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1920 – 2005

Odpoczà∏...

z nauczania
Ojca Âwi´tego

Mane nobiscum Domine
«Poznali Go przy ∏amaniu chleba» (por.
¸k 24, 35)
Znamienne jest, ˝e dwaj uczniowie z Emaus,
odpowiednio przygotowani przez s∏owa Pana, rozpoznali Go przy stole po prostym geÊcie «∏amania chleba». Kiedy ju˝ umys∏y
zosta∏y oÊwiecone i serca rozgrzane, «przemawiajà» znaki. Ca∏a Eucharystia sprawowana jest w dynamicznym kontekÊcie znaków,
które niosà bogate, jasne przes∏anie. To w∏aÊnie przez znaki tajemnica niejako ods∏ania
si´ przed oczami wierzàcego.
Jak podkreÊli∏em w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, wa˝ne jest, aby ˝aden wymiar NajÊwi´tszego Sakramentu nie by∏ pomini´ty.
Zawsze bowiem obecna jest w cz∏owieku pokusa, by zredukowaç Eucharysti´ do ludzkich
wymiarów, podczas gdy w rzeczywistoÊci to on
winien otworzyç si´ na wymiary tajemnicy.
«Eucharystia jest zbyt wielkim darem, a˝eby
mo˝na by∏o tolerowaç dwuznacznoÊci
i umniejszenia».
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e najbardziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest uczta. Eucharystia narodzi∏a si´ w wieczór Wielkiego
Czwartku w kontekÊcie wieczerzy paschalnej.
Dlatego w jej struktur´ wpisany jest sens
uczty: «’Bierzcie i jedzcie’... Nast´pnie wzià∏
kielich i ... da∏ im mówiàc: ‘Pijcie z niego
wszyscy’...» (Mt 26, 26-27). Ten aspekt
dobrze wyra˝a relacj´ komunii, którà Bóg
pragnie nawiàzaç z nami i którà my sami
winniÊmy rozwijaç w naszych wzajemnych
stosunkach.
Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e uczta eucharystyczna ma te˝ i przede wszystkim wymiar ofiarniczy. W niej Chrystus przedk∏ada
nam na nowo ofiar´ spe∏nionà raz na zawsze
na Golgocie. Choç jest w niej obecny jako
zmartwychwsta∏y, nosi znaki swej m´ki, której
«pamiàtkà» jest ka˝da Msza Êw., jak nam
przypomina liturgia aklamacjà po konsekracji: «G∏osimy Êmierç Twojà, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie...». Uobecniajàc przesz∏oÊç, Eucharystia równoczeÊnie
kieruje nas ku przysz∏oÊci – ku ostatecznemu
przyjÊciu Chrystusa na koƒcu dziejów. Ten
aspekt «eschatologiczny» nadaje sakramentowi Eucharystii porywajàcà si∏´, która pozwala
iÊç drogà chrzeÊcijaƒskà z nadziejà.
«Oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni...» (Mt 28, 20)
Wszystkie te wymiary Eucharystii ∏àczà si´
w aspekcie, który bardziej ni˝ jakikolwiek inny wystawia na prób´ naszà wiar´: jest to tajemnica «realnej» obecnoÊci. Zgodnie z ca∏à
tradycjà KoÊcio∏a wierzymy, ˝e pod postaciami eucharystycznymi jest rzeczywiÊcie obecny
Jezus. Jest to obecnoÊç – jak wymownie wyjaÊni∏
papie˝ Pawe∏ VI – którà nazywa si´ «realnà»
nie przez wykluczenie, tak jakby inne formy
obecnoÊci nie by∏y realne, ale przez antonomazj´, gdy˝ jej mocà ca∏y Chrystus staje si´
istotowo obecny w rzeczywistoÊci swego cia∏a
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i krwi. Dlatego wiara wymaga, byÊmy w obliczu Eucharystii mieli ÊwiadomoÊç, ˝e stajemy
przed samym Chrystusem. W∏aÊnie Jego
obecnoÊç nadaje innym wymiarom – uczty,
pamiàtki Paschy, antycypacji eschatologicznej
– znaczenie, które daleko wykracza poza
samà tylko symbolik´. Eucharystia jest tajemnicà obecnoÊci, przez którà spe∏nia si´ w najwznioÊlejszy sposób obietnica Jezusa, ˝e pozostanie z nami a˝ do skoƒczenia Êwiata.
Celebrowaç, adorowaç, kontemplowaç
Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica,
którà trzeba przede wszystkim dobrze celebrowaç. Trzeba, aby Msza Êw. zajmowa∏a
centralne miejsce w ˝yciu chrzeÊcijan i aby
ka˝da wspólnota dok∏ada∏a wszelkich staraƒ
dla jej uroczystego celebrowania, zgodnie z
ustalonymi normami, z udzia∏em ludu, korzystajàc z pos∏ugi ró˝nych osób wype∏niajàcych
zadania dla nich przewidziane, i z powa˝nà
troskà o zachowanie sakralnego charakteru,
którym powinien odznaczaç si´ Êpiew i muzyka liturgiczna. Konkretnym zobowiàzaniem
na ten Rok Eucharystii mog∏oby byç dok∏adne
przestudiowanie przez ka˝dà wspólnot´ parafialnà Ogólnego wprowadzenia do Msza∏u
Rzymskiego. Najlepszà zaÊ drogà wprowadzania w misterium zbawienia urzeczywistnianego w Êwi´tych «znakach» pozostaje
wierne uczestniczenie w wydarzeniach roku
liturgicznego. Pasterze niech gorliwie podejmà t´ katechez´ «mistagogicznà», tak drogà
Ojcom KoÊcio∏a, która pozwala odkryç znaczenie gestów i s∏ów liturgii, pomagajàc wiernym przejÊç od znaków do tajemnicy
i w∏àczyç w nià ca∏e swe ˝ycie.

Jan Pawe∏ II
Fragment listu apostolskiego do biskupów,
duchowieƒstwa i wiernych na Rok Eucharystii,
paêdziernik 2004–paêdziernik 2005
nr. 14-17

Liturgia
KoÊcio∏a

3 kwietnia II NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MI¸OSIERDZIA BO˚EGO [J 20, 19-31]
„Uwierzy∏eÊ dlatego, poniewa˝ Mnie
ujrza∏eÊ? B∏ogos∏awieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” (J 20, 29).
Nam cz´stym „niedowiarkom” postaç Êw.
Tomasza powinna byç szczególnie bliska.
On te˝ mia∏ wàtpliwoÊci i nie dowierza∏,
chcia∏ koniecznie dotknàç i zobaczyç. My
jak˝e cz´sto sceptycznie podchodzàcy do
wiary, chcielibyÊmy wszystkiego „dotknàç
i zobaczyç”. W sumie nie ma w tym nic
specjalnie dziwnego, po prostu jesteÊmy
s∏abymi ludêmi. Jednak Jezus wy˝ej stawia
wiar´ ni˝ fizyczne doÊwiadczenie, a ludzi
wiary nazywa „B∏ogos∏awionymi”. W∏aÊnie
wiara jest czymÊ takim, co wymyka si´ naszym ludzkim kategoriom, ale to w∏aÊnie
ona prowadzi nas do zbawienia.
4 kwietnia UROCZYSTOÂå ZWIASTOWANIA PA¡SKIEGO [¸k 1, 26-38]
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemo˝liwego” (¸k 1, 37).
Przyjrzyjmy si´ rozmowie Maryi z anio∏em.
Jako ludzie mamy prawo nie rozumieç Bo˝ych planów, bo jesteÊmy „tylko” ograniczonymi ludêmi. Maryja te˝ „po ludzku” nie
rozumie jak ma si´ staç to, co powiedzia∏
anio∏, bo „nie zna m´˝a”. Jednak w tym
pytaniu nie ma wàtpliwoÊci, tylko szczera
ch´ç zrozumienia. Bóg nie gniewa si´, gdy
cz∏owiek pyta, wymaga jednak ufnego zawierzenia swemu S∏owu. Bo˝a inicjatywa
jest zawsze dla dobra cz∏owieka, bez
wzgl´du na to, jak du˝e pytania, czy mo˝e
wàtpliwoÊci w nas budzi. Maryja jest w∏aÊnie wzorem postawy pe∏nego zaufania,
zw∏aszcza wtedy, gdy Bo˝y zamys∏ wydaje
si´ nam po ludzku „niemo˝liwy”.

Ostatni telegram
Jego Eminencja Ksiàdz Kardyna∏ Franciszek Macharski Arcybiskup
Metropolita krakowski, Kraków
Zbli˝a si´ Niedziela Mi∏osierdzia Paƒskiego. Z tej okazji pragn´ przes∏aç moje serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy b´dà si´ gromadziç w krakowskim Sanktuarium w ¸agiewnikach, aby wielbiç Boga za Jego przebaczajàcà mi∏oÊç. Pragn´
ponownie zawierzyç tej Mi∏oÊci KoÊció∏ i Êwiat, wszystkich ludzi na ca∏ym okr´gu ziemi, a tak˝e siebie samego w mojej s∏aboÊci.
Ciesz´ si´, ˝e w t´ niedziel´ rozpocznie si´ w Sanktuarium wieczysta adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. Nic tak, jak Eucharystyczna obecnoÊç Pana, nie uobecnia
dzie∏a mi∏osierdzia, które dokona∏o si´ przez Krzy˝ i Zmartwychwstanie. Niech zatem
ta obecnoÊç b´dzie dla wszystkich pielgrzymów êród∏em mocy i nadziei.
Wszystkim czcicielom Bo˝ego mi∏osierdzia z serca b∏ogos∏awi´:
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
Jan Pawe∏ II, Papie˝
Watykan 31 marca 2005 r.
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„Najdro˝si, ja jestem tak˝e synem ˝o∏nierza, dlatego czuj´ si´ blisko ka˝dego z was”.
(Jan Pawe∏ II do ˝o∏nierzy podczas Jubileuszu Wojska i Policji w Rzymie w 2000 roku)

TADEUSZ P¸OSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Drodzy ˚o∏nierze i Funkcjonariusze!
Weterani i Kombatanci!
Bracia i Siostry zwiàzani ró˝nymi wi´zami z wojskiem i formacjami mundurowymi!

Przesta∏o biç serce Umi∏owanego Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Sta∏o si´ to
2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Serce to ogarnia∏o mi∏oÊcià ludzi ca∏ego
Êwiata, wszystkich narodów i paƒstw, ukocha∏o tak˝e ludzi w mundurach.
Karol Wojty∏a urodzi∏ si´ w 1920 roku w rodzinie wojskowej w Wadowicach.
Zosta∏ ochrzczony przez kapelana wojskowego ks. mjr. Franciszka ˚aka. B´dàc kap∏anem, biskupem i kardyna∏em, obejmowa∏ swojà pasterskà pos∏ugà
wiernych archidiecezji krakowskiej. Pracujàc jako wyk∏adowca na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim niós∏ Êwiat∏o wiedzy studentom z miast i wiosek naszej Ojczyzny. Uczestniczàc w obradach Soboru Watykaƒskiego II mia∏ swój
wk∏ad w odnow´ KoÊcio∏a powszechnego. Wybrany na papie˝a, sta∏ si´ Namiestnikiem Chrystusa i Ojcem ca∏ego KoÊcio∏a. Jako syn ˝o∏nierza czu∏ si´
blisko ka˝dego, kto jako ˝o∏nierz s∏u˝y∏ pokojowi i sprawiedliwoÊci.
Ludzie w mundurach w naszej Ojczyênie pierwsze spotkanie z Janem Paw∏em prze˝yli w 1979 roku. By∏o to spotkanie nacechowane swoistym dramatyzmem, z powodu ideologizacji struktur paƒstwowych.
Papie˝ Polak przybywa∏ do Ojczyzny z darem pokoju i wolnoÊci. Zasiane
s∏owo by∏o zaczynem, który przemienia∏ ówczesnà rzeczywistoÊç. Otworzy∏
wtedy przed Polakami drog´ nadziei, wyzwoli∏ mi´dzyludzkà solidarnoÊç.
Umi∏owany Ojciec Âwi´ty podniós∏ Naród z kolan i odbudowa∏ jego wiar´
w siebie, wiar´, która niesie wolnoÊç i niepodleg∏oÊç.
Dzi´ki Jego zabiegom w 1991 roku zosta∏ reaktywowany Ordynariat Polowy i mianowany pierwszy po II wojnie Êwiatowej, Biskup Polowy oraz powsta∏y struktury duszpasterstwa wojskowego.
„Przywrócenie duszpasterstwa wojskowego – powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty
– z pewnoÊcià usuwa jakiÊ mur, jakim próbowano oddzieliç wojsko od spo∏eczeƒstwa” (Zegrze Pomorskie, 1991 r.).
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za to, ˝e dzi´ki Tobie Chrystus móg∏ wejÊç w bramy koszar i instytucji wojskowych!
W pami´ci Wojska Polskiego pozostanie spotkanie z Janem Paw∏em II
w Zegrzu Pomorskim podczas II pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku. To
spotkanie Ojciec Âwi´ty, po kilku dniach (8 VI 1991 r.), w Sali Teatru Wielkiego, nazwa∏ swoim „rezurekcyjnym odkryciem”.
„W ciàgu minionych dwunastu lat – powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty w Koszalinie
(2 VI 1991 r.) by∏em nieraz zapraszany przez poszczególne grupy armii w∏oskiej. (...) Wszystko to – w pewnym sensie – przygotowa∏o mnie do dzisiejszego spotkania. Musz´ dodaç, ˝e czeka∏em na t´ chwil´, z ˝alem myÊlàc, ˝e nie
mog´ mieç takich kontaktów z moimi rodakami. Kiedy dziÊ do tego dochodzi, od˝ywajà w mojej pami´ci s∏owa: «Z ziemi w∏oskiej do Polski»”. S∏owa
te jak widaç, sprawdzajà si´ na Papie˝u, gdy chodzi o spotkanie z wojskiem.
Podczas spotkania z ˝o∏nierzami Ojciec Âwi´ty powiedzia∏ nam, ˝e: „S∏u˝ba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiàzkiem. Musi byç tak˝e
wewn´trznym nakazem sumienia, nakazem serca”. Zwróci∏ si´ do nich z apelem: „(...) mi∏oÊç Ojczyzny, poczucie sprawiedliwoÊci, troska o bezpieczeƒstwo i wolnoÊç Polski niech wyznaczajà sens waszej wojskowej s∏u˝by”.
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za te s∏owa, które sta∏y si´ dla nas duchowym drogowskazem!
Szczególny charakter mia∏o spotkanie Papie˝a Polaka z Wojskiem Polskim w koÊciele garnizonowym Êw. El˝biety we Wroc∏awiu 31 maja 1997 roku, kiedy to dokona∏ jego poÊwi´cenia. W gotyckich, prastarych murach tej
Êwiàtyni ˝o∏nierze stan´li „jak Ojce”, by s∏u˝yç Bogu i Ojczyênie. Par´ lat
póêniej Ojciec Âwi´ty przyzna∏ koÊcio∏owi Êw. El˝biety zaszczytny tytu∏ Bazyliki Mniejszej.
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za poÊwi´cenie Bazyliki Êw. El˝biety we Wroc∏awiu
i za poÊwi´cone kamienie w´gielne pod nasze garnizonowe Êwiàtynie!
13 czerwca 1999 roku na Placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie Jan Pawe∏ II beatyfikowa∏ 108 M´czenników II wojny Êwiatowej, wÊród
nich ksi´dza kapelana komandora W∏adys∏awa Miegonia.
Wojsko Polskie na spotkanie z Piotrem naszych czasów przyby∏o do Sandomierza, do miasta, w którym W∏adys∏aw Miegoƒ przygotowywa∏ si´ do kap∏aƒstwa. Podczas tego spotkania nasz Rodak g∏osi∏ nam, ˝e „prawdziwa jest
tylko mi∏oÊç z∏àczona z Bogiem”. Mówi∏ do nas: „Nie l´kajcie si´ ˝yç wbrew
obiegowym opiniom i sprzecznym z Bo˝ym prawem propozycjom. Odwaga
wiary wiele kosztuje, ale wy nie mo˝ecie przegraç mi∏oÊci! Nie dajcie si´ zniewoliç! Nie dajcie si´ uwieÊç u∏udom szcz´Êcia, za które musielibyÊcie zap∏aciç zbyt wielkà cen´, cen´ nieuleczalnych cz´sto zranieƒ lub nawet z∏amanego ˝ycia [w∏asnego i cudzego]! Pragn´ wam powtórzyç to, co kiedyÊ ju˝ po-
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wiedzia∏em do m∏odzie˝y: «tylko czyste serce mo˝e w pe∏ni kochaç Boga! Tylko czyste serce mo˝e dokonaç wielkiego dzie∏a mi∏oÊci, jakim jest ma∏˝eƒstwo! Tylko czyste serce mo˝e w pe∏ni s∏u˝yç drugiemu»”.
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za wyniesienie na o∏tarze ksi´dza kapelana komandora W∏adys∏awa Miegonia, który sta∏ si´ dla nas wzorem i or´downikiem
w niebie! Dzi´kujemy za Twoje wskazania dotyczàce mi∏oÊci!
Na szlaku pielgrzymki Jana Paw∏a II w 1999 roku znalaz∏a si´ Katedra Polowa Wojska Polskiego. Ojciec Âwi´ty po poÊwi´ceniu pomnika Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie niespodziewanie zatrzyma∏ si´ ko∏o wojskowej katedry. Kompania Reprezentacyjna odda∏a honory Ojcu Âwi´temu.
Przedstawiciele kadry zawodowej wr´czyli Ojcu Âwi´temu bukiet ró˝. Na papieskie zawo∏anie: „Czo∏em ˝o∏nierze” ludzie w mundurach odpowiedzieli
gromkim: „Czo∏em, Wasza ÂwiàtobliwoÊç”. Papie˝ pob∏ogos∏awi∏ wtedy duszpasterstwo wojskowe, ˝o∏nierzy i odnowiony fronton Katedry Polowej.
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za pasterskie b∏ogos∏awieƒstwo!
Ludzie wojska pokochali Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a. PrzybywaliÊmy do
Rzymu, bioràc udzia∏ w audiencjach generalnych i prywatnych. W Wiecznym
MieÊcie meldowali si´ ˝o∏nierze oraz funkcjonariusze Stra˝y Granicznej i Biura Ochrony Rzàdu. By∏o tak choçby 19 maja 1999 roku, kiedy to 2,5 tysi´czna rzesza Polaków z kraju i emigracji, po uroczystoÊciach upami´tniajàcych
55. rocznic´ bitwy o Monte Cassino zameldowa∏o si´ w Watykanie.
Podczas Jubileuszu Wojska i Policji w Roku Âwi´tym, w dniach 18 i 19 listopada 2000 roku us∏yszeliÊmy pami´tne s∏owa Papie˝a Polaka: „AbyÊcie zaÊ
mogli wype∏niç swoje powo∏anie, weêcie na siebie – wedle znanych s∏ów aposto∏a Êw. Paw∏a – pe∏nà zbroj´ Bo˝à. (...) Staƒcie wi´c (do walki) przepasawszy biodra wasze prawdà i oblók∏szy pancerz, którym jest sprawiedliwoÊç,
a obuwszy nogi w gotowoÊç g∏oszenia dobrej nowiny o pokoju”.
Ojcze Âwi´ty, dzi´kujemy za wszystkie audiencje i spotkania z Tobà!
Z woli Umi∏owanego Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II zosta∏em powo∏any na
Biskupa Polowego Wojska Polskiego po moim Poprzedniku Arcybiskupie
S∏awoju Leszku G∏ódziu. Moja nominacja mia∏a miejsce 16 paêdziernika
2004 roku, na poczàtku og∏oszonego przez Jana Paw∏a Roku Eucharystii.
W wydanym na Rok Eucharystii LiÊcie Apostolskim „Mane nobiscum Domine” Jan Pawe∏ II pisze o tych, którzy pragnà byç s∏ugami pokoju, bezpieczeƒstwa i wolnoÊci narodów (KDK 79): „Rozdarty obraz naszego Êwiata, który
wszed∏ w nowe tysiàclecie z widmem terroryzmu i tragedii wojny, bardziej ni˝
kiedykolwiek wzywa chrzeÊcijan, by prze˝ywali Eucharysti´ jako wielkà szko∏´ pokoju, gdzie formujà si´ m´˝czyêni i kobiety, którzy na ró˝nych szczeblach
zaanga˝owania w ˝ycie spo∏eczne, kulturalne, polityczne dzia∏ajà na rzecz
rozwijania dialogu i komunii” (Mane nobiscum Domine, 27).
S∏owa Ojca Âwi´tego z Listu „Zostaƒ z nami, Panie” wyznaczajà tak˝e kierunek mego pasterskiego pos∏ugiwania, dlatego wybra∏em je jako biskupie
zawo∏anie.
Ojcze Âwi´ty, jako Biskup Polowy wraz z ˝o∏nierzami dzi´kuj´ za postawienie mnie przy sterze Diecezji Wojskowej i za Twój Eucharystyczny List, który
zainspirowa∏ mnie do szczególnego ukierunkowania mojej pos∏ugi na Eucharysti´!
Z wszystkich garnizonów wojskowych i ˝o∏nierskich serc rozlega si´ dziÊ
hymn „Te Deum” za ˝ycie i b∏ogos∏awionà pos∏ug´ Jana Paw∏a II. W ten
hymn uwielbienia w∏àczajà si´ ˝o∏nierze z garnizonów w Gdyni, Krakowie,
Lublinie i Olsztynie, z poligonów w Drawsku Pomorski i Orzyszu, z uczelni
wojskowych i centrów szkolenia. Uwielbiajà Boga za Jana Paw∏a Wielkiego
˝o∏nierze misji pokojowych i stabilizacyjnych w Iraku i w Afganistanie,
w Libanie i na Wzgórzach Golan, w Kosowie, BoÊni i Hercegowinie, w Kwaterze G∏ównej NATO w Mons i Brukseli. W ten Êpiew wdzi´cznoÊci w∏àczajà si´ funkcjonariusze Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Druhny
i Druhowie organizacji harcerskich.
Ciebie Boga wys∏awiamy za to, ˝e da∏eÊ nam Jana Paw∏a II, najwi´kszego
z rodu Polaków.

+ Tadeusz P∏oski
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Jedyna ofiara
i kap∏aƒstwo
Chrystusa
Ewangelia Êwi´tego Jana mówi o tajemnicy Eucharystii w szóstym rozdziale. Na kanwie podobnej do
Ostatniej Wieczerzy jest opisany cud
kilku chlebów rozdzielonych t∏umowi
i w tym samym czasie Jezus mówi
o Chlebie, który daje ˝ycie, to znaczy o Swoim Ciele i o Swojej Krwi,
które sà prawdziwym Pokarmem
i prawdziwym Napojem; kto wierzy
w Jezusa Chrystusa, spo˝ywa Jego
Cia∏o i otrzymuje mo˝liwoÊç ˝ycia
wiecznego. Jest trudno zrozumieç t´
mow´ na temat Eucharystii: tylko
ten, który szuka Jezusa a nie siebie
samego ma dost´p do Niej (por. J 6,
14. 26). Taka ÊwiadomoÊç wyrazi∏a
si´, po Pi´çdziesiàtnicy, poprzez nieprzerwane trwanie wiernych ochrzczonych w nauce Aposto∏ów, we
wspólnocie braterskiej i w ∏amaniu
chleba (por. Dz 2, 42. 46; 20,
7-11), w „wieczerzy Paƒskiej“ (por.
1 Kor 11, 20). Tutaj jest fundamentalny wymiar apostolski Eucharystii.
Teksty nowotestamentalne o Eucharystii, prze˝ywanej jako dzi´kczynienie i jako tajemnica sakramentalna,
ukazujà, ˝e – rozpoznajàc Cia∏o
i Krew Pana w Komunii Chleba i Wina konsekrowanego – rozpoznaje
si´ obecnoÊç Jego samego. W tym
samym czasie uwa˝a si´ za rzecz
bardzo powa˝nà, godnà prawdziwego pot´pienia, uto˝samianie
„wieczerzy Paƒskiej“ z jakimkowiek
innym posi∏kiem (por. 1 Kor 11, 29).
Ponadto, Aposto∏ uwa˝a za rzecz
powszechnie znanà, ˝e obecnoÊç
Pana w Swoim Ciele i Krwi nie zale˝y od stanu tego, który je spo˝ywa
oraz, ˝e ich przyj´cie tworzy ze
wszystkich jedno Cia∏o, poniewa˝
z nich wyp∏ywa ˝ycie Chrystusa; bycie jednym sercem i jednà duszà
(por. Dz 2, 46; 4, 32-33), a˝ do
mo˝liwoÊci wspólnoty dóbr, co charakteryzowa∏o KoÊció∏ apostolski,
który dzieli∏ radoÊci i cierpienia swoich cz∏onków, to znaczy ˝y∏ mi∏oÊcià
(por. 1 Kor 12, 26-27).
Z tego obrazu biblijnego mo˝na wyciàgnàç nast´pujàce sta∏e elementy
prawdy o Eucharystii, które czynià
z sakramentu O∏tarza jednà rzeczywistoÊç ofiarnà i kap∏aƒskà: dzi´kczynienie i uwielbienie Ojca, tajemnica Misterium paschalnego, sta∏a
obecnoÊç Pana.

Mamy Papie˝a
w Niebie
Pielgrzymka górali ofiarowa∏a Papie˝owi Janowi
Paw∏owi II sosn´. Posadzona w ogrodach watykaƒskich usch∏a w 1985 roku. Papie˝ napisa∏ wówczas
wiersz do sosny.

I padniesz martwa.
Obca ziemia ci´ pogrzebie
Drzewo moje!
Czy b´d´ szcz´Êliwszy od ciebie?

Gdzie winnice, gdzie wonne pomaraƒcze rosnà
Ty domowy mój prostaku, zakopiaƒska sosno.
Od matki, od sióstr swoich oderwana rodu,
Stoisz sieroto, poÊród cudzego ogrodu.

HABEMUS PAPAM
Annuntio vobis gaudium magnum – Habemus Papam! Zwiastuj´ wam radoÊç wielkà – MAMY PAPIE˚A!
Nie sposób nie pami´taç powy˝szych s∏ów, które w
dniu 16 paêdziernika 1978 roku zosta∏y og∏oszone
ze Wzgórza Watykaƒskiego Urbi et Orbi – Miastu
i Âwiatu. Zwiastuj´ wam radoÊç wielkà – Habemus
Papam, Mamy Papie˝a. Jest nim najczcigodniejszy
biskup KoÊcio∏a Krakowskiego Karol kardyna∏ Wojty∏a, który przyjà∏ imi´ Jan Pawe∏ II.
KoÊció∏ og∏osi∏ Êwiatu radosnà nowin´ Habemus
Papam – Mamy Papie˝a.
W wielkim, ogólnonarodowym uniesieniu, my
Polacy, powtarzaliÊmy z radoÊcià, zachwytem i zdumieniem te dwa s∏owa – Habemus Papam – My Polacy „Mamy Papie˝a”.
Jak˝e odmiennà wiadomoÊç us∏yszeliÊmy w dniu
wczorajszym, w godzinie, w której na Jasnej Górze
Polska i Polacy zgromadziliÊmy si´ na modlitwie
przed obliczem Matki Bo˝ej, Królowej Polski, przed
obliczem Tej, która przez Boga samego zosta∏a dana Narodowi Polskiemu ku obronie.

Jak˝e tu mi∏ym goÊciem jesteÊ memu oku.
Bowiem oboje doÊwiadczamy jednego wyroku.
I mnie tak˝e wynios∏a pielgrzymka daleka.
I mnie na cudzej ziemi czas ˝ycia ucieka.
Czemu˝, choç ci´ starania czu∏e otacza∏y,
Nie rozwin´∏aÊ wzrostu, utraci∏aÊ si∏y?
Masz tu wczeÊniej i s∏oƒce i rosy wyÊnione
A przecie˝ ga∏àzki twe blednà pochylone.
Wi´dniejesz! Usychasz!
Smutna poÊród kwitnàcej p∏aszczyzny
I nie ma dla ciebie ˝ycia,
Bo nie ma Ojczyzny.
Drzewo wierne!
Nie zniesiesz wygnania, t´sknoty.
Jeszcze troch´ jesiennej
I zimowej s∏oty…

cd. na str. 10
Fot. Rafa∏ Chromiƒski

Rok Eucharystii

Kazanie wyg∏oszone 3 kwietnia 2005 r. podczas Mszy Êw.
w intencji zmar∏ego Ojca Âwi´tego JANA PAW¸A II
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Rok XIV nr 7 (291)

WIELKANOC NA MISJACH
Wielkanoc w Libanie
Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL
w Libanie uroczyÊcie i donioÊle obchodzi∏ tegoroczne Âwi´ta Wielkanocne.
Wielki Tydzieƒ, rozpocz´ty Niedzielà
Palmowà, prze˝ywaliÊmy w Tibninie
razem z ˝o∏nierzami kontyngentu gaƒskiego (którzy w tym mandacie nie majà kapelana katolickiego). Gaƒczycy,
przez swój ˝ywio∏owy Êpiew, przyczynili si´ do uÊwietnienia liturgii. Przed
Mszà Êw. z palmami w r´ku wyruszyliÊmy na procesj´. Równie˝ w Naqourze
nasi ˝o∏nierze przynieÊli na liturgi´ wykonane przez siebie pi´kne palmy, które jako pamiàtk´ wezmà do swoich rodzinnych domów.
Âwi´te Triduum Paschalne, rozpocz´te
w Wielki Czwartek, zgromadzi∏o równie˝
liczne grono „libaƒczyków“. Dzi´kowaliÊmy Bogu za dar sakramentu kap∏aƒstwa
i eucharystii, modlàc si´ za Biskupa Polowego i ks. kapelanów. Nast´pnie adorowaliÊmy Pana Jezusa w „ciemnicy“.
Wielki Piàtek M´ki Paƒskiej by∏ obchodzony w sposób szczególny. Liturgia Wielko-

piàtkowa, M´ka Paƒska (którà wespó∏ z naszym ks. kapelanem odczytali: pp∏k Artur
Potocki, mjr dr Micha∏ Wodzis∏awski i kpt. Dariusz Je˝),
adoracja Krzy˝a Êw., Droga
Krzy˝owa a póêniej adoracja
Pana Jezusa w grobie (który
wykona∏ nasz kapelan ks. pp∏k
Roman Dziadosz), by∏y dla
nas okazjà do odnowienia
˝ycia religijnego. Adoracja
trwa∏a do pó∏nocy. G∏´bokim
prze˝yciem by∏a dla nas warta przy grobie Paƒskim, którà z dumà pe∏niliÊmy w mundurach ˝o∏nierza polskiego.
Jako pierwsza na warcie stan´∏a kompania
medyczna, którà reprezentowa∏y m.in. pani kapitan Gra˝yna Goryszewska i pani
doktor Katarzyna Wojcieszak. Zmiany wart
odbywa∏y si´ co pó∏ godz. i uczestniczy∏o
w nich ponad dwudziestu ˝o∏nierzy ró˝nych
stopni.
W Wielkà Sobot´ po poÊwi´ceniu ognia
i pascha∏u, odnowiliÊmy przy Êwiecach
w r´ku przyrzeczenia chrztu Êwi´tego. Równie˝ i w tym dniu kaplica by∏a pe∏na. Wszystkie czytania
obsadzali nasi ˝o∏nierze.
Kulminacyjnym momentem
tych podnios∏ych dni by∏
dzieƒ Wielkanocy, rozpocz´ty Mszà Êw. i procesjà rezurekcyjnà, która przesz∏a uroczyÊcie po terenie naszego
obozu. Na Rezurekcj´ przyjechali nasi koledzy z Tibnina oraz ponad dwudziestu
Gaƒczyków, którzy prowadzili liturgi´ s∏owa w swoim
j´zyku i w czasie Mszy Êw.
wykonali kilka radosnych
pieÊni. By∏a te˝ pieÊƒ w j´zy-

ku libaƒskim, którà pi´knie zaÊpiewa∏a pani Mira Akka, mieszkanka Naqoury.
Ks. kapelan w swoim p∏omiennym kazaniu
zach´ca∏ wszystkich zebranych do odnowy
˝ycia i czerpania si∏ duchowych ze zmartwychwstania Paƒskiego.
Po Eucharystii udaliÊmy si´ na uroczyste
Êniadanie wielkanocne. Nasz Dowódca
pan pp∏k Jerzy SzczeÊniak z∏o˝y∏ wszystkim
Êwiàteczne ˝yczenia i odczyta∏ te, które
przysz∏y do nas z Polski. Nasi wspaniali kucharze popisali si´ jak zwykle mistrzowskim kunsztem. Na stole wielkanocnym nie
zabrak∏o pysznych potraw, które wszystkim
bardzo smakowa∏y. By∏a mi∏a i serdeczna
atmosfera, przypominajàca ciep∏o rodzinnego domu.
W Poniedzia∏ek Wielkanocny, ks. kapelan
nie zapomnia∏ o dyngusie i po Mszy Êw.
wyszliÊmy mokrzy z kaplicy.
Te Âwi´ta Wielkanocne, które sp´dziliÊmy
na ziemi libaƒskiej, z dala od Ojczyzny
i naszych rodzin, d∏ugo pozostanà w naszej pami´ci jako wspania∏e duchowe
prze˝ycie. W tych dniach, chocia˝ tak ró˝ni, czuliÊmy si´ jak jedna rodzina, zapominajàc o wszelkich uprzedzeniach.
kpt. Dariusz Je˝

Wielkanoc w Belgii
Na poczàtku Wielkiego Tygodnia polscy dowódcy z Belgii, z Mons i Brunssum, z∏o˝yli w obecnoÊci kapelana
ks. pp∏k. Augustyna Ros∏ego ˝yczenia
Êwiàteczne kadrze s∏u˝àcej w Belgii.
By∏ to mi∏y akcent w zwiàzku z ostatnim tygodniem Wielkiego Postu i zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami.
Wielki Tydzieƒ w Mons rozpoczà∏ si´ od
spowiedzi Êwi´tej. W Êrod´ po nabo˝eƒstwie pokutnym wierni zgromadzili si´ na
nabo˝eƒstwie, które by∏o przygotowaniem
do rachunku sumienia. Nast´pnie kapelani: amerykaƒski, niemiecki i polski spowiadali przyby∏e rodziny. Wszyscy mogli
skorzystaç z sakramentu Pokuty i Pojednania. W Wielki Czwartek we Mszy Êw. cele1-15 kwietnia 2005

browanej przez ks. p∏k.
Macoux w j´zyku angielskim, uczestniczy∏a cz´Êç
polskich rodzin, która
na czas Âwiàt musia∏a
pozostaç w Belgii.
W Wielki Piàtek odby∏o
si´ nabo˝eƒstwo pasyjne, a w Wielkà Sobot´ mogliÊmy poÊwi´ciç
przyniesione pokarmy
wed∏ug polskiej tradycji.
I tak doczekaliÊmy si´
kolejnej Wielkanocy,
która tutaj szczególnie
powita∏a nas wiosennà
pogodà.
AR

5

Wielkanoc w Iraku
Od 24 do 27 marca br. w bazie Echo Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ad Diwaniyah w Iraku mia∏y miejsce
obchody Triduum Paschalnego.
Do polskich ˝o∏nierzy w Iraku przyby∏a ze Êwiàtecznà wizytà delegacja polityków i wojskowych, m.in.: Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke, pos∏anka na Sejm RP El˝bieta Radziszewska,
dowódca Wojsk Làdowych gen. broni Edward Pietrzyk. Biskupa
Polowego reprezentowa∏ Wikariusz Generalny ks. pra∏at p∏k S∏awomir ˚arski, któremu towarzyszyli przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego ewangelickiego i prawos∏awnego.

WIELKI CZWARTEK
Mszy Êwi´tej Wieczerzy Paƒskiej, która jest pamiàtkà ustanowienia
Eucharystii i sakramentu kap∏aƒstwa, przewodniczy∏ ks. p∏k. ˚arski. Iracka kaplica zgromadzi∏a wielu ˝o∏nierzy, którzy pod koniec
liturgii z∏o˝yli ˝yczenia swoim kap∏anom.

WIELKI PIÑTEK
Rozwa˝anie m´ki i Êmierci Chrystusa by∏o g∏ównà treÊcià nabo˝eƒstwa Wielkopiàtkowego. Uwag´ wiernych skupi∏ Grób Paƒski,
który ∏àczy∏ elementy narodowe, ˝o∏nierskie i irackie. Projektantem
Grobu jest Sadi, iracki architekt, w bazie Echo t∏umacz j´zyka
arabskiego, który nawiàza∏ do dawnego sposobu grzebania.

WIELKANOC

WIELKA SOBOTA
Sobotni poranek zgromadzi∏ wielu ˝o∏nierzy, którzy popisali si´
niezwyk∏à pomys∏owoÊcià w przygotowaniu koszyków ze Êwi´conkà. Fakt ten zadziwi∏ dziennikarzy, jak równie˝ ˝o∏nierzy koalicji.

Podczas Mszy Êwi´tej Wigilii Paschalnej, Wikariusz Generalny
udzieli∏ sakramentu bierzmowania szeÊciu ˝o∏nierzom.
Wczesnym niedzielnym rankiem, z Kaplicy pw. Êw. Judy Tadeusza
wyruszy∏a procesja rezurekcyjna. W homilii, ks. p∏k ˚arski nawiàza∏ do s∏ów Ojca Âwi´tego, traktujàcych o czynieniu pokoju.
Po Mszy Êwi´tej goÊcie z Polski i ˝o∏nierze spotkali si´ przy tradycyjnym Êwiàtecznym stole wielkanocnym.
Obchody Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego pozwoli∏y nam
wszystkim na g∏´bokà refleksj´ nad ˝yciem oraz piel´gnowaniem
naszych polskich tradycji.
MZM
Foto: Archiwum MND CS

Aby tradycji sta∏o si´ zadoÊç

IRACKIE ÂWI¢CONKI
Jak polska tradycja ka˝e, w Wielkà Sobot´ 26 marca br.,
w kaplicy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie
w Camp Echo, w Ad Diwaniyah w Iraku mia∏o miejsce
Êwi´cenie pokarmów.
Pokarmy pob∏ogos∏awi∏ kapelan Dywizji ks. pp∏k Waldemar
Rawiƒski. Wk∏ad do koszyków zapewni∏y paczki z Polski, które polscy ˝o∏nierze otrzymali od swych rodzin. Nasi ˝o∏nierze
okazali si´ bardzo pomys∏owi, zast´pujàc czasami koszyki wiklinowe he∏mami.
st. chor. Grzegorz Jasianek
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Ostatnia katecheza
To by∏a katecheza o najwa˝niejszej sztuce
˝ycia – o umieraniu. Mo˝e najcenniejsza
w tym momencie dziejów Êwiata, który
robi wszystko, by Êmierç i cierpienie usunàç z pola widzenia sumieƒ.
To odchodzenie by∏o mowà znaków. Zacz´∏o
si´ w czwartek, jak przed dwoma tysiàcami
lat w Getsemani. Zgodà na wype∏nienie woli
OpatrznoÊci do koƒca. A˝ do „wykona∏o si´”.
A˝ do „Amen” – niech si´ tak stanie. Tylko, ˝e
tym razem uczniowie nie spali, czuwali na
modlitwie w KoÊcio∏ach, na adoracji przed
NajÊwi´tszym Sakramentem. Prorok naszych
czasów Jan Pawe∏ II wskaza∏ nam przecie˝
w Roku Eucharystii jedyne êród∏o mocy wspierajàcej naszà ludzkà s∏aboÊç. Polscy katolicy
pokazali, ˝e s∏owa wypowiadane przez 26 lat
pontyfikatu polskiego papie˝a nie pad∏y na
ja∏owà gleb´. WiedzieliÊmy, gdzie powinniÊmy w tych chwilach byç – jak najbli˝ej Chrystusa, w Jego KoÊciele. Âciskajàc ró˝aƒce
w r´kach, b∏agaliÊmy Jego i naszà Matk´, by
czuwa∏a nad bezpiecznym przejÊciem z ˝ycia
do ˝ycia. I choç w zakamarkach serca by∏o
bezg∏oÊne b∏aganie o cud, to przecie˝ innà
czàstkà duszy przeczuwaliÊmy, ˝e nie mo˝emy
ju˝ ˝àdaç wi´kszej ofiary, ˝e ofiara jego ˝ycia
w∏aÊnie si´ dope∏nia.
Osobisty fotograf papie˝a, Arturo Mari, wyzna∏ przed kamerami, ˝e najwa˝niejszym
zdj´ciem jego ˝ycia jest to z ostatniego Wielkiego Piàtku: Jan Pawe∏ II przytulony do krzy˝a. Ju˝ wtedy ten niestrudzony pielgrzym nie
móg∏ iÊç, ten mistrz s∏owa nie móg∏ mówiç.
Mà˝ boleÊci, stopiony z krzy˝em – byli jedno.
Krzy˝ – za sprawà umierajàcego na oczach
Êwiata Papie˝a – znowu stanà∏ w centrum
globu, który traci ostatnie punkty orientacyjne, ostatnie punkty oparcia i odniesienia. Ju˝
nie da si´ odwróciç wzroku, wymazaç ze
ÊwiadomoÊci – bo oto umiera ten, który prawd´ krzy˝a potwierdza∏ prawdà swojego ˝ycia.
Czy wolno nam wobec tego Êwiadectwa

przejÊç oboj´tnie, czy wolno nam odtàd stawaç po stronie tych, którzy nie tylko chcà
krzy˝e zdejmowaç ze Êcian, wykreÊlaç z konstytucji, lecz usuwaç z ludzkich serc, umys∏ów
i sprzed oczu?
To przecie˝ najwa˝niejszy testament Jana
Paw∏a II. Nie do podwa˝enia!
W piàtek na kolejnej stacji swojej ostatniej
drogi krzy˝owej Jan Pawe∏ II spotyka Matk´.
OsobiÊcie Êwi´ci dwie korony do obrazów
Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej. W chwili takich
cierpieƒ nie skupia si´ na nich, myÊli o swoich
rodakach. Pami´ta, ˝e 1 kwietnia, w piàtek
przypada 350 rocznica Êlubów jasnogórskich
narodu. Cierpienie prze˝ywane w jednoÊci
z Mistrzem nie pozwala si´ zamykaç w egoizmie cierpi´tnictwa. Poniewa˝ do koƒca nas
umi∏owa∏, nie koncentrowa∏ si´ na swoim bólu, ale na naszym zbawieniu. Jakby chcia∏
nam jeszcze raz powiedzieç: Czuwajcie, pami´tajcie, trwajcie przy Maryi, Królowej Polski, bo to Matka wasza. Czy wolno zignorowaç, przemilczeç to przes∏anie z papieskiego
krzy˝a?
Ta jego Pascha, przejÊcie jest ∏agodne, spokojne. Tak umierajà Êwi´ci – z pogodà i radoÊcià w sercu – pewni spotkania, do którego
przygotowywali si´ przez ca∏e ˝ycie.
Tym swoim spokojem w obliczu Êmierci, zdawa∏ si´ jeszcze raz przypominaç s∏owa, które
rozpocz´∏y pontyfikat: nie l´kajcie si´.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, bo gdy was do
siebie powo∏a, otworzy na oÊcie˝ bram´ swego Mi∏osiernego Serca.
Ostatnie s∏owo tej katechezy to sam moment
Êmierci. To On, Dobry Ojciec, wybra∏ najlepszy
moment spotkania ze swoim wiernym s∏ugà:
wigilia Êwi´ta Mi∏osierdzia Bo˝ego w oktawie
Zmartwychwstania, w sobot´, w dniu poÊwi´conym Maryi. Po drugiej stronie pewnie ju˝
czeka∏a Êwi´ta Siostra Faustyna, sekretarka
Mi∏osierdzia Bo˝ego, na Aposto∏a Mi∏osierdzia.
To przecie˝ w∏aÊnie w Niedziel´ Mi∏osierdzia
Bo˝ego wynosi∏ jà na o∏tarze.

4 kwietnia – Dzieƒ Âwi´toÊci ˚ycia

Nasze ˝ycie w d∏oniach Pana
W tym roku Dzieƒ Âwi´toÊci ˚ycia,
25 marca (UroczystoÊç Zwiastowania
Paƒskiego) przypada w Wielki Piàtek.
To znaczàcy zbieg dat, na który zwracajà uwag´ szczególnie episkopaty latynoamerykaƒskie. Biskupi peruwiaƒscy podkreÊlajà, ˝e Chrystus na Krzy˝u
milcza∏, jak dzieci – ofiary aborcji.
T∏um ulegajàcy ówczesnym przywódcom zamyka∏ oczy na prawd´ o niewinnoÊci Pana Jezusa. DziÊ podobnie
wielu ludzi nie chce us∏yszeç „niemego
krzyku”, odmawiajàc dziecku pocz´temu statusu istoty ludzkiej.
W Polsce Dzieƒ Âwi´toÊci ˚ycia w tym
roku by∏ obchodzony 4 kwietnia.
Wybraç ˝ycie
W krajach Ameryki ¸aciƒskiej narastajà
ostatnio zagro˝enia dla ˝ycia nienarodzo1-15 kwietnia 2005

nych, zwiàzane z forsowaniem ustaw liberalizujàcych aborcj´. Nasilajà si´ równie˝
naciski agend ONZ, koncernów farmaceutycznych. Niektóre organizacje mi´dzynarodowe uzale˝niajà równie˝ pomoc gospodarczà tym krajom od wprowadzenia
kontroli urodzeƒ. W Polsce Êrodowiska feministyczne lobbujà na rzecz tzw. „wolnego
wyboru”, czyli aborcji na ˝yczenie.
Ewa Kowalewska, prezes Human Life International – Europa, ruchu broniàcego ˝ycia
dziecka pocz´tego, przypomina, ˝e w ciàgu 27 lat obowiàzywania ustawodawstwa
dopuszczajàcego aborcj´ na ˝yczenie
(1956–1993) w Polsce zgin´∏o 20 milionów dzieci.
Ich matki zosta∏y okaleczone fizycznie, psychicznie, a przede wszystkim duchowo.
Lekarze diagnozujà istnienie syndromu
poaborcyjnego u kobiet, które podj´∏y t´

W tych dniach wielkich znaków Bo˝ej Mi∏oÊci
i MàdroÊci ze szczególnà mocà brzmi
i to przes∏anie z Encykliki Humanae vitae: ˝ycie cz∏owieka jest Êwi´te od pocz´cia do naturalnej Êmierci. Jego jedynym dysponentem
jest Bóg, a nie cz∏owiek. ˚aden cz∏owiek nie
ma bowiem prawa wchodziç w rol´ Boga
i decydowaç o Êmierci innego cz∏owieka. Jak
nieludzki wymiar mia∏a Êmierç Terri Schiavo,
która zosta∏a zag∏odzona na Êmierç decyzjà
prawników. A jak godnie umiera∏ Jan Pawe∏ II,
który ca∏kowicie zaufa∏ OpatrznoÊci i jej wyrokom. Dzieli∏ si´ tà prawdà w swoim nauczaniu: Tylko Bóg zna plan wobec naszego ˝ycia
i tylko On wyznacza termin spotkania, wtedy
gdy nasza misja tu na ziemi jest skoƒczona.
Wype∏ni´ swojà misj´ do koƒca – cz´sto powtarza∏, gdy ludzie patrzàcy na KoÊció∏ z zewnàtrz – jak na ka˝dà innà Êwieckà instytucj´
– próbowali wywieraç presj´ na z∏o˝enie
przezeƒ w∏adzy Piotrowej.
Tylko Chrystus nada∏ ostateczny sens cierpieniu i to On pokazuje cz∏owiekowi, co jest jego
autentycznym dobrem. Nie politycy, ani ˝aden „jurysta, co przegada diab∏ów trzysta”.
Umieranie Jana Paw∏a II to katecheza
o dobrej, czyli godnej (z Bogiem) Êmierci. Forsowanie przez zr´cznych prawników i polityków prawa do eutanazji – choç to s∏owo
oznacza po grecku dobrà Êmierç – jest dziÊ
zbrodniczym k∏amstwem szatana, mistrza kamufla˝u, masek i przewrotnoÊci... i ˝àdzy
zysku.
BliskoÊç czasowa tych dwóch Êmierci na
oczach Êwiata – katoliczki Terri z USA i Ojca
Êw. Jana Paw∏a II nie jest przypadkowa.
Zwyci´zca Êmierci, piek∏a i szatana zdemaskowa∏ i to k∏amstwo… Prawo, nie respektujàce w∏adzy Dawcy ˝ycia, staje si´ narz´dziem
okrutnej zbrodni...
Mi∏osierny Jezus objawi∏ Êwi´tej Siostrze Faustynie, ˝e to „z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje Êwiat na moje ostateczne przyjÊcie”.
Wysz∏a... ale nie zgas∏a. Teraz dopiero p∏onie
Êwiat∏em, które nie zna zmierzchu.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
tragicznà decyzj´ o zabiciu dziecka, rozwijajàcego si´ pod ich sercem. Matka Teresa
z Kalkuty, która uratowa∏a niejedno dziecko wyrzucone na Êmietnik, by∏a gorliwà
obroƒczynià ˝ycia. Twierdzi∏a wr´cz, ˝e istnieje Êcis∏a zale˝noÊç pokoju na Êwiecie od
stosunku do ˝ycia pocz´tego. JeÊli matka
zabija swoje dziecko, có˝ mo˝e powstrzymaç mnie i ciebie od zabijania si´ nawzajem? – to pytanie kierowa∏a do sumieƒ
wspó∏czesnych ludzi. W Polsce duszpasterzem ruchu obroƒców ˝ycia nienarodzonych by∏ S∏uga Bo˝y ks. Jerzy Popie∏uszko.
Obrona ˝ycia nienarodzonych to tylko jeden z wymiarów respektowania Êwi´toÊci
˝ycia. W jej zakres wchodzi równie˝ brak
moralnej akceptacji dla sztucznego zap∏odnienia, tzw. in vitro, eksperymentów
genetycznych, ale tak˝e eutanazji.
Sens cierpienia – sens ˝ycia
Ka˝da istota ludzka – g∏osi niezmienne nauczanie KoÊcio∏a Katolickiego – w ka˝dej
fazie rozwoju, od pocz´cia do naturalnej
cd. na str. 12
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cd. ze str. 4

Ju˝ nie by∏o to zwiastowanie KoÊcio∏owi i Êwiatu radosnej nowiny, ˝e „Mamy Papie˝a”! Wczoraj, w wigili´ uroczystoÊci Mi∏osierdzia Bo˝ego, ze Wzgórza
Watykaƒskiego, og∏oszono smutnà wiadomoÊç:
Non Habemus Papam – Nie mamy Papie˝a. JAN
PAWE¸ II NIE ˚YJE!!!! Umar∏ o godzinie 21.37.
„A myÊmy si´ spodziewali…”
Bo˝e! A myÊmy si´ spodziewali. A myÊmy oczekiwali z modlitwà na ustach i wiarà w sercu, ˝e stanie si´ cud. A myÊmy oczekiwali, ˝e Ty zachowasz
nam Papie˝a. ˚e pozwolisz nam nadal mieç Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II. ˚e pozwolisz nam cieszyç
si´ jego kolejnymi odwiedzinami Ojczystego Domu. Bo˝e.
A myÊmy tak bardzo oczekiwali…
Coraz cz´Êciej wspó∏czeÊni analitycy ˝ycia politycznego wypowiadajàc si´ o pontyfikacie Papie˝a Jana Paw∏a II nazywali Papie˝a „wielkim”.
W rzeczywistoÊci by∏ to Wielki Pontyfikat i Wielki Papie˝. Dla nas jednak Papie˝ by∏ przede wszystkim
Ojcem! – Ojcem Âwi´tym. Dla nas, Jan Pawe∏ II by∏
nie tylko nauczycielem, przewodnikiem, bratem,
rodakiem; by∏ nie tylko Papie˝em–Polakiem.
Jan Pawe∏ II, dla nas Polaków, by∏ przede wszystkim
Ojcem, który z w∏aÊciwà ojcu wra˝liwoÊcià, zatroskaniem i odpowiedzialnoÊcià uczy∏ nas, jak ˝yç,
aby tego Bo˝ego daru, jakim jest ˝ycie, nie zmarnotrawiç, nie prze˝yç na marne.
Jan Pawe∏ II by∏ dla nas wszystkich Ojcem; kochajàcym Ojcem, który uczy∏ nas wiary, w to, co mówi
do nas Bóg; uczy∏ nas jak mi∏owaç, by byç w stanie mi∏owaç nawet nieprzyjació∏. Jan Pawe∏ II, nasz
Ojciec Êwi´ty, uczy∏ nas mi∏oÊci i odpowiedzialnoÊci
za KoÊció∏ i Ojczyzn´.
Zaiste, nasz Ojciec Êwi´ty, Jan Pawe∏ II, Papie˝
–Polak by∏ dla nas Opokà, Ska∏à, na której od 26
lat wspiera∏a si´ mozolna praca nad budowaniem
w Ojczyênie naszej, ale i na Êwiecie, domu wed∏ug
projektu samego Boga.
Jan Pawe∏ II by∏ dla nas Ska∏à, o którà opiera∏o si´
nasze poczucie ludzkiej i narodowej godnoÊci. By∏
Ska∏à, o którà wsparte by∏y nasze wysi∏ki w braniu
odpowiedzialnoÊci za wszystko, co Polsk´ stanowi.
Jak zapomnieç te lekcje mi∏oÊci do Ojczyzny wyra˝one przez naszego Ojca Êwi´tego, Jana Paw∏a II
w geÊcie uca∏owania Ojczystej Ziemi. Bez s∏ów da∏
nam poznaç, ˝e ojczystà ziemi´ nale˝y ca∏owaç
i szanowaç, jak matczynà d∏oƒ.
Ze wstydem i skruchà marnotrawnego syna, trzeba
nam wyraziç ˝al, za to, ˝e niejednokrotnie w ˝yciu
indywidualnym i spo∏ecznym ˝yliÊmy tak, jakbyÊmy
nie mieli papie˝a.
Dzisiaj, w UroczystoÊç Mi∏osierdzia Bo˝ego potrzeba, abyÊmy wyrazili ˝al za to, ˝e w naszej odpowiedzialnoÊci za siebie, za KoÊció∏, za Ojczyzn´ i Êwiat
myÊleliÊmy, mówiliÊmy i zachowywaliÊmy si´ tak,
jakbyÊmy nie mieli Ojca Êwi´tego, Jana Paw∏a II.
Bo˝e, który jesteÊ bogaty mi∏osierdziem! Przebacz
nam nasz grzech, w którym ˝yliÊmy tak, jakbyÊmy
Ojca nie mieli; ˝e decydowaliÊmy si´ ˝yç tak, jak
owce bez pasterza.
Drodzy Bracia i Siostry!
Jan Pawe∏ II, nasz Ojciec Êwi´ty nie ˝yje.
Wczoraj, Jezus Zmartwychwsta∏y, który pokona∏
Êmierç i trzeciego dnia powsta∏ z grobu ˝ywy, szeroko otworzy∏ drzwi Nieba Ojcu Êwi´temu Janowi
Paw∏owi II.
Zmartwychwsta∏y Jezus szeroko otworzy∏ drzwi, naszemu Ojcu Êwi´temu, do tego domu, w którym
nie ma ju˝ chorób ani cierpienia, w którym nie ma
ju˝ ∏ez, nie ma p∏aczu ani zawodzenia, lecz jest
wieczne szcz´Êcie i radoÊç (por. Ap 21, 1-4).
Otworzy∏ mu drzwi tego domu, na progu którego
powita∏a go Ta, wobec której on, Papie˝–Polak, zawsze by∏ TOTUS TUUS – CA¸Y TWÓJ.
Od wczoraj, KoÊció∏, Polska i Êwiat nie majà ju˝ Papie˝a, Jana Paw∏a II. Wszystkich ogarnà∏ l´k, zwàtpienie i niepokój b´dàcy udzia∏em uczniów Chrys-
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tusa po jego cierpieniu i Êmierci – „Co teraz z nami b´dzie?! Bo˝e, a myÊmy si´ spodziewali…”
„O nierozumni, jak nieskore sà wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy” – rzek∏
Chrystus zmartwychwsta∏y do pogrà˝onych w zwàtpieniu i beznadziejnoÊci dwóch uczniów uciekajàcych z Jerozolimy do wsi Emaus (por. ¸k 24, 25).
„O nierozumni, jak nieskore sà wasze serca do
wierzenia we wszystko, co wam powiedzia∏em
– mówi do nas zmartwychwsta∏y Chrystus.
„MyÊli moje nie sà myÊlami waszymi, ani drogi moje waszymi drogami.” (Iz 55, 8)
Zbola∏a z powodu Êmierci swego brata Marta
zwraca si´ do Jezusa ze s∏owami: „Panie, ale gdybyÊ tu by∏, mój brat by nie umar∏. (…)
Rzek∏ do niej Jezus: „Twój brat zmartwychwstanie.“
Rzek∏a Marta do Niego: „Wiem, ˝e zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.“
Rzek∏ do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem
i ˝yciem. Kto we Mnie wierzy, choçby i umar∏, ˝yç
b´dzie. Ka˝dy, kto ˝yje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki. Wierzysz w to?“
Odpowiedzia∏a Mu: „Tak Panie! Ja mocno wierz´,
˝eÊ Ty jest Mesjasz, Syn Bo˝y, który mia∏ przyjÊç na
Êwiat.“ (J 11, 21-27).
Cz∏owiekowi, doÊwiadczajàcemu na co dzieƒ kruchoÊci swego istnienia, Jezus Chrystus, Syn Bo˝y,
Jedyny Odkupiciel Cz∏owieka, otwiera perspektyw´
nieÊmiertelnoÊci oraz objawia sposób na trwanie
w nieÊmiertelnym ˝yciu Boga:
„Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, ˝eÊcie widzieli znaki, ale dlatego,
˝eÊcie jedli chleb do sytoÊci. Troszczcie si´ nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki,
a który da wam Syn Cz∏owieczy; (…) Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bo˝ym jest Ten, który z nieba zst´puje i ˝ycie daje
Êwiatu.
Rzekli wi´c do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze
tego chleba!“
Odpowiedzia∏ im Jezus: „Jam jest chleb ˝ycia. Kto
do Mnie przychodzi, nie b´dzie ∏aknà∏, a kto we
Mnie wierzy, nigdy pragnàç nie b´dzie. (...) Jest
wolà Tego, który Mnie pos∏a∏, abym ze wszystkiego,
co Mi da∏, niczego nie straci∏, ale ˝ebym to wskrzesi∏ w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolà Ojca
mego, aby ka˝dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
mia∏ ˝ycie wieczne. A Ja go wskrzesz´ w dniu ostatecznym.“(J 6, 26-40).
W dniu wyboru na stolic´ Êwi´tego Piotra, 16 paêdziernika 1978 roku, podczas pierwszego spotkania ze zgromadzonym na Placu Âwi´tego Piotra
w Watykanie i oczekujàcym na wyniki konklawe
KoÊcio∏em, Jan Pawe∏ II wypowiedzia∏ znamienne
s∏owa – Nie bójcie si´! Nie bójcie si´ otworzyç
drzwi Chrystusowi!
Nast´pca Êwi´tego Piotra a jednoczeÊnie Namiestnik Chrystusa Zmartwychwsta∏ego na ziemi rozpoczà∏ swoje pos∏ugiwanie KoÊcio∏owi i Êwiatu od
s∏ów wielkanocnego or´dzia – nie l´kajcie si´!
Ojciec Êwi´ty, Jan Pawe∏ II, niczym Chrystus Zmartwychwsta∏y wobec Aposto∏ów zamkni´tych w Wieczerniku ze strachu przed otaczajàcym ich Êwiatem, zwraca si´ do uczniów Chrystusa XX i XXI wieku z mocà i wiarà Êwiadka Zmartwychwstania ze
s∏owami: „Nie bójcie si´! Pokój wam!”
Drodzy Bracia i Siostry!
Wiemy, ˝e „Nasze ˝ycie zmienia si´, ale si´ nie
koƒczy.”
Dlatego trwajàc mocno w nauce Jezusa Chrystusa
zmartwychwsta∏ego mam wam do przekazania
wa˝nà wiadomoÊç. Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PAPAM. HABEMUS PAPAM IN
COELO!
OTRZYJCIE JU˚ ¸ZY P¸ACZÑCY! ZWIASTUJ¢ WAM RADOÂå WIELKÑ: MAMY PAPIE˚A,
OJCA ÂWI¢TEGO JANA PAW¸A II W NIEBIE!!!
Mamy nadal Papie˝a, albowiem nasze ˝ycie zmienia si´, ale si´ nie koƒczy!

Mamy Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a II w niebie, poniewa˝ ka˝dy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, kto
spo˝ywa Jego Cia∏o i pije Jego Krew, choçby
i umar∏, ˝yç b´dzie.
„Otrzyjcie ju˝ ∏zy p∏aczàcy.
˚ale z serca wyzujcie!
Wszyscy w Chrystusa wierzàcy!
Weselcie si´, radujcie!” – bo mamy Jana Paw∏a
w niebie.
A w nim mamy kolejnego or´downika naszych polskich spraw przed Bogiem.
JesteÊmy spadkobiercami owocnego i Êwi´tego ˝ycia Ojca Êwi´tego, Jana Paw∏a II – Papie˝a Polaka.
JesteÊmy spadkobiercami Jego odpowiedzialnoÊci za KoÊció∏, za Êwiat oraz za naszà Ojczyzn´.
W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, podczas Mszy Êwi´tej na B∏oniach w Krakowie, Ojciec
Êwi´ty zwróci∏ si´ do nas, swoich rodaków, swoich
braci i sióstr ze s∏owami:
„…pozwólcie, ˝e zanim odejd´, popatrz´ jeszcze
stàd na Kraków, na ten Kraków, w którym ka˝dy
kamieƒ i ka˝da ceg∏a jest mi droga – i popatrz´
stàd na Polsk´…
I dlatego – zanim stàd odejd´, prosz´ was, abyÊcie
ca∏e to duchowe dziedzictwo, któremu na imi´
„Polska”, raz jeszcze przyj´li z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià – takà, jakà zaszczepia w nas Chrystus na
chrzcie Êwi´tym;
– abyÊcie nigdy nie zwàtpili i nie znu˝yli si´, i nie
zniech´cili;
– abyÊcie nie podcinali sami tych korzeni, z których
wyrastamy.
Prosz´ was:
– abyÊcie mieli ufnoÊç nawet wbrew ka˝dej swojej
s∏aboÊci, abyÊcie szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleƒ ojców naszych i matek jà znajdowa∏o;
– abyÊcie od niego nigdy nie odstàpili;
– abyÊcie nigdy nie utracili tej wolnoÊci ducha, do
której On „wyzwala” cz∏owieka;
– abyÊcie nigdy nie wzgardzili tà Mi∏oÊcià, która
jest „najwi´ksza”, która si´ wyrazi∏a przez Krzy˝,
a bez której ˝ycie ludzkie nie ma ani korzeni, ani
sensu.
Prosz´ was o to przez pami´ç i przez pot´˝ne wstawiennictwo Bogurodzicy z Jasnej Góry i wszystkich
sanktuariów na ziemi polskiej, przez pami´ç
Êw. Wojciecha, który zginà∏ dla Chrystusa nad Ba∏tykiem, przez pami´ç Êw. Stanis∏awa, który leg∏ pod
mieczem królewskim na Ska∏ce.
Prosz´ Was o to…” (Jan Pawe∏ II, Kazanie, Kraków,
10 czerwca 1979 roku).
Bracia i Siostry ˚o∏nierze!
Wyznajàc naszà wiar´ w Jezusa Chrystusa, który
nam przez swoje ˝ycie, m´k´, Êmierç i zmartwychwstanie objawi∏ Ojca, który jest bogaty w Mi∏osierdzie a jednoczeÊnie wyznajàc naszà wiar´ w tajemnic´ Êwi´tych obcowania, wyjdziemy naprzeciw
proÊbie Ojca Êwi´tego, Jana Paw∏a II.
My, ˝o∏nierze Wojska Polskiego, którzy wed∏ug
s∏ów Roty Przysi´gi Wojskowej wzi´liÊmy na
siebie odpowiedzialnoÊç, przed Bogiem i Narodem, za wolnoÊç, suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç naszej Ojczyzny a˝ do ofiary z krwi
i w∏asnego ˝ycia, przyjmujemy z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià – jakà Chrystus zaszczepi∏
w nas na chrzcie Êwi´tym – to dziedzictwo,
któremu na imi´ „Polska”.
Amen

+ Tadeusz P∏oski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Rok XIV nr 7 (291)

Niebanalne ˝yciorysy

Warto pomyÊleç

Âwi´ty Izydor z Sewilli

Patron Hiszpanii, internautów

biskup, doktor KoÊcio∏a
wspomnienie obchodzimy 4 kwietnia
To imi´ wywodzi si´ z Egiptu od tamtejszych Greków. Nie wiadomo, czy jest to
przek∏ad grecki jakiegoÊ imienia egipskiego, czy jest utworzone ju˝ przez Greków.
W cz´Êci pierwszej mamy tu imi´ bogini
Izydy (Izis), w drugiej zaÊ temat ten sam, co
w wyrazie doron – dar (jak np. w imieniu
Theo-doros), czyli mo˝na je przet∏umaczyç
jako – dar Izydy.
Âwi´ty Izydor urodzi∏ si´ oko∏o 554 roku
w Kartaginie (Hiszpania). Wychowa∏ si´
i kszta∏ci∏ u boku swego brata Leandra,
który by∏ biskupem Sewilli. Po Êmierci brata w 599 roku Izydor zosta∏ jego nast´pcà.
Funkcj´ t´ pe∏ni∏ 37 lat, zarzàdzajàc biskupstwem màdrze i gorliwie wype∏niajàc
swoje obowiàzki. Wyró˝nia∏ si´ jako dobry
pasterz, administrator i ojciec dla swoich
wiernych. W okresie zarzàdzania swojà
diecezjà zwo∏a∏ kilka synodów, na których
uchwalono prawa dotyczàce karnoÊci reli-

gijnej i ˝ycia koÊcielnego. Na synodzie narodowym w Toledo w 633 roku u∏o˝ono
symbol wiary i ujednolicono liturgi´ dla ca∏ej Hiszpanii. Tak, jak pi´kne by∏o ˝ycie tego m´˝a stanu, tak nie mniej wzruszajàca
by∏a jego Êmierç. Izydor tu˝ przed Êmiercià
kaza∏ zanieÊç si´ do katedry i w obecnoÊci
biskupów pomocniczych, kap∏anów i ludu
zdjà∏ biskupie szaty, a wdzia∏ pokutny wór.
G∏ow´ posypa∏ popio∏em i zalany ∏zami
odby∏ spowiedê publicznà. B∏aga∏, by mu
odpuszczono jego przewiny i zaniedbania,
i by si´ za niego modlono. Przyjà∏ Komuni´
Êwi´tà pod dwoma postaciami i po˝egna∏
si´ ze wszystkimi poca∏unkiem pokoju.
Cztery dni póêniej 4 kwietnia 636 roku odda∏ ducha Bogu, w wieku 82 lat. Pozostawi∏ po sobie trwa∏y Êlad w literaturze
koÊcielnej. Jego uczeƒ i sekretarz Brulion
wymienia ponad 200 pozostawionych
przez niego dzie∏ z ró˝nych dziedzin. Najwi´kszym dzie∏em, jakie pozostawi∏ jest

MyÊli nieprzedawnione

Codex etimologiarum. Jest on próbà napisania syntezy wiedzy, jakà za jego czasów
posiadano, dzie∏em encyklopedycznym
podobnym do dzisiejszych witryn internetowych.

„Jest broƒ straszniejsza
ni˝ oszczerstwo:
to prawda“
Talleyrand

Pó∏ka z ksià˝kami

„Âwiadek prawdy”, ksià˝ka autorstwa red.
Mileny Kindziuk to niezwykle interesujàca, reporterska biografia s∏ugi Bo˝ego ks. Jerzego
Popie∏uszki, który poniós∏ Êmierç w 1984 r.
Zawiera ona szereg nieznanych szczegó∏ów
z ˝ycia ks. Jerzego. Bardzo szczegó∏owo autorka przybli˝a ostatnie chwile ˝ycia kap∏ana
i Êmierç, a tak˝e poprzedzajàcy jà d∏ugotrwa∏y proces n´kania i przeÊladowania ks.
Popie∏uszki. Autorka zebra∏a wypowiedzi
najbli˝szych mu osób, dotar∏a do archiwów
ówczesnego MSW. Niezwykle cennym fragmentem ksià˝ki sà niepublikowane wczeÊniej zapiski i homilie ks. Jerzego, jak równie˝
liczne unikatowe fotografie i inne dokumenty.
1-15 kwietnia 2005

Autorka zebra∏a równie˝ wypowiedzi Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II o ks. Jerzym Popie∏uszce. W ksià˝ce znajdziemy ponadto relacj´ z przebiegu procesu beatyfikacyjnego,
a tak˝e Êwiadectwa o cudach, jakie wcià˝
zdarzajà si´ przy grobie ks. Jerzego. Sà to
nie tylko uzdrowienia fizyczne, ale tak˝e liczne nawrócenia. W latach 1966-68 ks. Popie∏uszko odby∏ dwuletnià zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà w Bartoszycach. W ksià˝ce mo˝na
znaleêç jego listy pisane do ojca duchownego ks. Czes∏awa Mi´tka i do Rodziców. Sà
te˝ relacje bibliotekarki z jednostki wojskowej w Bartoszycach, a tak˝e ówczesnego
opiekuna alumnów-˝o∏nierzy ks. inf. Adolfa
Setlaka. Tak ks. inf. Setlak wspomina ks. Jerzego: „Mia∏ swoje zdanie i potrafi∏ je obroniç.
Nadawa∏ si´ na lidera, mia∏ nienarzucajàcà
si´, ale silnà osobowoÊç”. Zamieszczone
w ksià˝ce relacje, wypowiedzi i dokumenty
nie pozostawiajà wàtpliwoÊci, ˝e kap∏an
z ˚oliborza odda∏ ˝ycie za wiar´ i prawd´.
Znamienny jest wpis do Ksi´gi Pamiàtkowej
Kard. Jean-Marie Lustigera, ówczesnego
Arcybiskupa Pary˝a, który napisa∏: „M´czennik mówi prawd´ swoim ˝yciem. S∏uchajmy go.” Ksià˝ka red. Mileny Kindziuk
jest z pewnoÊcià wielkà pomocà we ws∏uchiwaniu si´ w prawd´, która z pewnoÊcià
p∏ynie z ˝ycia ks. Popie∏uszki.
R. Ch.

„Âwiadek prawdy. ˚ycie i Êmierç
ksi´dza Jerzego Popie∏uszki”
autor: Milena Kindziuk
Edycja Âwi´tego Paw∏a
Cz´stochowa, 2004 r.
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Êmierci, w ka˝dej kondycji fizycznej, sprawnej i niepe∏nosprawnej, w ka˝dym po∏o˝eniu materialnym, biedny czy bogaty, ma
najbardziej pierwotne prawo – prawo do
˝ycia.
W spo∏eczeƒstwach dobrobytu materialnego zaczyna dominowaç tzw. etyka utylitarystyczna. Wizja ˝ycia i cz∏owieka, odrzucajàcego transcendencj´, czyli istnienie Boga
osobowego i zmartwychwsta∏ego, zaczyna
patrzeç na drugiego cz∏owieka jedynie jako na skuteczne i wydajne narz´dzie do
podnoszenia poziomu materialnego spo∏eczeƒstwa. Gdy tej skutecznoÊci i wydajnoÊci zaczyna brakowaç... cz∏owiek staje
si´ bezu˝yteczny dla ludzi o takiej mentalnoÊci. Stàd ju˝ tylko krok do „praktycznych”
pomys∏ów polityków o takiej orientacji
Êwiatopoglàdowej, jak zabijanie terminalnie chorych, czyli eutanazja na ˝yczenie.
Warto przypomnieç, ˝e to nic nowego w historii. Promotorami etyki utylitarystycznej
i jej zbrodniczymi wykonawcami byli Stalin
i Hitler. Ten ostatni patronowa∏ przecie˝
eksperymentom eugenicznym w obozach
koncentracyjnych.
DziÊ coraz g∏oÊniej odzywa si´ Êwiatowe
lobby handlu organami, za którym stoi
zorganizowana przest´pczoÊç mi´dzynarodowa. To przecie˝ tragiczna konsekwencja
tej˝e utylitarystycznej etyki, która cz∏owieka
zaczyna traktowaç jak potencjalny magazyn cz´Êci zamiennych. Dynamicznie rozwijajàca si´ biotechnologia równie˝ niebezpiecznie steruje w stron´ szaleƒczych
pomys∏ów „hodowli ludzi doskona∏ych”.
To wszystko sà przyk∏ady myÊlenia, które
nie chce uznaç cierpienia, upoÊledzenia
i umierania jako wartoÊci wpisanych
w ludzkie ˝ycie. Ojciec Êw. Jan Pawe∏ II
w Encyklice (Evangelium vitae, 47) pisa∏:
KoÊció∏ broniàc Êwi´toÊci ˝ycia tak˝e
w cz∏owieku umierajàcym, nie absolutyzujàc ˝ycia fizycznego, pragnie byç do koƒca
ze stworzeniem Bo˝ym, gdy opuszczajà je
si∏y fizyczne (...). ˚aden cz∏owiek nie mo˝e
jednak samowolnie decydowaç o tym, czy
ma ˝yç, czy te˝ umrzeç; jedynym i absolut-

Âw. Joanna Beretta Molla

nym Panem, w∏adnym podjàç takà decyzj´
jest Stwórca – Ten, w którym ˝yjemy, poruszamy si´ i jesteÊmy. Nikt nie ma chyba
dziÊ wàtpliwoÊci, ˝e mówi to cz∏owiek, który potwierdza te s∏owa najwymowniejszym
Êwiadectwem, dêwigajàc m´˝nie Krzy˝
cierpienia.
Joanna Beretta Molla
– Âwi´ta Êwi´toÊci ˝ycia
By∏a kobietà kochajàcà ˝ycie, umiejàcà
dostrzegaç jego uroki i czerpaç radoÊç
z ka˝dej chwili. Wiedzia∏a, ˝e ka˝da chwila, i ta pi´kna, i ta trudna jest darem. A daru si´ nie odrzuca. Gdy przyszed∏ moment
wyboru: ˝ycie w∏asne, czy ˝ycie dziecka,
nie zawaha∏a si´... Jej córka Gianna Emanuela by∏a na placu Êw. Piotra, gdy Jan Pawe∏ II 24 kwietnia 1994 r. og∏asza∏ beatyfikacj´ jej matki, Joanny Beretty Molli. Wraz
z m´˝em Piotrem Mollà, dyrektorem fabryki, wychowali troje dzieci. Gdy by∏a w stanie b∏ogos∏awionym z czwartym dzieckiem,
lekarze wykryli nowotwór. Jako lekarz chirurg by∏a w pe∏ni Êwiadoma medycznych
konsekwencji swojej decyzji i cierpieƒ, ja-

Grób Paƒski w Kaplicy Katyƒskiej
W Kaplicy Katyƒskiej w kruchcie Katedry
Polowej WP ukoƒczono w Wielkà Ârod´
prace nad przygotowaniem Grobu Paƒskiego. Autorkà projektu i wykonawczynià jest pani Ewa Soszko, konserwator
zabytków z Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie. To pierwszy tego rodzaju
projekt plastyczny Pani Ewy. Po raz pierwszy artystka wspó∏pracowa∏a te˝ przy powstawaniu grobu z ksi´˝mi kapelanami
z Katedry Polowej. Grób Paƒski by∏ miejscem adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu
od zakoƒczenia liturgii wielkopiàtkowej
do rozpocz´cia liturgii wielkosobotniej.
Autorka przygotowa∏a dwa projekty. Oba
zbli˝one; „sprowadzajà” one Chrystusa do
grobu w Katyniu. Figura Chrystusa w jednym
z tych projektów by∏a po∏o˝ona w grobie,
wÊród le˝àcych wokó∏ Niego mundurów, symbolizujàcych zamordowanych tam oficerów.
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kie jà czeka∏y. Od m∏odoÊci wzrasta∏a z jasnà ÊwiadomoÊcià, ˝e mi∏oÊç i ofiara sà ze
sobà „z∏àczone jak s∏oƒce i Êwiat∏o”.
W m∏odoÊci anga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç
Akcji Katolickiej. W czasie studiów w Mediolanie i Pavii codziennie odmawia∏a ró˝aniec i przyjmowa∏a Komuni´ Êwi´tà. Jako formatorka Akcji Katolickiej widzia∏a
g∏´boki sens w anga˝owaniu si´ w sprawy
spo∏eczne i polityczne. By∏a przekonana,
˝e wspó∏czesny Êwiat potrzebuje odwa˝nych Êwiadków wiary, którzy nie zawahajà
si´ broniç Boga, KoÊcio∏a i kap∏anów. Powtarza∏a, ˝e wszystkie si∏y dobra powinny
zjednoczyç si´ przeciw si∏om z∏a. Ale wiedzia∏a, ˝e cz∏owiek mo˝e wszystko tylko
w Tym, który go umacnia. Na pobo˝noÊci
eucharystycznej budowa∏a wi´c si∏´ swojej
rodziny. A˝ do ostatecznej próby krzy˝a.
W ksià˝ce ks. Piotra Gàsiora „Mi∏oÊç bez l´ku” poÊwi´conej spotkaniom ze Êwi´tà Joannà Berettà Molla, mo˝na przeczytaç, jak prze˝ywa∏a cierpienie: „wszystkie moje cierpienia
ofiarowa∏am za m´˝a, aby Chrystus go
ochrania∏ i za nasze dzieci... W ten sposób
mog∏am nieco spokojniej prze˝ywaç swoje
cierpienie. Stara∏am si´ wszystko z∏àczyç
z m´kà Chrystusa na krzy˝u... Zrozumia∏am
te˝, ˝e cierpieniem mo˝na wypraszaç ∏aski.
Potwierdzam równie˝, ˝e cierpienie mo˝e nas
oczyszczaç, byÊmy mogli stanàç przed Panem. Tak czy owak ˝adne cierpienie, ˝adna
choroba nie przerywa drogi, na której realizujemy nasze powo∏anie“.
20 kwietnia 1962 r. w Wielki Piàtek ta heroiczna matka i lekarka zosta∏a poddana
cesarskiemu ci´ciu. Przed operacjà profesor pochodzenia ˝ydowskiego zapyta∏, czy
ma ratowaç Matk´ czy dziecko. Joanna odpowiedzia∏a: ratujcie dziecko! Profesor
spe∏ni∏ wol´ pacjentki, chocia˝ nie podziela∏ jej zdania. Kiedy urodzi∏a si´ córka, profesor powiedzia∏: Oto prawdziwa matka!
A Ojciec Êw. jej heroiczne Êwiadectwo
okreÊli∏ jako „prawdziwà pieÊƒ dla ˝ycia”.
16 maja 2004 roku wspó∏czesne matki
i ˝ony otrzyma∏y nowà Êwi´tà or´downiczk´ w niebie.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

(am)

cd. ze str. 7

Ca∏a przestrzeƒ kaplicy jest Grobem Chrystusa, który spoczà∏ pomi´dzy ofiarami Katynia.
Projekt umieszcza Chrystusa na Êrodku,
wÊród nazwisk na mosi´˝nych tabliczkach,
umieszczonych w bocznych Êcianach. – Obok
rzeczywistoÊci widzialnej – mówi pani Ewa
Soszko – staram si´ pokazaç rzeczywistoÊç
niewidzialnà. To ten moment, kiedy po ukrzy˝owaniu Chrystus zst´puje do otch∏ani. Za
Chrystusem Eucharystycznym wystawionym
w monstrancji na o∏tarzu b´dzie obraz przedstawiajàcy Chrystusa, który zst´puje do
otch∏ani, po dusze, które tam na Niego czekajà. Gdy patrzymy na fizyczne Cia∏o Chrystusa spoczywajàce w grobie, w tym samym
czasie rozgrywa si´ przecie˝ rzeczywistoÊç,
opisana w Ewangelii, powtarzana w Credo,
zstàpienie do otch∏ani.
Przez pryzmat Eucharystii (monstrancja) mo˝emy przeczuç, zobaczyç t´ prawd´ – Chrystus
wyciàga r´ce, by nas wydobyç z ciemnoÊci.
Rok XIV nr 7 (291)

To jest motyw rzadko pokazywany w sztuce zachodniego chrzeÊcijaƒstwa, ale bardzo popularny w sztuce prawos∏awia. Zainspirowa∏a
mnie bardzo znana w ikonografii wschodniej
ikona Chrystusa zst´pujàcego do otch∏ani.
Pomi´dzy z∏o˝eniem do grobu a Zmartwychwstaniem dzieje si´ bardzo wa˝ne wydarzenie zbawcze. Na pierwszym planie tego obrazu sà dwie postaci, po które Chrystus wyciàga d∏oƒ: to ˝o∏nierz i wi´zieƒ OÊwi´cimia
w pasiaku obozowym. W tle t∏um ludzi oczekujàcych na d∏oƒ Chrystusa, naszego Zbawcy, symbolizujàcy powszechnoÊç zbawienia...
Jestem cz∏onkiem – powiedzia∏a Pani Ewa
– Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

wspólnoty za∏o˝onej przez Êw. Wincentego
Pallotiego, prowadzonej przez Siostry Pallotynki (siostry z tej rodziny zakonnej pracujà w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego). Tak trafi∏am do Katedry Polowej. Przyznam, ˝e gdy
siostra Danuta, zakrystianka z Katedry Polowej, zaproponowa∏a mi t´ prac´ i pokaza∏a
miejsce, gdzie ma byç grób, pomys∏ powsta∏
w jednej chwili. Gdy zobaczy∏am nazwiska
zamordowanych na Êcianach, uÊwiadomi∏am
sobie, ˝e pami´ç o tych le˝àcych w do∏ach
katyƒskich trwa, nie zosta∏a uÊmiercona. Razem z nimi zosta∏ tam przecie˝ „z∏o˝ony”
Chrystus. Dzi´ki Chrystusowi ofiary Katynia
nie zosta∏y pokonane, bo czekajà na Zmar-

twychwstanie. W Chrystusie Zmartwychwsta∏ym odniosà wi´c ostateczne zwyci´stwo.
Chrystus, który zwyci´˝y∏ Êmierç, sprawi∏, ˝e
ich Êmierç nie posz∏a na marne, nie zostali
osamotnieni. Posz∏am wi´c krok dalej, przez
grób, w stron´ dalszych wydarzeƒ paschalnych, niosàcych nam, którzy pozostali, Nadziej´. Chrystus umar∏ dla nich i w Nim zostanà zbawieni.
Jak ka˝dy Polak s∏ysza∏am o Katyniu; to sprawa naszego sumienia, by uczciç te ofiary, zachowaç pami´ç o tych, których ofierze tak
wiele zawdzi´czamy.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Bp P∏oski odwiedzi∏ chorych w Wojskowym Instytucie Medycznym

∏a mu Francuska Misja Wojskowa w Czadzie i Ambasada Republiki Francuskiej. Ks.
Ryfa by∏ operowany przez francuskich lekarzy w Czadzie. Zosta∏ przewieziony
do Polski 17 marca 2005 r. Móg∏ wróciç
do kraju dzi´ki pomocy polskiego MSZ.
Pomoc misjonarzowi okaza∏ równie˝ Ordynariat Polowy WP. Ks. Ryfa podkreÊli∏, ˝e
z ogromnà ˝yczliwoÊcià i troskà zosta∏
przyj´ty przez Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie, gdzie obecnie dochodzi do
zdrowia.
W homilii wyg∏oszonej podczas Mszy Êw.
sprawowanej w szpitalnej kaplicy bp P∏oski
podkreÊli∏, ˝e cierpienie i Êmierç prowadzi
do zwyci´stwa ˝ycia.
Nawiàzujàc do fragmentu
Ewangelii
o zdradzie Judasza
kaznodzieja powiedzia∏, ˝e wszyscy w
pewnym stopniu ponosimy win´ za m´k´
Chrystusa. – Nie tylko Judasz zdradzi∏,
ale ka˝dy z nas dopuszcza si´ na co
dzieƒ zdrady wobec
Jezusa. Chrystus przypomina nam, ˝e jego
m´ka i Êmierç to takFot. Krzysztof St´pkowski

Biskup Polowy WP odwiedzi∏ chorych z Kliniki Rehabilitacji, Kliniki Kardiochirurgii
i Oddzia∏u Zaka˝eƒ Narzàdu Ruchu. Bp
P∏oski rozmawia∏ z chorymi w salach szpitalnych i udziela∏ im b∏ogos∏awieƒstwa.
W rozmowie z chorymi zapewnia∏ o swojej
modlitwie za nich, proszàc jednoczeÊnie
o modlitw´ w intencji swojej pasterskiej
pos∏ugi. Bp P∏oski dzi´kowa∏ personelowi
medycznemu za „samarytaƒskà pos∏ug´
wobec chorych”.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski i Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny
odwiedzili rannego ks. Edwarda Ryfa, polskiego misjonarza z Czadu. Ks. Ryfa zosta∏
postrzelony 1 marca 2005 r. podczas napadu rabunkowego. Ks. Ryfa jest kap∏anem diecezji rzeszowskiej i od 9 lat pracuje w Czadzie.
W rozmowie z NS powiedzia∏, ˝e 1 marca
2005 r. wraca∏ ze spotkania katechetycznego w Ndjamenie i jego samochód zosta∏
ostrzelany, a on ranny. – Przebaczam tym,
którzy strzelali i kiedy wróc´ do zdrowia zamierzam wróciç do Czadu – wyzna∏. Polski
misjonarz doda∏, ˝e wielkà pomoc okaza-

Fot. Krzysztof St´pkowski

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski odwiedzi∏ 22 marca 2005 r. chorych w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) w Warszawie. Spotka∏ si´
tak˝e z personelem medycznym na
przedÊwiàtecznym spotkaniu. W szpitalnej kaplicy pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego bp P∏oski przewodniczy∏ Mszy
Êw. w intencji chorych i s∏u˝by zdrowia.
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˝e cz´Êç naszej winy, to nasze grzechy
i niewiernoÊci. – MyÊl´ tu tak˝e o sobie
– doda∏. – Najpi´kniejsza tiara, ornat czy
mitra tego nie zakryjà; ja te˝ musz´ si´
nawracaç, musz´ kl´kaç do kratek konfesjona∏u, jeÊli chc´ by te Âwi´to Zmartwychwstania Chrystusa by∏o dla mnie autentyczne – wyzna∏ bp P∏oski.
Zach´ci∏ chorych, by nadziej´ w cierpieniu
czerpali ze Zmartwychwstania Chrystusa.
Biskup Polowy WP podzi´kowa∏ chorym za
Êwiadectwo cierpienia pe∏nego dostojeƒstwa, prze˝ywanego w ∏àcznoÊci z Chrystusem. „Wasze cierpienie jest wielkim skarbem KoÊcio∏a” – powiedzia∏.
We Mszy Êw. uczestniczyli gen. bryg. prof.
Marek Maruszyƒski, piel´gniarki, lekarze
i chorzy.
Podczas spotkania przedÊwiàtecznego
w auli WIM, w którym uczestniczyli lekarze
wojskowi i piel´gniarki bp P∏oski ˝yczy∏ im,
by przez swój profesjonalizm dawali chorym nadziej´ wbrew ludzkiej baznadziei.
Bp P∏oski zach´ci∏ do kroczenia za Chrystusem i jego prawdà.
Koordynatorem duszpasterstwa w WIM
jest ks. mjr Marek Kwieciƒski. Ponadto pos∏ug´ duszpasterskà w WIM pe∏nià ks. p∏k
Wies∏aw Bo˝ejewicz i ks. pp∏k Marek Weso∏owski.
Rafa∏ Chromiƒski
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Wejherowo

Kronika
Diecezji Wojskowej

Ks. Abp Tadeusz Goc∏owski przewodniczy∏ w dniu 12 marca 2005 roku m∏odzie˝owej Drodze Krzy˝owej w Wejherowie. Nabo˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej
odby∏o si´ na zewnàtrz Êwiàtyni, w plenerze, w pi´knym terenie pokrytym
grubà warstwà Êniegu. Uczestniczyli
w nim kap∏ani, w tym 2 kapelanów Marynarki Wojennej, licznie zgromadzona
m∏odzie˝ z Archidiecezji Gdaƒskiej
oraz marynarze z Gdyni i Wejherowa.
M∏odzie˝ przygotowa∏a i prowadzi∏a
rozwa˝ania przy poszczególnych stacjach Drogi Krzy˝owej.
Ks. kpt. mar. Jan Zapotoczny

Warszawa

Gdynia

12 marca w kalendarzu liturgicznym Ordynariatu Polowego widnieje Âwi´to Katedry
Polowej Wojska Polskiego. Katedra Polowa zosta∏a konsekrowana 12 marca 1933 r.
przez Biskupa Polowego Stanis∏awa Galla. Ten fakt upami´tnia pamiàtkowa tablica
umieszczona we wn´trzu katedry z zamieszczonym napisem:
„Gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej by∏ prof. dr Ignacy MoÊcicki a Ministrem
Spraw Wojskowych Józef Pi∏sudski, Marsza∏ek Polski, Ks. Arcybiskup dr Stanis∏aw Gall,
Biskup Polowy dokona∏ w dniu 12 marca 1933 r. konsekracji KoÊcio∏a katedralnego
wojskowego i o∏tarza g∏ównego pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej”.
(am)

W KoÊciele Garnizonowym Marynarki
Wojennej w Gdyni w dniu 12 marca
2005 r. celebrowana by∏a Msza Êwi´ta
w intencji lotników morskich, którzy
oddali swoje ˝ycie ratujàc ˝ycie drugiego cz∏owieka. Mszy Êwi´tej przewodniczy∏ kapelan Gdyƒskiej Brygady
Lotnictwa MW ks. kpt. Jan Zapotoczny
wraz z dziekanem Marynarki Wojennej
ks. kmdr. Bogus∏awem Wronà oraz
z kapelanem Akademii Marynarki Wojennej ks. kmdr. por. Wac∏awem St´pniem.
We Mszy Êwi´tej uczestniczyli licznie
zebrani lotnicy morscy oraz rodziny
tych, którzy zgin´li podczas akcji ratowniczych na Ba∏tyku.
x.J.Z.

Bydgoszcz
Zespó∏ Wokalny „Alterno“ istniejàcy przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie zdoby∏ I Miejsce i Nagrod´ G∏ównà GRAND PRIX oraz Nagrod´ Specjalnà
Rektorów Wy˝szych Seminariów Duchownych podczas II Ogólnopolskiego Konkursu
PieÊni Pasyjnej, który odby∏ si´ w Bydgoszczy 12 marca 2005 r.
Przes∏uchania konkursowe mia∏y miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej im.
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Wi´cej informacji na temat zespo∏u mo˝na znaleêç
na stronie internetowej: free.art.pl/alterno.

Kazuƒ
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski wizytowa∏ w dniu 13 marca 2005 roku parafi´ pod wezwaniem Chrystusa Króla WszechÊwiata w Kazuniu.
Biskup Polowy po przyjeêdzie do parafii sprawdzi∏ poprawnoÊç prowadzenia ksiàg parafialnych a nast´pnie uda∏ si´ do miejsca na terenie koszar, gdzie zosta∏ powitany
przez kompani´ honorowà a nast´pnie przez p∏k. dypl. Andrzeja Oleksa – dowódc´
2. Mazowieckiej Brygady Saperów oraz kadr´ zawodowà. Biskup zwiedzi∏ sal´ tradycji, gdzie zapozna∏ si´ z historià jednostki. Wpisa∏ si´ do ksi´gi pamiàtkowej, w której
dokumentowane sà wa˝niejsze wydarzenia z ˝ycia jednostki.
Przed Êwiàtynià Ksi´dza Biskupa powita∏ proboszcz ks. mjr Józef Tymczuk wraz z kap∏anami z sàsiednich parafii cywilnych oraz s∏u˝bà liturgicznà. Po rozpocz´ciu Mszy
Êw. ksiàdz proboszcz przedstawi∏ sprawozdanie z ˝ycia parafii, w którym krótko scharakteryzowa∏ specyfik´ parafii. Nast´pnie przedstawiciele lektorów i Rady Parafialnej
powitali Ksi´dza Biskupa od ca∏ej spo∏ecznoÊci parafialnej.
zjk

Warszawa
W V Niedziel´ Wielkiego Postu,
13 marca 2005 r., rozpocz´∏y si´ rekolekcje wielkopostne dla ˝o∏nierzy
Garnizonu Warszawa. Nauki rekolekcyjne w nowej kaplicy ˝o∏nierskiej
w Kompleksie Koszarowym KK 44 przy
ul. ˚wirki i Wigury 9/13 rozpocz´∏a
Msza Êw., której przewodniczy∏ Biskup
Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski. Konferencje pt. „Poznali Go po ∏amaniu
Chleba” prowadzi ks. Lucjan Szumierz, duszpasterz akademicki z Rzeszowa, katecheta w rzeszowskim liceum. Na zakoƒczenie nauk stanowych dla ˝o∏nierzy, 16 marca, przewidziany jest koncert zespo∏u wokalnego
„Alterno”.
(ej)

Od dwóch tygodni dzia∏a ju˝ nowa strona internetowa Parafii Wojskowej pw. Matki Bo˝ej Królowej Pokoju
w Gi˝ycku – Orzyszu – www.gizycko.ordynariat.opoka.org.pl. Do odwiedzania nowej strony internetowej
zaprasza proboszcz ks. pp∏k Jerzy Niedba∏a. Jak podkreÊla ks. Niedba∏a, zainteresowani znajdà tu wszystko, czym ˝yjà wspólnoty
parafialne z Gi˝ycka i Orzysza.
Gospodarz parafii ks. pp∏k Jerzy Niedba∏a przedstawia si´ potencjalnym goÊciom strony w krótkiej notce o sobie. Przygotowujàcy si´
do wa˝nych wydarzeƒ sakramentalnych: chrztu, komunii Êw. czy Êlubu znajdà w poradniku informacje na temat niezb´dnych dokumentów. Kontakt w pilnych sprawach na linii parafianie–duszpasterz u∏atwià podstawowe dane teleadresowe. W og∏oszeniach mo˝na ju˝ przeczytaç o planowanej Pielgrzymce ˚o∏nierzy do Lourdes. Ch´tni pielgrzymi dowiedzà si´, jak, gdzie i kiedy trafiç do Groty
Massabielskiej w Lourdes.
(ej)

Gi˝ycko
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Kielce

Siedlce

Cieszyn

Dnia 14 marca 2005 roku w Centrum
Szkolenia na Potrzeby Si∏ Pokojowych
w Kielcach na Bukówce nastàpi∏o uroczyste po˝egnanie 272 ˝o∏nierzy
w przeddzieƒ wyjazdu XXIII zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
UNDOF (planowany wylot VII zmiany
PKW 22 marca 2005).
Opracowa∏:
Ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski
Mjr Tadeusz Banaszek

Do Parafii Wojskowej pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach
w dniu 15 marca 2005 r. przyby∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P∏oski. Biskup dokona∏
wizytacji kanonicznej i w ramach rekolekcji wielkopostnych odprawi∏ uroczystà Msz´ Êwi´tà w intencji wszystkich
˝o∏nierzy siedleckiego garnizonu, Ojczyzny, pracowników wojska, rodzin
wojskowych i przyjació∏ garnizonowego koÊcio∏a a tak˝e o dar zdrowia dla
umi∏owanego Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II.

W dniu 16 marca 2005 r. uroczyÊcie
zosta∏ zakoƒczony I Kurs Podoficerski
w Cieszynie. UroczystoÊci te zosta∏y
poprzedzone Mszà Êw. odprawionà w
dniu 15 marca 2005 roku w koÊciele
pw. Êw. Marii Magdaleny w Cieszynie.
Ksiàdz Dziekan Stra˝y Granicznej p∏k
dr Kazimierz Tuszyƒski odprawi∏ Msz´
Êw. w intencji tych, którzy ukoƒczyli
kurs w zakresie ochrony granicy paƒstwowej z proÊbà o B∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e na dalszà owocnà i bezpiecznà
s∏u˝b´ na granicach naszej Ojczyzny.
Eucharystia zosta∏a odprawiona tak˝e
jako dzi´kczynienie za powstanie
w Cieszynie III OÊrodka Szkolenia
w Stra˝y Granicznej.

Szczecin i Ko∏obrzeg
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski w dniach od 16 do 18 marca 2005
roku wizytowa∏ parafie wojskowe na
Wybrze˝u oraz uczestniczy∏ w UroczystoÊci 60. Rocznicy Walk o Ko∏obrzeg
i ZaÊlubin z Morzem.
16 marca Biskup P∏oski wizytowa∏ Parafi´ Wojskowà Êw. Wojciecha w Szczecinie, Parafi´ Wojskowà Êw. Jana Sarkandra i Êw. Stanis∏awa Kostki w
Szczecinie-Podjuchach oraz OÊrodek
Duszpasterski Pomorskiego Oddzia∏u
Stra˝y Granicznej w Szczecinie. Okazjà do odwiedzenia i wizytacji parafii
wojskowych po∏o˝onych w Szczecinie
i w okolicach by∏o Êwi´to 12. Szczeciƒskiej Dywizji Zmechanizowanej.
zjk

Ks. mjr Andrzej Dziwulski

Brodnica
Biskup Polowy, Tadeusz P∏oski, w dniu
21 marca 2005 roku odwiedzi∏ Parafi´
Êw. Katarzyny w Brodnicy, w której proboszczem jest ks. mjr rez. pra∏at Boles∏aw Lichnerowicz, kapelan pu∏ku
chemicznego. Ksiàdz Kapelan zapozna∏ Biskupa Polowego ze specyfikà
pos∏ugi duszpasterskiej w tym pu∏ku,
jak równie˝ wÊród kombatantów i weteranów, wÊród których ksiàdz major
pos∏uguje.
Ks. mjr Jan Osiƒski

Gdynia
W sobot´ dnia 19 marca 2005 r. o godz. 17.45 licznie zgromadzeni marynarze i wierni parafii wojskowej w Gdyni powitali Obraz Jezusa Mi∏osiernego. Po uroczystym
wprowadzeniu Ikony do Marynarskiej Âwiàtyni wszyscy uczestniczyli we Mszy Êwi´tej,
której przewodniczy∏ ks. infu∏at Stanis∏aw Bogdanowicz. Tà przepi´knà uroczystoÊcià
rozpocz´∏y si´ rekolekcje wielkopostne w parafii garnizonowej Marynarki Wojennej RP
w Gdyni, które prowadzi∏ ks. Rafa∏ Nowicki – kapelan Stella Maris w Gdaƒsku oraz
ks. kmdr por. Jan Maliszewski.
Ks. kpt. mar. Jan Zapotoczny

Bartoszyce

Zegrze

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski prze˝ywa∏
z wiernymi parafii garnizonowej w Bartoszycach drugi
dzieƒ Âwiàt Wielkanocnych. Biskup dokona∏ wizytacji
parafii, sprawdzi∏ funkcjonowanie kancelarii parafialnej oraz zapozna∏ si´ z formami pracy duszpasterskiej.
W po∏udnie wierni spotkali si´ z Ksi´dzem Biskupem
na Mszy Êw. W spotkaniu liturgicznym uczestniczy∏ ks.
inf. Adolf Setlak, proboszcz parafii farnej, emerytowany kapelan, który w okresie PRL-u by∏ opiekunem
alumnów pe∏niàcych s∏u˝b´ wojskowà w Bartoszycach. W 1980 roku tzw. „jednostka klerycka” (Jednostka Obrony Terytorialnej) zosta∏a rozwiàzana.
zjk

Niedziel´ Palmowà 20
marca 2005 roku Biskup
Polowy Wojska Polskiego
gen. bryg. Tadeusz P∏oski prze˝ywa∏ z parafianami Parafii Wojskowej
pod wezwaniem Êwi´tego Gabriela w Zegrzu.
Biskup przyby∏, aby modliç si´ z wiernymi i dokonaç wizytacji kanonicznej parafii.
zjk

Kpt Aleksander Bojnicki
Wydzia∏ Prezydialny
Âlàski Oddzia∏ SG
Ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski
Dziekan Stra˝y Granicznej

Legionowo
UroczystoÊç odpustowa parafii cywilno-wojskowej pw. Êw. Józefa w Legionowie zosta∏a uÊwietniona celebrà
Mszy Êw. Biskupa Polowego gen. bryg.
Tadeusza P∏oskiego. Biskup P∏oski
przeprowadzi∏ w tym dniu wizytacj´
kanonicznà parafii. Przed Mszà Êw.
sprawdzi∏ poprawnoÊç i starannoÊç
prowadzenia ksiàg parafialnych. Zainteresowa∏ si´ ˝yciem liturgicznym parafii oraz formami pracy duszpasterskiej.
zjk

Warszawa
To portret Polaka, który ca∏e ˝ycie poÊwi´ci∏ Ojczyênie i KoÊcio∏owi – powiedzia∏ p∏k Andrzej Weso∏owski, dyrektor
Centralnej Biblioteki Wojskowej,
otwierajàc 21 marca 2005 r. przedÊwiàteczne spotkanie promocyjne
„Wspomnieƒ” Arcybiskupa Józefa
Gawliny. Ksià˝k´, opatrzonà wst´pem
Abp. Szczepana Weso∏ego i opracowanà przez ks. prof. dr. hab. Jerzego
Myszora, wyda∏a w 2004 r. Ksi´garnia
Êw. Jacka z Katowic. Ta zas∏u˝ona oficyna wydawnicza obchodzi wkrótce
80-lecie istnienia.
(ej)
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... zamieszkam w Domu Paƒskim
po najd∏u˝sze czasy (Ps 23, 6)

