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Ujrza∏y wszystkie kraƒce ziemi zbawienie Boga naszego
(Ps 98, 3)

z nauczania
Ojca Âwi´tego

Zmartwychwsta∏y Pan ˝yje poÊród nas
1. Resurrexit, alleluja!
Zmartwychwsta∏, alleluja!
To radosne or´dzie paschalne,
które rozleg∏o si´ z mocà
tej nocy podczas Wigilii,
równie˝ w tym roku umacnia naszà nadziej´.
«Dlaczego szukacie ˝yjàcego wÊród umar∏ych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta∏» (¸k 24, 5-6).
Tymi s∏owami Anio∏ dodaje otuchy niewiastom
przyby∏ym do grobu.
Te s∏owa liturgia paschalna powtarza tak˝e nam,
ludziom trzeciego tysiàclecia:
Chrystus zmartwychwsta∏!
Chrystus ˝yje poÊród nas!
Odtàd Jego imi´ brzmi: «˚yjàcy»,
Êmierç nad Nim nie ma ju˝
˝adnej w∏adzy (por. Rz 6, 9).
2. Resurrexit! Ty, Odkupicielu cz∏owieka,
powstajesz dziÊ z grobu zwyci´ski,
aby równie˝ nam,
niepokojonym przez mroki licznych zagro˝eƒ,
ofiarowaç Twoje ˝yczenie radoÊci i pokoju.
Do Ciebie, o Chryste,
nasze ˝ycie i nasz przewodniku,
niech si´ zwróci ka˝dy,
kogo dr´czy pokusa zniech´cenia i rozpaczy,
aby us∏yszeç przes∏anie nadziei,
która nie zawodzi.
W tym dniu Twego zwyci´stwa nad Êmiercià,
niech ludzkoÊç odnajdzie
w Tobie, o Panie, odwag´,
aby solidarnie stawiç czo∏o tylu przejawom z∏a,
które jà dr´czy.
Niech znajdzie zw∏aszcza si∏´,
by przeciwstawiç si´ nieludzkiemu,
niestety coraz bardziej si´ szerzàcemu
zjawisku terroryzmu,
który gardzi ˝yciem i sprawia,
˝e w codziennoÊç rzesz ludzi
uczciwie pracujàcych i pragnàcych pokoju
zakrada si´ niepokój i niepewnoÊç.
Niech Twoja màdroÊç oÊwieci ludzi dobrej woli,
którzy s∏usznie przeciwstawiajà si´ tej pladze.
3. Niech dzia∏ania instytucji
krajowych i mi´dzynarodowych
przyspieszà pokonywanie obecnych trudnoÊci
i u∏atwià zdà˝anie
ku bardziej uporzàdkowanej i pokojowej
organizacji Êwiata.
Niech utwierdzà si´ i umocnià
dzia∏ania odpowiedzialnych
za odpowiednie zaradzenie trwa∏ym konfliktom,
znaczàcym krwià niektóre regiony Afryki,
Irak i Ziemi´ Âwi´tà.
O Ty, pierworodny poÊród wielu braci,
spraw, aby wszyscy,
którzy uwa˝ajà si´ za dzieci Abrahama,
odkryli na nowo braterstwo,
które ich jednoczy i nak∏ania,
by szukali mo˝liwoÊci wspó∏dzia∏ania i pokoju.
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4. Pos∏uchajcie wszyscy,
którym le˝y na sercu przysz∏oÊç cz∏owieka!
Pos∏uchajcie ludzie dobrej woli!
Pokusa zemsty
niech ustàpi odwadze przebaczenia;
niech kultura ˝ycia i mi∏oÊci
obróci wniwecz logik´ Êmierci;
niech powróci ufnoÊç,
aby daç wytchnienie narodom.
Je˝eli nasza przysz∏oÊç jest jedna,
zadaniem i obowiàzkiem wszystkich
jest budowaç jà
z cierpliwà i przyk∏adnà dalekowzrocznoÊcià.
5. «Panie, do kogó˝ pójdziemy?
Ty, który pokona∏eÊ Êmierç, jedynie Ty
masz s∏owa ˝ycia wiecznego» (J 6, 68).
Do Ciebie zanosimy z ufnoÊcià naszà modlitw´,
proszàc o pocieszenie
dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.
Pomó˝ nam niestrudzenie pracowaç,
aby nasta∏ Êwiat bardziej sprawiedliwy i solidarny,
któremu Ty da∏eÊ poczàtek zmartwychwstajàc.
W wype∏nianiu tego zadania towarzyszy nam
Ta, która uwierzy∏a, ˝e spe∏nià si´ s∏owa
powiedziane od Pana (por. ¸k 1, 45).
B∏ogos∏awiona jesteÊ, Maryjo,
milczàcy Êwiadku Paschy!
Ty, o Matko Ukrzy˝owanego i Zmartwychwsta∏ego,
która w godzinie cierpienia i Êmierci
zachowa∏aÊ p∏omieƒ nadziei,
naucz i nas,
jak poÊród sprzecznoÊci up∏ywajàcego czasu
stawaç si´ przekonujàcymi i radosnymi Êwiadkami
wiecznotrwa∏ego or´dzia ˝ycia i mi∏oÊci,
jakie niesie Êwiatu
zmartwychwsta∏y Odkupiciel.

Biskup Polowy gen. bryg. dr
Tadeusz P∏oski – Delegatem
KEP ds. Harcerzy
Podczas trwajàcego 331. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski, 9 marca 2005 roku w Warszawie, Biskup Polowy WP gen. bryg.
dr Tadeusz P∏oski zosta∏ wybrany Delegatem Episkopatu Polski ds. Harcerzy. Zastàpi∏ on na tej funkcji Abp.
S∏awoja Leszka G∏ódzia, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej,
a wczeÊniej Biskupa Polowego WP.
W zwiàzku z up∏ywem 5-letnich kadencji biskupi wybrali nowych cz∏onków w niektórych Komisjach, Radach i Zespo∏ach Konferencji Episkopatu Polski. Wybory uzupe∏niajàce
odby∏y si´ równie˝ na funkcj´
niektórych Delegatów KEP oraz
Duszpasterzy Krajowych.
Biskupi wybrali równie˝ Delegatów
Konferencji Episkopatu Polski do
Duszpasterstw Krajowych, którzy, jak
podkreÊla bp Libera, muszà byç
w randze biskupów.

Przed udzieleniem B∏ogos∏awieƒstwa Apostolskiego «Urbi et Orbi» Jan Pawe∏ II powiedzia∏:
W tym roku tak si´ szcz´Êliwie sk∏ada, ˝e my,
chrzeÊcijanie Wschodu i Zachodu, zgodnie
z naszymi kalendarzami obchodzimy Wielkanoc
w tym samym dniu. Wszystkim sk∏adam najserdeczniejsze ˝yczenia, a zw∏aszcza czcigodnym
patriarchom, biskupom i wiernym KoÊcio∏ów
wschodnich.
Modl´ si´ do zmartwychwsta∏ego Pana, abyÊmy
my, wszycy ochrzczeni, mogli jak najszybciej obchodziç to podstawowe Êwi´to naszej wiary co
roku w tym samym dniu.
Surrexit Christus. Alleluja!
Jan Pawe∏ II
11 IV 2004 – Or´dzie Wielkanocne «Urbi et Orbi»
Zmartwychwstanie 1758 r., mal. Szymon Czechowicz
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Chrystus Zmartwychwstan jest
Nam na przyk∏ad dan jest
I˝ mamy zmartwychpowstaç
Z Panem Bogiem królowaç
Alleluja

TADEUSZ P¸OSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Bracia ˚o∏nierze!
Funkcjonariusze Stra˝y Granicznej i Biura Ochrony Rzàdu!
Emeryci i RenciÊci Wojskowi!
Weterani i Kombatanci!
Pracownicy Wojska!
Âwi´ta Wielkanocne to czas ∏aski i radoÊci. Chrystus poni˝ony, pohaƒbiony, na Êmierç skazany,
do krzy˝a przybity, z∏o˝ony do grobu – zmartwychpowsta∏. „Dlaczego szukacie ˝yjàcego wÊród umar∏ych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta∏“ (¸k 24, 5-6). Pokonana zosta∏a Êmierç, pokonany zosta∏ grzech. Zbawcza
ofiara Chrystusa wykreÊli∏a przed ludzkoÊcià, przed ka˝dym z nas, perspektyw´ nadziei, „abyÊmy i my
wkroczyli w nowe ˝ycie – jak Chrystus powsta∏ z martwych" (Rz 6, 4).
Blask wielkanocnego poranka wykreÊla nowà perspektyw´ naszego ˝ycia. „Chrystus zmartwychwsta∏
jako pierwszy poÊród tych, co pomarli.... I jak w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w Chrystusie wszyscy b´dà
o˝ywieni“ (1 Kor 15, 20-22).
Podczas rezurekcyjnej Mszy Êw. s∏awimy naszego Pana, który zostawi∏ nam Eucharysti´ – pamiàtk´
dzie∏a zbawienia wype∏nionego swoim ˝yciem, Êmiercià, chwalebnym zmartwychwstaniem. „Kto spo˝ywa
moje Cia∏o i Krew mojà pije, trwa we Mnie, a Ja w nim“ (J 6, 56).
W Êwiàteczny, wielkanocny czas, dziel´ si´ z ka˝dym z Was i ze wszystkimi razem radoÊcià
ze Zmartwychwstania Chrystusa. Ufam i wierz´, ˝e blask bijàcy od pustego grobu Zbawiciela przyniesie ducha
odmiany, o˝ywi wiar´ w zbawczà obecnoÊç Zmartwychwsta∏ego, który od tylu wieków towarzyszy polskiej historii, uÊwi´ca i prowadzi ku niebieskiej ojczyênie pokolenia Polaków.
Radosnà nowin´ o zmartwychwstaniu Paƒskim pragn´ og∏osiç wszystkim ˝o∏nierzom Polskich Misji
Pokojowych i Stabilizacyjnych w Iraku, w Afganistanie, na Wzgórzach Golan i w Syrii, BoÊni-Hercegowinie
i Kosowie, ˝o∏nierzom pe∏niàcym obowiàzki w Kwaterze G∏ównej NATO w Brukseli i Mons, przebywajàcym
na placówkach dyplomatycznych. Radosnà wieÊç o zwyci´stwie Chrystusa pragn´ oznajmiç w Wojskach
Làdowych, w Marynarce Wojennej, w Si∏ach Powietrznych, w Stra˝y Granicznej i Jednostkach Biura Ochrony
Rzàdu.
Pragn´, by radosne Alleluja zabrzmia∏o w Ârodowiskach Kombatanckich i wÊród Harcerzy oraz
poÊród tych, którzy codziennie trudzà si´ dla Ojczyzny.
Wszystkim ˝ycz´ radoÊci i mocy, jakie w nasze ˝ycie wnosi zmartwychwsta∏y Chrystus – nasza Pascha:
zwyci´zca Êmierci, piek∏a i szatana. Tak˝e ∏aski jak najcz´stszego spotkania ze Zmartwychwsta∏ym – w Chlebie
Eucharystii.
Cieszmy si´ i radujmy. Chrystus Zmartwychwstan jest – Alleluja!

+ Tadeusz P∏oski

16-31 marca 2005
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Rok Eucharystii
Tekst o NajÊwi´tszym Sakramencie
przy elewacyi lub w procesyi
Zni˝cie si´ nieba z anio∏ów pu∏kami,
Rzuç si´ nikczemna ziemio z narodami,
Pod nóg podnó˝ek, oto Pan zakryty,
Oto BÓG prawy, oto skarb obfity.
Padajmy na twarz BOGU w Sakramencie
Ca∏à wiecznoÊcià i w ka˝dym momencie
Z wiarà serca ˝ywà.
Mitry, korony i najwy˝sze trony
Zginajcie g∏owy w najg∏´bsze pok∏ony,
˚ywi, umarli, podziemne wàdo∏y,
Wszelkie stworzenia i Êwiata pado∏y.
Padajmy na twarz BOGU w Sakramencie
Ca∏à wiecznoÊcià i w ka˝dym momencie
Z wiarà serca ˝ywà.
Oto Król niebios na krzy˝owym tronie,
Lud swój piastujàc na serdecznym ∏onie,
Majestat zaçmi∏, by nas nie przera˝a∏,
A Êmielej ludzkich serc mi∏oÊç pomna˝a∏.
Padajmy na twarz BOGU w Sakramencie
Ca∏à wiecznoÊcià i w ka˝dym momencie
Z wiarà serca ˝ywà.
Tu BÓG ∏askawy, Êwi´ty nad Êwi´temi,
Tu Mi∏osierdzie nad nami grzesznemi,
Morze litoÊci brzegów nie znajàce,
Za co Êpiewajcie serca pa∏ajàce
Ze wszystkim niebem i z ca∏ym pado∏em.
Bijem Ci sercem, bijem oraz czo∏em,
BO˚E utajony.
Oko nie widzi, serce prawda dojmie,
Wi´cej BÓG mo˝e, ni˝ wzrok, rozum pojmie.
Nie widzisz Bóstwa, nie patrz i natury
Ludzkiej w CHRYSTUSIE, Hostyi figury
Zakry∏y: sk∏oƒ si´ BOGU w Sakramencie
Ca∏à wiecznoÊcià i w ka˝dym momencie
Z wiarà serca ˝ywà.
Cud manny dusznej przeistacza wino
I chleb w swe Cia∏o z istoty ruinà,
Krwià si´ z cz∏owiekiem spokrewnià BÓG ten˝e,
Co Moj˝eszowe laski mieni∏ w w´˝e.
Jak z wody wino, tak z wina krew mieni,
Który wywodzi∏ potoki z kamieni
BÓG nasz wszechmogàcy.
My przepaÊç z∏oÊci, a tu przepaÊç ∏aski.
Gniew Bo˝y trwo˝y za grzechów niesnaski,
BOGU-Êmy winni, a czym si´ zas∏onim?
Chyba màk i ran ofiarà obronim.
Sp∏acajmy d∏ugi JEZUSA ranami
Przez nie wo∏ajàc sercem i ustami,
Bo˝e, bàdê mi∏oÊciw.
JEZU, TyÊ Ociec synom marnotrawnym,
Których by∏ otru∏ grzech jab∏kiem niestrawnym.
O˝ywiasz oraz tak paƒsko traktujesz,
Otwarte sto∏y gód godnym gotujesz
W tym Sakramencie na posi∏ek wieczny,
By dusze bra∏y swój koniec bezpieczny
Z daru Ojcowskiego.
JEZU, TyÊ Matkà, nas Êmiercià rodzàcy
Niebu, sam Cia∏em, Krwi mlekiem karmiàcy.
Usta i serce w Twe piersi przebite
Na pokarm duszom ∏aknàcym odkryte
Wlepiam zg∏odnia∏y szukajàc posi∏ku,
Abym nie s∏abia∏ przy bliskim lat schy∏ku
W drodze mej wiecznoÊci.
Ks. Józef Baka
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Opis obyczajów za panowania
Ks. J¢DRZEJ KITOWICZ
(1728 - 1804)
„Ci, co po nas nastàpià za lat sto Polacy, pewnie si´ od nas dzisiaj ˝yjàcych tak b´dà ró˝nili, jak si´ my ró˝niemy od dawniejszych. Niech˝e potomnoÊç, dla której to pisz´, przeglàda si´
w dawniejszych i nowszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór
bierze, z∏ych niechaj si´ wystrzega...“

O procesjach i grobach wielkopiàtkowych
W Wielki Piàtek kapnicy z ka˝dego koÊcio∏a osobno obchodzili groby Chrystusowe
po innych koÊcio∏ach, idàc procesjà parami i niosàc krzy˝ przed sobà. W ka˝dym
koÊciele, w którym grób odwiedzali, biczowali si´ raz. Ksiàdz asystujàcy swojej procesji powiedzia∏ krótkà egzort´, po której
tym˝e porzàdkiem, którym przyszli, wychodzili z jednego koÊcio∏a do drugiego
Êpiewajàc przez drog´ jakà pieÊƒ o M´ce
Paƒskiej, a na wchodzeniu do koÊcio∏a
przestajàc Êpiewaç. Nie z wszystkich koÊcio∏ów, ale z niektórych tylko procesja
kapników, oprócz krzy˝a z wizerunkiem
Chrystusowym na czele procesji niesionego, miewa∏a drugi krzy˝ wielki, gruboÊci
belki, z tarcic spajanych dla letkoÊci zrobiony, który w poÊrodku kapników dêwiga∏
jeden kapnik, idàcy nie wyprostowany, ale
w pó∏ cz∏eka pochylony tak, jak nam malarze wystawujà Chrystusa, krzy˝ na Kalwarià niosàcego. Dlatego pod ten krzy˝
dobierano ch∏opa mocnego. Mia∏ na g∏owie, czyli raczej na czapce kapturem przykrytej, koron´ cierniowà, ∏aƒcuch d∏ugi i
gruby przez rami´ pod pach´ przepasany,
koniec krzy˝a unosi∏ za nim inny kapnik,
wyra˝ajàcy Cyreneusza, a dwaj kapnicy
dobyte pa∏asze niosàcy na ramieniu oznaczali ˝o∏nierzów, na Kalwarià Chrystusa
prowadzàcych, z których jeden trzyma∏
w r´ce koniec ∏aƒcucha. Wyobra˝ajàcy
Chrystusa kapnik udawa∏ tak˝e Jego pod
krzy˝em upadania, a na ten czas jeden
˝o∏nierz, targajàc ∏aƒcuchem i bijàc nim
o krzy˝, czyni∏ du˝y ∏oskot, drugi, uderzajàc p∏azem po krzy˝u i po plecach lekkimi
razami nosiciela krzy˝a, wo∏a∏ na niego
g∏osem donoÊnym: „Post´puj, Jezu!“
Wtenczas nosiciel, w samej rzeczy pochy∏ym chodem znu˝ony, odpoczàwszy nieco

powstawa∏ i dalszà drog´, czyli procesjà,
koƒczy∏.
Je˝eli w koÊciele, do którego wchodzi∏a
procesja, by∏ wielki t∏ok ludu albo miejsce
lub wniÊcie do koÊcio∏a ciasne, ˝e si´ kapnik z krzy˝em wygodnie do niego wprowadziç nie móg∏, zostawa∏ przed koÊcio∏em.
Na ten czas móg∏ sobie odpoczàç, posiedzieç, tabaki za˝yç, a czasem z jakim mi∏osiernym pijakiem kufel piwa wydusiç.
Trafia∏o si´ i to, acz rzadko, ˝e dêwigacz
krzy˝a spragniony, nie znalaz∏szy dobroczyƒcy, który by go posili∏, zostawiwszy
krzy˝ i ∏aƒcuch pod koÊcio∏em, pobieg∏
sam w cierniowej koronie do najbli˝szej
szynkowni dla och∏odzenia pragnienia.
A gdy nie zdà˝y∏ ugasiç go, nim procesja
wysz∏a z koÊcio∏a, natenczas reprezentanci
˝o∏nierzów pobieg∏szy po niego, nie ˝artem p∏azami trzepiàc mu plecy, przygnali
go pod krzy˝, mianowicie je˝eli nie by∏
z dewocji, lecz naj´ty.
Je˝eli dwie procesje kapnickie zesz∏y si´ razem do jednego koÊcio∏a i by∏y tak uparte,
˝e jedna drugiej nie chcia∏a ustàpiç pierwszeƒstwa, przychodzi∏o mi´dzy nimi do bitwy, do której or´˝a potocznego: kijów,
pi´Êci i kamieni, u˝ywano. Nie trafi∏o si´
jednak nigdy, ˝eby si´ taka bitwa zbytnie
krwià obla∏a, poniewa˝ ma∏a liczba zapalczywych kapników od wi´kszej nierównie
rozmaitego stanu osób, za procesjà idàcych albo te˝ z osobna groby obchodzàcych, z ∏atwoÊcià rozerwana i poskromiona
bywa∏a.
Groby obchodzili duchowni wszelkiego gatunku: biskupi, pra∏aci, kanonicy, ksi´˝a
Êwieccy, zakonnicy, parami, Êwieccy ludzie:
senatorowie, rozmaitej rangi szlachta, panowie i panie, w kompaniach zebranych
albo te˝ w domowych familiach lub poje-

Ks. Józef BAKA – Urodzi∏ si´ 18 marca 1707 (ewent. 1706) na Bia∏orusi w rodzinie szlacheckiej.
Wstàpi∏ do zakonu jezuitów, kszta∏ci∏ si´ w Akademii Wileƒskiej. W uczelni tej wyk∏ada∏ póêniej retoryk´, wczeÊniej uczy∏ w szko∏ach jezuickich. Ponad dwadzieÊcia lat pracowa∏ poÊród ludu wiejskiego Litwy i Bia∏orusi. Ufundowa∏ placówk´ misyjnà zwanà „Missio Bakana“. W 1773 roku Akademia
nada∏a mu tytu∏ doktora teologii. Pod koniec ˝ycia osiad∏ w Wilnie, w domu profesorów przy koÊciele Êw. Kazimierza, gdzie by∏ kaznodziejà Bractwa Dobrej Âmierci. Cieszy∏ si´ s∏awà dobrego oratora. Zmar∏ 2 czerwca 1780 roku w Warszawie. Jest autorem zbioru modlitw, medytacji i przestróg
przed Êmiercià wydanego w 1766 roku w Wilnie. Zbiór sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: z „Uwag rzeczy
ostatecznych i z∏oÊci grzechowej“ oraz z „Uwag Êmierci niechybnej“. Imaginacja Baki, obrazowanie
i j´zyk „Uwag“ sta∏y si´ êród∏em inspiracji dla wielu twórców: Jaros∏awa Marka Rymkiewicza, Mirona Bia∏oszewskiego, Stanis∏awa Grochowiaka, Jerzego Harasymowicza, ks. Jana Twardowskiego.
W latach dziewi´çdziesiàtych ustanowiono Nagrod´ Poetyckà im. ks. Józefa Baki.
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pó∏nocka, a to tylko po wielkich miastach,
gdzie si´ znajduje wieloÊç koÊcio∏ów i ludu.
Za dnia obchodzili groby panowie i panie,
w nocy s∏u˝ebna czeladê, której si´ razem
z paƒstwem obchodziç nie dosta∏o. Gdzie
w którym koÊciele znajdowa∏o si´ jakie
bractwo, tam o godzinie dziewiàtej w nocy
zaczyna∏a si´ przed grobem pasja z biczowaniem kapników i kazaniem bez procesji,
gdy˝ ta ju˝ pierwej publicznie do innych
grobów odprawionà by∏a. W sobot´ zaÊ,

dynczo, jak si´ komu podoba∏o, jedni pieszo, drudzy karetami. Konwiktorowie pijarscy, jezuiccy i teatyƒscy obchodzili z osobna ka˝de zgromadzenie pod dozorem
i asystencjà swoich profesorów.
W ka˝dym koÊciele na wniÊciu do grobu
siedzia∏y panienki albo i damy wy˝szej rangi z tacami srebrnymi, kwestujàce ja∏mu˝n´ od przechodzàcych na po˝ytek tego koÊcio∏a, w którym takowà kwest´
czyni∏y. Nie wo∏a∏y ony na nikogo o
ja∏mu˝n´ usty swymi, ale tylko brz´kiem tacy o ∏awk´ tràcanej i czym kto
znaczniejszy lub wi´cej ubrany przechodzi∏, tym wi´kszy brz´k na niego
czyni∏y. Urodziwsze kwestarki zazwyczaj wi´cej ukwestowa∏y ni˝ te, którym
na urodzie schodzi∏o, przez wrodzonà
ku urodzie sk∏onnoÊç nawet w pobo˝nej szczodrobliwoÊci. Przy niektórych
grobach, prócz kwestarek wy˝ej wyra˝onych, stawa∏y z jakowà relikwià do
ca∏owania ludowi, na stole obrusem,
kobiercem i Êwiecami przyozdobionym wystawionà, osoby zakonne, klerycy lub braciszkowie; na gradusie
przy takim stole po∏o˝ona by∏a taca,
na którà przyst´pujàcy do ca∏owania
relikwii wrzucali jaki pieniàdz pod∏ug
woli swojej: szelàg, grosz albo trojak,
albo szóstak bity, który mia∏ w sobie
waloru dwanaÊcie groszy miedzianych i szelàgów dwa. Przed ka˝dym
tak˝e grobem, na kobiercu na ziemi
rozpostartym, le˝a∏ krucyfiks z tacà
w koƒcu postawionà, na którà ca∏ujà- Lud Bo˝y w KoÊciele 1862 r., mal. Artur Grottger, Warszawa II
cy ten˝e krucyfiks rzucali podobne˝
przed zacz´ciem rezurekcji, Êpiewano jakie
jako wy˝ej pieniàdze, a je˝eli gdzie nie bypieÊni u grobu o M´ce Paƒskiej lub o Naj∏o tacy pod krucyfiksem, rzucali je na koÊwi´tszej Pannie Bolesnej, albo te˝ po niebierzec. Oprócz kwestarek i kwestarzów
których koÊcio∏ach kapela lub jaki lutnista
miejscowych ka˝dego koÊcio∏a, stawali obprzegrywa∏ symfonie.
cy i obce od ró˝nych bractw lub szpitalów
August III, lubo by∏ pan wielce pobo˝ny i
po kruchtach i po ró˝nych miejscach kowi´cej jeszcze pobo˝nà od niego by∏a króÊcio∏a, na linii do grobu prowadzàcej.
lowa, grobów jednak nie obchodzili. Sama
Obchodzenie grobów zaczyna∏o si´ od gokrólowa, kiedy bywa∏a w Polszcze, wraz z
dziny pierwszej po po∏udniu i trwa∏o do
Widok polskiego miasteczka 1797 r., mal. Aleksander Or∏owski
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m´˝em królem, z synami i córkami bywa∏a
na nabo˝eƒstwie rannym wielkopiàtkowym
w koÊciele farnym kolegiackim Âw. Jana.
Tam po zaprowadzeniu Chrystusa Pana do
grobu, pomodliwszy si´ nieco, królestwo
powracali z familià swojà do pa∏acu. Po
obiedzie królowa z córkami przyje˝d˝a∏a
znowu do tej˝e fary, gdzie przyk∏adnym
nabo˝eƒstwem odkl´czawszy godzin´
przed grobem, powraca∏a do pa∏acu,
a czasem nawiedza∏a te groby: u reformatów, u panien sakramentek, u karmelitek i u wizytek.
Gdy zaÊ umar∏a w Saksonii, a sam
król, wyp´dzony z Saksonii podczas
siedmioletniej wojny z Prusakiem,
mieszka∏ przez ten czas w Warszawie,
grobów nie odwiedza∏, jako si´ wy˝ej
rzek∏o, tylko u augustianów o godzinie piàtej po po∏udniu bywa∏ na lamentacjach, które wybornà sztukà
muzycznà Êpiewali jego nadworni
Êpiewacy i Êpiewaczki z pomocà rozmaitych instrumentów. Warta, postawiona u wszystkich drzwi koÊcielnych
dla wstrzymania t∏oku, nie puszcza∏a,
tylko dystyngowaƒszych i tych póty tylko, póki si´ koÊció∏ nie zag´Êci∏. To
nabo˝eƒstwo z samej chyba dobrej
intencji króla i z jednej osoby jego
mog∏o byç przyjemne Bogu. Król albowiem swojà przewybornà kapelà
chcia∏ uczciç tajemnic´ Grobu Chrystusowego i raz ukl´knàwszy na pulpicie
modli∏ si´ nie poruszony i wlepiony
w Sanctissimum przez ca∏à t´ kantat´.
Inni zaÊ, którzy si´ dostali do koÊcio∏a,
którzy byli: senatorowie, ludzie dworscy, palestranci, dworacy, oficjerowie,
muzykanci od ró˝nych dworów, a wielu mi´dzy nimi dysydenci, obróciwszy si´
ty∏em do grobu a twarzà do kapeli na chórze grajàcej – jedni si´ delektowali melodià
instrumentów i wdzi´cznoÊcià wokalistów,
drudzy posy∏ali gestami umizgi nadobnym
Êpiewaczkom, zapomniawszy, ˝e si´ znajdujà w koÊciele, nie na operze.
Przy grobie w koÊciele kolegiackim drabanci królewscy, u panien benedyktynek
w koÊciele Âw. Trójcy artylerystowie koronni od wstawienia do grobu Chrystusa a˝
do rezurekcji trzymali wart´. Gdziekolwiek
zaÊ przed pa∏acami lub w koszarach sta∏y
szyldwachy ˝o∏nierskie, wsz´dzie przez ten
czas mieli karabiny na dó∏ rurami, a kolbami do góry obrócone, i ˝aden b´ben
˝o∏nierski lub kapela po ten czas nie da∏a
si´ s∏yszeç, stosujàc si´ do smutku koÊcielnego, który KoÊció∏ katolicki na pamiàtk´
Êmierci Chrystusowej w te dni oznacza.
Groby robione by∏y w form´ rozmaità, stosowanà do jakiej historii, z Pisma Êwi´tego
Starego lub Nowego Testamentu wyj´tej.
Na przyk∏ad reprezentowa∏y Abrahama
patriarch´, syna swego Izaaka na ofiar´
Bogu zabiç chcàcego, albo Józefa patriarch´ od braci swoich do studni wpuszczanego, albo Daniela proroka w jamie mi´dzy
lwami zostajàcego, albo Jonasza, którego
wieloryb po∏yka paszcz´kà swojà, i tym podobnie. Z Nowego Testamentu: Gór´ Kalwaryjskà z zawieszonym na krzy˝u Chrystusem, z ˝o∏nierzami, którzy go krzy˝owali, i z t∏umem ˚ydostwa, którzy si´ temu
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krzy˝owaniu przypatrowali; ska∏´, w której
grób by∏ wyci´ty i w którym cia∏o Chrystusowe by∏o z∏o˝one, z ˝o∏nierzami na stra˝y
grobu postawionymi, Êpiàcymi, albo te˝
innà jakà tajemnic´ m´ki lub zmartwychwstania Chrystusowego. Po niektórych koÊcio∏ach takowe wyobra˝enia by∏y ruchome.
Lwy b∏yska∏y oczami szklannymi, kolorami
iskrzàcymi si´ napuszczonymi i Êwiat∏em
z ty∏u oÊwieconymi, wachlowa∏y j´zorami
z paszcz´k wywieszonymi. Morze ba∏wany
swoje miota∏o. Longin siedzàcy na koniu

zbli˝a∏ si´ do boku Chrystusowego z w∏ócznià, Maryje, stojàce pod krzy˝em, r´ce do
oczów z chustkami podnosi∏y i jakoby zemdlone na dó∏ opuszcza∏y. W osobie albo
w∏aÊciwie mówiàc w wizerunku osoby, która by∏a treÊcià historii i argumentem,
wyrzni´ta by∏a dziura okràg∏a w piersiach
lub w boku tak wielka jak hostia, przez którà dziur´ widzieç si´ dawa∏a sama tylko
hostia w monstrancji b´dàca, za tà˝ osobà
na postumencie postawionej. Ozdabiano
te groby rzeêbà, malowaniem, arkadami

w g∏´bokà perspektyw´ u∏o˝onymi, Êwiat∏em rz´sistym lamp ukrytych i Êwiec oÊwieconymi, a po bokach i z frontu kobiercami
i szpalerami obs∏aniali, przesadzajàc si´
jedni nad drugich w ozdobnoÊci grobów.
Najpi´kniejsze groby bywa∏y u jezuitów i w
Warszawie u misjonarzów. Pijarowie warszawscy nie stroili grobu z historii, tylko wystawiwszy Sanctissimum na o∏tarzu wielkim, dostatkiem Êwiec woskowych bia∏ych
w pewnej symetrii tak na o∏tarzu, jako te˝
i gradusach jego nastawiali.

O rezurekcji
gdzie mieli konsystencje, a gdzie nie by∏o
˝o∏nierzy, mieszczankowie z ró˝nych cechów lub na wsiach parobcy. A ˝e ci ludzie
nie wyçwiczeni w taktyce cz´stokroç nie razem, lecz po jednemu lub po kilku wydali
ognia, co si´ czasem i ˝o∏nierzom trafia∏o,
przeto uros∏o przys∏owie mi´dzy myÊliwymi, kiedy w kniei g´sto do zwierza strzelano: „Strzelajà jak na rezurekcjà.“
W Warszawie, kiedy król mieszka∏, który
zawsze asystowa∏ rezurekcji z królowà lub
sam, jak kiedy znajdowa∏ si´ w kraju, zaczyna∏a si´ rezurekcja o godzinie ósmej
wieczornej. Drabanci jego we dwa rz´dy
uszykowani, ty∏ królewski sobà zas∏aniajàc,
szli wraz z procesjà obok Sanctissimum,
nad którym baldekin nieÊli senatorowie lub
urz´dnicy koronni orderowi. Skoro si´ ruszy∏a w koÊciele procesja, artyleria koronna w tyle koÊcio∏a farnego z harmat – na
Gnojowej Górze zatoczonych wyda∏a
ognia sto razy wcià˝. ˚e król August by∏
wzrostu wielkiego i oty∏y, a ku koƒcu pano-

wania swego ju˝ by∏ w podesz∏ym wieku,
przeto a˝eby si´ nie nadto mordowa∏ troistym koÊcio∏a obchodzeniem, w obecnoÊci
jego procesja nie chodzi∏a, tylko raz; po innych koÊcio∏ach warszawskich zacz´ta rezurekcja o godzinie jedenastej przed pó∏nockiem w koÊciele misjonarskim – ciàgn´∏a si´ po kolei koÊcio∏ów a˝ do Êwitania. Wielu by∏o z pospólstwa, którzy mieli
sobie za nabo˝eƒstwo biegaç od koÊcio∏a
do koÊcio∏a z jednej rezurekcji na drugà.
Najpunktualniejsi zaÊ byli w tym rodzaju
dewocji rzezimieszkowie, którzy mi´szajàc
si´ w ci˝b´, kieszenie z pieni´dzmi wyrzynali albo z nich zegarki, tabakierki lub
chustki ludowi wyciàgali. I choç kto poczu∏
takowe madrowanie w swojej kieszeni, b´dàc niesiony ci˝bà i ÊciÊniony jak w prasie,
albo si´ mu nie móg∏ odjàç, albo te˝ dosyç
dokaza∏, kiedy krzykiem gwa∏townym
i wczeÊnym swojej kalety zachwyceniem
z∏odzieja odstraszy∏.

(am)

Rezurekcja albo procesja w dzieƒ wielkanocny cum Sanctissimo z grobu wyj´tym
bywa∏a taka, jaka jest i dzisiaj, trzy razy
obchodzàca doko∏a po koÊciele wewnàtrz
albo doko∏a koÊcio∏a po cmentarzu lub
kru˝gankach koÊcielnych, wed∏ug sposobnoÊci, jaka gdzie by∏a. Zaczyna∏a si´ ta
procesja w miastach wielkich zazwyczaj
o godzinie pó∏nocnej z soboty na niedziel´. Gdzie atoli by∏y katedry, zaczyna∏a si´
w wieczór w sobot´ o godzinie dziewiàtej.
Po wsiach i miasteczkach ma∏ych, do których parochii nale˝a∏y wsie, zaczyna∏a si´
do dnia w niedziel´ albo te˝ na wschodzie
s∏oƒca. Niemal wsz´dzie po wsiach i ma∏ych miasteczkach podczas tej uroczystej
procesji strzelano z moêdzierzów, z harmatek, z organków, to jest kilku lub kilkunastu
rur w jedno ∏o˝e osadzonych, w jednym
rz´dzie ˝∏obkowatym zapa∏y majàcych,
lontem jak harmatki i moêdzierze zapalanych, albo te˝ z r´cznej strzelby, pod którà
w niektórych miejscach stawali ˝o∏nierze,
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Rok XIV nr 6 (290)

Fot. chor. Aleksander Sawicki

Z ks. pp∏k. Krzysztofem Karpiƒskim, Szefem Wydzia∏u Duszpasterskiego przy Dowódcy Mi´dzynarodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie
(MND CS) III zmiany rozmawiajà p∏k Adam Mazur i Rafa∏ Chromiƒski.

Modlitwa w intencji poleg∏ych pilotów

Ksi´˝e pu∏kowniku prosz´ powiedzieç,
jak zorganizowane by∏o duszpasterstwo w MND CS?
W sk∏ad naszej dywizji wchodzi∏y brygady
i bataliony mi´dzynarodowe. Brygada
ukraiƒska mia∏a dwóch kapelanów prawos∏awnych. Kapelanem ˝o∏nierzy bu∏garskich by∏ prawos∏awny subdiakon (absolwent szko∏y oficerskiej). Polskich kapelanów by∏o trzech. Kapelanem samodzielnej
Grupy Szturmowej by∏ ks. mjr Henryk Kaczmarek. Kapelanem Brygady Bojowej by∏
ks. pp∏k Czes∏aw Olszak. Ja pe∏ni∏em obowiàzki kapelana Dywizji i Szefa Wydzia∏u
Duszpasterskiego. Opiekà duszpasterskà
obj´ci byli nie tylko ˝o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´, ale tak˝e przebywajàcy w szpitalu polowym w Karbali, którzy byli pod opiekà
duszpasterskà ks. pp∏ka Olszaka. Z naszej
pos∏ugi korzystali tak˝e katolicy innych narodowoÊci – Amerykanie, S∏owacy (obecnie majà kapelana), Litwini, Ukraiƒcy. Kiedy nadarza∏a si´ okazja i ks. mjr Kaczmarek i ks. pp∏k Olszak przyje˝d˝ali do bazy,
ustalaliÊmy wspólnie „strategi´” duszpasterskà.
Jak wyglàda∏ dzieƒ s∏u˝by kapelana
w Iraku?
Musz´ powiedzieç, ˝e ka˝dy dzieƒ naszej
s∏u˝by wyglàda∏ inaczej, w zale˝noÊci od
sytuacji panujàcej na zewnàtrz bazy. Codziennie w bazie Alfa w Babilonie celebrowa∏em Msz´ Êw. o godz. 18.00. Msz´ Êw.
sprawowa∏em w kaplicy-namiocie, który
wznieÊli ks. mjr Piotr Majka i nasi ˝o∏nierze
z I zmiany. Chc´ podkreÊliç, ˝e kaplica zosta∏a zrobiona ze smakiem i by∏a bardzo
praktyczna. Zlokalizowana by∏a w pobli˝u
sztabu i dowództwa, a tak˝e niedaleko od
sto∏ówki. Bardzo cz´sto w kaplicy spotyka∏em ˝o∏nierzy, którzy modlili si´ w ciszy
i skupieniu w kaplicy-namiocie. Przychodzili tu tak˝e na modlitw´ ˝o∏nierze amerykaƒscy. Z kaplicy korzystali amerykaƒscy
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˝o∏nierze – protestanci. W ka˝dà niedziel´ o godz. 9.45 celebrowa∏em Msz´ Êw. dla ˝o∏nierzy z bazy. Msz´ Êw. dla ˝o∏nierzy Batalionu Logistycznego
i Grupy Szturmowej sprawowa∏em o godz. 11.30 w Al Hillah.
Kolejnà w Babilonie o godz.
18.00 celebrowa∏em na lotnisku.
Bardzo cz´sto ˝o∏nierze przychodzili na indywidualne rozmowy. W szczególnoÊci uczestniczàcy w akcjach bojowych,
a tak˝e ci, którzy prze˝yli obstrza∏.
Prosz´ powiedzieç, jak uk∏ada∏a si´ wspó∏praca z dowództwem Dywizji?
Kontakt z dowódcà Dywizji gen. broni Andrzejem Ekiertem mia∏em o ka˝dej porze
dnia i nocy. Godziny Mszy Êw. ustala∏em
z Panem genera∏em, tak by mog∏a uczestniczyç w nich jak najwi´ksza liczba ˝o∏nierzy. Dodam, ˝e gen. broni Ekiert co niedziel´ uczestniczy∏ we Mszy Êw. W imieniu
˝o∏nierzy, wyra˝am wielkie uznanie Panu
Genera∏owi Ekiertowi za wspania∏à postaw´ dowódcy, cz∏owieka, który prowadzi∏
nas przez pó∏ roku ci´˝kiej s∏u˝by.
Podczas III zmiany nasi ˝o∏nierze opuÊcili Camp Babilon i przenieÊli si´ do
Bazy Echo w Diwaniyah. Czy by∏o tam
jakieÊ miejsce, gdzie ˝o∏nierze mogli
spotykaç si´ na modlitwie?
W nowej bazie zasta∏em kaplic´, z której
wczeÊniej korzystali amerykaƒscy Marines.
Wymaga∏a ona gruntownego uporzàdkowania. Przy ogromnym wsparciu Dowódcy
Dywizji, uda∏o si´ przystosowaç kaplic´ do
celów liturgicznych. Prace w
kaplicy, oprócz naszych ˝o∏nierzy, wykonywali rumuƒscy saperzy. Wykonali wiele
prac stolarskich. Patronem
kaplicy jest Êw. Juda Tadeusz. Ten Âwi´ty towarzyszy
mojemu ˝yciu. Trzeba wyjaÊniç, ˝e Êw. Juda Tadeusz
g∏osi∏ Ewangeli´ w Mezopotamii i Persji. Jego misja
by∏a niezwykle trudna, podobnie jak nasza. Ta zbie˝noÊç faktów jest bardzo
znamienna. Tak˝e ˝o∏nierze
chcieli, by Patronem kaplicy
by∏ Êw. Juda Tadeusz. Kiedy
Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski odwiedzi∏ nas 22 grudnia 2004 r.
bardzo si´ ucieszy∏, ˝e Êw.
Juda Tadeusz b´dzie Patronem kaplicy.

POROZMAWIAJMY
Czy podczas s∏u˝by w Iraku zdarzy∏y si´
ksi´dzu jakieÊ sytuacje niebezpieczne?
W Camp Babilon prze˝y∏em ostrza∏ moêdzierzowy. Pociski rozrywa∏y si´ szerzàc groz´; od∏amki nie oszcz´dzi∏y naszej kaplicy-namiotu. Ucierpia∏ tak˝e kontener, w którym mieszka∏em. W czasie ostrza∏u by∏em
w kontenerze. Wtedy wpad∏ od∏amek, odbi∏
si´ rykoszetem od Êciany i wypad∏ przez
Êcian´ na zewnàtrz. Zatrzyma∏em ten od∏amek. Mog´ powiedzieç, ˝e wówczas „narodzi∏em si´ na nowo”. W takich sytuacjach
mo˝na liczyç si´ z zagro˝eniem ˝ycia. Podobnie by∏o w sytuacjach, kiedy wyje˝d˝a∏em z bazy, gdy˝ by∏a taka potrzeba ˝o∏nierzy. Za poÊrednictwem „Naszej S∏u˝by” wyra˝am ogromny szacunek i wdzi´cznoÊç
wszystkim ˝o∏nierzom, którzy byli w konwojach i patrolach oraz tym, którzy ochraniali
nasze bazy, za ich odwag´, poÊwi´cenie,
trud i oddanie. Jako kapelan zapewniam, ˝e
do koƒca ˝ycia b´d´ pami´ta∏ o naszych ˝o∏nierzach poleg∏ych w Iraku. ModliliÊmy si´
w ich intencji codziennie podczas Mszy Êw.
Prosz´ powiedzieç, jak pos∏uga ksi´dza
by∏a postrzegana przez ˝o∏nierzy?
˚o∏nierze przyjmowali mnie jak starszego
koleg´. Trudno mi o tym mówiç – zabrzmi
to ma∏o skromnie – ale uwa˝am, ˝e pos∏uga kapelana by∏a bardzo potrzebna. Mog´ to stwierdziç na podstawie cz´stych rozmów z ˝o∏nierzami i kadrà. Kapelani byli
dost´pni w ka˝dej chwili i dyspozycyjni. By∏o dla mnie wielkim honorem i zaszczytem,
˝e mog∏em s∏u˝yç w Dywizji, którà dowodzi∏ gen. broni Andrzej Ekiert. Chc´ podkreÊliç, ˝e dla ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´
w trudnych i niebezpiecznych warunkach
bardzo wa˝ne by∏o wsparcie modlitewne
ludzi w kraju. Dzi´kuj´ za te modlitwy.
Wiem, ˝e modli∏y si´ za nas dzieci, wierni
z parafii wojskowych i cywilnych. CzuliÊmy,
˝e Bóg czuwa nad nami.
Dzi´kujemy za rozmow´.
Na zdj´ciu Êlad po od∏amku w kontenerze ks. Kapelana
Fot. chor. Aleksander Sawicki

Pod opiekà Êw. Judy Tadeusza
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WIELKI TYDZIE¡
20 marca – NIEDZIELA PALMOWA [Mt 26,
14-27, 66 vel Mt 27, 11-54]
„Namiestnik zada∏ Mu pytanie: «Czy Ty
jesteÊ królem ˝ydowskim?» Jezus odpowiedzia∏: «Tak, Ja nim jestem».” (Mt 27, 11)
Dzisiaj KoÊció∏ rozpoczyna Wielki Tydzieƒ,
w którym wspomina najwa˝niejsze wydarzenia
zbawcze. W liturgii uobecniamy pamiàtk´ triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Mimo
wiwatujàcych t∏umów, Jezus wie, co si´ wydarzy
za kilka dni. Nastroje t∏umu szybko si´ zmieniajà. B´dzie odrzucony i skazany na Êmierç. My
trzymajàc w d∏oniach ga∏àzki palmowe, chcemy
podkreÊliç, i˝ prawdziwie uwa˝amy Jezusa za
Króla. Rozwa˝ajàc opis m´ki Paƒskiej wg Êw.
Mateusza, powoli zag∏´biamy si´ w rozwa˝anie
najwa˝niejszych tajemnic naszego zbawienia.
WIELKI PONIEDZIA¸EK [J 12, 1-11]
„Ubogich zawsze macie u siebie,
ale mnie nie zawsze macie”
(J 12, 8).
Olejek wart by∏ ok. trzysta denarów,
a to na owe czasy zawrotna suma.
Jednak wylanie go na stopy Jezusa nie
by∏o marnotrawstwem, bo nie ma „zbyt
drogich darów” dla Pana. On i tak jest
ponad to wszystko. Istotna jest przede
wszystkim motywacja, dla której sk∏adamy nawet tak cenny dar, jak owy
nardowy olejek. Mamy mieç przede
wszystkim na uwadze chwa∏´ Pana, a
przy niej nasze ziemskie dary blednà.
Dlatego istotny jest przede wszystkim
wymiar duchowy naszego daru oraz
intencja jego ofiarowania.

WIELKI CZWARTEK
MSZA Z POÂWI¢CENIEM KRZY˚MA
[¸k 4, 16-21]
„DziÊ spe∏ni∏y si´ te s∏owa Pisma, któreÊcie
s∏yszeli” (¸k 4, 21).
Czasem mamy pokus´ traktowaç ca∏e ˝ycie Jezusa i jego or´dzie, jako bardzo odleg∏e dzieje,
a Jego S∏owa jakby „dzia∏y i spe∏nia∏y si´” tylko
wtedy. Jednak nic bardziej b∏´dnego! S∏owa
Chrystusa, które wtedy „wypowiedzia∏ z mocà”,
spe∏niajà si´ tak˝e dziÊ – tu i teraz. B´dà tak si´
spe∏niaç a˝ do Jego powtórnego przyjÊcia, kiedy ostatecznie si´ wype∏nià. Dlatego nie bàdêmy na nie oboj´tni. My ˝yjàcy dzisiaj te˝ jesteÊmy jak owi ˚ydzi s∏uchajàcy Nauczyciela w synagodze. Tak jak wtedy przemawia∏ osobiÊcie,
tak teraz pos∏uguje si´ swoimi s∏ugami-kap∏anami, których pos∏a∏, aby oni powtarzali Jego
nauk´, a˝ do koƒca czasów.

Êmierci Boga–Cz∏owieka, aby pojednaç na nowo ludzi z Bogiem. Od tej chwili ka˝dy z nas ma
otwartà drog´ do nieba i jest wezwanym do
Êwi´toÊci. Wymaga ona jednak wspó∏pracy
cz∏owieka, bo Chrystus przez swojà Êmierç nie
zbawia „automatycznie”. Czy ja dzisiaj mog´ ze
spokojnym sumieniem spojrzeç na ukrzy˝owanego Chrystusa? Czy swoim ˝yciem nie odrzucam Jego ofiary? On czeka na moje nawrócenie, nie zwlekaj.
WIELKA SOBOTA [Mt 28, 1-10]
„A oto Jezus zastàpi∏ im drog´, mówiàc:
– WITAJCIE!” (Mt 28, 9).
Maria i Maria Magdalena przysz∏y obejrzeç
grób. W ten sposób Êwiadkowie Êmierci Jezusa
stajà si´ pierwszymi zwiastunami Jego Zmartwychwstania. Grzech sprowadzi∏ na Êwiat nie
tylko Êmierç, ale i zwyci´zc´ Êmierci – Chrystusa. Zmartwychwsta∏y Jezus odnawia
w nas wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç. On
daje nam si∏´ do pokonania grzechu,
gdy˝ to on zwyci´˝y∏ szatana. Idàc za
przyk∏adem Êwiadków Êmierci Chrystusa, bàdêmy wiernymi Êwiadkami i
g∏osicielami Jego Zmartwychwstania!

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA¡SKIEGO [J 20, 1-9 vel
¸k 24, 13-35] – Msza w dzieƒ
„Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, ˝e On ma powstaç z martwych”.
Pierwsze do grobu przybywajà kobiety. To One sà Êwiadkami tego, co
mia∏o si´ dokonaç i zosta∏o dokonane. Maria Magdalena wytrwa∏a
w przywiàzaniu do Jezusa, ale nawet
WIELKI WTOREK [J 13, 21-33,
w niej wiara si´ za∏amuje z chwilà
36-38]
przybycia do ju˝ pustego grobu. Przy„Panie, dokàd idziesz? ... Dokàd
bywajà równie˝ Piotr i Jan. Pusty grób
Ja id´, ty teraz za Mnà pójÊç nie
znaczy ju˝ w tym momencie coÊ wi´mo˝esz, ale póêniej pójdziesz”
cej. Uczniowie przekraczajà barier´
(J 13, 36).
l´ku i niewiary – zdajà sobie spraw´,
To pytanie stawia Piotr swemu Mistrzo˝e stajà si´ Êwiadkami tego, co ju˝
wi. Zakoƒczy∏a si´ Ostatnia Wieczerza
wielokrotnie zosta∏o wypowiedziane.
i Jezus powiedzia∏ Aposto∏om, co nieZmartwychwsta∏e cia∏o Jezusa Chrybawem nastàpi. Podczas drogi do
KoÊció∏ Garnizonowy w Âwidwinie – Droga krzy˝owa autorstwa Agnieszki Wardak
stusa jest êród∏em przemieniajàcej
ogrodu Getsemanii jeszcze raz mówi
mocy, która ogarnia ka˝dego cz∏oo potrzebie m´ki i koniecznoÊci zadoÊç
wieka i ca∏y materialny Êwiat przez Boga stwoczyniàcej ofiary za grzechy Êwiata. Jezus praMSZA WIECZERZY PA¡SKIEJ [J 13, 1-15]
rzony. I dziÊ trzeba nam przypominaç z radognie ofiarowaç si´ za swój lud, ale nie opuÊci go
„Potem nala∏ wody do miednicy. I zaczà∏
Êcià, ˝e jak Chrystus naprawd´ Zmartwychwsta∏
na zawsze, gdy˝ dla nas pozosta∏ w eucharyumywaç uczniom nogi i ocieraç przeÊcieraw ciele uwielbionym i przebóstwionym, tak i my
stycznej postaci chleba. Droga na krzy˝ jest drod∏em, którym by∏ przepasany“ (J 13, 5).
kiedyÊ równie˝ powstaniemy z martwych. Fakt
gà ka˝dego, kto chce byç uczniem Pana. PoPodkreÊlenie, ˝e Jezus umy∏ uczniom nogi, Êwiapustego grobu nie jest tylko Êwiadectwem o
wiesz zapewne: trudna ta mowa, któ˝ jej s∏udom w pe∏ni swego Bóstwa, pos∏annictwa i loZmartwychwstaniu Zbawiciela, ale równie˝ wechaç mo˝e? Musisz jednak zrozumieç, i˝ nie ma
sów, uwypukla pokor´ Jezusa: oto On, Bóg, odzwaniem do ˝ycia tà prawdà na co dzieƒ.
innej drogi do zbawienia jak przez krzy˝...
daje ludziom – swym uczniom, a tak˝e zdrajcy
us∏ug´, jakà spe∏niali niewolnicy. Chrystus naucza nas, ˝e przez taki gest, cz∏owiek zobowiàWIELKA ÂRODA [Mt 26, 14-25]
PONIEDZIA¸EK WIELKANOCNY [Mt 28, 8-15]
zany jest okazywaç chrzeÊcijaƒskà mi∏oÊç. Czy
„Co chcecie mi daç, a ja wam Go wydam”
„Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyja w swoim dzia∏aniu potrafi´ kierowaç si´ bez(Mt 26, 15).
szli w nocy i wykradli Go” (J 20, 13).
interesownoÊcià, oddaniem swoich ràk, a
W tym pytaniu, które zadaje Judasz, chodzi
˚o∏nierze dali si´ przekupiç ze zwyk∏ej chciwoprzede wszystkim serca? Trzeba nam si´ tego
o sprzedanie Jezusa Chrystusa – samego Boga–
Êci, bo ˚ydzi zap∏acili „sporo pieni´dzy”, aby
uczyç. Choç teraz nie rozumiesz, ale póêniej
–Cz∏owieka. Jak˝e cz´sto powtarza si´ ta scena
ukryç prawd´ i zapewnili im „bezpieczeƒstwo”.
zrozumiesz...
w ˝yciu ludzi. Wiele razy stawiamy to pytanie,
Je˝eli i my damy si´ zwieÊç, ˝e Jezus nie Zmarchoç pewnie nie wià˝emy ze sobà tej sceny, ale
twychwsta∏, to na có˝ nasza wiara? Nie dajmy
ka˝dy grzech jest zdradà Jezusa. Tyle razy ile
si´ oszukaç b∏´dnym naukom bo ci, którzy chcà
WIELKI PIÑTEK
zadajemy gwa∏t swemu sumieniu, tyle razy doukryç prawd´ o Jezusie zap∏acà „sporo pieni´„A gdy Jezus skosztowa∏ octu, rzek∏ ‘Dokona∏o
bijamy targu z „arcykap∏anami”. Zobacz, czy ty
dzy”, aby nas odwieÊç od êród∏a wiary. Pami´si´’ i sk∏oniwszy g∏ow´ odda∏ ducha” (J 19, 30).
przypadkiem nie czynisz podobnie jak Judasz?
tajmy jednak s∏owa Jezusa: „Nie bójcie si´” i nie
Jezus niewinnie umierajàc na krzy˝u, wykupi∏
Za co sprzeda∏eÊ Jezusa? Za awans, podwy˝k´,
traçmy wiary! Ona jest kluczem do ˝ywota
nas od Êmierci. My nie byliÊmy w stanie zadoÊçstanowisko, dla rozg∏osu, z l´ku...?
wiecznego.
uczyniç Bogu za nasze grzechy. Trzeba by∏o a˝
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W Wielkà Sobot´ wieczorem bàdê w niedziel´ rano odbywa∏y si´ Msze rezurekcyjne w salach gimnastycznych lub na placach apelowych. Uroczysty
charakter podkreÊla∏ udzia∏ chóru oraz orkiestry
„A po d∏ugim m´czeƒstwie zorz´ rozwiod´ nad wami i obdarz´ was czym anio∏ów obdaobozowej. Po Mszy odbywa∏a si´ rezurekcja.
rzy∏em przed wiekami: szcz´Êciem i tym, co obieca∏em na szczycie Golgoty: WolnoÊcià”.
Niecodzienny przebieg mia∏o wyjÊcie na nabo˝eƒ„Tak nam wszystkim dopomó˝ Ojcze ojców naszych”
stwo do koÊcio∏a jeƒców przebywajàcych w komandzie pracy Baumholder. Podlega∏o ono Stalagowi XII D Trier. Opisywane wydarzenie mia∏o
Po przegranej wojnie obronnej ró˝ne by∏y losy polniem pieÊni: „Kiedy ranne wstajà zorze”, a koƒczymiejsce w czasie Âwiàt Wielkanocnych 1941 r. Tak
skich ˝o∏nierzy. Wi´kszoÊç dosta∏a si´ do niewoli
li Êpiewajàc „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
przedstawi∏ je przebywajàcy w owym czasie
niemieckiej lub radzieckiej. Wed∏ug danych polWspólnie te˝ odmawiali modlitwy za poleg∏ych
w Baumholder Tadeusz Z∏otorowicz:
skich do niewoli niemieckiej trafi∏o 420 tysi´cy ˝o∏wspó∏towarzyszy broni. Uwidoczni∏y si´ jednak˝e
„Komendant obozu zdecydowa∏ si´ umo˝liwiç jeƒnierzy polskich, ale w obozach jenieckich znalaz∏o
pewne ró˝nice w dalszej organizacji ˝ycia religijnecom pójÊcie do koÊcio∏a na nabo˝eƒstwo w Niedziesi´ oko∏o 200 tysi´cy ˝o∏nierzy. Natomiast oficjalne
go w oflagach, w stalagach i komandach pracy. Jel´ Wielkanocnà. Do koÊcio∏a mieli pójÊç wszyscy
dane niemieckie zawierajà informacj´, ˝e do nieÊli bowiem w oflagach jeƒcy mogli w miar´ swobodzdrowi jeƒcy. Ju˝ o godzinie 6 rano zacz´to ustawoli wzi´to 694 tysiàce ˝o∏nierzy polskich, w tym
nie zaspokajaç swe potrzeby religijne, to nie zawsze
wiaç jeƒców w szyku marszowym. Wartownicy za30 tysi´cy oficerów. Z tego 10 tysi´cy zmar∏o na
by∏o to mo˝liwe w stalagach i komandach pracy.
chowywali si´ jak psy owczarskie, uganiajàce si´
skutek ran odniesionych w czasie walk, a 140 tysi´Wielki Tydzieƒ i Wielkanoc – symbole czasu przewokó∏ ogromnego stada. Wprowadzono nas do
cy zwolniono i wys∏ano do domu. W bilansie tym
mijania i odrodzenia – by∏y podobne w swej wypustego koÊcio∏a. Czu∏em si´ tutaj bardzo obco.
nale˝y jeszcze uwzgl´dniç niemiecko-radzieckà
mowie do sytuacji, w jakiej znaleêli si´ jeƒcy. PrzyPatrzàc na ksi´dza odprawiajàcego nabo˝eƒstwo
wymian´ jeƒców z lat 1939-1940. Strona niemiecpomina∏y im t´ chwil´, kiedy i oni, tak jak Chrystus,
nie mog∏em nie myÊleç o tym, ˝e w tym koÊciele,
ka przekaza∏a radzieckiej 13 757 jeƒców, otrzymuwyjdà wolni z obozów.
ten sam ksiàdz b∏ogos∏awi∏ hitlerowskich ˝o∏nierzy
jàc w zamian 42 492 jeƒców. Po zsumowaniu daW stalagach i komandach pracy w zasadzie jeƒcy
wysy∏anych na niszczenie tylu narodów w Europie
∏oby to 562 735 ˝o∏nierzy w niewoli niemieckiej.
szeregowcy i podchorà˝owie nie obchodzili uroczyi Afryce. Po nabo˝eƒstwie powrót do obozu, a w
Wed∏ug êróde∏ radzieckich Armia Czerwona wzi´∏a
Êcie Wielkanocy. Otrzymywali w pierwszy dzieƒ
obozie niespodzianka. Poniewa˝ by∏ rozkaz, aby
do niewoli oko∏o 230 670 ˝o∏nierzy polskich. LiczÊwiàt wolne, ale w drugim dniu musieli podjàç prawszyscy zdrowi jeƒcy poszli do koÊcio∏a, poszli
ba ta wzros∏a do oko∏o 240 tysi´cy, w tym 15 tysi´c´. OczywiÊcie nie stanowi∏o to regu∏y. By∏y stalagi
równie˝ do koÊcio∏a wszyscy wartownicy. Tymczacy oficerów – g∏ównie wskutek aresztowaƒ i dobroi komanda pracy, w których jeƒcy we w∏asnym zasem okaza∏o si´, ˝e z izby chorych uciek∏o 4 jeƒwolnego zg∏aszania si´ ˝o∏nierzy. Odbywa∏o si´ to
kresie starali si´ podnieÊç rang´ tego Êwi´ta. Orców. Niemcy zarzàdzili alarm. Jedna grupa zorgana terenach okupacji niemieckiej i radzieckiej. Biganizowali spotkania modlitewno-towarzyskie
nizowa∏a poÊcig za zbiegami,
lansujàc liczb´ jeƒców polskich
natomiast druga grupa zaj´∏a
w niewoli radzieckiej nale˝y
si´ przeliczaniem wszystkich
tak˝e uwzgl´dniç wymian´
jeƒców znajdujàcych si´ w oboniemiecko-radzieckà i oko∏o
zie. Po kilkakrotnym sprawdze20 tysi´cy zwolnionych jeƒców.
niu okaza∏o si´, ˝e w obozie
W sumie da∏oby to 191 265
liczba jeƒców jest zgodna, brajeƒców w niewoli radzieckiej.
kuje tylko czterech jeƒców
Ostatnie wyniki badaƒ wskazuz izby chorych. Chocia˝ ju˝
jà, ˝e po 20 wrzeÊnia 1939 r.
wszystko by∏o sprawdzone,
w obozach jenieckich zarzàNiemcy nie pozwalali jeƒcom
dzanych przez NKWD znalaz∏o
rozejÊç si´ do baraków. Zaposi´ ogó∏em 125 tys. osób,
wiedzieli, ˝e b´dziemy tak d∏uz których 42 tys. zwolniono na
go staç, a˝ wartownicy przytereny Zachodniej Ukrainy
prowadzà zbiegów. Godziny
i Bia∏orusi, 42,5 tys. w ramach
up∏ywa∏y jedna za drugà, a my
wymiany przekazano Niemwcià˝ staliÊmy. Pada∏ deszcz,
com, a 25 tys. wys∏ano do
wzmaga∏ si´ zimny wiatr, zapaobozów pracy.
da∏ zmrok, wartownicy nie wraJak wynika z powy˝szego racali a my staliÊmy. S∏absi zacz´li
chunku, ogó∏ jeƒców polskich
s∏aniaç si´ na nogach, niektóuleg∏ podzia∏owi na trzy grupy.
rzy osuwali si´ na ziemi´. G∏ód
Pierwszà z nich przewidziano
i zimno dokucza∏y coraz bardo zwolnienia, drugà do wydziej. Dopiero oko∏o godziny
miany, a trzecià do rozmiesz22.00 pozwolono nam pójÊç do
czenia w obozach hitlerowbaraków. Urzàdzili nam Niemskich lub radzieckich.
Nie mo˝na zapomnieç jeszcze Kpt. Teofil Szuliga przed namalowanym przez siebie obrazem „Zmartwychwstanie“, 1942 r., Oflag VI cy Wielkanoc – d∏ugo nie mogliÊmy jej zapomnieç.”
o jednej grupie jeƒców. Zali- Dorsten, ACMJW, Fototeka, sygn. 2756
Po uroczystym nabo˝eƒstwie
czali si´ do niej ˝o∏nierze, któjeƒcy sk∏adali sobie nawzajem
rzy bezpoÊrednio po wzi´ciu
˝yczenia i udawali si´ do sal na wspólne spo˝ywado niewoli zostali rozstrzelani oraz ci, których zaw barakach, a nawet nabo˝eƒstwa bez udzia∏u dunie poÊwi´conych pokarmów. Starano si´, by nie
mordowano po sfingowanych procesach przed sàchownego.
zabrak∏o na stole jajka wielkanocnego – symbolu
dami specjalnymi.
Z kolei w oflagach przebieg Âwiàt Wielkanocnych
powstawania nowego ˝ycia.
Skomplikowane by∏y dalsze losy ˝o∏nierzy polskich
mia∏ uroczysty charakter. W Wielkim Tygodniu
Z okazji Êwi´ta Wielkiej Nocy polskie w∏adze obopo 1939 roku. Z∏o˝y∏o si´ na to wiele czynników.
w kaplicach obozowi artyÊci plastycy wykonywali
zowe wydawa∏y odezwy do jeƒców. Nawiàzujàc do
Najwa˝niejsze z nich to po∏o˝enie geograficzne
stacje drogi krzy˝owej oraz budowali groby Jezusa,
sytuacji, w której wszyscy si´ znaleêli, podnosi∏y
paƒstwa polskiego oraz sytuacja polityczna w Eurowykorzystujàc przy tym jako budulec drewno i drut
wspó∏jeƒców na duchu, ˝yczàc im najwa˝niejszego,
pie w przededniu wojny. ˚o∏nierz polski nie spokolczasty. Zdarza∏o si´, ˝e figura Chrystusa by∏a
a mianowicie wolnoÊci. Oto jedna z takich odezw:
dziewa∏ si´, ˝e Polska – majàc podpisane umowy
naturalnej wielkoÊci. Czasami przykrywano jà
„Panowie, Koledzy!
o wzajemnej pomocy i nieagresji – stanie nagle
p∏aszczem ˝o∏nierskim.
Popielec, Wielki Post, Wielki Tydzieƒ, Zmartwychsamotnie w obliczu dwóch wrogów, z których jeden
Wielu jeƒców w tym okresie przyst´powa∏o te˝ do
wstanie, czas cichych i t´sknych ogromnie wspoby∏ gorszy od drugiego. ˚o∏nierz idàc na wojn´
sakramentu pokuty. Nie by∏a to rzecz ∏atwa dla kamnieƒ, tak licznych, jak gwiazdy na firmamencie,
przewidywa∏, co go mo˝e spotkaç. Jednak wielu nie
pelanów, zw∏aszcza gdy w obozie przebywa∏ jeden
czas wieczornych, rwàcych si´ w b∏´kitnà dal dusàdzi∏o, ˝e oddanie si´ do niewoli nie gwarantuje
na kilka tysi´cy jeƒców. Przyst´pujàcym do sakramaƒ w twardej i pos´pnej jesieni ˝ywota.
prze˝ycia wojny. Byli pewni, ˝e zwyci´zcy b´dà trakmentu pokuty w 1943 r. w oflagu VIB Dössel spoTam, gdzie w szarej p∏ótniance idzie ch∏op rozmotowaç ich zgodnie z prawem mi´dzynarodowym.
wiednik wr´cza∏ zdj´cie – „Pamiàtk´ Wielkanocnej
dlony modlitwà siewu, gdzie uratowana sygnaturka
Dodaç tu trzeba, ˝e polskie prawo wojenne ju˝ kilspowiedzi i komunii Êwi´tej odbytej w niewoli
˝a∏osnym g∏osem rzuca lud na kolana, do was matkaset lat temu zajmowa∏o si´ tym zagadnieniem,
w 1943 r.”, na którym widnia∏ cytat z Ewangelii Êw.
ko i ojcze, ˝ono i dzieci, wy skarby przedrogie na tej
poÊwi´cajàc humanitarnemu traktowaniu jeƒców
Jana: „Weêmijcie Ducha Âwi´tego, którym odpuÊciziemi, majàcy ojca, a przecie˝ bez ojca
osobne regulacje w Kodeksie.
cie grzechy, sà im odpuszczone, którym zatrzymaOto do was jak duchy
Po rozlokowaniu w obozach sta∏ych polscy oficerocie, sà zatrzymane” oraz podpis spowiednika.
Wplàtane wichrów podmuchy
wie, podoficerowie i szeregowcy wraz z kapelanaW tym przypadku ks. J. Misiaka.
Wspomnienia lecà
mi zacz´li organizowaç ˝ycie religijne. Rano i wieGdy ju˝ wszystko by∏o gotowe, jeƒcy wystawiali
˝e zacytuj´ s∏owa poety Mariana Tatarkiewicza.
czorem, jak nakazywa∏ obyczaj, zbierali si´ na
warty przy grobie Jezusa oraz pe∏nili dy˝ury podwspólnej modlitwie, rozpoczynali dzieƒ odÊpiewaczas adoracji PrzenajÊwi´tszego Sakramentu.
cd. na str. 13
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Pami´ç i to˝samoÊç

ofiary, jakiej wymaga∏o wprowadzanie
w ˝ycie wartoÊci i idea∏ów zwiàzanych
z poj´ciem ojczyzny. By∏y to te momenty,
w których prywata oraz tradycyjny polski
indywidualizm dawa∏y o sobie znaç jako
przeszkody. (…)
Podstawowe drogi tworzenia si´ wszelkich spo∏ecznoÊci prowadzà przez rodzin´ i co do tego nie mo˝na mieç ˝adnych
wàtpliwoÊci. Wydaje si´, ˝e coÊ podobnego mo˝na powiedzieç o narodzie. To˝samoÊç kulturalna i historyczna spo∏eczeƒstw jest zabezpieczana i o˝ywiana
przez to, co mieÊci si´ w poj´ciu narodu.
OczywiÊcie, trzeba bezwzgl´dnie unikaç
pewnego ryzyka: tego, a˝eby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodzi∏a si´
w nacjonalizm ...
MyÊl´, ˝e sposobem w∏aÊciwym jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu
jest bowiem to, ˝e uznaje tylko dobro w∏asnego narodu i tylko do niego dà˝y, nie liczàc si´ z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako mi∏oÊç ojczyzny, przyznaje
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak w∏asnemu, a zatem jest drodà do
uporzàdkowanej mi∏oÊci spo∏ecznej.

PATRIOTYZM
Refleksja nad poj´ciem ojczyzny rodzi
nast´pne pytanie: Jak w Êwietle takiego pog∏´bienia poj´cia ojczyzny rozumieç nale˝y patriotyzm?
Analiza poj´cia ojczyzny i jej zwiàzku z ojcostwem i z rodzeniem t∏umaczy te˝ zasadniczo wartoÊç moralnà patriotyzmu. JeÊli
pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu,
to odpowiedê jest jednoznaczna: wchodzi
on w zakres czwartego przykazania, które
zobowiàzuje nas, aby czciç ojca i matk´.
Jest to ten rodzaj odniesienia, który j´zyk
∏aciƒski wyra˝a terminem pietas, podkreÊlajàc wymiar religijny, jaki kryje si´ w szacunku i czci nale˝nym rodzicom. Mamy
czciç rodziców, gdy˝ oni reprezentujà wobec nas Boga Stwórc´. Dajàc nam ˝ycie,
uczestniczà w tajemnicy stworzenia,
a przez to zas∏ugujà na czeÊç podobnà do
tej, jakà oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie takà w∏aÊnie postaw´ wewn´trznà w odniesieniu do ojczyzny,
która dla ka˝dego prawdziwie jest matkà.
To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna
nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca
i matk´ i gruntuje w nas obowiàzek owej
pietas.

Patriotyzm oznacza umi∏owanie tego, co
ojczyste: umi∏owanie historii, tradycji, j´zyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest
to mi∏oÊç, która obejmuje równie˝ dzie∏a
rodaków i owoce ich geniuszu. Próbà dla
tego umi∏owania staje si´ ka˝de zagro˝enie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze
dzieje uczà, ˝e Polacy byli zawsze zdolni do
wielkich ofiar dla zachowania tego dobra
albo te˝ dla jego odzyskania. Âwiadczà
o tym tak liczne mogi∏y ˝o∏nierzy, którzy
walczyli za Polsk´ na ró˝nych frontach
Êwiata. Sà one rozsiane na ziemi ojczystej
oraz poza jej granicami. Wydaje mi si´
jednak, ˝e jest to doÊwiadczenie ka˝dego
kraju i ka˝dego narodu w Europie i na
Êwiecie.
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli i jako taka jest te˝ wielkim obowiàzkiem. Analiza dziejów dawniejszych
i wspó∏czesnych dowodzi, ˝e Polacy mieli
odwag´, nawet w stopniu heroicznym,
dzi´ki której potrafili wywiàzywaç si´ z tego
obowiàzku, gdy chodzi∏o o obron´ ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza
to, ˝e w niektórych okresach nie mo˝na by∏o dostrzec os∏abienia tej gotowoÊci do

Jan Pawe∏ II
Fragment ksià˝ki
Jana Paw∏a II „Pami´ç i to˝samoÊç“,
roz. MyÊlàc Ojczyzna... (Ojczyzna–naród–paƒstwo)

W 65. rocznic´ zbrodni katyƒskiej

W 65. rocznic´ mordu w Katyniu 5 marca
2005 r. w KoÊciele Êw. Anny na Krakowskim PrzedmieÊciu zosta∏a odprawiona
Msza Êw. w intencji ofiar. Msz´ Êw. celebrowali: ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katyƒskich, ks. Wac∏aw Kar∏owicz oraz ks. Stanis∏aw Ma∏kowski.
Katyƒ to by∏o celne uderzenie w samo serce narodu, w jego elity, obliczone na zniszczenie narodu polskiego. Stalin nigdy si´
bowiem nie pogodzi∏ z kl´skà w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 r. – Chcia∏
zniszczyç naród, b´dàcy tak blisko Matki
Bo˝ej, podkreÊli∏ kapelan Rodzin Katyƒskich. W∏adze sowieckie podj´∏y decyzj´,
mówi∏ ks. Peszkowski, w trybie specjalnym,
bez wyroku i bez sàdu. Katyƒ jest sprawà
narodowà, zaznaczy∏, o której nie wolno
nam zapomnieç. Prawd´ trzeba wyÊwietliç
do koƒca, podkreÊlano nawiàzujàc do
ostatniej decyzji w∏adz Federacji Rosyjskiej,
które mimo wczeÊniejszych deklaracji,
og∏osi∏y, ˝e nie przeka˝à stronie polskiej
ca∏oÊci dokumentacji dotyczàcej Katynia.
Pod koniec Mszy Êw. Stefan Melak, prezes
Komitetu Katyƒskiego odczyta∏ apel skiero-
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wany do Rosji: „Wzywamy w∏adze Rosji do
uznania tej zbrodni za zbrodni´ ludobójstwa, wskazanie miejsc mordu i ukrycia
cia∏ 7305 jeƒcow polskich i ujawnienia dokumentacji”.
W Katedrze warszawsko-praskiej pw. Êw.
Micha∏a Archanio∏a i Êw. Floriana 6 marca
2005, w IV Niedziel´ Wielkiego Postu, pod
przewodnictwem Abp. S∏awoja Leszka
G∏ódzia zosta∏a odprawiona Msza Êw.
w intencji Poleg∏ych i Pomordowanych na
Wschodzie. W koncelebrze Mszy Êw.
uczestniczy∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz P∏oski. W homilii biskup diecezji warszawsko-praskiej
podkreÊli∏, ˝e mimo tylu wysi∏ków, by
prawd´ Katynia przemilczeç, mimo zak∏amania, a nawet nikczemnoÊci posuni´tej do zbrodni, prawda zwyci´˝y∏a.
Msz´ Êw. z Katedry warszawsko-praskiej
transmitowa∏a na ˝ywo Telewizja Polonia. Po Mszy Êw. mo˝na by∏o obejrzeç
program artystyczny „Vinctis non Victis
– Pokonanym Niezwyci´˝onym”, w którym wystàpili znani aktorzy, m.in. Danuta Stenka i Micha∏ ˚ebrowski. UroczystoÊciom upami´tniajàcym 65. rocznic´
Katynia towarzyszy∏a wystawa o zbrodni
katyƒskiej, otwarta w podziemiach Katedry Êw. Floriana.
W Katedrze Polowej WP w Kaplicy Katyƒskiej zap∏on´∏y nowe znicze, a warszawiacy zatrzymywali si´ na krótkà modlitw´.
Kaplica Katyƒska zosta∏a poÊwi´cona
15 wrzeÊnia 2002 r. we wspomnienie
Matki Bo˝ej Bolesnej przez Prymasa Pol-

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Cia∏o polskiego oficera

Archiwum Ordynariatu Polowego WP

Na notatce z 5 marca 1940 r. widniejà
cztery podpisy: Stalina, Mikojana, Mo∏otowa i Woroszy∏owa. Podpisy na wag´ ˝ycia 21 768 tys. Polaków, którzy
strza∏em w ty∏ g∏owy zostali zamordowani 65 lat temu w lesie katyƒskim.
Bez sàdu skazano na Êmierç w Katyniu
55 procent kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej.

ski kard. Józefa Glempa. W kaplicy znajduje si´ relikwia z Kozielska, wizerunek
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej, wyryty na deseczce z obozowej pryczy przez por. Henryka Gorzechowskiego, zamordowanego
w Katyniu. Na Êcianach umieszczonych jest
15 tys. metalowych tabliczek z imionami
i nazwiskami ofiar oraz 7 tys. tabliczek
„NN”, symbolizujàcych bezimienne ofiary
z Katynia, Charkowa i Miednoje.
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Warto pomyÊleç

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ty Józef
Oblubieniec NMP
wspomnienie obchodzimy 19 marca

Âwi´ty Józef, potomek z rodu Dawida,
mà˝ sprawiedliwy (Mt 1,19; ¸k 1,27),
z woli Bo˝ej przeczysty ma∏˝onek Niepokalanej Dziewicy, a tym samym przybrany
Ojciec i ˚ywiciel Syna Bo˝ego. W Bo˝ym
planie zbawczym odegra∏ sumiennie
swoje zadanie. W najbli˝szym otoczeniu
cieszy∏ si´ szacunkiem. Szacunkiem darzy∏ go tak˝e pierwotny KoÊció∏, jak
Êwiadczà o tym chocia˝by Ojcowie KoÊcio∏a, którzy pozostawili w swoich
pismach cenne zdania o ˚ywicielu Paƒskim, a tak˝e pisma apokryficzne. Od
VIII wieku kult Êw. Józefa zaczà∏ przybieraç formy liturgiczne. Pojawia∏y si´ Êwi´ta ku jego czci, uk∏adano formularze
mszalne i modlitwy brewiarzowe. G∏ównà uroczystoÊç Êw. Józefa, 19 marca,
obchodzonà najpierw lokalnie, papie˝

Patron KoÊcio∏a Powszechnego, Kanady, Meksyku,
Austrii, Peru, Filipin, Bawarii, Czech, Tyrolu, Styrii, Koryntu,
dobrej Êmierci, rodzin, ma∏˝eƒstw, wychowawców, robotników,
m∏odzie˝y i dzieci, czystoÊci (dziewictwa), drwali, stolarzy, cieÊli, ko∏odziei,
in˝ynierów, grabarzy, podró˝ujàcych, banitów, bezdomnych; wzywany
w przypadku chorób oczu, w pokusach oraz rozpaczliwym po∏o˝eniu.
Pius V wpisa∏ do kalendarza powszechnego. Wraz z rozwojem bractw Êw. Józefa pojawi∏y si´ ró˝ne nabo˝eƒstwa, jak:
nowenna, marcowe, Êrodowe, nieustajàcej czci, godzinki, litanie i pieÊni. Pius IX
zwróci∏ uwag´ na Êw. Józefa jako patrona rodzin, ma∏˝eƒstw, wychowawców,
robotników, m∏odzie˝y i dzieci. W 1870
roku papie˝ ten og∏osi∏ Êw. Józefa Patronem KoÊcio∏a Powszechnego. W czasach
ju˝ nowo˝ytnych zacz´to go czciç jako
patrona dobrej Êmierci. Jego b∏ogos∏awiona Êmierç w obecnoÊci Jezusa i Maryi
z pewnoÊcià jest pragnieniem ka˝dego
chrzeÊcijanina.
Ikonografia prawie zawsze przedstawia
go jako starca, z Dzieciàtkiem Jezus na
r´ce, z narz´dziami cieÊli, z lilià, z kijem
w´drownym.

MyÊli nieprzedawnione

Âwiat bardziej wierzy
s∏owom kata
ni˝ ∏zom ofiary
Aleksander Wat

Pó∏ka z ksià˝kami

D∏ugo oczekiwana ksià˝ka Jana Paw∏a II
„Pami´ç i to˝samoÊç” trafi∏a na ksi´garskie
pó∏ki. Genez´ jej powstania nale˝y szukaç
w rozmowach, które w 1993 r. prowadzili
z Ojcem Âwi´tym w Castel Gandolfo ks.
prof. Józef Tischner i prof. Krzysztof Michalski, za∏o˝yciele Instytutu Nauk o Cz∏owieku w Wiedniu. Ksià˝ka poruszajàca tak
wa˝ne zagadnienia jak: wspó∏istnienie dobra i z∏a, wolnoÊç, problematyka Ojczyzny,
demokracja, uj´ta jest w form´ wywiadu.
Zawiera papieskie spojrzenie na cierpienia, jakie przynios∏y ze sobà ideologie nazizmu i komunizmu. Ojciec Âwi´ty podej16-31 marca 2005

muje prób´ zrozumienia cierpienia niezawinionego. PodkreÊla, ˝e ma ono g∏´boki
wymiar tajemnicy. Problematyka cierpienia
i jego znaczenia jest jednym z g∏ównych
motywów ksià˝ki.
W zakoƒczeniu Jan Pawe∏ II wraca do zamachu na jego ˝ycie. W tej cz´Êci zawarte
sà wspomnienia Abpa Stanis∏awa Dziwisza
z 13 maja 1981 r. Papie˝ napisa∏: „Wierzàcy jednak wie, ˝e obecnoÊci z∏a zawsze towarzyszy obecnoÊç dobra, obecnoÊç ∏aski.
(...) Odkupienie trwa. Tam, gdzie narasta
z∏o, roÊnie równie˝ nadzieja dobra. (...)
Nie ma z∏a, z którego Bóg nie móg∏by wyprowadziç wi´kszego dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie móg∏by uczyniç drogi
prowadzàcej do Niego”. Te s∏owa tchnàce
nadziejà umieszczone w zakoƒczeniu rzucajà Êwiat∏o na ˝ycie ka˝dego z nas.
Dotychczas „Pami´ç i to˝samoÊç” przet∏umaczono na 11 j´zyków. Ksià˝k´ wydano
ju˝ w 14 krajach. W Niemczech ukaza∏o
si´ ju˝ czwarte wydanie; we W∏oszech trzecie. Henryk Woêniakowski, Prezes Wydawnictwa ZNAK poinformowa∏, ˝e dochody
autorskie z polskiego wydania ksià˝ki przeznaczone zostanà na stypendia Fundacji
ks. Józefa Tischnera dla studentów z Europy Ârodkowej.
R. Ch.

„Pami´ç i to˝samoÊç“
Jan Pawe∏ II
Wydawnictwo ZNAK
Kraków 2005 r., ss. 176.
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Wszystko zacz´∏o si´ na górze Moria. Wtedy Anio∏ Bo˝y powstrzyma∏ Abrahama
przed zabiciem Izaaka. W zaroÊlach szamota∏ si´ baranek, którego Abraham zabi∏
jako ofiar´ dla Pana. Tak dope∏ni∏a si´ odpowiedê Abrahama, którà da∏ Izaakowi:
„Bóg upatrzy sobie baranka na ca∏opalenie" (Rdz 22,8). Póêniej Izraelici zabijali baranka 14. dnia miesiàca nisan, czyli w noc
wyjÊcia z Egiptu.
Wbrew pozorom, tamte wydarzenia ÊciÊle
wià˝à si´ z naszym prze˝ywaniem Êwiàt.
Chodzi o motyw ofiary, który pojawia si´
niemal we wszystkich religiach i który zosta∏ przej´ty równie˝ przez chrzeÊcijaƒstwo.
OczywiÊcie nie sta∏o si´ to przypadkiem.
W obydwu testamentach jest kilkaset
miejsc, w których mówi si´ o baranku
w kontekÊcie ofiary sk∏adanej Bogu. Mo˝na powiedzieç, ˝e baranek jest podstawowym zwierz´ciem ofiarnym, obok wo∏ów,
koz∏ów czy synogarlic.
Wigilia Paschalna, którà Êwi´tujemy co roku w ramach tzw. Triduum Paschalnego,

Baranek Paschalny

jest jednoczesnym wspominaniem wyjÊcia
Izraela z niewoli w Egipcie oraz tajemnicy
zbawienia dokonanego przez Chrystusa
na krzy˝u. Dwa dni poprzedzajàce Wigili´

Paschalnà, czyli Wielki Czwartek i Wielki
Piàtek, to w∏aÊnie przypomnienie ofiary
Chrystusa–Mesjasza, który od poczàtku
uto˝samiany by∏ z barankiem paschalnym,
nie tylko w tradycji duchowej ˚ydów, ale
i w osobie Jezusa. Jego wskaza∏, w∏aÊnie
jako baranka, Jan Chrzciciel nad Jordanem, mówiàc: „Oto Baranek Bo˝y, który
g∏adzi grzechy Êwiata“ (1,29).
To, co przed przyjÊciem Chrystusa by∏o niedoskona∏e, w Nowym Testamencie zast´puje doskona∏a Ofiara, którà jest Êmierç
Chrystusa na krzy˝u.
Ka˝da Msza Êw. nie tylko przypomina tamto wydarzenie, ale te˝ je uobecnia. Uczestnicy Eucharystii sà Êwiadkami tej samej
Êmierci Pana, choç bezkrwawej. Tak jak
w Starym Testamencie krew baranka mia∏a
chroniç przed Êmiercià, tak spo˝ywanie
Cia∏a Paƒskiego i picie Krwi chroni przed
Êmiercià wiecznà.
Ks. Marek ¸uczak
Fragment z ksià˝ki
„Uczestnicy czy niemi Êwiadkowie“

Liturgia
S∏ownik wybranych terminów i poj´ç
Adoracja – pe∏ne czci i uwielbienia uni˝enie si´ przed Bogiem,
wewn´trzne uznanie Jego nieskoƒczonej wy˝szoÊci. Od czasów
Êredniowiecza w szczególny sposób równie˝ przed Panem obecnym w Eucharystii – jako cicha adoracja, ale tak˝e publicznie podczas ca∏odziennego wystawienia, w czterdziestogodzinnym nabo˝eƒstwie, praktykowanym zw∏aszcza na poczàtku Wielkiego Postu.
Liturgia Wielkiego Piàtku zaprasza natomiast do adoracji krzy˝a.
Wierni podchodzà do krzy˝a i przez przykl´kni´cie sk∏adajà ho∏d
wywy˝szonemu na krzy˝u Chrystusowi jako zwyci´zcy. KoÊció∏ Prawos∏awny praktykuje natomiast gest po∏o˝enia na ikonie krzy˝a
czo∏a. W ten sposób wierni powierzajà Jezusowi wszystkie swoje
troski i cierpienia.
Aklamacja – zawo∏anie, jakim zgromadzona wspólnota wiernych
wyra˝a swojà aprobat´ i wspó∏udzia∏: Amen, Alleluja, Panie, zmi∏uj
si´; w d∏u˝szej postaci: Chwa∏a Tobie, Panie; G∏osimy Êmierç Twojà, Panie Jezu...; Bo Twoje jest królestwo...; Baranku Bo˝y... Przez
po∏àczenie poszczególnych aklamacji powstajà ca∏e hymny, jak
Âwi´ty, Âwi´ty... i Chwa∏a na wysokoÊci Bogu. Zawo∏ania te stanowià najdobitniejszà form´ uczestnictwa ca∏ej wspólnoty zarówno
w ca∏kiem prostych, jak i w uroczystych nabo˝eƒstwach liturgicznych, w których chór nie mo˝e ani nie powinien jej zast´powaç.
Ambona i o∏tarz – W czasie Eucharystii wierni otrzymujà pokarm
z dwóch sto∏ów: S∏owa i Chleba. Pierwszy nosi nazw´ ambony,
drugi to o∏tarz. Odnowiona liturgia zaleca, by by∏y ustawione blisko siebie. Ambona to podwy˝szone miejsce do czytaƒ biblijnych,
psalmu responsoryjnego i or´dzia wielkanocnego, ale tak˝e do
wyg∏aszania homilii i wypowiadania wezwaƒ w modlitwie powszechnej; nie przeznaczone natomiast dla komentatora i kantora
(czyli prowadzàcego Êpiew). Wierzchnia p∏yta wykonana przewa˝nie artystycznie i zaopatrzona w pulpit. O∏tarz – stó∏, na którym
sprawowana jest Eucharystia, na którym Pan uobecnia swojà Ofiar´ na krzy˝u i daje wiernemu ludowi siebie za pokarm. Poniewa˝
wyobra˝a Chrystusa, z regu∏y wykonany jest z kamienia. Powinien
staç wolno i stanowiç centrum wn´trza, ku któremu niejako spontanicznie kieruje si´ uwaga zgromadzonej wspólnoty.
Amen – Dos∏ownie: niech si´ tak stanie. Aklamacja ludu w odpowiedzi na s∏owa uwielbienia wypowiedziane przez prowadzàcego
modlitw´. W liturgii mszalnej zasadnicze znaczenie ma Amen wypowiadane na zakoƒczenie modlitwy eucharystycznej (tradycja

12

rzymska zaleca w tym wypadku odÊpiewanie trzy razy) i przed przyj´ciem komunii Êw. Je˝eli uwzgl´dnimy kolejnoÊç gestów: ukazanie
Chleba, s∏owa kap∏ana i odpowiedê wiernego – w tym przypadku
Amen staje si´ wyznaniem wiary.
Antyfona – W liturgii godzin (tzw. brewiarzu) refren rozpoczynajàcy i koƒczàcy psalm. W liturgii Mszy Êw. refren ten przeplatany jest
ze Êpiewem na wejÊcie i procesj´ komunijnà. Zwiàzana z charakterem obchodu liturgicznego, przyczynia si´ w znacznym stopniu
do jego w∏aÊciwego zrozumienia. Niestety, w Polsce najcz´Êciej jest
opuszczana. W takim przypadku wspomniane Êpiewy powinny nawiàzywaç do treÊci antyfony, co równie˝ jest rzadkoÊcià.
Aspersja – pokropienie zgromadzonych wiernych wodà Êwi´conà
na poczàtku Mszy niedzielnej zamiast aktu pokuty. Po pozdrowieniu kap∏an b∏ogos∏awi na pamiàtk´ chrztu wod´ i przy Êpiewie „Pokrop mnie hizopem, a stan´ si´ czysty” (w okresie Wielkanocy: „Widzia∏em wod´”) lub jakiejÊ innej stosownej pieÊni kropi nià lud; zakoƒczenie stanowi proÊba o odpuszczenie grzechów.
Asysta – Kiedy kap∏an by∏ jeszcze uwa˝any za jedynà osob´ sprawujàcà liturgi´, pozosta∏ych pos∏ugujàcych nazywano jego asystentami. W rzeczywistoÊci ka˝dy z nich spe∏nia pos∏ug´ sobie w∏aÊciwà, nie sà oni wi´c pomocnikami kap∏ana. OkreÊlenie to mo˝e
si´ zatem odnosiç jeszcze tylko do dwóch diakonów, którzy regularnie towarzyszà biskupowi w uroczystej celebracji.
B∏ogos∏awieƒstwo – nast´puje przez w∏o˝enie lub – przy wi´kszym zgromadzeniu – przez wyciàgni´cie ràk, szczególnie jednak
przez uczynienie znaku krzy˝a. Mo˝e byç samoistnà czynnoÊcià liturgicznà (np. b∏ogos∏awieƒstwo dzieci), g∏ównie jednak stanowi
normalnà form´ rozes∏ania na koƒcu celebry, jako zwyk∏e b∏ogos∏awieƒstwo albo jako uroczyste, potrójne b∏ogos∏awieƒstwo koƒcowe lub te˝ jako modlitwa b∏ogos∏awieƒstwa nad ludem.
Celebrans – OkreÊlenie to przesz∏o w ostatnim czasie wielkà ewolucj´. Do niedawna w ten sposób nazywano kap∏ana sprawujàcego NajÊwi´tszà Ofiar´. W nowym Katechizmie KoÊcio∏a Katolickiego napisane jest, ˝e liturgi´ „celebruje wspólnota”. Stàd w sensie
szerokim wszyscy uczestnicy zgromadzenia sà jego celebransami,
a kap∏an tej wspólnocie (in persona Christi – czyli dos∏. „w osobie
Chrystusa”) przewodniczy.

Rok XIV nr 6 (290)

M∏odzie˝ z kieleckiej Parafii Garnizonowej jako pierwsza przyj´∏a
Sakrament Bierzmowania z ràk nowego Biskupa Polowego

Dojrzali w wierze

Przed Mszà Êw. pontyfikalnà ks. kmdr Leon
Szot – Kanclerz Kurii Polowej WP przepyta∏
bardzo wnikliwie m∏odzie˝ przyst´pujàcà
do Sakramentu Bierzmowania stwierdzajàc
Jego Ekscelencji, ˝e m∏odzie˝ zda∏a egzamin bardzo dobrze.
Eucharystii przewodniczy∏ Biskup Polowy WP
i SG gen. bryg. Tadeusz P∏oski, a wspó∏koncelebransami byli mi´dzy innymi ks. kmdr
Leon Szot, ks. pra∏at Stanis∏aw Malinowski
– Dziekan Dekanatu Kielce-ÂródmieÊcie, do
którego terytorialnie przynale˝y Parafia
Garnizonowa, o. Grzegorz Marsza∏kowski
OFM Cap – Gwardian klasztoru w Kielcach.
Na poczàtku Mszy Êw. ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski bardzo serdecznie powita∏ Jego
Ekscelencj´. S∏owa powitania skierowa∏
równie˝ do kap∏anów koncelebrujàcych i
uczestniczàcych w Eucharystii, powita∏ tak˝e
serdecznie Rodziców, Krewnych, Âwiadków
Bierzmowania, Znajomych oraz M∏odzie˝
przyst´pujàca do Sakramentu Dojrza∏oÊci
ChrzeÊcijaƒskiej. Jego Ekscelencj´ przywita∏a równie˝ M∏odzie˝ i Rodzice proszàc
Ksi´dza Biskupa Polowego o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. OkolicznoÊciowà
homili´ wyg∏osi∏ Biskup Polowy przypominajàc s∏owa Chrystusa, aby wierzàcy w Niego nie byli bojaêliwi i l´kliwi, ale ˝eby byli w
˝yciu codziennym radosnymi i odwa˝nymi,
dajàc Êwiadectwo o przynale˝noÊci do Boga – „bàdêcie radosnymi Êwiadkami wiary
chrzeÊcijaƒskiej, bo do tego zobowiàzuje
Was M∏odzi Przyjaciele Sakrament Bierzmowania”. Dalej mówi∏ Jego Ekscelencja
m.in.: po przyj´ciu Sakramentu Dojrza∏oÊci
ChrzeÊcijaƒskiej na wzór Aposto∏ów i Matki
Bo˝ej, na których w Wieczerniku zstàpi∏
Duch Âwi´ty, bierzcie z Nich przyk∏ad. Moi
cd. ze str. 9

Biegnàc do was z najczystszà mi∏oÊcià m´˝a i ojca,
sk∏adamy wam ˝yczenia, by ta nadchodzàca obecnie wiosna by∏a ju˝ wiecznà wiosnà na ziemi i w duszach przez najd∏u˝sze lata ˝ycia waszego.
Wierzymy, ˝e to co odesz∏o w grób czasu, ju˝ nigdy
nie wskrzeÊnie wÊród nas. Niechaj najbardziej idealna nadzieja b´dzie podglebiem serc naszych, bo
oto ze Zmartwychwstaniem Syna Bo˝ego budzi si´
do nowego ˝ycia sko∏atany Êwiat. I mo˝e nigdy ˝adna nadchodzàca wiosna nie wplot∏a tyle kwiatów
nadziei w naszych marzeƒ krosna, co idàca wiosna.
Z wiosnà tà, która idzie, pozwólcie panowie koledzy, ˝e z∏o˝´ wam wszystkim bez ˝adnego wyjàtku,
p∏ynàce z braterskiego serca ˝yczenia Êwiàteczne
w postaci ucieleÊniajàcych si´ s∏ów nieÊmiertelnego
twórcy Trydjona, s∏ów które brzmià:
„A po d∏ugim m´czeƒstwie zorz´ rozwiod´ nad wami i obdarz´ was czym anio∏ów obdarzy∏em przed
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Drodzy – mówi∏ Biskup – macie przyznawaç
si´ do Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, a
nade wszystko jesteÊcie zobowiàzani broniç
i dawaç Êwiadectwo wierze w Pana Jezusa
zw∏aszcza wtedy, gdy ktoÊ z ironià lub premedytacjà b´dzie stara∏ si´ podwa˝aç
zasady wiary i moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej.
M∏odzie˝ przyjmowa∏a Sakrament Dojrza∏oÊci ChrzeÊcijaƒskiej z ràk Biskupa Polowego w radosnym skupieniu oraz w atmosferze modlitewnej, poniewa˝ taki klimat
stworzy∏ Jego Ekscelencja.
Na zakoƒczenie UroczystoÊci Bierzmowania M∏odzie˝ i Rodzice podzi´kowali bardzo
serdecznie Jego Ekscelencji za udzielony Sakrament Dojrza∏oÊci ChrzeÊcijaƒskiej. Nast´pnie Bierzmowani na znak wdzi´cznoÊci
wr´czyli kwiaty Jego Ekscelencji, Ksi´˝om,
Rodzicom, Nauczycielom i Wychowawcom.
Ksiàdz Biskup poÊwi´ci∏ pamiàtki dla bierzmowanych: krzy˝e i modlitewniki.
Ksiàdz p∏k Kazimierz Tuszyƒski bardzo serdecznie podzi´kowa∏ Jego Ekscelencji za
odprawionà Eucharysti´, za wyg∏oszonà
okolicznoÊciowà homili´ i za udzielenie
Sakramentu Bierzmowania. S∏owa podzi´Fot. Janusz Kamiƒski

Dnia 5 marca 2005 roku o godz. 11.00
w Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki
Bo˝ej Królowej Polski w Kielcach odby∏a
si´ uroczystoÊç bierzmowania, podczas
której Biskup Polowy WP i SG gen. bryg.
Tadeusz P∏oski udzieli∏ Sakramentu Dojrza∏oÊci ChrzeÊcijaƒskiej m∏odzie˝y
z Gimnazjum im. Stefana ˚eromskiego
w Kielcach, w liczbie 70 osób.

kowania skierowa∏ do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a w szczególny sposób podzi´kowa∏ Ks. Wikaremu Jerzemu
Piwowarczykowi i Pani Katechetce Urszuli
Zar´bie, którzy bezpoÊrednio byli odpowiedzialni za przygotowanie m∏odzie˝y do
Bierzmowania. Zwracajàc si´ do M∏odzie˝y
powiedzia∏ mi´dzy innymi: zapami´tajcie,
i˝ wielce powinniÊcie sobie to ceniç, ˝e
Bierzmowanie otrzymaliÊcie nie tylko z ràk
Biskupa Ordynariusza, ale tak˝e Genera∏a. Dlatego w szczególny sposób spoczywa
na Was obowiàzek bronienia wiary i moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej, na podobieƒstwo
˚o∏nierzy Polskich, którzy na przestrzeni
dziejów bronili granic naszej Ojczyzny
– Polski. Koƒczàc Ks. Pu∏kownik podzi´kowa∏ serdecznie za obecnoÊç i wspólnà modlitw´ od poczàtku do koƒca UroczystoÊci
Bierzmowania przedstawicielom spo∏ecznoÊci mundurowej: p∏k. dypl. Józefowi Kisielnickiemu – Szefowi Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Kielcach, pp∏k. Jerzemu Kucharskiemu – Komendantowi Centrum Szkolenia na Potrzeby Si∏ Pokojowych
i jego zast´pcy pp∏k. Robertowi Misztalowi,
a tak˝e kpt. Jaros∏awowi Uszyƒskiemu – Komendantowi Granicznej Placówki Kontrolnej (GPK) Stra˝y Granicznej w Kielcach.
UroczystoÊç Bierzmowania w Parafii Garnizonowej w Kielcach zakoƒczy∏ Biskup
Polowy udzielajàc pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
K.T.

wiekami: szcz´Êciem i tym, co obieca∏em na szczycie Golgoty: WolnoÊcià.”
Tak nam wszystkim dopomó˝ Ojcze ojców naszych.”
˚ycie religijne w niemieckich obozach jenieckich
zosta∏o okreÊlone Êcis∏ymi normami prawnymi,
zgodnymi w zasadzie z ustaleniami konwencji genewskiej, chocia˝ by∏y one ograniczane dodatkowymi wewn´trznymi przepisami. Zezwalano jeƒcom organizowaç ˝ycie religijne w zinstytucjonalizowanej formie, mianowicie: kaplica, kapelan,
nabo˝eƒstwo. Podejmowano jednak wobec nich
Êcis∏e Êrodki ostro˝noÊci.
Diametralnie odmienna sytuacja panowa∏a
w obozach na terenie ZSRR. W∏adze radzieckie
nie by∏y sygnatariuszem konwencji genewskiej,
a IV konwencj´ haskà uzna∏y za niewa˝nà. Oficjalnie zabroniono jeƒcom wykonywanie praktyk religijnych, stosowano surowe kary za z∏amanie tego zakazu. W zwiàzku z tym rozwin´∏o

si´ w obozach jenieckich konspiracyjne ˝ycie religijne.
Niezale˝nie od miejsca pobytu jeƒców, czy to w
obozach niemieckich czy radzieckich, niezale˝nie
od warunków prawnych tam istniejàcych, religia
zawsze mia∏a dla polskich jeƒców wojennych znaczenie fundamentalne. Pomaga∏a ˝o∏nierzom w
najtrudniejszych chwilach. By∏a lekarstwem na ich
ból po utracie bliskich, Ojczyzny i wolnoÊci. Pomaga∏a po ludzku przetrwaç nieludzkie warunki terroru, wreszcie umo˝liwia∏a zachowaç i piel´gnowaç
najwy˝sze wartoÊci: wiar´ w dobro, w drugiego
cz∏owieka, nadziej´ na wolnoÊç i powrót do normalnego ˝ycia.
p∏k dr Adam Mazur
W tekÊcie wykorzystano materia∏y z ksià˝ki Norberta
Honki ,,˚ycie religijne ˝o∏nierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny Êwiatowej”
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Diwaniyah
W bazie „Camp Echo” w Diwaniyah odby∏a si´ 27 lutego 2005 r. ceremonia po˝egnalna zmar∏ego ˝o∏nierza. P∏yta lotniska zape∏ni∏a si´ flagami pi´tnastu paƒstw,
które wchodzà w sk∏ad Wielonarodowej
Dywizji Centrum-Po∏udnie. Na po˝egnalnej zbiórce stan´li ˝o∏nierze dywizji,
a wÊród nich kompania honorowa, wystawiona przez kolegów Romka z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Warszawa
Amerykaƒscy lotnicy
w Katedrze Polowej WP
W III Niedziel´ Wielkiego Postu w Eucharystii w Katedrze Polowej uczestniczy∏a du˝a
grupa przedstawicieli Akademii Si∏ Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Amerykaƒskim lotnikom towarzyszyli polscy oficerowie lotnictwa. Mszy Êw. przewodniczy∏
Wikariusz Generalny ks. pra∏at p∏k S∏awomir ˚arski, a homili´ wyg∏osi∏ sekretarz Biskupa Polowego, ks. mjr Jan Osiƒski. W liturgii s∏owa w j´zyku angielskim uczestniczyli amerykaƒscy lotnicy.
O odwiecznym pragnieniu duchowym
cz∏owieka, o g∏odzie Boga, którego nie sà
w stanie zaspokoiç ˝adne wspó∏czesne
bo˝ki, mówi∏ w homilii ks. Jan Osiƒski.
W dialogu Chrystusa z Samarytankà przy
studni Jakubowej, powiedzia∏ ks. Osiƒski,
mo˝e si´ rozpoznaç ka˝dy wspó∏czesny
cz∏owiek. Ju˝ w V w. Êw. Augustyn pisa∏:

Podczas zbiórki, zmar∏ego
˝o∏nierza po˝egna∏ dowódca
Wielonarodowej Dywizji gen.
dyw. Waldemar Skrzypczak
oraz dowódca szwadronu mjr
Chrobak, który wyzna∏: „Mia∏em honor dowodziç takim
˝o∏nierzem, jakim by∏ «Góral»". Starszy szeregowy Góralczyk zosta∏ poÊmiertnie odznaczony Medalem Wielonarodowej Dywizji.
„Albowiem stworzy∏eÊ nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, Bo˝e”.
Po Mszy Êw. Wikariusz Generalny jeszcze
raz serdecznie powita∏ w imieniu Biskupa
Polowego amerykaƒskich goÊci w pierwszym KoÊciele Wojska Polskiego. Podzi´kowa∏ za ˝yczliwoÊç i przyjaêƒ okazywanà
naszym ˝o∏nierzom, uczestniczàcym u boku
Amerykanów w misjach stabilizacyjnych.
Z wielkà godnoÊcià amerykaƒscy lotnicy
odÊpiewali swój Hymn, odegrany przez organist´ katedry, a nast´pnie wys∏uchali
utworu Bacha wykonanego na pi´knie
brzmiàcych barokowych organach.
Jako przewodnik po historycznych i wspó∏czesnych Êladach obecnych w Katedrze Polowej poprowadzi∏ amerykaƒskich lotników
ks. mjr Jan Osiƒski. W Kaplicy Katyƒskiej
goÊcie dokonali pamiàtkowego wpisu. ˚ywo interesowali si´ lotniczymi akcentami
w katedrze, m.in. Kaplicà Lotników, gdzie
trwajà w∏aÊnie prace nad nowym wystrojem.
(E. J.)

*
„Napoleon i Polacy“
w Muzeum Wojska Polskiego
W Muzeum Wojska Polskiego zosta∏a otwarta
14 lutego nowa ekspozycja pt. Napoleon
i Polacy – wspólna inicjatywa Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Wojska Polskiego. Gospodarz muzeum wojska i wspó∏autor wystawy, p∏k Jacek Macyszyn podkreÊli∏, ˝e dzi´ki wspólnemu wysi∏kowi krajowych
muzealników uda∏o si´ po raz pierwszy
w okresie powojennym zgromadziç tak bogaty i ró˝norodny zbiór pamiàtek z epoki napoleoƒskiej. W uroczystoÊci otwarcia ekspozycji uczestniczy∏ równie˝ prof. Zdzis∏aw ˚y-

14

sier˝. Robert Szymanowicz

Kronika
Diecezji Wojskowej

Modlitwa ks. pp∏k Waldemara Rawiƒskiego
oraz salwa honorowa zakoƒczy∏y ceremoni´ wojskowà. Po odlocie Êmig∏owca
z trumnà ˝o∏nierza na pok∏adzie, w kaplicy
polowej odprawiona zosta∏a Msza Êw.
w intencji Êp. Romana Góralczyka. „Kochamy to, co jest cenne, pi´kne i szlachetne – mówi∏ w homilii kapelan – i dlatego
nasze ˝ycie musimy ka˝dego dnia udoskonalaç, nadawaç mu pi´kny kszta∏t, dzieliç
si´ tym wspania∏ym darem z innymi. Ale to
oznacza, ˝e ka˝dego dnia trzeba podejmowaç jakieÊ ryzyko. Podejmujemy ryzyko, bo
kochamy ˝ycie pe∏ne fascynacji”.
(W. R.)

*

*

gulski jun., wspó∏autor wystawy i kustosz Muzeum XX Czartoryskich z Krakowa.
BezpoÊrednià inspiracjà do zorganizowania
wystawy by∏a 200. rocznica koronacji cesarza Napoleona. WÊród najcenniejszych pamiàtek po cesarzu Napoleonie nale˝y wymieniç te ze zbiorów Ksi´˝nej Izabeli Czartoryskiej (m.in. g´sie pióro, którym podpisa∏
traktat w Amiens w 1802 r.). Organizatorzy
zgromadzili te˝ wiele cennych pamiàtek po
dowódcach walczàcych u boku Napoleona
o wolnoÊç Polski – generale Janie Henryku
Dàbrowskim, Józefie Ch∏opickim, Wincentym
Krasiƒskim, Stanis∏awie Klickim. Mo˝na m.in.
obejrzeç mundur, szabl´ i relikwiarz genera-

∏a Henryka Dàbrowskiego oraz ksià˝k´, która uratowa∏a mu ˝ycie, ze Êladem kuli.
Na wystawie znalaz∏o si´ ok. 300 zabytków
pochodzàcych ze zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego, Muzeum Narodowego z Krakowa,
Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Muzeum
Narodowego w Warszawie, Pa∏acu w Wilanowie, Archiwum Akt Dawnych i innych.
Na otwarcie wystawy przyby∏o wielu znakomitych goÊci ze Êwiata kultury, nauki, wojska.
Biskupa Polowego reprezentowa∏ Dziekan
Garnizonu Warszawa ks. p∏k Jan Domian.
Wystawa potrwa do 10 kwietnia 2005 r.
(E. J.)
Rok XIV nr 6 (290)

Diecezjalny Etap
Olimpiady Teologicznej
w Ordynariacie Polowym WP
W bie˝àcym roku szkolnym odbywa si´ XV
Olimpiada Teologii Katolickiej. Organizacja
obecnej edycji Olimpiady spoczywa na Diecezji E∏ckiej. Has∏o tegorocznej Olimpiady

GRUPA
W dniu 26 lutego 2005 r. o godz. 9.00 w GRUPIE
800-set ˝o∏nierzy z∏o˝y∏o przysi´g´ wojskowà na
sztandar wojskowy, na którym widnia∏ napis Bóg
Honor Ojczyzna.
Do uroczystej przysi´gi przygotowa∏ ˝o∏nierzy miejscowy kapelan ks. pp∏k Augustyn Dzi´giel poprzez
specjalne konferencje – wybrane zagadnienia
z etyki, spowiedê Êw. ˝o∏nierzy oraz uroczystà Msz´
Êw. z homilià. Przysi´g´ odebra∏ Pan p∏k Andrzej
Kaczorowski.
Ta przysi´ga mia∏a nadzwyczaj uroczysty charakter,
bo przyjecha∏ biskup pelpliƒski J.E. Ks. bp Jan Bernard Szlaga.
W przysi´dze uczestniczy∏o oko∏o 8 tys. goÊci z ró˝nych stron Polski.
W Grupie znajduje si´ 1. OÊrodek Szkolenia Kierowców i Po˝arnictwa. Garnizon Grupa nale˝y do jednych z najstarszych garnizonów w Polsce.
Ks. Biskup mi´dzy innymi powiedzia∏, ˝e jest to uroczystoÊç obywatelska, patriotyczna, religijna.
Przysi´ga bowiem jest z jednej strony od wojska
pos∏aniem do zaszczytnej s∏u˝by Ojczyênie, a jednoczeÊnie jest po stronie ˝o∏nierzy odpowiedzià
gotowoÊci podj´cia takiej s∏u˝by, dlatego gratuluj´
Panu komendantowi i wszystkim wychowawcom
˝o∏nierzy kolejnego osiàgni´cia, a jednoczeÊnie
˝o∏nierzom ˝ycz´, aby sprostali temu, co tak dobitnie i przekonujàco Êlubowali.

Pyszków
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ 2 marca w koÊciele pw. NMP Królowej
Polski w Pyszkowie (diec. kaliska) Mszy Êw. w intencji Êp. kaprala Romana Góralczyka, który poniós∏
Êmierç w Iraku. W homilii powiedzia∏, ˝e zmar∏y
˝o∏nierz „robi nam rachunek sumienia z naszego
˝ycia, z naszej s∏u˝by, z naszej postawy wobec
Ojczyzny”.
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Jerzy Szmajdziƒski,
Minister Obrony Narodowej, genera∏ Czes∏aw Piàtas, Szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni
Edward Pietrzyk. W imieniu Prezydenta RP Tadeusz
Ba∏achowicz, zast´pca Szefa Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego odznaczy∏ Êp. kpr. Góralczyka „Medalem za dzielnoÊç”.
– Nie ma s∏ów, którymi mo˝na by wyraziç cierpienie, które jest udzia∏em Najbli˝szej Rodziny naszego ˚o∏nierza, który poniós∏ Êmierç niosàc pokój
narodowi irackiemu, powiedzia∏ bp P∏oski. PodkreÊli∏, ˝e wielka jest wiara ludzi KoÊcio∏a w zmartwychwstanie Pana Jezusa, bo wierzà i widzà w tym
fakcie nadziej´ na swoje ˝ycie wieczne. „Wzorem
Êw. Jana oraz Êw. Magdaleny stojàcych wraz z Maryjà pod krzy˝em Jezusa, chcemy dzisiaj trwaç przy
Rodzicach i najbli˝szej Rodzinie. Uczestniczymy
w ich cierpieniu wspierajàc naszà modlitwà ich rodzinny krzy˝”.

nawiàzuje do zapowiedzianego przez Papie˝a Jana Paw∏a II Roku Eucharystii.
W Ordynariacie Polowym WP 3 marca
2005 r. przeprowadzono diecezjalny etap
Olimpiady Teologii Katolickiej. Komisja
w sk∏adzie: ks. mjr dr Zbigniew K´pa –
przewodniczàcy, p∏k dr Adam Mazur i Rafa∏ Chromiƒski – cz∏onkowie, po sprawdze-

niu regulaminowych testów wy∏oni∏a zwyci´zców:
I miejsce – Andrzej D´biƒski – LI LO im.
T. KoÊciuszki w Rembertowie
II miejsce – Adrian Pastuszak – LI LO im.
T. KoÊciuszki w Rembertowie
Uczestnicy etapu diecezjalnego pochodzili
z parafii wojskowych.

Niech Wam w tym Bóg dopomaga, któremu zawierzacie wszystkie swoje dobre czyny oraz przede
wszystkim swoje ˝o∏nierskie ˝ycie.
W tym te˝ duchu pragn´ Wam udzieliç swojego
b∏ogos∏awieƒstwa, aby umocniç Was na drog´ pe∏nienia tej zaszczytnej wojskowej s∏u˝by.
W uroczystej przysi´dze wojskowej oprócz ks. ka-

pelana wzià∏ te˝ udzia∏ ks. pra∏at Józef Talkowski
i ks. kan. Tadeusz Maliƒski oraz ks. kapelan Marek
Wera.
Po zakoƒczonej przysi´dze Ks. Biskup spotka∏ si´
z ˝o∏nierzami zawodowymi, którzy wrócili po pó∏rocznej misji stabilizacyjnej z Iraku.
Ks. pp∏k A. Dzi´giel SVD

Fot. ARS

Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e „kapral Roman Góralczyk
„s∏uga bezpieczeƒstwa i pokoju”, który „…jest w
r´ku Boga” robi nam rachunek sumienia z naszego ˝ycia, z naszej s∏u˝by, z naszej postawy wobec
Ojczyzny”. Robi nam rachunek sumienia z naszego honoru, z naszej sprawiedliwoÊci, uczciwoÊci;
z naszej mi∏oÊci do bliêniego, doda∏. Poleg∏y ˝o∏nierz zadaje nam dzisiaj pytanie o naszà gotowoÊç
do najwy˝szego poÊwi´cenia, poÊwi´cenia a˝ do
przelania krwi i oddania ˝ycia w obronie wolnoÊci,
sprawiedliwoÊci i pokoju na rzecz naszych bliênich.
„JeÊli chcemy byç wiarygodnymi Êwiadkami Chrystusa i wspó∏uczestnikami cierpienia Rodziców
i Rodziny, nie mo˝emy wyjÊç dzisiaj z tej Êwiàtyni
bez rachunku sumienia! Inaczej b´dziemy tylko politowania godnymi widzami ludzkiego dramatu”
– powiedzia∏ z naciskiem.
– Z najwi´kszà czcià chcemy pochowaç w ziemi ojczystej cia∏o kaprala Romana Góralczyka, który
∏aknà∏ i pragnà∏ sprawiedliwoÊci – nie tylko dla siebie, ale dla innych, cz´sto nieznanych ludzi – doda∏.
Msz´ Êw. koncelebrowali m.in. ksi´˝a kapelani, ks.
pp∏k Krzysztof Karpiƒski, który by∏ kapelanem III
zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie.
Ks. pp∏k Karpiƒski podkreÊli∏ odwag´, jakà charakteryzujà si´ ˝o∏nierze polscy s∏u˝àcy w Iraku. Doda∏,
˝e Êp. kpr. odda∏ ˝ycie za pokój. Kapelan podzi´kowa∏ szefowi resortu obrony i w∏adzom wojskowym za
to, ˝e byli z ˝o∏nierzami w Iraku w chwilach trudnych.

UroczystoÊciom pogrzebowym na przykoÊcielnym
cmentarzu parafialnym w Pyszkowie przewodniczy∏
Biskup Polowy WP.
Âp. kpr. Roman Góralczyk mia∏ 26 lat i by∏ ˝o∏nierzem 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Pochodzi∏ z rodziny wielodzietnej; mia∏ pi´cioro rodzeƒstwa. Poniós∏ Êmierç
w wypadku samochodowym, 25 lutego 2005 r.
w godzinach porannych. W wypadku zosta∏o rannych 4 polskich ˝o∏nierzy i 5 Irakijczyków. Od poczàtku trwania misji w Iraku zgin´∏o 17 polskich
˝o∏nierzy.
(R. Ch.)

Jarocin
We wszystkich koÊcio∏ach podczas Mszy Êw. i nabo˝eƒstw wierni modlà si´ o szybki powrót do
zdrowia Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. W parafii
Êw. Antoniego Padewskiego w Jarocinie i wojskowej Êw. Zygmunta ojciec proboszcz Marek
Janus zwróci∏ si´ z apelem o to, aby wszyscy ludzie, którym bliska jest osoba Papie˝a-Polaka
skupili si´ na modlitwie w domach w niedziel´
27 lutego. Modlitwa rozpocz´∏a si´ o godz.
21.00 dêwi´kiem dzwonów parafialnej Êwiàtyni.
Na znak solidarnoÊci z cierpiàcym Papie˝em
w oknach mieszkaƒ i domów ustawiono wtedy
zapalone Êwiece.
(L. S.)
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Fot. Krzysztof Chmarra

Bóg i ja...
tworzymy zawsze wi´kszoÊç!
Âw. Teresa z Avili

