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Fot. Ks. kpt. W∏adys∏aw Kozicki

BO˚E CIA¸O

KoÊció∏ ˝yje dzi´ki Chrystusowi Eucharystycznemu

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Liturgia
KoÊcio∏a

„Mysterium fidei! – Tajemnica wiary!”.
Kiedy kap∏an wypowiada lub Êpiewa
te s∏owa, obecni odpowiadajà: „G∏osimy Êmierç Twojà, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjÊcia w chwale”.
W tych lub podobnych s∏owach KoÊció∏, wskazujàc na Chrystusa w tajemnicy Jego m´ki, objawia tak˝e
swojà w∏asnà tajemnic´: Ecclesia de
Eucharystia. JeÊli w dniu Pi´çdziesiàtnicy przez dar Ducha Âwi´tego KoÊció∏ rodzi si´ i wychodzi na drogi
Êwiata, to momentem decydujàcym
dla jego tworzenia si´ jest z pewnoÊcià ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku. Fundamentem i êród∏em
KoÊcio∏a jest ca∏e Triduum paschale,
ale niejako zawiera si´ ono, jest
uprzedzone i „skoncentrowane” na
zawsze w darze Eucharystii. W tym
darze Jezus Chrystus przekaza∏ KoÊcio∏owi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowi∏
tajemniczà „równoczesnoÊç” mi´dzy
tamtym Triduum i wszystkimi mijajàcymi wiekami.
MyÊl ta rodzi w nas uczucia wielkiego
i wdzi´cznego zdumienia. Wydarzenie
paschalne i Eucharystia, która je uobecnia
przez wieki, majà niezmierzonà „pojemnoÊç”. Obejmujà niejako ca∏à histori´, ku
której skierowana jest ∏aska Odkupienia.
To zdumienie winno zawsze od˝ywaç w KoÊciele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób szczególny jednak winno towarzyszyç szafarzowi Eucharystii. To
on, dzi´ki w∏adzy udzielonej mu w sakramencie Âwi´ceƒ, dokonuje przeistoczenia.

Fot. Szymon Grzywacz

To jest Cia∏o moje, które za was b´dzie wydane

22 maja – Niedziela VIII zwyk∏a – UroczystoÊç Trójcy PrzenajÊwi´tszej [J 3,
16-18]
Pierwsza niedziela po Zes∏aniu Ducha
Âwi´tego – UroczystoÊç Trójcy PrzenajÊwi´tszej to okazja, aby uÊwiadomiç sobie i oddaç chwa∏´ Bogu, który objawi∏
si´ i dzia∏a w Trzech Osobach: Ojca,
Syna i Ducha Âwi´tego. Ojciec posy∏a
swego Syna, aby da∏ nam zbawienie,
a Duch Âwi´ty ma w nas obudziç wiar´,
dzi´ki której cz∏owiek otwiera si´ z zaufaniem przed Bogiem, by przyjàç Jego
dar – ˝ycie wieczne.
26 maja – Czwartek – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa
[J 6, 51-58]

KoÊció∏ pw. Matki Bo˝ej Królowej Anio∏ów, Asy˝ 2005

To on wypowiada z mocà Chrystusowe s∏owa z Wieczernika: „To jest Cia∏o moje, które za was b´dzie wydane… To jest Krew
moja, która za was b´dzie wylana…”. Kap∏an wypowiada te s∏owa, a raczej u˝ycza
swoich ust i swojego g∏osu Temu, który wypowiedzia∏ je w Wieczerniku i który chce,
a˝eby by∏y wypowiadane z pokolenia na
pokolenie przez wszystkich, którzy w KoÊciele uczestniczà w sposób s∏u˝ebny w jego kap∏aƒstwie.
Jan Pawe∏ II
Z Encykliki Ecclesia de Eucharystia nr 5

Wychodzàc w procesji poza mury koÊcio∏ów, sk∏adamy publiczne Êwiadectwo
wiary w Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Jednak Êwiadczenia o Nim nie da
si´ ograniczyç do dorocznej manifestacji. Jeszcze bardziej cenna jest wiernoÊç
okazywana Mu w konkretnych sytuacjach i codziennych wyborach. Jest to
mo˝liwe, o ile polegamy nie na w∏asnych si∏ach, lecz na mocy Chrystusa,
której nam udziela wraz ze swym Cia∏em
i Krwià.
29 maja – Niedziela IX zwyk∏a [Mt 7,
21-27]
Jak osiàgnàç prawdziwe szcz´Êcie? Czy
jest to mo˝liwe, aby ju˝ tutaj na ziemi
mo˝na by byç szcz´Êliwym? Prawdziwe
szcz´Êcie chce nam daç Bóg, za nasze
˝ycie, jako nagrod´ w niebie. Mo˝na
jednak, idàc przez ˝ycie, budowaç je tak,
aby silnym fundamentem by∏a wiara
w Boga.
31 maja – Wtorek – Âwi´to Nawiedzenia
NMP [¸k 1, 39-56]
W okresie mi´dzy Zwiastowaniem Paƒskim i narodzeniem Êw. Jana Chrzciciela
KoÊció∏ czci pamiàtk´ nawiedzenia Êw.
El˝biety przez Maryj´. By∏y to nie tylko
odwiedziny matki proroka przez Maryj´,
ale przede wszystkim by∏o to spotkanie
Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

Na ok∏adce:
procesja Bo˝ego Cia∏a
z udzia∏em wojska w Elblàgu
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Raduj si´ Matko Polsko, w szlachetne potomstwo bogata
Papie˝ Benedykt XVI og∏osi∏ 13 maja 2005 r. (Matki Bo˝ej Fatimskiej)
rozpocz´cie procesu beatyfikacyjnego papie˝a Jana Paw∏a II
„Przed tak Wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz“
– jak˝e wielki jest ten Sakrament!
J.P. II

Przed
tak
W ielkim
Sakramentem...
„Nie ma (...) Eucharystii
bez kap∏aƒstwa, tak jak
nie istnieje kap∏aƒstwo
bez Eucharystii“
(Dar i tajemnica).

J.P. II

Oto „chleb, który z nieba zstàpi∏“. Manna na pustyni
by∏a Jego zapowiedzià, przeobra˝eniem – ale Nim samym nie by∏a.

J.P. II

16-31 maja 2005

Autorzy zdj´ç: Adam Mazur, El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Bo˝e Cia∏o w Roku Eucharystii
NajÊwi´tszy Sakrament Cia∏a i Krwi Paƒskiej czci KoÊció∏
w ka˝dej Mszy Êwi´tej. W Wielki Czwartek obchodzimy rocznic´ ustanowienia Eucharystii, poniewa˝ jednak radosne
wspomnienie ostatniej wieczerzy t∏umi∏o w Wielkim Tygodniu rozwa˝anie m´ki Chrystusa, zosta∏o ustanowione osobne Êwi´to, którego celem jest publiczne wyznanie wiary
w obecnoÊç Pana Naszego Jezusa Chrystusa w NajÊwi´tszym
Sakramencie, oddanie Mu czci nale˝nej i uwielbienia, podzi´kowanie za ∏aski p∏ynàce przez ten Sakrament, wreszcie
przeb∏aganie Go za zniewagi wyrzàdzone przez s∏aboÊç
i ozi´b∏oÊç naszà i bluênierstwa niewiernych.

... Kto posila si´ tym chlebem,
b´dzie ˝y∏ na wieki
(J 6, 48-51)

(am)

„Ja jestem chlebem ˝ycia. Ojcowie wasi jedli mann´ na pustyni i pomarli. A oto chleb, który zst´puje z nieba. Kto nim si´ karmi, nigdy
nie umrze. Ja jestem chlebem ˝ywym, który zstàpi∏ z nieba. Kto posila si´ tym chlebem, b´dzie ˝y∏ na wieki. Chlebem zaÊ, który Ja
dam, jest Moje cia∏o na ˝ycie Êwiata” (J 6, 48-51).
Pan Jezus wychodzi z koÊcio∏a i – jak kiedyÊ po Ziemi Âwi´tej – w´druje po polskich drogach i ulicach. Idzie w otoczeniu swego ludu
Po cudownym rozmno˝eniu chleba i ryby Jezus powiedzia∏: „Szukatowarzyszàcego Mu modlitwà i Êpiewem. Trasa procesji jest ustrojocie Mnie nie dlatego, ˝eÊcie widzieli znaki, lecz dlatego, ˝e najedlina; z wielu okien wywiesza si´ obrusy ozdobione mirtem i kwiataÊcie si´ do sytoÊci chleba. Starajcie si´ nie o ten pokarm, który przemi, pali si´ Êwiece, ∏opocà choràgiewki papieskie, Maryjne i polmija, lecz o pokarm wiecznotrwa∏y, przyobiecany wam przez Syna
skie, a Matka Bo˝a
cz∏owieczego” (J 6, 26-27).
i Jej Syn spoglàdajà
Ju˝ w pierwszych wiekach
z wielu obrazów.
chrzeÊcijanie czcili NajÊwi´tOrkiestra gra, luszà Eucharysti´, a nawet gidzie Êpiewajà i sà
n´li w Jej obronie. Wyrazem
dumni, ˝e mogà
czci dla NajÊwi´tszego SawyjÊç Panu Bogu na
kramentu sta∏o si´ odgraspotkanie, daç pubdzanie O∏tarza od wiernych
liczny wyraz swojej
specjalnymi zas∏onami. Nawiary i przynale˝nostàpi∏o to najpóêniej po roÊci do KoÊcio∏a.
ku 300, kiedy to do koÊcio„Je˝eli nie b´dziecie
∏ów zacz´∏y przychodziç
spo˝ywali cia∏a Symasy ludzi. Odgrodzenie
na
cz∏owieczego
chóru od nawy w mnieji pili krwi Jego, nie
szych koÊcio∏ach sk∏ada∏o
b´dziecie mieli ˝ycia
si´ po prostu z poprzecznej
w sobie. Ka˝dy, kto
belki drewnianej. Pozosta∏ospo˝ywa Moje cia∏o
Êcià po owych zas∏onach sà
i pije Mojà krew, ma
do dziÊ w obrzàdku zachod˝ycie wieczne, a Ja
nim balaski. Obrzàdek biwskrzesz´ go w dniu
zantyjski pozostawi∏ natoostatecznym. Moje
miast architraw, ikonoklast
cia∏o – to prawdziwy
i carskie wrota, które w dalpokarm, a krew Moszym ciàgu izolujà O∏tarz
ja – to prawdziwy
podczas sprawowania najnapój. Kto spo˝ywa
wa˝niejszych tajemnic.
Moje cia∏o i pije MoPowodem ustanowienia tejà krew, stanowi jedgo Êwi´ta by∏y objawienia,
jakie miewa∏a Êw. Julianna Ks. Pu∏kownik Jan Domian, kapelan przy urz´dzie prezydenta udziela Komunii Êwi´tej przy o∏tarzu wojskowym no ze Mnà, jak Ja
z nim” (J 6, 53-56).
– augustynka z Cornillon
UroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a jest Êwi´tem czysto chrzeÊcijaƒskim.
(1193-1258). Po zbadaniu sprawy ustanowiono Êwi´to w diecezji
W polskiej kulturze ma∏o jest takich Êwiàt katolickich, które nie zaLiege (Belgia). Papie˝ Urban IV wprowadzi∏ je do KoÊcio∏a powiera∏yby jeszcze jakichÊ innych treÊci poza tymi g∏oszonymi przez
wszechnego; jego zarzàdzenia potwierdzi∏ Papie˝ Klemens V i Jan
KoÊció∏.
XXII, który doda∏ oktaw´. Oficjum i Msz´ u∏o˝y∏ Êw. Tomasz z AkwiÂwi´to Bo˝ego Cia∏a jest tym Âwi´tem Mi∏oÊci, Boga do cz∏owieka
nu, który tak dobra∏ teksty, aby s∏u˝y∏y do rozwa˝ania najg∏ównieji cz∏owieka do Boga, dlatego nale˝y zastanowiç si´, za co dzisiaj
szych prawd o Eucharystii. W Sekwencji zaÊ Êw. Tomasz zawar∏
dzi´kujemy Panu Bogu w tym Âwi´cie? Bo zawsze istotà Êwi´towastreszczenie nauki katolickiej o NajÊwi´tszym Sakramencie.
nia, ka˝dego, nawet Êwieckiego, laickiego jest dzi´kowanie. Dzisiaj
W ca∏ej Polsce od rana odprawia si´ uroczyste Msze Êw., a póêniej
Êwi´tujàc Tajemnic´ Eucharystii, dzi´kujemy Bogu za T´ Mi∏oÊç, któzaczynajà biç dzwony. Po Mszach Êw. wychodzi z koÊcio∏a g∏ównera si´ ujawni∏a ju˝, kiedy nas stwarza∏ po to, byÊmy byli szcz´Êliwi.
go danej miejscowoÊci procesja na g∏ówne ulice miasta. Ze ÊwiàtyNie zostawi∏ nas samych, ale nas podtrzymuje, bardzo cz´sto nas
ni wylewa si´ Êpiewajàcy barwny t∏um i formuje procesj´. Najpierw
ratuje wtedy, kiedy przez swoje czasem nieroztropne post´powanie
idà ma∏e dziewczynki z koszyczkami pe∏nymi kwiatów. Sypià pachju˝ dawno rozstalibyÊmy si´ z tym Êwiatem. To, ˝e ˝yjemy, ˝e oddynàce p∏atki pod nogi Panu Jezusowi, ukrytemu w z∏otej monstrancji.
chamy, jest Jego zas∏ugà. Nawet jeÊli grzeszymy, to tylko dlatego, ˝e
Monstrancj´ niesie kap∏an, prowadzony przez dwóch godnych obynam Pan Bóg da∏ si∏y... Nawet jeÊli mamy si∏y grzeszyç, to si∏y te powateli. Wszyscy trzej pe∏ni najwy˝szej powagi i troski o to, by Chrystus,
chodzà od Boga – paradoksalne, ale tak jest. I za to Bogu dzi´kuktórego oprowadzajà po ulicach miasta, zosta∏ przyj´ty z czcià. Lujemy, ˝e nas podtrzymuje, ˝e nas ochrania.
dzie kl´kajà na widok zbli˝ajàcego si´ baldachimu ocieniajàcego
p∏k dr Adam Mazur
Najwi´kszà Âwi´toÊç. W Polsce istnieje od XV wieku zwyczaj Êpiewania czterech Ewangelii przy czterech o∏tarzach ustawionych
w drodze procesji. Ten Êpiew Ewangelii jest wyznaniem wiary, i˝ pod
Idziemy przeto w procesji za Chrystusem. Prowadzi
postaciami chleba mamy wÊród siebie tego samego Pana Naszego
nas bia∏a postaç Chleba... Idziemy Êpiewajàc
Jezusa Chrystusa, o którym opowiadajà Ewangelie. Na koniec
procesji Êpiewany jest hymn „Te Deum laudamus“, a celebrans
i wielbiàc tajemnic´.
(J.P. II)
udziela b∏ogos∏awieƒstwa NajÊwi´tszym Sakramentem.
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Obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

DochowaliÊmy wiernoÊci Bogu i Ojczyênie

ksi´˝a kapelani byli tam, gdzie ˝o∏nierze,
we wszystkich formacjach, na wschodzie
i na zachodzie.
Abp G∏ódê powiedzia∏, ˝e obecnie jesteÊmy Êwiadkami budowania nowego europejskiego ∏adu. Przezwyci´˝ania dziedzictwa Ja∏ty. „Ta nowa sytuacja domaga si´
oczyszczenia pami´ci. Przebaczania. Spotykania si´ w prawdzie. Upad∏ berliƒski
mur, trzeba, aby upad∏y mury, które przebiegajà jeszcze przez tyle serc ludzkich”.
„Ju˝ 15 lat jesteÊmy dziedzicami tej wolnoÊci: wymodlonej, wycierpianej, tak d∏ugo

Fot. Krzysztof St´pkowski

Msz´ Êw. koncelebrowali m.in. Abp Józef
Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce,
Bp Piotr Libera – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Biskup ¸owicki
Andrzej Dziuba, Biskupi pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz ksi´˝a kapelani wojskowi.
W kazaniu Abp G∏ódê powiedzia∏, ˝e wojna
wcià˝ niepokoi, budzi sumienia, stawia
pytania. Przypomnia∏, ˝e w okresie wojny
naprzeciw bestialstwa stanà∏ heroizm tych,
którzy z∏a si´ nie ul´kli, nie weszli w ciemnà
dolin´ zdrady, nie odrzucili wartoÊci, którymi
˝yli, przeciwstawili si´ z∏u. Jak podkreÊli∏ kaznodzieja, II wojna Êwiatowa wyros∏a z posiewu z∏a w duszach ludzkich.
Abp G∏ódê powiedzia∏, ˝e wojna stanowi∏a
wielkie wyzwanie dla chrzeÊcijaƒstwa, dla
KoÊcio∏a, dla kap∏anów. Przypomnia∏ postacie b∏. bpa Micha∏a Kozala, b∏. ks. Wincentego Frelichowskiego i b∏. ks. kmdra
ppor. W∏adys∏awa Miegonia. PodkreÊli∏, ˝e

Fot. Krzysztof St´pkowski

Prymas Polski kard. Józef Glemp przewodniczy∏ 6 maja 2005 r. Mszy Êw. polowej przed frontonem Katedry Polowej w intencji ofiar II wojny Êwiatowej.
W kazaniu Abp S∏awoj Leszek G∏ódê,
Biskup Warszawsko-Praski powiedzia∏,
˝e jako naród wyszliÊmy z odm´tów
z∏a II wojny Êwiatowej zwyci´sko i z
podniesionà g∏owà. „DochowaliÊmy
wiernoÊci Bogu i Ojczyênie. Dziedzictwu Ojców. Prawom ojczystym. Nie
ulegliÊmy pokusie zaprzaƒstwa, odst´pstwa od Ojczyzny, sprzeniewierzenia si´ Chrystusowi i Jego Ewangelii”.

oczekiwanej. Uczymy si´ tej wolnoÊci. Bywa, ˝e jej nie szanujemy. Bywa, ˝e jà marnotrawimy. Bywa, ˝e jà pomniejszamy”
– powiedzia∏. Doda∏, ˝e Polacy tak˝e bronià wolnoÊci i jà utrwalajà w Ojczyênie
i poza jej granicami. Wskaza∏ na Wojsko
Polskie, które bierze udzia∏ w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, gdzie pe∏ni misje pokoju i wychowania do pokoju.
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Min. Waldemar Dubaniowski – Szef Gabinetu Prezydenta RP, Min. Ryszard Kalisz – Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Wiceminister MON Janusz Zemke, genera∏
Czes∏aw Piàtas – Szef Sztabu Generalnego WP, Lech Kaczyƒski – Prezydent
Warszawy, generalicja, kombatanci.
Na zakoƒczenie Eucharystii bp P∏oski
podzi´kowa∏ wszystkim za modlitw´
i goràco pozdrowi∏ kombatantów.
Po Mszy Êw. w intencji ofiar II wojny
Êwiatowej modlili si´ prawos∏awny
Biskup Polowy Miron Chodakowski,
Bp Janusz Jagucki – Zwierzchnik KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego,
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
i mufti Tomasz MiÊkiewicz, Przewodniczàcy Najwy˝szego Zwiàzku Muzu∏maƒskiego w RP. Obecni byli tak˝e
Bp Edward PuÊlecki – Zwierzchnik KoÊcio∏a Ewangelicko-Metodystycznego
i Andrzej Kozula – cz∏onek Zarzàdu
Zwiàzku Gmin ˚ydowskich.
Po uroczystoÊciach odby∏ si´ program
artystyczny w wykonaniu studentów
Warszawskiej Szko∏y Filmowej i Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego
WP.
Rafa∏ Chromiƒski

Znane sà s∏owa, którymi pierwsi ChrzeÊcijanie modlili si´ do Pana podczas sprawowania Eucharystii:
„Jak ten ∏amany chleb rozsiany by∏ po górach, a zebrany sta∏ si´ czymÊ jednym, tak niech si´ zbierze
KoÊció∏ Twój z kraƒców ziemi w Królestwo Twoje“ (Didache IX, 4).
(J.P. II)
16-31 maja 2005
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Bazylika Êw. Krzy˝a, 8 maja 2005

Jak kochaç Polsk´...

W homilii biskup Albin Ma∏ysiak podkreÊli∏ na
wst´pie, ˝e ci, którzy nie znajà swojej historii, zatracajà swà to˝samoÊç narodowà, a wi´c tracà
coÊ wyjàtkowo cennego. W zwiàzku z obchodzonà w∏aÊnie 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej, mamy wi´c obowiàzek przypomnieç
choç niektóre fakty z nià zwiàzane, doda∏.
1 wrzeÊnia 1939 r., gdy Niemcy napad∏y na Polsk´, przypada∏ pierwszy piàtek miesiàca, a wi´c
nabo˝eƒstwo ku czci NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa. Ludzie wchodzili i wychodzili z koÊcio∏ów. Niemieckie samoloty ostrzeliwa∏y i tych ludzi...
Wed∏ug wielu specjalistów, przypomnia∏ dalej
biskup senior z Krakowa, ca∏oÊciowa koncepcja
obrony kraju – od strony politycznej i wojskowej
– by∏a dobrze przemyÊlana. Przecie˝ zgodnie
z zawartymi uk∏adami pot´˝na Anglia i Francja
mia∏y nam pospieszyç z pomocà. Francja mia∏a
wówczas porównywalny z Niemcami potencja∏
militarny. Proces norymberski wykaza∏, ˝e we
wrzeÊniu na Polsk´ ruszy∏o 3/4 si∏ niemieckich,
zatem granica zachodnia sta∏a otworem. Francja wi´c nie chcia∏a si´ biç, a Anglia nie by∏a do
wojny przygotowana. Polska pierwsza stawi∏a
opór; bohaterstwo polskiego ˝o∏nierza by∏o faktem znanym i uznanym. Polacy w okresie mi´dzywojennym bardzo kochali swojà odrodzonà
Ojczyzn´, a wraz z nià armi´, która by∏a powo∏ana do obrony jej bytu. ˚o∏nierze wrzeÊnia bili
si´ znakomicie, wykazali najwy˝szy hart ducha,
bohaterstwo i patriotyzm. Bohaterstwo Obroƒców Poczty Gdaƒskiej czy Westerplatte biskup
Ma∏ysiak porówna∏ z bohaterstwem na miar´ legendarnych obroƒców Termopil. Nawet w obliczu spalenia ˝ywcem miotaczami ognia m∏odzi
˝o∏nierze na linii M∏awy nie chcieli opuÊciç swych
bunkrów. Inna nieÊmiertelna karta tej wojny – to
obrona Warszawy. Na Woli walczy∏ m.in. m∏ody
porucznik Pacak Kuêmirski, dowódca oddzia∏u
przeciwpancernego. Zniszczy∏ on ca∏à grup´
czo∏gów niemieckich, przez co opóêni∏ kapitulacj´ stolicy. We wrzeÊniu 1939 r. biskup Ma∏ysiak
jako kleryk by∏ sanitariuszem i Êwiadkiem wielkiej
daniny krwi naszych ˝o∏nierzy...
Wysi∏ek zbrojny narodu polskiego we wrzeÊniu
1939 r., by∏ wielkim wk∏adem w zwyci´stwo koalicji w II wojnie Êwiatowej. Trzeba to pami´taç,
podkreÊli∏ kaznodzieja, ˝e w tej wojnie ponieÊliÊmy procentowo najwi´ksze straty w ludziach i w
gospodarce wÊród wszystkich bioràcych udzia∏
w tej wojnie.
Wrzesieƒ 1939 r. to chlubna karta naszego narodu; m.in. znakomicie dzia∏a∏ polski wywiad,
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mobilizacja by∏a majstersztykiem. Sama Polska
we wrzeÊniu 1939 r. zada∏a Niemcom wi´ksze
straty ni˝ inne paƒstwa, na które po kolei napadali: Norwegia, Belgia, Holandia, Luksemburg,

Fot. Ireneusz Chmurzyƒski

W Bazylice Êw. Krzy˝a w Warszawie, 8 maja (godz. 9.00) biskup Albin Ma∏ysiak celebrowa∏ Msz´ Êw. z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. W koncelebrze wzià∏ udzia∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski
Wikariusz Generalny Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz ks. mjr Zbigniew
K´pa. We Mszy Êw. uczestniczy∏o ok. 200
weteranów II wojny Êwiatowej, którzy przyjechali do Warszawy z kraju i zagranicy. Po
Mszy Êw. w dolnym koÊciele odby∏o si´ Nabo˝eƒstwo Ekumeniczne z udzia∏em przedstawicieli KoÊcio∏ów ChrzeÊcijaƒskich
i Zwiàzków Wyznaniowych oraz otwarcie
wystawy „Wierni Bogu i Ojczyênie” dokumentujàcej pos∏ug´ religijnà w wojsku ró˝nych koÊcio∏ów i wyznaƒ podczas II wojny
Êwiatowej.

zawszy uprzednio r´ce, wymordowano prawie
26 tys. naszych oficerów wzi´tych do niewoli.
Tej i innych grup inteligencji zabrak∏o nam bardzo po wojnie.
Ta zbrodnia to haƒba wspó∏czesnej cywilizacji!
– zawo∏a∏ z mocà biskup z pokolenia Êwiadków
II wojny Êwiatowej. Militarnie zostaliÊmy rozbici,
ale Naród walczy∏ dalej... Ju˝ na wiosn´ 1940 r.
polskie dywizje walczy∏y z Niemcami we Francji... Po rozbiciu Francji nasze oddzia∏y przez
Dunkierk´ znalaz∏y si´ w Anglii. To do polskich

Po Mszy Êw. w Bazylice Êw. Krzy˝a, bohaterowie II wojny Êwiatowej
oddali ho∏d swoim towarzyszom broni przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza

lotników odnosi∏y si´ s∏owa Churchilla: Nigdy
Francja, Jugos∏awia i Grecja z Kretà. Polska staw historii tak wielu nie zawdzi´cza∏o tak wiele
wia∏a Niemcom opór przez miesiàc, a wyliczone
tak nielicznym..
paƒstwa – ∏àcznie 6 miesi´cy. W ciàgu miesiàca
Wsz´dzie, gdzie przysz∏o Polakom walczyç, cienasi ˝o∏nierze zadali Niemcom wi´ksze straty ni˝
szyli si´ najlepszà opinià za swoje m´stwo i odwszystkie te paƒstwa przez 6 miesi´cy. To troch´
wag´: w Norwegii, we W∏oszech, w Afryce Pó∏militarnego spojrzenia na naszà wojn´ obronnà
nocnej, w Holandii...
1939 r., mówi∏ dalej biskup, ale istnieje te˝ barNiestety, w Teheranie i Ja∏cie Anglicy i Amerykadzo wa˝ny aspekt religijny i moralny. W Polsce
nie zdradzili Polsk´! Znakomicie histori´ tej
losy Narodu i KoÊcio∏a zawsze by∏y ÊciÊle ze sozdrady opisa∏o ma∏˝eƒstwo amerykaƒskich hisbà powiàzane. Na szczególne podkreÊlenie
toryków Lynn Olhson i Stanley Klute „Sprawa
zas∏uguje religijnoÊç i pobo˝noÊç Polaków w tym
honoru”. Âwietnie udokumentowana ˝ród∏owo;
czasie – cywilów i ˝o∏nierzy. KoÊcio∏y by∏y przeto przyczynek do historii naszej Ojczyzny. Czytajpe∏nione; kap∏ani na d∏ugie miesiàce mieli
cie t´ ksià˝k´. Churchill i Roosevelt nie umieli
zamówione intencje Mszy Êw. za poleg∏ych, za
(czy nie chcieli?) wywrzeç nacisku na Stalina,
zam´czonych w obozach, za torturowanych
a mogli to uczyniç.
podczas Êledztwa. W Krakowie np. w KoÊciele
Po zakoƒczeniu wojny odby∏a si´ w Londynie
Mariackim w czasie nabo˝eƒstw majowych kos∏ynna defilada zwyci´stwa. Wszyscy, którzy
Êció∏ nie móg∏ pomieÊciç wiernych. Wielu sta∏o
wnieÊli nawet najmniejszy wk∏ad w zwyci´stwo,
przed Êwiàtynià, co wywo∏ywa∏o zdziwienie przebrali w niej udzia∏. A˝ 14 km drogi zaj´li defiluchodzàcych Niemców. W Londynie nasi oficerojàcy. T´ parad´ oglàda∏ z boku m∏ody polski ˝o∏wie zorganizowali sobie niewielkie kaplice, ale
poniewa˝ nie by∏o zakrystianina, sami zmieniali
cd. na str. 10
kwiaty przy o∏tarzu
Matki Bo˝ej...
A oto bolesny
„Wytrwaj, o wytrwaj w tym strasznym pochodzie
aspekt tej wojny.
Âród dziejów Êwiata, mój Polski Narodzie!
17 wrzeÊnia Sowieci wbili nam
Bàdê m´stwem wielki, cierpliwoÊcià Êwi´ty,
nó˝ w plecy. Bo zaBàdê przed wrogami wolà nieugi´ty,
pewne d∏u˝ej walczylibyÊmy z NiemNiechaj Ci z serca nie wydrze Ojczyzny
cami... A póêniej
˚aden gwa∏t ziemski, ni ziemska pokusa
– na rozkaz Stalina
i najwy˝szych przyNie wierz w podrzuty Pychy ni WÊcieklizny
wódców – wyprówierz tylko w s∏owo i przyk∏ad Chrystusa”
bowanym sposobem,
strza∏em
Zygmunt Krasiƒski
w ty∏ g∏owy, zwià-
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Konsekracja koÊcio∏a garnizonowego w W´drzynie
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski w dniu 15 maja
2005 roku dokona∏ konsekracji koÊcio∏a garnizonowego pod
wezwaniem Êw. Sebastiana M´czennika w W´drzynie. Podczas uroczystej Mszy Êw. Biskup udzieli∏ tak˝e sakramentu
bierzmowania m∏odzie˝y z rodzin wojskowych i pracowników wojska.
Biskup Polowy wraz z koncelebransami i asystà przeszed∏ z zakrystii wzd∏u˝ szpaleru, utworzonego na dziedziƒcu koÊcio∏a przez
m∏odzie˝ bierzmowanà, do wn´trza Êwiàtyni. Wewnàtrz panowa∏
pó∏mrok, gdy˝ zgodnie z zasadami liturgii Êwiat∏a zosta∏y zapalone dopiero po konsekracji.
Biskupa Polowego powita∏a delegacja parafian, m∏odzie˝ bierzmowana, ksiàdz proboszcz oraz dowódca garnizonu. M∏odzie˝ wyrazi∏a publicznie swojà wol´ przystàpienia do sakramentu dojrza∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej.
Po Liturgii S∏owa Biskup P∏oski wyg∏osi∏ kazanie. Najpierw swoje
s∏owa skierowa∏ do m∏odzie˝y majàcej przyjàç sakrament bierzmowania. „Dzisiejsza wasza decyzja – powiedzia∏ Biskup – mówi nam
wszystkim, ˝e pragniecie wejÊç na drog´ chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia,
˝e chcecie dojrzewaç razem z Chrystusem, ˝e w Nim chcecie iÊç
przez ˝ycie i swoje problemy rozwiàzywaç. To wymaga odwagi. Byç
chrzeÊcijaninem to nieraz iÊç pod pràd. Wbrew wielu opiniom,
wbrew modzie. To nieraz naraziç si´ na z∏oÊliwe uwagi, na kpiny,
na odrzucenie przez innych. (...) Bierzmowanie nie jest zakoƒczeniem waszej religijnej formacji. To jest tylko zakoƒczenie pewnego
etapu. Ta formacja b´dzie trwa∏a ciàgle, tak˝e wtedy, gdy ju˝ b´dziecie w pe∏ni doros∏ymi ludêmi”.
Drugim wàtkiem obecnym w kazaniu Biskupa Polowego by∏ temat
konsekracji koÊcio∏a. Biskup mówi∏: „DziÊ (tj. 15 maja 2005 roku)
w UroczystoÊç Zes∏ania Ducha Âwi´tego przynosicie Bogu dar waszego ˝ycia – nowà Êwiàtyni´. Ten dar jest tak˝e dla Polski. Budujàc Êwiàtyni´ po∏o˝yliÊcie fundamenty pod polskoÊç. Tutaj wasze
dzieci i wnuki uczyç si´ b´dà o Bogu i Ojczyênie. Tutaj uczyç si´ b´dà jak szanowaç ojca i matk´. Tutaj poznajà smak prawdy, wielkoÊç tradycji i dobrodziejstwo wiernoÊci. Fundamentem bowiem
Ojczyzny jest naród mi∏ujàcy Boga i naszà przesz∏oÊç.
Kaznodzieja wyjaÊni∏ wiernym znaczenie o∏tarza, który podczas liturgii zostanie konsekrowany. „O∏tarz – mówi∏ Biskup – jest miejscem Êwi´tym w ka˝dym szczepie, plemieniu, nawet ma∏o cywilizowanym. Na o∏tarzu sk∏adana jest ofiara, najcz´Êciej ofiara z ˝ycia.
Nawet niewierzàcy mówià o cz∏owieku, który poniós∏ Êmierç za
Ojczyzn´, ˝e z∏o˝y∏ ofiar´ swego ˝ycia na o∏tarzu Ojczyzny. W koÊciele znajduje si´ o∏tarz, prosty, kamienny stó∏. O∏tarz ten symbolizuje samego Chrystusa. Kap∏an ca∏uje o∏tarz – oddaje czeÊç
Chrystusowi. O∏tarz podczas konsekracji namaszczany jest olejem

Êwi´tym. O∏tarz ten jest okadzany podczas uroczystej celebry. Na
tym o∏tarzu sk∏adana jest jedyna ofiara bezkrwawa Chrystusa. Jest
to ofiara krzy˝a. Za ka˝dym razem, kiedy kap∏an wraz z ludem staje przy o∏tarzu, dokonuje si´ nieopisana tajemnica. Oto Jezus
Chrystus, a wraz z Nim my, stojàcy, ofiarujemy si´ na tym o∏tarzu
Bogu Ojcu. Ofiarujemy Mu owoce naszej pracy, swoje serca, swoje ˝ycie. Ofiarujemy, aby je przemieni∏ i przyjà∏. Ofiarujemy, abyÊmy stali si´ inni, aby myÊli nasze by∏y inne, aby post´powanie nasze by∏o prawe, aby mi∏oÊç nasza sta∏a si´ mi∏oÊcià Chrystusowà”.
W dalszej cz´Êci kazania Biskup Polowy podkreÊli∏ znaczenie Êwiàtyni w ˝yciu chrzeÊcijaƒskim. „Zwyczajem praojców – mówi∏ Biskup
– w Êwiàtyni Êwi´tujemy narodziny dziecka, kiedy udzielamy mu
chrztu. Gdy przychodzi czas ma∏˝eƒstwa, w Êwiàtyni Êwi´tujemy
zaÊlubiny. Kiedy dope∏nià si´ dni cz∏owiecze, do Êwiàtyni przynosimy zmar∏ego, by po˝egnaç go przy Panu ˝ycia. Do Êwiàtyni przynosimy pierwsze snopy i zebrany podczas ˝niw chleb, sk∏adajàc
dzi´kczynienia do˝ynkowe. Do Êwiàtyni przynosimy sztandary
organizacji, stowarzyszeƒ i zwiàzków. W dniu Êwi´tym jest w koÊciele Êwi´te zgromadzenie, jest Eucharystia”. (Pe∏ny tekst kazania
zamieszczony jest w odnoÊniku „Nauczanie pasterskie”).
Po kazaniu Biskup dokona∏ namaszczenia o∏tarza oraz czterech
tzw. zacheuszów. Âwiàtynia zosta∏a konsekrowana i przeznaczona
do kultu Bo˝ego. Fakt konsekracji koÊcio∏a zosta∏ upami´tniony
w formie spisanego ozdobnego dokumentu podpisanego przez Biskupa Polowego, proboszcza parafii oraz przez osoby wojskowe
i Êwieckie, które mia∏y najwi´ksze zas∏ugi przy powstaniu
i budowie koÊcio∏a.
Pierwszym sakramentem, który by∏ sprawowany w konsekrowanej
Êwiàtyni by∏ sakrament bierzmowania, do którego przystàpi∏o
90 dziewczàt i ch∏opców, w tym trzech ˝o∏nierzy.
Na zakoƒczenie Mszy Êwi´tej delegacja parafian oraz delegacja
m∏odzie˝y bierzmowanej podzi´kowa∏a Ksi´dzu Biskupowi za konsekracj´ koÊcio∏a i udzielony sakrament bierzmowania.
Ksiàdz Biskup wr´czy∏ pisemne podzi´kowania osobom, które najbardziej zas∏u˝y∏y si´ dla powstania, budowy i wyposa˝enia Êwiàtyni.
Msz´ Êw. zakoƒczy∏o uroczyste b∏ogos∏awieƒstwo Ksi´dza Biskupa
i Êpiew „Bo˝e coÊ Polsk´”.
Parafia pod wezwaniem Êw. Sebastiana M´czennika w W´drzynie
zosta∏a erygowana w 1993 roku. 8 maja 1997 roku ówczesny Biskup Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê dokona∏ poÊwi´cenia placu pod
budow´ Êwiàtyni i wmurowa∏ kamieƒ w´gielny. Parafia po∏o˝ona
jest na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Proboszczem
Parafii od 1996 r. jest ks. pp∏k S∏awomir Niew´g∏owski. Parafia
przynale˝y do Dekanatu Âlàskiego Okr´gu Wojskowego.
tekst i fot.: ks. mjr Zbigniew K´pa

Mówi Chrystus: „Kto spo˝ywa moje Cia∏o i pije mojà Krew, ma ˝ycie wieczne, a Ja go wskrzesz´ w dniu ostatecznym“ (J 6, 54). Tak wi´c ˝ycie ludzkie – nawet poÊród pustyni – mo˝e wznieÊç si´ ponad horyzont Êmierci.
(J.P. II)

16-31 maja 2005
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Najwi´kszy skarb
Z Ks. bp. Stefanem Cichym, przewodniczàcym Komisji ds. Kultu Bo˝ego
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski rozmawia Ks. Marek ¸uczak.

Wi´c wczeÊniej by∏a encyklika?
Encyklika o Eucharystii, jak podkreÊli∏ sam
Papie˝, by∏a pierwszà w nowym tysiàcleciu.
Ukazuje ona najwi´kszy dar, jaki Chrystus
zostawi∏ KoÊcio∏owi. W encyklice czytamy:
„Zawiera ona (Eucharystia) niezatarty zapis
m´ki i Êmierci Pana. Nie jest tylko przywo∏aniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarà krzy˝a,
która trwa przez wieki”. Papie˝ przypomina
nauk´ KoÊcio∏a o NajÊwi´tszym Sakramencie, podkreÊla rzeczywistà, prawdziwà
i substancjalnà obecnoÊç Chrystusa, zach´ca do udzia∏u w Eucharystii, do troski
o pi´kno celebracji i do adoracji poza
Mszà Êw.
Czy zdarza si´ Ksi´dzu Biskupowi podczas podniesienia wàtpiç w rzeczywistà
obecnoÊç Chrystusa w Eucharystii?
Nie zdarza mi si´. Patrzàc na Hosti´ i kielich z Krwià, z wiarà w duszy wyznaj´, ˝e to
mój Bóg i Pan.
A mo˝e chocia˝ pojawiajà si´ jakieÊ pytania?
Od dzieciƒstwa nie mam problemów z wiarà w rzeczywistà i realnà obecnoÊç Chrystusa pod postaciami chleba i wina. T´ wiar´
pog∏´bia∏a nie tylko katecheza, udzia∏ we
Mszy Êw. i osobista modlitwa przed tabernakulum, ale tak˝e lektura ksià˝ek.
Jako ministrant otrzyma∏em od proboszcza
niewielkà ksià˝eczkà o Eucharystii pt. „Najwi´kszy skarb”. Ksià˝eczka zawiera∏a wiele
przyk∏adów wiary w Eucharysti´ od pierwszych wieków chrzeÊcijaƒstwa do naszych
czasów. Jest tam podany m.in. przyk∏ad
z ˝ycia Êw. Ludwika – króla francuskiego.
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KiedyÊ by∏ taki zwyczaj, ˝e podczas podniesienia ludzie przybiegali do koÊcio∏a na
g∏os dzwonu. Budowa∏o si´ wówczas przy
koÊcio∏ach wie˝yczki z sygnaturkami. Ludzie pracujàcy na polu czy w swoich warsztatach lub w domu, us∏yszawszy dêwi´k
dzwonu, przerywali obowiàzki i choçby na
moment wchodzili do koÊcio∏a, ˝eby spojrzeç w kierunku Hostii. Ksiàdz musia∏ t´
Hosti´ doÊç d∏ugo trzymaç uniesionà, ˝eby
wszyscy zdà˝yli.
Pewnego razu wierni w jednym z koÊcio∏ów
widzieli w Hostii Jezusa i donieÊli o tym kró-

Fot. Krzysztof St´pkowski

Czy organizowanie Roku Eucharystii
przyczyni si´ do wzrostu znaczenia sacrum we wspó∏czesnym Êwiecie? Jaki
jest sens takich inicjatyw?
Odpowiedzi na to pytanie najlepiej szukaç
u samego Pomys∏odawcy. Zacz´∏o si´ od
papieskiej homilii wyg∏oszonej w UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa
w dniu 10 czerwca 2004 roku. Wtedy Papie˝ og∏osi∏ Rok Eucharystii. Mówi∏ wówczas: „… Postanowi∏em poÊwi´ciç Eucharystii pierwszà encyklik´ w nowym tysiàcleciu
i z radoÊcià og∏aszam teraz specjalny Rok
Eucharystii”.
Od paêdziernika 2004 do paêdziernika
2005 cz∏onkowie KoÊcio∏a majà w wi´kszym
stopniu skupiç swojà uwag´ na tym NajÊwi´tszym Sakramencie: na Mszy Êwi´tej i na
kulcie eucharystycznym poza Mszà Êwi´tà.
W tym czasie nale˝y pog∏´biç refleksj´
o Eucharystii, do∏o˝yç staraƒ o wiernoÊç
przepisom KoÊcio∏a w jej sprawowaniu
oraz piel´gnowaç modlitw´ przed NajÊwi´tszym Sakramentem. Tak˝e nale˝y zach´caç wiernych do troski o zwiàzek mi´dzy Eucharystià a codziennym ˝yciem.

lowi. On mówi∏: niech przybiegajà ci, którzy nie wierzà. Oni si´ wpatrujà w chleb
i chcà tam ujrzeç Chrystusa. Ja wierz´, wi´c
nie musz´ przybiegaç, aby Go zobaczyç…
W ró˝nych krajach ˝ywa jest pami´ç zwiàzana z tak zwanymi cudami eucharystycznymi. Na przyk∏ad w Bolsena w Êrodkowych W∏oszech zachowa∏ si´ ciekawy opis
z czasów Êredniowiecza. Jeden z ksi´˝y zaczà∏ wàtpiç i kiedy przewróci∏ mu si´ kielich
z Krwià Paƒskà, na korporale ukaza∏a mu
si´ twarz Chrystusa…
By∏o to w roku 750. Pewien benedyktyƒski
mnich z koÊcio∏a San Legonziano w Lanciano wàtpi∏ w rzeczywistà obecnoÊç Chrystusa w Komunii Êw. W czasie Mszy Êw. zobaczy∏, ˝e po s∏owach konsekracji Hostia
sta∏a si´ kawa∏kiem cia∏a, a wino – krwià.
Przera˝ony kap∏an poczàtkowo próbowa∏
ukryç to przed ludêmi. Zawinà∏ hosti´
w kawa∏ek materia∏u i zakry∏ kielich. Ale
krople krwi obficie kapa∏y na pod∏og´ i ca∏a sprawa szybko sta∏a si´ znana w okolicy. Grudki krwi i czàstki cia∏a sà do dzisiaj
przechowywane z wielkà czcià w pi´knym
relikwiarzu w miejscowym koÊciele Êw.
Franciszka z Asy˝u. Przeprowadzono wiele
szczegó∏owych badaƒ, w wyniku których
stwierdzono, ˝e zachowana czàstka cia∏a
ma struktur´ mi´Ênia sercowego...

POROZMAWIAJMY
Dotykamy tu tematu wiary?
Eucharystia to wielka tajemnica wiary. Katolik winien pog∏´biaç swà wiar´ w realnà
obecnoÊç Chrystusa w NajÊwi´tszym Sakramencie. Winien stale prosiç Pana, jak
aposto∏owie: „Panie, przymnó˝ nam wiary”. Nie mniej wa˝nà sprawà jest kwestia
wewn´trznego usposobienia. By∏oby bardzo niedobrze, gdyby ktoÊ obrz´d przyjmowania Komunii Êw. sprowadza∏ do
czynnoÊci magicznych. Dlatego szczególnie w tym przypadku nale˝y si´ wystrzegaç
rutyny. ¸aska zwiàzana z Eucharystià nie
dokonuje si´ automatycznie. Tak jak w
przypadku chrztu Êwi´tego potrzebna jest
wiara, choçby w osobach chrzestnych albo
rodziców czy opiekunów, tak samo przyst´pujàc do stopni o∏tarza, trzeba to czyniç z
w∏aÊciwà ÊwiadomoÊcià tajemnicy. W pieÊni koÊcielnej Êpiewamy: „Mylà si´ o Bo˝e
w Tobie wzrok i smak, kto si´ im poddaje,
temu wiary brak, ja jedynie wierzyç tej nauce chc´, ˝e w postaci chleba utai∏eÊ si´”.
Trzeba tak˝e stale przypominaç o godnym
przyjmowaniu Komunii Êw. Chrystusa mo˝emy przyjàç, kiedy jesteÊmy wolni od
grzechu ci´˝kiego i mamy dobrà intencj´.
W wydanym przed stu laty dekrecie Âwi´tej
Kongregacji Soboru Sacra Tridentina Synodu o codziennej Komunii Êw. czytamy:
„Cz´sta a nawet codzienna Komunia Êwi´ta, jako odpowiadajàca goràcym ˝yczeniom Chrystusa Pana i KoÊcio∏a katolickiego, ma byç dozwolona wszystkim wiernym
ka˝dego stanu i zawodu tak dalece, ˝eby
uczestnictwo Sto∏u Paƒskiego nie by∏o
wzbronione nikomu, który jest w stanie ∏aski i do Komunii Êw. przyst´puje z sercem
prostym i pobo˝nym, czyli w dobrej intencji”. Dokument ten przypomina, ˝e „dobrà
intencj´ jako warunek do Komunii Êwi´tej
wymaganà, tak pojmowaç nale˝y, ˝eby
ch´ç przystàpienia do Sto∏u Paƒskiego nie
wyp∏ywa∏a z nabytego zwyczaju, z pró˝noÊci, albo z innych wzgl´dów ludzkich, lecz
ze szczerego pragnienia podobania si´
Bogu, ÊciÊlejszego zjednoczenia si´ z Bogiem wi´zami mi∏oÊci, zaczerpni´cia w NajÊwi´tszym Sakramencie lekarstwa na uleczenie swych niemocy i b∏´dów”.
Nie mo˝na w sposób magiczny podchodziç do Komunii Êw. Cia∏o Chrystusa nie
jest doczesnym lekarstwem, a samego Boga nie mo˝na sprowadzaç do roli maszyny
spe∏niajàcej ludzkie oczekiwania. Wi´c nale˝y si´ wystrzegaç instrumentalnego podejÊcia do praktyk religijnych. Trzeba stale
pami´taç o dobrej intencji.
Innà sprawà jest tzw. „intencja”, w jakiej
ktoÊ przyjmuje Komuni´ Êw. Niektórzy
mówià, ˝e chcà przyjàç Komuni´ Êw.
w okreÊlonych intencjach. Nale˝y pami´taç, ˝e w najg∏´bszym sensie przez przyj´cie Komunii – jak wskazuje sama nazwa
– dokonuje si´ nasze zjednoczenie z Bogiem.
Fragment ksià˝ki „Uczestnicy czy niemi Êwiadkowie”,
JednoÊç, Kielce 2005 r.
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Pielgrzymka relikwii Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus po Polsce trwaç b´dzie w dniach od 1 maja do 15 sierpnia
2005 r. Has∏em peregrynacji sà s∏owa Êw. Teresy: „Z ufnoÊcià i mi∏oÊcià“, które sà te˝ streszczeniem jej ma∏ej
drogi do Êwi´toÊci.
G∏ówne uroczystoÊci uczczenia relikwii Êw. Teresy (po∏àczone z obchodami czterechsetlecia obecnoÊci karmelitów
bosych w Polsce odb´dà si´ 18-19 czerwca 2005 r. w Sanktuarium na Jasnej Górze. Rozpocznà si´ powitaniem
Urny z Relikwiami w sobot´ 18 czerwca (godz. 13.00) i ca∏onocnym czuwaniem modlitewnym. Centralnym obchodem b´dzie Eucharystia na Szczycie w niedziel´ 19 czerwca (godz. 11.00).
wypowiedzieç, jak s∏odkie wspomnienie pozostawi∏y mi te rekolekcje; istotnie, jeÊli wiele
cierpia∏am na pensji, to niewys∏owione szcz´Êcie tych kilku dni sp´dzonych na oczekiwaO! jak˝e wymowna by∏a moja chrzestna matniu Jezusa szczodrze mi to wynagrodzi∏o...
ka! Pragn´∏am, abym nie tylko sama s∏uchaPodczas mych rekolekcji przekona∏am si´, ˝e
∏a jej g∏´bokich nauk; by∏am nimi bardzo
by∏am dzieckiem pieszczonym i otaczanym
przej´ta i w mej naiwnoÊci wierzy∏am, ˝e najopiekà, jak ma∏o które na Êwiecie, szczególwi´ksi grzesznicy wzruszyliby si´ tak samo jak
nie spoÊród tych, co sà pozbawione matki...
ja, i pozostawiwszy swoje znikome bogactwa,
Codziennie odwiedza∏y mnie Maria i Leonia
pragn´liby pozyskaç jedynie Niebieskie...
oraz TatuÊ, który obsypywa∏ mnie pieszczotaNikt jeszcze wówczas nie pouczy∏ mnie o spomi, tote˝ mimo oddalenia od rodziny nie mosobie odprawiania modlitwy myÊlnej, mimo
g∏am si´ skar˝yç na ich brak i nic nie zaciem˝e bardzo tego pragn´∏am.
nia∏o pogodnego Nieba mych rekolekcji.
Maria jednak uwa˝ajàc, ˝e jestem wystarczaZ wielkà uwagà s∏ucha∏am nauk g∏oszonych
jàco pobo˝na, pozwala∏a mi tylko na odmaprzez ksi´dza Domin i streszcza∏am je; z osowianie pacierzy. Pewnego dnia jedna z mych
bistych myÊli nie chcia∏am nic zapisywaç,
nauczycielek w Opactwie zada∏a mi pytanie,
twierdzàc, ˝e je dobrze zapami´tam, jak si´
co robi´ w dniach wolnych, kiedy jestem sate˝ i sta∏o... Wielkà radoÊç sprawia∏o mi
ma. Odpowiedzia∏am jej, ˝e wchodz´ do puucz´szczanie wspólnie z zakonnicami na
wszystkie nabo˝eƒstwa; wyró˝nia∏am
si´ spoÊród moich towarzyszek wielkim
Krucyfiksem, ofiarowanym mi przez Leoni´. Za∏o˝y∏am go za pasek, na wzór
misjonarzy...
W wigili´ wielkiego dnia otrzyma∏am
po raz drugi rozgrzeszenie; spowiedê
generalna pozostawi∏a w mej duszy
wielki pokój, i Dobry Bóg nie dopuÊci∏,
by choçby najl˝ejsza chmura go przyçmi∏a. Po po∏udniu przeprosi∏am ca∏à
mojà rodzin´, która przysz∏a mnie zobaczyç, ale mówiç mog∏am tylko przez
∏zy, tak bardzo by∏am wzruszona... Nie
by∏o tam Pauliny, ale czu∏am, ˝e sercem by∏a przy mnie; przys∏a∏a mi przez
Mari´ pi´kny obrazek; nie mog∏am si´
jemu napatrzeç i wszystkim kaza∏am
go podziwiaç!... Napisa∏am do Ojca
Pichon, polecajàc si´ jego modlitwom
i zwierzajàc si´, ˝e wkrótce zostan´
karmelitankà, a wtedy on b´dzie moim
kierownikiem. (Sprawdzi∏o si´ to
w cztery lata póêniej, kiedy b´dàc w
Karmelu, otwar∏am przed nim swojà
dusz´...). Maria poda∏a mi list od niego; by∏am naprawd´ a˝ nazbyt szcz´Êliwa!... Wszystkie radoÊci zbieg∏y si´
naraz. Najwi´kszà jednak radoÊç sprawi∏o mi zdanie z jego listu: „Jutro przystàpi´ do Âwi´tego O∏tarza za ciebie
i za twojà Paulin´!” Ósmego maja Paulina i Teresa z∏àczà si´ jeszcze ÊciÊlej,
skoro Jezus zdaje si´ ∏àczyç je w wylewie swojej ∏aski... Zawita∏ w koƒcu
Obraz Êwi´tej Teresy od Dzieciàtka Jezus w Katedrze Polowej WP
„najpi´kniejszy spoÊród wszystkich
dni”; jak˝e niewys∏owione wspomniestego kàta za swoim ∏ó˝kiem, który ∏atwo dania pozostawi∏y w mej duszy najdrobniejsze
je si´ zas∏oniç firankà, i tam ,,myÊl´”. – Ale
szczegó∏y tego Niebiaƒskiego dnia!... Radoso czym tak myÊlisz? – zapyta∏a mnie. – MyÊl´
ne przebudzenie o Êwicie, pe∏ne czci i sero Panu Bogu, o ˝yciu, WIECZNOÂCI, jednym
decznoÊci poca∏unki nauczycielek i starszych
s∏owem – myÊl´... Poczciwa zakonnica uÊmiauczennic... Du˝a sala nape∏niona Ênie˝nymi
∏a si´ ze mnie serdecznie i póêniej lubi∏a przyp∏atkami, w które zosta∏o przybrane kolejno
pominaç mi czasy, kiedy to myÊla∏am, pytajàc
ka˝de dziecko... A nade wszystko wejÊcie do
mnie, czy w dalszym ciàgu myÊl´... Teraz rokaplicy i poranny Êpiew pi´knej pieÊni:
zumiem, ˝e nie zdajàc sobie z tego sprawy,
„O Êwi´ty O∏tarzu, otoczony Anio∏ami!”
odprawia∏am rozmyÊlanie, i ˝e Dobry Bóg ju˝
Nie mog´ jednak zag∏´biaç si´ w szczegó∏y;
wówczas oÊwieca∏ mnie w sposób tajemniczy.
sà rzeczy, które przy otwarciu tracà swój aroTrzy miesiàce przygotowania min´∏y szybko
mat; sà myÊli tajemne, których niepodobna
i wkrótce rozpocz´∏am rekolekcje, na czas
prze∏o˝yç na j´zyk tej ziemi, gdy˝ natychmiast
których sta∏am si´ prawdziwà pensjonarkà,
tracà swój sens ukryty i Niebiaƒski; sà one jak
nocujàcà w Opactwie. Nie jestem w stanie
ten „Kamyk bia∏y, który b´dzie dany zwyci´z-

W promieniach Eucharystii
Pan Bóg da∏ mi ∏ask´ poznania Êwiata na
tyle, bym mog∏a nim wzgardziç i oddaliç
si´ od niego. Mog´ powiedzieç, ˝e nastàpi∏o to podczas mego pobytu w Alen˜on,
kiedy to zacz´∏am po raz pierwszy wchodziç w Êwiat. Wszystko wokó∏ mnie
tchn´∏o radoÊcià i szcz´Êciem; przyjmowano mnie, pieszczono, podziwiano; jednym s∏owem, moje ˝ycie w ciàgu tych
pi´tnastu dni by∏o us∏ane kwiatami...

Fot. Krzysztof St´pkowski

Przyznaj´, ˝e takie ˝ycie mia∏o dla mnie pewien urok. Ma s∏usznoÊç Ksi´ga MàdroÊci,
gdy mówi: „Urok marnoÊci tego Êwiata uwodzi umys∏ nawet daleki od z∏ego”. W dziesiàtym roku ˝ycia serce ∏atwo daje si´ olÊniç;
uwa˝am wi´c za wielkà ∏ask´, ˝e nie pozosta∏am w Alen˜on; przyjaciele, których
tam mieliÊmy, byli zbyt Êwiatowi, zbyt dobrze umieli ∏àczyç radoÊci ziemskie ze
s∏u˝bà Bogu. Za ma∏o myÊleli o Êmierci, a
tymczasem nawiedzi∏a ju˝ ona wiele osób
z tych, które zna∏am m∏odymi, bogatymi
i szcz´Êliwymi!!! Lubi´ powracaç myÊlà do
tych miejsc czarownych, w których ˝yli
i pytaç si´, gdzie oni sà teraz, co im pozosta∏o z zamków i parków, w których widywa∏am ich cieszàcych si´ wygodnym
˝yciem?... I widz´, ˝e wszystko pod S∏oƒcem jest marnoÊcià i udr´czeniem ducha... ˝e jedyne dobro, to kochaç Boga
z ca∏ego serca swego i byç tu na ziemi
ubogim w duchu...
Byç mo˝e, ˝e Jezus chcia∏ mi pokazaç
Êwiat, zanim nawiedzi∏ mnie po raz pierwszy, abym zupe∏nie dobrowolnie mog∏a
wybraç t´ drog´, po której post´powanie
mia∏am Mu przyobiecaç. Okres, w którym przyj´∏am pierwszà Komuni´ Êw.,
g∏´boko wyry∏ si´ w mym sercu i pozosta∏
w nim jako niczym nie zmàcone wspomnienie. Zdaje mi si´, ˝e nie mog∏am byç
lepiej przygotowana ni˝ by∏am, a poza
tym na przeciàg roku opuÊci∏y mnie moje
wewn´trzne udr´ki. Jezus chcia∏, abym
zakosztowa∏a radoÊci tak doskona∏ej, jaka tylko jest mo˝liwa na tej ∏ez dolinie...
Czy pami´tasz, droga Matko, t´ uroczà
ksià˝eczk´, którà da∏aÊ mi trzy miesiàce
przed mojà pierwszà Komunià Êw.?...
Ona to dopomog∏a mi przygotowaç serce starannie i szybko, bo chocia˝ przygotowywa∏am je ju˝ od wielu lat, to jednak
trzeba by∏o daç mu nowy zryw, nape∏niç je
Êwie˝ymi kwiatami tak, by Jezus móg∏ w nim
spoczàç z przyjemnoÊcià...
Jak s∏awni wojownicy uczyli swe dzieci rzemios∏a rycerskiego, tak i ona mówi∏a mi
o walkach tego ˝ycia, o palmie, którà otrzymujà zwyci´zcy... Maria mówi∏a mi równie˝
o niezniszczalnych bogactwach, które ∏atwo
jest codziennie zbieraç, o nieszcz´Êciu przechodzenia obok nich bez zadania sobie trudu
si´gni´cia po nie r´kà; po czym wyjaÊnia∏a
mi sposób zostania Êwi´tà przez wiernoÊç
w najdrobniejszych rzeczach; da∏a mi ma∏à
ksià˝eczk´: „O wyrzeczeniu“, nad którà z rozkoszà rozmyÊla∏am...
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cy i na którym wypisane jest imi´ ZNANE tylko TEMU, który je otrzymuje”. Ach! jak˝e s∏odki by∏ dla mojej duszy pierwszy poca∏unek Jezusa!
By∏ to poca∏unek mi∏oÊci; czu∏am, ˝e jestem
kochanà i sama równie˝ mówi∏am: „Kocham
Ci´, oddaj´ si´ Tobie na zawsze”. Nie by∏o
˝adnych próÊb, zmagaƒ, ofiar; ju˝ dawno Jezus i biedna ma∏a Teresa spojrzeli na siebie
i zrozumieli si´... Tego dnia nie by∏o to ju˝
spojrzenie, ale zjednoczenie; nie by∏o ju˝
dwojga; Teresa znik∏a jak kropla wody w g∏´binach oceanu. Pozosta∏ sam Jezus; On by∏
mistrzem, Królem. Czy˝ Teresa nie prosi∏a, by
zabra∏ jej wolnoÊç, gdy˝ wolnoÊç napawa∏a
jà l´kiem; czu∏a si´ tak s∏aba, tak n´dzna, ˝e
pragn´∏a na zawsze po∏àczyç si´ z Bo˝à Mocà!... RadoÊç jej by∏a zbyt wielka, zbyt g∏´boka, by mog∏a jà opanowaç; wkrótce zala∏a
si´ s∏odkimi ∏zami, ku wielkiemu zdumieniu
swych towarzyszek, które mówi∏y potem mi´dzy sobà: „Dlaczego ona p∏aka∏a? Czy mia∏a jakieÊ zmartwienie?... – A mo˝e dlatego,
˝e nie widzia∏a przy sobie swojej Matki, albo
Siostry karmelitanki, którà tak bardzo kocha?” Nie pojmowa∏y one, ˝e gdy ca∏a radoÊç Nieba sp∏ynie do serca, wtedy serce wygnaƒca mo˝e to znieÊç tylko p∏aczàc rzewnie... O nie! nieobecnoÊç Mamusi nie zasmuca∏a mnie w dniu mojej pierwszej Komunii
Êw.; czy˝ Niebo nie by∏o w mej duszy, a czy˝
Mamusia ju˝ od dawna w nim nie przebywa∏a? Tak wi´c przyjmujàc odwiedziny Jezusa,
przyjmowa∏am równie˝ odwiedziny mojej kochanej Matki, która b∏ogos∏awi∏a mnie radujàc si´ moim szcz´Êciem... Nie p∏aka∏am te˝
z powodu nieobecnoÊci Pauliny; by∏abym niewàtpliwie ogromnie szcz´Êliwa, widzàc jà

przy sobie, ale dawno ju˝ zgodzi∏am si´ na t´
ofiar´; w tym dniu sama tylko radoÊç nape∏nia∏a moje serce. ¸àczy∏am si´ z nià, kiedy
nieodwo∏alnie oddawa∏am si´ Temu, który
z takà mi∏oÊcià mnie si´ oddawa∏!...
Po po∏udniu mnie przypad∏o odczytaç akt poÊwi´cenia si´ NajÊw. Pannie; by∏o to zupe∏nie
s∏uszne, ˝e w imieniu moich towarzyszek
przemawia∏am do Matki Niebieskiej w∏aÊnie
ja, która tak wczeÊnie by∏am pozbawiona
ziemskiej Matki... Ca∏ym sercem mówi∏am do
Niej, poÊwi´ca∏am si´ Jej jak dziecko, które
rzuca si´ w ramiona Matki i prosi, by si´ nim
opiekowa∏a...
...Nast´pny dzieƒ po mojej pierwszej Komunii
Êw. by∏ równie˝ pi´kny, ale nieco smutny. Pi´kna sukienka, kupiona mi przez Mari´, prezenty, jakie otrzyma∏am, wszystko to nie by∏o
w stanie zape∏niç mi serca, bo tylko sam Jezus
móg∏ je zadowoliç; wzdycha∏am do chwili,
kiedy wolno mi b´dzie przyjàç Go po raz drugi. W niespe∏na miesiàc po mej pierwszej Komunii Êw. posz∏am przed Wniebowstàpieniem
wyspowiadaç si´, i odwa˝y∏am si´ poprosiç
o pozwolenie na przyj´cie Komunii Êw.
...Jak˝e s∏odkie wspomnienie pozostawi∏o mi
to drugie nawiedzenie Jezusa! Znowu pop∏yn´∏y ∏zy nad wyraz s∏odkie, i powtarza∏am sobie bez przerwy s∏owa Êw. Paw∏a: ,,To ju˝ nie
ja ˝yj´, to Jezus ˝yje we mnie!...”. Od tej Komunii Êw. moje pragnienie przyjmowania Dobrego Boga wzrasta∏o; otrzyma∏am pozwolenie na przyst´powanie we wszystkie wi´ksze
Êwi´ta. W wigili´ tych szcz´Êliwych dni wieczorem Maria bra∏a mnie na kolana i przygotowywa∏a podobnie jak przed pierwszà Komunià Êw.; pami´tam, ˝e kiedyÊ mówi∏a mi
o cierpieniu, stwierdzajàc równoczeÊnie, ˝e

chyba nie pójd´ tà drogà, ale Dobry Bóg b´dzie mnie zawsze nosi∏ jak dziecko...
Nazajutrz przypomnia∏am sobie te s∏owa Marii po Komunii Êw.; poczu∏am rodzàce si´
w mym sercu wielkie pragnienie cierpienia
z równoczesnà wewn´trznà pewnoÊcià, ˝e Jezus zachowa∏ dla mnie wiele krzy˝ów; zalewa∏y mnie pociechy tak wielkie, ˝e uwa˝am je za
najwi´ksze ∏aski mego ˝ycia. Cierpienie pociàga∏o mnie, zachwyca∏o mnie swoim urokiem, choç dobrze go jeszcze nie pozna∏am.
Dotàd, jeÊli cierpia∏am, to cierpienia samego
nie kocha∏am; od tego dnia zaÊ poczu∏am
dlaƒ prawdziwà mi∏oÊç. Odczuwa∏am równie˝
pragnienie, by kochaç wy∏àcznie Pana Boga
i jedynie w Nim szukaç radoÊci. Podczas Komunii Êw. powtarza∏am cz´sto te s∏owa NaÊladowania: „O Jezu! s∏odyczy niewys∏owiona,
zmieƒ dla mnie w gorycz wszystkie pociechy
ziemi!...”. Ta modlitwa wyp∏ywa∏a mi na usta
bez wysi∏ku, bez sprzeciwu; mia∏am wra˝enie,
˝e powtarzam jà nie z w∏asnej woli, ale jak
dziecko, które pos∏uguje si´ s∏owami podsuwanymi mu przez kogoÊ drogiego...
Krótko po mej pierwszej Komunii Êw. znowu
odprawi∏am rekolekcje przed Bierzmowaniem.
Zosta∏am bardzo starannie przygotowana na
przyj´cie nawiedzin Ducha Âwi´tego; nie pojmuj´, dlaczego nie zwraca si´ wi´kszej uwagi
na przyj´cie tego sakramentu Mi∏oÊci...
...Nasza nauczycielka zaprowadzi∏a nas na
Mont Cassin i tam pe∏nymi garÊciami zbiera∏am rumianki na Bo˝e Cia∏o. Ach! jak˝e radosna by∏a moja dusza!..
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to przelewali krew nasi ˝o∏nierze... Niestety bardzo ma∏o si´ o tym mówi... Niestety, w telewizji
du˝o jest Êrodków zast´pczych. Nie mo˝emy
jednak dramatyzowaç, mamy obowiàzek kochaç Polsk´ i to takà, jaka ona jest! Pan Jezus
daje nam wzór mi∏oÊci Ojczyzny; gdy mia∏ wizj´
zburzonego miasta ojczystego, Jerozolimy, p∏aka∏. A jak bardzo kocha∏ swojà Ojczyzn´ nasz
wspania∏y Papie˝.
Jak kochaç Polsk´? Nie wstydêmy si´ powtarzaç
tych s∏ów: Kocham Polsk´, nie wolno si´ wstydziç. Tu potrzeba konkretu. Najpierw módlmy
si´ du˝o i goràco w intencji naszej Ojczyzny.
Kardyna∏ Ratzinger, obecny papie˝, powiada, ˝e
modlitwa zmienia dzieje Êwiata. W starych kronikach parafialnych czytamy, ˝e w czasie zaborów w polskich rodzinach du˝o si´ modlono; ojciec, matka, dzieci, wnuki, wujek, ciotka – wszyscy padali na kolana rano i wieczorem.
Musimy
piel´gnowaç pobo˝noÊç naszych
przodków. Z modlitwà w intencji Ojczyzny musimy ∏àczyç wejÊcie w ˝ycie polityczne naszej Ojczyzny. Nale˝y s∏uchaç nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a, jak˝e cz´sto przez wielu odrzucanej. Jan Pawe∏ II w Adhortacji Apostolskiej „Christifideles
laici” (O powo∏aniu i misji Êwieckich w KoÊciele
i Êwiecie) w rozdz. 42 mówi: „Âwieccy nie mogà
rezygnowaç z udzia∏u w polityce, czyli dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i prawodawczej, która s∏u˝y wzrastaniu wspólnego dobra”. Prawo i obowiàzek
uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich
i ka˝dego. To nie ja, lecz Papie˝ przypomina katolikom Êwieckim o obowiàzku brania w swoje
r´ce problemów swojej Ojczyzny i paƒstwa. T´
nauk´ KoÊcio∏a o koniecznoÊci udzia∏u ludzi wierzàcych w ˝yciu politycznym duchowni, biskupi
i kap∏ani majà bezwzgl´dny obowiàzek g∏osiç
w Êwiàtyniach. Prosz´ si´ temu nie dziwiç. I gdy
czasem duchowny przypomni nauk´ spo∏ecznà
KoÊcio∏a, ten i ów mówi: to jest polityka. Takà
polityk´ KoÊció∏ ma obowiàzek prowadziç: ma

wzywaç do porzàdku w Ojczyênie, do jej mi∏oÊci. Zasadniczym przejawem udzia∏u Êwieckich
w ˝yciu politycznym jest pójÊcie do wyborów. A w
ostatnich latach frekwencja wyborcza wynosi∏a
u nas przeci´tnie 50 %. Przy czym, o haƒbo, zdecydowanà wi´kszoÊç uchylajàcych si´ od wyborów stanowili ludzie wierzàcy, nawet ucz´szczajàcy do KoÊcio∏a. To karygodne, sprzeczne z naukà KoÊcio∏a. Politolodzy powiadajà, ˝e z∏ych
polityków wybierajà dobrzy ludzie, którzy nie idà
do wyborów. Obudêmy si´ wreszcie z politycznego snu! Zawstydzajà nas bohaterowie II wojny
Êwiatowej. Toczy si´ przecie˝ walka o Polsk´ dobrego prawa, na wzór Konstytucji 3 Maja...
o Polsk´ wolnà od oszustw, a przede wszystkim
o Polsk´ moralnego porzàdku. Nie wolno z tego
placu boju dezerterowaç. Trzeba tu porzàdnego
rachunku sumienia. Tym bardziej, ˝e nie musisz
walczyç karabinem, odnosiç ran, umieraç w bólu...
Biskup Zawitkowski mówi∏ w kazaniu, ˝e kandydaci do parlamentu i rzàdu powinni si´ du˝o
modliç i odprawiç rekolekcje...
Krew naszych Braci na tylu frontach, na ulicach
niez∏omnej Warszawy 1944 r. g∏oÊno wo∏a do
nas, byÊmy kontynuowali walk´ o prawdziwe
wyzwolenie naszej Ojczyzny.
Wieczna chwa∏a obroƒcom Poczty Gdaƒskiej,
Westerplatte, obroƒcom Warszawy pod przewodnictwem Prezydenta Stefana Starzyƒskiego,
uczestnikom Bitwy pod Kutnem, bohaterom
spod Narwiku i Tobruku, znad Londynu i spod
Monte Cassino, Falaise, Lenino, Wa∏u Pomorskiego, Berlina – wo∏amy jako obywatele.
A jako ludzie wierzàcy zwracamy si´ do NajÊwi´tszej Panienki, Królowej Polski, by tych naszych bohaterskich ˚o∏nierzy zaprowadzi∏a
przed oblicze swojego Syna, zakoƒczy∏ kazanie
biskup Albin Ma∏ysiak.

nierz. W pewnym momencie odwróci∏ si´ i zap∏aka∏. Stojàca obok Angielka zapyta∏a go, dlaczego wÊród tak wielkiej radoÊci p∏acze... Niestety, wiemy dlaczego: Polska by∏a zdradzona!
Po okupacji hitlerowskiej oddano nas pod okupacj´ Stalina. OczywiÊcie, ˝e wk∏ad Zwiàzku Radzieckiego w II wojnie Êwiatowej jest niekwestionowany, ale to nie powód, by pozbawiaç Polsk´
wolnoÊci. Tym bardziej, ˝e nasz wk∏ad w zwyci´stwo by∏ olbrzymi... Pod koniec wojny, co do liczebnoÊci armii, byliÊmy na 4. miejscu: po Ameryce, ZSRR i Anglii. Polacy zorganizowali na swoich ziemiach podziemne paƒstwo polskie – fenomen w skali Êwiatowej. Aby utrzymaç Polaków
w ryzach, Niemcy musieli u nas trzymaç znaczne si∏y wojskowe, których nie mogli u˝yç w tym
czasie w walce z ZSRR i zachodnimi aliantami.
O wa˝àcym dla losów tej wojny wk∏adzie intelektualnym Polaków, trzech uzdolnionych polskich in˝ynierów, pami´ta∏ podczas wizyty w Polsce prezydent USA. To oni dokonali wynalazku,
który pozwoli∏ z∏amaç szyfr niemieckiej Enigmy...
W kontekÊcie tych refleksji, zwiàzanych z 60.
rocznicà zakoƒczenia II wojny Êwiatowej nale˝y
postawiç niezmiernie wa˝ne pytanie: A co dziÊ
dzieje si´ z naszà Ojczyznà?! Wszyscy to wiemy
i g∏´boki smutek nas ogarnia... GUS donosi
o biedzie, a nawet n´dzy milionów Polaków,
ogromnym bezrobociu. W licznych rodzinach
pod koniec miesiàca brakuje na chleb czy lekarstwa... Mo˝na stawiaç przed oczy tysiàce tragicznych scen. Setki tysi´cy wykszta∏conych ludzi
wyje˝d˝a za granic´. Swà inteligencjà i pracowitoÊcià budujà potencja∏ innych. A˝ 60% uczàcych si´ planuje wyjazd za granic´, nie dostrzegajàc w Ojczyênie swoich ˝yciowych szans. To
w∏aÊciwie powolny rozk∏ad paƒstwa. Kto za to
odpowiada?! W Êrodkach masowego przekazu,
zw∏aszcza w telewizji, powinna si´ toczyç ogólnonarodowa dyskusja, jak wyjÊç z biedy. Nie po
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Êw. Teresa od Dzieciàtka Jezus
fragmenty „Dziejów duszy”
roz. IV, W promieniach Eucharystii

Ks. mjr Zbigniew K´pa

Rok XIV nr 10 (294)

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ty Jan Nepomucen

Warto pomyÊleç
Patron Czech, ksi´˝y i spowiedników, tajemnicy spowiedzi,
penitentów, ˝eglarzy, flisaków, m∏ynarzy.

kap∏an, m´czennik
wspomnienie obchodzimy 16 maja
Âwi´ty Jan urodzi∏ si´ w Pomuku (Nepomuk) ko∏o
Pragi oko∏o 1350 roku. Uchodzi∏ za cz∏owieka
wyjàtkowo Êwiat∏ego i mia∏ przed sobà wspania∏à
przysz∏oÊç. Wybra∏ jednak zupe∏nie innà drog´. Po
dziesi´cioletniej pracy w charakterze notariusza
w kurii biskupiej w Pradze, w roku 1380 przyjà∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie i otrzyma∏ probostwo przy
koÊciele Êw. Galla (Gaw∏a) w Pradze.
W tym czasie w Czechach panowa∏ Wac∏aw IV Luksemburczyk. Znany by∏ z hulaszczego ˝ycia i swej
niech´ci do Rzymu. Grabi∏ te˝ bez skrupu∏ów
dobra koÊcielne. W nim te˝ kap∏an–odst´pca, Jan
Hus, znajdzie w niedalekiej przysz∏oÊci pot´˝nego
protektora. Szczególny gniew ˝ywi∏ król wobec
arcybiskupa Jana, znanego z gorliwoÊci pasterskiej. By umniejszyç zakres jego w∏adzy, król
postanowi∏ utworzyç nowe biskupstwo, wykrojone
z archidiecezji praskiej. Skorzysta∏ wi´c, ˝e umiera∏
opat benedyktyƒski w Kladruby i tam chcia∏ osadziç
upatrzonego przez siebie kandydata na biskupa,
a klasztor zamieniç na jego pa∏ac i kuri´. Na
szcz´Êcie zakonnicy dowiedzieli si´ o tym wystarczajàco wczeÊnie i w miejsce zmar∏ego opata
zdà˝yli wybraç nowego.
W takiej sytuacji w sieç intryg królewskich zosta∏
wplàtany równie˝ Jan Nepomucen. Jako wikariusz
generalny wysy∏a∏ pisma z protestem, w imieniu
arcybiskupa natychmiast zatwierdzi∏ nowego
opata, rzuci∏ klàtw´ na wicekanclerza królewskiego
za to, ˝e ten dopuszcza∏ si´ publicznych bluênierstw
i szydzi∏ z wiary Êwi´tej. Król wymyÊli∏ podst´p:
zaproponowa∏ metropolicie koniec wojny i pokój.
Zaprosi∏ wi´c biskupa wraz z kapitu∏à na dwór

królewski w Pradze. Kiedy zaÊ ci przybyli, kaza∏
puÊciç wolno biskupa i jego kapitu∏´, a aresztowaç
Jana Nepomucena, pra∏ata Miko∏aja Pruchnika
i pra∏ata Wac∏awa Knoblocha. Wreszcie pod
wieczór wypuÊci∏ jeszcze Knoblocha a pozostawi∏
w areszcie Nepomucena i Pruchnika. Obu
kap∏anów poddano torturom, po których wypuszczono pra∏ata, ale kazano mu z∏o˝yç przysi´g´, ˝e
nikomu nie powie o zadanych kap∏anom m´kach.
Ca∏à teraz zemst´ wywar∏ Wac∏aw IV na Êw. Janie
Nepomucenie. Poddano go znów wyszukanym
m´kom. Âwiadkowie stwierdzili, ˝e sam król bra∏
udzia∏ w tych katuszach, aby w ten sposób nasyciç
˝àdz´ zemsty na Janie i biskupie, którego ten by∏
prawà r´kà. Po bestialskich torturach na wpó∏
˝ywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV
do We∏tawy. Sta∏o si´ to oko∏o 20 marca 1393
roku.
W latach póêniejszych pojawi∏a si´ wiadomoÊç, ˝e
Êw. Jan Nepomucen zginà∏ w obronie tajemnicy
spowiedzi. Pierwszà informacj´ o tym poda∏ w swojej Kronice historyk austriacki Tomasz Ebendorfer
z Haselbach (ok. 1450 r.). Pisze on, ˝e Âwi´ty by∏
indagowany przez króla w sprawie wydania
grzechów jego ma∏˝onki, której Jan by∏ spowiednikiem. Cia∏o Êw. Jana Nepomucena spoczywa
w katedrze Êw. Wita w Pradze. Jest rzeczà ciekawà,
˝e podobnie jak j´zyk Êw. Antoniego w Padwie, tak
i j´zyk Êw. Jana zachowa∏ si´ ca∏o po nasze czasy.
Beatyfikacja nastàpi∏a w 1721 roku, a kanonizacja
w 1792 roku.
Âwi´ty Jan Nepomucen jest opiekunem mostów
(jego figury sà ustawiane przy mostach w wielu

MyÊli nieprzedawnione
Pó∏ka z ksià˝kami

Warszawa – Muzeum Wojska Polskiego

Promocja ksià˝ki
„Wojsko Polskie
w II wojnie Êwiatowej”
W Muzeum Wojska Polskiego 26 kwietnia
2005 roku odby∏a si´ promocja ksià˝ki
„Wojsko Polskie w II wojnie Êwiatowej”.
16-31 maja 2005

krajach). Wzywany jest tak˝e w przypadku
znies∏awienia, w przypadku zachowania dyskrecji
oraz w zagro˝eniach przez wod´.
W ikonografii Êw. Jan Nepomucen przedstawiany
jest w stroju kap∏aƒskim: ma biret na g∏owie, na
szyi stu∏´, w r´ku palm´, ksi´g´ i krzy˝, palcem
dotyka ust (symbol tajemnicy spowiedzi). Czasem
wokó∏ g∏owy m´czennika Êwieci tak˝e szeÊç
gwiazd, poniewa˝ wed∏ug legendy szeÊç gwiazd
wskaza∏o, gdzie w We∏tawie spoczywa∏y zw∏oki
Jana i dzi´ki temu mo˝na je by∏o wydobyç.

W najtrudniejszych momentach
Bóg kroczy z cierpliwymi
(przys∏owie)

Spotkanie zorganizowa∏ Departament
Wychowania i Promocji ObronnoÊci, Muzeum Wojska Polskiego i Dom Wydawniczy
„Bellona”.
S∏owo wst´pne wyg∏osi∏ prezentujàcy ksià˝k´ prof. Tadeusz Panecki.
Dzie∏o, to bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat udzia∏u Polaków
w II wojnie Êwiatowej. Zawiera: przebieg
kampanii wrzeÊniowej z uwzgl´dnieniem
walk na wschodzie Rzeczypospolitej, udzia∏
Polaków w kampanii francuskiej, walk´ lotników i marynarzy w obronie Wysp Brytyjskich, walki Brygady Karpackiej w obronie
Tobruku, tworzenie armii Andersa w ZSRR,
przebieg bitwy pod Monte Cassino, walki
˝o∏nierzy Maczka i Sosabowskiego na
froncie zachodnim, walki dywizji koÊciuszkowskiej pod Lenino, dzia∏ania Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Osobnà
cz´Êç stanowià walki partyzanckie i oczywiÊcie Powstanie Warszawskie.
Publikacja zawiera ponad 500 ilustracji,
24 mapy, schematy, tabele.
(am)

11

Pielgrzymka Kierowców na Jasnà Gór´
kolwiek zanieÊç Chrystusa? Odpowiedê
jest tylko jedna! – Nie tylko MO˚E, ale
MUSI! I nie tylko KOMUÂ, ale WSZYSTKIM,
na wszystkich drogach Êwiata; a˝ „…po
kraƒce Êwiata”!!!
...Dzisiejszy Êwiat potrzebuje od zaraz, od
dzisiaj nowych, aktywnych przyjació∏ Boga.
...Dzisiejszy Êwiat od zaraz potrzebuje nowych Êwi´tych, nape∏nionych mocà Ducha
Âwi´tego, którzy b´dà Jego Êwiadkami na
wszystkich drogach Êwiata.
...W dobie powszechnego braku szacunku
wobec cz∏owieka, przed nami stoi zadanie
okazania szacunku i mi∏oÊci wobec cz∏owieka. Jak˝e wielkà nadziejà napawa nas
tekst tzw. „Dziesi´ciu Przykazaƒ Kierowcy”.
Pod has∏em „Bàdê bezpiecznym, trzeêwym i ˝yczliwym kierowcà” 14 maja
2005 r. odby∏a si´ IV Pielgrzymka Kierowców na Jasnà Gór´. Pielgrzymi modlili si´ m.in. w intencji tych, którzy zgin´li na naszych drogach, polecajàc ich
Mi∏osierdziu Bo˝emu.
Przed rozpocz´ciem pielgrzymki o godz.
8.30 w sali Ojca Kordeckiego zosta∏a
otwarta wystawa MIVA Polska. Obecni byli
polscy mistrzowie kierownicy.
W kaplicy Cudownego Obrazu o godz.
11.00 Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw. w intencji wszystkich podró˝ujàcych po naszych drogach
oraz wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe kazanie.
O godz. 12.00 kierowcy zawierzyli swoje
˝ycie opiece Pani Jasnogórskiej i Êw.
Krzysztofowi.
Po akcie zawierzenia proboszczowie z 10
diecezji zostali nagrodzeni „Z∏otà Stu∏à Êw.
Krzysztofa” za wspieranie akcji – Êrodki
transportu dla misjonarzy – organizowanej
przez MIVA Polska.
O godz. 12.15 Biskup Polowy gen. bryg.
Tadeusz P∏oski w asyÊcie ˝o∏nierzy i mistrzów kierownicy poÊwi´ci∏ pojazdy na
parkingach wokó∏ Jasnej Góry. GoÊçmi
specjalnymi Pielgrzymki byli znani mistrzowie kierownicy: Krzysztof Ho∏owczyc, Jacek
Dàbrowski, Marek Czachor, Akademia
Jazdy Warszawa KGP.

Podczas Drogi Krzy˝owej na wa∏ach jasnogórskich o godz. 13.30 uczestnicy modlili
si´ za wszystkich, którzy zgin´li i za ich
rodziny. Ka˝dy, kto straci∏ bliskà osob´
otrzyma∏ specjalnà Êwiec´ z Jej imieniem.
W Drodze Krzy˝owej wzi´li udzia∏ m.in.:
Rodzina Êp. Janusza Kuliga, Êp. Mariana
Bublewicza oraz Rodziny ˚o∏nierzy Kierowców, którzy zgin´li na s∏u˝bie w Iraku.
Zjk (ej)

Dziesi´ç Przykazaƒ Kierowcy
„JesteÊ kierowcà na drodze i nie jesteÊ na
niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg
Twój, wi´c zawsze pami´taj:
1. Nie b´dziesz egoistà na drodze.
2. Nie b´dziesz ostry w s∏owach, czynach
i gestach wobec innych ludzi.
3. Pami´taj o modlitwie i uczczeniu Êw.
Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drog´
– umiej te˝ podzi´kowaç.
4. Szanuj pieszych.

Fot. Ks. mjr Z. K´pa

Fragment kazania Biskupa Polowego gen.
bryg. Tadeusza P∏oskiego wyg∏oszonego
na Jasnej Górze podczas IV Pielgrzymki
Kierowców
/.../
To Wam potrzebna jest moc Ducha Âwi´tego, abyÊcie byli Êwiadkami Jezusa Chrystusa za sterami waszych pojazdów na wszystkich drogach Polski, Europy i Êwiata! Tak,
Drodzy Bracia i Siostry, to w∏aÊnie wam,
kierowcom, potrzebny jest Duch Âwi´ty z
pot´gà i subtelnoÊcià swojego dzia∏ania,
abyÊcie mieli si∏´ – tak, jak wasz patron,
Êwi´ty Krzysztof; jak patron dnia dzisiejszego Êwi´ty Maciej Aposto∏ – byç „CHRISTOFOROS”, czyli niosàcy Chrystusa.
Tu rodzi si´ pytanie: Czy dzisiaj kierowca
mo˝e nieÊç albo wieêç Chrystusa? Czy kierowca, bez wzgl´du na to, czy kierowca
amator, czy kierowca zawodowy, czy nawet
kierowca rajdowy, sportowy mo˝e komu-

5. Nie zabijaj – bàdê trzeêwy.
6. Zapnij pasy – b´dziesz bezpieczny.
7. Nie bàdê brawurowy w pr´dkoÊci.
8. Nie nara˝aj siebie i innych na niebezpieczeƒstwo.
9. Pomagaj potrzebujàcym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych,
szanuj prac´ naszej Policji.”
To przepisy regulujàce ma∏à Êcie˝k´ Êwi´toÊci kierowców. Nie przechodêmy oboj´tnie wobec tych, z pozoru drobnych, ale
jak˝e cennych sugestii.
...Niech od dnia dzisiejszego, przez nasze
Êwiadectwo s∏u˝by Chrystusowi, na trwa∏e
b´dà obecne na naszych drogach uprzejmoÊç, opanowanie, wzajemny szacunek,
wyrozumia∏oÊç, cierpliwoÊç, goÊcinnoÊç,
uczciwoÊç, odpowiedzialnoÊç i roztropnoÊç. Nie wystarczy byç dobrym, sprawnym technicznie kierowcà. Potrzeba byç
Êwi´tym kierowcà!!!
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Modlitwa na Cytadeli
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski modli∏ si´ 6 maja 2005 r. wraz
z rodzinami ˝o∏nierzy poleg∏ych w czasie pe∏nienia misji w Iraku i na Ba∏kanach. W s∏owie skierowanym do rodzin ˝o∏nierzy, którzy zgin´li, bp P∏oski
powiedzia∏, ˝e Chrystus jest silniejszy
ni˝ Êmierç. Modlitwy odby∏y si´ przed
kaplicà pw. Ducha Âwi´tego na terenie
warszawskiej Cytadeli, gdzie mieÊci si´
dowództwo Wojsk Làdowych.

Gen. broni Edward Pietrzyk, dowódca Wojsk
Làdowych zapowiedzia∏, ˝e przy kaplicy zostanie wzniesiony pomnik Jana Paw∏a II.
Obok kaplicy ustawiono tablic´ z imionami i nazwiskami poleg∏ych ˝o∏nierzy, przy
której stanà∏ posterunek honorowy Wojsk
Làdowych. Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e
nasi dzielni ˝o∏nierze sà w duchowej ∏àcznoÊci z nami. – ¸àczy nas z nimi niç modlitwy – doda∏. Biskup Polowy WP odmówi∏
„Litani´ za zmar∏ych”.

W uroczystoÊci uczestniczyli m.in. dwaj byli dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie (MND CS) w Iraku gen. broni Andrzej Tyszkiewicz i gen. broni Mieczys∏aw Bieniek, dowódcy poleg∏ych ˝o∏nierzy
oraz ks. p∏k January Wàtroba, dziekan
Wojsk Làdowych.
Przed tablicà upami´tniajàcà poleg∏ych
˝o∏nierzy bp P∏oski wraz z Dowódcà Wojsk
Làdowych, rodzinami, generalicjà, oficerami i ˝o∏nierzami z∏o˝y∏ wieniec i zapali∏ znicze.
tekst i fot.: R. Chromiƒski

Ks. p∏k Mokrzycki wyró˝niony
przez Ministra Obrony Narodowej
Ks. p∏k Robert Mokrzycki, dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego WP zosta∏
wyró˝niony 6 maja 2005 r. wpisem do
„Ksi´gi Honorowej Ministra Obrony
Narodowej”. Pamiàtkowy dyplom wr´czy∏ wyró˝nionemu kapelanowi Wiceminister Obrony Narodowej Maciej
Górski. Ks. p∏k Mokrzycki zosta∏ uhonorowany za zas∏ugi w niesieniu pomocy charytatywnej ludnoÊci cywilnej
w krajach obj´tych konfliktami zbrojnymi.
W uroczystoÊci, która odby∏a si´ w Muzeum Wojska Polskiego, uczestniczyli m.in.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski, Prawos∏awny Biskup Polowy Miron
Chodakowski i genera∏ Czes∏aw Piàtas,
Szef Sztabu Generalnego WP.
UroczystoÊç odby∏a si´ w ramach obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej. WÊród wyró˝nionych znalaz∏o
si´ 24 genera∏ów i oficerów ze wszystkich
rodzajów wojsk. PoÊmiertnie wpisem do
„Ksi´gi Honorowej MON“ zostali wpisani
˝o∏nierze, którzy zgin´li w czasie pe∏nienia
s∏u˝by w misji stabilizacyjnej w sk∏adzie
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Re16-31 maja 2005

publice Iraku oraz w by∏ej
Jugos∏owiaƒskiej Republice Macedonii.
Bp P∏oski wr´czy∏ Medale
„Milito pro Christo” rodzinom poleg∏ych ˝o∏nierzy.
W „Ksi´dze Honorowej
MON” dokumentowane sà
zas∏ugujàce na najwy˝sze
uznanie czyny, Êwiadczàce
o szczególnej ofiarnoÊci
i m´stwie oraz najszczytniejsze dokonania ˝o∏nierzy
w umacnianiu obronnoÊci
Rzeczypospolitej Polskiej.
TreÊç wpisu zawiera: stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko, imi´ ojca
˝o∏nierza, stanowisko s∏u˝bowe oraz miejsce pe∏nienia przez niego s∏u˝by wojskowej,
a tak˝e opis jego zas∏ug oraz fotografi´.
W rozmowie z NS ks. p∏k Mokrzycki podkreÊli∏, ˝e wyró˝nienie, które odebra∏, jest
uznaniem dla ca∏ego zespo∏u Caritas Ordynariatu Polowego WP i dla wszystkich,
którzy anga˝owali si´ w akcje pomocy
w rejonach konfliktów zbrojnych w Kosowie, Afganistanie i w Iraku. Dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego WP podzi´ko-

wa∏ wszystkim, którzy modlitwà i darami
finansowymi wspierajà dzia∏alnoÊç charytatywnà Wojskowej Caritas.
Ks. p∏k pra∏. Robert Mokrzycki jest kap∏anem Diecezji Rzeszowskiej. Pos∏ug´ w Ordynariacie Polowym WP pe∏ni od 1 wrzeÊnia 1996 r. Dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego WP zosta∏ mianowany
15 sierpnia 1999 r. Proboszczem Parafii Katedry Polowej jest od 15 listopada 2004 r.
tekst i fot.: R.Ch.
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Warszawa

Kronika
Diecezji Wojskowej

Bielsko-Bia∏a

Wroc∏aw

6 maja w 18. Batalionie Desantowo-Szturmowym w Bielsko-Bia∏ej odby∏o si´ poÊwi´cenie Drzewa Pami´ci
upami´tniajàcego ˝o∏nierzy jednostki, którzy zgin´li w ostatnich latach
Êmiercià ˝o∏nierza w kraju i zagranicà. PoÊród licznie przyby∏ych goÊci,
uroczystoÊç uÊwietni∏ swà obecnoÊcià Pan Prezydent Bielska-Bia∏ej Jacek Krywult, a tak˝e rodziny poleg∏ych ˝o∏nierzy, Pan Starosta Powiatu
Bielsko-Bia∏a Andrzej P∏onka, przedstawiciele s∏u˝b mundurowych
w osobach Komendantów: Stra˝y
Po˝arnej, Stra˝y Miejskiej, poczty
sztandarowe zwiàzków i organizacji
kombatanckich, kompania honorowa 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego oraz licznie zebrani ˝o∏nierze naszego batalionu. Mszy Êw.
przewodniczy∏ ks. por. Mateusz Hebda – kapelan 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, a swojà obecnoÊcià
i modlitwà wspar∏ nas ks. kpt. Stanis∏aw Garbacik z Gliwic.
mt

W dniu 7 maja 2005 r. we Wroc∏awiu odby∏y si´ ogólnopolskie obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej. UroczystoÊci rozpocz´∏y
si´ w Bazylice Mniejszej pw. Êw. El˝biety Mszà Êw. koncelebrowanà
przez wszystkich dziekanów miasta
Wroc∏awia i kapelanów wojskowych,
pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza.
Homili´ wyg∏osi∏ prof. Seminarium
Duchownego ks. dr Janusz Czarny.
O godz. 11.00 z udzia∏em Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego
odby∏y si´ uroczystoÊci rocznicowe
przy pomniku na Oporowie.
Modlitwom Ekumenicznym przewodniczy∏ Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ defiladà
na Wroc∏awskim Rynku o godzinie
14.00.
zjk

Che∏mno
W koÊciele garnizonowym w Che∏mnie 7 maja 2005 r. odby∏a si´ uroczystoÊç I Komunii Êw. Do Sakramentu Eucharystii przystàpi∏o 16 dzieci.
Mszy Êw. przewodniczy∏ ks. proboszcz
pp∏k Ryszard St´pieƒ. Msz´ koncelebrowa∏ katecheta ks. Kazimierz Pytka
ze Zgromadzenia Ksi´˝y Pallotynów.
We Mszy uczestniczy∏y katechetki
z che∏miƒskich szkó∏, które uczà dzieci pierwszokomunijne.
rs

Legionowo
10 maja 2005 roku Biskup Polowy
WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski
w parafii wojskowej pw. Êw. Józefa
w Legionowie udzieli∏ sakramentu
bierzmowania, do którego przystàpi∏o 140 osób. Msz´ Êwi´tà wraz
z ordynariuszem polowym koncelebrowali dziekan dekanatu Legionowo – ks. pra∏at Lucjan Szcz´Êniak
oraz proboszcz parafii ks. p∏k Kazimierz Kru˝el.
UroczystoÊç przyj´cia daru Ducha
Âwi´tego mia∏a pi´knà opraw´ muzycznà przygotowanà przez m∏odzie˝.
am

Chicago
Redakcja „Naszej S∏u˝by” przekaza∏a podzi´kowania za wieloletnià wspó∏prac´
Janowi Jaworskiemu – rzecznikowi prasowemu Ordynariatu Polowego WP wobec
weteranów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dzi´kujàc poprosiliÊmy o dalsze
informacje z dzia∏alnoÊci naszych Êrodowisk kombatanckich. Pan Jan jest na swej
spo∏ecznej funkcji wyznaczony dekretem przez poprzedniego Biskupa Polowego
Abpa gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia.
am
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Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski otworzy∏ 17 maja 2005 r.
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wystaw´ „Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II z Wojskiem Polskim”. Na ekspozycji znalaz∏y si´ m.in. stu∏a ofiarowana Janowi Paw∏owi II przez Wojsko
Polskie w 1991 r. i rower – wotum Papie˝a przekazany Sanktuarium Jasnogórskiemu przez pielgrzymk´ kolarzy w∏oskich. Wystaw´ otwarto
w przeddzieƒ 85. urodzin Jana Paw∏a
II. Patronat honorowy nad wystawà
objà∏ bp P∏oski.
Podczas uroczystoÊci otwarcia wystawy Chór Zespo∏u Reprezentacyjnego
WP wykona∏ pieÊni „Ave verum”
W. A. Mozarta, „Ojcze z Niebios”
St. Moniuszki i „Bark´”. Znany aktor
Olgierd ¸ukaszewicz odczyta∏ fragmenty tekstów Jana Paw∏a II na temat Ojczyzny, wolnoÊci i kultury.
Pamiàtki, które mo˝na zobaczyç na
wystawie pochodzà m.in. ze zbiorów
Ordynariatu Polowego WP, Bpa Tadeusza P∏oskiego, Abpa S∏awoja Leszka
G∏ódzia, Sanktuarium na Jasnej Górze, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Archidiecezji Krakowskiej.
W uroczystoÊci uczestniczyli m.in.
min. Andrzej Przewoênik, Przewodniczàcy Rady Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Krzysztof Sikora, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
ObronnoÊci – wspó∏organizator wystawy, sen. Wies∏aw Pietrzak, Przewodniczàcy Senackiej Komisji Obrony Narodowej, pos. Tadeusz Samborski, zast´pca Przewodniczàcego
Sejmowi Komisji Obrony Narodowej, gen. bryg. Andrzej Szymonik,
zast´pca Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kuratorami wystawy sà S∏awomir
Fràtczak i Renata Wilewska.
rch

Miƒsk Mazowiecki
106 dziewczàt i ch∏opców przyj´∏o
sakrament bierzmowania 11 maja
2005 roku w Miƒsku Mazowieckim,
którego udzieli∏ Biskup Polowy gen.
bryg. Tadeusz P∏oski. UroczystoÊç
sta∏a si´ dla Ordynariusza Polowego
okazjà do odwiedzenia garnizonu
wojskowego Miƒsk Mazowiecki
i spotkania si´ z kadrà dowódczà,
˝o∏nierzami i ich rodzinami. Po Mszy
Êw. Biskup Polowy spotka∏ si´ tak˝e
z kap∏anami czterech parafii znajdujàcych si´ w Miƒsku Mazowieckim.
zjk

Rok XIV nr 10 (294)

Lidzbark Warmiƒski

Zegrze

Warszawa

Ks. mjr Zbigniew K´pa, Duszpasterz
Kurii Polowej WP odprawi∏ Msz´ Êw.
w koÊciele pw. Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego w Lidzbarku Warmiƒskim.
Eucharystia zosta∏a odprawiona
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej, a tak˝e Êwi´ta
9. Warmiƒskiego Pu∏ku Rozpoznawczego, który obchodzi∏ 10. rocznic´
pobytu w Lidzbarku.
We Mszy Êw. uczestniczyli ˝o∏nierze
9. Warmiƒskiego Pu∏ku Rozpoznawczego z dowódcà p∏k. dypl. Mieczys∏awem Kochanowiczem, zaproszeni
goÊcie, w∏adze powiatu i w∏adze
miasta, a tak˝e licznie przyby∏a m∏odzie˝ szkolna.

Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
P∏oski wraz z kapelanami i pracownikami cywilnymi Kurii Polowej w
dniu 12 maja 2005 roku odbyli rejs
po Zalewie Zegrzyƒskim na trasie
Zegrze–D´be–Wierzbica–Niepor´t.
Zaproszenie do edukacyjnej przeja˝d˝ki wystosowa∏ dyrektor Urz´du
˚eglugi Âródlàdowej w Warszawie
kmdr Andrzej Potapowicz. Marynarze, pracownicy tego˝ Urz´du
podczas rejsu dokonali inspekcji
oznakowania szlaku ˝eglownego.
Uczestnicy wycieczki edukacyjnej
zapoznali si´ z historià budowy zalewu, pracami konserwacyjnymi, wykorzystaniem energii wodnej oraz
zagadnieniami ekologicznymi. Zwiedzili elektrowni´ wodnà w D´be.
Grupa zwiedzi∏a tak˝e koszary wojskowe w Bia∏obrzegach.

Tradycyjna procesja ku czci Êw. Andrzeja Boboli przesz∏a ulicami Warszawy w dniu 14 maja br. Procesja
wyruszy∏a spod krzy˝a umieszczonego w miejscu, w którym zginà∏
Romuald Traugutt do koÊcio∏a ss.
Sakramentek. Biskup Polowy gen.
bryg. Tadeusz P∏oski celebrowa∏
Msz´ Êw. na zakoƒczenie procesji
wraz z Ksi´˝mi Biskupami Warszawy.
W procesji i Mszy Êw. wzi´∏a tak˝e
udzia∏ kompania honorowa wystawiona przez Garnizon Warszawa,
orkiestra wojskowa oraz ˝o∏nierze
˚andarmerii Wojskowej. W uroczystoÊciach uczestniczyli ksi´˝a kapelani z Kurii Polowej, kapelani pe∏niàcy
pos∏ug´ w Warszawie oraz siostry
zakonne pracujàce w Ordynariacie
Polowym WP. Prymas Polski kard.
Józef Glemp na zakoƒczenie Mszy
Êw. serdecznie podzi´kowa∏ ˝o∏nierzom za udzia∏ w procesji i Mszy Êw.

zjk

Warszawa

zjk

Ks. pp∏k Zenon Surma CMF, krajowy
duszpasterz honorowych dawców
krwi i proboszcz parafii wojskowej
w Zegrzu pob∏ogos∏awi∏ 14 maja
2005 r. sztandar Mazowieckiego Zarzàdu Okr´gowego Polskiego Czerwonego Krzy˝a. Sztandar Jerzemu
Czubakowi, Prezesowi Mazowieckiego Zarzàdu Okr´gowego PCK wr´czy∏ Andrzej Trybusz, Prezes Zarzàdu
G∏ównego PCK. UroczystoÊç odby∏a
si´ na dziedziƒcu przed „Pa∏acem na
wodzie” w ¸azienkach Królewskich
w Warszawie, w ramach obchodów
Tygodnia Polskiego Czerwonego
Krzy˝a.
Na sztandarze umieszczono s∏owa:
Polski Czerwony Krzy˝ – uczy, pomaga, ratuje. W uroczystoÊci uczestniczy∏ Leszek Mizieliƒski, Wojewoda
Mazowiecki, który przewodniczy∏ Komitetowi Honorowemu Fundacji
Sztandaru. W sk∏ad tego Komitetu
weszli m.in. Abp S∏awoj Leszek
G∏ódê, Biskup Warszawsko-Praski
i gen. bryg. Jan Klejszmit, Dowódca
Garnizonu Warszawa.
W okolicznoÊciowym przemówieniu
Prezes Czubak podkreÊli∏, ˝e Polski
Czerwony Krzy˝ by∏ zawsze blisko
ludzkiego cierpienia. UroczystoÊç na
dziedziƒcu przed „Pa∏acem na wodzie” zakoƒczy∏ pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WP.
zjk

zjk

D´blin
Âwi´to Matki KoÊcio∏a – do Garnizonu
D´blin przyby∏ po raz pierwszy Biskup
Polowy gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski.
Rok temu w to wspania∏e Êwi´to prze˝ywaliÊmy konsekracj´ naszego koÊcio∏a. Z tego te˝ wzgl´du dekretem
ks. biskupa P∏oskiego dzieƒ ten zosta∏
ustanowiony Odpustem parafialnym.
Nigdy dotàd parafia nie mia∏a swego
odpustu. Ks. biskup dokona∏ uroczystej
celebracji Mszy Êw. i udzieli∏ 85 osobom Sakramentu Dojrza∏oÊci ChrzeÊcijaƒskiej. By∏a to jednoczeÊnie wizytacja kanoniczna parafii wojskowej
w D´blinie.
rch

Warszawa
Ks. kpt. Krzysztof Jamrozik 7 maja
2005 r. przewodniczy∏ Mszy Êw.
w Katedrze Polowej WP w intencji Synów i Córek Pu∏ku. Podczas Mszy Êw.
ks. kpt. Jamrozik pob∏ogos∏awi∏ tablic´ pamiàtkowà „Synów i Córek
Pu∏ku”, która umieszczona jest
w przedsionku Katedry Polowej WP.
Tablica poÊwi´cona jest najm∏odszym ˝o∏nierzom poleg∏ym w walce
o wolnoÊç Ojczyzny na wszystkich
frontach II wojny Êwiatowej.
rch

Warszawa
W Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie 18 maja 2005 roku odby∏a
si´ konferencja „Nie bój si´ islamu”
realizowana przez Towarzystwo
„WI¢è”. Jest ona skierowana do
dziennikarzy zajmujàcych si´ zagadnieniami zwiàzanymi z islamem
i stosunkami mi´dzykulturowymi
oraz do przedstawicieli mediów. Celem projektu jest pog∏´bienie wiedzy
dziennikarzy na temat islamu i muzu∏manów, dostarczenie mediom
u˝ytecznego narz´dzia pracy – leksykonu podstawowej wiedzy o islamie, a docelowo: zmniejszenie
uprzedzeƒ w stosunku do muzu∏manów i islamu.
Islam kojarzy si´ znacznej cz´Êci
spo∏eczeƒstwa przede wszystkim
z terroryzmem, wojnà, fanatyzmem
religijnym, biedà i zacofaniem. Cz´sto negatywne cechy, s∏usznie przypisywane terrorystom, rzutujà na wizerunek wszystkich muzu∏manów.
Taki stosunek do islamu ma zwiàzek
z niewielkà wiedzà na temat religii
i kultury.
am
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W pobli˝u NajÊwi´tszego Sakramentu
radujà si´ zasmuceni, proÊci ludzie stajà si´ màdrymi,
silni s∏abymi, a bogatymi ubodzy.

Fot. Krzysztof St´pkowski

Êw.
Êw. Alfons Maria Liguori

