musz´ cz∏owiekowi pomóc, a w g∏owie
pustka, chodz´ po pokoju i rozmawiam
z Jurkiem. Potem siadam do maszyny Jurka, a tekst pisze si´ sam. To miejsce naznaczone jest sacrum. Nie tylko mowa
obroƒcza mo˝e powstaç z niczego.
Tu przede wszystkim Prawda Ewangelii
sama przeÊwietla ˝ycie ka˝dego z nas.
Jak tajemnice ró˝aƒca z ˝o∏nierskich czapek...
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Nadmierna ruchliwoÊç zabra∏a dzisiejszemu cz∏owiekowi mo˝liwoÊç refleksji nad samym sobà. Nie staç go na to, aby zastanowiç si´, czy jest
jeszcze pewien samego siebie, czy jeszcze sobà kieruje, czy te˝ mo˝e sta∏ si´ ju˝ tylko pewnego rodzaju automatem. Zabiegany cz∏owiek
zamienia cz´sto s∏owo ,,chc´’’ i ,,powinienem”, na s∏owo „musz´”. Zmienia postaw´ osoby wolnej na postaw´ kogoÊ sp´tanego, pó∏niewolnika, sterowanego przez cudze myÊli i inicjatywy.
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Warto pomyÊleç

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ty Juda Tadeusz Aposto∏

Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga, spraw trudnych
i beznadziejnych, szpitali i personelu medycznego.

aposto∏
wspomnienie obchodzimy 28 paêdziernika

Jest to imi´ biblijne pochodzàce z hebrajskiego Jehuda – godny czci. W póêniejszych czasach imi´ Juda sta∏o si´ nazwà
pospolità i znaczy∏o tyle, co ˚yd.
O ˝yciu Êw. Judy nie wiemy prawie nic.
EwangeliÊci nadali mu przydomek Tadeusz. Jako syn Alfeusza i Marii oraz brat
Jakuba Mniejszego, by∏ bliskim krewnych
Chrystusa Pana, dlatego nazywany jest
tak˝e „bratem Paƒskim”. By∏ tym, który
w czasie Ostatniej Wieczerzy zapyta∏ Jezusa, dlaczego objawi∏ si´ jedynie tylko
uczniom, a nie Êwiatu, i w odpowiedzi
us∏ysza∏, ˝e Ojciec mi∏uje ka˝dego, kto
zachowuje Jego s∏owa (J 14,22).
Juda Tadeusz jest autorem listu zaliczonego do Êwietych ksiàg Nowego Testamentu. Przestrzega w nich chrzeÊcijan,

by nie dawali si´ uwieêç przeciwnikom
wiary i podaje im praktyczne wskazówki
jak si´ wobec nich zachowaç.
Tradycja podaje, ˝e po rozejÊciu si´ aposto∏ów g∏osi∏ Dobrà Nowin´ w Mezopotamii i w Persji, gdzie poniós∏ Êmierç m´czeƒskà, zabity pa∏kami lub w∏ócznià.
Jego relikwie przeniesiono póêniej do
Rzymu, gdzie w bazylice Êw. Piotra doznajà czci do dnia dzisiejszego.
W ikonografii Êw. Juda Tadeusz przedstawiany jest w d∏ugiej, czerwonej szacie
lub w bràzowo-czarnym p∏aszczu. Trzyma medalion z wizerunkiem Jezusa. Jego atrybutami sà: barka rybacka, kamienie, krzy˝, ksi´ga, laska, maczuga,
miecz, pa∏ki, którymi zosta∏ zabity, topór.

Cz´sto nasza biernoÊç moralna
inspiruje niesprawiedliwoÊç.

MyÊli nieprzedawnione

Ks. Jerzy Popie∏uszko

Poziomo:

Krzy˝ówka w moro
2

1

3

4

5

6

7

1. Tor kolejowy odchodzàcy od g∏ównej linii;
5. S∏ynny niszczyciel ORP (zwodowany 1941 r.);
9. Grupa ludzi dzia∏ajàca wspólnie, posiadajàca cel
i program dzia∏ania; 11. Przygotowanie ziemi i nasion, sadzenie, piel´gnowanie roÊlin; 12. Mieszkanie lisa; 13. Litera alfabetu; 14. Pakunki do wys∏ania; 17. Ostatni parking; 19. Jad∏odajnia; 21. Oklepany frazes; 24. Rzeka w województwie zachodniopomorskim; 25. Prababka pralki; 26. Cz∏owiek;
27. Udane plony; 28. W muzyce znak oznaczajàcy
powtórzenie okreÊlonej partii muzycznej; 32. W kolejce linowej; 33. Potrzebne do gry w bilard; 34. Jedna z technik malarskich (równie˝ nazwa farb u˝ywanych w tej technice); 37. UÊmiercanie rannego zwierza; 38. Trzyma okr´t na uwi´zi; 39. Zaprzeczenie.
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9

9

10
7

11

3

12

13

4

14
18

17
15

16

14
17

18
1

19

19

20

Pionowo:

21
20

22

23

10
24

25

26

27
6
28

5

29

30

31

15
32

33
16

34

35

36
37
12

11
38

39
2

1

1. Wyst´puje np. w owocach; 2. Kubaƒski papieros;
3. Poczàtkowe litery imienia i nazwiska; 4. Luksusowe mieszkanie o du˝ej powierzchni; 5. Ma dwa koƒce; 6. Ukrytu sens; 7. Tworzà kszta∏t ust; 8. Zbiornik
wodny; 10. Znawca kultury, dziejów, j´zyka arabów;
15. Ustawowy akt ∏aski polegajàcy na ca∏kowitym
lub cz´Êciowym darowaniu orzeczonej ju˝ kary;
16. Zdumienie, zdziwienie; 18. Strach, niepewnoÊç;
20. Nie podpisany tekst; 22. Nale˝ny fiskusowi;
23. Instalacje, przewody; 29. K∏ótnia, sprzeczka;
30. NaroÊl na nosie lub krtani; 31. Mazak, flamaster; 35. Dumny jak …; 36. ˚ongler, b∏azen, akrobata.

2

3

8

4

5

opracowanie
Dariusz Pych

13

6

16-31 paêdziernika 2004

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cyfry znajdujàce si´ w prawym, dolnym rogu
pól krzy˝ówki u∏o˝one od 1 do 20 utworzà
has∏o, które jest rozwiàzaniem krzy˝ówki
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Beatyfikacja

Poniewa˝ zosta∏y otwarte archiwa PRL,
pojawi∏y si´ nowe Êwiadectwa historyczne na temat ksi´dza Jerzego. (...) Zosta∏
znaleziony dokument z nazwiskami prokuratorów, którzy „zajmowali si´“ ksi´dzem Jerzym. Zawiera∏ zalecenia, jak
nale˝y sk∏aniaç ksi´dza do tego, by odstàpi∏ od odwa˝nego g∏oszenia S∏owa
Bo˝ego. Jest te˝ ca∏a zachowana dokumentacja prowokacji wobec ksi´dza,
zwiàzanej z podrzuceniem ulotek i broni,
jakà zorganizowano w mieszkaniu przy
Ch∏odnej. Wiemy kto zaplanowa∏, kto jest
odpowiedzialny. Pami´tamy, ˝e wielu ludzi wtedy nie wierzy∏o, i˝ by∏a to prowokacja, starannie przygotowana akcja, a nie
naiwne dzia∏anie dwóch ch∏opców, którzy
chcieli zrobiç psikusa ksi´dzu Jerzemu.

Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego ksi´dza Jerzego Popie∏uszki zakoƒczy∏ si´ – po czterech
latach od jego rozpocz´cia – 8 lutego 2001 roku. Notariusze przekazali kardyna∏owi Józefowi Glempowi liczàce 900 stron akta procesu.
Jak podkreÊla ojciec Gabriel Bartoszewski,
promotor sprawiedliwoÊci, nie ka˝dy zabity
czy nawet torturowany mo˝e byç uznany
m´czennikiem na drodze beatyfikacji.
Do orzeczenia m´czeƒstwa muszà zaistnieç
przepisane prawem KoÊcio∏a okolicznoÊci:
przeÊladowca, który charakteryzuje si´ nienawiÊcià do Boga lub do KoÊcio∏a, przeÊladowany, który stawia wy˝ej Boga ni˝ w∏asne
˝ycie. I wreszcie muszà byç na to dowody.
W toku procesu beatyfikacyjnego Trybuna∏
zbiera∏ dowody, ˝e ksiàdz Jerzy jako kap∏an
poniós∏ Êmierç m´czeƒskà za wiar´. Zgromadzono tak˝e Êwiadectwa dotyczàce ˝ycia i Êwi´toÊci ksi´dza Jerzego.
Najwa˝niejsze znaczenie majà w tym
przypadku Êwiadectwa jego m´czeƒstwa:
potwierdzajàce, ˝e Êmierç zosta∏a faktycznie zadana, oraz potwierdzajàce, ˝e m´czeƒstwo przyjà∏ cierpliwie, z motywów religijnych i wytrwa∏ w nich do koƒca.

* * *

W roku 2002 watykaƒska Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych wyda∏a dekret
o wa˝noÊci akt procesu beatyfikacyjnego
ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. Jak twierdzi
cd. ze strony 9
Ks. Jerzy przygotowywa∏ nas do tego, aby
przebaczaç nieprzyjacio∏om, wrogom. Zawsze podkreÊla∏ jak wa˝na jest prawda i zwyci´˝anie z∏a dobrem. Ale do tego trzeba byç
cz∏owiekiem wewn´trznie wolnym. MieliÊmy
przekonanie, ze ks. Jerzy te nasze cierpienia
i cierpienia narodu ∏àczy z m´kà Chrystusa.
W ostatnich rozwa˝aniach ró˝aƒcowych
w Bydgoszczy, na par´ godzin przed swojà
Golgotà, mówi∏: „Módlmy si´, abyÊmy byli
wolni od l´ku, zastraszenia, ale przede
wszystkim od ˝àdzy odwetu i przemocy“.
Ks. Jerzy Osiƒski i inni proponowali ks. Jerzemu, aby przenocowa∏ w parafii Âwi´tych Polskich Braci M´czenników w Bydgoszczy. Jednak poczucie obowiàzku ks. Jerzego nakazywa∏o mu wracaç do Warszawy, gdy˝ rano
mia∏ odprawiaç Msz´ Êwi´tà. Poza tym przyjaciele z Bydgoszczy chcieli towarzyszyç ks. Jerzemu a˝ do ˚oliborza w∏asnym samochodem. I na to ks. Jerzy nie przysta∏. Pozwoli∏ tylko, aby pilotowano samochód do rogatek
miasta. Warto przypomnieç tu s∏owa ks. biskupa Kraszewskiego, który dzieƒ wczeÊniej,
po Mszy Êwi´tej dla S∏u˝by Zdrowia u Sióstr Wizytek w Warszawie, powiedzia∏ do ks. Popie∏uszki: „Jurek, uwa˝aj, bo oni Ci´ zabijà!“ A on
wówczas odpowiedzia∏: „Ju˝ przekroczy∏em
barier´ strachu i jestem gotów na wszystko!“
- Jest Pani od poczàtku w tzw. S∏u˝bie
Informacyjnej dzia∏ajàcej przy sanktu-
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* * *

ojciec Gabriel Bartoszewski, orzeczenie
to stanowi punkt wyjÊcia do przygotowania tzw. Pozycji o M´czeƒstwie – dokumentu, w którym przedstawia si´ dowody Êmierci zadanej przez oprawców oraz
to, ˝e dzia∏ali oni z nienawiÊci do kap∏ana i KoÊcio∏a. Na podstawie tego dokumentu watykaƒska Kongregacja zbada,
czy kandydat na o∏tarze poniós∏ Êmierç
w obronie wartoÊci religijnych. Zakoƒczeniem procedury jest sporzàdzenie dekretu stwierdzajàcego m´czeƒstwo kandydata na o∏tarze, który zostaje odczytany w obecnoÊci papie˝a. Potem Ojciec
Âwi´ty wyznacza dat´ beatyfikacji.

* * *
arium ˝oliborskim. Jakie sà jej zadania
i charakter dzia∏alnoÊci?
- Na pogrzeb ks. Popie∏uszki przywioz∏am
ogromny wieniec du˝à literà „S” . Nie mieÊci∏
si´ do baga˝nika, wi´c umieÊci∏am go na dachu samochodu (fiat 125p). Wszystkie patrole
mnie zapisywa∏y. A we mnie wstàpi∏a jakaÊ odwaga i przekonanie, ˝e nam nie wolno si´ baç!
Ks. Jerzy mówi∏: „Baç si´ trzeba tylko zdrady
Chrystusa za par´ srebrników ja∏owego spokoju”. Ró˝ne sà oceny, ile ludzi uczestniczy∏o w jego pogrzebie. Podajà, ˝e 500-600 tysi´cy; inni
mówià, ˝e jeszcze wi´cej.
Do grobu ks. Jerzego zacz´li przybywaç liczni
pielgrzymi. Ówczesny proboszcz tej parafii ks.
pra∏at Teofil Bogucki powo∏a∏ KoÊcielnà S∏u˝b´
Informacyjnà. Mia∏a ona przede wszystkim spisywaç wszystko, co si´ tu dzieje, w zwiàzku
z prywatnym kultem kap∏ana-m´czennika. Ju˝
wczeÊniej dzia∏a∏a przy koÊciele S∏u˝ba Porzàdkowa. Najpierw pilnowa∏a porzàdku w czasie
Mszy Êwi´tych za Ojczyzn´. Potem wesz∏a
w kontakt z KoÊcielnà S∏u˝bà „Totus Tuus”. Do
dnia dzisiejszego, w dzieƒ i w nocy jej cz∏onkowie pilnujà grobu ks. Popie∏uszki. Natomiast
nasza S∏u˝ba Informacyjna zaczyna swój dy˝ur
o godzinie 8.00 a koƒczy o 20.00. Zimà czas
ten jest skrócony, bo pielgrzymów jest mniej.
Ale na poczàtku przybywa∏o ich tu bardzo du˝o. Musia∏y byç przynajmniej trzy osoby, aby
wszystkich zarejestrowaç. OczywiÊcie, pielgrzy-

Prowadzony proces beatyfikacyjny ma
stwierdziç, czy ksiàdz Jerzy jest m´czennikiem. Trybuna∏, nie stwierdza heroicznoÊci
cnót, tylko bada, czy okolicznoÊci Êmierci
ksi´dza Jerzego Êwiadczà o tym, ˝e to by∏o m´czeƒstwo, czyli oddanie ˝ycia za
wiar´. Musimy pami´taç, ˝e je˝eli KoÊció∏
okreÊli, ˝e ksiàdz Jerzy jest m´czennikiem,
to nie powie tym samym, ˝e to by∏ heros,
cz∏owiek, który nie mia∏ wad i s∏aboÊci;
tylko stwierdzi: oto ten, któremu Bóg da∏
∏ask´, aby zaÊwiadczy∏ o Chrystusie przez
przelanie krwi. Bez wàtpienia natomiast
ksiàdz Jerzy jest nauczycielem i obroƒcà
prawdy – konstatuje ojciec Bartoszewski.
Fragment ksià˝ki Mileny Kindziuk
„Âwiadek prawdy“

mami interesowa∏a si´ tak˝e „ubecja”. Chcieli
koniecznie wszystko wiedzieç, kto i skàd przybywa. Niektórzy ludzie mieli przykroÊci.
Przybywa∏y tu ró˝ne osobistoÊci – Êwieckie
i duchowne z kraju i z zagranicy. WÊród nich
by∏o wiele g∏ów paƒstw, prezydentów, premierów, ministrów, pos∏ów i senatorów. Byli m.in.:
Margaret Thatcher, George Bush, Vaclav Havel, Giulio Andreotti, Hans-Dietrich Genscher,
Edward Kennedy oraz kard. Joseph Ratzinger,
kard. Jean-Marie Lustiger, kard. Janis Pujats,
arcybiskup Jose Gonsales da Costa, a tak˝e
Ryszard Kaczorowski, Lech Wa∏´sa, Marian
Krzaklewski, Jan Olszewski, Jerzy Buzek i wielu
innych polityków i dostojników koÊcielnych.
Wszyscy wpisali si´ do Ksiàg Pamiàtkowych (jest
ju˝ 60 tomów). Oprócz pielgrzymów indywidualnych przyje˝d˝ajà tak˝e pielgrzymki zbiorowe. W sumie, jak obliczamy, sanktuarium ˝oliborskie nawiedzi∏o 15 milionów ludzi.
Interesujemy si´ tak˝e kultem s∏ugi Bo˝ego ks.
Jerzego poza sanktuarium ˝oliborskim. Powstajà przecie˝ pomniki i tablice pamiàtkowe;
jego imieniem nazywane sà ulice, szko∏y
i szpitale. OczywiÊcie, nie tylko w Polsce, ale
nawet poza Europà. Pierwszy pomnik powsta∏
w Norwegii – w miejscowoÊci Mariaholm; nast´pne w Pary˝u, Trenton i Nowym Jorku.
W Polsce natomiast pomniki ks. Popie∏uszki
znajdujà si´ m.in. w Bia∏ymstoku, Gdaƒsku, Jaros∏awiu, Krakowie, Licheniu, P∏ocku i S∏upsku.
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A pierwsza szko∏a jego imienia – w Australii
(Sydney). W Polsce zaÊ w Suchowoli – rodzinnej parafii ks. Jerzego oraz w Che∏mie, Nowym Sàczu, Warszawie, Chodnowie i Âwierczynie.
Zbieramy równie˝ informacje dotyczàce nadzwyczajnych zdarzeƒ, uzdrowieƒ i innych ∏ask,
otrzymanych za wstawiennictwem, s∏ugi Bo˝ego ks. Jerzego Popie∏uszki. Dotychczas otrzymaliÊmy takich zg∏oszeƒ ponad 180. Wiele z
nich jest popartych zaÊwiadczeniami od ksi´˝y proboszczów i dokumentami lekarskimi.
¸aski te sà niezbitym dowodem, ˝e ks. Jerzy
˝yje i „dzia∏a“! Ja tak˝e otrzyma∏am od niego
∏ask´ – ∏ask´ wewn´trznego spokoju. W innym przypadku, byç mo˝e nie wytrwa∏abym tu
dwudziestu lat.
- By∏a Pani cz∏onkiem Trybuna∏u, prowadzàcego proces Ksi´dza Jerzego na
szczeblu diecezjalnym. Kiedy mo˝emy
si´ spodziewaç beatyfikacji?
- Zanim si´ jednak zaczà∏ proces, ju˝ du˝o
wczeÊniej, bo w paêdzierniku 1994 roku,
z okazji 10 rocznicy m´czeƒskiej Êmierci ks.
Popie∏uszki, postanowiliÊmy opracowaç mate-

ria∏ o tym, co si´ tu – przy jego grobie – dzieje. WybraliÊmy najbardziej charakterystyczne
cytaty z jego homilii oraz fragmenty wypowiedzi wielu osób, w tym tak˝e Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II o ks. Jerzym. Do∏àczyliÊmy najciekawsze wpisy do Ksi´gi Pamiàtkowej, a tak˝e
najbardziej wymowne opisy uzdrowieƒ za
przyczynà ks. Jerzego (m.in. odzyskanie wzroku przez pewnà kobiet´). ZabraliÊmy te˝ proÊby pielgrzymów o rozpocz´cie procesu beatyfikacyjnego. UdaliÊmy si´ z tymi materia∏ami
do rezydencji arcybiskupów warszawskich na
ul. Miodowà. Pod nieobecnoÊç chorego ks.
proboszcza Stefana Gralaka by∏ z nami ks.
Jan Maciejewski. Mia∏am zaszczyt relacjonowaç Prymasowi Polski Józefowi Glempowi
przejawy kultu prywatnego ks. Jerzego i ∏aski
otrzymane za jego wstawiennictwem. Ksiàdz
Prymas wys∏ucha∏ relacji z du˝ym zainteresowaniem, a potem te dokumenty niejako przygarnà∏ do siebie i powiedzia∏: „To ju˝ jest
punkt wyjÊcia do rozpocz´cia procesu“.
W procesie by∏am jednà z trojga notariuszy
(obok ks. Andrzeja ¸aguny i kole˝anki Zofii
Grzelczyk), powo∏anych przez kardyna∏a Jó-

zefa Glempa, jako arcybiskupa warszawskiego, na wniosek postulatora, którym by∏ ks. infu∏at Zdzis∏aw Król. Wype∏nialiÊmy specjalny
formularz protoko∏u podczas przes∏uchaƒ
Êwiadków, które prowadzili s´dziowie: ks.
kanclerz Grzegorz Kalwarczyk i ks. pra∏at Stefan KoÊnik. Materia∏ by∏ gromadzony przez
cztery lata. Uroczystego otwarcia procesu
dokona∏ Prymas Polski 8 lutego 1997 roku,
a zamkni´cia – 8 lutego 2001 roku. Podpisane i opiecz´towane akta zosta∏y przes∏ane do
Watykanu. W imieniu Kongregacji do spraw
Kanonizacyjnych przejà∏ je ks. dr Zbigniew
Kiernikowski, dyrektor Instytutu Jana Paw∏a II
w Rzymie. Kiedy zaÊ w 2002 roku zosta∏ mianowany biskupem siedleckim, sprawà zajà∏
si´ ks. dr Tomasz Kaczmarek (z diecezji w∏oc∏awskiej).
Mam g∏´bokà nadziej´, ˝e beatyfikacja odb´dzie si´ ju˝ nied∏ugo.
- Serdecznie dzi´kuj´ Pani za rozmow´
i ˝ycz´, aby nadzieja rych∏ej beatyfikacji ksi´dza Jerzego spe∏ni∏a si´.
Rozmawia∏ Jan Korcz

Wspomnienie o Êp. Franciszku Hatali
˚o∏nierzom walczàcym na zachodzie Europy
Droga ˝ono, Jeannette, pozosta∏a rodzino, przyjaciele i znajomi Franciszka Hatali, u nas lepiej znany jako Frans.
PrzyszliÊmy dzisiaj rano tutaj, ˝eby razem
po˝egnaç Franciszka.
Wiemy, ˝e Franciszek jest z Polski, a mianowicie z Rzyki, osiem kilometrów od Wadowic, skàd pochodzi nasz papie˝ Jan Pawe∏ II.
Czasami si´ zastanawiamy, co spowodowa∏o, ˝e Franciszek znalaz∏ si´ w Holandii. Ka˝dy ma swojà histori´ ˝ycia.
Franciszek równie˝. Jako 20-latek zosta∏
˝o∏nierzem w polskim wojsku. Na poczàtku wojny dosta∏ si´ do niewoli,
w której by∏ przez cztery lata. Potem
móg∏ znowu do∏àczyç do polskiego wojska i walczy∏ we W∏oszech. Z W∏och poszed∏ do Francji, póêniej do Anglii,
a w 1947 roku razem z innymi polskimi
kolegami przyby∏ do Holandii.
Ze wzgl´du na komunistyczny re˝im nie
mogli oni wróciç do Ojczyzny, wi´c poszukali pracy w Holandii.
On znalaz∏ prac´ w „Zinkwit” w Eijsen.
Pracowa∏ tam 30 lat. Do Polski móg∏ pojechaç po 23 latach. Wtedy jego ojciec
ju˝ nie ˝y∏, siostra równie˝. Matk´ straci∏
majàc 5 lat. Po pierwszym powrocie
z Polski zapozna∏ Jeannette, swojà ˝on´.
O˝eni∏ si´ z nià w 1966 roku. 37 lat temu w tym KoÊciele Âw. Gertrudy.
By∏ skromnym, ale bardzo (g∏´boko)
wierzàcym cz∏owiekiem. Do tego spotka∏
kobiet´, która go zupe∏nie rozumia∏a
i popiera∏a. Rozumia∏a jego adoracj´,
szczególnie Matki Bo˝ej. Z chlewiska
gdzie jego teÊç mia∏ kurczaki, on zrobi∏
kapliczk´. Na wysypisku znalaz∏ figur´
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Matki Bo˝ej z Lourdes bez d∏oni. To by∏o
niemo˝liwe, jego zdaniem. Zabra∏ jà do
domu i wtedy powsta∏a jego kapliczka,
gdzie znalaz∏y si´ równie˝ inne dewocjonalia. Codziennie to miejsce odwiedza∏,
˝eby razem z ˝onà odmawiaç ró˝aniec.
On po polsku, ona po holendersku. Kiedy ostatnio po czterotygodniowym pobycie w szpitalu, gdzie us∏ysza∏, ˝e jest nieuleczalnie chory, wróciwszy do domu
pierwsze kroki skierowa∏ do kapliczki.
Z Jeannette mia∏ jeszcze zaplanowanà
podró˝ do Polski, jego ostatnia podró˝ do
Polski jak mówi∏. Chcia∏ jeszcze raz odwiedziç NMP z Krakowa, dom rodzinny
Papie˝a i kilka miejsc
Ku pami´ci Franciszka Hatali
pielgrzymkowych. Tak
Mà˝ Jeannette Wijnands
jednak nie mia∏o si´
Urodzony 2 paêdziernika 1919 r. w Rzykach w Polsce, zmar∏ 8 lipca 2003
staç. Z powodu chow Sint Geertruid.
roby ta oÊmiodniowa
Pochowany 11 lipca 2003 w Sint Geertruid.
Tak cz´sto si´ modli∏.
podró˝
musia∏a,
Matko Bo˝a módl si´ za nami.
zostaç odwo∏ana.
Franciszku, urodzi∏eÊ si´ w Polsce w 1919 roku. W wieku 20 lat musia∏eÊ opuDla niego tutaj si´
Êciç swój rodzinny dom, ˝eby walczyç na wojnie. Kto by pomyÊla∏, ˝e przez to
dopiero w 1962 roku mog∏eÊ odwiedziç swojà ojczyzn´. Daleko od znanego
spotkaliÊmy, aby go
otoczenia i rodziny du˝o musia∏eÊ znieÊç. Czasami o tym opowiada∏eÊ.
po˝egnaç, razem
By∏eÊ jednak m´˝czyznà ma∏o mówiàcym, a s∏owa „u nas w domu“ oznacza∏y, ˝e bardzo t´skni∏eÊ za swojà Polskà.
z cz∏onkami rodziny,
W 1966 r. wzi´liÊmy Êlub i zamieszka∏eÊ na ulicy Eindstraat w Sint Geertruid.
którzy przyjechali a˝
Du˝o razem zrobiliÊmy. CieszyliÊmy si´ z naszych wyjazdów do Banneux,
z Polski.
Scherpenheuvel i do innych miejsc. Lecz najfajniejsze by∏y nasze odwiedziny Twojej rodziny w Polsce. Z tego si´ naprawd´ cieszy∏eÊ.
Módlmy si´ za spokój
By∏eÊ zadowolony z ma∏ych zwyk∏ych codziennych rzeczy, spokój
jego duszy, a tak˝e o
i skromnoÊç to s∏owa, które na pewno do Ciebie pasujà.
pomoc dla jego ˝ony,
By∏eÊ bardzo skromny w swoich marzeniach. Ludzie, którzy Ci´ znali o tym wiedzà.
Ostatnie 3 miesiàce Twego ˝ycia by∏eÊ ci´˝ko chory. Jak o tym rozmawialiktóra teraz zosta∏a
Êmy prze˝ywa∏eÊ to bardzo realistycznie, mówi∏eÊ: „Tak dziecko, jedno
sama.
z nas musi iÊç pierwsze. Dobrze, ˝e to jestem ja. Pan u góry zadecyduje, kieDobry Bóg, któremu
dy mój czas przyjdzie“.
Mog∏am Ci towarzyszyç w Twojej ostatniej podró˝y. Z ca∏ej mi∏oÊci to dla Ciebie
wiernie s∏u˝y∏ ponad
zrobi∏am, wspólnie z pomocà zielonego krzy˝a i naszym domowym lekarzem.
83 lata, ch´tnie go
Ufajàc Panu Bogu, wiem, ˝e si´ póêniej znowu spotkamy.
przywita w swoim
Kochany Franciszku, dzi´kuj´ za wszystko i do zobaczenia!
Jeannette
królestwie.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Le˝ajsk
Wrzesieƒ w le˝ajskim sanktuarium Matki
Pocieszenia jest miesiàcem szczególnym
i wyjàtkowym. W dzieƒ narodzin Matki Jezusa – 8 wrzeÊnia – dzi´kujemy Bogu za
p∏ody ziemi i b∏ogos∏awieƒstwo w czasie
ich wzrostu i zbiorów, jak równie˝ do tej
pory pielgrzymowa∏o Wojsko Polskie.
W tym roku zaÊ, oprócz tej formacji mundurowej do Pani Le˝ajskiej przyby∏a Policja Paƒstwowa, Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna,
Stra˝ Wi´zienna oraz Stra˝ Graniczna,
która bra∏a udzia∏ w uroczystej sumie odpustowej celebrowanej przez Jego Ekscelencj´ ksi´dza biskupa Kazimierza Górnego – ordynariusza diecezji rzeszowskiej.
W homilii wyg∏oszonej przez Dostojnego
Celebransa zosta∏y poruszone problemy
dotyczàce wspó∏czesnej rodziny, roli ojca
i matki w wychowaniu m∏odego pokolenia,
spraw zwiàzanych z pracà rolnika na ziemi,
trudnoÊciami jakie on napotyka w swym
˝yciu i jak powinien je przezwyci´˝aç.
Do s∏u˝b mundurowych natomiast
Ksiàdz Biskup powiedzia∏ o wielkiej roli

Sanktuarium Maryjnego w Le˝ajsku podczas rozbiorów i wielkiej nadziei, jaka
p∏yn´∏a dla ˝o∏nierza polskiego z wielkiego zawierzenia Matce.
Ojczyzna – powiedzia∏ ksiàdz Biskup –
jest màdra màdroÊcià swych synów i córek, wielkoÊcià swych obywateli, a wielkoÊç cz∏owieka mierzona jest tym, czy
umie s∏u˝yç.
˚yczy∏ te˝, aby wszyscy ˝o∏nierze „przywdziali pe∏nà zbroj´ Bo˝à stajàc do walki,
przepasawszy biodra prawdà i pancerz
zbawienia, którym jest sprawiedliwoÊç ...
w ka˝dym po∏o˝eniu bierzcie wiar´ jako
tarcz´, dzi´ki której zdo∏acie zgasiç
wszystkie roz˝arzone pociski Z∏ego. Weêcie te˝ he∏m zbawienia i miecz Ducha to
jest s∏owo Bo˝e ...” (por. Ef. 6, 13-18).
Po Mszy Êwi´tej s∏u˝by mundurowe dokona∏y aktu zawierzenia Matce Bo˝ej Le˝ajskiej s∏owami „Matko Bo˝a Pocieszenia,
Matko Ziemi Le˝ajskiej i Podkarpacia
– oto my ludzie s∏u˝b mundurowych i nasze rodziny, wzorem naszych praojców:

królów, hetmanów, dowódców, przychodzimy dziÊ do Ciebie z naszym uwielbieniem i z naszymi troskami. Przyjmij ho∏d
naszego Ci oddania. Bàdê z nami zawsze
i wsz´dzie, gdzie posy∏a nas nasze powo∏anie. Pomó˝ nam godnie i z po˝ytkiem
dla spo∏eczeƒstwa wype∏niç pos∏annictwo
naszego stanu. Broƒ nas podczas realizacji trudnych zadaƒ, kiedy Êpieszymy
z pomocà naszym bliênim. Pozwól nam
po ka˝dej akcji wracaç szcz´Êliwymi do
zacisza rodzinnego domu. My natomiast
przyrzekamy g∏osiç Twojà czeÊç i byç
wiernymi s∏ugami Twojego Syna Jezusa
Chrystusa. Przyrzekamy Ci te˝ ka˝dego
roku w dniu 8 wrzeÊnia pielgrzymowaç
przed Twój Cudowny Obraz w le˝ajskim
sanktuarium. Wspieraj nas Maryjo w naszych szlachetnych postanowieniach
i bàdê z nami w ka˝dy czas“, który zosta∏
nast´pnie podpisany przez przedstawicieli poszczególnych s∏u˝b mundurowych.
Podpu∏kownik Janusz Kukier odczyta∏ akt
nadania Ciupagi Podhalaƒskiej Matce
Bo˝ej Le˝ajskiej s∏owami: „Przyjmij ho∏d
naszego Ci oddania. Bàdê z nami na zawsze i wsz´dzie, gdzie posy∏a nas nasze
powo∏anie. Ciupaga Podhalaƒska b´dàca symbolem uto˝samiajàcym wartoÊci
m´˝nych i walecznych Podhalan, niech
stanie si´ wyrazem wiernoÊci oraz ciàg∏ej
wi´zi naszej formacji wojskowej z Matkà
Bo˝à Le˝ajskà”.
Akt zosta∏ podpisany przez genera∏a brygady Miros∏awa Rozmusa.
Na zakoƒczenie tej podnios∏ej uroczystoÊci o. Stanis∏aw Komornik podzi´kowa∏
wszystkim za przybycie do le˝ajskiego
sanktuarium, a Wojsku Polskiemu za
opraw´ muzycznà i s∏u˝b´ przy o∏tarzu
eucharystycznym.
o. Radomi∏ Wójcikowski – bernardyn

Gietrzwa∏d
W niedziel´ – 12.09.2004 r. o godz. 4.00
rano 85 ˝o∏nierzy z 2 OÊrodka Szkolenia
Kierowców w Ostródzie wyruszy∏o
w I Pieszej ˚o∏nierskiej Pielgrzymce do
Sanktuarium Matki Bo˝ej w Gietrzwa∏dzie
pod komendà chor. Krzysztofa Czaplejewicza i duchowà opiekà ks. mjr Marka
Kwieciƒskiego – kapelana garnizonu.
W drodze do∏àczy∏y do naszej grupy
siostry zakonne, które zagrzewa∏y
˝o∏nierzy Êpiewem i modlitwà do wytrwa∏ego marszu. Prawie trzydziestokilometrowy odcinek, jaki przemierzyliÊmy do
godz. 10.00 nie spowodowa∏ strat w∏as-
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nych. Przed obrazem Matki Bo˝ej uczestniczyliÊmy we Mszy
Âwi´tej, którà celebrowa∏ Ksiàdz Arcybiskup Edmund Piszcz,
Metropolita Warmiƒski.
(ks. mjr M. K.)

Z redakcyjnej poczty

Licheƒ
W sobot´ 25 wrzeÊnia 2004 r. w godz. 5.00 do 21.00,
31 ˝o∏nierzy, kadra z pracownikami wojska z Ostródy
brali udzia∏ w autokarowej pielgrzymce do Lichenia. OdwiedziliÊmy miejsce Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki na tamie w P∏ocku, Sanktuarium Matki Bo˝ej w Licheniu. Tam
uczestniczyliÊmy we Mszy Êwi´tej, celebrowanej przez Biskupa Bronis∏awa Dembowskiego i Biskupa z Witebska.
Bazylika by∏a wype∏niona do ostatniego miejsca. Wra˝enia sà niezapomniane. Licheƒ to pi´kne miejsce. Warto
tam pojechaç chocia˝ na par´ godzin.
(ks. mjr M. K.)

Zegrze
W dniu Êwi´ta Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki, 18 paêdziernika br. ks. pp∏k Zenon Surma CMF, proboszcz
parafii wojskowej w Zegrzu przewodniczy∏ Mszy Êw. w intencji ˝o∏nierzy Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki w miejscowym koÊciele garnizonowym pw. Matki Bo˝ej Fatimskiej. Na terenie Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu odby∏o si´ Seminarium nt. perspektyw
rozwoju systemów dowodzenia i ∏àcznoÊci. Otwarto tak˝e
wystaw´, na której zaprezentowano sprz´t telekomunikacyjny najnowszej generacji. W uroczystoÊci w Zegrzu
uczestniczy∏ gen. broni Edward Pietrzyk, dowódca Wojsk
Làdowych, generalicja, a tak˝e p∏k. dypl. Jerzy Stwora,
Komendant Centrum CS¸iI.
(R. Ch.)
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Módlmy si´, abyÊmy
byli wolni od l´ku,
zastraszenia, a przede
wszystkim od ˝àdzy odwetu.
S∏uga Bo˝y Ks. Jerzy Popie∏uszko
Fot. El˝bieta Szmigielska-Jezierska

