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Módlmy si´ za kap∏anów! Ka˝dego dnia zauwa˝amy,
jak rzadcy sà przyjaciele Jezusa!
Âwi´ta Teresa z Lisieux

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Serce Jezusa – przyjdê Królestwo Twoje
„Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel nasz, niczego gor´cej nie pragnie, jak aby ogieƒ
Jego Boskiej mi∏oÊci, p∏onàcy w sercu Jego, zapali∏ i nasze serca równà mi∏oÊcià,
tak, jak wed∏ug Êwiadectwa Ewangelii powiedzia∏ do swych uczniów: „Przyszed∏em
rzuciç ogieƒ na ziemi´, a czegó˝ chc´,
jeno aby by∏ zapalon?” (¸uk. 12, 49). Dlatego te˝, aby to p∏onàce mi∏oÊcià serce

w Jego KoÊciele Êwi´tym szczególnej czci
doznawa∏o… i wybra∏ swà s∏u˝ebnic´
Ma∏gorzat´ Mari´ Alacoque z zakonu Nawiedzenia NajÊwi´tszej Maryi Panny, z powodu ÊwiàtobliwoÊci ˝ycia zas∏ugujàcà
na ten zaszczyt, aby to nabo˝eƒstwo do Jego NajÊwi´tszego Serca zaprowadzi∏a
i rozkrzewi∏a”.
Pius IX, 18 wrzeÊnia 1864 r.

Liturgia
KoÊcio∏a

3 Czerwca – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa [Mt 11, 25-30]
,,... Przyjdêcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obcià˝eni jesteÊcie, a Ja
was pokrzepi´”.
Jezus, pot´˝ny mi∏oÊnik ludzi, jest zarazem
kimÊ cichym i pokornego serca. Na odrzucenie mi∏oÊci i niewiernoÊç Jezus reaguje
tak, jak ka˝dy autentycznie kochajàcy, tzn.
bólem. Tam gdzie jest wielka mi∏oÊç, tam
równie˝ ból z powodu jej nieprzyj´cia i podeptania jest wielki.
4 Czerwca – UroczystoÊç Niepokalanego
Serca NajÊwi´tszej Marii Panny [¸k 2, 41-51]
,,...CzemuÊcie Mnie szukali? Czy nie
wiedzieliÊcie, ˝e nie powinienem byç
w tym, co nale˝y do mego Ojca”.
Maryja jest pierwszym cz∏owiekiem, doskonale upodobnionym w mi∏oÊci do Jezusa
Chrystusa. Jako jedyna ze zwyczajnych ludzi
ju˝ na tej ziemi by∏a naprawd´ ca∏a i bez
reszty zakochana w Bogu – i dlatego przepe∏niona mi∏oÊcià do wszystkich ludzi. Dlatego równie˝ uczestniczàca w bólu Serca Jezusowego z powodu naszych grzechów. Wolno
nam si´ domyÊlaç, ˝e Maryja równie˝ w niebie uczestniczy w tym bólu mi∏oÊci, jaki zadajemy Bogu i Chrystusowi naszymi grzechami.
5 Czerwca – X Niedziela Zwyk∏a [Mt 9, 9-13]
„...Nie potrzebujà lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy si´ êle majà”.
Bóg dzia∏a w naszym ˝yciu w chwilach,
w których zupe∏nie nie jesteÊmy do tego
przygotowani. Przychodzi do nas, do ludzi
pogrà˝onych nieraz w ci´˝kim grzechu, aby
powo∏aç nas do swej owczarni. Dlatego te˝
stale musimy uwa˝aç, aby nie przegapiç tego momentu, ufajàc tylko we „w∏asnà pobo˝noÊç”.
12 Czerwca – XI Niedziela Zwyk∏a [Mt 9,
36-10,8]
„...˚niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma∏o...”.
Jezus jest Panem Âwiata i powo∏uje nas
wszystkich do swojego grona. Czy to kap∏ani czy osoby Êwieckie, wszyscy jesteÊmy jego
uczniami i musimy równie gorliwie wykonywaç powierzone nam obowiàzki. Dlatego
swojà postawà musimy dawaç Êwiadectwo
pe∏nej przynale˝noÊci do Jego Dzie∏a.

Na ok∏adce:
Âwi´cenia kap∏aƒskie 28 maja
2005 r. – Katedra Polowa WP
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W s∏u˝bie Panu
Biskup Polowy WP, gen. bryg. Tadeusz P∏oski udzieli∏ w Katedrze Polowej WP
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich dwóm diakonom Wy˝szego Seminarium Metropolitalnego w Warszawie – Marcinowi Kwiatkowskiemu, pochodzàcemu z diecezji w∏oc∏awskiej oraz Paw∏owi G∏owali, pochodzàcemu z diecezji kieleckiej.

Msz´ odprawi∏ Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski wraz z licznymi
wspó∏koncelebransami, mi´dzy innymi ks. rektorem Wy˝szego Seminarium Metropolitalnego JM Januszem
Strojnym, który poprosi∏ o wyÊwi´cenie
diakonów, a tak˝e wikariuszem generalnym ks. pra∏. p∏k. S∏awomirem ˚arskim. We Mszy Êw. wzi´li udzia∏ tak˝e
proboszczowie z rodzinnych stron diakonów, a tak˝e brat jednego z neoprezbiterów Alojzy Kwiatkowski.
Âwi´cenia uÊwietni∏ wyst´pem Chór
Reprezentacyjnego Zespo∏u Wojska
Polskiego pod dyrekcjà Paw∏a Szkopa.
W s∏owie skierowanym do wiernych
po Komunii Êwi´tej Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski zaznaczy∏,
˝e s∏u˝ba duchownych w KoÊciele
a zw∏aszcza w duszpasterstwie wojskowym jest niezwykle trudna i wymagajàca. Wspomnia∏ tak˝e o miejscach,
w których pe∏nià swojà trudnà misj´
kapelani wojskowi. Wymieni∏: Irak,
Afganistan, Syri´, Liban oraz Kwater´
Wojsk NATO w Mons.
Podzi´kowa∏ rodzicom za owoc ˝ycia
synów oddanych na s∏u˝b´ KoÊcio∏owi
Wojskowemu. Przypomnia∏ te˝, ˝e jest
to pierwszy sakrament Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, jaki udzieli∏ od czasu ingresu w paêdzierniku 2004, kiedy to zosta∏ mianowany Biskupem Polowym WP. Dlatego przyj´tych w poczet kap∏anów diakonów traktuje jak swoich
synów.
O obrz´dach zwiàzanych z neoprezbiterami
mo˝emy przeczytaç ju˝
w Dziejach Apostolskich, czytamy tam, ˝e
pewnego dnia wspólnota wierzàcych wybra∏a siedmiu m´˝ów „dobrej s∏awy, pe∏nych ducha i màdroÊci” jako
diakonów wspólnoty,
majàcych za zadanie
wspomaganie Aposto∏ów w ich pracy. „Przedstawili ich Aposto∏om,
którzy modlàc si´ w∏o˝yli na nich r´ce”
(Dz 6, 6). Równie˝ z Listów do Tymoteusza dowiadujemy si´ (1 Tm 4,
14 i 2 Tm 1, 6), ˝e powierzanie urz´du w Ko1-15 czerwca 2005

Êciele odbywa∏o si´ przez wk∏adanie
ràk. W ten sam sposób odbywa si´ to
tak˝e obecnie. Neoprezbiterzy otrzymujà te˝ od Biskupa Chleb i Wino
na pamiàtk´ Eucharystii, a ich r´ce sà
namaszczane przez ordynariusza b∏ogos∏awionymi olejkami, aby podkreÊliç
wyjàtkowà moc, jaka jest im od tej
chwili nadana przez KoÊció∏. Zebrani

w tej wyjàtkowej chwili celebransi wymieniajà braterski poca∏unek z nowymi kap∏anami.
UroczystoÊci Êwi´ceƒ, które odby∏y si´
w Katedrze Polowej, zakoƒczy∏o odczytanie przez ks. Leona Szota – Kanclerza Kurii Polowej decyzji o przydzieleniu neoprezbiterów: Marka Kwiatkowskiego jako kapelana do 23. Brygady Artylerii w Boles∏awcu i Paw∏a

G∏owala jako wikariusza KoÊcio∏a
Garnizonowego Matki Boskiej Cz´stochowskiej w Gdyni.
NowowyÊwi´ceni kap∏ani podzi´kowali Biskupowi, ks. Rektorowi, rodzicom, wiernym i wszystkim zgromadzonym w Katedrze za wspólnà modlitw´
i obecnoÊç.
tekst i foto: Krzysztof St´pkowski
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UroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a w Roku Eucharystii

Krakowskim PrzedmieÊciem
z Chrystusem Eucharystycznym
Tegoroczne centralne uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a rozpocz´∏y si´ w Warszawie
26 maja Mszà Êw. koncelebrowanà w Bazylice Êw. Krzy˝a o godz. 10. Po Mszy Êw.
w Bazylice ruszy∏a Krakowskim PrzedmieÊciem wielotysi´czna procesja do czterech
o∏tarzy. Drugi z o∏tarzy, usytuowany przed KoÊcio∏em Seminaryjnym, ju˝ tradycyjnie jest dzie∏em wojska. Tym razem o∏tarz przygotowali saperzy z 2. Mazowieckiej
Brygady Saperów z Kazunia, którymi dowodzi p∏k Daniel Król. W p´kni´tej jak
skorupka jaja kuli ziemskiej stan´∏a monstrancja z Chrystusem Eucharystycznym.
Mi∏oÊç, która rozsadza twardà ziemskà skorup´. èród∏o ˝ycia i Nadzieja dla Êwiata – ˚ywy Chleb.
U stóp o∏tarza saperzy zacumowali wojskowà „bark´”.
Tegoroczne obchody Bo˝ego Cia∏a sà – razem
z Kongresem Eucharystycznym (w czerwcu br.)
– kulminacjà Roku Eucharystii, ustanowionego
przez Ojca Êw. Jana Paw∏a II.
Mszy Êw. koncelebrowanej w Bazylice Êw. Krzy˝a przewodniczy∏ goÊç Episkopatu, Abp Fernand Franck z Luxemburga. Koncelebrowali biskupi i duchowieƒstwo warszawskie – z Prymasem kard. Józefem Glempem. WÊród
koncelebransów by∏ Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski. Polowa
Msza Êw. przy o∏tarzu wojskowym rozpocz´∏a si´ równie˝ o godz. 10,
a przewodniczy∏ jej Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr. Leon Szot: w koncelebrze
uczestniczy∏ Proboszcz Katedry Polowej,
ks. p∏k Robert Mokrzycki. Jak podkreÊli∏
ks. Mokrzycki, wojsko w szczególny
sposób pragnie uczciç Chrystusa w Eucharystii. Opraw´ muzycznà Mszy polowej w Roku Eucharystii przygotowa∏
Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego
Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego, pod kierunkiem Kazimierza O∏tarzewskiego, Paw∏a Szkopa i Piotra Racewicza. Wojskowi muzycy wykonywali
tradycyjne pieÊni eucharystyczne,
a po Mszy Êw. dali koncert nowych pieÊni eucharystycznych z hymnem tegorocznego Kongresu Eucharystycznego
„Panie, zostaƒ z nami” autorstwa Bp.
Józefa Zawitkowskiego (s∏owa) i ks. Kàdzieli (muzyka)...
Gdy do pierwszego o∏tarza zbli˝a∏o si´
czo∏o procesji, przy wojskowym o∏tarzu
dobiega∏ koƒca koncert pieÊni eucharystycznych.
Pierwszy o∏tarz zosta∏ przygotowany
przez parafian z Bazyliki Êw. Krzy˝a i stanà∏ tradycyjnie przed KoÊcio∏em Wizytek, obok pomnika Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. D∏onie Kap∏ana podczas podniesienia to centralny motyw
tego o∏tarza, obok – fragmenty zdj´ç z pielgrzymek Ojca Êw. do Ojczyzny. Oczy pielgrzymów,
wÊród których jest Jan Pawe∏ II zwrócone w stron´ Hostii. Ca∏oÊç o∏tarza wieƒczy napis: Panie,
zostaƒ w naszych rodzinach.
– O∏tarz jest miejscem, które nadaje sens wielu
ludzkim sprawom, a Krzy˝ jest najbli˝ej niez∏omnej nadziei – powiedzia∏ kap∏an zapowiadajàcy
przebieg procesji. Opraw´ muzycznà przy pierwszym o∏tarzu zapewni∏ Chór Ch∏opi´co–M´ski
Archikatedry Warszawskiej.
Do kolejnego o∏tarza, przygotowanego przez
Wojsko Polskie, monstrancj´ poniós∏ Biskup Polo-
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wy Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz P∏oski,
podtrzymywany przez dwóch genera∏ów.
Gdy monstrancja z Chrystusem Eucharystycznym
stan´∏a na o∏tarzu wojskowym, Kompania Reprezentacyjna odda∏a honory wojskowe.
– Przy tym o∏tarzu szczególnà czeÊç – powiedzia∏ ksiàdz lektor – oddaje Jezusowi Eucharystycznemu Wojsko Polskie. – „Bóg, Honor

i Ojczyzna – te trzy s∏owa to moralny fundament, dla tych, którzy sà powo∏ani do obrony ojczyzny a˝ do przelania krwi. We fragmencie czytanej przy wojskowym o∏tarzu
Ewangelii us∏yszymy s∏owa Zbawiciela: „JeÊli puszcz´ ich zg∏odnia∏ych do domu, zas∏abnà w drodze”. Przed wielkimi bitwami, powiedzia∏ dalej ks. lektor, na wielu frontach
Êwiata ˝o∏nierze polscy przyjmowali Komuni´ Êw. Dla wielu z nich sta∏a si´ ona Wiatykiem, który da∏ im Niebo. Tam dziÊ stojà
na niebieskim apelu w Domu Ojca. Modlimy
si´ przy tym o∏tarzu o m´stwo dla polskich

˝o∏nierzy, dla wszystkich s∏u˝b mundurowych, by nie l´kali si´ przeciwstawiaç z∏u
tak˝e dziÊ, gdy wróg nie atakuje granic, ale
chce zniszczyç czystoÊç ludzkich sumieƒ”.
– Panie, zostaƒ z nami, Bo˝e w Hostii utajony, pochwalony, bàdê adorowany teraz i na wieki. Amen
– odÊpiewa∏ hymn eucharystyczny Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska
Polskiego.
Od o∏tarza wojskowego do o∏tarza, nazywanego
przez warszawiaków o∏tarzem rzemieÊlników,
Chrystusa Eucharystycznego poniós∏ Arcybiskup
z Luxemburga Fernand Franck. W centrum tego
o∏tarza by∏ obraz Jezusa Mi∏osiernego, otoczony herbami cechów rzemieÊlniczych. Nad ca∏oÊcià widnia∏ napis: B∏ogos∏aw, Panie, trudowi
ràk naszych.
Ostatni, czwarty o∏tarz, tradycyjnie przygotowali
studenci, bo te˝ stoi przed ich koÊcio∏em – koÊcio∏em akademickim Êw. Anny. To ten warszawski koÊció∏ by∏ centralnym miejscem modlitwy
mieszkaƒców Warszawy w dniach odchodzenia
Ojca Êw. Jana Paw∏a do niebieskiej ojczyzny.
T∏em dla Monstrancji by∏ stó∏ – o∏tarz, zastawiony obficie chlebem i winogronami. Ewangeliczny
napis zach´ca∏ s∏owami Chrystusa: Bierzcie
i jedzcie. Ten napis niby klamrà spi´ty
by∏ dwoma herbami papieskimi: Jana Paw∏a II i Benedykta XVI.
W homilii Prymas Kard. Józef Glemp
podkreÊli∏, ˝e Trakt Królewski, który co
roku przemierza procesja z Jezusem Eucharystycznym, bywa te˝ czasem miejscem manifestacji, groênych pomruków
sprzeciwu, okrzyków ludzkiego bólu, czy
te˝ miejscem rekreacji.
W to codzienne ˝ycie w czasie Mszy
Êwi´tej wchodzi obecnoÊç Chrystusa
w tajemnicy Chleba.
T´ tajemnic´ mo˝na przyjàç tylko wiarà
i ufnoÊcià, bo narz´dzia naukowe sà wobec tej tajemnicy bezu˝yteczne, podkreÊla∏ Prymas. Przez postaci euchrystyczne,
mo˝emy tylko przybli˝aç si´ do zrozumienia dobroci Boga, dobrego jak chleb. Prymas podkreÊli∏ równie˝ g∏´bokà pobo˝noÊç eucharystycznà zmar∏ego Papie˝a,
który czerpa∏ z niej duchowe si∏y.
Dzi´ki niej móg∏ dzieliç si´ dobrem z ca∏ym Êwiatem, mówi∏ dalej Prymas
Glemp... Mówiàc o ró˝nych przejawach
z∏a w ˝yciu spo∏ecznym i politycznym Polski, o korupcji i k∏amstwie, defraudacjach,
tragicznym spadku systemu zniewolenia
sumieƒ, którego smutnym obrazem sà
teczki IPN. Dowody ludzkich upadków,
podyktowanych ˝àdzà kariery, chciwoÊcià
materialnà albo s∏u˝alczoÊcià.
Trzeba nam dziÊ rewolucji moralnej,
trzeba odrodzenia, które przychodzi
z Jezusem Chrystusem i Jego Matkà,
apelowa∏ Prymas Glemp. Trzeba oczyszczenia
m.in. przez spowiedê i zadoÊçuczynienie za grzechy – takie lekarstwo na uleczenie ludzkich dusz
proponuje KoÊció∏ Chrystusowy, przypomnia∏ prymas zgromadzonym przed KoÊcio∏em Êw. Anny...
Ale i spo∏eczeƒstwo ma do dyspozycji Êrodki, by
przywracaç ∏ad spo∏eczny, doda∏...
Przed Kolumnà Zygmunta Prymas pob∏ogos∏awi∏
NajÊwi´tszym Sakramentem Warszaw´ i Polsk´.
Uczestnicy procesji odÊpiewali na zakoƒczenie
Apel Jasnogórski.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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W Koszalinie

Nie l´kajcie si´
UroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a w Koszalinie
rozpocz´∏a si´ Mszà Êw. w Katedrze, którà celebrowa∏ ks. Biskup Kazimierz Nycz
– Ordynariusz Diecezji Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskiej. Po Mszy Êw. licznie zebrani
wierni wyruszyli procesjà z NajÊwi´tszym Sakramentem ulicami miasta.
Pierwszy o∏tarz by∏ usytuowany przy pomniku Jana Paw∏a II. G∏ówny motyw tego o∏tarza to s∏owa „Ducha nie gaÊcie”.
Do tych s∏ów nawiàza∏ kaznodzieja
w swoim wystàpieniu.

na g∏´bi´” oraz posterunki honorowe wystawione przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà to
g∏ówne motywy tego o∏tarza. Do tych s∏ów
„Wyp∏yƒ na g∏´bi´” nawiàzywa∏ kaznodzieja
przypominajàc testament Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II.
Kolejno procesja przemaszerowa∏a z pieÊnià
uwielbienia do koƒcowego o∏tarza, który by∏
przed Ratuszem, a wykonali go w∏odarze miasta. Has∏o brzmia∏o „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Tu na zakoƒczenie UroczystoÊci Bo˝ego
Cia∏a zosta∏a odprawiona Msza Êw., w czasie
której ks. Biskup Ordynariusz wyg∏osi∏ S∏owo
Bo˝e, w którym nawiàzujàc do wszystkich ha-

se∏ apelowa∏ s∏owami Jana Paw∏a II o cz∏owieka sumienia na nasze czasy.
Przez ca∏y czas uczestnikom procesji towarzyszy∏a Parafialna Orkiestra D´ta z Parafii oo.
Franciszkanów oraz wspania∏a, s∏oneczna pogoda.
Pragn´ serdecznie podzi´kowaç za okazanà
pomoc w przygotowaniu o∏tarza wojskowego
Dowódcy Garnizonu p∏k. dypl. Leszkowi Cendrowskiemu, Dowódcy 3. Dywizjonu 8. Koszaliƒskiego Pu∏ku Przeciwlotniczego pp∏k Krzysztofowi Krawczakowi oraz szer. Cezaremu
Drewniakowi.
Ks. pp∏k Stanis∏aw B∏àdek

Nast´pnie procesja wyruszy∏a do II o∏tarza, który wykonali ˝o∏nierze z 31. Baterii 8. Koszaliƒskiego Pu∏ku Przeciwlotniczego pod dowództwem st. chor. Przemys∏awa Fiecka. Asyst´
na tym odcinku procesji stanowili ˝o∏nierze
z CSSP w historycznych strojach z okresu Powstania Listopadowego niosàc baldachim.
Obok ks. Biskupa asyst´ honorowà tworzyli
kpt. Witold Gawalski oraz ks. pp∏k Stanis∏aw
B∏àdek. Motyw dekoracyjny o∏tarza wojskowego, bochny chleba oraz ryby w sieci, nawiàzywa∏y do Ewangelii czytanej przy tym o∏tarzu.
Has∏o: „Nie l´kajcie si´” stanowi∏o motyw s∏ów
kaznodziei.
Od o∏tarza wojskowego dowodzenie przej´li
stra˝acy, którzy asystujàc prowadzili procesj´
do III o∏tarza. Âwi´ty Florian i has∏o „Wyp∏yƒ

W Al Kut

W Ad Diwaniyah

W UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa ˝o∏nierze
Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej w Iraku uczestniczyli we Mszy Êwi´tej i procesji. ModliliÊmy si´ o pokój na Êwiecie.
ProsiliÊmy Jezusa ukrytego w NajÊwi´tszym Sakramencie o szcz´Êliwy pobyt w Iraku dla naszych ˝o∏nierzy, o b∏ogos∏awieƒstwo dla
naszych rodzin. Po procesji ks. kapelan udzieli∏ wszystkim zgromadzonym b∏ogos∏awieƒstwo NajÊwi´tszym Sakramentem. Przed
Mszà Êwi´tà zosta∏y poÊwi´cone naczynia liturgiczne: kielich i patena, które otrzyma∏a nasza kaplica w Al Kut.

W bazie Echo, w Ad Diwaniyah, w Iraku, odby∏a si´ 26 maja uroczysta Msza Êwi´ta, celebrowana przez ks. pp∏k. Waldemara Rawiƒskiego.

Ks. por. Rafa∏ Kaproƒ

1-15 czerwca 2005

Po Mszy Êwi´tej ˝o∏nierze udali si´ na tradycyjnà procesj´ do czterech o∏tarzy
polowych, które zosta∏y przygotowane przez polskich ˝o∏nierzy Wielonarodowej Dywizji Centrum–Po∏udnie. Przy budowie o∏tarzy wykorzystano wiele ciekawych pomys∏ów. Do aran˝acji jednego z nich u˝yty zosta∏ samochód Honker, którego mask´ przykrywa∏ bia∏y obrus i siatka maskujàca, a wÊród drzew
rozwieszono bia∏o-czerwony spadochron, na którym przyczepiono wizerunek
Jezusa–Pasterza. Ksi´dzu kapelanowi, w drodze do ka˝dego o∏tarza, towarzyszy∏a asysta poszczególnych pododdzia∏ów, niosàca baldachim.
Niektórzy ˝o∏nierze innych narodowoÊci przechodzili obok nas z oboj´tnoÊcià, inni natomiast zatrzymywali si´ w zdziwieniu i zachwycie nad polskà tradycjà. Po raz kolejny polscy ˝o∏nierze udowodnili, ˝e tradycja i to˝samoÊç narodowa wraz z wyznawanà religià sà wartoÊciami, które nale˝y piel´gnowaç
nie tylko na Ojczystej ziemi. Procesj´ zakoƒczy∏o wspólne odÊpiewanie hymnu „Ciebie Boga wys∏awiamy”. Bo˝e Cia∏o w Iraku umo˝liwi∏o naszym ˝o∏nierzom poczucie Polski tu w dalekim Iraku.
st. chor. Grzegorz Jasianek
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UroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a w Roku Eucharystii

W Libanie
Polscy ˝o∏nierze, przebywajàcy w misji pokojowej ONZ UNIFIL
w Libanie, w uroczysty sposób obchodzili tegorocznà uroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a. Chocia˝ by∏ to dla nas normalny dzieƒ
s∏u˝by, nic nie stan´∏o na przeszkodzie, aby wi´kszoÊç „misjonarzy” przyby∏a na godz. 18.00 do kaplicy POLLOGU na
uroczystà liturgi´, po której wyruszy∏a uroczysta procesja
z NajÊwi´tszym Sakramentem po terenie naszego obozowiska.
Dzieƒ wczeÊniej nasi ˝o∏nierze przygotowali pi´kne cztery
o∏tarze, przy budowie których wykazali si´ kunsztem i pomys∏owoÊcià. Polskie brzozy zastàpi∏y nam trzciny i palmy. W czasie
procesji odÊpiewaliÊmy nabo˝eƒstwo majowe oraz suplikacje.
Ten dzieƒ przypomnia∏ nam naszà Ojczyzn´, nasze rodzinne parafie i nasze rodziny, z którymi duchowo ∏àczy∏ nas Eucharystyczny Jezus, który „zagrody nasze widzieç przychodzi i jak si´ Jego
dzieciom powodzi”.
Procesja Bo˝ego Cia∏a by∏a dla nas wszystkich duchowym prze˝yciem, gdzie pe∏niàc pokojowà misj´ na libaƒskiej ziemi, mogliÊmy doÊwiadczyç odrobiny „polskoÊci”.
ks. pp∏k
Roman Dziadosz

Ogólnopolskie obchody Âwi´ta Stra˝y Granicznej
Ogólnopolskie obchody Âwi´ta Stra˝y
Granicznej odby∏y si´ 21 maja 2005 r.
w K´trzynie i Gi˝ycku. Biskup Polowy
WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ w tym dniu Mszy Êw. koncelebrowanej w intencji funkcjonariuszek
i funkcjonariuszy SG w Bazylice Êw. Jerzego w K´trzynie.
Z okazji Âwi´ta okolicznoÊciowy list
do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SG
skierowa∏ Abp Edmund Piszcz, Metropolita
Warmiƒski. List odczyta∏ ks. mjr Zbigniew
K´pa, Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Ordynariatu Polowego WP, wieloletni kapelan
SG i by∏y proboszcz parafii SG pw. Êw. Mateusza w K´trzynie.
W kazaniu Biskup Polowy WP przypomnia∏,
˝e pos∏uga kapelanów w SG rozpocz´∏a
si´ w 1992 r. W tym˝e roku, 14 grudnia Bp
S∏awoj Leszek G∏ódê pob∏ogos∏awi∏ sztandar Centrum Szkolenia SG w K´trzynie
i Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u SG.
– Przez pos∏ug´ kapelanów do koszar
wszed∏ Chrystus; wszed∏ tak˝e do serc
funkcjonariuszy – powiedzia∏. Przypomnia∏
postaç zmar∏ego niedawno Êp. ks. pra∏.
Mieczys∏awa ˚uchnika, który zainicjowa∏
duszpasterstwo SG w K´trzynie.
Bp P∏oski zach´ca∏, by funkcjonariusze
w swej s∏u˝bie kierowali si´ zasadà mi∏oÊci
i sprawiedliwoÊci. ChrzeÊcijaƒstwo nie b´dzie dla was przeszkodà w wype∏nianiu
obowiàzków s∏u˝bowych – zapewni∏ bp
P∏oski. Przypomnia∏, ˝e wielokrotnie
funkcjonariusze SG pomagali ludziom pogranicza. Nawiàzujàc do fragmentu odczytanej Ewangelii bp P∏oski powiedzia∏, ˝e
stojàc przed Bogiem w postawie dziecka
mo˝emy najpe∏niej przyjàç Jego mi∏oÊç.
Kazanie wyg∏oszone przez Biskupa Polowego znajduje si´ w odnoÊniku: „Nauczanie
pasterskie”.
Msz´ Êw. koncelebrowali ks. p∏k Kazimierz
Tuszyƒski, Dziekan SG, kapelani SG oraz ka-
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p∏ani diecezjalni. We Mszy Êw. uczestniczyli
kapelani wojskowi prawos∏awni i ewangeliccy. PieÊni liturgiczne wykonywa∏a Orkiestra
Reprezentacyjna SG z Nowego Sàcza.
Przed prezbiterium stan´∏y poczty sztandarowe Centrum Szkolenia SG w K´trzynie
i Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u SG.
Czytania liturgiczne oraz wezwania Modlitwy Powszechnej odczytali funkcjonariuszki
i funkcjonariusze SG. W g∏ównym przejÊciu
Bazyliki stan´∏a Kompania Reprezentacyjna SG. We Mszy uczestniczyli m.in. gen.
bryg. Tadeusz Frydrych, zast´pca Komendanta G∏ównego SG oraz kombatanci formacji granicznych.

W darze od funkcjonariuszy SG bp P∏oski
otrzyma∏ kwiaty i figur´ Chrystusa frasobliwego.
W godzinach po∏udniowych bp P∏oski
uczestniczy∏ w uroczystym apelu z okazji
Âwi´ta SG, który odby∏ si´ na Placu Józefa
Pi∏sudskiego w Gi˝ycku. Podczas apelu
Andrzej Brachmaƒski, Wiceminister
MSWiA odznaczy∏ wyró˝niajàce si´ funkcjonariuszki i funkcjonariuszy SG. Podczas
festynu zorganizowanego nad Jeziorem
Niegocin odby∏ si´ pokaz sprz´tu i wyposa˝enia SG.
Tekst i foto: Rafa∏ Chromiƒski

Rok XIV nr 11 (295)

Bp P∏oski poÊwi´ci∏ Kaplic´ Garnizonowà
pw. Matki Bo˝ej Królowej Pokoju w Gi˝ycku
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏
21 maja 2005 r. Kaplic´ Garnizonowà pw. Matki Bo˝ej Królowej Pokoju w Gi˝ycku. Zach´ci∏ wszystkich ludzi w mundurach
i ich rodziny, by dzi´kowali Bogu za t´ Êwiàtyni´. PodkreÊli∏, ˝e
wa˝na jest tak˝e Êwiàtynia serc, którà tworzà wierni parafii
wojskowej – ˝ywy KoÊció∏, który si´ tu gromadzi i wielbi Boga.
„Tu otrzymujecie pokój Chrystusa w Sakramentach Êwi´tych
i w Jego s∏owie” – powiedzia∏.
Biskupa Polowego WP powita∏ gen. bryg. Jerzy Zatoƒski, dowódca 15.
Gi˝yckiej Zmechanizowanej. Obecna by∏a Pani Burmistrz Gi˝ycka
oraz liczne grono dowódców. W kaplicy zgromadzi∏o si´ kilkuset ˝o∏nierzy, rodziny wojskowe i dzieci.

Z proÊbà o poÊwi´cenie kaplicy zwróci∏ si´ ks. pp∏k Jerzy Niedba∏a, proboszcz parafii garnizonowej w Gi˝ycku. Obecni byli ksi´˝a
kapelani z pobliskich garnizonów, a tak˝e miejscowi ksi´˝a z Diecezji E∏ckiej.
W s∏owie skierowanym do wiernych bp P∏oski powiedzia∏, ˝e przywrócenie Ordynariatu Polowego WP by∏o usuni´ciem muru, który
oddziela∏ Wojsko od duszpasterstwa. Podzi´kowa∏ ˝o∏nierzom
za to, ˝e przybywajà do kaplicy garnizonowej z potrzeby serca,
a nie na rozkaz. Biskup Polowy WP podkreÊli∏, ˝e w duszpasterstwie nie ma rywalizacji i konkurencji – wszyscy pracujemy
na chwa∏´ Bo˝à. Nawiàzujàc do obecnoÊci kapelanów na misjach
pokojowych i stabilizacyjnych bp P∏oski powiedzia∏, ˝e obowiàzkiem serca i sumienia kapelanów jest byç przy polskim ˝o∏nierzu.

Parafia pw. Matki Bo˝ej Królowej Pokoju
w Gi˝ycku
Parafia zosta∏a erygowana przez Biskupa Polowego
WP S∏awoja Leszka G∏ódzia dnia 24.02.2004 r. Odpust ku czci M.B. Królowej Pokoju 15.08 (Rocznica Bitwy Warszawskiej i Âwi´to Wojska Polskiego).
Proboszcz: ks. pp∏k Jerzy Niedba∏a.
KoÊció∏ powsta∏ w budynku, w którym wczeÊniej znajdowa∏a si´ sto∏ówka ˝o∏nierska. Ostatnio w budynku
mieÊci∏ si´ magazyn WAK-u. Jesienià 2003 roku budynek zosta∏ adaptowany na koÊció∏ garnizonowy,
a 8 grudnia 2003 r. w UroczystoÊç Niepokalanego
Pocz´cia NMP celebrowana by∏a w nim pierwsza
Msza Êwi´ta. Od tamtej pory budynek i jego otoczenie nabierajà wymiaru sakralnego i s∏u˝à wiernym
z garnizonu Gi˝ycko. Parafia jest po∏o˝ona na terenie
Diecezji E∏ckiej.

Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ KoÊció∏ Garnizonowy
pw. Êw. Kazimierza w Orzyszu
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ 21 maja 2005 r. Mszy Êw.
w KoÊciele Garnizonowym pw. Êw. Kazimierza w Orzyszu. Na poczàtku Liturgii
bp P∏oski poÊwi´ci∏ Êwiàtyni´, a w jej przedsionku umieÊci∏ kamieƒ w´gielny pob∏ogos∏awiony przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w czasie jego pobytu w E∏ku w 1999 r.
Biskup Polowy WP zach´ci∏ do dzi´kczynienia
Bogu za wielu dobrych ludzi, dzi´ki którym powsta∏ KoÊció∏ Garnizonowy w Orzyszu. Podzi´kowa∏ wiernym z Orzysza za nocne czuwania
modlitewne w intencji Jana Paw∏a II. Przypomnia∏ jego s∏owa skierowane do polskich ˝o∏-

nierzy, których okreÊli∏ mianem „s∏ug bezpieczeƒstwa i pokoju”. Zach´ci∏ zgromadzonych,
by kochali Chrystusa w swojej codziennoÊci.
– Dzi´kuj´ wam, ˝e mimo wielu trudnoÊci potrafiliÊcie wybudowaç taki pi´kny koÊció∏ garnizonowy. Jest to Êwiadectwo naszych czasów
i ˝ywy pomnik waszej wiary – powiedzia∏ bp
P∏oski. ˚yczy∏, by ta Êwiàtynia by∏a miejscem
na spotkania z Bogiem w modlitwie osobistej
i ofiarowania mu swoich trudnoÊci ˝yciowych.
Bp P∏oski zwierzy∏ si´, ˝e jego Tata pe∏ni∏ s∏u˝b´ wojskowà w Orzyszu.
(r.ch.)

Bp P∏oski wk∏ada kamieƒ w´gielny

KoÊció∏ Filialny pw. Êwi´tego Kazimierza w Orzyszu
KoÊció∏ zosta∏ erygowany przez Biskupa Polowego WP Tadeusza P∏oskiego dnia 1.12.2004 r.
Odpust ku czci Êw. Kazimierza 4.03.
W 2000 r. budynek magazynowy WAK przy ul. Wojska Polskiego zacz´to adaptowaç na KoÊció∏ Garnizonowy w Orzyszu. Prace trwa∏y prawie pi´ç lat. W dniu 8 maja 2004 r., kiedy
budynek by∏ jeszcze w stanie surowym, odprawiono pierwszà Msz´ Êw. Od tej chwili budynek i jego otoczenie nabierajà wyglàdu godnego do sprawowania w nim liturgii.
Gen. bryg. Jerzy Zatoƒski podpisuje akt erekcyjny
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Komandor podporucznik W∏adys∏aw Miegoƒ

Ksiàdz – oficer – m´czennik
W czerwcu bie˝àcego roku b´dziemy obchodziç szóstà rocznic´ wyniesienia do grona b∏ogos∏awionych w niebie ksi´dza komandora ppor. W∏adys∏awa Miegonia.
Papie˝ Jan Pawe∏ II, z rodu Polaków na placu Pi∏sudskiego w Warszawie dnia 13 czerwca 1999 r.
beatyfikowa∏ 108 polskich wi´êniów obozu koncentracyjnego w Dachau, a wÊród nich kapelana
Marynarki Wojennej RP, budowniczego KoÊcio∏a Garnizonowego w Gdyni Oksywiu.
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Leszek G∏ódê, Biskup Polowy WP dokona∏ uroczystego erygowania Dekanatu Marynarki Wojennej.
Biskup Polowy zapoczàtkowa∏ w ten sposób nowy etap w historii duszpasterstwa wÊród marynarzy i ich rodzin. Tym samym koÊció∏ zbudowany
przez b∏ogos∏awionego ksi´dza W∏adys∏awa
Miegonia, ponownie sta∏ si´ koÊcio∏em garnizonowym Marynarki Wojennej. Obowiàzki proboszcza reaktywowanej parafii wojskowej i jednoczeÊnie dziekana Marynarki Wojennej objà∏
ksiàdz komandor dr Marian Próchniak. W wyg∏oszonej w tym uroczystym dniu homilii bp S∏awoj Leszek G∏ódê, mówiàc o zadaniach duszpasterstwa wojskowego, podkreÊli∏, i˝ przyk∏adem
niech b´dzie wspania∏a postaç ksi´dza komandora W∏adys∏awa Miegonia, który odda∏ swoje ˝ycie
wojsku, do swej m´czeƒskiej Êmierci w Dachau”.
W nast´pnà po tym wydarzeniu niedziel´,
26 stycznia 1991 r. w katedrze we W∏oc∏awku
odby∏a si´ uroczysta inauguracja procesu kanonizacyjnego b∏ogos∏awionego Ks. biskupa Micha∏a Kozala – wraz z towarzyszami m´czeƒstwa.
Uroczyste zamkni´cie procesu informacyjnego
mia∏o miejsce 26 stycznia 1994 r. W czasie trwania procesu informacyjnego o S∏udze Bo˝ym
ksi´dzu W∏adys∏awie Miegoniu uda∏o mi si´ odszukaç w Gdyni kilka starszych osób, które osobiÊcie zna∏y i spotyka∏y si´ z ksi´dzem i pod przysi´gà z∏o˝y∏y swoje zeznania. Jednà z nich by∏a
Fot. Krzysztof St´pkowski

By∏o to wielkie wydarzenie dla KoÊcio∏a w Polsce,
dla diecezji Marynarki Wojennej RP i rodzin wojskowych. Do 15 wrzeÊnia 1991 r., to jest do
chwili otrzymania nominacji z ràk Jego Ekscelencji gen. bryg. S∏awoja Leszka G∏ódzia, Biskupa
Polowego WP na Dziekana Marynarki Wojennej
RP i proboszcza Garnizonu Gdynia, nic nie s∏ysza∏em i nie wiedzia∏em o ksi´dzu W∏adys∏awie
Miegoniu. Kiedy 31 paêdziernika 1991 r. przejà∏em KoÊció∏ Garnizonowy z ràk Ks. proboszcza
par. Êw. Micha∏a Tadeusza Koseckiego dla
potrzeb duszpasterstwa Marynarki Wojennej RP,
zainteresowa∏em si´ bli˝ej ˝yciem i pracà duszpasterskà swojego poprzednika. Ks. Zbigniew
Jaworski i Dariusz Nawrot – autorzy ksià˝ki „B∏ogos∏awiony Ks. kmdr ppor. W∏adys∏aw Miegoƒ,
pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP”
na stronie 75 piszà: „D∏ugo t∏umiona w latach
PRL-u pami´ç o pierwszym kapelanie Marynarki
Wojennej II Rzeczypospolitej, rozkwit∏a ze szczególnà mocà wraz z odzyskaniem pe∏nej suwerennoÊci przez Polsk´. Jednym z pierwszych
wyrazów ho∏du spo∏ecznoÊci marynarskiej dla
swojego kapelana by∏o odzyskanie KoÊcio∏a
Garnizonowego w Gdyni Oksywiu, który
w 1939 r. zamieniony przez Niemców na magazyn wojskowy, pe∏ni∏ t´ funkcj´ w PRL-u a˝
do 1981 r., to jest przez 42 lata. W przywróconym Kultowi Bo˝emu koÊciele 19 stycznia 1992
roku. Ks. biskup genera∏ brygady dr S∏awoj

Rozalia Âlosowska, której ksiàdz kmdr ppor. W∏adys∏aw Miegoƒ udzieli∏ Êlubu z jej m´˝em Antonim Maksymilianem Âlosawskim, wówczas m∏odym oficerem Marynarki Wojennej RP. Pani Rozalia do˝y∏a pi´knego wieku i zmar∏a w 2002 r.
prze˝ywszy 95 lat.
Mieszka∏a w tym samym bloku wojskowym co
ja, tylko w nast´pnej klatce schodowej. By∏a
wzorowà katoliczkà, nawet kiedy niedomaga∏a,
nigdy nie opuÊci∏a niedzielnej Mszy Êw.,
a uczestniczàc w niej zawsze przyst´powa∏a
do sto∏u paƒskiego. W ostatnich dwóch latach
przed Êmiercià choroba przyku∏a jà do ∏o˝a boleÊci i kiedy nie mog∏a chodziç do koÊcio∏a, wtedy ksi´˝a kapelani wojskowi zawsze na pierwszy
piàtek miesiàca odwiedzali jà w domu, udzielajàc jej Sakramentów Êw. KiedyÊ odby∏em z nià
d∏u˝szà rozmow´ o ksi´dzu W∏adys∏awie Miegoniu i opowiedzia∏a mi wiele szczegó∏ów. Oto jeden z nich: „Pami´tam, kiedy by∏am m∏odà panienkà, mia∏am mo˝e 16 lub 17 lat, mieszka∏am w Pucku, gra∏am ró˝ne role w teatrzyku za∏o˝onym przez Ksi´dza Miegonia. Repertuar
przedstawieƒ mieliÊmy bardzo ambitny, graliÊmy
sztuki patriotyczne i religijne, na które przychodzi∏a kadra z rodzinami, marynarze i mieszkaƒcy Pucka. Pewnego razu próba w teatrze przeciàgn´∏a si´, by∏o bardzo ciemno i sama ba∏am
si´ wracaç do domu. Wtedy sam Ks. kmdr ppor.
W∏adys∏aw Miegoƒ odprowadzi∏ mnie do domu,
co wi´cej przeprosi∏ moich rodziców za to, ˝e
zbyt póêno wróci∏am do domu. A wychodzàc
i ˝egnajàc si´ z moimi rodzicami, powiedzia∏, ˝e
to si´ wi´cej nie powtórzy.
I s∏owa dotrzyma∏. To by∏ wspania∏y ksiàdz, wychowawca, nauczyciel, szlachetny i kulturalny.
Takim go zapami´ta∏am w m∏odoÊci i takim
pozosta∏ do dziÊ. To by∏ ksiàdz z powo∏ania”.
Pi´kne Êwiadectwo o ˝yciu oraz postawie kap∏aƒskiej i patriotycznej b∏ogos∏awionego ks.
Miegonia da∏ dowódca Marynarki Wojennej
RP pan admira∏ Ryszard ¸ukasik w s∏owie
wst´pnym do ksià˝ki „B∏ogos∏awiony ksiàdz
kmdr ppor. W∏adys∏aw Miegoƒ, pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP” autorstwa
ks. Zbigniewa Jaworskiego i Dariusza Nawrota. Na str. 10 pan admira∏ pisze: „Ten nieprzeci´tny kap∏an i oficer aktywnie uczestniczy∏ niemal we wszystkich istotnych wydarzeniach polskiej floty wojennej w okresie
dwudziestolecia mi´dzywojennego, a˝ po
tragiczne dni wrzeÊnia 1939 r. Swoim zaanga˝owaniem, cierpliwoÊcià oraz wytrwa∏oÊcià
wykazywanà w realizacji wielu cennych inicjatyw szkoleniowo-wychowawczych, a tak˝e
w codziennej ˝mudnej i ucià˝liwej pracy kap∏ana–marynarza stanowi wzór godny najwy˝szego szacunku. Ten wspania∏y nauczyciel
i wychowawca czasu pokoju okaza∏ si´ równie˝ m´˝nym i gotowym do najwy˝szych ofiar
oficerem, gdy zaistnia∏a taka potrzeba. Da∏
tego dowody w 1920 r., kiedy Ojczyênie zagrozi∏a nawa∏a bolszewicka i w 1939 r.
po napaÊci Niemiec hitlerowskich na Polsk´.
Wyrazem najwy˝szego uznania do ˝o∏nierskich dokonaƒ ksi´dza kapelana sta∏o si´
przypi´cie do jego marynarskiego munduru,
przez marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, Orderu
Virtuti Militari i Krzy˝a Walecznych. Niestety,
za podobnie bohaterskie czyny we wrzeÊniu 1939 r. w szeregach Làdowej Obrony
Wybrze˝a, broniàcej do kresu ludzkich mo˝liwoÊci polskiego dost´pu do morza i swego
˝o∏nierskiego honoru, zamiast odznaczeƒ
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bojowych czeka∏a ks. kmdra ppor. W∏adys∏awa Miegonia niewola”.
Okr´t szpitalny „Wilhelm Gustloff” z oko∏o pó∏tora tysiàcem marynarzy i ˝o∏nierzy na pok∏adzie, do których dobrowolnie do∏àczy∏ ks. kapelan Miegoƒ, odp∏ynà∏ z Gdyni do Rzeszy
2 paêdziernika 1939 r. Pierwszym etapem by∏
Flensburg, skàd jeƒców przewieziono do Szlezwik-Holsztynu i umieszczono w budynkach
szpitala dla umys∏owo chorych. Stàd przeniesiono ksi´dza Miegonia do oflagu IXC w Rottenburgu nad Fuldà, a 18 kwietnia nast´pnego
roku do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Tam odarto go z szat – z umi∏owanego, choç postrz´pionego munduru polskiej
Marynarki Wojennej. Ubrano w pasiak i oznaczono numerem 1140. Dnia 7 lipca 1942 r.
zosta∏ przewieziony w grupie kapelanów wojskowych do obozu zbiorczego w Dachau.
Po beatyfikacji 108 m´czenników przez papie˝a Jana Paw∏a II 13 czerwca 1999 r. pojecha∏em do Dachau, a˝eby na w∏asne oczy zobaczyç miejsce kaêni tysi´cy polskich kap∏anów
i wi´êniów przywo˝onych tu niemal z ca∏ej
Europy. 15 sierpnia 1999 r. – w Êwi´to Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny i Êwi´to
Wojska Polskiego – moja noga stan´∏a
na um´czonej ziemi obozu koncentracyjnego
w Dachau, zroszonej niewinnà krwià tysi´cy
m´czenników. Z dawnego obozu pozosta∏o
niewiele. Wie˝a stra˝nicza, ogrodzenie i druty
kolczaste, olbrzymi gmach komendy obozu,
w którym mieÊci si´ muzeum, dwa odbudowane baraki przy placu apelowym, w których
mieszkali ksi´˝a z Polski (wszystkie baraki zosta∏y rozebrane) i piece krematorium.
Przed muzeum znajduje si´ pomnik poÊwi´cony wszystkim pomordowanym. Na terenie
obozu po wojnie wybudowano w kszta∏cie rotundy Mauzoleum, przed którym delegacje
sk∏adajà kwiaty i wieƒce.
Modli∏em si´ te˝ w kaplicy przylegajàcej
do obozu, która nale˝y do zakonu sióstr karmelitanek – klauzurowych.
Obóz koncentracyjny w Dachau, po∏o˝ony
na bagnistym, malarycznym terenie, przez który przep∏ywa ma∏a rzeczka, zrobi∏ na mnie
przygn´biajàce wra˝enie. Po 57 latach, jakie
up∏yn´∏y od Êmierci i spalenia w piecu krematorium B∏ogos∏awionego ks. W∏adys∏awa Miegonia, chcia∏em osobiÊcie pójÊç Jego drogà
krzy˝owà, która doprowadzi∏a go do chwa∏y
O∏tarza. Przekraczajàc 7 lipca 1942 r. bram´
obozu, nad którà widnia∏ napis: „Konzentrationslager Dachau” ksiàdz Miegoƒ musia∏ po˝egnaç si´ z wszelkà nadziejà. Esesmani
na przywitanie powiedzieli mu to, co mówili
wszystkim, ˝e stàd si´ nie wychodzi. Jako nowy wi´zieƒ przechodzi∏ z izby do izby, z ràk
do ràk urz´dników obozowych, poddajàc si´
ró˝nym przymusowym czynnoÊciom. Najpierw
spisano jego dane personalne, nast´pnie wpisano go na list´ wi´êniów i przydzielono numer obozowy 21223. Musia∏ oddaç wszystkie
rzeczy osobiste w depozyt, ostrzy˝ono i ogolono go, po czym kazano przywdziaç obozowà
bielizn´, pasiaki i drewniane trepy. Stàd zaprowadzony zosta∏ do bloku 28, w którym mieszkali sami ksi´˝a i zakonnicy, a blokowy przydzieli∏ mu prycz´. I tak ksiàdz Miegoƒ rozpoczà∏ ˝ycie w Dachau – ˝ycie pracy, cierpienia
i modlitwy …
Ks. kmdr dr Marian Próchniak
Dokoƒczenie w numerze 12
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DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

KoÊció∏ wspólnota wierzàcych
S∏owo „KoÊció∏” oznacza „zwo∏anie”. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których s∏owo Bo˝e zwo∏uje, by utworzyli Lud Bo˝y, karmieni Cia∏em Chrystusa, sami
stajà si´ oni Cia∏em Chrystusa.
(KKK, 777)
KoÊció∏, s∏owo poznane w dzieciƒstwie i towarzyszàce cz∏owiekowi przez ca∏e ˝ycie. Co
ono w∏aÊciwie oznacza? Na pewno nie odnosi si´ jedynie do budynku sakralnego,
w którym odprawiane sà nabo˝eƒstwa.
Istotnie, to s∏owo zawiera jeszcze innà treÊç,
a mianowicie, okreÊla spo∏ecznoÊç ludzi
wierzàcych. Katechizm na pytanie, czym jest
KoÊció∏ katolicki, daje nast´pujàcà odpowiedê: sà to chrzeÊcijanie, którzy pod najwy˝szà w∏adzà papie˝a dà˝à do zbawienia,
przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów Êwi´tych.
Nale˝y wi´c rozumieç, ˝e KoÊció∏ stanowi
jakàÊ wspólnot´, ale
ró˝niàcà si´ od wszystkich innych wspólnot
ludzkich, bo posiadajàcà charakter wy∏àcznie
religijny. Ponadto, gdy
pozosta∏e zwiàzki czy
stowarzyszenia zak∏adajà ludzie z w∏asnej
inicjatywy, to KoÊció∏
zosta∏
ustanowiony
przez Chrystusa. Ze
wzgl´du na nadprzyrodzone pochodzenie,
a tak˝e dzi´ki pouczeniu zawartemu w objawieniu Bo˝ym, nale˝y
traktowaç KoÊció∏ jako
Mistyczne Cia∏o Chrystusa. Ten trudny termin oznacza po prostu,
˝e w KoÊciele nadal ˝yje i dzia∏a Chrystus. Co
wi´cej, On si´ z tym
KoÊcio∏em uto˝samia.
Szawe∏, gdy jecha∏ do Damaszku, aby tam
uwi´ziç chrzeÊcijan, us∏ysza∏ g∏os Chrystusa:
„Szawle, Szawle, dlaczego mnie przeÊladujesz?” (Dz 9,3), a przecie˝ by∏o to ju˝
po wniebowstàpieniu Jezusa. W chrzeÊcijaƒstwie od poczàtku istnia∏a ÊwiadomoÊç
to˝samoÊci KoÊcio∏a z Chrystusem, ugruntowana nauczaniem apostolskim: „Wy jesteÊcie cia∏em Chrystusa, a ka˝dy poszczególnie jest jednym z Jego cz∏onków”
(1 Kor 12,27). Przez KoÊció∏ dokonuje si´
przed∏u˝enie tajemnicy wcielenia Syna Bo˝ego i realizacja dzie∏a odkupienia. KoÊció∏
nazywamy tak˝e ludem Bo˝ym, nawiàzujàc
w ten sposób do pierwotnej idei narodu wybranego. W tej nazwie zawiera si´ uniwersalny charakter koÊcio∏a oraz uwidacznia
prawda o powszechnym ojcostwie Boga
w stosunku do ka˝dego cz∏owieka.
Do KoÊcio∏a nale˝à przede wszystkim ci,
którzy przyjmujà jego nauk´ i sakramenty,
uznajàc kierownictwo papie˝a. T´ jednoÊç
wiary wyra˝ajà przez ∏àcznoÊç z biskupem

diecezjalnym i duszpasterzem w swojej parafii. Nale˝y to rozumieç jako zachowanie
wspólnoty zewn´trznej i duchowej. Ta ostatnia jest wa˝niejsza, bowiem „nie dost´puje
zbawienia ten, kto pozostaje wprawdzie
na ∏onie KoÊcio∏a cia∏em, ale nie sercem”
(Êw. Augustyn).
Do KoÊcio∏a nale˝à tak˝e, chocia˝ nie
w sposób pe∏ny, ci chrzeÊcijanie, których nazywa si´ braçmi od∏àczonymi. Wprawdzie
nie pozostajà oni w jednoÊci z papie˝em,
a niekiedy nie uznajà wszystkich sakramentów i ca∏ego depozytu wiary, ale szanujà
Pismo Êw., wierzà w Trójc´ Âwi´tà, oddajà
czeÊç Matce Bo˝ej.
W ten sposób zachowujà przynajmniej niektóre wi´zy z KoÊcio∏em.
Mo˝na równie˝ mówiç
o jakiejÊ jednoÊci z KoÊcio∏em wyznawców religii niechrzeÊcijaƒskich,
na zasadzie uznawania
jednego Boga, albo
szczerego szukania Boga i post´powania
zgodnie z nakazami sumienia.
Wreszcie, bliscy KoÊcio∏owi sà tzw. anonimowi
chrzeÊcijanie, czyli ludzie, którzy nie doszli
jeszcze do poznania
Boga, ale ˝yjà uczciwie
i godnie. Przez takie
post´powanie otwieraFot. Szymon Grzywacz
jà si´ oni na dzia∏anie
∏aski Bo˝ej i zbli˝ajà
do poznania prawdy. O nich mówi Sobór
Watykaƒski II:
„Cokolwiek znajduje si´ w nich z dobra
i prawdy, KoÊció∏ traktuje to jako przygotowanie do Ewangelii dane im przez tego,
który ka˝dego cz∏owieka oÊwieca, aby ostatecznie posiad∏ ˝ycie” (Konst. O KoÊciele, 16).
Poniewa˝ KoÊció∏ jest wspólnotà ludzi niedoskona∏ych, nie nale˝y si´ dziwiç, ani
gorszyç, ˝e pope∏niajà oni grzechy, albo
niekiedy post´pujà niew∏aÊciwie. Swojà
przynale˝noÊç do KoÊcio∏a powinniÊmy rozumieç, jako zadanie bycia znakiem Boga
dla Êwiata.
Zobowiàzuje ono do odpowiedzialnego
i pog∏´bionego ˝ycia religijnego oraz szacunku i tolerancji wobec inaczej wierzàcych.
Zapewne dopiero w wiecznoÊci ujawni si´
ca∏a tajemnica KoÊcio∏a, gdy poznamy jak
Bóg ró˝nymi drogami prowadzi∏ ludzi
do siebie.
Ks. Antoni Gorzandt
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Nowa p∏yta Caritas Wojskowej – Panie, zostaƒ z nami...

... i ratuj Bark´
W pierwszej pieÊni nowej p∏yty, wydanej przez Wydawnictwo Muzyczne
Caritas Wojskowej, brzmi b∏aganie
uczniów z Emaus: Panie, zostaƒ z nami... I nie zostawi∏ nas sierotami. Pozosta∏ a˝ do skoƒczenia Êwiata
przede wszystkim w znaku chleba
i czeka na ka˝dego z nas w tabernakulach Êwiata.
Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II zostawi∏ nam Rok
Eucharystii jako ostatni drogowskaz na drodze do zbawienia. Wierni nauczaniu Jana Paw∏a II mamy pog∏´biaç i o˝ywiaç pobo˝noÊç eucharystycznà. Zostawi∏ nam te˝
w swoich listach apostolskich na ten rok cenne rady, jak to czyniç. Z pewnoÊcià w duchu
tych wskazaƒ jest uwielbienie Boga w Hostii
utajonego pieÊnià. Jak bowiem pisa∏ Êw. Augustyn, Êpiew uwielbienia ma rang´ podwójnej modlitwy.
A w polskim skarbcu pieÊni eucharystycznej
lÊnià prawdziwe per∏y. Ich blask jest blaskiem
Prawdy.
Ju˝ prawykonanie tych pieÊni z p∏yty Caritasu przez Chór i Orkiestr´ Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego, poprzedzajàce tegorocznà centralnà procesj´ Bo˝ego Cia∏a, wzbudzi∏o ˝ywà
reakcj´ wiernych. „Panie, zostaƒ z nami”
– pieÊƒ autorstwa Bp. Józefa Zawitkowskiego (s∏owa) i Ks. Wies∏awa Kàdzieli (muzyka) ma szans´ do∏àczyç ju˝ wkrótce do kanonu pieÊni Êpiewanych w naszych koÊcio∏ach w czasie liturgii. Biskup poeta jest
przecie˝ autorem tak cz´sto dziÊ wykonywanej pieÊni po Komunii Êw., wielbiàcej
niewyczerpalnà dobroç Boga: „Panie, dobry jak chleb”.

P∏yta, która jest ho∏dem z∏o˝onym Ojcu Êw.
Janowi Paw∏owi II, zosta∏a pob∏ogos∏awiona przez Biskupa Polowego Tadeusza P∏oskiego, który w swoim biskupim herbie ma tytu∏owe Mane nobiscum, Domine (Panie, zostaƒ z nami). Tym bardziej wi´c jej s∏uchacze
sà obligowani w sumieniu do ich Êpiewania
ca∏ym sercem i pojemnoÊcià p∏uc podczas liturgii. Bo te˝ pieÊƒ eucharystyczna to nie tylko utwór artystyczny dostarczajàcy prze˝yç
estetycznych, ale przede
wszystkim budujàcy naszà
wiar´. Wiele pieÊni, które
znalaz∏y si´ na p∏ycie Caritas
Wojskowej to utwory nowe
(„Panie, zostaƒ z nami”, „Jezu, tyÊ drogà”, „Chwa∏a, moc
i dzi´kczynienie”, „Jeden
Duch i jedno serce” – s∏. Bp
Zawitkowski, muz. Ks. Kàdziela, „Zaproszenie na
uczt´” – s∏. Marek Skwarnicki,
muz. p∏k Boles∏aw Szulia).
Wydawnictwo Muzyczne Caritas Wojskowej pomyÊla∏o
wi´c o Âpiewniku tych˝e pieÊni eucharystycznych w opracowaniu na g∏os solowy
i z akompaniamentem. To
cenna pomoc dla parafialnych chórów, schol
i organistów. Dla melomanów niespodzianka
– swoje talenty w s∏u˝bie Chrystusowi Eucharystycznemu ofiarowali artyÊci tej miary, co
Wies∏aw Ochman (tenor) oraz Artur Ruciƒski
(baryton). Warto w ciszy serca ws∏uchaç si´
w s∏owa tych starych i nowych pieÊni eucharystycznych. Najbardziej subtelne traktaty
teologiczne nie oddadzà g∏´bi i prostoty tych
pieÊni, Êpiewanych przez pokolenia...

A wi´c Padnijmy na kolana, uczcijmy Niebios
Pana... z mi∏oÊcià wiernych s∏ug.
Bo tylko w postawie adoracji mo˝e wyb∏agamy ∏ask´ otwarcia zatwardzia∏ych serc, które
pojmà: „Jaki˝ na tej ziemi my skarb posiadamy?
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy” (O niewys∏owione szcz´Êcie).
A cz∏owiekowi daremnie poszukujàcemu mi∏oÊci, wiernoÊci, lojalnoÊci na bezdro˝ach
Êwiata, pieÊni te przypomnà,
˝e „To On jest Bogiem wiernym na wieczny czas”.
W czerwcu, miesiàcu poÊwi´conemu NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa wyÊpiewujmy
wi´c z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià: „Z Serca Twego NajÊwi´tszego êród∏o wyp∏ywa,
które grzeszne nasze dusze
z winy obmywa i napawa nadziejà, ˝e nad Ênieg wybielejà. I w Twojego serca ranie
znajdà wytrwanie”.
A jak˝e nam dziÊ trzeba ˝arliwej modlitwy s∏owami tej
pieÊni: „Wyniszcz z∏e rady,
wykorzeƒ zdrady, poÊród ludu swego”.
I jak wtedy, zal´knieni, ma∏ej wiary, wo∏amy
jak Piotr: Ratuj, „przecie˝ burze szalejà, Ratuj
bark´, bo bez Ciebie zginie”.
A On z niezmàconym boskim pokojem odpowiada:
Nie l´kajcie si´, Wyp∏yƒcie na g∏´bi´ (Barka
– ostatnià zwrotk´ ulubionej piosenki oazowej Jana Paw∏a II dopisa∏ Bp Zawitkowski).
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Otwarcie sta∏ej wystawy „˚o∏nierz polski na frontach
II wojny Êwiatowej” w Muzeum Wojska Polskiego
„˚o∏nierz polski na frontach II wojny
Êwiatowej” to tytu∏ sta∏ej wystawy
otwartej 5 maja 2005 r. w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
Na ekspozycji znalaz∏y si´ m.in. o∏tarze polowe i mundury kapelanów
wojskowych.
Wystaw´ zorganizowano w ramach obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Otwarcia wystawy dokona∏ genera∏ Czes∏aw Piàtas, Szef Sztabu
Generalnego WP.
Przed oficjalnym otwarciem odby∏
si´ koncert pieÊni wojskowych
z okresu II wojny Êwiatowej w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego
Zespo∏u Artystycznego WP.
Na ekspozycji zaprezentowano
przedwojenne odznaki kapelanów
wyznania katolickiego, prawos∏awnego i ewangelickiego. Jest tak˝e
mundur kapelana wojskowego
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w stopniu podpu∏kownika. Na wystawie
mo˝na zobaczyç o∏tarz polowy z 1939 r. odnaleziony na terenie twierdzy Modlin. Sà
tak˝e paramenty liturgiczne z o∏tarzy polowych oraz msza∏y z WrzeÊnia 1939 r. Jest
tak˝e walizeczka na przedmioty liturgiczne
ksi´dza Gurgacza, kapelana oddzia∏ów AK.
Cennym eksponatem jest drewniany krucy-

fiks z pasyjkà, ornat oraz o∏tarz polowy wykonane w obozie w Riazaniu.
Zobaczyç mo˝na tak˝e „Enigm´” – maszyn´
szyfrujàcà skonstruowanà w Centrum ¸àcznoÊci III Rzeszy. Sà tak˝e karty powo∏ania,
ordery oraz ró˝ne rodzaje broni i umundurowania. Na cz´Êci wystawy zaprezentowano pamiàtki po zamordowanych oficerach
WP – jeƒcach obozów w Ostaszkowie i Starobielsku, wydobyte w czasie ekshumacji przeprowadzonej
w 1991 r. w Miednoje i Charkowie.
WÊród nich sà odznaczenia, guziki,
orze∏ki i fragmenty mundurów.
Jest tak˝e p∏aszcz i czapka gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego, bu∏awa
i kapelusz podhalaƒski Marsza∏ka
Polski Edwarda Rydza-Âmig∏ego,
s∏up graniczny ustawiony nad Odrà
oraz fragment mozaiki ze Êciany
Reichstagu.
Kuratorem wystawy jest Mariusz
Skotnicki.
R. Ch.
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Warto pomyÊleç

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ta Ma∏gorzata Maria Alacoque

Imi´ pochodzenia greckiego, wywodzàce si´
od s∏owa pospolitego margarítes
– per∏a

dziewica, zakonnica
wspomnienie obchodzimy 14 paêdziernika

Âwi´ta Ma∏gorzata Maria Alacoque urodzi∏a si´ 22 lipca 1647 r., w miejscowoÊci
Lauthecour (Burgundia). Jej ojciec, s´dzia, zmar∏, gdy mia∏a osiem lat. W dziesiàtym roku ˝ycia zachorowa∏a na parali˝
dzieci´cy. Po kilku latach, w sposób niewyjaÊniony, parali˝ nagle ustàpi∏. Po tym
nieweso∏ym dzieciƒstwie szcz´Êliwa by∏a
z tego, ˝e mo˝e wstàpiç do klasztoru wizytek w Paray-le-Monial (w 1671 r.). Ju˝
przed wstàpieniem do klasztoru miewa∏a
widzenia nadprzyrodzone, które w zakonie si´ zwielokrotni∏y. W ˝yciu duchowym
Ma∏gorzata Maria robi∏a szybkie post´py.
Jednak jej ˝ycie w klasztorze nie by∏o ∏atwe. Siostry z powodu objawieƒ traktowa∏y jà z niech´cià i dokucza∏y m∏odej siostrze. Tak˝e siostra prze∏o˝ona nieraz
poddawa∏a jà próbom. Jednak Ma∏gorzata Maria, osoba g∏´bokiej wiary, by∏a

MyÊli nieprzedawnione
Pó∏ka z ksià˝kami

Nak∏adem Wydawnictwa Zakonu
Paulinów ,,PAULINIANUM” ukaza∏a
si´ ksià˝ka pod redakcjà Zachariasza Szczepana Jab∏oƒskiego OSPPE
,,Przes∏anie Jubileuszu 350-lecia
zwyci´skiej obrony Jasnej Góry”.
Pozycja stanowi zbiór materia∏ów
z Ogólnopolskiego Sympozjum
Naukowego, które odby∏o si´ na
Jasnej Górze 20-21 stycznia 2005
roku w Auli im. Ojca Augustyna
Kordeckiego.
Sympozjum zgromadzi∏o grono specjalistów – teologów, historyków, literaturo1-15 czerwca 2005

odporna na takie trudnoÊci. Najwa˝niejsze z objawieƒ mia∏o miejsce 16 czerwca
1675 r. w kaplicy Nawiedzenia. Ma∏gorzata ujrza∏a wtedy Zbawiciela, który poleci∏ jej zadbaç o wprowadzenie w piàtek
po oktawie Bo˝ego Cia∏a, Êwi´ta ku czci
Jego Bo˝ego Serca. Mimo wielorakich
trudnoÊci Ma∏gorzata krzewi∏a kult Serca
Jezusowego. W trudnych dniach podporà dla niej by∏ zawsze jej spowiednik, jezuita, Êw. Klaudiusz de la Colombiere.
Zmar∏a po krótkiej chorobie 16 paêdziernika 1690 roku. Beatyfikowa∏ jà i kult
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego wprowadzi∏ dopiero Pius IX w 1864 roku. Kanonizacja Ma∏gorzaty Marii odby∏a si´ w
1920 r.
Przedstawiana jest w habicie, na którym
widnieje p∏omienne Serce Chrystusa
w cierniowej koronie.

Niech nic Ci´ nie niepokoi,
niech nic Ci´ nie przera˝a!
Wszystko mija, Bóg si´ nie zmienia

znawców, historyków sztuki. Reprezentowali oni polskie wy˝sze uczelnie: Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Âlàski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Papieskà Akademi´ Teologicznà w Krakowie, Akademi´
im. Jana D∏ugosza w Cz´stochowie.
Refleksje kompetentnych osób w ró˝nych odniesieniach dotyczàcych fenomenu zwyci´skiej obrony Jasnej Góry
w du˝ym stopniu wzajemnie si´ dope∏niajà i rzucajà nowe Êwiat∏o na tamto
wydarzenie, znaczàce dla kszta∏towania
si´ to˝samoÊci i ÊwiadomoÊci narodowej
Polaków.
O miejscu obrony Jasnej Góry w dziejach Europy wypowiedzia∏ si´ Jan Pawe∏ II równie˝ w ostatniej ksià˝ce ,,Pami´ç i to˝samoÊç”. Rozmowy na prze∏omie tysiàcleci: ,,Obrona Jasnej Góry
1655 roku ma nie tylko charakter pewnego cudu historycznego, ale tak˝e
mo˝e byç interpretowana jako ostrze˝enie na przysz∏oÊç w sensie wezwania
do bacznoÊci wobec zagro˝enia, które
pochodzi∏o z Zachodu zdominowanego
zasadà ,,cuius regio eius religio”,
a tak˝e ze Wschodu, gdzie coraz bar-

Êw. Teresa z Avili

dziej umacnia∏a si´ wszechw∏adza
carów”.
Teksty referatów poprzedzajà wypowiedzi Jana Paw∏a II dotyczàce zwyci´skiej
obrony Jasnej Góry, jak równie˝ jego
kazanie wyg∏oszone, w 300. rocznic´
Êmierci o. Augustyna Kordeckiego. Zamieszczony zosta∏ tak˝e ma∏o znany
tekst autora ,,Potopu” Henryka Sienkiewicza, og∏oszony w 1903 roku. Przed∏o˝one w ksià˝ce materia∏y pos∏u˝à zapewne jako inspiracja naukowcom do
dalszych poszukiwaƒ, a tak˝e b´dà stanowi∏y pomoc dla duszpasterzy i katechetów. Organizatorzy: Klasztor Jasnogórski wraz z Uniwersytetem Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego – Instytut Teologiczny w Radomiu, stawiali sobie za cel
zainicjowanie publicznej refleksji nad
przes∏aniem zwyci´skiej obrony Jasnej
Góry, nazywanej najcz´Êciej cudownà.
/am/

„Przes∏anie Jubileuszu 350-lecia zwyci´skiej
obrony Jasnej Góry”.
Zachariasz Szczepan Jab∏oƒski OSPPE
Wydawnictwo Zakonu Paulinów ,,PAULINIANUM”
Jasna Góra – Cz´stochowa 2005, ss. 266.
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Ojciec Âwi´ty i dzieci

Najwi´ksze spotkania... z najmniejszymi
W przeddzieƒ Mi´dzynarodowego Dnia
Dziecka, 31 maja 2005 r. w polskim sejmie zosta∏a otwarta wystawa fotografii
Arturo Mari – „Jan Pawe∏ II i dzieci”.
W uroczystym otwarciu tej wyjàtkowej
ekspozycji wzià∏ udzia∏ Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Józef Kowalczyk
oraz sam Arturo Mari, dokumentujàcy
od poczàtku pontyfikat polskiego papie˝a.
Organizatorami wystawy sà: Rzecznik Praw
Dziecka, Sejm RP oraz Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne. SpecjaliÊci z Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego przejrzeli ok.
miliona zdj´ç z archiwum Servizio Fotografico „L’Osservatore Romano”. Na wystawie
w sejmie mo˝na obejrzeç plon tej starannej
selekcji: 46 fotogramów „Najwi´kszych spotkaƒ” z... najmniejszymi. W ró˝nych miejscach globu od poczàtku pontyfikatu a˝
po jego kres. Jak powiedzia∏ Sebastian
Karczewski, autor koncepcji wystawy,
najwi´ksze spotkania tego wielkiego
pontyfikatu to wcale nie spotkania
z wielkimi i s∏awnymi, ale tymi maluczkimi, bezbronnymi, najs∏abszymi i ubogimi – dzieçmi.
Relacje Jana Paw∏a z dzieçmi ca∏ego Êwiata mia∏y bowiem najg∏´bszy sens ewangeliczny.
A kto by jedno takie dziecko
przyjà∏ w imi´ moje, Mnie
przyjmuje – i to te s∏owa Chrystusa z Mateuszowej Ewangelii
sà mottem wystawy. Przyj´cie
dziecka to przecie˝ nie jednorazowy, nawet najczulszy gest, ale
najg∏´bszy fundament ludzkiej
cywilizacji – otwarcie na ˝ycie
od chwili jego pocz´cia. I to by∏
jeden z dominujàcych wàtków nauczania Ojca Êw. Jana Paw∏a II,
poczàwszy od Encykliki „Evangelium
vitae”. Fragmenty tej encykliki i innych
dokumentów papieskich, przemówieƒ
i homilii pos∏u˝y∏y autorom wystawy jako
komentarz do zdj´ç. S∏owa i obraz wzajemnie si´ tu przenikajà i dlatego poruszajà si∏à
Êwiadectwa.
Miejsce, w którym wystawa zosta∏a otwarta
– polski Sejm, ma szczególnà wymow´. Tu
przecie˝ rodzà si´ m.in. regulacje prawne dotyczàce ˝ycia pocz´tego, ustawy dotyczàce
kondycji rodziny, a wi´c i szans prawid∏owego
rozwoju dziecka. P∏yta przy wejÊciu do sejmu,
upami´tniajàca wizyt´ Jana Paw∏a II w polskim parlamencie w 1999 r., zobowiàzuje
wi´c nie tyle do sentymentalnych i pompatycznych wspomnieƒ, ale przede wszystkim
do wiernoÊci literze i duchowi nauczania Papie˝a Polaka. W przeciwnym razie pozostanie
fasadowym, pustym ozdobnikiem.
Wystawa zorganizowana w Sejmie,
nad którà patronat objà∏ Wicemarsza∏ek
Sejmu RP, Kazimierz Micha∏ Ujazdowski jest
wi´c wyrazistym aktem wiernoÊci nauce moralnej Jana Paw∏a II, który by∏ i pozostanie
sumieniem Êwiata. Potwierdzili to w swoich
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wystàpieniach na konferencji prasowej organizatorzy i goÊcie, którzy wzi´li udzia∏
w otwarciu wystawy.
Wicemarsza∏ek Sejmu Kazimierz Ujazdowski
przypomnia∏ m.in. fragment jednego z najwa˝niejszych wystàpieƒ Jana Paw∏a II na forum ONZ w 1979 r.: „Pragn´ raz jeszcze
wypowiedzieç t´ radoÊç, jakà dla ka˝dego z nas stanowià dzieci, wiosna ˝ycia,
zadatek przysz∏oÊci ka˝dej dzisiejszej ojczyzny. ˚aden kraj na Êwiecie, ˝aden
system polityczny nie mo˝e myÊleç
o swojej przysz∏oÊci inaczej, jak tylko poprzez wizj´ nowych pokoleƒ, które przej-

mujà od swoich rodziców wielorakie
dziedzictwo wartoÊci, zadaƒ i dà˝eƒ zarówno w∏asnego narodu, jak te˝ ca∏ej
ludzkiej rodziny.”
Stosunek do dzieci, podkreÊli∏ wicemarsza∏ek Kazimierz Ujazdowski, jest miarà rozwoju cywilizacji, sprawdzianem stosunku
cz∏owieka do cz∏owieka. Mi∏oÊç i szacunek
do dzieci jest dzie∏em chrystianizacji kultury,
przypomnia∏ Kazimierz Ujazdowski, dzieci
bowiem by∏y lekcewa˝one w cywilizacjach
staro˝ytnych. Chcemy, aby te pi´kne fotografie przypomina∏y nam o fundamentach
naszej cywilizacji; prawie osoby ludzkiej
do ˝ycia i prawach rodziny, podkreÊli∏:
W Polsce prawo do ˝ycia traktowane jest

jako fundament paƒstwa prawa i demokracji. Wbrew przekonaniom tych, którzy sàdzili, ˝e nieskr´powany kontakt
z nowoczesnymi spo∏eczeƒstwami europejskimi doprowadzi do przyj´cia ustawodawstwa przeciwko ˝yciu... polski
parlament 13 lat temu uchwali∏ ustaw´,
chroniàcà ˝ycie od pocz´cia do naturalnej Êmierci, która póêniej zosta∏a
wzmocniona orzeczeniem Trybuna∏u
Konstytucyjnego.
Wicemarsza∏ek wskaza∏ jednak na wiele
zjawisk zagra˝ajàcych nadal dobru dziecka,
m.in.: ubóstwo dotykajàce rodziny, dysproporcje w dost´pie do oÊwiaty, przemoc
i brutalizacja w mediach, instrumentalne
traktowanie dzieci w reklamie, godzàce
w ich godnoÊç.
Dzi´kujàc organizatorom za t´ cennà inicjatyw´, Nuncjusz Apostolski, Abp Józef Kowalczyk powiedzia∏, ˝e dziecku, temu
wielkiemu darowi Bo˝emu, Jan Pawe∏ II poÊwi´ci∏ encyklik´ bez s∏ów.
Sk∏adajà si´ na nià gesty, wyraz twarzy, Êwiadectwo dawane ca∏à postawà. To równie wa˝ne przes∏anie
do wspó∏czesnego Êwiata, które
dzi´ki talentowi Arturo Mari,
mo˝na odczytaç na wystawie.
Nuncjusz zwróci∏ uwag´, ˝e ˝egnajàc si´ z ojczyznà w czasie
ostatniej pielgrzymki, ju˝
na stopniach samolotu ca∏uje
na po˝egnanie dziecko, jakby
zdawa∏ si´ mówiç – to jest przysz∏oÊç Ojczyzny i Narodu. Dbajcie o ten dar... Kontakt z dzieckiem, które jest s∏abe, bezbronne usposabia ludzi dojrza∏ych,
by wyzwoliç si´ z ciasnego egoizmu, by stawaç si´ bardziej cz∏owiekiem, podkreÊla∏ Abp Kowalczyk.
Pomys∏odawca wystawy, Rzecznik
Praw Dziecka, Pawe∏ Jaros, powiedzia∏, ˝e w rozmowach z m∏odzie˝à wyczuwa, jak wa˝nà sprawà jest dla niej
ws∏uchiwanie si´ w jej potrzeb´ ˝ycia
w Êwiecie bezpiecznym, przyjaznym, ˝yczliwym. Âwiata, w którym cz∏owiek pragnie
dotknàç drugiego dobrà myÊlà, tak by go
rozumieç. Ta wystawa, doda∏, jest takim kawa∏kiem dobrego Êwiata, prezentem
na Dzieƒ Dziecka.
– O cierpieniach dzieci, których dotyka kryzys
ojcostwa we wspó∏czesnym Êwiecie, rozmawialiÊmy wczoraj z panem Arturo Mari, jak
bardzo cierpià dzieci wychowywane bez ojców. Jest takie zdj´cie na wystawie, mówi∏
dalej Pawe∏ Jaros, Ojciec Êwi´ty pochyla si´
nad trzema ko∏yskami; w jednej widoczne
jest ca∏e dziecko, w drugiej tylko pó∏, a z trzeciej wystaje tylko ma∏a ràczka. To nad tà trzecià pochyla si´ Jan Pawe∏ II, ale z ojcowskà
mi∏oÊcià, jakby ogarnia∏ wszystkie...
Arturo Mari wyzna∏ z wielkà skromnoÊcià, ˝e
nie by∏oby jego zdj´ç, gdyby nie charyzmat
Jana Paw∏a II. Opowiedzia∏ te˝ o jednym
wydarzeniu, które oddaje istot´ kontaktu
Rok XIV nr 11 (295)

Jana Paw∏a II z dzieçmi, a którego by∏ Êwiadkiem: – Podczas jednej z podró˝y, do Angoli,
w jednej miejscowoÊci, zwiedzaliÊmy ruiny
pierwszego koÊcio∏a katolickiego na tym terenie. Miejscowy biskup oprowadza∏ Jana Paw∏a, gdy Ojciec Êwi´ty wypatrzy∏ w pobli˝u jakàÊ ubogà chat´. Biskup próbowa∏ odciàgnàç
uwag´ Jana Paw∏a II od tej chaty, opowiadajàc dalej o historycznych ruinach... Ojciec
Êwi´ty jednak powiedzia∏: chodêmy tam.
W ubogiej chacie mieszka∏a rodzina z 10
dzieci. Nie by∏o tam nawet sto∏u ani czegoÊ,
na czym mo˝na by przysiàÊç. Ojciec Êwi´ty
usiad∏ wi´c na kamieniu. Poczàtkowo ludzie ci
i dzieci przyglàdali si´ goÊciowi w bieli nieÊmia∏o i nieufnie. Ju˝ po chwili jednak dzieci
prawie oblepi∏y Ojca Êw.; siedzia∏y mu na kolanach, na ramionach i prawie na g∏owie,
chcia∏y si´ bawiç... Dokona∏ tego prawie wy∏àcznie, wpatrujàc si´ najpierw g∏´boko
w oczy tych dzieci. To scena bardzo typowa
dla postawy Jana Paw∏a II: chcia∏ dotknàç
ludzkich spraw osobiÊcie, bezpoÊrednio.
Z wielkim wzruszeniem Arturo Mari podzieli∏
si´ te˝ bardzo intymnym Êwiadectwem ze

swojego po˝egnania z umierajàcym Ojcem
Âwi´tym: – Mówi´ to po to, bo bardzo bola∏y mnie nieprawdziwe przekazy w mediach,
˝e jest dos∏ownie opleciony jakimiÊ rurkami,
˝e jest w Êpiàczce. Do koƒca by∏ Êwiadomy...
Podzi´kowa∏ swojemu wiernemu fotografowi
za lata dyskretnej i oddanej s∏u˝by.
Opowiedzia∏ te˝ o scenie, która rozegra∏a
si´ w prywatnej kaplicy Jana Paw∏a II w Jego
ostatni Wielki Piàtek: – To by∏o przy XIV stacji Drogi Krzy˝owej, którà telewizja transmitowa∏a z Coloseum. Ojciec Êwi´ty poprosi∏
swojego sekretarza Abp. Dziwisza o podanie
Krzy˝a. Lekarze si´ sprzeciwili, ale Jan Pawe∏ II stanowczo za˝àda∏ krzy˝a, uderzy∏ pi´Êcià w fotel i krzy˝ zosta∏ przyniesiony... Ojciec Êw. przytuli∏ Krzy˝ do g∏owy i serca, i tak
zastyg∏. Âwiat tego nie widzia∏, bo w tym momencie transmisja przenios∏a si´ do Coloseum. To dla mnie dowód jego niez∏omnej
wiernoÊci Chrystusowi i Krzy˝owi... – podkreÊli∏ Arturo Mari.
Przedstawiciel Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego ˝yczy∏ wszystkim, a szczególnie dzieciom na Dzieƒ Dziecka, by owocem

Uczà, pomagajà, ratujà
Warszawskiego otrzyma∏o medal im. Florence Nightingale – najwy˝sze na Êwiecie
odznaczenia dla piel´gniarek. Wr´czono
tak˝e odznaczenia paƒstwowe dzia∏aczom
PCK i honorowym dawcom krwi.
Polski Czerwony Krzy˝ jest jednà z najstarszych organizacji humanitarnych, z ponad 86-letnià tradycjà i wielkimi zas∏ugami
w krzewieniu idei pomocy i ochrony ludzi
potrzebujàcych. Zajmuje si´ szeroko rozumianà promocjà zdrowia oraz propagowaniem prawa humanitarnego.
Mazowiecki Zarzàd Okr´gowy PCK
od wielu lat wspó∏pracuje ze Êrodowiskiem
Powstaƒców Warszawy. Podczas Powstania

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.
W „Podchorà˝ówce” Wojewoda Mazowiecki i Prezes Zarzàdu G∏ównego PCK udekorowali 26 sanitariuszek Powstania Warszawskiego najwy˝szym wyró˝nieniem PCK
– Odznakà Honorowà PCK I-go stopnia.
W imieniu wyró˝nionych sanitariuszek podzi´kowa∏a Pani Teresa Tyrajska, która powiedzia∏a, ˝e podczas tej uroczystoÊci od˝ywa pami´ç o czasach Powstania.
Warto przypomnieç, ˝e kilka sanitariuszek
i piel´gniarek PCK, uczestniczek Powstania

PoÊwi´cenie Sztandaru PCK

1-15 czerwca 2005

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Foto: Arturo Mari
z materia∏ów prasowych wystawy

PCK obejmowa∏ opiekà chorych i rannych
powstaƒców oraz osoby cywilne. Sanitariuszki i ∏àczniczki dysponowa∏y bieliznà,
ubraniami, kocami, które przekazywa∏y
powstaƒcom. Opiekà PCK otoczono dzieci
z sierociƒca przy ul. Kossaka 5, do˝ywiano
˝o∏nierzy. PCK zorganizowa∏ s∏u˝b´ zbierania informacji o zabitych i rannych ze
wszystkich mo˝liwych miejsc walki. Wed∏ug
przybli˝onych danych przekazanych przez
PCK w Powstaniu Warszawskim bra∏o udzia∏ 3 229 piel´gniarek i sanitariuszek, z których poleg∏o 416.
Na Mazowszu dzia∏a ponad 155 Klubów
honorowych Dawców Krwi PCK. W Polsce
rocznie pobiera si´ oko∏o 400 tys. litrów
krwi, z czego oko∏o 62 tys. litrów oddajà
honorowo krwiodawcy na Mazowszu.
Rafa∏ Chromiƒski

Fot. Rafa∏ Chromiƒski

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.

prze˝yç i przemyÊleƒ z tej wystawy by∏a
prawdziwa obecnoÊç rodziców przy dzieciach: – Nie w sejmie, nie w biznesie, ale
w domu. To b´dzie prawdziwy dowód wiernoÊci nauczaniu Jana Paw∏a II, zaznaczy∏...
Dzieci, które przysz∏y na wystaw´ i wraz
z Wicemarsza∏kiem Sejmu otwiera∏y wystaw´, us∏ysza∏y z g∏oÊników ojcowskie pouczenie Jana Paw∏a II:
– Szanujcie i mi∏ujcie waszych rodziców,
oni sà dla was zast´pcami Boga Stwórcy
i Ojca... Powiedzcie dzieciom, które sà
pozbawione mi∏oÊci i ciep∏a, ˝e papie˝
o nich pami´ta w swojej modlitwie...
Wystaw´ otwiera zdj´cie polskiej rodziny,
która kl´czy u stóp Jana Paw∏a II z obrazem
Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy a pod nim
papieskie s∏owo z Encykliki „Evangelium vitae”:
Polityka rodzinna musi byç filarem i motorem wszelkiej polityki spo∏ecznej.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

do polskiej bazy w Ad Diwaniyah,
gdzie odbiorcà darów jest ks. kapelan
pp∏k Waldemar Rawiƒski z Zespo∏u
Caritas Ordynariatu Polowego WP
przy Polskim Kontyngencie Wojskowym
Caritas
w Republice Iraku.

Bagram

Miƒsk Mazowiecki
W Miƒsku Maz. w dniu 20 maja 2005
roku odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 1. Pu∏k Lotnictwa MyÊliwskiego
„Warszawa”. W koÊciele pw. NajÊwi´tszej
Maryi Panny Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski wraz z dziekanem Si∏ Powietrznych ks. p∏k. Józefem Srogoszem
i ks. dziekanem dekanatu Miƒsk Mazowiecki celebrowa∏ Msz´ Êw. w intencji poleg∏ych i zmar∏ych lotników 1. Pu∏ku
Lotnictwa MyÊliwskiego „Warszawa”. Kazanie wyg∏osi∏ ks. abp S∏awoj L. G∏ódê,
by∏y Biskup Polowy WP. Po Mszy Êw. uczestnicy w zwartym szyku przeszli pod pomnik
upami´tniajàcy 1. Pu∏k Lotnictwa MyÊliwskiego w parku miejskim, gdzie odby∏o si´
ods∏oni´cie i poÊwi´cenie pomnika. PoÊwi´cenia dokonali ks. abp S∏awoj
L. G∏ódê i ks. bp gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
Projekt pomnika jest dzie∏em gen. pil.
Henryka Micha∏owskiego. Du˝e zas∏ugi
w realizacji projektu mia∏ gen. pil. Micha∏ Harmoza.
Tradycje tego˝ pu∏ku kultywujà 1. Eskadra Lotnicza oraz 23. Baza Lotnicza.
UroczystoÊci zakoƒczy∏ pokaz sztucznych
Zjk
ogni.

Gliwice
Dla upami´tnienia 61. rocznicy zdobycia przez II Korpus Polski Wzgórza
Monte Cassino w dniu 18 maja 2005
roku w KoÊciele garnizonowym pw. Êw.
Barbary w Gliwicach odby∏a si´ uroczysta Msza Êwi´ta. W uroczystoÊci swe
poczty sztandarowe wystawi∏y stowarzyszenia i organizacje kombatanckie.
Liturgi´ uÊwietni∏y zespo∏y „Kombatant”
i „Sami Swoi”.
Msz´ koncelebrowa∏ proboszcz parafii
wojskowej ks. pp∏k Stefan Zdasienia.
TreÊç homilii w pe∏ni podkreÊli∏a wa˝noÊç tego wydarzenia dla historii narodu polskiego.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci odÊpiewano symbolicznà pieÊƒ „Czerwone
maki na Monte Cassino…”
Powy˝sza uroczystoÊç zbieg∏a si´ z 85.
rocznicà urodzin Papie˝a Jana Paw∏a II.
To w∏aÊnie w Jego intencji zosta∏o od-
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prawione Nabo˝eƒstwo ku czci NajÊwi´tszej Marii Panny. Modlitwom tym
przewodniczy∏ Ks. kpt. Stanis∏aw Garbacik.
Przed koÊcio∏em pod pomnikiem Ojca
Âwi´tego wart´ honorowà wystawi∏ HuSG
fiec Ziemi Gliwickiej.

Al Hillah
W dniach 17–18 maja w Camp „Charlie” w Al Hillah przebywa∏ w goÊcinie
wÊród ˝o∏nierzy salwadorskich Minister
Obrony Narodowej tego kraju pan Oto
Alejendro Moreno.
W wizycie towarzyszy∏ ministrowi ks. Biskup polowy J.E. Fabio Colindrez. Odwiedzi∏ on tak˝e naszych ˝o∏nierzy
i wspólnie modli∏ si´ w polskiej kaplicy.
Wizyt´ zakoƒczy∏a wspólna Msza Êw.
celebrowana przez J.E. Ks. Biskupa oraz
kapelanów poszczególnych kontyngentów: salwadorskiego, s∏owackiego i polskiego. Od polskich ˝o∏nierzy Ks. Biskup otrzyma∏ polsko-angielski „Modlitewnik ˚o∏nierza” oraz tzw. „Powiernik
˝o∏nierski” (tabliczk´ metalowà z modlitwà).
Na zakoƒczenie wizyty Ks. Biskup udzieli∏ szczególnego b∏ogos∏awieƒstwa dla
AB
ksi´˝y kapelanów.

Wroc∏aw
– Ad Diwaniyah
W odpowiedzi na proÊb´ polskich lekarzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak organizujàcych pomoc medycznà dla miejscowej ludnoÊci w Iraku – tzw. „bia∏e niedziele” Caritas
przekaza∏a leki i Êrodki opatrunkowe.
WÊród darów znalaz∏y si´ maÊci i Êrodki przeciwuczuleniowe, syropy na choroby uk∏adu oddechowego i pokarmowego dla dzieci, witaminy, tabletki
przeciwbólowe dla doros∏ych. W sumie
wys∏ano ponad pó∏ tony lekarstw
na ∏àcznà kwot´ 15 674,97 USD.
Dary zosta∏y przetransportowane drogà powietrznà z lotniska we Wroc∏awiu

W dniu 16 maja 2005 roku stanowisko
kapelana w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bagram w Afganistanie objà∏
ks. kpt. mar. Jan Zapotoczny. Zmieni∏ on
ks. mjr. Andrzeja Jakubiaka, który powróci∏ do kraju.
W dniu 18 maja 2005 roku ksiàdz kapelan zorganizowa∏ modlitwy w intencji Jana Paw∏a II z okazji 85. rocznicy jego
urodzin. W modlitwie liturgicznej uczestniczyli ˝o∏nierze VII zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego stacjonujàceZjk
go w Bagram.

Jasna Góra
W dniach 20–22 maja 2005 r. na Jasnej Górze w czasie X Jubileuszowej
Pielgrzymki Zwiàzku Harcerstwa Polskiego spotka∏a si´ braç harcerska
z ca∏ej Polski. Has∏em tegorocznej pielgrzymki by∏y s∏owa: „PrzybyliÊmy oddaç
Mu pok∏on” nawiàzujàce do wakacyjnego spotkania m∏odzie˝y z Ojcem
Âwi´tym w Koloni.
Msz´ Êwi´tà dla uczestników pielgrzymki odprawi∏ Jego Ekscelencja Ksiàdz
Arcybiskup Stanis∏aw Nowak Metropolita Cz´stochowski.
Biskupa Polowego reprezentowa∏ Krajowy Koordynator Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy ks. kmdr Leon Szot.
W przes∏aniu skierowanym do harcerzy
Biskup Polowy nawiàza∏ do Betlejemskiego Âwiat∏a, na stra˝y którego stojà
harcerze. To w∏aÊnie oni wiedzà najlepiej, ile trzeba si´ natrudziç, by to Êwiat∏o „pokoju” nie zgas∏o. Biskup Polowy
zaapelowa∏, by bracia i siostry harcerze
byli stra˝nikami Chrystusowego pokoju
na co dzieƒ; ˝yczy∏, by goÊci∏ on w sercach i rodzinach harcerskich oraz by
harcerska s∏u˝ba przepe∏niona autentycznà troskà o drugiego cz∏owieka by∏a znakiem pokolenia Jana Paw∏a II.
L. S.

Warszawa
Po nabo˝eƒstwie majowym w dniu 25
maja 2005 r., przed godzinà 19.00, Katedr´ Polowà nawiedzi∏ Arcybiskup Luxemburga, Fernand Franck. Arcybiskup
Franck przyby∏ do Katedry w towarzystwie
Prymasa Kard. Józefa Glempa; jest bowiem goÊciem Konferencji Episkopatu
Polski. Do Katedry Polowej obaj hierarchowie przyjechali wprost z Kurii Warszawsko–Praskiej, gdzie goÊci∏ ich Abp
S∏awoj Leszek G∏ódê. GoÊç z Luxembur-
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ga wzià∏ udzia∏ w centralnej procesji Bo˝ego Cia∏a.
W progach Katedry arcypasterza z Luxemburga powitali Wikariusz Generalny,
ks. p∏k S∏awomir ˚arski oraz sekretarz Biskupa Polowego ks. mjr Jan Osiƒski.
Wraz z Abp. z Luxemburga przyby∏ równie˝ ks. Henryk Kruszewski (omi) z Polskiej Misji Katolickiej w Luxemburgu.
Po modlitwie u stopni o∏tarza kap∏ani wys∏uchali utworu Bacha w wykonaniu organisty katedry Leszka Goreckiego. Sekretarz Biskupa Polowego oprowadzi∏
goÊci po Katedrze.
W Kaplicy Katyƒskiej Abp Fernand Franck
dokona∏ pamiàtkowego wpisu. ˚ywe zainteresowanie Arcybiskupa wzbudzi∏
szczególnie wystrój Kaplicy Katyƒskiej;
urna z prochami pomordowanych oficerów, umieszczona na o∏tarzu w 65. rocznic´ tej zbrodni ludobójstwa; Figura
Chrystusa w jednym z bocznych o∏tarzy
oraz historia przestrzelonego Krucyfiksu,
przywiezionego z Ba∏kanów, w kruchcie
katedry.
ESJ

Ustka
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
w dniu 24 maja 2005 roku przyby∏ do Ustki w celu przeprowadzenia wizytacji kanonicznej. W ramach wizytacji Ksiàdz Biskup
celebrowa∏ Msz´ Êw. i wyg∏osi∏ kazanie,
zwiedzi∏ sal´ tradycji Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej oraz poÊwi´ci∏ sto∏ówk´ i kuchni´ Caritasu.
W pierwszym dniu (tj. 24 maja br.) wizytacji kanonicznej Parafii wojskowej
w Ustce Biskup Polowy celebrowa∏ uroczystà Msz´ Êw. w koÊciele garnizonowym pw. Êw. ¸ukasza. Wraz z Ksi´dzem
Biskupem Msz´ Êw. koncelebrowali ks.
kmdr por. Zygmunt Kaêmierczak, proboszcz wizytowanej parafii oraz ks. mjr
Zbigniew K´pa, Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej WP. We Mszy Êw.
uczestniczy∏a kadra dowódcza Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej im. Józefa Unruga w Ustce oraz w∏adze miejskie
i gminne.
Biskup podzi´kowa∏ parafianom za modlitwy podczas jego przygotowaƒ do konsekracji biskupiej oraz obecnie w czasie
pe∏nienia obowiàzków pasterza Diecezji
Wojskowej. Wyrazi∏ tak˝e wdzi´cznoÊç
za modlitwy podczas choroby Jana Paw∏a II oraz podczas jego pogrzebu.
– Obecnie – mówi∏ Biskup, wracamy do
nauczania Jana Paw∏a II.

Nast´pnego dnia nowowcieleni ˝o∏nierze-marynarze z∏o˝yli przysi´g´ na rynku miasta. Poprzednia przysi´ga w tym miejscu
Zjk
odby∏a si´ czterdzieÊci lat temu.

Warszawa
Organizatorzy Wielkiego Konkursu Papieskiego serdecznie dzi´kujà tym wszystkim,
którzy wzi´li udzia∏ w og∏oszonym konkursie o Papie˝u Janie Pawle II i nades∏ali wiersze oraz wspomnienia.
Ideà konkursu by∏o podzielenie si´ swoimi
uczuciami i odczuciami, które w tych trudnych chwilach, kiedy umiera∏ Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II by∏y obecne w naszych sercach.
Organizatorzy konkursu otrzymali bardzo
du˝o prac, wspania∏à poezj´, z której naprawd´ trudno wy∏oniç te najlepsze wiersze. Dlatego te˝ Organizatorzy poprosili
o fachowà ocen´ tych wierszy Ksi´dza Wies∏awa Niew´g∏owskiego – poet´ i duszpasterza Êrodowisk twórczych, oraz pana Ernesta Brylla – znakomitego pisarza.
Po zakoƒczeniu prac Komisji Konkursowej
wyniki i nades∏ane utwory (wybór) zostanà
zamieszczone w „Naszej S∏u˝bie” oraz
na stronie internetowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (http://www.ordynariat.opoka.org.pl)
Ks. kpt. Pawe∏ Piontek

Radom
Biskup Polowy odwiedzi∏ Garnizon Wojskowy Radom przy okazji uroczystoÊci jubileuszowych 500-lecia Konstytucji „Nihil novi”.
Ksiàdz Biskup koncelebrowa∏ Msz´ Êw.
w radomskiej katedrze. WczeÊniej odwiedzi∏ 2. OÊrodek Szkolenia Lotniczego
oraz 1. Komend´ Lotniska w Radomiu.
Miasto Radom obchodzi∏o uroczyÊcie
w dniu 24 maja br. 500. rocznic´ uchwalenia w Radomiu Konstytucji „Nihil novi”.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw. celebrowanà w katedrze pod przewodnictwem ksi´dza kardyna∏a Józefa Glempa,
Prymasa Polski. Koncelebransami byli
m.in. Abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz
Apostolski w Polsce, Bp Andrzej Dziuba –
Biskup ¸owicki, Bp Tadeusz P∏oski – Biskup Polowy Wojska Polskiego oraz miejscowi Biskupi: Bp Zygmunt Zimoƒ – Ordynariusz Radomski, Bp Edward Materski,
Bp Adam Odzimek i Bp Stefan Siczek.
Koncelebrowali tak˝e liczni kap∏ani.
Przed Mszà Êw. Biskup Polowy gen. bryg.
Tadeusz P∏oski z∏o˝y∏ wizyt´ w 2. OÊrodku

Szkolenia Lotniczego i w 1. Komendzie
Lotniska w Radomiu. Na terenie koszar
zosta∏ podj´ty przez p∏k. dypl. pil. Jerzego
Chojnowskiego oraz pp∏k. pil. Grzegorza
Lisowskiego.
Ordynariusz Polowy dokona∏ poÊwi´cenia
kaplicy w odnowionym „koszarowcu”,
w którym mieÊci si´ m.in. pomieszczenie
s∏u˝by dy˝urnej 1. Komendy Lotniska oraz
wyremontowana sto∏ówka.
Biskup Polowy zapozna∏ si´ z planami szkoleniowymi OÊrodka Szkoleniowego oraz
z funkcjonowaniem Komendy Lotniska.
Zwiedzi∏ tak˝e eskadr´ samolotów, które
u˝ywa Zespó∏ Akrobatyczny „Orliki”. Biskup
genera∏ odwiedzi∏ tak˝e koÊció∏ garnizonowy w Radomiu i spotka∏ si´ z proboszczem
Zjk
ks. pp∏k. Januszem Radzikiem.

Kielce
WyÊwi´cony dnia 28 maja 2005 roku przez
pos∏ug´ J.E. Biskupa Polowego WP gen.
bryg. dra Tadeusza P∏oskiego, ks. Pawe∏
G∏owala w niedziel´ 29 maja br. odprawi∏
Msz´ Êw. prymicyjnà w swojej rodzinnej parafii pod wezwaniem Podwy˝szenia Krzy˝a
Âwi´tego w Kielcach. W koncelebrze wraz
z Prymicjantem Eucharysti´ celebrowali: ks.
dr hab. Wojciech Misztal z PAT w Krakowie,
ks. p∏k dr Kazimierz Tuszyƒski i ks. mjr Marek Strzelecki. Pos∏ug´ mandukatora pe∏ni∏
ks. mgr Marek Ledwo˝yw SDB, proboszcz
parafii.
Neoprezbiter zosta∏ powitany tak˝e przez
ró˝ne grupy parafialne, w tym w imieniu
parafii garnizonowej w Kielcach przez
P. Stanis∏awa i Zuzann´ Jarosiƒskich. OkolicznoÊciowà homili´ prymicyjnà wyg∏osi∏
ks. mjr mgr Marek Strzelecki – proboszcz
parafii garnizonowej w ¸odzi.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. przemówi∏ ks.
p∏k dr Kazimierz Tuszyƒski, przekazujàc
zapewnienie J. E. Biskupa Polowego WP
gen. bryg. dra Tadeusza P∏oskiego o pami´ci i ∏àcznoÊci modlitewnej. Nast´pnie
pogratulowa∏ Prymicjantowi przyj´cia
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich w Diecezji Wojskowej, sk∏adajàc Mu równoczeÊnie serdeczne ˝yczenia.
Ksiàdz pu∏kownik z∏o˝y∏ gratulacje Rodzicom Neoprezbitera za to, ˝e oddali syna na s∏u˝b´ Bogu wÊród spo∏ecznoÊci
mundurowej.
Na zakoƒczenie liturgii ksiàdz Pawe∏ G∏owala serdecznie podzi´kowa∏ wszystkim, których spotka∏ na drodze do kap∏aƒstwa
i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa prymicyjnego.
WM
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To nie moc zbawia, lecz mi∏oÊç.

Benedykt XVI, papie˝

Bo˝e Cia∏o w bazie wojskowej Ad Diwaniyah, 26 maja 2005 r.

