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1 stycznia – UroczystoÊç Âwi´tej Bo˝ej Rodzi-
cielki [¸k 2, 16-21]
„Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zo-
sta∏o objawione o tym Dzieci´ciu“ (¸k 2,17).
Czy ja potrafi´ si´ dzieliç swojà wiarà? CzymÊ
powszechnym si´ sta∏o, i˝ „w towarzystwie“
nie mówi si´ o Bogu. Dlaczego? Dlaczego nie
dzielimy si´ tym, co mamy najcenniejsze 
– wiarà w Chrystusa? Jako chrzeÊcijanie ma-
my obowiàzek g∏oszenia „dobrej nowiny“
wszystkim ludziom. Jednak jak˝e cz´sto zamy-
kamy si´ ze swojà wiarà w swoim ma∏ym, cia-
snym Êwiecie. Kiedy ostatnio rozmawia∏em 
z przyjacielem na temat wiary?

2 stycznia – 2. Niedziela po Narodzeniu Paƒ-
skim [J 1, 1-18]
„Na poczàtku by∏o S∏owo, a S∏owo by∏o 
u Boga i Bogiem by∏o S∏owo“ (J 1,1).
Prolog Êw. Jana to streszczenie ca∏ej Ewange-
lii w pigu∏ce i zarazem najpi´kniejsza synteza
Wcielonego S∏owa. Chrystus–S∏owo istniejàcy
odwiecznie, przyjà∏ ludzkà natur´. S∏owo
przysz∏o na Êwiat, który „sta∏ si´ przez Nie,
lecz Êwiat Go nie pozna∏“. My dostàpiliÊmy tej
∏aski poznania  S∏owa–Chrystusa. Choç dzi-
siaj nie musimy p∏aciç ˝yciem za wiar´ w Nie,
bo nie ˝àdajà tej ceny, to jednak czy „cenà
wiary“ nie ma byç codzienne ˝ycie? Odpo-
wiedz sobie na to pytanie „synu Êwiat∏a“?

6 stycznia – UroczystoÊç Objawienia Paƒskie-
go – Trzech Króli [Mt 2, 1-12]
„Gdzie jest nowo narodzony król ˝ydow-
ski? UjrzeliÊmy gwiazd´ na Wschodzie 
i przybyliÊmy oddaç mu pok∏on” (Mt 2,2).
DziÊ wspominamy m´drców, którzy nie b´dàc
˚ydami, rozpoznali jednak znaki czasów i po-
trafili iÊç za nimi. Poganie przybyli oddaç ho∏d
Królowi, gdy tymczasem ci, do których On
przyszed∏, nie potrafili odczytaç znaków, choç
byli tak blisko. Czy potrafimy odczytaç Bo˝e
wskazówki? Czy mo˝e majàc gwiazd´ nad
g∏owà nadal b∏àkamy si´ w ciemnoÊciach,
majàc wzrok utkwiony w ziemi? Czasem to co
najwa˝niejsze jest na wciàgni´cie r´ki, a my
majàc „oczy na uwi´zi“ nie dostrzegamy tego.
Mo˝e dlatego, ˝e przestaliÊmy szukaç? 

9 stycznia – Niedziela – Chrzest Paƒski [Mt 3,
13-17]
„G∏os z nieba mówi∏: Ten jest mój Syn umi∏o-
wany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17).
Bóg potwierdzi∏, ˝e Jezus jest Synem umi∏owa-
nym i Duch zstàpi∏ na Niego. Od momentu,
gdy Jezus przyjà∏ chrzest, rozpoczà∏ publiczne
g∏oszenie Ewangelii. Podobnie i my, wraz 
z chrztem i sakramentem bierzmowania który
przyj´liÊmy, jesteÊmy zobowiàzani do dawa-
nia Êwiadectwa naszym ˝yciem o Ewangelii. 
I nie jest to opcja, bàdê zach´ta, czy jedynie
pobo˝ny uczynek – to jest nasza chrzeÊcijaƒ-
ska misja. Nic nie mo˝e nas zwolniç, ani
usprawiedliwiç z jej niewype∏nienia, bo ka˝dy
stanie do raportu. Nie musisz od razu zosta-
waç misjonarzem sensu stricte, wystarczy, ˝e
zaczniesz od swojego miejsca pracy, czy swo-
jej rodziny i b´dziesz ˝yç jak na chrzeÊcijani-
na przysta∏o...

Liturgia
KoÊcio∏a

z nauczania
Ojca Âwi´tego

„NIE DAJ SI¢ ZWYCI¢˚Yå Z¸U, 
ALE Z¸O DOBREM ZWYCI¢˚AJ“
Na poczàtku nowego roku jeszcze raz zwracam si´ do odpowiedzialnych za narody i do wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy uÊwiadamiajà sobie, jak konieczne jest budowanie pokoju na Êwie-
cie. Jako temat Âwiatowego Dnia Pokoju roku 2005 wybra∏em pouczenie Êw. Paw∏a z Listu do
Rzymian: „Nie daj si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´˝aj“ (12,21). Z∏a nie zwyci´˝a si´
z∏em: na tej drodze bowiem, zamiast pokonaç z∏o, zostaje si´ przez nie pokonanym.
Perspektywa zarysowana przez wielkiego Aposto∏a uwidacznia zasadniczà prawd´: pokój jest re-
zultatem d∏ugiej i trudnej walki, której zwyci´stwem jest pokonanie z∏a przez dobro. W obliczu
dramatycznych obrazów gwa∏townych bratobójczych starç, toczàcych si´ w ró˝nych cz´Êciach
Êwiata, wobec niewypowiedzianych cierpieƒ i wynikajàcych z nich niesprawiedliwoÊci, jedynym
wyborem naprawd´ konstruktywnym jest odrzucenie z∏a i podà˝anie za dobrem (por. Rz 12,9),
jak zaleca równie˝ Êw. Pawe∏.
Pokój jest dobrem, które nale˝y wprowadzaç poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych
osób, dla rodzin, dla narodów Êwiata i dla ca∏ej ludzkoÊci; jest zatem dobrem, którego nale˝y
strzec i które nale˝y rozwijaç wybierajàc i czyniàc dobro. Tak wi´c zrozumia∏a staje si´ g∏´bia
prawdy zawartej w innej maksymie Êw. Paw∏a: „Nikomu z∏em za z∏e nie odp∏acajcie“ (Rz 12,17).
Jedynym sposobem, by wyjÊç z b∏´dnego ko∏a odp∏acania z∏em za z∏e, jest pos∏uchaç s∏ów Apo-
sto∏a: „Nie daj si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´˝aj“ (Rz 12,21).

Z¸O, DOBRO I MI¸OÂå
Od zarania dziejów ludzkoÊç prze˝ywa∏a tragiczne doÊwiadczenie z∏a i stara∏a si´ zrozumieç je-
go korzenie oraz wyjaÊniç jego przyczyny. Z∏o nie jest anonimowà si∏à, dzia∏ajàcà w Êwiecie za
sprawà deterministycznych, bezosobowych mechanizmów. Z∏o jest mo˝liwe wskutek ludzkiej wol-
noÊci. W∏aÊnie ta zdolnoÊç, odró˝niajàca cz∏owieka od innych istot ˝yjàcych na ziemi, stanowi
oÊrodek dramatu z∏a i stale mu towarzyszy. Z∏o ma zawsze czyjàÊ twarz i czyjeÊ imi´: twarz i imi´
m´˝czyzn i kobiet, którzy je dobrowolnie wybierajà. Pismo Âwi´te uczy, ˝e na poczàtku dziejów
Adam i Ewa zbuntowali si´ przeciw Bogu, a Kain zabi∏ swego brata Abla (por. Rdz 3-4). By∏y to
pierwsze b∏´dne wybory, po których na przestrzeni wieków nastàpi∏y niezliczone dalsze. Ka˝dy 

z nich ma istotne znaczenie
moralne, które zak∏ada okre-
Êlonà odpowiedzialnoÊç pod-
miotu i wià˝e si´ z podstawo-
wymi relacjami osoby z Bo-
giem, z innymi osobami i ze
Êwiatem stworzonym.
JeÊli szukaç b´dziemy najg∏´b-
szej istoty z∏a, oka˝e si´, ˝e w
ostatecznym rozrachunku jest
ono tragicznym uchybieniem
wobec wymogów mi∏oÊci. Do-
bro moralne natomiast rodzi
si´ z mi∏oÊci, objawia si´ jako
mi∏oÊç i kieruje si´ ku mi∏oÊci.
Jest to szczególnie oczywiste
dla chrzeÊcijanina, który wie,
˝e udzia∏ w jednym Ciele Mi-
stycznym Chrystusa rodzi
szczególnà relacj´ nie tylko z
Jezusem, ale i z braçmi. Logika
mi∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej, która
w Ewangelii stanowi pulsujàce
serce dobra moralnego, pro-
wadzi w nast´pstwie a˝ do mi-
∏oÊci nieprzyjació∏: „Je˝eli nie-
przyjaciel twój cierpi g∏ód – na-
karm go. Je˝eli pragnie – na-
pój go“ (Rz 12,20).

Fragmenty OR¢DZIA 

OJCA ÂWI¢TEGO 

JANA PAW¸A II

NA ÂWIATOWY DZIE¡ POKOJU 
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6 stycznia – Objawienie Paƒskie

Trzech Króli

Kto idzie za Mnà, nie b´dzie chodzi∏ 
w ciemnoÊci, lecz b´dzie mia∏ Êwiat∏o ˝ycia.
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski powiedzia∏ 23 grudnia 2004 r., ˝e
wizyta w Iraku by∏a jego „zaÊlubinami” 
z Polskim Kontyngentem Wojskowym, 
a Msza Êw. w nowej kaplicy by∏a jego
„Prymicjami Biskupimi”. Bp P∏oski by∏
pierwszym Biskupem Polowym, który od-
wiedzi∏ ˝o∏nierzy w Iraku w okresie
przedÊwiàtecznym. 

Bp P∏oski dokona∏ poÊwi´cenia kaplicy pw.
Âw. Judy Tadeusza w Ad Diwaniyah usytuowa-
nej na terenie dowództwa Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego. Bp P∏oski wyjaÊni∏, ˝e wy-
boru patrona kaplicy dokonali ˝o∏nierze wraz
z kapelanem. Doda∏, ˝e Âw. Juda Tadeusz
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç apostolskà w Azji
Mniejszej. Bp P∏oski podkreÊli∏, ˝e ˝o∏nierze 
i kapelan chcieli, by patronem kaplicy by∏ Âw.
Juda Tadeusz, który or´duje w sprawach trud-
nych i po ludzku beznadziejnych. 
Jedno z czytaƒ mszalny odczyta∏ p∏k Piekarski,
którego syn w ubieg∏ym roku przyjà∏ Êwi´ce-
nia kap∏aƒskie. Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e dy-
wan do kaplicy ofiarowa∏ dowódca bazy w Ad
Diwaniyah. – Dywan pochodzi∏ z jego biura 
– doda∏. Kaplica jest pi´knie urzàdzona, mi-

mo, ˝e istnieje dopiero od dwóch tygodni. 
W kaplicy sà organy. Biskup Polowy WP pod-
kreÊli∏, ˝e kapelani sà bardzo lubiani przez

˝o∏nierzy. Przy ka-
plicy mieszka ks.
pp∏k Krzysztof Kar-
piƒski. 
– Msz´ Êw. cele-
browa∏em w in-
tencji trzech ˝o∏-
nierzy, którzy kilka
dni temu zgin´li 
w Iraku – powie-
dzia∏. Rodzina Êp.
red. Waldemara
Milewicza, który
by∏ moim kolegà
w czasach lice-
alnych, prosi∏a
mnie, aby pomo-
dliç si´ w jego in-
tencji na ziemi
irackiej, na której
zginà∏ – wyzna∏. 
W homilii bp P∏o-
ski mówi∏ o po-
Êwi´ceniu i s∏u˝-
bie wojskowej nie
tylko w Ojczyênie,
ale tak˝e poza jej
granicami. Biskup
Polowy WP pod-
kreÊli∏ koniecz-
noÊç czuwania.
„Cz∏owiek czuwa
tylko w dwóch sy-
tuacjach – kiedy
kocha i kiedy si´
boi” – powiedzia∏.
Zach´ca∏ ˝o∏nie-
rzy, by ich czuwa-
nie p∏yn´∏o z mi-
∏oÊci do Ojczyzny
i tej wartoÊci, jakà
jest bezpieczeƒ-
stwo zbiorowe. 
Biskup Polowy WP
podzi´kowa∏ ˝o∏-
nierzom za ich

trudnà s∏u˝b´, ˝yczàc by szcz´Êliwie powrócili
do Ojczyzny. 
Podczas Modlitwy Paƒskiej w czasie Mszy Êw.
wszyscy uczestniczàcy w Liturgii podali sobie
r´ce. Wszyscy przekazali sobie znak pokoju
przez podanie r´ki. 
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Wojciech
Olejniczak – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
gen. bryg. Jan Klejszmit – dowódca Garnizo-
nu Warszawa, ˝o∏nierze: amerykaƒscy, litew-
scy i bu∏garscy. 
Po Mszy Êw. odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe 
z udzia∏em przedstawicieli paƒstw wchodzà-
cych w sk∏ad Wielonarodowej Dywizji Cen-
trum Po∏udnie. 
Bp P∏oski ofiarowa∏ ˝o∏nierzom Pismo Âwi´te,
modlitewniki ˝o∏nierskie i kalendarzyki woj-
skowe. 
– ˚o∏nierze bardzo ch´tnie przyjmowali ob-
razki, zw∏aszcza z Jezusem Mi∏osiernym, pro-
sili o mój podpis; obrazki wk∏adali do kiesze-
ni mundurów – wspomina∏. – ˚o∏nierze prosi-
li mnie o modlitw´, a tak˝e zapewnili mnie, 
o swojej pami´ci modlitewnej w intencji mojej
pos∏ugi, pos∏ugi ksi´˝y kapelanów i ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w kraju – powiedzia∏. 
W oczach ˝o∏nierzy widzia∏em t´sknot´ za
krajem – wyzna∏ bp P∏oski. 
W spotkaniu uczestniczyli: Marek Belka – Pre-
mier RP, Jerzy Szmajdziƒski – Minister Obrony
Narodowej i genera∏ Czes∏aw Piàtas – Szef Szta-
bu Generalnego WP, Biskup Polowy Miron Cho-
dakowski i Bp Ryszard Borski – naczelny kapelan
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 
Przed wizytà w Iraku bp P∏oski odwiedzi∏ pol-
skich ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Kosowie.
W spotkaniu z ˝o∏nierzami uczestniczyli m.in.
Marek Belka – Premier RP, Minister Obrony
Narodowej i genera∏ Czes∏aw Piàtas – Szef
Sztabu Generalnego WP. – W kaplicy w Koso-
wie modli∏em si´ razem z ˝o∏nierzami o po-
kój na Ba∏kanach – wspomina bp P∏oski. 
– ˚o∏nierzom rozda∏em op∏atki, obrazki i ka-
lendarze. Z ˝o∏nierzami prze∏ama∏em si´
op∏atkiem, spotka∏em si´ z tak˝e z tymi, któ-
rzy pe∏nili s∏u˝b´ na posterunkach. 
Kapelanem w Kosowie jest ks. mjr W∏adys∏aw
Kozicki. 

Rafa∏ Chromiƒski

„Prymicje Biskupie” w nowej kaplicy w Iraku

Biskup Polowy WP dokonuje poÊwi´cenia kaplicy

Modlitwa „Ojcze Nasz“. Od lewej: Bp M. Chodakowski, Bp T. P∏oski, Ks pp∏k K. Karpiƒ-
ski – kapelan w Ad Diwaniyah

Bp T. P∏oski w towarzystwie W. Olejniczaka – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Bpa M. Chodakowskiego, Bpa R. Borskiego, gen. bryg. J. Klejszmita i ˝o∏nierzy
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W Wigili´, 24 grudnia 2004 roku, Biskup
Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
wraz z pracownikami Kurii Polowej WP 
i Proboszczem Katedry Polowej WP z∏o˝y-
li ˝yczenia Nuncjuszowi Apostolskiemu 
– ks. abp. Józefowi Kowalczykowi, Pryma-
sowi Polski – kard. Józefowi Glempowi
oraz Ordynariuszowi Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej – ks. abp. S∏awojowi L. G∏ó-
dziowi. Biskup Polowy odwiedzi∏ tak˝e
dwóch ˝o∏nierzy, którzy zostali poszkodo-
wani w katastrofie Êmig∏owca w Iraku,
przebywajàcych w Szpitalu Wojskowym 
w Warszawie przy ul. Szaserów.

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
oraz Szef Sztabu Generalnego gen. Czes∏aw
Piàtas w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia z∏o˝yli
˝yczenia Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce
ks. abp. Józefowi Kowalczykowi. Do Pa∏acu
Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie udali si´
tak˝e pracownicy Kurii Polowej wraz z pro-
boszczem Katedry Polowej.
Nuncjusz Apostolski podczas tych odwiedzin
wr´czy∏ Biskupowi Polowemu bull´ nomina-
cyjnà przes∏anà ze Stolicy Apostolskiej. 
Biskup Polowy z∏o˝y∏ tak˝e wizyt´ Prymasowi
Polski, kard. Józefowi Glempowi w jego sie-
dzibie. Prymas Polski po wys∏uchaniu ˝yczeƒ 
i kol´d w wykonaniu kapelanów wyrazi∏ ra-

Wigilijne 
odwiedziny 
Biskupa Polowego

Rok Eucharystii

Po zakoƒczonej ostatniej Konferencji Epi-
skopatu Polski, w czasie której przypomnia-
no obowiàzujàce przepisy dotyczàce prak-
tyki przyjmowania Komunii Êw., w niektó-
rych dziennikach rozleg∏y si´ traumatyczne
apele, ˝e to koniec, ˝e polski KoÊció∏ tego
nie wytrzyma (chodzi o mo˝liwoÊç przyjmo-
wania Komunii Êw. na r´k´). Wiem, ˝e te
g∏osy mogà pochodziç z troski o wiernoÊç
tradycji, mogà jednak wywo∏aç wiele niepo-
koju czy zrodziç nowe pytania. Pragn´ po
raz kolejny zauwa˝yç, ˝e nie powinno si´
nara˝aç wiary owych biblijnie rozumianych
maluczkich na niepokoje i wàtpliwoÊci, ale
trzeba ze wszystkich si∏ zabiegaç o jej po-
g∏´bienie, a do pog∏´bienia idzie si´ przez
wyjaÊnienie.
W pierwszych wiekach Cia∏o Paƒskie zabie-
rali dla chorych ojcowie rodzin, uwi´zionym
i przeÊladowanym nosi∏y Eucharysti´ dzieci
(Êw. Tarsycjusz), a dzisiaj w wi´kszoÊci kra-
jów utar∏ si´ podwójny zwyczaj przyjmowa-
nia Komunii Êw. – do ust lub na r´k´. I nie
ma w tym nic z∏ego, pod warunkiem, ˝e za-
chowa si´ czeÊç, szacunek i czystoÊç sumie-
nia, bo najwa˝niejszà Êwiàtynià, w której
chce mieszkaç Bóg, jest przecie˝ serce cz∏o-
wieka. Trzeba przeto szanowaç i tych, którzy
pragnà przyjmowaç Komuni´ Êw. na kl´cz-
kach, nie przeszkadzaç przychodzàcym do
niej w procesji i umo˝liwiaç przyst´powanie
do Eucharystii tak˝e le˝àcym i chorym – by-
le nie zabrak∏o oznak czci wobec NajÊwi´t-
szego Sakramentu Mi∏oÊç Bo˝à niosàcego.
Polski Synod Plenarny (1991-99) poucza:
„Synod Plenarny potwierdza i wyra˝a szacu-
nek dla zwyczaju przyjmowania Komunii Êw.
«do ust» w postawie zarówno kl´czàcej, jak
i stojàcej, nie wykluczajàc jednak innych
form przyjmowania Komunii Êw. z zachowa-
niem najwy˝szej czci dla Eucharystii“ (92).
Podpisana 25 marca br. Instrukcja o zacho-
waniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczà-
cych NajÊwi´tszej Eucharystii, a obowiàzujà-
ca w ca∏ym KoÊciele, z naciskiem podkreÊla:
„Wierni przyjmujà Komuni´ Êw. w postawie
kl´czàcej lub stojàcej, zgodnie z postanowie-
niem Konferencji Episkopatu i po uzyskaniu
zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. JeÊli przy-
st´pujà do niej stojàc, zaleca si´, aby przed
przyj´ciem NajÊwi´tszego Sakramentu wyko-
nali nale˝ny gest czci, który winien byç okre-
Êlony tym samym postanowieniem“ (90).
„Ka˝dy wierny, zgodnie z w∏asnym wyborem,
ma prawo przyjmowaç Komuni´ Êw. do ust.
JeÊli w regionach, w których Konferencja Epi-
skopatu na to zezwala i uzyska zatwierdzenie
Stolicy Apostolskiej, przyst´pujàcy do Komunii
Êw. pragnie otrzymaç NajÊwi´tszy Sakrament
na d∏oƒ, mo˝na mu podaç Âwi´tà Hosti´. 
W takim przypadku trzeba jednak zwracaç
uwag´ na to, ˝eby przyst´pujàcy do Komunii
Êw. spo˝y∏ Hosti´ bezpoÊrednio przed szafa-
rzem, a˝eby nikt nie oddala∏ si´ z postaciami
eucharystycznymi w d∏oni. JeÊli istnieje nie-
bezpieczeƒstwo profanacji, Komunii Êw. nie
nale˝y udzielaç wiernym na d∏oƒ" (92).

Tyle przepisy, które Konferencja Biskupów
rozwa˝a i mo˝e w swych wytycznych
uwzgl´dniaç. By∏oby brakiem wielkoduszno-
Êci, gdybyÊmy niezg∏´biony dar Mi∏oÊci, ja-
kim jest Eucharystia, zamkn´li w rygorystycz-
nym nawet przestrzeganiu jurydycznych
przepisów. Jednoczenie si´ z Jezusem Eu-
charystycznym domaga si´ ciàg∏ego proce-
su doskonalenia wewn´trznego, aby karmiç
si´ Cia∏em Pana w jak najdoskonalszym
usposobieniu ducha. Dlatego Ojciec Âwi´ty,
og∏aszajàc Rok Eucharystii, wskaza∏ w swo-
jej encyklice Ecclesia de Eucharistia te formy
chrzeÊcijaƒskiej ascezy, które nie dopuszczà
do profanacji najwi´kszej Tajemnicy wiary. 
l o tym media jakby mniej piszà, a o niektó-
rych wr´cz milczà, sàdzàc, ˝e nie jest to
istotne, a nawet, ˝e niemo˝liwy jest powrót
do form istotnych. A tà istotnà formà – i o
tym trzeba powiedzieç – jest udzia∏ w nie-
dzielnej Eucharystii i zachowanie nale˝ytej
powagi dnia Paƒskiego. Oto pragnienie 
i proÊba Ojca Âwi´tego: „... dla wiernych
uczestnictwo we Mszy Êw. jest obowiàzkiem,
pod warunkiem, ˝e nie majà jakiejÊ powa˝-
nej przeszkody, na pasterzy zaÊ nak∏ada si´
w zwiàzku z tym obowiàzek umo˝liwienia
spe∏nienia przykazania (...)“.
W∏aÊnie poprzez pe∏ny udzia∏ we Mszy Êw.
dzieƒ Paƒski staje si´ tak˝e dniem KoÊ-
cio∏a (...).
Nie zawsze mo˝emy w sposób fizyczny
uczestniczyç w Misterium posilania si´ Cia-
∏em Pana. Dlatego w tym roku powróçmy do
zaniedbywanej nieco praktyki nawiedzeƒ
Jezusa – Wi´ênia Mi∏oÊci, oczekujàcego nas
w tabernakulum, a tak˝e przez Komuni´ du-
chowà wzbudzajmy w sercach pragnienie
zjednoczenia z Chrystusem.
Wreszcie pozostaje do zrealizowania wielkie
zadanie – aby obdarowani obdarowywali
innych. Stàd potrzeba wielkiej wra˝liwoÊci
wobec innych, aby g∏odni, potrzebujàcy, lu-
dzie ˝yjàcy w sytuacjach zagro˝eƒ ducho-
wych i materialnych znaleêli nale˝yte miej-
sce w naszych sercach. Tak o tym poucza Êw.
Jan Chryzostom: „Po co stó∏ eucharystyczny
zastawiony z∏otymi kielichami, kiedy On
umiera z g∏odu? Zacznij karmiç Go, g∏od-
nego, a potem z tego, co zostanie, b´dziesz
móg∏ ozdobiç równie˝ o∏tarz“.
Oto wielkie przestrzenie radosnego or´dzia,
które winniÊmy realizowaç w nadchodzàcym
roku, umocnieni Êwiat∏em betlejemskiej Ta-
jemnicy.
˚ycz´, aby w bliskoÊci Jezusa rodzi∏a si´ 
w nas komunia radoÊci, jak w owà noc, kie-
dy rozradowani pasterze poszli zwiastowaç
radoÊç udzielania si´ Boga cz∏owiekowi i ca-
∏emu Êwiatu.
Niech moc p∏ynàca z Eucharystii stanie si´
si∏à do budowania Êwiata pe∏nego nadziei 
i ludzkiej ˝yczliwoÊci.

Abp Józef Michalik
Przewodniczàcy Konferencji Episkopatu Polski

(Niedziela, XII 2004)

Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk wr´cza Bi-
skupowi Polowemu papieskà bull´ nominacyjnà

Odwiedziny ̋ o∏nierzy rannych w Iraku. Szpital na Szaserów
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W czasach, kiedy Prymas naucza∏ mog∏em go ob-
serwowaç i s∏uchaç jeszcze jako m∏ody ch∏opak.
Natomiast dzisiaj chc´ podzieliç si´ swoimi prze-
myÊleniami, których soki sà zaczerpni´te w∏aÊnie
z nauczania Prymasa Tysiàclecia: Rola inteligencji
polskiej w obronie to˝samoÊci naszego Narodu.
Jest jakieÊ wielkie oczekiwanie Narodu po 50.
latach tzw. komunizmu. Oczekiwanie wobec pro-
fesorów, nauczycieli, historyków, polonistów, psy-
chologów, socjologów, aktorów, re˝yserów,
prawników, filozofów, dziennikarzy (…).
Niestety widzimy, ˝e jest jakiÊ s∏aby odzew, ˝e
tzw. inteligencji w Polsce losy naszego Narodu 
w du˝ej mierze sà oboj´tne, a nawet obserwuje-
my bardzo groêne ataki na PolskoÊç. Pytamy:
dlaczego? Dlaczego?
Aby na to pytanie odpowiedzieç musimy wziàç
pod uwag´ dwa aspekty.
Pierwszy jest nam doÊç ju˝ dobrze znany. Wie-
my, ˝e na polskim Narodzie, a w szczególnoÊci
na tzw. polskiej inteligencji dokonano, w czasie
drugiej wojny Êwiatowej i po wojnie, straszliwego
holokaustu. Zarówno okupant sowiecki, jak i nie-
miecki z premedytacjà niszczy∏ wszystko to, co
stanowi∏o oparcie dla Narodu i wype∏nia∏o struk-
tury niepodleg∏ego paƒstwa. To dobrze znamy 
i wiemy, ˝e potem przyszli ci, którzy szybko do-
uczyli si´ polskiego, obejmowali stanowiska 
w administracji paƒstwowej i powoli przypisywa-
li sobie rol´ nauczycieli Polski. Powsta∏a nowa
warstwa inteligencji. 
Nie by∏a to inteligencja polska, ale inteligencja 
w Polsce.
Otó˝ od tej inteligencji nie mo˝emy si´ spowie-
dzaç pomocy.
Raczej na nià uwa˝ajamy. Ale jest jeszcze drugi
aspekt. Aspekt ogólnoeuropejski czy nawet mo˝-
na powiedzieç – zachodni, bo zwróçmy uwag´,
˝e jako Polacy byliÊmy po drugiej wojnie Êwiato-
wej pod tzw. okupacjà sowieckà, którà tak cz´sto
uto˝samialiÊmy z kolejnym rozbiorem Polski. Na-
zywaliÊmy go czwartym rozbiorem Polski.
Tymczasem jest jeszcze coÊ innego. Mianowicie
strona ideologiczna.

Zniewalanie ideologiczne
Oto˝ my byliÊmy i jesteÊmy zniewalani ideolo-
gicznie przez ró˝nego rodzaju teorie, których nie
wymyÊlili Rosjanie. Sà to ró˝nego rodzaju ideolo-

gie socjalistyczne, które najpierw przysz∏y do Ro-
sji z zachodu, a potem z Rosji do nas. I je˝eli g∏´-
biej si´gniemy w przesz∏oÊç, to spotka nas dziw-
na koincydencja: nomen-omen.
Podstawà ideologii komunistycznej by∏ manifest
napisany przez Marksa. Gdzie zasta∏ napisany?
W Brukseli.
W Brukseli Marks napisa∏ dekalog komunistycz-
ny, który potem poprzez Rosj´ rozla∏ si´ na ca∏y
Êwiat. I jak wiemy,  szacunkowe obliczenia, to dla
tych, którzy mówili, ˝e ideologia by∏a dobra, tyl-
ko realizacja by∏a z∏a, mo˝e ju˝ nie eksperymen-
tujmy, szacunkowe obliczenia minimalne, te któ-
re podaje „Czarna ksi´ga  komunizmu”, to jest
oko∏o 100 milionów ofiar. Taka to by∏a dobra
ideologia. I powstaje pytanie: czy ta ideologia si´
skoƒczy∏a?
Otó˝ zastanówmy si´ nad s∏owem inteligencja,
bo tu jest w∏aÊnie pu∏apka.
W tradycji klasycznej s∏owo „inteligencja“, które
jak przypominam jest s∏owem ∏aciƒskim, ozna-
cza∏o po prostu akt poznania intelektualnego al-
bo te˝ jak mówiono, substancje oddzielone. Na-
tomiast my dzisiaj mówimy o inteligencji albo ja-
ko stopniu inteligencji, tzn. albo ktoÊ jest bardziej
albo mniej poj´tny. Ale równie˝ mówimy o inteli-
gencji jako warstwie spo∏ecznej. I kiedy mówimy
„rola inteligencji w obronie Narodu” to chodzi
nam o t´ warstw´ spo∏ecznà i tu jest pu∏apka, bo
s∏owo „inteligencja” ma oznaczenie warstwy spo-
∏ecznej.
Zacz´∏o to funkcjonowaç w Europie na poczàtku
XIX wieku. Jednym z twórców tego s∏owa, w tym
znaczeniu by∏ August Comt, jeszcze przed Mark-
sem. I kiedy wczytujemy si´ w jego dzie∏a, spoty-
kamy si´ z rzeczà niesamowità, mianowicie roz-
dzielono spo∏eczeƒstwo na dwie warstwy, na
warstw´ tzw. proletariuszy, czyli ciemnych, bez
nauki. I warstw´ oÊwieconych tzw. inteligentów,
których wczeÊniej, za czasów rewolucji fran-
cuskiej, nazywano filozofami.
To nie sà ci filozofowie greccy, których celem by-
∏o najg∏´bsze poznanie prawdy dla niej samej, to
sà ideologowie i indoktrynerzy.

Zniszczyç narody i wiar´
I w∏aÊnie na poczàtku XIX w. ci filozofowie, in-
doktrynerzy, ideologowie stajà si´ inteligencjà.
Jaka jest ich misja?

Taka, ˝eby spo∏eczeƒstwo zakorzenione w swoim
narodzie i w swojej wierze wykorzeniç. To jest
w∏aÊnie has∏o Comta, ˝eby przekroczyç faz´ teo-
logicznà i metafizycznà ludzkoÊci, czyli wykorze-
niç spo∏eczeƒstwo z jego kultury narodowej, 
z kultury klasycznej, a wi´c grecko-rzymskiej-
-chrzeÊcijaƒskiej i kultury religijnej.
Ci ludzie majà byç pozbawieni jakichkolwiek od-
niesieƒ narodowo-religijnych.
Temu w∏aÊnie s∏u˝y ideologia. Inteligencja wi´c
jest to warstwa ludzi tzw. oÊwieconych, iluminaci
byÊmy powiedzieli, których celem jest zniszczenie
wiary i narodowoÊci po to, ˝eby powsta∏o nowe
spo∏eczeƒstwo pozbawione wiary i pozbawione
to˝samoÊci narodowej. To jest poczàtek wieku XIX.
I w∏aÊnie przez te 200 lat zachód opanowany jest
tà ob∏´dnà myÊlà, by zniszczyç narody i zniszczyç
wiar´, i w du˝ej mierze ju˝ si´ to uda∏o. Ta misja
zosta∏a zaszczepiona na wschodzie w formie pry-
mitywnej, gdzie stosowano u˝ycie si∏y i t´pà pro-
pagand´. Natomiast na zachodzie to samo, ten
sam cel osiàgano przy pomocy demokracji i bar-
dzo wyrafinowanych technik socjotechnicznych.

Komu dziÊ s∏u˝y polska inteligencja?
Pytamy si´ wi´c dzisiaj, pytamy profesorów, na-
uczycieli, historyków, polonistów, psychologów,
socjologów, aktorów, re˝yserów, prawników, filo-
zofów, dziennikarzy z kim sà i dla kogo sà?
Czy sà inteligentami, eurointeligentami, którzy
chcà zabiç w nas dusze?
Czy te˝ chcà byç Polakami dla polskiego Na-
rodu.
Póki co, sytuacja wyglàda bardzo groênie.
Jeden z twórców tzw. metanoi i ideowy, który sta-
nowi zaplecze tego imperium z∏a, jakie w Polsce
powsta∏o po tzw. Drugiej Wojnie Âwiatowej zosta∏
nawet odznaczony najwy˝szym orderem paƒ-
stwowym.
Metanoia to znaczy w∏aÊnie wykorzenienie ze
ÊwiadomoÊci wiary i narodu, to jest w∏aÊnie me-
tanoia, zmiana ÊwiadomoÊci.
I dziÊ rozdzielajà sobie najwy˝sze odznaczenia
paƒstwowe. To znaczy, ˝e czujà si´ bardzo silni, ˝e
ju˝ si´ narodu nie bojà, nie majà wstydu, sà cynicz-
ni. Majàc edukacj´, media, kluczowe punkty w ad-
ministracji, spokojnie mia˝d˝à naszà ÊwiadomoÊç.

Mia˝d˝ona ÊwiadomoÊç
Tygodniowo na Polsk´ spada 15 milionów eg-
zemplarzy dzienników polskoj´zycznych i 20 mi-
lionów tygodników polskoj´zycznych, 35 milio-
nów egzemplarzy pism polskoj´zycznych, tygo-
dniowo tylko.

O roli inteligencji w zachowaniu to˝samoÊci Narodu

Zagro˝ona polskoÊç

doÊç z oryginalnej formy i treÊci. Biskup Polo-
wy uczestniczy∏ w spotkaniu ks. kard. Józefa
Glempa z kap∏anami Archidiecezji Warszaw-
skiej, podczas którego zosta∏ przedstawiony
diecezjalnemu duchowieƒstwu. 
Radosny i przyjacielski charakter mia∏a wizyta
u arcybiskupa S∏awoja L. G∏ódzia. Âwiàteczne
˝yczenia ks. abp. S∏awojowi L. G∏ódziowi z∏o-
˝yli gen. Czes∏aw Piàtas i ks. bp Tadeusz P∏o-
ski. Ksiàdz Arcybiskup w∏àczy∏ si´ we wspólne
muzykowanie wygwizdujàc rytm na gwizdku
otrzymanym w prezencie Êwiàtecznym. 
Szef Sztabu wraz z Biskupem Polowym odwie-
dzili tego dnia tak˝e rannych ˝o∏nierzy przeby-
wajàcych w Szpitalu Wojskowym przy ul. Sza-
serów, którzy zostali poszkodowani podczas
katastrofy Êmig∏owca w Iraku. Biskup Polowy
udzieli∏ rannym ˝o∏nierzom b∏ogos∏awieƒstwa 
i ˝yczy∏ szybkiego powrotu do zdrowia. 

Ks. mjr Zbigniew K´pa Z przyjacielskà wizytà u Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej
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Gdy Jezus narodzi∏ si´ w Betlejem, w Judzie,
za panowania króla Heroda, oto M´drcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
„Gdzie jest nowo narodzony król ˝ydowski?
UjrzeliÊmy bowiem jego gwiazd´ na Wscho-
dzie i przybyliÊmy z∏o˝yç mu pok∏on“. Skoro to
us∏ysza∏ król Herod, przerazi∏ si´ a z nim ca∏a
Jerozolima. Zebra∏ wi´c wszystkich arcykap∏a-
nów i uczonych ludu i wypyta∏ ich, gdzie ma
si´ narodziç Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:
„W Betlejem judzkim, bo tak napisa∏ prorok: 
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteÊ zgo∏a
najliczniejsza spoÊród g∏ównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie w∏adca, który b´-
dzie pasterzem ludu mego, Izraela“. Wtedy
Herod przywo∏a∏ potajemnie M´drców i wypy-
ta∏ ich dok∏adnie o czas ukazania si´ gwiazdy.
A kierujàc ich do Betlejem, rzek∏: „Udajcie si´
tam i wypytajcie starannie o Dzieci´, a gdy je
znajdziecie, donieÊcie mi, abym i ja móg∏
pójÊç i z∏o˝yç Mu pok∏on.“ Oni zaÊ wys∏u-

chawszy króla, ruszyli w drog´. A oto gwiaz-
da, którà widzieli na Wschodzie, sz∏a przed
nimi, a˝ przysz∏a i zatrzyma∏a si´ nad miej-
scem, gdzie by∏o Dzieci´. Gdy ujrzeli gwiaz-
d´, bardzo si´ uradowali. Weszli do domu 
i zobaczyli Dzieci´ z Matkà Jego, Maryjà;
upadli na twarz i z∏o˝yli Mu pok∏on. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z∏oto,
kadzid∏o i mirr´. A otrzymawszy we Ênie na-
kaz, ˝eby nie wracali do Heroda, innà drogà
udali si´ do swej ojczyzny.

Kacper, Melchior i Baltazar
Zwyczajowo nazywamy ich trzema Królami,
chocia˝ Êw. Mateusz w swojej Ewangelii nazy-
wa ich M´drcami ze Wschodu (niektórzy t∏u-
maczà to jako Magowie). Nie wiemy o nich
w∏aÊciwie nic wi´cej – ani ilu ich by∏o, ani kim
byli naprawd´, ani jak si´ nazywali. Wiemy
tylko, ˝e prowadzi∏a ich gwiazda, którà wi-
dzieli na Wschodzie, a tak˝e ˝e mieli jakàÊ
wiedz´ o majàcym si´ narodziç Zbawicielu.
Musia∏o to dla nich byç bardzo wa˝ne, skoro
odbyli trwajàcà co najmniej kilka miesi´cy po-
dró˝, ˝eby pok∏oniç si´ Zbawicielowi i obda-
rowaç Go.
UroczystoÊç Trzech Króli, albo inaczej Obja-
wienia Paƒskiego (Epifanii) istnieje w KoÊciele

od bardzo dawna: pierwsze wzmianki o niej
napotykamy ju˝ w III wieku na Wschodzie i w
IV wieku na Zachodzie. UroczystoÊç ta obcho-
dzona jest jako Êwi´to objawienia si´ Syna
Bo˝ego poganom, czyli innym narodom poza
Narodem Wybranym.
Jakkolwiek Ewangelia nie zachowa∏a imion M´-
drców, tradycja podaje, ˝e byli to Kacper (Ka-
sper), Melchior i Baltazar. Stara legenda mówi
te˝, ˝e jeden z M´drców by∏ Murzynem. Nie
mamy jednak na to ˝adnego potwierdzenia.
Kacper, z perskiego gizbar – skarbnik. Melchior,
z hebrajskiego melki-or – Bóg jest mojà Êwiat∏o-
Êcià. Baltazar, grecka forma semickiego Bel-
szassar – niech b´dzie zachowany przy ˝yciu.
Trzej Królowie sà patronami Kolonii, podró˝u-
jàcych i pielgrzymów, kuÊnierzy i producentów
kart do gry; bronià przed niepogodà, wzywa-
ni sà podczas padaczki.
W Polsce od wieków po przyjÊciu ze Mszy Êw.
do domu, wypisujemy poÊwi´conà kredà na
drzwiach inicja∏y Trzech Króli: K+M+B. Cza-
sem t∏umaczy si´ tà inskrypcj´ jako skrót
∏aciƒskiej formu∏y: Chrystus b∏ogos∏awi dom.
PoÊwi´cone kadzid∏o zapalamy w domu, aby
modlitwy domowników trafi∏y niczym dym
kadzidlany wprost do Pana.

(red.)

Zwyczajem ojców ...

Trzech Króli

ÂwiadomoÊç jest mia˝d˝ona. Nie wiemy, co
jest lewe, co prawe, co na górze, co na dole.
A sà typy schizofreniczne, które najlepiej czujà
si´ wtedy, kiedy wszystko si´ pomiesza, lewe 
z prawym, gór´ z do∏em. Kiedy mówimy lewo, to
on mówi, ˝e w gór´, kiedy mówimy, ˝e w gór´,
to on mówi, ˝e w prawo. I tak powstaje zmia˝-
d˝ona ÊwiadomoÊç narodu, który posiada niesa-
mowità kultur´, niesamowite osiàgni´cia, wspa-
nia∏e karty.
Który z narodów zachowa∏ to˝samoÊç, gdy przez
200 ostatnich lat tylko 20 lat mieliÊmy realnej
niepodleg∏oÊci, a wi´c, ˝e i ekonomia, i nauka, 
i media by∏y dla Polski, a my zachowaliÊmy, i te-
raz w∏aÊnie pojawia si´ ta ostatnia faza zmia˝-
d˝enia naszej ÊwiadomoÊci.
Jak˝e przenikliwie wiele z tych spraw dostrzega∏
nasz Prymas Tysiàclecia. Tu˝ przed Êmiercià, na
ods∏oni´ciu tablicy upami´tniajàcej Stefana Sta-
rzyƒskiego, Prymas zauwa˝y∏ z bólem: 
„DziÊ wiemy, ˝e dokonano straszliwej wiwi-
sekcji i alienacji narodowej i historycznej
m∏odego pokolenia, pozbawiajàc je kultury
narodowej i historycznej, pozbawiajàc go
wiedzy historycznej o narodzie i o polskiej
twórczoÊci literackiej, a przez to pozbawiajàc
kultury narodowej“.
To s∏owo wiwisekcja znaczy coÊ wi´cej ni˝ tylko
odci´cie od informacji, to zabijanie duszy pol-
skiego Narodu.
Zabijanie naukowe, zabijanie naukowe duszy
polskiego Narodu. Ka˝dy centymetr programu
szkolnego by∏ i jest cz´Êcià ideologii, dalej jest
wiwisekcja duszy polskiego Narodu.
Prymas mówi∏: „Naród nie jest na dziÊ, ani
te˝ na jutro. Naród jest, aby by∏. Polska nie
po˝ywi si´ alienacjà, ani odejÊciem od kul-
tury historycznej, twórczej, literackiej. Pol-
ska nie po˝ywi si´ ani argumentami, gdy
pisma by∏y ateizujàce, ani groteskowà la-
icytacjà, ani uwstecznionà ateizacjà. Polska
nie po˝ywi si´ odzieraniem dusz z kultury
narodowej, z w∏asnych dziejów. Pami´taj-
my – Polsk´ sprzedano raz, nie w Warsza-
wie, ale na Sejmie Grodzieƒskim przed
dwoma wiekami. My nie chcemy handlu
Polskà”.

I dziÊ chcia∏oby si´ powtórzyç to zawo∏anie Pry-
masa, tym razem skierowane do paƒ i panów 
w Warszawie: „My nie chcemy wi´cej handlu
Polskà“.

Prymas Tysiàclecia 
i prorocze widzenie spraw Polski.

W roku 1961 w „Arce“ Prymas mówi∏: „Wrogo-
wie wiedzà, co narodowi s∏u˝y, a co mu szko-
dzi. JeÊli chcà mu szkodziç, niszczà to, co mu
pomaga. Dlatego te˝ najeêdêcy zawsze nisz-
czyli KoÊció∏, chcieli zatrzeç Êlady moralnoÊci
chrzeÊcijaƒskiej w ˝yciu narodu. Dlatego sta-
rali si´ naród upodliç i rozpiç. Sà to lekcje 
z niedawnej przesz∏oÊci. ObyÊmy ich szybko
nie zapomnieli. Mogà si´ nam bowiem przy-
daç i chyba ju˝ nam si´ przydajà jak widzimy,
gdy inteligencja w Polsce zaprzedaje si´ tylu
milionom brukowców, tylu programom, fil-
mom, przedstawieniom, których celem jest
upodlenie Polaków. I gdy zamiast wyboru
ksià˝ek odk∏amujàcych polskie dzieje, polskà
kultur´ mamy coraz wi´kszy wybór tyle, ˝e
gatunków piwa”.
W komentarzu do Jasnogórskich Âlubów Narodu
Prymas pisa∏: „Polska wysoka obyczajowoÊç,
kultura, oÊwiata i sztuka promieniowa∏y wo-
kó∏ i zdobywa∏y sobie szacunek naÊladow-
ców, bez potrzeby si´gania po miecz. Polska
zwyci´˝a∏a swojà duchowoÊcià, którà wzi´∏a
z Ewangelii Chrystusowej, której s∏owo pa-
d∏o na nas jak ziarno na gleb´ wybornà. Gle-
ba naszego Narodu by∏a wyborna. Który 
z narodów s∏owiaƒskich mo˝e porównaç si´
z nami, je˝eli chodzi o dziedzictwo kultury?
Niektóre z tych narodów ledwo co zaczynajà
mówiç we w∏asnym j´zyku, a my mamy
wszystko i w∏asnà literatur´, i wszelkie pozy-
cje wartoÊciowe z ostatnich trzech tysi´cy lat
przet∏umaczone na j´zyk polski”.
Tylko, ˝e w Polsce jest ju˝ 20 milionów wtórnych
analfabetów. Kto b´dzie czerpa∏ z tego dzie-
dzictwa?
Prymas upomina∏ Polaków: „Musimy mieç am-
bicj´, bo nie jesteÊmy narodem Êmieci“.
Jeden z wybitnych twórców polskiej kultury 
– wspomnia∏ Prymas na III Tygodniu Kultury

ChrzeÊcijaƒskiej w 1977 roku (ju˝ tych tygodni
coraz mniej, w Warszawie nie wiem kiedy by∏
ostatni) – gdy znalaz∏ si´ w wi´zieniu, za protest
przeciwko okreÊlaniu naszego narodu jako naro-
du Êmieci, napisa∏ na Êcianie: „Âmiecie mówiç,
˝e my Êmiecie? My nie Êmiemy, a wy Êmiecie”.
Âmiejmy mówiç kim jesteÊmy, Êmiejmy protesto-
waç, gdy narodowi naszemu odmawia si´ god-
noÊci.
Niestety, ciàgle aktualne sà s∏owa Prymasa skie-
rowane do tak zwanej „inteligencji katolickiej” 
w 1974 roku: „Bo wielkim nieszcz´Êciem na-
szej wspó∏czesnoÊci jest to, ˝e wÊród ludzi
bardzo wymownych wielu jest niemych, któ-
rzy bojà si´ powiedzieç prawd´, bojà ujaw-
niç co myÊlà, sà oni wsz´dzie, nie wy∏àczajàc
katedr uniwersyteckich i ró˝nych kongresów
naukowych. Jest to najwi´ksze nieszcz´Êcie
dla naszego Narodu i paƒstwa. Dla Narodu
bo tworzy si´ warstwa ludzi tchórzliwych,
którzy pospolite tchórzostwo zamykajàce im
usta przed wyznaniem prawdy nazywajà
roztropnoÊcià. Nie ma wi´kszego nieszcz´-
Êcia dla Narodu, jak spo∏eczeƒstwo zastra-
szone, milczàce, niezdolne do wyznania
prawdy – Prymas kontynuowa∏ – odwagi, za-
cznijcie odwa˝nie myÊleç, chciejcie mi∏owaç,
zacznijcie odwa˝nie wierzyç w Boga – Ojca
wszystkich Polaków, zacznijcie m´˝nie wy-
znawaç Jezusa Chrystusa – Brata wszystkich
Polaków, zacznijcie odwa˝nie przyznawaç
si´ do KoÊcio∏a Powszechnego, który jest
matkà a nie macochà wszystkich Polaków”.
I dziÊ po tylu latach, gdy widzimy jak tak zwana
„inteligencja” odwraca si´ od KoÊcio∏a i odwraca
si´ od Polski, chcia∏oby si´ powiedzieç: profeso-
rowie, nauczyciele, historycy, poloniÊci, psycholo-
gowie, socjologowie, aktorzy, re˝yserzy, prawni-
cy, filozofowie, dziennikarze, kap∏ani – bàdêcie
odwa˝ni, nie bàdêcie euro-inteligentami, czy na-
wet euro-pó∏-inteligentami.
Bàdêcie Polakami – stàd zaczerpniecie i màdro-
Êci i mi∏oÊci, Naród czeka.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyƒski 
(wyk∏ad wyg∏oszony na sympozjum pt. Obrona
to˝samoÊci Ojczyzny dziÊ w Êwietle nauczania
Prymasa Tysiàclecia)



Imi´ m´skie póênogreckie. Basileios (od II w. wyma-
wiane Basilios), to ze s∏owotwórczego punktu widze-
nia przymiotnik od rzeczownika basileus – wódz,
król, cesarz. 

Âw. Bazyli urodzi∏ si´ w Cezarei Kapadockiej w 329 r.,
w rodzinie zamo˝nej i g∏´boko religijnej. Jego bab-
ka Makryna, matka Emmelia, siostra Makryna
M∏odsza i dwaj bracia – Grzegorz z Nyssy i Piotr 
z Sebasty, zostali wpisani do kanonu Êwi´tych. Jest to
wyjàtkowy fakt w dziejach KoÊcio∏a.
Bazyli studiowa∏ retoryk´ oraz prawo w Cezarei,
Konstantynopolu i Atenach. W 356 roku objà∏ kate-
dr´ retoryki po swoim zmar∏ym ojcu. W tym okresie
zaprzyjaêni∏ si´ z Grzegorzem z Nazjanzu. Prze˝ycia
po Êmierci brata powa˝nie wp∏yn´∏y na jego ˝ycie.
W latach 357-359 odby∏ wielkà podró˝ po oÊrod-
kach ˝ycia zakonnego na Wschodzie: Egipcie, Pales-
tynie, Syrii i Mezopotamii. Po powrocie postanowi∏
poÊwi´ciç si´ ˝yciu zakonnemu: rozda∏ swojà maj´t-
noÊç ubogim i za∏o˝y∏ pustelni´ nad brzegami rzeki
Iris. Wokó∏ Bazylego wkrótce zacz´∏y gromadziç si´
zast´py mnichów. To w∏aÊnie nad rzekà Iris powsta-
∏y Regu∏y zakonne, które mia∏y ogromne znaczenie
dla rozwoju wspólnotowej formy ˝ycia zakonnego
na Wschodzie.

Âw. Bazyli jest jednym z g∏ównych kodyfikatorów ˝y-
cia zakonnego zarówno na Wschodzie, jak i na Za-
chodzie chrzeÊcijaƒstwa (mia∏ ogromny wp∏yw na
Êw. Benedykta z Nursji). Idea∏em ˝ycia monastyczne-
go Bazylego jest braterska wspólnota, która poÊwi´-
ca si´ ascezie, medytacji oraz s∏u˝y KoÊcio∏owi za-
równo poprzez nauk´ wiary, jak i w dzia∏alnoÊci
duszpasterskiej i charytatywnej.
W 364 roku Bazyli zosta∏ kap∏anem, szeÊç lat póêniej
arcybiskupem w swoim mieÊcie – Cezarei Kapadoc-
kiej. Jako biskup rozwinà∏ w swojej diecezji szerokà
dzia∏alnoÊç dobroczynnà, budujàc na przedmieÊciach
Cezarei kompleks budynków na potrzeby biednych i
podró˝ujàcych. Broni∏ równie˝ KoÊcio∏a przed szerzà-
cym si´ w owym czasie arianizmem. By∏ cz∏owiekiem
szerokiej wiedzy, znakomitym mówcà, pracowitym 
i mi∏osiernym pasterzem. Pozostawi∏ bogatà spuÊcizn´
literackà. Poprzez swój Asceticon sta∏ si´ ojcem i pra-
wodawcà monastycyzmu wschodniego. Jest twórcà li-
turgii wschodniej. W KoÊciele Wschodnim doznaje
czci jako jeden z czterech wielkich Ojców KoÊcio∏a. 
W ikonografii Êw. Bazyli przedstawiany jest jako bi-
skup w pontyfikalnych szatach rytu ∏aciƒskiego, a
tak˝e ortodoksyjnego, jako mnich w benedyktyƒskiej
kukulli, eremita. Jego atrybutami sà: czaszka, go∏àb
nad g∏owà, ksi´ga, model koÊcio∏a, paliusz, rylec.
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Âwi´ty Bazyli Wielki
biskup, doktor KoÊcio∏a
wspomnienie obchodzimy 2 stycznia

Patron monastycyzmu wschodniego, 

bazylianów i sióstr Êw. Krzy˝a

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Có˝ warte sà prawa 

bez obyczajów.
Horacy
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Krzy˝ówka w moro Poziomo:
1. Uroczyste oÊwiadczenie wystosowane do narodu przez g∏ow´ paƒstwa lub koÊcio∏a; 4. Pokryty lodem
teren do gry w hokeja; 11. Przychodzi po starym roku; 12. Wraz z maskà do nurkowania; 13. Wn´ka 
w murze, w której osadza si´ okno lub drzwi; 15. Popularne nazwisko; 16. Kolejowy, wodny lub wyÊci-
gowy; 18. Skecz, dowcip; 20. W mitologii greckiej bogini przeznaczenia; 22. Sàsiadka ¸otwy i Bia∏oru-
si; 24. Bursztyn; 26. Miejsce gdzie cumujà statki; 27. Pracuje pod ziemià; 28. Zbiór poleceƒ, za pomo-
cà których programista wykorzystuje funkcje systemu operacyjnego; 29. Rodzaj krótkiego kaftana; 
31. Do wynaj´cia; 32. By∏a god∏em królów francuskich; 34. Sztywne opakowanie; 36. Stalowy hak 
w podkowie, zapobiegajàcy Êlizganiu si´ konia; ocel; 37. Naczynie z wypalanej gliny, u˝ywane przez sta-
ro˝ytnych Greków i Rzymian do przechowywania wina i oliwy; 39. Meandry, zakr´ty; 41. Splot w∏ókien
przewodzàcych bodêce czuciowe i ruchowe; 42. Urzàdzenie s∏u˝àce do odczytywania dêwi´ku zapisane-
go na p∏ycie gramofonowej; 43. Cukrowa, celulozowa lub szklana; 44. Pó∏wyroby hutnicze odlewane 
z surówki lub ˝eliwa przeznaczone do dalszej przeróbki; 45. Ryzykowne przedsi´wzi´cie, którego wynik
zale˝y od przypadku; 46. Chwyt zastosowany w celu wywo∏ania szczególnego efektu; 47. Organizm
zmieniony w wyniku mutacji; 51. Przepisy, zasady; 53. D∏ugi, wàski wykop; 54. Prawobrze˝na cz´Êç
Warszawy; 55. Niedêwiadek; 56. Dzia∏anie prowadzàce do usuni´cia b∏´du; 61. Litera alfabetu greckie-
go; 62. Ssak z rodziny psów; 64. Elektryczny autobus; 66. Miasto w pó∏nocnej cz´Êci województwa ma-
zowieckiego; 67. Elitarna grupa ludzi uprzywilejowana z racji urodzenia.

Pionowo:
1. Przedstawiciel nauki o ptakach; 2. Znoszenie obiektów p∏ywajàcych przez pràdy morskie; 3. Ogó∏ ad-
wokatów i aplikantów z terenu jednego lub kilku województw; 5. Obrzydzenie, wstr´t; 6. Informacja uwi-
doczniona na ekranie monitora komputera; 7. Imi´ cara Rosji panujàcego w latach 1547-1584; 
8. Umowa mi´dzynarodowa dotyczàca norm i zasad post´powania; 9. Powstaje z pary wodnej za prze-
latujàcymi samolotami; 10. Lok, k´dzior; 14. Pó∏okràg∏e wypieki; 17. Sztuka wymowy; 18. Potrzebny do
gry w palanta; 19. Komputerowa sieç rozleg∏a o du˝ym zasi´gu; 21. Srebrzystobia∏y metal; 23. Powsta∏
ze skrzy˝owania trzech dzikich gatunków fio∏ka; 25. Pastylka; 29. Znaki pisma nutowego umieszczone
na poczàtku pi´ciolinii; 30. ¸ódê pchana si∏à wiatru; 31. Uroczysty przemarsz, pochód; 33. G∏ówny, po-
rzàdkowy, mno˝ny lub u∏amkowy; 35. Na wierzcho∏ku góry wulkanicznej; 38. ˚artobliwy utwór literac-
ki; 40. Zbiór dokumentów dotyczàcych danej sprawy; 43. W prawie karnym umyÊlna lub nieumyÊlna;
44. Powstaje w wyniku wulkanizacji kauczuku; 45. Masywny ssak z rz´du parzystokopytnych, wyst´pu-
je w Afryce w pobli˝u zbiorników wodnych; 48. Produkt cz´Êciowego rozk∏adu roÊlin w warunkach wil-
gotnoÊci; 49. Urzàdzenie do wykrywania i niszczenia min morskich; 50. Lek do wcierania; 52. Imi´ ˝eƒ-
skie; 57. Broƒ miotajàca u˝ywana do czasów Êredniowiecza; 58. Sakwa; 59. Wolno stojàcy okaza∏y dom;
60. Ssaki z rodziny koniowatych, udomowione ok. 6 tysi´cy lat temu w dolinie Nilu; 61. Rzeczny, mor-
ski lub lotniczy; 63. Klajster; 65. G∏os w´˝a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

opracowanie Dariusz Pych

Cyfry znajdujàce si´ w prawym, dolnym rogu pól krzy-
˝ówki u∏o˝one od 1 do 21 utworzà has∏o, które jest roz-
wiàzaniem krzy˝ówki.
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Ju˝ od kilku lat pasterk´ w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego poprzedzajà dobre
s∏owa ˝yczeƒ, skierowane do ˝o∏nierzy 
– którzy najbardziej na nie czekajà – od-
dalonych od rodzin i ojczyzny. Dzi´ki ∏à-
czom satelitarnym i profesjonalizmowi
oficerów ∏àcznoÊci ze Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego Biskup Polowy, gen.
bryg. Tadeusz P∏oski i przedstawiciele
w∏adz wojskowych obecni w katedrze mo-
gli przekazaç bo˝onarodzeniowe ˝yczenia
z katedralnego Betlejem ˝o∏nierzom pe∏-
niàcym misje pokojowe: w Afganistanie,
Syrii, Libanie, BoÊni i Hercegowinie, Koso-
wie, Macedonii, Brukseli i w Iraku.

Pierwsze ˝yczenia i pozdrowienia od biskupa
polowego us∏yszeli ˝o∏nierze pe∏niàcy misj´ 
w Afganistanie. Biskup przekaza∏ je na r´ce
dowódcy, p∏k. Les∏awa Kruczyƒskiego i kapelana
mjr. Andrzeja Jakubiaka. – Pragn´ podkreÊliç –
powiedzia∏ m.in. biskup P∏oski – ˝e pe∏nicie s∏u˝-
b´ w kraju, który powoli, ale systematycznie 
i skutecznie leczy rany wojny. Jest to mo˝liwe
dzi´ki Waszej obecnoÊci. Chcia∏bym, abyÊcie
mieli ÊwiadomoÊç skutecznoÊci Waszej obecno-
Êci w Afganistanie – zaznaczy∏ biskup polowy.
Kolejna telekonferencja po∏àczy∏a katedr´ po-
lowà z  siedzibà dowództwa UNDOF w Syrii.
˚yczenia odbiera∏ p∏k Rajmund Andrzejczak 
w obecnoÊci kapelana ks. mjr. Bogdana S∏o-
twiƒskiego. Biskup Tadeusz P∏oski przypo-
mnia∏, ˝e ziemia, gdzie s∏u˝à ˝o∏nierze 
UNDOF, jest ziemià uÊwi´conà rzeczywistà
obecnoÊcià Chrystusa. – To ziemia Êwi´ta nie
dla Chrystusa – powiedzia∏ m.in. – ale przez
Chrystusa. Podobnie jest z Waszà obecnoÊcià
na tej ziemi. Syria b´dzie ziemià pokoju nie dla
Was, ale przez Was. I tego Wam ˝yczymy, aby
przez was Bóg obdarza∏ ludzi swoim pokojem.
W Libanie przy telefonie czuwali p∏k Jerzy
SzczeÊniak i kapelan ks. p∏k Roman Dziadosz.
Polscy „misjonarze” z Libanu – jak nazywani
bywajà ˝o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ na misjach
pokojowych – sà najbli˝ej Betlejem i  miejsc,
którymi przechodzi∏ Jezus, Ksià˝´ pokoju.
Niestety, dziÊ te miejsca, jak zauwa˝y∏ biskup
polowy, naznaczone sà nienawiÊcià. – MyÊl´,
˝e dziÊ na obcej ziemi brakuje wam – podkre-
Êli∏ biskup – ciep∏a rodzinnego domu. ˚ycz´
wi´c du˝o ludzkiej ˝yczliwoÊci i ˝o∏nierskiego
szcz´Êcia. Wracajcie zdrowi. Najbli˝si czekajà
– zakoƒczy∏ bp P∏oski.

W BoÊni i Hercegowinie ˝y-
czenia dla ˝o∏nierzy odbierali
p∏k Jan Ekiert i ks. kpt. Piotr ¸uƒ-
ski. – ˚ycz´ Wam – powiedzia∏
m.in. biskup polowy – abyÊcie
byli wiernymi przyjació∏mi Boga
wsz´dzie tam, gdzie was ˝ycie
postawi. WiernoÊç jest trudna.
„Czy mo˝e matka zapomnieç o
swoim dziecku? Ale nawet gdy-
by ona zapomnia∏a, ja nie za-
pomn´!” – mówi Bóg. Niech
wierna przyjaêƒ Boga b´dzie
dla Was êród∏em mocy uzdalniajàcej do wier-
nej przyjaêni wobec Boga i cz∏owieka. Niech

w czasie tych Êwiàt wyrazi si´ ona w
uczestnictwie we Mszy Êw. i przyj´ciu
Pana Jezusa w Komunii Êw. – zakoƒ-
czy∏ ˝yczenia dla ˝o∏nierzy pe∏nià-
cych misj´ w BoÊni i Hercegowinie
biskup polowy.
Do ˝o∏nierzy pe∏niàcych misj´ w Ko-
sowie – na r´ce p∏k. Ryszarda Wró-
bla i kapelana ks. kpt. W∏adys∏awa
Kozackiego – pop∏yn´∏y nast´pujàce
˝yczenia z katedry polowej: – Pe∏-
niàc misj´ ochrony rodzàcego si´
pokoju wÊród ludzi, tak niedawno
walczàcych ze sobà, jesteÊcie amba-
sadorami Jezusa Chrystusa, który
„wszed∏ mi´dzy swój lud ukochany,
dzielàc z nim trudy i znoje – i jak
Êpiewamy dalej w tej polskiej kol´-

dzie – niema∏o cierpia∏, niema∏o”. Wy równie˝
cierpicie niema∏o. Za to wasze wspó∏cierpie-
nie z g∏odnymi pokoju wyra˝am wam mojà 
i nie tylko mojà wdzi´cznoÊç. Niech sam Bóg
b´dzie dla Was nagrodà i uznaniem.
Telefoniczne spotkanie z  polskimi ˝o∏nierzami
stacjonujàcymi w by∏ej Jugos∏awii zakoƒczy∏o
si´ w Macedonii, gdzie dowodzi m.in. p∏k Ja-
nusz Gaw∏owski, a opiek´ duszpasterskà spra-
wuje ks. kpt. W∏adys∏aw Kozicki: – ˚yczymy
Wam – mówi∏ m.in. biskup Ploski – abyÊcie
przyj´li Boga do swojego domu. Prosz´ Boga,
byÊcie mieli w sobie tyle si∏y, by Go nie odrzu-
ciç, by Go nie wyrzuciç ze swego domu i ze
swego ˝ycia. Niech ka˝dy z was b´dzie ˝ywym
Betlejem, w którym „S∏owo staje si´ cia∏em”.
Wówczas ci, którzy b´dà korzystaç z waszej
s∏u˝by, b´dà mówiç: „Bóg zamieszka∏ mi´dzy
nami”. Bàdêcie dzielni i odwa˝ni – zakoƒczy∏
˝yczenia dla ˝o∏nierzy w Macedonii bp P∏oski.
Do polskich ˝o∏nierzy, pe∏niàcych
s∏u˝b´ w Polskim Przedstawiciel-
stwie Wojskowym przy Kwaterze
G∏ównej NATO w Brukseli i w
Mons, gdzie dowodzi gen. Gàgor,
a kapelanem jest ks. p∏k Augustyn
Ros∏y, biskup polowy skierowa∏
m.in. nast´pujàce ˝yczenia: – Smak
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia jest od-
czuwany wsz´dzie tam, gdzie prze-
bywajà Polacy. Bogu niech b´dà
dzi´ki za t´ naszà wiernoÊç polskiej
tradycji. Wiem, ˝e w  Brukseli, w
polskim przedstawicielstwie przy
NATO, jest choinka przypominajà-
ca, ˝e nasze ˝ycie zmienia si´, ale
si´ nie koƒczy. Wiem, ˝e jest Bo˝o-

narodzeniowa szopka, oddajàca warunki
przyjÊcia na Êwiat Jezusa, ˝e jest wigilia z po-
stnymi potrawami, sà kol´dy, ˝e jest pasterka,
na której Êpiewamy: „Chwa∏a na wysokoÊci
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli“.
Kwatera g∏ówna NATO to szczególne miejsce
zatroskania o losy Êwiata. ̊ yczymy – powiedzia∏
na zakoƒczenie biskup P∏oski – aby przez obec-
noÊç polskich ˝o∏nierzy  by∏o to miejsce „Chwa-
∏y na wysokoÊciach Bogu” i miejsce zatroskania
o pokój na ziemi dla ludzi dobrej woli.
Na koniec biskup polowy skierowa∏ proÊb´,
aby tam, w Brukseli, Polacy g∏oÊno Êpiewali
polskie kol´dy.
Na zakoƒczenie ˝yczenia Bo˝onarodzeniowe
za poÊrednictwem telemostu pop∏yn´∏y do Ira-
ku, gdzie  biskup polowy Tadeusz P∏oski odwie-
dzi∏ ˝o∏nierzy kilka dni przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia, tj. 21 grudnia.  Tym razem szcze-
gólnie goràco pozdrowi∏ tych ˝o∏nierzy, z który-
mi nie uda∏o mu si´ spotkaç bezpoÊrednio.
– Mia∏em mo˝liwoÊç na w∏asne oczy ujrzeç, ˝e
Irak jest miejscem, gdzie Irakijczycy t´sknià za
pokojem, jak g∏odny t´skni za chlebem po-
wszednim – powiedzia∏ m.in. biskup. – Do
Was Nowonarodzony Chrystus zwraca si´, jak
do swoich uczniów: „Wy dajcie im jeÊç.” Daj-
cie im pokój, który otrzymaliÊcie od narodzo-
nego dziÊ Chrystusa. Bo On obdarzy∏ swoim
pokojem, obdarzy∏ sobà nawet tych, którzy
czyhali na jego ˝ycie.
Ju˝ nied∏ugo b´dziecie ze swoimi rodzinami.
Gdy wrócicie, b´dzie karnawa∏. Pewnie wasze
˝ony, narzeczone zarezerwowa∏y udzia∏ w ja-
kimÊ balu…
Odwiedzi∏em dziÊ w szpitalu, razem z genera-
∏em Piàtasem, Sylwka i Marka; powoli docho-
dzà do zdrowia po ci´˝kich operacjach. 
Modlimy si´ za Nich i za Was. Czuwajcie 
i bàdêcie ostro˝ni.

Pasterka w Katedrze Polowej

U êród∏a wody czystej

Telemost z Irakiem

Ekipa, dzi´ki której po∏àczenie z ˝o∏nierzami na misjach 
mog∏o byç zrealizowane.
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W kaplicy wielowyznaniowej w Supreme
Headquatures Allied Powers Europe (SHA-
PE) w Mons (Belgia), 5 grudnia 2004 r. odby-
∏o si´ uroczyste spotkanie op∏atkowo-wigilij-
ne polskiej spo∏ecznoÊci wojskowej.

Spotkanie poprzedzone by∏o wieloma przygoto-
waniami zarówno organizacyjnymi jak i ducho-
wymi. Wielu naszych braci i sióstr przed i w cza-
sie Mszy Êwi´tej celebrowanej przez ks. pp∏k 
Augustyna Ros∏ego skorzysta∏o z sakramentu po-
kuty i pojednania. Kapelana w pos∏udze duszpa-
sterskiej wspomaga∏ nasz rodak, kap∏an, który
od wielu lat pracuje w parafii w Mons. Przy
ogromnym zaanga˝owaniu Szefa Wydzia∏u 
Administracyjno-Gospodarczego i ma∏˝onek na-
szych ˝o∏nierzy ca∏a uroczystoÊç zyska∏a donios∏à
opraw´ i niezwyk∏à atmosfer´. 
UroczystoÊç uÊwietni∏y jase∏ka w wykonaniu dzie-
ci oraz kol´dy Êpiewane przez m∏odzie˝. Cz´Êç
artystyczna przygotowana zosta∏a pod kierun-
kiem nauczycieli pracujàcych w Szkole Polskiej 
w SHAPE – pani Katarzyny Zalewskiej i pani Ire-
ny Jóêwiak. Nast´pnie s∏owa Ewangelii wg Êw.
¸ukasza, które przypomnia∏y wydarzenia sprzed
2000 lat, odczyta∏ pp∏k Bogdan Kie∏basa, a uro-
czyste ˝yczenia Êwiàteczno-noworoczne wspól-
nocie wojskowej z∏o˝y∏ Polski Narodowy Przed-
stawiciel Wojskowy przy SHAPE gen. dyw. W∏o-
dzimierz Sàsiadek. Pan genera∏ podkreÊli∏ zna-
czenie rodziny, która w ˝yciu ka˝dego ˝o∏nierza
zawodowego stanowi opok´, na której budowa-
ne jest dobro naszej ojczyzny. Serdecznie podzi´-
kowa∏ paniom za trud zorganizowania i przygo-
towania wszystkich przedsi´wzi´ç w mijajàcym
2004 roku. ˚yczàc zgromadzonym przy stole
paƒskim spokoju ducha, du˝o zdrowia oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym 2005 r.
genera∏ podkreÊli∏ wag´ zadaƒ, stojàcych przed
spo∏ecznoÊcià polskà w SHAPE, zarówno w ob-
szarze s∏u˝bowym jak i spo∏ecznym. Po wspólnej
modlitwie poÊwi´cenia op∏atków i potraw doko-
na∏ ks. pp∏k Augustyn Ros∏y. 
Degustacja potraw by∏a wspania∏à okazjà nie tyl-
ko do porównania kuchni, ale tak˝e do wymia-
ny... przepisów kulinarnych pomi´dzy paniami,
które w SHAPE spotka∏y si´ po raz pierwszy, przy-

je˝d˝ajàc z garnizonów rozsianych po ca∏ej Pol-
sce. Jednym z tematów który by∏ na czasie, by∏y
zwyczaje zwiàzane z przygotowaniem sto∏u wigi-
lijnego, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W czasie kiedy doroÊli zaj´ci byli rozmowà, do
dzieci przyby∏ Âwi´ty Miko∏aj, który nie omieszka∏
przywieêç prezentów. Mimo ciep∏ego uÊmiechu 
i prób nawiàzania rozmowy, Âwi´ty Miko∏aj bu-
dzi∏ wyraêny respekt wÊród najm∏odszych. 
Mijajàcy rok dla naszej wspólnoty w SHAPE obfi-
towa∏ w wiele wydarzeƒ kulturalno-religijnych.
Niewàtpliwie nale˝y do nich zaliczyç: przyj´cie
przez m∏odzie˝ sakramentu bierzmowania z ràk
arcybiskupa Szymeckiego, przystàpienie do
pierwszej komunii dzieci, organizacj´ we wspó∏-
pracy z naszymi braçmi z Czech i W´gier luncho-
nu, który by∏ Êwietnà okazjà do promocji naszej
ojczyzny w Êrodowisku mi´dzynarodowym (lun-
chon – zwyczajem w SHAPE jest organizowanie
przez poszczególne narodowoÊci obiadów, 
w czasie których serwowane sà narodowe potra-
wy. Udzia∏ w lunchonie biorà tylko panie. W cza-
sie loterii  fantowej mo˝na wygraç cenne pamiàt-
ki, a atmosfer´ umilajà wyst´py artystyczne
przedstawicieli paƒstwa – organizatora.). Nasza
wspólnota w SHAPE obok amerykaƒskiej i w∏o-
skiej jest jednà z najpr´˝niej dzia∏ajàcych. Jest to
zas∏uga wszystkich rodzin polskich w SHAPE, któ-
re umiej´tnie potrafià zorganizowaç swoje dzia-

∏ania. Du˝à rol´ odgrywa tu rada parafialna 
w sk∏adzie: pp∏k Bogdan Kie∏basa, chor. sztab.
Dariusz Pomorski i pani Danuta Mikutel, która
wraz z ministrantami wspiera ksi´dza kapelana
w przygotowaniu oprawy Mszy Êwi´tej oraz orga-
nizowaniu recepcji (spotkaƒ po Mszy Êwi´tej przy
kawie i ciastku). 

(B. K.)

˚yczenia od biskupa polowego odbiera∏ m.in.
dowódca Mi´dzynarodowej Dywizji Si∏ Stabili-
zacyjnych w Iraku gen. dyw. Andrzej Ekiert.
Na jego r´ce ˝yczenia z∏o˝y∏ równie˝ obecny
w katedrze polowej minister Marek Ungier,
reprezentujàcy kancelari´ prezydenta RP oraz
dowódca wojsk làdowych genera∏ Edward
Pietrzyk.
Tradycyjnie o pó∏nocy rozpocz´∏a si´  paster-
ka. Mszy Êw. koncelebrowanej przewodniczy∏
Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz P∏o-
ski w koncelebrze z Wikariuszem generalnym
– ks. p∏k. S∏awomirem ˚arskim, kanclerzem
kurii polowej – ks. kmdr por. Leonem Szotem
oraz ksi´˝mi kapelanami pos∏ugujàcymi w
jednostkach z okolic Warszawy.
Ksiàdz biskup wyg∏osi∏ homili´, stojàc  przy
˝∏óbku, który w tym roku w katedrze polowej
mia∏  symbolicznà wymow´. Z p´kni´tego ni-
czym skorupka jaja ziemskiego globu wy∏ania
si´ betlejemska stajenka z jej g∏ównymi boha-
terami: Dzieciàtkiem Jezus, Maryjà i Józefem. 
Biskup nawiàza∏ w swojej homilii do tej wizji
tegorocznej szopki. PodkreÊli∏, ˝e od ponad
2000 lat, mimo ˝e zmieniajà si´ epoki, wyda-
rzenia historyczne, tamto jedyne w swoim ro-
dzaju zbawcze wydarzenie pozostaje  aktual-
ne i niezmienne. Jest centralnym wydarze-
niem ludzkiej historii. Âwiat, podzielony kon-
fliktami, tylko w ciszy betlejemskiej stajenki
mo˝e odnaleêç pokój, bo tam jest niewyczer-
palne êród∏o pokoju ludzkich serc.

Biskup nawiàza∏ te˝ w swojej homi-
lii do realiów historycznych przyj-
Êcia Pana Jezusa na Êwiat, czyli
wcielenia S∏owa, „które by∏o na po-
czàtku u Boga”. Ówczesna Jerozo-
lima i jej okolice prze˝ywa∏a  istny
najazd ludnoÊci z powodu og∏oszo-
nego przez cesarza Tyberiusza spi-
su powszechnego. W tym politycz-
nym zgie∏ku nie zauwa˝ono cudu
tych narodzin. Dane to by∏o nie
wielkim tego Êwiata, nie ówcze-
snym elitom politycznym, ale czu-
wajàcym pasterzom, ludziom pro-
stym i ubogim – podkreÊli∏ biskup. – Szukajà-
cy schronienia Józef i Maryja spotykali w Be-
tlejem zatrzaÊni´te drzwi i zaciÊni´te pi´Êci. 
I tak si´ niestety dzieje od dwóch tysi´cy lat.
Nadal brakuje miejsca dla  Boga. Mimo to
Êwiat co roku dostaje szans´ powrotu do êró-
d∏a, do betlejemskiej stajni, i odkrycia êród∏a
pokoju i czystoÊci serca. Im jednak dalej od
êród∏a, podobnie jak jest z krystalicznymi gór-
skimi ˝ród∏ami Wis∏y i im dalej na pó∏noc, bli-
˝ej Warszawy, tym woda coraz bardziej m´tna
– podkreÊli∏ biskup polowy. Przypomina∏ rów-
nie˝, ˝e ju˝ 40 dni po narodzeniu Jezusa na
radoÊci betlejemskiej stajenki k∏adzie si´ cie-
niem krzy˝. Proroctwo starca Symeona zapo-
wiada wspó∏cierpienie Maryi. – Gdy uczestni-
czy∏em przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia w
pogrzebie jednego z naszych ˝o∏nierzy, którzy

zgin´li w Iraku, pogrà˝ona w bólu matka spy-
ta∏a mnie: Dlaczego?! Odpowiedzi i wsparcia
trzeba szukaç w ca∏kowitym zawierzeniu Ma-
ryi. Ona zaufa∏a bezgranicznie Bogu, uwie-
rzy∏a, ˝e ofiara Jej syna nie by∏a daremna.
Nam ludziom s∏abym trzeba wi´c uwierzyç 
i zaufaç panu Bogu, jak Ona zaufa∏a – za-
koƒczy∏ homili´ biskup polowy Tadeusz P∏oski.
Podczas modlitwy „Ojcze Nasz“ biskup P∏oski
zach´ci∏ obecnych w katedrze do symbolicz-
nego zjednoczenia i utworzenia ∏aƒcucha
splecionych d∏oni. 
Kol´da „Bóg si´ rodzi” w wykonaniu Chóru
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zakoƒ-
czy∏a tegorocznà pasterk´ w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

WIGILIA W SHAPE

Ks. pp∏k Augustyn Ros∏y celebruje Msz´ Êw.

Gen. dyw. W∏odzimierz Sàsiadek sk∏ada ˝yczenia



Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
20 grudnia 2004 r. spotka∏ si´ na przed-
Êwiàtecznym spotkaniu z ˝o∏nierzami Po-
morskiego Okr´gu na terenie kompleksu
Batalionu Dowodzenia. Bp P∏oski odwiedzi∏
tak˝e chorych przebywajàcych w 10. Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà.

Bp P∏oski odwiedzi∏ Wojskowe Zak∏ady Lotnicze
Nr 2 w Bydgoszczy. W 10. Wojskowym Szpitalu
Klinicznym bp P∏oski uczestniczy∏ w otwarciu pra-
cowni radiografii cyfrowej. Za poÊrednictwem ∏à-
czy satelitarnych odby∏a si´ rozmowa z leka-
rzami i piel´gniarkami ze Szpitala Wojskowego
w Karbali. Na terenie 1. Brygady Logistycznej de-
legacj´ powita∏ gen. bryg. Fryderyk Czekaj, do-
wódca 1. Bryg. Log. Bp P∏oski zwiedzi∏ baz´ szko-
leniowà Brygady, uczestniczy∏ w pokazie sprz´tu 
i szkolenia pododdzia∏u wyznaczonego do misji
stabilizacyjnej. 

W sto∏ówce ˝o∏nierskiej Biskup Polowy WP 
z∏o˝y∏ ˝o∏nierzom ˝yczenia bo˝onarodzeniowe 
i przewodniczy∏ modlitwie. Fragment Ewangelii 
o narodzeniu Chrystusa odczyta∏ ks. p∏k. pra∏.
Józef Kubalewski, dzie-
kan POW. Op∏atki po-
b∏ogos∏awi∏ Biskup Byd-
goski Jan Tyrawa. ˚y-
czenia ˝o∏nierzom z∏o˝y-
li tak˝e Bp Miron Cho-
dakowski – Prawos∏aw-
ny Biskup Polowy i Bp
Ryszard Borski – Naczel-
ny Kapelan Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa
Wojskowego. 
W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. Aleksander
KwaÊniewski – Prezydent
RP, Jerzy Szmajdziƒski 
– Minister Obrony Na-
rodowej, Janusz Zemke
– Wiceminister Resortu
Obrony, genera∏ Cze-

s∏aw Piàtas – Szef Sztabu Generalnego WP, gen.
dyw. Zbigniew G∏owienka – dowódca Pomorskie-
go Okr´gu Wojskowego. 

(R. Ch.)

20 grudnia 2004 r. grupa harcerzy z hm. Kata-
rzynà Traczyk, wicedyrektorem Muzeum Harcer-
stwa, przekaza∏a Âwiat∏o Pokoju Diecezji Polo-

wej. W imieniu Biskupa Polowego WP, gen.
bryg. Tadeusza P∏oskiego, Âwiat∏o przyjà∏ ks.
p∏k pra∏. S∏awomir ˚arski – Wikariusz General-
ny Biskupa Polowego i umieÊci∏ je na o∏tarzu
g∏ównym.
Przekazywanie Betlejemskiego Âwiat∏a Pokoju
rozpocz´te przed trzynastoma laty tu˝ przed Bo-
˝ym Narodzeniem sta∏o si´ ju˝ pi´knà harcerskà
tradycjà. Ogieƒ przywieziony przez skautów au-
striackich z Betlejem – miejsca narodzin Jezusa
Chrystusa – polscy harcerze otrzymujà od skau-

tów s∏owackich na przejÊciu granicznym na ¸ysej
Polanie. Niesiony harcerskimi d∏oƒmi p∏omyk ju˝
po raz dziesiàty trafia wsz´dzie tam, gdzie ludzie
czekajà na symbol ciep∏a, pokoju i nadziei: do
rodzin, szkó∏, koÊcio∏ów, urz´dów i instytucji,
szpitali i domów opieki spo∏ecznej... Dzi´ki har-
cerzom betlejemskie Êwiat∏o dociera tak˝e na Li-
tw´, Bia∏oruÊ, Ukra-
in´ i do Rosji.
Idea Betlejemskiego
Âwiat∏a i jego prosta
symbolika – pokój,
radoÊç, braterstwo i
wspólnota, zyska∏a
akceptacj´ Polaków
stajàc si´ dla wielu
dope∏nieniem obrz´-
dowoÊci Bo˝ego Na-
rodzenia. 

(am)

Biskup Polowy WP, gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przeprowadzi∏ 19 grudnia 2004 roku wizytacj´
kanonicznà parafii wojskowej w Komorowie-
-Ostrowi Mazowieckiej. Przed koÊcio∏em pw. Âw.
Jozafata ksi´dza biskupa powita∏ dowódca gar-
nizonu, p∏k mgr in˝. Ryszard Ko∏acz wraz z ma∏-
˝onkà. 
Na poczàtku Mszy Êw. ks. biskupa powita∏a dele-
gacja parafii, nast´pnie ksiàdz proboszcz – ks.

pp∏k Stanis∏aw D´bicki wyrazi∏ radoÊç z przybycia
dostojnego GoÊcia. 
W kazaniu Biskup Polowy przedstawi∏ postaç
Êw. Józefa jako postaç godnà naÊladowania 
w ˝yciu chrzeÊcijaƒskim. Jest on dla ludzi wie-
rzàcych przyk∏adem zawierzenia i pos∏uszeƒ-
stwa Bogu. 
Podczas Mszy Êw. ks. bp gen. bryg. Tadeusz P∏oski
udzieli∏ chrztu niemowl´ciu. W kazaniu nawiàza∏

do tego wydarzenia i przypomnia∏ o znaczeniu 
i roli KoÊcio∏a w ˝yciu ka˝dego chrzeÊcijanina.
Wizytacja Biskupa Polowego obj´∏a kancelari´
parafialnà, gdzie sprawdzi∏ ksi´gi parafialne 
i interesowa∏ si´ sposobem prowadzenia pracy
duszpasterskiej przez ksi´dza proboszcza. 
KoÊció∏ garnizonowy w Komorowie-Ostrowi Ma-
zowieckiej powsta∏ w latach 1926-1929 z inicja-
tywy ks. kpt. F. Bartla, pe∏niàcego w tym czasie
funkcj´ kapelana 77 pp. Przeznaczono na ten cel
∏aêni´ le˝àcà na terenie koszar. Podniesiono mu-
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski 
14 grudnia 2004 r. w Bielsku-Bia∏ej modli∏ si´ 
w intencji trzech ˝o∏nierzy, którzy zgin´li w wy-
niku wypadku Êmig∏owca wojskowego w Iraku.
Modlitwa odprawiana by∏a podczas przedÊwià-
tecznego spotkania na terenie koszar 18. Biel-
skiego Batalionu Desantowo-Szturmowego. 

W godzinach przedpo∏udniowych bp P∏oski mo-
dli∏ si´ przy grobie Êp. kpt. S∏awomira Stró˝aka,
który zginà∏ w Iraku. Oficer spoczywa na cmen-
tarzu przy parafii Âw. Franciszka z Asy˝u w Biel-
sku-Bia∏ej Wapienicy. Wraz z Biskupem Polowym
WP modli∏a si´ ma∏˝onka Êp. kpt. Stó˝aka i syn.
Na grobie zmar∏ego oficera wieƒce z∏o˝yli Marek
Belka – Premier RP, Minister Obrony Narodowej 
– Jerzy Szmajdziƒski i Gen. Broni Edward Pietrzyk
– dowódca Wojsk Làdowych. 
Podczas przedÊwiàtecznego spotkania, które od-
by∏o si´ na terenie koszar 18. Bielskiego Batalio-
nu Powietrzno-Desantowego Premier Belka
stwierdzi∏, ˝e bielski batalion jest nie tylko najlep-
szy w Polsce, ale i w Europie. 
Bp Ryszard Borski, Ewangelicki Biskup Wojskowy
odczyta∏ fragment Ewangelii wg Êw. ¸ukasza 
o Narodzeniu Chrystusa. 

Prawos∏awny Biskup Polowy Miron Chodakowski
przewodniczy∏ modlitwie wiernych. ˚yczenia ˝o∏-
nierzom z∏o˝y∏ bp P∏oski, który powiedzia∏, ˝e
s∏u˝ba ˝o∏nierzy w miejscach, gdzie nie ma po-
koju, jest „potrzebna jak chleb”. Biskup Polowy
WP z∏o˝y∏ ˝yczenia i prze∏ama∏ si´ z ˝o∏nierzami
op∏atkiem, a tak˝e z rodzinami ˝o∏nierzy, którzy
polegli w Iraku.
Obecnych na spotkaniu przedstawicieli najwy˝-
szych w∏adz paƒstwowych, wojskowych i hierar-
chów powita∏ pp∏k Adam Str´k, dowódca
18. Bielskiego Batalionu Desantowo-
-Szturmowego. W spotkaniu uczestniczy∏
miejscowy ks. kpt. Mariusz To∏wiƒski, ka-
pelan tego batalionu.
Âp. kpt. S∏awomir Stró˝ak by∏ oficerem 18.
Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmo-
wego z Bielska-Bia∏ej. Poniós∏ Êmierç 
8 maja 2004 r. w wyniku obra˝eƒ spowo-
dowanych wybuchem miny-pu∏apki w po-
bli˝u Al-Imam. Kpt. Stró˝ak pe∏ni∏ s∏u˝b´ 
w Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po∏u-
dnie w II zmianie.
Ks. kpt. Mariusz To∏wiƒski towarzyszy∏ pol-
skim ˝o∏nierzom w Iraku. Swojà pos∏ugà
duszpasterskà ks. kapelan obejmowa∏ trzy

polskie bazy: dwie w Karbali – „Julliet”, gdzie
siedzib´ ma Sztab Brygady i „Lima”, gdzie sta-
cjonuje 2. Batalion Zmechanizowany oraz gdzie
jest szpital polowy; trzecià jest baza „Charlie” 
w Al Hillah, w której mieÊci si´ 1. Grupa Bojowa
oraz Batalion Logistyczny. Ks. Mariusz To∏wiƒski
jest kap∏anem diecezji drohiczyƒskiej. Pos∏ug´
kapelana w Ordynariacie Polowym WP pe∏ni od
2000 r. W roku 2003 wykona∏ 5 skoków spado-
chronowych i uzyska∏ tytu∏ „skoczka spadochro-
nowego”. W bie˝àcym roku odda∏ 3 skoki ze
spadochronem. 

Rafa∏ Chromiƒski

Bp P∏oski podzieli∏ si´ op∏atkiem z ˝o∏nierzami 
18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego

Fot. sier˝. sztab. Zbigniew Fabiszewski



Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przewodniczy∏ 16 grudnia 2004 r. Mszy Êw.
w intencji trzech polskich ˝o∏nierzy, którzy
poprzedniego dnia zgin´li w Iraku w kata-
strofie Êmig∏owca. Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e
„w ofiar´ ca∏opalnà polskich ˝o∏nierzy,  zjed-
noczonà z  ca∏opalnà Ofiarà Jezusa Chrystu-
sa  trzeba nam bardzo g∏´boko si´ zas∏u-
chaç!” Doda∏, ˝e tak trzeba si´ zas∏uchaç,
˝eby us∏yszeç s∏owa proÊby: „Niech b´dà
przepasane wasze biodra i zapalone po-
chodnie. A wy podobni do ludzi oczekujà-
cych swego Pana, (…), aby mu zaraz otwo-
rzyç, gdy nadejdzie i zako∏acze. (…) Wy te˝
bàdêcie gotowi, gdy˝ o godzinie, której si´
nie domyÊlacie, Syn Cz∏owieczy przyjdzie.” 
(¸k 12, 35-40)
We Mszy Êw. uczestniczyli Aleksander Kwa-
Êniewski – Prezydent RP, Jerzy Szmajdziƒski 
– Minister Obrony Narodowej i genera∏ Cze-
s∏aw Piàtas – Szef Sztabu Generalnego WP.

Âmierç w Iraku ponieÊli kpt. Jacek Kostecki z 2.
Szpitala Operacji Pokojowych z Wroc∏awia oraz
chor. Pawe∏ Jelonek i m∏. chor. Karol Szlàzak 
– obaj z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z To-
maszowa Mazowieckiego. SzeÊciu innych ˝o∏nie-
rzy znajdujàcych si´ na pok∏adzie Êmig∏owca zo-
sta∏o rannych. 

Przed prezbiterium ustawiono zdj´cia poleg∏ych
˝o∏nierzy, przed którymi zap∏on´∏y znicze. W cza-
sie Liturgii pieÊƒ „Ave Maria” wykona∏a Êwiato-
wej s∏awy Êpiewaczka operowa Ma∏gorzata Wa-
lewska. 
W kazaniu bp P∏oski powiedzia∏, ˝e Wojsko Pol-
skie z∏o˝y∏o kolejnà danin´ krwi. PodkreÊli∏, ˝e
ich tragicznej Êmierci nie mo˝na sprowadziç tyl-
ko do poziomu strat w ludziach, jakie ponios∏o
Wojsko Polskie w czasie pe∏nienia misji stabiliza-
cyjnej w Iraku. „Âmierç ˝o∏nierza to coÊ o wiele
wi´cej ni˝ strata! Nie ma wi´kszej mi∏oÊci ni˝ ta,
gdy ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjació∏ swo-
ich.” – powiedzia∏ z naciskiem. Doda∏, ˝e zgin´li
˝o∏nierze, ale jednoczeÊnie zgin´li: dla Rodziców
– synowie, dla Rodzeƒstwa – bracia, dla ˚on –
m´˝owie, dla Dzieci – ojcowie. „Dla nich Êmierç
kpt. Jacka KOSTECKIEGO, chor. Paw∏a JELON-
KA i m∏. chor. Karola SZLÑZAKA to nie strata, lecz
„prawdziwy bólów ból”. (Adam Mickiewicz) – po-
wiedzia∏ hierarcha. 
Biskup Polowy WP zauwa˝y∏, ˝e Êmierç ˝o∏nierzy
budzi w nas g∏ód prawdy. – Jak to si´ sta∏o, dla-
czego zgin´li polscy ˝o∏nierze, kolejni polscy ˝o∏-
nierze?!
WyjaÊni∏, ˝e ten g∏ód prawdy, który odczuwamy
na wieÊç o ich Êmierci, przyprowadzi∏ nas przed
o∏tarz S∏owa Bo˝ego i o∏tarz ofiarny znajdujàce
si´ w Katedrze Wojska Polskiego. 

„Gromadzimy si´ przy Jezusie Chrystusie w tej trud-
nej sytuacji, chocia˝ dla ˝o∏nierza oczywistej, bo
wiemy, ˝e Ten, który umar∏ i zmartwychwsta∏; Ten,
który odda∏ swoje ˝ycie nie tylko za przyjació∏ swo-
ich, ale równie˝ i za swoich nieprzyjació∏, „…prze-
zwyci´˝y∏ Êmierç, a na ˝ycie i nieÊmiertelnoÊç rzuci∏
Êwiat∏o przez Ewangeli´… (2 Tm 1,10)”. 
Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e od Jezusa Chrystusa do-
wiadujemy si´, ˝e sà takie wartoÊci w ˝yciu cz∏o-
wieka, dla których warto ˝yç i za które warto a na-
wet trzeba umieraç. „Tymi wartoÊciami sà mi∏oÊç,
sprawiedliwoÊç i pokój. Tymi wartoÊciami, które sà
warte ˝ycia, w Êwietle Ewangelii Jezusa Chrystusa,
sà nasi przyjaciele i nasi nieprzyjaciele”. 
– PrzybyliÊmy, by z∏o˝yç ho∏d wielkim synom
Rzeczpospolitej – powiedzia∏ na zakoƒczenie
Mszy Êw. min. Jerzy Szmajdziƒski. PodkreÊli∏, 
˝e „nosiç mundur to znaczy nieÊç pokój, pomagaç
ludziom, dawaç nadziej´”. Doda∏, ˝e uczestniczyli
oni wraz z przedstawicielami innych paƒstw so-
juszniczych w budowaniu pokoju w Iraku. 
Msz´ Êw. koncelebrowali m.in. ks. p∏k S∏awomir
˚arski – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego,
ks. kmdr por. Leon Szot – Kanclerz Kurii Polowej
WP, ks. p∏k Józef Srogosz – dziekan Si∏ Powietrz-
nych, ks. mjr Zbigniew K´pa – Szef Wydzia∏u
Duszpasterskiego Kurii Polowej i ks. mjr Piotr
Majka, który by∏ kapelanem w Iraku w I zmianie.
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przewodniczy∏ 18 grudnia 2004 r. Mszy Êw.
w intencji Êp. chor. Karola Szlàzaka w ko-
Êciele pw. Âw. ¸ukasza Ewangelisty w Drze-
wicy (Diecezja Radomska). W kazaniu bp
P∏oski powiedzia∏, ˝e ˝o∏nierze, którzy zgin´-
li – „s∏udzy bezpieczeƒstwa i pokoju”, „…sà
w r´ku Boga” – robià nam rachunek sumie-
nia z naszego ˝ycia, z naszej s∏u˝by, z na-
szej postawy wobec Ojczyzny. „Robià nam
rachunek sumienia z naszego honoru, z na-
szej sprawiedliwoÊci, uczciwoÊci; z naszej
mi∏oÊci do bliêniego. Oni dzisiaj zadajà nam
pytanie o naszà gotowoÊç do najwy˝szego
poÊwi´cenia, poÊwi´cenia a˝ do przelania
krwi i oddania ˝ycia w obronie wolnoÊci,
sprawiedliwoÊci i pokoju”. 

We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Janusz Zemke 
– Wiceminister Obrony Narodowej, Tadeusz Ba-
∏achowicz – Szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego i Gen. Broni Edward Pietrzyk – dowódca
Wojsk Làdowych. 
Bp P∏oski powiedzia∏ w kazaniu, ˝e w domach ro-
dzinnych kpt. Kosteckiego, chor. Jelonka i chor.
Szlàzaka puste miejsce przy wigilijnym stole nie
b´dzie symboliczne. „Nie b´dzie ono oczekiwa∏o

na niespodziewanego przybysza, ale b´dzie to
miejsce zbola∏ej i cierpiàcej mi∏oÊci. Cierpiàcej
mi∏oÊci Matek i Ojców, Braci i Sióstr, ˚on i Dzie-
ci”. Doda∏, ˝e nie ma s∏ów, którymi mo˝na by
wyraziç cierpienie, które jest udzia∏em Najbli˝-
szych Rodzin naszych ˚o∏nierzy, którzy ponieÊli
Êmierç. „Nie ma równie˝ takich s∏ów, które uko-
i∏yby ich ból”. 
„JeÊli chcemy byç wiarygodnymi Êwiadkami
Chrystusa i wspó∏uczestnikami cierpienia Rodzi-
ców i Rodzin, nie mo˝emy wyjÊç dzisiaj z tej Êwià-
tyni bez rachunku sumienia!” – zaapelowa∏ Bi-
skup Polowy WP. Doda∏, ˝e w przeciwnym wypad-
ku b´dziemy tylko politowania godnymi widzami
ludzkiego dramatu”. 
Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e z najwi´kszà czcià,
chcemy pochowaç w ziemi ojczystej cia∏o chor.
Karola Szlàzaka, który ∏aknà∏ i pragnà∏ sprawie-
dliwoÊci – nie tylko dla siebie, ale dla innych,
cz´sto nieznanych ludzi. Z∏o˝ymy w ojczystej, ro-
dzinnej ziemi doczesne szczàtki ˝o∏nierza, który
wprowadza∏ pokój tam, gdzie panuje wojna, nie-
nawiÊç i zniszczenie”. 
Bp P∏oski przewodniczy∏ modlitwom przy grobie
Êp. chor. Karola Szlàzaka. 
UroczystoÊci pogrzebowe Êp. chor. pil. Paw∏a Je-
lonka odby∏y si´ 18 grudnia 2004 r. w Truskola-

sach (Archidiecezja Cz´stochowska). Mszy Êw.
pogrzebowej w Sanktuarium Matki Bo˝ej Trusko-
laskiej (koÊció∏ pw. Âw. Miko∏aja) przewodniczy∏
ks. inf. Ireneusz SkubiÊ. Delegat Biskupa Polowe-
go WP ks. p∏k pra∏. Henryk Polak – dziekan 
2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie od-
czyta∏ na poczàtku Mszy Êw. list kondolencyjny
Bpa Tadeusza P∏oskiego. Msz´ Êw. koncelebro-
wali ks. pp∏k Wies∏aw Korpeta i ks. pp∏k Wies∏aw
Zdasienia. We Mszy Êw. uczestniczy∏ gen. dyw.
Mieczys∏aw Stachowiak, asystent Szefa Sztabu
Generalnego WP. 
Bp Stefan Regmunt, Biskup pomocniczy Diecezji
Legnickiej przewodniczy∏ 18 grudnia 2004 r. 
w legnickiej Katedrze pw. Âwi´tych Aposto∏ów
Piotra i Paw∏a Mszy Êw. pogrzebowej w intencji
Êp. mjra Jacka Kosteckiego. Msz´ Êw. koncele-
browali ks. p∏k pra∏. Andrzej Bokiej, ks. mjr. rez.
inf. W∏adys∏aw Bochnak i ks. pp∏k Stanis∏aw Szy-
maƒski – dziekan Âlàskiego Okr´gu Wojskowe-
go, który odczyta∏ list kondolencyjny Biskupa Po-
lowego WP. We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Jerzy
Szmajdziƒski – Minister Obrony Narodowej, ge-
nera∏ Czes∏aw Piàtas – Szef Sztabu Generalnego
WP, gen. dyw. Ryszard Lackner – dowódca Âlà-
skiego Okr´gu Wojskowego. 
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Polegli ˝o∏nierze wzywajà nas do rachunku sumienia z naszego ˝ycia

W ofiar´ polskich ˝o∏nierzy trzeba si´ bardzo g∏´boko zas∏uchaç

ry, pobudowano zakrysti´ i dwie boczne kaplice.
Ca∏oÊç w stylu neoklasycystycznym. W 1929 r. Bi-
skup Polowy Stanis∏aw Gall dokona∏ uroczystej
konsekracji koÊcio∏a, nadajàc mu wezwanie
Êwi´tego Jozafata. 
Wn´trze koÊcio∏a zdobià trzy o∏tarze, ambona 
i chrzcielnica, wykonane z bia∏ego marmuru 
w stylu neobarokowym. Na uwag´ zas∏uguje o∏-
tarz g∏ówny – Matka Bo˝a w otoczeniu dwóch
husarzy. Polichromia na Êcianach o tematyce pa-
triotycznej; uwag´ zwracajà obrazy przedstawia-
jàce grup´ podchorà˝ych sk∏adajàcych przysi´g´
w strojach historycznych. 
Przed koÊcio∏em ustawiono statu´ Matki Bo˝ej, któ-
rà ufundowano w setnà rocznic´ wybuchu Powsta-

nia Listopadowego. Na figurze znajduje si´ napis:
„W stuletnià Rocznic´ Powstania Listopadowego
Swej Patronce – Podchorà˝owie 1830-1930”. 
W czasie II wojny Êwiatowej koÊció∏ zamieniono na
magazyn zbo˝owy, a nast´pnie na szpital. Po woj-
nie koÊció∏ sta∏ opuszczony. Duszpasterstwu woj-
skowemu przywrócono budynek Êwiàtyni w 1960 r. 
Parafia Wojskowa po∏o˝ona jest na terenie Die-
cezji ¸om˝yƒskiej. 
Proboszczem parafii jest pp∏k Stanis∏aw D´bicki,
wikariuszem ks. Krzysztof Górski, kap∏an diecezji
∏om˝yƒskiej. Na terenie parafii zamieszkujà dwaj
kapelani emerytowani: ks. pp∏k Stanis∏aw Nowic-
ki i ks. mjr w st. spocz. Eugeniusz Sierpiƒski. 

Zjk



Nie KoÊció∏ ma si´ dostosowaç do Êwiata, 
lecz Êwiat do Ewangelii

S∏uga Bo˝y, Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski, Prymas Tysiàclecia  


