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Troska o osoby starsze, zw∏aszcza wtedy,
gdy prze˝ywajà chwile trudne, winna le˝eç na sercu wiernym...
Jan Pawe∏ II, z Or´dzia na Wielki Post 2005 roku

z nauczania
Ojca Âwi´tego

Liturgia
KoÊcio∏a

14 lutego – Âwi´to Cyryla i Metodego [¸k 10, 1-9]
„Idêcie, oto was posy∏am jak owce mi´dzy
wilki” (¸k 10, 3).
W dzisiejszym s∏owie Jezus ukazuje nam ogrom
pracy, do której nas powo∏uje poprzez sakrament
chrztu, ale te˝ ostrzega przed wilkami. Chce, byÊmy byli Jego Êwiadkami, mówi do nas – wyjdêcie i idêcie. Idêcie ju˝ dzisiaj g∏osiç Êwiatu mojà
mi∏oÊç. Posy∏a nas jak owce mi´dzy wilki. Wykorzystajmy to i nakarmmy Êwiat Jego mi∏oÊcià, albowiem nie samym chlebem ˝yje cz∏owiek, ale
ka˝dym s∏owem, które pochodzi z ust Boga.
20 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu [Mt 17, 1-9]
„…to jest mój syn umi∏owany, w którym mam
upodobanie, Jego s∏uchajcie!” (Mt 17, 5).
W tej Ewangelii Mateusz ukazuje spotkanie
dwóch Êwiatów: niebieskiego i ziemskiego. Gdy
Jezus ukazuje si´, uprzedzajàc fakty, jako Chrystus Zmartwychwsta∏y, objawia przy tym ca∏à
prawd´ o sobie. Nie oznacza to jednak, ˝e
uczniom dane b´dzie ju˝ teraz doÊwiadczyç pokoju niebieskiego. RzeczywistoÊç, w której przysz∏o im ˝yç, jest pe∏na walki, biedy, udr´k i ucisku.
Bóg Ojciec przykazuje nam ludziom to, abyÊmy
bezgranicznie byli wpatrzeni w osob´ Jezusa,
dawcy ˝ycia wiecznego i byli otwarci na Jego pomoc. Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie, czy mia∏y
miejsce w moim ˝yciu chwile (jak na górze Tabor), kiedy by∏o mi dane namacalnie doÊwiadczyç Bo˝ej pomocy i otuchy? Czy wspominanie
tych chwil jest dla mnie jakimÊ wsparciem?
22 lutego – Âwi´to Katedry Êw. Piotra Aposto∏a
[Mt 16, 13-19]
„…A wy za kogo mnie uwa˝acie…” (Mt 16,
17-19).
Jezus przekazuje Szymonowi Piotrowi polecenie,
by by∏ dla za∏o˝onej przez Niego spo∏ecznoÊci
czynnikiem zapewniajàcym jej jednoÊç, ∏ad,
trwa∏oÊç, a przez to by by∏ dla niej mocnym fundamentem. Nadto poleca, by tak interpretowa∏
i pos∏ugiwa∏ si´ Prawem Bo˝ym, a˝eby ludzie odnajdywali królestwo niebieskie. Na tych zasadach Jezus buduje swój KoÊció∏, tzn. wspólnot´
tych wszystkich, którzy sà mu braçmi i siostrami.
Jezus zapewnia wreszcie, ˝e szatan nigdy nie
zwyci´˝y KoÊcio∏a Chrystusowego. Tak wi´c funkcja Piotra i KoÊcio∏a ukazuje drog´, jakà nale˝y
kroczyç, by dotrzeç do królestwa Bo˝ego. Zastanówmy si´ w czym doÊwiadczamy, ˝e KoÊció∏
wskazuje drog´ do Boga?
27 lutego – III Niedziela Wielkiego Postu [¸k 15,
1-3; 11-32]
„…by∏ umar∏y, a znów o˝y∏; zaginà∏, a odnalaz∏ si´” (¸k 15, 32b).
Bóg daje ka˝demu z nas mo˝liwoÊç wyboru. Ka˝demu, kto zab∏àdzi∏, a chce si´ nawróciç, umo˝liwia w swej bezwarunkowej mi∏oÊci powrót do
domu – do wspólnoty. Or´dzie dotyczàce ocalajàcej mocy mi∏oÊci Boga wobec grzeszników stanowi najistotniejszy punkt ¸ukaszowego nauczania o królestwie Bo˝ym. PodkreÊla w nim, ˝e Bóg
dzia∏a w ten sposób przez osob´ Jezusa, który
zwracajàc si´ do grzeszników objawia im pe∏nà
mi∏osierdzia mi∏oÊç Ojca. Wyrazem tego mi∏osierdzia i mi∏oÊci Boga do wszystkich ludzi jest Jego radoÊç z nawrócenia ka˝dego cz∏owieka, którà tak mocno podkreÊla∏ Jezus.
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O czym mówi krzy˝
Krzy˝ Chrystusa na Kalwarii wyrasta na drodze tego admirable commercium, tego przedziwnego udzielania si´ Boga cz∏owiekowi,
w którym równoczeÊnie zawiera si´ skierowane do tego˝ cz∏owieka wezwanie, aby – oddajàc Bogu siebie, a w sobie ca∏y widzialny Êwiat
– uczestniczy∏ w Bo˝ym ˝yciu, aby stawa∏ si´
jako Jego syn przybrany uczestnikiem tej
prawdy i mi∏oÊci, która jest w Bogu i która jest
z Boga. I w∏aÊnie na tej drodze odwiecznego
wybrania cz∏owieka do godnoÊci syna Bo˝ego
wyrasta w dziejach krzy˝ Chrystusa, Jednorodzonego Syna, który jako „Bóg z Boga i Êwiat∏oÊç ze Êwiat∏oÊci” przyszed∏ daç ostateczne
Êwiadectwo przedziwnego Przymierza Boga
z ludzkoÊcià, Boga z cz∏owiekiem, z ka˝dym
cz∏owiekiem. Jest to Przymierze tak stare jak
cz∏owiek, si´gajàce samej tajemnicy stworzenia – przymierze zawierane potem wielokrotnie z jednym wybranym ludem – jest to równoczeÊnie tu, na Kalwarii, Przymierze Nowe
i ostateczne, nie ograniczone do jednego ludu, do Izraela, otwarte na wszystkich i na ka˝dego.
O czym wi´c mówi do nas ów krzy˝ Chrystusa, ostatnie poniekàd s∏owo Jego mesjaƒskiego or´dzia i pos∏annictwa? A przecie˝ nie
ostatnie jeszcze s∏owo Boga Przymierza: ostatnie b´dzie wypowiedziane owej nocy i poranka, kiedy przybyli do grobu ukrzy˝owanego
Chrystusa i – naprzód niewiasty, potem Apo-

sto∏owie – zobaczà ten grób pustym i us∏yszà
po raz pierwszy s∏owo „zmartwychwsta∏”,
oznajmià je innym i b´dà Êwiadkami Zmartwychwsta∏ego. Jednak równie˝ i w tym uwielbieniu Syna Bo˝ego pozostaje nadal krzy˝
Chrystusa i poprzez ca∏e mesjaƒskie Êwiadectwo Cz∏owieka-Syna, który na nim poniós∏
Êmierç, mówi i nie przestaje mówiç o Bogu-Ojcu, który jest bezwzgl´dnie wierny swojej odwiecznej mi∏oÊci do cz∏owieka. O Bogu, który
tak umi∏owa∏ Êwiat – a wi´c cz∏owieka
w Êwiecie – „˝e Syna swojego Jednorodzonego da∏, aby ka˝dy kto w Niego wierzy, nie zginà∏, ale mia∏ ˝ycie wieczne” (J 3, 16). Uwierzyç w Syna ukrzy˝owanego, to znaczy „zobaczyç Ojca” (por. J 14, 9), to znaczy uwierzyç,
˝e w Êwiecie jest obecna mi∏oÊç i ˝e ta mi∏oÊç
jest pot´˝niejsza od z∏a jakiegokolwiek, w które uwik∏any jest cz∏owiek, ludzkoÊç, Êwiat.
Uwierzyç zaÊ w takà mi∏oÊç to znaczy uwierzyç
w mi∏osierdzie. Mi∏osierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem mi∏oÊci, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem w∏aÊciwym sposobem jej objawiania si´ i realizacji wobec
rzeczywistoÊci z∏a, które jest w Êwiecie, które
dotyka i osacza cz∏owieka, które wdziera si´
równie˝ do jego serca i mo˝e go „zatraciç
w piekle” (Mt 10, 28).
Jan Pawe∏ II
Z Encykliki „Dives in Misericordia“

Ok∏adka: Âwiatowy Dzieƒ Chorego, 11 lutego 2005 r.
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Or´dzie Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II na Wielki Post 2005 roku

Bo tu jest twoje ˝ycie i d∏ugie trwanie twego pobytu na ziemi
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Wielki Post ka˝dego roku jawi si´ nam
jako czas sprzyjajàcy wzmo˝eniu modlitwy
i pokuty, otwierajàc serce na pokorne przyj´cie woli Bo˝ej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, b´dàca przygotowaniem do ponownego prze˝ywania
wielkiej tajemnicy Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze s∏uchanie s∏owa Bo˝ego
oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie
umartwienia, dzi´ki czemu mo˝emy hojniej
przyjÊç z pomocà bliêniemu w potrzebie.
W tym roku pragn´ wam zaproponowaç
do rozwa˝enia, drodzy bracia i siostry, bardzo aktualny temat, który trafnie ilustrujà
nast´pujàce wersety z Ksi´gi Powtórzonego
Prawa: «Bo tu jest twoje ˝ycie i d∏ugie trwanie twego pobytu na ziemi» (30, 20). Te
s∏owa Moj˝esz kieruje do ludu, aby go zach´ciç do zacieÊnienia przymierza z Jahwe
w krainie Moab, «abyÊcie ˝yli wy i wasze
potomstwo, mi∏ujàc Pana, Boga swego,
s∏uchajàc Jego g∏osu, lgnàc do Niego»
(30, 19-20). WiernoÊç temu Bo˝emu przymierzu jest dla Izraela gwarancjà przysz∏oÊci, ˝e b´dzie móg∏ zamieszkiwaç «na ziemi, którà Pan poprzysiàg∏ daç przodkom
twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi» (30, 20). Zgodnie z wizjà biblijnà, do˝ycie wieku dojrza∏ego jest znakiem b∏ogos∏awieƒstwa i przychylnoÊci Najwy˝szego.
D∏ugowiecznoÊç jawi si´ zatem jako specjalny dar Bo˝y.
Chcia∏bym zach´ciç do refleksji nad tym tematem w czasie Wielkiego Postu, w celu
pog∏´bienia ÊwiadomoÊci roli, jakà majà
odgrywaç w spo∏eczeƒstwie i w KoÊciele
osoby w podesz∏ym wieku, a tym samym,
by usposabiaç ducha do serdecznego przyj´cia, jakie zawsze nale˝y im okazywaç.
W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie – m.in. dzi´ki zas∏ugom nauki i medycyny – mamy do
czynienia z wyd∏u˝aniem si´ ˝ycia ludzkiego i w konsekwencji ze wzrostem liczby
osób starszych. Stwarza to koniecznoÊç
zwrócenia szczególniejszej uwagi na Êwiat
tzw. «trzeciego» wieku, aby pomóc jego
cz∏onkom prze˝ywaç w sposób pe∏ny swe
mo˝liwoÊci, s∏u˝àc ca∏ej wspólnocie. Troska
o osoby starsze, zw∏aszcza wtedy, gdy prze˝ywajà chwile trudne, winna le˝eç na sercu
wiernym szczególnie we wspólnotach koÊcielnych spo∏eczeƒstw zachodnich, gdzie
problem ten jest nadzwyczaj aktualny.
2. ˚ycie cz∏owieka jest cennym darem, który nale˝y kochaç i którego trzeba broniç
w ka˝dej fazie. Przykazanie: «Nie zabijaj!»,
domaga si´ poszanowania go i promowania zawsze, od poczàtku po naturalny kres.
To przykazanie obowiàzuje tak˝e w obliczu
choroby i wówczas, kiedy spadek si∏ ogranicza zdolnoÊç cz∏owieka do autonomii. Je˝eli proces starzenia si´ z jego nieuchronnymi uwarunkowaniami zostaje przyj´ty
z pogodà ducha w Êwietle wiary, mo˝e staç
si´ cennà okazjà do lepszego zrozumienia
tajemnicy krzy˝a, która nadaje pe∏ny sens
˝yciu ludzkiemu.
W tej perspektywie osoba w podesz∏ym
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wieku potrzebuje zrozumienia i pomocy. Pragn´ w tym
miejscu wyraziç uznanie
wszystkim, którzy dok∏adajà staraƒ, by odpowiedzieç
na te potrzeby, i zach´cam
równie˝ innych ludzi dobrej
woli, aby korzystajàc ze
sposobnoÊci, jakà stwarza
okres Wielkiego Postu, zechcieli wnieÊç tak˝e swój
osobisty wk∏ad. Pozwoli to
bardzo wielu osobom starszym uniknàç poczucia, ˝e
sà ci´˝arem dla wspólnoty,
a niekiedy nawet dla w∏asnych rodzin, w sytuacji samotnoÊci, która wystawia
ich na pokus´ zamkni´cia
si´ i zniech´cenia.
Trzeba dbaç o rozwijanie
w opinii publicznej ÊwiadomoÊci, ˝e ludzie starsi zawsze stanowià wartoÊç, którà nale˝y doceniç. Konieczne jest w zwiàzku z tym
zwi´kszenie pomocy ekonomicznej oraz inicjatyw ustawodawczych, dzi´ki którym
nie b´dà oni wy∏àczeni z ˝ycia spo∏ecznego. Gwoli
prawdy, w ostatnich dziesi´cioleciach spo∏eczeƒstwo
sta∏o si´ bardziej wra˝liwe na ich potrzeby,
a medycyna rozwin´∏a metody leczenia paliatywnego, które dzi´ki integralnemu podejÊciu do chorego okazujà si´ szczególnie
korzystne w przypadku osób ob∏o˝nie chorych przez d∏ugi czas.
3. Wi´ksza iloÊç czasu wolnego, jakim ludzie starsi dysponujà w tej fazie ˝ycia, daje
im mo˝liwoÊç podj´cia refleksji, nad zasadniczymi pytaniami, które wczeÊniej zosta∏y byç mo˝e zaniedbane z powodu naglàcych spraw bàdê takich, które przez nich
uwa˝ane by∏y za pierwszorz´dne. ÂwiadomoÊç, ˝e bliski jest ostateczny kres, sk∏ania
cz∏owieka starszego do skoncentrowania
si´ na tym, co istotne, i nadania znaczenia
temu, czego nie niszczy up∏yw lat.
W∏aÊnie ze wzgl´du na t´ sytuacj´ osoba
starsza mo˝e wype∏niaç swà rol´ w spo∏eczeƒstwie. Je˝eli prawdà jest, ˝e cz∏owiek
˝yje z dorobku tych, którzy go poprzedzili,
a jego przysz∏oÊç w decydujàcej mierze
zale˝y od tego, w jaki sposób zosta∏y mu
przekazane wartoÊci kultury narodu, do
którego nale˝y, to màdroÊç i doÊwiadczenie osób starszych mogà oÊwiecaç jego
kroki na drodze post´pu ku coraz pe∏niejszej formie cywilizacji.
Jak˝e wa˝ne jest, by odkryç na nowo to
wzajemne wzbogacanie si´ ró˝nych pokoleƒ! Wielki Post poprzez swoje mocne wezwanie do nawrócenia i solidarnoÊci prowadzi nas w tym roku do skupienia uwagi
na tych wa˝nych zagadnieniach, które dotyczà wszystkich. Co sta∏oby si´, gdyby Lud
Bo˝y uleg∏ swoistej rozpowszechnionej
obecnie mentalnoÊci, która uznaje za niemal bezu˝ytecznych tych naszych braci
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(Pwt 30, 20)

i siostry, których mo˝liwoÊci zostajà ograniczone przez przypad∏oÊci wieku czy przez
choroby? Jak˝e inna natomiast b´dzie
wspólnota, od rodziny poczynajàc, która
b´dzie stara∏a si´ byç zawsze na nich
otwarta i gotowa ich przyjàç!
4. Drodzy bracia i siostry, w czasie Wielkiego Postu, wspomagani przez s∏owo Bo˝e,
zastanawiajmy si´ nad tym, jak wa˝ne jest,
by ka˝da wspólnota z ˝yczliwym zrozumieniem towarzyszy∏a tym, którzy si´ starzejà.
Trzeba ponadto przyzwyczaiç si´ do myÊlenia o tajemnicy Êmierci z ufnoÊcià, aby
ostateczne spotkanie z Bogiem odby∏o si´
w klimacie wewn´trznego pokoju, przy
ÊwiadomoÊci, ˝e przyjmuje nas Ten, «który
nas utka∏ w ∏onie matki» (por. Ps 139 [138],
13b) i który zechcia∏ uczyniç nas «na swój
obraz i podobieƒstwo» (por. Rdz 1, 26).
Niech Maryja, nasza Przewodniczka na
wielkopostnej drodze, prowadzi wszystkich
wierzàcych, zw∏aszcza osoby starsze, do
coraz g∏´bszego poznania Chrystusa, który
umar∏ i zmartwychwsta∏, i który jest ostatecznà racjà naszego ˝ycia. Niech Ona,
wierna S∏u˝ebnica swego Boskiego Syna,
wraz ze Êwi´tymi Annà i Joachimem or´duje za ka˝dym z nas «teraz i w godzinie naszej Êmierci».

Wszystkim udzielam mego b∏ogos∏awieƒstwa!
Jan Pawe∏ II, papie˝
Watykan, 8 wrzeÊnia 2004 r.
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Rok Eucharystii

Kandyda
– aposto∏ka Eucharystii
Matka Kandyda, karmelitanka ˝yjàca na
prze∏omie XIX i XX wieku. Jezus Eucharystyczny by∏ jej mi∏oÊcià i nieustannà t´sknotà, czego Êwiadectwo dawa∏a w swoich pismach.
Tajemna wi´ê z Jezusem
Tylko Jezus zna katusze mojego serca wewn´trzne m´czeƒstwo, nieskoƒczonà pustk´, której doÊwiadczam, gdy jestem Go pozbawiona. Nic absolutniejszego nad t´ odrobin´ Chleba: Jezus
jest Chlebem ˚ywym, który zstàpi∏ z nieba,
jest naszym Bogiem. W∏aÊnie dlatego, ˝e On
jest wszystkim, nic Go nie zastàpi. Przychodzimy do Niego, do Niego wracamy, bo jesteÊmy cz´Êcià Boga: On jest Stworzycielem,
Odkupicielem, mi∏oÊcià! On Oblubieƒcem
szalonym z mi∏oÊci, On jeden radoÊcià,
szcz´Êciem... On, Jezus!
A przecie˝ ile˝ ludzi Go nie pozna∏o, ile ˝yje bez
Niego przez ca∏e lata! Ufam, ˝e Jezus zechce
moje cierpienie zjednoczyç ze swoimi zas∏ugami
na przeb∏aganie za grzechy moje i ca∏ego Êwiata. Wiele Êwi´tych Komunii duchowych wzbudzi∏am budzàc si´ nocà! B∏aga∏am Go: O Ty, który
jesteÊ nieskoƒczony, przyjdê do mnie i uspokój
mojà dusze. Jednej nocy czu∏am, ˝e przyszed∏,
aby daç mi przez chwil´ niebiaƒski chleb.
MyÊla∏am, ˝e mo˝e to by∏o preludium tego, co
szybko da mi w raju i czu∏am wielkie pragnienie,
niemal nie do wytrzymania komunikowania nast´pnego dnia. Jezus przecie˝ móg∏by wype∏niç
ka˝de pragnienie! Lecz dzia∏a On z màdroÊcià
Swej wszechmocnej mi∏oÊci (...).
M´czeƒstwo wynagrodzeniem
Pewnego dnia pyta∏am siebie, czemu mo˝e s∏u˝yç ta straszna ofiara pozbawiajàca mnie Eucharystii i te wszystkie przeszkody na drodze do tak
wielkiego dobra? Na to odpowiedzia∏ mi sam
Jezus: Nie pami´tasz, ˝e chcia∏aÊ sk∏adaç ofiary
wynagradzajàce za niewdzi´cznoÊç i obraz´, jaka mnie spotyka w NajÊwi´tszym Sakramencie?
Pyta∏am tylko siebie i nie myÊla∏am, ˝e otrzymam
odpowiedê, dlatego by∏am zdumiona, ˝e sam
Jezus zechcia∏ przypomnieç mi o mojej z Nim
umowie, uczynionej wiele lat temu. Jest prawdà,
˝e kiedy mia∏am 18 lat i czyta∏am o ˝yciu Êw.
Ma∏gorzaty Marii Alacoque, wzruszy∏am si´ ubolewaniem Jezusa na niezrozumienie Jego obecnoÊci w NajÊwi´tszym Sakramencie i na niewdzi´cznoÊç ludzi za Jego mi∏oÊç.
Wówczas rzeczywiÊcie, kilkakrotnie ofiarowywa∏am Mu si´ na wszelkie cierpienie, aby naprawiç
i wynagrodziç Mu Jego ból osamotnienia. Prosi∏am, abym mog∏a na ziemi odbyç mój czyÊciec.
Mówi∏am:
Pozbawiona Twego Cia∏a, niechaj bezpoÊrednio
dojd´ do Ciebie; chc´ wynagradzaç za moje
grzechy, niech wi´c one nie b´dà ju˝ przeszkodà,
i nie opóêniajà mojego spotkania z Tobà. Jezus,
w swoim nieskoƒczonym Mi∏osierdziu przyjà∏
wówczas to zobowiàzanie i teraz pozwala, aby
si´ wype∏nia∏o. Zmieni∏o to mojà postaw´. Zamiast narzekaç, zacz´∏am Go prosiç, aby przyjà∏
mojà ofiar´ wynagrodzenia i czyÊciec, jakim jest
dla mnie pozbawienie Eucharystii za te dusze
Êwi´te, które znajdujà si´ w prawdziwym czyÊçcu, pragnàc posiadaç Boga ˚ywego. Czy˝ bowiem jest wi´ksze cierpienie, ni˝ byç Go pozbawionym? Sprawia im ono ból najbardziej dotkliwy na czyÊçcowym wygnaniu.
Zgadzam si´ ze Êw. Ma∏gorzatà Marià, ˝e ból
spowodowany pozbawieniem Komunii przypomina cierpienie dusz czyÊçcowych. Bo to prawdziwy czyÊciec pragnàç do bólu Jezusa i nie
otrzymaç Go. Ofiara ze Êwi´tej Komunii jest dla
Boskiego Mi∏osierdzia mi∏à ofiarà wynagradzajàcà i skutecznà pokutà za grzechy.
oprac. Immakulata Adamska OCD
„Mi∏ujcie si´!“ nr 1/2005
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Krata... czy Krzy˝?
Po kolejnych ucieczkach – z niewoli w Gàbinie
i z aresztu w Kutnie, znalaz∏em si´ w Warszawie, w Zwiàzku Walki Zbrojnej – w Armii Krajowej. W Biurze Informacji Prasowej przy Delegaturze Rzàdu. Redakcja Biuletynu Informacyjnego, nas∏uch Radiowy i... los wielu, bardzo
wielu innych: areszt, Aleja Szucha, Gestapo.
Wszystko co by∏o, co wspominam – nie by∏oby prawdziwe, ani mo˝liwe, gdyby nie ON.
Wtedy – gdy najgorzej by∏o – ON przyszed∏ do mnie.
Nie w jakichÊ wizjach czy objawieniach – nie.
W znakach swojej obecnoÊci jakie... wiarà
i nadziejà, odczytaç mi pozwoli∏.
Wielu i ró˝nymi znakami Bóg przemawia∏.
Zawsze, gdy najgorzej by∏o.
Pierwszy raz, w Noc po aresztowaniu,
w celi, na Alei Szucha.
By∏em Êwiadom. Zupe∏nie na zimno. Czeka
mnie Êmierç (aparatura radiowa nadawczo-odbiorcza, redakcja prasy podziemnej). By∏em te˝ Êwiadom, ˝e czekajà mnie tortury. Tego by∏em pewien.
Ale nie by∏em pewien czy przetrzymam.
A niestety – za wiele wiedzia∏em. Za wiele...
„Der weiss alles“ – s∏ysza∏em – mówili o mnie,
gdy oglàdali to, co znaleêli. Wiedzia∏em. Czeka mnie Êmierç. By∏em tego Êwiadom. Ale
najpierw b´dà si´ starali wszystko ze mnie wydostaç. Zna∏em ich metody i sposoby...
Wiedzia∏em: czeka mnie Êmierç. Tego by∏em pewien.
Czy pr´dzej, czy nieco póêniej – nie ma wielkiego znaczenia.
Wa˝ne, by niczego ze mnie nie wydobyli.
Wobec tego... lepiej b´dzie: pr´dzej umrzeç.
Samobójstwo. (Licz´ na zrozumienie.) Przecie˝ jestem ksi´dzem...
Gdy nie wytrzymam... wielu innych pójdzie na
Êmierç.
Wi´c lepiej by jeden... ˚e nieco wczeÊniej
– nie ma znaczenia.
Przecie˝ i tak ... Êmierç mnie czeka...
Bóg najlepiej wie i patrzy w serce. Zrozumie
– mi∏osiernie osàdzi.
Aresztowany, wyrwa∏em si´ z ràk gestapowca,
próbowa∏em ucieczki.
Nie uda∏a si´. Obity, zakrwawiony, znalaz∏em
si´ w celi na Alei Szucha.
Oczy zlepione skrzep∏à krwià.
Siedzia∏em na ma∏ej ∏aweczce w murze, pod
zakratowanym oknem.
Jeszcze mia∏em pasek od spodni, a krata nad
g∏owà.
Wskraba∏em si´ na ∏aweczk´, twarzà obrócony do muru. Namaca∏em krat´, zaczepi∏em
pasek.
Zawsze po omacku, bo oczy zalepione skrzep∏à krwià.
Próbuj´ si´ odwróciç plecami do Êciany, by
p´tl´ za∏o˝yç, na szyj´.
Na Êlepo si´ odwracajàc – êle postawi∏em nog´. Zwali∏em si´ na pod∏og´. G∏owà uderzy∏em w posadzk´. P´k∏y strupy krwi na powiekach... Otworzy∏em oczy.
Przede mnà... na pod∏odze jasna kwadratowa plama.
Na jej promiennym tle... krzy˝. Skàd on
si´ wzià∏?
Dozna∏em takiego wstrzàsu, ˝e...
Do dzisiaj nie potrafi´ go wypowiedzieç. A to
ju˝ tyle lat.
Dopiero po chwili uÊwiadomi∏em sobie: Na
pod∏odze – Êwiat∏em ksi´˝yca narysowany
cieƒ kraty. Cieƒ kraty, na której chcia∏em si´
powiesiç.
Krata... krzy˝em si´ sta∏a.

Fot. Krzysztof Potocki

Cieƒ kraty... Krzy˝. Znak – nieomylnie czytelny.
To ON przyszed∏ do mnie. Powiedzia∏: Jestem z tobà!
Jak senna mara rozwia∏y si´ obawy. A przecie˝ nie by∏y bez podstaw. L´kali si´ o mnie
równie˝ przyjaciele moi na wolnoÊci. Obawiali si´ tortur jakie mnie czeka∏y i...
Potem – po wojnie – Tadeusz Sobolewski pisa∏: (Narodowiec 21.1.1975) „Bito go – o ile
pami´tam – przez dwa miesiàce. WieÊci, jakie
uzyskaliÊmy przez nasze placówki ∏àcznoÊci
z wi´êniami by∏y potworne. By∏ zmasakrowany. Istnia∏a obawa, ˝e nie wytrzyma. Chciano
nawet skróciç jego m´ki, przez podes∏anie mu
trucizny. Ale w∏adze podziemne zadecydowa∏y, i˝ nie nale˝y tego czyniç: tak bardzo ufano,
˝e wytrzyma, ˝e nikogo nie wyda. A przecie˝
byliby na pewno przestali biç – choç na czas
jakiÊ, gdyby tylko, w malignie, wybàka∏ par´
adresów“...
Kto sprawi∏, ˝e nabrali tej pewnoÊci? Przecie˝
mogli przes∏aç jakieÊ „tabletki na wzmocnienie“. W najlepszej wierze by∏bym je wzià∏ i...
„zasnà∏“.
Kto sprawi∏, ˝e nie przys∏ali, ˝e nabrali pewnoÊci, ˝e nie zdradzi? Kto?
Przecie˝ powinni byli przys∏aç, by tortur zaoszcz´dziç i za∏amania. Wiedzieli, ˝e czeka∏y
mnie tortury i Êmierç. Skàd mogli wiedzieç,
˝e si´ nie za∏amie, ˝e nie zdradzi niczego? Kto sprawi∏, ˝e nie przys∏ali?
(L. Wanat: „Kartki z Pawiaka“. Wyd. Novum
Ars Christiana Warszawa 1978 – str. 62-63)
„Ks. Witold Kiedrowski: By∏ cz´sto przes∏uchiwany przez gestapo na Alei Szucha, skàd
powraca∏ mocno skatowany. Trzyma∏ si´ jednak dzielnie, do niczego si´ nie przyzna∏ i nikogo nie wyda∏.“ (...)
Kto sprawi∏, ˝e nie zdradzi∏, ˝e tortury nie z∏ama∏y (nie umiem tego inaczej zrozumieç, jak
tylko, ˝e to ON). Bywa∏o, ˝e w pewnych momentach najwi´kszych tortur, dochodzi∏o do
takiego jakiegoÊ przesycenia bólu i szoku nerwowego, ˝e zamiera∏o wszelkie czucie.
JakieÊ niewyt∏umaczalne znieczulenie. Ju˝ nie
czu∏em bólu. To ju˝ nie ja by∏em torturowany.
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Czu∏em, ˝e bijà, s∏ysza∏em uderzenia, ale bólu ju˝ nie czu∏em. Ju˝ niczego nie czu∏em.
DziÊ – nie mia∏bym pretensji do nikogo, kto
pod torturà by zdradzi∏ najbli˝szych i najwi´ksze Êwi´toÊci, kto by si´ przyzna∏ do wszystkich
niepope∏nionych zbrodni. Nie za∏amaç si´...
To ∏atwo powiedzieç...
Tutaj – ujawni∏a si´ JEGO moc.
W mojej s∏aboÊci... ON by∏ ze mnà i przy
mnie.
ON zawsze by∏ przy mnie.
l znów przyszed∏, w godzinie s∏aboÊci i buntu.
Po wyroku Êmierci czeka∏em na egzekucj´,
w pojedynczej celi, na izolatce, na pó∏ porcji
jedzenia.
Chwile zapaÊci – jakby agonii g∏odowej.
Niesamowity g∏ód skr´ca∏ trzewia, ani chwili
nie dawa∏ spokoju.
Ogarnà∏ mnie jakiÊ piekielny bunt. Dlaczego?
Jestem m∏ody. Dopiero ˝ycie si´ zaczyna. Tyle
jeszcze przede mnà. Tak wspania∏a jeszcze
– wydawa∏o si´ – przysz∏oÊç.
Walcz´ o Êwi´tà i Bo˝à spraw´ – a ...widmo
Êmierci przede mnà.
Jedynà pewnoÊcià – Êmierç.
Wi´c gdzie jesteÊ TY... Wszechmogàcy...
Wszechobecny...
W tym czasie i w tym stanie, któregoÊ dnia,
przypadkiem(?) – w ust´pie, znalaz∏em si´ przy
Lewandowskim. (W jego mieszkaniu, razem
z nim aresztowany i jak on skazany na Êmierç).
Stojàc obok siebie udawaliÊmy, ˝e d∏ugo oddajemy mocz. Urywane s∏owa.
Wiesz, ˝e czeka nas Êmierç. Wiesz, ˝e jestem
ksi´dzem. Czy chcesz spowiedzi i rozgrzeszenia? Sk∏oƒ g∏ow´...
Masz grzechy? Tak. Czy ˝a∏ujesz i chcesz rozgrzeszenia, przebaczenia i mi∏osierdzia Bo˝ego? Pochyli∏ g∏ow´.
„Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“.
Gdy wychodziliÊmy z ust´pu – spokojniej wychodzi∏. Lekkim uÊmiechem na wargach, bezs∏ownie podzi´kowa∏.

ON, Wszechobecny! W ust´pie – krótko przed
Êmiercià – da∏ mu spotkaç kap∏ana. Czy wierzysz?
Krótko potem wywieziono go na Palmiry.
Ja nadal czeka∏em na mojà kolejk´. Na badania i tortury – ju˝ nie wzywali.
Ju˝ tylko czekanie na egzekucj´... i potworny
g∏ód.
Bunt w duszy, znów wraca∏. Coraz wi´kszy.
W celi nie mieliÊmy nic do robienia. Utrzymywaç czystoÊç. Kurze wycieraç z okiennej kraty.
Koszmarem sta∏o si´ to wycieranie kurzy
z kraty okiennej. To ona odgradza∏a od wolnoÊci i ˝ycia. Wi´c na niej skupia∏a si´ z∏oÊç,
i gniew i bunt. (ON równie˝ – jakby kratà odgrodzony – schodzi∏ na dalsze miejsce).
Wszystko robiç, byle kurzu nie wycieraç z kraty. Znienawidzona krata. Na kracie si´ mÊciç.
G∏upie to. Ale – czy bunt duszy rozumem si´
mierzy?
Jedyny moment, gdy z nieco innym uczuciem
podchodzi∏o si´ do kraty, to te kilka minut
– gdy promieƒ s∏oƒca pada∏ na krat´ i zaglàda∏ do celi.
KtóregoÊ dnia, w okresie najwi´kszego zbuntowania, w∏aÊnie w takim momencie – o nieco odmiennej porze – klucz zazgrzyta∏ w zamku drzwi.
Jak regulamin nakazywa∏, stanà∏em przy
drzwiach – by SS-manowi zameldowaç, ˝e
wi´zieƒ taki a taki, jest...
Drzwi si´ otwar∏y, ale SS-mana nie zobaczy∏em. Okaza∏o si´, ˝e by∏, ale nie ten sam co
zwykle. JakiÊ inny go zast´powa∏. Sta∏ w g∏´bi
korytarza. Automatycznie sk∏ada∏em meldunek, chocia˝ SS-mana zaledwie widzia∏em.
Mi´dzy nim a mnà, na posadzce korytarza, jasna kwadratowa plama namalowana s∏oƒcem, które – w tym momencie
– przez okienko celi i otwarte drzwi, a˝ na
korytarz wychodzi∏o.
Na tej jasnej, Êwiat∏em naznaczonej plamie: taki sam i jak wtedy, na Alei Szucha,
cieƒ kraty okiennej. Krzy˝ – cieniem nary-

Prymicje Biskupie w Olsztynie

Biskupa Polowego WP na placu przed Konkatedrà powita∏ gen. bryg. Jan Sza∏aj, dowódca
Garnizonu w Olsztynie. Po przyj´ciu meldunku od dowódcy Kompanii Honorowej Bp P∏oski pok∏oni∏ si´ sztandarowi i przywita∏ si´
z dowódcami wojskowymi z terenu Warmii
i Mazur.
Msz´ Êw. wraz z Biskupem Polowym koncelebrowali Abp Edmund Piszcz, Metropolita Warmiƒski, Bp pomocniczy Jacek Jezierski, kap∏ani z Archidiecezji i kapelani wojskowi.
W homilii Abp Piszcz powiedzia∏, ˝e ka˝de
b∏ogos∏awieƒstwa by∏y i sà êród∏em chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia. PodkreÊli∏, ˝e Jezus powiedzia∏, ˝e ci, którzy wybierajà te wartoÊci, które zawarte sà w B∏ogos∏awieƒstwach, sà
szcz´Êliwi – nie w znaczeniu tego Êwiata, ale
w znaczeniu religijnym. Kaznodzieja podkreÊli∏, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa sà wcià˝ aktualne.
Abp Piszcz powiedzia∏, ˝e ka˝de z b∏ogos∏awieƒstw jest przeciwstawieniem si´ temu, co
proponuje Êwiat. – Prawd´ powie nam tylko
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ten, kto nas kocha. KomuÊ, kto nas nie kocha,
nie b´dzie zale˝a∏o, jak ˝yjemy i post´pujemy
– powiedzia∏ Abp Piszcz. PodkreÊli∏, ˝e pokora
jest prawdà, pokora jest umiej´tnoÊcià spojrzenia na siebie w Êwietle prawdy. Zach´ca∏,
abyÊmy prosili Boga, byÊmy byli otwarci na
mi∏oÊç i prawd´.

Ks. Witold Kiedrowski
Na zakoƒczenie Mszy Êw. bp P∏oski powiedzia∏, ˝e olsztyƒska Bazylika Êw. Jakuba Aposto∏a zajmuje szczególne miejsce w jego ˝yciu. „Mury tej Katedry, które dzieli∏y losy
mieszkaƒców Êwi´tej Warmii, sta∏y si´ równie˝
moimi murami. We wn´trzu tej Êwiàtyni, niby
w ∏onie mojej matki, wzrasta∏o i dojrzewa∏o
wypowiedziane do mnie Chrystusowe wezwanie „Pójdê za mnà”. W cieniu tej warmiƒskiej
Katedry nabiera∏em umiej´tnoÊci w s∏uchaniu

Fot. Ks. mjr Zbigniew K´pa

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski celebrowa∏ swoje Biskupie Prymicje
30 stycznia 2005 r. o godz. 11.00 w olsztyƒskiej Konkatedrze – Bazylice Mniejszej
pw. Êw. Jakuba. Homili´ wyg∏osi Abp Edmund Piszcz, Metropolita Warmiƒski, który
by∏ Wspó∏konsekratorem bpa P∏oskiego.

sowany na promiennym tle. Krata krzy˝em si´ sta∏a.
Cieƒ kraty. Krzy˝ – cieniem kraty narysowany na kwadratowej jasnej plamie, na
s∏onecznym tle, na pod∏odze korytarza.
Jak wtedy, na Alei Szucha, ale zdecydowanie
i wymownie inaczej.
Wtedy, promienny krzy˝ by∏ na pod∏odze
w celi. Obecnie, na pod∏odze korytarza, poza celà. Ten Krzy˝ wyprowadza∏ z celi.
Inaczej byç nie mog∏o. W jednym momencie
sta∏o si´ jasne.
Ten Krzy˝ wyprowadza mnie z celi. To nie
koniec.
Z ca∏ego buntu, nawet cieƒ nie zosta∏.
Na Palmiry mnie nie wywiozà. ON... znów
przyszed∏.
W godzinie buntu, przypomnia∏, ˝e jest...
˝e kto si´ w opiek´...
Nadal trwa∏ g∏ód. Coraz cz´stsze zapaÊci g∏odowe, chwile zupe∏nego zamroczenia agonii
g∏odowej. A przecie˝ – w duszy, jakiÊ wewn´trzny spokój. Prawie pewnoÊç.
Promienny krzy˝ wyprowadzi∏ mnie z celi na
korytarz. Do wolnoÊci.
Nie Palmiry. Na WolnoÊç! Byle za krzy˝em
iÊç.
Od tego dnia, nikt tak starannie – ba, z mi∏oÊcià – nie wyciera∏ kurzy z kraty wi´ziennego
okna... l... chy∏kiem, poca∏unek kraty, na
zakoƒczenie!
Okienna krata w celi, Krzy˝em si´ sta∏a.
Znakiem Jego obecnoÊci.
Potem, w obozach, pami´ç tego krzy˝a by∏a
êród∏em wszystkiego, czego nawet wyraziç nie
potrafi´.
ON by∏ zawsze przy mnie. Wi´cej!
Wsz´dzie dokàd przychodzi∏em – ON ju˝
tam by∏.
Przede mnà...
Czeka∏ na mnie na skrzy˝owaniu i na rozstajach dróg...
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Boga i w dawaniu odpowiedzi na Jego propozycje i decyzje. W zaciszu tej Katedry Êw. Jakuba uczy∏em si´ byç wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Jak dziÊ nie wspomnieç wielu
godzin sp´dzonych w jej wn´trzu w czasie,
gdy by∏em alumnem Warmiƒskiego Seminarium Duchownego, naszego „Hosianum”.
W pami´ci mojej na zawsze pozostanà uroczyste liturgie Wielkiego Tygodnia sprawowane pod przewodnictwem kolejnych Biskupów
warmiƒskich: Józefa Drzazgi, Józefa Glempa,
Jana Ob∏àka i Arcybiskupa Edmunda Piszcza.
Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II, spoglàdajàc na
Wadowice, swoje rodzinne miasto powiedzia∏
– „Tu wszystko si´ zacz´∏o”. W dniu dzisiejszym mnie, we wn´trzu tej warmiƒskiej Êwiàtyni i wobec Was, moich biskupów, wychowawców, wyk∏adowców, uczniów, wspó∏braci
w kap∏aƒstwie, kolegów i kole˝anek – trzeba
powiedzieç Êwiadectwo, ˝e w moim ˝yciu, tu

w Katedrze Êwi´tego
Jakuba w Olsztynie,
wszystko dojrzewa∏o”.
Biskup Polowy WP
podkreÊli∏, ˝e Katedra
Êwi´tego Jakuba w
Olsztynie jest i pozostanie Êwiàtynià, która
wzywa go do rachunku sumienia z gorliwoÊci kap∏aƒskiej i która
wzywa do powrotu do
pierwotnej gorliwoÊci
oraz wdzi´cznoÊci za
„wielkie rzeczy, które
uczyni∏ mi Wszechmocny.” (Magnificat).
„Mo˝na byç kimÊ wa˝Fot. Ks. mjr Zbigniew K´pa
nym z nominacji prze∏o˝onych, kompetentnej w∏adzy. Jest prawdà,
˝e dekrety, nominacje czy uczelniane dyplomy
czynià z ludzi kogoÊ wa˝nego. Wa˝noÊci nie
nale˝y jednak uto˝samiaç z wielkoÊcià. Z nominacji mo˝na byç kimÊ wa˝nym; wielkim natomiast jest si´ nie z nominacji, ale z faktów
˝ycia i pracy. Wa˝nà rol´ spe∏niajà biskupi
i ksi´˝a w KoÊciele; wa˝nà rol´ pe∏nià w ˝yciu
spo∏ecznym lekarze, ˝o∏nierze, nauczyciele,
policjanci; wszystkich wa˝nych nie sposób wymieniç – lista jest bardzo d∏uga. Ale przed nami wszystkimi stoi wezwanie, powo∏anie do
wielkoÊci w tym, co jest naszà s∏u˝bà, pracà,
co jest naszym ˝yciem. Powo∏anie do wielkoÊci zawiera w sobie wezwanie do wdzi´cznoÊci” – powiedzia∏. Bp P∏oski wyzna∏: „Wszed∏em dzisiaj do Katedry warmiƒskiej, aby tak
jak do tej pory bywa∏o, obudziç w sobie t´sknot´ za pierwotnà gorliwoÊcià, która by∏a we
mnie, gdy przyjmowa∏em tu Sakrament Ka-

p∏aƒstwa. Jestem dziÊ w tej Katedrze, poÊród
KoÊcio∏a warmiƒskiego, aby g∏oÊno wypowiedzieç mojà wdzi´cznoÊç! Bóg zap∏aç za
wszystko!”.
Bp P∏oski podzi´kowa∏ bp. Julianowi Wojtkowskiemu, bp. Jackowi Jezierskiemu, ks.
pra∏. Andrzejowi Lesiƒskiemu – proboszczowi
Bazyliki Êw. Jakuba, ks. prof. W∏adys∏awowi
Nowakowi – Rektorowi Seminarium „Hosianum”, swoim Wychowawcom Seminaryjnym.
S∏owa wdzi´cznoÊci bp P∏oski skierowa∏ tak˝e
do wyk∏adowców Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego, gdzie jest adiunktem. Biskup
Polowy powiedzia∏, ˝e Wojsko jest bardzo zintegrowane z Olsztynem i Warmià.
We Mszy Êw. uczestniczyli: kadra i ˝o∏nierze,
pracownicy wojska z terenu województwa warmiƒsko-mazurskiego, funkcjonariusze Stra˝y
Granicznej z K´trzyna, Policji, ˝o∏nierze ze
Zwiàzków by∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych
z pocztem sztandarowym, kombatanci. Po Mszy
Êw. w olsztyƒskiej Kurii Arcybiskupiej bp P∏oski
spotka∏ si´ z zaproszonymi goÊçmi, dowódcami
jednostek wojskowych z terenu Warmii i Mazur,
przedstawicielami Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych. „Jestem z Warmii; z Warmià i Mazurami nadal pozostan´” – powiedzia∏.
Olsztyƒska Konkatedra pw. Êw. Jakuba jest
szczególnym miejscem w ˝yciu bpa P∏oskiego.
Tu w roku 1981 przyjà∏ Êwi´cenia diakonatu
z ràk ówczesnego Biskupa Warmiƒskiego Józefa Glempa. Tu tak˝e 6 czerwca 1982 r. przyjà∏
Êwi´cenia prezbiteratu z ràk Biskupa Warmiƒskiego Jana Ob∏àka. Rekolekcje przed wszystkimi Êwi´ceniami bp P∏oski odprawia∏ w Sanktuarium Matki Bo˝ej w Gietrzwa∏dzie, którego
kustoszami sà Ksi´˝a Kanonicy Regularni.
Rafa∏ Chromiƒski

Biskup Polowy w Berlinie

WÊród niemieckich braci kapelanów
Kanoniczne przekazanie w u˝ywanie Bazyliki Êw. Jana w Berlinie niemieckiemu
duszpasterstwu wojskowemu odby∏o si´
1 lutego 2005 r. w Berlinie. W uroczystoÊciach uczestniczyli Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski i ks. mjr Zbigniew K´pa. Mszy Êw. w bazylice Êw. Jana
przewodniczy∏ niemiecki Biskup Polowy
dr Walter Mixa. Msz´ Êw. koncelebrowali
Abp Erwin Ender, Nuncjusz Apostolski
w Niemczech i Biskup Pomocniczy Archidiecezji Berliƒskiej Wolfgang Wieder.
Mottem kazania, które wyg∏osi∏ bp Mixa by∏y
s∏owa Ewangelii: „(...) moje oczy ujrza∏y Twoje zbawienie, któreÊ przygotowa∏ wobec
wszystkich narodów: Êwiat∏o na oÊwiecenie
pogan i chwa∏´ ludu Twego, Izraela” (¸k 2,
31-32) – Ewangelia na Âwi´to Ofiarowania
Paƒskiego. Niemiecki Biskup Polowy przedstawi∏ w kazaniu postawy ludzi wobec Boga i KoÊcio∏a. Wielu ludzi interesuje si´ jedynie celami doczesnymi, nie sà zainteresowani sprawami duchowymi, zagadnieniami religijnymi.
Chrystus przychodzi do nas, aby rozÊwietliç
mroki doczesnoÊci. – Bóg nie jest odleg∏ym,
niedost´pnym Stwórcà. Jest nam bliski w Jezusie Chrystusie – powiedzia∏.
Opraw´ muzycznà Liturgii zapewni∏a Orkiestra Reprezentacyjna niemieckich Si∏ Powietrz-
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nych 4. Korpusu z Berlina pod dyrekcjà mjra
Mixie za zaproszenie. Wyrazi∏ wdzi´cznoÊç Ardra Christiana Blüggela.
chidiecezji Berliƒskiej za udost´pnienie wojsku
Po Mszy Êw. w Akademii Katolickiej odby∏o si´
koÊcio∏a. Nawiàza∏ tak˝e do jubileuszu 50-leuroczyste spotkanie. Z okolicznoÊciowym procia Bundeswehry, który przypada w tym roku.
gramem muzycznym wystàpi∏ Chór Katolickiej
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ przyj´ciem zorganiSzko∏y Liebfrauen pod dyrekcjà Irmgard Mann.
zowanym przez duszpasterstwo. We Mszy Êw.
Bp Mixa przedstawi∏ rol´ koÊcio∏a – Bazyliki
i w spotkaniu uczestniczyli attaché wojskowi.
Êw. Jana w przesz∏oÊci. Zosta∏a ona wzniesioPod koniec XIX w. cesarz Niemiec Wilhelm II
na jako koÊció∏ garnizonowy – drugi w histopostanowi∏, ˝e za ówczesnymi murami Berlirii Niemiec koÊció∏ obdarzony godnoÊcià Bana, w miejscu, gdzie stacjonuje du˝a cz´Êç
zyliki Mniejszej. Bp Mixa powiedzia∏, ˝e przy
garnizonu, ma powstaç odpowiednio du˝y
Bazylice mieÊci si´ Polska Misja Katolicka, któkoÊció∏ garnizonowy. Autorem projektu kora jest najwi´kszym duszpasterstwem dla
Êcio∏a w stylu reƒsko-romantycznym by∏ Auwspólnoty obcokrajowców. Bp Mixa wspogust Menken. Kamieƒ w´gielny uroczyÊcie pomnia∏ o bliskoÊci Nuncjatury,
Fot. Marlene Beyel
która jest mostem pomi´dzy
sercem chrzeÊcijaƒstwa – Rzymem – a Niemcami.
Berliƒski Biskup pomocniczy
Wolfgang Wieder podkreÊli∏ rol´ polskiej wspólnoty katolickiej
w dziele integracji i umacniania
dobrych stosunków niemiecko-polskich. PodkreÊli∏ rol´ Bundeswehry w misjach pokojowych;
podzi´kowa∏ bp. Mixie za pos∏ug´ duszpasterskà w wojsku.
Generalny Inspektor Bundeswehry
genera∏
Wolfgang
Schneiderhan podzi´kowa∏ bp.
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Êwi´ci∏ 18 kwietnia 1894 r. kapelan wojskowy
dr Aßmann. Po trzech latach budowy 8 maja
1897 r. koÊció∏ poÊwi´cono w obecnoÊci cesarza Wilhelma II i jego ma∏˝onki Augusty
Viktorii. Papie˝ Pius X 3 grudnia 1906 r. wyniós∏ berliƒski koÊció∏ garnizonowy do godnoÊci Bazyliki Mniejszej – „basilica minor”. By∏o
to wyró˝nienie, które do dziÊ otrzyma∏a w Berlinie jedynie Katedra Êw. Jadwigi (w roku
1923) i Bazylika Ró˝aƒca Êw. (w roku 1950).
Bazylika Êw. Jana jest drugà z najstarszych
bazylik na terenie Niemiec; jedynie Bazylika
Czternastu Âwi´tych jest starsza. Bazylika
przetrwa∏a obie wojny Êwiatowe w prawie nienaruszonym stanie. Pod koniec II wojny Êwiatowej zniszczone zosta∏y jedynie okna, dzwony, a cz´Êç fasady zosta∏a ostrzelana.
W 1977 r. Bazylik´ gruntowanie odrestaurowano i przebudowano prezbiterium zgodnie
z posoborowà odnowà.
Przebywajàc w Berlinie bp P∏oski zapozna∏ si´
z dzia∏alnoÊcià niemieckiej Kurii Polowej (Katholisches Militärbischofsamt) i niemieckiego
duszpasterstwa wojskowego. Kuria Polowa od
pi´ciu lat znajduje si´ w pi´knym budynku,
po generalnym remoncie, w którym kiedyÊ
mieÊci∏y si´ koszary. Budynek nosi nazw´
„Dom katolickiego Biskupa Wojskowego”.
Obiekt ten znajduje si´ niedaleko od centrum
Berlina, przy ulicy Weidendamm, nad rzekà
Szprewà. Oprócz Kurii Polowej w budynku
znajduje si´ kaplica oraz kilka pokoi goÊcinnych. Dom katolickiego Biskupa Polowego
pe∏ni funkcj´ centrum szkolenia dla potrzeb
duszpasterstwa wojskowego.
Na co dzieƒ pracà Kurii kieruje ks. pra∏. Walter Wakenhut, Wikariusz Generalny. Biskup
Polowy dr Walter Mixa jest zarazem biskupem
diecezji Eichstätt. Jest autorem medytacji poÊwi´conych pokojowi. Jego ksià˝ka pt. „Fiede
und Versöhnun im Zeichen des Kreuzes. Meditationen von Bischof Walter Mixa” ukaza∏a
si´ w 2004 roku.
Z niemieckim duszpasterstwem wojskowym
mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej
www.katholische-militaerseelsorge.de. Jego
dzia∏alnoÊç dokumentuje pismo „Militärseelsorde” posiadajàce w∏asnà stron´ internetowà www.kmba.de.

W godzinach po∏udniowych
1 lutego br. bp P∏oski nawiedzi∏ katolickà Katedr´ Êw. Katarzyny, która zosta∏a odbudowana po zniszczeniach wojennych. KoÊció∏ ten upami´tnia martyrologi´ niemieckiego duchowieƒstwa, które
sprzeciwi∏o si´ nazizmowi.
Biskup Polowy zwiedzi∏ miejsca zwiàzane ze zjednoczeniem dwóch paƒstw niemieckich w jedno, m.in. Bram´
Brandenburskà.
W godzinach popo∏udniowych Biskup Polowy z∏o˝y∏ wizyt´ w Polskiej Misji Katolickiej, która od 1 listopada
2004 roku u˝ytkuje koÊció∏
Êw. Jana Chrzciciela. Inauguracja dzia∏alnoÊci
Misji w tym koÊciele odby∏a si´ 7 listopada
2004 roku. W ka˝dà niedziel´ w Bazylice Êw.
Jana sprawowane sà trzy Msze Êw. dla Polaków w ojczystym j´zyku. Prac´ duszpasterskà
prowadzà tu trzej ksi´˝a salezjanie. Podczas
spotkania ojcowie salezjanie dzielili si´ radoÊciami i troskami swojej pracy duszpasterskiej. RadoÊcià dla nich jest du˝a liczba Polaków, którzy uczestniczà w liturgii, du˝a liczba
dzieci i m∏odzie˝y bioràcych udzia∏ w katechezie w j´zyku polskim. Troskà napawa ich brak
pomieszczeƒ katechetycznych oraz pomieszczeƒ parafialnych. Z dzia∏alnoÊcià Polskiej Misji Katolickiej mo˝na zapoznaç si´ na stronie
internetowej www.pmk-berlin.de.
Biskup Polowy WP 2 lutego 2005 r. odprawi∏
Msz´ Êw. w j´zyku niemieckim w kaplicy Domu katolickiego Biskupa Polowego. Uczestniczyli w niej pracownicy Kurii i duszpasterstwa
wojskowego. Na zakoƒczenie Mszy Êw. Biskup
Polowy WP przybli˝y∏ zebranym duszpasterstwo wojskowe w Polsce. Przedstawi∏ tak˝e pos∏ug´ ksi´˝y kapelanów na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Uczestnicy Mszy Êw.
otrzymali pamiàtkowe obrazki przedstawiajàce Jezusa Mi∏osiernego – „Jezu ufam Tobie”.
W godzinach po∏udniowych Biskup Polowy
zwiedzi∏ Poczdam, gdzie odby∏a si´ konferencja koƒczàca II wojn´ Êwiatowà.

Fot. Marlene Beyel

Po po∏udniu bp P∏oski prowadzi∏ rozmowy
z dziekanem wojskowym ks. Joachimem Simonem dotyczàce uczestnictwa polskich
˝o∏nierzy w Âwiatowym Dniu M∏odzie˝y
w Kolonii, który odb´dzie si´ dniach 16-21
sierpnia 2005 roku. Biskup Polowy Mixa, za
poÊrednictwem watykaƒskiej Kongregacji
Biskupów, wystosowa∏ zaproszenie do
wszystkich biskupów polowych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zaprosi∏ tak˝e do
licznego udzia∏u m∏odzie˝ wojskowà. Niemieckie duszpasterstwo wojskowe organizuje bogaty program dla m∏odzie˝y wojskowej
z ró˝nych krajów, która przyb´dzie na uroczystoÊci do Kolonii.
Zaproszenie bpa P∏oskiego na uroczystoÊci do
Berlina jest Êwiadectwem dobrej wspó∏pracy
pomi´dzy niemieckim duszpasterstwem wojskowym a Ordynariatem Polowym Wojska
Polskiego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e by∏ on jedynym biskupem polowym zza granicy, który zosta∏ zaproszony na uroczystoÊç kanonicznego
przekazania Bazyliki Êw. Jana w Berlinie niemieckiemu duszpasterstwu wojskowemu.
Oba duszpasterstwa: polskie i niemieckie
stajà przed nowymi wyzwaniami, które zwiàzane sà z obronà pokoju nie tylko w Europie,
ale i na innych kontynentach.
ks. mjr Zbigniew K´pa

Âwiatowy Dzieƒ Chorego w szpitalu na Szaserów
NajÊwi´tsza Maryja Panna z Lourdes jest
patronkà og∏oszonego przez KoÊció∏
Âwiatowego Dnia Chorego, który przypada 11 lutego. – Niepokalana, Niewiasto
cierpienia i nadziei, bàdê ∏askawa dla
ka˝dego, kto cierpi – napisa∏ m.in. Ojciec
Âwi´ty, Jan Pawe∏ II w or´dziu na tegoroczny XIII Âwiatowy Dzieƒ Chorego.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
4 lutego 2004 r. nawiedzi∏ chorych w szpitalu
na Szaserów. Nawiedzenie odby∏o si´ przed
Âwiatowym Dniem Chorego przypadajàcym
11 lutego. W tym czasie Biskup Polowy uczestniczy∏ w Mi´dzynarodowej Konferencji Szefów
Duszpasterstw Wojskowych Europy i USA. Ordynariusz Polowy pob∏ogos∏awi∏ chorych ˝yczàc szybkiego powrotu do zdrowia.
W intencji wszystkich chorych, cierpiàcych
oraz niosàcych im samarytaƒskà pomoc
11 lutego w Wojskowym Instytucie Medycznym
na Szaserów w Warszawie odprawiona zosta∏a

16-28 lutego 2005

w kaplicy szpitalnej Msza Êw. Eucharystii przewodniczy∏ i homili´ wyg∏osi∏ Wikariusz Generalny ks. Pra∏at p∏k S∏awomir ˚arski. Msz´ Êw.
sprawowali równie˝ dwaj kapelani pos∏ugujàcy
w szpitalu na Szaserów, ks. pp∏k Marek Weso∏owski i ks. mjr Krzysztof Jamrozik.
Czynny udzia∏ w liturgii, w czytaniach i Êpiewie psalmu responsoryjnego, wzi´∏y przedstawicielki personelu medycznego. Do kaplicy
przybyli chorzy z rodzinami, piel´gniarki i lekarze. W∏adze szpitala reprezentowa∏ zast´pca dyrektora WIM, p∏k prof. Wojciech Marczyƒski.
– To liturgiczne spotkanie uzmys∏awia nam
– powiedzia∏ rozpoczynajàc Msz´ Êw. kapelan
szpitalny ks. mjr Krzysztof Jamrozik – jak wielkà wartoÊcià dla KoÊcio∏a i zbawienia Êwiata
jest ka˝de cierpienie i ofiara dobrowolnie
podj´ta w tej intencji.
– Jaki jest sens cierpienia, dlaczego tak cz´sto jesteÊmy poddawani próbie – to pytanie
zadaje sobie ka˝dy cz∏owiek dotkni´ty cier-

pieniem – podkreÊli∏ ks. ˚arski. Nam ludziom
wiary ∏atwiej odpowiedzieç sobie na to pytanie , mówi∏ dalej wikariusz generalny, ∏atwiej
znosiç cierpienie i ∏atwiej przynosiç ulg´
w cierpieniu drugiemu cz∏owiekowi, gdy z∏àczymy nasze cierpienie z Chrystusem. – Chrystus nie przyszed∏ na ziemi´ po to, aby
usunàç ludzkie cierpienie, to nie by∏ Jego
g∏ówny cel. Chocia˝ czytamy w Ewangelii o cudownych uzdrowieniach paralityków, op´tanych – mówi∏ dalej ks. ˚arski – to istotà wszystkich tych uzdrowieƒ cia∏a by∏o jednak przede
wszystkim uzdrowienie duszy.
Cierpienie ma wartoÊç i znaczenie, gdy odnajdujemy si´ na drodze krzy˝owej Chrystusa. Cierpienie ma pe∏nà wartoÊç wtedy, doda∏ ks. ˚arski, gdy swoim cierpieniem mog´
komuÊ pomóc przez ofiarowanie Bogu w∏asnego cierpienia w intencji drugiej osoby, ˝ony, m´˝a, dzieci, sàsiada. Aby mogli si´ wydêwignàç ze swoich s∏aboÊci, by w swoich
trudnoÊciach poczuli si´ troch´ lepiej. – Cza-
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Fot. M∏. chor. sztab. Jaros∏aw Berkieta

sem cierpienie bywa b∏ogos∏awionà winà,
mówi∏ dalej kaznodzieja. – W szpitalu wojskowym w Bydgoszczy opowiadano mi, ˝e
przywieziono erkà m∏odego cz∏owieka po zawale. WczeÊniej by∏ bardzo butny i mawia∏,
˝e Pana Boga to on ma w kieszeni i pokazywa∏ na wypchany portfel. Gdy po zawale doszed∏ do siebie, inaczej spojrza∏ na swoje ˝ycie, doÊwiadczy∏ bowiem, jak szybko móg∏ to
wszystko straciç. Przyszed∏ do kaplicy, wyspowiada∏ si´ i sta∏ si´ innym cz∏owiekiem. My
ksi´˝a kapelani, pracujàcy w szpitalach, wiemy, ˝e dla wielu w∏aÊnie pobyt w szpitalu sta-

je si´ uzdrowieniem duszy. My ludzie wiary
wiemy, ˝e to jest najwa˝niejsze.
Ksiàdz ˚arski przypomnia∏ równie˝ o pi´knie,
ale i odpowiedzialnoÊci powo∏ania samarytaƒskiego lekarzy i piel´gniarek, ca∏ego personelu medycznego. Cz∏owiek, który s∏u˝y ˝yciu, podkreÊli∏, nie mo˝e pozbawiaç cz∏owieka chorego Nadziei; powinien troszczyç si´
nie tylko o ulg´ w cierpieniu fizycznym, ale
równie˝ zadbaç o stworzenie warunków, by
chory móg∏ zostaç uzdrowiony duchowo.
W imieniu Biskupa Polowego ks. pra∏at ˝yczy∏
pracownikom szpitala cierpliwoÊci i wytrwa∏o-

Êci w tej trudnej s∏u˝bie. Boski Lekarzu,
uzdrów nasze dusze i cia∏a, zakoƒczy∏ homili´
Wikariusz generalny.
Ksiàdz pra∏at ˚arski dokona∏ nast´pnie namaszczenia chorych, obecnych w szpitalnej
kaplicy.
W imieniu komendanta Wojskowego Instytutu
Medycznego, gen. bryg. prof. dr Marka Maruszyƒskiego list odczyta∏a naczelna piel´gniarka Jadwiga Smogorzewska: – Prawdziwe poÊwi´cenie, napisa∏ m.in. komendant
WIM, jest w naszych czasach cz´sto wyÊmiewane. Modne staje si´ tolerowanie z∏a, natomiast czynienie dobra, szlachetne post´powanie jest traktowane jako naiwnoÊç czy s∏aboÊç.
PoÊwi´cenie i dobro sà negowane wsz´dzie
tam, gdzie gaÊnie nadzieja na ˝ycie w mi∏oÊci
i uczciwoÊci. Uczymy si´ ciàgle na nowo mi∏oÊci p∏ynàcej z krzy˝a. Za przypomnienie tej
prawdy w Âwiatowy Dzieƒ Chorego wyra˝amy
ksi´dzu pra∏atowi naszà wdzi´cznoÊç.
Po Mszy Êwi´tej wikariusz generalny wraz
ksi´˝mi kapelanami i przedstawicielami personelu medycznego odwiedzili chorych w Klinice Pediatrii i Nefrologii Dzieci´cej oraz
w Klinice Onkologii.
Dzieciom ksiàdz pra∏at podarowa∏ zabawki,
a towarzyszàcym im rodzicom obrazki przedstawiajàce Piet´ Micha∏a Anio∏a, z b∏ogos∏awieƒstwem Biskupa Polowego Tadeusza
P∏oskiego. Chorzy otrzymali tak˝e ró˝aƒce
i s∏owa pasterskiej otuchy.
Wikariusz generalny odwiedzi∏ równie˝ ˝o∏nierzy rannych w Iraku. Dwóm z nich zaproponowa∏ udzia∏ w tegorocznej Mi´dzynarodowej Pielgrzymce ˚o∏nierzy do Lourdes. JeÊli
oczywiÊcie lekarze pozwolà, a proces rekonwalescencji b´dzie przebiega∏ tak pomyÊlnie
jak dotychczas.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

XVI Mi´dzynarodowa Konferencja Szefów Duszpasterstw Wojskowych Europy i USA
XVI Mi´dzynarodowa Konferencja Szefów Duszpasterstw
Wojskowych Europy
i USA odby∏a si´
w dniach od 7 do 11
lutego 2005 r. w Lubljanie w S∏owenii.
Na Konferencji spotkali si´ szefowie duszpasterstw wojskowych 24 paƒstw wyznaƒ chrzeÊcijaƒskich, a tak˝e wyznania moj˝eszowego
oraz islamu, ∏àcznie 124 kapelanów. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego reprezentowali
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
i ks. kmdr Leon Szot, Kanclerz Kurii Polowej
WP. Oprócz szefów duszpasterstw w konferencji wzi´li udzia∏: genera∏ James L. Jones, Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych NATO i gen.
mjr Ladislav Lipic, Szef Sztabu Si∏ Zbrojnych
S∏owenii. Konferencja odbywa∏a si´ pod has∏em: „Duszpasterstwo wojskowe w okresie
transformacji w XXI wieku”. Podczas jej trwania wyg∏oszono szereg wyk∏adów dotyczàcych
praw cz∏owieka i zagadnieƒ zwiàzanych z pos∏ugà kapelanów wojskowych. Uczestnicy Konferencji pracowali tak˝e w grupach roboczych.
Ka˝dego dnia odbywa∏y si´ nabo˝eƒstwa w
ró˝nych obrzàdkach odprawiane przez duszpasterzy poszczególnych religii. Biskup Polowy
WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski w Êrod´ popielcowà odprawi∏ Msz´ Êwi´tà w j´zyku ∏aciƒskim
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z obrz´dem posypania g∏ów wiernych popio∏em. Podczas konferencji zwrócono uwag´, i˝
kapelan ma szczególne zadanie do spe∏nienia
w rejonach konfliktów zbrojnych, gdzie powinien wp∏ywaç na postawy moralne ˝o∏nierzy,
u∏atwiaç kontakt wojskowych z cywilami, ∏agodziç stres, pocieszaç ˝o∏nierzy, zajmowaç si´
rannymi i stanowiç dla nich moralne oparcie,
umacniaç ˝o∏nierzy na duchu a tak˝e, je˝eli to
mo˝liwe, towarzyszyç ˝o∏nierzom podczas
umierania i braç udzia∏ w pogrzebach.
Jako przyk∏ad we wspó∏dzia∏aniu ekumenicznym duszpasterstw wojskowych poda∏ Metropolita Moskiewski Dymitrij armi´ polskà, rzecz
dotyczy∏a pracy polskich kapelanów na misjach pokojowych. PodkreÊlano, i˝ rolà kape-

lana nie jest dokonywanie ocen, która strona
konfliktu jest dobra, a która z∏a. Kapelan ma
s∏u˝yç ˝o∏nierzom, do których zosta∏ pos∏any.
Rolà kapelana nie jest zast´powanie psychologa. Ma on nieÊç pokój duchowy. Mo˝e odegraç tak˝e du˝à rol´ wspierajàc lekarzy i psychologów. Kapelan – podkreÊlano podczas
konferencji – nie jest socjalnym pracownikiem
wojska – lecz przedstawicielem Boga na ziemi.
Oprócz konferowania gospodarze spotkania
przewidzieli dla uczestników zwiedzanie osobliwoÊci Lubljany i ca∏ej S∏owenii.
Nast´pne konferencje odb´dà si´ w kolejnych
czterech latach w: Rumunii, Kanadzie, Danii,
Hiszpanii.
oprac. kjz
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Bp P∏oski i Bp Nycz poÊwi´cili kaplic´ garnizonowà
pw. Êw. Marcina z Tours w Koszalinie
W I Niedziel´ Wielkiego Postu, 13 lutego
2005 r. do Parafii Wojskowej pw. Êw. Marcina w Koszalinie przyby∏ Biskup Polowy
WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski. Wizyta
by∏a zwiàzana z uroczystoÊcià poÊwi´cenia
Kaplicy Garnizonowej. W po∏udnie przed
kaplicà odby∏a si´ uroczysta ceremonia
powitania ks. bp. Genera∏a. Meldunek z∏o˝y∏ Dowódca Garnizonu p∏k dypl. Leszek
Cendrowski. Po powitaniu ze sztandarami
i Kompanià Honorowà ksiàdz Biskup wszed∏
do kaplicy licznie wype∏nionej przez parafian i sympatyków Parafii Wojskowej, aby
przygotowaç si´ do celebrowania Mszy Êw.
W Liturgii Eucharystii uczestniczy∏a delegacja
Stowarzyszenia Strzeleckiego BELLONA z Kalisza, którego cz∏onkiem i kapelanem jest ks. mjr
Stanis∏aw B∏àdek. Przy o∏tarzu dostojnych celebransów powitali w imieniu dzieci Weronika Bednarczyk i Karol Gawalski,
w imieniu rodzin wojskowych Rodzina kpt. Jana Hojdycza, wr´czajàc Biskupowi Polowemu

obraz Êw. Marcina Patrona
Parafii, a biskupowi Kazimierzowi Nyczowi replik´
strzelby z 1820 r. „Le Page”.
Mszy Êw. koncelebrowanej
wraz z Biskupem Polowym
i ks. p∏k. pra∏. Józefem Kubalewskim,
Dziekanem
POW przewodniczy∏ Ordynariusz Diecezji Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskiej Kazimierz
Nycz. S∏owo Bo˝e wyg∏osi∏
ks. Biskup Polowy Tadeusz
P∏oski ukazujàc potrzeb´
wyjÊcia w Wielkim PoÊcie na
„pustyni´”, na której dokonuje si´ przemiana naszego
˝ycia. Przedstawiajàc Patrona Parafii Êw. Marcina z Tours zach´ca∏ s∏uchaczy do praktykowania cnoty chrzeÊcijaƒskiego mi∏osierdzia.
Po homilii Biskup Genera∏ wraz z Biskupem
Nyczem poÊwi´cili kaplic´. Akt poÊwi´cenia
przeczyta∏ ks. p∏k Kubalewski, który podpisali:

ks. Bp Polowy Tadeusz P∏oski, Bp Kazimierz
Nycz, ks. p∏k Kubalewski, Dziekan POW, Dowódca 8. Koszaliƒskiego Pu∏ku Przeciwlotniczego p∏k dypl. Leszek Cendrowski, Komendant Centrum Szkolenia Si∏ Powietrznych p∏k
dr Jan Olech, Komendant Centralnego
OÊrodka Szkolenia Stra˝y Granicznej p∏k Przemys∏aw Schielke, wz. Komendanta WKU mjr
Andrzej Kosicki oraz Proboszcz Parafii Wojskowej ks. mjr Stanis∏aw B∏àdek.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. ks. proboszcz podzi´kowa∏ Ksi´˝om Biskupom za poÊwi´cenie kaplicy oraz prosi∏ o b∏ogos∏awieƒstwo dla wszystkich, którzy b´dà si´ tutaj modliç. Biskup Kazimierz Nycz wyrazi∏ ch´ç wspó∏pracy z Parafià
Wojskowà, co b´dzie owocowaç duchowym dobrem wiernych zarówno wojskowych, jak
i cywilów. Na koniec Biskup Genera∏ podzi´kowa∏ Biskupowi Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskiemu za
obecnoÊç i wsparcie braterskie w biskupstwie.
Przy dêwi´kach melodii wojskowych celebransi wraz z asystà liturgicznà, którà stanowili ˝o∏nierze ubrani w historyczne stroje podchorà˝ych z okresu Powstania Listopadowego, udali
si´ do zakrystii.
Po tej uroczystoÊci w Kaplicy goÊcie zgromadzili si´ w Klubie Garnizonowym na agapie.
(St. B.)

Wizytacja kanoniczna w Parafii Stra˝y Granicznej w Koszalinie
13.02.2005 r. J.E. Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski dokona∏ wizytacji
kanonicznej w Parafii SG pw. Êw. Faustyny w Koszalinie. Biskupowi towarzyszyli:
Dziekan POW ks. p∏k Józef Kubalewski
i ks. kpt. Jan Osiƒski.
Biskup celebrowa∏ niedzielnà Eucharysti´ w kaplicy Stra˝y Granicznej. W homilii wskaza∏ na
wymowny dla Wielkiego Postu symbol pustyni.
Funkcjonariuszy obecnych na Eucharystii, z Komendantem OÊrodka p∏k. Przemys∏awem
Schielke na czele, zach´ca∏, aby swojà nie∏atwà
s∏u˝b´ uÊwi´cali wed∏ug zawo∏ania: jestem –
pami´tam – czuwam. Po Mszy Êwi´tej Biskup
zapozna∏ si´ z zakresem pos∏ugi duszpasterskiej
i stanem ksiàg parafialnych. Szczególne uznanie Biskupa znalaz∏a akcja wydawania posi∏ków
ubogim realizowana przez zespó∏ Caritas parafii i zaawansowanie prac budowlanych.
Duszpasterstwo w Centralnym OÊrodku Szkolenia Stra˝y Granicznej w Koszalinie rozpocz´∏o
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si´ 12.07.1993 r. Kapelanem
OÊrodka Duszpasterskiego zosta∏ mianowany ks. Lucjan Dolny. 16.02.1994 r. powsta∏a Sala
Modlitwy. Kapelan mia∏ bezpoÊredni kontakt z funkcjonariuszami szkolonymi w OÊrodku prowadzàc programowe wyk∏ady z
etyki. 9.10.2000r. Biskup Polowy
S∏awoj Leszek G∏ódê erygowa∏
Parafi´ personalnà pw. Êw. Faustyny. Rozpocz´to prace budowlane, które zaowocowa∏y przekszta∏caniem cz´Êci budynku, w
której ongiÊ mieÊci∏y si´ pralnia i
stolarnia, w kaplic´ z zapleczem
administracyjnym i mieszkalnym.
Pierwszà Msz´ Êw. celebrowano
w kaplicy 1.09.2002 r. Prace budowlane zaplecza trwajà.
Ks. mjr Lucjan Dolny
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10 lutego – w 65. rocznic´ pierwszej masowej deportacji ludnoÊci polskiej w g∏àb ZSRR

Âwiat deportowanej m∏odzie˝y
ze wschodnich rubie˝y II Rzeczypospolitej Polskiej

Kaplica w Tel-El-Kebir przed przebudowà. Przed kaplicà stojà: w Êrodku dowódca I Junackiej Szko∏y Mechanicznej mjr W∏adys∏aw Boratyn, po jego prawej stronie szef I Junackiej Szko∏y Mechanicznej – sier˝. Antoni Chudzik. Zdj´cie wykonane w 1944 r.

Junaczki ze Szko∏y M∏odszych Ochotniczek
w Nazarecie.
Po prawej: Jadwiga Jasiƒska, po lewej Kuzmin,
w Êrodku oparta o drzewo Janina Âwiercz.
Zdj´cie wykonane 24 listopada 1946 r.
w Nazarecie

Grupa ˚o∏nierzy 3. Karpackiej Dywizji Piechoty
w rejonie Monte Cassino. WÊród nich pierwszy
z siedzàcych z prawej strony Edward Gajdamowicz

Repatrianci Bartoszyce

Procesja Bo˝ego Cia∏a w 1949 r.
w OÊrodku Szkó∏ Technicznych Polskiego
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia
w Millon, Cumberland (Anglia)

Zdj´cia pochodzà z wystawy eksponowanej w dniach 10.02-30.04.2004 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w K´trzynie, 15.06-30.07.2004
w m. Srokowo, 1.09-30.10.2004 w Wiejskiej Bibliotece Publicznej w ˚egocinie, 11.02-30.03.2005 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu.
Kurator wystawy – ks. mjr dr Zbigniew K´pa, Redaktor naukowy wystawy: dr Jerzy Prochwicz.
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Warto pomyÊleç

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ty Piotr Damiani
kap∏an, doktor KoÊcio∏a
wspomnienie obchodzimy 21 lutego

ChrzeÊcijaƒskie imi´ greckie (Petros) pochodzàce od rzeczownika pospolitego petra – ska∏a, opoka. Jest odpowiednikiem
aramejskiego wyrazu kefas – ska∏a, opoka
u˝ytego w funkcji przydomka. Nale˝y do
najwczeÊniejszych imion chrzeÊcijaƒskich.
Piotr urodzi∏ si´ w 1006 albo 1007 roku
w Rawennie (W∏ochy), w licznej i ubogiej
rodzinie. Po Êmierci rodziców prze˝y∏ wiele
trudnych chwil, ale najstarszy brat Damian
zaopiekowa∏ si´ nim i wys∏a∏ do szkó∏. To
na znak wdzi´cznoÊci Piotr przybra∏ imi´
Damiani. Po zakoƒczeniu edukacji Piotr zosta∏ nauczycielem. Nie zarabia∏ wiele, ale
tym co mia∏, dzieli∏ si´ z potrzebujàcymi.
Wtedy te˝ przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie
i wstàpi∏ do klasztoru benedyktynów – eremitów w Fonte Avellana. Piotr narzuci∏ sobie tak ci´˝ki rygor, ˝e niewiele brakowa∏o,
a zapad∏by powa˝nie na zdrowiu. Zniós∏ to
jednak i zyska∏ szacunek braci, ˝e w roku
1043 obrali go opatem. Piotr za∏o˝y∏ jeszcze pi´ç pustelniczych wspólnot, a jego s∏a-

wa jako wymagajàcego, ale dobrotliwego
opata rozesz∏a si´ po Êwiecie. By∏ to trudny
okres w dziejach KoÊcio∏a. Cesarstwo walczy∏o z papiestwem, kler by∏ zdemoralizowany, papie˝ spiera∏ si´ z antypapie˝em.
Niewielu odwa˝y∏o si´ temu przeciwstawiç,
a Piotr by∏ jednym z nich. Pisa∏ listy przeciw
upadkowi obyczajów, doradza∏ kolejnym
papie˝om. Niemal wbrew woli przyjà∏ godnoÊç kardyna∏a i biskupa Ostii. Wkrótce
potem rozpoczà∏ podró˝e po Europie, rozstrzygajàc spory i godzàc zwaÊnione strony.
Po wielu latach tego pracowitego ˝ycia
Piotr powróci∏ do klasztoru, choç nadal
w trudnych sytuacjach wzywany by∏ do Rzymu. A˝ do Êmierci w roku 1072 Piotr ˝y∏
oddajàc si´ postom i modlitwie. Nadal
wiele pisa∏ i czyta∏, a w wolnych chwilach
wyrabia∏ dla braci drewniane ∏y˝ki i misy.
Gdy zmar∏, jego pami´ç otoczono czcià
nale˝nà Êwi´tym. Jego kult usankcjonowa∏
dopiero papie˝ Leon XII, który w 1821 r.
og∏osi∏ Piotra Doktorem KoÊcio∏a.

MyÊli nieprzedawnione
Pó∏ka z ksià˝kami

Nak∏adem wydawnictwa ,,Barwa i broƒ” ukaza∏a si´ ksià˝ka historyczna Barbary Zió∏kowskiej-Tarkowskiej „Katyƒczyk AM 487”.
Autorka w ksià˝ce opisuje dzieje ks. mjr. Jana Leona Zió∏kowskiego, kapelana polskiej
armii w latach 1919-1939 w rejonach Wilno,
Stanis∏awów, Czortków, Jaros∏aw, który
w dniu 17 IX 1939 r. poszed∏ z wojskiem do
sowieckiej niewoli, by∏ w obozie w Kozielsku,
zginà∏ w Katyniu.
Dokumenty ks. mjr. Zió∏kowskiego znikn´∏y
z archiwów wojskowych. Aby odtworzyç drog´
˝yciowà ksi´dza ˝o∏nierza, rodzina przez blisko 30 lat poszukiwa∏a Êwiadectw, relacji,
wspomnieƒ i fotografii.
Ksià˝ka to opowieÊç o s∏u˝bie ksi´dza Zió∏kowskiego w parafii i nauce religii w szkole,
potem o s∏u˝bie kapelaƒskiej w Legionach na
froncie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Ukazuje te˝ jego s∏u˝b´ w Korpusie
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B∏ogos∏awione jest to ubóstwo,
które jest wolne od przywiàzania
do dóbr doczesnych.
Papie˝ Leon Wielki

Ochrony Pogranicza i s∏u˝bie w formacji piechoty Wojska Polskiego,
wreszcie o w´drówce jeƒca po sowieckich obozach, pobycie w Kozielsku i okolicznoÊciach Êmierci m´czeƒskiej w Katyniu w kwietniu 1940 r.
W ksià˝ce zamieszczone sà fotografie
i opisy bitwy pod Sejnami oraz bitwy
„krwawy bój pod Lidà” we wrzeÊniu
1920 r. widziane oczami ludnoÊci cywilnej.
Autorka, bratanica ks. mjr. Zió∏kowskiego przedstawia swoje osobiste
rozwa˝ania na temat duszpasterskiej
s∏u˝by kapelana w wojsku. Ksià˝ka
przypomina reporta˝ przetykany
wspomnieniowym wàtkiem rodzinnym
i katyƒskim, jej treÊç koƒczy si´ opisami wydarzeƒ zwiàzanych z obchodami 65. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej, 80. rocznicy powo∏ania
KOP i Êwi´tem Niepodleg∏oÊci w listopadzie 2004.
W ksià˝ce sà tak˝e wskazówki dla
osób, które poszukujà dokumentów
swych krewnych Katyƒczyków, które
zniszczono po 1946 r. lub wywieziono.
(am)
„Katyƒczyk AM 487. Wspomnienia o ksi´dzu kapelanie Zió∏kowskim”.
Autor: Barbara Zió∏kowska-Tarkowska, ss. 291.
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Puck: ZaÊlubiny Polski z Morzem
10 lutego 2005 r. w Pucku odby∏y si´ uroczystoÊci 85. rocznicy ZaÊlubin Polski z Morzem. Poni˝ej zamieszczamy kilka szczegó∏ów historycznych dotyczàcych ZaÊlubin Polski z Morzem,
które mia∏y miejsce w Pucku 10 i 11 lutego
1920 roku.
Historycznie rzecz ujmujàc uroczystoÊci zaÊlubin Polski z morzem odby∏y si´ w dniach 10 i 11 lutego
1920 roku w Pucku i Wielkiej Wsi. Genera∏ Józef
Haller podczas tych uroczystych dni przyrzek∏ rybakom z Wielkiej Wsi, ˝e ziszczà si´ ich marzenia o budowie portu. Wierzyli oni mocno, ˝e „kiedy przyjdzie
Polska – b´dzie port”.
I doczekali si´ Polski, a potem portu, dzi´ki któremu
powsta∏o miasto W∏adys∏awowo. Po ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Niemcy 10 stycznia 1920 r.
Polska mog∏a objàç przyznany jej odcinek wybrze˝a
morskiego. Ciàgnà∏ si´ on od Jeziora ˚arnowieckiego do Or∏owa, a z linià brzegowà Pó∏wyspu Helskiego liczy∏ zaledwie 140 km d∏ugoÊci. 17 stycznia
1920 roku oddzia∏y Wojska Polskiego pod dowództwem genera∏a Hallera wkroczy∏y na Pomorze.
10 lutego w Pucku rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci zaÊlubienia Polski z morzem.
W∏adze II Rzeczypospolitej nada∏y im wielkà rang´
zw∏aszcza, ˝e propaganda niemiecka przekonywa∏a
opini´ mi´dzynarodowà, ˝e Polska posiadajàca tylko
korytarz ma znikome prawa do wybrze˝a Ba∏tyku.
Dowódcy frontu pomorskiego gen. broni Józefowi
Hallerowi towarzyszy∏a 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele rzàdu m.in. minister Stanis∏aw
Wojciechowski, podsekretarz stanu dr Leon Janta-Po∏czyƒski i genera∏owie: Sobolewski, Prószyƒski, kontradmira∏ Kazimierz Por´bski, gen. Lamezan-Salins.
Podnios∏e nastroje spo∏eczeƒstwa i radoÊç z przy∏àczenia wybrze˝a do Polski wyra˝a∏y postawione
wzd∏u˝ ca∏ej trasy bramy triumfalne i witajàce delegacj´ sztandary polskie. Na puckim dworcu, przyozdobionym flagami i zielenià, przybycia specjalnego pociàgu z gen. J. Hallerem oczekiwa∏y pododdzia∏y wszystkich rodzajów broni ze swoimi sztandarami i orkiestrami, liczne delegacje wi´kszych miast,
a tak˝e, pomimo pochmurnego i d˝d˝ystego dnia,
t∏umy ludnoÊci z okolicznych miejscowoÊci.
G∏ówne uroczystoÊci zaÊlubin odby∏y si´ nad Zatokà
Puckà, dokàd gen. Haller uda∏ si´ w otoczeniu
cz∏onków delegacji rzàdu i Sejmu RP oraz pozosta∏ych towarzyszàcych mu osób. Dooko∏a wynios∏ego,
bia∏ego masztu ustawili si´ chorà˝owie ze sztandarami pu∏kowymi, zaÊ nad brzegiem morskim stanà∏
I-szy batalion morski oraz u∏ani krechowieccy z artylerià. Pierwszy zabra∏ g∏os genera∏ Haller. Wzruszonym lecz stanowczym g∏osem powiedzia∏:
„Teraz wolne przed nami Êwiaty i wolne kraje.
˚eglarz polski b´dzie móg∏ dzisiaj dotrzeç wsz´dzie
pod znakiem Bia∏ego Or∏a, ca∏y Êwiat stoi mu otworem...”
Nast´pnie w imieniu prezydenta przemawia∏ Stanis∏aw Wojciechowski, który stwierdzi∏:
„... w∏asne wybrze˝e morskie stanowi w∏aÊnie o wolnym oddechu ˝ycia gospodarczego Polski. Przez nie
wchodzimy w bezpoÊrednie stosunki z ca∏ym Êwiatem, uwalniamy si´ od dotkliwego i kosztownego
poÊrednictwa paƒstw obcych... Trzeba w ca∏ej pe∏ni
wyzyskaç wszystkie szanse, jakie nam daje chwila
obecna i utrwaliç nasze panowanie nad wybrze˝em
mocno... Potomnym, co po nas przyjdà i o nas sàd
wydawaç b´dà – nie damy powodu do oskar˝enia,
˝eÊmy si´ okazali za mali duchem, si∏à czy pracà na
te wielkie czasy budowania”. Duchowni dokonali
poÊwi´cenia bandery morskiej Polski, która wÊród
huku powitalnych salw armatnich i przy dêwi´kach
hymnu narodowego zosta∏a wciàgni´ta na maszt.
˚o∏nierze oddali honory, a chorà˝owie pochylili
sztandary ku falom morskim, zanurzajàc je nieco na
znak powitania morza. Dostojni goÊcie udali si´
przed o∏tarz polowy, by wys∏uchaç Mszy celebrowanej przez dziekana frontu pomorskiego. Po tej ceremonii gen. Haller dosiad∏szy konia wjecha∏ do morza i wrzuci∏ w fale jeden z wr´czonych mu w Gdaƒsku platynowych pierÊcieni. Sam Genera∏ tak wspomina∏ t´ chwil´:
„Na znak Êlubu Ba∏tyku z Rzeczpospolità wrzuci∏em
jeden z pierÊcieni danych mi przez polskà ludnoÊç
w Gdaƒsku w nurt Ba∏tyku. Pami´tam, jak pierÊcieƒ
potoczy∏ si´ po tafli lodu, by wnet zniknàç w morzu.
Wyrwa∏o si´ kilku m∏odych rybaków, chcàcych go
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chwyciç, a gdy powracali – na moje
zapytanie, czy chwycili go – odpowiedzieli: „nie pan genera∏, ale b´dziemy go mieli w Szczecinie”.
Na pamiàtk´ uroczystych zaÊlubin
dokonano poÊwi´cenia i wbicia w
morze s∏upa z wyrytym napisem:
„Roku Paƒskiego 1920, 10 lutego
Wojsko Polskie z genera∏em Józefem Hallerem na czele obj´∏o na
wieczyste posiadanie polskie morze”. Delegacja Sejmu rzuci∏a w fale morskie kwiecisty wieniec z napisem na szarfie: „Robotnicy polscy
witajà polskie morze NZR“. Na zakoƒczenie puckich uroczystoÊci Pocztówka. ZaÊlubiny Polski z Morzem 10 lutego 1920 r., W. Kossak mal., Wydawnictwo
podpisany zosta∏ przez najwa˝niej- Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Akropol Kraków, Ser. 76/101 (Ze zbiorów W. Grabe)
sze osobistoÊci, z gen. J. Hallerem
Nast´pnego dnia, 11 lutego, odby∏a si´ dalsza cz´Êç
i St. Wojciechowskim na czele, akt erekcyjny zaÊlubin
uroczystoÊci. Genera∏ Haller wraz z gen. LamezaPolski z morzem. (Orygina∏ aktu znajduje si´ dziÊ
nem, wojewodà ¸aszewskim i kontradmira∏em Pow Muzeum Narodowym w Krakowie).
r´bskim przybyli samochodami do Wielkiej Wsi, dziNa wybrze˝u tu˝ obok pochylni dla wodnosamolotów
siejszego W∏adys∏awowa. Towarzyszàcy im dzienniwojsko z Batalionu Morskiego ustawi∏o maszt, a obok
karz tak ten dzieƒ opisa∏ w swoim sprawozdaniu:
wkopano drewniany pal z wyrzeêbionym na nim Or„Pop´dziliÊmy samochodami wzd∏u˝ Puckiej Zatoki.
∏em Bia∏ym i Gryfem Pomorskim oraz napisem. Przed
Witano nas z entuzjazmem bez granic. UdaliÊmy si´
godzinà 10 zacz´∏y ustawiaç si´ kompanie I Baonu
nad pe∏ne morze. 11 lutego po po∏udniu – powitaliMorskiego oraz reprezentacje ze wszystkich pu∏ków
Êmy rzeczywiÊcie to Polskie Morze. Sta∏o si´ to
wojska bioràcego udzia∏ w obj´ciu Pomorza. Dziesiàtwszystko symbolem – powitaliÊmy morze nie w dniu
ki kutrów rybackich w pe∏nej gali flagowej ustawi∏y si´
uroczystoÊci w Pucku – ale nazajutrz. S∏oƒce, t∏umy
na wolnej od lodu przestrzeni wodnej. PublicznoÊç cyludnoÊci, rybacy osmaleni przez wichry morskie – i ta
wilna zaj´∏a wyznaczony jej plac za masztem i palem.
fala, z szumem bijàca o piaszczysty brzeg. Daleko
Zabrzmia∏y tony marsza generalskiego. Wojsko zagdzieÊ ˝eglujàce okr´ty na horyzoncie. Pe∏ne, szeroprezentowa∏o broƒ. Na kasztanowym rumaku, w otokie Morze... Czekajà na nas ∏odzie rybackie. Wsiaczeniu Êwity zbli˝y∏ si´ w stron´ morza genera∏ Józef
damy. Chwieje si´ statek na falach – bandera polHaller. Pogrà˝eni w milczeniu i zaczarowani powagà
ska. Jest to motorówka ˝aglowa rybacka „Gwiazda
chwili staliÊmy wpatrzeni w z wolna zbli˝ajàcy si´ orMorska” pod kapitanem kaszubà panem Jakubem
szak. (...) Prze˝ywaliÊmy jeden z najwspanialszych
MyÊliszem. P∏yniemy. Po raz pierwszy pod polskà
momentów w historii Rzeczypospolitej.
banderà, od polskiego brzegu, od czasów pierwszej
„Po przeglàdzie wojska genera∏ Haller skierowa∏ si´
Rzeczpospolitej. S∏oƒce, morze, radoÊç ogromna.
w stron´ polowego o∏tarza, przy którym ks. biskup
Najpi´kniejsza godzina, odkàd Pomorze jest polpolowy (...) odprawi∏ msz´ Êwi´tà. Po udzielonym
skim. Przybijajà ∏odzie rybackie – statek nie mo˝e
(...) b∏ogos∏awieƒstwie genera∏ Haller w asyÊcie p∏k.
dojÊç do samego brzegu. Gen. Haller przemawia
Stanis∏awa Skrzyƒskiego skierowa∏ si´ po pochylni w
z ∏odzi: Nie damy morza i nie damy ziemi, skàd nasz
stron´ morza. Gdy konie stan´∏y w wodzie, genera∏
ród! Ogorza∏e twarze rybackie. R´ce wzniesione do
Haller patrzàc przed siebie w stron´ Ba∏tyku wypogóry – Tak nam dopomó˝ Bóg“...
wiedzia∏ mniej wi´cej nast´pujàce s∏owa:
W 1945 roku powtórzono zaÊlubiny. Dzi´ki decy„W imieniu NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
zjom sprzed 25 lat, z okresu pierwszej niepodleg∏oja, genera∏ broni Józef Haller, obejmuj´ w posiadaÊci mogliÊmy po wojnie czuç si´ upowa˝nieni do bynie ten oto nasz prastary Ba∏tyk s∏owiaƒski.”
cia pe∏noprawnym gospodarzem Ba∏tyku. DziÊ 48%
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci w porcie ca∏a publiczludzi ˝yjàcych w zlewisku tego morza to Polacy. TamnoÊç uda∏a si´ do Domu Zdrojowego, gdzie by∏o
te historyczne dni tylko symbolicznie zaÊlubia∏y Polwielkie przyj´cie, bankiet, w czasie którego przemask´ z Ba∏tykiem, teraz ju˝ najpowa˝niej i w sposób
wia∏o wielu mówców, wÊród których wyró˝ni∏o si´
rzeczywisty, odpowiadamy za owoce ówczesnych deprzemówienie wicepremiera p. Wincentego Witosa,
cyzji i za wspó∏czesny sposób wspó∏bytowania
który imieniem rzàdu zadeklarowa∏ 1-szà rat´ subz morskà przyrodà i jej skarbami.
sydium dla studiów morskich i budowy portów:
ZaÊlubione Morze wnios∏o Polsce w posagu bogac„Ja w swoim przemówieniu zgodnie z uczuciami
two swojego Êwiata przyrody. Prócz urody pla˝, da∏o
wszystkich Polaków wyrazi∏em pewnoÊç, ˝e Gdaƒsk,
bogate zasoby morskich organizmów, w tym – ryb.
jak by∏, tak b´dzie polskim, ale nam jeden port nie
A poprzez ˝eglugowe szlaki, bardziej ni˝ inne przejwystarczy, musimy myÊleç o budowie nowych i tu
Êcia graniczne, dawa∏o szans´ Polakom wyjÊcia
zwróci∏em si´ do rzàdu z apelem o wi´ksze fundusze
w Êwiat i dotarcie Êwiata do Polski.
(am)
na ten cel“.
W dniu 10 lutego 2005 roku o godzinie 14.45 powitaniem wszystkich zgromadzonych na puckim rynku
rozpocz´∏y si´ obchody 85. rocznicy ZaÊlubin Polski z Morzem. O godz. 15 rozpocz´∏a si´ w Farze Msza
Êwi´ta pod przewodnictwem J.E. Prymasa Polski Kardyna∏a Józefa Glempa, z udzia∏em abp. Tadeusza Goc∏owskiego, a tak˝e 10 ksi´˝y koncelebransów, w tym 3 kapelanów MW. Na poczàtku Mszy Êw. pi´kne s∏owa powitania zarówno w j´zyku polskim, jak i kaszubskim wyg∏osi∏ burmistrz miasta Puck Pan Adam Za˝emb∏owki. Poprosi∏ jednoczeÊnie o to, by Msza Êw. sprawowana by∏à w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza.
Niejako w odpowiedzi na te s∏owa ksiàdz Prymas w swoim kazaniu podkreÊli∏ znaczenie, jakie ma dla naszej ojczyzny to miejsce oraz tak szeroki dost´p do Morza Ba∏tyckiego. JednoczeÊnie wspomnia∏, ˝e nie potrafimy do koƒca tego wykorzystaç, bo jak si´ patrzy na to wszystko, co si´ dzieje z gospodarkà morskà, to
nie wiadomo czy to troska czy beztroska tych, którzy o niej decydujà.
Po Mszy Êw. o godz. 16.30 rozpocz´∏a si´ w porcie rybackim manifestacja patriotyczna z udzia∏em ksi´dza
Prymasa, ksi´dza abp. Metropolity Gdaƒskiego, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, którzy odczytali treÊç uchwa∏ swoich Izb Parlamentu dotyczàcych 85. Rocznicy ZaÊlubin Polski z Morzem. Ponadto uczestniczyli
w tej manifestacji przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, w∏adz województwa pomorskiego, przedstawiciele
Dowództwa MW na czele z admira∏em floty Romanem Krzy˝elewskim – dowódcà MWRP, w∏adz powiatowych
i gminnych. Ca∏ej uroczystoÊci zarówno w KoÊciele, jak i w porcie rybackim towarzyszy∏a asysta honorowa
z∏o˝ona z Orkiestry Kompanii Reprezentacyjnej MWRP. Obecne równie˝ by∏y poczty sztandarowe ró˝nych organizacji wojskowych, cywilnych a tak˝e z okolicznych szkó∏. Czynnie wspomagali przebieg uroczystoÊci harcerze i harcerki. Punktem kulminacyjnym manifestacji patriotycznej by∏o zrzucenie wieƒca na wody Zatoki
Puckiej ze Êmig∏owca Ratownictwa Morskiego z Gdyƒskiej Brygady Lotnictwa MW.
Wr´czone zosta∏y w porcie rybackim odznaczenia paƒstwowe oraz odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej
– PierÊcienie Hallera. Jeden z PierÊcieni Hallera o numerze 75 otrzyma∏a 3. Flotylla Okr´tów z Gdyni. W imieniu 3. FO PierÊcieƒ Hallera odebra∏ jej dowódca Pan kmdr Jerzy Patz. Na koniec uroczystoÊci jubileuszowych,
przy wtórze werbli wszystkie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i kwiaty przy s∏upie upami´tniajàcym wydarzenia
sprzed 85 lat.
(am)
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Z∏oty jubileusz Paƒstwa P∏oskich

Na t´ pi´knà rodzinnà uroczystoÊç przybyli tak˝e
przyjaciele i znajomi biskupa polowego z lat m∏odoÊci, parafianie i wspó∏pracownicy. W koncelebrze
uczestniczy∏o 21. kapelanów wojskowych oraz kap∏ani z diecezji warmiƒskiej.
W okolicznoÊciowej homilii ks. prof.
dr hab. Ryszard Sztychmiler z Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego podkreÊli∏ m.in., ˝e to w Lidzbarku
Warmiƒskim, w jego Êwiàtyniach,
gdzie syn tej ziemi, bp P∏oski, wzrasta∏,
wychowywa∏ si´, przyjmowa∏ sakramenty Êwi´te, ukszta∏towa∏a si´ jego
duchowoÊç, dojrza∏e kap∏aƒstwo, którego wype∏nieniem sta∏a si´ sakra biskupia.
DziÊ ten cz∏owiek, który zosta∏ biskupem, genera∏em, profesorem na Uniwersytecie, dzi´kuje Bogu, ˝e mo˝e tu
powróciç jako biskup i dzi´kowaç Bogu za dar rodziców i modliç si´ w ich
intencji. Jak˝e to pi´knie si´ sk∏ada, ˝e
zaledwie trzy miesiàce po konsekracji
biskupiej jego rodzice obchodzà swój
z∏oty jubileusz i mo˝na po∏àczyç te
dwa dzi´kczynienia. Jubilaci cieszà si´
dziÊ, ˝e ich ˝ycie przynosi takie owoce,
˝e mogà Bogu dzi´kowaç za wszystkie
∏aski, za syna biskupa, za dzieci, za
wnuki i prawnuka. Wraz z nimi cieszà
si´ wszyscy, którzy modlà si´ razem
z nimi.
Miarà mi∏oÊci mi∏oÊç bez miary
– Jezus powiada, mówi∏ dalej ks. prof. Ryszard
Sztychmiler – ja Was wybra∏em, abyÊcie owoc przynosili i aby owoc wasz trwa∏. Najpi´kniejszym owocem Waszego ˝ycia, zwróci∏ si´ do Jubilatów, jest
wasza wierna mi∏oÊç i wasze dzieci, wnuki. MyÊl´,
˝e ka˝dy si´ zgodzi, ˝e ró˝ne mo˝na mieç w ˝yciu
sukcesy, ale w ˝yciu ludzi Êwieckich, chyba najwi´kszà radoÊcià jest dobra rodzina. Mo˝na mieç majàtek, stanowiska, ale jeÊli ˝ycie rodzinne si´ nie uda∏o, to wszystko inne jest bez blasku. Mam szcz´Êcie
znaç i podziwiaç od lat Waszà postaw´, waszà wiar´, ufnoÊç i mi∏oÊç. Ciàgle m∏odà, mimo up∏ywu lat,
Êwie˝à i goràcà. I za to, ˝e tak mo˝na ˝yç Wam dzi´kuj´ i chcia∏bym zaapelowaç, by inni brali wzór.
Chrystus wzywa nas, byÊmy mi∏owali czynem i prawdà, nie tylko s∏owami. Mam szcz´Êcie mieszkaç
w pobli˝u Jubilatów i wiem, ˝e w ich ˝yciu mi∏oÊç Boga i cz∏owieka to nie tylko s∏owa. Oni czynem pokazujà swojà wiar´, mi∏oÊç, swojà goÊcinnoÊç, ˝yczliwoÊç, serdecznoÊç. To si´ udziela ich dzieciom.
– Dlaczego wam si´ tak udaje?! Dlaczego jednym
si´ udaje, a innym si´ nie udaje. I ChrzeÊcijanie,
i katolicy, i niewierzàcy powiadajà, ˝e jeÊli ktoÊ zachowuje pewne zasady, regu∏y ˝ycia, ten b´dzie
szcz´Êliwy. A jakie˝ to my znamy lepsze regu∏y ˝ycia
ni˝ te, które da∏ nam Bóg – 10 przykazaƒ, przykazanie mi∏oÊci. JeÊli wi´c zachowujemy przykazania dane
nam przez Boga, trwamy w jego mi∏oÊci i te owoce
mi∏oÊci b´dà w nas widoczne. Jezus mówi: Mi∏ujcie
si´ wzajemnie, jak ja was umi∏owa∏em. Nie miarà
w∏asnà, ale miarà mi∏oÊci Jezusa, ofiarnà, nieustajàcà. Takiej dalszej mi∏oÊci ˝yczymy Jubilatom, wszystkim ma∏˝eƒstwom i nam wszystkim. Miejcie zawsze
ufnoÊç i bàdêcie szczodrzy w dzieleniu si´ waszà màdroÊcià, wiarà i mi∏oÊcià. Bàdêcie jeszcze przez
d∏ugie lata podporà w wierze, nadziei i mi∏oÊci dla
swoich dzieci. Tak˝e Biskup Polowy dalej potrzebuje
waszej modlitwy. Niech wasze dzieci odwdzi´czajà
si´ Wam swojà dobrocià...
W dzisiejszym czytaniu by∏y pi´kne s∏owa, które
niech b´dà tak˝e ˝yczeniem: Niech Ojciec Niebieski
daje Wam zawsze to, o co Go prosicie. Jestem przekonany, ˝e wiele dobra ju˝ wyprosiliÊcie. Niech dalej tak b´dzie!
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Nawet niech do Was przychodzà inni i proszà: módlcie si´, w tej sprawie, bo to dla mnie bardzo wa˝ne. Wiemy, ˝e wstawiennictwo Êwi´tych wiele mo˝e.
Dlatego wspierajmy naszà modlitwà trudne ludzkie
sprawy. Tam gdzie sà dobre ma∏˝eƒstwa, módlmy
si´, by dalej ˝y∏y w mi∏oÊci i wiernoÊci. Tam gdzie si´
wali, albo ju˝ zawali∏o, ˝eby si´ odbudowa∏o i u∏o˝y∏o w Bo˝ej prawdzie i mi∏oÊci. JeÊli ktoÊ nie ma
pracy, nie ma za co ˝yç, ˝eby znalaz∏ prac´ i móg∏
godnie ˝yç. Wypraszajmy u Boga wspania∏ych kap∏anów w Êwiecie katolickim, wspania∏e rodziny, które wychowajà dzieci tak, ˝eby mo˝na im by∏o powierzyç losy KoÊcio∏a, paƒstwa, Êwiata...

Piszcza, odczyta∏ gospodarz lidzbarskiej parafii:
– „Kazimier´ i Henryka P∏oskich z okazji z∏otego Jubileuszu sakramentu ma∏˝eƒstwa polecam opiece
Ukoronowanej Pani Ziemii Warmiƒskiej i z serca
b∏ogos∏awi´”.
Przed uroczystym b∏ogos∏awieƒstwem kilka s∏ów do
uczestników wspólnej jubileuszowej radoÊci Paƒstwa
P∏oskich skierowa∏ ich syn – Biskup Polowy.
Jak w ∏onie Mamy...
Wdzi´cznoÊç kierujemy dzisiaj przede wszystkim ku
Bogu Ojcu Wszechmogàcemu, bo w∏aÊnie o tym
gnieêdzie, do którego wracam, mog´ za Ojcem
Âwi´tym powiedzieç, ˝e dla mnie tu
wszystko si´ zacz´∏o, tu w tej Êwiàtyni,
w tej chrzcielnicy... Tu w tej Êwiàtyni,
w której jestem, jak w ∏onie mej Mamy. Tu by∏a moja pierwsza spowiedê,
pierwsza komunia Êw., bierzmowanie.
Stàd, z tej Êwi´tej Warmii drogi poprowadzi∏y mnie do Ordynariatu Polowego, do duszpasterstwa wojskowego. Chcia∏bym jednak przede
wszystkim podzi´kowaç moim drogim
Rodzicom, ˝e dali mi ˝ycie, ˝e potrafili je piel´gnowaç tu, w tej kolebce
w Lidzbarku Warmiƒskim i w Medynach, w mojej rodzinnej wiosce, gdzie
sp´dza∏em czas do matury. Póêniej
w Lidzbarku Warmiƒskim, gdzie w bliskoÊci zamku Biskupów warmiƒskich
przemierza∏em drog´ ka˝dego dnia,
idàc i wracajàc z Liceum Ogólnokszta∏càcego. Obok klasztoru sióstr
Pallotynek, klasztoru sióstr Katarzynek
– gdzie tyle Mszy Êw., tyle rekolekcji...
W tym klasztorze odby∏a si´ te˝ moja
uroczystoÊç poprymicyjna. Dzi´kuj´
moim Rodzicom, ˝e uczyli mnie ˝ycia
odpowiedzialnego...
Pop∏yn´∏y wspomnienia z lat m∏odoÊci, chwil sp´dzanych u dziadka
w centralnej Polsce, skàd pochodzi
Mama Biskupa. – Chocia˝ nie jestem autochtonem,
to jednak los tej ziemi, Ziemi Warmiƒskiej jest moim
losem. To moja umi∏owana ziemia i zawsze jà b´d´
nazywa∏ matkà. Dzi´kuj´ rodzicom, mówi∏ dalej Biskup P∏oski, ˝e uczyli mnie ˝ycia praktycznego. Pochodz´ z rodziny robotniczo-ch∏opskiej...
Od wczesnej m∏odoÊci przysz∏y biskup by∏ zaprawiany do obowiàzków w gospodarstwie, a miesiàc wakacji sp´dza∏, pomagajàc Ojcu w ci´˝kiej pracy przy
k∏adzeniu asfaltu.
Mama biskupa pracowa∏a cha∏upniczo jako krawcowa. – Mog´ powiedzieç, ˝e rodzice chleb zdobywali
uczciwie, uczàc tej uczciwoÊci nas, swoje dzieci.
Nasz dom by∏ te˝ domem modlitwy, podkreÊli∏ bp
P∏oski.
Do domu Paƒstwa P∏oskich ciàgn´li wszyscy, bo w jego serdecznej, przyjaznej ludziom atmosferze mo˝na si´ by∏o ogrzaç. – I mimo, ˝e by∏a bieda, by∏y dylematy – wspomina∏ dalej biskup – mieszkaliÊmy
przecie˝ w zabudowaniach dawnego folwarku,
w baraku, jego gorszej cz´Êci, z gliny, rodzaj lepianki – by∏a te˝ radoÊç. I za to te˝ chcia∏bym serdecznie
podzi´kowaç moim rodzicom... Moja mama, choç
ma skoƒczone zaledwie cztery klasy, bo tak si´ u∏o˝y∏y powojenne okolicznoÊci ˝yciowe, jest kobietà
inteligentnà i màdrà, dla mnie najmàdrzejszà ze
wszystkich niewiast. Wszyscy bardzo jà szanujemy...
– Kiedy patrz´ na Was, kiedy dzi´kuj´ Bogu w tej
Êwiàtyni parafialnej, odnawiam swojà pierwotnà
gorliwoÊç kap∏aƒskà, ˝ebym by∏ po prostu dobrym
biskupem, synem, przyjacielem dla tych wszystkich,
do których Bóg mnie posy∏a... Biskup Polowy zaapelowa∏ równie˝ o ∏àczenie si´ w cierpieniu z Ojcem
Êw., o modlitw´ w jego intencji, by nadal móg∏ wypraszaç dla Êwiata nadziej´ i zbawienie. Wspomnia∏
te˝ swojà wizyt´ u Jana Paw∏a II, 6 stycznia br.
Na zakoƒczenie Biskup P∏oski podzi´kowa∏ gospodarzom miasta, braciom kap∏anom, przyjacio∏om
i rodzinie – wszystkim, którzy dzielili radoÊç jubileuszowà Kazimiery i Henryka P∏oskich. Uca∏owa∏ z synowskà czcià r´ce Matki, wr´czy∏ rodzicom bukiet
kwiatów i pob∏ogos∏awi∏ wszystkich.
Fot. Ks. mjr Zbigniew K´pa

W KoÊciele pw. Âwi´tych Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a w Lidzbarku Warmiƒskim Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏
5 lutego br. Mszy Êw. koncelebrowanej w intencji swoich rodziców, Kazimiery i Henryka P∏oskich. 50 lat temu, 12 lutego, w tym samym koÊciele Paƒstwo P∏oscy zawarli sakramentalny
zwiàzek ma∏˝eƒski.

Patrzeç w jednym kierunku
W imieniu ca∏ego prezbiterium Ordynariatu Polowego ˝yczenia i podzi´kowania z∏o˝y∏ Jubilatom Wikariusz Generalny p∏k S∏awomir ˚arski. – JesteÊcie bohaterami, powiedzia∏ m.in. ks. ˚arski, którym nale˝à si´ nie tylko medale, ale przede wszystkim pomnik za wytrwa∏oÊç, za to, ˝e wytrwaliÊcie przez tak
pi´kny d∏ugi czas razem.
Autor „Ma∏ego Ksi´cia” powiedzia∏ kiedyÊ: kochaç to
nie znaczy patrzeç na siebie, to znaczy patrzeç razem w jednym kierunku. Wy razem patrzyliÊcie
w jednym kierunku... My ksi´˝a kapelani dzi´kujemy
Wam za wszystkie dzieci, ale szczególnie za Ekscelencj´ Ksi´dza Biskupa Tadeusza. Za trud wychowawczy, Êwiadectwo i przekazane ciep∏o. Bo jest on
dla nas nie tylko Pasterzem, Ojcem, ale i bardzo
˝yczliwym przyjacielem.
Starosta powiatu lidzbarskiego Jacek Protas pogratulowa∏ oddania, z jakim Paƒstwo P∏oscy pokonywali trudy pó∏wiecznej wspólnej drogi i owoców rodzicielskiej troski. – To w Waszym domu – powiedzia∏
starosta Jacek Protas – kszta∏towa∏a si´ osobowoÊç
Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza P∏oskiego, pe∏niàcego dziÊ s∏u˝b´ w naszej Ojczyênie
na najbardziej patriotycznym posterunku.
Burmistrz Lidzbarka Warmiƒskiego Mieczys∏aw Byczkowski, zwracajàc si´ do Pani Kazimiery i Pana Henryka P∏oskich powiedzia∏ m.in.: – W dzisiejszym
Êwiecie, w którym dominujà wartoÊci materialne,
Wasz zwiàzek jest chlubnym przyk∏adem, i˝ wzajemny szacunek i mi∏oÊç to wartoÊci ponadczasowe.
Przedstawiciel w∏adz miasta Burmistrz Byczkowski
odznaczy∏ nast´pnie ma∏˝onków P∏oskich z∏otymi
medalami zas∏ugi za wieloletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie,
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra KwaÊniewskiego.
Proboszcz parafii Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a,
ks. Janusz Wieszczyƒski ˝yczy∏ b∏ogos∏awieƒstwa
i opieki Bo˝ej na dalsze lata oraz podzi´kowa∏ za
pi´kny przyk∏ad przywiàzania do tej parafii i do tego
miasta, z którym Paƒstwo P∏oscy zwiàzali wiele lat
swojego ˝ycia (1975-1992). Obecnie bowiem Jubilaci sà mieszkaƒcami Olsztyna. ˚yczenia nades∏ane
przez Metropolit´ Warmiƒskiego Abp. Edmunda

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
W 61. rocznic´ Êmierci poleg∏ych i zmar∏ych uczestników zamachu na Kutscher´ w Katedrze Polowej ks. mjr dr Zbigniew
K´pa – Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej przewodniczy∏ Mszy Êwi´tej. Do Katedry Polowej WP przybyli ˝o∏nierze batalionu „Parasol” oraz rodziny poleg∏ych w akcji ˝o∏nierzy, poczty sztandarowe, harcerze oraz m∏odzie˝ szkolna.
Msz´ Êwi´tà koncelebrowa∏ ks. Henryk Kietliƒski (pallotyn)
– kapelan Ârodowisk Szarych Szeregów i Armii Krajowej, który wyg∏osi∏ do przyby∏ych kazanie. Nawiàza∏ do czytaƒ liturgii s∏owa – Ewangelia: Jezus wyrzuca z∏ego ducha z op´tanego. Powiedzia∏ te˝ w s∏owie do zebranych o wojennej i powojennej rzeczywistoÊci, w której pojawili si´ ludzie op´tani
przez z∏o (hitleryzm, stalinizm). Kaznodzieja wspomnia∏ te˝ o
tym, ˝e podczas II wojny Êwiatowej jego rodzina ponios∏a
ci´˝kie straty – Êmierç dotkn´∏a szeÊciu jego braci.
Liturgi´ zakoƒczy∏a pieÊƒ „Bo˝e CoÊ Polsk´” i „Hymn Harcerski”.
(A. M.)

*

*

*

Wystaw´ prac z bogatego dorobku artystycznego Anny Chromiƒskiej mo˝na oglàdaç od
1 lutego br. w nowo otwartej Galerii Renovex
Ltd. przy ul. Roentgena 46 na warszawskim
Ursynowie. Na ekspozycji znalaz∏y si´ gwasze, obrazy olejne oraz kopie dzie∏ znanych
malarzy.
Dominujà martwe natury. Charakteryzujà si´
one bogactwem kolorystyki. Przedstawione na
nich przedmioty niejako „o˝ywajà” ciep∏em
barw. Emanuje z nich radoÊç i optymizm. Znaleêç tu mo˝na tak˝e pejza˝e. Sà te˝ kopie.
Wi´kszoÊç prac mo˝na nabyç w galerii.
Ekspozycj´ mo˝na oglàdaç do koƒca lutego.
Galeria Renovex proponuje polskà sztuk´
wspó∏czesnà. Mo˝na tu tak˝e oddaç obrazy do
konserwacji. Jest tak˝e bogaty wybór ramek
drewnianych, aluminiowych i passe-parteout.
Anna Chromiƒska w 1998 roku ukoƒczy∏a
Wydzia∏ Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki

na Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie.
Prac´ dyplomowà wykonywa∏a pod kierunkiem Rektora ASP prof. dra Wojciecha Kurpika. Oprócz konserwacji zajmuje si´ malowaniem obrazów i wykonywaniem malowide∏
Êciennych na zamówienie. Artystka wykonuje
równie˝ kopie z orygina∏ów i pastisze na podstawie reprodukcji. Jej prace wzi´∏y udzia∏ w
dwóch wystawach i aukcjach kopii organizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie, które mia∏y miejsce w 1998 i 1999 r. Anna
Chromiƒska uczestniczy∏a równie˝ w wystawach – „Absolwenci 1995–1998” i „Supermarket Sztuki” – zorganizowanych przez
Zwiàzek Polskich Artystów Plastyków w latach
1999 i 2000. Od 1998 r. jest cz∏onkiem
Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków (Okr´g
Warszawski).
(A. M.)

Rembertów

zadziwili widzów nie tylko swoimi talentami
muzycznymi, ale i sprawnoÊcià akrobatycznà. W tym roku taca, zbierana podczas
przedstawienia jase∏kowego, przeznaczona
zosta∏a ca∏kowicie na potrzeby Domu Dziecka w Mi´dzylesiu. Parafialna Caritas wojskowa równie˝ przekaza∏a dzieciom z Mi´dzylesia cz´Êç darów pieni´˝nych i rzeczowych ze
zbiórki przedÊwiàtecznej. Po zakoƒczeniu jase∏ek dzieci z wojskowej parafii ofiarowa∏y
swoim rówieÊnikom z Mi´dzylesia zabawki.

W KoÊciele Garnizonowym pw. Êw. o. Rafa∏a
Kalinowskiego w Warszawie–Rembertowie
dzieci z Domu Dziecka z Mi´dzylesia przedstawi∏y w niedzielne popo∏udnie jase∏ka.
To ju˝ kolejny wyst´p dzieci z Mi´dzylesia
w rembertowskiej parafii, który spotka∏ si´
z bardzo goràcym przyj´ciem, zw∏aszcza
najm∏odszych parafian z rodzin wojskowych.
M∏odzi aktorzy, przygotowani do wyst´pu
przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi,
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Rok XIV nr 4 (288)

Ustka
Pomoc ofiarom tsunami w Azji by∏a ideà
wspólnego kol´dowania w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
Pi´kny, nastrojowy spektakl poetycko-muzyczny, oparty o teksty Lucjana Rydla z „Betlejem
Polskiego", poezj´ Juliusza S∏owackiego i Tytusa Czy˝ewskiego oraz kol´dy i pastora∏ki
przygotowa∏ Caritas Parafii Wojskowej pw. Êw.
Marka Ewangelisty i Klub Garnizonowy
CSzMW w Ustce. Scenariusz napisali i przedstawienie wyre˝yserowali: Anna Chodyna i ks.
kmdr por. Zygmunt Kaêmierak. Aran˝acj´
muzycznà opracowa∏ Maciej Kozakiewicz.
Ca∏oÊç wspaniale wykonali soliÊci Klubu Gar-

Gdynia
W niedziel´ 30 stycznia 2005 roku w KoÊciele Garnizonowym Marynarki Wojennej RP
w Gdyni zosta∏ zorganizowany po raz 8. Koncert Kol´d. Podczas koncertu swój repertuar
kol´d i pastora∏ek zaprezentowa∏y: Orkiestra
Marynarki Wojennej RP wraz z solistami Ewà
Jurczyk i Andrzejem Majkowskim oraz dzieci

nizonowego: Anna Chodyna, Natalia Sikora,
Lidka Przyby∏owicz, Blanka Erbel, Magda Kowalska, Klaudia Kozakiewicz, Maciej Kozakiewicz, Jan Szczepaniak, Pawe∏ Lucewicz i Piotr
Koz∏owski. Premiera „Wieczoru Kol´d" odby∏a
si´ 22.01 w KoÊciele Garnizonowym. Staropolskie, liturgiczne, ludowe i wspó∏czesne kol´dy i pastora∏ki, ˝ywa cz´Êç polskiej tradycji
narodowej, by∏y Êpiewane tego wieczoru nie
tylko przez artystów, ale tak˝e przez t∏umnie
przyby∏ych widzów, kadr´, rodziny, marynarzy
i mieszkaƒców Ustki. Spektakl z racji niewystarczajàcej iloÊci miejsc w KoÊciele Garnizonowym, by∏ transmitowany drogà radiowà do
Klubu Garnizonowego, gdzie wys∏ucha∏o go
kilkuset marynarzy odbywajàcych szkolenie

i m∏odzie˝ ogniska muzycznego „Presto” dzia∏ajàcego przy Klubie Garnizonowym w Babich
Do∏ach. ArtyÊci wystàpili podczas koncertu
charytatywnie. W ten sposób po raz kolejny
wykonaniem przepi´knych utworów wsparli
akcj´ „Chleb dla ubogich”. Podczas koncertu
mo˝na by∏o tak˝e kupiç szopki bo˝onarodzeniowe wykonane przez marynarzy. W tym
roku pieniàdze zebrane podczas koncertu

w CSzMW. W trakcie koncertu zebrano 1200 z∏
na pomoc ofiarom tsunami.
(M. J.)

i z aukcji szopek przeznaczone zosta∏y na pomoc najubo˝szym, poszkodowanym w wyniku
fali tsunami w Azji Po∏udniowo-Wschodniej.
Wszystkim artystom, uczestnikom koncertu
Kol´d oraz wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wsparli naszà inicjatyw´, sk∏adamy serdeczne Bóg Zap∏aç.
(J. Z.)

Ogólnopolskie Sympozjum na Jasnej Górze:
„Przes∏anie Jubileuszu 350-lecia Zwyci´skiej Obrony Jasnej Góry (1655)”
W dniach 20-21 stycznia 2005 roku na Jasnej
Górze odby∏o si´ ogólnopolskie sympozjum pt.
„Przes∏anie Jubileuszu 350-lecia Zwyci´skiej
Obrony Jasnej Góry (1655)”. Organizatorami
tego sympozjum byli: Klasztor Jasnogórski
w Cz´stochowie, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego oraz Instytut Teologiczny
w Radomiu.
Sympozjum otworzy∏ Przeor Jasnej Góry ojciec Marian
Lubecki – 75. nast´pca ojca Augustyna Kordeckiego.
W swoim wystàpieniu ukaza∏ donios∏e znaczenie
obrony Jasnej Góry w dziejach KoÊcio∏a i Ojczyzny.
Pierwszy referat wyg∏osi∏a dr Teresa Bloch z KUL
w Lublinie, pt. „Sytuacja Rzeczypospolitej w epoce
Potopu, na tle wydarzeƒ Europejskich”. Ukaza∏a ona
sytuacj´ polityczno-gospodarczà, jaka panowa∏a
w Polsce i Europie w XVII wieku, podkreÊlajàc jednoczeÊnie przyczyny rozbiorów Polski.
Drugim referentem by∏ prof. dr hab. Marcel Kosmana (UAM Poznaƒ), który poruszy∏ temat „Wizja przysz∏oÊci Polski w kulturze politycznej w okresie Potopu
Szwedzkiego”. W swoim wystàpieniu stara∏ si´ odpowiedzieç na pytanie: jaka by∏a ÊwiadomoÊç polityczna polskiej szlachty przed wojnà polsko-szwedzkà? JednoczeÊnie stara∏ si´ ukazaç b∏´dy tej polityki
oraz wp∏ywu sàsiednich paƒstw na Polsk´.
Trzeci wyk∏ad by∏ dzie∏em ojca Tadeusza ¸ukaszuka
i nosi∏ tytu∏ „Teologiczne odczytanie Jubileuszu
350-lecia Obrony Jasnej Góry”. Obrony Jasnej Góry nie da si´ ujmowaç jedynie w kategoriach militarnych, ale trzeba dostrzegaç Moce kierujàce z Wysoka. W swoim wystàpieniu ukazywa∏ relacje zapisane
przez Stanis∏awa Kobierzyƒskiego, ukazujàc cudownà obron´ Jasnej Góry kierowanà przez OpatrznoÊç
Bo˝à i or´downictwo Matki Bo˝ej. Grad kul armatnich kierowanych przez wojska szwedzkie w kierunku
Jasnej Góry – nie wyrzàdza∏ wielkiej szkody. Co dla
autora by∏o wyraênym znakiem opieki i... „cudu”.

Czwarty referat wyg∏osi∏ bp Andrzej Dziuba pt. „Zwyci´ska czy cudowna obrona Jasnej Góry. Przes∏anie
moralne Jana Paw∏a II”. Referat swój podzieli∏
na nast´pujàce zagadnienia: (1) Fenomen – twierdza i aktorzy (Jasna Góra); (2) Ufna wiara – zwyci´stwo Ojca Kordeckiego; (3) Naród – podejmujàcy
walk´ w czasie obrony Jasnej Góry (Hetman Czarnecki); (4) Zwyci´stwo – opuszczenie wojska obleganej Jasnej Góry; (5) Âluby Jana Kazimierza.
Kolejnym prelegentem by∏ prof. dr hab. Piotr Jaroszyƒski (KUL – Lublin), który przedstawi∏ referat, pt.
„Motyw w zwyci´skiej obronie Jasnej Góry podstawà
etosu narodowego Polaków”. W swoim wystàpieniu
stara∏ si´ odpowiedzieç na postawione pytanie: Jaki
jest fenomen etosu Polaków z punktu kultury i cywilizacji? Ten etos wià˝e si´ z narodem. Poj´cie narodu, w∏adzy, odró˝nia Polaków od innych narodów.
Idàc dalej w swych rozwa˝aniach – wskaza∏ na po∏àczenie narodu z religià. Polska przyjmujàc chrzest
– sta∏a si´ narodem i paƒstwem. Próbujàc oceniç
moralnoÊç ludzi w XVII w. stara∏ si´ odpowiedzieç
na pytanie, jakie zwyci´stwo odnios∏a Polska w tym
okresie wojen i rozbiorów? Tym zwyci´stwem
– wskazywa∏ – jest sumienie, które pozwala odró˝niç
co jest dobre, a co z∏e.
Bp dr Zygmunt Zimowski (KUL – Lublin, UKSW – Radom) przedstawi∏ referat pt. „Od rycerskoÊci maryjnoÊci ojca przeora Augustyna Kordeckiego do maryjnoÊci odpowiedzialnej Jana Paw∏a II”. Bp Zygmunt
Zimowski – w swoim referacie stara∏ si´ ukazaç, co
to jest rycerskoÊç wobec Maryi w okresie Êredniowiecza. Wykazywa∏, ˝e rycerskoÊç wiàza∏a si´ z religijnoÊcià i wp∏ywem KoÊcio∏a. Rycerz Êredniowiecza nie
by∏ si∏aczem, ale rycerzem – ceniàcym honor.
Kolejnym pytaniem, na które stara∏ si´ daç s∏uchaczom odpowiedê by∏o zagadnienie: „Czym jest odpowiedzialnoÊç Êwiadoma za swoje czyny, a jak wyglàda∏a odpowiedzialnoÊç Êwiadoma Matki Bo˝ej?”.
Autor starajàc si´ odpowiedzieç na postawione pyta-

nie odwo∏a∏ si´ do nauki KoÊcio∏a po Soborze Watykaƒskim II oraz do nauczania Jana XXIII, Paw∏a VI,
Jana Paw∏a I oraz Jana Paw∏a II. W koƒcowym swoim wystàpieniu bp Zygmunt Zimowski wskaza∏, ˝e
„wiele z tego, co b´dzie «jutro» zale˝y od zaanga˝owania «dziÊ»”. RycerskoÊç i odpowiedzialnoÊç maryjna – daje inspiracj´ ka˝demu do naÊladowania. Autor nawiàzujàc do s∏ów Jana Paw∏a II powiedzia∏:
„cz∏owiek jest drogà KoÊcio∏a – i na tej drodze nie
mo˝e zabraknàç cz∏owieka”.
Prof. dr hab. Zachariasz S. Jab∏oƒski – wyg∏osi∏ referat pt. „Ewolucja ideowa Êlubów królewskich ku Jasnogórskim Âlubom Narodu odczytanym w XXI w.”
W swoim referacie stara∏ si´ ukazaç, ˝e przyczynà
Êlubów by∏o zwyci´stwo Jasnej Góry. I druga teza,
którà rozwinà∏, brzmia∏a: Êluby Jana Kazimierza
– nie zosta∏y wype∏nione.
Ostatnimi, w pierwszym dniu sympozjum, by∏y wystàpienia ks. prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego
(UKSW – Warszawa) pt. „Profetyczny wymiar obrony
Jasnej Góry w nauczaniu kard. Stefana Wyszyƒskiego” oraz ks. dr Henryka Nowaka (Uniwersytet Szczeciƒski) na temat: „Alegoryczny sens zwyci´skiej
obrony Jasnej Góry”.
Obrady zakoƒczy∏a Msza Êw. koncelebrowana z homilià pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika
– Metropolity Przemyskiego, Przewodniczàcego Konferencji Episkopatu Polski.
Nast´pnego dnia wyg∏oszono trzy odczyty: prof. dr
hab. Lecha Ludorowskiego (UMCS Lublin), „Sakralne
epizody Potopu”, „Jasna Góra, Lwów (Êluby Jana Kazimierza)”, prof. dr hab. Zofii Zar´biny (UKSW Warszawa) pt. „Motywy zwyci´skiej obrony Jasnej Góry w polskiej poezji” i mgr. o. Stanis∏awa Rudziƒskiego pt. „Zwyci´ska obrona Jasnej Góry w ikonografii polskiej”.
Sympozjum zakoƒczy∏o si´ Mszà Êw. koncelebrowanà z homilià wyg∏oszonà przez abp. Stanis∏awa Nowaka, Metropolit´ Cz´stochowskiego.
Ks. pp∏k dr Marek Weso∏owski
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