Pozdrawiam serdecznie
pielgrzymów polskich...
Waszej modlitwie ró˝aƒcowej
polecam spraw´ beatyfikacji
mojego drogiego poprzednika,
Jana Paw∏a II.
Benedykt XVI, Papie˝, 5.10.2005 r.
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DW U T Y G O D N I K O R DY N A R I AT U P O LO W E G O W O J S K A P O L S K I E G O
Rok XIV nr 17 (301) 1-15 paêdziernika 2005 r.

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego
˚ycie kontemplacyjne
Jednak najwa˝niejszym motywem, by zach´ciç z mocà do odmawiania ró˝aƒca, jest fakt,
˝e stanowi on bardzo wartoÊciowy Êrodek,
sprzyjajàcy podejmowaniu we wspólnocie
wiernych tego wysi∏ku kontemplacji chrzeÊcijaƒskiego misterium, który wskaza∏em w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte jako
prawdziwà „pedagogik´ Êwi´toÊci”, której
pod∏o˝em powinno byç «ChrzeÊcijaƒstwo wyró˝niajàce si´ przede wszystkim sztukà modlitwy». Kiedy we wspó∏czesnej kulturze, mimo
tak licznych sprzecznoÊci, pojawia si´ nowa
potrzeba duchowoÊci, pobudzana równie˝
przez wp∏yw innych religii, bardziej ni˝ kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze
wspólnoty chrzeÊcijaƒskie sta∏y si´ «prawdziwymi szko∏ami modlitwy».
Ró˝aniec nale˝y do najlepszej i najbardziej
wypróbowanej tradycji kontemplacji chrzeÊcijaƒskiej. Rozwini´ty na Zachodzie, jest
modlitwà typowo medytacyjnà i odpowiada
poniekàd «modlitwie serca» czy «modlitwie
Jezusowej», która wyros∏a na glebie chrzeÊcijaƒskiego Wschodu.
Modlitwa o pokój i za rodzin´
Pewne okolicznoÊci historyczne sprawiajà, ˝e
to przypomnienie o modlitwie ró˝aƒcowej nabiera szczególnej aktualnoÊci. Pierwszà z nich
jest pilna potrzeba wo∏ania do Boga o dar
pokoju. Ró˝aniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitw´ o pokój.
Na poczàtku tysiàclecia, które rozpocz´∏o si´
przejmujàcymi grozà scenami zamachu
z 11 wrzeÊnia i w którym pojawiajà si´ codziennie w tylu cz´Êciach Êwiata nowe obrazy
krwi i przemocy, ponowne odkrycie ró˝aƒca
oznacza zag∏´bienie si´ w kontemplowanie
tajemnicy Tego, który „jest naszym pokojem”,
gdy˝ „obie cz´Êci ludzkoÊci uczyni∏ jednoÊcià,
bo zburzy∏ rozdzielajàcy je mur – wrogoÊç”
(Ef 2, 14). Odmawiajàc zatem ró˝aniec, nie
mo˝na nie czuç si´ wyraênie zobowiàzanym
do s∏u˝by sprawie pokoju, ze szczególnym

odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak
doÊwiadczanej, a tak bardzo drogiej sercu
chrzeÊcijan.
Równie pilna potrzeba wysi∏ków i modlitwy
wy∏ania si´ w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka
spo∏eczeƒstwa coraz bardziej zagro˝ona na
p∏aszczyênie ideologicznej i praktycznej si∏ami godzàcymi w jej jednoÊç, które budzà
obawy o przysz∏oÊç tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nià o losy ca∏ego
spo∏eczeƒstwa. Powrót do ró˝aƒca w rodzinach chrzeÊcijaƒskich ma byç, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skutecznà pomocà, by zapobiec zgubnym nast´pstwom tego kryzysu, znamiennego dla
naszej epoki.
«Oto Matka twoja!» (J 19, 27)
Wiele oznak wskazuje, jak bardzo NajÊwi´tsza Maryja Panna, której umierajàcy Odkupiciel powierzy∏ w osobie umi∏owanego ucznia wszystkie dzieci KoÊcio∏a – „Niewiasto,
oto syn Twój!” (J 19, 26) – chce równie˝ dzisiaj, w∏aÊnie przez t´ modlitw´, daç wyraz
swej macierzyƒskiej trosce. W dziewi´tnastym
i dwudziestym stuleciu Matka Chrystusowa
w ró˝norakich okolicznoÊciach dawa∏a odczuç w jakiÊ sposób swojà obecnoÊç i us∏yszeç swój g∏os, by zach´ciç Lud Bo˝y do tej
formy modlitwy kontemplacyjnej. W szczególnoÊci, ze wzgl´du na g∏´boki wp∏yw, jaki
wywierajà one na ˝ycie chrzeÊcijan i na autorytatywne uznanie przez KoÊció∏, pragn´
przypomnieç objawienia z Lourdes i z Fatimy;
zwiàzane z nimi sanktuaria sà celem licznych
pielgrzymów, szukajàcych pociechy i nadziei.
Fragment listu apostolskiego
Rosarium Virginis Mariae
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
do biskupów, duchowieƒstwa
i wiernych
o Ró˝aƒcu Âwi´tym

„Istota sympatii polega na tym, ˝e ktoÊ
swoje ˝ycie oddaje naszemu do dyspozycji,
tak ˝e ju˝ nie sami, lecz z nim mo˝emy
patrzeç i kochaç. CoÊ takiego, ale na
zupe∏nie innym poziomie, dzieje si´ podczas odmawania ró˝aƒca. Modlitwa ta jest
przebywaniem w otoczeniu Maryi, której
treÊcià ˝ycia by∏ Chrystus.”

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAèDZIERNIK
Módlmy si´, aby wierni uczestniczyli w dziele misyjnym KoÊcio∏a tak przez modlitw´, jak i pomoc
materialnà
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Liturgia
KoÊcio∏a

2 paêdziernika – XXVII Niedziela Zwyk∏a [Mt 21,
33-43] – Tydzieƒ Mi∏osierdzia
,,W∏aÊnie ten kamieƒ, który odrzucili budujàcy, sta∏ si´ g∏owicà z w´g∏a. Pan to sprawi∏,
i jest cudem w naszych oczach” (Mt 21, 43).
Bóg obdarzy∏ swój lud. Jest to dar przymierza
i szczególnej opieki nad swoim ludem, dar wiary
oraz dar s∏owa Bo˝ego, które rozjaÊnia ludziom
drogi ˝yciowe i ma moc przybli˝enia do Boga, dar
szczególnej obecnoÊci Boga wÊród swego ludu
i zapewne szereg innych darów, którymi Bóg chce
obdarzyç swoich wybranych. Te dary da∏ Bóg swojemu ludowi niejako w dzier˝aw´. Niestety, dzier˝awcy nie zamierzajà oddaç w∏aÊcicielowi winnicy
jego nale˝noÊci, a kolejnych wys∏aƒców w∏aÊciciela – czyli proroków – zniewa˝ali lub nawet zabijali. Wreszcie w∏aÊciciel winnicy wys∏a∏ w∏asnego syna, ale nawet i jego dzier˝awcy wyrzucili z winnicy
i zabili. Mówi∏ to Pan Jezus, rzecz jasna, o samym
sobie i swojej przysz∏ej Êmierci. BezpoÊrednio wi´c
przypowieÊç dotyczy tego odrzucenia, które dokona∏o si´ na dziedziƒcu Poncjusza Pi∏ata i zosta∏o
dope∏nione ukrzy˝owaniem na Golgocie. Jednak
wszystko, co jest napisane w Ewangeliach, bardzo
realnie dotyczy równie˝ nas wszystkich.
7 paêdziernika – NajÊwi´tszej Marii Panny Ró˝aƒcowej [¸k 1, 26-38]
,,Nie bój si´ Maryjo, znalaz∏aÊ bowiem ∏ask´
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imi´ Jezus. B´dzie on wielki
i b´dzie nazwany Synem Najwy˝szego,
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida”
(¸k 1, 33).
Kiedy odmawiajàc pacierze ró˝aƒcowe, stawiamy
si´ wobec kolejnych tajemnic wiary, stajemy wobec oceanu Bo˝ej prawdy i mi∏oÊci, którego nigdy
nie zg∏´bimy, a z którego mo˝emy czerpaç, ile tylko w sobie pomieÊcimy. W∏aÊnie dlatego Ró˝aniec jest tak pot´˝nym i niezastàpionym êród∏em
mocy Bo˝ej. Jest modlitwà maryjnà. Bo powtarzajàc wielokrotnie pozdrowienie Maryi, chcielibyÊmy tak nastroiç swoje dusze, a˝eby Bo˝à mi∏oÊç,
obdarzajàcà nas zbawieniem, rozumieç i otwieraç si´ na nià przynajmniej troch´, podobnie
do tego, jak to czyni∏a Maryja.
9 paêdziernika – XXVIII Niedziela Zwyk∏a
[Mt 22,1-14]
,,Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni” (Mt 22, 9).
,,Wielu jest wezwanych, lecz ma∏o wybranych”.
Kompletnie fa∏szywie zrozumielibyÊmy te s∏owa
Pana Jezusa, gdybyÊmy us∏yszeli w nich pesymistyczne stwierdzenie, ˝e tylko nieliczni b´dà zbawieni. Pan Jezus chce nam w ten sposób powiedzieç co innego. Chce nam przypomnieç, ˝e
o zbawienie trzeba zabiegaç. Osiàgni´cie zbawienia powinno staç si´ przedmiotem naszej najwy˝szej troski. W pierwszym rz´dzie zaproszeni
sà na uczt´ przyjaêni z Bogiem ludzie ochrzczeni. Ale nieraz tak si´ zdarza, ˝e chrzeÊcijanie popadajà w niewiernoÊç i odst´pstwo, i w drodze
do zbawienia zostajà wyprzedzeni przez ludzi
pochodzàcych z rodzin niewierzàcych i z narodów pogaƒskich. Âwi´toÊç jest niezas∏u˝onym
darem, jaki otrzymujemy od Boga.
Na ok∏adce:
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski na audiencji u Ojca Âwi´tego Benedykta XVI. 19.09.2005 r.

Rok XIV nr 17 (301)

III Europejski Zjazd Biskupów Polowych w Wiedniu

Przez nasz chrzest
jesteÊmy nosicielami s∏owa Chrystusa
W dniach od 5 do 9 wrzeÊnia 2005 r.
w Wiedniu odby∏ si´ III Europejski Zjazd
Biskupów Polowych, pod przewodnictwem
Sekretarza Kongregacji ds. Biskupów Jego
Ekscelencji Ksi´dza Biskupa Franciszka
Monterisi. Zjazd ten, gromadzàcy biskupów polowych, delegatów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo si∏ zbrojnych i policji z ca∏ej Europy mia∏ tak˝e na celu przygotowanie Mi´dzynarodowego Zjazdu Biskupów Polowych w 2006 roku.

– Wskazania pastoralne dla duszpasterstwa wojskowego w Europie;
– Ekumeniczny i mi´dzyreligijny dialog
w Si∏ach Zbrojnych;
– Relacje mi´dzy Ordynariatami Polowymi
i Konferencjami Biskupów;
– Mi´dzynarodowa Pielgrzymka do Lourdes;
– DoÊwiadczenia i perspektywy nowych
Ordynariatów Polowych;
– Pastoralne doÊwiadczenia w mi´dzynarodowych misjach pokojowych.

Biskup Polowy Austrii, Christian Werner
zorganizowa∏ przy wspó∏pracy z Watykaƒskà Kongregacjà ds. Biskupów spotkanie
europejskich biskupów polowych w Wiedniu. W spotkaniu tym uczestniczy∏ Biskup
Polowy WP gen. bryg. dr Tadeusz P∏oski.
W ramach 5-dniowego spotkania omówione zosta∏y nast´pujàce zagadnienia:
– KoÊcio∏y w Europie;
– Konstytucja Europejska;
– Nowe kierunki europejskiej polityki bezpieczeƒstwa;

7 wrzeÊnia, w trzecim dniu wiedeƒskiego
spotkania o godz. 17.30, gospodarz spotkania – Bp Polowy Austrii Christian Werner
odprawi∏ uroczystà Msz´ Êwi´tà w kaplicy
pa∏acu Schönbrunn dla biskupów kapelanów wojskowych. W s∏owie do zebranych
powiedzia∏ mi´dzy innymi: Bóg nie stworzy∏ nas, byÊmy tutaj uczynili sobie sta∏e
miejsce, gdy˝ ten Êwiat jest tylko drogà
do nast´pnego, który b´dzie mieszkaniem
bez cierpienia: mimo to jednak nie mo˝emy jako dzieci Bo˝e odwróciç si´ od pracy

tu na ziemi, poniewa˝ Bóg tutaj
nas umieszcza,
abyÊmy uÊwi´cali
i przepe∏niali ziemi´
naszà wiarà; tylko ta wiara mo˝e ka˝dej duszy w naszym Êrodowisku daç prawdziwy pokój i radoÊç. Aby Pan
dzia∏a∏ w nas i przez nas, musimy mu powiedzieç, ˝e jesteÊmy gotowi ka˝dego dnia
walczyç, nawet wtedy, gdy czujemy, ˝e jesteÊmy s∏abi i do niczego nie zdatni i gdy
odczuwamy naszà s∏aboÊç. Kto kocha, oddaje siebie w ca∏oÊci. Jak wielka oczekuje
nas wi´c mi∏oÊç Boga? Wiemy, ˝e Bóg jest
przy swoich ludziach i umacnia ich w ich
przeÊladowaniach – i my chcemy byç z naszymi ludêmi, szczególnie jako ˝o∏nierze,
bo ,,nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy
cz∏owiek ˝ycie swoje oddaje za swych przyjació∏” (J 15, 13) – zakoƒczy∏ biskup Werner.
(am)

Audiencja u Ojca Âwi´tego Benedykta XVI
W dniach 13–21 wrzeÊnia 2005 r.
na zaproszenie Ojca Âwi´tego Benedykta XVI przebywa∏o w Rzymie 112
biskupów z ca∏ego Êwiata, którzy
w ciàgu ostatniego roku otrzymali
Êwi´cenia biskupie. WÊród nich by∏ ks.
bp gen. bryg. Tadeusz P∏oski – Biskup
Polowy Wojska Polskiego, a tak˝e dwaj
biskupi pomocniczy Kazimierz Gurda
(Kielce) i Ryszard Kasyna (Gdaƒsk).
Wzi´li oni udzia∏ w konferencji zorganizowanej przez kongregacj´ ds. Biskupów. W jej toku wyg∏oszono kilkanaÊcie referatów, koncentrujàcych si´
na zadaniach i pos∏udze biskupa:
przewodnika i nauczyciela wiary.
Uczestnicy spotkania mogli dzieliç si´
tak˝e swoimi doÊwiadczeniami podczas spotkaƒ w ma∏ych grupach.

staram si´ nauczyç mojego nowego zawodu” – wyzna∏ Benedykt XVI, a uczestnicy
audiencji przyj´li to zwierzenie gromkimi
oklaskami. Papie˝ zaleci∏ nowym biskupom, aby u∏atwili swym wiernym spotkanie
z Chrystusem, pomagajàc im odkryç „prymat ˝ycia duchowego”. Wezwa∏ ich, aby
szczególnà troskà otaczali „udzia∏ wiernych
w niedzielnej Mszy Êwi´tej, w której rozbrzmiewa S∏owo ˝ycia, a sam Chrystus

uobecnia si´ pod postacià chleba i wina”.
Zaleci∏ biskupom lektur´ Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego oraz Kompendium, które jest „jego wiernà i pewnà syntezà”.
„Niech te dwa podstawowe dokumenty
wiary KoÊcio∏a – powiedzia∏ Benedykt XVI
– b´dà punktem odniesienia dla waszego
nauczania i znakiem jednoÊci wiary, jakà
˝yjemy”.
(am)

18 wrzeÊnia biskupi celebrowali Msz´ Êw.
w Bazylice Êw. Piotra pod przewodnictwem
kardyna∏a Giovanniego Battisty Re, prefekta Kongregacji ds. Biskupów. Nawiedzili
równie˝ groby papie˝y: Êw. Piotra, Paw∏a VI i S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II.
19 wrzeÊnia zostali przyj´ci na audiencji
przez Ojca Âwi´tego Benedykta XVI w Castel Gandolfo. „Mimo naszych s∏aboÊci
i grzechów Pan mi∏uje nas, a Jego mi∏oÊç
nadaje sens naszemu ˝yciu i ˝yciu Êwiata”
– powiedzia∏ do uczestników audiencji Ojciec Âwi´ty.
„Niestety nie ma jeszcze kursów dla nowych papie˝y, a ja jestem nim dopiero
od pi´ciu miesi´cy. Od wszystkich biskupów i moich wspó∏pracowników w Kurii
1-15 paêdziernika 2005
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Rekolekcje kapelanów na Jasnej Górze

Bojowaniem jest ˝ycie nasze
„Bojowaniem jest ˝ycie nasze” to myÊl
przewodnia rekolekcji ksi´˝y kapelanów wojskowych, które odby∏y si´
w dniach od 26 do 29 wrzeÊnia 2005 r.
na Jasnej Górze. Nauki rekolekcyjne
wyg∏osi∏ ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, Prorektor Uniwersytetu
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie.
Na konferencj´ do Domu Pielgrzyma
przyby∏o ponad stu kapelanów, aby
pog∏´biç swojà wiedz´ teologicznà
z zakresu zagadnieƒ zwiàzanych
z godnoÊcià cz∏owieka, problematykà
etyki sprawiedliwoÊci, pokoju, a tak˝e
kwestiami etyki dialogu i tolerancji.
W rekolekcjach uczestniczy∏ Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
Rekolekcje rozpocz´∏y si´ 26 wrzeÊnia nabo˝eƒstwem w kaplicy Domu Pielgrzyma
na Jasnej Górze. Kapelani odÊpiewali Hymn
do Ducha Âwi´tego, proszàc o ∏ask´ jak najlepszego prze˝ycia rekolekcji. Modlitwie Koronka do Mi∏osierdzia Bo˝ego przewodniczy∏
ks. pp∏k Zenon Surma CMF. W godzinach
wieczornych kapelani celebrowali Msz´ Êw.
w Kaplicy Cudownego Obrazu i uczestniczyli
w Apelu Jasnogórskim.
Ks. prof. Henryk Skorowski u˝ywajàc metafory „wyprowadzi∏ kapelanów na pustyni´”,

gdzie w skupieniu mogli dokonaç refleksji
nad swoim powo∏aniem i kapelaƒskà s∏u˝bà.
Porannym nabo˝eƒstwem w kaplicy Domu
Pielgrzyma w Cz´stochowie rozpoczà∏ si´
drugi dzieƒ rekolekcji. Po jutrzni kapelani zebrali si´ o godzinie 8.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie ks. p∏k Józef Kubalewski, dziekan POW przewodniczy∏ Mszy Êw.
koncelebrowanej przez ksi´˝y kapelanów.
W wyg∏oszonym kazaniu ks. rekolekcjonista
podkreÊli∏ wag´ mi∏oÊci, która musi byç fundamentem kap∏aƒstwa. Zaznaczy∏ te˝, ˝e
wielu ludzi, tak˝e bliskich chrzeÊcijaƒstwu,
nie rozumie potrzeby pracy kapelanów
i przez to pos∏uga w wojsku bywa wyjàtkowo
trudna. Praca kapelana to powiedzenie Panu
„tak”, pójÊcie za nim i zaanga˝owanie samego siebie, ale przede wszystkim wielka
odpowiedzialnoÊç. W drugim dniu, trwajàc
w modlitwie na pustyni, kapelani rozwa˝ali
problem ludzkiej podstawy etyki kapelana wojskowego.
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Po po∏udniu, w godzinie Mi∏osierdzia kapelani wzi´li udzia∏ w nabo˝eƒstwie Drogi Krzy˝owej. Nabo˝eƒstwo to nale˝y do sta∏ych punktów programu konferencji rekolekcyjnych.
Procesj´ poprowadzi∏ o. pp∏k Jan Golonka,
paulin.
Do idàcych jasnogórskim wa∏em ksi´˝y
spontanicznie przy∏àczyli si´ pielgrzymi i turyÊci, którzy odwiedzili Sanktuarium Maryjne
na Jasnej Górze. Rozwa˝ania poszczególnych stacji Drogi Krzy˝owej przygotowali kapelani wszystkich okr´gów wojskowych.
Wieczorem Apelowi Jasnogórskiemu przewodniczy∏ bp P∏oski.
W Apelu wzi´li udzia∏ kapelani,
ojcowie Paulini sprawujàcy piecz´
nad Sanktuarium Jasnogórskim,
a tak˝e licznie przybyli pielgrzymi.
W rozwa˝aniu Biskup Polowy WP
podkreÊli∏ rol´ kultu Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej, Patronki Matki
i Królowej Hetmanki, który nie
ustawa∏ w ÊwiadomoÊci narodu,
od czasów potopu szwedzkiego,
a˝ do okresu wojny i okupacji. „Przychodzimy tu dziÊ do Ciebie Królowo i Hetmanko, by
Ci na nowo zawierzyç naszà wspó∏czesnà
rzeczywistoÊç NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej,
naszych obroƒców Ojczyzny, jak uczy∏ nas tego S∏uga Bo˝y kardyna∏ Stefan Wyszyƒski.
Podobnie umi∏owany nasz Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II – Twój S∏uga
– uczy∏ nas przez ca∏y Pontyfikat
ca∏kowitego zawierzenia – Totus
Tuus, a przez nie – zagospodarowania wolnoÊci i odpowiedzialnoÊci za ˝ycie spo∏eczne w naszym «polskim domu»” – powiedzia∏ bp P∏oski.
Biskup Polowy WP przypomnia∏
te˝ o przypadajàcej w∏aÊnie
rocznicy powstania Polskiego
Paƒstwa Podziemnego. „Dzia∏alnoÊç Polskiego Paƒstwa Podziemnego by∏a i pozostanie
Êwiadectwem si∏y Narodu Polskiego oraz znakiem, ˝e Polska nigdy nie
by∏a i nie b´dzie ziemià niewolników”
– powiedzia∏.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przewodniczy∏ Mszy Êw. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, inaugurujàcej
trzeci dzieƒ rekolekcji. Homili´, b´dàcà cz´Êcià konferencji rekolekcyjnych wyg∏osi∏ ks.
prof. Skorowski. PodkreÊli∏ wag´
tworzenia w sobie wysokiej kultury, opartej na etyce i wartoÊciach
chrzeÊcijaƒskich. „Kapelan musi
tworzyç i porzàdkowaç obecny
w wielu miejscach chaos – mówi∏
ks. Skorowski. – Musicie wprowadzaç ∏ad w Êwiecie. Macie byç
drogowskazem.”
Budowanie
w sobie kultury mo˝liwe jest dzi´ki wolnoÊci, jakà Bóg da∏ cz∏owiekowi, nie formujàc go do koƒca.
Ten margines pozostawiony cz∏owiekowi, jest w∏aÊnie tym elemen-

tem, który nale˝y samemu zagospodarowaç
– powiedzia∏ kaznodzieja.
We Mszy Êw. wzi´∏o udzia∏ liczne grono pielgrzymów, od rana przybywajàcych do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
W godzinach popo∏udniowych ksi´˝a kapelani zwiedzili w sali o. Augustyna Kordeckiego i Bastionie Êw. Rocha wystaw´ „Narodowy zryw SolidarnoÊci w wotach pielgrzymów
jasnogórskich”. Zbiory zgromadzone na
ekspozycji prezentowa∏ o. pp∏k Jan Golonka, kurator zbiorów sztuki wotywnej i autor
wystawy. WÊród eksponatów znajdujà si´

m.in.: Pokojowa Nagroda Nobla Lecha Wa∏´sy, d∏ugopis, którym podpisywa∏ porozumienia w Gdaƒsku w roku 1980, a tak˝e
wiele transparentów z lat 80., które pielgrzymi zostawili na Jasnej Górze.
Na wystawie mo˝na obejrzeç tak˝e kolekcj´
orderów z ró˝nych krajów i ulotek z okresu
SolidarnoÊci. Na zakoƒczenie popo∏udniowej konferencji bp P∏oski wr´czy∏ dekrety nominacyjne ksi´˝om kapelanom. W czasie
wieczornej konferencji ksi´˝a kapelani podzi´kowali ks. prof. Henrykowi Skorowskiemu za wyg∏oszone rekolekcje.
Ks. p∏k Marek Karczewski wr´czy∏ ks. prof.
Skorowskiemu album o jasnogórskich wotach, w którym swoje podpisy z∏o˝yli wszyscy
kapelani.
W ostatnim dniu rekolekcji, 29 wrzeÊnia
2005 r. Mszy Êw. koncelebrowanej w Kaplicy
Cudownego Obrazu przewodniczy∏ Biskup
Polowy WP. Ksi´˝a kapelani modlili si´ w intencji ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w kraju
i za granicà, w intencji rodzin wojskowych,
a tak˝e zmar∏ych kapelanów. Na zakoƒczenie
Mszy Êw. bp P∏oski udzieli∏ uczestnikom rekolekcji odpustu zupe∏nego. Biskup Polowy WP
zach´ci∏ kapelanów do wiernego trwania przy
Chrystusie w czasie pe∏nienia pos∏ugi.
Rafa∏ Chromiƒski
Krzysztof St´pkowski
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Przekazywaç
normy
i wartoÊci
Z ks. prof. dr hab.
Henrykiem
Skorowskim SDB,
Prorektorem UKSW
rozmawia
Rafa∏ Chromiƒski
Rekolekcje, które ks. profesor wyg∏osi∏
ksi´˝om kapelanom na Jasnej Górze
nie by∏y pierwszym spotkaniem ze Êrodowiskiem wojskowym. Kiedy te spotkania si´ zacz´∏y?
Moje spotkanie z Wojskiem rozpocz´∏o si´
po przemianach w 1989 r., kiedy Êrodowisko wojskowe wysz∏o z inicjatywà opracowania Kodeksu Honorowego Oficera RP.
Wówczas Wiceministrem Obrony Narodowej by∏ Pan Bronis∏aw Komorowski. Na ówczesnà ATK przysz∏o zaproszenie dla mnie
i ks. prof. Góralczyka. Ks. Rektor powiedzia∏, ˝e trzeba wejÊç w Êrodowisko wojskowe. WeszliÊmy tam przez naszà prac´. SpotkaliÊmy wielu ciekawych ludzi, o mentalnoÊci nieco innej ni˝ nasza. Szanowa∏em ich,
gdy˝ mieli ogromnà wiedz´ w swojej dziedzinie. Na p∏aszczyênie etycznej troch´ ró˝niliÊmy si´. To by∏ pierwszy kontakt. Póêniej
Akademia Obrony Narodowej zaprosi∏a
mnie z wyk∏adami humanistycznymi otwartymi na szerszà problematyk´ ni˝ problematyka wojskowa. Przez 4 lata mia∏em wyk∏ady na ró˝nych kursach. W czasie wyk∏adów omawia∏em problematyk´ praw cz∏owieka, narodu, wizj´ katolickiej nauki spo∏ecznej, bo katolicka nauka spo∏eczna jest
moim polem zainteresowania. Wówczas
aktualne by∏y zagadnienia zwiàzane z próbami integracji europejskiej. Wspólnie z Instytutem Socjologicznym w Rembertowie,
którego komendantem by∏ p∏k Adam Ko∏odziejczyk, przeprowadzaliÊmy wspólnie badania socjologiczne. By∏em zaproszony
do tej wspó∏pracy. WczeÊniej mia∏em kontakt z duszpasterstwem wojskowym, przez
osobisty kontakt z o. Janem Wolnym, paulinem, który by∏ w Generalnym Dziekanacie. U mnie w rodzinie by∏ zawsze szacunek
dla munduru. Moje kontakty z wojskiem by∏y takim ukojeniem serca i zaanga˝owa∏em
si´ w t´ problematyk´. To spowodowa∏o, ˝e
zaczà∏em badaç zagadnienia wojny i pokoju w nauczaniu spo∏ecznym KoÊcio∏a i dzieli∏em si´ tà wiedzà z innymi. Obecny redaktor naczelny „Naszej S∏u˝by” p∏k Adam Mazur pisa∏ pod moim kierunkiem rozpraw´
doktorskà. Jest mi bliska problematyka
etyczna. Wydaje mi si´, ˝e w wielu szko∏ach, nie tylko wojskowych, zagadnienia
etyczne powinny byç wyk∏adane, poniewa˝
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ludzie w ró˝nych profesjach stajà wobec
etycznych wyborów, które nieraz – w Êwiecie wojskowym czy medycznym – sà
ogromnie dramatyczne.
Obecnie odchodzi si´ od poj´cia „wojny sprawiedliwej”; czy wojna mo˝e byç
sprawiedliwa – jest to pewien paradoks. Czy móg∏by to ks. profesor wyjaÊniç?
Jest to temat niezwykle szeroki. Odchodzimy od poj´cia wojny sprawiedliwej. To by∏a
klasyczna teoria wojny, którà g∏osiliÊmy
na gruncie nauczania spo∏ecznego KoÊcio∏a. Dzisiaj wychodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e wojna sama w sobie nie jest wartoÊcià. Ona
mo˝e czasami s∏u˝yç ochronie wartoÊci, ale
sama w sobie nià nie jest. Pokój jest wartoÊcià. Wojna nigdy nie jest wartoÊcià.
W zwiàzku z tym mówimy o tym, ˝e w gruncie rzeczy nie jest sprawiedliwa, ale mo˝e
ona byç etycznie usprawiedliwiona. To jest
jakoÊciowo inna kategoria. Sà wi´c rodzaje
wojny, które my mo˝emy usprawiedliwiç.
Sobór Watykaƒski II w swoich dokumentach
nie odebra∏ paƒstwom prawa prowadzenia
wojny. Nauczanie spo∏eczne dzisiaj idzie
w tym kierunku. Chcia∏bym powiedzieç
w tym miejscu o fenomenalnej myÊli Jana XXIII zawartej w encyklice „Pacem in terris”, kiedy papie˝ mówi o ustanowieniu w∏adzy ogólnoÊwiatowej. My idziemy w tym kierunku. JeÊli struktury mi´dzynarodowe b´dà
dobrze funkcjonowa∏y, to pewnie problem
wojny zniknie pr´dzej czy póêniej. Dopóki
nie ma mo˝liwoÊci rozstrzygni´cia na arenie
mi´dzynarodowej w sposób pokojowy pewnych konfliktów, to paƒstwo musi mieç mo˝liwoÊç ewentualnej zbrojnej obrony swoich
dóbr i wartoÊci. Wojna etycznie usprawiedliwiona musi mieç dwa elementy – dobra intencja i s∏uszna przyczyna. Pierwszy to dobra intencja, która zawiera w sobie trzy
aspekty. Pierwszym jest fakt wyczerpania
wszystkich pokojowych Êrodków. To jest problem; ciàgle dyskutujemy, czy w konkretnej
sytuacji wszystkie Êrodki zosta∏y wyczerpane.
Mówi´ o pewnej teorii, trzeba prze∏o˝yç jà
na konkret. To ju˝ sà decyzje ludzi, którzy
powinni byç do tego przygotowani etycznie
– czy wszystkie Êrodki pokojowe zosta∏y wyczerpane. Drugim aspektem jest przewidy-

wana mo˝liwoÊç osiàgni´cia skutków. Nie
mo˝na szafowaç ludzkim ˝yciem, bez mo˝liwoÊci osiàgni´cia na tym etapie celu, którym jest na przyk∏ad restytucja zagrabionych
praw. Wa˝ne jest, by ludzi nie prowadziç
na niechybnà Êmierç – to jest ogromna p∏aszczyzna etyczna. Po trzecie – humanitaryzacja dzia∏aƒ zbrojnych. Dzisiaj nie
trzeba godziç w ˝ycie cz∏owieka, mo˝na godziç w zaplecze paƒstwa, które jest agresorem. Mam tu na myÊli struktur´ gospodarczà, militarnà takiego kraju. Ludzie wojska
wiedzà, ˝e dziÊ mo˝na z wielkà precyzjà
strzeliç rakietà w pewien cel strategiczny.
Nie sà to wojny Êredniowieczne, gdzie si´
„wybija∏o” ludzi. Mówiàc o s∏usznej przyczynie trzeba wskazaç na zanegowanie s∏usznych praw. Naród ma prawo do wolnoÊci,
suwerennoÊci, do integralnoÊci terytorialnej. Zanegowanie tych praw, agresja wobec jakiegoÊ paƒstwa jest s∏usznà przyczynà, dla której mo˝na podjàç dzia∏ania
zbrojne. Mo˝emy usprawiedliwiç wojn´
obronnà. Bronimy swojej integralnoÊci,
swojej suwerennoÊci. Mo˝e byç te˝ wojna ofensywna, w sensie restytucji zagarni´tych kiedyÊ praw. W takiej sytuacji by∏ kiedyÊ Kuwejt. W pewnym momencie chcia∏
dojÊç do pewnych swoich praw, które zosta∏y zanegowane. Sam nie potrafi∏, wi´c
wspiera∏y go inne paƒstwa. Jest te˝ tzw.
wojna interwencyjna, kiedy wspieramy
paƒstwo, które jest pokrzywdzone.
W czasie rekolekcji wskazywa∏ ks. profesor na potrzeb´ zaj´ç z zakresu etyki
w uczelniach wojskowych. Jaka jest rola kapelana w procesie wychowania
etycznego, jakie cechy powinny go
charakteryzowaç jako przewodnika
na drogach wiary?
KoÊció∏ w Polsce dokonuje dzisiaj ogromnej refleksji, uÊwiadamia sobie, ˝e trzeba
powróciç do gruntownego nauczania. Kapelanów widz´ jako ludzi, którzy potrafià
przekazaç pewien system wartoÊci i zasad,
które mogà byç pomocne w rozstrzyganiu
wspó∏czesnych problemów. Spo∏ecznoÊç
wojskowa jest spo∏ecznoÊcià specyficznà
ze wzgl´du na swà struktur´. W zwiàzku
z tym widz´ rol´ kapelana jako tego, który pokazuje mo˝liwoÊç rozwiàzywania
pewnych problemów w oparciu o normy
i zasady, które g∏osi katolicka nauka spo∏eczna i nauczanie moralne KoÊcio∏a.
Z drugiej strony widz´ obecnoÊç kapelana w sferze oddzia∏ywania duchowego.
Moim zdaniem g∏ówny punkt ci´˝koÊci powinien byç po∏o˝ony na mentalnoÊç cz∏owieka. Jakà mentalnoÊç cz∏owieka
ukszta∏tujemy, takie b´dzie te˝ funkcjonowanie tego cz∏owieka. PodkreÊlam tà podwójnà rol´. Nie tylko tà czysto religijnà.
Ona jest wa˝na. Dzi´ki pos∏udze kapelanów wojskowych, ˝o∏nierze majà dost´p
do praktyk religijnych. Ale równie wa˝ne
jest wp∏ywanie na sfer´ etycznà Êrodowiska wojskowego. Sfera etyczna oczywiÊcie
wià˝e si´ z religijnoÊcià.
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˚o∏nierskie serca w ho∏dzie

Janowi Paw∏owi II

Konkurs papieski rozstrzygni´ty
Z wielkà radoÊcià og∏aszamy wyniki
konkursu papieskiego, który zosta∏
og∏oszony po Êmierci Papie˝a Jana Paw∏a II. Nades∏ano 50 wierszy
i wspomnieƒ. Komisja, pod patronatem Ksi´dza Biskupa Polowego gen.
bryg. Tadeusza P∏oskiego, podzieli∏a
nades∏ane prace na pi´ç kategorii
i wyró˝ni∏a nast´pujàce wiersze:
– w kategorii „doroÊli”: pani Józefa Bednarz z parafii wojskowej pw. Êw. Józefa
w Nowym Glinniku; pani Marta Biernacka
z parafii wojskowej pw. Êw. Ignacego
Loyoli w Szczecinku; pan Andrzej W. Wodziƒski z Warszawy; pani Stefania Zieliƒska;
– w kategorii „dzieci”: Gabriela Wodziƒska; Alicja Buczkowska z ˚agania; Aneta
Korpalska z Torunia;
– w kategorii „m∏odzie˝”: Monika Ziarnik z ¸ob˝enicy; Sandra Tejza z parafii wojskowej pw. Êw. Katarzyny w Toruniu; Paulina Kamiƒska z parafii wojskowej pw. Matki Bo˝ej Hetmanki ˚o∏nierza Polskiego
w ˚aganiu;
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– w kategorii „˝o∏nierze zawodowi”:
mjr Andrzej Szutowicz z JW 1906 Sk∏ad
Drawno; st. chor. Grzegorz Jasianek z Ad
Diwaniyah – Camp Echo z Iraku;
st. sier˝. Edward Âwieca, Âlàski Oddzia∏
Stra˝y Granicznej, Graniczna Placówka
Kontrolna G∏ucho∏azy;
– w kategorii „˝o∏nierze zasadniczej s∏u˝by wojskowej”: marynarz Tomasz Âwi´cikowski JW 1905 z Dziwnowa; szer. Stanis∏aw
Piszczek JW 2189 Druga Mazowiecka Brygada Saperów z Kazunia Nowego; szer. Wojciech St´pa∏a JW 1185 z ˚agania.
Serdecznie gratulujemy wyró˝nionym oraz
wszystkim, którzy nades∏ali swoje prace.
Dzi´kujemy ks. Wies∏awowi Al. Niew´g∏owskiemu i panu Ernestowi Bryllowi, którzy pomogli komisji wybraç najlepsze prace. Wybór by∏ bardzo trudny z powodu wyrównanego poziomu wierszy. Wszystkie
wiersze i wspomnienia b´dà sukcesywnie
publikowane w „Naszej S∏u˝bie”, a tak˝e
na stronie internetowej Ordynariatu Polowego WP www.ordynariat.opoka.org.pl.
Ks. kpt. Pawe∏ Piontek

Wodà
przejrzystà
zala∏eÊ fundament
mej wiary
Wiatru
dotykiem
sch∏odzi∏eÊ
m∏odzieƒcze zapa∏y
Cierpieniem
w samotnoÊci
naucza∏eÊ jak ˝yç
Zasia∏eÊ ziarno czekajàc
co przyniosà przysz∏oÊci
moje samodzielne dni
Bo
Z Prawdy
Mi∏oÊci
I Nadziei
Powsta∏a Twa piotrowa ∏ódê...
Sercem cz´sto bolàcym
Uczy∏eÊ mi∏oÊci s∏ów.
Paulina Kamiƒska
Parafia Wojskowa Matki Bo˝ej Hetmanki
˚o∏nierza Polskiego w ˚aganiu
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Prace gospodarcze
1987 r.

Moje wspomnienie
Ojca Âwi´tego

Bardzo chcia∏em tego roku
Móc zobaczyç Papie˝a
Jak w bia∏ym samochodzie
Ulice Warszawy przemierza.

Dzieƒ 16 paêdziernika 1978 roku, dzieƒ
wyboru Karola Wojty∏y na Papie˝a, nie odcisnà∏ si´ jakoÊ wyjàtkowo w mojej pami´ci.
Mia∏em wtedy 9 lat. Pewnie jak zwykle by∏em z ch∏opakami „na stawach”, ∏apaliÊmy
karpie, a potem piekliÊmy je na ognisku.
Nie bardzo wiedzieliÊmy, kim jest Papie˝ i co
robi. Natomiast Jego przyjazd do Polski
w nast´pnym roku pami´tam dobrze.
Do dziÊ we wspomnieniach dni te zapisa∏y
si´ jako wyjàtkowe. Chodzi∏em wtedy
do ma∏ej, wiejskiej szkó∏ki. Tego pi´knego,
s∏onecznego, prawie letniego dnia, kiedy
Papie˝ wylàdowa∏ na lotnisku w Warszawie,
lekcje w mojej szkole zosta∏y przerwane.
Do jednej z klas wstawiono telewizor i wraz
z nauczycielami oglàdaliÊmy transmisj´
z tego wydarzenia. W pami´ci utkwi∏ mi widok zap∏akanej nauczycielki. Niewiele jeszcze rozumia∏em z tego, co si´ w∏aÊnie dzieje: ˝e oto na moich oczach rozgrywa si´ Historia Âwiata, ˝e ten Êwiat nie b´dzie ju˝ taki sam, jaki by∏ jeszcze przed rokiem.
Od tego czasu osoba Jana Paw∏a II by∏a
i jest obecna w moim ˝yciu.
Kolejne wizyty Papie˝a w Ojczyênie zawsze
by∏y dla mnie czasem wyjàtkowym. Czasem, kiedy ˝ycie zatrzymywa∏o si´, by zaczerpnàç oddechu, który pozwala∏ wielu
ludziom nabraç si∏. By∏a to chwila zadumy
nad dobrem i z∏em tego Êwiata. Po ka˝dej
wizycie Papie˝a pozostawa∏y Jego s∏owa
– swoiste drogowskazy na drodze ku Bogu. Prawdy przez niego g∏oszone by∏y proste i uniwersalne. Dotyka∏y ka˝dego cz∏o-

Okazja by∏a wspania∏a
Blisko stolicy ju˝ by∏em
Tam wola „wodzów” mnie skierowa∏a.
W drewnianych barakach si´ rozgoÊci∏em.
Lecz w tym miejscu PRL-u
Dzia∏ano bardzo ideologicznie
Zamkni´to nas jak w KL-u
„Anio∏ów – stró˝ów” przydzielono cynicznie.
Wbrew swej woli, czuwali
ByÊmy po skoƒczonej pracy
W „Dzienniku” tylko oglàdali
Jak witajà Papie˝a Polacy.
By∏ te˝ rozkaz, co nakaza∏
Mury koÊcio∏a wysadziç
Niesubordynacjà si´ zespó∏ wykaza∏
By honoru 7-go batalionu nie plamiç.
Przyby∏ dowódca, jak nigdy czekany
Na miejscu szczegó∏ów si´ dowiedzia∏
Zmieni∏ ten rozkaz, nie wykonany
Zakazuj´! – z groênà minà powiedzia∏.
A gdy z innej r´ki wstrzàÊni´to powietrzem
I resztki koÊcio∏a w gruz si´ zamieni∏y
WiedzieliÊmy, ˝e w roku pielgrzymki
Choç na troch´ odwagi myÊmy si´ zdobyli.
mjr Andrzej Szutowicz
Drawno, dnia 18.05.2005 r.
JW 1906 Sk∏ad Drawno

wieka. W∏aÊnie w tym tkwi∏a si∏a Jego
s∏ów: z∏o by∏o nazwane z∏em a dobro dobrem.
DziÊ wiem, ˝e swoim ˝yciem Êwiadczy∏ o istnieniu Boga. Dzi´ki temu, ˝e dane mi by∏o
˝yç w czasach Jana Paw∏a II, ∏atwiej jest mi
wierzyç, nie wàtpiç. Mia∏em szcz´Êcie niemal namacalnie doÊwiadczyç Êwi´toÊci. By∏em Êwiadkiem ˝ycia osoby Êwi´tej – Wybraƒca Boga. T∏umaczy∏ i pokazywa∏, jak
˝yç i wierzyç albo raczej jak ˝yç wierzàc. Czy
nie pob∏àdzimy, gdy zabrak∏o Jego ciep∏ego
g∏osu i màdrych oczu?
Da∏ nam te˝ w ostatnich dniach swojego ˝ycia przejmujàcà lekcj´, jak znosiç cierpienie, umieraç, odchodziç. Wywy˝szy∏ cierpienie. Oswoi∏ Êmierç i ukaza∏, ˝e jest cz´Êcià
˝ycia. Jak˝e wielu z nas boi si´ Êmierci, nie
tylko swojej, ale tak˝e najbli˝szych. Dawniej
umierano w domach na ∏o˝u Êmierci, w otoczeniu rodziny, sàsiadów, ludzi bliskich i oddanych. Umierajàcemu towarzyszy∏a modlitwa. Dlaczego teraz tak wielu starych ludzi
umiera samotnie w nocy na ∏ó˝kach szpitalnych? Dlaczego boimy si´ Êmierci, uciekamy przed nià, pozostawiajàc swoich najbli˝szych, w tej wielkiej i na pewno trudnej
chwili, samotnych? „Nie l´kajcie si´!”
W dniach prze∏omu marca i kwietnia widzieliÊmy, ˝e odchodzi Jan Pawe∏ II. Otoczony by∏ wtedy modlitwami ludzi z ca∏ego
Êwiata. Âmierç mia∏ godnà. Âwiat zamar∏
i spojrza∏ przez chwil´ w wiecznoÊç. Odszed∏ Âwi´ty.
por. Andrzej Harasim
Gi˝ycko, dnia 16 maja 2005 r.
2. Batalion Zmechanizowany
15. Brygada Zmechanizowana

16 paêdziernika 2005 r. – Dzieƒ Papieski 2005
Dzieƒ Papieski 2005 obchodzony b´dzie we wszystkich diecezjach w Polsce w dniu 16 paêdziernika 2005 roku. Ten dzieƒ
przebiegaç b´dzie pod has∏em „Jan Pawe∏ II – Or´downik
Prawdy”.
W tym dniu Nuncjusz Papieski w Polsce Abp Józef Kowalczyk odprawi Msz´ Êw. radiowà o godz. 9.00 w intencji wyniesienia do chwa∏y
o∏tarzy S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II, która b´dzie transmitowana przez

TV Polonia. W Warszawie po Mszy Êw. wieczornej w koÊciele Êw. Anny, inaugurujàcej nowy rok akademicki, na placu Zamkowym zostanie przedstawiony program poÊwi´cony Janowi Paw∏owi II.
Wzorem ubieg∏ych lat Fundacja Episkopatu Polski „Dzie∏o Nowego
Tysiàclecia” w∏àcza si´ w organizacj´ Dnia Papieskiego. Fundacja
w tym dniu zbiera datki na fundusz stypendialny, z którego korzysta 1300 stypendystów z terenów wiejskich ca∏ej Polski.
Ks. mjr Zbigniew K´pa

PoÊwi´cenie ronda Ofiar Zbrodni Katyƒskiej
Kanclerz Kurii Polowej ksiàdz komandor
Leon Szot pob∏ogos∏awi∏ 16 wrzeÊnia
rondo, któremu nadano imi´ Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ Wiceprezydent Warszawy W∏adys∏aw Stasiak, Prezes Federacji Rodzin
Katyƒskich W∏odzimierz Dusiewicz,
Przewodniczàcy Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy Karol Karski, cz∏onkowie
Stowarzyszenia Rodzin Katyƒskich,
poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze i mieszkaƒcy Stolicy. Rondo usytuowane jest u zbiegu ulic Powàzkowskiej,
gen. Maczka i alej Armii Krajowej i Prymasa Tysiàclecia.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od wprowadzenie
pocztów sztandarowych i odegrania sygna∏u
„S∏uchajcie wszyscy”. G∏os zabra∏ wiceprezydent miasta W∏adys∏aw Stasiak, zaznaczy∏, ˝e
rondo upami´tniajàce ofiary Katynia jest
symbolem narodu ˝yjàcego. Wspó∏czesna
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Warszawa – mówi∏ wiceprezydent – ma histori´, do której mo˝e si´ odnosiç i na której
mo˝e budowaç swojà przysz∏oÊç.
G∏os zabra∏ tak˝e Prezes Federacji Rodzin
Katyƒskich W∏odzimierz Dusiewicz. Prezes
Federacji podkreÊli∏, ˝e jest to pierwsze rondo noszàce nazw´ Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. Dotàd nazywano tak ulice i place, ale
nigdy rondo.
Nast´pnie Przewodniczàcy Rady
Miasta Karol Karski odczyta∏ tekst
uchwa∏y nadajàcej skrzy˝owaniu
nazw´ Ofiar Zbrodni Katyƒskiej.
WÊród zebranych nie zabrak∏o kapelana rodzin katyƒskich ksi´dza
pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego.
Przemawiajàc do zebranych przypomnia∏, ˝e rolà chrzeÊcijanina jest wybaczaç. „Wi´c wybaczamy, ale nie zapomnimy, czym by∏a
ta okrutna zbrodnia i czym by∏ bolszewizm” – powiedzia∏.

Po przemówieniach nastàpi∏o ods∏oni´cie
tablicy z nazwà ronda i poÊwi´cenie skrzy˝owania. Aktu poÊwi´cenia dokona∏ ksiàdz
komandor Leon Szot – Kanclerz Kurii Polowej. Pra∏at Peszkowski rozsypa∏ na skrzy˝owaniu ziemi´, pochodzàcà z miejsca kaêni
polskich oficerów.
Krzysztof St´pkowski
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ZamyÊlenie
paêdziernikowe
Ró˝aniec jest najpot´˝niejszà bronià,
jakà mo˝emy si´ broniç na polu walki
i wnioski coraz jaÊniejsze, ˝e skoro matka
ziemska, choç kochana i wspania∏a, ale przecie˝ tylko „zwyk∏a” kobieta, w stosunku do w∏asnego dziecka mo˝e byç tak niezwykle oddana, to jakie wspania∏e serce musi mieç dla
swoich kochanych dzieci – Matka Boga?! Wzywanie imienia „matki” poszerzy∏o si´ wi´c
o zakres ziemski i niebieski jednoczeÊnie. Dlatego zwroty „dzieƒ dobry mamo”, „jak si´ czujesz mamo?” skierowane do matki ziemskiej,
zamienia∏y si´ na „zdrowaÊ Mario”, „Pan z Tobà”, gdy spotyka∏em w modlitwie Matk´ niebieskà. Gdy matk´ ziemskà prosi∏em „pomó˝
mi” lub „poradê”; do Matki niebieskiej mówi∏em „módl si´ za nami”. I wiedzia∏em, ˝e gdy
do tych „dwóch êróde∏” trafi´ i zaczerpn´
z nich, to powróc´ do mojego ˝ycia spokojniejszy, pewniejszy i màdrzejszy. Obie Matki bowiem sà êród∏ami, przy których radoÊci przybywa, a k∏opotów ubywa. Obie Matki sà êród∏ami, przy których niewàtpliwie zwyczajny cz∏owiek staje si´ po prostu CZ¸OWIEKIEM DOBRYM. Dlatego wÊród krajobrazów naszego
˝ycia warto odszukaç drog´, dojÊç nià i zatrzymaç si´ przy tych dwóch cichych i serdecznych
êród∏ach. Naprawd´ WARTO.
Ks. mjr Jerzy St. Niedzielski

Nabo˝eƒstwo ró˝aƒcowe w Parafii Wojskowo-Cywilnej
pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej. 3 paêdziernika 2005 r.

Gen. bryg. Boles∏aw Micha∏ Nieczuja-Ostrowski, by∏y dowódca Inspektoratu
AK „Maria”
Kilka dni temu rozpoczà∏em 99 rok ˝ycia.
Wychowali mnie wspaniali rodzice: Aniela
i Micha∏. Zawsze otoczony by∏em atmosferà
wiary. Jako dziecko chorowa∏em. Wraz z rodzicami modli∏em si´ o zdrowie przed obrazem Matki Bo˝ej Le˝ajskiej. Otrzyma∏em t´
∏ask´.
Przez ca∏e ˝ycie codziennie dzi´kuj´ Matce
NajÊwi´tszej za Jej opiek´ i pomoc w moim
trudnym ˝o∏nierskim ˝yciu. Ona wyprasza mi
u Mi∏osierdzia Bo˝ego ∏ask´ wytrwania w licznych doÊwiadczeniach i cierpieniach zada-

wanych mi przez wrogów Ojczyzny, przerastajàcych ludzkie si∏y i mo˝liwoÊci.
W czasie wojny dowodzi∏em Inspektoratem
AK „Maria”. Nie by∏ to przypadkowy kryptonim... Pod mojà komendà znajdowa∏y
si´ 106. Dywizja Piechoty, Brygada Kawalerii
oraz jednostki pomocnicze. Zawsze doÊwiadcza∏em opieki Matki Bo˝ej i jej wsparcia
w najtrudniejszych chwilach.
Po wojnie prze˝y∏em gehenn´ stalinowskich
wi´zieƒ. Bez wyroku by∏em wi´ziony 7 lat,
z czego 9 miesi´cy w celi Êmierci, czekajàc
na egzekucj´.
Ró˝aniec jest cz´Êcià mojej codziennej sta∏ej
modlitwy do Mi∏osierdzia Bo˝ego. Najcz´Êciej

odmawiam cz´Êç bolesnà i radosnà obok Koronki do Mi∏osierdzia Bo˝ego. Mam chore
i s∏abe nogi. Jednak codziennie w´druj´ po
pokoju odmawiajàc Ró˝aniec i Litani´ do Matki Bo˝ej, pami´tajàc o moich ˝o∏nierzach, rodzinie i Polsce.
Wyst´pujàc publicznie, a szczególnie zwracajàc si´ do ˝o∏nierzy, staram si´ otwarcie wyznaç swojà wiar´ i powtarzam, ˝e trzeba ˝yç
zgodnie z has∏em widniejàcym na wojskowych sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Udowadniam, ˝e dzi´ki wierze, modlitwie
i mi∏oÊci do Ojczyzny Polska istnieje mimo tylu dziejowych doÊwiadczeƒ.
Królowo Polski módl si´ za nami. zebra∏: r.ch.

Jolanta Kiersikowska (Parafia Wojskowa
pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej Warszawa – Bemowo). Pani Jolanta reprezentuje cywilnà cz´Êç KoÊcio∏a na Bemowie.
– Ja mam to szcz´Êcie, ˝e wywodz´ si´ z rodziny, w której modlitwa obecna by∏a od zawsze. OczywiÊcie, cz∏owiek przechodzi ró˝ne
etapy rozwoju, podobnie jest z modlitwà.
Gdy jesteÊmy bli˝ej Boga, wtedy i bli˝ej modlitwy. W tej parafii jestem osobà nap∏ywowà,
w m∏odoÊci kszta∏towa∏o mnie duszpasterstwo akademickie u Paulinów na D∏ugiej. Poniewa˝ od wielu lat pielgrzymujemy z m´˝em
pieszo na Jasnà Gór´, wi´c ró˝aniec wyznacza równie˝ codzienny rytm tej drogi.
Przez jakiÊ czas jako m∏oda matka nale˝a∏am
do tradycyjnego ko∏a ró˝aƒcowego w tej parafii (prowadzi∏a go kiedyÊ moja teÊciowa).
KiedyÊ po powrocie z pielgrzymki, jak to m∏odzi ludzie, spotykaliÊmy si´ przed koÊcio∏em
z dzieçmi mniejszymi, starszymi. W którymÊ
momencie zrodzi∏a si´ potrzeba jakiejÊ innej
formy spotkaƒ. Zrodzi∏ si´ pomys∏ modlitwy

jednych za drugich. Gdy w naszym ˝yciu pojawià si´ problemy, z którymi nie potrafimy
sobie poradziç sami. Tak powsta∏o nasze rodzinne kó∏ko ró˝aƒcowe (w 1999 r.). Modlimy si´ w rodzinach; razem g∏oÊno odmawiamy wyznaczonà na dany dzieƒ dziesiàtk´ ró˝aƒca. To niezwykle zbli˝a ludzi, po prostu
czujemy si´ za siebie odpowiedzialni. Chyba
nie ma rodziny, która nie by∏aby w jakiÊ sposób doÊwiadczona; i w∏aÊnie w czasie takiej
próby ˝yciowej mo˝na poznaç si∏´ modlitwy
ró˝aƒcowej. To jest modlitwa, która wyrywa
cz∏owieka w najtrudniejszych chwilach z poczucia ci´˝aru ponad si∏y. To rodzaj ko∏a ratunkowego. Ja te˝ mia∏am taki moment poczucia przygniecenia; mój mà˝ szósty rok jest
po udarze. MyÊla∏am, ˝e to koniec, ˝e sobie
nie poradz´... Zach´cam, by niezale˝nie co
si´ dzieje, wyciszyç si´ choçby na pi´ç minut
i choç w myÊlach zmówiç t´ dziesiàtk´ ró˝aƒca. Czasem jest to bardzo trudne, nawet samo skupienie, ale cz´sto schematyczne, bez
udzia∏u myÊli, odmawianie, mo˝e przejÊç

w stan g∏´bszej medytacji. Dziejà si´ wtedy
rzeczy niesamowite. Mog´ stwierdziç po tych
szeÊciu latach wspólnej modlitwy, ˝e ró˝aniec
wzbogaca ˝ycie duchowe, pog∏´bia je. To rodzaj drogowskazu, który ustawia nasze ˝ycie
we w∏aÊciwym kierunku, upomina, przypomina. Nie ma takiej mo˝liwoÊci, by cz∏owiek
praktykujàcy wytrwale modlitw´ ró˝aƒcowà
zaginà∏ czy zab∏àdzi∏ gdzieÊ. Nawet, gdy zdarzy si´, ˝e schodzi z tej w∏aÊciwej drogi, to ma
ÊwiadomoÊç i wie, gdzie ta droga przebiega.
Wie, ˝e znalaz∏ si´ w tym miejscu, w którym
nie powinien byç…
To modlitwa dla ka˝dego, niezale˝nie od wieku, wykszta∏cenia, p∏ci. Ka˝dy mo˝e jej sprostaç. OczywiÊcie w ka˝dym wieku na ró˝nym
poziomie jest prze˝ywana i rozumiana.
KtoÊ powiedzia∏ màdrze, ˝e rodzina, która
modli si´ zjednoczona na ró˝aƒcu, zjednoczonà pozostaje niezale˝nie od ró˝nych sytuacji ˝yciowych.
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Foto: El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Byç mo˝e nale˝´ do grona tych wiernych, którzy
uwierzywszy w Boga, pokochali tak˝e Jego Matk´ i troch´ ∏atwiej poj´li, ˝e jednà z dróg prowadzàcych do Jej ∏ask jest ró˝aniec. Drog´ u∏atwi∏o mi nieszcz´Êcie utraty ojca w wieku niespe∏na dwóch lat. Od tej chwili wychowaniem moim oraz starszego o cztery lata brata zaj´∏a si´
przedwczeÊnie owdowia∏a, nasza 29-letnia
matka.
Od wczesnego dzieciƒstwa, wi´c na skutek wydarzeƒ losowych, cz´Êciej przywo∏ywana by∏a
ona – matka, a nie ojciec, który nie ˝y∏. S∏owo
„mamo”, „mamusiu” zacz´∏o wi´c kojarzyç si´
w moim umyÊle i w podÊwiadomoÊci mojej
oraz mojego brata, z cz´sto natychmiastowà
reakcjà mamy na wo∏anie dziecka, które oczekiwa∏o jej pomocy, jej zauwa˝enia czy w razie
potrzeby matczynego pocieszenia. Ta droga
by∏a niejako swoistà „drogà na skróty”, pewnà
lekcjà poglàdowà, by przenieÊç to serdeczne
uczucie pewnoÊci, zaufania, ÊwiadomoÊci bezpieczeƒstwa, z matki ziemskiej na Matk´ niebieskà, Matk´ Boga.
W ten sposób rozpoczà∏ si´ proces pewnej religijnej ewolucji myÊli, z wolna uÊwiadamiany,
rozwijany na fundamencie porównaƒ i analogii, a z nim pog∏´bianie religijnoÊci i wiary,

wys∏ucha∏a: e.j.

Rok XIV nr 17 (301)

Pp∏k J.P., Elblàg
Systematycznie, od kilkunastu lat, w ka˝dà
niedziel´ modl´ si´ na ró˝aƒcu. Poczàtkowo
nie wiedzia∏a o tym nawet moja ˝ona. Po jakimÊ czasie zacz´liÊmy modliç si´ wspólnie.
Polecam Bogu za wstawiennictwem Matki
NajÊwi´tszej moich bliskich, ale i wszystkich
ludzi ˝yjàcych na Êwiecie. Szczególnym nabo˝eƒstwem otaczam Matk´ Boskà Licheƒskà,

Bolesnà Królowà Polski. Za Jej wstawiennictwem prosz´ Boga o ∏ask´ zdrowia i szcz´Êcia
dla mojej rodziny. Tej modlitwie te˝ towarzyszy czàstka Ró˝aƒca. Cz´sto prosz´ Boga
o ∏ask´ mi∏osierdzia dla mnie i ludzi, wÊród
których ˝yj´ i s∏u˝´ Ojczyênie, a tak˝e o potrzebne ∏aski.
W paêdzierniku odmawiamy z ˝onà Ró˝aniec
w koÊciele, modlàc si´ wraz z mojà parafial-

nà wspólnotà. Tu dostrzegam kolejny niezwyk∏y wymiar modlitwy ró˝aƒcowej sprawowanej w Êwiàtyni w sposób uroczysty. Do takiej
modlitwy zach´ca∏ nas papie˝ Benedykt XVI, mówiàc podczas inauguracji pontyfikatu: „...Módlmy si´ nawzajem za siebie”.
Modlitwa Ró˝aƒcowa jest dobrà okazjà, aby
to czyniç.

Teresa Kaczmarek (Parafia Wojskowa pw.
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej Warszawa
– Bemowo):
– Modlitwa ró˝aƒcowa towarzyszy mi
od wczesnej m∏odoÊci. Bra∏am udzia∏ w krucjacie ró˝aƒcowej, by∏am w Sodalicji Mariaƒskiej, nale˝a∏am te˝ do Rycerek Niepokalanej. Przez ten ca∏y czas by∏am w ró˝y ró˝aƒcowej… To ju˝ b´dzie jakieÊ 50 lat pracy dla
KoÊcio∏a na Bemowie (Pani Teresa od 14 lat
prowadzi Caritas i przewodniczy kó∏kom ró˝aƒcowym w parafii). W tej parafii bra∏am
Êlub (Pani Teresa jest wdowà po ˝o∏nierzu zawodowym).
Ró˝aniec to prawdziwy skarb. W tej modlitwie jednoczymy si´ z Maryjà, zwracamy si´
do Niej ze wszystkim. A Matka Bo˝a wys∏uchuje. Przychodzà do nas ró˝ne osoby i proszà o modlitwy w intencjach osób ˝yjàcych,

chorych, zmar∏ych. I mamy rezultaty. W naszych kó∏kach ró˝aƒcowych sà osoby, które
najkrócej nale˝à od oÊmiu lat. W pierwszà
Êrod´ miesiàca mamy Msz´ Êw. w intencji
parafialnych osób nale˝àcych do kó∏ek ró˝aƒcowych. Naszym opiekunem jest m∏ody,
energiczny i bardzo pracowity ksiàdz Rados∏aw…
Na ró˝aƒcu, na kolanach wymodli∏am u Matki Bo˝ej w Gietrzwa∏dzie mojà ukochanà
wnusi´ (po wielu, wielu latach oczekiwania).
Pi´knà, dobrà, najlepszà pod s∏oƒcem.
Nie chodzi o to, jak myÊlà niektórzy, ˝eby klepaç zdrowaÊki. Bo czasem w trudnej chwili
dnia wystarczy westchnàç do Matki Bo˝ej, powiedzieç sercem jednà dziesiàtk´. Takiej modlitwy w myÊlach, nawet gdy jesteÊmy czymÊ
zaj´ci – trzeba si´ nauczyç. Z ufnoÊcià zwracaç si´ do Matki – zawsze gotowej, by przyjÊç

z pomocà, na ratunek. UfnoÊç w sercu
do Matki Bo˝ej to podstawa tej modlitwy.
W tej chwili mam 45 osób w dwóch kó∏kach;
moje panie sà wspania∏e. JesteÊmy jak jedna rodzina; wzajemnie si´ za siebie modlimy
o nasze rodziny, znamy nasze k∏opoty, radoÊci, boleÊci. JeÊli mo˝emy sobie w czymÊ pomóc, to zawsze mo˝emy na siebie liczyç… Bo
ta modlitwa ∏àczy ludzi.
Gdy w naszej wojskowej parafii w 1996 r. by∏o nawiedzenie Figury Matki Bo˝ej Fatimskiej
(w czasie objawieƒ fatimskich Matka Bo˝a
wzywa∏a do odmawiania ró˝aƒca) to ja i jeszcze dwie zelatorki przyrzek∏yÊmy Matce Bo˝ej,
˝e w tym koÊciele b´dzie trwaç nieustajàca
modlitwa ró˝aƒcowa. Bogu dzi´ki, do dziÊ
nie ma dnia bez modlitwy ró˝aƒcowej.

E. P., Parafia Wojskowa pw. Êw. Gabriela
Archanio∏a, Zegrze
B´dàc dzieckiem mama uczy∏a mnie, jak odmawiaç ró˝aniec. Wspólnie z nià modli∏em
si´. Gdy usamodzielni∏em si´, zaniecha∏em
przez wiele lat tej modlitwy, poniewa˝ wydawa∏a mi si´ ona zbyt d∏uga i monotonna.
Pe∏niàc misj´ ONZ w Syrii mia∏em szcz´Êcie
pielgrzymowaç z ksi´dzem Kazimierzem Kru˝elem po Ziemi Âwi´tej, modliç si´ w Grobie
Chrystusa, w Ogrodzie Oliwnym i innych
Êwi´tych miejscach. W chwilach duchowego
prze˝ycia niemal podÊwiadomie zaczà∏em
modliç si´, dzi´kowaç Bogu za wszystkie
w moim ˝yciu otrzymane ∏aski. By∏o mi bardzo przykro, ˝e tam jestem sam, bez ˝ony
i dzieci. Si´gnà∏em po ró˝aniec i goràco modli∏em si´ do Matki Ukrzy˝owanego Syna z proÊbà, by moi najbli˝si dostàpili ∏aski
i równie˝ mogli pielgrzymowaç po Ziemi
Âwi´tej. Min´∏o niewiele czasu i kolejny raz,
tym razem ju˝ z rodzinà byliÊmy w Bazylice
Grobu Paƒskiego, w Betlejem, Nazarecie i in-

nych miejscach kultu religijnego. M∏odszy syn
by∏ w tym czasie w wojsku przed przysi´gà
i nie móg∏ byç z nami, bardzo nad tym ubolewa∏em i znowu gorliwie modli∏em si´ o ∏ask´ dla niego, o mo˝liwoÊç pielgrzymowania
po Ziemi Âwi´tej. Znowu przekona∏em si´
o mocy modlitwy i ró˝aƒca. Syn zosta∏ oficerem, pe∏ni∏ misj´ ONZ w Syrii i pomimo bardzo napi´tej sytuacji politycznej i terrorystycznej pomi´dzy Izraelem a Palestynà by∏ w Jerozolimie i modli∏ si´ przy Grobie Chrystusa.
Siedem lat temu by∏em uczestnikiem ˝o∏nierskiego spotkania z Ojcem Âwi´tym w Sandomierzu. Panujàca tam duchowa atmosfera,
duchowe prze˝ycia sprawi∏y, ˝e pomimo moich prze˝ytych 54 lat postanowi∏em po raz
pierwszy pójÊç z pieszà pielgrzymkà do Cz´stochowy (w tym roku by∏em po raz siódmy).
W czasie pielgrzymowania jest pi´kny obyczaj:
pàtnicy codziennie na kartkach piszà swoje intencje dzi´kczynne i proÊby, które sà podczas
przemarszu odczytywane w czasie modlitwy
ró˝aƒcowej. W naszej wojskowej grupie jedno-

razowo wymawiane jest w modlitwie ró˝aƒcowej: ...ZdrowaÊ Mario ∏aski pe∏na... przez 450
do 700 pàtników 53 razy, tylu w jednym czasie wychwala i pozdrawia Matk´ Bo˝à, tylu Jà
uwielbia, oddaje Jej czeÊç s∏owami... b∏ogos∏awionaÊ Ty mi´dzy niewiastami... i proszàc
Jà w modlitwie o wstawiennictwo... za nami
grzesznymi, teraz i w godzin´ Êmierci naszej.
Wieczorem po apelu, pomimo zm´czenia
i obola∏ych nóg, w namiocie z grupà przyjació∏ spotykamy si´ by odmówiç modlitw´ ró˝aƒcowà w naszych intencjach. Jeszcze raz
w spokoju kontemplowaç i rozwa˝aç poszczególne tajemnice ró˝aƒca.
Od paru lat ch´tnie uczestnicz´ w modlitwie
ró˝aƒcowej w naszej Êwiàtyni. Poprzez modlitw´ ró˝aƒcowà wyprosi∏em sobie i moim najbli˝szym wiele ∏ask. Po zakoƒczeniu modlitwy
jestem wewn´trznie wyciszony i zadowolony.
Podczas ostatniej spowiedzi otrzyma∏em za pokut´ odmówienie jednej cz´Êci ró˝aƒca, mój
spowiednik nie wiedzia∏, ˝e odmawianie ró˝aƒca sprawia mi przyjemnoÊç. zebra∏: r.ch.

Miros∏awa Sroczyƒska (Parafia pw. Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej Warszawa – Bemowo), córka oficera z WAT, zaczyna∏a prac´
jako lektorka j´zyka angielskiego na WAT,
mà˝ równie˝ by∏ zwiàzany z WAT):
– Moja indywidualna historia kontaktu z modlitwà ró˝aƒcowà wià˝e si´ z tym, ˝e moja droga
do koÊcio∏a by∏a doÊç specyficzna. Chrzest przyj´∏am jako mocno ju˝ doros∏a osoba. Dowiedzia∏am si´ wówczas, ˝e na ró˝aƒcu po prostu
trzeba si´ modliç. Ale by∏ to rodzaj wiedzy danej,
zadanej; nie czu∏am jeszcze tego. Przyj´∏am to
jako dobrà rad´ (których dosta∏am wówczas ca∏e mnóstwo) od osób bardziej zaawansowanych
w wierze, ˝e odmawianie ró˝aƒca jest po˝yteczne. Potem poczyta∏am sobie troch´ o objawieniach fatimskich… I jak sobie uÊwiadomi∏am, ˝e
ma∏y S∏uga Bo˝y Franciszek potrafi∏ odmawiaç
dziennie siedem ca∏ych ró˝aƒców, to sobie pomyÊla∏am, ˝e przecie˝ ja mog´ przynajmniej jeden ró˝aniec dziennie Matce Bo˝ej ofiarowaç…
Gdy na Êwiecie by∏a tylko moja córcia, jakoÊ
sobie radzi∏am z odmawianiem ca∏ego ró˝aƒca dziennie, w momencie gdy przyszed∏
na Êwiat synek, ograniczy∏am si´ do porcji, tajemnic na dany dzieƒ, a gdy pojawi∏a si´ najm∏odsza córcia, to stwierdzi∏am, ˝e… bardzo
chc´ do ˝ywego ró˝aƒca.

Zanim jednak wesz∏am w bardziej za˝y∏e kontakty z Matkà Bo˝à poprzez ró˝aniec, by∏ taki
moment pierwszego spotkania. To by∏o wówczas, gdy jeszcze nawet cieƒ myÊli o byciu
w KoÊciele nie pojawi∏ si´ w mojej g∏owie. To
by∏o dla mnie bardzo zaskakujàce i dziwne
prze˝ycie. Moja maleƒka córeczka na moich
oczach zacz´∏a spadaç na ziemi´ z wysokoÊci
biurka. Nie mia∏am szans dobiec… Ona nie
upad∏a… poczu∏am, jakby zosta∏a delikatnie
po∏o˝ona na ziemi´. Nie umia∏am si´ przecie˝
modliç, powiedzia∏am tylko dzi´kuj´. I nie
wiem jakim cudem, jakby po∏owà ÊwiadomoÊci, wiedzia∏am, ˝e to by∏a Ona, Maryja.
Oprócz modlitwy ró˝aƒcowej takimi tarczami,
które Pan Bóg daje, jest równie˝ Koronka
do Mi∏osierdzia Bo˝ego czy szkaplerz Matki Bo˝ej, który nosi ca∏a moja rodzina.
Jak wielkà si∏´ i moc ma ta modlitwa doÊwiadczy∏am przez ca∏y ubieg∏y rok, w czasie choroby najm∏odszej córki… W szpitalu te udr´czone
matki i ojcowie, gdzieÊ po cichutku w kàciku,
przy zgaszonym Êwietle, ka˝dy si´ modli∏, jak
umia∏. Ja np. nie potrafi´ odmawiaç ró˝aƒca
inaczej jak tylko na kolanach. Ukl´k∏am wi´c
przy ∏ó˝ku córeczki, by∏ obrazek…
I ci ludzie, którzy byli wokó∏, jakby zacz´li „wychodziç z podziemia”.

Ca∏a terapia by∏a bardzo dla dziecka bolesna
– seria zastrzyków, naÊwietlaƒ, praktycznego
powolnego zatruwania organizmu. Mà˝ podsunà∏ wi´c myÊl, byÊmy przed ka˝dym zabiegiem razem z córkà odmawiali „Pod Twojà
obron´”. Póêniej Ulcia sama ju˝ tego pilnowa∏a… Powtarzam, tych „Bo˝ych tarcz” za wstawiennictwem Maryi, by∏o ca∏e mnóstwo.
Bez nich nie uda∏oby si´ tego wszystkiego przetrwaç… Bez nich cz∏owiek jest w takich sytuacjach bezbronnà kruszynà wydanà na pastw´
w∏asnej rozpaczy…
Ostatnio na Êwiecie wielkà popularnoÊcià
cieszy si´ jadowita ksià˝ka, podwa˝ajàca
fundamenty naszej wiary katolickiej „Kod Leonarda da Vinci”, kwestionujàca m.in. zasadnoÊç kanonizacji za∏o˝yciela Opus Dei, Jose
Marii Escrivy. A to m.in. równie˝ za jego wstawiennictwem moja córeczka (dosta∏am od
zaprzyjaênionej osoby jego relikwie) przesz∏a
bardzo przykrà kuracj´ encortonem w taki
sposób, ˝e zachowuj´ w sercu wielkà
wdzi´cznoÊç. Bo jestem pewna, ˝e to On,
Êw. Jose Maria Escriva, roztoczy∏ swojà opiek´ nad tà niezwykle dolegliwà chemicznà kuracjà mojego dziecka.

1-15 paêdziernika 2005

zebra∏: r.ch.

wys∏ucha∏a: e.j.

wys∏ucha∏a: e.j.
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W 66. rocznic´ powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Bp P∏oski: Polska nigdy nie by∏a
i nie b´dzie ziemià niewolników!
W 66. rocznic´ powstania Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, 27 wrzeÊnia 2005 r., do Katedry Polowej WP
przybyli ˝o∏nierze i dowódcy pokolenia
AK. Ofiarà Jezusa Chrystusa uczcili pami´ç swoich kolegów, którzy „oddali
swoje ˝ycie na okup za wielu” – jak
powiedzia∏ w homilii Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz
P∏oski. Mszy Êw. koncelebrowanej
przewodniczy∏ Prymas Polski kard. Józef Glemp.

od niszczenia systemu edukacji; pozostawiajàc dla Polaków tylko szkolnictwo zawodowe i siedmioklasowe. Polskie Paƒstwo
Podziemne stworzy∏o wi´c sieç tajnego nauczania. Kultura narodowa te˝ sta∏a si´ terenem niszczenia ducha narodu polskiego.
Organizowano wi´c w czasie okupacji
konspiracyjne koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory autorskie itp. Istnia∏y tajne drukarnie, gdzie wydawano literatur´
polskà, pras´, podr´czniki – przypomnia∏
bp P∏oski. – Armia Krajowa ratowa∏a te˝

Rozkazem dowódcy obrony
Warszawy, genera∏a Tadeusza Rommla, 27 wrzeÊnia 1939 r., powo∏ana zosta∏a S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski.
Jej celem by∏a walka o wyzwolenie Polski, a instrumentem – stworzenie Paƒstwa
Podziemnego z w∏asnà armià, w∏adzami, wype∏niajàcego niemal wszystkie funkcje konstytucyjne. Polskie
Paƒstwo Podziemne to fenomen historyczny w skali Êwiata. Polacy bowiem nigdy
w swojej historii nie pogodzili si´ z utratà wolnoÊci i niepodleg∏oÊci ojczystego domu
– podkreÊli∏ w homilii biskup
P∏oski. – Dzia∏alnoÊç Polskiego Paƒstwa Podziemnego by∏a i pozostanie Êwiadectwem
si∏y Narodu Polskiego oraz
znakiem, ˝e Polska nigdy nie
by∏a i nie b´dzie ziemià niewolników! – podkreÊli∏ w homilii biskup P∏oski.
W Katedrze Polowej, w 66.
rocznic´ powstania Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, obecni byli m.in.: przedstawiciel
Prezydenta RP, szef gabinetu
politycznego Waldemar Dubaniowski, przedstawiciele
kapitu∏y orderu Virtuti Militari, Przewodniczàcy Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
Czes∏aw Cywiƒski, Wiceprezydent Warszawy S∏awomir
Skrzypek, genera∏owie si∏
zbrojnych, policji, przedstawiciele Stra˝y Miejskiej, harcerze. Katedr´ wype∏ni∏y te˝
liczne poczty sztandarowe
ró˝nych formacji AK.
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski przypomnia∏ w homilii metody niszczenia narodu
polskiego przez dwóch okupantów Polski:
Rosj´ sowieckà i Niemcy hitlerowskie. Nieprzyjaciele Polski rozpocz´li od planowej
eksterminacji polskiej inteligencji; wiedzieli
dobrze, ˝e naród pozbawiony prawdziwych elit staje si´ bezbronny i podatny
na wrogà manipulacj´. Zacz´li wi´c

przeÊladowanych przez Niemców i zagro˝onych ca∏kowità zag∏adà ˚ydów polskich
– podkreÊli∏ biskup P∏oski.
– Min´∏y czasy Polski Podziemnej, Polski katakumbowej, ale nie minà∏ czas walki
i dba∏oÊci o Polsk´ i Polaków – mówi∏ dalej
biskup polowy. – Ta walka o godne ˝ycie
Polaków nie mo˝e si´ ograniczyç do „nape∏nienia polskich brzuchów przysmakami
europejskiej kuchni” – podkreÊli∏ bp P∏oski.
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Wspó∏czeÊni „architekci przysz∏oÊci ludzkoÊci” próbujà manipulowaç duszà, rozumem
i zachowaniami cz∏owieka – mówi∏ biskup.
Ostrzeganie przed takimi pokusami jest naszym obowiàzkiem – doda∏. ObecnoÊç dramatycznej historii Polski na salonach Europy upowa˝nia do powstrzymania „architektów przysz∏oÊci ludzkoÊci” przed spychaniem g∏odnych, bezrobotnych, bezdomnych do podziemia, do konspiracji,
do upominania si´ o godne ˝ycie dla Polaków i Polek – powiedzia∏ biskup P∏oski.
Âwi´towaniem kolejnej rocznicy powstania Podziemnego
Paƒstwa Polskiego przypominamy sobie i innym, ˝e nie
w zak∏amaniu i zapomnieniu
znajduje si´ êród∏o sprawiedliwoÊci i odpowiedzialnej
koegzystencji mi´dzy narodami. Oczyszczenie pami´ci
nie polega na zapomnieniu
o winach i przest´pstwach,
ale na uznaniu i wyznaniu
winy oraz w zadoÊçuczynieniu – powiedzia∏ biskup polowy Tadeusz P∏oski.
Cnota roztropnoÊci nakazuje
– podkreÊli∏ biskup – by zdawaç sobie spraw´, ˝e Polska
ma nie tylko przyjació∏, ale
równie˝ nieprzyjació∏. A ci
zawsze uderzali w najczulszy
punkt narodu – w jego moralnà kondycj´. I zawsze realizowali perfekcyjnie plan
niszczenia KoÊcio∏a Katolickiego, który dba∏ o moralnoÊç chrzeÊcijaƒskà w ˝yciu
narodu. Jak groêna to strategia przypominali ju˝ nasi
wieszczowie, na których powo∏a∏ si´ równie˝ biskup P∏oski: Niczym Sybir, niczym
knuty, ni cielesnych tortur
król, lecz narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból (Krasiƒski). Naszym obowiàzkiem – mówi∏ dalej – jest
ochrona narodu przed zepsuciem i wynaturzeniem.
Spoczywa na nas prawo
i obowiàzek publicznej – Bogu dzi´ki, ˝e nie konspiracyjnej – podkreÊli∏ – walki ze
wszystkim, co chce sprowadziç cz∏owieka do poziomu
konsumenta cudzej pracy.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. Prymas Polski
odda∏ czeÊç „obywatelom Paƒstwa Podziemnego i obecnemu w Katedrze m∏odemu pokoleniu harcerzy. – Po to tamci cierpieli, byÊmy mogli ˝yç w wolnym paƒstwie
– powiedzia∏ Prymas i udzieli∏ obecnym pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Rok XIV nr 17 (301)

Niebanalne ˝yciorysy

Warto pomyÊleç

Âwi´ta Faustyna Kowalska
zakonnica,
wspomnienie obchodzimy 5 paêdziernika
Âw. Faustyna urodzi∏a si´ 25 sierpnia 1905
roku w ubogiej rodzinie w G∏ogowcu ko∏o
¸odzi, ochrzczona jako Helena Kowalska.
Od dziecka odznacza∏a si´ zami∏owaniem
do modlitwy, pracowitoÊcià, pos∏uszeƒstwem i wra˝liwoÊcià na ludzkà bied´.
W siódmym roku ˝ycia po raz pierwszy
us∏ysza∏a w duszy g∏os wzywajàcy jà do doskonalszego ˝ycia. Pracowa∏a jako s∏u˝àca
na swoje utrzymanie i pomoc rodzicom.
Widzenia cierpiàcego Chrystusa przynagla∏y jà do ˝ycia zakonnego. W 1925 roku
wstàpi∏a do Zgromadzenia Sióstr Matki
Bo˝ej Mi∏osierdzia. W Zgromadzeniu pe∏ni∏a obowiàzki kucharki, ogrodniczki i furtianki w P∏ocku, Wilnie i Krakowie. Wychowanki urzeczone by∏y jej opanowaniem,
dobrocià i delikatnoÊcià. Skupiona, naturalna, ˝yczliwa, g∏´boko zjednoczona
z Bogiem. Z jej postacià ∏àczy si´ or´dzie
Bo˝ego Mi∏osierdzia. Âw. Faustyna nie
od razu znalaz∏a zrozumienie wspó∏cze-

snych. Na szcz´Êcie trafi∏a na innà wybitnà
postaç – spowiednika ks. Micha∏a Sopoçk´, który nie tylko okaza∏ zrozumienie dla
jej objawieƒ i idei Bo˝ego Mi∏osierdzia, ale
poleci∏ jej prowadziç dzienniczek, w którym
opisywa∏aby wszystkie wizje oraz s∏owa
Chrystusa. Powsta∏ dzi´ki temu jedyny
w swoim rodzaju dokument – „Dzienniczek
duszy”, zbiór niezwyk∏ych prze˝yç mistycznych, relacji rozmów duszy ludzkiej z Jezusem.
Faustyna cieszy∏a si´ tak˝e darami nadprzyrodzonymi jak wizje, ukryte stygmaty,
bilokacja, czytanie w duszach ludzkich
i zaÊlubiny mistyczne. Mo˝na powiedzieç,
˝e Chrystus wybra∏ jà sobie na sekretark´
i aposto∏k´ Jego Mi∏osierdzia. Wyczerpana chorobà i cierpieniami zmar∏a 5 paêdziernika 1938 roku w Krakowie. Beatyfikowa∏ jà Jan Pawe∏ II w Rzymie 18 kwietnia
1993 roku, a w Roku Jubileuszowym 2000
zaliczy∏ jà do grona Êwi´tych.

MyÊli nieprzedawnione

Przedstawia si´ jà w stroju jej zgromadzenia zakonnego, zwykle z r´kami z∏o˝onymi
do modlitwy.

Gdy cz∏owiek tak wydob´dzie si´ z siebie,
˝e ma ju˝ odwag´ byç poczytanym za nic,
dopiero wtedy jest wolnoÊç,
wspania∏oÊç i zwyci´stwo
– najtrudniejsze, bo nad samym sobà!
Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski

Pó∏ka z ksià˝kami
PERSONA
NON GRATA
Nak∏adem wydawnictwa – Drukarnia
Liber Duo s.c. Wanda i Józef Rumiƒscy
ukaza∏a si´ ksià˝ka autorstwa Sabiny Bober ,,Persona non grata – Biskup Ignacy
Tokarczuk i w∏adze PRL”.
Autorka opiera si´ g∏ównie na materia∏ach
êród∏owych, przede wszystkim z prywatnego
archiwum biskupa Tokarczuka, które zosta∏o
w ca∏oÊci udost´pnione. Bogaty zasób informacji o dzia∏alnoÊci biskupa Tokarczuka tak˝e
poza diecezjà przemyskà znajduje si´ w archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Rzeszowie. Tam te˝ przechowywana jest dokumentacja Urz´dów do Spraw Wyznaƒ w Rzeszowie
i Warszawie, Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, Komendy Wojewódzkiej Milicji
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Obywatelskiej w KroÊnie, PrzemyÊlu, Rzeszowie i Warszawie, Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Wydzia∏u Administracyjnego Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zosta∏a ona
wykorzystana tutaj po raz pierwszy w ca∏oÊci.
Oprócz êróde∏ archiwalnych wa˝ne miejsce
zajmuje prasa – wy∏àcznie re˝imowa, bo tzw.

czasopisma niezale˝ne nie zajmowa∏y si´ problematykà poruszanà w pracy. Charakter publikacji prasowych, które sta∏y si´ przedmiotem zainteresowania, by∏ jednolity: wszystkie
wy∏àcznie atakowa∏y osob´ biskupa. Warto
podkreÊliç t´ jednostronnoÊç, bowiem nie doszukano si´ ani jednego artyku∏u, który by
w jakikolwiek sposób polemizowa∏ z oskar˝eniami lub prostowa∏ wyraênie nieprawdziwe
informacje. Autorka uwzgl´dni∏a wspomnienia biskupa Tokarczuka, które ukazywa∏y si´
drukiem w ciàgu ostatnich lat.
OkreÊlenie ram tematycznych pracy i wybór
odpowiedniej procedury badawczej pozwoli∏y
sformu∏owaç pytania, na które autorka próbowa∏a znaleêç odpowiedê. Dotyczy∏y one
g∏ównie osobowoÊci biskupa Tokarczuka, jej
cech szczególnych, które znajdowa∏y odbicie
w ca∏okszta∏cie jego dzia∏alnoÊci, zw∏aszcza
w momentach, kiedy rodzi∏ si´ konflikt z w∏adzà paƒstwowà. Kolejna kwestia, która by∏a
obiektem dzia∏aƒ, to sylwetka biskupa jako
duszpasterza. Wa˝nà sprawà by∏o równie˝ pytanie o jego zaanga˝owanie spo∏eczne i patriotyczne. W podsumowaniu tego kwestionariusza jawi si´ jeszcze jedno pytanie – pytanie
o swoistoÊç zarówno samej postaci, jak i jego
(am)
dokonaƒ.
Wydawnictwo – Drukarnia Liber Duo s.c.
„Persona non grata – Biskup Ignacy Tokarczuk i w∏adze PRL”, Sabina Bober
Lublin 2005, ss. 301.
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Chrystus, jedyny PoÊrednik, ustanowi∏ tu
na ziemi swój KoÊció∏ Êwi´ty, wspólnot´
wiary, nadziei i mi∏oÊci, jako organizm widzialny, nieustannie go podtrzymuje i przez
niego rozlewa na wszystkich prawd´ i ∏ask´. (KKK, 771)
Religia Starego Testamentu przygotowywa∏a
ludzi na pe∏ni´ czasów, czyli przyjÊcie Chrystusa, odkupienie oraz ustanowienie KoÊcio∏a powszechnego. Obejmowa∏a ona wprawdzie naród izraelski, ale w zamiarach Boga, by∏ on
podobieƒstwem ludu wybranego Nowego

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE
narody, udzielajàc im chrztu” (Mt 28, 19). Tak
zakoƒczy∏ si´ Stary Testament.
Chrystus ustanawiajàc KoÊció∏ okreÊli∏ jego
struktur´ organizacyjnà. Trosk´ o kierowanie
tà wspólnotà powierzy∏ wybranym przez siebie i odpowiednio przygotowanym aposto-

KoÊció∏ – ustanowienie i zadania
Przymierza. Prorok Daniel zapowiada∏: „Oto
na ob∏okach nieba przybywa jakby Syn Cz∏owieczy … Powierzono Mu panowanie, chwa∏´
i w∏adz´ królewskà, a s∏u˝y∏y Mu wszystkie narody, ludy i j´zyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie”
(Dn 7, 13–14). Natomiast prorok Zachariasz
mówi∏, ˝e Mesjasz ustanowi nowy porzàdek religijny: „On zbuduje Êwiàtyni´ Paƒskà i b´dzie
nosi∏ oznaki majestatu. Jako panujàcy zasiàdzie na tronie swoim” (Za 6, 13). Te zapowiedzi spe∏ni∏y si´ w czynach Chrystusa. Rozpoczynajàc publicznà dzia∏alnoÊç, Jezus gromadzi∏ wokó∏ siebie ludzi, wobec których wyst´powa∏ jako nauczyciel nowego porzàdku religijnego, wyraênie ró˝nego od nauczania Êwiàtyni jerozolimskiej. Wokó∏ Jezusa zacz´∏a si´
skupiaç wspólnota religijna kszta∏towana na
zasadach ewangelicznych. Sta∏a si´ ona zaczàtkiem KoÊcio∏a, który w ca∏ej pe∏ni ujawni∏
si´ w dniu zes∏ania Ducha Âwi´tego. Od tego
momentu rozpoczà∏ on g∏oszenie Ewangelii
wszystkim narodom, zgodnie z otrzymanym
poleceniem: „Idêcie wi´c i nauczajcie wszystkie

∏om. Oni oraz ich nast´pcy mieli dalej prowadziç rozpocz´te przez Niego dzie∏o. Odchodzàc do Ojca wyznaczy∏ Szymona–Piotra,
który, jak drugi Chrystus, sprawowa∏ najwy˝szà w∏adz´ nad Bo˝ym ludem. W ten sposób
dokona∏o si´ to, o czym mówi∏ wczeÊniej:
„Zbuduj´ KoÊció∏ mój, a bramy piekielne go
nie przemogà” (Mt 16, 18). Ten hierarchiczny
ustrój KoÊcio∏a – papie˝, biskupi, kap∏ani
oraz wierni – poniewa˝ pochodzi z ustanowienia Chrystusa, nie zmienia si´ przez wieki.
Pozostanie takim, a˝ do koƒca Êwiata.
Z woli Chrystusa KoÊció∏ spe∏nia misj´: nauczycielskà, pasterskà i kap∏aƒskà.
Urzàd nauczycielski polega na przekazywaniu prawd zawartych w objawieniu Bo˝ym
oraz na autentycznym ich t∏umaczeniu. Wynika z tego, ˝e KoÊció∏ jest stró˝em Pisma Êw.
i Tradycji. Pos∏ug´ nauczania w sposób nieomylny wykonujà: papie˝ i biskupi zebrani
z nim na soborze. Pomocnikami biskupów
w przekazywaniu wiernym prawd wiary sà
kap∏ani. G∏oszenie Ewangelii nale˝y do istotnych zadaƒ KoÊcio∏a i nie mo˝e podlegaç

UÊmiech wyborczy
Wiejski sklepik na Mazowszu w sobotnie
przedwyborcze popo∏udnie... To swoiste lokalne centrum informacyjne i towarzyskie.
Okoliczne drzewa i s∏upy oklejone plakatami kandydatów na pos∏ów i senatorów.
Przed jednym z nich zatrzymuje si´ jedna z tych „miastowych”, jak mówià ch∏opi.
– Na kogo, Pani, tu g∏osowaç? – spod sklepu
dobiega pytanie przedstawiciela wiejskiego
elektoratu. – Na przyzwoitych ludzi – pada
odpowiedê. – A czy tacy jeszcze sà?! – zg∏asza zasadniczà wàtpliwoÊç ogorza∏y m´˝czyzna. – Znam kilku – uÊmiecha si´ „miastowa” w odpowiedzi... tylko nie widaç ich
na pierwszych stronach gazet.
MyÊl´, ˝e ta autentyczna próbka dialogu wiejsko-miejskiego jest w pewien sposób reprezentatywna dla nastrojów rodaków przed tymi skumulowanymi wyborami. WÊród wi´kszoÊci Polaków
panuje bowiem dezorientacja, która ma dwa oblicza. Z jednej strony uwik∏anie wielu spoÊród liderów politycznych (i nie tylko, bo przecie˝ ryba
psuje si´ od g∏owy) w szemrane uk∏ady polityczno-biznesowe sprawi∏o, ˝e wyczerpuje si´ kredyt
spo∏ecznego zaufania do nazwisk z czo∏ówek gazet. Ca∏kiem inna kwestia to – czy te medialnie
nag∏aÊniane sprawy sà wynikiem rzetelnoÊci
dziennikarskiej i umi∏owania prawdy czy te˝ tzw.
zlecenia inspirowanego, nazwijmy to, „z drugiego siedzenia”. Kto na nim siedzi?... Te nazwiska
nieznanych sprawców pewnie niepr´dko pozna-
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my... Torpedowanie lustracji, przez te wszystkie
lata po okràg∏ym stole, swoje zrobi∏o.
Lud spragniony igrzysk, bo z chlebem ró˝nie bywa∏o (rosnàce bezrobocie), oglàda∏ wtedy sceny
jak z kina akcji. Oto niewygodny znika∏ ze sceny
politycznej w obj´ciach zamaskowanych osobników, którzy jednym szusem w kominiarkach
obezw∏adniali jegomoÊcia w kapeluszu. Niewygodny to taki, który oÊmieli∏ si´ byç uczciwym,
pokrzy˝owaç lewe interesiki, powiedzieç prawd´... albo wypiç kaw´ w przyzwoitym towarzystwie. Niejasna rola prokuratury w tych inscenizacjach politycznych czeka na wyÊwietlenie.
Drugie êród∏o dezorientacji rodaków (a zw∏aszcza rodaczek) to wp∏yw regu∏ reklamy i przes∏odzonych seriali. Niektórzy ˝yjà ju˝ w Êwiecie alternatywnym, gdzie oceny i wybory podlegajà wy∏àcznie chwytom marketingowym. Tutaj ju˝ nie
ma miejsca na rzetelnà prawd´ o Êwiecie i cz∏owieku. Âliczniusie opakowanie wystarczy. ¸adny
krawat, b∏´kitne oczy i s∏uszny wzrost wystarczà,
by wybraç cz∏owieka, który b´dzie decydowa∏
o losie naszych najbli˝szych? Zapominamy, ˝e
specjaliÊci od public relations stosujà wszelkie
mo˝liwe tricki, by nas zwieÊç i uwieÊç.
Socjotechnika i manipulacja to podstawy tego
uwodzenia w spotach wyborczych... Gdy patrz´,
z jakà naiwnoÊcià (która nie jest bynajmniej cnotà w dojrza∏ym wieku) i brakiem krytycyzmu oceniamy polityków deklarujàcych gotowoÊç uporzàdkowania ojczystego domu – po prostu serce
p∏acze. Nasze prababki g∏osem rozsàdku ostrze-

˝adnym ludzkim ograniczeniom. Wierni natomiast majà obowiàzek przyjmowania go
w duchu pos∏uszeƒstwa samemu Bogu. „Kto
was s∏ucha, Mnie s∏ucha, kto wami gardzi,
Mnà gardzi” (¸k 10, 16).
Urzàd pasterski wykonywany jest przez wydawanie zarzàdzeƒ i ustanawianie praw koÊcielnych. Mocà tego urz´du organizowane
sà struktury administracyjne – diecezje, parafie, oÊrodki duszpasterskie, potrzebne dla
lepszego pos∏ugiwania wiernym. „Bàdêcie
pos∏uszni prze∏o˝onym i bàdêcie im poddani,
bo czuwajà nad duszami waszymi i zdadzà
kiedyÊ z tego spraw´” (Hbr 13, 17).
Urzàd kap∏aƒski odnosi si´ do sprawowania
sakramentów Êwi´tych i uÊwi´cania ludzi.
Wykonujà go ci, którzy przez przyj´cie Êwieceƒ biskupich lub kap∏aƒskich uczestniczà
w kap∏aƒstwie samego Chrystusa. Wynika to
ze s∏ów Jezusa: „Weêmijcie Ducha Âwi´tego.
Którym odpuÊcicie grzechy, sà im odpuszczone, a którym zatrzymacie, sà im zatrzymane”
(J 20, 22), oraz wypowiedzianych po ustanowieniu Eucharystii: „To czyƒcie na Mojà pamiàtk´” (¸k 22, 19).
KoÊció∏ nazywamy cz´sto duchowà matkà, bo
otacza nas troskliwie opiekuƒczà mi∏oÊcià
i stara si´ o nasze zbawienie. WinniÊmy wobec niego okazywaç szacunek, pos∏uszeƒstwo
i wdzi´cznoÊç, a w razie potrzeby stawaç
w jego obronie. Chrystus, przez ustanowienie
KoÊcio∏a, objawi∏ dobroç i mi∏oÊç Boga do ludzi.
Ks. Antoni Gorzandt

ga∏y w podobnych sytuacjach naiwne panny
na wydaniu przed uwodzicielskimi sztuczkami kawalerów, którzy ani myÊleli o o˝enku, bo wystarczy∏a jednorazowa konsumpcja: „s∏owicze
dêwi´ki w m´˝czyzny g∏osie, a w sercu lisie zamiary” (Mickiewicz). Jedna z koronnych cnót moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej, zwana roztropnoÊcià,
która m.in. pozwala∏a oddzieliç ziarno od plew,
pozory od prawdy – zanika w Êwiecie zdominowanym przez reklam´.
Reklama to ∏atwa i przyjemna dla zmys∏ów propozycja wizji Êwiata, bez trudu, obowiàzku i odpowiedzialnoÊci. WolnoÊç wyboru zaÊ wià˝e si´
z trudem dokonania w∏aÊciwego.
– Kim jest ten X, przecie˝ nikt go nie zna – us∏ysza∏am oburzenie w g∏osie przedstawiciela tzw.
inteligencji, w kontekÊcie dyskusji wyborczych.
Nie b∏yszczy na salonach, nieobecny na pierwszych stronach gazet, nie jest g∏adkiego oblicza,
rzadko si´ uÊmiecha. Ci´˝ko i solidnie potrafi
pracowaç – rekomendowali znajàcy go ludzie.
Ale czy to dziÊ w∏aÊciwa rekomendacja na salonach w∏adzy i reklamy?
Czarujàcy uwodziciel bywa skuteczny, na bardzo
krótkà met´, ale czy b´dzie wierny?
A ludzi wiernych ojczyênie, ludzi odpowiedzialnych, ludzi ci´˝kiej i uczciwej pracy, ludzi odwa˝nych i jednoznacznych tak bardzo dziÊ nam brakuje.
Ludzi prawdy, a nie lukrowanych pozorów, Polska
dziÊ potrzebuje, aby przetrwaç. Zadajmy sobie
trud samodzielnego myÊlenia. Wtedy specjaliÊci
od reklamy nie b´dà obwieszczaç cynicznie
i z pogardà: „wybory wygrywa si´ w pismach dla
kucharek”.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Rok XIV nr 17 (301)

PoÊwi´cenie koÊcio∏a w Bemowie Piskim
„Dzia∏o si´ to 9 wrzeÊnia Roku Paƒskiego 2005, kiedy na Stolicy Piotrowej
od roku zasiada∏ Jego ÂwiàtobliwoÊç
Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI – rodem
z Niemiec, Ordynariatem Wojska Polskiego od roku zarzàdza∏ Jego Ekscelencja Tadeusz P∏oski, Biskup Polowy
Wojska Polskiego.
Tego dnia, a by∏ to piàtek po 23 Niedzieli
Zwyk∏ej, przyby∏ do Parafii Âwi´tego Brata
Alberta Chmielowskiego Jego Ekscelencja
Biskup Polowy Wojska Polskiego i dokona∏
uroczystego poÊwi´cenia nowo wybudowanego koÊcio∏a pod wezwaniem Âwi´tego
Brata Alberta” (z Aktu poÊwi´cenia koÊcio∏a
Êwi´tego brata Alberta Chmielowskiego
w Bemowie Piskim).
UroczystoÊç poÊwi´cenia Êwiàtyni po∏àczona zosta∏a z Nawiedzeniem Obrazu Pana Jezusa Mi∏osiernego pelegrynujàcego po diecezji e∏ckiej. Msz´ Êw. celebrowali biskup Romuald Kamiƒski z diecezji e∏ckiej oraz Biskup
Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski.
Kazanie wyg∏osi∏ Biskup Polowy WP, który
powiedzia∏ m.in. „SpoÊród miejsc, gdzie
gromadzà si´ ludzie, Êwiàtynia jest miejscem szczególnym. Jest to bowiem przestrzeƒ doznawania obecnoÊci mi∏osiernego
Boga”. Kaznodzieja si´gajàc do tekstów Pisma Âwi´tego ukaza∏, ˝e Êwiàtynia jest
miejscem, które Bóg bierze w Swe posiadanie, gdzie wys∏uchuje modlitw i udziela
Swych ∏ask. „Âwiàtynia – mówi∏ kaznodzieja – jest miejscem, gdzie Bóg okazuje swoje mi∏osierdzie”. Zwracajàc si´ do parafian
biskup mówi∏: „Mieszkaƒcy Bemowa Piskiego w tej Êwiàtyni b´dà mogli doÊwiadczyç,
zakosztowaç mi∏oÊci mi∏osiernej Boga. Nie
tylko mieszkaƒcy, lecz tak˝e ˝o∏nierze przybywajàcy tutaj na çwiczenia do OÊrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk Làdowych”.
Biskup P∏oski podzi´kowa∏ tym wszystkim,
którzy przyczynili si´ do powstania Êwiàtyni.
Powiedzia∏: „Dzisiejsza uroczystoÊç jest okazjà, aby podzi´kowaç ludziom. Jako Pasterz
Diecezji Wojskowej pragn´ wyraziç
wdzi´cznoÊç Wam wszystkim, którzy nie
szcz´dziliÊcie Êrodków materialnych, czasu,
Waszych zdolnoÊci i umiej´tnoÊci. Swój du˝y wk∏ad w powstanie tej Êwiàtyni majà
ksiàdz proboszcz, architekci i in˝ynierowie,
wykonawcy i logistycy oraz wielu innych.
Wam wszystkim niech Bóg da doÊwiadczyç
swego ogromnego mi∏osierdzia”.
Po poÊwi´ceniu Êwiàtyni zosta∏ odczytany
i podpisany akt jej poÊwi´cenia. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. gen. bryg. Witold
Poluchowicz – dowódca 15. Gi˝yckiej Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg. Franciszek Kochanowski – dowódca 1. Mazurskiej
Brygady Artylerii, pp∏k Marek Marciƒczyk
– dowódca OÊrodka Poligonowego Wojsk
Làdowych, w∏adze administracyjne i samorzàdowe powiatów e∏ckiego i piskiego, ksi´˝a kapelani z sàsiednich garnizonów oraz
kap∏ani z sàsiednich parafii.
Po Mszy Êw. biskup Romuald Kamiƒski odczyta∏ akt zawierzenia przed obrazem Pana Jezusa Mi∏osiernego „Jezu ufam Tobie”.
Ks. mjr Zbigniew K´pa
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Lidzbark Warmiƒski

Kronika
Diecezji Wojskowej

Zegrze
Grupa kilkudziesi´ciu ˝o∏nierzy i rodzin z parafii wojskowej w Zegrzu pielgrzymowa∏a 17 wrzeÊnia 2005 r. do Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej w Licheniu. Pielgrzymom
z Zegrza towarzyszy∏ ks. pp∏k Zenon Surma CMF, proboszcz parafii wojskowej.
Pàtnicy uczestniczyli w ods∏oni´ciu Cudownego Obrazu, we Mszy Êw. koncelebrowanej
oraz w Nabo˝eƒstwie Drogi Krzy˝owej na licheƒskiej Kalwarii, która wznosi si´ na wysokoÊç 30 metrów. Pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium i tereny przyleg∏e. Weszli tak˝e
na taras widokowy na wysokoÊci 114 m. Centralnym punktem pielgrzymki by∏a Msza
Êw. celebrowana w Bazylice Licheƒskiej pod przewodnictwem ks. pp∏k. Surmy w intencji honorowych dawców krwi przyby∏ych na III Pielgrzymk´ Regionu Wielkopolski ze
swoim duszpasterzem diecezjalnym ks. kan. Miros∏awem Frankowskim. Homili´ wyg∏osi∏ o. Krzysztof Gierat, prowincja∏ Ojców Klaretynów. We Mszy Êw. uczestniczy∏o ponad 5 tys. pielgrzymów.
rch

24 wrzeÊnia o godzinie 11.00 w Lidzbarku Warmiƒskim z udzia∏em Biskupa Polowego WP gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania imienia ulicy Waldemara
Milewicza, wieloletniego korespondenta wojennego TVP, absolwenta
miejscowego liceum ogólnokszta∏càcego. UroczystoÊç zorganizowa∏y
w∏adze samorzàdowe Lidzbarka Warmiƒskiego z inicjatywy mieszkaƒców
miasta.
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski uczestniczy∏ tak˝e w uroczystoÊciach 60. rocznicy powstania Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Kazimierza
Jagielloƒczyka w Lidzbarku Warmiƒskim. Ordynariusz Polowy celebrowa∏
Msz´ Êw. w KoÊciele Âw. Aposto∏ów
Piotra i Paw∏a i wyg∏osi∏ do absolwentów oraz profesorów tego˝ liceum
okolicznoÊciowe kazanie.
Absolwenci liceum spotkali si´ w aulii szko∏y, gdzie odby∏a si´ oficjalna cz´Êç uroczystoÊci. Biskup Polowy
gen. bryg. Tadeusz P∏oski uczestniczy∏ w spotkaniu swojej klasy maturalnej. Wraz ze swoimi kole˝ankami
i kolegami odwiedzi∏ emerytowanà
wychowawczyni´ profesor Michalin´
¸azuk´.
zjk

Siedlce

Warszawa

UroczystoÊç poÊwi´cenia zrekonstruowanej figury Matki Bo˝ej B∏ogos∏awiàcej Miastu znajdujàcej si´ we
wn´ce koÊcio∏a garnizonowego pw.
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Siedlcach odby∏a si´ 25 wrzeÊnia 2005 r. Figur´ poÊwi´ci∏ ks. p∏k
S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP podczas
Mszy Êw.
W uroczystoÊci uczestniczyli m.in. dr
Henryk Brodowski – Starosta Siedlecki,
Zbigniew Rzewuski – Wiceprezydent
Siedlec, ˝o∏nierze na czele z mjr. Wies∏awem Telackim, dowódcà 1. Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego,
kombatanci, wierni parafii wojskowej,
a tak˝e osoby, dzi´ki którym figur´
zrekonstruowano. Proboszczem parafii
wojskowej w Siedlcach jest ks. mjr Andrzej Dziwulski.
W nocy z 10 na 11 czerwca 2005 r.
figura Matki Bo˝ej zosta∏a sprofanowana. W dniu 12 czerwca 2005 r.
wierni parafii wojskowej modlili si´
w duchu ekspiacji za ten czyn, przepraszajàc Boga za grzechy, proszàc
o ∏ask´ nawrócenia i przemian´ serc
sprawców.
Wed∏ug ustnej tradycji figur´ Matki
Bo˝ej B∏ogos∏awiàcej Miastu ufundowa∏ mieszkaniec Siedlec pochodzenia ˝ydowskiego, który cudownie zosta∏ ocalony w czasie okupacji niemieckiej.

22 wrzeÊnia 2005 roku o godz. 18.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie zosta∏a odprawiona Msza Êwi´ta w intencji, poleg∏ych i pomordowanych ˝o∏nierzy
AK Obwodu Lwowskiego. Msz´ Êwi´tà sprawowa∏ i homili´ wyg∏osi∏ ks. mjr Pawe∏ Piontek. Przypomnia∏ zgromadzonym o tragicznych wydarzeniach, które mia∏y miejsce we
Lwowie ju˝ od pierwszych dni II wojny Êwiatowej. Lwów by∏ wielokrotnie bombardowany, zmobilizowano mieszkaƒców do czynnego oporu. Niestety po kilkunastu dniach
wojska sowieckie zada∏y „cios w plecy”, wkraczajàc od wschodu na polskie ziemie.
Na Mszy Êw. obecne by∏y poczty sztandarowe: Armii Krajowej Okr´gu Lwowskiego
– jedyny na Mazowszu oraz Sztandar Liceum Ogólnokszta∏càcego nr XIV im. Stanis∏awa Staszica w Warszawie.
pp

rch
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K´trzyn

Gliwice

21 wrzeÊnia 2005 r. parafia personalna Stra˝y Granicznej w K´trzynie prze˝ywa∏a swój doroczny odpust. Uroczystà Msz´ Êw. sprawowali kap∏ani ziemi
k´trzyƒskiej pod przewodnictwem ks.
dr Kazimierza ˚uchowskiego. Na poczàtku Mszy Êw. ksiàdz kapelan odczyta∏ s∏owo Biskupa Polowego gen. bryg.
Tadeusza P∏oskiego skierowane do
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Stra˝y Granicznej.
Homili´ wyg∏osi∏ dziekan dekanatu k´trzyƒskiego ks. kan. Leszek Kuczyƒski,
w której analizujàc ˝ycie Êw. Mateusza
ukaza∏ aktualnoÊç zaproszenia Jezusa
Chrystusa do Êwi´toÊci, do Êwi´tego ˝ycia. Wskaza∏ Êwi´toÊç jako najlepszy
fundament codziennej s∏u˝by funkcjonariusza. Codzienny trud podejmowany w ˝yciu osobistym i w s∏u˝bie zawsze
prowadzi do Êwi´toÊci i sukcesów.

Ks. kmdr Leon Szot, Kanclerz Kurii Polowej poÊwi´ci∏ 17 wrzeÊnia 2005 r.
w Gliwicach sztandar Oddzia∏u Specjalnego ˚andarmerii Wojskowej.
Nowy sztandar p∏k. Jaros∏awowi Janczewskiemu, dowódcy Oddzia∏u Specjalnego ˚W wr´czy∏ gen. dyw. Bogus∏aw Pacek, Komendant G∏ówny ˚W.
W liÊcie skierowanym do p∏k. Janczewskiego Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski napisa∏ m.in.: „Ka˝da uroczystoÊç zwiàzana z wr´czeniem i poÊwi´ceniem sztandaru jest szczególnym
dniem dla ˝o∏nierzy, którzy pod znakiem tego sztandaru b´dà prze˝ywaç
najwa˝niejsze chwile swojej s∏u˝by wojskowej”. W uroczystoÊci uczestniczyli
m.in. gen. dyw. Edward Gruszka, ks.
p∏k January Wàtroba, dziekan Wojsk
Làdowych, ks. pp∏k Stefan Zdasienia,
proboszcz parafii wojskowej w Gliwicach i ks. kpt. Stanis∏aw Garbacik. rch
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Dar∏owo
23 wrzeÊnia 2005 roku swoje Êwi´to
obchodzi∏a 29. Eskadra Lotnicza
w Dar∏owie. W tym roku mija 40 lat
od utworzenia w jej sk∏adzie Si∏ Zwalczania Okr´tów Podwodnych. W intencji lotników morskich i ich rodzin
zosta∏a odprawiona okolicznoÊciowa
Msza Êw. w koÊciele dar∏owskim pw.
Êw. Jerzego.
Tego dnia kmdr por. pilot Wies∏aw
Cuper – pracujàcy obecnie w bazie
NATO w Ramstein dokona∏ ods∏oni´cia obrazu Êw. Jerzego, a ks. pra∏at
kmdr Bogus∏aw Wrona – Dziekan Marynarki Wojennej dokona∏ jego poÊwi´cenia. Obraz zosta∏ ufundowany
przez parafi´ wojskowà do zabytkowego koÊcio∏a, który u˝yczany jest na potrzeby duszpasterstwa wojskowego
od oo. franciszkanów z Dar∏owa.
Dzie∏o wykona∏a pani Jolanta ¸aƒczak
z Gdyni-Oksywia.
We Mszy Êw. koncelebrowanej uczestniczyli pod przewodnictwem Dziekana Marynarki Wojennej ksi´˝a proboszczowie z Dar∏owa i Dar∏ówka oraz
proboszcz Garnizonu Dar∏owo.
Na Mszy Êw. zgromadzili si´ oprócz
wojska przedstawiciele w∏adz samorzàdowych powiatu i gminy, kombatanci, komendanci Stra˝y Granicznej
i miasta Dar∏owa, 18. Dru˝yna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dàbek, rodziny wojskowe i mieszkaƒcy
Dar∏owa.
OkolicznoÊciowà homili´ wyg∏osi∏ ks.
kmdr ppor. dr Henryk Sofiƒski – proboszcz Garnizonu Dar∏owo. Po Mszy
Êw. lotnicy dar∏owscy spotkali si´
na uroczystej zbiórce przed ratuszem
dar∏owskim. GoÊçmi honorowymi byli
wiceadmira∏ Tomasz Mathea oraz
kontradmira∏ Zbigniew Smolarek. Odby∏y si´ ponadto pokazy sprz´tu ratownictwa morskiego oraz piknik lotniczy.
hs

Maków Mazowiecki
UroczystoÊç os∏oni´cia Pomnika „Chwa∏a Poleg∏ym Saperom” i nadania parkowi miejskiemu nazwy „Park Sapera” odby∏a si´ 18 wrzeÊnia 2005 r. w Makowie Mazowieckim. Monument poÊwi´ci∏ ks. kmdr Leon Szot, Kanclerz Kurii Polowej. UroczystoÊç odby∏a si´ w ramach obchodów 60. rocznicy operacji rozminowywania kraju.
Mszy Êw. polowej na Rynku przewodniczy∏ ks. kmdr Szot. W kazaniu ks. p∏k Krzysztof Wyl´˝ek, kapelan polskich saperów powiedzia∏,
˝e saperzy, którzy oddali ˝ycie podczas rozminowywania kraju, uÊwi´cili t´ ziemi´ w∏asnà krwià. PodkreÊli∏, ˝e uczynili to z mi∏oÊci do Ojczyzny. „To dzi´ki ich krwi mo˝emy stàpaç po bezpiecznej ziemi ojczystej i ziemi makowskiej” – powiedzia∏. Doda∏, ˝e „pami´ç to êród∏o wolnoÊci narodu; gdy zniknie pami´ç, utraci si´ wolnoÊç”. Zaapelowa∏, by pami´ç o tragicznych dniach rozminowywania przekazaç nast´pnym pokoleniom.
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Nigdy z królami nie b´dziem w aliansach,
Nigdy przed mocà nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
S∏udzy Maryi!

Juliusz S∏owacki, PieÊƒ Konfederatów
Foto: Krzysztof St´pkowski

