Archiwum Ordynariatu Polowego WP

DW U T Y G O D N I K O R DY N A R I AT U P O LO W E G O W O J S K A P O L S K I E G O
Rok XIV nr 5 (289) 1-15 marca 2005 r.

Krzy˝ jest szczytem mi∏oÊci i przebaczenia

Matka Teresa z Kalkuty

z nauczania
Ojca Âwi´tego

Liturgia
KoÊcio∏a

4 marca – Âwi´to Êw. Kazimierza Królewicza
[¸k 12, 35-40]
„Niech b´dà przepasane biodra wasze
i zapalone pochodnie” (¸k 12, 35).
Te dwa proste obrazy idealnie oddajà prawd´, ˝e uczniowie Chrystusa choç ˝yjà w Êwiecie, ale majà ˝yç jakby nie dla Êwiata. Przepasane biodra to znak gotowoÊci do pracy
– za pomocà pasa nieco podciàgano d∏ugà
szat´, natomiast obraz zapalonych pochodni
ukazuje nam wezwanie, aby nie trwaç
w ciemnoÊci. Noc w PiÊmie Âwi´tym jest znakiem nieznajomoÊci prawdy Bo˝ej i grzechu.
Ci, którzy nie znajà Boga, siedzà w ciemnoÊciach i cieniu Êmierci.
6 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
[J 9,1; 6-9; 13-17; 34-38]
„Czy to nie jest ten, który siedzi i ˝ebrze?
Jedni twierdzili: Tak to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny”
(J 9, 8n).
Jezus pragnie naszej przemiany, chce nas
uzdrowiç ze Êlepoty grzechu, która przes∏ania
nam Jego mi∏oÊç. Wyciàga do nas Swojà
Êwi´tà d∏oƒ, ale tylko od nas zale˝y, czy przyjmiemy Jego ∏ask´. Jezus przemienia cz∏owieka w sposób tak doskona∏y, ˝e wszyscy woko∏o nie mogà go poznaç. Cz∏owiek ten staje
si´ bowiem podobny do Chrystusa. Jak ja
przemieniam swoje ˝ycie? Co jest moim êród∏em, z którego czerpi´ moc? Czy pragn´
upodobniç si´ do Mistrza z Nazaretu? Czy
wierz´ w Syna Cz∏owieczego?
13 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
[J 11, 3-7; 20-27; 33b-45]
„Usuƒcie kamieƒ” (J 11, 39b).
Nakaz Jezusa Chrystusa „Usuƒcie kamieƒ”
jest nadal aktualny. Kamieniem naszego ˝ycia
sà nasze grzechy i s∏aboÊci, z którymi nie potrafimy sobie poradziç w ˝yciu codziennym.
Ka˝dy kamieƒ, grzech, z∏e s∏owo, czyn czy
pragnienie, które jest sprzeczne z prawem
Bo˝ym, jest obrazà Boga naszego Ojca.
Grzech jest niepos∏uszeƒstwem, które zwraca
si´ przeciw Bogu, w odró˝nieniu od pos∏uszeƒstwa Chrystusa. „Wyjdê na zewnàtrz”
z cienia Êmierci, nie pozostawaj ju˝ wi´cej
w „grobie” grzechu.
19 marca – UroczystoÊç Êw. Józefa Oblubieƒca NMP [Mt 1, 16; 18-21 vel ¸k 2, 41-51a]
„Synu, czemuÊ nam to uczyni∏? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliÊmy ciebie”
(¸k 2, 48).
W tej Ewangelii sama Matka NajÊwi´tsza nazywa Józefa ojcem Pana Jezusa. KoÊció∏ nazywa Êw. Józefa dziewiczym ojcem Syna Bo˝ego. Spe∏nia∏ on bowiem wszystkie obowiàzki ojcowskie wobec Pana Jezusa, mimo ˝e nie
by∏ fizycznie jego ojcem. Znamienne, ˝e
w odpowiedzi swojej Matce Pan Jezus mówi
o tym Ojcu, który jest jego Ojcem w ca∏ym
tego s∏owa znaczeniu: „Czy nie wiecie, ˝e powinienem byç w tym, co nale˝y do mego
Ojca.” Zastanów si´, jak doskona∏ym i kochajàcym m´˝em i ojcem by∏ Józef, mo˝e
zechcesz go naÊladowaç?
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Ewangeliczne rozeznanie i misyjne zaanga˝owanie mediów
Równie˝ Êwiatu mediów potrzebne jest Chrystusowe odkupienie. Dla dokonania analizy
oczyma wiary procesów i wartoÊci spo∏ecznego przekazu niewàtpliwà pomocà mo˝e byç
pog∏´bienie znajomoÊci Pisma Âwi´tego, które ukazuje si´ jako „wielki kodeks“ przekazu
or´dzia nie ulotnego ani przypadkowego,
lecz posiadajàcego zasadnicze znaczenie ze
wzgl´du na swojà zbawczà wartoÊç.
Historia zbawienia opowiada i dokumentuje
komunikowanie si´ Boga z cz∏owiekiem, komunikowanie, które wykorzystuje wszystkie
formy i kanony porozumienia. Istota ludzka
stworzona zosta∏a na obraz i podobieƒstwo
Boga, a˝eby przyjàç Bo˝e
objawienie i nawiàzaç z
Nim dialog mi∏oÊci. Z powodu grzechu ta zdolnoÊç
do dialogu zarówno na
szczeblu osobistym, jak i spo∏ecznym, zosta∏a zamàcona, a ludzie gorzko doÊwiadczali i doÊwiadczajà
niezrozumienia i roz∏àki.
Wszelako Bóg ich nie opuÊci∏ i pos∏a∏ do nich swego
w∏asnego Syna (por. Mk
12, 1-11). W S∏owie, które
sta∏o si´ Cia∏em, wydarzenie komunikacji nabiera
swej najwi´kszej zbawczej donios∏oÊci: w ten
sposób cz∏owiek otrzymuje w Duchu Âwi´tym
zdolnoÊç do otrzymania zbawienia oraz g∏oszenia go i Êwiadczenia wobec braci.
Komunikacja mi´dzy Bogiem i ludzkoÊcià
osiàgn´∏a zatem swojà doskona∏oÊç w S∏owie, które sta∏o si´ Cia∏em. Akt mi∏oÊci, poprzez który Bóg si´ objawia, w po∏àczeniu
z odpowiedzià wiary ludzkoÊci, przynosi
owocny dialog. W∏aÊnie dlatego, powtarzajàc w jakimÊ sensie proÊb´ uczniów: „Panie,
naucz nas modliç si´“ (¸k 11, 1), mo˝emy
prosiç Pana, by prowadzi∏ nas do zrozumienia, jak porozumiewaç si´ z Bogiem i z ludêmi za poÊrednictwem wspania∏ych narz´dzi

spo∏ecznego przekazu. S∏u˝àc tak ostatecznej
i decydujàcej komunikacji, media okazujà si´
opatrznoÊciowà szansà dotarcia do ludzi pod
ka˝dà szerokoÊcià geograficznà, pokonujàc
barier´ czasu, przestrzeni i j´zyka, formu∏ujàc
w najrozmaitszy sposób treÊci wiary i ukazujàc ka˝demu, kto poszukuje, bezpieczny port,
który pozwoli nawiàzaç dialog z tajemnicà
Boga, objawionego w pe∏ni w Chrystusie Jezusie.
S∏owo wcielone pozostawi∏o nam wzór, jak
porozumiewaç si´ z Ojcem i z ludêmi, zarówno prze˝ywajàc chwile milczenia i skupienia,
jak i przepowiadajàc w ka˝dym miejscu i ró˝nymi mo˝liwymi j´zykami. WyjaÊnia On Pismo, wypowiada
si´ w przypowieÊciach, prowadzi dialog w zaciszu domów,
przemawia na placach, na
brzegu jeziora, na szczytach
gór. Osobiste spotkanie z Nim
nie pozostawia oboj´tnym,
owszem pobudza do naÊladowania Go: „Co mówi´ wam
w ciemnoÊci, powtarzajcie
w Êwietle, a co s∏yszycie na
ucho, rozg∏aszajcie na dachach“ (Mt 10, 27).
Istnieje z kolei kulminacyjny
moment, kiedy komunikacja
staje si´ pe∏nà Komunià: to spotkanie Eucharystyczne. Poznajàc Jezusa przy ,,∏amaniu
chleba" (por. ¸k 24, 30-31), wierzàcy czujà si´
nak∏onieni do g∏oszenia Jego Êmierci i zmartwychwstania, i do tego, a˝eby staç si´ odwa˝nymi i radosnymi Êwiadkami Jego Królestwa
(por. ¸k 24, 35).
Wszystkim b∏ogos∏awi´!
Jan Pawe∏ II
Watykan, 24 stycznia 2005, we wspomnienie Êwi´tego
Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Media w s∏u˝bie prawdy i dobra publicznego
List apostolski Papie˝a Jana Paw∏a II do odpowiedzialnych
za Êrodki spo∏ecznego przekazu.
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W 60. rocznic´ Êmierci B∏. Druha Wicka – Patrona rodziny harcerskiej
Harcerskà tradycjà staje si´ ju˝ coroczne spotkanie w Katedrze Polowej
– gdzie znajdujà si´ relikwie Patrona
harcerzy – w rocznic´ jego narodzin
dla nieba.
Tym razem Harcerze uczcili B∏ogos∏awionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Mszà Êw. w 60. rocznic´
Jego Êmierci w Dachau (23 lutego
1945 r.). Mszy Êw. 26 lutego przewodniczy∏ ordynariusz warszawsko-praski
S∏awoj Leszek G∏ódê, w koncelebrze
z naczelnym kapelanem ZHP dh. ks.
Janem Ujmà i kapelanem ZHR dh.
ks. Tomaszem KoÊcielniakiem.
Do Katedry przybyli druhny i druhowie ze
swoimi instruktorami i naczelnymi w∏adzami Zwiàzku Harcerstwa Polskiego i Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Opraw´
muzycznà liturgii zapewni∏a 45-cio osobowa orkiestra m∏odzie˝y harcerskiej z ˚urawicy ko∏o PrzemyÊla.
Przed rozpocz´ciem Mszy Êw. mo˝na by∏o
obejrzeç w nawie bocznej katedry ekspozycj´ Muzeum Harcerstwa o ˝yciu i przes∏aniu Druha Wicka. – Gdy Prymas Polski
Kard. Józef Glemp przekazywa∏ Biskupowi
Polowemu S∏awojowi Leszkowi G∏ódziowi
dekret Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bo˝ego, ustanawiajàcy B∏.
Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Patronem ca∏ej rodziny harcerskiej, na
czeÊç Druha Wicka rozleg∏o si´ gromkie
pozdrowienie harcerskie: Czuj, czuj, czuwaj! – przypomnia∏ jeden z druhów – niech
i dziÊ zostanie us∏yszane.
Pierwszà intencjà tej Eucharystycznej Ofiary jest dziÊ proÊba o ulg´ w cierpieniu Ojca Êw. Jana Paw∏a II, podkreÊli∏ bp G∏ódê.
Harcerze majà szczególny powód do
wdzi´cznoÊci, przypomnia∏, bo to Jan Pawe∏ II, jeszcze w pe∏ni si∏, wyniós∏ na o∏tarze (7 czerwca 1999 r.) w Toruniu, kap∏ana, m´czennika Stefana Frelichowskiego.
W homilii bp G∏ódê przypomnia∏ m.in. s∏owa Ojca Êw. z Torunia, gdzie Druh Wicek
zosta∏ wyniesiony na o∏tarze: – Niech stanie si´ dla was patronem i nauczycielem
szlachetnoÊci, i or´downikiem pokoju,
i pojednania.
Gdy biskup Andrzej Suski przekazywa∏ do
Katedry Polowej relikwie B∏ogos∏awionego,
podkreÊli∏, ˝e majà byç one symbolem pojednania ca∏ego polskiego skautingu.

Skautingu, który jest
czytelnym, pi´knym
znakiem w naszych
szko∏ach, aczkolwiek
mo˝e jeszcze za ma∏o, doda∏ biskup
G∏ódê.
B∏ogos∏awiony Wincenty Frelichowski
mówi∏ rzeczy proste;
pierwsza prawda:
stworzy∏ nas Bóg i celem naszego ˝ycia
jest Bóg i to On wyznacza sens naszego
˝ycia. Nikt i nic nowego nie wymyÊli∏ i
nie wymyÊli, mówi∏
dalej kaznodzieja.
Kl´kam przed Tobà,
Bo˝e – pisa∏ B∏. Ks.
Stefan Frelichowski –
w poczuciu w∏asnej
ma∏oÊci, ale pragnienia wielkiej wartoÊci, przypomnia∏ m∏odzie˝y harcerskiej
idea∏y jej Patrona Biskup G∏ódê. – Zwraca∏
si´ do Êw. Jerzego, by mu pomóg∏ odnieÊç
zwyci´stwo nad szatanem, nad z∏em. Patron harcerzy przeszed∏ wszystkie stopnie
doskonalenia harcerskiego. Harcerzem
Rzeczypospolitej zosta∏ w 1935 r. By∏ kapelanem Pomorskiej Choràgwi. Aresztowanie
nie by∏o przypadkowe; hitlerowcy wiedzieli, kim jest Ksiàdz Stefan, wiedzieli, ˝e ma
wielki wp∏yw na m∏odzie˝. Osadzony
w Dachau z numerem 22 492, zmar∏ na
tyfus 23 lutego 1945 r. w opinii Êwi´toÊci;
by∏ niestrudzonym szafarzem Eucharystii.
Przekrada∏ si´ z baraku do baraku z Komunià Êwi´tà do chorych. Sami esesmani
przychodzili po jego Êmierci, by pochyliç
przed nim g∏owy...
To czasy jeszcze nie tak odleg∏e, mówi∏ dalej opiekun harcerstwa, czasy waszych
dziadków, czasy ludzi naznaczonych mi∏oÊcià do Ojczyzny. B∏. Wincenty Frelichowski
mówi∏: Gdyby ka˝dy obywatel paƒstwa by∏
harcerzem, to nasze paƒstwo by∏oby najsilniejsze na Êwiecie. Obrazowo powiedziane, choç niemo˝liwe do wykonania, ale
wypowiedziana jest tu prawda, podkreÊli∏
kaznodzieja. Jak˝e nam dziÊ trzeba Êwiadomych i prawych obywateli. Inaczej wyglàda∏aby nasza Ojczyzna, szko∏a, gdyby

wi´cej by∏o w niej ludzi formatu Ksi´dza
Frelichowskiego. Dlatego wracamy do tych
ludzi, do tych Êwi´tych, do tych wartoÊci.
KoÊció∏ przypomina...
W procesji z darami harcerze przynieÊli do
o∏tarza Paƒskiego chleb, winogrona, kwiaty i Êwiece. W og∏oszeniach skierowanych
do harcerzy archidiecezji warszawskiej kapelan ks. Jan Ujma przypomnia∏ o rekolekcjach w Katedrze Polowej, które co roku
rozpoczynajà si´ w Niedziel´ Palmowà,
a koƒczà we wtorek w Wielkim Tygodniu.
Tradycyjnie te˝ w Wielki Piàtek harcerze
b´dà uczestniczyç w jednej ze stacji Drogi
Krzy˝owej ulicami warszawskiej Starówki.
Biskup warszawsko-praski S∏awoj Leszek
G∏ódê og∏osi∏ na zakoƒczenie, ˝e jest to ju˝
ostatnie jego spotkanie z harcerzami jako
Krajowego Duszpasterza Harcerzy i Harcerek. 8 i 9 marca 2005 r. odb´dzie si´ Konferencja Episkopatu Polski, która wybierze
nast´pc´ Biskupa G∏ódzia.*
Zabieram ze sobà t´ lask´ z dedykacjà:
Niezawodnemu Przyjacielowi Harcerstwa.
Obiecuj´ nim pozostaç, powiedzia∏ ˝egnajàc si´ z harcerskà bracià Biskup G∏ódê.
(E. J.)

* Obradujàca KEP w dniach 8-9 marca wybra∏a
Biskupa Polowego gen. bryg. dr Tadeusza P∏oskiego
Delegatem Episkopatu Polski ds. Harcerzy.

Wystawa Muzeum Harcerstwa o S∏udze Bo˝ym Stefanie Wincentym Frelichowskim
W Katedrze Polowej WP mo˝na by∏o
w dniach 26-28 lutego oglàdaç wystaw´ poÊwi´conà ˝yciu i myÊli Patrona
polskich harcerzy, B∏. Ks. Phm. Stefana
Wincentego Frelichowskiego. PrzenoÊnà ekspozycj´ przygotowa∏o Muzeum
Harcerstwa z inspiracji seniorów harcerstwa z Torunia.
Idea powstania Muzeum Harcerstwa, zajmujàcego si´ dokumentowaniem i upowszechnianiem historii polskiego skautingu, zrodzi∏a si´ ju˝ w 1916 r.
1-15 marca 2005

Decyzjà Naczelnika ZHP z 6 czerwca
2001 r., sygnowanà równie˝ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierza Ujazdowskiego powsta∏o Muzeum Harcerstwa z siedzibà w Warszawie
przy ul. Konopnickiej 6. W dorobku muzeum sà ju˝ nast´pujàce ekspozycje: wystawa z okazji 5. rocznicy Êmierci Druha
hm. Stefana Mirowskiego, wystawa „Harcerstwo Lwowskie 1911–1939”, wystawa
„Przed stuleciem harcerstwa”, wystawa
„Historia wychowania duchowego i religijnego w ZHP”.

Wystawa o Druhu Ksi´dzu Frelichowskim jest
najnowszà inicjatywà Muzeum Harcerstwa.
Ustanowiony Patronem harcerzy Ks. Stefan
Wincenty Frelichowski zosta∏ wyniesiony na o∏tarze 7 czerwca 1999 r. w Toruniu przez Papie˝a Jana Paw∏a II.
Ten kap∏an, harcerz, m´czennik urodzi∏ si´
22 stycznia 1913 r. w Che∏m˝y. Przez otoczenie zwany druhem Wickiem, w 1927 r.
zwiàza∏ si´ z harcerstwem, z 24. Pomorskà
Dru˝ynà Harcerskà im. Zawiszy Czarnego.
W pami´tniku tak pisa∏ o swojej roli dru˝ycd. na str. 7
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EWANGELIA BEZ TARYFY ULGOWEJ
STACJA I – JEZUS NA ÂMIERå SKAZANY
K∏aniamy si´ Tobie, Panie Jezu Chryste i b∏ogos∏awimy Ciebie, ˝eÊ przez krzy˝ i m´k´
Swojà Êwiat odkupiç raczy∏.
„Niech si´ zaprze samego siebie”. Zaprzeç si´ samego siebie oznacza wyrzec si´ swoich planów, cz´sto ograniczonych i ma∏ostkowych, aby przyjàç ten Bo˝y: to droga nawrócenia, nieodzowna dla
˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, która aposto∏a Paw∏a doprowadzi∏a do stwierdzenia: „Ju˝ nie ja ˝yj´, lecz
˝yje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Twoje ˝ycie, Rabbi, tak imponujàco si´ zapowiada∏o. Mia∏eÊ tyle do powiedzenia tym ludziom, a oni
Ci´ skazali. Zniszczyli tak dobrze zapowiadajàce si´ ˝ycie Mistrza z Nazaretu...
Da∏eÊ mi Bo˝e wyostrzony s∏uch, poczucie rytmu, mi∏oÊç do muzyki, pasj´ taƒca. Mia∏byÊ ze mnie
tancerk´. Zamiast sukienki tancerki przyodziewam si´ w dwie kule pacjenta i maskuj´ par´ blizn na
schorowanej nodze. Tak dobrze si´ zapowiada∏o...
Okruchy marzeƒ zamieniam na wol´ „zaparcia si´ siebie”. Mówisz: „niech co dnia bierze krzy˝ swój”.
Niedziela, poniedzia∏ek, wtorek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota... przyjmuj´ te dni, jako dar i bior´
krzy˝ t´sknoty za zdrowiem i taƒcem.
Któ˝ bardziej ni˝ Ty, Chrystusie, móg∏by mnie nauczyç, jak wyrzekaç si´ swoich pomys∏ów na ˝ycie?
KtóryÊ za nas cierpia∏ rany, Jezu Chryste zmi∏uj si´ nad nami (x3)

STACJA V – SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEÂå KRZY˚ JEZUSOWI
„(...) Jezus domaga si´ odwa˝nego wyboru Jego w∏asnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim „w sercu”, gdy˝ znalezienie si´ w takiej czy innej sytuacji zewn´trznej nie zale˝y od nas. Od nas
zale˝y wola bycia, na ile to mo˝liwe, pos∏usznymi jak On Ojcu, i gotowymi zaakceptowaç a˝ do koƒca Jego plan, który ma dla ka˝dego.”
Zawsze mnie intrygowa∏o, Szymonie z Cyreny, co czu∏eÊ, kiedy Ci´ przymuszono do krzy˝a. Nie zale˝a∏o od ciebie znalezienie si´ w takiej sytuacji, ale zale˝a∏o od ciebie, jakimi oczami spojrzysz na
Jezusa. Czy twoja wola pragn´∏a towarzyszyç Mu? Czy mo˝e obarczy∏eÊ Go winà za ten krzy˝, który
niespodziewanie znalaz∏ si´ na Twoich ramionach?
Chryste, dajesz mi poznaç udr´k´ cia∏a i duszy. Wiem, jak smakujà. Nie dopuÊç, abym zoboj´tnia∏a na cierpienie drugich, zatrzymujàc si´ tylko na swoim. Ode mnie zale˝y wola trwania przy Tobie,
na moich drogach krzy˝owych w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´.
Ode mnie zale˝y wola bycia przy tych, którzy uczà si´ braç krzy˝ i podà˝aç za Tobà...

STACJA II – JEZUS BIERZE KRZY˚ NA SWOJE RAMIONA
„JeÊli ktoÊ chce iÊç za Mnà, niech si´ zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy˝ swój i niech
Mnie naÊladuje” (¸k 9,23). S∏owa te wyra˝ajà pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zw∏oki i odwrotów (...). I dzisiaj s∏owa te wydajà si´ byç jeszcze skandalem i szaleƒstwem (por. 1Kor 1,
22-25). A jednak to z nimi nale˝y si´ skonfrontowaç, skoro droga, którà wyznaczy∏ Bóg dla swojego Syna, jest tà samà, którà winien przebyç uczeƒ decydujàcy si´ Go naÊladowaç. Nie ma dwóch
dróg, ale tylko jedna: ta przebyta przez Mistrza. Uczniowi nie wolno wyszukiwaç innej.
Czasem nie umiem unieÊç mojego krzy˝a, wi´c udaj´, ˝e go nie ma w moim ˝yciu. Oszukuj´ Ciebie
i siebie. Prowokuj´ sytuacje, które ten krzy˝ st∏amszà, bym mog∏a zapomnieç. I tkwi´ w tej nijakoÊci. Robi´ unik, a mówi´, ˝e Ci´ chc´ naÊladowaç......
Przecie˝ nie ma Ciebie bez krzy˝a! Nie ma prawdziwego ˝ycia z Tobà bez Twojego krzy˝a!
Chrystusie, daj mi rozpoznaç, który krzy˝ jest fa∏szywy, nie z Twojej woli; który krzy˝ nosz´ na w∏asne ˝yczenie? Daj mi to poznaç, bym mog∏a do koƒca zaakceptowaç ten, na który zezwalasz dla mojego dobra. Daj mi rozpoznaç ten, w którym jest moje uzdrowienie; ten, który prowadzi do prawdy;
ten, który pasuje do MOICH ramion. Ten, który pasuje na niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´,
czwartek, piàtek i sobot´....

STACJA VI – WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI
„Jezus nie ˝àda wyrzeczenia si´ ˝ycia, ale przyj´cia go w takiej nowoÊci i pe∏ni, którà tylko On daç
mo˝e. Cz∏owiek w g∏´bi swojego jestestwa zakorzeni∏ tendencj´ do „myÊlenia o sobie samym”,
umieszczania w∏asnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naÊladuje Chrystusa, odrzuca jednak to koncentrowanie si´ na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o w∏asne korzyÊci.
Prze˝ywa swoje ˝ycie w kategoriach daru i bezinteresownoÊci, a nie zdobyczy i posiadania. ˚ycie
prawdziwe wyra˝a si´ bowiem w darze z siebie, co jest owocem ∏aski Chrystusa: ˝ycie wolne,
we wspólnocie z Bogiem i z braçmi.”
Ty, Weroniko, pokona∏aÊ t´ koncentracj´ na sobie. Odruch serca przymusi∏ ci´ do wyjÊcia poza w∏asnà
korzyÊç, by przynieÊç troch´ ulgi Um´czonemu. Na pewno g∏upio na ciebie spojrzeli, wykpili, pewno
zdenerwowa∏aÊ ˝o∏nierzy. Pozornie – wiele straci∏aÊ. O ile jednak bogatsza wróci∏aÊ, wtapiajàc si´ znowu w t∏um. ¸aska Chrystusa dotkn´∏a ci´ podwójnie. Odesz∏aÊ z Jego Obliczem na chuÊcie i jeszcze
pi´kniejszym, wymalowanym w duszy. Chrystus naznaczy∏ Ci´ szczególnym b∏ogos∏awieƒstwem.
Pochylenie nad potrzebujàcym, ofiara z siebie, nigdy nie pozostawia mnie takà samà, jak przedtem. Dar z siebie samej dla innych to zanurzenie w Bo˝ym b∏ogos∏awieƒstwie. Tego pewno doÊwiadczali przez lata moi Rodzice, kiedy w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´ rezygnowali z siebie, by siebie daç bez granic choremu dziecku...

STACJA III – JEZUS UPADA POD KRZY˚EM PO RAZ PIERWSZY
„Niech co dnia bierze krzy˝ swój i niech Mnie naÊladuje”. Tak jak krzy˝ mo˝e byç zredukowany do
ozdobnego przedmiotu, tak równie˝ sformu∏owanie „wziàç krzy˝” mo˝e byç rozumiane w sposób dos∏owny. W nauczaniu Jezusa wyra˝enie to nie k∏adzie jednak w pierwszym znaczeniu nacisku na
umartwienie i wyrzeczenie. Nie odnosi si´ g∏ównie do obowiàzku znoszenia z cierpliwoÊcià ma∏ych
czy wi´kszych trosk codziennych, ani tym bardziej, nie oznacza wychwalania bólu jako sposobu podobania si´ Bogu. ChrzeÊcijanin nie poszukuje cierpienia dla cierpienia, ale mi∏oÊci. Przyj´cie krzy˝a
jest znakiem mi∏oÊci i ca∏kowitego oddania. Niesienie go za Chrystusem oznacza zjednoczenie si´
z Nim w ofiarowaniu najwi´kszego dowodu mi∏oÊci.
Cierpienie jako spektakl mo˝e nawet smakowaç. Podziw Przyjació∏ wobec dêwigania si´ z upadków
pod ci´˝arem krzy˝a dodaje mi animuszu. Ich wspó∏czucie potrzebne jest mi po to, bym Êmielej patrzy∏a do przodu. W karawanie ∏atwiej. Oni sà Twoim darem. Ale potrzebuj´ Twojej mocy, Chryste, by
poklask nie by∏ po˝ywkà dla mi∏oÊci w∏asnej. Spektakularnie niesiony krzy˝ jest fa∏szem. Jak drogocenna per∏a jest dla Ciebie cierpienie bez Êwiadków, po cichu.
Ty, Chrystusie, liczysz wszystkie bezszelestne ∏zy w bezsenne noce, kiedy mocuj´ si´ z Tobà, jak
Jakub z anio∏em. W niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´ – kiedy czyny
mówià, nie s∏owa. Kiedy sam cicho czytasz znaki mojej ma∏ej mi∏oÊci do Ciebie...

STACJA VII – JEZUS UPADA POD KRZY˚EM PO RAZ DRUGI
„Droga m∏odzie˝y, niech nie wydaje si´ wam dziwnym, ˝e na poczàtku trzeciego tysiàclecia, Papie˝
wskazuje wam raz jeszcze krzy˝ jako drog´ ˝ycia i prawdziwego szcz´Êcia. KoÊció∏ od poczàtku wierzy i wyznaje, ˝e tylko w krzy˝u Chrystusa jest zbawienie.”
Ci´˝ar krzy˝a, zgie∏k, nat∏ok myÊli, wycieƒczenie – nie wytrzyma∏eÊ Panie. Znów osunà∏eÊ si´ z bólem. Ale to Ci´ nie powstrzyma∏o, widzia∏eÊ tylko jeden cel – by zbawiç...
Powsta∏eÊ.
I nie ma dla mnie innej drogi, jak uznaç swojà s∏aboÊç, uznaç upadek, powstaç i iÊç dalej. I nie ma
celu wi´kszego ni˝ zbawienie, ni˝ Ty sam. Zbawiasz mnie, Chrystusie, przez moje ˝ycie. Moje!
Nie inne! W∏aÊnie takie, jakie jest, w ca∏oÊci – nie inne! I ka˝dego z nas zbawiasz przez ˝ycie,
w jakim bierzemy udzia∏, z krzy˝em o ró˝nych rozmiarach.
Mo˝e czasem chcia∏abym wymieniç kilka cz´Êci, jak w salonie samochodowym. Ale uczysz, Panie,
˝e zbawiasz mnie poprzez to, co mam – przez pora˝ki i sukcesy w szkole, entuzjazm i smutek, niepowodzenia i zwyci´stwa, radoÊç i ból, pi´kno i brzydot´, talenty i braki, przez afirmacj´ i odrzucenie, przez zawody mi∏osne i w mi∏osnych uniesieniach, przez wrogoÊç i przyjaêƒ.
DziÊ, tu, teraz jest czas mojego zbawienia. Trzeba mi powstaç z upadku. Natychmiast! Zbawiasz
mnie, Chryste, w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´.....

STACJA IV – JEZUS SPOTYKA SWOJÑ MATK¢
„Razem z wami kroczy Maryja, Matka Jezusa, pierwsza uczennica, która pozosta∏a wierna pod krzy˝em, gdzie Chrystus powierzy∏ nas Jej jako swoje dzieci.”
„Z bólem serca uczy si´ cz∏owiek Ukrzy˝owanej Mi∏oÊci zanim jà zrozumie. Lecz jeÊli – jak Maryja
– ,,chowa wiernie w swoim sercu" (por. ¸k 2, 51) wszystko, co mówi Chrystus; jeÊli jest wierny Bo˝emu wezwaniu, pojmie u stóp Krzy˝a to, co najwa˝niejsze, ˝e prawdziwa jest tylko mi∏oÊç z∏àczona
z Bogiem, który jest Mi∏oÊcià” (Jan Pawe∏ II, homilia w Sandomierzu, 12.06.1999).
Maryjo, to musia∏o okrutnie boleç, kiedy patrzy∏aÊ na ciosy zadawane Jezusowi. Sta∏aÊ blisko i nic
nie mog∏aÊ zrobiç. Zupe∏nie nic! W∏aÊciwie by∏ to oczywisty powód do rozpaczy serca. Ale nie, Ty nie
da∏aÊ si´ porwaç rozpaczy – chowa∏aÊ wszystko „wiernie w swoim sercu”. To wiara dopowiedzia∏a
Ci reszt´ scenariusza, który wtedy mia∏ posmak tragedii.
To Wasze spotkanie – cierpiàcego Syna i bezradnej Matki – tak˝e uprzedzi∏o wszystko, co dane mi
by∏o prze˝ywaç, gdy Mama i Tata w´drowali ze mnà do ró˝nych szpitali. Jak bardzo boli bezradnoÊç
wobec cierpienia drugich odczu∏am dopiero wtedy, kiedy rozwÊcieczone guzy w g∏owie powoli niszczy∏y ˝ycie mojej Mamy.
Krzy˝ bezradnoÊci, niemo˝noÊç dzia∏ania wobec udr´ki bliskich tak˝e trzeba mi podjàç co dzieƒ
– w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´. Bo przecie˝ Mój Mistrz i Jego
Mama ju˝ pierwsi dali sobie przeszyç serce „mieczem boleÊci”.
Maryjo, Matko Bolesna, ucz mnie co dzieƒ „Ukrzy˝owanej Mi∏oÊci”, by nic, co ziemskie i przemijajàce nie by∏o zdolne wp´dziç mnie w rozpacz. Rozpacz sprzeciwia si´ Bogu, który jest czystà Mi∏oÊcià....

STACJA VIII – JEZUS POCIESZA P¸ACZÑCE NIEWIASTY
„Przyszed∏szy, aby pe∏niç wol´ Ojca, Jezus pozostaje jej wierny a˝ do koƒca i w ten w∏aÊnie sposób
wype∏nia swojà zbawczà misj´ wobec tych, którzy w Niego wierzà i kochajà Go nie tyle s∏owami, co
w praktyce. JeÊli mi∏oÊç jest warunkiem naÊladowania Chrystusa, to sprawdzianem prawdziwoÊci
tej˝e mi∏oÊci jest ofiara (por. List Apostolski Salvifici doloris, 17-18).”
Tak, Chryste, ju˝ wiem, ˝e to nie Ciebie, ale siebie mam op∏akiwaç, jak owe p∏aczàce niewiasty. Obieca∏eÊ mi uzdrowienie, wolnoÊç od przywiàzania do zranieƒ i jesteÊ wierny tej obietnicy. Uzdrawiasz mnie
w ciszy, ∏agodnie dmuchasz blizny na sercu, chcesz mojej wspó∏pracy. Chcesz, bym op∏akiwa∏a swój brak
ufnoÊci w Twoje dzia∏anie. Mówisz, jak do paralityka z Betsaidy: „Czy chcesz staç si´ zdrowym?” (J 5,6).
Tak, moja zgoda na dotkni´cie mojej duszy Twoim uzdrowieniem jest dla Ciebie wa˝na. Chcesz mojej Êwiadomej decyzji, a nie marionetkowej gry. Chcesz, bym by∏a Êwiadoma tego, co powoduje ∏o˝e
cierpienia. To ∏o˝e by∏o do niedawna êród∏em udr´ki, a teraz jest Êwiadectwem Twojej mocy. Czynisz
mnie wolnà wobec w∏asnych zranieƒ. Nie chcesz wymazaç we mnie wspomnieƒ goryczy, rozczarowania, zawiedzionych mi∏oÊci, buntu, kruchoÊci istnienia – tego ∏o˝a, na którym le˝a∏am d∏ugi czas.
Chcesz, aby nie by∏y ju˝ mojà niewolà i wymówkà na „nicnierobienie”. Ty mnie przemieniasz...
„Weê swoje ∏o˝e i chodê” - wo∏asz mnie, abym wkroczy∏a do tej krainy z mentalnoÊcià zwyci´zcy!
Wi´c zak∏adam krzy˝ wspomnieƒ i wyznaj´, ˝e Ty jesteÊ Panem oblegajàcych mnie myÊli. I b∏ogos∏awi´ tym, którzy mnie zawiedli. B∏ogos∏awi´ w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek,
piàtek i sobot´.....
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czyli jak nieÊç swój KRZY˚ w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´.
STACJA IX – JEZUS UPADA POD KRZY˚EM PO RAZ TRZECI
„Kto zaÊ opiera si´ jedynie na dobrach ziemskich, oka˝e si´ przegranym, pomimo pozorów sukcesu: Êmierç porwie go z ca∏ym stosem rzeczy, ale z ˝yciem zupe∏nie nieudanym (por. ¸k 12, 13-21).
Wybór jest wi´c pomi´dzy byç i mieç, pomi´dzy ˝yciem w pe∏ni i istnieniem pustym, pomi´dzy
prawdà i k∏amstwem.”
Trzeci upadek to prawie kres twoich si∏, Chryste. Âmierç ju˝ Ci´ zacz´∏a porywaç. A mi∏oÊç wcià˝
nadawa∏a kierunek i cel morderczej w´drówce na Gór´ Czaszki. NakreÊli∏eÊ mi w ten sposób kierunek – podà˝aç za ˝yciem w pe∏ni, za prawdà, za tym, by „byç” – bez wzgl´du na poziom przeszkód. Twarda to nauka, Panie....
Kto jednak zatroszczy si´ o moje ˝ycie bardziej ni˝ Ty? Kto poka˝e mi prawd´ o stosie ma∏o znaczàcych rzeczy? Kto uÊwiadomi mi pustk´ i bezsens nieudanych wyborów? Krzy˝ poznania prawdy o sobie, nawet za cen´ ugi´cia si´ pod nim, mo˝e prowadziç do szcz´Êcia. Odpoczynek jest w Tobie
w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´...
Ugi´cie si´ pod ci´˝arem trudnych doÊwiadczeƒ to dla mnie szansa. To wejÊcie w krain´ pokory.
Chrystusie, przygnieciony ci´˝arem moich grzechów, daj mi rozpoznaç zakamuflowane k∏amstwa
o sobie – bym mog∏a powstaç. Bym mog∏a moje ˝ycie uczyniç udanym...

STACJA XI – JEZUS PRZYBITY DO KRZY˚A
„Rozpowszechniona kultura rzeczy ulotnych, która wartoÊciuje to, co si´ podoba i wydaje pi´kne,
chcia∏aby, abyÊcie uwierzyli, ˝e aby byç szcz´Êliwym, nale˝y usunàç krzy˝. Jako idea∏ przedstawiony
bywa ∏atwy sukces, szybka kariera, p∏ciowoÊç oderwana od poczucia odpowiedzialnoÊci, wreszcie egzystencja nastawiona na w∏asnà afirmacj´, cz´stokroç bez poszanowania innych.
Otwórzcie wi´c szeroko oczy, drodzy m∏odzi: to nie jest droga, która prowadzi do ˝ycia, lecz Êcie˝ka,
która grz´ênie w Êmierci (...).”
Ludzie tego Êwiata nie znieÊli Twego sprzeciwu wobec tego, co fa∏szywe. Trzeba Ci´ by∏o zlikwidowaç,
Chrystusie.... I dziÊ Êwiat, który afirmuje nicoÊç przybija do krzy˝a wszystkich i wszystko, co jest g∏osem Ciebie. Ju˝ wiem na pewno, ˝e nie chcesz mnie zostawiç na grzàskiej Êcie˝ce Êmierci, dlatego
stawiasz takie wymagania. Oczekujesz ode mnie jasnego samookreÊlenia. Trzeba mi opowiedzieç si´:
po stronie n´càcych ulotnoÊci albo radykalnych ci´ç. Stawiasz przede mnà ˝ycie i Êmierç!
Teraz, Chryste, stopniowo staje si´ dla mnie jasne, ˝e radykalizm wyborów jest krzy˝em ku ˝yciu.
Tu chodzi o wiecznoÊç! PrawdomównoÊç, wiernoÊç, lojalnoÊç, czystoÊç umys∏u i cia∏a, uczciwoÊç, postawa s∏u˝by, ofiarnoÊç – to wysoka, cz´sto bolesna poprzeczka. Skok wzwy˝ kosztuje, ale potem ju˝
tylko zwyci´stwo.
Wszystko mog´ w Tym, który mnie umacnia. Wszystko mog´ w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´ w Chrystusie Ukrzy˝owanym.... Daj mi, Panie, entuzjazm radykalizmu
bym mog∏a ukrzy˝owaç letnioÊç w moim ˝yciu.
STACJA XII – JEZUS UMIERA NA KRZY˚U
„Droga ˝ycia, która podejmuje i odnawia postawy Jezusa, staje si´ drogà wiary i nawrócenia; drogà
krzy˝a w∏aÊnie. Jest to droga, która prowadzi do zaufania Chrystusowi i Jego zbawczemu planowi,
do uwierzenia, ˝e On umar∏, aby objawiç mi∏oÊç Boga do ka˝dego cz∏owieka; to droga, która nie
l´ka si´ niepowodzeƒ, trudnoÊci, wyobcowania i samotnoÊci, gdy˝ wype∏nia serce cz∏owieka obecnoÊcià Jezusa; to droga pokoju, panowania nad sobà, g∏´bokiej radoÊci serca.”
Mój Chrystusie Po∏amany... „Wykona∏o si´”. Wykona∏eÊ wol´ Ojca. Wype∏ni∏eÊ nakaz mi∏oÊci, której
nie pojmuj´. Przerasta moje rozumienie ta tajemnica. Przyznaj´, nie pojmuj´! Mocà wiary wkraczam
na drog´ obumierania z Tobà. Pozwalam Ci zabiç we mnie nieufnoÊç, letnioÊç, ch´ç cofania si´.
Da∏eÊ mi zasmakowaç „Drogi ˝ycia” i ju˝ nie chc´ z niej zawracaç. Cierpienie krzy˝a i radoÊç krzy˝a.
Jak˝e smakuje ten paradoks.
W niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´, stopniowo obumiera moja
walecznoÊç, bunt, moja wizja ˝ycia.
Chrystusie, daj mi moc ˝yç tak, bym mog∏a u koƒca biegu powiedzieç „wykona∏o si´ moje ˝ycie zgodnie z wolà Boga”...
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„Pieta“ – Siostra Mercedes Mickevicius, SSC, MFA

Droga Krzy˝owa napisana w oparciu o Or´dzie Jana Paw∏a II do M∏odych, z okazji Diecezjalnych
obchodów XVI Âwiatowego Dnia M∏odzie˝y, Niedziela Palmowa, Tarnów, 8 kwietnia 2001 r.

STACJA X – JEZUS Z SZAT OBNA˚ONY
„(...) tak wi´c kto chce byç taki jak ja, niech si´ stanie s∏ugà wszystkich (...). Ja przyjmuj´ niezrozumienie, odrzucenie przez wi´kszoÊç mego ludu; mog´ wi´c ˝àdaç i od was, abyÊcie przyjmowali
niezrozumienia i odrzucenia, z którejkolwiek strony by przychodzi∏y.”
Moim odzieniem by∏y dobre intencje. KtoÊ je zdar∏, zlekcewa˝y∏. Buntuj´ si´ Jezu! Czy warto by∏o
tyle z siebie daç? Czy warto piel´gnowaç uczucia innych, skoro deptane sà moje? Zdarto ze mnie
szat´ wspania∏omyÊlnoÊci, na opak zinterpretowano moje gesty, odrzucono mnie w odzieniu dobrej
woli i szczeroÊci. Buntuj´ si´ Jezu!
Ale jak˝e mam si´ z Tobà k∏óciç, skoro.... Ty pierwszy przez to przeszed∏eÊ?! Tam na Golgocie, kiedy odzierano Ci´ z szat....
Wstaj´ wi´c rano w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´, przyjmuj´ nowy dzieƒ jako dar. I zak∏adam krzy˝ odrzucenia i odarcia z szat dobrego mniemania o sobie.
Chrystusie, dzi´kuj´ za upokorzenia, które czynià mnie ma∏à-wielkà przed Tobà. Dzi´ki za wszystko, co odziera mnie z pychy.
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STACJA XIII – JEZUS ZDJ¢TY Z KRZY˚A
„Nie l´kajcie si´ przeto pójÊç drogà, którà Jezus przeby∏ jako pierwszy. Waszà m∏odoÊcià wyciÊnijcie
w rozpoczynajàcym si´ trzecim tysiàcleciu znak nadziei i entuzjazmu w∏aÊciwego waszemu pokoleniu. JeÊli pozwolicie, aby dzia∏a∏a w was ∏aska Bo˝a, jeÊli nie zaniechacie wobec spo∏eczeƒstwa waszego codziennego zaanga˝owania, uczynicie z tego nowe stulecie czasem lepszym dla wszystkich.”
Nareszcie. Skoƒczy∏o si´, Chryste. Dope∏ni∏eÊ wszystkiego, czego pragnà∏ Ojciec. Zdj´li Ci´ z drzewa
krzy˝a. Âwi´ta Mama wtuli∏a Ci´ w ramiona. Ju˝ po wszystkim....
Dzi´kuj´, Bo˝e, ˝e dane mi by∏o wtuliç w ramiona mojà Mam´, kiedy – zdj´ta z krzy˝a choroby
– oddawa∏a trzy ostatnie tchnienia...
Ja wcià˝ jestem w drodze. Ciàgle si´ zmagam. Stacje mojej krzy˝owej drogi mieszajà si´ z twórczà
radoÊcià. Pocieszenie i strapienie. To smakuje.
Zanim mnie zdejmiesz z krzy˝a tego ˝ycia, udziel mi, Chryste, ∏aski entuzjazmu i ch´tnej ofiary
– wtedy, gdy potrzeba. W niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´ mog´ ˝yç
tak, by wyciskaç znak nadziei i czyniç ten Êwiat lepszym dla wszystkich.
STACJA XIV – JEZUS Z¸O˚ONY DO GROBU
„Jezus mówi: „Kto chce zachowaç swoje ˝ycie, straci je, a kto straci swe ˝ycie z mego powodu, ten je zachowa”. On nas nie ∏udzi: „Có˝ za korzyÊç ma cz∏owiek, jeÊli ca∏y Êwiat zyska, a siebie zatraci lub szkod´ poniesie?” (¸k 9, 24-25). Prawdà swych s∏ów, które brzmià twardo, lecz nape∏niajà serce pokojem, Jezus odkrywa przed nami tajemnic´ prawdziwego ˝ycia (por. Przemówienie do m∏odzie˝y rzymskiej, 2 kwietnia 1998).”
Nawet grób mia∏eÊ po˝yczony, Jezusie... To koniec Twojej tu∏aczki. Skatowane cia∏o nareszcie dozna∏o czci.
Âwiat oniemia∏! I takim sposobem odkry∏eÊ przed nami tajemnic´ prawdziwego ˝ycia na wieki.
„Kto zmaga si´ ze Êwiatem, zginàç musi w czasie, by ˝yç w wiecznoÊci” (Stefan ˚eromski, Ludzie bezdomni). Wi´cej ju˝ daç nie mog∏eÊ, zatraci∏eÊ wszystko.
Rozumiem ju˝, Panie, ˝e Êwiat proponuje mi u∏ud´. Ta u∏uda mo˝e mnie zatraciç. Dlatego w niedziel´, poniedzia∏ek, wtorek, Êrod´, czwartek, piàtek i sobot´ ka˝esz mi walczyç z iluzjà, która tak cz´sto smakuje.
Krzy˝ trudnych wyborów, decyzji, rezygnowania z tego, co pociàgajàce, a puste trzeba mi podejmowaç co
chwil´. Buntuj´ si´ czasem, ale przecie˝... to u∏uda prowokuje we mnie ten bunt. Prawda jest w Twojej M´ce, Âmierci i grobie, który zostanie pusty, by mnie na nowo przekonaç, ˝e ocalone jest moje ˝ycie.
Prosz´ Ci´, Chryste, o dobre proporcje mi´dzy tym, co Twoje, a tym, co daje mi Êwiat. Zginàç musz´ w czasie, by ˝yç w wiecznoÊci. Zbawiasz mnie tu, teraz i w tym, nie innym Êwiecie.
„(...) sam zosta∏em zdobyty przez Chrystusa Jezusa. (...) zapominajàc o tym, co za mnà, a wyt´˝ajàc si∏y
ku temu, co przede mnà, p´dz´ ku wyznaczonej mecie (...)” (Flp 3, 12, 14).
Chwa∏a Tobie Jezu – Ratowniku!
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Bez kapelanów wynik wojny polsko-rosyjskiej by∏by inny
Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski wyg∏osi∏ 23 lutego 2005 r.
referat wprowadzajàcy pt. „Duszpasterstwo wojskowe w cieniu bitwy warszawskiej”. – Bez kapelanów wojskowych, bez ich poÊwi´cenia i zaanga˝owania, wynik wojny polsko-rosyjskiej
by∏by z pewnoÊcià inny. Pewnym potwierdzeniem tej tezy jest legenda ks.
Ignacego Skorupki, która by∏a piel´gnowana nie tylko w II Rzeczypospolitej,
ale tak˝e w trudnym okresie powojennym – podkreÊli∏ Biskup Polowy. Konferencja „W cieniu bitwy warszawskiej”
odby∏a si´ w Aulii Jana Paw∏a II na
Uniwersytecie Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie.
W swoim wystàpieniu bp P∏oski w krótkim
zarysie przedstawi∏ stosunek Stolicy Apostolskiej do spraw polskich po Odzyskaniu Niepodleg∏oÊci. Przypomnia∏ fragment or´dzia
Benedykta XV do narodu polskiego z 15
paêdziernika 1918 roku, w którym czytamy:
„Naszym ˝yczeniem jest, aby Polska, odzyskawszy swà pe∏nà niepodleg∏oÊç, mog∏a
jak najrychlej w zespole paƒstw zajàç przynale˝ne jej miejsce i dalej rozwijaç swojà
histori´ narodu cywilizowanego i chrzeÊcijaƒskiego. ˚yczymy równie˝ wszystkim narodom, tak˝e i niekatolickim, niegdyÊ podleg∏ym Rosji, aby i im dane by∏o rozstrzygnàç
o w∏asnym losie, rozwijaç si´ pomyÊlnie
wed∏ug swych pragnieƒ i si∏ sobie w∏aÊciwych”. Bp P∏oski podkreÊli∏, ˝e or´dzie to jest
jednoznaczne w swej wymowie: ˝yczeniem
Stolicy Apostolskiej jest, aby Polska istnia∏a
jako wolny kraj, który sam b´dzie decydowa∏ o swoim losie. Niepokój Ojca Êw. Benedykta XV wzbudzi∏y informacje dotyczàce
sytuacji wierzàcych w Rosji bolszewickiej.
Stolica Apostolska w tym czasie alarmowana by∏a informacjami z Rosji o brutalnym
stosunku ateizmu bolszewickiego do religii.
Przyjmowa∏a wiadomoÊci o terrorze ateistycznym, o fizycznej likwidacji duchownych, o zamykaniu Êwiàtyƒ i zamienianiu
ich na magazyny lub stajnie dla koni.
Gdy wojska bolszewickie zbli˝a∏y si´ do
Warszawy, Benedykt XV w liÊcie do kardyna∏a Bazylego Pompili z 5 sierpnia podkreÊla∏: ,,Obecnie wszak˝e chodzi o rzeczy
o wiele powa˝niejsze, obecnie jest to niebezpieczeƒstwo nie tylko dla istnienia narodowej Polski, ale mi∏oÊç dla Europy ca∏ej
ka˝e nam pragnàç po∏àczenia si´ z nami
wszystkich wiernych w b∏aganiu Najwy˝szego, aby za or´downictwem NajÊwi´tszej
Dziewicy Opiekunki Polski zechcia∏ oszcz´dziç Narodowi Polskiemu tej ostatecznej
kl´ski oraz by raczy∏ odwróciç t´ nowà plag´ wycieƒczonej przez up∏yw krwi Europie”. Bp P∏oski przypomnia∏, ˝e Papie˝ wezwa∏ biskupów ca∏ego Êwiata do udzielenia
pomocy walczàcej Polsce, sam wspierajàc
materialnie dzia∏alnoÊç charytatywnà polskiego KoÊcio∏a. 8 wrzeÊnia 1920 r. wita∏ z
zadowoleniem sukces wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej, przypominajàc jej mi´dzynarodowe znaczenie. W liÊcie z 8 sierpnia 1920 roku do biskupów polskich pisa∏:
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„Komu˝ bowiem nie wiadomo, ˝e szalony
napór wroga to mia∏ na celu, aby zniszczyç
Polsk´, owe przedmurze Europy, a nast´pnie podkopaç i zburzyç ca∏e chrzeÊcijaƒstwo i opartà na nim kultur´, pos∏ugujàc
si´ do tego krzewieniem szalonej chorobliwej doktryny”.
Biskupstwo polowe utworzone 5 lutego
1919 r. nie mia∏o czasu, aby wytworzyç
sprawnie dzia∏ajàce struktury duszpasterskie, brakowa∏o wystarczajàcej liczby kapelanów, zauwa˝y∏ bp P∏oski.
Jego zdaniem sprawa problematyki duszpasterstwa wojskowego podczas wojny
polsko-rosyjskiej nie doczeka∏a si´ jak dotàd dog∏´bnego ca∏oÊciowego studium.
PodkreÊli∏, ˝e istnieje potrzeba kwerendy
w archiwach, wydania êróde∏ oraz rzetelnych opracowaƒ.
Biskup Polowy WP powiedzia∏, ˝e wojna
zmieni∏a jednak priorytety duszpasterskie.

Podczas inwazji rosyjskiej w okresie lipiec-sierpieƒ 1920 r. do s∏u˝by zg∏osi∏o si´
kilkudziesi´ciu ksi´˝y. Do wojska zg∏osi∏o
si´, np. 20 ksi´˝y studiujàcych na Uniwersytecie Lubelskim (póêniejszy KUL). Pod
koniec wojny z Rosjà w szeregach wojska
pracowa∏o duszpastersko ponad czterystu
kapelanów. Bp P∏oski przypomnia∏ postaç
b∏. ks. kmdr. ppor. W∏adys∏awa Miegonia,
który zas∏ynà∏ podczas wojny polsko-rosyjskiej, czego wyrazem by∏y przyznane
odznaczenia: Srebrny Krzy˝ Orderu Virtuti Militari, który zawiesi∏ mu na piersi sam
Wódz Naczelny, marsza∏ek Józef Pi∏sudski.
Bp P∏oski podkreÊli∏, ˝e duszpasterstwo
wojskowe jest integralnà cz´Êcià wojska.
Wyrazi∏ nadziej´, ˝e g∏´bsze poznanie wydarzeƒ z lat 1919-1920 pozwoli tak˝e na
lepsze poznanie realiów, w jakich przysz∏o
dzia∏aç temu duszpasterstwu.

Centralne Archiwum Wojskowe

Rok XIV nr 5 (289)

Kapelan bliski ˝o∏nierzowi
Prof. dr hab. Wies∏aw Jan Wysocki (UKSW)
w swoim referacie „Wychowawcza rola kapelana na froncie“ podkreÊli∏, ˝e w odrodzonym Wojsku Polskim nie zabrak∏o miejsca kapelanów. Doda∏, ˝e kapelani pe∏nili
swojà pos∏ug´ we wszystkich armiach walczàcych w I wojnie Êwiatowej. W trudnym okresie
wojny 1920 r., kiedy d∏ugi
okres s∏u˝by rodzi∏ zniech´cenie i wyczerpanie,
zdarza∏y si´ przypadki dezercji. Kapelani mobilizowali ˝o∏nierzy, podtrzymywali ich na duchu i dawali
oparcie. W poczàtkach roku 1920 r., kiedy wojsko
polskie by∏o w odwrocie, co
cz´sto powodowa∏o demoralizacj´, kapelani podtrzymywali ducha bojowego.
Prof. Wysocki powiedzia∏,
˝e kapelani musieli tak˝e
∏agodziç stosunki panujàce
pomi´dzy kadrà oficerskà
i podoficerskà. Kazania i pogadanki wyg∏aszane przez
kapelanów by∏y lekcjami
wiary i patriotyzmu. Eksponowali poj´cie cnoty wiary
i m´stwa; zach´cali do poÊwi´cenia ˝ycia dla idea∏ów, jakimi sà Bóg i Ojczyzna. Prof. Wysocki mówi∏ o rekolekcjach organizowanych na froncie. „Spowiedzi by∏y bardzo
cz´ste; zdarza∏y si´ przypadki, ˝e 100%
˝o∏nierzy ruszajàcych do walki przyst´powa∏o do spowiedzi” – powiedzia∏. Kapelani towarzyszyli ˝o∏nierzom na pierwszej
linii, niosàc im pos∏ug´ kap∏aƒskà. Zdarza∏o si´, ˝e kapelan odwiedza∏ ˝o∏nierzy
pu∏ku, który rozciàgni´ty by∏ na d∏ugoÊci
40 km i wi´cej przed liniami nieprzyjaciela. Docieranie do ˝o∏nierzy w takiej sytuacji
nios∏o za sobà wiele niebezpieczeƒstw.
Przed walkà kapelani celebrowali Msze Êw.
i nabo˝eƒstwa. Co najmniej co dwa tygocd. ze str. 3

nowego: „...taka dru˝yna dawa∏aby swym
cz∏onkom coÊ wi´cej ni˝ samà karnoÊç i troch´ wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz
dawa∏aby mu pe∏ne wychowanie obywatela
znajàcego dobrze swoje obowiàzki dla Ojczyzny”. W Che∏m˝y zda∏ matur´, ucz´szcza∏ do oÊmioklasowego m´skiego Gimnazjum Humanistycznego. Formacj´ wewn´trznà zawdzi´cza w tym czasie Sodalicji
Mariaƒskiej. W 1930 r. zostaje jej prezesem.
Zanim podjà∏ decyzj´ pójÊcia za Chrystusem, prze˝ywa∏ m∏odzieƒcze rozterki:
Jako wynik rozmyÊlaƒ z samym sobà – pisa∏ w swoim pami´tniku – po goràcej modlitwie do Boga z proÊbà o oÊwiecenie,
zdecydowa∏em si´ krótko, po ˝o∏niersku
wstàpiç nieodwo∏alnie do Seminarium Duchownego.
W jego pami´tniku mo˝na ju˝ wtedy znaleêç przemyÊlenia Êwiadczàce o dojrza∏oÊci
chrzeÊcijaƒskiej: „Cierpienie – jestem przekonany, ˝e trudy dotychczasowe to nic, ˝e
cierpienie prawdziwe dopiero przyjdzie.
1-15 marca 2005

dnie kapelani byli w ka˝dym pu∏ku. W roku 1920 r. by∏o w Wojsku Polskim 400 kapelanów, z czego po∏owa pe∏ni∏a pos∏ug´
na froncie. Prof. Wysocki zwróci∏ uwag´, ˝e
80% poborowych w wojnie 1920 r. wywodzi∏o si´ ze Êrodowiska wiejskiego. Wielu
˝o∏nierzy by∏o analfabetami. Kapelani

skiego kapelana, który zginà∏ pod Ossowem w wieku 27 lat. Ks. Skorupka by∏ kapelanem 236. Ochotniczego Pu∏ku Piechoty. Ostatnià Msz´ Êw. ks. Skorupka odprawi∏ 13 sierpnia 1920 r. w Zàbkach. Ks.
Skorupka zwróci∏ si´ do dowódcy z proÊbà,
by móg∏ uczestniczyç w kontrnatarciu wraz
˝o∏nierzami. Dr ˚ak powiedzia∏, ˝e historycznie potwierdzony jest fakt, ˝e ks.
Skorupka szed∏ z krzy˝em w
r´ku. Cia∏o kap∏ana odnaleziono po kilku godzinach,
kiedy wyparto bolszewików.
Ju˝ 16 sierpnia 1920 r. prasa warszawska pisa∏a o bohaterskim kapelanie. UroczystoÊciom pogrzebowym
przewodniczy∏ 17 sierpnia
w ówczesnym koÊciele garnizonowym przy ul. D∏ugiej
(obecnie Katedra Polowa)
Biskup Polowy Stanis∏aw
Gall, a kazanie wyg∏osi∏ ks.
kan. Szlagowski, poêniejszy
biskup. Z rozkazu Pi∏sudskiego gen. Józef Haller
udekorowa∏ trumn´ ks. Skorupki Krzy˝em Wojennym
Virtuti Militari. Wart´ honorowà pe∏nili weterani PoCentralne Archiwum Wojskowe wstania Styczniowego. Dr
˚ak podkreÊli∏, ˝e ˝ycie i bouczyli ˝o∏nierzy pisaç i czytaç. Prof. Wysochaterska postawa ks. Skorupki by∏y wzoki powiedzia∏, ˝e kapelan cz´sto towarzyrem dla Êrodowiska m∏odzie˝y, zw∏aszcza
szy∏ ˝o∏nierzom w ataku. Charakteryzujàc
harcerskiej w okresie przedwojennym,
kapelana, który pe∏ni∏ swojà pos∏ug´
a tak˝e w czasie okupacji. Jego zdaniem
w wojnie 1920 r., prof. Wysocki podkreÊli∏,
Warszawa nie do koƒca sp∏aci∏a swój
˝e by∏ on ochotnikiem, tryska∏ energià, by∏
„d∏ug” wobec ks. Skorupki. PodkreÊli∏, ˝e
bliski ˝o∏nierzowi i podtrzymywa∏ jego duobecnie, kiedy odczuwamy wielki deficyt
cha bojowego. Prof. Wysocki powiedzia∏,
wzorców osobowych i autorytetów, nad˝e kapelani bardzo dobrze spe∏niali swoje
szed∏ czas by jeszcze raz przypomnieç tego
zadania w czasie dzia∏aƒ wojennych.
skromnego kap∏ana, który przeszed∏ do
panteonu bohaterów narodowych.
Organizatorem konferencji jest Wydzia∏
Zapomniany autorytet
Nauk Historycznych i Spo∏ecznych UKSW.
Dr Andrzej ˚ak wyg∏osi∏ referat „Ks. mjr
Ignacy Skorupka – symbol obrony WarszaRafa∏ Chromiƒski
wy”. Przypomnia∏ histori´ ˝ycia bohaterJe˝eli Mistrz cierpia∏, to czy s∏uga mo˝e nie
cierpieç?... Nie wiem, jakie b´dzie. Ale
wiem, ˝e przyjdzie. A wtedy w Tobie i dla
Ciebie b´d´ cierpieç, bym wype∏ni∏ me zadanie na ziemi”.
Jeszcze jako diakon zostaje kapelanem
i sekretarzem biskupa Stanis∏awa Okoniewskiego.
Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjmuje 13 marca
1937 r. w Pelplinie. Jako prymicyjne motto
przyjmuje s∏owa: „Przez krzy˝ cierpieƒ i ˝ycia szarego – z Chrystusem – do chwa∏y
zmartwychwstania”.
W lipcu 1938 r. zostaje wikarym w toruƒskiej Parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny. Odznacza si´ kap∏aƒskà gorliwoÊcià w pos∏udze chorym i m∏odzie˝y,
redaguje te˝ gazetk´ parafialnà. Za zaanga˝owanie w ruchu harcerskim aresztowany 17 paêdziernika 1939 r. przez Niemców
i osadzony w Forcie VII. W wi´zieniu nie
zaprzesta∏ konspiracyjnej dzia∏alnoÊci
w duchu idea∏ów harcerskich i ewangelicznych. Ks. Wicek dociera∏ do ludzi smut-

nych, samotnych, chorych i s∏abych. Heroicznie Êwiadczy∏ o swoim kap∏aƒstwie
w kolejnych obozach: w Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. Najbardziej za∏amanych wspó∏wi´êniów umacnia∏
Eucharystià, wys∏uchiwa∏ spowiedzi ludzi
odje˝d˝ajàcych w kolejnych transportach.
W Dachau zajmowa∏ si´ szczególnie chorymi na tyfus. Pozyska∏ do pomocy 32 polskich ksi´˝y, którzy nieÊli pomoc zaka˝onym. Wszyscy si´ zarazili, a dwóch ksi´˝y
zmar∏o. Jednym z nich by∏ Ks. Wicek, który
odszed∏ do Pana 23 lutego 1945 r.,
w przeddzieƒ wyzwolenia obozu.
Heroizm Kap∏ana Stefana Frelichowskiego
uznali nawet Niemcy. Po raz pierwszy pozwolili w Dachau na wspólne modlitwy
przy trumnie, wy∏o˝onej bia∏ym p∏ótnem
i udekorowanej kwiatami!
Jego cia∏o zosta∏o spalone w obozowym
krematorium.
Wspomnienie S∏ugi Bo˝ego Stefana Wincentego Frelichowskiego przypada 23 lutego.
(E. J.)
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Z Piotrem GrzeÊkiewiczem, wspó∏autorem i wykonawcà mozaik
w Katedrze Polowej WP, rozmawia El˝bieta Szmigielska-Jezierska.
Rodzina GrzeÊkiewiczów pozostawi∏a
w Katedrze Polowej WP swój wyraêny artystyczny Êlad. Prosz´ przypomnieç, co
w wystroju katedry po 1991 r., jest Paƒstwa dzie∏em...
– Razem z moim ojcem, Lechem, jesteÊmy
autorami wszystkich prac w Katedrze Polowej,
które powsta∏y po 1992 r. Poza Kaplicà Katyƒskà – jej autorem jest prof. Kucza-Kuczyƒski z Politechniki Warszawskiej i rzeêbà Chrystusa Wszystkich Zaginionych Pana Renesa
w kruchcie. Nasze prace to: ceramika z∏ocona i srebrzona w prezbiterium (or∏y) oraz
scraffitti na sklepieniu w prezbiterium, Droga
Krzy˝owa (polichromowane szk∏o), w´˝yk generalski nad kolumnami. Przy czym mozaika
z prezbiterium powsta∏a w 1965 r. ...
Losy tej mozaiki to kawa∏ek historii PRL,
zw∏aszcza w jej absurdalnej ods∏onie...
– Ta mozaika by∏a robiona do pomnika Zwyci´stwa i WolnoÊci, który mia∏ stanàç w Ogrodzie Saskim. Pomnik ostatecznie nie stanà∏,
a nasza mozaika przele˝a∏a 25 lat najpierw
w magazynach wojskowych na Powàzkach,
a potem zosta∏a przewieziona do Rembertowa – o czym ju˝ nie wiedzieliÊmy – do magazynów wojskowych. Pomnik projektu prof.
Leykama by∏ ju˝ w∏aÊciwie gotowy – to by∏ ∏uk
o wysokoÊci 50 m i ok. 20 m rozpi´toÊci. Zakulisowe rozgrywki polityczne mi´dzy Spychalskim i Kliszkà sprawi∏y, ˝e do realizacji
nigdy nie dosz∏o. Zmienia∏a si´ sytuacja polityczna, stopniowo pozycja Mariana Spychalskiego (prof. Leykam studiowa∏ razem ze
Spychalskim na architekturze) s∏ab∏a i gdy
wyjecha∏ na kilka dni za granic´ Kliszko
zadecydowa∏: zabraç dêwigi (montujàce konstrukcj´ betonowà pomnika) z Ogrodu
Saskiego. Dos∏ownie zabrak∏o kilku dni i pomnik by stanà∏...
Czy ca∏oÊç tej mozaiki zosta∏a wykorzystana w prezbiterium Katedry Polowej?
– Troch´ zabrak∏o... SzukaliÊmy z ojcem tej
mozaiki; ojciec m.in. zadzwoni∏ do znajomego z PSP, ju˝ na emeryturze, który powiedzia∏,
˝e jacyÊ dygnitarze zabrali na swoje dacze
i Êladu po tym nie ma...
Jak ostatecznie dosz∏o do jej odnalezienia?
– Po zmianach, w 1990 r. zwróciliÊmy si´ do
prezydenta Jaruzelskiego o zgod´ na wykorzystanie tych p∏askorzeêb do wystroju KoÊcio∏a Êw. Jakuba w Warszawie (ojciec od lat
pracowa∏ przy wystroju tego koÊcio∏a; jeszcze w czasie wojny wygra∏ konkurs). Pojawi∏
si´ pomys∏, by t´ poz∏acanà mozaik´ umieÊciç na kopule KoÊcio∏a Êw. Jakuba, nawiàzujàc w ten sposób do pierwotnych projektów
architekta Sosnowskiego.
MON przez rok szuka∏ i nie mogli znaleêç.
ZdecydowaliÊmy wi´c, ˝eby si´ zwróciç do
pani redaktor El˝biety Jaworowicz, do programu „Sprawa dla reportera”. Ju˝ nast´p-
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nego dnia po emisji by∏ odzew. W∏adze wojskowe zadecydowa∏y wówczas, ˝e mozaika
trafi do Katedry Polowej.
Przez wiele lat pracowaliÊcie we trójk´,
Pan z rodzicami. Pan, jak s∏ysza∏am, jest
absolwentem politechniki, architektury
przemys∏owej…
– Mój ojciec skoƒczy∏ w czasie wojny dwuletnià szko∏´ budowlanà, tam gdzie teraz jest
wydzia∏ architektury. Zawsze marzy∏ o skoƒczeniu architektury, ale tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e to
co robi∏, by∏o zwiàzane w jakiÊ sposób z architekturà; czy to wn´trza koÊcio∏ów, polichromie, które tworzy∏y nastrój tych budowli.
Robi∏ nawet projekty wi´kszych – w skali
urbanistycznej – zastosowaƒ ceramiki w architekturze.
Dopóki mama, Helena GrzeÊkiewiczowa,
˝y∏a, czyli do 1977 r., pracowaliÊmy we
trójk´. Teraz pracuj´ z ojcem, który ma 91
lat, ale energii ma wi´cej ode mnie...
Ja jestem rówieÊnikiem PRL-u, urodzi∏em si´
w 1945 roku w Warszawie, mama pochodzi
z Litwy, a tata z Poznania. Mama troch´ malowa∏a, m.in. akwarele. Planujemy nawet
zorganizowanie w jej rodzinnych stronach,
na Litwie, wystawy...
Pracuje Pan teraz razem z Ojcem nad wystrojem kaplicy Matki Bo˝ej Ostrobramskiej w Katedrze Polowej?
– Po jednej i drugiej stronie kruchty b´dà teraz dwie kaplice poÊwi´cone Matce Bo˝ej.
Katedra jest przecie˝ pod wezwaniem Matki
Boskiej Królowej Polski. Po jednej jest ju˝ Kaplica Katyƒska z relikwià z Kozielska – Matka
Bo˝a wyryta na deseczce z pryczy obozowej.
A druga to w∏aÊnie kaplica z obrazem Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej. Nic si´ tutaj nie zmienia, poza wy∏o˝eniem Êcian ceramicznymi
p∏askorzeêbami. Zarówno sarkofag Biskupa
Bandurskiego b´dzie sta∏ w tym samym miejscu, jak i urny z prochami.
Na g∏ównej Êcianie jest namalowany obraz
Madonny, a na bocznej – Oko OpatrznoÊci,
pod nim abstrakcyjna kompozycja przedstawiajàca walk´ – w kolorach czerwieni, póêniej
przechodzi w kolor niebieski a˝ do zieleni. Na
niebieskim tle jest oczywiÊcie Matka Bo˝a.
Wszystko jest z∏ocone i srebrzone specjalnymi
farbami ceramicznymi. Prac´ rozpocz´liÊmy
jesienià, ale mniej wi´cej równolegle robiliÊmy zlecenie na wystrój prezbiterium i witra˝y do kaplicy wojskowej na ˚wirki i Wigury.
Oprócz ceramiki Êciennej specjalizujecie
si´ w witra˝ach?
– Tak, naszà specjalnoÊcià sà najrozmaitsze
techniki Êcienne. Ojciec skoƒczy∏ poznaƒskà
szko∏´ plastycznà – kierunek grafiki, a potem
studiowa∏ w Rzymie na Wydziale dekoracyjnego malarstwa Êciennego. U nas nie by∏o
takiego osobnego wydzia∏u.
Przed wojnà studiowa∏ wi´c na Akademii
w Rzymie i tam pozna∏ mojà mam´. Niestety,

POROZMAWIAJMY
Fot. Ks. mjr Z. K´pa

Artysta w KoÊciele

wojna przerwa∏a studia, rodzice wrócili
w 1939 r. do Polski...
Po wojnie rodzice pracowali przy konserwacji
ró˝nych pa∏aców i urzàdzaniu siedziby rzàdu.
W nagrod´ Bierut umo˝liwi∏ rodzicom wyjazd
za granic´ w 1947 roku, by ojciec móg∏
kontynuowaç przerwane przez wojn´ studia
w Rzymie.
OczywiÊcie, wyjazd za granic´ wówczas nie
by∏ taki prosty; rodzice co prawda mieli delegacj´ s∏u˝bowà z muzeum, ale w gr´ wchodzi∏y
równie˝ k∏opoty z wymianà pieni´dzy itp...
Rodzice zabrali mnie, takiego ma∏ego berbecia ze sobà...
Od dziecka wzrasta∏ Pan w atmosferze
artystycznej. Wybór przysz∏ej drogi ˝yciowej by∏ wi´c przesàdzony?
– Rodzice mnie zawsze zabierali ze sobà.
Przyglàda∏em si´ ich pracy i podobno naÊladowa∏em gesty rodziców; pieluszkà po Êcianie
szorowa∏em. Chodzili ze mnà po muzeach, ze
sztukà obcowa∏em od ma∏ego... Nie mia∏em
wi´c innego wyjÊcia, jak pójÊç w ich Êlady.
Czy jest jakaÊ ró˝nica mi´dzy mecenatem
Êwieckim, paƒstwowym a koÊcielnym;
wykonywaliÊcie przecie˝ Paƒstwo zarówno wiele zleceƒ Êwieckich, jak i dla KoÊcio∏a?
– Przy zamówieniach paƒstwowych, przede
wszystkim przy pomnikach, bardzo du˝y
wp∏yw mia∏y zawirowania polityczne.
Przyk∏ad – storpedowanie projektu Leykama,
o czym ju˝ wspomnia∏em, co prawda tam te˝
w gr´ wchodzi∏y tarcia mi´dzy architektami,
artystami. Uwa˝ano, ˝e projekt Leykama jest
faworyzowany przez Spychalskiego, bo obaj
byli kolegami ze szko∏y – razem koƒczyli architektur´. Do powtórnego konkursu na ten
pomnik Leykam ju˝ nie przystàpi∏, my
wzi´liÊmy w nim udzia∏, zdobyliÊmy II nagrod´ i realizacj´ przyznano nam. ¸atwiej nam
by∏o wygraç ten konkurs, bo Ojciec uczestniczy∏ w wielu komisjach i zna∏ stanowisko
urbanistów. Oni chcieli, by ten pomnik, poRok XIV nr 5 (289)

wstajàcy na osi saskiej, by∏ czytelny w panoramie Warszawy. Dwa lata pracowaliÊmy nad
tym; to by∏y trudne rozwiàzania konstrukcyjne. Iglice mia∏y po 120 m wysokoÊci i 4 m
w podstawie. Ówczesne w∏adze – Cyrankiewicz, Kliszko – ca∏y czas si´ tym interesowa∏y.
Jednak my nie do koƒca byliÊmy Êwiadomi
zakulisowych przepychanek politycznych, których ofiar´ ostatecznie sta∏a si´ nasza praca.
Dopiero z perspektywy czasu, mo˝na z grubsza to oceniç.
Z du˝ych projektów Êwieckich wspomn´ – ojciec by∏ projektantem starego miasta w Lublinie, jego projektu sà ˝yrandole w Pa∏acu Kultury i Nauki, nawis w Sali Kongresowej.
JeÊli chodzi o prace dla KoÊcio∏a... Ojciec
przez te wszystkie lata robi∏ równolegle prace

Êwieckie i dla koÊcio∏a. Na przyk∏ad KoÊció∏
Êw. Jana nad Wis∏à we W∏oc∏awku – robi∏
w nim freski. Pami´tam, ˝e sp´dza∏em tam
wiele wakacji. By∏ tam taki bardzo mi∏y ksiàdz
pra∏at, nazwiska niestety nie pami´tam, bardzo s∏abo widzàcy, widzia∏ zaledwie zarysy.
Ojciec musia∏ mu wi´c opowiadaç, co namalowa∏ i jak to wszystko wyglàda.
Mia∏ wi´c ten komfort pracy, który artyÊci cenià sobie najbardziej – swobod´ twórczà. Po
latach znowu trafiliÊmy do tego samego koÊcio∏a; robiliÊmy tam bocznà kaplic´ pod
okiem bardzo mi∏ego ksi´dza CieÊlaka, który
jest zresztà do dziÊ.

by∏oby kaplicy Sykstyƒskiej bez talentu
Micha∏a Anio∏a i cierpliwego mecenatu
Papie˝a Juliusza II...
– KoÊció∏ jest sta∏ym i stabilnym mecenasem
sztuki. I tu jest ta najwidoczniejsza ró˝nica
mi´dzy mecenatem paƒstwa i koÊcio∏a. Tu
zawirowania polityczne tak nie wp∏ywajà na
prac´ artystów. KoÊció∏ przede wszystkim dba
o to, by wn´trze tworzy∏o w∏aÊciwà atmosfer´,
sprzyjajàcà modlitwie. Oprócz wystroju Êcian,
polichromii, fresków i witra˝y, klimat KoÊcio∏a
tworzy muzyka. Dzi´ki temu artyÊci majà
w KoÊciele kawa∏ek chleba.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Za mecenatem KoÊcio∏a nad artystami
stoi wielka tradycja i wielkie dzie∏a... Nie

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

36. Specjalny Pu∏k Lotnictwa Transportowego obchodzi∏ jubileusz 60-lecia
Mszà Êw. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego rozpoczà∏ obchody 60. rocznicy powstania warszawski Specjalny
Pu∏k Lotnictwa Transportowego. Msz´
Êw. celebrowa∏ i homili´ wyg∏osi∏ Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
25 lutego 1945 r., na mocy rozkazu
Naczelnego Dowództwa WP powsta∏a
eskadra, której zadaniem by∏o poczàtkowo przerzucanie pu∏ków bojowych
na lini´ frontu i zabieranie stamtàd
rannych ˝o∏nierzy.
Na Msz´ Êw. do Katedry Polowej WP przybyli lotnicy specpu∏ku (jak jest potocznie
nazywany), z dowódcà, p∏k. dypl. pil. Tomaszem Pietrzakiem na czele, pracownicy
naziemni oraz piloci w stanie spoczynku.
W intencji tej wspólnoty lotniczej wraz z biskupem polowym modli∏ si´ równie˝ ks.
p∏k Adam Pilch z wojskowego duszpasterstwa ewangelickiego.
Pami´cià modlitewnà ogarniamy, powiedzia∏ rozpoczynajàc Ofiar´ Eucharystycznà
biskup P∏oski, wszystkich lotników, którzy
swoje serca, umys∏y i wprawne r´ce poÊwi´cili bezpieczeƒstwu niebieskich przestworzy naszej Ojczyzny. Modlimy si´ równie˝ w intencji wszystkich, którzy w tym pu∏ku s∏u˝yli, a których Pan powo∏a∏ ju˝ na
wiecznà wart´. ¸àczymy si´ duchowo z Ojcem Êwi´tym, z jego cierpieniem, bo wasz
Pu∏k, wasi ludzie, sprz´t, us∏ugiwa∏y w Jego
podró˝ach apostolskich.
Ka˝dy chrzeÊcijanin, powiedzia∏ m.in. w
homili Biskup P∏oski, nawiàzujàc do liturgii
s∏owa, otrzymuje w dzier˝aw´ od Stwórcy
wiele darów, którymi sà sakramenty Êwi´te.
Darem dla lotnika jest zami∏owanie i umiej´tnoÊç wnikania w tajniki zdobywania
przestworzy. Konieczna jest tu dyscyplina,
mówi∏ dalej biskup, potrzebna do opanowania samego siebie, umiej´tnoÊç przezwyci´˝ania siebie, w∏asnego l´ku. Bo tylko
cz∏owiek, który potrafi przezwyci´˝aç siebie, jest w stanie si´gaç po nieosiàgalne.
Naszym wspólnym darem jest Ojczyzna,
podkreÊli∏ biskup. Przysi´ga obliguje ka˝dego lotnika do obrony Ojczyzny na polskim niebie. Ale te˝ „zbiorowy obowiàzek”,
jakim jest Ojczyzna, domaga si´ ˝ycia
wartoÊciami: uczciwoÊci, prawoÊci, ofiar-
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noÊci i myÊlenia kategoriami dobra wspólnego, podkreÊli∏ biskup. S∏u˝ba Ojczyênie
w duchu tych cnót i idea∏ów odró˝nia bowiem najemnika od rycerza, powiedzia∏ Biskup Polowy.
Biskup przypomnia∏ równie˝, ˝e przyj´cie
sztandaru w 1995 r. sprawi∏o, ˝e Pu∏k zobowiàzany jest do pietyzmu wobec dziedzictwa
poprzedników, wobec chlubnych tradycji bohaterskich eskadr, poczàwszy od 3. Eskadry
Wywiadowczej, która wspiera∏a Marsza∏ka
Pi∏sudskiego w czasie wyprawy kijowskiej.
Bohaterstwo tamtego pokolenia Lotników
zosta∏o wyró˝nione orderem Virtuti Militari.
Ciàg∏oÊç lotniczej tradycji ka˝e pami´taç
i dorastaç do poÊwi´cenia polskich lotników, walczàcych w Wielkiej Brytanii w Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej”, który za pomoc powstaƒczej Warszawie zosta∏
przemianowany na „Obroƒców Warszawy”.
Biskup wskaza∏ równie˝ na lotnicze akcenty obecne w Katedrze Polowej, na czele
z Kaplicà Lotników, gdzie z∏o˝one sà ich
prochy. Spi˝owe drzwi katedry z lotniczymi

emblematami przypominajà, ˝e nie ma
dróg na skróty, ˝e droga do ˝ycia sensownego i spe∏nionego wiedzie wy∏àcznie
przez ciernie – przez trudy do gwiazd (per
aspera ad astra). Przed Katedrà kolejny
lotniczy symbol, Êmig∏o, gdzie corocznie
w Êwi´to lotnictwa wspó∏czesne asy przestworzy sk∏adajà kwiaty w ho∏dzie swoim
poleg∏ym kolegom.
W waszych r´kach spoczywa∏o bezpieczeƒstwo, przypomnia∏ równie˝ bp P∏oski,
najwa˝niejszych osób w paƒstwie, ale te˝
osobistoÊci i polityków z innych paƒstw.
Nara˝ajàc ˝ycie uczestniczyliÊcie w akcjach
powodziowych, ratowaliÊcie ludzkie ˝ycie.
Za∏ogi 36. SPLT uczestniczy∏y w wielu akcjach humanitarnych, niosàc pomoc ofiarom trz´sienia ziemi w Turcji, Indiach
i ostatnio ofiarom tsunami w Azji. Za∏ogi
pu∏ku przywozi∏y równie˝ do Polski naszych
rodaków z Kazachstanu.
Biskup Polowy ˝yczy∏ wszystkim lotnikom
na zakoƒczenie homili szcz´Êcia w s∏u˝bie
i opieki OpatrznoÊci. A Matka Bo˝a Lore-
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taƒska, Patronka Lotników, niech zawsze
czuwa nad wami, aby by∏o tyle làdowaƒ,
ile startów.
Przy okazji lotniczego jubileuszu Biskup Polowy Tadeusz P∏oski zakomunikowa∏, ˝e ze
Stolicy Apostolskiej nadesz∏a wiadomoÊç
o uhonorowaniu papieskim medalem oraz
dyplomem Benemerenti cz∏owieka, który
pos∏ugiwa∏ przez 40 lat w transporcie làdowym duszpasterstwu wojskowemu, Pana
Antoniego B´z´. Jako kierowca Pan Antoni

B´za bezpiecznie wozi∏ Dziekana Generalnego WP ks. p∏k. Juliana Humeƒskiego, ks.
Floriana Klewiad´ oraz Biskupa Polowego
S∏awoja Leszka G∏ódzia...
Przedstawiciele zas∏u˝onej eskadry z∏o˝yli
po Mszy Êw. wieniec pod lotniczym skrzyd∏em sprzed Katedry Polowej.
Po Mszy Êw. za∏ogi pu∏ku, pracownicy, sympatycy pu∏ku oraz oficjalni goÊcie zgromadzili si´ na p∏ycie lotniska Ok´cie. Prezydent Aleksander KwaÊniewski uhonorowa∏

zas∏u˝onych pilotów i pracowników pu∏ku
odznaczeniami i medalami. Obecni byli
m.in. Minister Obrony Narodowej Jerzy
Szmajdziƒski oraz Marsza∏ek Senatu Longin Pastusiak.
W programie obchodów 60. rocznicy 36.
SPLT by∏o równie˝ poÊwi´cenie Sali Tradycji w sztabie specpu∏ku. Aktu poÊwi´cenia
dokona∏ Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
P∏oski. Na t´ uroczystoÊç przyby∏ premier
Marek Belka.
(E. J.)

14. rocznica konsekracji pierwszego po przywróceniu
Ordynariatu Biskupa Polowego
Na Jasnej Górze 23 lutego 1991 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp udzieli∏
sacry biskupiej S∏awojowi Leszkowi
G∏ódziowi, który z woli Ojca Êw. Jana
Paw∏a II zosta∏ pierwszym po przywróceniu Ordynariatu Polowego Biskupem
Polowym Wojska Polskiego. Nast´pnego dnia, 24 lutego 1991 r., nastàpi∏ ingres nowego biskupa do Katedry Polowej WP pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny
Królowej Polski.

tyloma modlitwami – kiedy to po zniewoleniu ducha, nast´puje proces przywracania
Wojska Polskiego narodowi. Przywracaniu
wojska narodowi musi towarzyszyç przywracanie Chrystusa Wojsku Polskiemu –
wy-pe∏nienie go duchem wartoÊci chrzeÊcijaƒskich. One to od tysiàca lat kszta∏towa∏y naszà to˝samoÊç, zwiàza∏y si´ w chwale
i kl´sce z polskim losem, przenikn´∏y go do
g∏´bi. Chrystus puka do drzwi polskich koszar i instytucji wojskowych” (31 I 1991 r.).
W kazaniu na Jasnej Górze, podczas konsekracji 23 II 1991 r. nowo wyÊwi´cony
Biskup Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê powiedzia∏ m.in.: „Duszpasterstwo wojskowe
pragnie przyczyniç si´ do odbudowy tego,
co zrujnowa∏ z∏y czas i do budowy nowych
wartoÊci. Pragnie ˝o∏nierskie dusze prowadziç do Boga, wype∏niaç ˝o∏nierskà s∏u˝b´
Bo˝à obecnoÊcià, znaczyç nià ˝o∏nierski
trud”.
Od 14 lat to biskupie zobowiàzanie, z∏o˝one przed Cudownym Obrazem Królowej
Polski, stara si´ wspieraç swojà pracà
duszpasterskà ca∏y korpus kapelaƒski Wojska Polskiego.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Fot. Rafa∏ Chromiƒski

Te dwa donios∏e akty, których 14. rocznic´
w∏aÊnie obchodzimy, by∏y ukoronowaniem
wieloletnich staraƒ Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej zmierzajàcych do przywrócenia polskim ˝o∏nierzom i ich rodzinom
nale˝nych praw religijnych.
Pierwszym krokiem w stron´ normalizacji
polityki wyznaniowej paƒstwa wobec katolickiego duszpasterstwa wojskowego by∏a
ustawa o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a
Katolickiego z 17 maja 1989 r. Punkt 8 tej
ustawy nadawa∏ Ordynariatowi Polowemu
Wojska Polskiego osobowoÊç prawnà. A w
pkt. 25 gwarantuje si´ osobom pe∏niàcym
s∏u˝b´ wojskowà i ich rodzinom swobod´
praktyk religijnych. Tej sprawie poÊwi´cony

jest równie˝ Artyku∏ 16 Konkordatu z 28
lipca 1993 r.
Jak wielkie znaczenie, na tle powojennych
stosunków Paƒstwo-KoÊció∏, mia∏y te dwa
wydarzenia sprzed 14 lat, mogà dziÊ w pe∏ni oceniç historycy, którzy badajà dokumenty Instytutu Pami´ci Narodowej (patrz
m.in.: „KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce
(1945–1989)” Antoni Dudek i Ryszard
Gryz, Kraków 2003). Zachowanie w formie
raczej fasadowej i propagandowej Generalnego Dziekanatu nie zaspokaja∏o potrzeb religijnych Êrodowiska wojskowego.
Pos∏anie do ludzi w mundurach prawowitego Biskupa Polowego nawiàzywa∏o do
przerwanej po wojnie sukcesji apostolskiej
biskupów polowych. – „Katedra Polowa nie
widzia∏a swego, zaÊlubionego z nià biskupa przez 50 lat – mówi∏ podczas ingresu do
katedry Biskup G∏ódê. – By∏ chyba taki czas,
˝e same te mury zwàtpi∏y, aby kiedykolwiek
mia∏ w nie wstàpiç prawowity Biskup Polowy Wojska Polskiego” (24 II 1991 r.).
W pos∏aniu Biskupa Polowego do oficerów,
chorà˝ych, podoficerów, ˝o∏nierzy, kombatantów i weteranów Polskich Si∏ Zbrojnych
z dnia 31 stycznia 1991 r. mo˝na przeczytaç: – „DziÊ przychodzi czas – wyproszony

Co roku korpus kapelanów WP spotyka si´ na odprawie z Biskupem Polowym, w rocznic´ przywrócenia Ordynariatu Polowego WP.
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Niebanalne ˝yciorysy

Warto pomyÊleç

Âwi´ty Kazimierz
królewicz
wspomnienie obchodzimy 4 marca

Âwi´ty Kazimierz urodzi∏ si´ w Krakowie
5 paêdziernika 1458 roku. By∏ drugim synem
króla Kazimierza Jagielloƒczyka i El˝biety Rakuskiej, córki cesarza Albrechta II. Staranne
wychowanie zapewni∏a mu pobo˝na i màdra
królowa, „matka Jagiellonów”, a tak˝e kanonik D∏ugosz, Êw. Jan Kanty i Filip Kallimach.
WÊród braci Kazimierz odznacza∏ si´ wybitnymi zdolnoÊciami, a zw∏aszcza pobo˝noÊcià
i pilnoÊcià. Nie pociàga∏y go rycerskie ha∏aÊliwe zabawy, natomiast ch´tnie przebywa∏
wÊród ubogich, rozdajàc obfite ja∏mu˝ny
z w∏asnych oszcz´dnoÊci. Rozwija∏o si´ te˝
w jego duszy pi´kne ˝ycie wewn´trzne. Posiada∏ w wysokim stopniu dar modlitwy, d∏ugie
godziny dnia a nawet nocy umia∏ sp´dzaç
u stóp o∏tarza Matki Bo˝ej lub przed zamkni´tà bramà koÊcio∏a.
Mia∏ dopiero dwanaÊcie lat, gdy przyby∏o na
Wawel poselstwo w´gierskie, by mu ofiarowaç koron´, którà W´grzy odebraç chcieli
nielubianemu Maciejowi Korwinowi. Na ˝àdanie ojca wyruszy∏ na W´gry. Tu˝ pod stolicà zagrodzi∏ mu jednak drog´ z szesnastoma
tysiàcami wojska Maciej Korwin. Na domiar
z∏ego panowie w´gierscy zwlekali z obiecanà

pomocà, tak i˝ Kazimierz, opuszczony i zawiedziony, wycofa∏ si´ do Polski. Bolesne to
upokorzenie utwierdzi∏o tylko królewicza
w pogardzie do Êwiata i jego chwa∏y. Kiedy
najstarszy z braci, W∏adys∏aw, zasiad∏ w roku
1475 na tronie czeskim, zajaÊnia∏ przed Kazimierzem ponownie blask korony, tym razem polskiej. Towarzyszy∏ odtàd ojcu jako
przysz∏y monarcha w podró˝ach po kraju
i uczestniczy∏ w naradach. Przez kilka lat nawet, gdy król przebywa∏ na Litwie, sprawowa∏
z zamku Radomin rzàdy nad Koronà. Choroba piersiowa przy surowym trybie ˝ycia podkopywa∏a tymczasem si∏y m∏odzieƒcze królewicza. W lecie 1483 roku na wezwanie ojca
przyby∏ do Wilna, gdzie, jak sàdzono, by∏
lepszy klimat. Istotnie, zdrowie jego poprawi∏o si´ nieco, tak i˝ na Bo˝e Narodzenie
móg∏ pojechaç do Grodna, by sp´dziç Êwi´ta z rodzicami. Wtedy to lekarze nalegali, by
z∏ama∏ Êlub czystoÊci lub poprosi∏ o dyspens´ i pomyÊla∏ o ma∏˝eƒstwie, mniemajàc, i˝
to przyczyni si´ do poprawy jego zdrowia.
Królewicz z oburzeniem odrzuci∏ jednak rad´
lekarzy.
W styczniu 1484 roku król wyruszy∏ na sejm
do Lublina, wkrótce jednak nadesz∏a wiadomoÊç o nag∏ym pogorszeniu si´ zdrowia królewicza. Zawróci∏ wi´c i zasta∏ go jeszcze przy
˝yciu. W niedziel´ 4 marca 1484 roku królewicz Kazimierz przeszed∏ do wiecznoÊci.
Zw∏oki przewieziono do Wilna i z∏o˝ono do

MyÊli nieprzedawnione
Pó∏ka z ksià˝kami

Nak∏adem zak∏adu poligraficznego
„TEKST“ ukaza∏a si´ ksià˝ka autorstwa Ryszarda Budzianowskiego „Batalion KB
„Na∏´cz” w Powstaniu Warszawskim”.
Jest to opowieÊç o heroicznej i dramatycznej walce, jakà toczy∏ I Batalion Szturmowy
1-15 marca 2005

^

Jest to dwucz∏onowe imi´ s∏owiaƒskie, zawierajàce w pierwszym cz∏onie temat czasownikowy kazi- – kaziç, niszczyç, a w drugim rzeczownik – mir – pokój. Grupa -ir rozwin´∏a
si´ nast´pnie w -er // -erz.

Siostra Mercedes Mickevicius, SSC, MFA

Patron m∏odzie˝y litewskiej

grobu w katedrze. Do trumny w∏o˝ono mu
ulubionà pieÊƒ „Omni die dic Mariae”.
Jego kanonizacja odby∏a si´ w roku 1522.
Bull´ kanonizacyjnà, zaginionà w drodze,
kaza∏ papie˝ Klemens VII w roku 1602 na
nowo sporzàdziç i przepisa∏ czeÊç liturgicznà
Êw. Kazimierza ca∏emu KoÊcio∏owi. Pius XII
og∏osi∏ go w 1950 roku patronem m∏odzie˝y
litewskiej.
W ikonografii przedstawiany jest w mitrze
ksià˝´cej, trzymajàc w r´kach szarf´ ze s∏owami ∏aciƒskiego hymnu ku czci Matki Bo˝ej,
znalezionego po wiekach w jego trumnie.

Zbyt cz´sto czyste sumienie jest
tylko rezultatem marnej pami´ci.
Êw. Ambro˝y

Korpusu Bezpieczeƒstwa „Na∏´cz” w Powstaniu Warszawskim. Wykorzystujàc relacje towarzyszy broni i w∏asne wspomnienia
oraz dost´pne materia∏y, dokumenty i fotografie Ryszard Budzianowski rekonstruuje
szlak bojowy batalionu, w którym w wieku
14 lat by∏ ∏àcznikiem. Nieomal dzieƒ po
dniu odtwarza walk´ batalionu na Woli,
Muranowie, Starym MieÊcie i ÂródmieÊciu
oraz przedstawia powojenne – nie raz
tragiczne – losy najm∏odszych ˝o∏nierzy tego zapomnianego oddzia∏u.
Ogromnà wartoÊcià ksià˝ki jest pokaêny
zbiór zdj´ç i dokumentów.
(am)
Batalion KB „Na∏´cz” w Powstaniu Warszawskim
Ryszard Budzianowski
Zak∏ad Poligraficzny „Tekst”
Warszawa 2005, ss. 256.
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Pierwsza odprawa Biskupa Polowego WP z kapelanami
Fot. Rafa∏ Chromiƒski

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski przewodniczy∏ 16 lutego 2005 r.
dorocznej odprawie ksi´˝y kapelanów
z okazji 14. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego WP. Bp P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw. w kaplicy pw. Matki Bo˝ej Zwyci´skiej w Kompleksie Koszarowym 44 w Warszawie. Podczas
odprawy referat pt. „Eucharystia w ˝yciu chrzeÊcijanina” wyg∏osi∏ ks. prof. dr
hab. Miros∏aw Kalinowski, Prorektor
KUL. Gen. dyw. Zbigniew Jab∏oƒski,
Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego omówi∏ zagadnienia
polityki kadrowej w si∏ach zbrojnych
w Êwietle ustawy o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych. Bp P∏oski podkreÊli∏, ˝e potrzeba wiarygodnoÊci
w s∏u˝bie ˝o∏nierzy i kapelanów.
Na placu apelowym sto∏ecznego Pu∏ku
Ochrony bpa P∏oskiego powita∏ gen. bryg.
Andrzej Szymonik, zast´pca Dowódcy Garnizonu Warszawa. Bp P∏oski odda∏ honory
sztandarowi Kompanii Honorowej WP.
Zwracajàc si´ do ˝o∏nierzy Biskup Polowy
WP powiedzia∏, ˝e dzisiejsze spotkanie
traktuje jako swoje zaÊlubiny z Garnizonem Warszawa. Zapewni∏, ˝e zarówno on
sam, jak i ksi´˝a kapelani, b´dà ich wspieraç modlitwà, radà i Êwiadectwem swojego
˝ycia. Bp P∏oski udzieli∏ ˝o∏nierzom na czas
s∏u˝by b∏ogos∏awieƒstwa.

Kapelani odmienili
oblicze ˝o∏nierskiej s∏u˝by
Witajàc bpa P∏oskiego gen. bryg. Szymonik powiedzia∏, ˝e czternastoletnia obecnoÊç ksi´˝y kapelanów w koszarach odmieni∏a oblicze ˝o∏nierskiej s∏u˝by, nada∏a
jej g∏´boki sens, oparty na religijnych i patriotycznych tradycjach narodu. „Wnios∏a
do niej wartoÊç cnót chrzeÊcijaƒskich, mi∏oÊç bliêniego i trosk´ o dobro wspólne, jakim jest niepodleg∏a Ojczyzna” – powiedzia∏. PodkreÊli∏, ˝e w osobach kapelanów
dowódcy „zyskali ˝arliwych sprzymierzeƒców w pracy nad kszta∏towaniem ˝o∏nierskich sumieƒ, postaw i zachowaƒ”. Gen.
bryg. Szymonik podzi´kowa∏ Biskupowi Polowemu WP za pos∏ug´ ksi´˝y kapelanów.
Na zakoƒczenie spotkania na placu apelowym bp P∏oski odebra∏ defilad´ Kompanii
Reprezentacyjnej WP.
Homili´ podczas Mszy Êw. sprawowanej
pod przewodnictwem bpa P∏oskiego i koncelebrowanej przez ksi´˝y kapelanów wyg∏osi∏ ks. p∏k pra∏. S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny. PodkreÊli∏, ˝e pos∏uga Eucharystii nak∏ada na kap∏anów szczególne
zobowiàzania. Zach´ci∏ zgromadzonych
kapelanów s∏owami Êw. Paw∏a, by zabiegali o w∏asne zbawienie z bojaênià i dr˝eniem (por. Flp 2, 12). Kaznodzieja podkreÊli∏, ˝e eucharystyczna formacja kap∏aƒska, o którà upomina si´ w tym roku Jan
Pawe∏ II, winna przychodziç do kap∏anów
nie tyle z zewnàtrz, ile raczej od wewnàtrz,
b´dàc osobistà decyzjà kap∏ana. Ks. p∏k
˚arski zach´ca∏ do czuwania, by wielkie
spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, nie
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Biskup Polowy dzi´kuje Panu Antoniemu B´zie za wytrwa∏à s∏u˝b´ dla duszpasterstwa wojskowego

sta∏o si´ dla kapelanów czymÊ zwyczajnym. Kaznodzieja podkreÊli∏, ˝e rok Eucharystii stwarza dla duszpasterzy nadzwyczajnà okazj´ do bardziej intensywnej katechezy o Eucharystii, przyjmowanej w wierze
w Êrodowisku wojskowym. „Duszpasterstwu wojskowemu potrzeba dziÊ kap∏anów,
Êwiadomych w∏asnej odpowiedzialnoÊci za
wcielenie mi∏oÊci do Eucharystii w tym specyficznym Êrodowisku” – powiedzia∏.

Wspólnoty religijne
szansà odnowy KoÊcio∏a
Na zakoƒczenie Mszy Êw. bp P∏oski pob∏ogos∏awi∏ konfesjona∏ i niezwykle pi´kne
witra˝e wykonane przez znanych artystów

Lecha i Piotra GrzeÊkiewiczów. Bp P∏oski
po˝egna∏ w imieniu ca∏ego Ordynariatu
Polowego WP Pana Antoniego B´z´, wieloletniego kierowc´ generalnych dziekanów
WP i dwóch Biskupów Polowych WP, który
po 40 latach pracy odchodzi na emerytur´. Bp P∏oski odznaczy∏ Pana B´z´ Medalem „Milito pro Christo”.
Ks. prof. dr hab. Kalinowski, Prorektor KUL
przybli˝y∏ w swoim wystàpieniu wskazania
KoÊcio∏a dotyczàce zrzeszeƒ i ruchów katolickich. PodkreÊli∏, ˝e g∏ównym zadaniem
dzisiejszej parafii wydaje si´ byç tworzenie
dogodnych warunków do powstawania
chrzeÊcijaƒskich Êrodowisk, w których
chrzeÊcijaƒstwo by∏oby otwarcie akceptoRok XIV nr 5 (289)

wane i wyra˝ane. W takim Êrodowisku
chrzeÊcijanin znalaz∏by wsparcie dla swoich potrzeb ˝ycia Ewangelià. Prelegent wyrazi∏ poglàd, ˝e ma∏e wspólnoty religijne
wype∏niajà „pustk´” pomi´dzy parafià
i parafianinem oraz chronià cz∏owieka
przed zagro˝eniami ˝ycia wspó∏czesnego.
– Dodajà mu odwagi do zachowania osobistych przekonaƒ i nie uleganiu procesom

sekularyzacji, które towarzyszà przemianom cywilizacyjnym. „DowartoÊciowanie
znaczenia ma∏ych wspólnot religijnych jest
szansà odnowy funkcji podstawowych KoÊcio∏a, które znajdujà swoje urzeczywistnienie w ˝yciu parafii. Jak podkreÊli∏ ks.
prof. Kalinowski, powstawanie i funkcjonowanie zrzeszeƒ religijnych jest znakiem
spo∏ecznego prze˝ywania wiary oraz ˝y-

wotnoÊci KoÊcio∏a jako Ludu Bo˝ego.
„Funkcjonowanie ma∏ych wspólnot mo˝e
przyczyniç si´ do o˝ywienia struktur parafialnych oraz odczytania na nowo roli ludzi
Êwieckich w wychowaniu religijnym”.
W swoim wystàpieniu Bp P∏oski przedstawi∏
zadania duszpasterskie stojàce przed Ordynariatem Polowym WP w bie˝àcym roku.
Rafa∏ Chromiƒski

G∏osem ryb

o posady, i z l´ku przed nierzetelnymi przekazami medialnymi, nawet ju˝ nie próbujà
zwracaç uwagi. I nie jest to tylko felietonowa retoryka w stylu reductio ad absurdum.
Pokazanie problemu w grubym zarysie czy
krzywym zwierciadle czasem pomaga dostrzec sedno sprawy.
Tak si´ sk∏ada, ˝e w moim otoczeniu jest
wielu nauczycieli, którzy ch´tnie „prywatnie” dzielà si´ relacjami z ˝ycia „chorej
szko∏y”...
W sytuacji, gdy bojownicy o prawa dziecka
szykujà kolejny legislacyjny atak na tradycyjny kanon wychowawczy... Z mroków
niedalekiej przesz∏oÊci wy∏ania si´ z∏owrogi
cieƒ Pawki Morozowa. M∏odszym czytelnikom przypominam: ten „dzielny” sowiecki
bohater zadenuncjowa∏ swoich rodziców,
których w∏adza zes∏a∏a do ∏agru, a syn Pawe∏ek dosta∏ za to medal... DziÊ zach´ca
si´ dzieci do podobnych donosów na rodziców, bo taka jest w istocie wymowa planowanej nowej ustawy. Wyobraênia i samowola dziecka mo˝e dope∏niç reszty.
Rodzice nie chcà daç na nowy model komórki, bo w∏aÊnie brakuje na czynsz? Co
robi sfrustrowane dziecko? Chwyta w majestacie prawa za starà komórk´ i oskar˝a
rodziców o psychiczne zn´canie si´ (czyli
„domaga si´ swoich praw“). Niemo˝liwe
i przera˝ajàce? Wcale nie. W Szwecji ju˝
podobna sytuacja i jej sàdowe nast´pstwa
by∏a. Furteczka uchylona i teraz to tylko
kwestia czasu, jak furteczka zamieni si´
w podwoje. Precedens prawny, na który
mo˝na si´ b´dzie powo∏ywaç ju˝ jest!
Nie pocieszajmy si´, ˝e nie jest tak êle.
Równie stare przys∏owie, uczàce innej zanikajàcej cnoty: roztropnoÊci, ostrzega∏o: Lepiej na zimne dmuchaç. Leczenie rozleg∏ych
oparzeƒ jest du˝o kosztowniejsze, a stan
zapaÊci naszej s∏u˝by zdrowia nie wró˝y
szybkiego powrotu do zdrowia...
Tyle o dzieciach... Teraz b´dzie o rybach.
O ile uczenie dzieci s∏uchania i milczenia
by∏o sprawdzonà przez pokolenia szko∏à
wychowania cz∏owieka myÊlàcego, odpowiedzialnego, s∏owem „cz∏owieka z w∏aÊciwoÊciami”, o tyle próba traktowania bàdê
co bàdê „milczàcej” wi´kszoÊci (no mo˝e
od czasu do czasu pochlipujàcej w poduszk´) jak ryb, jest ju˝ nadu˝yciem.
Odmawianie prawa g∏osu ludziom, którzy w
„Radiu Maryja” odnaleêli swoje wolne medium i jedynego rzecznika swoich praw, jest
przecie˝ kwestionowaniem podstawowego
prawa demokracji – do wolnoÊci mediów.
Lewicowo-liberalne media cieszà si´ u nas
nieskr´powanà wolnoÊcià wypowiedzi. Powiem wi´cej, nadreprezentacjà w stosunku
do rzeczywistych poglàdów Polaków.
Tylko w rozg∏oÊni Ojców Redemptorystów
mo˝na dziÊ us∏yszeç prawdziwy g∏os nie-

obecnych w wielkich opiniotwórczych mediach i na salonach ludzi „sukcesu” – g∏os
polskiej biedy, g∏os ludzi wykluczonych (nie
z w∏asnej winy i wyboru). Zakwalifikowani
przez grube ryby do p∏otek tworzà dziÊ ∏awic´. Wcale nie Êni´tà, bo tylko martwe ryby p∏ynà z pràdem. „P∏otki“ z „Radia Maryja” p∏ynà pod pràd m´tnego nurtu polskich
spraw, w stron´ czystych êróde∏.
Gdy GUS og∏asza∏ zatrwa˝ajàce dane dotyczàce polskiej biedy (ponad po∏owa Polaków
˝yje dziÊ w biedzie, a bezrobocie najwi´ksze
w Europie osiàga ju˝ poziom krytyczny), „Gazeta Wyborcza“, która przoduje w niecnych
Êrodkach dyskredytowania „Radia Maryja”,
obwieszcza∏a hurraoptymistycznie o sukcesach gospodarczych Polski. Jakie sà kulisy
tych osza∏amiajàcych sukcesów, ods∏aniajà
dziÊ komisje Êledcze. Jakie sà prawdziwe êród∏a ogromu krzywd, które dotkn´∏y szczególnie prawdziwych twórców (a nie beneficjentów) SolidarnoÊci, mo˝na dziÊ us∏yszeç
wy∏àcznie w „Radiu Maryja”. Radio to nie
s∏u˝y jednak jako poduszka do wyp∏akiwania
∏ez, jest to przede wszystkim radio Nadziei
dla ludzi, którym chciano jà odebraç. Ojcowie RedemptoryÊci, wierni swojemu charyzmatowi, niosà jà ludziom biednym. Tylko ludzie Nadziei potrafià bowiem myÊleç z troskà
o naszym, wspólnym dobru, jakim jest Polska. Ich nadzieja na napraw´ Rzeczypospolitej zakorzeniona jest bowiem w Chrystusie,
a nie w zasobnoÊci portfela. Uczà wi´c swoje dzieci modlitwy za chorych dziadków, mi∏oÊci do ziemi, dumy z jej historii, uczà wra˝liwoÊci na pi´kno polskiej kultury, zapoznajà
z màdroÊcià przodków. A ˝e nie zawsze potrafià b∏yszczeç popisami oratorskimi... Takich mamy a˝ nadto w b∏yskotliwym telewizyjnym tokowaniu – szokowaniu...
„Imperium“ powstajàce z wdowiego grosza,
to bynajmniej nie pa∏ac ze z∏otymi klamkami i zaparkowanym przed nim „Maybachem – widmo”. To wielki plac odbudowy
zdewastowanej ÊwiadomoÊci Polaków,
w duchu màdroÊci przodków (w Toruniu powstaje Centrum Edukacyjne dla biedniejszej
m∏odzie˝y, Centrum Kultury Spo∏ecznej i Medialnej). „Takie b´dà Rzeczpospolite, jakie
jej m∏odzie˝y chowanie”. A mo˝e to w∏aÊnie
taka recepta na uzdrowienie Rzeczypospolitej jest najbardziej niewygodna dla ludzi,
którzy mieniàc si´ reformatorami Polski, doprowadzili do jej destrukcji?

Dzieci i ryby g∏osu nie majà – tak drzewiej prababcie przywo∏ywa∏y do porzàdku najm∏odszych cz∏onków rodu,
gdy ci, ledwie od ziemi odrós∏szy, próbowali zabieraç g∏os na równi ze starszyznà.
To by∏ Êwiat w zupe∏nie starym stylu. Dom
mia∏ w nim dach i fundamenty na swoim
miejscu. A przy stole obowiàzywa∏a hierarchia godnoÊci siwych w∏osów. DziÊ przypomnienie tego porzekad∏a w obecnoÊci bojowników o prawa dziecka (bez obowiàzków!) mog∏oby chyba Êmia∏kowi groziç
sankcjà prokuratorskà. W tym staroÊwieckim Êwiecie (starym, ale pe∏nym Êwiat∏a)
nabycie praw i korzystanie z nich by∏o konsekwencjà procesu oswajania pacholàt
z obowiàzkami. Do odpowiedzialnego korzystania z praw przygotowywa∏a bowiem
szko∏a wychowania oparta na autorytecie
i szacunku wobec doros∏ych (czytaj dojrza∏ych). Czyli takich, którzy dorobili si´ jasnej
i stabilnej wizji Êwiata i cz∏owieka. Wymowa czwartego przykazania dekalogu by∏a
oczywista, bo szacunek wobec rodziców
jest bardziej potrzebny wzrastaniu dziecka
ni˝ samym rodzicom. Psychoanalitycy byliby z pewnoÊcià bezrobotni ze swoimi toksycznymi teoriami o „toksycznych” rodzicach (którym „nie mo˝na przebaczaç”).
Cz∏owiek doros∏y móg∏ korzystaç z praw na
tyle bezpiecznie i Êwiadomie, ˝eby nie wyrzàdziç sobie ani bliênim krzywdy. DziÊ
w oficjalnych programach wychowawczych
(szko∏a) zaczyna dominowaç filozofia
praw dziecka, co de facto oznacza minimalizowanie stresów (= wymagaƒ) zwiàzanych z rzetelnym wype∏nianiem obowiàzków. Osiàganie sukcesu bez wysi∏ku i na
skróty to wizja ˝ycia wszechobecna w programach rozrywkowych dla m∏odzie˝y i w
prasie nie tylko m∏odzie˝owej. G∏upawa
fanfaronada i skandalizujàce zachowanie
wystarczy, by zostaç gwiazdà, co m∏odzi
uto˝samiajà dziÊ z autorytetem. Prowadzi
Êlepy pijane dziecko we mgle?
O co tu naprawd´ chodzi?... Na pewno nie
o deklarowane dobro dziecka, bo przecie˝
niedojrza∏y i nieprzygotowany osobnik, korzystajàcy wy∏àcznie z praw, niechybnie
zrobi krzywd´ nie tylko sobie, ale i wspólnocie, w której si´ znajdzie (rodzinie, Êrodowisku pracy, itd). Widaç to ju˝ zresztà
nie tylko w badaniach socjologicznych, raportach policyjnych, ale i go∏ym okiem, tudzie˝ zdrowym rozsàdkiem.
Nauczyciele terroryzowani przez krnàbrnych i przemàdrza∏ych uczniów w obawie
1-15 marca 2005

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
P.S. A tak na marginesie, argumentami w stylu
psychuszki („Psychole od Rydzyka”) z luboÊcià
pos∏ugiwa∏o si´ NKWD (i jej uczniowie ze Stasi,
UB i SB), aby zneutralizowaç wp∏yw najbardziej
niewygodnych. Tym smutniejsze..., ˝e z ust brata
w wierze.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Wizyty duszpasterskie Biskupa Tadeusza
P∏oskiego sà wyrazem troski o powierzonych jego opiece wiernych. Szczegó∏y dotyczàce poszczególnych wizyt mo˝na znaleêç
na stronach Ordynariatu Polowego
www.ordynariat.opoka.org.pl.
(K.S.)

Wizytacje biskupie
W dniach 15 lutego – 1 marca ks. Biskup
Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski z∏o˝y∏ wizyty duszpasterskie w nast´pujàcych koÊcio∏ach parafialnych: pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, pw. Êw. Barbary i Êw.
Maurycego w Inowroc∏awiu, pw. Êw. Katarzyny w Toruniu, pw. Matki Bo˝ej Dobrej
Rady w Bydgoszczy. Odwiedzi∏ tak˝e

Afganistan
Caritas Polska przekaza∏a kolejne dary do
Afganistanu. Tym razem za poÊrednictwem
Caritas Wojskowej w ramach pomocy humanitarnej przekazano artyku∏y spo˝yw-

Garnizon Wojskowy
w ZamoÊciu oraz wizytowa∏
Garnizon
Hrubieszów, gdzie
przewodniczy∏ nabo˝eƒstwu eucharystycznemu w koÊciele
garnizonowym pw.
Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy.
cze, Êrodki opatrunkowe, leki przeciwbólowe i pieluchy dzieci´ce. Dla dzieci z domu
dziecka przekazano zabawki. W sumie ok.
1,5 tony. WartoÊç ca∏ego transportu to
409 443,20 PLN. Odbiorcà towarów i ich
rozdysponowaniem zajà∏ si´ na miejscu

Zespó∏ Caritas Wojskowej dzia∏ajàcy przy
Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bagram z kapelanem ks. mjr Andrzejem Jakubiakiem.
(A. E.)

Jarocin
Ojciec kapelan Marek Janus OFM wizyt´ duszpasterskà w 16. Batalionie Usuwania Zniszczeƒ Lotniskowych rozpoczà∏ 21 stycznia 2005 r. od spotkania
w sali widowiskowej jarociƒskiej jednostki. ˚o∏nierze mogli wys∏uchaç koncertu w wykonaniu solistów
z Jarociƒskiego OÊrodka Kultury, przygotowanych
przez Andrzeja Musia∏ka.
Ojciec Janus przeszed∏ ca∏à jednostk´. Spotka∏ si´
z ˝o∏nierzami. Ka˝dy na pamiàtk´ wizyty duszpasterskiej otrzyma∏ obrazek. – ˚eby by∏o niemal tak
jak w domu. PrzyszliÊcie do Jarocina z innych jednostek. Dla wielu z was jest to na pewno pierwsza
taka ˝o∏nierska „kol´da” w koszarach – powiedzia∏
o. Janus. Pokropi∏ wodà Êwi´conà i pob∏ogos∏awi∏
pomieszczenia, z których na co dzieƒ korzystajà
˝o∏nierze. Odwiedzi∏ tak˝e ˝o∏nierzy przebywajàcych w izbie chorych.
(L. S.)

Mons
Coroczne spotkanie modlitewne
˝o∏nierzy Armii USA – Prayer and
Breakfast odby∏o si´ 8 lutego
2004 r. w Shape-Mons w klubie
oficerskim. W przygotowanej sali,
w której odbywajà si´ uroczyste
odprawy, tym razem spotkanie
poÊwi´cone by∏o refleksji nad codziennà s∏u˝bà, gdzie nie mo˝e
zabraknàç pami´ci o Bogu i ∏àcznoÊci z Nim poprzez modlitw´.
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– Czym˝e jest modlitwa jak nie pami´cià
o nas samych w relacji do naszego Ojca
Niebieskiego, który wie przecie˝ najbardziej, czego nam potrzeba.
Kaznodzieja, kapelan protestancki pu∏kownik Strong porówna∏ modlitw´ do n´kania
dzieci, które zawsze czegoÊ chcà lub ludzi,
którzy powinni równie˝ nie tylko chcieç coÊ
od Pana Boga, jakiegoÊ daru, ale sami powinni byç tym darem. Dawanie a nie branie
czyni nas bardziej duchowymi partnerami
i s∏ugami Pana Boga. Wszystko zawdzi´czamy Panu Bogu – podkreÊli∏ amerykaƒski
Rok XIV nr 5 (289)

kapelan. – Je˝eli wydaje si´ nam, ˝e sprytem osiàgn´liÊmy jakàÊ wartoÊç, to mylimy
si´, poniewa˝ nic nie daliÊmy od siebie –
komentowa∏ kaznodzieja.
W trakcie posi∏ku s∏uchaliÊmy pieÊni wykonanej przez kapelana, który pi´knie zain-

tonowa∏ pieÊƒ mówiàcà o tym, ˝e Bóg nas
kocha i zawsze opiekuje si´ nami, jak dobry Ojciec. Na zakoƒczenie spotkanie zosta∏o uwieƒczone refleksjà na temat doÊwiadczeƒ misyjnych w s∏u˝bach operacyjnych w Iraku i Afganistanie, gdzie ks. pp∏k

Baza Echo

Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ kapelan
Wielonarodowej Dywizji CentrumPo∏udnie ks. pp∏k Waldemar Rawiƒski. W homilii powiedzia∏ mi´dzy
innymi: „za chwil´ posypiemy g∏owy
popio∏em, choç z pewnoÊcià nie
zabraknie nam tutaj szarego py∏u
i prochu we w∏osach, na twarzach
i mundurach“.
Takie chwile, jak te podczas Mszy
Êwi´tej, pozwalajà spojrzeç g∏´boko
w swojà dusz´, sk∏aniajà do zadumy
i refleksji nad w∏asnym ˝yciem.

Tegoroczny Wielki Post – czas wewn´trznej
pracy nad sobà – rozpoczà∏ si´ w Ârod´
Popielcowà 9 lutego 2005 r. Dla ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w Iraku wystarczajàcym
umartwieniem jest codzienny trud ˝ycia z
daleka od swoich najbli˝szych oraz warunki obozowego ˝ycia. Jest to jednak okazja
do kszta∏towania w∏asnego cz∏owieczeƒstwa, do lepszego poznania samego siebie.
W Ârod´ Popielcowà na nabo˝eƒstwie
pokutnym w kaplicy obozowej zebrali si´
˝o∏nierze polscy i amerykaƒscy. Nie
wszyscy ch´tni mogli w niej uczestniczyç,
lecz i tak kaplica by∏a zape∏niona.

Kielce
Uroczyste po˝egnanie 90 ˝o∏nierzy, w
przeddzieƒ wyjazdu II Zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego EUFOR (operacja wojskowa Unii Europejskiej w Republice BoÊni i Hercegowiny) odby∏o si´ 21 lutego 2005 roku w Centrum Szkolenia na
Potrzeby Si∏ Pokojowych w Kielcach na Bukówce.
UroczystoÊç po˝egnania rozpocz´∏a si´
Mszà Êw., którà odprawi∏ w auli dla wyje˝d˝ajàcych ˝o∏nierzy ks. p∏k Kazimierz
Tuszyƒski. W okolicznoÊciowej homilii celebrans powiedzia∏ m.in.: „JesteÊcie pos∏aƒcami pokoju, a g∏ównym waszym
zadaniem jest niesienie pokoju zwaÊnionym narodom i stanie na jego stra˝y. Aby
skutecznie zaprowadzaç prawdziwy po-

Augustyn Ros∏y równie˝ bra∏ udzia∏ w podobnym spotkaniu. Polski kapelan powiedzia∏, ˝e podczas niebezpiecznej s∏u˝by na
misjach, wartoÊç modlitwy ma swój wyjàtkowy charakter i jest formà dzi´kczynienia
za ˝ycie, które jest bezcenne.
(Zet)

mjr Wies∏aw Adamski
kój, samemu nale˝y zadbaç o pokój
w swoim jestestwie, tzn. ˝yç bez grzechu
ci´˝kiego. Przewodnià myÊlà Ewangelii
Jezusa Chrystusa jest POKÓJ. Z tego êród∏a nale˝y czerpaç, aby mo˝na by∏o stawaç si´ cz∏owiekiem pokoju, a wówczas
b´dzie mo˝na obficie i skutecznie dzieliç
si´ tym wspania∏ym darem z innymi, którzy ˝yjà w nienawiÊci.”
Na zakoƒczenie Eucharystii ks. p∏k Tuszyƒski przekaza∏ wszystkim wyje˝d˝ajàcym
˝o∏nierzom pozdrowienia i ˝yczenia od Biskupa Polowego WP gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego na bezpiecznà i owocnà s∏u˝b´
w misji pokojowej EUFOR.
Drugiej cz´Êci uroczystoÊci po˝egnania
przewodniczy∏ pp∏k Jerzy Kucharski, pe∏niàcy obowiàzki Komendanta Centrum
oraz przedstawiciel Dowództwa Wojsk Là-

dowych p∏k Zdzis∏aw P´dziwiatr i przedstawiciel 6. BDSz mjr Ryszard Pi∏at. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ tak˝e przedstawiciel
Wojewody Âwi´tokrzyskiego Jerzy Szczepka i Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego Franciszek Wo∏odêko.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci po˝egnalnej
b∏ogos∏awieƒstwa na bezpiecznà i owocnà
s∏u˝b´ na rzecz pokoju poza granicami
naszej Ojczyzny udzieli∏ ks. p∏k Tuszyƒski.
II Zmiana PKW EUFOR szkoli∏a si´ w Centrum od dnia 26 stycznia 2005 r. Zosta∏a
sformowana na bazie 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa. Zmiana liczy
90 ˝o∏nierzy pod dowództwem pp∏k Jaros∏awa Grygierczyka.
Polscy ˝o∏nierze do grudnia 2004 r. pe∏nili s∏u˝b´ w si∏ach SFOR w BoÊni i Hercegowinie pod egidà NATO (od 1997).
Zadania SFOR przejà∏ EUFOR. Polski Kontyngent Wojskowy liczy ok. 280 ˝o∏nierzy.
Stanowi on cz´Êç Wielonarodowej Grupy
Bojowej Pó∏noc EUFOR. Polacy wraz
z pododdzia∏ami portugalskimi i tureckimi
tworzà batalion manewrowy oraz dwa zespo∏y ∏àcznikowo-obserwacyjne.
Do g∏ównych zadaƒ realizowanych przez
PKW EUFOR nale˝y: zapewnienie bezpiecznych warunków dla w∏adz lokalnych,
zapewnienie swobody ruchu w strefie
odpowiedzialnoÊci, wspomaganie dzia∏alnoÊci organów mi´dzynarodowych, monitorowanie sytuacji w regionie i wczesne
wykrywanie potencjalnych zagro˝eƒ, likwidacja nielegalnych sk∏adów broni,
organizowanie pomocy humanitarnej.
(K. T.)

Wi´cej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.opoka.org.pl
„Nasza S∏u˝ba“ – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – p∏k dr Adam Mazur, sekretarz redakcji – Rafa∏ Chromiƒski, starszy
redaktor – El˝bieta Szmigielska-Jezierska, redaktor-fotoreporter – Krzysztof St´pkowski, obs∏uga internetu – st. chor. Jaros∏aw Berkieta.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4, tel./fax: 687-33-01, tel. 687-31-30, fax: 826-93-37,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.opoka.org.pl, www.ns.ordynariat.opoka.org.pl; www.ordynariat.opoka.org.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytu∏ów.
Opracowanie graficzne, sk∏ad, ∏amanie, korekta i druk: Zak∏ady Graficzne TAURUS S.p. z o.o., 05-074 Halinów, Kazimierów 13, tel./fax: 783 66 82, 783 60 00.
ISSN 1231-6911

1-15 marca 2005

15

Fot. Krzysztof Chmarra

Bóg nie patrzy na to, co dajemy,
ale na to, co zostawiamy dla siebie.
Êw. Ambro˝y

