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Liturgia
KoÊcio∏a

z nauczania
Ojca Âwi´tego

Ok∏adka: Epitafium poÊwi´cone pami´ci 
poleg∏ych ˝o∏nierzy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku. 
Diwanijia, 23 stycznia 2005 r.

Kiedy jako papie˝ nawiedzi∏em w pielgrzymce
oÊwi´cimski obóz w czerwcu 1979 roku, zatrzymy-
wa∏em si´ przy tablicach poÊwi´conych ofiarom. By-
∏y na nich napisy w j´zykach: polskim, angielskim,
bu∏garskim, cygaƒskim, czeskim, duƒskim, francu-
skim, greckim, hebrajskim, jidysz, hiszpaƒskim, fla-
mandzkim, serbsko-chorwackim, niemieckim, nor-
weskim, rosyjskim, rumuƒskim, w´gierskim i w∏o-
skim. We wszystkich tych j´zykach zosta∏o zapisane
wspomnienie ofiar OÊwi´cimia, konkretnych, choç
cz´sto nieznanych osób – m´˝czyzn, kobiet i dzieci.
Zatrzyma∏em si´ wówczas d∏u˝ej przy tablicy z napi-
sem w j´zyku hebrajskim. Powiedzia∏em, ˝e ,,napis
ten wywo∏uje wspomnienie narodu, którego synów 
i córki przeznaczono na ca∏kowità eksterminacj´.
Naród ten poczàtek swój bierze od  Abrahama, któ-
ry jest naszym ojcem w wierze (por. Rz 4, 11-12), jak
si´ wyrazi∏ Pawe∏ z Tarsu. Ten naród, który otrzyma∏
od Boga Jahwe przykazanie „Nie zabijaj”. W szcze-
gólnej mierze doÊwiadczy∏ na sobie zabijania. Wo-
bec tej tablicy nie wolno nikomu przejÊç oboj´tnie”
(7 czerwca 1979).
Pami´tam, ˝e w 1979 roku ze szczególnà zadumà
stanà∏em przy tablicach, na których by∏y napisy w j´-
zyku rosyjskim i cygaƒskim. Z∏o˝one by∏y dzieje
udzia∏u Zwiàzku Radzieckiego w tamtej wojnie, ale
nie mo˝na nie pami´taç, ˝e w∏aÊnie spoÊród Rosjan
najwi´cej osób tragicznie straci∏o w niej ˝ycie. W za-
myÊle Hitlera Romowie równie˝ byli skazani na ca∏-
kowite wyniszczenie. Nie mo˝na nie doceniaç ofiary
˝ycia, jakà ponieÊli ci nasi bracia w obozie Êmierci w
OÊwi´cimiu-Brzezince. Dlatego ponownie wzywam,
aby nie przechodziç oboj´tnie wobec tych tablic. 
Zatrzyma∏em si´ w koƒcu przy tablicy polskiej. Mó-
wi∏em wtedy, ˝e doÊwiadczenie OÊwi´cimia to, „jesz-
cze jeden etap wiekowych zmagaƒ tego narodu,
mojego narodu, o podstawowe swoje prawa wÊród
narodów Europy. Jeszcze jeden g∏oÊny krzyk o pra-
wo do w∏asnego miejsca na mapie Europy. Jeszcze
jeden bolesny rozrachunek z sumieniem ludzkoÊci”.
Wypowiedzenie tej prawdy by∏o wo∏aniem o dziejo-
wà sprawiedliwoÊç dla narodu, który poniós∏ tyle

ofiar dla uwolnienia naszego kontynentu od zgubnej
ideologii nazistowskiej, a zosta∏ zaprzedany w nie-
wol´ innej wyniszczajàcej ideologii – sowieckiego
komunizmu. DziÊ powracam do tych s∏ów, aby – w
niczym im nie zaprzeczajàc – dzi´kowaç Bogu, ˝e
dzi´ki wytrwa∏emu wysi∏kowi moich rodaków Polska
znalaz∏a w∏aÊciwe miejsce na mapie Europy. Oby
ten historyczny fakt owocowa∏ wzajemnym ubogace-
niem duchowym wszystkich Europejczyków.
Podczas pobytu w OÊwi´cimiu mówi∏em te˝, ˝e na-
le˝a∏oby zatrzymaç si´ przy ka˝dej tablicy. Uczyni∏em
to, przechodzàc w modlitewnej zadumie od jednej
do drugiej i polecajàc mi∏osierdziu Bo˝emu wszyst-
kich zamordowanych tam przedstawicieli narodów,
które zosta∏y dotkni´te przez okrucieƒstwo wojny.
Modli∏em si´, równie˝ za ich wstawiennictwem, o
dar pokoju dla Êwiata. Czyni´ to nieustannie, ufajàc,
˝e w ka˝dych okolicznoÊciach b´dzie zwyci´˝a∏o po-
szanowanie godnoÊci osoby ludzkiej, prawa ka˝de-
go cz∏owieka do swobodnego poszukiwania prawdy,
do zachowania norm moralnoÊci, do czynienia spra-
wiedliwoÊci i wymagania warunków ˝ycia godnych
cz∏owieka (por. Jan XXIII, List apost. Pacem in terris:
AAS 55 [1963], 295-296).
Mówiàc o ofiarach OÊwi´cimia, nie mog´ nie przy-
pomnieç, ˝e poÊród tego nieopisanego nagroma-
dzenia z∏a objawi∏o si´ równie˝ heroiczne dobro. 
Z pewnoÊcià wielu by∏o tych, którzy z wolnoÊcià du-
cha podejmowali przymus cierpienia, okazujàc mi-
∏oÊç nie tylko wspó∏wi´êniom, ale równie˝ opraw-
com. Wielu czyni∏o to z mi∏oÊci Boga i cz∏owieka, in-
ni w imi´ najwy˝szych wartoÊci duchowych. Dzi´ki
postawie ich wszystkich potwierdzi∏a si´ prawda,
która tak cz´sto pojawia si´ w Biblii: choç cz∏owiek
jest zdolny do czynienia z∏a, nawet ogromnego z∏a,
to z∏o nie b´dzie mia∏o ostatniego s∏owa. Nawet 
w otch∏ani cierpienia mo˝e zwyci´˝aç mi∏oÊç. OÊwi´-
cimskie Êwiadectwo tej mi∏oÊci nie mo˝e zostaç za-
pomniane. Ono musi nieustannie budziç sumienia,
gasiç spory, przyzywaç do pokoju.

Jan Pawe∏ II
Watykan,15 stycznia 2005 r.

OÊwi´cim – w modlitewnej zadumie przy ka˝dej tablicy

Wcià˝ ˝ywe sà w mojej pami´ci chwile, gdy po raz
pierwszy odwa˝y∏em si´ wyjechaç na wózku poza
dom i mog∏em staç pod drzewem, s∏uchaç jego szu-
mu, dotykaç szorstkiej kory.
Mog∏em dotknàç trawy, zerwaç jej troch´, powà-
chaç… Soczysta, pachnàca, zielona… – dla innych
prozaiczna codziennoÊç, a dla mnie… ˝ycie, natura,
pi´kno, radoÊç, ukojenie…
Niejednokrotnie przestajemy ceniç coÊ bardzo wa˝-
nego, tylko dlatego, ˝e spowszednia∏o nam to, co
mamy.
Dopiero utrata tej wartoÊci uÊwiadamia nam, jak
wiele zosta∏o nam dane i jak ma∏o potrafimy to do-
ceniç i cieszyç si´ tym…

Jacek Ryng
(niepe∏nosprawny uczestnik 45. Mi´dzynarodowej

Pielgrzymki ˚o∏nierzy do Lourdes w 2003 r.)

Aby nie zmarnowaç ˝ycia

2 luty – Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego [¸k 2,
22-32]
„Gdy potem up∏yn´∏y dni ich oczyszczenia
wed∏ug Prawa Moj˝eszowego, przynieÊli 
Je do Jerozolimy, aby przedstawiç Panu.” 
(¸k 2, 22)
Ofiarowanie Jezusa wià˝e si´ z nakazem od-
dania si´ Bogu Jahwe na w∏asnoÊç, wype∏nie-
nie Prawa jest oznakà pos∏uszeƒstwa Maryi
wobec Boga i bezwzgl´dnego zaufania Jego
Zbawczemu Planowi. Czy ja, który jestem 
w KoÊciele Chrystusowym, potrafi´ ofiarowaç
Bogu swoje plany, radoÊci, smutki, niepowo-
dzenia, ca∏ego siebie ze wszystkimi zaletami 
i wadami jakie posiadam. Moja ofiara b´dzie
jeszcze doskonalsza, gdy ofiaruj´ siebie Bogu
przez r´ce Maryi.

6 luty – 5. Niedziela zwyk∏a [Mt 5, 13-16]
„Nie mo˝e si´ ukryç miasto po∏o˝one na
górze.” (Mt 5, 14b)
Mamy byç miastem po∏o˝onym na górze, któ-
re jest jak punkt odniesienia dla wszystkich w
drodze. Miasto przygarnia, daje bezpieczeƒ-
stwo, ale ma te˝ swoje granice, mury i prawa.
ChrzeÊcijanin ma obowiàzek dawaç bezpie-
czeƒstwo miastu pokoju, Jeruzalem niebieskie-
mu KoÊcio∏owi. JeÊli zrezygnujemy z bycia so-
là, Êwiat∏em i miastem, to utracimy swój smak 
i zostaniemy podeptani przez ludzi. Mo˝e wi´c
warto podjàç solidne postanowienie odzyska-
nia pierwotnego smaku i pierwotnej Êwiat∏oÊci
serca tak, aby inni widzieli, jak wspania∏e rze-
czy Bóg nam uczyni∏ i chwalili Go.

9 lutego – Âroda Popielcowa [Mt 6, 1-6]
„Strze˝cie si´, ˝ebyÊcie uczynków pobo˝-
nych nie wykonywali przed ludêmi po to,
aby was ludzie widzieli; inaczej nie b´-
dziecie mieli nagrody u Ojca waszego,
który jest w niebie.” (Mt 6,1)
S∏yszymy dzisiaj s∏owa, które dla ka˝dego 
z nas kiedyÊ si´ ziszczà: „prochem jesteÊ i w
proch si´ obrócisz”. Co ci wtedy zostanie? Co
b´dziesz mia∏ z tego, co tak skwapliwie zgro-
madzi∏eÊ za ˝ycia? Je˝eli chcemy mieç nagro-
d´ w niebie, Jezus dzisiaj nam pokazuje, jak
nale˝y post´powaç,  a czego unikaç, a przede
wszystkim nie bàdêmy ob∏udni! My Polacy,
cz´sto lubimy robiç rzeczy „na pokaz”. Jezus
stanowczo gani takà postaw´, a ci, którzy jà
przybierajà, ju˝ nagrod´ swojà otrzymali. Co
b´dzie z nimi, gdy „w proch si´ obrócà”? Ja-
ka˝ wtedy dla nich zap∏ata?    

13 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu [Mt 4, 
1-11]
„Nie samym chlebem ˝yje cz∏owiek, lecz
ka˝dym s∏owem, które pochodzi z ust Bo-
˝ych.” (Mt 4, 1-11)
DziÊ podejmujemy mniej lub bardziej prze-
myÊlane postanowienia wielkopostne, które
majà na celu umartwienie cia∏a i jednocze-
Ênie majà one stworzyç przestrzeƒ w naszej
duszy, aby ten czas zaobfitowa∏ owocem na-
szego nawrócenia i przylgni´cia do Boga.
Dajmy si´ poprowadziç Duchowi Bo˝emu
niekoniecznie tam, gdzie jest nam dobrze czy
przyjemnie. Lecz podejmijmy trud pustyni.
˚ywmy si´ s∏owem, które pada z ust Bo˝ych.
„Bo w ogniu doÊwiadcza si´ z∏oto, a ludzi mi-
∏ych Bogu – w piecu utrapienia”.

11 lutego – Âwiatowy Dzieƒ Chorego

Biskup Polowy u chorych w szpitalu
wojskowym w Lublinie. Fot. Ks. mjr Z. K´pa
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W bazie dowództwa Wielonarodowej 
Dywizji Centrum-Po∏udnie w Diwaniji 
23 stycznia 2005 r. odby∏a si´ uroczystoÊç 
ods∏oni´cia Epitafium poÊwi´conego pa-
mi´ci poleg∏ych ˝o∏nierzy Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego w Iraku.

W uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li: dowódca
Wielonarodowej Dywizji gen. dyw. Andrzej
Ekiert, przyjmujàcy obowiàzki dowódcy
MND CS gen. dyw. Waldemar Skrzypczak,
dowództwo i sztab oraz ˝o∏nierze Polskiego
Kontyngentu Wojskowego stacjonujàcy w ba-
zie Echo.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ na placu apelo-
wym z∏o˝eniem meldunku dla Dowódcy Dywi-
zji. Po odegraniu hymnu paƒstwowego, prze-
mówienie wyg∏osi∏  gen. dyw. Andrzej Ekiert,
który powiedzia∏ mi´dzy innymi: „Na tej tabli-
cy, której ceremonia ods∏oni´cia zgromadzi∏a
nas tutaj, zapisana jest droga chwa∏y polskie-
go ˝o∏nierza.“
Nastepnie delegacja w sk∏adzie: gen. dyw.
Andrzej Ekiert, pp∏k Jerzy Gut, st. szer. Grze-
gorz Solich ods∏oni∏a tablic´ upami´tniajàcà
16 ˝o∏nierzy, którzy ponieÊli Êmierç w Iraku.
Po odegraniu sygna∏u „capstrzyk“, kapelan
Wielonarodowej Dywizji ks. pp∏k Krzysztof

Karpiƒski poÊwi´ci∏ Epitafium. 
W czasie uroczystej ceremonii zo-
sta∏ z∏o˝ony ho∏d wszystkim polskim
˝o∏nierzom poleg∏ym podczas pe∏-
nienia s∏u˝by w Iraku. 
UroczystoÊç na placu zakoƒczy∏a
salwa kompanii honorowej. 
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci na
placu, Epitafium zosta∏o przewie-
zione w asyÊcie kompanii honoro-
wej do kaplicy, gdzie odby∏a si´
Msza Êw. w intencji polskich ˝o∏nie-
rzy poleg∏ych w czasie Misji Stabili-
zacyjnej w Iraku. Msz´ Êw. celebro-
wali: kapelan Wielonarodowej Dy-
wizji, ks. pp∏k Krzysztof Karpiƒski
oraz przyjmujàcy obowiàzki ks.
pp∏k Waldemar Rawiƒski.
Ks. pp∏k Krzysztof Karpiƒski powie-
dzia∏ w homilli: „˚o∏nierz nie boi si´
Êmierci, ˝o∏nierz boi si´ zapomnienia...“, „...o
nas ˝o∏nierzach pami´ta nasze Paƒstwo, prze-
cie˝ ta tablica zosta∏a wykonana w Polsce, sta-
raniem Ministerstwa Obrony Narodowej...“.
Po Mszy Êwi´tej ks. kapelan Wielonarodowej
Dywizji skierowa∏ s∏owa podzi´kowania pod
adresem Ministerstwa Obrony Narodowej 
i Dowództwa Wojsk Làdowych za pomoc 

w ufundowaniu tablicy upami´tniajàcej na-
szych 16 poleg∏ych ˝o∏nierzy. W sposób szcze-
gólny ks. Karpiƒski podzi´kowa∏ Ministrowi
Obrony Narodowej za jego obecnoÊç wÊród
˝o∏nierzy w najtrudniejszych momentach ich
s∏u˝by.

mjr Wies∏aw Adamski
Wydzia∏ Prasowy i Informacji MND CS

Ods∏oni´cie Epitafium poÊwi´conego pami´ci poleg∏ych ˝o∏nierzy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przebywa∏ w dniach 4-7 stycznia br. 
w Watykanie. Podczas spotkania z Ojcem
Êw. Janem Paw∏em II wyrazi∏ wdzi´cznoÊç
za nominacj´ i poprosi∏ o b∏ogos∏awieƒ-
stwo dla swojej pos∏ugi pasterskiej, ludzi
w mundurach i  wszystkich pracujàcych w
Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Biskup polowy pojecha∏ do Ojca Êwi´tego ra-
zem z Abp. S∏awojem Leszkiem G∏ódziem, or-
dynariuszem warszawsko-praskim, biskupem
pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej
Stanis∏awem K´dziorà oraz proboszczem Ka-
tedry Polowej, ks. pra∏atem p∏k. Robertem
Mokrzyckim, dyrektorem Caritas Ordynariatu
polowego.
W Êrod´ 5 stycznia biskup polowy Tadeusz
P∏oski uczestniczy∏ w pierwszej audiencji gene-
ralnej w 2005 r. w Auli Paw∏a VI.
– Wraz z nami, powiedzia∏ „NS” biskup P∏o-
ski, w auli byli sportowcy i przedstawiciele klu-
bu Cracovia, którzy przybyli do Ojca Êw., by
uczciç stulecie istnienia krakowskiego klubu. 
W auli zrobi∏o si´ kolorowo od klubowych
szalików, którymi wymachiwali wiwatujàc na
czeÊç  Jana Paw∏a II. Krakowscy sportowcy za-
Êpiewali papie˝owi jego ulubionà pastora∏k´
„Oj, MaluÊki, MaluÊki”. Na zakoƒczenie au-
diencji Jan Pawe∏ II poprosi∏ wszystkich bisku-
pów, by udzielili obecnym w auli b∏ogos∏a-
wieƒstwa.
Âwi´to Epifanii, 6 stycznia, jest we W∏oszech
dniem wolnym od pracy. – W∏osi nazywajà je
Befana; i jest to dzieƒ wielkiej radoÊci dla
dzieci. – Na Via Conciliazione – podzieli∏ si´
wra˝eniami biskup P∏oski, by∏o radoÊnie i ko-
lorowo. Wielkà atrakcjà dla najm∏odszych by-
∏a Befana, czyli czarownica, trójko∏owy moto-

cykl monstrum z przyczepionà miot∏à. Na
plac Êw. Piotra, do ˝∏óbka, gdzie ju˝ oczywi-
Êcie byli tradycyjni Trzej Królowie, przyby∏
jeszcze  orszak królewski na 27 koniach. Jed-
nak w tym roku, podkreÊli∏ bp P∏oski, na tej
Êwiàtecznej radoÊci po∏o˝y∏ si´ cieƒ Tsunami.
Dziennikarze obecni na placu pytali nas, jak
w naszych krajach prze˝ywamy t´ tragedi´.
Po Modlitwie Anio∏ Paƒski Jan Pawe∏ II popro-
si∏ wszystkich o solidarnoÊç z ludêmi dotkni´-
tymi cierpieniem w Azji po∏udniowo-wschod-
niej.
Po Modlitwie Anio∏ Paƒski polscy biskupi zo-
stali zaproszeni do Jana Paw∏a na obiad. 
6 stycznia to równie˝ dzieƒ Wigilii dla obrzàd-
ków wschodnich i grekokatolików. Na obie-
dzie obecni wi´c byli biskupi obrzàdku greko-
katolickiego, pracujàcy w Watykanie. WÊród

nich by∏y Prefekt Kongregacji ds. KoÊcio∏ów
Wschodnich, Abp Marusyn. – Podczas rozmo-
wy – powiedzia∏ bp P∏oski, Ojciec Êwi´ty na-
wiàza∏ do sytuacji na Ukrainie, którà si´ ˝ywo
interesuje. Wspomina∏ równie˝ swojà wizyt´
na Ukrainie. By∏a te˝ mowa o przykrych sto-
sunkach polsko-ukraiƒskich w przesz∏oÊci;
Jan Pawe∏ II nawiàza∏ do czasów Petlury, Pi∏-
sudskiego i Bandury. – Abp G∏ódê i ja mieli-
Êmy okazj´ podzi´kowaç Ojcu Êwi´temu za
okazane nam zaufanie i powierzenie tak od-
powiedzialnych misji w diecezji warszawsko-
-praskiej i diecezji polowej. Biskup G∏ódê
wspomnia∏ o 85. rocznicy Bitwy pod Radzymi-
nem, przypadajàcej w 2005 r. To miejsce 
i to wydarzenie naszej historii wpisa∏o si´ te˝
˝ywo w biografi´ polskiego papie˝a.
Biskup polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski otrzy-
ma∏ od Ojca Êw. krzy˝  pektoralny i ró˝aniec.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Biskup Polowy u Ojca Âwi´tego
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Sakrament Jego Cia∏a
i Jego Krwi 
nie dopuszcza fa∏szu

Sakramenty Eucharystii i Pojednania
sà ze sobà ÊciÊle zwiàzane. JeÊli Eu-
charystia w sposób sakramentalny
uobecnia odkupieƒczà Ofiar´ Krzy˝a,
oznacza to, i˝ wynika z niej nieustan-
na potrzeba nawrócenia, osobistej
odpowiedzi na wezwanie, jakie Êw.
Pawe∏ skierowa∏ do chrzeÊcijan w Ko-
ryncie: «W imi´ Chrystusa prosimy:
pojednajcie si´ z Bogiem!» (2 Kor 5,
20). Je˝eli wi´c chrzeÊcijanin ma na
sumieniu brzemi´ grzechu ci´˝kiego,
to, aby móg∏ mieç pe∏ny udzia∏ 
w Ofierze Eucharystycznej, obowiàz-
kowà staje si´ droga pokuty, poprzez
sakrament Pojednania.
Oceny stanu ∏aski dokonuje oczywi-
Êcie on sam, gdy˝ dotyczy ona sumie-
nia. Jednak w przypadkach zachowa-
nia, które na forum zewn´trznym, 
w sposób powa˝ny, oczywisty i sta∏y
jest przeciwne normom moralnym,
KoÊció∏, w duszpasterskiej trosce o pra-
wid∏owy porzàdek we wspólnocie
oraz o szacunek dla sakramentu, nie
mo˝e wzbraniaç si´ przed podejmo-
waniem odpowiednich kroków. W sy-
tuacji jawnego braku dyspozycji mo-
ralnej winien stosowaç norm´ Kodek-
su Prawa Kanonicznego, mówiàcà 
o mo˝liwoÊci niedopuszczenia do Ko-
munii eucharystycznej tych, którzy
«trwajà z uporem w jawnym grzechu
ci´˝kim»...
...Eucharystia, jako najwy˝szy sakra-
mentalny wyraz komunii w KoÊciele,
domaga si´ tego, by by∏a sprawowana
w kontekÊcie spójnoÊci tak˝e zewn´trz-
nych wi´zów komunii. W sposób szcze-
gólny, poniewa˝ jest ona «jak wype∏-
nienie ˝ycia duchowego i cel wszystkich
sakramentów», wymaga zachowania
rzeczywistych wi´zów komunii w odnie-
sieniu do sakramentów, zw∏aszcza
Chrztu i sakramentu Âwi´ceƒ. Nie jest
mo˝liwe udzielenie Komunii osobie,
która nie by∏aby ochrzczona lub która
odrzuca∏aby pojmowanà integralnie
prawd´ wiary o tajemnicy Eucharystii.
Chrystus jest prawdà i daje Êwiadectwo
prawdzie (por. J14, 6; 18, 37); sakra-
ment Jego Cia∏a i Jego Krwi nie do-
puszcza fa∏szu.

Jan Pawe∏ II
Z Encykliki „Ecclesia de Eucharistia“

2 lutego – Âwiatowy Dzieƒ ˚ycia Konsekrowanego

WÊród katolików na Wschodzie

Odkrywanie Boga w polskiej kulturze...
W kaplicy Biskupów Polowych 12 stycznia
br. wraz z Biskupem Polowym Tadeuszem
P∏oskim za katolików na Wschodzie mod-
li∏a si´ m.in. siostra Pallotynka, Agata
Browarczyk SAC. Siostra Agata Browar-
czyk pochodzi z Parafii Szemrud ko∏o
Gdyni, z diecezji gdaƒskiej. W Zgroma-
dzeniu Sióstr Pallotynek jest od 1977 r. 
W latach 1998-2004 pracowa∏a w Jeka-
terynburgu na Syberii,  a od paêdziernika
2004 pracuje w Berezie Kartuskiej na Bia-
∏orusi.

Siostra Agata musia∏a wróciç do Polski, po-
niewa˝ nie otrzyma∏a na Bia∏orusi pozwolenia
na d∏u˝szy pobyt. Po krótkich odwiedzinach 
u swoich sióstr zakonnych zamierza wróciç na
Bia∏oruÊ z nadziejà  na otrzymanie zgody na
ponowne podj´cie pracy w duszpasterstwie
katolickim na Bia∏orusi.
PoprosiliÊmy siostr´ Agat´, by podzieli∏a si´ 
z czytelnikami „Naszej S∏u˝by” doÊwiadcze-
niami swojej pracy na Syberii i na Bia∏orusi.

Siostra Agata Browarczyk SAC:
Tam, gdzie teraz pracuj´ – w Berezie Kartu-
skiej na Bia∏orusi – w przesz∏oÊci kwit∏o ˝ycie
chrzeÊcijaƒskie. By∏y to okolice, gdzie gospo-
darowali Ojcowie Kartuzi. By∏ klasztor i za-
mek... DziÊ te okolice to obraz zniszczenia,
ruiny – ko∏chozy, rozwalajàce si´ domy, gdzie
przewa˝nie mieszkajà samotne babcie albo
starsze ma∏˝eƒstwa. Ci ludzie do dziÊ pracujà
w ko∏chozach za worek zbo˝a i sa∏a (s∏oniny).
Przera˝a to, ˝e dobro, które tu kiedyÊ zosta∏o
zaszczepione, zniszczy∏ system komunistyczny.
Ale nie tylko zniszczenia materialne przera˝a-
jà, ale i spustoszenia w ludziach, ich religijno-
Êci. W odró˝nieniu od Rosji, Syberii, gdzie
przedtem pracowa∏am, tu sà ludzie ochrzcze-
ni, ale nie ˝yjà wy˝szymi wartoÊciami, nie
praktykujà. W Rosji do KoÊcio∏a garn´li si´ 
w wi´kszoÊci m∏odzi ludzie, nieochrzczeni.
Dla nich jednak  przynale˝noÊç do KoÊcio∏a
by∏a znakiem Êwiadomego wyboru Boga.
Na Bia∏orusi m∏odzi ludzie wyrywajà si´ do
wi´kszych miast, by choç skoƒczyç trzyletnie
studia (po 11. latach edukacji), nie widzà 
w  Berezie szans na rozwijanie si´. 
Zauwa˝y∏am, ˝e w Rosji, w wi´kszych mia-
stach cz´sto ludzie z prasy, z mediów dowia-
dujà si´, ˝e tu i tu jest koÊció∏ i do niego tra-
fiajà w ten sposób. Dzienni-
karze pojawiajà si´ cz´sto
tam, gdzie budujà si´ nowe
koÊcio∏y...
Pytamy wtedy, jak pani, pan
dowiedzia∏ si´, ˝e tu jest ko-
Êció∏ katolicki, mówià, np. ˝e
oglàdali na Bo˝e Narodze-
nie lub w inne Êwi´to katolic-
kie w telewizji.
Jest te˝  osoba ze Wspólnoty
Polskiej, która na dwóch uni-
wersytetach uczy nie tylko
Polaków, ale i innych ch´t-
nych, j´zyka polskiego, hi-
storii i kultury polskiej. To nie
jest tylko nauka pisania 
i czytania, ale przede wszyst-

kim poznawanie g∏´bokich êróde∏ kultury pol-
skiej, która jest kulturà chrzeÊcijaƒskà. Dzi´ki
jej pracy, jak si´ zorientowa∏am, prawie po∏o-
wa  ludzi, którzy sà w KoÊciele w Jekateryn-
burgu, odkry∏a wiar´. A wi´c nie przez kate-
chez´, programy czysto religijne, ale przez
kultur´ polskà  do wiary. Dla tych ludzi to by-
∏a droga odkrywania, ˝e sà dzieçmi Boga.
˚eby zobrazowaç naszà dzia∏alnoÊç misyjnà
w Jekaterynburgu na Syberii podam kilka
liczb. W 1993 r. przyjecha∏ tu pierwszy ka-
p∏an, który zaczyna∏ prac´ duszpasterskà 
z 7. osobami, a gdy wyje˝d˝a∏am rok temu,
parafia liczy∏a ju˝ ponad 500 osób. W nie-
dziel´ by∏y cztery Msze Êw. i przychodzi∏o ok.
300 osób. Mo˝na powiedzieç, ˝e jak na tak
du˝e miasto (Jekaterynburg – ok. 2 mln) 200
nowoochrzczonych katolików to niewiele, ale
patrzàc w kategoriach zaczynu ewangeliczne-
go to sporo.
A jak wyglàdajà relacje katolików z prawo-
s∏awnymi na Syberii? W poczàtkach powsta-
wania naszego koÊcio∏a stosunki by∏y bardzo
przyjazne. W Êwi´ta katolickie i prawos∏awne
odwiedzaliÊmy si´ wzajemnie, pozdrawiali-
Êmy, wspó∏pracowaliÊmy. JeÊli chodzi o ludzi
Êwieckich – oni nie ró˝nicujà, wiedzà, ˝e jest
jeden Bóg, jedna wiara, a sà prawos∏awnymi,
bo tu si´ urodzili i zostali ochrzczeni w tym ob-
rzàdku. Ta sytuacja si´ zmieni∏a z chwilà og∏o-
szenia przez Ojca Êwi´tego nowych diecezji
na terenie Rosji. W Jekaterynburgu reakcje
prawos∏awia na te decyzje by∏y du˝o spokoj-
niejsze ni˝ w Nowosybirsku czy Irkucku. Tam
przed koÊcio∏ami katolickimi popi prawos∏aw-
ni organizowali protesty wiernych prawos∏aw-
nych. Opowiadano, ˝e byli to ludzie wybiera-
ni i op∏aceni przez popów. To pogorszenie 
atmosfery w relacjach mi´dzy katolicyzmem 
a prawos∏awiem sz∏o raczej od góry ni˝ od
zwyk∏ych ludzi. Na dowód opowiem o takich
dwóch pi´knych obrazkach. Mo˝na powie-
dzieç ekumenicznych. Swego czasu odwie-
dza∏am chorà staruszk´ katoliczk´. Mia∏a po-
nad 90 lat. Razem si´ modli∏yÊmy. Przychodzi-
∏a do niej sàsiadka, siedemdziesi´cioletnia,
która by∏a prawos∏awna. Ona si´ z nami mo-
dli∏a i zawsze prosi∏a, by si´ mog∏a z nami ra-
zem pomodliç. Takich pi´knych przyk∏adów
mog∏abym przytoczyç wiele... 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Rok Eucharystii

Fot. Ks. mjr Z. K´pa
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W tradycji hebrajskiej akt posypania g∏o-
wy popio∏em oznacza∏ u grzeszników
skruch´ i wol´ nawrócenia. Popió∏ ozna-
cza, ˝e ˝ycie ludzkie jest kruche i przemi-
jajàce. Wielki Post, a konkretnie rozpo-
czynajàca go Âroda Popielcowa jest w Ko-
Êciele katolickim dobrà okazjà do tego,
aby przez posypanie g∏ów popio∏em
wierni przygotowali si´ na przemian´ 
i korekt´ ˝yciowych postaw, a przez sa-
krament pokuty mogli z radoÊcià oczeki-
waç na Wielkanoc – pamiàtk´ Zmar-
twychwstania Paƒskiego.

Post, jako cz´Êciowe lub ca∏kowite powstrzy-
manie si´ od pokarmów i napojów, praktyko-
wany jest w wielu religiach. W tradycji hebraj-
skiej wyra˝a on wol´ ˝alu za pope∏nione z∏o
(1 Sm 7,6; JI 1,14; Hi 3,5-9), pamiàtk´ prze-
baczenia (Jom Kippur – Kp∏ 16,29-34), b∏a-
ganie w sytuacji nieszcz´Êç (2 Krn 20,3-4; Ezd
8,21-23). Cz´sta ja∏mu˝na, post i modlitwa
ÊciÊle si´ ze sobà wià˝à. Prorocy, a przede
wszystkim Izajasz, nie przestajà nawo∏ywaç,
aby post towarzyszy∏ rzeczywistej przemianie
serca oraz solidarnoÊci z ubogimi (I˝ 58).
Praktyka postu widoczna jest równie˝ w ˝yciu
Jezusa: sp´dza 40 dni na pustyni poszczàc
(Mt 4,2; Mk 1,13; ¸k 4,2); wzywa uczniów,
aby nie poÊcili na pokaz (Mt 6,16-18); og∏a-
sza, ˝e uczniowie zdà˝à jeszcze poÊciç, gdy
zabraknie „pana m∏odego” (Mt 9,14-15);
prosi, aby post szed∏ w parze z pokorà (¸k
18,9-14). Aposto∏owie te˝ wydajà si´ byç
ludêmi praktykujàcymi post i modlitw´ (Dz
10,9; 13,2-3). KoÊció∏ staro˝ytny nada∏ spe-
cjalne znaczenie praktyce postu: Didache 
– tekst z I-II wieku, przypisuje go w Êrod´
(zdrada Judasza) i piàtek (ukrzy˝owanie); we-
d∏ug Êw. Jana Chryzostoma i Êw. Augustyna,
post jest pozorny, jeÊli nie ∏àczy si´ z ja∏mu˝-
nà na rzecz tych, którzy sà g∏odni.
W ostatnich czasach dyscyplina koÊcielna co
do postów uleg∏a rozluênieniu: wraz z konsty-
tucjà apostolskà Paenitemini (Pawe∏ VI, 1966)
sposób ich praktykowania uzale˝niono od de-
cyzji biskupów lokalnych. W zasadzie pozo-
sta∏y ju˝ tylko dwa dni postu Êcis∏ego – Âroda
Popielcowa i Wielki Piàtek, z jednym posi∏-
kiem w ciàgu ca∏ego dnia. Wszystkie inne
piàtki powinny tradycyjnie pozostawaç bez-
mi´sne, o ile w tym dniu nie przypada wa˝ne
koÊcielne Êwi´to. Z punktu widzenia ducho-
woÊci post jest proponowany jako pomoc 
w nawróceniu, modlitwie i przyswajaniu S∏owa
Bo˝ego, pozwala te˝ z wi´kszym zrozumie-
niem patrzeç na ubo˝szych od siebie.
Jaki post jest mi∏y Panu? Odpowiedê znajdzie-
my w Ksi´dze Izajasza (58, 4-10): „Otó˝ poÊ-
cicie wÊród waÊni i sporów, i wÊród bicia nie-
godziwà pi´Êcià. Nie poÊçcie tak, jak dziÊ 
czynicie, ˝eby si´ rozlega∏ zgie∏k wasz na wy-
sokoÊci. Czy˝ to jest post, jaki Ja uznaj´,
dzieƒ, w którym si´ cz∏owiek umartwia? Czy
zwieszanie g∏owy jak sitowie i u˝ycie woru z
popio∏em za pos∏anie – czy˝ to nazwiesz po-
stem i dniem mi∏ym Panu? Czy˝ nie jest raczej
ten post, który wybieram: rozerwaç kajdany
z∏a, rozwiàzaç wi´zy niewoli, wypuÊciç wolno
uciÊnionych i wszelkie jarzmo po∏amaç; dzie-
liç swój chleb z g∏odnym, wprowadziç w swój

dom biednych tu∏aczy, nagiego, którego uj-
rzysz, przyodziaç i nie odwróciç si´ od wspó∏-
ziomków. Wtedy twoje Êwiat∏o wzejdzie jak zo-
rza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawied-
liwoÊç twoja poprzedzaç ci´ b´dzie, chwa∏a
Paƒska iÊç b´dzie za tobà. Wtedy zawo∏asz, 
a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On (rzek-
nie): „Oto jestem!” JeÊli u siebie usuniesz jarz-
mo, przestaniesz groziç palcem i mówiç prze-
wrotnie, jeÊli podasz twój chleb zg∏odnia∏emu
i nakarmisz dusz´ przygn´bionà, wówczas twe
Êwiat∏o zab∏yÊnie w ciemnoÊciach, a twoja
ciemnoÊç stanie si´ po∏udniem”.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna Âroda Po-
pielcowa. „Bàdê mi litoÊciw...” – ze s∏owami
pokutnej modlitwy wierni gromadzà si´ w Êwià-
tyniach, aby rozpoczàç czterdziestodniowy
okres pokuty. JesteÊmy Êwiadomi naszych win 
i chcemy si´ z nich oczyÊciç. Pragniemy podjàç
zbawienne czyny pokutne: modlitw´, post i ja∏-
mu˝n´. Naszà gotowoÊç odpowiedzenia na
wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie si´!” wyra-
˝a popió∏, który nak∏adamy na nasze g∏owy.
Uznajemy, ˝e sami jesteÊmy prochem, ale Bóg
pragnie odmieniç nasz los, pragnie przypro-
wadziç nas do siebie i dlatego daje nam Êwi´-
ty czas pokuty, abyÊmy umieli i chcieli w nale-
˝yty sposób prze˝yç nadchodzàce Âwi´ta Pas-
chalne. „Nawróçcie si´ do Pana, Boga wasze-
go!”– te s∏owa skierowane przez proroka Joela
do narodu wybranego, odnosimy w tym dniu
do siebie. Pomni przestrogi Êw. Paw∏a Aposto-
∏a, abyÊmy „nie przyjmowali ∏aski Bo˝ej na
pró˝no”, ws∏uchujemy si´ w pouczenia Jezusa
o prawdziwej modlitwie, ja∏mu˝nie i poÊcie, by
dzi´ki nim zas∏u˝yç na nagrod´ u Ojca.

„Kto si´ w opiek´...” 
– I Niedziela Wielkiego Postu.

Liturgia ukazuje nam Jezusa Chrystusa, który
przez walk´ z szatanem uÊwi´ci∏ okres pokuty.
Tak te˝ i KoÊció∏ podejmuje w tym czasie wal-
k´ ze z∏em, ˝ywiàc si´ s∏owem Bo˝ym i Eucha-
rystià. Trzeba, abyÊmy szerzej otwierali serca

na g∏os Boga, a tak˝e gorliwiej uczestniczyli w
Eucharystii. Tu znajdziemy prawdziwy Chleb,
który zapewni nam ˝ycie. Âwi´ty Pawe∏ poucza
nas, ˝e êród∏em zbawienia i Bo˝ego b∏ogos∏a-
wieƒstwa jest wiara przyj´ta sercem i wyzna-
na s∏owem. Takiego wyznania wiary uczy Moj-
˝esz naród izraelski, przy okazji ofiarowania
p∏odów ziemi. Przyk∏adem prawdziwej wiary 
i ca∏kowitego opowiedzenia si´ za Bogiem
jest Jezus Chrystus. Poddany próbie potrójne-
go kuszenia, nie ulega pokusom szatana, lecz
odnosi nad nim zwyci´stwo.
Wo∏amy do Boga: „Bo˝e, us∏ysz nasze wo∏ania,
naucz nas prawdziwej wiary i dopomó˝ dobrze
prze˝yç ten Êwi´ty czas Wielkiego Postu.”

„W krzy˝u cierpienie” 
– II Niedziela Wielkiego Postu.

Eucharystia jest wspania∏à i niepoj´tà tajem-
nicà. Wobec niej stajemy bezradni, jak
uczniowie, którzy ujrzeli przemienionego 
i chwalebnego Jezusa. Musimy sobie uÊwia-
domiç, ˝e Eucharystia jest znakiem i zadat-
kiem naszego uczestnictwa w ˝yciu wiecznym.
Ta ÊwiadomoÊç winna nas sk∏aniaç do prze-
miany ˝ycia, aby godnie kroczyç na spotkanie
z Panem. Powinno to byç dla nas szczególnie
wa˝ne w∏aÊnie teraz, w okresie Wielkiego Po-
stu, kiedy brzmi jeszcze w naszych uszach we-
zwanie Jezusa: „Nawracajcie si´ i wierzcie 
w Ewangeli´”.
Pos∏ugujàc si´ starodawnym rytem, Bóg za-
wiera z Abrahamem przymierze. Przypiecz´-
towuje w ten sposób dane mu wczeÊniej
obietnice. Bóg zapowiedzia∏ bowiem Abraha-
mowi bardzo liczne potomstwo i obj´cie w
posiadanie ziemi Kankan. Dla chrzeÊcijan zie-
mià obiecanà jest ojczyzna niebieska, a w
przysz∏oÊci – uwielbiony Chrystus. Takiego Je-
zusa przedstawia nam ju˝ Ewangelia. Ucznio-
wie widzà przemienionego Jezusa w chwale
niebieskiej jako umi∏owanego Syna Bo˝ego.
Prosimy Boga: „Bo˝e, Ty pos∏a∏eÊ na Êwiat swo-
jego umi∏owanego Syna, aby dokona∏ dzie∏a
odkupienia. Wys∏uchaj naszego wo∏ania i na-
ucz wszystkich ludzi wype∏niaç Twoje s∏owa.”

„Bàdê mi litoÊciw…” 
– III Niedziela Wielkiego Postu. 

Jezus Chrystus gromadzi nas na s∏uchanie
s∏owa i ∏amanie chleba. Stajemy przed Nim
w prawdzie i patrzàc na nasze ˝ycie dostrze-
gamy naszà ma∏oÊç i grzesznoÊç. Pe∏ni ufno-
Êci w mi∏osierdzie Boga chcemy prosiç, by 
w czasie Wielkiego Postu da∏ nam ∏ask´ prze-
miany serca. Us∏yszmy wo∏anie Chrystusa:
„Czyƒcie pokut´, nawracajcie si´, przemieƒ-
cie swoje ˝ycie”. 
Bóg przychodzi do nas w swoim s∏owie, po-
dobnie jak do Moj˝esza na górze Toreb. Chce
nas wyprowadziç z niewoli grzechu. Trzeba
jednak, abyÊmy us∏yszeli Jego g∏os, który si´
rozlega: „jeÊli si´ nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie” – jak Galilejczycy z r´ki Pi∏a-
ta, jak owych osiemnastu w Siloe. S∏uchajàc
s∏owa Bo˝ego miejmy nadziej´, ˝e Chrystus
wstawi si´ za nami grzesznymi u Ojca, jak za
owym drzewem figowym: „Panie, jeszcze na
ten rok je pozostaw; ja je okopi´ i ob∏o˝´ na-
wozem; mo˝e wyda owoc”.

„Posypmy g∏owy popio∏em, z Chrystusem nieÊmy krzy˝ spo∏em, 
abyÊmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwa∏y Êpiewali...”

(am)

cd. na stronie 13
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Nieznanà dotychczas Tek´ Kanclerza Ku-
rii Polowej Jachimowskiego przekaza∏ Bi-
skupowi Polowemu WP gen. bryg. Tade-
uszowi P∏oskiemu 13 stycznia 2004 r. ks.
pra∏. Zbigniew Szysz, proboszcz parafii
Êw. Jadwigi Âlàskiej w Milanówku. 
Przekazanie tego niezwykle cennego da-
ru mia∏o miejsce w rezydencji Biskupów
Polowych w Warszawie. Dokumenty po-
chodzà z lat 1914-1937 i zosta∏y odnale-
zione przez ks. pra∏. Szysza na strychu
plebani w Milanówku. 

Tajemnicza walizeczka 
W czerwcu 1991 r. zaczà∏em porzàd-
kowaç strych plebanii, który by∏ „skarb-
nicà” niepotrzebnych rzeczy, wspomina
w rozmowie z NS ks. pra∏. Szysz. Poma-
gali mi starsi ministranci. Na strychu
by∏y dwie stare szafy. By∏y w nich stare
ornaty rzymskie, szaty liturgiczne, fere-
trony i jakieÊ papiery. W czasie prac
porzàdkowych, mi´dzy belkami stropo-
wymi, ministranci znaleêli jakiÊ paku-
nek. By∏ dobrze schowany. Po rozpako-
waniu okaza∏o si´, ˝e w Êrodku jest
przedwojenny sztandar gimnazjum 
z Milanówka. Na sztandarze wyhafto-
wana by∏a Matka Bo˝a Cz´stochowska
i orze∏ w koronie zwieƒczonej krzy˝em. 
Powo∏ujàc si´ na wspomnienia naocz-
nego Êwiadka, ks. pra∏. Szysz powie-
dzia∏, ˝e sztandar wyniesiono ze szko∏y
na plebani´ w paêdzierniku 1939 r.
Proboszczem by∏ wówczas ks. Walenty
Zasada, zami∏owany harcerz. Ks. Za-
sada by∏ wi´êniem Pawiaka, OÊwi´ci-
mia i Dachau. Prawdopodobnie ks. Za-
sada ukry∏ sztandar, uwa˝a ks. pra∏at.
Odnaleziony sztandar ks. pra∏. Szysz
uroczyÊcie przekaza∏ liceum w Mila-
nówku. 
Nie by∏o to jedyne cenne znalezisko.
Ministranci znaleêli niewielkà walizecz-
k´. – Przyszli z nià do mnie, mówiàc, ˝e
sà w niej jakieÊ „stare papiery” – wspo-
mina ks. pra∏. Szysz. Zapytali te˝, czy
nie wyrzuciç jej do Êmietnika. 
Po pobie˝nym przejrzeniu zawartoÊci wali-
zeczki, kiedy zorientowa∏em si´, ˝e sà to do-
kumenty przedwojennej Kurii Polowej, bez
chwili wahania zdecydowa∏em o pozostawie-
niu walizeczki. Po kilku miesiàcach, kiedy
mia∏em nieco wi´cej czasu, zawartoÊç wali-
zeczki przejrza∏em dok∏adniej. Oglàda∏em je
bardzo delikatnie, bo niektóre z nich by∏y w
bardzo z∏ym stanie. By∏y tam dokumenty
zwiàzane z duszpasterstwem wojskowym. 

Dlaczego w Milanówku? 
Nasuwa si´ pytanie, jak te niezwykle cenne
dokumenty znalaz∏y si´ na strychu plebanii 
w Milanówku. Trzeba si´ cofnàç do czasu
okupacji. W poczàtkach wrzeÊnia 1944 r. do
Milanówka przyby∏ abp Antoni Szlagowski, a
wraz z nim Kuria Metropolitalna i Sàd Arcy-
biskupi. Siedzibà abpa Szlagowskiego, Kurii 
i Sàdu sta∏a si´ plebania koÊcio∏a Êw. Jadwigi
Âlàskiej. W kilka dni po przyjeêdzie abpa
Szlagowskiego do Milanówka przyby∏a grupa
niemieckich oficerów z propozycjà, by wzià∏
on pod opiek´ serce Fryderyka Chopina. Tak
te˝ si´ sta∏o. 

W czasie okupacji Milanówek by∏ nazywany
„ma∏ym Londynem”, tu mieÊci∏ si´ podziemny
Rzàd. Ks. p∏k dr Tadeusz Jachimowski by∏ ka-
p∏anem Archidiecezji Warszawskiej. W 1943 r.
ks. p∏k Jachimowski zosta∏ mianowany przez
Abpa Józefa Gawlin´ naczelnym kapelanem
Wojska Polskiego na Kraj. Z rekomendacji
gen. Stefana Grota-Roweckiego, ks. p∏k Ja-
chimowski zosta∏ przedstawiony abp Gawli-
nie. Dokona∏o si´ to w porozumieniu z Abp.
Adamem Sapiehà. Uda∏o mi si´ ustaliç, ˝e ks.
p∏k Jachimowski spotka∏ si´ z abp. Sapiehà –
powiedzia∏ ks. pra∏. Szysz. Jest prawdopodob-

ne, ˝e ks. Jachimowski, b´dàc w jakiejÊ misji
w Warszawie, pozostawi∏ walizeczk´ z doku-
mentami na plebanii w Milanówku. Ówczesny
kapelan abpa Szlagowskiego, ks. inf. Stani-
s∏aw Markowski, pytany przez ks. pra∏. Szysza
o walizeczk´, nic o niej nie wiedzia∏, ani o jej
zawartoÊci. Ks. inf. Markowski doda∏ wów-
czas, ˝e wielu ludzi spotyka∏o si´ z abp. Szla-
gowskim na plebanii w Milanówku; wÊród
nich móg∏ byç ks. p∏k Jachimowski – wspomi-
na ks. pra∏. Szysz. 

Szacunek dla tych, 
którzy ratujà pami´ç o ludziach

Bp P∏oski dzi´kujàc 13 stycznia 2005 r. ks. pra∏.
Szyszowi za przekazanie dokumentów podkreÊ-
li∏, ˝e jest to bezcenny dar dla Ordynariatu Po-
lowego, który bardzo wiele wniesie do pozna-
nia historii duszpasterstwa wojskowego w Pol-
sce. Biskup polowy WP zapewni∏, ˝e dokumen-
ty zostanà zabezpieczone i po odpowiednim
opracowaniu udost´pnione. Bp P∏oski wr´czy∏
ks. pra∏. Szyszowi pisemne podzi´kowanie, 
a tak˝e album o Katedrze Polowej i p∏yty CD
wydane przez Caritas Ordynariatu Polowego
WP. W podzi´kowaniu czytamy m.in.: „Archi-

wum Ksi´dza Jachimowskiego zawiera wiele
dokumentów, bardzo cennych z punktu wi-
dzenia historycznego, dotyczàcych duszpaster-
stwa wojskowego. Umo˝liwià one lepsze po-
znanie dziejów Ordynariatu za czasów pierw-
szego Biskupa Polowego Stanis∏awa Galla. 
Pragn´ wyraziç moje uznanie dla postawy
Ksi´dza Pra∏ata wyra˝ajàcej si´ w zachowa-
niu odnalezionych na strychu plebanii doku-
mentów, w ich zabezpieczeniu i wst´pnym
zarchiwizowaniu. Dzi´kuj´ za przekazanie ich
na w∏asnoÊç Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. Szacunek i wdzi´cznoÊç nale˝y si´
osobom ratujàcym ludzkie ˝ycie. Nie mniejszy
szacunek nale˝y si´ tym, którzy ratujà pami´ç
o ludziach, którzy poÊwi´cili swoje ˝ycie Ko-

Êcio∏owi i Ojczyênie. Tà zaÊ osobà
jest Przewielebny Ksiàdz Pra∏at. Pra-
gn´ zapewniç Ksi´dza Pra∏ata, ˝e
przekazane dokumenty zostanà do-
brze zabezpieczone w Archiwum
Kurii Polowej Wojska Polskiego. Ju˝
trwajà prac´ nad archiwizacjà do-
kumentów i ich konserwacjà. Osob´
Ksi´dza Pra∏ata wpisujemy na list´
naszych Dobroczyƒców, którym win-
niÊmy pami´ç i szacunek” – czytamy
w podzi´kowaniu. 
Pytany o to, dlaczego zdecydowa∏
si´ przekazaç dokumenty Ordyna-
riatowi Polowemu, ks. pra∏. Szysz
wyzna∏, ˝e chcia∏, by wnios∏y one
coÊ nowego do historii duszpaster-
stwa wojskowego. „Skoro walizecz-
ka zosta∏a umieszczona na plebanii
w Milanówku, by∏a w tym jakaÊ myÊl
ks. p∏ka Jachimowskiego. Nie wiem,
czy chcia∏ zachowaç to dla siebie,
czy dla potomnych” – powiedzia∏. 

Ocaliç od zapomnienia
Dr Jerzy Prochwicz, by∏y kierownik
Archiwum Stra˝y Granicznej, zajmu-
jàcy si´ opracowaniem dokumen-
tów, powiedzia∏, ˝e wiele z nich jest
w z∏ym stanie i nie nadajà si´ do
udost´pnienia. PodkreÊli∏, ˝e wyma-
gajà one odgrzybienia, zabezpie-
czenia przed dalszym zniszczeniem 
i usystematyzowania. Najwi´cej do-

kumentów pochodzi z lat 1918-20, kiedy two-
rzy∏ si´ Ordynariat Polowy WP i Kuria Polowa
– wyjaÊni∏ dr Prochwicz. Doda∏, ˝e bardzo in-
teresujàce sà tak˝e materia∏y osobowe doty-
czàce kapelanów, zawierajàce charakterysty-
k´ ich s∏u˝by w oddzia∏ach wojskowych 
i ich postaw na polu walki. Sà równie˝ doku-
menty dotyczàce ks. kapelana Rozumkiewi-
cza, który zginà∏ z ràk bolszewików w roku
1920 w okolicach Lidy. Mimo choroby ks. Ro-
zumkiewicz nie opuÊci∏ w okrà˝eniu ˝o∏nierzy
swego pu∏ku. „Ta postaç oczekuje na wydoby-
cie z mroków zapomnienia” – podkreÊli∏. Do-
da∏, ˝e zachowa∏ si´ wniosek o odznaczenie
ks. Rozumkiewicza Krzy˝em Virtuti Militari. 
Dr Prochwicz przewiduje, ˝e opracowywanie
dokumentów potrwa kilka lat. WyjaÊni∏, ˝e jest
to proces d∏ugotrwa∏y, wynikajàcy z koniecz-
noÊci dokonania badaƒ nad dokumentacjà 
i okreÊlenia jej pochodzenia. 
Z pewnoÊcià odnalezione dokumenty przybli-
˝à problematyk´ duszpasterstwa wojskowego
odrodzonego Paƒstwa Polskiego i b´dà cen-
nym êród∏em dla wielu historyków. 

Rafa∏ Chromiƒski

Niezwyk∏e odkrycie w Milanówku
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Odbierajàc Dyplom Benemerenti, Ksiàdz
Biskup powiedzia∏, ˝e gdy po raz pierwszy
us∏ysza∏ o decyzji kapitu∏y, pomyÊla∏, ˝e to
˝art. Jednak sentencja uzasadniajàca
przyznanie w∏aÊnie Ekscelencji tego wy-
ró˝nienia, wyg∏oszona przez prof. Szczyli-
ka, mówi∏a o sprawach dla Polaków naj-
powa˝niejszych – o umi∏owaniu Ojczyzny,
o roli prawdy i sprawiedliwoÊci we wspól-
nocie, jakà tworzy nasz naród ...
– Odpowiadam powa˝nie, bo cel tej nagrody,
motywacje, którymi si´ kierowaliÊmy ustana-
wiajàc Benemerenti, mia∏y w∏aÊnie taki wy-
miar. Po przemianach w Pol-
sce, u progu mojego biskupie-
go pos∏ugiwania sta∏o si´ ju˝
widoczne, ˝e kràg osób nomi-
nowanych na „dy˝urnych” lau-
reatów by∏ doÊç wàski. Te na-
grody by∏y rozdawane w duchu
swoistego „kazirodztwa”. Ju˝
na rok przed oficjalnym og∏o-
szeniem laureata by∏o do prze-
widzenia, ˝e to b´dzie ktoÊ z
tego zamkni´tego kr´gu 4-5
osób. Te osoby si´ zmienia∏y w
zale˝noÊci od przemian poli-
tycznych bàdê zas∏ug bizneso-
wych. WÊród tych g∏oÊnych na-
gród wyraênie brak by∏o czytel-
nego odniesienia do postaw
etycznych, do wartoÊci moral-
nych. Uwa˝a∏em, ˝e jako bi-
skup mam prawo ustanowiç
nagrod´ promujàcà wartoÊci etyczne w na-
szym ˝yciu zbiorowym, chocia˝ ta nasza na-
groda nie wiàza∏a si´ z ˝adnymi gratyfikacja-
mi pieni´˝nymi ani nie mia∏a zasi´gu ogólno-
polskiego. Chcia∏em wyró˝niç takie osoby
przynajmniej na forum naszej diecezji. Ale ˝y-
cie pokaza∏o, i to bardzo szybko, ˝e wyszliÊmy
poza granice wojska i naszej diecezji, czyli
Ordynariatu Polowego. Do grona laureatów
zacz´∏y wchodziç osoby z ró˝nych Êrodowisk 
– i chyba na tym polega autentyzm tej nagro-
dy. PromowaliÊmy bowiem wartoÊci etyczne,
do których nale˝y prawda i sprawiedliwoÊç.
Nie prawo i sprawiedliwoÊç, bo to jest tauto-
logia, ale w∏aÊnie prawda i sprawiedliwoÊç,
jak brzmi precyzyjna ∏aciƒska formu∏a Dyplo-
mu Benemerenti. To nie sà wartoÊci etyczne
pokrywajàce si´; sà spójne, ale nie to˝same. 
I tacy ludzie, ludzie s∏u˝àcy prawdzie i spra-
wiedliwoÊci wÊród nas sà.

S∏u˝ba sprawom najwa˝niejszym oznacza
cz´sto „nara˝anie si´’’ ludziom w∏adzy,
Êrodowiskom opiniotwórczym. T́  gotowoÊç
do nara˝ania si´ równie˝ podkreÊlili cz∏on-
kowie kapitu∏y, którzy przyznali Ekscelencji
t´ nagrod´. Kiedy by∏o najtrudniej?
– Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e czas mojej pos∏ugi bisku-
piej przypad∏ na okres przemian ustrojowych
– okres ogromnie ciekawy, nowych wyzwaƒ,
ale  jednoczeÊnie przewartoÊciowaƒ. 
Gdy rozpoczyna∏em w 1991 r., jako biskup
polowy, sàdzi∏em, ˝e to wszystko jest ju˝ pro-
ste, jasne, uroczyste. I miejsce dla KoÊcio∏a, 

i dla biskupa polowego w wojsku. Tymczasem
natrafiliÊmy na wielkà skamielin´, na pogo-
rzelisko. Z trudem otwieraliÊmy bramy koszar.
Nie mówi´ tu o ludziach wojska, ale o trudno-
Êciach wynikajàcych z otoczenia politycznego,
z sytuacji zewn´trznej. Przypominam, ˝e to by∏
czas  nowych wyzwaƒ – rodzi∏a si´ nowa kon-
stytucja, powsta∏ problem obrony ˝ycia dzieci
nienarodzonych, zwlekano z promulgowa-
niem konkordatu. Trzeba by∏o zabieraç g∏os 
w sposób wyraêny. I ten obowiàzek spoczywa∏
na ka˝dym biskupie, a szczególnie na bisku-
pie polowym. Ja nie nale˝´ do ludzi milczà-

cych i tchórzliwych. S∏u˝y∏em wobec ludzi, któ-
rzy z jednej strony uformowani cz´Êciowo
przez PRL, z drugiej – rozpoczynali marsz ku
wolnej Polsce i Europie.
Podczas laudacji prof. Szczylika uÊwiadomi-
∏em sobie, ˝e to ju˝ 14 lat, mierzonych kaza-
niami, kilometrami – rocznie ok. 140 tys. km,
wizytacjami kanonicznymi. Wyst´powa∏em
wielokrotnie w obronie ludzi wojska, z którymi
si´ uto˝samia∏em.
By∏y oczywiÊcie trudne chwile, rozczarowaƒ,
ale zawsze stara∏em si´ odpychaç zniech´ce-
nie bàdê stany pesymistyczne... Najtrudniej-
sze lata to okres 1993-1997, kiedy agresja 
w stosunku do KoÊcio∏a, do wartoÊci chrzeÊci-
jaƒskich by∏a obecna we wszystkich najpo-
czytniejszych dziennikach i mediach. Na czo-
∏ówkach gazet mo˝na by∏o przeczytaç, ˝e Pol-
sce zagra˝a fundamentalizm religijny w wy-
daniu KoÊcio∏a hierarchicznego, ksenofobia 
i nacjonalizm. Przypominanie w takiej atmos-
ferze, o bohaterach narodowych, o polskiej
tradycji niepodleg∏oÊciowej spotyka∏o si´ z
pot´pieniem, szyderstwem, izolowaniem...
To dziÊ  nawet trudno zrozumieç...

... Te g∏osy  nadal nie milknà, mo˝e brzmià
dziÊ nie wprost i nie w centrum debaty pu-
blicznej... Jednak ludzie, którym bliskie sà
tematy niepodleg∏oÊciowe i dziÊ nie majà
„dobrej prasy”?
– DziÊ nie odbywa si´ to z takà si∏à i agresjà.
Raczej w tonie – czy nie doÊç ju˝ tych rocznic,
tablic, sprowadzania prochów bohaterów,

przypominania o etosie oficera II Rzeczypo-
spolitej, w stron´ wyciszania tych tematów.  
Ju˝ wtedy  s∏ysza∏em te g∏osy, a wydawa∏o si´, ̋ e
po milczeniu na te tematy od 1945 r. wreszcie
nadszed∏ czas, by przemówi∏a prawda historycz-
na. ByliÊmy przecie˝ w przesz∏oÊci w jarzmie cen-
zury, trzeba wi´c by∏o iÊç z otwartà przy∏bicà ...
Przy okazji mojego po˝egnania z wojskiem
us∏ysza∏em przy Grobie Nieznanego ˚o∏nie-
rza s∏owa wypowiedziane przez ministra
Szmajdziƒskiego. MyÊl´, ˝e wyg∏oszone pub-
licznie i w takim miejscu by∏y nie tylko mi∏e dla
mnie, ale i wypowiedziane rzetelnie.

W czasie tego „trudnego”
okresu pos∏ugi pada∏y te˝
zarzuty, ˝e w nauczaniu bi-
skupa polowego god∏o sta-
wiane jest przed krzy˝em. 
A przecie˝ Ekscelencja pod-
kreÊla∏, ˝e KoÊció∏ uczy mi∏o-
Êci do Boga, z której wyp∏y-
wa mi∏oÊç do Ojczyzny...
– Przyznam, ˝e bardzo bola∏y
mnie te zarzuty. A ci, którzy je
formu∏owali, winni sà wygene-
rowania partii populistycznych.
KoÊció∏ nie musia∏ si´ uwiary-
gadniaç nigdy, jeÊli chodzi o
mi∏oÊç do Ojczyzny... Zresztà
mi∏oÊç do Ojczyzny obroni si´
sama. Nie mo˝na jednak mil-
czeniem kwitowaç bohaterskiej
przesz∏oÊci. Dlatego mówi∏em,

˝e swoistà przepustkà do Unii Europejskiej by-
∏y te cmentarze rozsiane po Europie, gdzie
spoczywa 43 tys. poleg∏ych Polaków. Te groby
polskich ˝o∏nierzy, których zdradzi∏ Êwiat 
– w∏àcznie z Monte Cassino. W Polsce by∏o
wtedy jak na przejeêdzie kolejowym przy za-
mkni´tym szlabanie; nagromadzi∏o si´ tyle
spraw, które trzeba by∏o powoli uporzàdko-
waç, poczynajàc od oddania ho∏du i honoru
bohaterom narodowym, pokazania w praw-
dzie tylu wydarzeƒ historycznych jak Powsta-
nie Warszawskie, Bitwa Warszawska 1920 r.
itd. Wracali po latach do kraju, jak ptaki do
rodzinnego gniazda bohaterowie, a Ojczyzna
winna im by∏a przynajmniej godny pochówek.

Co Ksiàdz Biskup odpowiedzia∏by intelek-
tualistom, analitykom, którzy wieszczà, 
˝e procesy globalizacyjne, których je-
steÊmy Êwiadkami, nieuchronnie unie-
wa˝nià takie wartoÊci jak naród, ojczyz-
na, ˝e w∏aÊnie koƒczy si´ epoka paƒstwa
narodowego itp.?
– Globalizm nie poch∏onie paƒstwa, jednak
teoria paƒstwowoÊci zmienia ca∏kowicie
swojà definicj´, formu∏´, której podstawà jest
jeden pieniàdz, jedna armia, jedna granica.
Jednak˝e naród jest wartoÊcià naturalnà i na-
wet w diasporze jest w stanie przetrwaç. Prze-
trwa przede wszystkim dzi´ki swojej kulturze;
a kultura to duch, to wiara. Zatrucie kultury
skutkuje os∏abieniem wiary, zamieraniem du-
chowoÊci – brakiem ducha. Dobrze wiedzà o
tym ci, którzy odmawiajà racji bytu takiej

Jak wiosenny Ênieg... POROZMAWIAJMY

(am)

Z Abp. S∏awojem Leszkiem G∏ódziem, Ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, tegorocznym laureatem 
Dyplomu Benemerenti, o wartoÊciach, Ojczyênie i Unii Europejskiej rozmawia El˝bieta Szmigielska-Jezierska.



wspólnocie, jakà jest naród. Wiedzà wi´c, 
w jakie wartoÊci nale˝y uderzaç. A naszà po-
winnoÊcià jest wytrwa∏e piel´gnowanie i roz-
wijanie tych wartoÊci. To zadanie nie tylko dla
naszego pokolenia, ale i dla nast´pnych po-
koleƒ Polaków.
B´dzie trwa∏o z ró˝nym nat´˝eniem w
przysz∏oÊci, ale b´dzie trwa∏o i narasta∏o. Nie
l´kam si´ wi´c o przetrwanie naszego ponad
czterdziestomilionowego narodu, osadzone-
go na tej pi´knej ziemi. I mo˝e dlatego tak
bardzo po˝àdanej przez ludzi nam nie˝yczli-
wych, przez wrogów naszej Ojczyzny...

To, co Ksiàdz Biskup powiedzia∏, wpisuje
si´ w nurt nauczania Prymasa Tysiàclecia
Kard. Stefana Wyszyƒskiego, który bardzo
wyraziÊcie podkreÊla∏, ˝e wrogowie Polski
zawsze uderzali w to, co by∏o naszà si∏à,
dzi´ki której jako naród przetrwaliÊmy
najtrudniejsze próby. To znaczy w wiar´
naszych ojców?
– To jest nasze wiano... A teraz ta afera 
z prof. Rocco Butiglione w Parlamencie Euro-
pejskim potwierdzi∏a, i˝ w szerokich kr´gach
Europy zdesakralizowanej, zlaicyzowanej nie
chodzi tak naprawd´ o laicite, o ÊwieckoÊç
paƒstwa, ale o ostentacyjnà wrogoÊç wobec
KoÊcio∏a. Ujawni∏a si´ przy tej okazji wyraêna
tendencja do namaszczania wszelkich dewia-
cji i antywartoÊci. To wszystko jednak nale˝y
traktowaç ze spokojem... Sp∏ynie jak wiosenny
Ênieg do rynsztoka. To, co si´ dzieje w Amery-
ce (m.in. powrót do tradycyjnych wartoÊci 
– przyp. E.J.), zmusi tych nowatorów europej-
skich do zastanowienia si´ nad przysz∏oÊcià. 
A dla naszych rodzimych rzeczników post´po-
wych pseudowartoÊci, którzy tak skwapliwie
nadstawiajà ucha dla europejskich nowinek 
– to te˝ temat do g∏´bszej refleksji.

A propos nagród i wyró˝nieƒ... Mo˝na
czasem odnieÊç wra˝enie, ˝e ˝yjemy w
Êwiecie nadmiaru pustych szyldów, ge-
stów, promocji ludzi, którzy cz´sto nie 
dorastajà do szlachetnie brzmiàcych wy-
ró˝nieƒ. Czy nie grozi to przypadkiem 
dewaluacjà wartoÊci, które za nimi stojà?
– Nagrody weryfikuje ˝ycie. Sama idea, po-
mys∏ wyró˝nienia to nie wszystko; ˝ycie albo je
potwierdza, przyjmuje, albo umierajà same.
Podobnie jak powstajàce stowarzyszenia, fun-
dacje. Sam pomys∏ nie wystarcza; musi mieç
swoje zakotwiczenie w rzeczywistoÊci. 
Dyplom Benemerenti nie ma ani charakteru
konfesyjnego, ani kadzidlanego, tylko dotyczy
postaw ludzkich, indywidualnych bàdê zbioro-
wych...
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e media zauwa˝y∏y t´ nagro-
d´ i nada∏y jej wymiar ogólnopolski. Nigdy
nie sàdzi∏em, ˝e rezonans tej nagrody b´dzie
a˝ taki. Prawd´ mówiàc noÊnoÊç medialna te-
go wyró˝nienia przeros∏a mój zamiar.

Jaki powinien byç w∏aÊciwy stosunek cz∏o-
wieka, chrzeÊcijanina do nagród i wyró˝-
nieƒ. Nagradzanie czasem buduje dojrza-
∏e cz∏owieczeƒstwo, a czasem, niestety
deprawuje cz∏owieka. Jaka jest pedagogi-
ka KoÊcio∏a w tym wzgl´dzie?
– Chrystus wyró˝nia∏ swoich uczniów. Piotra
ustanowi∏ jako pierwszego, jako ska∏´ i funda-
ment KoÊcio∏a. Mia∏ umi∏owanego ucznia Ja-
na. Wybra∏ akurat par´ w Kanie Galilejskiej, 
a nie gdzie indziej, w innej miejscowoÊci. Mia∏
przyjaciela ¸azarza i siostry Mari´ i Mart´... 

W ˝yciu tak jest i w KoÊciele równie˝, ˝e dobre
czyny sà zauwa˝ane i wynagradzane, a z∏e
pot´piane. My nie pot´piamy ludzi, ale pot´-
piamy z∏o i wyró˝niajàc ludzi wyró˝niamy
wartoÊci – takie jak prawda i sprawiedliwoÊç.
Sà one niezb´dne do ˝ycia jak powietrze do
oddychania, gdy go brakuje... Trzeba wcià˝
od nowa pokazywaç, promowaç, przypomi-
naç  cz∏owiekowi  kierunek, êród∏o ˝ycia i do-
skonalenia.  
Dla tych, którzy nie bardzo wiedzà, co to
prawda czy sprawiedliwoÊç, tego rodzaju wy-
darzenia, jak przyznawanie nagród w rodza-
ju Benemerenti, mogà staç si´ o˝ywczym im-
pulsem, okazjà do zastanowienia i refleksji.
Do zadania sobie pytaƒ, czy jestem cz∏owie-
kiem prawdomównym. Chodzi o relacje do
drugiego cz∏owieka. One nie majà cz´sto
bezpoÊredniej motywacji religijnej, Bo˝ej. Sta-
jemy przecie˝ najpierw wobec drugiego cz∏o-
wieka i albo nasze sumienie dojrza∏o do za-
dania sobie pytania: czy ja do niego kieruj´
s∏owa prawdy i czy jestem wobec niego cz∏o-
wiekiem sprawiedliwym – w ocenie, w czy-
nach, czy te˝ jeszcze nasze sumienie Êpi albo
jest martwe...

Laureaci Benemerenti to ju˝ spory zast´p
ludzi. Sà wÊród nich lekarze, artyÊci, poli-
tycy i oczywiÊcie przedstawiciele Êrodowi-
ska wojskowego. Przewa˝ajà jednak bar-
dzo wyraziste osobowoÊci dziennikarskie.
Czy to wyraz szczególnych oczekiwaƒ
Ksi´dza Biskupa i KoÊcio∏a wobec ludzi
mediów?
– JeÊli wybraliÊmy tak˝e niektóre osoby ze
Êwiata mediów, to nie tylko dlatego, ˝e sà
Êwietnymi profesjonalistami. SprawnoÊç za-
wodowa to za ma∏o. Pami´tajmy, ˝e nasza
nagroda idzie nurtem etyczno-moralnym. Oni
robià wi´cej ni˝ tylko wykonujà swój zawód.
Pani red. El˝bieta Jaworowicz, autorka „Spra-
wy dla reportera”, mówi g∏osem tych, którzy
mówiç nie mogà, a wi´c ludzi pozbawionych
pracy, oszukanych, b´dàcych ofiarami de-
fraudacji. Umo˝liwia cz´sto tej „masie upa-
d∏oÊciowej” przedstawienie swoich racji, u˝y-
cza swego g∏osu i ekranu, by przemówi∏ duch
prawdy i sprawiedliwoÊci. Jej praca wpisuje
si´ wi´c w swoistà ewangelizacj´. A pan red.
Zalewski? Ilu jest zapowiadaczy pogody, wy-
posa˝onych w najnowsze mapy, wspomaga-
nych przez najnowszà technik´. Jednak pan
Zalewski wzbogaca przekaz pogody warto-
Êciami. Przypomina o Êwi´tach narodowych,
religijnych, o postawach wobec przyrody, 
o szacunku wobec drugiego cz∏owieka. 
W Eko-Radiu propaguje Akcj´ Niezapominaj-
ki – piel´gnuje pami´ç o sprawach najwa˝niej-
szych – o Bogu, bliênim, o harmonii w przyro-
dzie i w ˝yciu zbiorowym. To te˝ swoisty g∏osi-
ciel Dobrej Nowiny.
Czy nie˝yjàcy red. Waldemar Milewicz... Za-
nim zosta∏ uhonorowany  nowojorskà nagro-
dà dziennikarskà, zanim posypa∏y si´ inne
nagrody, my przyznaliÊmy mu Dyplom Bene-
merenti (cztery lata przed jego Êmiercià).
Wówczas w swoim Êrodowisku przez jednych
by∏ doceniany, ale przez innych deptany. Na-
sza nagroda, która s∏u˝y wydobyciu przede
wszystkim wartoÊci moralnych, zauwa˝y∏a je-
go poÊwi´cenie, jego bezgraniczne oddanie
misji dziennikarskiej, odwag´ – tam, gdzie
dzia∏a si´ ludzka krzywda. B´dàc wÊród ofiar,
w ka˝dej chwili móg∏ si´ staç jednà z nich. 
I tak si´ sta∏o.

MyÊl´, ˝e nieprzypadkowo mówimy o od-
wadze wyró˝nianych postaci. Tam, gdzie
zagro˝one sà wartoÊci, prawda i sprawie-
dliwoÊç, potrzebni sà ludzie odwa˝ni, go-
towi do poÊwi´ceƒ. 
– Powiedzia∏bym, ˝e sà to postaci wyraziste,
czytelne. Bo dziÊ za du˝o mamy przeci´tnoÊci,
pogoni za pieniàdzem, bylejakoÊci...
Owszem, wielu dziennikarzy telewizyjnych
chce dziÊ wejÊç a˝ na szk∏o, zas∏oniç ca∏ym
sobà ekran, byç odbieranych jako gwiazda
medialna, która oÊlepia... tylko nie wiadomo,
co tam tak naprawd´ jest w Êrodku. Trudniej
jest dziennikarzom, którzy operujà tylko swo-
im g∏osem... Jest wielu bogatych duchem,
którzy mogà  si´ podzieliç tym duchowym bo-
gactwem z innymi. I tych powinniÊmy zauwa-
˝aç i nagradzaç. Powinni byç przyk∏adem,
wzorcem. Te przyk∏ady sà wÊród nas...

Od ingresu Ksi´dza Biskupa do Katedry Êw.
Floriana na Pradze up∏yn´∏o ju˝ kilka mie-
si´cy. Jak przebiega zapowiedziana na in-
gresie pos∏uga „proboszcza proboszczów”?
– Min´∏o ju˝ cztery miesiàce od tej uroczysto-
Êci... Jak powiedzia∏em, w ró˝nych sektorach
wcielam w ˝ycie te zapowiedzi. Zamieszka∏em
na plebanii, jest wspólnota sto∏u z ksi´˝mi,
którzy tam mieszkajà i pracujà. Wykonuj´
czynnoÊci, które sk∏adajà si´ na pos∏ug´ pro-
boszcza, a wi´c spowiedê w Katedrze war-
szawsko-praskiej i wizyty kol´dowe, i kontakt
z ludêmi wszystkich stanów... Tej diecezji przy-
glàda∏em si´ z lewobrze˝nej strony Warszawy,
a teraz jestem wÊród nich i stwierdzam, ˝e jest
to pi´kna, uformowana diecezja. W odró˝nie-
niu od lewobrze˝nej cz´Êci, gdzie sporo jest
ludnoÊci nap∏ywowej, tutaj wierni sà stàd, sà
„autochtonami”. Charakteryzuje ich g∏´bokie
przywiàzanie do tej cz´Êci Warszawy – do Pra-
gi, do wartoÊci. Jednym s∏owem  majà w so-
bie t´ noÊnoÊç religijnà i narodowà. To jest
mo˝e nieco zubo˝a∏a, pomijana cz´Êç stolicy,
niemniej dumna z przynale˝noÊci do swego
miejsca na ziemi. Ta ludnoÊç jest Êwiadoma
tragicznej historii tej ziemi i w genach nosi du-
m´ z tej ofiary... 

Na mapie diecezji warszawsko-praskiej
jest wiele miejsc, gdzie polski ˝o∏nierz zo-
stawi∏ swój Êlad. Czy to pole do wspó∏pra-
cy z diecezjà polowà?
– Ogromne... W wielu tych miejscach ju˝ by-
∏em. Prze˝ywaliÊmy rocznic´ rzezi Pragi; trze-
ba pami´taç, ˝e Rosjanie zabili tu prawie 
20 tys. w ciàgu jednego dnia. Tu jest Koby∏ka
– Powstanie KoÊciuszkowskie, Olszynka Gro-
chowska i bohaterowie Powstania Styczniowe-
go. Tu jest Radzymin i Ossów (tu zginà∏ ks.
Ignacy Skorupka), gdzie polscy ˝o∏nierze za-
trzymali nawa∏´ bolszewickà. Te wszystkie
uroczystoÊci odbywajà si´ z udzia∏em Wojska,
Stra˝y Po˝arnej, s∏u˝b mundurowych itp. Za-
skoczy∏a mnie wspania∏a atmosfera w szko-
∏ach; ÊwiadomoÊç historii, swoisty kult mar-
sza∏ka Pi∏sudskiego, wydarzeƒ 20. roku – i to
wszystko prze∏o˝one na wpó∏czesny j´zyk
przekazu, wspó∏czesnà wra˝liwoÊç m∏odych
ludzi.
Mogà si´ od nich uczyç w Nowym Jorku 
i w Brukseli...

Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Historia II wojny Êwiatowej roi si´ od
przera˝ajàcych statystyk: szeÊç milionów
˚ydów poch∏onà∏ holokaust; szeÊç, a byç
mo˝e nawet dziewi´ç milionów Polaków
zgin´∏o w po˝odze wznieconej przez  Hi-
tlera i Stalina; dwadzieÊcia, a mo˝e na-
wet dwadzieÊcia siedem milionów oby-
wateli Zwiàzku Sowieckiego straci∏o ˝ycie
tak w wyniku represji  wewn´trznych, jak
i samych dzia∏aƒ wojennych.
Jednak te suche statystyki nie robià wra-
˝enia swoim ogromem. Mo˝na sobie wy-
obraziç groz´ Êmierci lub cierpienie jed-
nostki, mo˝na próbowaç odczuç ból dzie-
si´ciu, stu czy nawet tysiàca ofiar. Jednak
cierpienia milionów – chocia˝ mo˝liwe do
ogarni´cia intelektem – sà zbyt wielkie,
aby mo˝na je by∏o sobie uzmys∏owiç.

W 60. rocznic´ wyzwolenia niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
27.01.2005 r. zap∏on´∏y znicze przed pomni-
kiem ofiar nazistów. Jako pierwsza po modli-
twie ekumenicznej p∏onàce znicze postawi∏a
delegacja by∏ych wi´êniów obozu: W∏adys∏aw
Bartoszewski, Simone Veil, Izrael Gutman, Ta-
deusz Bielecki, Kazimierz Albin i Edward Pacz-
kowski. Znicze zapali∏a równie˝ delegacja wy-
zwalajàcych obóz w 1945 r. by∏ych ˝o∏nierzy
Armii Czerwonej.
Na ka˝dej z 21 tablic umieszczonych na po-
mniku widnieje napis w ró˝nych j´zykach:
„Niechaj na wieki b´dzie krzykiem rozpaczy 
i przestrogà dla ludzkoÊci to miejsce, w któ-
rym hitlerowcy wymordowali oko∏o pó∏tora
miliona m´˝czyzn, kobiet i dzieci, g∏ównie ˚y-
dów z ró˝nych krajów Europy, Auschwitz-Bir-
kenau – 1940-1945“.
Po sygnale wojskowym „Cisza” prezydenci:
Polski – Aleksander KwaÊniewski, Izraela –
Mosze Kacaw i Rosji – W∏adymir Putin oraz
pozostali szefowie oficjalnych delegacji biorà-
cych udzia∏ w obchodach zapalili znicze przed
pomnikiem.
Byli wi´êniowie hitlerowskich obozów zag∏ady
okreÊlili ceremoni´ rocznicowà jako przejmu-
jàcà i wzruszajàcà. UroczystoÊç by∏a odebra-
na bardzo dobrze pomimo obfitych opadów
Êniegu.
Simone Veil, wspominajàc cierpienia i Êmierç
wi´êniów obozu powiedzia∏a, ˝e nie spe∏ni∏o
si´ pragnienie ich wszystkich, aby „nigdy wi´-
cej” si´ to nie powtórzy∏o. Od tamtego czasu
dosz∏o bowiem do innych przypadków ludo-
bójstwa – przypomnia∏a.
Veil zaapelowa∏a, by 60 lat po wyzwoleniu
Auschwitz podjàç nowe zobowiàzania, by lu-
dzie zjednoczyli si´ w walce z nienawiÊcià wo-
bec innych, z antysemityzmem, z rasizmem, 
z nietolerancjà.
Marian Ko∏odziej, znany gdaƒski artysta, by∏y
wi´zieƒ tak wspomina obozowe piek∏o: 
Nie ma we mnie nienawiÊci do oprawców,
mam jednak poczucie, ˝e lekcja pod nazwà
Auschwitz przepad∏a dla ludzkoÊci. Po Au-
schwitz mia∏o byç jeszcze inaczej, po 11 wrzeÊ-
nia mia∏o byç inaczej! Ciàgle ma byç inaczej.
A ja – cz∏owiek teatru – doczeka∏em si´ tego,

˝e w teatrze w Moskwie zagazowano ludzi.
Chcia∏bym odejÊç z tego Êwiata z jakàÊ na-
dziejà. A wcià˝ jej nie mam...
Przez ostatnià dekad´ ten znany profesor
gdaƒskiej ASP i scenograf pracowa∏ nad cy-
klem rysunków, które przez lata mieszka∏y, jak
mówi, w jego g∏owie. „Labirynt – klisze pa-
mi´ci” Ko∏odzieja to ponad 100 czarno-bia-
∏ych rysunków o rozmaitych wymiarach – od
formatu A-4 po ogromne, wielkoÊci kilkuna-
stu metrów kwadratowych. Jednà z pierwszo-
planowych postaci – obok samego autora –
jest Êw. Maksymilian Maria Kolbe. Ko∏odziej
by∏ na placu apelowym, kiedy zakonnik zg∏o-
si∏ si´ na Êmierç w zamian za wspó∏wi´ênia
Franciszka Gajowniczka.
– Na poczàtku nie zdawaliÊmy sobie sprawy
ze znaczenia tego czynu – wspomina profesor
Ko∏odziej – odczuwaliÊmy ulg´, ˝e to nie na
nas pad∏o; ˝e si´ jeszcze uratowaliÊmy. Dysku-
sja przysz∏a potem.
Ko∏odziej narysowa∏ o. Kolbe takiego, jakim
go zapami´ta∏: w okularach. Sam klei∏ te oku-
lary po tym, jak zakonnika uderzy∏ w twarz 
esesman.
19 wrzeÊnia Niemcy przystàpili do likwidacji
Niepokalanowa. Wraz z o. Kolbe pozostali
bracia zostali równie˝ aresztowani i umiesz-
czeni w obozie Auschwitz (mi´dzy 24 wrzeÊnia
a 8 listopada). Stàd wywieziono ich do
Ostrzeszowa (od 9 listopada do 8 grudnia
1939 roku). W samà uroczystoÊç Niepokala-
nej, 8 grudnia nastàpi∏o zwolnienie z obozu.
O. Kolbe natychmiast powróci∏ do Niepokala-
nowa, zorganizowa∏ nieustannà adoracj´
NajÊwi´tszego Sakramentu, otworzy∏ warszta-

ty naprawy rowerów, wystawi∏ kuêni´ i bla-
charni´, krawczarni´ i dzia∏ sanitarny. 
17 lutego gestapo zabra∏o o. Kolbego do wi´-
zienia na os∏awiony Pawiak. 25 maja 1941 r.
wywieziono go do obozu koncentracyjnego 
w OÊwi´cimiu. Otrzyma∏ numer 16 670.
Pod koniec lipca 1941 roku uciek∏ jeden z
wi´êniów z bloku o. Kolbego. WÊciek∏y ko-
mendant nakaza∏ zwo∏aç na plac ca∏y blok 
i co dziesiàtego wytypowanego przez siebie
wi´ênia skaza∏ na Êmierç g∏odowà, w specjal-
nie na to przygotowanym bunkrze. WÊród
przeznaczonych na Êmierç znalaz∏ si´ Franci-
szek Gajowniczek. Nieszcz´Êliwy westchnà∏,
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NIGDY WI¢CEJ!

Buty, okulary i kule 
– tyle pozosta∏o 

po ofiarach 
niemieckiego obozu

w OÊwi´cimiu

Fot. Daria Mazur

cd. na str. 10
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W niedziel´ 22 paêdziernika 2004 r. w
Grupie-Mniszku odby∏a si´ uroczystoÊç
religijno-patriotyczna z okazji m´czeƒ-
skiej Êmierci 10 tysi´cy Polaków z ràk hi-
tlerowskich oprawców.
UroczystoÊciom przewodniczy∏ Ks. Bp
Prof. Jan Bernard Szlaga – biskup pelpliƒ-
ski wraz z kap∏anami dekanatu Nowe.
Byli tak˝e kap∏ani ze Âwiecia, Grudziàdza
oraz dek. Je˝ewo.
We Mszy Êw. wzi´li udzia∏: Pan wojewoda
bydgoski – Romuald Kosieniak, pose∏ Eu-
geniusz K∏opotek, starosta powiatu
Êwieckiego – Marzena Kempiƒska, wójt
gminy Dragacz – Miros∏aw Osiewicz oraz
licznie zgromadzeni wierni wraz ze sztan-
darami.
Obecne te˝ by∏o Wojsko Polskie – 400-tu
˝o∏nierzy wraz z Komendantem pp∏k. An-
drzejem Kaczorowskim.

Po odegraniu hymnu paƒstwowego, apelu
poleg∏ych i salwy honorowej rodziny ofiar 
i delegacje sk∏ada∏y wiàzanki kwiatów.
Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga
mi´dzy innymi powiedzia∏: „To miejsce przed
laty tak z tektoƒskà przemyÊlnoÊcià mia∏o
ukryç morderstwo i zbrodni´ 10-ciu tysi´cy
Polaków. Nie uda∏o si´ tego ukryç, poniewa˝
prawda musi zwyci´˝yç. Wysz∏a na jaw i ta
bolesna prawda.
My tu nie przychodzimy, ˝eby byç s´dziami, to
nie jest nasze zadanie. Od tych spraw sà inne
instytucje.
My przychodzimy, aby solidaryzowaç si´ z bez-
radnoÊcià tamtych ludzi – ofiar przemocy, by
powiedzieç im i sobie, ˝e pewnie by∏oby z na-
mi podobnie. Cz∏owiek jest bezradny wobec
terroru. ObecnoÊç nasza jest wyrazem solidar-
noÊci z tymi, którzy tu odeszli i tu zostali z ca-
∏ym okrucieƒstwem wdeptani w tà ziemi´.
Przychodzimy tu bardziej po to, by daç wyraz
przez naszà manifestacj´ wiary, religijnoÊci 

i patriotyzmu, by daç wyraz uznania dla tych,
którzy gin´li, cz´sto gin´li nie wybierajàc takiej
drogi m´czeƒstwa, ale gin´li solidarnie z
wszystkimi, którzy dawali dowód umi∏owania
Ojczyzny. Dlatego wyraz solidarnoÊç jest sk∏a-
dany na o∏tarzu ka˝dego roku ten sam. I pew-
nie dzisiaj jest on równie˝ szczególny, jako, ˝e
okràg∏a data rocznicy wybuchu 2-giej wojny
Êwiatowej sk∏ania znów do refleksji bardzo
szczególnych, tym bardziej, ˝e wcià˝ jeszcze
jest tyle kart nierozstrzygni´tych, niewyjaÊnio-
nych do koƒca jeÊli idzie o zbrodnie wojenne
tamtego czasu tu i na innych ziemiach obec-
nych polskich i dawnych polskich. Wyglàdamy
tego dnia, ˝e uda si´ z pomocà sprawiedliwo-
Êci ludzkiej wyjaÊniç wszystko do koƒca.
Nas bardziej tu przyciàga liturgia Ofiary, z
którà ∏àczymy mi´dzy innymi pami´ç o tych,
którzy potrzebujà naszej modlitwy i naszej
obecnoÊci, by mogli byç dzi´ki naszym modli-
twom bli˝ej dzie∏a, które Jezus Chrystus wy-
pe∏ni∏ ofiarujàc Siebie Ojcu Niebieskiemu.
I dalej ks. biskup mówi∏: Dzisiaj akurat groma-
dzimy si´ w dniu, który w Polsce jest obcho-
dzony jako Dzieƒ Papieski. Wydaje mi si´, ˝e
w tym kontekÊcie zgromadzeni tu na tym miej-
scu kaêni, m´czeƒstwa i terroru mo˝emy po-

wiedzieç, ˝e w Ojcu Êwi´tym mamy przyk∏ad,
jak z∏o mo˝na i trzeba zwyci´˝aç dobrem.
Akurat wszystko, co si´ dzia∏o za Jego Pontyfi-
katu, jakby przeciw Niemu i przeciw dobrej
sprawie, owocuje tym wielkim dzie∏em, które
staje si´ z roku na rok coraz wyraêniejszym 
i coraz okazalszym pomnikiem wdzi´cznoÊci,
jakà Jemu jesteÊmy winni oraz pomnikiem,
który b´dzie wyra˝a∏ naszà wspólnà spraw´,
wspólne dzie∏o pomocy tym, którzy jako ludzie
pochodzàcy z biednych rodzin, a jednoczeÊnie
jako ludzie m∏odzi, bardzo zdolni bez pomocy
naszej nie mogliby sobie poradziç w ˝yciu. Ich
talenty pewnie przepad∏yby bezpowrotnie, gdy-
by nie ta pomoc tak okazywana.
Te sprawy, dzisiaj tu w tym miejscu zgroma-
dzeni, zawierzamy Panu Bogu wierzàc, ˝e o∏-
tarz jest miejscem wyjàtkowym, jest miejscem
pojednania, miejscem, na którym sk∏adamy
nasze ofiary“.
Po zakoƒczonej Mszy Êw. przemawiali: woje-
woda kujawsko-pomorski Romuald Kosie-
niak, wójt gminy Dragacz Miros∏aw Osiewicz
i miejscowy ks. dziekan. UroczystoÊci przygo-
towa∏ ks. pp∏k. A. Dzi´giel wraz z wojskiem 
z GRUPY.

Ks. pp∏k Augustyn Dzi´giel

˝e musi opuÊciç ˝on´ i dzieci. W pewnym mo-
mencie sta∏a si´ rzecz, która zdumia∏a katów.
Z szeregu wyszed∏ o. Kolbe i zg∏osi∏ si´ na
Êmierç zamiast Gajowniczka, który sta∏ obok
niego i zapyta∏ kim jest? Odpar∏, ˝e jest ka-
p∏anem katolickim. Jest samotny, nie ma ˝ony
ani dzieci i ch´tnie poÊwi´ci swe ˝ycie, aby
ocaliç jego.
Poszed∏ o. Kolbe na Êmierç wraz z 9 towarzy-
szami Êmierci. Bunkier, który dotàd by∏ miej-
scem przekleƒstw, pod przewodnictwem o.
Kolbe sta∏ si´ przybytkiem modlitwy. Modlono
si´ i Êpiewano nabo˝ne pieÊni. Przyzwyczajo-
ny do g∏odu prze˝y∏ w celi dwa tygodnie bez
kruszyny chleba i kropli wody. Wreszcie
oprawcy dobili go zastrzykiem z fenolu. Sta∏o
si´ to w wigili´ Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny 1941 roku. O. Maksymilian Ma-
ria Kolbe mia∏ zaledwie 47 lat.
17 paêdziernika 1971 roku papie˝ Pawe∏ VI
dokona∏ uroczystej beatyfikacji M´czennika 
w obecnoÊci wiernych z ca∏ego Êwiata, w tym
ponad 3000 pielgrzymów z Polski. Jan Pa-
we∏ II w 1982 roku og∏osi∏ o. Maksymiliana
Kolbe Êwi´tym.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan
Pawe∏ II odwiedzi∏ miejsce kaêni o. Maksymi-

liana w OÊwi´cimiu, powiedzia∏ wtedy mi´dzy
innymi: „To zwyci´stwo przez wiar´ i mi∏oÊç
odniós∏ ów cz∏owiek w tym miejscu, które by-
∏o zbudowane na zaprzeczeniu wiary i na ra-
dykalnym podeptaniu ju˝ nie tylko mi∏oÊci, ale
wszelkich oznak cz∏owieczeƒstwa, ludzkoÊci,
na nienawiÊci i na pogardzie cz∏owieka w
imi´ ob∏àkanej ideologii, w tym miejscu, któ-
re zbudowane jest na okrucieƒstwie, do
którego prowadzi wcià˝ jeszcze brama z szy-
derczym napisem: „Arbeit macht frei”– rze-
czywistoÊç bowiem by∏a radykalnym zaprze-
czeniem tego napisu“ – mówi∏ papie˝. Doda∏
te˝, ˝e o. Maksymilian Kolbe „odniós∏ zwyci´-
stwo, podobne do zwyci´stwa Chrystusa, od-
dajàc si´ dobrowolnie m´czarniom g∏odo-
wym – za brata-wspó∏wi´ênia”.
Niemiecki obóz zag∏ady wyzwolili przed 60 la-
ty ˝o∏nierze Lwowskiej Dywizji Piechoty 60. Ar-
mii I Frontu Ukraiƒskiego, dowodzonej przez
genera∏a – majora Fiedora Krasawina. W wal-
kach o miasto i obóz zgin´∏o 231 ˝o∏nierzy
radzieckich.
W latach 1940-1945 do kompleksu Au-
schwitz przywieziono co najmniej 1,3 miliona
osób, w tym oko∏o 1,1 miliona ˚ydów z ca∏ej
Europy oraz oko∏o 150 tysi´cy Polaków, 23 ty-

siàce Romów, 15 tysi´cy jeƒców Radzieckich 
i 25 tysi´cy wi´êniów innych narodowoÊci.
Niemcy zg∏adzili w obozie co najmniej 1,1mi-
liona osób, w tym oko∏o 960 tysi´cy ˚ydów,
70-75 tysi´cy Polaków, 21 tysi´cy Romów,
15 tysi´cy jeƒców Radzieckich i 10-15 tysi´cy
osób innych narodowoÊci.
W momencie wyzwolenia obozu przebywa∏o
w nim kilka tysi´cy wi´êniów. Dwa tygodnie
wczeÊniej Niemcy wydali rozkaz ostatecznej
ewakuacji i likwidacji obozu. 56 tysi´cy wi´ê-
niów i wi´êniarek wyprowadzono z KL Au-
schwitz-Birkenau. Wielu z nich straci∏o ˝ycie
podczas tej tragicznej ewakuacji nazywanej
marszem Êmierci.
Polacy chcà pami´taç o doÊwiadczeniach dru-
giej wojny Êwiatowej i domagajà si´, by ta
prawda by∏a przekazywana nast´pnym poko-
leniom. JednoczeÊnie nie chcà – w zasadni-
czej liczbie – przenosiç hitlerowskiej odpowie-
dzialnoÊci na m∏odych Niemców. Tak wynika 
z sonda˝u, który na zlecenie Polskiego Radia
przeprowadzi∏ Instytut Badania Opinii i Rynku
PENTOR w zwiàzku z 60. rocznicà wyzwolenia
hitlerowskiego obozu zag∏ady Auschwitz-Bir-
kenau.

p∏k dr Adam Mazur

Skrywana zbrodnia...

Ofiara 10 tysi´cy

Archiwum Ordynariatu Polowego WP



Urodzi∏ si´ 16 sierpnia 1815 roku w ma∏ym przysió∏ku
Becchi na terenie gminy Castelnuovo d'Asti (oko∏o 40
km od Turynu). M∏odoÊç sp´dzi∏ w Êrodowisku wiej-
skim, przesiàkni´tym tradycjami chrzeÊcijaƒskimi.
WczeÊnie straci∏ ojca, wczeÊnie te˝ jàç si´ musia∏ pra-
cy. Ale w zimie 1829/30 zaczà∏ pobieraç lekcje, a po-
tem dosta∏ si´ do szko∏y w Castelnuovo. W roku 1835
przeszed∏ do seminarium w Chiesi, gdzie zetknà∏ si´ ze
Êwiàtobliwymi kap∏anami. Jednym z nich by∏ Êw. Józef
Cafasso, któremu Jan wedle swego Êwiadectwa za-
wdzi´cza∏ najwi´cej. W czerwcu 1841 otrzyma∏ Êwi´-
cenia kap∏aƒskie. Póênà jesienià tego samego roku
otwiera w Turynie pierwsze „oratorium“, niejako Êwiet-
lic´ m∏odzie˝owà, w celach zarówno katechetycznych,
jak i rekreacyjnych; „oratorium“ troszczy si´ ponadto o
warunki pracy i bytowania m∏odocianych robotników
czy rzemieÊlników, organizuje dla nich kursy dokszta∏-
cajàce, z czasem tworzy równie˝ hospicja. Stabilizacja
instytucji, która z wolna obejmuje nowe placówki, na-
st´puje w roku 1846 pod patronatem Êw. Franciszka
Salezego. Pod t´ tak˝e opiek´ chroni si´ Towarzystwo,
które Jan organizuje dla prowadzenia oratoriów
(1856). Nie ma to byç zgromadzenie zakonne w Êci-
s∏ym tego s∏owa znaczeniu, raczej zespó∏ kap∏anów 
i Êwieckich, zdà˝ajàcych do doskona∏oÊci poprzez na-
Êladowanie cnót Zbawicielowych, zw∏aszcza mi∏oÊci ku
biednej m∏odzie˝y. Koncepcja Jana Bosco natrafi∏a
jednak na opory ze strony kanonistów rzymskich, wo-
bec czego Êwi´ty w roku 1874 organizuje osobne sto-
warzyszenie Êwieckich wspó∏pracowników salezjaƒ-

skich. Nieco wczeÊniej ks. Dominik Pestarino organizu-
je w swej parafii grup´ dziewczàt pod patronatem Ma-
rii Wspomo˝ycielki. W ten sposób powstaje z wolna
jakby ˝eƒska ga∏àê salezjaƒskiego dzie∏a. Rozrasta si´
ono szybko, docierajàc do Francji, Argentyny, Hiszpa-
nii itd. Powodzenie swe zawdzi´cza w du˝ej mierze nie-
zwyk∏ym talentom i zaletom Jana Bosco: jego wrodzo-
nej umiej´tnoÊci przewodzenia i jednania serc, jego
rzutkoÊci i elastycznoÊci w dzia∏aniu, wreszcie wzrasta-
jàcej s∏awie o jego nadprzyrodzonych charyzmatach,
dzi´ki którym dzia∏a cuda i przenika ludzkie serca. Nie
bez znaczenia jest te˝ przyjaêƒ, jaka zawiàzuje si´ mi´-
dzy Janem a Piusem IX, z którym w latach 1858-1878
prowadzi∏ d∏ugie poufne rozmowy. Mimo to nie brak
przeciwnoÊci. Wiele z nich stwarza arcybiskup Wawrzy-
niec Gastaldi oraz jego turyƒska kuria. W poszukiwa-
niu Êrodków materialnych Jan odby∏ wiele podró˝y za
granic´, a to przyczyni∏o si´ do pogorszenia s∏abnàce-
go zdrowia. W 1884 roku przydzielono mu wikariusza
do rzàdów w zgromadzeniu. Gdy w trzy lata póêniej
wyg∏osi∏ w koÊciele Marii Wspomo˝ycielki ostatnie pu-
bliczne przemówienie, dokonywa∏y si´ ob∏óczyny czte-
rech kandydatów do zgromadzenia, w tym Augusta
Czartoryskiego, który tak˝e sta∏ si´ kandydatem do be-
atyfikacji. Jan Bosco umar∏ 31 stycznia 1888 roku. Po-
zostawi∏ po sobie drobne pisma o charakterze apolo-
getycznym, popularyzatorskim i dewocyjnym. Nade
wszystko jednak pozostawi∏ dzie∏o salezjaƒskie, które
rozwija si´ z wielkim rozmachem i wydaje owoce. Be-
atyfikowa∏ (1929) Jana i kanonizowa∏ (1934) Pius XI.
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Âwi´ty Jan Bosco
kap∏an, za∏o˝yciel Salezjanów
wspomnienie obchodzimy 31 stycznia

Patron m∏odzie˝y, duszpasterstwa m∏odzie˝owego,

wydawnictw katolickich.

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Nasza ofiara to ofiara 

z w∏asnej woli
Êw. o. Maksymilian Maria Kolbe

Cenna monografia
z dziejów AK
NowoÊcià na rynku wydawniczym jest
monografia „7 Dywizja Armii Krajowej”
autorstwa Zbigniewa Zieliƒskiego wyda-
na przez Dom Wydawniczy Bellona. 7. Dy-
wizja AK, w sk∏ad której wchodzi∏y pu∏ki
27. i 74., zosta∏a powo∏ana do ˝ycia na
mocy rozkazu Komendy G∏ównej AK z lip-
ca 1944 r. 7. Dywizja powsta∏a z ˝o∏nierzy
Inspektoratu AK w Cz´stochowie. Liczy∏a
ona 15 tys. zaprzysi´˝onych ˝o∏nierzy AK,
spoÊród których ok. 2-3 tys. walczy∏o w od-
dzia∏ach partyzanckich. Dywizja ruszy∏a
na odsiecz walczàcej Warszawie. 

Warto podkreÊliç, ˝e ksià˝ka zawiera bardzo
bogaty materia∏ zdj´ciowy. Umieszczono w niej

800 zdj´ç portretowych ˝o∏nierzy 7. Dywizji
AK; jest tak˝e kilkadziesiàt zdj´ç oddzia∏ów
AK w czasie çwiczeƒ i wykonywania zadaƒ.
Znalaz∏y si´ w niej równie˝ zdj´cia z pos∏ugi
duszpasterskiej ksi´˝y kapelanów – ks. kpt.
Edwarda Banaszkiewicza „Oremusa” i ks.
Stanis∏awa Czernika „Burzy”. 
Warto dodaç, ˝e zdj´cia wykonywa∏o kilku
˝o∏nierzy AK pod Êcis∏ym nadzorem kontrwy-
wiadu. Filmy by∏y przechowywane w tajnych
kryjówkach, aby nie dosta∏y si´ do ràk wroga.
Wywo∏ane zosta∏y dopiero kilka lat po wojnie. 
W monografii autor zamieÊci∏ kalendarium 
z najwa˝niejszymi datami z historii AK. 
Bardzo szczegó∏owo omówiona jest niezbyt
szeroko znana najwi´ksza bitwa partyzancka
mi´dzy Wis∏à i Wartà. Rozegra∏a si´ ona w la-
sach w∏oszczowskich w dniach od 26 do 31
paêdziernika 1944 r. I Batalion 74. pu∏ku pie-
choty AK wsparty kompanià BCh z obrony
przeszed∏ do kontrataku. W wyniku walk ˝o∏-
nierze 7. Dywizji wzi´li do niewoli 99 niemiec-
kich ˝o∏nierzy. 
Autor scharakteryzowa∏ tak˝e formacje po-
mocnicze konspiracji zbrojnej – „Szare Szere-
gi”, Wojskowà S∏u˝b´ Kobiet i „Upraw´”. Po-
zycja zawiera tak˝e mapy z okresu okupacji 
i tajne meldunki. 
Ksià˝ka jest bardzo cennym wk∏adem w dzie-
je Armii Krajowej. 

Rafa∏ Chromiƒski 
„7 Dywizja Armii Krajowej”, 
autor: Zbigniew Zieliƒski, ss. 262.

Dom Wydawniczy Bellona prowadzi sprzeda˝
wysy∏kowà swoich ksià˝ek za zaliczeniem
pocztowym z 20-procentowym rabatem od
ceny detalicznej. 
Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77,
00-844 Warszawa, tel./fax: 652-27-01.
www.ksiegarnia.bellona.pl.

Pó∏ka z ksià˝kami

rak
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Centrum Szkolenia SG to miejsce szcze-
gólne, gdzie przebywajà i szkolà si´ funk-
cjonariusze Stra˝y Granicznej nie tylko 
z ró˝nych oddzia∏ów, ale tak˝e zazwyczaj
kilkunastu funkcjonariuszy przynale˝à-
cych do ró˝nych koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒ-
skich.  

20  stycznia 2005 r. w ramach Tygodnia Mo-
dlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan w kaplicy mia∏o
miejsce spotkanie ekumeniczne. Zosta∏a od-
prawiona Msza Êw. w j´zyku ∏aciƒskim, której
przewodniczy∏ ks. dr Kazimierz ˚uchowski.
Obecny by∏ ks. Pawe∏ Hause – proboszcz pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej i ks. Bazyli Ta-
ranta – proboszcz i kapelan KoÊcio∏a Prawo-
s∏awnego oraz chór z parafii Êw. Katarzyny.
W Liturgii czynny udzia∏ brali przedstawiciele

innych koÊcio∏ów: lekcje przeczyta∏
funkcjonariusz z koÊcio∏a grekokatolic-
kiego, Ewangelia zosta∏a odczytana 
w j´zyku polskim przez ks. Wies∏awa
Kondraciuka i staros∏owiaƒskim przez
ks. Bazylego Tarant´. Kazanie wyg∏osi∏
ks. Pawe∏ Hause, który powiedzia∏, ˝e
obok budowania jednoÊci na p∏aszczyê-
nie doktrynalnej trzeba jej szukaç w co-
dziennej mi∏oÊci bliêniego na wzór
pierwszej pierwotnej wspólnoty. Modli-
twa wiernych zosta∏a przeczytana przez
przedstawicieli KoÊcio∏a Prawos∏awnego 
i Rzymskokatolickiego.
Msz´ Êw. zakoƒczy∏o wspólne b∏ogos∏awieƒ-
stwo przez kap∏anów z poszczególnych ko-
Êcio∏ów: prawos∏awnego, ewangelickiego 
i rzymskokatolickiego i wspólna agapa.

Parafia SG pw. Êw. Mateusza bra∏a czynny
udzia∏ w podobnych spotkaniach w K´trzynie
w Bazylice Êw. Jerzego z udzia∏em Bp. Jacka
Jezierskiego i KoÊciele Ewangelicko-Augsbur-
skim.  

Ks. ppor. Wies∏aw Kondraciuk

Tydzieƒ Powszechnej Modlitwy o JednoÊç ChrzeÊcijan

w Ordynariacie Polowym WP

Spotkanie Ekumeniczne w kaplicy 
parafii Stra˝y Granicznej w K´trzynie

Ekumeniczne spotkanie modlitewne w ra-
mach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o
JednoÊç ChrzeÊcijan odby∏o si´ 22 stycz-
nia 2005 roku w parafii wojskowej pw.
Matki Bo˝ej Królowej Polski w Kielcach.
Modlitwie ekumenicznej przewodniczy∏
ks. kan. W∏adys∏aw Tyszuk – proboszcz
parafii prawos∏awnej pw. Êw. Miko∏aja 
w Kielcach. Natomiast Zespó∏ Wokalny
Muzyki Cerkiewnej Oikoumene z Kielc
wykona∏ Wieczerni´ Prawos∏awnà, czyli
Nieszpory. 

Na zakoƒczenie Wieczerni okolicznoÊciowe
kazanie wyg∏osi∏ ks. Wojciech Rudkowski – pa-
stor z KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego.
MyÊlà przewodnià homilii by∏o tegoroczne
has∏o Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed-
noÊç ChrzeÊcijan – „Chrystus jedynym funda-
mentem KoÊcio∏a”.
W modlitwie ekumenicznej wzi´li udzia∏ m.in.:
ks. Pawe∏ Walczyƒski – proboszcz parafii Ko-
Êcio∏a Polsko-Katolickiego w Hucisku i w Kiel-

cach oraz ks. Janusz Daszuta – pastor parafii
KoÊcio∏a Ewangelicko-Metodystycznego w
Kielcach.
Ikony, którymi zosta∏a przystrojona Êwiàtynia
garnizonowa na czas spotkania modlitw eku-
menicznych, wykona∏ kielecki ikonopisarz (ka-
tolik, parafianin garnizonu) Pan Micha∏ P∏oski.
Na zakoƒczenie ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski
serdecznie podzi´kowa∏ wszystkim uczestni-
kom ekumenicznego spotkania modlitewne-
go. Na r´ce ks. dra Przemys∏awa Kantyki wy-
k∏adowca przy katedrze Teologii Protestanc-
kiej Instytutu Ekumenicznego KUL oraz wyk∏a-
dowca WSD w Kielcach przekaza∏ podzi´ko-
wanie Biskupowi Kieleckiemu za wyznaczenie
koÊcio∏a wojskowego na wspólne ekumenicz-
ne modlitwy podczas Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o JednoÊç ChrzeÊcijan. Koƒczàc po-
wiedzia∏ m.in.: „JednoÊç, o którà wspólnie
modlimy si´ jako chrzeÊcijanie, to nic innego
jak jedna z odmian Pokoju, któremu s∏u˝à
˝o∏nierze paƒstw demokratycznych, w tym
tak˝e ˝o∏nierze polscy”. Stwierdzi∏, ˝e do jed-
noÊci najskuteczniej prowadzi prawdziwa mo-
dlitwa do prawdziwego Boga.

Poprzez nià Bóg skutecznie przemienia 
i otwiera modlàcego si´ w ten sposób na bliê-
niego inaczej myÊlàcego, a szczególnie b´dà-
cego w potrzebie. JeÊli ekumeniczne spotka-
nia majà nas prowadziç do zjednoczenia, po-
winniÊmy wszyscy partycypowaç w modlitwie,
a wówczas dope∏nimy Chrystusowego Testa-
mentu, który przed M´kà i Âmiercià modli∏ si´
do Ojca w niebie, „aby wszyscy stanowili jed-
no, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili w Nas jedno, aby Êwiat uwierzy∏,
˝eÊ Ty Mnie pos∏a∏” (J 17,21).
Nast´pnie uczestnicy nabo˝eƒstwa ekume-
nicznego spotkali si´ na wspólnej agapie na
plebanii garnizonowej w Kielcach.
Ksiàdz Biskup dr hab. Kazimierz Ryczan – Or-
dynariusz Diecezji Kieleckiej spoÊród koÊcio-
∏ów katolickich w Kielcach na spotkania eku-
menicznych modlitw wyznaczy∏ 2 Êwiàtynie
parafialne, w tym nasz koÊció∏ garnizonowy.
Biskupa Kieleckiego na spotkaniu w koÊciele
garnizonowym reprezentowa∏ ks. dr Przemy-
s∏aw Kantyka. 

Ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski

Kielce

Ks. naddziekan Werner Krätschell, Zwierz-
chnik Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego w Nowych Landach Nie-
mieckich odwiedzi∏ 26 stycznia Katedr´
Polowà w Warszawie. W Kaplicy Katyƒ-
skiej ks. Krätschell modli∏ si´ za polskich
oficerów pomordowanych w Katyniu,
Charkowie i Miednoje.

Histori´ Katedry Polowej i polskiego duszpa-
sterstwa wojskowego przybli˝y∏ ks. mjr Zbi-
gniew K´pa, Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego
Ordynariatu Polowego WP. 
Ks. Krätschell powiedzia∏, ˝e po raz pierwszy
tak bezpoÊrednio zetknà∏ si´ z rzeczywistoÊcià
mordu na polskich oficerach. Jak podkreÊli∏
Kaplica Katyƒska wywar∏a na nim ogromne

wra˝enie i bardzo prze˝y∏ t´ wizyt´. 
Niemieckiego kapelana przyjà∏ w swojej rezy-
dencji Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski. W czasie spotkania omawiano zagad-
nienia zwiàzane z duszpasterstwem wojsko-
wym w Polsce i w Niemczech. W kaplicy Bi-
skupa Polowego WP ks. Krätschell, bp P∏oski 
i ks. mjr K´pa modlili si´ w intencji jednoÊci
chrzeÊcijan. Ks. Krätschellowi towarzyszy∏ bp
Ryszard Borski, naczelny kapelan Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa Wojskowego. 
Ks. Krätschell przed 7 laty tworzy∏ od podstaw
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w No-
wych Landach Niemieckich. Siedziba tego
Duszpasterstwa mieÊci si´ w Berlinie.

Rafa∏ Chromiƒski

Wizyta ewangelickiego kapelana w Katedrze Polowej WP
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Tysiàce m∏odych ludzi z ca∏ej Europy podj´∏o
trud drogi, aby spotkaç si´ na wspólnej mo-
dlitwie. Tym razem kolejny Etap Pielgrzymki
Zaufania przez Ziemi´ organizowanej przez
wspólnot´ Braci z Taizé odby∏ si´ w Lizbonie,
w Portugalii, w dniach od 28 grudnia do 
1 stycznia. 

Pomys∏ organizowania takich spotkaƒ narodzi∏ si´
w 1979 r. Intencjà tych spotkaƒ jest, by m∏odzi
chrzeÊcijanie przekraczajàc religijne i geograficz-
ne granice, mogli si´ podzieliç ze sobà doÊwiad-
czeniami i prze˝yciami duchowymi. Od kilku lat
m∏odzie˝ z rodzin wojskowych uczestniczy w Spo-
tkaniach Europejskich organizowanych w ró˝nych
miastach na terenie ca∏ej Europy. Pokonujà tysià-
ce kilometrów, aby spotkaç si´ ze swoimi rówie-
Ênikami ze wszystkich krajów Starego Kontynentu
i prze˝yç kilka wspania∏ych dni na modlitwie,
wspólnej zabawie i poznaniu wzajemnej kultury.
M∏odzie˝ z rodzin wojskowych uczestniczy∏a w ta-
kich spotkaniach w Budapeszcie (2001), Pary˝u
(2002), Hamburgu (2004) i przygotowywa∏a Spo-
tkanie Europejskie w Warszawie w 1999 r.
Tym razem pokona∏a przesz∏o 3500 km, aby
spotkaç si´ w Lizbonie. Z Wojskowego OÊrodka
Duszpasterskiego w Ciechanowie w spotkaniu
uczestniczy∏o 17 osób. M∏odzie˝ to synowie i cór-
ki kadry z pierwszego pu∏ku Artylerii i Wojskowego
OÊrodka Wykonywania Kary oraz pracowników
cywilnych  Klubu Garnizonowego. W tym roku piel-

grzymka przebiega∏a pod has∏em: „Przy-
sz∏oÊç pe∏na pokoju”. W swoim liÊcie brat
Roger napisa∏:
W tym roku, kiedy dziesi´ç nowych krajów
przy∏àczy∏o si´ do Unii Europejskiej, wielu
m∏odych Europejczyków zdaje sobie spra-
w´ z tego, ˝e ˝yjà na kontynencie, który do-
Êwiadczany bardzo d∏ugo przez podzia∏y i
konflikty, szuka swojej jednoÊci i post´puje
drogà pokoju. To prawda, wcià˝ trwajà na-
pi´cia, niesprawiedliwoÊç, czasem prze-
moc, które prowadzà do zwàtpienia. Cho-
dzi wi´c o to, by nie zatrzymaç si´ w dro-
dze: u êróde∏ budowania Europy jest prze-
cie˝ dà˝enie do pokoju. Nie by∏oby ono dla
nas wa˝ne, gdyby jedynym jego celem mia-
∏o byç utworzenie kontynentu silniejszego,
bogatszego i gdyby Europa uleg∏a tenden-

cjom do zamykania si´ w swoich Granicach. Eu-
ropa staje si´ w pe∏ni sobà, kiedy otwiera si´ dla
innych kontynentów, kiedy jest solidarna z naro-
dami ubogimi. Jej budowanie ma sens wtedy,
kiedy traktuje si´ je jako etap, który b´dzie s∏u˝y∏
wprowadzaniu pokoju w ca∏ej ludzkiej rodzinie.
Dlatego w∏aÊnie, chocia˝ nasze spotkanie pod
koniec roku nazywa si´ „spotkaniem europej-
skim”, wolimy patrzeç na nie jako na „etap piel-
grzymki zaufania przez ziemi´”.
M∏odzie˝ zosta∏a zakwaterowana u rodzin w ma-
∏ej  miejscowoÊci pod Lizbonà – w Tires. Wszyscy
zostali przyj´ci przez portugalskie rodziny z wiel-
kà goÊcinnoÊcià. Codziennie spotykaliÊmy si´ o
godz. 8.30 na modlitwach porannych w Kaplicy
„Senhora da Granca”. Nast´pnie odbywa∏y si´
ma∏e spotkania w grupach. Przy parafii dzia∏a∏a
wspólnota pomocy spo∏ecznej z∏o˝ona z m∏odych
wolontariuszy. Dzielili si´ oni swoimi doÊwiadcze-
niami pracy, jak roznoszà posi∏ki do osób star-
szych, dzia∏alnoÊcià w domu kultury i domu spo-
kojnej staroÊci. Po spotkaniu wszyscy udawali si´
do Lizbony na obiad, nast´pnie  ka˝dy z uczest-
ników móg∏ wybraç indywidualny program przy-
gotowany przez organizatorów, np. Fado – mu-
zyka, która ods∏ania dusz´ portugalskà; Lizbona 
i jej historia, widziana z zamku – prezentacja ple-
nerowa historii miasta; Otworzyç oczy na niedo-
l´ i odkryç nadziej´: zaanga˝owanie na rzecz
bezdomnych; Portugalska muzyka Ludowa 
– koncert m∏odych muzyków; Skarbiec sztuki 

i wiary: koÊció∏ i wirydarz klasztoru „Jeronimos” 
– wprowadzenie a nast´pnie czas na zwiedzanie;
Europa w sprawie pokoju i sprawiedliwoÊci – co
mo˝emy zrobiç? (rozmowa z udzia∏em eksperta
w dziedzinie problemów mi´dzynarodowych);
Prawa cz∏owieka: walczyç z dyskryminacjà,
wspieraç cierpiàcych z powodu biedy i bezrobo-
cia (Êwiadectwa i wymiana myÊli); Odkrywamy
portugalskà muzyk´ barokowà z chórem „Ve’rti-
ce” i wiele innych. Po tych spotkaniach udawali-
Êmy si´ na kolacj´, po której spotykaliÊmy si´ na
modlitwie pod przewodnictwem brata Rogera 
w halach FIL. W piàtek 31 grudnia Polacy spotka-
li si´ w jednej z hal FIL na wspólnej Eucharystii,
której przewodniczyli Patriarcha Lizbony i Biskup
Henryk Tomasik. Do celebracji Mszy Êw. zostali
zaproszeni wszyscy ksi´˝a z Polski. Okaza∏o si´,
˝e do Portugalii przyjecha∏o oko∏o 6000 Pola-
ków. Bp Tomasik dzi´kowa∏, ˝e tak liczna grupa
m∏odzie˝y pod przewodnictwem moderatorów
przyby∏a do Lizbony. W sobot´ 1 stycznia spotka-
liÊmy si´ tradycyjnie w parafiach w grupach mi´-
dzynarodowych na modlitwie o pokój na Êwiecie,
a po niej odby∏o si´ Êwi´to narodów. Nast´pne-
go dnia spotkaliÊmy si´ na po˝egnalnej Mszy Êw.
w Tires. Po uroczystym obiedzie u rodzin, które nas
goÊci∏y, naszych sympatycznych gospodarzy obda-
rowaliÊmy pamiàtkami z Polski, wÊród których du-
˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ p∏yty kompaktowe 
z piosenkami ˝o∏nierskimi i u∏aƒskimi. Nast´pnie
udaliÊmy si´ do miejsca odjazdu naszych autoka-
rów. Stamtàd udaliÊmy si´ na ostatni punkt Piel-
grzymki Zaufania przez Ziemi´, jakim by∏o wspólne
nawiedzenie Sanktuarium Matki Bo˝ej w Fatimie,
gdzie odby∏a si´ Msza Êw. pod przewodnictwem Bi-
skupa Fatimy i Biskupa Henryka Tomasika. Msza
odby∏a si´ na placu w miejscu objawieƒ Matki Bo-
˝ej. Po Eucharystii by∏ jeszcze krótki czas na zwie-
dzanie i zakupienie pamiàtek. Nast´pnie udaliÊmy
si´ do autokarów, skàd wyjechaliÊmy w kierunku
Polski. Po drodze zatrzymaliÊmy si´ na 8 godzin 
w Barcelonie, gdzie m∏odzie˝ zwiedza∏a Êwiàtyni´
Sagrada Familia, Stadion Olimpijski, Stadion FC
Barcelona, wybrze˝e portowe, przy którym cumo-
wa∏y okr´ty historyczne, Oceanarium. W drodze
do Lizbony zatrzymaliÊmy si´ w stolicy Hiszpanii 
– Madrycie, gdzie m∏odzie˝ te˝ mia∏a okazj´ zwie-
dziç g∏ówne ulice miasta.

Ks. kpt. Marek Wojnowski
Diecezjalny Duszpasterz M∏odzie˝y 

i S∏u˝by Liturgicznej

Lizbona 2004
Europejskie Spotkanie M∏odzie˝y

Wo∏amy do Boga: „Bo˝e, nasz Ojcze, przyno-
simy Ci nasze proÊby i skruszone serca ufajàc,
˝e wejrzysz na nie z mi∏oÊcià”.

„Bo˝e, w dobroci…”. 
– IV Niedziela Wielkiego Postu.

Jako dzieci marnotrawne stajemy przed Pa-
nem w t´ niedziel´, która w tradycji liturgicz-
nej KoÊcio∏a jest nazywana „Laetare” – nie-
dzielà radoÊci. Dzisiaj bowiem nasze serca
wype∏nia radoÊç, bo s∏yszymy, ˝e Bóg jest
mi∏osiernym Ojcem, który przebacza grze-
chy, ˝e Jezus pojedna∏ nas ze swoim Ojcem,
i ˝e b´dziemy uczestnikami wiecznej radoÊci.
Jej przedsmakiem na ziemi jest Eucharystia. 
Tyle razy odchodzimy od Boga, marnujemy
Jego dary i niszczymy ˝ycie Bo˝e w nas. 
A Bóg, jak mi∏osierny ojciec z przypowieÊci,
cierpliwie czeka na nasz powrót. Wychodzi
nam naprzeciw w swoim s∏owie, w sakramen-
tach, w drugim cz∏owieku. Otwiera swoje r´ce
i z radoÊcià przyjmuje nas, abyÊmy mogli
braç udzia∏ w Uczcie Chrystusa. Aby ta radoÊç
by∏a i naszym udzia∏em, us∏yszmy dzisiaj we-
zwanie Êw. Paw∏a: „W imi´ Chrystusa prosimy:
pojednajcie si´ z Bogiem”.
Prosimy: „Bo˝e mi∏osierny Ojcze, Ty przez M´-
k´, Âmierç i Zmartwychwstanie swojego Syna
dajesz ka˝demu cz∏owiekowi nadziej´ zbawie-

nia. Prosimy, umacniaj wiar´ i mi∏oÊç w na-
szych sercach, abyÊmy byli Twoimi prawdziwy-
mi s∏ugami.”

„Bàdê mi litoÊciw…” 
– V Niedziela Wielkiego Postu.

Nasz Pan, pe∏en mi∏osierdzia, czeka na nas 
i przypomina, ˝e musimy pojednaç si´ z Nim
i KoÊcio∏em, abyÊmy godnie mogli prze˝ywaç
Âwi´ta Paschalne. S∏owo i Eucharystia niech
nas wewn´trznie oczyszczà, niech nas otwo-
rzà na dar pokoju serca, który przychodzi 
w sakramencie pojednania i pokuty.
„Zapominajàc o tym, co za mnà, a wyt´˝ajàc si-
∏y ku temu, co przede mnà, p´dz´ ku wyznaczo-
nej mecie…” – pisze Pawe∏ w LiÊcie do chrzeÊci-
jan w gminie Filippi. Czy jego s∏owa nie sà ob-
razem naszej drogi? Trzeba wyt´˝aç si∏y, praco-
wicie powstawaç z grzechów i p´dziç naprzód
ku mecie, gdzie czeka nas Pan. S∏uchajàc s∏owa
Bo˝ego, pomyÊlmy, jak wykorzystaliÊmy dotych-
czas Wielki Post, czy by∏o w nim choç troch´
chrzeÊcijaƒskiego wysi∏ku? Jak mamy zamiar
Êwi´towaç pamiàtk´ najwi´kszych wydarzeƒ –
Âmierci i Zmartwychwstania Paƒskiego?
Kierujemy do Boga s∏owa: „Bo˝e, bogaty 
w mi∏osierdzie i hojny w przebaczaniu, wys∏u-
chaj proÊby modlàcego si´ KoÊcio∏a i przyjdê
z pomocà potrzebujàcym”.

„Ho∏d Tobie, s∏awa i czeÊç…” 
– Niedziela Palmowa M´ki Paƒskiej.

Radosnymi okrzykami: „Hosanna!” lud Jero-
zolimy wita∏ Jezusa wje˝d˝ajàcego w mury
Âwi´tego Miasta. Ten sam lud za szeÊç dni b´-
dzie domaga∏ si´ Êmierci Nauczyciela z Naza-
retu. Pragniemy zag∏´biç si´ w tajemnic´ mi∏o-
Êci Boga, który swego Syna nie oszcz´dzi∏, ale
wyda∏ Go za nas, tak samo niesta∏ych w wier-
noÊci, jak kiedyÊ lud Jerozolimy. S∏uchamy opi-
su M´ki Chrystusa. Oto, jak sam powiedzia∏,
dochodzi kresu to, co odnosi si´ do Niego. Na
Nim musi si´ wype∏niç, co jest zapisane u pro-
roków i w psalmach. Nie zas∏oni twarzy przed
zniewagami i opluciem. Nie b´dzie si´ opie-
ra∏, gdy Mu przebodà r´ce i nogi, i los rzucà o
Jego sukni´. Uni˝y samego siebie, a˝ odda
ducha w r´ce Ojca. Pójdêmy za Panem.
Mi∏osierny Ojcze, wys∏uchaj nasze pokorne
wo∏anie, które zanosimy do Ciebie, rozwa˝a-
jàc M´k´ Twojego Syna i daj nam si´ cieszyç
z darów otrzymanych dzi´ki Jego zas∏ugom.
Wchodzàc w okres Wielkiego Postu proÊmy
Boga, aby nasze wyrzeczenia umocni∏y nas
do walki ze z∏ym duchem, proÊmy o ∏ask´
godnego przygotowania si´ na nadchodzàce
Âwi´ta Zmartwychwstania Paƒskiego.

Opracowa∏a Krystyna Wrodarczyk
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W dniu 2 stycznia 2005 roku w KoÊciele pa-
rafii wojskowej pw. Êw. Macieja Aposto∏a 
w Ko∏obrzegu mia∏ miejsce koncert kol´d 
w wykonaniu Studium Wokalnego dzia∏ajàce-
go przy Klubie Garnizonowym w Ko∏obrzegu.
Wykonawcami tego kol´dowania by∏y dzieci 
i m∏odzie˝ w sk∏adzie: Magda Goljanek, An-
gelika Rafa∏ko, Sandra Karczewska, Pola Pa-
we∏czyk, Magda Paczuska, Justyna Laskow-
ska, Krzysztof Walencik, Paulina Iwaƒczyk, 
Nicol Orzechowska, Edyta Karczewska, Joan-
na Bia∏kowska, Kacper Sikora, Paulina ˚u-
kowska, Marta Jasiszczak, Katarzyna Derkow-
ska. Kierownictwem artystycznym zaj´li si´
Pan Marian Oszmaniec i Pani Jolanta Wójcik.
To kol´dowanie to ju˝ drugi koncert. Pierwszy

taki mia∏ miejsce rok
temu, równie˝ w ka-
plicy parafii wojsko-
wej. Dzieci, m∏odzie˝
oraz kierownictwo
otrzyma∏y gromkie
brawa od uczestni-
ków kol´dowania,
którzy wype∏nili ka-
plic´. Na koniec tym
wspania∏ym m∏o-
dym artystom, którzy

wykonali 13 kol´d w nowej aran˝acji, podzi´-
kowa∏ proboszcz parafii ks. kmdr ppor. Witold
Kosiƒski i zaprosi∏ kol´downików na wspólnà
agap´.

***
Po 30 latach s∏u˝by w Wojsku Polskim prze-
szed∏ do rezerwy Pan podpu∏kownik Zdzis∏aw
Azierski. S∏u˝b´ wojskowà rozpoczà∏ 16 wrze-
Ênia 1975 roku w WSOWP w Poznaniu. Po-
czàtek pracy zawodowej –1979 roku w Pu∏ku
Zmechanizowanym w Ko∏obrzegu. Nast´pnie
s∏u˝y∏ w Koszalinie, Warszawie i Trzebiatowie.
W 1991 r. powróci∏ do 32. Pu∏ku Zmechani-

zowanego, kontynuowa∏ prac´ w 8. Ko∏obrze-
skiej Brygadzie Zmechanizowanej. Po rozfor-
mowaniu Brygady w 1998 roku przeszed∏ do
sztabu 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szcze-
cinie. Dnia 07.01.2005 roku podczas uroczy-
stej Mszy Êw. dzi´kowa∏ Panu Bogu wraz z Ro-
dzinà i Przyjació∏mi za lata s∏u˝by. W dowód
wdzi´cznoÊci ofiarowa∏ Parafii Wojskowej pw.
Êw. Macieja Aposto∏a pi´kny ornat (kolor ró-
˝owy) jako wotum wdzi´cznoÊci.

(W. K.)
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UroczystoÊci pogrzebowe pp∏ka Stefana Igna-
szaka ps. Nordyk, cichociemnego spadochro-
niarza Armii Krajowej, kawalera Krzy˝a Virtu-

ti Militari, z asystà kompanii honorowej Cen-
trum Szkolenia Wojsk Làdowych oraz Orkie-
stry Reprezentacyjnej Si∏ Powietrznych odby∏y
si´ 15 stycznia 2005 r. na cmentarzu Juni-
kowskim w Poznaniu. UroczystoÊciom prze-

wodniczy∏ poznaƒski Biskup Pomocniczy Ma-
rek J´draszewski oraz ks. ppor. Krzysztof Ka-
corzyk, kapelan CSWLàd.

(W. K.)

Poznaƒ

Rozalia Chromiƒska (5 lat), córka Rafa∏a
Chromiƒskiego, sekretarza redakcji „Naszej
S∏u˝by” zaj´∏a I miejsce w konkursie kartek
Êwiàtecznych w kategorii dzieci do lat 7 zor-
ganizowanym przez Parafi´ Âwi´tej Bo˝ej Ro-
dzicielki Maryi w Klarysewie i parafialny Od-

dzia∏ Akcji Katolickiej. Rozalka wykona∏a nie-
zwykle oryginalnà kartk´ przedstawiajàcà
Dzieciàtko Jezus i Trzech Króli. Jej siostra Kla-
ra Chromiƒska (9 lat) otrzyma∏a za swojà
kartk´ przedstawiajàcà Âwi´tà Rodzin´ wyró˝-
nienie w kategorii do lat 10. Dyplomy i na-
grody Klara i Rozalia odebra∏y 16 stycznia
2005 r. na parafialnym spotkaniu op∏atko-

wym, które odby∏o si´ w koÊciele Âwi´tej Bo-
˝ej Rodzicielki Maryi w Klarysewie. Spotkaniu
przewodniczy∏ ks. kan. Andrzej Fija∏kowski,
proboszcz. W czasie spotkania odby∏ si´ kon-
cert kol´d w wykonaniu chóru parafialnego. 

(A. M.)

Klarysew
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16 stycznia 2005 r. na terenie Centrum
Szkolenia SG i Warmiƒsko-Mazurskiego Od-
dzia∏u SG mia∏o miejsce noworoczno-op∏at-
kowe spotkanie emerytów i rencistów WOP-u
i SG.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od Mszy Êw. w ka-
plicy parafii SG pw. Êw. Mateusza, celebrowa-
nej przez ks. ppor. Wies∏awa Kondraciuka, 
z udzia∏em asysty: funkcjonariuszy s∏u˝by kan-
dydackiej oddzia∏u i chórku ze Szko∏y Podsta-
wowej w Barcianach.

We Mszy Êw. bra∏ udzia∏ Komendant Centrum
Szkolenia SG p∏k Wies∏aw Mruga∏a, Zast´pca
Komendanta W-MOSG pp∏k Waldemar Wi´-
cek, burmistrz K´trzyna Krzysztof Heçman,
Prezesi organizacji i stowarzyszeƒ formacji
mundurowych: Ryszard Matuszewicz, Jan Ol-
szewski, Ronald Raginia, Przewodniczàcy Nie-
zale˝nych Samorzàdnych Zwiàzków Funkcjo-
nariuszy SG: W-MOSG – Kazimierz Jastrz´b-
ski, CSSG – Grzegorz Zygner, Pani Dyrektor
Krystyna Koz∏owska, Grono Pedagogiczne 
i rodzice wraz z dzieçmi z Barcian oraz ponad
100 emerytów i rencistów z rodzinami.

Po Mszy Êw. najm∏odsze dzieci ze Szko∏y Pod-
stawowej z klas zerowej, pierwszej i drugiej 
w Barcianach przedstawi∏y jase∏ka „Bajkowe
odwiedziny w Stajence Betlejemskiej“. Stajen-
k´ Betlejemskà odwiedzi∏y postacie z bajek 
i ofiarowa∏y Bo˝emu Dzieci´ciu swoje dary.
Ostatnim punktem programu by∏o spotkanie
w sto∏ówce oddzia∏owej, ˝yczenia, ∏amanie
si´ op∏atkiem i wspólny posi∏ek.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnym Êpiewa-
niem kol´d i naszych polskich piosenek bie-
siadnych prowadzony przez panie nauczyciel-
ki ze Szko∏y Podstawowej w Barcianach.

K´trzyn

W dniach 15-19 stycznia 2005 r. z oficjalnà
wizytà duszpasterskà przebywa∏ na teranie
Niemiec oraz Belgii Naczelny Kapelan Armii
Kanadyjskiej gen. bryg. Ron Bourque. Swo-
jà wizyt´ rozpoczà∏ od celebracji Mszy Êw. 
w bazie lotniczej w Geilenkirch (Niemcy),
gdzie spotka∏ si´ z wiernymi oraz kapela-
nem polskiego pochodzenia ks. mjr Zbi-
gniewem Burciakiem. W dniu 18 stycznia
2005 r. Chapalin General odwiedzi∏ kape-
lanów NATO w Shape-Mons. W trakcie roz-
mowy G∏ówny Kapelan nawiàza∏ do konfe-
rencji zorganizowanej w Polsce w bazie lot-
niczej w D´blinie, gdzie mieÊci si´ s∏ynna
kuênia polskich pilotów. Kapelan wspomnia∏
o Êwietnej organizacji oraz wyrazi∏ radoÊç 
z pobytu w naszym kraju. Wyjàtkowe wra˝e-
nie wywar∏a na goÊciu z Kanady Katedra Po-
lowa WP. Ks. pp∏k Augustyn Ros∏y poinfor-
mowa∏ o tym, ˝e Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
mianowa∏ ks. p∏ka pra∏. dra Tadeusza P∏o-
skiego Biskupem Polowym WP. Doda∏, ˝e bp
P∏oski po swoim ingresie odby∏ szereg wizyt
duszpasterskich, odwiedzajàc ˝o∏nierzy 
w Afganistanie, Iraku, BoÊni i Kosowie. Pol-
ski kapelan zaprezentowa∏ Naczelnemu Ka-
pelanowi Armii Kanadyjskiej dwutygodnik
Ordynariatu Polowego WP „Nasza S∏u˝ba“ 
i do∏àczy∏ obrazek prymicyjny biskupa polo-
wego WP z wizerunkiem Matki Bo˝ej Het-
manki ˚o∏nierza Polskiego.

(A. R)

Mons

Stowarzyszenie Kombatantów – Dusz-
pasterstwo Weteranów Kawalerii i Arty-
lerii Konnej zorganizowa∏o w dniu 19
stycznia 2005 roku noworoczne spo-
tkanie dla Êrodowisk weteranów i kom-
batantów, które odby∏o si´ w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego. Udzia∏ wzi´-
li cz∏onkowie Stowarzyszenia Komba-
tantów – Duszpasterstwa Weteranów
Kawalerii i Artylerii Konnej, Duszpaster-
stwo Wi´êniów Obozów Koncentracyj-
nych i Wi´zieƒ, Zwiàzku Oficerów S∏u˝by
Sta∏ej II Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia
Weteranów Wojny Polsko-Bolszewickiej
1920 r. i ich Rodzin oraz ˝o∏nierze Po-
wstania Warszawskiego. Celebr´ Mszy
Êw. uÊwietni∏a Orkiestra Koncertowa
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycz-
nego Wojska Polskiego pod dyrekcjà
kpt. Paw∏a Lewandowskiego. Orkiestra
po Mszy Êw. da∏a koncert kol´d 
i pieÊni patriotycznych. Stowarzyszenie
Kombatantów – Duszpasterstwo Wete-
ranów Kawalerii i Artylerii Konnej orga-
nizuje swoje spotkania co miesiàc w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Duszpasterzem tego˝ stowarzyszenia
zosta∏ mianowany ks. pp∏k Marek We-
so∏owski.

Weterani Kawalerii 
i Artylerii Konnej
w Katedrze Polowej

W koÊciele garnizonowym pw. Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej w Che∏m-
nie 23 stycznia 2005 r. odby∏ si´ Noworoczny Koncert Kol´d w wyko-
naniu Orkiestry D´tej Che∏miƒskiego Domu Kultury pod dyrekcjà ka-
pelmistrza Józefa Licy oraz chóru Chorus Culmensis pod dyrekcjà
Wojciecha B∏aszaka. W programie znalaz∏y si´ najpi´kniejsze kol´dy
polskie i zagraniczne. Podczas koncertu obecni byli: Starosta Powiatu
Che∏mno – pan Wojciech Biƒczyk oraz Burmistrz Miasta Che∏mna 
– pan Mariusz K´dzierski. 
Po zakoƒczonym koncercie proboszcz ks. mjr Ryszard St´pieƒ podzi´-
kowa∏ artystom za wspania∏à duchowà uczt´, a starosta pan Wojciech
Biƒczyk zaprosi∏ artystów na ufundowanà przez starostwo grochówk´,
którà przygotowa∏a wojskowa kuchnia.

(R. S.)

Che∏mno „Krajobraz frasobliwy”
Na tylnej ok∏adce prezentujemy zdj´cie z wystawy
fotografii „Krajobraz frasobliwy”, zorganizowanej
przez Ruch Inicjatyw Spo∏ecznych „Praca“, zajmu-
jàcy si´ m.in. pomocà bezrobotnym oraz ich uak-
tywnianiem. Swoje prace fotograficy amatorzy za-
prezentowali w KoÊciele Êw. Zygmunta w Warsza-
wie, przy pl. Konfederacji 55. WÊród autorów prac
sà zarówno osoby, które majà prac´ (i chcà poma-
gaç tym, którzy jej nie majà) oraz bezrobotni.
Czytelnicy „Naszej S∏u˝by” b´dà mieli okazj´ zo-
baczyç prace: Micha∏a Boguckiego, Krzysztofa
Chmarry, Jaros∏awa Gozdeckiego, Wojciecha Stanis∏awa Mysiaka, Jakuba
Narojczyka, Agaty Polakowskiej, Ewy Soczyƒskiej, Katarzyny Tomaszewskiej,
Tomasza Wójcika – autorów i realizatorów tej ekspozycji.

(E.J.)



Albowiem, gdzie obyczaje i urzàdzenia przesta∏y byç chrzeÊcijaƒskimi, 
tam chwiejà si´ wszystkie podstawy wszelkiego porzàdku spo∏ecznego.

Papie˝ Leon XIII

Osiedle na Wawrzyszewie w Warszawie. Fot. Krzysztof Chmarra


