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Fot. Krzysztof St´pkowski

350. rocznica obrony Jasnej Góry

Obrona Jasnej Góry sta∏a si´ obronà Narodu, Niepodleg∏ego Paƒstwa
Polskiego i zagro˝onego Katolicyzmu.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
Bazylika Êw. Krzy˝a, 3 maja 2005 r.

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Liturgia
KoÊcio∏a

Nie obawiajcie si´ Chrystusa!
On niczego nie zabiera, a daje wszystko
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rozpoczyna∏ swojà pos∏ug´ tu, na Placu Êwi´tego
Piotra. Wcià˝ na nowo brzmià mi w uszach jego
s∏owa: Nie l´kajcie si´! Otwórzcie, otwórzcie na
oÊcie˝ drzwi Chrystusowi! Papie˝ przemawia∏ do
mo˝nych tego Êwiata, którzy obawiali si´, ˝e Chrystus móg∏by zabraç im coÊ z ich w∏adzy, gdyby dali
Mu wejÊç i pozwolili na wolnoÊç wiary. Owszem,
On z pewnoÊcià coÊ by im zabra∏: w∏adz´
korupcji, naginania prawa, samowoli. Ale nie
zabra∏by niczego, co dotyczy wolnoÊci cz∏owieka,
jego godnoÊci, budowania sprawiedliwego
spo∏eczeƒstwa. Papie˝ mówi∏ ponadto do wszystkich ludzi, zw∏aszcza m∏odych. Czy˝ my wszyscy nie
boimy si´ w jakiÊ sposób, ˝e jeÊli pozwolimy
ca∏kowicie Chrystusowi wejÊç do naszego wn´trza,
jeÊli ca∏kowicie otworzymy si´ na Niego, to mo˝e
On nam zabraç coÊ z naszego ˝ycia. Czy˝ nie
boimy si´ przypadkiem zrezygnowaç z czegoÊ
wielkiego, jedynego w swoim rodzaju, co czyni
˝ycie tak pi´knym? Czy˝ nie boimy si´ ryzyka
niedostatku i pozbawienia wolnoÊci? Jeszcze raz
papie˝ pragnie powiedzieç: nie! Kto wpuszcza
Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego, co
czyni ˝ycie wolnym, pi´knym i wielkim... Tak te˝
dzisiaj chcia∏bym z wielkà mocà i przekonaniem,
poczàwszy od doÊwiadczenia swojego d∏ugiego
˝ycia, powiedzieç wam, droga m∏odzie˝y: Nie
obawiajcie si´ Chrystusa! On niczego nie zabiera,
a daje wszystko (...).
t∏um. am, rs, jp, tc
Z homilii Benedykta XVI ze Mszy Êw.
inaugurujàcej pontyfikat, 24 kwietnia 2005 r.

Relacja cz∏owieka z Bogiem, którà my nazywamy „wiarà”, nie jest li tylko „deklarowaniem” pewnych prawd. Jezus uczy, ˝e ten
prawdziwie wierzy i mi∏uje Go, kto nie tylko
zna jego nauk´, ale jà zachowuje. Zachowywaç to znaczy wcielaç jà we w∏asne ˝ycie.
Ustna deklaracja jest wa˝na, ale nie mo˝na
od∏àczyç od niej uczynków. Gdy staniemy
na sàdzie Bo˝ym, zostaniemy rozliczeni nie
ze „s∏ów”, ale z konkretnych wyborów, które poczyniliÊmy za ˝ycia. Wtedy znajomoÊç
przykazaƒ b´dzie dowodem przeciw nam,
je˝eli nie ˝yliÊmy wed∏ug nich.
3 maja – UroczystoÊç NMP Królowej Polski
[J 19, 25-27]
„Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26).
Âwi´ta teologia naucza nas, i˝ tymi s∏owami
Jezus oddaje swojej Matce swój KoÊció∏,
który reprezentowany jest przez umi∏owanego ucznia – Jana. Równie˝ ka˝dy z nas mo˝e
odnieÊç te s∏owa do siebie. Jezus postanowi∏, aby Maryja by∏a ka˝demu z nas Matkà.
Czy mo˝esz powiedzieç o sobie, i˝ jesteÊ
„dobrym synem”? Czy nie zasmucasz swojej
Matki? My Polacy obraliÊmy Matk´ Bo˝à za
swojà Królowà, aby panowa∏a nad nami
i rozciàga∏a nad nami p∏aszcz swej opieki.
Dlaczego wi´c w tej „monarchii” poddani
tak cz´sto buntujà si´ przeciw Królowi?
6 maja – Âwi´to ÊÊ Aposto∏ów Filipa i Jakuba [J 14, 6-14]
„Tak d∏ugo jestem z wami i jeszcze mnie
nie pozna∏eÊ?” (J 14, 6).
Dzisiaj to pytanie stawia Jezus tak˝e Tobie.
Ile lat jesteÊ chrzeÊcijaninem i co zrobi∏eÊ w
tym czasie, aby bli˝ej poznaç Boga? Wielu
z nas, choç ma mo˝liwoÊç poznania Boga,
rezygnuje z tego. Powodem tego mo˝e byç
lenistwo, zaniedbanie albo opiesza∏oÊç ducha. Pami´taj, ˝e nieznajomoÊç prawa nie
zwalnia z odpowiedzialnoÊci. Obowiàzkiem chrzeÊcijanina jest pog∏´bianie swej
wiary. Mo˝na to uczyniç poprzez bli˝sze
„poznanie” samego Boga. Pytasz jak?
Choçby przez czytanie Pisma Âwi´tego. To
nie jest propozycja na „dobre ˝ycie”, to jest
obowiàzek chrzeÊcijanina.

Fot. Eliza Radzikowska

(...) KoÊció∏ ˝yje! Z ogromnà radoÊcià i wdzi´cznoÊcià pozdrawiam was tu wszystkich zgromadzonych, czcigodni wspó∏bracia kardyna∏owie
i biskupi, najdro˝si kap∏ani... Pozdrawiam was
zakonnicy i zakonnice, Êwiadkowie przemieniajàcej obecnoÊci Boga. Po-zdrawiam was wierni
Êwieccy, zaanga˝owani w wielkà misj´ budowania
Królestwa Bo˝ego, które rozprzestrzenia si´
w Êwiecie w ka˝dym przejawie ˝ycia. Te s∏owa
kieruj´ z uczuciem tak˝e do wszystkich, którzy
odrodzeni w sakramencie chrztu, nie pozostajà
jeszcze w pe∏nej komunii z nami; i do was bracia
narodu ˝ydowskiego, z którymi jesteÊmy zwiàzani
wielkà spuÊciznà duchowà, zakorzenionà
w nieodwracalnych tajemnicach Boga. W koƒcu
moja myÊl, niczym rozprzestrzeniajàca si´ fala,
biegnie do wszystkich ludzi naszych czasów,
wierzàcych i niewierzàcych.
(...) Moim prawdziwym programem jest to, by nie
realizowaç swojej w∏asnej woli, nie kierowaç si´
swoimi ideami, ale ws∏uchiwaç si´ z ca∏ym KoÊcio∏em w s∏owo i w wol´ Pana oraz pozwoliç si´
Jemu kierowaç, aby On sam prowadzi∏ KoÊció∏
w tej godzinie naszej historii (...).
(...) My wszyscy, ca∏a ludzkoÊç, jest tà zagubionà
owcà, która nie odnajduje ju˝ drogi na pustyni. Nie
godzi si´ z tym Bo˝y Syn. On nie mo˝e porzuciç
ludzkoÊci znajdujàcej si´ w tak mizernej sytuacji.
Powstaje, opuszcza chwa∏´ niebios, aby odnaleêç
owc´ i iÊç za nià a˝ na krzy˝. Bierze jà na swe
ramiona, bierze nasze cz∏owieczeƒstwo, bierze nas
samych... Pasterza musi o˝ywiaç Êwi´ty niepokój
Chrystusa: dla niego nie jest oboj´tnym, ˝e tak
wiele osób ˝yje na pustyni. Pustynia posiada wiele
form. Istnieje pustynia n´dzy, pustynia g∏odu
i pragnienia, pustynia porzucenia, samotnoÊci
i zniszczonej mi∏oÊci. Istnieje pustynia ciemnoÊci
Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika ÊwiadomoÊç
godnoÊci i drogi cz∏owieka. Poniewa˝ tak rozleg∏e
sta∏y si´ pustynie wewn´trzne, na Êwiecie mno˝à
si´ zewn´trzne pustynie. Dlatego bogactwa ziemi
nie s∏u˝à ju˝ budowaniu Bo˝ego ogrodu, w którym
wszyscy by mogli ˝yç, lecz wykorzystywane sà przez
moce wyzysku i zniszczenia. Ca∏y KoÊció∏, a w
nim jego pasterze, tak jak Chrystus, winni wyruszyç
w drog´, aby wyprowadziç ludzi z pustyni, ku
˝yciu, ku przyjaêni z Synem Bo˝ym, ku temu, który
daje nam ˝ycie i to ˝ycie w pe∏ni (...).
„Ja jestem dobrym pasterzem, ˝ycie moje oddaj´
za owce” – mówi Jezus o sobie samym (J 10,
14nn). To nie moc zbawia, lecz mi∏oÊç! To jest
znakiem Boga: On sam jest Mi∏oÊcià. Ile˝ to razy
chcieliÊmy, aby Bóg okaza∏ si´ silniejszym. Aby
zdecydowanie uderzy∏, zniszczy∏ z∏o i stworzy∏ lepszy Êwiat. Wszystkie ideologie w∏adzy usprawiedliwiajà si´ w ten sposób, tak usprawiedliwiajà
zniszczenie wszystkiego, co mog∏oby oprzeç si´
rozwojowi i wyzwoleniu ludzkoÊci. Cierpimy
z powodu cierpliwoÊci Boga. Tymczasem wszyscy
potrzebujemy Jego cierpliwoÊci. Bóg sta∏ si´
barankiem, mówi nam, ˝e Êwiat jest zbawiony przez
Ukrzy˝owanego, a nie przez tych, którzy krzy˝ujà.
Âwiat jest zbawiany dzi´ki Bo˝ej cierpliwoÊci,
a niszczony przez ludzkà niecierpliwoÊç (...).
(...) W tej chwili powracam myÊlà do 22 paêdziernika 1978 roku, kiedy to papie˝ Jan Pawe∏ II

1 maja – VI Niedziela Wielkanocy [J 14, 15-21]
„Kto zna przykazania moje i zachowuje
je, ten Mnie mi∏uje” (J 14, 21).

8 maja – Niedziela UroczystoÊç Wniebowstàpienia Paƒskiego [Mt 28, 16-20]
„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, a˝ do skoƒczenia Êwiata” (Mt 28, 20).
Jak˝e cz´sto ˝yjemy tak, jakby Boga nie
by∏o i zapominamy o tej Jego obecnoÊci
Rok XIV nr 9 (293)

9 maja – UroczystoÊç Êw. Stanis∏awa –
g∏ównego patrona Polski [J 10, 11-16]
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znajà” (J 10,
14).
Tym pasterzem jest Chrystus i je˝eli jesteÊmy owcami z jego owczarni, to poznajemy Go, bo On zna nas bardziej ni˝ my
sami siebie. Jak dobrze mieç takiego pasterza, który woli zginàç ni˝ oddaç nas
w pazury wilków. Takim pasterzem by∏ Êw.
Stanis∏aw biskup krakowski. Cz´sto jednak
sami rezygnujemy z tej pasterskiej opieki
i oddalamy si´ od stada, próbujàc sami
znaleêç lepsze pastwiska. Jaka˝ to nieroztropnoÊç! Wilki tylko czekajà na takà okazj´. Ka˝dy grzech ci´˝ki wy∏àcza nas z Bo˝ego stada, bo grzech to bunt przeciw
Pasterzowi.
14 maja – Âwi´to Êw. Macieja Aposto∏a
[J 15, 9-17]
„Nikt nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej,
gdy ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjació∏ swoich” (J 15, 13).
W naszej ÊwiadomoÊci cz´sto pokutuje
przeÊwiadczenie, i˝ „oddaç ˝ycie” mo˝na
jedynie np.: na wojnie, w niebezpieczeƒstwie itd. Otó˝ jak˝e straszne to uproszczenie! Matka „oddaje ˝ycie” opiekujàc si´
dzieçmi. ˚ona „oddaje swe ˝ycie” b´dàc
pos∏uszna m´˝owi. Mà˝ pracujàc na utrzymanie rodziny i kochajàc ˝on´. Dzieci b´dàc poddane rodzicom. Ksiàdz poÊwi´cajàc si´ dla parafian, lekarz dla pacjentów,
policjant i ˝o∏nierz dok∏adnie wype∏niajàc
swojà s∏u˝b´... I takie „oddawanie ˝ycia”
dzieje si´ codziennie w ˝yciu ka˝dego
z nas.
15 maja – Niedziela Zes∏ania Ducha Âwi´tego [J 20, 19-23]
„Weêmijcie Ducha Âwi´tego!” (J 20, 22).
To wezwanie jest skierowane do ka˝dego
z nas. Ka˝dy dojrza∏y chrzeÊcijanin ma za
sobà sakrament bierzmowania. A czym˝e
on w istocie jest, jak nie obdarowaniem
ka˝dego z nas darami Ducha Âwi´tego?
Powiesz mo˝e, nic si´ w moim ˝yciu od tego momentu nie zmieni∏o. A czyja to wina?
Czego si´ spodziewa∏eÊ? Piorunów? JakichÊ nadzwyczajnych zdolnoÊci? A co ty
dajesz z samego siebie? Z darami Ducha
Âwi´tego nale˝y wspó∏pracowaç i to zawsze w czystoÊci serca. Nie sà one jakimÊ
pakietem „mocy”, który ka˝dy dosta∏ i która dzia∏a sama z siebie.
1-15 maja 2005

Bazylika Êw. Krzy˝a, 3 Maja
Kazanie Biskupa Polowego w UroczystoÊç Matki Bo˝ej Królowej Polski

Ty co Jasnej bronisz
Cz´stochowy
Pani Prezydentowo,
Panowie Ministrowie,
Panowie Genera∏owie,
˚o∏nierze i Kombatanci,
Drodzy Radios∏uchacze,
Umi∏owani Czciciele Matki Bo˝ej Królowej Polski

TADEUSZ P¸OSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

„Wielka Boga–Cz∏owieka Matko”!
My, Naród Polski, zgromadzeni przy Twoim zmartwychwsta∏ym Synu, Jezusie Chrystusie
i bioràc Jego na Êwiadka naszych wyborów, podà˝ajàc drogami OpatrznoÊci Bo˝ej, która
przechodzi∏a i przechodzi drogami naszej narodowej historii, ponawiamy wybór naszych
Ojców, obierajàc Ciebie za Matk´ i Królowà naszej Ojczyzny – NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu naszego narodowego Êwi´ta, w którym wspominamy chwalebne karty historii naszej, wyra˝one w Konstytucji 3 Maja, w duchu odpowiedzialnoÊci za wszystko, co Polsk´,
nasz Ojczysty Dom, stanowi oraz w duchu odpowiedzialnoÊci za ka˝dego Polaka i ka˝dà
Polk´, z g∏´bi naszych ojczystych dziejów, wspólnie wo∏amy do Ciebie, Królowo Polski
– oka˝ si´ nam Matkà!
Maryjo, Królowo Polski! W doÊwiadczeniach ostatnich dni, kiedy z wiarà i nadziejà w∏aÊciwà Chrystusowym uczniom, prze˝ywamy Êmierç Papie˝a–Polaka, Ojca Êwi´tego Jana Paw∏a II, który wobec Ciebie, w ˝yciu i w Êmierci, zawsze by∏ Totus Tuus – Ca∏y Twój, b∏agamy
Ci´ – oka˝ si´ nam Matkà!
W dobie odnajdywania i zachowywania narodowej pami´ci i to˝samoÊci w jednoczàcej si´
Europie, prosimy Ciebie Królowo Polski – oka˝ si´ nam Matkà!
Gdy podejmujemy trud ˝ycia w wolnoÊci oraz korzystania z daru wolnoÊci i niepodleg∏oÊci
w ˝yciu spo∏ecznym, jako Naród Tobie, o Królowo nasza, oddany, b∏agamy Ci´ jednym
g∏osem – oka˝ si´ nam Matkà!
Oka˝ si´ nam Matkà, „…która wszystko rozumie!” Oka˝ si´ nam Matkà, „…która
sercem ogarnia ka˝dego z nas.”
Drodzy Bracia i Siostry!
W dniu dzisiejszym, w UroczystoÊç NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej Polski, a jednoczeÊnie
w dniu, w którym wspominamy kolejnà rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja, otaczamy
o∏tarz w Bazylice Krzy˝a Âwi´tego w Warszawie, aby z∏o˝yç na nim NajÊwi´tszà Ofiar´
Eucharystycznà.
Sprawujemy jà w duchu dzi´kczynienia, za „wielkie rzeczy, które uczyni∏” nam Wszechmogàcy Bóg, przez or´downictwo i za poÊrednictwem Tej, która zosta∏a dana Narodowi naszemu ku obronie.
To bezkrwawe uobecnienie M´ki, Âmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa sk∏adamy w imieniu
wszystkich Polaków ˝yjàcych w kraju i poza jego granicami. Sk∏adamy je Bogu w imieniu rzàdzàcych i rzàdzonych; w imieniu zdrowych i chorych, majàcych prac´ i bezrobotnych. I wspólnie prosimy Boga w Trójcy Êwi´tej Jedynego – „Ojczyzn´ wolnà, pob∏ogos∏aw Panie!”
„Wielkie rzeczy, które uczyni∏ nam Wszechmocny” sà êród∏em dzisiejszego Êwi´ta. Dzieje
Narodu Polskiego sà wielkimi dziejami, wielkimi znakami obecnoÊci Boga w narodowych
dziejach.
Historia Polski to cz´Êç historii
zbawienia rodzaju ludzkiego.
Historia Narodu Polskiego to
historia zbawczej obecnoÊci
Boga poÊród swego ludu, ale
te˝ historia przedziwnej aktywnoÊci Matki Syna Bo˝ego,
Jezusa Chrystusa w dziejach
tego Narodu.
Dzi´kujemy dzisiaj Bogu
za t´ podziwu godnà, ale
te˝ pami´ci godnà, obecnoÊç NajÊwi´tszej Maryi
Panny, Królowej Polski w
dziejach Polski, Ojczyzny
naszej umi∏owanej.
W dniu 1 kwietnia 1656 roku,
w Katedrze Lwowskiej, Król
Jan Kazimierz obra∏ Matk´
Bo˝à za Królowà Polski.
Fot. Krzysztof St´pkowski

wÊród nas. Jest to bardzo niebezpieczna
postawa, która powadzi nas po fa∏szywych
Êcie˝kach. Bóg jest obecny wÊród nas,
choçby „niektórzy wàtpili”, bo obecnoÊç
Boga nie zale˝y od naszego „chcenia lub
niechcenia”. Skoro wi´c nasz Bóg jest tak
blisko mnie, to dlaczego z Nim nie rozmawiam? Oszukuj´ samego siebie wyrzucajàc Go poza obr´b codziennego ˝ycia. Boga nikt oszukaç nie mo˝e i w ostatecznym
rozrachunku to zawsze cz∏owiek traci. Skoro tak dobrze o tym wiesz, to dlaczego
zwlekasz?
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Ale rozwa˝ajàc ten królewski akt zawierzenia nie mo˝na nie zapytaç o przyczyny tego niecodziennego i zdumiewajàcego wydarzenia – co wp∏yn´∏o na takà decyzj´ króla Jana Kazimierza? Co by∏o przyczynà, ˝e on, król, uzna∏ nad sobà w∏adz´ NajÊwi´tszej
Dziewicy?
Odpowiedê na to pytanie znajduje si´ równie˝ w skarbcu naszej
narodowej to˝samoÊci.
Przyczynà Êlubów króla Jana Kazimierza, z∏o˝onych w Katedrze
Lwowskiej, w dniu 1 kwietnia 1656 roku by∏a cudowna obrona klasztoru zakonu paulinów na Jasnej Górze, która dokona∏a si´
w czasie najazdu króla szwedzkiego Karola Gustawa na ziemie
polskie.
Ze wzgl´du na intensywnoÊç i rozmiary podboju ziem polskich
przez Karola Gustawa najazd ten okreÊlany jest mianem „potopu
szwedzkiego”.
ZaÊlepieni ˝àdzà w∏adzy, pieni´dzy i s∏awy ksià˝´ta i przywódcy polscy zdradzili Króla
Polski, przyjmujàc zwierzchnictwo Króla Szwedzkiego.
Nie by∏a to tylko zmiana osoby króla. By∏a to utrata niepodleg∏oÊci. Ca∏a Polska znalaz∏a si´ w r´kach Szwedów,
nie by∏o wojska polskiego.
Nawet sam król Jan Kazimierz opuÊci∏ Polsk´.
Jedynym miejscem nie
zdobytym przez szwedzkich genera∏ów by∏ warowny klasztor na Jasnej
Górze z cudownym obrazem Matki Bo˝ej.
„Gdy w listopadzie 1655 roku fale „potopu” dosi´g∏y Jasnej Góry, Ojciec Augustyn
Kordecki tak mówi∏ na wst´pnej naradzie do zakonników i szlachty: »Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytajàc, co nam, z dawnych cnót pozosta∏o. A ja
odpowiem: wszystkie zgin´∏y, jednak coÊ pozosta∏o, bo pozosta∏a
nam wiara i czeÊç dla NajÊwi´tszej Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowana byç mo˝e«.“ (Henryk Sienkiewicz, Potop).
W czasie najazdu szwedzkiego Sanktuarium Jasnogórskie by∏o
bombardowane kulami armatnimi oraz ró˝nymi szykanami i pró˝nymi obietnicami nieprzyjació∏ tego Âwi´tego Miejsca. Czyni∏ to
wróg polskiego narodu i przeÊladowca religii katolickiej. Henryk
Sienkiewicz pisa∏, ˝e pod wp∏ywem szatana jest on dziwnie zawzi´ty wzgl´dem symbolu polskoÊci i wiernoÊci KoÊcio∏owi Katolickiemu
oraz Narodowi Polskiemu.
Obrona Jasnej Góry, której jubileusz 350-lecia w tym roku obchodzimy, sta∏a si´ obronà Narodu, niepodleg∏ego Paƒstwa Polskiego
i zagro˝onego katolicyzmu.
Przeor klasztoru paulinów a jednoczeÊnie komendant twierdzy jasnogórskiej, Ojciec Augustyn Kordecki, broni∏ Jasnej Góry, by pokazaç ca∏ej Polsce, wszystkim, którzy utracili nadziej´, ˝e nie
wszystko stracone. Walczàc o zwyci´stwo, ufa∏, ˝e przyjdzie cud
– bo tylko cud móg∏ uratowaç nasz kraj.
W Twierdzy Jasnogórskiej znajdowa∏o si´ zaledwie 200 zdolnych
do walki. Liczb´ wojska szwedzkiego oblegajàcego Jasnà Gór´
szacowano na oko∏o 13 tysi´cy ˝o∏nierzy.
Ojciec Augustyn Kordecki, by zach´ciç do wytrwania w odwadze,
codziennie sprawowa∏ Msz´ Êwi´tà, a po niej urzàdza∏ procesj´
wzd∏u˝ murów i bastionów z PrzenajÊwi´tszym Sakramentem.
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Zwyci´stwo przysz∏o po 40 dniach obl´˝enia, w Êwi´to Bo˝ego Narodzenia.
Jasna Góra potwierdzi∏a, ˝e jest znakiem od Boga – ˝e jest
Jasnà Górà Zwyci´stwa.
Ten jeden fakt wstrzàsnà∏ do g∏´bi zgnuÊnia∏ym Narodem.
W cudownej obronie Jasnej Góry dostrze˝ono wskazówk´ OpatrznoÊci Bo˝ej.
Po wielu latach, kiedy to Polska znajdowa∏a si´ w politycznym niebycie z powodu rozbiorów, Adam Mickiewicz da∏ nast´pujàce Êwiadectwo o cudownej obronie Jasnej Góry: „Nie przypuszczano, ˝e
o t´ niewielkà opok´, na której si´ wznosi klasztor jasnogórski,
rozbije si´ ca∏a fortuna wojenna Szwedów. (…) Je˝eli w planach
Bo˝ych jest ocaliç Polsk´ – w co wàtpiç by∏oby zbrodnià – to w∏aÊnie z Jasnej Góry wytryÊnie êród∏o ˝ycia polskiego.
Na ca∏ej bowiem przestrzeni Rzeczypospolitej, najechanej i splàdrowanej, nietkni´ta i wolna jest jedynie ta ska∏a, na której dostojna Dziewica wznios∏a sobie tron i która dzi´ki temu stanie si´ stolicà s∏awy.”
Nie tyle militarne, co moralne znaczenie niesie ze sobà cudowna obrona Jasnej Góry.
Naprowadzi∏a i nadal naprowadza Naród Polski na nowe myÊli,
odrodzi∏a i nadal odradza w nas ducha m´stwa i mi∏oÊci wobec
Ojczyzny.
Po obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz powróci∏ do Polski.
W duchu wdzi´cznoÊci za ocalenie Jasnej Góry i obron´ Rzeczypospolitej obiera Matk´ Bo˝à na Królowà Polski oraz sk∏ada Êluby,
przyrzekajàc: „… po zawarciu pokoju rozwa˝´
pilnie, by lud królestwa
mego uwolniç od niesprawiedliwych ci´˝arów
i ucisków.”
Nie by∏oby Rzeczypospolitej
Polskiej, gdyby nie cudowna obrona Jasnej Góry.
Nie by∏oby Rzeczypospolitej
Polskiej, wolnej i suwerennej, gdyby nie interwencja
OpatrznoÊci Bo˝ej, która
da∏a Narodowi naszemu
NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´
ku obronie i natchn´∏a naszych Ojców duchem m´stwa, odwagi i umi∏owania
Ojczyzny.
Nie by∏oby Konstytucji 3
Maja i zawartego w niej
ducha odpowiedzialnoÊci za ka˝dego obywatela, gdyby nie cud obrony Jasnej Góry, który dokona∏ cudownej przemiany sumienia Narodu Polskiego!
„I dziÊ musi byç przeprowadzona w Polsce »Obrona Jasnej Góry«”.
– wo∏a∏ S∏uga Bo˝y, niezapomniany Prymas Tysiàclecia, Stefan kardyna∏ Wyszyƒski.
Ju˝ nie z pomocà armat i pocisków, ale przez pot´˝ny ∏adunek myÊli i uczuç roznieconych przez Ojca Êwi´tego. Jak ongiÊ mrowie
wojsk najeêdêczych, tak i dziÊ szturmujà „Polskà Jasnà Gór´” istne
potopu fale Êwiata, w˝erajàce si´ w mury duszy Narodu nienawiÊcià Imienia Bo˝ego, pasjà grzechu i potwornych na∏ogów.
„Polska Jasna Góra” jest podminowanà przez ducha nienawiÊci
spo∏ecznej, przez programowà apostazj´ moralnà, przez zadawnione wady narodowe, które rzucajà cienie na Êwietlany Naród
ochrzczony. „Stokroç to groêniejszy potop od szwedzkiego.” (Stefan
kardyna∏ Wyszyƒski).
Nade wszystko dzisiejsza „Obrona Jasnej Góry” w Ojczyênie naszej musi si´ rozpoczàç od wytrwa∏ej pracy nad zachowaniem osobistej i narodowej pami´ci i to˝samoÊci.
Ze skarbca pami´ci i to˝samoÊci Narodu, który jest cz´Êcià
europejskiego i ogólnoÊwiatowego skarbca, nie mo˝na wyrzuciç, przez zapomnienie, takich prawd naszych dziejów, jak
Chrzest Mieszka I, Grunwaldu, Obrony Jasnej Góry, zobowiàzaƒ
Êlubów króla Jana Kazimierza.
Z naszej, narodowej pami´ci i to˝samoÊci nie mo˝na wyrzuciç màdroÊci postanowieƒ Konstytucji 3 Maja i uchwa∏y Sejmu z dnia
Fot. Krzysztof St´pkowski

Ten akt oddania Rzeczpospolitej we w∏adanie Matki Jezusa Chrystusa, Król uzna∏ za najskuteczniejszy Êrodek ratowania suwerennoÊci paƒstwa polskiego.
„Wielka Boga-Cz∏owieka Matko, NajÊwi´tsza Dziewico! Ja, Jan Kazimierz, dzisiaj obieram Ciebie za swà Patronk´ i na Królowà moich paƒstw, a siebie i Królestwo moje (…), wojska (…) i wszystkie
ludy polecam szczególnej Twej opiece i obronie (…).”
Dobrze, ˝e ten akt zawierzenia Króla i Ojczyzny przechowujemy
w naszej narodowej pami´ci.

Rok XIV nr 9 (293)

5 maja 1791 roku o wzniesieniu ku czci OpatrznoÊci Bo˝ej Êwiàtyni–wotum, która mia∏a
byç wyrazem wdzi´cznoÊci wszystkich Polaków za uchwalenie Konstytucji.
Wreszcie, nie daj Bo˝e, byÊmy roztrwonili i zaniedbali w skarbcu naszej narodowej to˝samoÊci pami´ç o przyczynach i skutkach II wojny Êwiatowej, a przede wszystkim o ofiarach,
jakie w wyniku wojny przysz∏o nam, Polakom, ponieÊç.
W naszych przygotowaniach do uroczystego obchodu 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej, nie mo˝na nie pami´taç, ˝e Polska i Polacy, w wyniku postanowieƒ w Ja∏cie, zostali przekazani w stref´ wp∏ywów mocarstwa, które we
wrzeÊniu 1939 roku by∏o jednym z agresorów, majàcym na celu nie tylko zaj´cie
cz´Êci terytorium Rzeczypospolitej, ale planowà eksterminacj´ Narodu Polskiego.
Symbolem tej eksterminacji jest Katyƒ.
Jak nie wspomnieç, nie przywo∏aç z narodowej pami´ci, wielkiego krzyku powojennych pokoleƒ Polek i Polaków – Ojczyzn´ wolnà racz nam wróciç Panie!
Symbolem tego wo∏ania, modlitwy o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç jest SolidarnoÊç
z sierpnia 1980 roku.
Bogu niech b´dà dzi´ki za to, ˝e 350. rocznic´ Obrony Jasnej Góry, 85. rocznic´ Cudu
nad Wis∏à, 65. rocznic´ Zbrodni Katyƒskiej, 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
oraz 25. rocznic´ powstania SolidarnoÊci, obchodzimy w tym roku, który jest rokiem wyborów. W naszych wyborach wyra˝a si´ nasza odpowiedzialnoÊç za Polsk´ i Polaków,
za ich przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç.
W Wieruszowie, miejscu Êmierci Ojca Augustyna Koreckiego, ówczesny metropolita krakowski, Karol kardyna∏ Wojty∏a powiedzia∏:
„Przystàpmy do modlitwy, ˝eby podzi´kowaç Panu Bogu za Ojca Augustyna Koreckiego,
wielkiego geniusza naszych dziejów, wspania∏y wyraz polskiego ducha i prosiç zarazem,
a˝eby jego duch ˝y∏ w nas, abyÊmy przez to bezgraniczne zawierzenie, zaufanie do Matki
Bo˝ej, do Pani Jasnogórskiej, potrafili dla naszych dni zapewniç zwyci´stwo duchowi wolnoÊci, wolnoÊci sumienia, wolnoÊci religii, prawom osoby i rodziny na dzisiaj i na jutro.
Bo pami´tamy, ˝e pracujemy dla przysz∏oÊci, jak Ojciec Augustyn Kordecki, który podejmowa∏ heroicznà decyzj´ w okreÊlonym momencie dziejów, pracowa∏ dla dalekiej przysz∏oÊci swojej Ojczyzny i KoÊcio∏a, tak i my pracujemy dla dalekiej przysz∏oÊci naszej Ojczyzny i KoÊcio∏a, …” (Karol kard. Wojty∏a, Kazanie, Wieruszów, 1973).

Âluby Jana Kazimierza, 1893 rok, mal. Jan Matejko, Muzeum Narodowe, Wroc∏aw

Od obrony sprzed 350 laty, Jasna Góra sta∏a si´ „twierdzà warownà ducha Narodu Polskiego”. To na Jasnej Górze zawsze byliÊmy wolni, jak wolnym potrafi byç syn w domu swej
matki. Na Jasnej Górze, w domu Matki i Królowej Narodu Polskiego, nieustannie mo˝emy
uczyç si´, ˝e bardziej trzeba wierzyç Bogu ni˝ ludziom, a ludziom wierzyç i kochaç ich
po Bo˝emu.
Wielka Boga–Cz∏owieka Matko, „Ty, co Jasnej bronisz Cz´stochowy” i która stoisz na stra˝y ka˝dego z nas.
Twój wielki s∏uga a nasz brat i ojciec, Papie˝ Jan Pawe∏ II, w przeddzieƒ swojej Êmierci ofiarowa∏ Tobie z∏ote korony, b´dàce symbolem jego ˝yciowego Totus Tuus.
Idàc Êladami Jana Paw∏a II i ca∏ej rzeszy tych, którzy swoim ˝yciem s∏u˝yli Bogu i Ojczyênie, przychodzimy przed Twoje Oblicze i „wzywamy pokornie Twojej pomocy i mi∏osierdzia w walce o dochowanie wiernoÊci Bogu, Krzy˝owi i Ewangelii, KoÊcio∏owi
Êwi´temu i jego Pasterzom, Ojczyênie naszej Êwi´tej, (…). Przyrzekamy uczyniç
wszystko, co le˝y w naszej mocy, aby Polska by∏a rzeczywistym Królestwem Twoim
i Twojego Syna…” Amen.

Rok Eucharystii

Maryja
niewiastà
Eucharystii
„B∏ogos∏awiona [jest], która uwierzy∏a” (¸k 1, 45): Maryja w tajemnicy
Wcielenia antycypowa∏a tak˝e wiar´
eucharystycznà KoÊcio∏a. Kiedy nawiedzajàc El˝biet´ nosi w ∏onie S∏owo, które sta∏o si´ cia∏em, Maryja w
pewnym sensie jest „tabernakulum”
– pierwszym „tabernakulum” w historii, w którym Syn Bo˝y (jeszcze
niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala si´ adorowaç El˝biecie, niejako „promieniujàc” swoim Êwiat∏em
poprzez oczy i g∏os Maryi. (…)
Przez ca∏e swoje ˝ycie u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii, Maryja
realizowa∏a wymiar ofiarny Eucharystii. Kiedy zanios∏a Dzieci´ Jezus
do Êwiàtyni w Jerozolimie, „aby [Je]
przedstawiç Panu“ (¸k 2,22), us∏ysza∏a zapowiedê starego Symeona,
˝e to Dziecko b´dzie „znakiem
sprzeciwu” i ˝e „miecz” przeszyje
tak˝e Jej dusz´ (por. ¸k 2, 34-35).
W ten sposób zosta∏ przepowiedziany dramat ukrzy˝owania Syna i w jakimÊ sensie zosta∏o zapowiedziane
stabat Mater Dziewicy u stóp krzy˝a.
Przygotowujàc si´, dzieƒ po dniu, do
wydarzenia Kalwarii, Maryja prze˝ywa jakby „antycypowanà Eucharysti´”, mo˝na by powiedzieç „komuni´ duchowà” pragnienia i ofiary,
która b´dzie mia∏a swoje wype∏nienie w zjednoczeniu z Synem w m´ce,
a potem – w okresie popaschalnym –
wyrazi si´ w Jej uczestnictwie w sprawowanej przez Aposto∏ów celebracji
eucharystycznej – „pamiàtce m´ki”.
Jak wyobraziç sobie uczucia Maryi,
która s∏ysza∏a z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych Aposto∏ów s∏owa z
Ostatniej Wieczerzy: „To jest cia∏o
Moje, które za was b´dzie wydane”
(¸k 22,19)? To Cia∏o, wydane na
ofiar´ i ponownie uobecnione
w znakach sakramentalnych, by∏o
tym samym cia∏em, które pocz´∏o
si´ w Jej ∏onie. Przyjmowanie Eucharystii musia∏o oznaczaç dla Maryi
niejako powtórne przyj´cie w jej ∏onie serca, które bi∏o rytmem Jej serca, ponownym prze˝ywaniem tego,
czego osobiÊcie doÊwiadczy∏a pod
krzy˝em.
(Jan Pawe∏ II,
Ecclesia de Eucharystia, 54, 55, 56)

+ Tadeusz P∏oski
1-15 maja 2005
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60. rocznica wyzwolenia Bolonii
Warszawa

kretarz stanu Jan Turski, kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, i Adam Kripp, kombatant
– uczestnik walk o Boloni´.
Mimo bohaterstwa i bezprzyk∏adnej ofiarnoÊci w boju, los nie szcz´dzi∏ tym ˝o∏nierzom uczucia goryczy i zawodu – przypomnia∏ w wyg∏oszonym przemówieniu Jan
Turski. – SpoÊród tych co prze˝yli, wielu
nigdy nie dosz∏o z ziemi w∏oskiej do Polski, szukajàc dla siebie i bliskich miejsca
na obczyênie. A ci, którzy powrócili, przez

Fot. Krzysztof St´pkowski

W s∏owie do przyby∏ych Biskup Polowy WP
powiedzia∏ mi´dzy innymi: Patrzàc na wydarzenia 1944 i 1945 roku oczyma
uczniów Chrystusa, dostrzegamy dzisiaj
wielki plon dobra, jaki wyrós∏ z tamtego
˝o∏nierskiego posiewu i ofiary Was wszystkich. Dzisiaj lepiej rozumiemy sens Waszej
ofiary dla Polski i Europy. 21 kwietnia obchodzimy 60. rocznic´ wyzwolenia Bolonii.
W tych wa˝nych bitwach dla narodu w∏oskiego uczestniczyli Polacy – ˝o∏nierze
2. Korpusu. Dzisiaj gromadzimy si´, aby
wspomnieç ten wa˝ny dzieƒ. Cmentarz
„San Lazzaro” jest niemym Êwiadkiem
tamtych dni. Ziemia w∏oska przyj´∏a
wszystkich tych Polaków, o których mo˝na
powiedzieç, ˝e krwi w∏asnej, ani ˝ycia nie
szcz´dzili. Dobrze poj´li s∏owa Ewangelii,
˝e „nikt nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy
ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjació∏ swoich” (J 15,13).
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. uczestnicy
walk o Boloni´, m∏odzie˝ i liczne poczty
sztandarowe.
Po Mszy Êwi´tej, odprawionej w Katedrze
Polowej, przy pomniku Bitwy o Monte Cassino, odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 60.
rocznicy wyzwolenia Bolonii przez ˝o∏nierzy
2. Polskiego Korpusu.
Uczestniczyli w niej m.in. Izabela Jaruga-Nowacka, Wiceprezes Rady Ministrów, se-

Fot. Krzysztof St´pkowski

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski przewodniczy∏ 21 kwietnia 2005 r.
Mszy Êw. w 60. rocznic´ wyzwolenia
Bolonii i zakoƒczenia walk 2. Polskiego
Korpusu, zaÊ koncelebransami byli o.
p∏k Adam Studziƒski OP, o. Jerzy Bakalarz OP i ks. mjr Miros∏aw Kwiatkowski.

ca∏e dziesi´ciolecia czekali na uznanie ich
zas∏ug, czekali na wolnà i niepodleg∏à
Polsk´.
Przemawiajàc w imieniu kombatantów
Adam Kripp przypomnia∏ szlak bojowy
2. Polskiego Korpusu we W∏oszech. Szczególnie przejmujàce wspomnienia weterana
zwiàzane by∏y ze zdobywaniem Monte
Cassino i Bolonii. Ze wzruszeniem mówi∏
o ostatnich dniach walk, poleg∏ych kolegach i entuzjazmie, z jakim miejscowa ludnoÊç wita∏a polskich wyzwolicieli.
Podczas uroczystoÊci grupa weteranów
2. Korpusu Polskiego udekorowana zosta∏a Medalem „Pro Memoria”. Odznaczenie
otrzymali: Janina Czaja-Waluda, Leszek
Czarnota-Czarny, Tadeusz Czerkawski,
Stanis∏aw Dawid, Adam Kripp, Antoni Lipka, Jerzy Meyer, Marian Mula, Boles∏aw
Nissel, Zenon Siarkiewicz, Henryk Skrzypiƒski, Adam Studziƒski. Medal „Pro Memoria” ustanowiony zosta∏ z okazji 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Honorowani sà nim uczestnicy walk oraz
osoby i organizacje szczególnie zas∏u˝one
w utrwalaniu tradycji niepodleg∏oÊciowych.
Z udzia∏em wojskowej asysty honorowej
wystawionej przez Kompani´ Reprezentacyjnà Wojska Polskiego uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli kwiaty przed Pomnikiem Bitwy
o Monte Cassino. Pierwsi wieƒce z∏o˝yli
weterani 2. Polskiego Korpusu oraz cz∏onkowie organizacji kombatanckich, za nimi
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych. Ceremoni´ uÊwietni∏y poczty sztandarowe szkó∏, których patronami sà
˝o∏nierze 2. Polskiego Korpusu.
Grzegorz Witkowski / Rafa∏ Chromiƒski
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1-15 maja 2005

Represjonowanych proszàc o odprawienie
Mszy Êwi´tej Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego. Modlitw´ wiernych odczytali harcerze, kombatanci i przedstawiciele strony w∏oskiej.
Biskup Polowy w s∏owie do zgromadzonych
powiedzia∏ mi´dzy innymi:
„WolnoÊç Narodu W∏oskiego by∏a cz´Êcià
d∏ugiej drogi do wolnoÊci Narodu Polskiego. „Drog´ do wolnoÊci krzy˝ami si´ mierzy” – t´ prawd´ dziejowà i ˝yciowà, my
Polacy, dobrze znamy i rozumiemy. W ciàgu dziejów naszej Ojczyzny wiele razy doÊwiadczyliÊmy, ˝e „Drog´ do wolnoÊci,
krzy˝ami si´ mierzy”. Ale nie tylko „droga
do wolnoÊci” us∏ana jest krzy˝ami. Nie tylko odzyskiwanie utraconej wolnoÊci wymaga ofiary i poÊwi´cenia.

... Z wielkà wdzi´cznoÊcià przyjmujemy dar
obecnoÊci i pami´ci, jakà mieszkaƒcy Bolonii oraz Rzàd i obywatele Republiki W∏oskiej z∏o˝yli na dzisiejszej uroczystoÊci upami´tniajàcej 60. rocznic´ wyzwolenia przez
polskich ˝o∏nierzy Bolonii. Dzi´kujemy
Wam, ˝e ,,polskie ziarno”, które zosta∏o
wrzucone we w∏oskà ziemi´ i tu obumar∏o,
nie pozosta∏o samo, ale wyda∏o obfity plon
wolnoÊci dla Polski, W∏och i ca∏ej Europy...“
Przed b∏ogos∏awieƒstwem g∏os zabra∏
o. p∏k Adam Studziƒski, uczestnik walk o
Monte Cassino, który pozdrowi∏ obecnych
˝yczàc zdrowia i b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.
Modlitwy ekumeniczne odprawili bp. Miron
Chodakowski – prawos∏awny Ordynariusz
Polowy oraz naczelny kapelan ewangelicki
Wojska Polskiego Ryszard Borski.
Po apelu poleg∏ych i salwie honorowej
obecni z∏o˝yli wieƒce i kwiaty na mogi∏ach
poleg∏ych ˝o∏nierzy.
(mk)

Fot. ks. mjr Jan Osiƒski

W czwartek 21 kwietnia o godz. 9.00 na
placu Maggiore podniesieniem flag: polskiej, w∏oskiej i unii europejskiej rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci wyzwolenia Bolonii.
O godz. 10.00 odby∏a si´ Msza Êwi´ta
w∏oska, w której uczestniczyli: delegacja
Polski z konsulem z Mediolanu.
O godz. 11.30 defilowa∏y z muzykà orkiestry w∏oskie i polskie, które spotka∏y si´
z ogromnym zainteresowaniem przechodniów. O godzinie 15.30 Kompania
Reprezentacyjna Wojska Polskiego zaprezentowa∏a musztr´ paradnà przyj´tà
przez mieszkaƒców Bolonii gromkimi brawami.
W piàtkowe popo∏udnie odby∏a si´ uroczystoÊç w Forza di Maggiore. Z∏o˝ono wieƒce przy tablicy upami´tniajàcej wyzwoleƒcze wejÊcie II Korpusu Polskiego do Bolonii.
O godz. 18.00 odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna w parku im. Genera∏a W∏adys∏awa Andersa przy pomniku II Korpusu Polskiego, a wieczorem przedstawiono parad´ kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego na placu Êw. Franciszka.
W sobot´ 23 kwietnia o godz. 8.00 kombatanci odwiedzili prywatne muzeum wolnoÊci. O godz. 10.00 kombatanci walk o
Boloni´ z∏o˝yli wieƒce na cmentarzu ˝o∏nierzy brytyjskich. O godz. 11.00 na
cmentarzu San Lazzaro rozpocz´∏a si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna, w której
uczestniczyli mi´dzy innymi wicepremier
Izabela Jaruga-Nowacka, sekretarz stanu
Jan Turski – kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wiceminister Obrony Narodowej Maciej
Górski, Zast´pca Szefa Sztabu
Wojsk Làdowych gen.
Wojciech Kubiak, dowódca garnizonu
Warszawa gen.
Jan Klejszmit,
admira∏ Ryszard ¸ukasik zast´pca
Szefa Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego, Arcybiskup Bolonii Carlo Cafarra, kanclerz
kapitu∏y Orderu
Virtutti Militari gen.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, prezes Stowarzyszenia
Powstaƒców Warszawskich p∏k Zbigniew Âcibor-Rylski, prezes Zwiàzku By∏ych
Wi´êniów Politycznych i Osób Represjonowanych gen. Wac∏aw Szklarski, prezes
Stowarzyszenia Polskie Si∏y Zbrojne na Zachodzie w kraju Stefan Gawlik oraz 40 delegacji szkó∏ dziedziczàcych tradycje II Korpusu Polskiego ze sztandarami, 70-osobowa
grupa wolontariuszy harcerzy z naczelnikiem Wies∏awem MaÊlankà, liczni przedstawiciele rodzin ˝o∏nierzy spoczywajàcych
na cmentarzu w Bolonii.
Zgromadzonych powita∏ Jan Turski – kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób

Fot. ks. mjr Jan Osiƒski

Bolonia
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350. rocznica obrony Jasnej Góry

Obrona Jasnej Góry w Cz´stochowie
przed oblegajàcymi Sanktuarium w listopadzie i grudniu 1655 roku wojskami szwedzkimi, nale˝y do najbardziej donios∏ych wydarzeƒ polskiej historii. Obl´˝enie by∏o jednym ze znaczàcych epizodów wojny, jakà
w lipcu 1655 roku rozpoczà∏ przeciw Polsce
król Szwecji Karol X Gustaw.
Wiele by∏o przyczyn tego konfliktu. Od koƒca
XVI wieku Polskà rzàdzi∏a szwedzka dynastia
Wazów (blisko spokrewniona z Jagiellonami),
której przedstawiciele pozbawieni zostali
w Szwecji tronu, a jednak ca∏y czas podkreÊlali
swoje pretensje do panowania w tym kraju. Budzi∏o to silnà niech´ç w Szwecji, która poza tym
rywalizowa∏a z Polskà m.in. na obszarze Inflant.
W∏adcy Szwecji dà˝yli do opanowania wybrze˝y
Ba∏tyku i uczynienia z tego morza – jak mówiono – „wewn´trznego jeziora szwedzkiego“. Do
tego liczna armia szwedzka po zakoƒczeniu
wojny trzydziestoletniej (1648), sta∏a si´ nagle
„bezrobotna“ i potrzebowa∏a odpowiedniego
pola ekspansji (cechà szwedzkiego systemu
paƒstwowego by∏o istnienie du˝ej armii utrzymujàcej si´ kosztem podbitych terenów). Szwecja toczy∏a liczne wojny z Polskà w 1 po∏owie
XVII wieku, zakoƒczone pokojem w Sztumskiej
Wsi w 1635 roku, jednak ˝adna z nich nie doprowadzi∏a do zaj´cia ca∏ego paƒstwa polskiego przez Szwedów.
Wojn´ polsko-szwedzkà 1655-1656 roku,
w tradycji polskiej zwanà „potopem“, rozpocz´∏o wkroczenie w lipcu 1655 roku do Polski i na
Litw´ trzech szwedzkich armii liczàcych oko∏o 55
tysi´cy ludzi. Polska by∏a znacznie os∏abiona
konfliktami zbrojnymi z Kozakami i z Rosjà,
a morale szlachty polskiej by∏o niskie. Szybko te˝
Szwedzi zyskali przewag´ militarnà, a szlachta
w wi´kszoÊci podda∏a si´ im dobrowolnie sk∏adajàc przysi´g´ wiernoÊci królowi Karolowi Gustawowi. Jeszcze w lipcu zaj´ty zosta∏ Poznaƒ,
w poczàtkach wrzeÊnia Warszawa, a w paêdzierniku Kraków. Król Polski Jan Kazimierz
schroni∏ si´ na Âlàsku i wydawa∏o si´, i˝ losy
wojny zosta∏y przesàdzone na korzyÊç Szwedów.
Jednà z twierdz na pograniczu Polski i Âlàska,
która nie zosta∏a od razu zaj´ta przez wojska
Szwedzkie by∏a Jasna Góra. Klasztor paulinów
zosta∏ w tym miejscu ufundowany przez ksi´cia
W∏adys∏awa Opolczyka w 1382 roku. Z∏o˝ony
tu w darze przez ksi´cia cudowny obraz Matki
Bo˝ej z Dzieciàtkiem przyciàga∏ wielkie rzesze
pàtników. Od Êredniowiecza sanktuarium na Jasnej Górze posiada∏o rang´ ogólnonarodowà
i znajdowa∏o si´ pod opiekà polskich monarchów, którzy cz´sto tu pielgrzymowali. Po 1620
roku, z woli Zygmunta III Wazy budynki sanktuarium otoczone zosta∏y regularnà twierdzà
z czterema bastionami na naro˝ach. Dzi´ki temu, tak˝e dzi´ki za∏odze wojskowej, znacznej
liczbie dobrych dzia∏ i systematycznie uzupe∏nianemu arsena∏owi, twierdza Jasna Góra by∏a w
chwili rozpocz´cia wojny zwanej „potopem“ dobrze przygotowana do obrony. Szcz´Êliwie przeorem Jasnej Góry by∏ w tym czasie wybitny
duchowny i zarazem znakomity organizator,
obdarzony przy tym Êwietnymi zdolnoÊciami dyplomatycznymi – O. Augustyn Kordecki (1609–
–1673). W∏adze zakonu paulinów, obserwujàc
bacznie post´py armii szwedzkiej, starannie
przygotowa∏y klasztor do obrony. Paulini zdecydowali si´ te˝ na akcj´ dyplomatycznà i zwrócili si´ w koƒcu paêdziernika 1655 roku do
szwedzkiego feldmarsza∏ka Wittenberga, przebywajàcego w tym czasie w Krakowie, z listem
proszàc o gwarancj´ bezpieczeƒstwa dla klasztoru. Podj´li tak˝e decyzj´ o wywiezieniu na
Âlàsk w obawie przed profanacjà cudownego
obrazu Matki Bo˝ej. Jednak starania zakonników nie zapobieg∏y próbie zdobycia przez
Szwedów klasztoru.
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Obl´˝enie Jasnej Góry rozpocz´∏o si´ 18 listopada
1655 roku, kiedy to wokó∏
sanktuarium roz∏o˝y∏ swój
obóz szwedzki genera∏ Burchard Müller von der Lühnen.
Dysponowa∏ on w sumie korpusem liczàcym 2250 ˝o∏nierzy, ale dzia∏a które zabra∏ ze
sobà, nie mia∏y zbyt wielkiej
mocy i musia∏ Êciàgaç wi´ksze armaty z Krakowa. Za∏oga twierdzy klasztornej liczy∏a: 160 ˝o∏nierzy piechoty, 70
mnichów, 20 szlachty oraz 50
puszkarzy – za to oblegani
posiadali nie mniej ni˝ 24
dzia∏a, w tym 12 ci´˝kich (wyrównywa∏o to w pewnym
stopniu istniejàce dysproporcje). Klasztor by∏ ponadto
osadzony na litej skale, co
praktycznie uniemo˝liwia∏o
podkop. Na kronik´ obl´˝enia sk∏ada∏y si´ na przemian
krótkie okresy ataku Szwedów i czas pertraktacji. Poczàtkowo najeêdêcy chcieli
przekonaç obroƒców o swoich rzekomo dobrych intencjach i proponowali kapitulacj´ na honorowych warunkach – na szcz´Êcie paulini
byli Êwiadomi, i˝ wejÊcie
Szwedów do klasztoru b´dzie
oznaczaç jego profanacj´ i
rabunek. O. Kordecki wysy∏a∏ wi´c kolejne delegacje i pisma starajàc si´ graç na zw∏ok´ i opóêniaç decyzj´ o poddaniu si´, a potem bardziej
otwarcie zaczà∏ si´ przeciwstawiaç szwedzkim
˝àdaniom. Ataki na klasztor by∏y poczàtkowo
ma∏o groêne, z czasem – po sprowadzeniu ci´˝kich dzia∏ – sta∏y si´ naprawd´ ucià˝liwe. Szwedzi rozpocz´li te˝ roboty minerskie. Obroƒcy
klasztoru nie tylko odpierali szturmy i atakowali
obóz szwedzki z dzia∏, ale te˝ przeprowadzali
akcje zaczepne, tzw. wycieczki, w czasie których
unieszkodliwiano szwedzkie armaty i ˝o∏nierzy.
Obroƒcy prze˝ywali chwile zwàtpienia, jednak
dla ich pokonania nieoceniona okaza∏a si´ niez∏omna i bohaterska postawa przeora klasztoru
o. Augustyna Kordeckiego, stale podtrzymujàcego morale za∏ogi twierdzy i samych zakonników.
Najci´˝sze chwile obl´˝enia prze˝yli paulini
w jego ostatnich dniach – w czasie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia 1655 roku. Jednak wkrótce potem
genera∏ Bürchard Müller, widzàc i˝ wojska
szwedzkie obozujàce pod klasztorem ponoszà
powa˝ne szkody, zdecydowa∏ si´ zwinàç obl´˝enie, co nastàpi∏o w nocy z 26 na 27 grudnia
1655 roku. Jasna by∏a uratowana.
Istnieje wiele Êwiadectw, i˝ bohaterska i zakoƒczona ze strony polskiej sukcesem obrona klasztoru jasnogórskiego przed Szwedami, okaza∏a
si´ jednym z prze∏omowych momentów wojny,
jeÊli nie w sensie czysto militarnym, to na pewno
psychologicznym. Nawet Szwedzi przyznawali,
i˝ atak na sanktuarium by∏ „atakiem na polskiego ducha“, a sam król Szwecji Karol Gustaw pisa∏ w jednym z listów, i˝ „atakowanie obrazu
Marii wywo∏a u Polaków jeszcze wi´kszy gniew“.
Obcy najeêdêca doskonale utrafi∏ w sedno. Dla
Polaków targni´cie si´ na Jasnà Gór´ by∏o równoznaczne z targni´ciem si´ na Matk´ Bo˝à, na
religi´ katolickà i tym samym na istot´ polskoÊci.
Powodzenie obroƒców Jasnej Góry by∏o zaÊ widomym znakiem opieki Bo˝ej nad narodem polskim. W tym czasie powoli tendencja w wojnie
szwedzko-polskiej zacz´∏a si´ odwracaç. Coraz
wi´ksza cz´Êç spo∏eczeƒstwa polskiego powraca∏a do lojalnoÊci w stosunku do prawowitego
w∏adcy, Jana Kazimierza, który 18 grudnia roz-

Fot. Krzysztof St´pkowski

A tak na polskiego ducha

poczà∏ podró˝ powrotnà do kraju z wygnania
na Âlàsku. W poczàtkach nast´pnego – 1656
roku, w wielu dokumentach zwiàzanych ze
wzrastajàcym oporem przeciwko Szwedom, mo˝emy odnaleêç jednoznaczne wskazówki, i˝ obl´˝enie Jasnej Góry by∏o traktowane jako prze∏omowe wydarzenie w walce z najeêdêcà. Choç
wojna mia∏a trwaç jeszcze d∏ugo i zakoƒczyç si´
ostatecznie podpisaniem pokoju w Oliwie
w 1660 r., to jednak jej losy faktycznie rozstrzygn´∏y si´ wraz z bohaterskà obronà narodowego sanktuarium.
Obl´˝enie Jasnej Góry bezpoÊrednio przyczyni∏o si´ do niespotykanego wzrostu kultu Maryjnego w Polsce i zwiàzania go na sta∏e z polskà
paƒstwowoÊcià. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia
1656 roku w katedrze lwowskiej obra∏ Matk´
Bo˝à za swojà patronk´ i uzna∏ jà za Królowà
Korony Polskiej. Wkrótce tytu∏ ten powiàzany zosta∏ z Maryjà Jasnogórskà, której obraz w 1717
roku zosta∏ – jako pierwszy poza W∏ochami – koronowany papieskimi koronami. Dla Polaków,
a˝ do dnia dzisiejszego, pobo˝noÊç Maryjna
i traktowanie Jasnej Góry jako narodowego
sanktuarium, jest jednym z najwa˝niejszych elementów narodowej to˝samoÊci. Natomiast
cudowny obraz Matki Bo˝ej sta∏ si´ wymiennym
z Or∏em jako god∏em Polski – znakiem na narodowych sztandarach.
Samo wydarzenie historyczne, jakim by∏a obrona Jasnej Góry w 1655 roku, szybko przesz∏o do
polskiej tradycji, mi´dzy innymi dzi´ki opublikowaniu w 1657 roku przez bohaterskiego przeora klasztoru o. Augustyna Kordeckiego dzie∏a
o nazwie „Nowa Gigantomachia“ opisujàcego
dzieje obl´˝enia. W póêniejszych wiekach historia tego wielkiego czynu sta∏a si´ inspiracjà dla
wielu wybitnych dzie∏ literatury i sztuk plastycznych – wszyscy Polacy znajà jà ze znakomitego
opisu na ∏amach „Potopu“ Henryka Sienkiewicza. Obecna, 350-letnia rocznica obrony Jasnej
Góry staje si´ doskona∏à okazjà – poprzez uroczyste obchody – do sformu∏owania prawdziwej
lekcji tak potrzebnego nam wszystkim patriotyzmu.
o. pp∏k Jan Golonka OSPPE

Rok XIV nr 9 (293)

Z wa∏ów jasnogórskich

Wiwat na czeÊç Królowej Polski
W klasztorze oo. Paulinów na Jasnej
Górze odby∏ si´ z okazji Êwi´ta Matki
Bo˝ej Królowej Polski uroczysty Apel
Jasnogórski. Wzià∏ w nim udzia∏ Biskup Polowy WP, gen. bryg. Tadeusz
P∏oski.
Podczas rozwa˝ania, w s∏owie
skierowanym do zebranych
wiernych, poleci∏ Polsk´ Czarnej Madonnie, Królowej Polski. Przypomnia∏ te˝ s∏owa
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a
II: „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha
– Naród roÊnie, gdy duch
jego coraz bardziej si´
oczyszcza; tego ˝adne si∏y zewn´trzne nie zdo∏ajà zniszczyç”.
Do Apelu stan´li genera∏owie WP,
ich rodziny, bractwa kurkowe oraz licznie przybyli mieszkaƒcy Cz´stochowy.
Podczas uroczystoÊci Biskup Polowy Tadeusz P∏oski otrzyma∏ z ràk przeora klasztoru o. Mariana Lubelskiego medal Jubileuszu 350-lecia Cudownej Obrony klasztoru
jasnogórskiego. Równie˝ podczas tej uroczystoÊci na w∏asnoÊç klasztoru przesz∏a za

sprawà Zarzàdu Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP armata. Wotum
w imieniu

Bractw Kurkowych przekaza∏ Wiceprezes
Zarzàdu Zbigniew Dreszler. Jasnogórski
klasztor dysponuje ju˝ znacznym potencja∏em artyleryjskim, o czym mogli przekonaç

Kardyna∏ Ratzinger i lotnicy z Radomia
Do redakcji „Naszej S∏u˝by” – dzi´ki
uprzejmoÊci proboszcza Parafii Wojskowej pw. Êw. Stanis∏awa Biskupa
M´czennika w Radomiu, ks. pp∏k. Janusza Radzika – trafi∏o
zdj´cie przedstawiajàce
ówczesnego Kardyna∏a
Josepha Ratzingera na
lotnisku wojskowym w
Radomiu. GoÊcia z Watykanu, w towarzystwie
Ordynariusza diecezji radomskiej bp. Zygmunta
Zimowskiego, witajà polscy lotnicy z Radomia
z ówczesnym dowódcà
2. OÊrodka Szkolenia Lotniczego w Radomiu, p∏k.
Markiem Bylinkà na czele. OkolicznoÊci powstania tego zdj´cia przybli˝a
ks. p∏k Jan Domian, kapelan przy Urz´dzie Prezydenta RP:
– To zdj´cie zosta∏o wykonane w dzieƒ po Êwi´ceniach
biskupich pra∏ata Zygmunta
Zimowskiego, tj. 26 maja
2002 r., na lotnisku wojskowym w Radomiu. G∏ównym
konsekratorem nowego biskupa radomskiego w Katedrze pw. Opieki NajÊwi´tszej
Maryi Panny by∏ 25 maja 2002 r. Kardyna∏
Joseph Ratzinger, prefekt watykaƒskiej
Kongregacji Nauki Wiary. Przez 19 lat (od
1-15 maja 2005

1983 r.) wspó∏pracownikiem obecnego Papie˝a Benedykta XVI (kard. Ratzingera) by∏
pra∏at Zygmunt Zimowski. ˚yczeniem Ksi´dza Kardyna∏a by∏o udanie si´ na Jasnà

Gór´, przed obraz Czarnej Madonny,
gdzie pragnà∏ celebrowaç Msz´ Êw.
Dzi´ki wsparciu biskupa polowego S∏awoja Leszka G∏ódzia i polskim lotnikom z Radomia to ˝yczenie jego Eminencji zosta∏o

si´ licznie zebrani. Po uroczystym b∏ogos∏awieƒstwie udzielonym przez Jego Ekscelencj´ Ksi´dza Biskupa Polowego Tadeusza
P∏oskiego uroczystoÊci ku czci Marii Królowej Polski przenios∏y si´ na przedmurze
klasztoru, gdzie oddano 12 salw. Odpaleniem pierwszej z armat zajà∏ si´ osobiÊcie
ks. Biskup. Po ka˝dej z salw, odpalajàcy
wpisywa∏ si´ do specjalnej ksi´gi pamiàtkowej, skrupulatnie prowadzonej
przez oo. Paulinów.
WczeÊniej, podczas oczekiwania na por´ Apelu, w kaplicy cudownego obrazu kapelan WP, o. pp∏k Jan
Golonka
odprawi∏
Msz´ Êwi´tà, w której
uczestniczyli genera∏owie z rodzinami,
pracownicy Kurii Polowej oraz liczne grono pielgrzymów. Podczas Eucharystii o. Jan
Golonka pokaza∏ dwie
korony, ostatni dar, który
przekaza∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II
Matce Bo˝ej Królowej Polski.
WczeÊniej ksiàdz kapelan oprowadzi∏ genera∏ów i ich rodziny po klasztorze
jasnogórskim. Pokaza∏ mi´dzy innymi powstajàcà ekspozycj´ dotyczàcà historii tego
niezwyk∏ego miejsca.
Krzysztof St´pkowski
spe∏nione. Na lotnisku w Radomiu goÊcia
powita∏a orkiestra Si∏ Powietrznych, która
odegra∏a hymny watykaƒski i polski. Z lotniska w Radomiu Kardyna∏ zosta∏ przez
polskich pilotów przetransportowany na làdowisko w Rudnikach, skàd uda∏ si´ na Jasnà Gór´. W Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowa∏
Eucharysti´,
prymicyjnà Msz´ nowo
wyÊwi´conego biskupa
radomskiego. Po Mszy
Êw. Kardyna∏ Ratzinger
zosta∏ Êmig∏owcem przewieziony na lotnisko wojskowe na Ok´ciu, skàd
odlecia∏ do Monachium.
Ksiàdz Kardyna∏ by∏ postrzegany przez osoby
mu wówczas towarzyszàce jako osoba niezwykle
skromna, wyciszona, nie
narzucajàca si´ swoimi
wymaganiami, nieabsorbujàca.
Z delegacji biskupa G∏ódzia towarzyszy∏em wówczas w tych przelotach...
W sierpniu 2002 r. Kardyna∏ Ratzinger przys∏a∏
ks. p∏k. Janowi Domianowi swojà ksià˝k´ z podzi´kowaniami za towarzyszenie mu w czasie pobytu w Polsce
i pomoc, dzi´ki polskim lotnikom, w podniebnych podró˝ach.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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W 25. rocznic´ zakoƒczenia s∏u˝by wojskowej alumnów Wy˝szych Seminariów Duchownych w PRL

SPRAWDZILI WARTOÂå SWEGO POWO¸ANIA
„Ta wojskowa s∏u˝ba kleryków przeciw której buntowaliÊmy si´, doznajàc wiele z∏a i upokorzeƒ,
oglàdana z perspektywy lat, by∏a jakby b∏ogos∏awionà winà – sprawdzianem, tyglem, w którym
hartowa∏o si´ nasze powo∏anie.
Weê udzia∏ w trudach i przeciwnoÊciach jako dobry ˝o∏nierz Chrystusa Jezusa (2Tm 2,3) – zach´ca w drugim liÊcie do Tymoteusza Êw. Pawe∏ Aposto∏”.
Z kazania J.E. Ksi´dza Biskupa Gen. Dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia Wyg∏oszonego w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki
Podczas Mszy Âw. w intencji Ojczyzny Dnia 24 XI 1991 roku

Mija 25 lat, odkàd ostatnia grupa kleryków-˝o∏nierzy zakoƒczy∏a s∏u˝b´ wojskowà.
Po II wojnie Êwiatowej KoÊció∏ w Polsce znalaz∏ si´
wraz z narodem w sytuacji narzuconej mu obcej ideologii i struktury ustrojowej. Totalitarny ustrój wprowadzony si∏à poprzez sterowanà laicyzacj´ zmierza∏ do
ateizacji spo∏eczeƒstwa. W tym celu podejmowa∏ próby usuwania religii z ˝ycia publicznego.
Poprzez dziesi´ciolecia wrogoÊç komunizmu w stosunku do religii by∏a niezmiennà regu∏à. Mniejsze lub
wi´ksze nasilenie laicyzacji sterowanej by∏o
zale˝ne od sytuacji politycznej.
Jednà z metod n´kania KoÊcio∏a w tym czasie by∏ pobór alumnów do wojska. W 1955 roku wcielono po
raz pierwszy 72. alumnów. W∏adze PRL próbowa∏y w
ten sposób zdezorganizowaç tok studiów seminaryjnych, zastraszyç i odciàgnàç od kap∏aƒstwa jak najwi´kszà
liczb´ alumnów. W instytucjach paƒstwowych gromadzono, oprócz dokumentów i sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
KoÊcio∏a i osób z nim zwiàzanych, tak˝e mo˝liwie pe∏ne dane o osobowoÊci
kleryków przygotowujàcych si´ do kap∏aƒstwa. Mia∏o to w przysz∏oÊci pos∏u˝yç do celniejszego uderzenia w przysz∏ych duszpasterzy. Z tego rodzaju
praktyk n´kania KoÊcio∏a zrezygnowano ostatecznie w kwietniu 1980 roku.
Po prawie dwóch dziesiàtkach lat od
chwili opuszczenia koszar przez ostatnich ˝o∏nierzy-alumnów, kiedy opad∏y
ju˝ nieco emocje oraz skoƒczy∏ si´
czas przymusowego milczenia i otwarto archiwa, nadszed∏ czas analiz w
ró˝nych aspektach stosunków paƒstwo
– KoÊció∏. W tym kontekÊcie interesujàce jest zagadnienie wcielenia alumnów do wojska, jako jedna z metod
walki z KoÊcio∏em. Powy˝szy problem
wydaje si´ niezwykle ciekawy pod
wzgl´dem historycznym, socjologicznym, a tak˝e
duszpasterskim.
Fakt powo∏ywania alumnów do odbywania zasadniczej s∏u˝by wojskowej jest znany. Czyniono ju˝ próby
refleksji i oceny s∏u˝by wojskowej alumnów w postaci
artyku∏ów, wspomnieƒ, dzienników czy opracowaƒ.
Na podstawie powy˝szego mo˝na jednoznacznie
stwierdziç, ˝e wartoÊç religijna uzyska∏a wy˝sze wyniki
w porównaniu z wartoÊcià ekonomicznà i politycznà u
tych, którzy byli w wojsku.
Pobyt w wojsku rozbudzi∏ w alumnach g∏´bsze zainteresowanie wartoÊciami teoretycznymi, spo∏ecznymi i
religijnymi. Komunistyczna propaganda ponios∏a na
tej linii ca∏kowità kl´sk´.
BezpoÊrednimi wychowawcami w jednostkach, gdzie
odbywali s∏u˝b´ klerycy, byli ludzie pewni ideologicznie. W poczàtkowym okresie poborów alumnów do
wojska ich zachowanie by∏o pod szczególnà kontrolà
specjalnych oficerów wychowawczych. Wi´kszoÊç tych
ludzi mia∏a wykszta∏cenie ni˝sze od alumnów. Dopiero póêniej uzupe∏nia∏a wykszta∏cenie w Wojskowej
Akademii Politycznej lub Studium Religioznawczym
przy Uniwersytecie Wroc∏awskim i Warszawskim.
Dla oficerów w jednostkach praca nad indoktrynacjà
alumnów by∏a swego rodzaju zadaniem partyjnym. Po
wielu doÊwiadczeniach z alumnami, w ró˝nych jednostkach na terenie kraju, Rada G∏ówna Zarzàdu Politycznego Wojska Polskiego postanowi∏a zgromadziç
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kleryków w odpowiednie kompanie w specjalnych
jednostkach. Opiekunowie polityczni i kadra wojskowa bezpoÊrednio zajmujàca si´ kszta∏ceniem, by∏a
specjalnie dobrana i dokszta∏cana.
W dyskusjach na tematy polityczne i filozoficzne alumni z regu∏y obalali wszystkie wywody „politycznego
eksperta”.”. Màdre pytania i g∏´bsze wyjaÊnienia
przedstawiane na wyk∏adzie przez alumnów by∏y
przyjmowane przez ogó∏ ˝o∏nierzy z zadowoleniem.
Wysi∏ek oficerów politycznych na takim wyk∏adzie by∏
skutecznie niweczony, a dyskusje wywo∏ywa∏y wÊciek∏oÊç.
Podczas rozmów z oficerami na temat modlitwy,
alumni odwo∏ywali si´ do konstytucji, która gwarantuje wolnoÊç wyznania i praktyk religijnych. Odpowiedê
by∏a zawsze jedna : „jest to cicha sprawa osobista

nych do wojska okazywanà przez KoÊció∏ mo˝na ujàç
w pewne ramy. B´dà to najpierw starania Episkopatu
z jego przewodniczàcym ks. Stefanem Kardyna∏em
Wyszyƒskim Prymasem Polski. Nast´pnie troska biskupów Ordynariuszy Diecezji i Rektorów Wy˝szych Seminariów Duchownych. Za poÊrednictwem Biskupów
Ordynariuszy powsta∏y duszpasterstwa alumnów w
wojsku, nie akceptowane przez organa w∏adzy paƒstwowej. Nie mo˝na tu równie˝ pominàç seminarzystów (kolegów) i rodziców zainteresowanych o los
swoich synów.
Nie potrzeba s∏ów komentarza, by zrozumieç zamiary
ówczesnych w∏adz komunistycznych wobec alumnów,
którym chciano ró˝nymi sposobami wyrwaç lub zachwiaç najwi´kszy skarb: wiar´ w Boga, mi∏oÊç do Ojczyzny i KoÊcio∏a oraz zaufanie do drugiego cz∏owieka.
SpoÊród wielu dokumentów zwiàzanych ze s∏u˝bà kleryckà zacytuj´ jeden z nich. MyÊl´, ˝e nale˝y pozostawiç przemyÊleniom takie oto stwierdzenie dowódców:
6 maja 1980r.
POUFNE
„(...) Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e po powrocie do seminariów duchownych, alumni wniosà w ich mury wiele
myÊli, metod post´powania i przyzwyczajeƒ
obcych dyscyplinie i samej istocie katolicyzmu. Alumni ci mogà spe∏niaç rol´ bomb z
opóênionym zap∏onem. Je˝eli nie zostanà
wydaleni z seminariów, lepiej b´dà rozumieç
i wy˝ej oceniaç interesy ogólnopaƒstwowe i
narodowe”.(...)
Z-ca d-cy ds. politycznych Mjr mgr Gerard
Âliwa
d-ca pp∏k Tadeusz Czajkowski
(Za: Ks. Andrzej Lesiƒski, S∏u˝ba wojskowa
kleryków w PRL 1959-1980, str.160, wyd.
OÊrodek Badaƒ Naukowych im. Wojciecha
K´trzyƒskiego, Olsztyn 1995.)

W dniach 17-19 paêdziernika w Warszawie
ówczesny Biskup Polowy WP gen. dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê zorganizowa∏ spotkanie
by∏ych alumnów s∏u˝àcych w wojsku w latach 1959-1980.
W s∏owach powitania bp G∏ódê powiedzia∏
mi´dzy innymi: ...witam was drodzy koledzy
nieco starsi i troch´ m∏odsi. Dawni ˝o∏nierze
– dziÊ biskupi, pra∏aci, rektorzy, kap∏ani i ci
Tablica pamiàtkowa koÊciele farnym w Bartoszycach
,,co wybrali innà drog´”. Dzi´kuj´, ˝e przyj´liÊcie moje zaproszenie - jednego z was –
obywatela”. Praktyki modlitewne w wojsku mogà si´
na Jubileuszowe Spotkanie wszystkich by∏ych alumodbywaç, ale bez naruszania porzàdku.
nów, którzy w latach 1959-1980 powo∏ani zostali do
Alumni pozbawieni byli przepustek na niedzielnà
odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej. Odnowimy naMsz´ Êw. Brak kontaktu z duchownymi, stwarzanie
szà przyjaêƒ i nasze wspomnienia (...)
trudnoÊci w modlitwie odczuwali jako szczególnie doProgram spotkania przewidywa∏ modlitw´ przy grobie
legliwa represje i drastyczne pozbawianie praw obyks. Jerzego Popie∏uszki / te˝ by∏ego kleryka-˝o∏nierza/
watelskich. W zaistnia∏ej sytuacji szukali wolnych
oraz sesj´ naukowà. Centralnym punktem Jubileuszochwil, aby prowadziç indywidualne i zbiorowe modliwego Spotkania by∏a Msz´ Êw. w KoÊciele p.w.
twy. Mimo cz´stych kar, które ponosili, nie cofali si´
Wszystkich Âwi´tych. W s∏owie podczas liturgii bp.
przed modlitwami wspólnymi do koƒca s∏u˝by.
G∏ódê powiedzia∏ mi´dzy innymi;.. Wasze – nasze doZupe∏nie inaczej w sprawozdaniach opisywali te sytuÊwiadczenie, nasze prze˝ycia w szeregach Wojska Polacje dowódcy jednostek kleryckich. Podawali w swych
skiego, stanowiç powinny szczególne ostrze˝enie:
raportach, ˝e nastàpi∏o uspokojenie natarczywoÊci w
˝adna w∏adza nie mo˝e ograniczaç praw ludzi wiary
modlitwie. Uwa˝ali oni t´ spraw´ za sukces, którego
w Ojczyênie, nie mo˝e tych praw kr´powaç i ogranirzeczywiÊcie nie by∏o.
czaç. WolnoÊç dla religii, dla nieskr´powanego odOkres s∏u˝by wojskowej by∏ dla alumnów godzinà
dawania czci Bogu – jest przyrodzonym prawem cz∏opróby, w której mogli s sprawdziç wiernoÊç swemu powieka – dziecka Boga. Jest prawem do religii w wywo∏aniu. Na czas owych zmagaƒ nie zostali pozbamiarze indywidualnym i publicznym. DziÊ dajemy tewieni troski i opieki KoÊcio∏a. KoÊció∏ podejmowa∏ rozmu Êwiadectwo. (...)
maite inicjatywy, aby jak pisze do duszpasterza alumEucharystyczna modlitwa by∏a najg∏´bszym prze˝ynów w Bartoszycach kard. S. Wyszyƒski:...M∏ode latociem i nagrodà dla by∏ych alumnów- ˝o∏nierzy.
roÊle KoÊcio∏a otoczyç troskà w czasie mrozów i burz
niech´ci i wrogoÊci wobec spraw najÊwi´tszych, jakimi
„Gdybym nie baczàc na t´ moja uroczystà przysi´g´
sà sprawy stosunku cz∏owieka wobec swojego Stwórobowiàzek wiernoÊci wobec Ojczyzny z∏ama∏
cy, Odkupiciela i UÊwi´ciciela.
niechaj mnie dosi´gnie surowa r´ka
Pomoc niesiona alumnom pe∏niàcym s∏u˝b´ wojskosprawiedliwoÊci ludowej”.
wà by∏a udzielana systematycznie, a w chwilach bar/Zakoƒczenie przysi´gi wojskowej z tamtych lat/
dzo wa˝nych – doraênie. Trosk´ o alumnów wcielo(am)
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Niebanalne ˝yciorysy

Warto pomyÊleç

Âwi´ty Filip

Patron czapników i pilÊniarzy

aposto∏
wspomnienie obchodzimy 3 maja
To m´skie imi´ greckie nale˝y do bardzo
starych imion dwucz∏onowych. Greckie
Phílippos interpretuje si´ zwykle jako z∏o˝enie, w którego cz´Êci pierwszej wyst´puje
temat przymiotnika phílos – przyjemny,
mi∏y, drogi, przyjaciel, mi∏oÊnik, a w cz´Êci
drugiej rzeczownik híppos – koƒ. Ca∏oÊç
znaczy mniej wi´cej – lubujàcy si´ w koniach, znajàcy si´ na koniach. Z∏o˝enia
z wyrazem phílos by∏y w j´zyku greckim
bardzo liczne (np. filozof z greckiego philósophos).
Aposto∏ Filip pochodzi∏ z Betsajdy nad
jeziorem Genezaret. By∏ uczniem Jana
Chrzciciela. Z pewnoÊcià nie spodziewa∏
si´, ˝e b´dzie aposto∏em Jezusa, lecz gdy
us∏ysza∏ Jego zaproszenie: „Pójdê za Mnà!”
(J 1,43) z radoÊcià do∏àczy∏ si´ do Jego
uczniów. Figuruje w wykazach imion aposto∏ów (Mt 10,3; Mk 3,18; ¸k 6,14). Sam
jeszcze nie zadomowiony w gronie aposto∏ów, a ju˝ przyprowadzi∏ do Chrystusa

swojego przyjaciela Natanaela (J 1,44),
czyli Bart∏omieja. Mówià o nim równie˝
pisma apokryficzne, zw∏aszcza „Dzieje Filipa” i „Ewangelia Filipa”, napisane w IV w.,
które niewiele majà wspólnego z historycznà Êcis∏oÊcià. Tradycja przekaza∏a
nam, ˝e po Wniebowstàpieniu Paƒskim,
aposto∏ Filip g∏osi∏ Ewangeli´ w Azji
Mniejszej i Grecji, chrzczàc nowych wyznawców Chrystusa i zak∏adajàc KoÊcio∏y,
b´dàce oÊrodkami nowego, nieznanego
dotàd ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego. Wszystkie
êród∏a o ró˝nej wartoÊci historycznej,
wiodà nas do Hierapolis, jako miejsca,
gdzie mia∏ ponieÊç Êmierç m´czeƒskà na
krzy˝u, w 62 roku.
W nowym kalendarzu liturgicznym wspomnienie Êw. Filipa i Êw. Jakuba – aposto∏ów
przeniesiono z 11 na 3 maja. Poniewa˝ jednak w Polsce w tym dniu obchodzimy
uroczystoÊç NMP Królowej Polski, dlatego za
zezwoleniem Stolicy Apostolskiej w naszym
kraju ich Êwi´to obchodzimy 6 maja.

MyÊli nieprzedawnione

Ikonografia przedstawia Êw. Filipa z krzy˝em lub pastora∏em, a czasem ze zwojem
papirusowym, symbolizujàcym Ksi´g´
Êwi´tà.

Kto z Was wiar´ i wolnoÊç
znajdzie i zagrzebie,
myÊli Boga oszukaç
– oszuka sam siebie
Adam Mickiewicz

Pó∏ka z ksià˝kami

„POKONAå GRANICE“
W Centralnej Bibliotece Wojskowej przy
Ostrobramskiej 26 kwietnia 2005 r. odby∏a
si´ promocja ksià˝ki „Pokonaç granice” wraz
ze spotkaniem z autorkà Katharinà Zimmermann. Pozycja ukaza∏a si´ nak∏adem wydawnictwa „SOLURA”.
Jest to opowieÊç o pi´knej i romantycznej mi∏oÊci Angeliki, nauczycielki ze szwajcarskiego
Emmental i Stanis∏awa Krukowieckiego, polskiego oficera internowanego w Szwajcarii
podczas II Wojny Âwiatowej.
W nocy z 19/20 czerwca 1940 roku, w
Szwajcarii zosta∏o internowanych 40 tysi´cy
1-15 maja 2005

˝o∏nierzy. Tej nocy, po ci´˝kich walkach we
Francji, granic´ Szwajcarii przekroczy∏a tak˝e
polska 2. Dywizja Strzelców Pieszych pod wodzà genera∏a Bronis∏awa Prugara–Ketlinga.
Swoim zachowaniem Polacy wyró˝niali si´
wÊród ˝o∏nierzy innych narodowoÊci powagà
i zdyscyplinowaniem, czym od pierwszego
dnia zdobyli uznanie i sympati´ Szwajcarów.
Zostali w Szwajcarii do koƒca 1945 roku.
Kulturalni, szarmanccy, weseli i zawsze eleganccy polscy ˝o∏nierze umieli pi´knie dzi´kowaç Szwajcarkom za zrozumienie ich sytuacji, za wspó∏czucie i pomoc, szturmem zdobywajàc ich serca. Rodzi∏y si´ silne uczucia
i ... dzieci, ale zwiàzki ich rodziców nie mog∏y
byç legalizowane, poniewa˝ kontakty ludnoÊci cywilnej z internowanymi by∏y zabronione.
Dla nieÊlubnych dzieci Szwajcarek i internowanych Polaków zazdroÊni o swoje kobiety
Szwajcarzy wymyÊlili nazw´ Freudenkind.
Mia∏a byç ironiczna i poni˝ajàca dla kobiet.
Takim Freudenkind jest syn Angeliki i Stasia,
pianista Georg Hänni, który nie chce nic wiedzieç o swoich polskich korzeniach. Ale jego
˝on´ Colette interesuje przesz∏oÊç rodziny
m´˝a. Razem z narratorkà powieÊci wyrusza
w poszukiwaniu Êladów nie˝yjàcego teÊcia.
„Pokonaç granice” to tak˝e refleksyjny opis
podró˝y, która prowadzi z Berna do po∏udniowo-wschodniej Polski, przez Kraków,

¸aƒcut, Przeworsk, PrzemyÊl a˝ do wsi Siennów, w pobli˝u granicy z Ukrainà, z której
pochodzi StaÊ.
(am)
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Âp. gen. dyw. Kazimierz Tomaszewski (1939–2005)

By∏ cz∏owiekiem zasad i honoru

Przy trumnie Genera∏a przed rozpocz´ciem Mszy Êw. zaciàgn´li warty
honorowe m.in. genera∏owie w stanie spoczynku: Wilecki, Zalewski,
Lewiƒski, Mainda. Oddaç ostatnià
pos∏ug´ Zmar∏emu przyby∏a równie˝
obecna generalicja Wojska Polskiego z Dowódcà Wojsk Làdowych na
czele gen. broni Edwardem Pietrzykiem. Na trumnie przez ca∏y czas celebry obok generalskiego beretu le˝a∏ Modlitewnik ˚o∏nierski, którego
wspó∏autorem by∏ gen. Kazimierz
Tomaszewski.
Genera∏ Tomaszewski, podkreÊli∏ kaznodzieja, by∏ cz∏owiekiem wierzàcym i mi∏ujàcym Wojsko. To cz∏owiek, który nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e w
˝yciu i w Êmierci nale˝ymy do Pana. By∏ cz∏owiekiem
zasad i honoru. I czytelnym jako osobowoÊç, doda∏.
– Jestem tu na proÊb´ Biskupa Polowego, który pe∏ni obowiàzki duszpasterskie w Olsztynie, ale
przede wszystkim z potrzeby serca, powiedzia∏ dalej abp G∏ódê. – ˚ycie nasze jakby bieg∏o jednà
drogà; pozna∏em Go w 1991 r. jako zast´pc´ komendanta WAT...
Biskup G∏ódê przypomnia∏ nast´pnie atmosfer´
czasu, w którym powstawa∏ Modlitewnik ˚o∏nierski:
– Chc´ przypomnieç tym, którzy o tym nie wiedzà
bàdê nie majà ÊwiadomoÊci. Przedzieraç si´ wów-

namaszczeniem brali go do ràk; niezale˝nie od
wyznania – czy to katolicy, czy protestanci, czy niewierzàcy.
A gdy powstawa∏ ten Modlitewnik, w 1994 r., razem z Genera∏em Tomaszewskim oÊmieszani byliÊmy w mediach tydzieƒ w tydzieƒ. Razem z Genera∏em byliÊmy wtedy u nie˝yjàcego ju˝ ministra Tadeusza Zieliƒskiego, rzecznika praw obywatelskich.
By∏y skargi, poszliÊmy wyt∏umaczyç, minister nie
mia∏ ˝adnych zastrze˝eƒ. Przechowujemy w archiwum, by∏y publikowane i w „Naszej S∏u˝bie” podzi´kowania od oficerów za ten Modlitewnik.

A jednoczeÊnie w „Gazecie Wyborczej” pan redaktor Pawe∏ Wroƒski urzàdza∏ sobie poÊmiewisko
z kol´d, z ceremonia∏u itd...
DziÊ przy tej trumnie mówi´ z bólem: – Niewielu
stan´∏o w jego obronie!
A On mia∏ odwag´...
Wspomn´ jeszcze jeden szczegó∏, mówi∏ dalej abp
G∏ódê, gdy patrz´ na t´ drugà gwiazdk´ na berecie Genera∏a, le˝àcym na trumnie... Zarzucano mi
czasem, ˝e ingeruj´ w awanse, medale. I teraz mog´ powiedzieç, ˝e tak, w tym wypadku przyczyni∏em si´ i ciesz´ si´ z tego. Odbywa si´ spotkanie
w pa∏acu Prezydenckim (Prezydentem by∏ Lech Wa∏´sa), Ministrem Obrony by∏ Pan Zbigniew
Okoƒski... Oglàdam list´ nominacji generalskich: – brakuje tu
jednego nazwiska, mówi´, Pana
Genera∏a Tomaszewskiego. I nie
dlatego, ˝e jest autorem Modlitewnika, ale dlatego, ˝e za nim
stoi ofiarna s∏u˝ba, taka droga...
Wystàpi∏em te˝ o jedno z najwy˝szych odznaczeƒ papieskich:
Krzy˝ Âw. Sylwestra. To odznaczenie Pan Genera∏ otrzyma∏
w Wielki Czwartek 1995 roku...
– Sam s∏ysza∏em, wspomina∏ dalej abp Glódê, jak Pan Genera∏,
w rozmowie prywatnej w Orzyszu mówi∏ do jednego z oficerów
w kaplicy, dlaczego jeÊli pan jest
wierzàcy i nosi Boga w sercu, to
dlaczego pan nie praktykuje,
niech si´ wyspowiada i da dobry
przyk∏ad ˝o∏nierzom. Za te s∏owa dziÊ Panu Genera∏owi bardzo dzi´kuj´...
Pos∏anie Biskupa Polowego gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego do Rodziny, Przyjació∏ i Znajomych
Zmar∏ego odczyta∏ Kanclerz Kurii Polowej ks. Leon
Szot.
Przed wyruszeniem konduktu z Katedry Arcybiskup
S∏awoj Leszek G∏ódê zdjà∏ z trumny Modlitewnik
˚o∏nierski, podszed∏ do ˝ony Pana Genera∏a i wr´czy∏ go. ˚ona przytuli∏a Modlitewnik do serca i uca∏owa∏a biskupi pierÊcieƒ.
(E.J.)

Delegacja prezydenck a w Watyk anie
W godzinach popo∏udniowych do Watykanu uda∏a si´ delegacja Prezydenta i Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych Aleksandra
KwaÊniewskiego na inauguracj´ pontyfikatu papie˝a Benedykta XVI.
23 kwietnia delegacja z Prezydentem RP na czele uda∏a si´ do watykaƒskich katakumb pod Bazylikà Êw. Piotra, gdzie prezydent
Aleksander KwaÊniewski z∏o˝y∏ wiàzank´ bia∏o-czerwonych ró˝ na
p∏ycie nagrobnej Papie˝a Jana Paw∏a II. Towarzyszàcy delegacji
prezydenckiej ks. p∏k Jan Domian, kapelan przy Urz´dzie Prezydenta RP, odmówi∏ modlitw´ „Wieczny odpoczynek racz mu daç,
Panie”, po czym delegacja nad grobem Papie˝a-Polaka odÊpiewa∏a pieÊƒ „Czarna Madonna”.
Po oddaniu ho∏du prochom papie˝y spoczywajàcych w katakumbach, a zw∏aszcza przed grobem Êw. Piotra, Prezydent i towarzyszàce mu osoby udali si´ do Kaplicy Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej,
gdzie znajdujà si´ ufundowane przez paulinów korony do obrazu
Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej (kaplica w podziemiach watykaƒskich), które pob∏ogos∏awi∏ osobiÊcie Ojciec Êw. Jan Pawe∏ II 1
kwietnia 2005 r., na dzieƒ przed swojà Êmiercià.
(E.J.)
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Fot. Eliza Radzikowska

czas trzeba by∏o w tamtej wolnej, demokratycznej,
niepodleg∏ej Polsce przez bzdury, absurdy... Bo taki by∏ nawis poprzedniej ideologii i taki jeszcze oddech Lenina.
Przypominam to z ca∏à mocà, patrzàc na ten Modlitewnik, który le˝y dziÊ na trumnie Pana Genera∏a. I jest dumà ˝o∏nierza polskiego i Wojska Polskiego. StaliÊmy si´ przez to czytelni wobec obywateli III Rzeczypospolitej. Tak˝e wobec oficerów NATO – bo to nie przysporzy∏o nam ujmy, wr´cz przeciwnie. Poczàwszy od dowódców NATO, z którymi
rozmawia∏em. Pozna∏em ich wszystkich; z wielkim

Fot. Krzysztof St´pkowski

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego 29 kwietnia 2005 r. odby∏y si´ uroczystoÊci pogrzebowe Êp. gen. dyw. Kazimierza Tomaszewskiego,
b. Dowódcy Warszawskiego Okr´gu Wojskowego, autora Modlitewnika ˚o∏nierskiego,
wydanego w 1994 r. Genera∏ Tomaszewski
zmar∏ 25 kwietnia w wieku 66 lat po d∏ugotrwa∏ej chorobie. Mszy Êw. koncelebrowanej
przewodniczy∏ Abp S∏awoj Leszek G∏ódê, ordynariusz warszawsko-praski. W intencji zmar∏ego Genera∏a modlili si´ przy O∏tarzu Paƒskim równie˝: Kanclerz Kurii Polowej, ks. Leon
Szot, Dziekan 1. Korpusu Zmechanizowanego ks. p∏k Marek
Karczewski, ks. mjr Andrzej Jakubiak i ks. Józef Maj z KoÊcio∏a
Êw. Katarzyny w Warszawie.

Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski oddaje ho∏d zmar∏emu Papie˝owi
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DoÊwiadczy∏ w swoim d∏ugim ˝yciu wielkich
cierpieƒ i równie wielkich ∏ask. Dwukrotnie
skazany na kar´ Êmierci, dr´czony przez UB
na Montelupich w Krakowie, Êcigany przez
NKWD we Lwowie. Nigdy nie zwàtpi∏ w
Chrystusa i Jego Matk´. Cz∏owiek wielkiego
zawierzenia Bo˝emu Mi∏osierdziu. Genera∏
Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski, pseudonim
Tysiàc i Bolko, Inspektoratu Rejonowego
Maria i dowódca 106. Dywizji Piechoty AK.
˚o∏nierz, partyzant, dowódca, spo∏ecznik.

spotka∏ ksi´dza jezuit´, który by∏ wspó∏wi´êniem
i wspiera∏ swoich towarzyszy niedoli modlitwà.
To on opowiedzia∏ o objawieniach siostry Faustyny Kowalskiej i nauczy∏ wi´êniów odmawiaç
koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego.
– Ta koronka, obok modlitw do Ran Chrystusa
i Niepokalanego Serca Maryi, by∏a mojà ostojà
i si∏à do przetrwania wieloletnich cierpieƒ
w „bratniej“ niewoli – wyznaje Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski – po wyjÊciu z wi´zienia, pisze dalej, ocalony od Êmierci dzi´ki Mi∏osierdziu Bo˝emu i Niepokalanemu Sercu Matki Bo˝ej, stale
modli∏em si´ do Króla Mi∏osierdzia (…) widocznie
jednak Pan uzna∏, ˝e to za ma∏o, bo przys∏a∏ do
mnie kogoÊ w rodzaju anio∏a w ludzkim ciele…
gdzieÊ w po∏owie 1972. W ten sposób Boles∏aw
Nieczuja-Ostrowski zosta∏ niejako pasowany
przez OpatrznoÊç na niezwykle ofiarnego aposto∏a kultu Mi∏osierdzia Bo˝ego w stronach, gdzie
przysz∏o mu zamieszkaç po wojnie (Warmia).
Odczytywania woli Bo˝ej Pan Genera∏ uczy∏ si´
od dziecka w szkole zawierzenia Maryi. Dotyczy∏o to zarówno jego ˝o∏nierskiego powo∏ania,
s∏u˝by spo∏ecznej, jaki i ˝ycia osobistego.

W jego ˝yciu Êwi´ta triada: Bóg-Honor-Ojczyzna to nie frazesy. To fundament, na którym budowa∏ swoje d∏ugie i owocne ˝ycie. Mimo okrutnych doÊwiadczeƒ i przejÊç, nie ma w nim cienia
frustracji, goryczy. Przeciwnie to cz∏owiek wewn´trznego pokoju i serdecznoÊci.
Mia∏am zaszczyt poznaç Pana Genera∏a, zanim
jeszcze przeczyta∏am, ofiarowanà mi przez niego niepozornà ksià˝eczk´ „Drogi Mi∏oÊci Bo˝ej”.
I choç krótko goÊci∏am z ks. kapelanem Jaros∏awem Antoszewskim w jego goÊcinnym domu w
Elblàgu, to ju˝ wtedy dane mi by∏o odczuç emanujàcà zeƒ niezwyk∏à
skromnoÊç i zwyk∏à ludzkà dobroç. A przecie˝
dla mojego pokolenia
ludzie tego formatu to
prawdziwi bohaterowie
i to nie z partyjnego
nadania, ale rzeczywistych zas∏ug przed Bogiem i ludêmi prawego
sumienia. DziÊ po lekturze, mo˝na by rzec intymnych, bo dotyczàcych
najg∏´bszych pok∏adów
ducha – prze˝yç Pana
Genera∏a,
spisanych
z wielkà delikatnoÊcià
i wewn´trznà kulturà,
mog´ tylko powiedzieç –
Bóg zap∏aç. Bo jak inaczej podzi´kowaç cz∏owiekowi, który dzieli si´
z drugim cz∏owiekiem
najwi´kszym bogactwem
swego ˝ycia – wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià. Tylko
zdolnoÊç prze˝ywania
w∏asnego ˝ycia w per- Podczas wizyty ????????????????
spektywie wiary mo˝e
To w atmosferze domu rodzinnego, w pobo˝nouczyniç z niego dar mi∏oÊci dla innych. To chyba
Êci Maryjnej Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski odnanajczytelniejsze przes∏anie tej ksià˝ki, choç przelaz∏ niewyczerpane êród∏o swojego zawierzenia
cie˝ nigdzie nie wyra˝one wprost.
i ufnoÊci – na dobre i na z∏e. Ju˝ w dzieciƒstwie
dozna∏ bowiem szczególnej ∏aski uzdrowienia za
Dostàpi∏em Mi∏osierdzia
wstawiennictwem Cudownej Matki Bo˝ej Le˝aji pragn´ Mu s∏u˝yç
skiej.
Gdy jeszcze Êwie˝o w sercu i pami´ci mamy
G∏´boka ÊwiadomoÊç religijna rodziców sprawiprze˝ycia ostatnich dni odchodzenia Jana Paw∏a
∏a, ˝e wybrali mu na Chrzcie Êw. na drugie imi´
II, gdy oddawa∏ ducha w r´ce Jezusa Mi∏osierneMicha∏a Archanio∏a, wodza wojska niebieskiego
go, w przeddzieƒ Âwi´ta Mi∏osierdzia Bo˝ego,
(urodzi∏ si´ 29 wrzeÊnia). Ten pot´˝ny patron,
trudno uniknàç analogii. Obaj przecie˝ sà
pogromca szatana, czuwa∏ z pewnoÊcià nad forprzedstawicielami tego wielkiego pokolenia Pomowaniem rycerskich cnót Pana Genera∏a. Od
laków, które uformowa∏a mi∏oÊç do Boga i OjnajwczeÊniejszych lat dzieciƒstwa, jak podkreÊla,
czyzny. DoÊwiadczenia obu re˝imów totalitarmarzy∏ o tym, aby zostaç ˝o∏nierzem. Te ch∏opi´nych faszyzmu i komunizmu ich nie z∏ama∏y, ale
ce marzenia przybra∏y dojrza∏y kszta∏t dzi´ki padzi´ki zakorzenieniu w Chrystusie – zahartowa∏y
triotycznej atmosferze domu rodzinnego, znajona tyle, ˝e stali si´ prawdziwymi mocarzami dumoÊci historii „naszego bohaterskiego i m´czeƒcha. Obaj te˝ to niestrudzeni aposto∏owie Bo˝eskiego narodu“ wiedzy o w∏asnych korzeniach
go Mi∏osierdzia. A zachowujàc wszelkie proporrodowych (rycerskie tradycje piecz´towane hercje – jeden wedle miary kap∏aƒskiej, drugi
bem Nieczuja). Mi∏oÊç do Boga, do historii swoÊwieckiej. Mimo swojego s´dziwego wieku Pan
jego narodu, idea∏y harcerskie, jasna ÊwiadoGenera∏ od lat 70. jest ˝ywym Êwiadkiem i promoÊç w∏asnych korzeni, to˝samoÊci uformowa∏y
pagatorem Bo˝ego Mi∏osierdzia, dzieli si´ swoniez∏omnego ˝o∏nierza i prawego cz∏owieka.
im Êwiadectwem równie˝ z m∏odym pokoleniem
A jak wiadomo gotowoÊç do ofiar dla ojczyzny
˝o∏nierzy.
nie jest mo˝liwa bez prawoÊci sumienia, czego
Z Kultem Jezusa Mi∏osiernego i objawieniami
dowody dostarcza nam, co krok przesz∏oÊç i tesiostry Faustyny zetknà∏ si´ po raz pierwszy
raêniejszoÊç naszego narodu.
w krakowskim wi´zieniu, gdzie w jednej celi

1-15 maja 2005

Aby dokonaç wielkich czynów, trzeba pozwoliç
na dzia∏anie Boga w swoim ˝yciu, czyli wype∏niania Jego – a nie w∏asnej egoistycznej – woli
w duchu s∏u˝by i odpowidzialnoÊci za innych.
Tak w∏aÊnie by∏o w ˝yciu Boles∏awa Nieczui-Ostrowskiego. Wielokrotnie w momentach dramatycznych wyborów, zdawa∏ si´ ca∏kowicie na
Bo˝e prowadzenie, modlàc si´ ˝arliwie o Êwiat∏o
Ducha Êwi´tego. ˚ycie Pana Genera∏a potwierdza, ˝e ufna, ˝arliwa i wytrwa∏a modlitwa czyni
cuda.
Ryngraf jak tarcza
Najskuteczniejszà zbrojà w czasie walk na froncie wrzeÊnia okaza∏ si´ ryngraf z Matkà Bo˝à
Cz´stochowskà znaleziony w czasie walk z korpusem pancernym nieprzyjaciela w rejonie Ró˝an, gdzie pu∏k Pana Genera∏a w 1939 r. zajmowa∏ pozycje obronne.
– Nie rozstawa∏em si´ z tym wizerunkiem Pani
Jasnogórskiej, jest on w doli i niedoli przy mnie,
chroni, umacnia w Bogu… dzi´ki temu ryngrafowi uda∏o mi si´ wydostaç z ràk wrogów po
przejÊciu granicy czerwonej gwiazdy i po∏amanego krzy˝a w 1940. – pisze Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski. I rzeczywiÊcie opisane przezeƒ
cudowne akcje ratownicze Maryi utwierdzajà
w wierze w jej pot´˝ne i niezawodne wstawiennictwo. Bo czy˝ czciciele
Maryi kiedykolwiek si´ zawiedli?! W maju, miesiàcu
Jej poÊwi´conym powtarzamy przecie˝ modlitw´ Êw.
Bernarda: „...nigdy nie s∏yszano, abyÊ opuÊci∏a tego,
kto si´ do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie
o przyczyn´ prosi”. Gdy córka Pana Genera∏a, Wandzia, znalaz∏a si´ na granicy Êmierci, jej ojciec powiedzia∏ z niewzruszonà wiarà
powstawszy z kolan po modlitwie: „jej nic nie mo˝e si´
staç, gdy˝ ofiarowa∏em jà
Matce Bo˝ej, dajàc jej na
drugie imi´ Maria”.
Nawet tak wydawa∏oby si´
nierealne wydarzenia, jak
przyjmowanie NajÊwi´tszego Sakramentu w ekstremalnie trudnych warunkach
ubeckiego wi´zienia, sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki modliwie
i bohaterskim wspó∏wi´êniom kap∏anom.
Ten niestrudzony aposto∏
Bo˝ego Mi∏osierdzia wyprasza∏ ∏aski nie tylko
dla siebie i swojej rodziny. W∏aÊciwie poj´ta mi∏oÊç bliêniego sk∏ania∏a go wielokrotnie do modlitwy w intencjach ludzi nieznajomych, a zagro˝onych duchowo.
Âwiadectwo dzia∏ania Mi∏oÊci Bo˝ej w ˝yciu Genera∏a Nieczui-Ostrowskiego czyta si´ nie tylko
ku pokrzepieniu ducha, ale i z wielkim zainteresowaniem, bo nawet najzr´czniejszy scenarzysta
o du˝ej wyobraêni twórczej nie dorówna dzia∏aniu Pana Jezusa i Jego Matki, które objawi∏o si´
w ˝yciu tego m´˝nego cz∏owieka.
I na koniec najcenniejsza wskazówka ˝yciowa
Pana Genera∏a, bo zrodzona z prawdy
doÊwiadczenia: – Zapoznany od dziecka z niezwyk∏à ∏askà Boga (…) naprawd´ dojrza∏em
w rozeznawaniu Dróg Bo˝ej Mi∏oÊci dopiero
w cierpieniu. W∏aÊnie u szczytu udr´ki i nowego
zagro˝enia utraty ˝ycia zrodzi∏a si´ w sercu
moim modlitwa (…) ciekawe, nie wo∏ajàca o ratunek, ale pe∏na uwielbienia dla Tej, która jest
naszà zawsze pe∏nà mi∏oÊci Or´downiczkà, Królowà Nieba i Ziemi, Królowà naszego narodu,
tak cz´sto doÊwiadczanego”.
Idàc w Êlady Pana Genera∏a wyÊpiewujmy
w maju czeÊç Maryi s∏owami Litanii Loretaƒskiej.
Fot. Ks. mjr Zbigniew K´pa

Genera∏ Bo˝ego Mi∏osierdzia

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Warszawa
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski w dniu 26 kwietnia 2005 roku odwiedzi∏ Muzeum Powstania Warszawskiego. Biskup P∏oski oprowadzany przez
Dyrektora Muzeum Jana O∏dakowskiego zwiedzi∏ „Park WolnoÊci” i „Mur Pami´ci” oraz zapozna∏ si´ z funkcjonowaniem tej placówki muzealnej.
W kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego pod wezwaniem b∏ogos∏awionego Józefa Stanka Biskup Polowy
odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji Êp. Rajmunda Kaczyƒskiego. Eucharysti´ celebrowa∏ tak˝e
ks. kan. Zygmunt Wudarkiewicz, kapelan kaplicy. We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Jadwiga Kaczyƒska, wdowa po Zmar∏ym, Jaros∏aw Kaczyƒski – Prezes PiS oraz Lech Kaczyƒski – Prezydent Warszawy, synowie Zmar∏ego, a tak˝e licznie zebrane grono weteranów i kombatantów ze Êrodowiska Âwiatowego Zwiàzku Armii Krajowej, zw∏aszcza
spoÊród Powstaƒców Warszawskich.
Po Mszy Êw. odby∏o si´ spotkanie Weteranów i Kombatantów z Biskupem Polowym
w kawiarni na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
zjk

Kronika
Diecezji Wojskowej

K´trzyn
Funkcjonariusze Centrum Szkolenia
Stra˝y Granicznej i Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej w K´trzynie w∏àczyli si´ w uroczystoÊci patriotyczne zwiàzane z 65. rocznicà „Zbrodni
katyƒskiej” i 60. rocznica procesu moskiewskiego.
W dniu 24 kwietnia 2005 r. w Bazylice
Mniejszej pw. Êw. Jerzego zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji Ojczyzny.
Wzi´∏a w niej udzia∏ Kompania Honorowa ze s∏uchaczy CSSG, poczty sztandarowe CSSG i W-MOSG, poczty sztandarowe instytucji, szkó∏ i organizacji kombatanckich i spo∏ecznych. Licznie zgromadzeni byli przedstawiciele w∏adz samorzàdowych: powiatu ze starostà panem Ryszardem Kaczmarczykiem, miasta z burmistrzem panem Krzysztofem
Heçmanem, s∏u˝b mundurowych, kombatantów.
Mszy Êw. przewodniczy∏ kapelan CSSG
ks. Wies∏aw Kondraciuk, koncelebrowali
ksiàdz Leszek Niedêwiedê i ojciec Mariusz Wojciechowski. Kazanie wyg∏osi∏
ks. pra∏. Jan Paszulewicz z Mràgowa.
Kaznodzieja powiedzia∏ mi´dzy innymi:
„Krzy˝e katyƒskie mówià, ˝e istniejà idea∏y i wartoÊci, przy których sprawdza si´
cz∏owiek. WiernoÊç idea∏om i wartoÊciom le˝y na fundamencie màdrego
narodu”.
Po Mszy Êw. wszyscy udali si´ pod obelisk, gdzie odby∏ si´ apel poleg∏ych, salwa honorowa i z∏o˝ono kwiaty.
Ostatnim punktem uroczystoÊci by∏o
spotkanie na zamku, gdzie referat wyg∏osi∏ dr Jerzy Prochwicz, wr´czono odznaczenie paƒstwowe i nominacje oficerskie. Na zakoƒczenie wystàpi∏a m∏odzie˝ ze spektaklem pt.: „Przebaczyç tak,
zapomnieç nie” i chór m∏odzie˝owy.
W ramach obchodów „katyƒskich” dnia
26 kwietnia w Centrum Szkolenia SG
odby∏o si´ okolicznoÊciowe spotkanie ze
s∏uchaczami. Referat historyczny pt.
„Proces moskiewski przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego” wyg∏osi∏ mjr
Marek Paprocki. Nast´pnie swoimi
wspomnieniami dzielili si´ kombatanci:
pan W∏adys∏aw Koniuszewski, Zofia Potrafke i Franciszek Charubin.
wk
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Palmiry

Gliwice

W Puszczy Kampinoskiej ˝o∏nierze Garnizonu Warszawa 28 kwietnia 2005 r. sadzili las w miejscu
zniszczeƒ spowodowanych przez tràb´ powietrznà w ubieg∏ym roku. By∏a to inicjatywa dowódcy
Garnizonu Warszawa gen. bryg. Jana Klejszmita.
˚o∏nierze posadzili 18 i pó∏ tysiàca sadzonek na obszarze 2,7 ha wokó∏ cmentarza pomordowanych
przez hitlerowców podczas II wojny Êwiatowej. Mariusz Pilawski z NadleÊnictwa Laski chwali∏ fachowoÊç ˝o∏nierzy i dobre tempo pracy. Nie spodziewa∏ si´, ˝e ˝o∏nierze tak szybko ukoƒczà prac´. Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski odwiedzi∏ ˝o∏nierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego i Pu∏ku Ochrony, którzy pracowali przy sadzeniu nowych drzewek. Biskup posadzi∏ równie˝ jedno drzewko i na zakoƒczenie pracy odmówi∏ modlitw´, proszàc Boga, aby pob∏ogos∏awi∏
˝o∏nierski trud.
Pod Pomnikiem Pomordowanych w Palmirach Biskup Polowy odmówi∏ modlitw´ za Rodaków zamordowanych przez Hitlerowców, których cia∏a spoczywajà na tamtejszym cmentarzu. Delegacje Wojska i NadleÊnictwa z∏o˝y∏y wieƒce pod Pomnikiem Pomordowanych w Palmirach. W delegacji byli
m.in. Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Jan
Klejszmit, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. Bogus∏aw Smólski, gen. bryg. Andrzej
Szymonik oraz Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pami´ci Walki i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik.
Po zakoƒczonej pracy i modlitwie ˝o∏nierze i leÊnicy spotkali si´ przy ognisku na wojskowej grochówce.
Wiele Êladów w Puszczy Kampinoskiej pozostawi∏a II wojna Êwiatowa. W dniach 9–20 wrzeÊnia
1939r. rozegra∏a si´ nad Bzurà najwi´ksza bitwa Kampanii wrzeÊniowej: Armie polskie „Poznaƒ”
i „Pomorze” star∏y si´ z wojskami niemieckimi. Po poczàtkowych sukcesach wojsk polskich wojska
niemieckie rozpocz´∏y natarcie. Wi´kszoÊç si∏ polskich zosta∏a okrà˝ona i rozbita. Cz´Êç oddzia∏ów
polskich przebi∏a si´ z okrà˝enia i na prze∏omie 14–15 wrzeÊnia 1939 r. przekroczy∏a Bzur´ pod
Brochowem. Droga przez Puszcz´ do Warszawy nie by∏a ∏atwa. Wojska, wolno poruszajàce si´
piaszczystymi drogami, napotyka∏y liczne umocnione pozycje wroga; by∏y dziesiàtkowane przez niemieckie czo∏gi i samoloty. 19 wrzeÊnia rozbitym oddzia∏om drog´ na Warszaw´ utorowa∏a brawurowa szar˝a 14. Pu∏ku U∏anów Jaz∏owieckich pod Wólkà W´glowà.
WrzeÊniowy Êlad ˝o∏nierzy naznaczony jest wojennymi cmentarzami oraz mogi∏ami rozsianymi po
ca∏ej puszczy. Na jej terenie i przedpolach poleg∏o oko∏o 9 i pó∏ tysiàca ˝o∏nierzy, co stanowi oko∏o
15% ogólnych strat Wojska Polskiego we wrzeÊniu 1939 r.
Poczàwszy od grudnia 1939 r. do lipca 1941 r. na terenie dawnych magazynów broni w okolicach
wsi Palmiry hitlerowcy dokonywali masowych egzekucji wi´êniów Pawiaka i innych wi´êniów Warszawy. Przez okres okupacji Puszcza Kampinoska by∏a schronieniem i miejscem szkolenia ˝o∏nierzy
Armii Krajowej. Do Zgrupowania AK „Kampinos” do∏àczy∏o Zgrupowanie To∏pecko-Maliboskie, tworzàc liczàcà ponad 2 i pó∏ tysiàca partyzantów Grup´ „Kampinos”. W Puszczy powstaje obóz
warowny obejmujàcy wiele wsi. Teren ten, ca∏kowicie wolny od okupanta przyj´∏o si´ wówczas nazywaç „Niepodleg∏à Rzeczpospolità Kampinoskà” – stàd partyzanci przez dwa miesiàce nieÊli
pomoc walczàcej Warszawie.
zjk

Dla upami´tnienia 65. rocznicy Zbrod-ni Katyƒskiej dnia 24 kwietnia 2005 r. w KoÊciele
Garnizonowym pw. Êwi´tej Barbary w Gliwicach zosta∏a odprawiona uroczysta Msza
Êwi´ta. Garnizon Gliwice reprezentowali dowódcy poszczególnych jednostek wraz z ˝o∏nierzami z 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego, Oddzia∏u Specjalnego ˚andarmerii, Dywizjonów Rakietowych Obrony Powietrznej, Obrony Terytorialnej. Poczet
sztandarowy i kompani´ honorowà pod dowództwem por. Tomasza Pokojskiego wystawi∏ 6. Batalion Desantowo-Szturmowy.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ równie˝
funkcjonariusze Policji i Stra˝y Miejskiej. To
oni w sposób szczególny, swoim udzia∏em
podkreÊlili fakt, i˝ w Katyniu zgin´∏o wielu
Êlàskich policjantów.
We Mszy Êwi´tej udzia∏ wzi´∏y zwiàzki i stowarzyszenia kombatanckie wraz ze swoimi
pocztami sztandarowymi.
G∏ównà uroczystoÊç poprzedzi∏a recytacja
pp∏k. rez. Jana Dudziƒskiego i Piotra Wróbla z Klubu Garnizonowego „Tylko pami´ç
zosta∏a po tej katyƒskiej nocy… nie chcia∏a
ulec zag∏adzie…”, ujmujàca treÊç tych s∏ów
wzruszy∏a nie tylko ludzi w podesz∏ym wieku,
ale i m∏odych. Swój udzia∏ mia∏a te˝ spo∏ecznoÊç studencka, a w szczególnoÊci Akademicki Zespó∏ Muzyczny Politechniki Âlàskiej pod dyrekcjà pani Krystyny Krzy˝anowskiej-¸obody.
Msz´ Êwi´tà koncelebrowali kapelan Policji
Paƒstwowej Leopold Rychta oraz proboszcz koÊcio∏a garnizonowego pp∏k Stefan Zdasienia.
Po zakoƒczonej Mszy Êwi´tej odby∏ si´ apel
poleg∏ych poprowadzony przez pp∏k. rez.
Stanis∏awa Pietrakowskiego.
Nad przebiegiem uroczystoÊci z du˝ym poÊwi´ceniem i zaanga˝owaniem czuwa∏ ks.
kpt. Stanis∏aw Garbacik, który zadba∏ o
wystrój koÊcio∏a i nada∏ odpowiednià symbolik´, podkreÊlajàcà historycznà wartoÊç
tego wydarzenia.
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Jarocin
Wizytacja kanoniczna w Garnizonie Jarocin odby∏a si´ 30 kwietnia 2005 roku. Biskup Polowy
gen. bryg. Tadeusz P∏oski odwiedzi∏ najpierw kancelari´ parafialnà, gdzie ksiàdz proboszcz o.
Marek Janus zapozna∏ Ksi´dza Biskupa z dynamikà duszpasterskà parafii. Rano Biskup P∏oski
sprawowa∏ Msz´ Êw. w KoÊciele pod wezwaniem Êw. Antoniego Padewskiego, podczas której
udzieli∏ sakramentu bierzmowania 143 dziewcz´tom i ch∏opcom, w tym kilku ˝o∏nierzom.
Po Mszy Êw. odby∏ si´ uroczysty apel z okazji 65-lecia istnienia jednostki. Histori´ jednostki przedstawi∏ jej dowódca pp∏k Mariusz Czekaj. Batalion powsta∏ 60 lat temu w D´blinie, kilka razy
zmienia∏ miejsce stacjonowania, od 55 lat znajduje si´ w Jarocinie. Genera∏ Ryszard Dembski w
przemówieniu nakreÊli∏ wczoraj i dziÊ batalionu. „Ta jednostka – powiedzia∏ – stanowi integralnà cz´Êç miasta Jarocin i regionu”. Podzi´kowa∏ kadrze, ˝o∏nierzom s∏u˝by zasadniczej i cywilnym pracownikom wojska za zaanga˝owanie.
Biskup Polowy w swoim wystàpieniu nawiàza∏ do spotkania Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w Zegrzu Pomorskim w 1991 roku. Wspomnia∏ o wzruszeniu, które prze˝y∏ Ojciec Âwi´ty widzàc 40
tysi´cy ˝o∏nierzy. Przywrócenie duszpasterstwa wojskowego w formie Ordynariatu Polowego –
mówi∏ Biskup – zburzy∏o mur, który oddziela∏ wojsko od spo∏eczeƒstwa. Biskup Polowy podzi´kowa∏ publicznie ksi´dzu kapelanowi Markowi Janusowi za pos∏ug´ poÊród wojskowych.
Biskup P∏oski udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa bioràcym udzia∏ w apelu.
Po zakoƒczonej uroczystoÊci Biskup Polowy uda∏ si´ na wizytacj´ do Garnizonu Ârem.
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Al-Kut
W UroczystoÊç NajÊwi´tszej Maryi Panny
Królowej Polski – Tej, którà ˝o∏nierze nazywajà swojà Matkà i Hetmankà, w bazie AlKut w Iraku zosta∏a odprawiona uroczysta
Msza Êwi´ta w intencji naszej Ojczyzny
i ˝o∏nierzy polskich uczestniczàcych w misji
stabilizacyjnej w Republice Iraku.
Podczas porannej zbiórki z okazji Êwi´ta
3 maja ˝o∏nierze zostali wyró˝nieni medalami pamiàtkowymi MND CS, wÊród wyró˝nionych by∏ tak˝e ks. mjr Rafa∏ Kaproƒ
kapelan SGPSZ.
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O. Augustyn Kordecki:
Szydzi z nas i pogardza nami
nieprzyjaciel, pytajàc, co nam
z dawnych cnót pozosta∏o.
A Ja odpowiem:
Wszystkie zgin´∏y, jednak coÊ
pozosta∏o, bo pozosta∏a nam wiara
i czeÊç dla NajÊwi´tszej Panny,
na którym to fundamencie reszta
odbudowana byç mo˝e.

Fot. Krzysztof St´pkowski

Henryk Sienkiewicz „Potop“

