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... ci co zaufali Panu, odzyskujà si∏y, otrzymujà skrzyd∏a jak or∏y: 
biegnà bez zm´czenia, bez znu˝enia idà.

(Iz. 40, 31)
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Liturgia
KoÊcio∏a

Drugi znak, przy pomocy którego w dzisiejszej
liturgii wyra˝one zostaje obj´cie Pos∏ugi Piotro-
wej, to przekazanie PierÊcienia Rybaka. Powo∏a-
nie Piotra, które us∏yszeliÊmy w Ewangelii, aby
by∏ Pasterzem, nast´puje po opowiadaniu
o obfitym po∏owie ryb: po nocy, podczas której
bezskutecznie zarzucano sieci, uczniowie widzà
na brzegu Zmartwychwsta∏ego Pana. On naka-
zuje im raz jeszcze powróciç do ∏owienia ryb
i oto sieç nape∏nia si´ tak, ˝e nie sà w stanie
jej wyciàgnàç; 153 wielkie ryby. „A pomimo tak
wielkiej iloÊci sieç si´ nie rozerwa∏a” (J 21,11).
To opowiadanie, z koƒca ziemskiej drogi Jezu-
sa wraz z uczniami, stanowi odpowiedê
na opowiadanie z poczàtku: tak˝e wtedy
uczniowie nic nie z∏owili przez ca∏à noc; tak˝e
wtedy Jezus nak∏oni∏ Szymona do ponownego
wyp∏yni´cia na g∏´bi´, a Szymon, który jeszcze
nie nazywa∏ si´ Piotr, da∏ niezwyk∏à odpowiedê:
„Mistrzu, na Twoje s∏owo zarzuc´ sieci!”. A oto
potwierdzenie misji: „Nie bój si´, odtàd ludzi b´-
dziesz ∏owi∏” (¸k 5,1-11). Tak˝e dzisiaj KoÊció∏
i nast´pcy aposto∏ów s∏yszà wezwanie, by wy-
p∏ynàç na g∏´bi´ morza dziejów i zarzuciç sieci,
by zdobywaç ludzi dla Ewangelii – dla Boga, dla
Chrystusa, dla prawdziwego ˝ycia. Ojcowie Ko-
Êcio∏a dali bardzo szczególny komentarz do te-
go zadania. Mówià w ten sposób: dla ryby,
stworzonej by ˝yç w wodzie, wyciàgni´cie
z morza jest Êmiercià. Zostaje jej odj´ty pierwia-

stek ˝ycia, by s∏u˝yç za pokarm cz∏owiekowi.
Jednak w misji rybaka ludzi dokonuje si´ pro-
ces odwrotny: my, ludzie, ˝yjemy wyobcowani,
w s∏onych wodach cierpienia i Êmierci; w mo-
rzu ciemnoÊci bez Êwiat∏a. Sieç Ewangelii wyry-
wa nas z wód Êmierci i niesie ku wspania∏oÊci
Bo˝ego Êwiat∏a, ku prawdziwemu ̋ yciu. I w∏aÊnie
tak jest – w misji rybaka ludzi, wzorem Chrystu-
sa, nale˝y wyrywaç ludzi ze s∏onego morza wyob-
cowaƒ, ku ziemi ˝ycia, ku Êwiat∏u Bo˝emu. I w∏a-
Ênie tak jest: istniejemy, aby ukazaç Boga lu-
dziom. I tylko tam, gdzie widaç Boga, napraw-
d´ zaczyna si´ ˝ycie. Tylko wtedy, gdy spotkamy
w Chrystusie Boga ˝ywego, poznajemy, czym
jest ˝ycie. Nie jesteÊmy przypadkowym i po-
zbawionym znaczenia produktem ewolucji.
Ka˝dy z nas jest owocem zamys∏u Bo˝ego.
Ka˝dy z nas jest chciany, ka˝dy mi∏owany, ka˝-
dy niezb´dny. Nie ma nic pi´kniejszego ni˝
wpaÊç w sieci Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic
pi´kniejszego jak poznaç Go i opowiadaç in-
nym o przyjaêni z Nim. Zadanie pasterza, ry-
baka ludzi, mo˝e si´ cz´sto wydawaç ˝mudne.
Ale jest ono pi´kne i wielkie, bowiem ostatecz-
nie s∏u˝y radoÊci, radoÊci Boga, który chce
wejÊç w ten Êwiat. 

Fragment inauguracyjnej homilii 
Benedykta XVI

24.04.2005, Plac Êw. Piotra

3 lipiec – XIV Niedziela Zwyk∏a [Mt 11, 25-30]
„Przyjdêcie do mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obcià˝eni jesteÊcie, a Ja was po-
krzepi´” (Mt 11, 28).

Jezus zupe∏nie inaczej post´puje wobec ludzi,
ani˝eli traktujà ich faryzeusze: uwalnia On lu-
dzi od ich ci´˝arów, bioràc je na siebie.
Przy Chrystusie ∏atwe stajà si´ wszelkie trudy,
wszystkie boleÊci powsta∏e podczas pe∏nienia
woli Bo˝ej. PowinniÊmy i my naÊladowaç Pana,
nie tylko nie zrzucajàc na innych niepotrzeb-
nych ci´˝arów, ale pomagajàc im znosiç ich
w∏asne troski. Âw. Grzegorz Wielki pisze: „Gdy
zakoƒczy∏eÊ ju˝ w∏asnà prac´, zabierz si´
do pracy twego brata, pomagajàc mu dla
Chrystusa z takà naturalnoÊcià i delikatnoÊcià,
aby nawet ten, komu pomagasz, nie zoriento-
wa∏ si´, ˝e czynisz wi´cej, ni˝ nakazuje spra-
wiedliwoÊç. Na tym polega subtelna cnota
dziecka Bo˝ego!”

10 lipiec – XV Niedziela Zwyk∏a [Mt 13, 1-23]
„Oto siewca wyszed∏ siaç” (Mt 13, 3).

W Galilei, przy jej nierównym i górzystym tere-
nie, pod siew przeznacza si´ niewielkie kawa∏-
ki pola na równinach i nad rzekami. Przypo-
wieÊç opisuje takà w∏aÊnie sytuacj´. Nasienie,
które pad∏o na drog´, szybko zostaje zjedzone
przez ptaki lub zdeptane przez przechodzà-
cych. Równie˝ opis gleby kamienistej, pokrytej
tylko cienkà warstwà ziemi, odpowiada gali-
lejskiej rzeczywistoÊci. Glebà, na którà pada
dobre ziarno, jest ca∏y Êwiat, ka˝dy cz∏owiek.
My sami jesteÊmy glebà pod boskie ziar-
no. I chocia˝ siew prowadzony jest z ca∏à mi-
∏oÊcià – gdy˝ to Bóg dzia∏a w duszy – w du˝ej
mierze owoc zale˝y od stanu gleby, na którà
pada ziarno.
Wszyscy ludzie, niezale˝nie od tego, jakie by-
∏o ich minione ˝ycie, mogà przemieniaç si´
w gleb´ dobrze przygotowanà na przyj´cie ∏a-
ski. Zastanówmy si´, czy przeprowadzamy
w duszy rachunek szczegó∏owy nad tymi z∏ymi
korzeniami, które uniemo˝liwiajà nam wzrost
dobrego nasienia, czy wyrywamy chwasty
przez cz´stà spowiedê, czy czynimy akty skru-
chy, które dobrze przygotowujà dusz´ na przy-
j´cie natchnieƒ Bo˝ych.

11 lipiec – Âwi´to Êw. Benedykta, opata
[Mt 19, 27-29]
„I ka˝dy, kto dla mego imienia opuÊci …
stokroç tyle otrzyma i ˝ycie wieczne odzie-
dziczy” (Mt 19, 29).

Stare przys∏owie powiada, ˝e „lepiej jest zapa-
liç zapa∏k´, ani˝eli przeklinaç ciemnoÊç”. Nie
przystojà dzieciom Bo˝ym ustawiczne narzeka-

Ka˝dy jest mi∏owany

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce:
Kaplica pod d´bem. 
OÊrodek Caritas OPWP ¸omna.
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nia, pesymistyczne i negatywne ustawienie
do Êwiata. GdybyÊmy jako chrzeÊcijanie po-
starali si´ zrobiç do koƒca to, co le˝y w naszej
mocy, te˝ zmienilibyÊmy Êwiat tak, jak to uczy-
nili pierwsi chrzeÊcijanie, którzy byli nieliczni,
lecz mieli ˝ywà i czynnà wiar´. Wszystkie na-
sze dzia∏ania, dzi´ki pomocy ∏aski Bo˝ej, mo-
gà przynieÊç rezultaty przerastajàce nasze naj-
Êmielsze oczekiwania. PowinniÊmy przesyciç
duchem chrzeÊcijaƒskim wszystkie Êrodowiska
spo∏eczne. Nie przestawajcie jedynie na pra-
gnieniu: ka˝dy musi tam, gdzie pracuje, uda-
waç Bo˝y smak swojej pracy i powinien si´ sta-
raç – przez modlitw´, przez umartwianie,
przez dobrze wykonywanà prac´ zawodowà
– o kszta∏towanie siebie i innych ludzi w duchu
prawdy Chrystusa, a˝eby w ten sposób g∏osiç
go jako Pana wszystkich ziemskich zadaƒ.

17 lipiec – XVI Niedziela Zwyk∏a [Mt 13,
24-43]
„Panie, czy nie posia∏eÊ dobrego nasienia
na swej roli?” (Mt 13, 27).

Na roli wzrastajà razem, zmieszane ze sobà,
pszenica i chwasty. Podobnie jest w KoÊciele
Bo˝ym. By∏ on zawsze KoÊcio∏em grzeszników
i Êwi´tych. Gdzie przebiega granica mi´dzy ni-
mi? Kto mo˝e o tym wydaç wyrok? Gorliwi 
wyrwaliby od razu chwasty, wydaje im si´, ˝e
wiedzà dok∏adnie, gdzie sà chwasty. Ale Bóg
jest wi´kszy i dalekowzroczny. Umie czekaç;
pozwala iÊç ka˝demu w∏asnà drogà do koƒca.
Pozwala wzrastaç chwastom, dopiero na koƒ-
cu oka˝e si´, co by∏o pszenicà, a co chwa-
stem. I byç mo˝e nasze zaskoczenie b´dzie
wielkie.

24 lipiec – XVII Niedziela Zwyk∏a [Mt 13,
44-52]
„Królestwo niebieskie podobne jest
do skarbu ukrytego w roli” (Mt 13, 44).

MàdroÊç, o której mówi Pismo Êw., nie jest zbyt
ceniona w naszym Êwiecie, nie przynosi korzy-
Êci materialnych. Na ogó∏ ludzie nie wiedzà,
czym ona jest? Mo˝e doÊwiadczeniem, które
nabywa si´ z biegiem czasu. Prawdziwa mà-
droÊç jest jednak czymÊ wi´cej. Zdobywamy
jà, gdy wÊród radoÊci i cierpieƒ, z wielkim wy-
si∏kiem uczymy si´ dróg Bo˝ych i ludzkich oraz
gdy poznajemy samych siebie. A to nie jest
sprawà tylko wieku, uzdolnieƒ i dobrej woli.
MàdroÊç jest zatem darem Boga, skarbem
ukrytym na roli, którego szukamy przez ca∏e
˝ycie. Otrzymujà jà ci, którzy szukajà na w∏aÊ-
ciwych drogach i pokornie o nià proszà. 

31 lipiec – XVIII Niedziela Zwyk∏a [Mt 14,
13-21]
„T∏umy zwiedzia∏y si´ o tym i z miast posz∏y
za Nim pieszo. Gdy wysiad∏, ujrza∏ wielki
t∏um. Zlitowa∏ si´ nad nimi i uzdrawia∏ ich
chorych” (Mt 14, 13b-14).

Gdy ludzie s∏uchali Jezusa, budzi∏ si´ w nich
nieznany g∏ód, pragn´li otrzymaç od Niego
jeszcze wi´cej. Podà˝ali za Nim pieszo. Jego
s∏owo i serdecznoÊç, która promienia∏a z ca∏ej
Jego istoty, sprawia∏y, ˝e zapominali o wszyst-
kim innym, o codziennych troskach, nawet
o chlebie powszednim.
„B∏ogos∏awieni wy, którzy teraz g∏odujecie, al-
bowiem b´dziecie nasyceni”. B∏ogos∏awieƒ-
stwo to jest obietnicà: Bóg stoi po stronie bied-
nych. Jest zarazem pytaniem do nas – wiecz-
nie sytych – czy w naszych sercach obudzi si´
g∏ód za wi´kszym darem: g∏ód s∏owa Bo˝ego
i chleba dajàcego ˝ycie wieczne?

Sanktuarium 
pojednania 
i jednoÊci
UroczystoÊç otwarcia i poÊwi´cenia Cmentarza Orlàt odby∏a si´ 24 czerw-
ca 2005 r. we Lwowie. Mszy Êw. polowej na Cmentarzu Orlàt przewodniczy∏
kard. Marian Jaworski, Metropolita Lwowski. W kazaniu Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski powiedzia∏, ˝e Cmentarz Orlàt jest swoistym sank-
tuarium pojednania i jednoÊci, mi∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej i mi∏osierdzia. 



Msz´ Êw. koncelebrowa∏ m.in. Abp S∏awoj
Leszek G∏ódê, Biskup Warszawsko-Praski.
We Mszy Êw. uczestniczyli Prezydenci Ukrainy
i Polski – Wiktor Juszczenko i Aleksander
KwaÊniewski. 
Bp P∏oski w kazaniu powiedzia∏, ˝e jest rze-
czà bardzo istotnà, aby ˝ycie cz∏owieka 
spostrzegaç przez pryzmat Bo˝ego systemu
wartoÊci, wyra˝onego w Objawieniu i nauce
KoÊcio∏a Chrystusowego. „Nie tak, bowiem
widzi cz∏owiek, jak widzi Bóg. Cz∏owiek, bo-
wiem patrzy na to, co widoczne dla oczu.
Bóg natomiast patrzy na serce cz∏owieka.” 
(1 Sm 16,7). „Ca∏à prawd´ o cz∏owieku po-
siada Bóg, który cz∏owieka stworzy∏, odkupi∏
i nieustannie uÊwi´ca. UÊwi´caç cz∏owieka
tzn. uzdalniaç go, aby by∏ w stanie odpowie-
dzieç na Bo˝e wezwanie do ˝ycia w komunii
z Bogiem i ludêmi. B∏ogos∏awieni ci spoÊród
nas, którzy przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie czynià wysi∏ki, aby zrozumieç
siebie; swojà przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç
i przysz∏oÊç”. 
Biskup Polowy WP przypomnia∏, ˝e w zba-
wiennym „wysi∏ku zrozumienia cz∏owieka”
nale˝y pami´taç o prawdzie nauki Chrystusa
przedstawionej w Kazaniu na Górze, ˝e nie
mo˝e byç w oczach Boga „b∏ogos∏awionym”
ten, kto „wprowadza pokój” i nawet „cierpi
przeÊladowanie dla sprawiedliwoÊci” a nie
jest „mi∏osierny”. Nie wolno nam zbli˝aç si´
do prawdy Bo˝ej, jakà jest cz∏owiek, ka˝dy
cz∏owiek, bez Chrystusa i Jego mi∏oÊci mi∏o-
siernej! Od ponad tysiàca lat nasze Narody,
Polacy i Ukraiƒcy, przez chrzest Mieszka
i W∏odzimierza, majà udzia∏ w Bo˝ej wiedzy
o cz∏owieku i w Bo˝ym pojmowaniu prawdy
o cz∏owieku”. Kaznodzieja przypomnia∏
burzliwe losy Cmentarza Orlàt. „W dniu dzi-
siejszym, to miejsce poÊwi´cimy, aby nadal
by∏o miejscem, gdzie wzrastaç b´dziemy
„…w màdroÊci i w ∏asce u Boga i u ludzi.”
(por. ¸k 2, 52). Tu, na Cmentarzu Orlàt
Lwowskich, prosimy Boga, aby to miejsce
sta∏o si´ dla nas idàcych przez Êwiat ku wol-
noÊci Dzieci Bo˝ych, Sanktuarium MàdroÊci
zst´pujàcej z góry. A jak czytamy w LiÊcie
Êwi´tego Jakuba Aposto∏a: „Gdzie (…) za-
zdroÊç i ˝àdza sporu, tam bez∏ad i wszelki
wyst´pek. MàdroÊç zaÊ zst´pujàca z góry jest
przede wszystkim czysta, dalej sk∏on-
na do zgody, ust´pliwa, pos∏uszna, pe∏-
na mi∏osierdzia i dobrych owoców, wol-
na od wzgl´dów ludzkich i ob∏udy.”
(Jk 3, 16-17).
Bp P∏oski powiedzia∏: „Stoimy na ziemi ukra-
iƒskiej, która przez wiele stuleci by∏a ziemià
t´sknoty za wolnoÊcià i niepodleg∏oÊcià dla
wielu narodów. Ale szczególnie tu, na tej zie-
mi, dwa Narody, Ukraiƒski i Polski, g∏oÊno
i wytrwale wznosi∏y do Boga modlitw´: „Oj-
czyzn´ wolnà racz nam wróciç Panie!” (...)
T́ sknota i wysi∏ek za niepodleg∏à i suweren-
nà Ukrainà trwa∏y kilkaset lat, a zaowoco-
wa∏y w 1991 roku. Jeszcze raz pragn´ przy-
pomnieç, ˝e Polacy, jako pierwsi na Êwiecie,
uznali niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Paƒstwa
Ukraiƒskiego. 
„Czas ju˝ oderwaç si´ od bolesnej przesz∏o-
Êci! ChrzeÊcijanie obydwu narodów muszà
iÊç razem w imi´ jedynego Chrystusa, ku je-
dynemu Ojcu, prowadzeni przez tego sa-
mego Ducha, który jest êród∏em i zasadà
jednoÊci. Niech przebaczenie – udzielone
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i uzyskane – rozleje si´ niczym dobroczyn-
ny balsam w ka˝dym sercu. Niech dzi´ki
oczyszczeniu pami´ci historycznej wszyscy
gotowi b´dà stawiaç wy˝ej to, co jednoczy,
ni˝ to, co dzieli, a˝eby budowaç przysz∏oÊç
opartà na wzajemnym szacunku, brater-
skiej wspó∏pracy i autentycznej solidarno-
Êci.” (Jan Pawe∏ II, Homilia podczas Mszy
Êwi´tej beatyfikacyjnej, Lwów 2001, 3)”
– zaapelowa∏ bp P∏oski. Zach´ca∏, aby bu-
dowaç jednoÊç narodów i rozwijaç wzajem-
ne stosunki w duchu zaufania. – Musimy
przezwyci´˝aç dziedzictwo przesz∏oÊci, wy-
baczyç sobie historyczne krzywdy i nieporo-
zumienia, oczyÊciç naszà pami´ç oraz bu-
dowaç cywilizacj´ mi∏oÊci – powiedzia∏.
„DziÊ biskupi greckokatoliccy Ukrainy
i rzymskokatoliccy Polski, Êwiadomi, ˝e hi-
stori´ naszych obrzàdków, KoÊcio∏ów i Na-
rodów nie zawsze pisaliÊmy godnie i uczci-
wie, tak jak wskazywa∏ nam Chrystus – nasz
Nauczyciel, wypowiadajà tak˝e s∏owa:
przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
UÊwiadamiajàc sobie historycznà prze-

sz∏oÊç naszych narodów oraz stan w∏asnej
duszy, duchowni dokonujàc tego aktu, pro-
szà braci i siostry obu narodów, aby razem
z nimi przebaczyli sobie wzajemnie (Modli-
twa pojednania polsko-ukraiƒskiego)”. 
Po Mszy Êw. odby∏y si´ ekumeniczne i mi´-
dzyreligijne modlitwy b∏ogos∏awieƒstwa
cmentarza. Odmawiali je kolejno: grecko-
katolicki kard. Huzar, prawos∏awny biskup
polowy Wojska Polskiego Miron Choda-
kowski, naczelny kapelan ewangelickiego
duszpasterstwa wojskowego w Polsce bp
Ryszard Borski, naczelny Rabin Polski Mi-
chael Schudrich, kard. Jaworski, abp
G∏ódê i bp P∏oski. 
PoÊwi´cenia cmentarza dokonali kard. Ja-
worski, abp G∏ódê i bp P∏oski. W czasie uro-
czystoÊci odby∏o si´ te˝ ods∏oni´cie Pom-
nika Piechurów Francuskich oraz Pomnika
Lotników Amerykaƒskich, którzy równie˝
– po stronie polskiej – uczestniczyli w wal-
kach o Lwów w 1918 r. 
Przemawiajàc na zakoƒczenie uroczystoÊci
prezydent KwaÊniewski podzi´kowa∏ w imie-

niu Polski Ukraiƒcom za zgod´ na otwarcie
cmentarza i wezwa∏, aby oba narody „poda-
∏y sobie r´ce ponad historià” i razem sz∏y
w przysz∏oÊç. 
ZaÊ prezydent Juszczenko przyzna∏, ˝e
na cmentarzu sà pochowani Polacy walczà-
cy za ojczyzn´, zaÊ obowiàzkiem Ukraiƒców
jest umo˝liwienie Polakom godnego uczcze-
nia ich. PodkreÊli∏, ˝e „Bez wolnej Polski nie
ma wolnej Ukrainy, a bez wolnej Ukrainy 
nie ma wolnej Polski”. Obaj prezydenci
wspominali wielki wk∏ad w proces pojedna-
nia polsko-ukraiƒskiego Jana Paw∏a II. 
Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏ si´
Apel Poleg∏ych. Kompania Reprezentacyj-
na WP odda∏a salw´ honorowà a prezy-
denci Polski i Ukrainy z∏o˝yli wieƒce i zapa-
lili znicze na centralnej p∏ycie cmentarza.
Widnieje tam napis: „Tu le˝y ˝o∏nierz polski
poleg∏y za Ojczyzn´”. Nast´pnie wieƒce
na p∏ycie i grobach z∏o˝yli pozostali uczest-
nicy uroczystoÊci.

Rafa∏ Chromiƒski/KAI

Cmentarz Obroƒców Lwowa zaczà∏ po-
wstawaç jeszcze w czasie walk o Lwów,
w listopadzie 1918 r. Decyzjà Zarzàdu
Miasta Lwowa w nast´pnych latach
w miejsce to przenoszono szczàtki
obroƒców Lwowa poleg∏ych w la-
tach 1918-19, a nast´pnie w walkach
z bolszewikami z prowizorycznych
cmentarzyków na terenie miasta. G∏ów-
nym projektantem obiektu by∏ Rudolf In-
druch, ówczesny student Wydzia∏u Ar-
chitektury Politechniki Lwowskiej, a tak˝e
uczestnik walk o Lwów, który w 1921 r.
wygra∏ konkurs na koncepcj´ ogólnà
urzàdzenia cmentarza. Stworzy∏ on naj-
pi´kniejszy i najbardziej Êmia∏y projekt.
Jego realizacja i rozbudowa trwa∏a a˝
do wybuchu wojny w 1939 r. Indruch
zmar∏ w 1927 roku i spoczà∏ na tym˝e
cmentarzu.
Cmentarz Obroƒców Lwowa, zwany jest
powszechnie Cmentarzem „Orlàt Lwow-
skich”, z racji tego, ˝e spoczywajà

na nim lwowskie dzieci poleg∏e w wal-
kach o miasto. Spoczywa na nim
– w mogi∏ach indywidualnych i zbioro-
wych – 2318 uczestników polsko-ukraiƒ-
skich walk toczonych w dniach 1-22 li-
stopada 1918 r. oraz w obronie Lwowa
i Ziemi Lwowskiej przed najazdem 
bolszewickim w 1920 r.; poleg∏ych w bo-
ju i zmar∏ych w latach 1920-1939.
Na Cmentarzu Orlàt Lwowskich spoczy-
wa 3 lotników amerykaƒskich i 1 z 16
poleg∏ych w obronie Polski piechurów
francuskich. W 1925 r. zw∏oki nieznane-
go ˝o∏nierza polskiego zosta∏y uroczyÊcie
przeniesione z Cmentarza Orlàt do Gro-
bu Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie.
Przez ca∏y okres niepodleg∏ej Rzeczypo-
spolitej opiek´ nad tà szczególnà nekro-
polià, jej rozbudowà i w∏aÊciwym kszta∏-
tem sprawowa∏a powsta∏a w lipcu 1919
roku we Lwowie Stra˝ Mogi∏ Polskich 
Bohaterów. Dzia∏ania wojenne w la-
tach 1939-1944 oszcz´dzi∏y cmentarz,

nie powodujàc wi´kszych zniszczeƒ;
w latach okupacji sowieckiej i niemiec-
kiej sta∏ si´ on miejscem nielegalnych
manifestacji patriotycznych Lwowian.
Kiedy Lwów znalaz∏ si´ w granicach
Zwiàzku Sowieckiego cmentarz celowo
i systematycznie niszczono. W dniu 25
sierpnia 1971 r. w sposób szczególnie
barbarzyƒski, przy u˝yciu czo∏gów zbu-
rzono ca∏e fragmenty architektury cmen-
tarza, a na grobach zbudowano drog´
odcinajàcà jego cz´Êç oraz wysoki mur.
W 1991 r. w imieniu w∏adz Rzeczypo-
spolitej Polskiej starania majàce na celu
uporzàdkowanie cmentarza wg pierwot-
nych za∏o˝eƒ architektonicznych podj´∏a
Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒ-
stwa przy Prezesie Rady Ministrów. Od-
budowa zosta∏a zakoƒczona w 2002 r.
Cmentarz zosta∏ odbudowany stara-
niem Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa przy wsparciu Êrodowisk lwow-
skich z ca∏ego Êwiata.



Caritas Ordynariatu Polowego WP
zorganizowa∏a cztery turnusy waka-
cyjne dla dzieci i m∏odzie˝y w ¸omnej.
Na odpoczynek wyjadà dzieci z rodzin
wojskowych, funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej oraz dzieci z trzech domów
dziecka. Wraz z polskimi dzieçmi
na wakacyjnym odpoczynku b´dà
przebywaç dzieci z Ukrainy. 

W dniu 27 czerwca 2005 roku na waka-
cyjny odpoczynek do ¸omnej wyjecha∏a
pierwsza grupa dzieci. 107 dzieci z Gar-
nizonu Warszawa oraz z Centralnych 
Instytucji MON zgromadzi∏o si´ z rodzi-
cami przed Katedrà Polowà WP. Po krót-
kim spotkaniu informacyjnym poprowa-
dzonym przez ks. kpt. Paw∏a Piontka
uczestnicy wypoczynku z opiekunami
i z rodzicami zgromadzili si´ w Katedrze
Polowej WP. Ksiàdz Biskup pogratulowa∏
dzieciom przejÊcia do nast´pnej klasy
i rozpocz´cia wakacji. Wspomnia∏, ˝e
nie wszystkie dzieci b´dà mia∏y radosne
wakacje. Dzieci z wielu krajów Afryki,
z terenów gdzie toczà si´ konflikty zbroj-
ne, nie majà radosnego czasu odpo-
czynku. Biskup wezwa∏ dzieci do solidar-
noÊci z tymi rówieÊnikami i do modlitwy

w ich intencji. Biskup P∏oski zach´ca∏
dzieci i m∏odzie˝, aby tak prze˝y∏y wa-
kacje, by we wrzeÊniu radoÊnie przekro-
czy∏y mury szko∏y. 
Komendantem pierwszego turnusu w ¸om-
nej jest ks. kpt. Rados∏aw Michnowski, zaÊ
jego zast´pcà ks. kpt. Pawe∏ Piontek. Ksi´-
˝a kapelani do pomocy majà trzech klery-

ków oraz kilkunastuosobowà grup´ wy-
chowawców Êwieckich. 
Organizatorem wakacyjnego wypoczynku
dla dzieci i m∏odzie˝y w ¸omnej jest Cari-
tas Ordynariatu Polowego WP kierowane-
go przed ks. pra∏. p∏k. Roberta Mokrzyc-
kiego.

Ks. mjr Zbigniew K´pa

W dniach od 25 czerwca do 8 lipca
2005 r., przebywa∏a w naszym oÊrodku
w Ustce 40-osobowa grupa dzieci z pa-
rafii Ojców Redemptorystów pw. Êw.
Klemensa Hofbauera w Warszawie,
z Oratorium im. Anio∏ów Stró˝ów dzia-
∏ajàcym przy tamtejszej parafii. Dzieci
te najcz´Êciej wywodzà si´ z rodzin
biednych i ubogich, patologicznych,
zaniedbanych pod wzgl´dem moral-
nym. Wyjazdy dzieci w to przepi´kne
miejsce by∏y i sà mo˝liwe dzi´ki bardzo
dobrej wspó∏pracy proboszcza parafii
o. Stanis∏awa Demskiego z Radà Para-
fialnà, Samorzàdem miasta Warszawy
oraz instytucjami zajmujàcymi si´ edu-
kacjà m∏odego pokolenia.

W to miejsce grupa przyby∏a po raz siód-
my, a niektóre z dzieci sà ju˝ po raz szósty.
Wraz z dzieçmi przybywa odpowiednio
przygotowana kadra. Starajàc si´ zadbaç
o to, aby kadra by∏a sta∏a w oparciu
o wspó∏pracowników, którzy udzielajà si´
w ich Oratorium. Do nich nale˝à: o. Stani-
s∏aw Demski, s. Marta Wiktor, p. Ania Osu-
chowska i s. Joanna W∏odarczyk.
Tegoroczny wypoczynek przebiega pod
has∏em: „Serce na d∏oni”. G∏ównym ce-
lem prowadzonych zaj´ç i pracy z dzieçmi
jest poznawanie rodzinnej kultury, miej-
sca pobytu i okolic, kontakt z przyrodà,
poszukiwanie atrakcyjnych form rozwoju
psychospo∏ecznego oraz nabywanie
umiej´tnoÊci adekwatnej oceny w∏asnych
zachowaƒ, zdolnoÊci wartoÊciowania

i konsekwencji w realizacji podj´tych
dzia∏aƒ.
Ka˝dorazowy pobyt trwa pe∏ne dwa tygo-
dnie, w czasie których dzieci majà mo˝li-
woÊç czynnego wypoczynku poprzez: za˝y-
wanie kàpieli w morzu, gry i zabawy ru-
chowe, zwiedzanie nowych i ciekawych
miejsc pod wzgl´dem historycznym i reli-
gijnym, jak równie˝ uczestniczà w zaj´-
ciach wychowawczo-terapeutycznych.
Wychowawcy starajà si´ tak˝e ukierunko-
wywaç dzieci na Boga poprzez wspólnà
modlitw´, Eucharysti´, Êpiewy religijne.

Zwracajàc uwag´ na pi´kno przyrody uka-
zujà dzieciom dobroç i DLATEGO TU
WRACAJÑ!!
Jest to niezwyk∏e miejsce, pociàgajàce
swojà tajemniczoÊcià i pi´knem. Tutaj
wcià˝ na nowo odkrywajà dziedzictwo
dziejów narodowych. Pragnà równie˝ pod-
kreÊliç, ˝e ich decyzje sà po cz´Êci powo-
dowane tym, ˝e ks. proboszcz Zygmunt
Kaêmierak wspólnie z nimi wytwarza ro-
dzinnà atmosfer´, której tak bardzo braku-
je na co dzieƒ dzieciom w domach.

Ks. kpt. mar. Pawe∏ Wójcik
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Dlaczego podjà∏ ksiàdz decyzj´ o wy-
jeêdzie na misj´ wojskowà do BoÊni-
-Hercegowiny? 

– Na misj´ do BoÊni wyjecha∏em 11 sierp-
nia 2004 r. Chcia∏em s∏u˝yç ˝o∏nierzom
tam, gdzie sà polscy ˝o∏nierze. S∏u˝yç swo-
im kap∏aƒstwem; sprawowaç Msze Êw.
w miejscu oddalonym od kraju, gdzie nie
ma mo˝liwoÊci chodzenia do KoÊcio∏a,
uczestniczenia we Mszy Êw. S∏u˝yç swojà
obecnoÊcià i pos∏ugà sakramentalnà.

Jaki charakter ma obecnie misja woj-
skowa, w której ksiàdz teraz spe∏nia
pos∏ug´? 

– Misja w BoÊni i Hercegowinie ma obecnie
charakter integracyjny. Od 2 grudnia 2004
roku misja dzia∏a w strukturach EUFOR-u.
Jej g∏ównym zadaniem jest integrowanie 
BoÊni z krajami Unii Europejskiej. Chodzi
o przestrzeganie prawa europejskiego, o eli-
minowanie korupcji, przemytu. Misja nie jest
ju˝ misjà stabilizacyjnà, ale integracyjnà.
Trzeba pokazaç tym ludziom, jak mo˝-
na spokojnie ˝yç i pracowaç, trzeba przypo-
mnieç, ˝e cz∏owiek stworzony jest do ˝ycia,
do radoÊci i do mi∏oÊci. A nie do tego, ˝eby
zwalcza∏ drugiego, mordowa∏...
Misja integracyjna ma pokazaç, ˝e ró˝ne
nacje, ró˝ne wyznania mogà ze sobà ˝yç
i wspó∏pracowaç. 
W kwaterze g∏ównej wojsk Unii Europej-
skiej sà obecnie 44 nacje.

Zmiana statusu tej misji jest konse-
kwencjà pewnych procesów, które za-
sz∏y wewnàtrz tego rejonu Ba∏kanów
i na tyle zmieni∏y sytuacj´, ˝e mo˝liwa
sta∏a si´ zmiana charakteru tej misji.
Co si´ zmieni∏o?

– DziÊ ju˝ nie ma dzia∏aƒ o charakterze mi-
litarnym. Prowadzone sà tylko prace sa-
perskie... Informujemy te˝ dzieci i m∏odzie˝
w szko∏ach, w sierociƒcach o niebezpie-
czeƒstwie zwiàzanym z minami, niewybu-
chami. 
Wszelkie dzia∏ania w ramach tej misji,
o których wspomnia∏em, majà zbli˝yç ten
naród do Unii Europejskiej, pokazaç, ˝e
ca∏a spo∏ecznoÊç Europy chce przyjàç ten
naród z otwartymi ramionami. Przekonaç
ludnoÊç tego kraju, ˝e jego obywatele b´-
dà mogli swobodnie podró˝owaç, zwie-
dzaç, kszta∏ciç si´ w krajach Unii.

Pos∏uga Ksi´dza nie ogranicza si´ tylko
do Polaków, ale obejmuje tak˝e ˝o∏nie-
rzy innych narodowoÊci...

– Mam kontakt zarówno z ˝o∏nie-
rzami z Europy Zachodniej, tak˝e
z Czechami, S∏owakami, S∏oweƒ-
cami. Tu nie ma praktycznie barie-
ry j´zykowej, sà do nas pozytywnie
nastawieni. Przychodzà do nas
na Msz´ Êw; nie jest ich zresztà tak
wielu. Mo˝e z tego wzgl´du, ˝e
wÊród Czechów przewa˝ajà ewan-
gelicy. Na Msz´ Êw., katolickà,
w Tuzli w bazie wojskowej mi´dzy-
narodowej przychodzà te˝ Niem-
cy, Amerykanie. 
Wielokrotnie rozmawia∏em z kape-
lanem w∏oskim, który jest bardzo
serdecznie nastawiony do Pola-
ków. ˚o∏nierze innych nacji po-
strzegajà Polaków jako naród reli-
gijny, g∏´boko wierzàcy. 

Gdzie Ksiàdz stacjonuje i czy
nasi ˝o∏nierze sà rozlokowani
w jednej bazie, czy te˝ sà roz-
proszeni w ró˝nych miejscowo-
Êciach? Od tego przecie˝ zale˝y
te˝ dost´pnoÊç do pos∏ugi ksi´-
dza kapelana...

– G∏ównà bazà stacjonowania Po-
laków jest polski obóz wojskowy
w Doboju. Polscy ˝o∏nierze sà te˝ w kwate-
rze G∏ównej EUFOR i NATO w Sarajewie,
gdzie raz w tygodniu jest sprawowa-
na Msza Êw. W bazie mi´dzynarodowej
w Tuzli te˝ stacjonujà Polacy i tam te˝ raz
w tygodniu jest sprawowana Msza Êw.
Na co dzieƒ przebywam w Doboju, gdzie
mamy swojà kaplic´ i gdzie jest przecho-
wywany NajÊwi´tszy Sakrament. Codzien-
nie jest sprawowana Msza Êw., nabo˝eƒ-
stwa o sta∏ej godz. 18.30.
Dla ch´tnych ˝o∏nierzy prowadz´ kurs
przedma∏˝eƒski. Trzeba pokreÊliç, ˝e ˝o∏-
nierze sà bardzo zaj´ci, zapracowani, ma-
jà du˝o wart, s∏u˝b ró˝nego rodzaju. Te za-
j´cia sà o ró˝nych porach doby, nie ma
wi´c sta∏ego rytmu dnia. Prowadz´ te˝ bi-
bliotek´, do której ˝o∏nierze mogà przyjÊç,
porozmawiaç. Nie muszà iÊç do sztabu
(gdzie jest kancelaria ksi´dza kapelana),
który bardziej kojarzy si´ „s∏u˝bowo” i ofi-
cjalnie. W bibliotece mo˝na swobodnie in-
dywidualnie porozmawiaç. Mieszkam te˝
razem z ˝o∏nierzami w du˝ym koszarowcu.
Gdy si´ ze sobà przebywa na co dzieƒ,
spo˝ywa wspólnie posi∏ki, to i ten kontakt
jest bardziej bezpoÊredni.

Pos∏uga Ksi´dza kapelana w warun-
kach misji wykracza poza czynnoÊci li-
turgiczne, a wi´c sprawowanie Mszy

Êw. i Sakramentów Êw. W jakie jeszcze
dzia∏ania specyficzne dla misji w BoÊni
i Hercegowinie w∏àcza si´ ksiàdz ka-
pelan?

– Uczestnicz´ m.in. w tworzeniu gazetki,
POLEUFOR. Mam tam swojà stron´, za-
mieszczane sà zdj´cia z ró˝nych wydarzeƒ
liturgicznych, spotkaƒ. Bywam w ró˝nych
miejscach równie˝ na nieformalnych spo-
tkaniach; myÊl´, ˝e obecnoÊç kapela-
na zmienia troch´ charakter takiego spo-
tkania, rozmów, wp∏ywa na kszta∏towanie
ÊwiadomoÊci i podejÊcia do misji.

˚o∏nierze, uczestniczàcy w misjach, sà
roz∏àczeni z najbli˝szymi. Czy proble-
my roz∏àki sà sygnalizowane przez ˝o∏-
nierzy i co w tej sprawie mo˝e zrobiç
ksiàdz kapelan?

– T́ sknota za najbli˝szymi, brak kontaktu
z ˝onà, dzieçmi – to jest dla nich najtrud-
niejsze. Podczas wszystkich spotkaƒ mo-
dlitewnych modlimy si´ w intencji bliskich,
którzy pozostali w kraju, by roz∏àka nie
by∏a dla nich zbyt ucià˝liwa, ˝eby Duch
Êw. da∏ im wiele si∏y do wytrwania, aby
roz∏àka bardziej scementowa∏a rodzin´,
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wzmocni∏a mi∏oÊç, nie wp∏yn´∏a na os∏a-
bienie wi´zi.
Czujà ogromnà potrzeb´ podzielenia si´
swoimi prze˝yciami, niepokojami. Gdy np.
w czasie rozmowy telefonicznej dosz∏o
do jakiegoÊ nieporozumienia ma∏˝eƒskie-
go. Czujà potrzeb´ rozmowy, potrzeb´ wy-
s∏uchania. To oczywiÊcie, nie musi byç spo-
wiedê, ale cz´sto potrzeba uspokojenia,
pokrzepienia. OczywiÊcie podnosz´ na du-
chu, uspokajam. Czasem sà to prze˝ycia
zwiàzane z wychowaniem dzieci, ch´ç
opowiedzenia o rodzinie. Mojà rolà jest
wys∏uchaç. Wiedzà, ˝e b´d´ stara∏ si´ zro-
zumieç, pocieszyç. Kolega nie zawsze jest
w∏aÊciwym adresatem takich zwierzeƒ;
mo˝e obÊmiaç, zlekcewa˝yç. Towarzyszy
im te˝ l´k, ˝e gdy wrócà, nie b´dzie ju˝ ro-
dziny, ˝ona odejdzie. Zw∏aszcza bardzo
mocno prze˝ywajà ró˝ne sytuacje losowe,
zwiàzane m.in. z chorobà, ˝e sà daleko
i nie mogà pomóc.
Jestem dla nich kimÊ w rodzaju powierni-
ka tajemnic rodzinnych, to wa˝ne, by
oprócz funkcji typowo kap∏aƒskiej – spra-
wowania sakramentów – byç dla nich
cz∏owiekiem, byç przy nich i z nimi trwaç.
Dodawaç otuchy, umacniaç wiar´, ˝e to,
co dobre jest wieczne, ˝e prawdziwa mi-
∏oÊç nigdy si´ nie koƒczy. Mówi´ im, ˝e
czas misji, roz∏àki to czas swoistych reko-
lekcji, czas rachunku sumienia. Szansa
zobaczenia z perspektywy czasu i odle-
g∏oÊci, jakimi sà m´˝ami, jakimi ojcami.
Czy doÊç czasu poÊwi´cajà bliskim?
Na co dzieƒ jest praca, s∏u˝by, wi´c trud-
no to oceniç. Dopiero tu widaç, jak bar-
dzo potrzebujà rozmowy z najbli˝szymi,
kontaktu z dzieckiem, który byç mo˝e
z powodu nadmiaru pracy by∏ zaniedby-
wany. Wszystko staje si´ z tej perspektywy
wyraêniejsze. Tu ÊwiadomoÊç w∏asnego
ojcostwa wzrasta. Najbardziej bolesne,
mówià, sà rozstania z dzieçmi, ∏zy dziec-
ka, gdy wyje˝d˝ajà. Prze˝ywanie Êwiàt
z dala od rodziny mo˝e si´ staç tym mo-
mentem, który pozwoli doceniç, jak wiel-
kà wartoÊcià jest rodzina.

Na ˝o∏nierzy przebywajàcych na mi-
sjach czyhajà przeró˝ne niebezpie-
czeƒstwa, zagro˝enia moralne, którym
muszà stawiç czo∏a, ale te˝ ksiàdz ka-
pelan musi im dopomóc, by te zagro-
˝enia nie sta∏y si´ dla nich czymÊ, co
zniszczy ich ˝ycie wewn´trzne, ducho-
we, co zniszczy ich rodziny... Jakie to
sà, zdaniem ksi´dza, zagro˝enia? 

– Wiele jest takich zagro˝eƒ moralnych,
które mogà zdegradowaç cz∏owieka: alko-
hol, narkotyki, pornografia. Kapelan ma
w tym wzgl´dzie bardzo wa˝ne zadanie.
Wiadomo, ˝e w sytuacji oddalenia od kra-
ju, osamotnienia, odpornoÊç jest du˝o ni˝-
sza. Alkohol jest bardzo ∏atwo dost´pny,
podobnie narkotyki – ∏atwo dost´pne i nie
sà drogie. To szczególnie du˝e niebezpie-
czeƒstwo dla m∏odych ˝o∏nierzy. Dostrze-
gam te˝ bardzo zgubny wp∏yw pornografii;
filmy, czasopisma, internet... Spo˝ywania
alkoholu – nast´pnego dnia s∏u˝ba z bro-

nià w r´ku, niebezpieczeƒstwa zwiàzane
z materia∏ami wybuchowymi.

Porozmawiajmy o kraju, w którym
ksiàdz s∏u˝y... Jaki to kraj, je˝eli chodzi
o ludzi, o zwyczaje, religi´?

– Jest to kraj na styku kultury europejskiej
i azjatyckiej, arabskiej. Mieszank´ kultur
i religii widaç tu na ka˝dym kroku. Mo˝-
na zobaczyç wie˝e koÊcio∏ów katolickich,
cerkwi, starych koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich,
a obok tego meczety. To wszystko przenika
si´ nawzajem; s∏ychaç bicie dzwonów, ob-
wieszczajàcych rozpocz´cie liturgii, s∏ychaç
nawo∏ywanie muezinów do modlitwy.
Na ulicy te˝ widaç ró˝nice w ubiorze,
zw∏aszcza wÊród ludnoÊci muzu∏maƒskiej.
Mo˝na doÊwiadczyç wielkiej ˝yczliwoÊci
grekokatolików, prawos∏awnych. Gdy przy-
chodz´ np. do cerkwi, jestem od razu roz-
poznawany; polski mundur, a na nim
krzy˝. Spotykam si´ z wielkà serdeczno-
Êcià. Wszyscy chrzeÊcijanie, S∏owianie sà
tam do siebie bardzo dobrze nastawieni. 

Czy nasi ˝o∏nierze kontaktujà si´
z miejscowà ludnoÊcià? Czy jest mo˝li-
woÊç porozmawiania, a mo˝e z jakichÊ
wzgl´dów kontakt jest utrudniony?

– Poza barierà j´zykowà te kontakty sà
utrudnione równie˝ ze wzgl´du na jeszcze
Êwie˝e, bolesne wspomnienia wojenne.
Jest du˝a nieufnoÊç, ludzie zamykajà si´
w sobie i w domach; wielu chce w ogóle
stàd wyjechaç, kobiety nie chcà zak∏adaç
rodzin, rodziç dzieci, wolà wyjechaç, by za-
pomnieç o tym koszmarze; ta wojna jest
jeszcze w nich. Z miejscowymi duchowny-
mi katolickimi jednak nawiàza∏em kontakt;
z Franciszkanami, którzy 6 km od naszej
bazy majà swój klasztor. Oni te˝ cz´sto
opowiadajà, jak musieli broniç koÊcio∏ów,
niemal zas∏aniaç w∏asnym cia∏em, ˝eby
˝o∏nierze nie wrzucali granatów, nie nisz-
czyli miejsc kultu. Ta wrogoÊç by∏a czasami
skierowana nie tak przeciw ludnoÊci, co
miejscom kultu, bo to by∏y Êwiadectwa hi-
storii, religii. To by∏o niszczone ze z∏oÊcià,
wrzucane by∏y granaty przez okna koÊcio-
∏ów, niszczone obrazy... To by∏y akty wan-
dalizmu, które mia∏y ludzi odstraszyç, ˝eby
przestali chodziç do KoÊcio∏a.

Wojna zaostrzy∏a podzia∏y religijne.
Czy dziÊ widoczne sà jakieÊ oznaki
zbli˝ania si´ ludzi o ró˝nej przynale˝-
noÊci koÊcielnej?

– Uczestniczy∏em w spotkaniu w drugi dzieƒ
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, organizowanym
przez katolickiego ksi´dza, na którym byli
przedstawiciele ró˝nych wyznaƒ, nawet
przedstawiciel gminy ˝ydowskiej, by∏ kape-
lan portugalski itd. Nie by∏o muzu∏manów.
Ale trzeba podkreÊliç, ˝e przeci´tni wyznaw-
cy islamu nie sà wrogo nastawieni do chrze-
Êcijan. Pos∏u˝´ si´ przyk∏adem. Pani, która
jest przewodniczàcà Polonii w Sarajewie,
ma m´˝a muzu∏manina, który nie przeszka-
dza ˝onie katoliczce w organizowaniu np.
spotkania wigilijnego. A nawet wi´cej, gdy
zaprosi∏a mnie do domu, pozna∏em m´˝a,

opowiada∏a, ˝e ona jako t∏umacz ma du˝o
pracy, a on w domu ubiera∏ choink´ na Bo-
˝e Narodzenie. MyÊl´, ˝e jeÊli w rodzinach
mieszanych mo˝e zapanowaç zgoda i zro-
zumienie na gruncie religii, to i w wymiarze
szerszym nie jest to niemo˝liwe. 

Czy poza motywacjà finansowà, zda-
rzajà si´ inne pobudki wyjazdu na mi-
sje pokojowe?

– MyÊl´, ˝e motywacje finansowe schodzà
na drugi plan. Polska przesta∏a byç krajem
pewexów, obca waluta jest powszechnie
dost´pna, w sklepach towary zagraniczne.
Coraz cz´Êciej motywem wyjazdu na misje
staje si´ ch´ç doskonalenia wojskowego,
np. dla kadry praca w sztabie oznacza
wi´kszy kontakt z j´zykiem obcym. M∏odzi
˝o∏nierze chcà si´ sprawdziç w innych wa-
runkach ni˝ w kraju, chcà doÊwiadczyç, jak
to jest byç ˝o∏nierzem, gdzie zagro˝enie jest
du˝o wy˝sze ni˝ w normalnych warunkach.

Czy wyjazd na misje jest dla ˝o∏nierzy
szansà czy zagro˝eniem dla ich religij-
noÊci? 

– MyÊl´, ˝e to du˝a szansa. Mówi´ im, ˝eby
potraktowali t´ misj´, jako swoiste rekolekcje,
czas oderwania od codziennoÊci. Jest to czas
na spojrzenie w g∏àb siebie, zastanowienia,
jak ˝yj´, jaki jest mój stosunek do wiary.
Czasem si´ s∏yszy: nie mam czasu pójÊç
na Msz´ Êw., nie mam czasu si´ pomodliç,
a tu kaplica stoi poÊrodku obozu. Ka˝dy
przechodzi obok co najmniej kilkanaÊcie ra-
zy dziennie i mo˝e si´ zastanowiç; przecie˝
tam czeka na mnie ca∏à dob´ Pan Jezus,
mog´ wejÊç, pomodliç si´.
Jest te˝ mo˝liwoÊç skonfrontowania w∏asne-
go prze˝ywania religijnoÊci z innymi nacja-
mi, innymi religiami.
Gdy widz´, jak muzu∏manie przestrzegajà
surowych zasad postu, musz´ sobie zadaç
pytanie: a czy ja powa˝nie traktuj´ zasady
mojej religii pod tym wzgl´dem?...
Opowiadali mi ˝o∏nierze, którzy stacjonujà
w batalionie tureckim, ˝e dowódca turecki
wy∏àczy∏ kana∏ Polsatu, bo stwierdzi∏, ˝e w fil-
mie sà sceny, które obra˝ajà godnoÊç cz∏o-
wieka, i w zwiàzku z tym muzu∏manie nie po-
winni tego oglàdaç, a tym bardziej katolicy,
którzy majà papie˝a Polaka (przyp. red. – wy-
wiad nagrany przed Êmiercià Jana Paw∏a II).
MyÊl´, ˝e pobyt na misjach buduje pozytyw-
nie wiar´ ˝o∏nierzy; na pewno wi´cej si´ mo-
dlà ni˝ w kraju.
Tam mogà doÊwiadczyç, ˝e Pan Bóg wys∏u-
chuje ich próÊb, ˝e sà pod opiekà Bo˝à. Tam
czuje si´ t´ ∏ask´ o wiele mocniej.

Czy „Nasza S∏u˝ba” dociera do ˝o∏nie-
rzy?

– „Nasza S∏u˝ba” jest wyk∏adana w kosza-
rowcach, tam gdzie ˝o∏nierze mieszkajà,
razem z innà prasà.
Cieszà si´, gdy znajdà jakieÊ materia∏y ze
swoich parafii wojskowych; przychodzà
do mnie i mówià: – O, widzia∏ ksiàdz, biskup
by∏ u nas, a to na zdj´ciu nasz proboszcz,
ksiàdz go zna? Wszystko, co przypomina im
ojczyzn´, rodzinne strony, bardzo ich raduje.
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W siedzibie Kancelarii Premiera Marka
Belki odby∏o si´ wr´czenie nominacji po-
wo∏ujàcej z dniem 23 czerwca 2005 roku
w sk∏ad Rady Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa Biskupa Polowego WP
gen. bryg. dr. Tadeusza P∏oskiego.
Przewodniczàcym Rady jest prof. W∏ady-
s∏aw Bartoszewski, funkcj´ wiceprze-
wodniczàcego Rady pe∏ni Stanis∏aw Mik-
ke, biurem Rady kieruje prof. Andrzej
Przewoênik. Cz∏onkami Rady sà znane
postacie ̋ ycia spo∏ecznego m.in. o. Jacek
Salij, a tak˝e gen. bryg. Zbigniew Âcibor-
-Rylski – uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. 

Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
jest instytucjà spo∏ecznà. Zosta∏a utworzo-
na na mocy ustawy sejmowej z 2 VII 1947
roku, w tym samym czasie, gdy powstawa∏y
muzea na terenie hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych Auschwitz-Birkenau i na Maj-
danku. Jej cz∏onkowie sà wybierani na czte-
roletnià kadencj´.
Do zadaƒ ROPWiM nale˝y sprawowanie
opieki nad miejscami walk i m´czeƒstwa
oraz upami´tnianie zwiàzanych z nimi fak-
tów, wydarzeƒ i postaci. 

Rada wspó∏dzia∏a w organizowaniu obcho-
dów i uroczystoÊci patriotycznych. Prowadzi te˝
bogatà dzia∏alnoÊç wydawniczà. Wydaje m.in.:
biuletyn „Przesz∏oÊç i Pami´ç”, ksià˝ki i broszu-
ry o tematyce historycznej. Sprawuje funkcj´
opiniodawczà i opiekuƒczà nad muzeami 
–  miejscami pami´ci, g∏ównie w OÊwi´cimiu-
-Brzezince, na Majdanku, w Sztutowie, Rogoê-

nicy, ¸ambinowicach, Radogoszczy i ˚abiko-
wie. Wspó∏pracuje te˝ z wieloma instytucjami
i organizacjami pozarzàdowymi. Realizuje
wiele projektów z zakresu ochrony pami´ci
narodowej, edukacji i wychowania w duchu
wartoÊci patriotycznych. 
W∏àczenie w poczet cz∏onków Rady Biskupa
P∏oskiego jest podkreÊleniem roli KoÊcio∏a
w piel´gnowaniu i propagowaniu idei pa-
triotycznych.

Krzysztof St´pkowski
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Cz∏owiek stworzony na obraz Boga, po-
wo∏any, by go poznawaç i mi∏owaç, szu-
kajàc Boga odkrywa pewne „drogi” wio-
dàce do Jego poznania. Nazywa si´ je
tak˝e „dowodami na istnienie Boga”, nie
chodzi tu jednak o dowody, jakich po-
szukujà nauki przyrodnicze, ale o „spój-
ne i przekonujàce argumenty”, które po-
zwalajà osiàgnàç prawdziwà pewnoÊç.
(KKK 31)

Wierzàcy chcia∏by udowodniç istnienie Boga
jakimÊ niepodwa˝alnym argumentem. Ate-
ista, by∏by pewnie nie mniej zadowolony,
gdyby z pomocà równie niezbitych dowodów
mo˝na by∏o wykazaç, ˝e Boga nie ma. I tak,
przez ca∏e wieki, zarówno wierzàcy, jak i ate-
iÊci ciàgle zajmujà si´ Bogiem. 
Cz∏owiek dochodzi do poznania prawdy
w ró˝ny sposób. BezpoÊrednio, je˝eli mo˝e
sam coÊ zobaczyç, zbadaç, byç Êwiadkiem,
czy uczestnikiem jakiegoÊ wydarzenia, albo
poÊrednio, gdy dowiaduje si´ o czymÊ drogà
wyciàgania rozumnych wniosków. Jest jesz-
cze trzeci rodzaj poznania przez wiar´, czyli
przyjmujàc pewne prawdy ze wzgl´du na au-
torytet tego, kto je nam podaje, np. nauczy-
ciela.
Boga, jako rzeczywistoÊci nadprzyrodzonej
nie mo˝emy poznawaç bezpoÊrednio i udo-
wodniç Jego istnienia w sposób w∏aÊciwy na-
ukom doÊwiadczalnym, ale poznajemy Go

poÊrednio i przez wiar´. Jako racje rozumo-
we wskazujàce na istnienie Boga wymienia
si´: rzeczywistoÊç Êwiata materialnego, fakt
˝ycia w rozmaitych jego formach oraz zadzi-
wiajàcy ∏ad i celowoÊç w przyrodzie.
RzeczywistoÊç Êwiata. Powszechnie uzna-
wana zasada przyczynowoÊci g∏osi, ˝e ˝aden
byt nie mo˝e zaistnieç sam z siebie. Zawsze
musi byç jakaÊ przyczyna sprawcza. Je˝eli
widz´ obraz, to z tego wynika, ˝e musia∏ go
ktoÊ namalowaç. Na Êwiecie od tysi´cy lat nic
nie zaistnia∏o samo z siebie, a wi´c, by∏oby
nierozumnie twierdziç, ˝e on sam nie mia∏
swojej przyczyny. Logika nakazuje widzieç jà
poza Êwiatem, a wi´c w Bogu.
Istnienie ˝ycia. Organizmy ˝ywe mogà po-
wstawaç jedynie z innych ˝ywych organi-
zmów. Teoria samorództwa, znana od staro-
˝ytnoÊci, zosta∏a ca∏kowicie obalona przez
Ludwika Pasteura (1822–1895) i od tamtej
pory nikt si´ na nià nie powo∏uje. Dla nauk
przyrodniczych fakt zaistnienia ˝ycia na ziemi
pozostaje nadal tajemniczym i niewyt∏uma-
czalnym wydarzeniem. Rozumne jest wi´c
przekonanie, ˝e skoro ono istnieje, to musia-
∏o wziàç poczàtek od jakiejÊ ˝yjàcej istoty
znajdujàcej si´ poza Êwiatem.
¸ad i celowoÊç. Zarówno poznany kosmos,
jak i otaczajàca nas przyroda sà zorganizo-
wane w sposób celowy. Âwiatem rzàdzà ro-
zumne prawa utrzymujàce w nim ∏ad i harmo-
ni´. Naruszanie ich wywo∏uje groêne i niebez-

pieczne skutki, o czym nikogo nie trzeba prze-
konywaç. Istnienie zaÊ zorganizowanego ∏adu
i porzàdku domaga si´ dla swojego uzasad-
nienia jakiejÊ bardzo rozumnej przyczyny. Po-
za Bogiem takiej przyczyny dopatrzeç si´ nie
mo˝na.
Tak wi´c, na dobrà spraw´ wi´cej przemawia
„za”, ani˝eli „przeciw” i ∏atwiej zaargumen-
towaç istnienie Boga, ani˝eli coÊ przeciwne-
go. W sposób doskonalszy poznajemy Boga
przez wiar´ na podstawie objawienia. Mówi
nam ono nie tylko o samym Jego istnieniu,
ale ukazuje Jego przymioty, jak np. wiecz-
noÊç („Bogiem wiecznym Pan, który stworzy∏
kraƒce ziemi”, Iz 40, 28), wszechmoc („Co-
kolwiek Pan zechce uczyni w niebiosach i na
ziemi”, Ps 134, 6), nieograniczonà wiedz´
(„Pan przecie˝ zna wszystkie myÊli cz∏owie-
ka”, Ps 93, 11), sprawiedliwoÊç („Pan 
odda ka˝demu wed∏ug sprawiedliwoÊci swo-
jej”, 1 Krl 26, 23). W Bogu wszelkie dobro
istnieje w stopniu najdoskonalszym i dlatego
mówimy, ˝e jest nieskoƒczenie doskona∏y.
Cz∏owiek szukajàcy Boga bez uprzedzeƒ jest
w stanie dojÊç do Jego poznania, tylko cza-
sem, aby usprawiedliwiç swoje grzechy, nie
chce o Bogu nawet s∏yszeç.

Ks. Antoni Gorzandt

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

Czy mo˝na udowodniç?



Po raz dziewiàty 20 polskich ˝o∏nierzy
Batalionu Reprezentacyjnego WP wraz
z ks. mjr. Janem Osiƒskim pielgrzymo-
wa∏o w dniach 2 i 3 lipca 2005 roku
do narodowego sanktuarium S∏owa-
ków w Lewoczy. W pielgrzymce uczest-
niczyli tak˝e ˝o∏nierze austriaccy, 
niemieccy i s∏owaccy na czele ze swoim 
Biskupem Polowym Franciszkiem Rab-
kiem. UroczystoÊci w Lewoczy odby∏y
si´ w 10. rocznic´ pielgrzymki apostol-
skiej Jana Paw∏a II do tego sanktu-
arium.

Pielgrzymk´ rozpocz´∏o 2 lipca nabo˝eƒstwo
eucharystyczne w koÊciele oo. Franciszka-
nów, pw. Êw. Jakuba, któremu przewodniczy∏
biskup Rabek. W czasie nabo˝eƒstwa polscy
˝o∏nierze zaÊpiewali Czarnà Madonn´ i Bar-

k´. Nast´pnie wszyscy ˝o∏nierze–pielgrzymi
pieszo udali si´ do Sanktuarium Maryjnego
na Wzgórzu Mariaƒskim, gdzie zosta∏a od-
prawiona Msza Êwi´ta.
G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ 3 lipca. Mszy
Êwi´tej, z udzia∏em Episkopatu s∏owackiego,
przewodniczy∏ Abp Henryk Nowacki – Nun-
cjusz Apostolski na S∏owacji. Homili´ wyg∏osi∏
Bp Franciszek Tondra, biskup spiski. W uro-
czystoÊciach uczestniczy∏o ponad pó∏ milio-
na S∏owaków i pielgrzymów z zagranicy. Abp
Nowacki poÊwi´ci∏ pomnik przypominajàcy
cz´Êç o∏tarza, od którego Jan Pawe∏ II w 1995
roku mówi∏ S∏owakom: ,,Tutaj przychodêcie
po odnow´ ducha (...) Lewoczy zawdzi´czajà
synowie i córki tego narodu prawd´ o Bogu
i ˝ywà wiar´ w Boga”.
Lewocza jest jednym z najbardziej znanych
sanktuariów Europy Ârodkowej; rokrocznie

nawiedzane jest przez setki tysi´cy wiernych.
Ju˝ w czasie najazdów tatarskich na Górze
Maryjnej chronili si´ mieszkaƒcy Lewoczy
i okolicznych wiosek. Pierwszà kaplic´ wybu-
dowano tam w 1247 r. Od 1673 r. zacz´to
zapisywaç cuda, które dokonywa∏y si´
za sprawà Matki Bo˝ej.
Do Lewoczy nap∏ywa∏y nieprzerwanie piel-
grzymki. Najwi´cej przybywa ich na odpust
Nawiedzenia El˝biety, obchodzony – we-
d∏ug dawnego kalendarza – 2 lipca. Lewo-
cza by∏a Êwiadkiem wielkich manifestacji
wiary S∏owaków równie˝ w okresie komuni-
stycznym. Na poczàtku XX w. zbudowano
na Mariaƒskiej Górze monumentalny neo-
gotycki koÊció∏ sanktuaryjny, któremu Jan
Pawe∏ II w 1984 r. nada∏ godnoÊç bazyliki.

ks. mjr Jan Osiƒski, KAI 
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
JeÊli zaÊ pragniemy zamieszkaç 

w Przybytku Jego Królestwa, 
musimy biec drogà dobrych uczynków, 

gdy˝ innà tam si´ nie dochodzi.
Êw. Benedykt z Nursji

„Bogu-Ojczyênie-bliêniemu. Duchowni
w ˝yciu uchodêstwa polskiego na W´-
grzech w latach 1939-1945” to tytu∏
ksià˝ki pod redakcjà Krystyny ¸ubczyk.
Publikacja w sposób niezwykle intere-
sujàcy opisuje opiek´ duszpasterskà
i niezwykle ofiarnà pomoc, jakiej tysià-
com polskich uchodêców na W´grzech
w okresie ostatniej wojny udzielali 
duchowni polscy i w´gierscy oraz 
ówczesny Nuncjusz Apostolski Abp An-
gelo Rotta. Cennym dope∏nieniem
ksià˝ki sà unikatowe zdj´cia z tego

okresu ze zbioru Józsefa
Antalla seniora, nazwa-
nego przez uchodêców
„Ojczulkiem Polaków”. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e publi-
kacja po raz pierwszy przy-
bli˝a niemal nieznany frag-
ment wspólnej historii na-
rodów w´gierskiego i pol-
skiego. W czasie wojny
przebywa∏o na W´grzech
od 50 do 60 duchownych.
WÊród nich byli kapelani
wojskowi. Nale˝y podkre-
Êliç, ˝e pomoc naszym ro-
dakom nieÊli duchowni ró˝-
nych wyznaƒ. Polscy du-
chowni odwiedzajàc roda-
ków w obozach, oprócz pos∏ugi duszpa-
sterskiej organizowali ˝ycie kulturalne,
nieÊli pomoc charytatywnà i uczyli patrio-
tyzmu. Ksià˝ka dokumentuje ma∏o znane
epizody, ukazujàce ró˝norakà pomoc, ja-
kiej doÊwiadczyli Polacy na ziemi w´gier-
skiej. 

Promocja ksià˝ki z udzia∏em
Abp Józefa Kowalczyka, Nun-
cjusza Apostolskiego w Pol-
sce, Biskupa Polowego WP
gen. bryg. Tadeusza P∏oskie-
go i Mihály Györa, Ambasa-
dora Nadzwyczajnego i Pe∏-
nomocnego Republiki W´-
gierskiej odby∏a si´ 28 czerw-
ca 2005 roku w Ambasadzie
W´gier w Warszawie.
Patronat nad wydaniem
ksià˝ki obj´li Nuncjusze
Apostolscy: na W´grzech
– Abp Juliusz Janusz i w Pol-
sce – Abp Józef Kowalczyk. 

R. Ch. 

„Bogu-Ojczyênie-bliêniemu.
Duchowni w ˝yciu uchodêstwa polskiego
na W´grzech w latach 1939-1945”. 
Red. Krystyna ¸ubczyk. 
Oficyna Wydawnicza RYTM, Stowarzyszenie
Katolików Polskich na W´grzech pw. Êw. Woj-
ciecha, Parafia Personalna w Budapeszcie. 
Warszawa 2005, ss. 147. 

Pó∏ka z ksià˝kami

Âwi´ty Benedykt urodzi∏ si´ w Nursji,
w Êrodkowej Italii, oko∏o 480 roku w za-
mo˝nej rodzinie. Podczas studiów w Rzymie
zra˝ony rozwiàz∏oÊcià, ˝y∏ przez pewien
czas we wspólnocie pustelników w Afille
(Enfide) w Górach Sabiƒskich, a nast´pnie
uda∏ si´ do pustelni pod Subiaco. Mieszka∏
tam obok niego pustelnik, Êw. Roman, któ-
ry pouczy∏ go w ascezie chrzeÊcijaƒskiej.
WieÊç o Êw. Benedykcie skupi∏a wokó∏ nie-
go wielkà liczb´ uczniów, dla których utwo-
rzy∏ dwanaÊcie ma∏ych klasztorów. 
W 529 roku uda∏ si´ na Monte Cassino
i za∏o˝y∏ tam wielkie opactwo, które sta∏o
si´ oÊrodkiem ˝ycia religijnego w Europie.
Tutaj napisa∏ regu∏´, która sta∏a si´ podsta-
wà dla wszystkich nast´pnych klasztorów
benedyktyƒskich. Ju˝ w roku 589 istnia∏
na Lateranie w Rzymie klasztor benedyk-
tyƒski, a jeden z mnichów benedyktyƒskich
– Grzegorz Wielki – zosta∏ w 590 roku pa-
pie˝em. Klasztory benedyktyƒskie i ich
szko∏y by∏y centrami kultury i kszta∏cenia.
Ju˝ pod koniec VI wieku benedyktyni pro-
wadzili misje w Anglii. Âwi´ty Benedykt
zmar∏ 21 marca oko∏o 547 roku na Monte
Cassino i tam zosta∏ pierwotnie pochowany
obok swojej siostry bliêniaczki Êw. Scholasty-
ki. 11 lipca (prawdopodobnie 673 lub
703 roku) jego cia∏o przeniesiono do Fleu-

ry-sur-Loire (od tej pory Saint-Benoît-sur-
-Loire) do tamtejszego klasztoru benedyk-
tyƒskiego. Inne badania wykazujà, ˝e cia-
∏o Êw. Benedykta pozosta∏o na Monte Cas-
sino, poniewa˝ podczas odbudowy klasz-
toru po II wojnie Êwiatowej, odkryto
w 1950 roku pod o∏tarzem g∏ównym miej-
sce pochówku z koÊçmi, które prawdopo-
dobnie nale˝a∏y do Êw. Benedykta. Reli-
kwie znajdujà si´ do dzisiaj w bawarskim

klasztorze Benediktbeuern, który przez d∏u-
gi czas by∏ centrum kultu Benedykta i wa˝-
nym miejscem pielgrzymkowym. 
Wielki organizator ˝ycia zakonnego na Za-
chodzie osiàgnà∏ to, ˝e blask nowej zorzy za-
jaÊnia∏ dla Europy w tych czasach, gdy cz´Êç
jej na skutek rozk∏adu rzymskiego imperium
zda∏a si´ pogrà˝aç w ciemnoÊciach barba-
rzyƒstwa, a druga cz´Êç tego kontynentu po-
zbawiona by∏a wy˝szej cywilizacji i kultury 
duchowej. Tote˝ w 1964 roku papie˝ Pa-
we∏ VI z okazji poÊwi´cenia odbudowanej
bazyliki na Monte Cassino og∏osi∏ Êw. Bene-
dykta patronem Europy. Za ˝ycia mà˝ Bo˝y
i cudotwórca, po Êmierci sta∏ si´ przedmio-
tem kultu, który objà∏ ca∏y KoÊció∏. Jego regu-
∏a sta∏a si´ podstawà ˝ycia zakonnego m.in.
kamedu∏ów, cystersów, trapistów, kartuzów.
Rodziny benedyktyƒskie wyda∏y 5.500 Êwi´-
tych i b∏ogos∏awionych, 23 papie˝y, 5.000 bi-
skupów, 15.000 uczonych i pisarzy.
Wokó∏ postaci Âwi´tego rozwin´∏o si´ bo-
gactwo zwyczajów, np.: dzwonki Êw. Bene-
dykta, medalik Êw. Benedykta, grosze Êw.
Benedykta.
W ikonografii Êw. Benedykt przedstawiany
jest jako opat w habicie benedyktyƒskim,
z kielichem, krukiem, kulà, cierniami,
w godzinie Êmierci, w kr´gu mnichów, ze
Êw. Scholastykà.

Âwi´ty Benedykt z Nursji
opat
wspomnienie obchodzimy 11 lipca

Patron Europy, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, 
mataloplastyków, górników, badaczy jaskiƒ, wydawców, umierajàcych;

wzywany przy goràczkach, zapaleniach i zatruciach; przeciwko magii. 



Âwi´ci byli ludêmi z krwi i koÊci. I choç
duch szybowa∏ wysoko, to przecie˝ nogi
twardo stàpa∏y po ziemi. I bywa∏o, ˝e
upadali, przegrywali chwilowo w walce
ze z∏em tego Êwiata. Ale dobrze wie-
dzieli, ˝e sensem ˝ycia nie jest z∏udny
Êwi´ty spokój, ale „bojowanie – byt nasz
podniebny” (Miko∏aj S´p-Szarzyƒski).
Zw∏aszcza wojsko, zaprawione w niejed-
nym boju, powinno wiedzieç, ˝e nie za-
wsze otwarta konfrontacja z bronià w r´-
ku to najskuteczniejsza strategia, by po-
konaç wroga. W bojach z wrogiem duszy
nawet bezu˝yteczna. 

W przeciwieƒstwie do zwolenników infantyli-
zacji wspó∏czesnej kultury, która chce nas za-
trzymaç w piaskownicy i nie pozwala wyro-
snàç z krótkich majteczek, tak oÊmieszani
przez nich ludzie Êredniowiecza mieli jasnà
wizj´ w∏asnego cz∏owieczeƒstwa. Taki gier-
mek, pierwszy z brzegu, paê ksi´˝nej, dwórka
czy prosty kmieç ju˝ od dziecka wiedzieli, ˝e
z definicji cz∏owiek, choç brzmi dumnie (bo
dzie∏o samego Stwórcy), toç to istota grzesz-
na, na s∏aboÊci podatna. A tu niejeden pysza-
∏ek z XXI w. bez mrugni´cia okiem obwieszcza
wszem i wobec: Ja to si´ nie mam z czego
spowiadaç... Bom taki anio∏eczek?! Oj, po-
stukaliby si´ w czo∏o, rezolutny, w bojach
wprawny i Maçko z Bogdaƒca, i ho˝a Jagien-
ka, nie mówiàc o go∏owàsie Zbyszko, bohate-
rowie tamtych czasów: chyba jegomoÊç cho-

ry, alibo za d∏ugo na s∏oƒcu przebywa∏
i w g∏owie si´ miesza... Bo jak inaczej wyt∏u-
maczyç tak oczywiste zaparcie si´ prawdy
o w∏asnym cz∏owieczeƒstwie. Przejaw to li tyl-
ko g∏upoty czy mo˝e cynicznej hipokryzji? My
tu sobie z lekka dworujemy, a temat bardzo
powa˝ny, bo dotyczy szerzàcej si´ pandemicz-
nie choroby naszego wieku. Wirus przenoszo-
ny jest dousznie i doocznie,
za pomocà coraz dosko-
nalszych mediów. JeÊli wol-
no wszystko, np. publicznie
demoralizowaç dzieci, ma-
nifestujàc na ulicach miast
gejowskà rozwiàz∏oÊç sek-
sualnà, to grzech nie istnie-
je?! ChrzeÊcijaƒsy filozo-
fowie ju˝ wczeÊniej proro-
czo ostrzegali: najwi´kszym
zwyci´stwem szatana w na-
szych czasach jest wmówie-
nie ludziom, ˝e z∏o osobo-
we, czyli szatan, nie istnieje.
Zanik poczucia grzechu,
a z nim kryzys sakramentu
spowiedzi to te˝ niepokojà-
cy znak naszych czasów... 
Nie mo˝esz okazaç s∏abo-
Êci, a przyznanie si´ do niej
dyskwalifikuje w „wyÊcigu
szczurów”?!
Gdy meta coraz bardziej
si´ oddala, a si∏y s∏abnà,

konkurenci depczà po pi´tach – nadchodzi
nieuchronnie moment zderzenia z prawdà,
przed którà uciekaliÊmy. Mo˝e wtedy na dnie
zbola∏ej duszy ozwie si´ dalekie echo: „Bo˝e,
czym˝e jestem przed Twoim obliczem? Pro-
chem i niczem”. I to jest ta jedyna prawda,
która mo˝e uratowaç nasze cz∏owieczeƒstwo.
O tym, ˝e b∏àdziç jest rzeczà ludzkà, wiedzie-
li ju˝ staro˝ytni, ale do g∏owy by im nie przy-
sz∏o, ˝e ludzie XXI w. dojdà do takiej paranoi,
˝e z b∏´du, grzechu uczynià cnot´. B∏àd nale-
˝y naprawiç, z grzechu nale˝y si´ wyspowia-

daç, szczerze ˝a∏owaç,
a potem zadoÊçuczyniç Pa-
nu Bogu i bliêniemu – t´ ja-
snà ÊwiadomoÊç mieli nasi
przodkowie. A co my zrobi-
liÊmy z tà wielkà màdro-
Êcià?
Tak op∏akiwany przez ca∏y
Êwiat, okrzykni´ty zaraz
po Êmierci Êwi´tym, Jan Pa-
we∏ II, spowiada∏ si´ co ty-
dzieƒ. Âwi´ci bowiem to
przede wszystkim ludzie
dojrzali, Êwiadomi prawdy
o swojej ludzkiej kondycji.
Przed ka˝dym bez wyjàtku:
wojujàcà z KoÊcio∏em femi-
nistkà, zdeklarowanym ge-
jem wiecujàcym na para-
dach pseudorównoÊci, stoi
ten sam odwieczny wybór:
albo niczym pies Pluto b´-
d´ trwa∏ w upadku, w grze-
chu, albo z Bo˝à pomocà
poderw´ si´ do lotu. Grze-

7 czerwca 2005 roku Nuncjusz Apo-
stolski wraz z Biskupem Polowym WP
poÊwi´cili popiersie Jana Paw∏a II
w KoÊciele Garnizonowym pw. Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Warszawie
na Bemowie – jako podzi´kowanie Bo-
gu 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 Duba-
niowski – szef gabinetu Prezydenta, mini-
ster MSWiA Ryszard Kalisz, generalicja,
w∏adze samorzàdowe i duchowieƒstwo
z sàsiednich dekanatów. KoÊció∏ wype∏nili
licznie przybyli wierni z parafii i ˝o∏nierze.
W homilii abp Kowalczyk przypomnia∏ hi-
storyczne spotkanie z wojskiem Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II w Zegrzu k/Kosza-
lina w czerwcu 1991 roku nawiàzujàc
do jego s∏ów: ... kiedy by∏em kap∏anem
zawsze mnie bola∏o, ˝e nie by∏o duszpa-
sterstwa wojskowego. Wyrzucano z koszar

objawy ˝ycia religijnego, prowadzono
na szerokà skal´ propagand´ ateistycznà.
Mimo wszystko trwaliÊcie w wierze Ojców.
Wszystkim, którzy zostali wierni warto-
Êciom chrzeÊcijaƒskim, dzi´kuj´.
DziÊ, dzi´ki przemianom, jakie zasz∏y
w naszej Ojczyênie, koszary sà otwarte

dla Chrystusa i chrzeÊcijaƒskich wartoÊci.
Nast´pnie g∏os zabra∏ Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski, który podzi´ko-
wa∏ za ciep∏e s∏owa skierowane do ludzi
w mundurach. W imieniu ˝o∏nierzy zapewni∏
Nuncjusza Apostolskiego, jako ambasado-
ra Stolicy Apostolskiej w Polsce, ˝e Wojsko
Polskie tak jak wtedy w Zegrzu stan´∏o
na apelu z zobowiàzaniami i przyrzeczenia-
mi, i˝ dochowa wiernoÊci i stanie na stra˝y
dziedzictwa chrzeÊcijaƒskich wartoÊci. 
My ˝o∏nierze WP meldujemy Ekscelencjo
Ksi´˝e Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski:
jesteÊmy, czuwamy, pami´tamy, szcz´Êç
Bo˝e – zakoƒczy∏ Biskup Polowy.
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 od-
s∏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 Ko-
walczyk i bp P∏oski, po czym dokonano
podpisów pod aktem erekcyjnym i wmuro-
wano go pod postumentem. Msz´ Êwi´tà
ubarwi∏ Êpiewem chór Zespo∏u Artystycz-
nego WP.

(am)
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W s∏owie skierowanym do zebranych w sali
konferencyjnej abp Kowalczyk podzi´kowa∏
Wojsku Polskiemu za humanistyczny wymiar
s∏u˝by ˝o∏nierzy. Wyrazi∏ tak˝e wdzi´cznoÊç
ksi´˝om kapelanom za to, ˝e niosà ducho-
wà i psychicznà pomoc ludziom w mundu-
rach i ich rodzinom. – Dzi´kuj´ za to, ˝e
wzmacniajà ducha i podtrzymujà go w trud-
nych chwilach w ˝o∏nierskich szeregach 
– doda∏. Nuncjusz Apostolski w Polsce ̋ yczy∏,
aby na miar´ pi´knego wystroju pomiesz-
czeƒ kurialnych panowa∏ tu duch solidarno-
Êci, patriotyzmu i poszanowania godnoÊci
ludzkiej. Abp Kowalczyk zach´ca∏ tak˝e ze-
branych, by zawsze cieszyç si´ z sukcesów
naszych bliênich. – Sukces innych winien nas
mobilizowaç i byç êród∏em radoÊci – doda∏. 
W uroczystoÊci uczestniczyli m.in. bp Ry-
szard Borski, naczelny kapelan ewangelic-
kiego duszpasterstwa wojskowego, min.
Waldemar Dubaniowski, Szef Gabinetu Pre-
zydenta RP, min. Tadeusz Ba∏achowicz, za-
st´pca Szefa Biura Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego, gen. bryg. Jan Klejszmit, dowódca
Garnizonu Warszawa, liczne grono genera-
∏ów i oficerów. 
Remont pomieszczeƒ kurialnych rozpoczà∏
si´ w listopadzie 2004 r.
Kuria Polowa WP mieÊci si´ przy ul. Toka-
rzewskiego-Karaszewicza 4 w Warszawie.
W tym samym budynku znajduje si´ tak˝e
Dowództwo Garnizonu Warszawa i Komen-
da Garnizonu Warszawa. 

R.Ch.
Zdj´cia Krzysztof St´pkowski

1-31 lipca 2005 13

szyç bowiem jest rzeczà ludzkà, trwaç w grze-
chu – szataƒskà, a podnosiç z upadku – Bo-
˝à. 
Arcybiskup Michalik powiedzia∏ niedawno
na placu Pi∏sudskiego podczas Kongresu Eu-
charystycznego, ˝e tylko cz∏owiek odwa˝ny,
màdry i szlachetny potrafi krytycznie spojrzeç
na swojà przesz∏oÊç, przyznaç si´ do swoich
b∏´dów i podjàç trud ich naprawienia. I do-
da∏, ˝e oczyszczajàcego bólu rozliczenia
z niedobrà przesz∏oÊcià nie trzeba si´ baç.
Zabieg oczyszczania rany nie jest oczywiÊcie
pieszczotà; boli, ale jest konieczny, by rana si´
zabliêni∏a. Zaklejanie jej plastrem bez dost´-
pu powietrza to zabieg samobójczy. Zgnilizna
i fetor nieuniknione. Z∏amanie zasad aseptyki
grozi zaka˝eniem ca∏ego organizmu. Ten nie-
znoÊny zapaszek unosi si´ od d∏u˝szego cza-
su nad Polskà. 
Jak˝e aktualne sà dziÊ s∏owa ksi´dza Jerzego
Popie∏uszki i tylu innych Êwi´tych, i b∏ogos∏a-
wionych z naszej ziemi: „Aby zwyci´˝yç z∏o
dobrem, trzeba zachowaç wiernoÊç praw-
dzie”.
Rozwa˝my jeszcze raz w sumieniach te wa˝ne
s∏owa Abp Michalika: „Pan Bóg nas widzi
i uprzedzajàco gotów jest nieustannie wyba-
czaç, o ile cz∏owiek oka˝e skruch´, najmniej-
szy znak ˝alu i ch´ci poprawy. Ludzie jednak-
˝e nie mogà odwracaç si´ od w∏asnej prze-
sz∏oÊci. Krytycznie na nià patrzeç potrafià tyl-
ko ludzie odwa˝ni, màdrzy i szlachetni.” 
Jak˝e nam dziÊ takich (Êwi´tych) rodaków po-
trzeba, by polska szansa nie okaza∏a si´ ko-
lejnym straconym z∏udzeniem... 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Remont Kurii zakoƒczony
Zakoƒczy∏ si´ remont Kurii Polowej WP. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz
Apostolski w Polsce w asyÊcie Arcybiskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia i Biskupa Polo-
wego WP gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego pob∏ogos∏awi∏ odnowione pomieszczenia
Kurii Polowej WP. 
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Warszawa
W dniu 18 czerwca 2005 roku odby∏o si´ spotkanie Rady Duszpasterskiej, które zwo∏a∏ 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski. Uczestnicy spotkania wys∏uchali referatu Kanc-
lerza Kurii Polowej kmdr. Leona Szota na temat „Roli Êwieckich w KoÊciele”. Ks. p∏k Dariusz
Kowalski przedstawi∏ uczestnikom program duszpasterski, który realizowany jest w obecnym
roku, zwracajàc szczególnà uwag´ na ruch pielgrzymkowy. 
W drugiej cz´Êci spotkania cz∏onkowie Rady Duszpasterskiej zastanawiali si´ pod przewod-
nictwem Szefa Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej nad trzema zagadnieniami: 
1) Warunkami, jakie trzeba stworzyç, aby wierni mogli i chcieli si´ anga˝owaç w ˝ycie para-
fialne; 
2) Jakie obszary duszpasterskie sà do zagospodarowania przez wiernych Êwieckich;
3) W jakich sprawach Rada Duszpasterska mo˝e wesprzeç dzia∏ania Biskupa Polowego, 
Kurii Polowej oraz ksi´˝y kapelanów w dzia∏alnoÊci duszpasterskiej. 
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski w swoim wystàpieniu podkreÊli∏, ˝e Rada jest 
organem doradczym. Jej rolà jest wyra˝anie sugestii, propozycji w sprawach duszpaster-
skich. Rada ma odgrywaç rol´ animujàcà w swoim Êrodowisku. 

Zjk

Zgorzelec
Ponad rok od czasu wejÊcia Polski do Unii Europejskiej trwa∏a modernizacja drogowego
przejÊcia granicznego w Zgorzelcu. Zmotoryzowanych cieszy nowa nawierzchnia mostu,
pieszych szersze Êcie˝ki, a pograniczników nowoczesne pawilony i nowy budynek admini-
stracyjny. We wtorek, 21 czerwca, niemiecki wykonawca uroczyÊcie przekaza∏ s∏u˝bom
granicznym symboliczny klucz do ich siedziby.
Kosztem 2,2 mln Euro strona niemiecka wybudowa∏a nowoczesny budynek dla s∏u˝b gra-
nicznych obs∏ugujàcych drogowe przejÊcie graniczne Zgorzelec-Goerlitz. Pogranicznicy
otrzymali wszystko to, co jest niezb´dne do szybkiej odprawy podró˝nych, a tak˝e znako-
mite warunki pracy. Na uroczystoÊç wr´czenia symbolicznego klucza od wykonawcy przy-
byli szefowie obu s∏u˝b granicznych, komendant ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
p∏k Jan Toma i dyrektor Federalnego Urz´du Ochrony Granic RFN w Pirnie Joerg Baum-
bach oraz liczni goÊcie z Polski i Niemiec. Zgodnie z europejskim zwyczajem nowà sie-
dzib´ poÊwi´cili w sposób ekumeniczny ewangelicki kapelan niemieckiej stra˝y granicz-
nej oraz katolicki duszpasterz z Goerlitz. 
O dobre samopoczucie goÊci zadbali wspólnie gospodarze, szefowie obu s∏u˝b, PR-in Ute
John – kierownik Inspekcji Federalnej Stra˝y Granicznej w Goerlitz oraz pp∏k Krzysztof So-
bieszek – komendant GPK SG w Zgorzelcu. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u kameral-
nego Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnej Stra˝y Granicznej z Berlina.

LD

Warszawa
Przebywajàcy w Polsce Metropolita Barcelony abp Lluís Martínez Sistach odwiedzi∏ 20 czer-
wca 2005 r. Katedr´ Polowà w Warszawie. W Kaplicy Katyƒskiej abp Sistach modli∏ si´
w intencji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Ks. mjr Jan Osiƒski, sekretarz Biskupa Polowego WP, przybli˝y∏ histori´ mordu dokonane-
go na polskich oficerach, a tak˝e dzieje polskiego duszpasterstwa wojskowego i Katedry
Polowej. Hiszpaƒski hierarcha wys∏ucha∏ krótkiego recitalu organowego.
Abp Sistach dokona∏ wpisu do Ksi´gi Pamiàtkowej Kaplicy Katyƒskiej. Wyrazi∏ wdzi´cznoÊç
tym, „którzy bronili najwy˝szej wartoÊci osoby ludzkiej, która jest odbiciem Boga Stworzy-
ciela”.
Metropolicie Barcelony towarzyszy∏ ks. Piotr Fo∏tyn, kapelan Prymasa Polski kard. Józefa
Glempa. Rch

Topolczany
W Êrod´, 22 czerwca 2005 r., w miejscowo-
Êci Topolczany na S∏owacji odby∏a si´ cere-
monia rozformowania Wielonarodowej
Czesko-Polsko-S∏owackiej Brygady. 
Armi´ Polskà reprezentowa∏ zast´pca szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen.
broni Lech Konopna, dowódcy 6. Brygady
Desantowo-Szturmowej gen. bryg. Jerzy
Wójcik oraz mjr Krzysztof Tytko wraz z pocz-
tem flagowym, proporcem i kompanià ho-
norowà 6. bdsz. Trzeba zaznaczyç, i˝ 6. Ba-
talion Desantowo-Szturmowy z Gliwic
wchodzi∏ w sk∏ad Wielonarodowej Brygady. 
Polscy ˝o∏nierze przed g∏ównymi uroczysto-
Êciami uczestniczyli we Mszy Êwi´tej 
w koÊciele, w którym pos∏ug´ duszpasterskà
pe∏nià ojcowie Paulini z Cz´stochowy. Od-
prawi∏ jà ks. Bp Polowy Armii S∏owackiej
Franciszek Rabek. Skierowa∏ on do ˝o∏nierzy
okolicznoÊciowà homili´. Koncelebransami
byli m.in. kapelan Armii Czeskiej i kape-
lan 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego
ks. kpt. Stanis∏aw Garbacik.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze Ar-
mii Czeskiej, Polskiej i S∏owackiej, poczty
sztandarowe oraz przedstawiciele w∏adz
miasta i regionu. G∏ówna ceremonia odby-
∏a si´ w centrum miasta na miejscowym ryn-
ku, w obecnoÊci licznie zaproszonych goÊci
i mieszkaƒców Topolczan. W trakcie uroczy-
stoÊci wyró˝niono medalami zas∏u˝onych
˝o∏nierzy Brygady, wÊród których znalaz∏o si´
szeÊciu polskich oficerów. Skierowano wza-
jemne podzi´kowania za wspólnà dzia∏al-
noÊç w ramach Wielonarodowej Brygady.
Sztandar rozformowanej jednostki zosta∏
uroczyÊcie przekazany Wojskowemu Instytu-
towi Historycznemu w Bratys∏awie. SG

Jasna Góra
Dnia 25 czerwca 2005 roku odby∏a sí
X Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej
na Jasnà Gór´. Akcj́  Katolickà z Ordynariatu
Polowego WP reprezentowa∏ ks. p∏k Kazimierz
Tuszyƒski wraz ze 120-osobowà grupà rodzin
wojskowych (Warszawa, Gdaƒsk, Poznaƒ,
PrzemyÊl, Lublin, Che∏m, Rzeszów, Szczecin). 
Pielgrzymów powita∏ na Placu Katedralnym
(przed Katedrà Cz´stochowskà) ks. abp Stani-
s∏aw Nowak – Metropolita Cz´stochowski,
a tak˝e ks. bp Mariusz Leszczyƒski – Krajowy
Asystent Akcji Katolickiej.
Po przywitaniu pielgrzymi udali sí  procesjo-
nalnie do Narodowego Sanktuarium na Ja-
snà Gór´. Za organizacj́  przemarszu odpo-
wiedzialni byli cz∏onkowie Akcji Katolickiej Ar-
chidiecezji Cz´stochowskiej.
Na Szczycie Jasnogórskim zosta∏a odpra-
wiona Msza Êw., której przewodniczy∏ bp
Mariusz Leszczyƒski, wyg∏aszajàc okoliczno-
Êciowà homili´, a wspó∏koncelebransami
byli zebrani ksi´˝a, którzy duszpasterzujà
na rzecz Akcji Katolickiej w naszej Ojczyênie.
W Eucharystii uczestniczy∏o oko∏o 7 tys.
cz∏onków Akcji Katolickiej.
Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasnà Gór´
zosta∏a zakoƒczona Drogà Krzy˝owà na Wa-
∏ach Jasnogórskich w poszczególnych gru-
pach diecezjalnych. K. T.
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Cisów
Dnia 26 czerwca 2005 roku w Cisowie
(35 km od Kielc) odby∏a si´ uroczystoÊç
kombatancka, która rozpocz´∏a si´ Mszà
Êw. odprawionà za poleg∏ych i zmar∏ych
˚o∏nierzy – Kombatantów Armii Krajowej
Oddzia∏u „WYBRANIECCY”. Eucharystii
przewodniczy∏ ks. pra∏at dr Jerzy Ostrow-
ski, rektor Wy˝szego Seminarium Du-
chownego w Kielcach, który wyg∏osi∏
okolicznoÊciowà homili´. W uroczystoÊci
wzi´li udzia∏ m.in.: ks. kan. Witold Sto-
larczyk, kombatant–emeryt, ks. p∏k Kazi-
mierz Tuszyƒski oraz miejscowy pro-
boszcz, ks. Zenon Wi´ckowski, a tak˝e
dziesi´ç pocztów sztandarowych AK, po-
czet sztandarowy harcerzy, poczet sztan-
darowy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej 
z Cisowa, przedstawiciele w∏adz woje-
wódzkich i administracyjnych, licznie
zgromadzeni kombatanci – partyzanci
AK z Regionu Âwi´tokrzyskiego, jak rów-
nie˝ licznie zgromadzeni mieszkaƒcy Ci-
sowa i okolicznych miejscowoÊci. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. zabra∏ g∏os ks.
p∏k Kazimierz Tuszyƒski, który przekaza∏
najlepsze i najserdeczniejsze pozdrowie-
nia od Jego Ekscelencji Biskupa Polowe-
go gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego. Bi-
skup zapewni∏ o pami´ci i ∏àcznoÊci du-
chowej z uczestnikami uroczystoÊci. 
Po Mszy Êw. na placu parafialnym
przed koÊcio∏em w Cisowie odby∏o si´
uroczyste przekazanie spraw zwiàzanych
z tradycjami ˚o∏nierzy – Kombatantów
Armii Krajowej Oddzia∏u ˚o∏nierzy „Wy-
branieccy” pod opiek´ miejscowej
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, a to dlate-
go, ˝e grono partyzancko-kombatanckie
AK ze wzgl´dów naturalnych ulega
w wielkiej mierze pomniejszeniu. 
UroczystoÊci patriotyczno-religijne po-
Êwi´cone ruchowi partyzanckiemu ˚o∏-
nierzy Armii Krajowej z Regionu Âwi´to-
krzyskiego zosta∏y zakoƒczone Apelem
Poleg∏ych. KT

Koszalin
Dekretem z dnia 29 czerwca 2005 roku Biskup Koszaliƒsko-Ko∏obrzeski Kazimierz
Nycz mianowa∏ ks. pp∏k. Stanis∏awa B∏àdka – kapelana garnizonu Koszalin, pro-
boszczem parafii pw. Êw. Marcina dla jej cz´Êci cywilnej. Poleci∏ te˝ przejàç parafi´
zgodnie ze statutem 288 I Synodu Diecezji Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskiej, w obecnoÊci
ksi´dza dziekana w formie protoko∏u zdawczo-odbiorczego. 
Sprawy duszpastersko-administracyjne parafii dla wiernych cz´Êci cywilnej b´dà
prowadzone w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, o Statuty I Synodu Diecezji
Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskiej i zarzàdzenia bie˝àce Biskupa Koszaliƒsko-Ko∏obrze-
skiego oraz w oparciu o umow´ w sprawie utworzenia i funkcjonowania parafii
wojskowo-cywilnej w Koszalinie.

Moszczenica 
– Stary Sàcz

W dniu 2 lipca 2005 r. odby∏a si´ uroczy-
stoÊç ku pami´ci ks. p∏k. pra∏ata Tadeusza
D∏ubacza. To ju˝ 6 lat od jego Êmierci. By∏
on pierwszym proboszczem Katedry Polowej
WP, Kapelanem Prezydenta RP oraz dyrekto-
rem Caritas Ordynariatu Polowego WP. Uro-
czystoÊç rozpocz´∏a si´ w jego rodzinnej
miejscowoÊci Moszczenicy Mszà Êwi´tà,
na którà przybyli liczni goÊcie z ca∏ej Polski.
Obecni byli: przedstawiciel Kancelarii Prezy-
denta RP, Szef Sztabu – Zast´pca Dowódcy
Wojsk Làdowych gen. Zbigniew CieÊlik, Do-
wódca 6. Brygady Desantowo-Szturmowej
gen. Jerzy Wójcik, Burmistrz Starego Sàcza
Marian Cieniuch, Przedstawiciele Ordyna-
riatu Polowego – Wikariusz Generalny Bi-
skupa Polowego WP ks. p∏k pra∏. S∏awomir
˚arski i ks. p∏k Wies∏aw Bo˝ejewicz oraz ro-
dzina i mieszkaƒcy okolicznych miejscowo-
Êci. Po Mszy Êwi´tej uczestnicy przybyli
na cmentarz w Starym Sàczu, gdzie modlo-
no si´ przy grobie ks. p∏k. D∏ubacza.
Na cmentarzu zosta∏ wystawiony posterunek
honorowy, odegrano sygna∏: s∏u˝ba war-
townicza, nast´pnie odby∏a si´ krótka mo-
dlitwa. 
Przybili goÊcie w wystàpieniach wspominali
ks. p∏k. Tadeusza D∏ubacza. Za pami´ç
o zmar∏ym kap∏anie i przedstawione wspo-
mnienia w imieniu rodziny podzi´kowa∏a
siostra ks. p∏k. Tadeusza D∏ubacza – Jadwi-
ga Gràdalska. 
Przy grobie delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki kwia-
tów oraz zapali∏y znicze. Na koniec uroczy-
stoÊci sygnalista zaintonowa∏ na tràbce „Âpij
kolego”. Rodzina zaprosi∏a goÊci na posi∏ek,
po czym cz∏onkowie delegacji pojechali
do Nowego Sàcza. JB

Rembertów
W KoÊciele Garnizonowym pw. Êw.
Rafa∏a Kalinowskiego w Remberto-
wie 30 czerwca 2005 r. odby∏ si´ po-
grzeb wieloletniego koÊcielnego, Ê.p.
st. chor. szt. Jana Tyca. Przez 35 lat
Ê.p. Jan Tyc s∏u˝y∏ w Akademii Sztabu
Generalnego w Rembertowie, a od
1994 r. po przejÊciu w stan spoczyn-
ku pe∏ni∏ funkcj´ koÊcielnego w para-
fii wojskowej. Jan Tyc zmar∏ 26 czer-
wca, w wieku 73 lat i zosta∏ pocho-
wany w grobie rodzinnym na tamtej-
szym cmentarzu. 
Na r´ce ˝ony, Pani Krystyny Tyc i sy-
na Waldemara kondolencje nades∏a∏
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
P∏oski. Wikariusz Generalny ks. p∏k
S∏awomir ˚arski, który w latach
1998–2002 by∏ czwartym probosz-
czem w tej wojskowej Êwiàtyni, prze-
wodniczy∏ Mszy Êw. koncelebrowanej
i odczyta∏ tekst kondolencji. W konce-
lebrze uczestniczy∏o kilku ksi´˝y ka-
pelanów, którzy jako proboszczowie
czy te˝ wikariusze wspó∏pracowali
z Panem Janem; jeden z nich ks. p∏k
Dariusz Kowalski wyg∏osi∏ homili´
pogrzebowà. WÊród koncelebransów
by∏ równie˝ ks. Józef Urcus, który
w okresie przymusowej ateizacji Êro-
dowiska wojskowego, w KoÊciele
„za torami” czyli pw. Matki Bo˝ej
Zwyci´skiej wspiera∏ w sposób dys-
kretny swojà kap∏aƒskà pos∏ugà wie-
le rodzin wojskowych z Rembertowa. 
W imieniu wszystkich kap∏anów, po-
s∏ugujàcych w tej parafii obecnie
i w przesz∏oÊci, obecny proboszcz Ko-
Êcio∏a Garnizonowego pw. Êw. Rafa∏a
Kalinowskiego, ks. p∏k Krzysztof Wy-
l´˝ek podzi´kowa∏ Ê.p. Janowi Tycowi
za wszystkie dobre s∏owa, którymi
Zmar∏y obdarza∏ ksi´˝y kapelanów.

ESJ

Irak
W dniu 2 lipca 2005 roku w kaplicy Wielo-
narodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie odby-
∏o si´ nabo˝eƒstwo ku czci poleg∏ych pol-
skich ˝o∏nierzy. Podczas nabo˝eƒstwa Do-
wódca Dywizji gen. dyw. Waldemar Skrzyp-
czak uroczyÊcie ods∏oni∏ tabliczk´ kpr. ndt.
Romana Góralczyka, ˝o∏nierza IV zmiany
PKW Irak. 
Odczytano nazwiska wszystkich polskich
˝o∏nierzy, poleg∏ych na ziemi irackiej.
Na uroczystoÊci obecne by∏y poczty propor-
ców bojowych, dowództwo Wielonarodo-
wej Dywizji oraz licznie przybyli ˝o∏nierze. 
Po nabo˝eƒstwie odby∏a si´ Msza Êw., którà
sprawowa∏ ks. pp∏k. Waldemar Rawiƒski
w intencji poleg∏ych i ich rodzin. GJ
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Âwi´toÊç Êwi´tych nie opiera si´ 
na g∏oÊnych wydarzeniach, 
ale na drobnych sprawach, 
które Êwiatu wydajà si´ g∏upstwami.

Jan XXIII, papie˝


