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Gdy brak Êwi´tego, w narodzie robi si´ ciemno i ludzie nie widzà dróg,
którymi im nale˝y post´powaç... Naród karleje!
B∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Odkryç pi´kno niedzieli
W szczególnoÊci ka˝da parafia wezwana jest, by odkryç na nowo pi´kno niedzieli, Dnia Paƒskiego, kiedy uczniowie Chrystusa odnawiajà w Eucharystii jednoÊç
z Tym, który nadaje sens radoÊciom i trudom dnia codziennego. „Nie mo˝emy ˝yç
bez niedzieli” – wyznawali pierwsi chrzeÊcijanie, nawet za cen´ ˝ycia, i my tak˝e wezwani jesteÊmy, aby powtarzaç to dzisiaj.
W oczekiwaniu na to, ˝e udam si´ osobiÊcie w przysz∏à niedziel´ do Bari na celebr´
eucharystycznà, ju˝ teraz duchowo ∏àcz´ si´
z tym wa˝nym wydarzeniem koÊcielnym.
Wzywamy razem wstawiennictwa Maryi
Panny, a˝eby dni tak intensywnej modlitwy
i adoracji Chrystusa Eucharystii wzbudzi∏y
w KoÊciele w∏oskim odnowiony zapa∏ wiary,
nadziei i mi∏oÊci. Maryi pragn´ te˝ zawierzyç wszystkie dzieci, dorastajàcà m∏odzie˝
i ludzi m∏odych, przyst´pujàce w tym okresie do Pierwszej Komunii Âwi´tej, bàdê
otrzymujàcych sakrament bierzmowania.
W tej intencji odmówimy teraz „Angelus”,
prze˝ywajàc na nowo wraz z Maryjà tajemnic´ zwiastowania.

Drodzy Bracia i Siostry!
Jezus objawi∏ nam tajemnic´ Boga: On,
Syn, da∏ nam poznaç Ojca, który jest w niebie i da∏ nam Ducha Âwi´tego, Mi∏oÊç Ojca i Syna. ChrzeÊcijaƒska teologia wyra˝a
prawd´ o Bogu w tych s∏owach: jedyna istota w trzech postaciach. Bóg nie jest samotnoÊcià, lecz doskona∏à jednoÊcià. Dlatego
osoba ludzka, obraz Boga, realizuje si´
w mi∏oÊci, która jest darem z siebie.
Kontemplujemy tajemnic´ mi∏oÊci Boga,
uczestniczàc w sposób podnios∏y w NajÊwi´tszej Eucharystii, sakramencie Cia∏a i Krwi
Chrystusa, wyobra˝eniu Jego odkupieƒczej
Ofiary. Dlatego rad jestem, ˝e mog´ skierowaç dzisiaj, w uroczystoÊç Trójcy PrzenajÊwi´tszej, pozdrowienie do uczestników Kongresu Eucharystycznego w∏oskiego KoÊcio∏a,
który rozpoczà∏ si´ wczoraj w Bari.
W sercu Roku Eucharystii lud chrzeÊcijaƒski
gromadzi si´ wokó∏ Chrystusa, obecnego
w NajÊwi´tszym Sakramencie, êródle
i szczycie swego ˝ycia i pos∏annictwa.

Benedykt XVI, papie˝

Fragment rozwa˝ania przed modlitwà „Anio∏
Paƒski”, 22.05.2005

Fot. Krzysztof St´pkowski

Pytanie do x. Markiewicza
mam do ciebie jedno pytanie
dlaczego nie omija∏eÊ
ka∏u˝
bagien
b∏ota
czemu nie pobieg∏eÊ
niczym sprinter
trasà wysypanà granitem
ona te˝
prowadzi∏a do edenu
bo widzisz w tym b∏ocie le˝a∏
skarb
Ks. Dariusz Kielar (Michalita)

Liturgia
KoÊcio∏a

19 Czerwca – XII Niedziela Zwyk∏a [Mt 10,
26-33]
„... Nie bójcie si´ tych, którzy zabijajà
cia∏o...”
Jezus wzywa nas do opowiedzenia si´ komu
my chcemy si´ przypodobaç – Bogu czy ludziom? Jako prawdziwi ChrzeÊcijanie mamy
prawo i obowiàzek w otwarty sposób g∏osiç
i strzec tajemnic wiary, nie zwa˝ajàc na przeciwnoÊci ze strony innych. Jednak czy zawsze
wartoÊci duchowe sà w naszym ˝yciu nadrz´dne i czy w swym post´powaniu nie kierujemy si´ cz´sto naszà ludzkà logikà, a nie Bo˝à mi∏oÊcià?
24 Czerwca – UroczystoÊç Narodzenia Êw. Jana Chrzciciela [¸k 1, 57-66.80.]
„... Kim˝e b´dzie to dzieci´, bo istotnie
r´ka Paƒska by∏a z nim...”
Bóg dzia∏a w naszym ˝yciu liczne cuda. Nawet
podesz∏a wiekiem El˝bieta zostaje matkà Jana, który b´dzie zwiastowa∏ nadejÊcie Mesjasza. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tak po ludzku
ju˝ nic w naszym ˝yciu zmieniç si´ nie mo˝e.
Jednak sami nie wiemy co Bóg zapisa∏ dla nas
w swych planach i jakà misjà nas obdarzy tak,
jak wybra∏ Êwi´tego Jana.
26 Czerwca – XIII Niedziela Zwyk∏a [Mt 10,
37-42]
„... Kto nie bierze swego krzy˝a, a idzie
za Mnà, nie jest mnie godzien...”
Jezus ukazuje nam jak ci´˝ka jest droga, aby
zostaç Jego uczniem. Po ludzku nakazy i zakazy, a tak˝e prawa jakie ukazuje nam Chrystus wydajà si´ nam nieosiàgalne. Jednak b´dàc ludêmi wiary musimy równie˝ byç przygotowani na wyrzeczenia i kompromisy, które
sprawiajà, ˝e przybli˝amy si´ coraz bardziej
do Królestwa Bo˝ego.
29 Czerwca – UroczystoÊç Êw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a [Mt 16, 13-19]
„... Ty jesteÊ Mesjasz, Syn Boga ˝ywego...”
Jezus pokazuje nam, jak wielkà wag´ przyk∏ada do wypowiedzi swych uczniów. Chocia˝
jest Bogiem i wie wszystko to jednak z wielkim
szacunkiem przys∏uchuje si´ wypowiedziom
swych uczniów, dajàc tym samym wyraz pe∏nej akceptacji ich zdaniom. Równie˝ i my poprzez naszà postaw´ mamy przyczyniaç si´
do wzmocnienia naszego koÊcio∏a, którym dla
nas jest nasza parafia, aby tu w najbli˝szym
gronie stawaç si´ opokà na wzór Êwi´tego
Piotra.

Ks. mjr. Zbigniewowi K´pie,
Szefowi Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej WP
wyrazy wspó∏czucia i zapewnienia o pami´ci w modlitwie
w zwiàzku ze Êmiercià Ojca Józefa
sk∏ada
Redakcja
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Na ok∏adce:
Msza beatyfikacyjna podczas III Krajowego Kongresu Eucharystycznego,
Warszawa, pl. Pi∏sudskiego, 19 czerwca 2005 r.
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III Krajowy Kongres Eucharystyczny
Bez Âwi´tych Polska sobie nie poradzi
W drugim dniu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego, 19 czerwca 2005 r. na placu Pi∏sudskiego w Warszawie do chwa∏y o∏tarzy zostali wyniesieni trzej polscy kap∏ani: Ks. W∏adys∏aw Findysz, Ks. Ignacy K∏opotowski i Ks. Bronis∏aw Markiewicz. Z delegacji Papie˝a Benedykta XVI Mszy Êw. beatyfikacyjnej przewodniczy∏ Prymas Polski
kard. Józef Glemp, a homili´ wyg∏osi∏ Przewodniczàcy Konferencji Episkopatu Polski,
Abp Józef Michalik. SzeÊç lat temu w tym samym miejscu, 13 czerwca 1999 r. Ojciec
Êwi´ty Jan Pawe∏ II beatyfikowa∏ 108 m´czenników II wojny Êwiatowej, wÊród których
by∏ m.in. B∏. kapelan ks. W∏adys∏aw Miegoƒ.
Historycznym momentem tych uroczystoÊci by∏
równie˝ akt pojednania w duchu „przebaczamy
i prosimy o przebaczenie” mi´dzy koÊcio∏em
rzymsko-katolickim a koÊcio∏em grekokatolickim
na Ukrainie. W uroczystoÊci uczestniczyli hierarchowie z Ukrainy z biskupem Lubomyrem Huzarem ze Lwowa.
Sylwetki trzech kandydatów na o∏tarze przedstawili ordynariusze diecezji, z którymi zwiàzali swe ˝ycie trzej S∏udzy Bo˝y. Postaç Ksi´dza W∏adys∏awa
Findysza (1907–1964) przybli˝y∏ zebranym
na placu oraz przed telewizorami biskup diecezji
rzeszowskiej Kazimierz Górny. Ksiàdz Findysz jako
pierwszy Polak zosta∏ og∏oszony m´czennikiem
systemu komunistycznego. PrzeÊladowany i skazany przez komunistyczny sàd za gorliwoÊç kap∏aƒskà i wiernoÊç w wype∏nianiu obowiàzków duszpasterskich.
– Jego pogrzeb (w sierpniu 1964 r.) – mówi∏ bp
Górny – sta∏ si´ wielkà publicznà manifestacjà
wiary i sprzeciwu wobec dzia∏aƒ w∏adz komunistycznych. Na grobie swojego proboszcza parafianie z Nowego ˚migrodu, umieÊcili motyw Dobrego Pasterza, który gotów jest oddaç ˝ycie za powierzone Mu owce.
O ofiarnym ˝yciu Ksi´dza Bronis∏awa Markiewicza
(1842–1912) mówi∏ ordynariusz diecezji przemyskiej abp Józef Michalik. – Ksiàdz Markiewicz poÊwi´ci∏ ca∏e ˝ycie wychowaniu dzieci i m∏odzie˝y
najbiedniejszej, zaniedbanej, opuszczonej, sierocej. Pragnà∏ ofiarowaç im ludzkà ˝yczliwoÊç i dobroç: „Chcia∏bym zebraç miliony dzieci i m∏odzie˝y ze wszystkich krajów i narodów. ˚ywiç ich
za darmo i przyodziewaç ich na duszy i na ciele
(ks. Markiewicz)”. Swoim córkom i synom duchowym, Michalitkom i Michalitom, da∏ przyk∏ad umi∏owania modlitwy i przyk∏ad bezinteresownej troski o zbawienie duszy ludzkiej.
Postaç S∏ugi Bo˝ego Ignacego K∏opotowskiego
(1866–1931), aposto∏a Êrodków spo∏ecznego
przekazu, za∏o˝yciela zgromadzenia Sióstr Loretanek, przedstawi∏ ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp S∏awoj Leszek G∏ódê. Ksiàdz K∏opotowski wraz ze Êw. Maksymilianem Kolbe mo˝e
byç uznany za pioniera ewangelizacji medialnej
w Polsce.
Ksiàdz K∏opotowski mawia∏: „Maszyna drukarska
jest kazalnicà naszych czasów. Gdyby dziÊ ˝y∏ Êw.
Pawe∏, by∏by dziennikarzem”.
W homilii abp Michalik mówi∏ m.in. o przes∏aniu
kongresów eucharystycznych, które majà przede
wszystkim zbli˝aç wiernych do Chrystusa, ˝yjàcego
poÊród nas, karmiàcego nas swoim Cia∏em.
– Chcemy równie˝ – powiedzia∏ abp Michalik
–, ukazywaç Chrystusa, sens naszego ˝ycia,
wszystkim poszukujàcym, zmagajàcym si´ w wierze, z ˝yciem, zmagajàcym si´ ze sobà…
Wobec dramatu Golgoty, dwaj uczniowie z Emaus
uciekali przed przeÊladowcami, mówi∏ dalej abp
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Michalik, a w∏aÊciwie chcieli si´ odciàç od swojego z∏amanego ˝ycia, od przekreÊlonych nadziei.
– MyÊmy si´ tyle po Nim spodziewali, lepiej zapomnieç, udaç w innà drog´, zakonspirowaç… Ale
czy mo˝na wierzyç w konspiracji, w ukryciu? Czy
mo˝na byç uczniem Jezusa w konspiracji? Zazwyczaj bywa tak, ˝e albo konspiracja unicestwi bycie
uczniem, albo bycie uczniem unicestwi konspiracj´, podkreÊli∏ ordynariusz przemyski.
To „j´zyk serca”, a nie argumenty czysto rozumowe, ostatecznie otworzy∏ uczniów na obecnoÊç
Chrystusa, podkreÊli∏ abp Michalik. Kaznodzieja
przypomnia∏ te˝ autentyczne wydarzenie z Kongresu Eucharystycznego z Filadelfii w 1977 r. Tamtejsza telewizja pokaza∏a Matk´ Teres´ z bp Camarà i jednym z kardyna∏ów. Reporter mówi∏
do Matki Teresy: jesteÊ wspania∏à kobietà, podziwianà, tyle dokona∏aÊ… ale biskupi, papie˝, koÊció∏ … i tu zaczà∏ atakowaç, wypominaç ró˝ne
bolesne sprawy koÊcio∏a. Matka Teresa spokojnie
s∏ucha∏a i po chwili spokojnie powiedzia∏a: – Pan
nie wyglàda na szcz´Êliwego, pewnie nie najlepiej
si´ pan czuje i potrzebuje pokoju. Pokój jest darem
Jezusa Eucharystycznego, pan powinien si´ modliç o ten dar. – Ale ja nie umiem si´ modliç.
Wtedy Matka Teresa uj´∏a r´k´ biskupa Camary
i kardyna∏a i powiedzia∏a: wspólnie zaczniemy si´
modliç za Pana…
JesteÊmy tu po to, by modliç si´ z Jezusem za siebie wzajemnie, podkreÊli∏ abp Michalik, i uczyç si´
od Niego, jak ˝yç, by nie powtarzaç cudzych i w∏asnych b∏´dów.” Tych b∏´dów w ˝yciu cz∏owieka
i narodów mo˝e byç wiele. Wa˝niejsze jednak jest

to, jak na nie patrzymy; czy umiemy i chcemy
uznaç b∏àd, fa∏sz na naszej drodze, czy chcemy
zawróciç, naprawiç z∏o. W j´zyku wiary pytamy;
czy chcemy si´ nawróciç, czy chcemy przebaczaç
i prosiç Boga i ludzi o przebaczenie… Cz∏owiek
nie mo˝e si´ odwracaç od w∏asnej przesz∏oÊci.
Krytycznie na nià patrzeç potrafià tylko ludzie odwa˝ni, màdrzy, szlachetni…
Przypominajàc s∏owa biskupów polskich do biskupów niemieckich: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – abp Michalik zwróci∏ si´ tymi s∏owami
do braci Ukraiƒców. – Nie chcemy wo∏aç s´dziów,
buchalterów, ani reporterów, aby licytowaç, kto wi´cej wycierpia∏, kto zaczà∏ pierwszy. Sàd sprawiedliwy w pierwszym rz´dzie nale˝y do Boga, bo to On
zosta∏ w pierwszym rz´dzie skrzywdzony, nie my. Historycznej, bolesnej prawdy nie trzeba si´ baç.
Tym boleÊniejsza to prawda, ˝e niezabliêniona,
nieprzebaczona. Zraniona mi∏oÊç nie∏atwo owocuje, podkreÊli∏ abp Michalik. – Bez uznania win
nie godzi si´ jednak zbli˝yç do tajemnicy krzy˝a
i Eucharystii…
O wielkim darze OpatrznoÊci dla narodu, jakim
sà trzej kap∏ani, ze swoimi jak˝e aktualnymi przes∏aniami dla wspó∏czesnych Polaków mówi∏ abp
Michalik w dalszej cz´Êci homilii.
– Zamiast pomóc zagubionym ludziom leczyç
chore myÊlenie, organizuje si´ w sposób wyrafinowany parady równoÊci. Czy˝ nie potrzeba dziÊ determinacji B∏ogos∏awionego ks. Findysza w walce
o zachowanie norm Bo˝ych w ˝yciu rodziny i spo∏eczeƒstwa?! S∏ysz´ opinie, ˝e pasterze KoÊcio∏a
nie zabierajà g∏osu w sprawie ostatnich warszawskich wydarzeƒ. Zabierajà, tylko trzeba tego g∏osu
s∏uchaç. Na kilka dni przed tym smutnym spektaklem Ojciec Êwi´ty Benedykt XVI mówi∏: „Ró˝ne sà
formy rozk∏adu ma∏˝eƒstwa w naszych czasach:
wolne zwiàzki, ma∏˝eƒstwa na prób´, czy te˝
pseudoma∏˝eƒstwa osób tej samej p∏ci. Sà one
wyrazem anarchicznej wolnoÊci, mylonej z prawdziwà wolnoÊcià. Rodzinie dziÊ gro˝à pi´trzàce si´
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3

trudnoÊci i niebezpieczeƒstwa, dlatego potrzebna jest jej ewangelizacja i wsparcie”.
Mi´dzy tolerancjà a promocjà jest jednak ró˝nica,
zauwa˝y∏ abp Michalik, w zwiàzku z tzw. paradà
równoÊci… Przypominajàc razem z ofiarà b∏. Ks.
Findysza m´czeƒstwo polskich kap∏anów i Êwieckich w okresie komunizmu, ordynariusz przemyski
podkreÊli∏, ˝e ich ofiara leg∏a u fundamentów polskiej wolnoÊci. – Jest ich wielu Êwieckich i duchownych, bestialsko szkalowanych, przeÊladowanych,
nawet mordowanych za obron´ honoru i ∏adu
moralnego w Ojczyênie. Czy mo˝na o nich zapomnieç?! Jest wÊród nich: student krakowski Staszek Pyjas, warszawski licealista Grzegorz Przemyk, wybitny kap∏an warszawski ks. Zygmunt Kaczyƒski, dyrektor Katolickiej Agencji Informacyjnej,
redaktor Tygodnika Warszawskiego, ks. Popie∏uszko, ks. Zych, ks. Suchowolec, Niedzielak i tylu innych. Za nich wszystkich dzi´kujemy Bogu i ludziom. Polska i dziÊ potrzebuje odwa˝nych Êwiadków wiernoÊci zasadom Ewangelii. Bez Êwi´tych
Polska sobie nie poradzi. Przytaczajàc alarmujàce
dane UNICEF o g∏odnych polskich dzieciach,
o bezrobociu, abp Michalik przypomnia∏ dzie∏a
mi∏osierdzia Ksi´dza Bronis∏awa Markiewicza.
Na placu Pi∏sudskiego po raz drugi, po s∏owach
wypowiedzianych przez Jana Paw∏a II, pad∏y prorocze s∏owa tym razem B∏. Ksi´dza Markiewicza: „Polacy, poniewa˝ Pan Najwy˝szy Was umi∏owa∏ wi´cej ni˝ inne narody, dopuÊci∏ na was ten ucisk, to
cierpienie, abyÊcie oczyÊciwszy si´ z grzechów stali
si´ wzorem dla innych narodów. Bóg wyleje na
Was wielkie ∏aski i dary. Najwy˝ej zaÊ Pan Bóg was
wyniesie, gdy dacie Êwiatu wielkiego papie˝a.”
Ten wielki spo∏ecznik postawi∏ w centrum swego
˝ycia nie dynamik´ zewn´trznà, lecz dynamizm
modlitwy. Abp Michalik przypomnia∏ te˝ s∏owa
trzeciego B∏ogos∏awionego, ks. Ignacego K∏opotowskiego, aposto∏a s∏owa drukowanego, który
mówi∏: Dobra ksià˝ka i pismo sà chlebem dla duszy. Troska o pras´ katolickà to zadanie dla ka˝dej
parafii i ruchów duchowoÊci, podkreÊli∏ abp Michalik. – Trzeba jednoczeÊnie mobilizowaç wra˝liwoÊç spo∏ecznà i dezaprobat´ na pisma obce,
promujàce nieludzkà etyk´ egoizmu, u˝ycia, pornografii i zysku. Nie jest bez znaczenia, co czytamy, co oglàdamy i czyimi stajemy si´ uczniami

– mówi∏ dalej kaznodzieja – Jezusa, czy fa∏szywych
proroków, ∏udzàcych obietnicami, których nie zamierzajà spe∏niç. Nie szukajmy nauczycieli ∏atwych, s∏uchajmy nauczycieli wymagajàcych. Nie
sà popularni, ale bezpieczni…
Po homilii Prymas Glemp i Bp Huzar odczytali
modlitw´ pojednania oraz wymienili braterskie
uÊciski. W procesji z darami i relikwiami B∏ogos∏awionych sz∏y rodziny z Ukrainy oraz przedstawiciele zgromadzeƒ zakonnych.

Z telebimu na palcu Pi∏sudskiego pop∏yn´∏y te˝
s∏owa Benedykta XVI, który po modlitwie Anio∏
Paƒski, po polsku wspomnia∏ o uroczystoÊci beatyfikacyjnej w Warszawie.
Procesj´ eucharystycznà po Mszy Êw. rozpoczà∏
Hymn Kongresu Eucharystycznego „Panie, zostaƒ
z nami”, a procesyjny orszak otworzy∏a orkiestra
wojskowa i Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego.
Tekst i zdj´cia: El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Profetyczne przes∏anie dla potomnych

Dwie podstawy

B∏ogos∏awiony ks. Bronis∏aw Markiewicz
(1842–1912)
Âwiat si´ wali, bo ludzie usun´li dwie g∏ówne podstawy ˝ycia spo∏ecznego. W procesie wychowania,
a nast´pnie w ˝yciu codziennym, ludzie po∏o˝yli
g∏ówny nacisk na wykszta∏cenie umys∏owe
i na zdobywanie wiedzy, pomijajàc rzecz ogromnej
wagi: powÊciàgliwoÊç i prac´. Tymczasem nasz
Stwórca, który doskonale wie czego nam potrzeba,
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nakazuje nam prace w pocie czo∏a i umartwianie
pod groêbà utraty chleba i zbawienia. Mówi bardzo wyraênie pierwszym rodzicom w raju: W pocie
wi´c oblicza twego b´dziesz musia∏ zdobywaç po˝ywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zosta∏eÊ wzi´ty (Rdz 3, 19). A Jezus w Ewangelii dodaje:
JeÊli ktoÊ chce pójÊç za Mnà, niech si´ zaprze samego siebie, niech weêmie krzy˝ swój i niech Mnie
naÊladuje (Mt 16, 24). To oznacza, ˝e nie tylko Ja,
wasz Zbawiciel, mam cierpieç i trudziç si´, lecz tak˝e wy, wszyscy Moi uczniowie, je˝eli chcecie byç ze
mnà w niebie, b´dziecie cierpieç i pracowaç; ponadto swój rozum, wol´ i uczynki musicie poddawaç ulegle nakazom Bo˝ych przykazaƒ.
Musicie zaprzàc cia∏o ze wszystkimi jego zmys∏ami
i pop´dami do nieustannej s∏u˝by Bo˝ej, we dnie
i w nocy walczàc i pracujàc na Jego chwa∏´ przez
ca∏e ˝ycie, a˝ do grobowej deski, cia∏o bowiem
do czego innego dà˝y ni˝ duch, a duch do czego
innego ni˝ cia∏o (Ga 5, 17).

PowÊciàgliwoÊç i praca nie przychodzi jednak
∏atwo. A˝eby nie polec w walce, trzeba cia∏o
i wszystkie nasze przyrodzone sk∏onnoÊci trzymaç
tak krótko, jak jeêdziec trzyma konia nieuje˝d˝onego, ˝eby z nim w przepaÊç nie wskoczy∏. By zaÊ
nam ul˝yç w dêwiganiu brzemienia, które Stwórca na nas w∏o˝y∏, i by nas zach´ciç do ochotnego
zaparcia si´ siebie, idzie przed nami sam Syn
Bo˝y w ludzkim ciele, przyÊwiecajàc nam przyk∏adem. Jezus ochotnie pracuje w pocie czo∏a
w warsztacie Êwi´tego Józefa, cierpliwie znosi
cierpienia, niedostatek ˝ycia codziennego,
a w koƒcu umiera na krzy˝u wÊród ogromnego
bólu. W niczym nie oszcz´dza siebie, ani nie folguje sobie, a czyni to, by nas we wszystkim pouczyç, jak ˝yç nale˝y. Za Nim idzie Jego Bolesna
Matka, cierpiàc i pracujàc przez ca∏e ˝ycie.
A za Nià podà˝ajà tysi´czne zast´py Êwi´tych,
którzy ukrzy˝owali cia∏o swoje z jego nami´tnoÊciami i po˝àdaniami (Ga 5, 24).
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Âwiadectwo o m´czenniku komunizmu w Katedrze Polowej
W wigili´ beatyfikacji Ksi´dza W∏adys∏awa Findysza, 18 czerwca 2005 r., do Katedry Polowej przybyli biskupi i duchowni z diecezji rzeszowskiej, rodzimej diecezji S∏ugi Bo˝ego. Biskup Polowy gen.
bryg. Tadeusz P∏oski podkreÊli∏, ˝e jest to
Êwi´ty na nasze czasy. – Potrzebny nam
szczególnie dziÊ, gdy prze˝ywamy zam´t, czas komisji Êledczych, teczek – czas
chaosu moralnego. To Êwi´ty, który ukazuje nam wiernoÊç swojemu powo∏aniu
– oddanie i pokor´ S∏ugi Bo˝ego a˝
do Êwiadectwa cierpienia.
Przy o∏tarzu w godzin´ Apelu Jasnogórskiego
stan´li ksi´˝a kapelani ze swoim biskupem oraz
biskup diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, biskup pomocniczy Edward Bia∏og∏owski. Z kap∏anami diecezji rzeszowskiej koncelebrowali Msz´
Êw. w katedrze polowej m.in. kanclerz kurii polowej ks. Leon Szot i proboszcz katedry ks. Robert
Mokrzycki, pochodzàcy z diecezji rzeszowskiej.
Zebrani w katedrze ˝o∏nierze Garnizonu Warszawa, genera∏owie s∏u˝by czynnej i w stanie spoczynku oraz klerycy z warszawskiego seminarium
duchownego wys∏uchali Êwiadectwa ksi´dza
dziekana Zygmunta Kudyby, proboszcza parafii
w Nienaszowie.
– Jako m∏ody ksiàdz z∏o˝y∏em Ks. Findyszowi
pierwszà wizyt´ w parafii w Nowym ˚migrodzie
– wspomina∏ ks. Kudyba – powiedzia∏ mi wtedy
przy jakiejÊ herbatce, znamienne s∏owa, je˝eli
nie b´dziemy mogli si´ mi∏owaç to przynajmniej
szanujmy si´, nie przeszkadzajmy sobie w pracy
duszpasterskiej. On doÊwiadczony kap∏an tak
si´ zwraca do m∏odego ksi´dza. Ksiàdz Findysz
s∏ynà∏ jako cz∏owiek wymagajàcy, ale wymagajàcy nie tylko od wspó∏pracowników, ale przede
wszystkim od siebie, by∏ przy tym cierpliwy. Odwdzi´cza∏ si´ szczeroÊcià i serdecznoÊcià za to,
co otrzymywa∏ od innych. Ks. Findysz bardzo
dba∏ o piel´gnowanie braterskiej mi∏oÊci wÊród
ksi´˝y. Nie opuÊci∏ ˝adnego odpustu w dekanacie, uwa˝a∏ za swój obowiàzek byç w ka˝dej parafii w takim dniu. Pierwszy raz opuÊci∏ takà uroczystoÊç 25 listopada 1963 r., na Êw. Katarzy-

n´… Ksiàdz Findysz zosta∏ wezwany do Rzeszowa i uwi´ziony. To by∏o w czasie trwania Soboru
Watykaƒskiego II. Ksiàdz Findysz postanowi∏
wesprzeç sobór „czynami dobroci”, bo takie by∏y zalecenia duszpasterskie Episkopatu. Aby ka˝dy móg∏ coÊ ofiarowaç w intencji trwajàcego soboru.
Ksiàdz Findysz postanowi∏ skierowaç do swoich
parafian imienne listy, zw∏aszcza do tych, którzy
ulegli jakimÊ s∏aboÊciom, np. nadu˝ywali alkoholu, zaniedbywali praktyki religijne itp. Na terenie
swojej parafii znalaz∏ takich stu.
Cz´Êç adresatów listów S∏ugi Bo˝ego wzi´∏a sobie do serca napomnienia kap∏ana. Jednak
efektem tej korespondencji z parafianami by∏o
oskar˝enie przed w∏adzami paƒstwowymi o zmuszanie do praktyk religijnych. Zosta∏ oskar˝ony
o brak tolerancji. Dziekan Kudyba odczyta∏ treÊç
listu – apelu do sumieƒ parafian, aby zebrani
w katedrze polowej mieli wyobra˝enie, w jakiej
to zosta∏o zrobione formie: „Dzie∏o odnowy
KoÊcio∏a wymaga odnowy serc i obyczajów
chrzeÊcijaƒskich. Celem odnowy chrzeÊcijaƒstwa w naszej parafii w czasie trwania parafialnego czynu dobroci, goràco zalecam jako
czyn soborowej dobroci Panu, Pani… (np. powstrzymanie si´ od alkoholu, regularne
ucz´szczanie na Msz´ Êw., przystàpienie
po latach do spowiedzi, uregulowanie spraw
ma∏˝eƒskich itp.).
Na ˝yczenie, w razie potrzeby, mo˝emy poÊredniczyç dobremu dzie∏u, gdy samemu nie
mo˝na tego dzie∏a dokonaç. Lepiej, gdyby tego dzie∏a dokona∏ sam zaproszony i sam
zg∏osi∏ swój czyn dobroci do Ksi´gi Czynów
Soborowej Dobroci. Wysy∏ajàc to wezwanie
pe∏ni´ obowiàzek duszpasterskiej opieki. Nie
jest to sàd nad parafianami, bo ten nale˝y
do Pana Boga, ale ˝yczliwa d∏oƒ wyciàgni´ta
do potrzebujàcych duchowej pomocy. JeÊli to
pismo dopomo˝e w zorganizowaniu czynu
dobroci, b´dzie mi to najwy˝szà nagrodà. Ks.
W∏adys∏aw Findysz, proboszcz”.
To by∏ postawny m´˝czyzna, mówi∏ dalej ks. Kudyba… Gdy po przes∏uchaniach najpierw w Rzeszowie, a potem na Montelupich w Krakowie zo-

sta∏ uwi´ziony, a nast´pnie powróci∏ do parafii…
Podtrzymywany, podszed∏ po raz pierwszy do o∏tarza, parafianie padli na kolana i rozleg∏ si´
wielki szloch…
Po zakoƒczeniu Mszy Êw. w Katedrze Polowej klerycy z wojskowego seminarium rozdawali wychodzàcym obrazki upami´tniajàce beatyfikacj´ S∏ugi Bo˝ego ks. W∏adys∏awa Findysza z wizerunkiem, modlitwà i ˝yciorysem B∏ogos∏awionego.
Si∏´ do przetrwania cierpieƒ i gorliwoÊci kap∏aƒskiej B∏ogos∏awiony Ks. Findysz czerpa∏
z Eucharystii. Pobo˝noÊç Eucharystyczna i Maryjna to dwa êrod∏a, z których czerpali trzej wyniesieni na o∏tarze 19 czerwca 2005 r. S∏udzy Bo˝y:
Ks. W∏adys∏aw Findysz, ks. Ignacy K∏opotowski
i ks. Bronis∏aw Markiewicz.
Ksiàdz W∏adys∏aw Findysz za rzekome „zmuszanie
do praktyk religijnych” zosta∏ skazany 17 grudnia 1963 r. na dwa i pó∏ roku pozbawienia wolnoÊci. By∏ n´kany fizycznie i psychicznie. W∏adze
komunistyczne uniemo˝liwi∏y mu poddanie si´
zaplanowanej operacji na nowotwór prze∏yku.
Z wi´zienia zosta∏ zwolniony warunkowo w stanie
skrajnego wycieƒczenia.
Pani Stanis∏awa Wapiƒska, emerytowana nauczycielka z Nowego ˚migrodu (uczennica
i sàsiadka Ksi´dza Findysza) wspomina:
– Nie pozwolono nam odwiedzaç chorego ksi´dza Findysza, zaraz wzywano nas do komitetu
partyjnego. Pewnego dnia wracajàc z pracy, podesz∏am do le˝àcego na le˝aku bardzo os∏abionego ksi´dza i zamieni∏am z nim par´ s∏ów. Godzin´ póêniej pos∏ano po mnie i zawieziono
do wydzia∏u oÊwiaty, gdzie ˝àdano, abym podpisa∏a zobowiàzanie, ˝e nie b´d´ odwiedza∏a ksi´dza dziekana. Ksiàdz W∏adys∏aw Findysz
zmar∏ 21 sierpnia 1964 r.
Ten pierwszy polski m´czennik komunizmu, pisa∏: „Przyszed∏ na mnie czas, ˝e jestem przeÊladowany i stawiany przed sàdy tak jak
w pierwszych wiekach chrzeÊcijaƒstwa. Ale
pami´taj, przychodzà trudne czasy i Ciebie
mogà spotkaç przeÊladowania. Trzeba modlitwy, aby wytrwaç i o nià prosz´”.

Tymczasem dzisiaj rozlega si´ na ca∏ej kuli ziemskiej, szczególnie zaÊ, niestety, wÊród narodów
chrzeÊcijaƒskich has∏o: dà˝my do jak najwi´kszego
u˝ywania na tej ziemi i do jak najmniejszej pracy.
Pieniàdze, w∏adza, spoczynek, zabawy, rozkosze
i zaszczyty sà dzisiaj najwy˝szym idea∏em dla wielu
ludzi, natomiast praca w pocie czo∏a i powÊciàgliwoÊç chrzeÊcijaƒska sà w wielkiej pogardzie. Pracujà i cierpià tylko ci, co muszà. Dobrowolnie pracujàcych i powÊciàgajàcych si´ ludzi, w duchu
Chrystusowym, jest bardzo ma∏o. Wspó∏czeÊni ludzie nie wiedzà o tym, ˝e praca i powÊciàgliwoÊç
chrzeÊcijaƒska ju˝ tu na ziemi odbiera stokrotnà
nagrod´, podczas gdy zaniedbanie umartwienia
sprowadza na nich, oprócz wiecznej kary w piekle,
jeszcze i doczesne nieszcz´Êcia. ZniewieÊcia∏y Êwiat
nie chce przyjàç gorzkich Êrodków chrzeÊcijaƒskiego umartwienia dla uczulenia chorób ducha.
W∏aÊnie umartwianie leczy nas od przyziemnych
i zmys∏owych dà˝eƒ (por. Flp 3, 19), które Êmiertelnie ranià dusz´ cz∏owieka i prowadz´ jà do zatracenia. Umartwiajàc si´ ju˝ w tym ˝yciu sp∏acamy
doczesne kary, na które zas∏u˝yliÊmy naszymi grzechami. Umartwienie podnosi naszà dusz´ do rzeczy

niebieskich i czyni jà sposobnà od z∏àczenia si´
z Bogiem. Tylko ludzie umartwieni posiadajà dar
modlitwy, konieczny do zbawienia. Umartwienie
chrzeÊcijaƒskie pozyskuje nam ju˝ tu na ziemi pokój
wewn´trzny i radoÊç ducha. A zatem umartwienie,
czyli praca i powÊciàgliwoÊç chrzeÊcijaƒska sà koniecznym warunkiem i szczególnym êród∏em bogactwa i szcz´Êcia ludzkiego, w tym ˝yciu i przysz∏ym. PowÊciàgliwoÊç i praca sà zatem najwa˝niejszymi podstawami ˝ycia spo∏ecznego. Tylko tam,
gdzie panuje umartwienie, jest mo˝liwy dobrobyt,
zdrowie, si∏a, spokój, wolnoÊç i niezale˝noÊç.
Gdzie zaÊ brak umartwienia – a zdarza si´ to cz´sto, jak pokazuje doÊwiadczenie – tam rocznie
marnujà si´ miliardy, panoszy si´ n´dza, powstajà domy dla umys∏owo chorych i zape∏niajà si´
wi´zienia, ˝o∏nierz na wojnie pierzcha, rodziny
i narody wymierajà. A˝eby jednak umartwienie
wyda∏o w tym ˝yciu i w przysz∏ym po˝àdane owoce, musi byç powszechne, tzn. ma objàç wszystkie
w∏adze duszy: wyobraêni´, rozum i wol´ oraz
wszystkie zmys∏y naszego cia∏a: wzrok, s∏uch,
smak, dotyk i powonienie; ponadto wszystkie pop´dy ni˝sze, przede wszystkim pragnienie wywy˝-

szania si´ nad innych. Co wi´cej, umartwianie
musi byç nieustanne, gdy˝ nami´tnoÊç i pop´dy
dzia∏ajà w nas ciàgle, a˝ do ostatnich chwil naszego ˝ycia.
Umartwianie musi byç tak˝e roztropne, tzn. odpowiednio dostosowane do wieku, si∏, po∏o˝enia, stanu i powo∏ania. W koƒcu, umartwienie musi byç
Êwi´te, tzn. podejmowane z nadprzyrodzonych pobudek, w szczególnoÊci z mi∏oÊci do Boga.
O tych dwóch podstawach ˝ycia spo∏ecznego: powÊciàgliwoÊci i pracy – nale˝y m∏odzie˝ ciàgle pouczaç. Nale˝y tak˝e zaprawiç jà czynnie, dajàc jej
pod tym wzgl´dem dobry przyk∏ad. O tych dwóch
êród∏ach bogactwa i szcz´Êcia ludzkiego nale˝y cz´sto mówiç. O zrozumienie i wykonanie tych dwóch
warunków ludzkiego szcz´Êcia tutaj na ziemi
i w niebie, nale˝y codziennie, i to cz´sto, modliç si´.
Na tych dwóch podstawach nale˝y szczególnie
oprzeç nasz system szkolny i ca∏e wychowanie.
Wówczas znajdà si´ obfite Êrodki na podniesienie
nie tylko w∏asnego ludu, lecz tak˝e sàsiednich narodów i sprowadzimy na ziemi´ braterstwo ludów
– najÊwietniejszy okres w dziejach Êwiata.
Opr. Ks. Henryk Skoczylas CSMA
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D´blin 2005 – çwiczenia poligonowe kapelanów
6 czerwca rozpocz´∏y si´ w D´blinie
szkolenia poligonowe dla kapelanów si∏
zbrojnych RP, których organizatorem jest
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.
Do s∏ynàcego ze Szko∏y Orlàt miasta
przybyli kapelani wszystkich formacji
mundurowych Wojska Polskiego.
Zbierajàcych si´ na terenie jednostki wojskowej w D´blinie kapelanów rozlokowano
na terenie bazy. Swój pobyt na jej terytorium
ksi´˝a kapelani rozpocz´li od poznania historii, obchodzàcej 80-lecie swego istnienia
Szko∏y Orlàt. Podziwiali zgromadzone
w izbie pami´ci eksponaty i pamiàtki
po znanych oficerach lotnictwa, mi´dzy innymi legendarnym generale Stanis∏awie Ujejskim, Dowódcy Polskich Si∏ Powietrznych
na Zachodzie. Szczegó∏owych wyjaÊnieƒ
na temat licznie zgromadzonych pamiàtek
udzielili zwiedzajàcym adepci Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Si∏ Powietrznych. Kapelani ˝ywo
interesowali si´ ekspozycjà prezentujàcà
dzieje Szko∏y Orlàt.
Po wizycie w Izbie Pami´ci, delegacja kapelanów z ks. p∏k. S∏awomirem ˚arskim, wikariuszem generalnym Biskupa Polowego z∏o˝y∏a kwiaty pod pomnikiem „Bohaterskich
Lotników D´bliƒskiej Szko∏y Orlàt”. Przed
pomnikiem zaciàgni´to honorowe warty ˝o∏nierzy ubranych w historyczne mundury
z okresu Ksi´stwa Warszawskiego oraz
wspó∏czesne, galowe mundury wojsk lotniczych. Pod pomnikiem uczestnicy tegorocznego poligonu zrobili pamiàtkowe zdj´cie.
Po z∏o˝eniu kwiatów ksi´˝a kapelani udali
si´ do KoÊcio∏a Garnizonowego pw. Matki
Boskiej Loretaƒskiej na wspólnà Eucharysti´, której przewodniczy∏ ks. p∏k. S∏awomir
˚arski.

Przyby∏ych do koÊcio∏a kapelanów powita∏
„w sercu polskiego lotnictwa, na d´bliƒskiej
ziemi”, dziekan si∏ powietrznych ks. p∏k. Józef Srogosz.
Homili´ wyg∏osi∏ ksiàdz proboszcz Stanis∏aw
Gulak. W kazaniu nawiàza∏ do Ewangelii
o celniku Mateuszu. Porówna∏ los kapelana do dziejów odrzuconego przez spo∏eczeƒstwo celnika. „Ka˝dy z nas, jak celnik
Mateusz – mówi∏ ks. Gulak – poszed∏ za Mistrzem nie na tydzieƒ, miesiàc czy rok, ale
na ca∏e ˝ycie. DziÊ podobnie jak celnik stajemy w pokorze i radoÊci, ˝e Pan da∏ nam
mo˝liwoÊç spotkania nas wszystkich razem.
JesteÊmy ˝ywym prezbiterium Ordynariatu
Polowego. JesteÊmy tu po to, aby prze˝ywaç
czas bycia razem, czas wspólnoty – powiedzia∏ proboszcz koÊcio∏a garnizonowego.
Homili´ zakoƒczy∏ ˝yczeniami nape∏nienia
radoÊcià kap∏aƒskà.
Po Mszy Êwi´tej, zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo czerwcowe do NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa.
Wieczór zakoƒczy∏a wspólna kolacja przyby∏ych na poligon kapelanów. Najbli˝sze dni
wype∏nià pracà, çwiczeniami polowymi
i modlitwà.
Drugi dzieƒ çwiczeƒ poligonowych kapelani
Wojska Polskiego rozpocz´li od porannej zaprawy. O godzinie 7.00 uczestniczàcy w poligonie kap∏ani zebrali si´ w KoÊciele Garnizonowym Matki Boskiej Loretaƒskiej na Mszy
Êwi´tej. Zebrani na Mszy Êw. kap∏ani modlili
si´ za jubileusz 25-lecia kap∏aƒstwa ks. wikariusza generalnego p∏k. S∏awomira ˚arskiego, ks. p∏k. Marka Pietrusiaka oraz ks.
p∏k. Stanis∏awa Potarczuka.
Homili´ wyg∏osi∏ ks. pp∏k Ryszard St´pieƒ. Porówna∏ g∏oszenie Ewangelii do niesienia Êwiat∏a, które jak zaznaczy∏ jest potrzebne i pilotom

i marynarzom i zwyk∏ym ˝o∏nierzom. Przypomnia∏, ˝e to kapelani muszà wnosiç Êwiat∏o
swojà postawà, swojà osobistà przemianà.
Przestrzeg∏ jednak by byç Êwiat∏em oÊwietlajàcym a nie oÊlepiajàcym drog´ wiernym.
Przed po∏udniem w auli wyk∏adowej WSOSP
p∏k pil. dr Marek Blinka powita∏ uczestników
poligonu na wyk∏adzie przybli˝ajàcym s∏uchaczom kwestie zwiàzane ze szkoleniem pilotów w Szkole Orlàt. Znakomità prelekcj´
wyg∏osi∏ dla kapelanów p∏k Marek Grzegorzewski. W obszernym wyk∏adzie nakreÊli∏
skomplikowanà problematyk´ wychowywania m∏odzie˝y, omówi∏ struktur´ uczelni, zaznaczy∏ kierunki rozwoju, a tak˝e opowiedzia∏ o liczàcej ju˝ osiemdziesiàt lat historii
Szko∏y Orlàt. Na wyk∏ad przyby∏ ks. Biskup
Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski, który
w imieniu kapelanów podzi´kowa∏ za zorganizowanie poligonu i interesujàcà prelekcj´.
Po wyk∏adzie kapelani zostali podzieleni
na grupy, które zwiedza∏y poszczególne wydzia∏y szko∏y. Ksi´˝a mieli okazj´ spróbowaç
swoich si∏ za sterami symulatora samolotu
Iskra, doÊwiadczyç wra˝eƒ katapultowania
si´ z samolotu, a tak˝e przyjrzeç si´ çwiczeniom fizycznym, które przechodzà piloci zanim zasiàdà za sterami wymarzonego samolotu lub Êmig∏owca.
Po obiedzie kapelani udali si´ do Radomia,
gdzie zwiedzili lotnisko wojskowe oraz skansen
z zabytkami zabudowy wiejskiej. Na lotnisku
ksi´˝a kapelani mieli okazj´ przyjrzeç si´ pracy poszczególnych s∏u˝b obs∏ugi naziemnej lotów. Zwiedzili pomieszczenie dy˝urnej stacji
meteorologicznej, wie˝´ kontroli lotów a tak˝e
domek pilotów. Obs∏uga techniczna lotniska
pokaza∏a kapelanom samoloty szkoleniowe
Orlik, gotowe do lotu. Chwil´ póêniej samoloty te wzbi∏y si´ do lotu treningowego.
Trzeci dzieƒ çwiczeƒ poligonowych równie˝
obfitowa∏ w wiele wra˝eƒ.
Kapelani, na czele z Biskupem Polowym WP
gen. bryg. Tadeuszem P∏oskim na pok∏adzie
P∏ywajàcego Transportera Samobie˝nego
i na promie do transportu ci´˝kiego sprz´tu
wojskowego odbyli rejs po WiÊle.
Bp P∏oski wraz ze swymi kapelanami odwiedzili koszary 1. Pu∏ku Drogowo-Mostowego
w D´blinie. Na terenie Twierdzy D´blin kapelani zwiedzili Sal´ Tradycji Pu∏ku i Muzeum. Zapoznali si´ tak˝e z procesem szkolenia Wojsk In˝ynieryjnych. Histori´ Twierdzy
przybli˝y∏ p∏k Waldemar Zakrzewski, dowódca 1. Pu∏ku Drogowo-Mostowego.
W przesz∏oÊci s∏u˝b´ w Twierdzy D´blin pe∏ni∏ Romuald Traugutt. W okresie okupacji
mieÊci∏ si´ tu Stalag.
W godzinach wieczornych bp P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw. koncelebrowanej przez
kapelanów w koÊciele garnizonowym pw.
Matki Bo˝ej Loretaƒskiej w D´blinie. Podczas
Liturgii Biskup Polowy WP pob∏ogos∏awi∏ tablic´ upami´tniajàcà lotników, którzy ponieÊli Êmierç na Wschodzie w 1940 r. Wed∏ug
najnowszych badaƒ historycznych na
Wschodzie zgin´∏o 34 pilotów polskich. PieÊni podczas Mszy Êw. wykonywa∏ Zespó∏ PieÊni i Taƒca UMCS z Lublina.
Tekst i zdj´cia:
Krzysztof St´pkowski i Rafa∏ Chromiƒski

6

Rok XIV nr 12 (296)

16-30 czerwca 2005

7

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.
Dokoƒczenie z numeru 11

DziÊ mo˝emy powiedzieç, ˝e obóz koncentracyjny w Dachau to piek∏o XX wieku, jakie
zgotowa∏ cz∏owiek drugiemu cz∏owiekowi.
By∏ on miejscem udr´ki, bestialstwa, grzechu, poni˝enia, wyniszczenia oraz podeptania godnoÊci ludzkiej i kap∏aƒskiej
z jednej strony, a z drugiej przybytkiem,
gdzie Bóg dokonywa∏ wielkich rzeczy. Tutaj
bowiem wzrasta∏y kwiaty Êwi´toÊci i heroicznego m´czeƒstwa, a ksi´˝a oraz zakonnicy, a tak˝e katolicy Êwieccy dawali Êwiadectwo si∏y charakteru, jak tak˝e bezintere-

czarnà kaw´ nies∏odzonà i kawa∏ek chleba.
Na obiad mena˝k´ zupy. By∏o tak dzieƒ
w dzieƒ, nieraz przez trzy miesiàce z rz´du
tylko brukiew, marchew lub kapusta. Na kolacj´ dawano raz gorzkà czarnà kaw´
a czasem zup´ i gotowane ziemniaki
w mundurkach bàdê kawa∏ek chleba z margarynà lub marmoladà. Wi´êniowie znosili
g∏ód niezwykle ci´˝ko, tote˝ korzystajàc
z okazji, jedli wszystko, co znaleêli. Jedni
podnosili z ziemi d˝d˝ownice i je spo˝ywali,
zw∏aszcza po deszczu, inni ∏apali i jedli myszy, jeszcze inni z pola
przynosili traw´, krajali
jà i jedli razem z zupà.
Jeszcze inni zakradali
si´ do esesmaƒskich
psów i podbierali im
kluski, którymi je ˝ywiono. Z powodu g∏odu
wielu ksi´˝y wegetowa∏o
i ustawicznie walczy∏o
ze Êmiercià. DoÊç wspomnieç, ˝e waga przeci´tnego wi´ênia rzadko
przekracza∏a 40 kilogramów. Wielu opad∏o
z si∏ na tyle, ˝e trudno
nawet by∏o im oddychaç,
ale mimo tego musieli
ci´˝ko pracowaç. Wi´êniów wyniszcza∏y tak˝e
apele i stójki na placu
oraz marsze przy akompaniamencie orkiestry
obo-zowej i Êpiewie piosenek niemieckich.
Sytuacja w obozie zmieni∏a si´ pod koniec paêdziernika 1942 r., kiedy
w∏adze obozowe og∏osi∏y, ˝e wi´êniowie b´dà
mogli otrzymywaç paczDachau. Ksiàdz komandor Marian Próchniak idzie Êladami m´czeƒstwa B∏. ks. ki ˝ywnoÊciowe. Do
kmdra ppor. W∏adys∏awa Miegonia
obozu zacz´∏y nadchodziç paczki wysy∏ane
sownej mi∏oÊci Boga i bliêniego. Patrzàc
przez krewnych, przyjació∏, a tak˝e nieznajona ˝ycie ksi´dza Miegonia za drutami kolmych – ludzi dobrej woli. By∏y one ratunkiem
czastymi w Dachau, przekonujemy si´, ˝e
przed Êmiercià, Êrodkiem na prze˝ycie i dow tym morzu z∏a i upodlenia, umia∏ si´
czekanie wybawienia z niewoli.
wznieÊç na wy˝yny Êwi´toÊci. Pokaza∏ ÊwiaNiestety ksiàdz Miegoƒ 15 paêdziernitu, ˝e mi∏oÊcià mo˝na zwyci´˝yç z∏o, nienaka 1942 roku zmar∏ i nie skorzysta∏ z dobrowiÊç i zemst´, ˝e moc ducha silniejsza jest
dziejstwa tych paczek.
od panowania kapo i esesmanów, ˝e istCi, którzy nie zgin´li z g∏odu, umierali jak
niejà wartoÊci niezniszczalne, p∏ynàce z ˝yostatni n´dzarze – wychudzeni, wyczerpani
wej wiary w Boga. Ksiàdz Miegoƒ by∏ wielz si∏, ci´˝ko chorzy – przewa˝nie na tyfus
kim Polakiem, wielkim patriotà, kocha∏ Koplamisty i krwawà biegunk´, trawieni wysoÊció∏ i Ojczyzn´ nad ˝ycie, którym zawsze
kà goràczkà, odizolowani w specjalnych baby∏ wierny, a jako kapelan nigdy nie z∏ama∏
rakach dla zara˝onych. Warunki w nich by∏y
przysi´gi wojskowej.
potworne. Chorzy pozbawieni lekarstw, poW tym czasie w obozie w Dachau wielkà
˝ywienia, fachowej opieki lekarskiej, a tak˝e
udr´kà dla wi´êniów by∏y de facto g∏odowe
mo˝liwoÊci utrzymania higieny umierali jak
racje ˝ywnoÊciowe. Na Êniadanie dawano
muchy. Epidemia tyfusu plamistego nie ma-
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la∏a, lecz pot´gowa∏a si´ coraz bardziej,
zbierajàc obfite ˝niwo Êmierci.
Ksi´˝a katoliccy zg∏aszali si´ na ochotnika,
aby us∏ugiwaç chorym do koƒca, do Êmierci. Czynili to mimo ÊwiadomoÊci, ˝e idàc
na bloki zara˝onych, skazujà siebie na pewnà Êmierç. Szalejàca epidemia tyfusu plamistego robi∏a przeogromne spustoszenia
w szeregach kap∏aƒskich, których cia∏a wywo˝ono do pieców krematoryjnych i palono.
Ksiàdz Jerzy Wi´ckowiak w ksià˝ce: „S∏uga
Bo˝y ksiàdz W∏adys∏aw Miegoƒ, starszy kapelan Polskiej Marynarki Wojennej”, którà
wyda∏o Dowództwo Marynarki Wojennej RP
w 1997 r. w Gdyni, na stronach 44 i 45 pisze: „Tymczasem Êmierç, która w 1942 r. zebra∏a w Dachau najobfitsze ˝niwo, bo
a˝ 644 kap∏anów, zbli˝a∏a si´ do ksi´dza
W∏adys∏awa Miegonia. Silne przezi´bienie,
puchlina nóg, komplikacje wrzodowe
i prawdopodobnie tyfus plamisty, bardzo
szybko doprowadzi∏y go do zgonu”.
Ksiàdz Feliks Kamiƒski, pochodzàcy z Pelplina, na apel ks. Stefana Frelichowskiego,
zgodzi∏ si´ pójÊç w charakterze pisarza
na ÊciÊle odizolowane bloki tyfusowe, ˝eby
nieÊç pomoc duchowà chorym – tam spotka∏
ksi´dza Miegonia. We wspomnieniach wydrukowanych w pracy zbiorowej „Cudem
ocaleni”, Londyn, wyd. Veritas (s. 151), napisa∏: „Le˝a∏em zaraziwszy si´ tyfusem, na trzecim pi´trze obok ks. Komandora W∏adys∏awa Miegonia. Zna∏em go jeszcze przed wojnà i to dobrze, bo zaprasza∏ mnie na gremialne spowiedzi marynarzy lub prosi∏ o zast´pstwo we Mszy Êw. W Komendzie Marynarki Wojennej, której by∏ naczelnym kapelanem. Poszed∏ do niewoli z dwiema walizkami
ksià˝ek, by marynarze mieli po˝ytecznà rozrywk´. Naturalnie nie wiedzia∏, ˝e znajdzie
si´ w koncentraku. Pe∏en pogody zaprasza∏
mnie do wspólnej modlitwy. Pewnego dnia
z samego rana przerwa∏ mojà drzemk´:
ksi´˝e Feliksie prosz´ mnie wyspowiadaç, bo
czuj´, ˝e zbli˝a si´ koniec. I rzeczywiÊcie, by∏a to jego ostatnia spowiedê. Zdà˝y∏ jeszcze
przyjàç Eucharysti´ i rozsta∏ si´ z nieludzkim
Êwiatem obozowym – pe∏nym brudu, wszy
i smrodu. Âwiat okropnoÊci wokó∏, lecz Bóg
go doÊwiadczy∏, jako z∏oto w ogniu próbowa∏
go i przyjà∏ jako ofiar´ ca∏opalnà”.
Obóz koncentracyjny by∏ miejscem, gdzie
cz∏owiek ukazywa∏ wielowymiarowoÊç swego wizerunku. Nikt tam nie móg∏ udawaç, ˝e
jest lepszy, ni˝ faktycznie by∏. Tam od razu
mo˝na by∏o dostrzec ludzkie plewy i prawdziwe per∏y. B∏ogos∏awiony ks. W∏adys∏aw
Miegoƒ w obozie koncentracyjnym, wobec
licznych dolegliwoÊci i cierpieƒ, jeszcze wi´kszà pokaza∏ moc swego ducha. Bóg widzàc
go dojrza∏ym, stamtàd wezwa∏ go do siebie.
Ks. Feliks Kamiƒski napisa∏ te˝: „˚al mi go
by∏o bardzo, by∏ mi podporà i opiekunem”.
Herosów duchowych wyró˝nia to, ˝e
z bogactwa swego wn´trza jeszcze innym
dawali si∏y, które pozwala∏y im godnie cierpieç i umieraç.
W∏adze obozowe pismem z dnia 8 marca 1943 r., powiadomi∏y Urzàd Parafialny
w Samborcu, ˝e Êmierç ks. Miegonia nastàpi∏a 15 paêdziernika 1942 r. o godzinie 8:45.
B∏ogos∏awiony ks. W∏adys∏aw Miegoƒ w swoim kapelaƒskim ˝yciu cz´sto ociera∏ si´
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DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

Chrystus Odkupiciel
Âmierç Chrystusa jest równoczeÊnie ofiarà paschalnà, która wype∏nia ostatecznie
odkupienie ludzi przez Baranka, ,,który g∏adzi grzechy Êwiata” (J 1, 29) i ofiarà
Nowego Przymierza, przywracajàcà cz∏owiekowi komuni´ z Bogiem oraz dokonujàcà pojednania z Nim, przez „Krew Przymierza, która za wielu b´dzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28).
(KKK, 613)
Grzech pierworodny wymaga∏ proporcjonalnego zadoÊçuczynienia, a takiego nie móg∏
z∏o˝yç zwyczajny cz∏owiek. Dlatego Syn Bo˝y
musia∏ staç si´ cz∏owiekiem, aby w imieniu
braci w cz∏owieczeƒstwie z∏o˝yç Bogu przeb∏aganie. Poniewa˝ Chrystus po swoim wcieleniu
nie przesta∏ byç prawdziwym Bogiem. Jego
ofiara posiada∏a wartoÊç doskona∏ego przeb∏agania i zadoÊçuczynienia. „Wszyscy… dost´pujà usprawiedliwienia darmo, z Jego ∏aski,
przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowi∏ Bóg narz´dziem przeb∏agania” (Rz. 3, 23-25). Chrystus nazywany
jest drugim Adamem: „Sta∏ si´ pierwszy cz∏owiek, Adam, duszà ˝yjàcà, a ostatni Adam duchem o˝ywiajàcym” (1 Kor 15, 45).
Idea odkupienia by∏a myÊlà przewodnià religii
Starego Przymierza. Nawiàzywa∏y do niej ofiary przeb∏agalne sk∏adane ze zwierzàt. Dlatego
Jan Chrzciciel, gdy chcia∏ wyjaÊniç ludziom
zgromadzonym nad Jordanem, kim jest Chrystus, powiedzia∏: „Oto Baranek Bo˝y, który g∏adzi grzechy Êwiata” (J 1, 29). S∏uchaczom wychowanym w religii starotestamentowej to porównanie wyjaÊni∏o w∏aÊciwie wszystko.

Poniewa˝ Chrystus jest Bogiem-Cz∏owiekiem,
wi´c ka˝dy Jego uczynek posiada∏ wartoÊç
najdoskonalszà i w zupe∏noÊci wystarcza∏ jako
ofiara za grzech pierworodny. Nasze odkupienie mog∏o si´ dokonaç, np. przez modlitw´,
post, jednà kropl´ krwi lub potu. Wcale nie
musia∏a to byç ofiara z ˝ycia, a w dodatku poprzedzona okrutnà m´kà.
A jednak, takà w∏aÊnie ofiar´ Syn Bo˝y wybra∏.
Dlaczego? Po prostu, Chrystus chcia∏ w ten
sposób zrozumialej przemówiç do ludzi, bo
wedle naszych poj´ç najwi´kszà ofiarà jest poÊwi´cenie ˝ycia za kogoÊ. W takiej ofierze pe∏niej zosta∏a ukazana mi∏oÊç Boga, wartoÊç
wiecznego zbawienia oraz z∏oÊç grzechu.
Odkupienie obejmowa∏o wszystkich ludzi,
a wi´c ˝yjàcych od Adama do Chrystusa, i tych,
którzy b´dà jeszcze ˝yli do koƒca Êwiata. Dusze
tych pierwszych, je˝eli ˝yli sprawiedliwie, oczekiwa∏y odkupienia w otch∏ani i zosta∏y z niej wyprowadzone do nieba. Wspominamy o tym wypowiadajàc w pacierzu niezbyt mo˝e zrozumia∏e s∏owa: „zstàpi∏ do piekie∏”, a odnoszàce si´
w∏aÊnie do tego faktu. „Chrystus… jest poÊrednikiem Nowego Przymierza, a˝eby przez
cd. na str. 10

Fot. Krzysztof Chmarra

o Êmierç w∏asnà i by∏ przy zgonie swoich ˝o∏nierzy i marynarzy. Tak by∏o na polach Bitwy
Warszawskiej, w okopach K´py Oksywskiej,
w barakach i na placach apelowych obozów
koncentracyjnych. Opuszczajàc z jeƒcami
marynarzami Gdyni´, poszed∏ dobrowolnie
– z w∏asnej i nieprzymuszonej woli – pod niemieckie piekielne jarzmo. Poszed∏ na spotkanie w∏asnej Êmierci, której próg przekroczy∏
w Dachau – spalony w piecu krematorium.
B∏ogos∏awiony ks. kmdr W∏adys∏aw Miegoƒ
dla nas kapelanów wojskowych w dzisiejszych trudnych i prze∏omowych czasach, pomieszania poj´ç dobra i z∏a, prawdy i fa∏szu,
winien staç si´ wzorem s∏u˝by, dla której zostaliÊmy pos∏ani. Jego Ekscelencja Ksiàdz Biskup Polowy WP dr Tadeusz P∏oski podczas
uroczystoÊci nadania mu Sakry Biskupiej
i ingresu do Katedry Polowej 30 paêdziernika 2004 r. w swoim s∏owie powiedzia∏:
„Drogà KoÊcio∏a jest cz∏owiek, jest ka˝dy
cz∏owiek, równie˝ ten w mundurze… Na naszej ˝o∏nierskiej drodze, pe∏nej pytaƒ, niepokojów, nieraz tak˝e bolesnych rozczarowaƒ
Boski W´drowiec nadal przy∏àcza si´ do nas
i nam towarzyszy… Teraz przyjdzie mi wraz
z ksi´˝mi kapelanami zapuÊciç lemiesz
na Bo˝ej roli nieco g∏´biej”. Byç mo˝e inspiracjà dla nas, kapelanów, w pracy kap∏aƒskiej i duszpasterskiej b´dzie niechybnie
zbli˝ajàca si´ kanonizacja 108 m´czenników z Dachau. Kanonizacja nowych Êwi´tych b´dzie niewàtpliwie stanowiç inspiracj´
dla naszych Rodaków, a w tym dla ludzi
w mundurach do dalszej twórczej s∏u˝by dla
dobra Ojczyzny oraz KoÊcio∏a. DziÊ szukamy
wzorców i autorytetów prawdziwego Polaka,
patrioty, kap∏ana, nauczyciela, oficera czy
wychowawcy. Postawa i ˝ycie b∏ogos∏awionego ksi´dza W∏adys∏awa Miegonia dajà
nam odpowiedê na wiele podstawowych pytaƒ. Czuj´ si´ zatem w obowiàzku, aby przybli˝yç t´ pi´knà i kryszta∏owà postaç zw∏aszcza m∏odzie˝y w mundurach, rodzinom wojskowym oraz kombatantom i weteranom.
Koƒczàc te rozwa˝ania, pozwol´ sobie dorzuciç do biografii ksi´dza Miegonia równie˝
osobistà karteczk´.
Mianowicie, któregoÊ dnia – dok∏adnej daty
nie pami´tam – zadzwoni∏ mój telefon. Rozmówca przedstawi∏ si´ jako Jerzy W∏adys∏aw
Miegoƒ z Baltimore ze Stanów Zjednoczonych i powiedzia∏: „Jestem bratankiem ks.
Komandora W∏adys∏awa Miegonia, przebywam w Polsce i chcia∏bym si´ spotkaç z ksi´dzem Dziekanem”. Przyjà∏em go w swoim
mieszkaniu i us∏ysza∏em wiele szczegó∏ów
o Stryju mojego goÊcia – kapelanie Miegoniu: „Kiedy stryjek przyje˝d˝a∏ na urlop
z Gdyni do rodzinnego Samborca, jako ministrant s∏u˝y∏em mu do Mszy Êw. Podpatrywa∏em ka˝dy gest jego ràk, ka˝de wypowiedziane s∏owo i to jak w Komunii Êw. ca∏kowicie ∏àczy∏ si´ ze swoim Stwórcà i Panem. KtóregoÊ dnia po wyjeêdzie stryja z powrotem
do Gdyni, nasz koÊcielny Walenty Bry∏a, wychodzàc z koÊcio∏a zaczepi∏ mnie i powiedzia∏: „Wiesz, widzia∏em wielu ksi´˝y, wielu
s∏u˝y∏em do Mszy Êw., ale jeszcze nie spotka∏em takiego, jakim jest Twój stryjek; On jest
naprawd´ Kap∏anem Âwi´tym”.
I nie pomyli∏ si´.
Ks. kmdr dr Marian Próchniak
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Wizyta Duszpasterska Biskupa Polowego WP
w Holandii i Belgii
Z wizytà duszpasterskà w Holandii
i Belgii w dniach od 4 do 6 czerwca 2005 r. przebywa∏ Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski. W Mi´dzynarodowej Kaplicy w Mons bp P∏oski
udzieli∏ Sakramentu Bierzmowania
dzieciom polskich oficerów. W Kwaterze G∏ównej NATO w Brukseli 6 czerwca 2005 r. Biskup Polowy WP uczestniczy∏ w roboczym spotkaniu z polskimi
oficerami i przedstawicielami polskiej
dyplomacji przy Unii Europejskiej.
Bp P∏oski 4 czerwca 2005 r. w kaplicy garnizonowej w Brunsum (Holandia) przewodniczy∏ Mszy Êw. w intencji polskich oficerów
pe∏niàcych tam s∏u˝b´ i ich Rodzin. We Mszy
Êw. uczestniczy∏ m.in. gen. dyw. Franciszek
Gàgor, Przedstawiciel Wojskowy przy KG
NATO. Bp P∏oskiego powita∏y polskie dzieci
w strojach krakowskich i zaÊpiewa∏y „Bark´”. Dzieci do wyst´pu przygotowa∏a Pani
Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
W tym Punkcie dzieci polskich oficerów uczà
si´ m.in. j´zyka polskiego i historii. Po Mszy
Êw. bp P∏oski spotka∏ si´ z oficerami i ich rodzinami na agapie.
W Mi´dzynarodowej Kaplicy w Mons (Belgia)
bp P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw., podczas
której udzieli∏ Sakramentu Bierzmowania
11 m∏odym ludziom. W kazaniu Biskup Polowy WP zach´ca∏ m∏odzie˝ do obrony „w∏asnego Westerplatte” i zachowania to˝samoÊci. Przypomnia∏ m´stwo polskich ˝o∏nierzy
– „Maczkowców”, walczàcych w Holandii.
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. Ambasador
Jerzy Maria Nowak – Sta∏y Przedstawiciel
RP przy NATO z Ma∏˝onkà, gen. dyw. W∏odzimierz Sàsiadek – Polski Narodowy
Przedstawiciel Wojskowy przy KG Sojuszniczych Si∏ Zbrojnych NATO w Europie
(SHAPE) i gen. dyw. Franciszek Gàgor,
a tak˝e oficerowie z Polski, Czech, S∏owacji
i USA z Rodzinami.
Bp P∏oski 6 czerwca 2005 r. w Kwaterze
G∏ównej NATO uczestniczy∏ w roboczym spotkaniu. Uczestniczyli w nim Amb. Jerzy Maria
Nowak, gen. dyw. Gàgor, gen. dyw. Sàsiadek, polscy dyplomaci przy Unii Europejskiej
i oficerowie. Po spotkaniu bp P∏oski udzieli∏
cd. ze str. 9

Êmierç, poniesionà dla odkupienia przest´pstw,
pope∏nionych za pierwszego przymierza, ci którzy sà wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostàpili spe∏nienia obietnicy” (Hbr. 9,15). Natomiast, ludzie ˝yjàcy po ofierze Chrystusa muszà
z w∏asnej woli w nià si´ w∏àczyç. Dokonuje si´
to szczególnie przez przyjmowanie sakramentów Êwi´tych, ale tak˝e przez niesienie z wiarà
w∏asnego krzy˝a. Nasze cierpienia wynikajàce
z choroby, kalectwa, staroÊci, niepowodzeƒ czy
wreszcie Êmierci, zosta∏y uÊwi´cone w krzy˝u
Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to
po to, by wspólnie mieç udzia∏ w chwale”
(Rz. 8, 17). Odkupienie cz∏owieka mo˝e byç
porównane do nowego stworzenia. „JeÊli wi´c
ktoÊ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stwo-
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uczestnikom spotkania pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
Podczas wizyt w Belgii i Holandii bp P∏oskiemu towarzyszy∏ gen. dyw. Franciszek

Gàgor, Przedstawiciel Wojskowy przy KG
NATO i polski kapelan ks. pp∏k Augustyn
Ros∏y.

rzeniem. To co dawne, min´∏o, a oto wszystko
sta∏o si´ nowe” (2 Kor 5, 17). Od Êmierci
Chrystusa rozpoczà∏ si´ czas Nowego Przymierza, który zakoƒczy si´ w dniu ostatecznym,
b´dàcym poczàtkiem nowej ziemi i nowych
niebios. „I ujrza∏em niebo nowe i ziemi´ nowà,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemin´∏y... I us∏ysza∏em donoÊny g∏os mówiàcy od tronu: „Oto przybytek Boga z ludêmi i zamieszka
wraz z nimi i b´dà oni Jego ludem, a On b´dzie „Bogiem z Nimi” (Ap 21, 1-3).
Ofiara Chrystusa przywróci∏a ludziom dar ∏aski uÊwi´cajàcej, czyli dzieci´ctwo Bo˝e. Z tego
daru wynika nasze prawo do zbawienia.
„Je˝eli jesteÊmy dzieçmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a wspó∏dziedzicami Chrystusa”
(Rz. 8, 17). W jakimÊ stopniu ludzie odzyskali

równie˝ utracone przywileje dla cia∏a, bowiem
w wiecznoÊci nie b´dzie ono podlega∏o cierpieniu.
Przez dary Ducha Âwi´tego rozum ludzki zostaje oÊwiecony, a wola umocniona. Znakiem
i pamiàtkà odkupienia jest krzy˝. Ludzie wierzàcy uwa˝ajà go za najwa˝niejszy symbol
swojej wiary, a w jego obronie wielu odda∏o
˝ycie. Umieszczanie krzy˝a przy drogach,
w mieszkaniu czy noszenie go na sercu, staje
si´ nie tylko publicznym wyznaniem wiary, ale
tak˝e zobowiàzaniem do godnego i odpowiedzialnego ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego. Tego znaku
nigdy nie wolno si´ wstydziç, a tym bardziej
traktowaç go jako zwyczajnej ozdoby.

Tekst i zdj´cia: Rafa∏ Chromiƒski

Ks. Antoni Gorzandt
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Warto pomyÊleç

Niebanalne ˝yciorysy

Âwi´ty Albert Chmielowski
zakonnik
wspomnienie obchodzimy 17 czerwca
Âwi´ty Brat Albert (w ˝yciu Êwieckim Adam Hilary Bernard Chmielowski) urodzi∏ si´ 20 sierpnia 1845 roku w Igo∏omi w okolicach Krakowa.
By∏ tak wàt∏y i s∏aby, ˝e musiano udzieliç mu
chrztu „wody”. Lata 1861-63 sp´dzi∏ w Pu∏awach, gdzie studiowa∏ w Instytucie Politechnicznym Rolniczo-LeÊnym. Ledwo jednak zaczà∏ tam
nauk´, kiedy wybuch∏o Powstanie Styczniowe. 17-letni Adam natychmiast przystàpi∏ do powstania.
W 1879 roku odby∏ podró˝ do W∏och, a po powrocie osiad∏ we Lwowie. MyÊli ma ju˝ jednak
zaprzàtni´te nie tylko sztukà. Tu namalowa∏ swój
najbardziej religijny obraz: „Chrystus w cierniowej koronie – Ecce Homo”. Pod koniec roku
odby∏ rekolekcje u jezuitów w Tarnopolu,
a w styczniu nast´pnego roku wyjecha∏ do nich
jako kandydat do nowicjatu, który rozpoczyna pod koniec wrzeÊnia. 10 paêdziernika odbywajà si´ ob∏óczyny, a pó∏tora miesiàca póêniej
w trakcie miesi´cznych rekolekcji Adam za∏ama∏
si´ psychicznie, co skoƒczy∏o si´ wydaleniem go
z zakonu i oddaniem w kwietniu 1881 roku
do Paƒstwowego Zak∏adu dla Psychicznie Chorych w Kulparkowie. W tym czasie m´czy∏y go
depresja, melancholia, wyrzuty sumienia, wyglàda∏ te˝ na ci´˝ko chorego. Wszystko jednak odmienia si´, kiedy przypadkiem wys∏ucha∏ rozmowy brata z proboszczem, w której by∏a mowa
o Mi∏osierdziu Bo˝ym. Zdarzenie to odmieni∏o
go ca∏kowicie. Wydoby∏ si´ z depresji i melancholii, które nigdy ju˝ nie powróci∏y. Oto opinia
o nim, wyra˝ona przez jednego ze znajomych
w tym okresie: Serce mia∏ z∏ote i dlatego wszelkie rodzaje ludzkiej niedoli odczuwa∏ z subtelnoÊcià przedziwnà.
Adam przystàpi∏ do III Zakonu Êwi´tego Franciszka, tzw. tercjarzy. Od razu zaczà∏ dzia∏aç aktywnie, jeêdziç po Podolu, interesowa∏ si´ przeja-

wami dzia∏alnoÊci zakonu. To prowokowa∏o zainteresowanie w∏adz carskich, które pod groêbà
wywiezienia na Sybir zmusi∏y go do opuszczenia
Podola i wyjazdu do Krakowa. I tu ju˝ sp´dzi
Adam reszt´ swojego ˝ycia.
Coraz cz´Êciej wspomaga∏ i przygarnia∏
ró˝nych n´dzarzy, w∏ócz´gów, uliczników. Coraz bardziej anga˝uje si´ w t´ dzia∏alnoÊç

i w 1885 roku w wynaj´tej starej ruderze urzàdza swoim podopiecznym kolacj´ wigilijnà.
Niewa˝ne by∏o to, ˝e oprócz op∏atków i chleba niewiele wi´cej z∏o˝y∏o si´ na t´ kolacj´. By∏
to poczàtek drogi, która odtàd sta∏a si´ jego
drogà ˝yciowà.
Ciàgle jeszcze malowa∏, musia∏ przecie˝
utrzymaç i siebie, i swoich podopiecznych.
Coraz mniej jednak z tego mia∏ dla siebie.
Najprawdopodobniej w zimie 1887 roku zo-

MyÊli nieprzedawnione

baczy∏ po raz pierwszy ogrzewalni´ na Kazimierzu (by∏o to coÊ w rodzaju noclegowni). By∏
wstrzàÊni´ty tym, co zobaczy∏: kilka odrutowanych lamp naftowych, dajàcych namiastk´
Êwiat∏a, par´ ∏aw zbitych z go∏ych desek,
brud, zaduch i atmosfera nienawiÊci. Brakowa∏o nawet garstki s∏omy na pos∏anie. Jego
wra˝liwe serce nie mog∏o przejÊç nad tym
do porzàdku dziennego.
Nie sta∏o si´ to z dnia na dzieƒ. Taka zmiana ˝yciowa nie mo˝e si´ dokonaç szybko. Faktem jest, ˝e pe∏niàc codzienne uczynki mi∏osierdzia wÊród najubo˝szych powoli dojrzewa∏
do wielkiego dzie∏a. 25 sierpnia wk∏ada habit III Zakonu Êw. Franciszka, którego nie
zdejmie ju˝ do koƒca ˝ycia i staje si´ Bratem
Albertem – Szarym Bratem, jak nied∏ugo zacz´to go powszechnie nazywaç. Rok póêniej
sk∏ada Êluby zakonne.
W∏aÊciwie ca∏e dalsze ˝ycie Brata Alberta to ju˝
tylko kontynuacja, ale tak˝e rozrastanie si´ tego
wielkiego dzie∏a. W 1891 roku rada miejska
domaga∏a si´ od Brata Alberta zaj´cia si´ tak˝e ogrzewalnià kobiecà. Przyjmuje wi´c do swojego dzie∏a kobiety, które nazywa Siostrami Tercjarkami Pos∏ugujàcymi Ubogim. W nast´pnych
latach podjà∏ podobne dzie∏o we Lwowie, potem w Sokalu, w Tarnowie. Dzie∏o ros∏o, ale
zbli˝a∏ si´ do koƒca czas Za∏o˝yciela. Nasili∏y
si´ k∏opoty ˝o∏àdkowe, które odczuwa∏ w∏aÊciwie przez ca∏e ˝ycie. Nie pomaga∏o mu w chorobie bardzo skromne od˝ywianie, potrzebna
by∏a dieta, a on jada∏ z jednego kot∏a z ubogimi. Rak ˝o∏àdka sta∏ si´ przyczynà jego Êmierci
25 grudnia 1916 roku. Wspomnienie dla diecezji polskich wyznaczono na 17 czerwca.
Brat Albert zosta∏ beatyfikowany w 1983 roku
w Krakowie i kanonizowany w 1989 roku w Rzymie przez Jana Paw∏a II.

Patrz´ na Jezusa w Jego Eucharystii.
Czy Jego mi∏oÊç obmyÊli∏a
coÊ jeszcze pi´kniejszego?
Skoro jest chlebem i my nim bàdêmy.
Êw. Albert Chmielowski

Pó∏ka z ksià˝kami

„Zachowaç pami´ç” pt. „Relacje i wspomnienia obywateli polskich z pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz III Rzeszy 1939-1945”.
Biskupa Polowego WP gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego reprezentowa∏ p∏k dr Adam Mazur – redaktor naczelny pisma „Nasza
S∏u˝ba”, dwutygodnika Ordynariatu Polowego WP.

W Niemieckim Instytucie Historycznym
w Warszawie 8 czerwca 2005 roku odby∏a si´ promocja I tomu serii wydawniczej
16-30 czerwca 2005

W tomie zamieszczono 17 relacji spisanych przez osoby, które by∏y wi´zione
w obozach koncentracyjnych, w aresztach
i wi´zieniach, wysiedlane, przetrzymywane
w obozach przejÊciowych, pracowa∏y przymusowo w przemyÊle i rolnictwie.

Ukazano tu wojenne losy Polaków widziane z perspektywy osobistych doÊwiadczeƒ
i prze˝yç bezpoÊrednich ofiar nazizmu,
zwyk∏ych ludzi uwik∏anych w mechanizmy
drugiej wojny Êwiatowej. Wielkie wydarzenia historyczne sà tu jedynie t∏em dla tragicznych losów jednostek, rodzin i grup
rówieÊniczych i sàsiedzkich.
Pami´ç tragicznego dzieciƒstwa i lat m∏odzieƒczych nie prowadzi autorów wspomnieƒ do nienawiÊci, do obarczania winà
kolejnych pokoleƒ naszych niemieckich sàsiadów. Chcà pami´taç o wspólnej przesz∏oÊci, ˝eby by∏a ona przestrogà na przysz∏oÊç we wspólnej Europie.
/am/
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Bp P∏oski przewodniczy∏ VIII Krajowej Pielgrzymce
Honorowych Dawców Krwi na Jasnà Gór´
Ok. 10 tysi´cy osób uczestniczy∏o 4 czerwca 2005 r. w VIII Krajowej Pielgrzymce
Honorowych Dawców Krwi na Jasnà Gór´. Pielgrzymi-krwiodawcy oddali 43,4 litra krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Katowic, który sta∏ pod Jasnogórskimi Wa∏ami. Mszy Êw. na Szczycie Jasnogórskim przewodniczy∏ Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski, który powiedzia∏,
˝e dar krwi jest jakby przed∏u˝eniem ofiary Jezusa, jaka dokona∏a si´ na krzy˝u
i jaka nieustannie dokonuje si´ na o∏tarzu.
W kazaniu Biskup Polowy WP podzi´kowa∏
wszystkim krwiodawcom za ich postaw´. ˚yczy∏, by nie zabrak∏o im nigdy si∏ w dzieleniu
si´ mi∏oÊcià, która daje innym nadziej´ i ˝ycie,
„która przywraca na twarzach chorych, cierpiàcych uÊmiech i pozwala wierzyç w lepsze
jutro”.
Nawiàzujàc do dzisiejszego Âwi´ta Niepokalanego Serca Maryi kaznodzieja zach´ci∏
do wpatrywania si´ w Maryj´, gdy˝ „w g∏´bi
Jej serca odkryjemy i poznamy w∏aÊciwà drog´ tak˝e dla siebie”. Przypomnia∏, ˝e w j´zyku
biblijnym serce oznacza istot´ wewn´trznego
˝ycia cz∏owieka, centrum jego duchowej mocy
i miejsce, gdzie zapadajà najwa˝niejsze decyzje. „Bóg zwraca si´ do serca cz∏owieka i cz∏owiek w swoim sercu odpowiada na Bo˝e wezwanie. Serce czyste i proste jest zawsze zakorzenione w Bogu i dlatego jest zawsze sercem
urodzajnym, przynoszàcym owoce”.
Bp P∏oski powiedzia∏, ˝e Niepokalane serce
Matki Bo˝ej jest zdolne do mi∏oÊci w stopniu
najwy˝szym, poniewa˝ jest czyste i przepe∏nione mi∏oÊcià. Maryja wspó∏pracowa∏a z Bogiem, by∏a Mu oddana, dlatego ros∏a Jej
wiara, umacnia∏a si´ nadzieja, coraz bardziej
˝ywa stawa∏a si´ Jej mi∏oÊç. „Serce Maryi to
serce pe∏ne Boga, bo Bóg jest mi∏oÊcià”. Kaznodzieja zauwa˝y∏, ˝e spoglàdajàc na Serce
Jezusa, serce cz∏owieka uczy si´ poznawaç
prawdziwy i jedyny sens w∏asnego ˝ycia, uczy
si´ swego przeznaczenia, rozumienia wartoÊci
prawdziwie chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia, uczy si´
strzec przed u∏omnoÊciami ludzkiego serca,

∏àczenia synowskiej mi∏oÊci wobec Boga z mi∏oÊcià bliêniego.
Biskup Polowy WP przypomnia∏ nauk´ Êw.
Paw∏a Aposto∏a, który dostrzega Êcis∏y zwiàzek
mi´dzy ucztà a g∏oszeniem: wejÊç w komuni´
z Chrystusem w pamiàtce Paschy oznacza równoczeÊnie poczuç si´ zobowiàzanym do stania
si´ misjonarzem wydarzenia, które ten obrz´d
uobecnia. „Rozes∏anie po Mszy Êw. to nakaz,
który pobudza ka˝dego chrzeÊcijanina do zaanga˝owania w szerzenie Ewangelii i o˝ywianie spo∏eczeƒstwa duchem chrzeÊcijaƒskim”.
Bp P∏oski wskaza∏ na osob´ Êw. O. Maksymiliana Marii Kolbe, patrona polskich krwiodawców. PodkreÊli∏, ˝e ten Êwi´ty m´czennik da∏
Êwiadectwo, ˝e mi∏oÊç, która pochodzi od Boga, kszta∏tuje w cz∏owieku zdolnoÊç ofiarowania si´ innym i pozwala mu realizowaç w∏asne
cz∏owieczeƒstwo poprzez dar z siebie; dzi´ki
mi∏oÊci wzrasta w Êwiecie dobro, które jest poczàtkiem budowy Królestwa Niebieskiego.
Po kazaniu ks. pp∏k Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi od-

czyta∏ Akt Zawierzenia Honorowych Dawców
Krwi Matce Bo˝ej Jasnogórskiej.
W czasie uroczystej procesji z darami ˝o∏nierze-krwiodawcy z 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej z Mi´dzyrzecza wr´czyli bp
P∏oskiemu ryngraf i medal pamiàtkowy Miasta
Mi´dzyrzecz.
Liturgi´ Mszy Êw. koncelebrowa∏o kilkunastu
kapelanów, honorowych dawców krwi z ca∏ej
Polski. PieÊni liturgiczne wykonywa∏ Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP.
Na Jasnogórskim Szczycie stanà∏ poczet
sztandarowy i Kompania Honorowa 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego z Gliwic.
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. gen. bryg. Marek Kondracki – pe∏nomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej S∏u˝by Zdrowia,
Szef Zarzàdu Wojskowej S∏u˝by Zdrowia Sztabu Generalnego WP, dr Micha∏ Kamiƒski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Czubak – Prezes Mazowieckiego Zarzàdu
Okr´gowego PCK w Warszawie, Dariusz Piotrowski – dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
W godzinach popo∏udniowych pielgrzymi-krwiodawcy uczestniczyli w Drodze Krzy˝owej na Wa∏ach Jasnogórskich. Podczas tego nabo˝eƒstwa
odczytano rozwa˝ania przygotowane przez
kard. Josepha Ratzingera, Prefekta Kongregacji
Nauki Wiary na tegorocznà Drog´ Krzy˝owà,
która odby∏a si´ w rzymskim Koloseum.

Dary sk∏adajà ˝o∏nierze z 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej

Organizatorem pielgrzymki by∏ ks. pp∏k
Zenon Surma CMF.
Obecnie w Polsce dzia∏a kilkanaÊcie
parafialnych, seminaryjnych i klasztornych klubów zrzeszajàcych honorowych krwiodawców. Jednymi z najstarszych sà: Parafialny Klub HDK
z parafii w Skarszewach (Diecezja Pelpiƒska) i Seminaryjny Klub HDK dzia∏ajàcy w Wy˝szym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Obrze.
Nie brakowa∏o ch´tnych do oddania krwi
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25. rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich ks. p∏ka ˚arskiego i ks. p∏ka Potapczuka

Daj im byç Êwi´tymi kap∏anami

– PójÊç za KimÊ, kto nie rozpoÊciera ∏atwej perspektywy ˝ycia, to dziÊ rozumujàc po ludzku,
du˝e ryzyko. ¸atwiej dziÊ pójÊç za cz∏owiekiem
bogatym, który obiecuje dobre stanowisko
pracy – mówi∏ kaznodzieja. – Chrystus takiej
perspektywy przed nikim nie otwiera. Mówi raczej: jeÊli mnie przeÊladowali, to i Was przeÊladowaç b´dà. PójÊç za Chrystusem, to powiedzieç tak ca∏ym swoim sercem, ca∏à swoja wiarà, która pozwala znieÊç najtrudniejsze chwile.
Ksiàdz Stanis∏aw podkreÊli∏, ˝e takà wiar´ daje
dom rodzinny, gdzie krystalizuje si´ w∏aÊciwa
hierarchia wartoÊci, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. To rodzicom wi´c w takim dniu
nale˝y podzi´kowaç. Bogu za rodziców, którzy
zaszczepili w m∏odych sercach mi∏oÊç do Boga.
To matka i ojciec uczà pacierza i prowadzà
do Êwiàtyni... – Ka˝dy z kap∏anów – mówi∏ dalej ks. Stanis∏aw z Soko∏owa, pami´ta to pierwsze spotkanie z Chrystusem, kiedy w sercu zrodzi∏a si´ ta myÊl, by odpowiedzieç mi∏oÊcià
na mi∏oÊç. A póêniej trzeba byç konsekwentnym, bo tego wymaga mi∏oÊç i zaufanie
do s∏owa Mistrza. S∏u˝yç Bogu w ludziach – to
ci´˝ka praca. S∏owo s∏u˝ba w tej Êwiàtyni ma
swojà szczególnà wymow´. W niej gromadzà
si´ przecie˝ ludzie, którzy oddali swoje ˝ycie
na s∏u˝b´ Ojczyênie.
Kap∏an przede wszystkim musi si´ zbawiç, to
najwa˝niejszy cel naszego ˝ycia. Ksi´˝a katecheci mówili m∏odym, ˝e najwa˝niejszym celem jest
zbawienie: owszem studia, zdobywanie kwalifikacji b´dzie ci po drodze potrzebne, ale nie traç
z oczu najwa˝niejszego i pierwszego celu ˝ycia:
poznaç Go, pokochaç Go, s∏u˝yç Mu ca∏ym ˝yciem, ˝eby otrzymaç nagrod´ wiecznà. Ksiàdz
Stanis∏aw podkreÊli∏ dalej, ˝e oprócz sutanny kapelan wojskowy nosi drugi mundur, który zobowiàzuje do noszenia go z honorem.
Przypominajàc na zakoƒczenie homilii s∏owa
Jana Paw∏a II, wypowiedziane przed 26. laty
ks. Stanis∏aw powiedzia∏: Niech moc Ducha
Êw. zstàpi do serc naszych, umocni je mi∏oÊcià
i sprawi, byÊmy z honorem s∏u˝yli Bogu, Ojczyênie i KoÊcio∏owi Êwi´temu.

W imieniu ca∏ego prezbiterium Ordynariatu
Polowego Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
P∏oski z∏o˝y∏ ˝yczenia w formie modlitwy, której
fragment brzmia∏: Daj im byç Êwi´tymi kap∏anami, nie dozwól, by ich serca by∏y w sobie zasklepione, ale daj im czyste nieul´k∏e wejrzenie
dziecka, które w ka˝dym z Twych dzie∏ odnajduje Ciebie, w ka˝dym, chocia˝by i r´ce ludzkie
je zniekszta∏ci∏y...
W imieniu Ks. Stanis∏awa Potapczuka i w∏asnym laudacj´ wyg∏osi∏ Ks. ˚arski.
Po b∏ogos∏awieƒstwie artyÊci Teatru Wielkiego
zaÊpiewali m.in. s∏ynnà Bark´, ulubionà pieÊƒ
Jana Paw∏a II.
Obaj jubilaci, kapelani wojskowi, otrzymali
Êwi´cenia kap∏aƒskie 7 czerwca 1980 r. w Katedrze Siedleckiej pw. Niepokalanego Pocz´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny z ràk Biskupa Jana Mazura.

Ks. pp∏k Stanis∏aw Potapczuk – proboszcz
parafii wojskowej w Kaliszu.
Urodzony 2.01.1951 r. w Horodyszczach. WyÊwi´cony 7.06.1980. Przynale˝noÊç kanoniczna – diecezja siedlecka.
Po ukoƒczeniu seminarium siedleckiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez 6 lat
by∏ prefektem w liceach diecezji siedleckiej.
W 1993 roku przyszed∏ do Ordynariatu Polowego WP. W Weso∏ej, w 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki
wraz z parafianami budowa∏ pierwszà kaplic´
pw. Andrzeja Boboli. Kolejnà placówkà duszpasterskà by∏ Radom, gdzie by∏ proboszczem
przez trzy lata. Nast´pnie zosta∏ skierowany
do Inowroc∏awia, a 1.02.2004 obejmuje probostwo parafii wojskowej w Kaliszu.

Fot. Krzysztof St´pkowski

Razem z Jubilatami radoÊç dzielili bracia
w kap∏aƒstwie, kapelani prezbiterium Diecezji
Wojskowej, najbli˝sze rodziny, wspó∏pracownicy Kurii Polowej, duchowieƒstwo z diecezji
siedleckiej, drohiczyƒskiej, lubelskiej, ksi´˝a
zaprzyjaênieni z Jubilatami i Ordynariatem
Polowym, zaproszeni goÊcie. Licznie przyby∏a
generalicja WP z gen. Piàtasem i gen. Pietrzykiem na czele, przedstawiciele MSWiA, Stra˝y
Granicznej, Stra˝y Miejskiej. Z Kancelarii Prezydenta RP przyby∏ pierwszy zast´pca szefa
BBN, gen. Ba∏achowicz. WÊród goÊci by∏a
równie˝ pani pose∏ El˝bieta Radziszewska.
Opraw´ muzycznà liturgii zapewni∏a Orkiestra Victoria z Rembertowa, z KoÊcio∏a pw.
Matki Bo˝ej Zwyci´skiej. Z proboszczem
z Rembertowa, ks. pra∏atem Edwardem ˚mijewskim, Ks. pra∏at ˚arski wspó∏pracowa∏,
jeszcze w okresie, gdy by∏ proboszczem Parafii Garnizonowej pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego
w Rembertowie.
– Pozdrawiam Rodziców, którzy dali swoich synów na s∏u˝b´ Chrystusowi, KoÊcio∏owi, Ojczyênie i Êwiatu – powiedzia∏ Biskup Polowy.
– Chcia∏bym w tej Mszy Êw. Dzi´kczynnej poleciç wszystkich bliskich zmar∏ych z rodzin Jubilatów. Oni sà z nami, or´dujà i dzi´kujà – wraz
z umi∏owanym Ojcem Êw. Janem Paw∏em II – za ten dar, który otrzymali.
Wikariusz Generalny, ks. p∏k S∏awomir ˚arski,
poprosi∏ o wyg∏oszenie homilii Ksi´dza Stanis∏awa z Soko∏owa Podlaskiego, Êwiadka swoich Êwi´ceƒ i Mszy prymicyjnej.
– Przed 25 laty (7 czerwca 1980 r.) – powiedzia∏ ks. Stanis∏aw – by∏em w Katedrze Siedleckiej Êwiadkiem Êwi´ceƒ dwunastu. Trzech
z nich Pan ju˝ odwo∏a∏ do siebie, Zbigniewa,
Jerzego i Jana. Stanis∏aw, Marek, Marian, Sylwester, Edward, Jan, Tadeusz, Andrzej – wszyscy oni wtedy, w swojej wolnoÊci, na pytanie,
czy chcesz oddaç wszystko, co otrzyma∏eÊ
od Boga i ofiarowaç na s∏u˝b´ KoÊcio∏owi
Chrystusowemu, powiedzieli: tak. Tak, id´
na s∏u˝b´, do której mnie powo∏a∏ Chrystus,
poniewa˝ Mu zaufa∏em.

Fot. Krzysztof St´pkowski

12 czerwca podczas uroczystej Mszy Êw. dzi´kczynnej w Katedrze Polowej WP
dwóch kapelanów podzi´kowa∏o Panu Bogu za dar 25. lat kap∏aƒstwa. Pod przewodnictwem Biskupa Polowego gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego dzi´kczynne Te
Deum laudamus wyÊpiewali Ks. pra∏at p∏k S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny,
oraz ks. p∏k Stanis∏aw Potapczuk, proboszcz Garnizonu Kalisz.

Ks. p∏k pra∏at S∏awomir ˚arski
Urodzony 11.10.1955 r. w Gruszówce (Bia∏oruÊ), wyÊwi´cony 7.06.1980. Przynale˝noÊç
kanoniczna – diecezja siedlecka. W duszpasterstwie wojskowym od 1.05.1992. By∏ proboszczem na wielu placówkach mi´dzy innymi w Rembertowie i Wroc∏awiu. Pe∏ni∏ funkcj´
Dziekana Wojsk Làdowych, najwi´kszej formacji wojskowej od 1.09.1998 r. Aktualnie
mianowany przez Biskupa Polowego WP gen.
bryg. Tadeusza P∏oskiego jego Wikariuszem
Generalnym.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

16-30 czerwca 2005
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Kronika
Diecezji Wojskowej

ale szcz´Êliwi rozstaliÊmy si´ umawiajàc si´
na kolejne spotkanie.
S∏uchacze Centrum zorganizowali kole˝eƒskà zbiórk´. Zebrane pieniàdze zostanà
przeznaczone na letni wypoczynek dzieci.
WK

Warszawa

Warszawa-Bemowo
W KoÊciele Garnizonowym pw. Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Warszawie-Bemowo 7 czerwca 2005 roku odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z ods∏oni´ciem i poÊwi´ceniem popiersia Jana Paw∏a II – jako
podzi´kowanie Bogu za tak wielki dar
w osobie Papie˝a–Polaka.
Mszy Êwi´tej przewodniczy∏ Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, zaÊ
koncelebrowali: Biskup Polowy WP gen.
bryg. dr Tadeusz P∏oski, ks. kmdr dr Leon
Szot – Kanclerz Kurii Polowej WP, ks. mjr dr
Zbigniew K´pa – Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej WP oraz ks. mjr Jan
Osiƒski – sekretarz Biskupa Polowego WP.
W liturgii uczestniczyli: ˝ona Prezydenta RP
Jolanta KwaÊniewska, Waldemar Dubaniowski – szef gabinetu Prezydenta, minister MSWiA Ryszard Kalisz, generalicja,
w∏adze samorzàdowe i duchowieƒstwo
z sàsiednich dekanatów.
W homilii abp Kowalczyk przypomnia∏ historyczne spotkanie z wojskiem Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w Zegrzu k/Koszalina w czerwcu 1991 roku.
Proboszcz ks. p∏k Jan Domian podzi´kowa∏
abp Kowalczykowi i Biskupowi Polowemu
za przybycie, celebr´ i s∏owo Bo˝e i poprosi∏
wszystkich o przejÊcie przed fronton koÊcio∏a
na uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia popiersia Jana Paw∏a II.
Ods∏oni´cia dokona∏a ˝ona Prezydenta RP
Jolanta KwaÊniewska wraz z Dowódcà Garnizonu Warszawa gen. bryg. Janem Klejszmitem. Popiersie poÊwi´cili abp Kowalczyk
i bp. P∏oski, po czym dokonano podpisów
pod aktem erekcyjnym i wmurowano go
pod postumentem.
Msz´ Êwi´tà ubarwi∏ Êpiewem chór Zespo∏u
am
Artystycznego WP.

Olszewica Stara
60 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
z Olszewicy Starej 2 czerwca 2005 roku
otrzyma∏ nowy sztandar. Podczas uroczystego apelu, który odby∏ si´ w Wieliszewie
(Diecezja Warszawsko-Praska) Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski pob∏ogos∏awi∏ sztandar. PodkreÊli∏, ˝e sztandar jednoczy ˝o∏nierzy, którzy s∏u˝à sprawie pokoju Ojczyzny i jej bezpieczeƒstwa, za dewiz´
majàc s∏owa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Uro-
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czystoÊç wr´czenia sztandaru odby∏a si´
w 35. rocznic´ powstania 60. Dywizjonu
Rakietowego. Sztandar pp∏k Robertowi Stachurskiemu, dowódcy 60. Dywizjonu wr´czy∏ min. Tadeusz Ba∏achowicz, Przedstawiciel Prezydenta RP, zast´pca Szefa Biura
Rch
Bezpieczeƒstwa Narodowego.

Che∏mno
4 czerwca 2005 roku 3 Pu∏k Drogowo-Mostowy prze˝ywa∏ Êwi´to z okazji 61.
rocznicy swojego istnienia.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w koÊciele garnizonowym w Che∏mnie, której
przewodniczy∏ dziekan POW ks. p∏k Józef
Kubalewski.
Homili´ wyg∏osi∏ proboszcz ks. pp∏k Ryszard St´pieƒ.
Po zakoƒczonej Mszy wszyscy udali si´
na uroczysty apel, który odby∏ si´ w miejscowym kinie. Po apelu z koncertem wystàpi∏a Orkiestra Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego Wojska Polskiego.

K´trzyn
W dniu 4 czerwca 2005 roku na zaproszenie s∏uchaczy Centrum Szkolenia Stra˝y
Granicznej do K´trzyna przyjecha∏a ponad 40 osobowa grupa dzieci z Domu
Dziecka w Bartoszycach wraz z Dyrekcjà
i wychowawcami. Kadra, s∏uchacze, s∏u˝ba
kandydacka pod patronatem Komendanta
CSSG i parafii Êw. Mateusza zorganizowali
„Dzieƒ Dziecka”.
W godzinach porannych dzieci przyby∏y
do koszar, gdzie po powitaniu rozpoczà∏ si´
obfity w wydarzenia dzieƒ. Najpierw dla
dzieci odby∏ si´ pokaz walk, obrony i interwencji w wykonaniu s∏uchaczy. Potem dzieci
mia∏y okazj´ sprawdziç swoje umiej´tnoÊci
na strzelnicy elektronicznej czy wykazaç si´
znajomoÊcià komputera. Centralnym punktem dnia by∏ mecz pi∏karski: dru˝yny ze s∏uchaczek Centrum i ch∏opaków z Domu
Dziecka z Bartoszyc. Mimo dopingu s∏uchaczy Dom Dziecka wygra∏ 3:0.
Po obiedzie dzieci w towarzystwie s∏uchaczy
uda∏y si´ do Êw. Lipki. Tam po wspólnej modlitwie i zwiedzaniu, na zakoƒczenie by∏o
ognisko. We wspólnej zabawie nie przeszkodzi∏ nawet padajàcy deszcz. Zmokni´ci,

Katedr´ Polowà WP odwiedzi∏a 6 czerwca 2005 roku ekipa realizatorska telewizji
„Telekana∏ Rossija”. W imieniu Biskupa Polowego goÊci powita∏ Kanclerz Kurii Polowej
WP ks. kmdr dr Leon Szot.
Z historià Katedry przyby∏ych zapozna∏ ks.
mjr Jan Osiƒski – sekretarz Biskupa Polowego WP. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a
si´ podczas zwiedzania Kaplica Katyƒska.
Problematyk´ s∏u˝by duszpasterskiej w kontekÊcie historycznym oraz wspó∏czesnym
przedstawi∏ ks. pp∏k Dariusz Kowalski
– starszy specjalista Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej.
Dzia∏alnoÊç kapelanów na misjach przybli˝y∏ ks. mjr Piotr Majka by∏y kapelan na misji w Iraku.
Na koniec ks. kmdr Szot wraz z p∏k. dr.
Adamem Mazurem – redaktorem naczelnym pisma „Nasza S∏u˝ba” omówili dzia∏alnoÊç wydawniczà Ordynariatu Polowego
WP, przedstawiajàc pozycje ksià˝kowe, p∏ytowe i prasowe.
Ekipa rosyjska wykona∏a nagranie, które
b´dzie cz´Êcià bloku zwiàzanego z problematykà wojskowà w Polsce.
Filmowcy z Rosji w swoich planach majà
odwiedziç mi´dzy innymi Akademi´ Obrony Narodowej, Batalion Powietrzno-Desantowy, Wy˝szà Szko∏´ Wojsk Làdowych we
Am
Wroc∏awiu.

Kielce
Centralne uroczystoÊci zwiàzane z 200.
Rocznicà powstania Diecezji Kieleckiej odby∏y si´ 11 czerwca 2005 roku. Msza Êw.
Pontyfikalna odprawiona w Katedrze Kieleckiej o godz. 11.00 by∏a kulminacyjnym
punktem Jubileuszu, której przewodniczy∏
Jego Eminencja ks. kard. Franciszek
Macharski wraz z Bpem Ordynariuszem
Kazimierzem Ryczanem i Jego Bpami Pomocniczymi oraz Bpami Pomocniczymi
z Cz´stochowy i Tarnowa, a tak˝e ponad
200 Prezbiterami.
Na poczàtku Mszy Êw. Bp Ordynariusz
Kazimierz Ryczan serdecznie powita∏ zaproszonych GoÊci i przyby∏ych wiernych na UroczystoÊç Jubileuszowà, wÊród których bardzo serdecznie powita∏ ludzi munduru,
a szczególnie ciep∏e s∏owa skierowa∏
do Kombatantów. OkolicznoÊciowà homili´
wyg∏osi∏ Ksiàdz Kardyna∏.
W UroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in.:
przedstawiciele parlamentu, w∏adz wojewódzkich, miejskich i administracyjnych,
a tak˝e profesjonalny Chór Wydzia∏u Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdaƒsku oraz Chór Wy˝szego Se-
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minarium Duchownego w Kielcach pod dyrekcjà ks. prof. Zbigniewa Rogali, jak równie˝ delegacje z ca∏ej Diecezji i licznie zgromadzeni mieszkaƒcy Kielc.
Na zakoƒczenie UroczystoÊci Jubileuszowej
Bp Ordynariusz ofiarowa∏ Diecezj´ Kieleckà
pod opiek´ Wszechmocnemu i Mi∏osiernemu Bogu za wstawiennictwem Matki Bo˝ej
¸askawej Kieleckiej, a nast´pnie serdecznie
podzi´kowa∏ zaproszonym GoÊciom i przyby∏ym licznie wiernym za wspólnà modlitw´
dzi´kczynnà w 200. Rocznic´ Jubileuszu
KT
Diecezji Kieleckiej.

D´be Wielkie
10 czerwca o godz. 10.30 Biskup Warszawsko-Praski ks. arcybiskup S∏awoj Leszek
G∏ódê w asyÊcie Kanclerza Kurii Polowej
Wojska Polskiego ks. kmdr Leona Szota oraz
kapelanów Duszpasterstwa Prawos∏awnego
i Ewangelickiego w miejscowoÊci D´be
Wielkie poÊwi´cili pomnik upami´tniajàcy
bohaterstwo ˚andarmerii Wojskowej.
Pomnik z imieniem genera∏a Franciszka
Sznajde stanà∏ w miejscu, gdzie w 1830 roku wojska polskie stoczy∏y bohaterskà bitw´
z zaborcà rosyjskim.
Rosjanie ponieÊli pod D´bem Wielkim du˝e
straty. Zabitych, rannych i wzi´tych do niewoli ˝o∏nierzy carskich by∏o w sumie oko∏o
5–6 tysi´cy. Polacy zdobyli ponadto du˝à
iloÊç sprz´tu wojskowego i kas pu∏ku. Nieocenionà zdobyczà by∏y równie˝ dokumenty
zawierajàce plany dyslokacji armii Dybicza
w wid∏ach Wis∏y i Wieprza. Straty strony polskiej to zaledwie 200–300 ˝o∏nierzy.
O m´stwie i zas∏ugach w boju ˝o∏nierzy
Sznajdego, Êwiadczy fakt, ˝e po bitwie
pod D´bem Wielkim na ich piersiach zawis∏o 21 krzy˝y Virtuti Militari.
W Êwi´cie ˚andarmerii Wojskowej wzi´li
udzia∏ mi´dzy innymi Wiceminister Obrony
Narodowej Janusz Zemke, Dowódca Wojsk
Làdowych gen. broni Edward Pietrzyk, oraz
Dowódca Marynarki Wojennej admira∏ RoLS
man Krzy˝elewski.

Miƒsk Mazowiecki
10 czerwca 2005 roku podczas centralnych
uroczystoÊci XV rocznicy utworzenia ˚andarmerii Wojskowej, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. pra∏at pu∏kownik
S∏awomir ˚arski dokona∏ poÊwi´cenia
sztandaru Oddzia∏u Specjalnego ˚andarmerii Wojskowej w Miƒsku Mazowieckim.
UroczystoÊç odby∏a si´ w atmosferze rodzinnej. Oprócz goÊci oficjalnych z Ministrem Ja-

nuszem Zemke na czele, na Êwi´to przybyli
˚andarmi z ca∏ej Polski, a tak˝e liczne grono
przyjació∏ braci ˝andarmerskiej.
Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej, w czasie
której wr´czono wiele odznaczeƒ paƒstwowych i resortowych oraz odznaki pamiàtkowe Komendant G∏ówny zaprosi∏ przyby∏ych
LS
goÊci na piknik rodzinny.

Warszawa

by∏a dla niego wielkim zaskoczeniem. Przypomnia∏ tak˝e okolicznoÊci pojawienia si´
wspólnego pielgrzymowania do Cz´stochowy.
Ordynariat Polowy WP reprezentowali: ks.
p∏k S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny
WP, ks. pp∏k Robert Mokrzycki, Proboszcz
Katedry Polowej WP, ks. pp∏k Bogdan Radziszewski, Notariusz Kurii Polowej WP oraz
ks. mjr Zbigniew K´pa, Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej, reprezentujàcy
Biskupa Polowego gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego.
*
Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê obchodzi∏
14 czerwca 2005 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej 35. rocznic´ Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. Msz´ Êw. wraz z Jubilatem celebrowali Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
oraz biskup pomocniczy Stanis∏aw K´dziora.
Arcybiskupowi S.L. G∏ódziowi gratulacje
z∏o˝yli: Prymas Polski kard. Józef Glemp, delegacja kap∏anów Diecezji warszawsko-praskiej oraz Prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. Odczytano tak˝e okolicznoÊciowe listy
od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp.
Józefa Kowalczyka oraz Ministra Obrony
Narodowej Jerzego Szmajdziƒskiego.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. Biskup Polowy gen.
bryg. Tadeusz P∏oski z∏o˝y∏ gratulacje Abp.
S∏awojowi L. G∏ódziowi podreÊlajàc jego zas∏ugi w reaktywowaniu Ordynariatu Polowego WP, utworzeniu struktur duszpasterskich
oraz liczne inicjatywy duszpasterskie i organizacyjne. Zwróci∏ uwag´, ˝e wiele razy dzia∏alnoÊç Abp. G∏ódzia jako Biskupa Polowego
WP napotyka∏a sprzeciwy i trudnoÊci. Biskup
P∏oski podzi´kowa∏ za dziedzictwo, które
zjk
przejà∏ od Abp. G∏ódzia.

Ambasador Niemiec dr Reinhard Schweppe
w dniu 2 czerwca 2005 roku odznaczy∏ Abp.
S∏awoja L. G∏ódzia Wielkim Krzy˝em Zas∏ugi Republiki Federalnej Niemiec. W przemówieniu dr Schweppe wspomnia∏ o dwóch
powodach odznaczenia Abp. G∏ódzia,
a mianowicie Jego wielki wk∏ad na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz animowanie i umacnianie przyjaznych relacji pomi´dzy ˝o∏nierzami niemieckimi i polskimi.
Ambasador wspomnia∏ o widocznych owocach budowania przyjaznych relacji, którymi
by∏y m.in. Êlub ˝o∏nierza niemieckiego z Polkà, który odby∏ si´ w Katedrze Polowej WP
oraz piesze pielgrzymki do Cz´stochowy
z udzia∏em ˝o∏nierzy obydwu krajów. Wspólne pielgrzymowanie na Jasnà Gór´ – mówi∏
Ambasador – by∏o okazjà do wielu owocnych dyskusji i przemyÊleƒ.
Arcybiskup S.L. G∏ódê podzi´kowa∏ za otrzymane odznaczenie. Wspomnia∏, ˝e wiadomoÊç o przyznaniu mu tego odznaczenia

W Kleve, 1 maja 2004 roku odby∏y si´ centralne uroczystoÊci Polonii Niemieckiej
z okazji formalnego wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej. Inicjatorem i organizatorem
tych uroczystoÊci, we wspó∏pracy z Polskà
Misjà Katolickà Niederrhein, by∏ miejscowy
Oddzia∏ Zwiàzku Polaków w Niemczech
(ZPwN) „Rod∏o”, któremu prezesuje W∏adys∏aw Pisarek. Dla upami´tnienia tych uroczystoÊci posadzono wówczas wewnàtrz
dziedziƒca „¸ab´dziego” zamku w Kleve
dwa drzewka oliwne jako symbol pokoju
i pojednania.
Zachowujàc dla potomnoÊci te wa˝ne dla
Polski wydarzenie polityczne, ZPwN „Rod∏o”
i Polska Misja Katolicka, ufundowa∏y tablic´
pamiàtkowà z bràzu z treÊcià przypominaWP
jàcà ubieg∏oroczne wydarzenia.

Skierniewice
W dniu 14 czerwca Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski odby∏ wizytacj´ kanonicznà
w garnizonie Skierniewice. Ordynariusza
Wojskowego przywita∏, a nast´pnie zapozna∏ z garnizonem, kapelan Garnizonu
Skierniewice i proboszcz parafii pw. Wniebowzi´cia NMP, ks. p∏k dr Marek Pietrusiak.
UroczystoÊci w koÊciele garnizonowym rozpocz´∏y si´ od z∏o˝enia meldunku Biskupowi
Polowemu przez dowódc´ garnizonu i przeglàdu pododdzia∏u ˝o∏nierzy. W czasie uroczystej Mszy Êwi´tej Pasterz KoÊcio∏a Wojskowego udzieli∏ sakramentu bierzmowania
m∏odzie˝y z rodzin wojskowych.
Spotkanie ze wspólnotà wojskowà Biskupa
Polowego by∏o okazjà do z∏o˝enia ˝yczeƒ
Ksi´dzu Proboszczowi, z okazji srebrnego jubileuszu kap∏aƒstwa, jak równie˝ wr´czenia
aktu mianowania na stopieƒ pu∏kownika.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ przedstawiciele
Wojska, w∏adz miejskich z prezydentem
miasta na czele, poczty sztandarowe, duchowieƒstwo i wierni parafii wojskowej. JO

Kleve
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„Polska jest Matkà Êwi´tych ...
Nasza ziemia jest zbroczona obficie
krwià m´czenników i bohaterów poleg∏ych za wiar´...
Ze wzgl´du na t´ krew i na modlitwy naszych Êwi´tych,
mimo naszej niegodnoÊci i n´dzy wielu z nas,
Pan ju˝ da∏ i jeszcze da wielu naszym rodakom nadzwyczajne ∏aski.
A Ci swoimi czynami ws∏awià Imi´ Polski mi´dzy narodami.”
B∏ogos∏awiony ks. Bronis∏aw Markiewicz

Fot. ks. kpt. W∏adys∏aw Kozicki

