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Od tej chwili [po przystàpieniu do Konfederacji Barskiej] 
losy Kazimierza Pu∏askiego potoczy∏y si´ w jednym kierunku 
– s∏u˝by obronie wiary katolickiej i wolnoÊci Ojczyzny

Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
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Liturgia
KoÊcio∏a

Drodzy Bracia i Siostry,
LudzkoÊç potrzebuje Chrystusa, „po∏a-
manego chleba”.
Wydaje si´, ˝e w dzisiejszych czasach spo-
∏ecznoÊç ludzka, miotana tragicznymi wyda-
rzeniami i kl´skami naturalnymi, jest pogrà-
˝ona w ciemnoÊciach. Niemniej jednak, jak
„tej nocy, kiedy zosta∏ wydany” (1 Kor 11,
23), tak˝e dzisiaj Jezus „∏amie chleb” (por.
Mt 26, 26) dla nas, gdy sprawujemy Eucha-
rysti´ i ofiaruje siebie pod sakramentalnym
znakiem mi∏oÊci do ca∏ego rodzaju ludzkie-
go. Z tego powodu podkreÊli∏em, ˝e „Eucha-
rystia nie jest tylko wyrazem komunii w ˝yciu
KoÊcio∏a; jest ona równie˝ programem soli-
darnoÊci dla ca∏ej ludzkoÊci” (Mane Nobi-
scum Domine, 27); jest ona „chlebem z nie-
ba”, który daje ˝ycie wieczne (por. J 6, 33)
i otwiera ludzkie serce na wielkà nadziej´.
Obecny w Eucharystii ten sam Odkupiciel,
który widzia∏ g∏odne t∏umy i by∏ przej´ty lito-
Êcià, „bo byli zn´kani i porzuceni, jak owce
nie majàce pasterza” (Mt 9, 36), poprzez

wieki okazuje wspó∏czucie biednej i cierpiàcej
ludzkoÊci. To w∏aÊnie w Jego imieniu duszpa-
sterze i misjonarze przemierzajà nieprzetarte
szlaki, by nieÊç „chleb” zbawienia dla wszyst-
kich. Sà nagleni ÊwiadomoÊcià, ˝e w zjedno-
czeniu z Chrystusem „centrum nie tylko dzie-
jów KoÊcio∏a, ale równie˝ historii ludzkoÊci
(por. Ef 1, 10; Kol 1, 15-20)” (Mane Nobi-
scum Domine, 6), mo˝na zaspokoiç najg∏´b-
sze pragnienia ludzkiego serca. Tylko Jezus
mo˝e zaspokoiç g∏ód mi∏oÊci i pragnienie
sprawiedliwoÊci rodzaju ludzkiego; tylko On
umo˝liwia ka˝demu cz∏owiekowi uczestnicze-
nie w ˝yciu wiecznym: „Ja jestem chlebem ˝y-
wym, który zstàpi∏ z nieba. JeÊli kto spo˝ywa
ten chleb, b´dzie ˝y∏ na wieki” (J 6, 51).

Wszystkim przekazuj´ b∏ogos∏awieƒstwo apo-
stolskie!

Watykan, 22 lutego 2005, 
Âwi´to Katedry Êw. Piotra.

Jan Pawe∏ II

16 paêdziernika – XXIX Niedziela Zwyk∏a
– Dzieƒ modlitw w intencji Ojca Âwi´tego
[Mt 22, 15-21]
„Oddajcie wi´c Cezarowi to, co nale˝y
do Cezara, a Bogu to, co nale˝y do Boga”
(Mt 22, 22).
Pu∏apka wydawa∏a si´ doskona∏a: wolno czy
nie wolno p∏aciç podatek cesarzowi? Gdyby
Pan Jezus odpowiedzia∏, ˝e wolno, mo˝na by
Mu zarzuciç kolaboracj´. Gdyby odpowie-
dzia∏, ˝e nie wolno, oskar˝ono by Go o jàtrze-
nie do buntu i zamieszek spo∏ecznych. A Pan
Jezus wykorzysta∏ t´ zastawionà na Niego pu-
∏apk´, ˝eby powiedzieç coÊ bardzo wa˝nego
dla nas wszystkich. Ka˝e sobie podaç monet´
podatkowà i od razu wprowadza nowy temat
do rozmowy. „Czyj to wizerunek widaç na tej
monecie?” Cesarski. „Zatem oddajcie cesa-
rzowi to, co cesarskie, ale Bogu oddajcie to,
co Bo˝e”. Na monecie jest wizerunek cesarza.
Ale w ka˝dym z nas jest wizerunek Bo˝y. Od-
daj wi´c Bogu to, co Bo˝e, oddaj Bogu same-
go siebie. JeÊli jestem stworzony na obraz Bo-
˝y i mam Bogu oddawaç samego siebie, to
znaczy, ˝e nie wolno mi byç niewolnikiem rze-
czy, nie wolno mi haƒbiç mojej godnoÊci chci-
woÊcià, nienawiÊcià, rozpustà. Bóg jest mi∏o-
Êcià. JeÊli zatem jestem stworzony na obraz
Bo˝y, to równie˝ dla mnie mi∏oÊç powinna byç
mojà pierwszà wytycznà ˝yciowà i najwa˝niej-
szym motywem mojego post´powania.

23 paêdziernika – XXX Niedziela Zwyk∏a
– Âwiatowy Dzieƒ Misyjny – Tydzieƒ Misyjny
[Mt 22, 34-40]
„B´dziesz mi∏owa∏ Pana Boga swego ca-
∏ym swoim sercem, ca∏à swojà duszà i ca-
∏ym swoim umys∏em” (Mt 22, 38).
Bóg pierwszy nas umi∏owa∏. To dlatego, ˝e ist-
niejemy i sami jesteÊmy zdolni do mi∏oÊci – je-
steÊmy kochani przez innych ludzi oraz mo˝e-
my kochaç innych.
Nigdy doÊç powtarzania, ˝e Bóg pierwszy nas
umi∏owa∏; je˝eli wi´c jestem kochany i sam
kocham innych, to dlatego, ˝e Bóg pierwszy
mnie umi∏owa∏. W∏aÊnie dlatego, jeÊli Go ko-
chamy z ca∏ego serca, ze wszystkich si∏ i my-
Êli, wówczas równie˝ nasza mi∏oÊç wzajem-
na uk∏ada si´ prawdziwie. Warto przypomnieç
bardzo przejmujàcy obraz biblijny, pokazujà-
cy t´ mi∏oÊç Boga do ludzi. Mianowicie, wyraz
„mi∏osierdzie” etymologicznie w j´zyku he-
brajskim pochodzi od s∏owa okreÊlajàcego ∏o-
no matki. Zatem kiedy Pismo Âwi´te mówi
o Bo˝ym mi∏osierdziu, za tym wyrazem stoi in-
tuicja, ˝e Pan Bóg kocha nas jak matka; ˝e je-
Êli widzi, jak my Mu si´ marnujemy, to jakby
„wn´trznoÊci” Mu si´ przewracajà z litoÊci
i pragnienia pomocy. Na tym tle mo˝na choç
troch´ zobaczyç, jak strasznà rzeczà jest
grzech. Bo grzech nasz Êwiadczy o tym, ˝e my
Bogu nie dowierzamy. Temu Bogu, który tak
bardzo nas ukocha∏.

Chleb po∏amany za ˝ycie Êwiata

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce:
UroczystoÊci pogrzebowe gen. Kazimierza
Pu∏askiego, Savannah (USA) 9.10.2005 r.

Módlmy si´, aby wierni uczestniczyli w dziele mi-
syjnym KoÊcio∏a tak przez modlitw´, jak i pomoc
materialnà

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAèDZIERNIK

Niedziela Misyjna
23 paêdziernika

Zdarza si´, ˝e misyjna dzia∏alnoÊç
KoÊcio∏a staje si´ przedmiotem ostrej
krytyki. Zarzuca si´ prowadzenie za
ràczk´, nadmierne wp∏ywy, manipu-
lacj´. Jest jednak pewne, ˝e KoÊció∏
który nie prowadzi dzia∏alnoÊci
misyjnej, powoli obumiera.
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Msz´ Êw. koncelebrowali ks. p∏k Jan Do-
mian i kapelan Armii Amerykaƒskiej. W Eu-
charystii uczestniczyli m.in. Min. Andrzej
Majkowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, Janusz Reiter, Ambasador RP
w Waszyngtonie, gen.
bryg. Kazimierz Sikor-
ski Attache Obrony,
Wojskowy, Morski
i Lotniczy, prof. Józef
Wróbel, Wiceprze-
wodniczàcy Stowarzy-
szenia „Wspólnota
Polska”, Iwona Stefa-
niak, Dyrektor Mu-
zeum im. Kazimierza
Pu∏askiego w Warce,
przedstawiciele Sto-
warzyszenia Szwa-
dronu Jazdy RP, Klubu
Weterana 9. Pu∏ku
Strzelców Konnych
oraz Polonia amery-
kaƒska. W czasie Li-
turgii Mszy Êw. pieÊni
wykonywa∏ Chór po-
lonijny z Kanady. 
Po Mszy Êw. procesji
˝a∏obnej, która prze-
sz∏a ulicami Savannah przewodniczy∏ bp
P∏oski. Trumna ze szczàtkami gen. Pu∏askie-
go spocz´∏a na lawecie armaty. W procesji
uczestniczyli mieszkaƒcy miasta w strojach
historycznych i pododdzia∏ „kadetów Pu∏a-
skiego”. Przy grobie, w intencji bohatera
Polski i Stanów Zjednoczonych modli∏ si´ Bi-
skup Polowy WP, duchowni ewangelicki
i prawos∏awny, a tak˝e przedstawiciel juda-
izmu. Szczàtki gen. Pu∏askiego zosta∏y z∏o-
˝one do nowego grobu wykonanego z bia-
∏ego marmuru. W godzinach popo∏udnio-
wych bp P∏oski wszed∏ na pok∏ad okr´tu
USS Roosevelt, gdzie otrzyma∏ pamiàtkowy
ryngraf od dowódcy tej jednostki. 
Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ 10 paêdzierni-
ka 2005 r. odnowiony grób i odrestaurowa-
ny pomnik gen. Pu∏askiego w Savannah.
Na mogile bohatera dwóch narodów wieƒ-
ce z∏o˝yli Min. Andrzej Majkowski, Amb. Ja-
nusz Reiter, gen. bryg. Sikorski, bp P∏oski
oraz delegacja Polonii amerykaƒskiej. Or-
ganizatorzy uroczystoÊci odczytali prokla-
macj´ dotyczàcà przyj´cia gen. Pu∏askiego
do Georgia Military Hall of Fame. W tym
dniu Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ sztandar
Synów Amerykaƒskiej Rewolucji. W uroczy-

stoÊci uczestniczy∏ Korpus Kadetów gen. 
Pu∏askiego z USA, poczet sztandarowy Klu-
bu Weterana 9. Pu∏ku Strzelców Konnych.
Wielu mieszkaƒców miasta mia∏o na sobie
stroje historyczne z czasów wojny o niepodle-

g∏oÊç. W godzinach po-
po∏udniowych bp P∏oski
modli∏ si´ w Sanktu-
arium Matki Bo˝ej Cz´-
stochowskiej w Doyle-
stown, Pennsylvania.
Pos∏ug´ w tym Sanktu-
arium pe∏nià Ojcowie
Paulini.
W dniu 8 paêdzierni-
ka 2005 r. bp P∏oski
g∏osowa∏ w Ambasa-
dzie RP w Waszyngto-
nie. W Savannah Inter-
national Trade & Con-
vention Center bp P∏o-
ski zosta∏ odznaczony
przez organizatorów
uroczystoÊci Medalem
Krajowego Stowarzy-
szenia Synów Amery-
kaƒskiej Rewolucji.
W koÊciele pw. Matki
Bo˝ej Królowej Polski

w Silver Spring k. Waszyngtonu 11 paêdzier-
nika 2005 r. bp P∏oski celebrowa∏ Msz´ Êw.
w intencji kombatantów i Polonii rejonu Wa-

szyngton. W Liturgii uczestniczyli tak˝e
przedstawiciele Ambasady RP w Waszyngto-
nie i polskiego Attache wojskowego. Polscy
kombatanci zrzeszeni sà w Stowarzyszeniu
Weteranów Armii Polskiej. W kazaniu Biskup
Polowy WP ukaza∏ rol´ Maryi w historii Pol-
ski. Zach´ca∏ tak˝e, aby wierni dostrzegali
wstawiennictwo NajÊwi´tszej Maryi Panny
w swoim ˝yciu. Po Mszy Êw. bp P∏oski spotka∏
si´ z Rodakami. Wielu z nich mówi∏o o t´sk-
nocie za krajem rodzinnym, który wielu mu-
sia∏o opuÊciç podczas II wojny Êwiatowej. 
Na plebanii uczestnicy uroczystoÊci obejrzeli
wystaw´ zorganizowanà z okazji 25-lecia po-
wstania NSZZ „SolidarnoÊç”. UroczystoÊç za-
koƒczy∏a polonijna agapa. Biskup Polowy wy-
razi∏ wdzi´cznoÊç mjr. Krzysztofowi Zielskiemu,
który wspiera polskich kombatantów w USA. 
Jednym z wa˝niejszych wydarzeƒ podczas
wizyty duszpasterskiej Biskupa Polowego WP
gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego w USA by∏y
odwiedziny w Kurii Ordynariatu Polowego
Armii Amerykaƒskiej. Bp P∏oski spotka∏ si´
11 paêdziernika 2005 r. z dwoma pomocni-
czymi biskupami polowymi Armii Amerykaƒ-
skiej: Johnem J. Kaisingiem i Richardem B.
Higginsem. Rozmowa dotyczy∏a zagadnieƒ
organizacyjnych i duszpasterskich pos∏ugi
w wojsku w Polsce i w Stanach Zjednoczo-
nych. Duszpasterstwem Armii Amerykaƒskiej
kieruje Biskup Polowy Abp Edwin F. O’Brien.
W Ordynariacie Amerykaƒskim pos∏ug´ pe∏-
ni trzech biskupów pomocniczych: Joseph
Walter Estabrook, John J. Kaising oraz Ri-
chard Higgins. Biskup R. Higgins ukoƒczy∏
kurs pilota˝u i jako jedyny biskup polowy
posiada uprawnienia do kierowania samo-
lotami. WÊród ˝o∏nierzy amerykaƒskich po-
s∏ug´ pe∏ni ponad 1 tys. kapelanów. 
Organem koordynujàcym prac´ duszpaster-
skà jest Kuria Biskupia o rozbudowanej ad-
ministracji. Kuria posiada szereg wydzia∏ów.

Pogrzeb szczàtków gen. Kazimierza Pu∏askiego w Savannah 

Bezinteresownie s∏u˝y∏ Narodowi 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ 9 paêdziernika 2005 r.
uroczystej Mszy Êw. w intencji gen. Kazimierza Pu∏askiego w Katedrze Êw. Ja-
na Chrzciciela w Savannah, Georgia w USA. W kazaniu Biskup Polowy ukaza∏
pi´kno ˝ycia gen. Kazimierza Pu∏askiego. Powiedzia∏ m.in.: „Sk∏adamy dziÊ po-
nownie ho∏d pami´ci genera∏a Pu∏askiego, wspominajàc jego oddanie sprawie
wolnoÊci, jego bezinteresownà s∏u˝b´ naszemu narodowi oraz jego wk∏ad w spra-
w´ uzyskania niepodleg∏oÊci Stanów Zjednoczonych. Jego bezgraniczne oddanie
idea∏om wolnoÊci jest dla nas, jego przybranych rodaków, êród∏em natchnienia
w czasach dzisiejszych. Jego imi´ i czyny pozostajà tak samo ˝ywe w sercach jego
rodaków, jak i w sercach ludzi ca∏ego Êwiata”. Bp P∏oski 10 paêdziernika 2005 r.
poÊwi´ci∏ nowy grób i odnowiony pomnik gen. Pu∏askiego. 

cd. na str. 4

Modlitwa przy szczàtkach gen. Kazimierza Pu∏askiego
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Mal. Juliusz Kossak, Kazimierz Pu∏aski pod Cz´stochowà



Istnieje tak˝e Trybuna∏ Sàdowy. W ciàgu roku
do Kurii sp∏ywa ok. 5.000.000 ró˝nego ro-
dzaju pism (wpisów metrykalnych, meldun-
ków duszpasterskich, poleceƒ i rozkazów). 
Amerykaƒskie duszpasterstwo wojskowe wy-
da∏o specjalny modlitewnik przeznaczony dla
˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Iraku. Jest on
odporny na warunki atmosferyczne. Ksi´˝y ka-
pelanów wspierajà Rycerze Kolumba 
– stowarzyszenie osób Êwieckich. Stowarzysze-
nie to prowadzi m.in. domy dla weteranów
i kombatantów. Rycerze Kolumba odznaczyli
Biskupa Polowego specjalnym medalem. 
Amerykaƒscy Biskupi Polowi podzi´kowali
Biskupowi P∏oskiemu za pos∏ug´ polskich
kapelanów wÊród amerykaƒskich ˝o∏nierzy
na misjach wojskowych, zw∏aszcza w Iraku
i w Afganistanie. Biskup P∏oski wyrazi∏
wdzi´cznoÊç za dobrà wspó∏prac´ pomi´-
dzy kapelanami amerykaƒskimi i polskimi.
W spotkaniu w kurii uczestniczyli tak˝e Ryce-
rze Kolumba, którzy b´dàc organizacjà
charytatywnà pragnà nawiàzaç kontakty
z Caritas Ordynariatu Polowego WP. 
Ksi´˝a Biskupi Polowi celebrowali Msz´ Êw.
w kaplicy w Kurii Polowej, w której uczestni-
czyli pracownicy kurii oraz Rycerze Kolum-
ba. W spotkaniu i w celebrze Mszy Êw. bra∏
tak˝e udzia∏ ks. p∏k Jan Domian, Kapelan
przy Urz´dzie Prezydenta RP. 
Biskup P∏oski wraz z ks. p∏k Janem Domia-
nem zwiedzili Katedr´ Polowà w towarzy-
stwie polskich Sióstr S∏u˝ek, które tutaj pe∏-
nià swà pos∏ug´. 

Zjk, rch 
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PoÊwi´cenie
sztandaru

Synów
Amerykaƒskiej

Rewolucji

Bp P∏oski zwiedzi∏ okr´t USS „Roosevelt”

Kondukt pogrzebowy
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Kim by∏ genera∏ Kazimierz Pu∏aski, któ-
rego Prezydent Stanów Zjednoczonych
nazwa∏ „przybranym rodakiem”?! 
Kazimierz Pu∏aski by∏ Polakiem! Urodzi∏ si´
w Polsce, w Warszawie, w dniu 6 marca
1745 roku, w rodzinie Józefa i Marianny
z Zieliƒskich. Wraz z rodzeƒstwem dzieciƒ-
stwo sp´dzi∏ we wsi Winiary ko∏o Warki.
Pierwsze nauki pobiera∏ w miejscowej szkole
parafialnej. Nast´pnie kszta∏ci∏ si´ w War-
szawie, w szkole ksi´˝y teatynów. 
Gdy w obronie swobód obywatelskich, nie-
podleg∏oÊci kraju i wiary katolickiej, w dniu
29 lutego 1768 roku, w Barze na Podolu za-
wiàzana zosta∏a Konfederacja Barska,
zbrojny zwiàzek polskiej szlachty, wów-
czas dwudziestotrzyletni Kazimierz Pu∏a-
ski, idàc za przyk∏adem swojego ojca
Józefa, razem ze swoimi braçmi Fran-
ciszkiem i Antonim, przystàpi∏ do Konfe-
deracji. 
Od tej chwili losy Kazimierza Pu∏a-
skiego potoczy∏y si´ w jednym kie-
runku – s∏u˝by obronie wiary kato-
lickiej i wolnoÊci Ojczyzny.
Na pierwszym miejscu postawi∏ walk´
z obcà przemocà i w tej walce na terenie
Rzeczypospolitej, jak te˝ poza jej grani-
cami, zapisa∏ si´ w pami´ci potomnych,
jako przyk∏ad patriotyzmu i m´stwa. 
Reprezentowa∏ niezwyk∏e umi∏owanie
wolnoÊci i niezachwianà wiar´ w zwyci´-
stwo. 
Kazimierz Pu∏aski wyró˝nia∏ si´ niezwy-
k∏à odwagà i m´stwem. 
By∏ przedstawicielem wojujàcej m∏odzie-
˝y polskiej, która nie zgadza∏a si´ z takà
politykà wewn´trznà i mi´dzynarodowà,
która prowadzi∏a Ojczyzn´ do utraty
niepodleg∏oÊci. 
Kazimierz Pu∏aski w jednym z listów za-
chowanych z owych czasów pisa∏: „Niczym
na Êwiecie od szczerych ch´ci moich ku Oj-
czyênie nie b´d´ oddalony, nie spodziewam
si´ zysku innego, jak Êmierç jednà, której
honor Boga i Ojczyzny oczekuj´ w azar-
dach, w nieskazitelnej cnocie zostawiç mi
nale˝y.” 
Zwyci´ska obrona Jasnej Góry przed nacie-
rajàcymi wojskami rosyjskimi przez Pu∏askie-
go i jego oddzia∏ przynios∏y mu du˝y rozg∏os
i uznanie nie tylko w Polsce. Zaj´cie twierdzy
da∏o równie˝ konfederatom Pu∏askiego sta-
∏à baz´, z której wygodnie by∏o penetrowaç
Ma∏opolsk´ i organizowaç wypady na nie-
przyjaciela. Jesienià 1771 roku w Warsza-
wie podj´ta zosta∏a przez konfederatów pró-
ba porwania Stanis∏awa Augusta Poniatow-
skiego. Udzia∏ Kazimierza Pu∏askiego
w przygotowaniach do zamachu by∏ bez-
sprzeczny. Tym samym jego dalszy pobyt
w kraju sta∏ si´ niemo˝liwy. 
W koƒcu maja 1772 r. odjecha∏ z Cz´stocho-
wy w tajemnicy, pozostawiajàc ostatni rozkaz
towarzyszom broni: „Wzià∏em or´˝ do r´ki
dla dobra publicznego, dla niego˝ z∏o˝yç go

musz´: ... Zwiàzek trzech paƒstw pot´˝nych
odejmuje nam wszelkie Êrodki obrony,
a sprawa, do której wplàtany jestem, utrud-
nia∏aby mi przeprowadzenia dla was kapitu-
lacji ∏àczàc was z moim nieszcz´Êciem. Znam
waszà gorliwoÊç i waszà odwag´ i pewnym
jestem, ˝e gdy szcz´Êliwsze zdarzà si´ oko-
licznoÊci dla s∏u˝enia Ojczyênie, b´dziecie ta-
kimi samymi, jakimi byliÊcie ze mnà”. 
Kazimierz Pu∏aski w sztuce wojennej repre-
zentowa∏ wielki talent dowódczy i taktyczny.
Bywa∏ huzarem i dragonem, piechurem
i u∏anem. By∏ niezwykle aktywny i odwa˝ny,
czym wzbudza∏ nie tylko l´k u wrogów, ale

nawet szacunek. Dowódcy carskich korpu-
sów uwa˝ali Pu∏askiego za najbardziej
groênego i najtrudniejszego przeciwnika. 
Sam nigdy nie zabiega∏ o awanse, zdajàc so-
bie spraw´, ˝e nie jest politykiem ani dwor-
skim intrygantem. Jego ̋ ywio∏em by∏a wal-
ka kierowana przez ˝o∏nierski instynkt,
a nie zimna kalkulacja i strategia sztabu. 
Pu∏aski opuszcza swojà umi∏owanà Ojczyzn´
w 1772 roku. Przez kilka lat zmuszony jest
przebywaç w Niemczech i we Francji. Zafa-
scynowany wyzwoleƒczà wojnà narodu ame-
rykaƒskiego z jego angielskimi kolonizatora-
mi, decyduje si´ wziàç w niej udzia∏. 
Beniamin Franklin – pe∏nomocnik Kongresu
Amerykaƒskiego w Pary˝u – rekomendujàc
go Georgowi Washingtonowi, da∏ nast´pujà-
ce Êwiadectwo: 
„Hrabia Pu∏aski z Polski, oficer s∏ynny w ca∏ej
Europie z odwagi i post´powania swego
podczas obrony wolnoÊci kraju, przeciwko
t´gim pot´gom: Rosji, Austrii i Prus...”.
W dniu 23 lipca 1777 roku Kazimierz Pu∏a-
ski znalaz∏ si´ na ziemi amerykaƒskiej. Pod-
czas spotkania z Georgem Washingtonem

w kwaterze g∏ównej w pobli˝u Filadelfii po-
wiedzia∏: „I come here, where Freedom is be-
ing defended, to serve it, and to live or die
for it”, tzn. Przyby∏em tutaj, gdzie wolnoÊci
nale˝y broniç, i jestem dla niej gotowy s∏u˝yç,
˝yç a nawet za nià umrzeç.
Genera∏ Washington, po pierwszym spotka-
niu z Pu∏askim, w liÊcie do Kongresu Amery-
kaƒskiego napisa∏: „…Pu∏aski, tak samo jak
my, walczy∏ w obronie wolnoÊci i niepodle-
g∏oÊci kraju swego i poÊwi´ci∏ przez zapa∏
do celu tego fortun´ swojà. Wynika stàd tytu∏
dla naszego szacunku, który powinien
za nim przemawiaç, o ile przemawiaç b´dzie
dobro s∏u˝by”. 
Kazimierz Pu∏aski otrzyma∏ dowództwo
nad amerykaƒskà kawalerià, rodzajem wojsk

dotychczas nieznanych w armii amery-
kaƒskiej. Ju˝ 15 wrzeÊnia 1777 roku
Continental Kongres mianowa∏ go gene-
ra∏em kawalerii, zaÊ 28 marca 1778 ro-
ku ten˝e Kongres zatwierdzi∏ status Le-
gionów Pu∏askiego. 
Ambitny dowódca Pu∏aski wydaje
na umundurowanie i wy˝ywienie podle-
g∏ych mu ̋ o∏nierzy resztki swojego osobi-
stego majàtku. W pewnym momencie
genera∏ Pu∏aski napisze o sobie: „Entu-
zjastyczny zapa∏ dla szlachetnej sprawy
o˝ywiajàcy Ameryk´ i pogarda dla
Êmierci pobudzi∏ mnie do przyj´cia s∏u˝-
by waszej i pochlebiam sobie przy tym,
˝e b´d´ doÊç szcz´Êliwym, aby uzyskaç
uznanie i zadowolenie wasze (…).
Wszak˝e taki by∏ mój los, ˝e nic oprócz
honoru nie utrzymuje mnie w s∏u˝bie…”. 
W uznaniu dzia∏alnoÊci Pu∏askiego, ge-
nera∏ Washington tak pisa∏ do niego:
„Bezinteresowna i niezmienna gorliwoÊç
w s∏u˝bie daje ci prawo do szacunku
obywateli amerykaƒskich i zapewnia ci
mój szacunek”. 
Stojàc na czele Legionu Pu∏aski toczy∏
bitwy pod Little Egg Harbor w stanie

New Jersey, a potem wiosnà i latem 1779
roku w Karolinie P∏d., broniàc miasta Char-
leston. 9 paêdziernika 1779 roku bra∏ udzi-
a∏ w szturmie na redut´ nieprzyjaciela
pod Savannah. Ju˝ w kilka minut po rozpo-
cz´ciu szar˝y dosi´g∏a go kula z angielskie-
go kartacza. Ci´˝ko ranny zosta∏ przenie-
siony na statek „Wasp”. Dwa dni trwa∏y
zmagania ze Êmiercià.
W dniu 11 paêdziernika 1779 roku, ge-
nera∏ Kazimierz Pu∏aski zmar∏, sk∏adajàc
swoje ˝ycie za wolnoÊç waszà i naszà,
za wolnoÊç Narodu Polskiego i Narodu
Amerykaƒskiego. Ju˝ nast´pnego mie-
siàca Kongres uchwali∏ wystawiç pomnik
na jego czeÊç. Tak˝e w 1854 roku w Cen-
trum Savannah postawiono mu bardzo
okaza∏y monument.
˚ycie i Êmierç genera∏a Kazimierza Pu∏a-
skiego, wielkiego polskiego patrioty, a jed-
noczeÊnie „przybranego rodaka” Ameryka-
nów, prowadzà nas do s∏ów Jezusa Chrystu-
sa wzywajàcego swoich uczniów, czyli nas,
do kroczenia drogà powo∏ania do dosko-
na∏oÊci. 

Fragmenty kazania Biskupa Polowego Tadeusza P∏oskiego 
wyg∏oszonego podczas uroczystoÊci pogrzebowych szczàtków 
Genera∏a Kazimierza Pu∏askiego w Katedrze Êw. Jana Chrzciciela w Savannah

Nikt z nas nie ˝yje dla siebie…

Fot. Ks. p∏k Jan Domian
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Choç fizycznie nie ma Go wÊród nas – to
jednak g∏´boko wierzymy, ˝e duchem
jest z nami i wstawia si´ za nami u Boga
– powiedzia∏a do zgromadzonych w so-
botni wieczór 15 paêdziernika 2005 r.
w Katedrze Polowej Paulina Kamiƒska,
córka oficera z Parafii wojskowej pw.
Matki Bo˝ej Hetmanki ˚o∏nierza Polskie-
go w ˚aganiu, we wspó∏pracy z ks. mjr.
Paw∏em Piontkiem – oboje reprezentujà-
cy pokolenie zwane dziÊ pokoleniem
JP II – przygotowali scenariusz wieczoru
s∏owno-muzycznego „˚o∏nierskie
serca w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II”.
– „JesteÊ m∏ody” rozleg∏ si´ w Ma-
drycie pe∏en mi∏oÊci okrzyk m∏odzie-
˝y. By∏ to poczàtek goràcego dialogu
m∏odzie˝y i m∏odego cz∏owieka
o czu∏ym uÊmiechu, liczàcego 83
wiosny – powiedzia∏ m.in. w homilii
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tade-
usz P∏oski.

Mszà Êw. w intencji rych∏ej beatyfikacji Ja-
na Paw∏a II oraz wieczorem s∏owno-mu-
zycznym pt. ˚o∏nierskie serca w ho∏dzie
Janowi Paw∏owi II Ordynariat Polowy za-
inaugurowa∏ obchodzony po raz 5.
w naszej ojczyênie Dzieƒ Papieski. Has∏o
tegorocznego – Jan Pawe∏ II – Or´downik
Prawdy. O wyniesienie do chwa∏y o∏tarzy Pa-
pie˝a Polaka modlili si´ w Katedrze Polowej
˝o∏nierze, kapelani, alumni seminarium woj-
skowego oraz laureaci i uczestnicy Konkursu
Papieskiego, og∏oszonego po Êmierci Ja-
na Paw∏a II. 
Mszy Êw. koncelebrowanej przewodniczy∏
i homili´ wyg∏osi∏ Biskup Polowy WP Tadeusz
P∏oski.
Biskup P∏oski przypomnia∏ g∏ówne wàtki na-
uczania Jana Paw∏a II, sk∏adajàce si´ na prze-
s∏anie, które zostawi∏ nam, ludziom III tysiàcle-
cia.
Pierwsze s∏owa tego przes∏ania: Nie l´kajcie
si´, skierowa∏ do Êwiata podzielonego wów-
czas na dwa bloki polityczno-militarne, stra-
szàce si´ nawzajem arsena∏ami nuklearnymi,
powiedzia∏ biskup polowy...
Papie˝ g∏osi∏ wspó∏czesnemu Êwiatu, ˝e jedy-
nà skutecznà terapià na niepokój, strach
i nienasycenie jest zawierzenie Chrystusowi
i uczestnictwo w jego pos∏annictwie. Z tym

przes∏aniem Jan Pawe∏ II postanowi∏ wkroczyç
w obszar polityki, ekonomii i kultury.
Cierpienie, naucza∏, jest cz´Êcià tajemnicy ˝y-
cia cz∏owieka na ziemi, ale z∏àczenie go
z Krzy˝em Chrystusa nobilituje je i mo˝e uczy-
niç b∏ogos∏awieƒstwem, podkreÊla∏ Jan Pawe∏
– Êwiadek cierpienia i nadziei.
– Jan Pawe∏ II da∏ si´ poznaç jako wnikliwy kry-
tyk wspó∏czesnej cywilizacji – podkreÊli∏ dalej
bp P∏oski. èród∏em wielu zagro˝eƒ, mówi∏ Jan
Pawe∏ II, jest post´pujàca sekularyzacja kultury
zachodniej. – JeÊli traci si´ wra˝liwoÊç na Bo-

ga – a cz∏owiek jest stworzony na obraz i po-
dobieƒstwo Boga – to traci si´ równie˝ wra˝li-
woÊç na cz∏owieka. Filozofia „Êmierci Boga”
musi prowadziç do uÊmiercenia cz∏owieka ja-
ko ˝yjàcej ikony Boga. Odchodzenie od Boga
Jan Pawe∏ II uwa˝a∏ za êród∏o cywilizacji Êmier-
ci, która legalizuje aborcj´ i eutanazj´.
Jako niestrudzony obroƒca wolnoÊci Jan Pa-
we∏ II podkreÊla∏, ˝e wolnoÊç nie jest celem sa-
mym w sobie, lecz warunkiem praktykowania
wartoÊci. WolnoÊç oderwana od prawdy
o cz∏owieku wyradza si´ w samowol´, a w ˝y-
ciu politycznym w przemoc i arogancj´ w∏adzy.
Dlatego upad∏ komunizm, bo by∏ to system
oparty na k∏amstwie i na b∏´dnej koncepcji
cz∏owieka – skolektywizowanego i oderwane-
go od religii, przypomnia∏ nauczanie Ja-
na Paw∏a II Biskup P∏oski...
Po Mszy Êw. poeci w mundurach i z rodzin woj-
skowych z ró˝nych garnizonów Polski s∏owem
poezji i prozy mówili, kim dla nich by∏ Ojciec
Âwi´ty.

W Katedrze zapanowa∏ pó∏mrok, a na tronie
papieskim, na którym Jan Pawe∏ II siedzia∏
podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny
w 1999 r., klerycy po∏o˝yli bukiet kwiatów. 
Z g∏oÊników rozleg∏y si´ s∏owa Ojca Âw. skie-
rowane do ˝o∏nierzy, ilustrowane pi´knymi ka-
drami z pielgrzymek papieskich.
Wiersze 17 laureatów Konkursu Papieskiego
recytowali: Anna Celmer-Falkiewicz, Paulina
Kamiƒska, Gabrysia Wodziƒska, klerycy z Die-
cezji Wojskowej. Recytacje by∏y przeplatane
kolejnymi zwrotkami „Barki” w wykonaniu

Chóru Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego. 

Prezentowane by∏y utwory: st. chor.
Grzegorza Jasianka „Smutek ˝o∏nie-
rza” (wiersz powsta∏ w Iraku), mjr. An-
drzeja Szutowicza „Prace gospodarcze
1987 r.”, st. sier˝. Edwarda Âwiecy
„˚egnaj Ojcze” (Âlàski Oddzia∏ Stra˝y
Granicznej w G∏ucho∏azach), szer. Sta-
nis∏awa Piszczka „Serduszko Lolka”,
szer. Wojciecha St´pa∏y „˚o∏nierskie
serce”, mar. Tomasza Âwi´cikowskiego
„Nawrócenie” S∏owami mi∏oÊci do pa-
pie˝a przemówi∏y te˝ dzieci z rodzin
wojskowych: Gabrysia Wodziƒska
(11 lat) „Do Papy”, Anetka Korpalska
(10 lat) z Torunia, Alicja Buczkowska 
(8 lat) z ̊ agania, Emilia ̧ ata (8 lat), Ka-

sia Bajer (9 lat) z ˚agania.
S∏owa papieskiej homilii do M∏odzie˝y – mó-
wiàce m.in. o koniecznoÊci stawiania sobie wy-
magaƒ w sytuacji, gdy inni od nas nie wyma-
gajà – poprzedzi∏y utwory napisane przez m∏o-
dzie˝ z parafii garnizonowych: Paulin´ Kamiƒ-
skà, Sandr´ Tejz´.
Po wys∏uchaniu ostatniej zwrotki „Barki” – napi-
sanej po Êmierci Papie˝a przez Biskupa Zawit-
kowskiego, us∏yszeliÊmy wiersze „Totus Tuus”
Andrzeja Wodziƒskiego, syna oficera Armii
Krajowej, Józefy Bednarz z Glinnika, Marty
Biernackiej ze Szczecinka oraz na zakoƒczenie
melodyjny wiersz (akompaniowali na gitarze 
i organach klerycy z seminarium wojskowego)
sier˝. sztab. Piotra Koniuszka z Orkiestry Garni-
zonowej w Szczecinie „De Labore Solis”. Na-
grody i wyró˝nienia wr´czy∏ laureatom i uczest-
nikom Konkursu Papieskiego oraz pob∏ogos∏a-
wi∏ wszystkich Biskup Polowy Tadeusz P∏oski. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

St. chor. Grzegorz Jasianek (l. 29) – 8. Ba-
talion Radiotechniczny w Lipowcu k. Szczytna,
przedstawiciel pokolenia JP II:
– Nagrodzony w konkursie wiersz „Smutek ˝o∏-
nierza” zosta∏ przeze mnie napisany w czasie
trwania misji stabilizacyjnej w Iraku, w Camp
Echo w Ad Diwaniyah, gdzie przebywa∏em
od stycznia do lipca br. To by∏o kilka dni
po Êmierci Jana Paw∏a II. Pami´tam, ˝e z na-
szym kapelanem ks. p∏k. Waldemarem Rawiƒ-
skim – w ekipie osób, która pomaga∏a przy or-
ganizacji pracy kaplicy – zastanawialiÊmy si´
nad tym, co zrobiç, by w tych szczególnych dni-
ach polscy ˝o∏nierze katolicy, choç nie tylko, bo
byli te˝ protestanci, byli razem. Podczas przygo-
towywania materia∏ów do wspólnego czuwania

modlitewnego zrodzi∏a si´ we mnie g∏´boka po-
trzeba, by do∏o˝yç swojà cegie∏k´. Dzi´ki stronie
internetowej Ordynariatu Polowego dowiedzia-
∏em si´, ˝e Biskup Polowy og∏osi∏ konkurs. Serce
mi mówi∏o, ˝e musz´ w ten sposób podzi´ko-
waç naszemu Papie˝owi za ca∏e dobro, które
nam dawa∏ swoim ˝yciem i nauczaniem.
Kiedy wspólnie, tam na obczyênie, prze˝ywali-
Êmy ka˝dà niedziel´ w kaplicy polowej w Ira-
ku, czy te˝ po Mszy Êw. Êledzàc transmisje
z Watykanu, to s∏owa Ojca Êw. us∏yszane tam
w styczniu, lutym czy w marcu dociera∏y do nas
jakby z innej perspektywy. Byç mo˝e w Polsce
nie dostrzega∏em g∏´bi tych s∏ów, mo˝e nie do-
ciera∏y do mnie w tak wyrazisty sposób, jak
tam z oddali, w Iraku. Ten przekaz nabra∏ dla

mnie g∏´bszego wymiaru; zrozumia∏em, ˝e je-
stem nie w tym miejscu, gdzie powinienem
byç. Zrozumia∏em wyraênie, ˝e moje osobiste
prze˝ycia i problemy nale˝y transformowaç
poprzez nauk´ Ojca Êw. Moja twórczoÊç jest
tylko wyrazem mi∏oÊci do Ojca Êw.
Moje pierwsze próby poetyckie wià˝à si´
z osobà Ê.p. Stanis∏awa Gliƒskiego, mojego
polonisty, który zaszczepi∏ nam mi∏oÊç do pol-
skiej poezji. Wielkie wra˝enie zrobi∏a na mnie
interpretacja mojego wiersza w powiàzaniu
z muzykà, nabra∏ dzi´ki temu zupe∏nie niezwy-
k∏ego wyrazu. Czy ˝yjemy w czasach niesprzy-
jajàcych ekspresji poetyckiej? Czy wspó∏czesny
cz∏owiek nie potrzebuje poezji? MyÊl´, ˝e w∏a-
Ênie wspó∏czesny cz∏owiek bardzo potrzebuje

˚o∏nierskie serca w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II
V D Z I E ¡  P A P I E S K I

Laureaci Konkursu Papieskiego powiedzieli „Naszej S∏u˝bie”: 
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Na r´ce dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
p∏k. Jacka Macyszyna portret Jana Paw∏a II,
wykonany z ceramiki z Parady˝a, wed∏ug fo-
tografii Arturo Mari, przekaza∏ autor projek-

tu, Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia
Autorów Polskich. Wr´czajàc portret Pan Zbi-
gniew Gretka powiedzia∏, ˝e 12 dni temu
przyjà∏ go Papie˝ Benedykt XVI i z wielkà ra-

doÊcià uca∏owa∏. – Wierz´, ˝e Muzeum Woj-
ska Polskiego, „klejnot w koronie Or´˝a Pol-
skiego NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej”, po-
wiedzia∏ autor, b´dzie godnym miejscem
uczczenia Papie˝a Polaka. Wszyscy na ca∏ej
ziemi zostaliÊmy obdarzeni jego mi∏oÊcià, te-
raz ka˝dy b´dzie móg∏ tu stanàç przed nim
i pomodliç si´ – powiedzia∏ Zbigniew Gretka.
W dowód wdzi´cznoÊci i uznania za wytrwa∏à,
„pe∏nà wyrzeczeƒ prac´ duszpasterskà w win-
nicy ˝o∏nierskiej” kolejny portret otrzyma∏ Bi-
skup Polowy Tadeusz P∏oski. Jak podkreÊli∏
ofiarodawca, niech ten dar b´dzie pomocà,
bo „w biskupstwie i kap∏aƒstwie trosk niema-
∏o, ale ˝o∏nierzy dostatek”.

Anio∏ Paƒski i Barka dla Jana Paw∏a II
w Muzeum Wojska Polskiego

V D Z I E ¡  P A P I E S K I

Do Muzeum Wojska Polskiego 16 paêdziernika 2005 r. przyby∏ na godzin´ 12.00 
Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz P∏oski. – „W tym szczególnym dniu i w tej
szczególnej chwili, kiedy pielgrzymi ∏àczà si´ duchowo z Janem Paw∏em II w modli-
twie i gromadzà na Placu Êw. Piotra razem z Jego nast´pcà Benedyktem XVI, by
wspólnie modliç si´ tà modlitwà, o którà prosi∏ nas nasz wielki Rodak, zechciejmy
modliç si´ razem w intencji jego beatyfikacji” – zach´ci∏ Biskup goÊci i gospodarzy
Muzeum Wojska Polskiego do Modlitwy Anio∏ Paƒski. 
W Muzeum Wojska Polskiego mo˝na jeszcze obejrzeç ekspozycj´ „Ojciec Âwi´ty
z Wojskiem Polskim”, a zbiory sta∏e Muzeum, zwiàzane tematycznie z duszpaster-
stwem wojskowym, wzbogaci∏y si´ o cenny portret Jana Paw∏a II, z limitowanej se-
rii. Portrety te otrzymujà ludzie zwiàzani z KoÊcio∏em i Osobà Jana Paw∏a II. Jako
pierwszy otrzyma∏ ten portret Papie˝ Benedykt XVI.

poezji, chocia˝ sobie cz´sto tego nie uÊwiada-
mia w szalonym p´dzie nie wiadomo za
czym... Poezja daje szans´, by si´ zatrzymaç,
zastanowiç nad swoim ˝yciem... I mo˝e zmie-
niç na lepsze...

Gabrysia Wodzyƒska (11 l.) – uczennica
Szko∏y Podstawowej nr 8, 1. Warszawskiej Dy-
wizji Piechoty z Legionowa. Podczas wieczoru
poezji w Katedrze Polowej recytowa∏a wiersze
nades∏ane na konkurs papieski przez dzieci.
Towarzyszy∏a jej katechetka i wychowawczyni:
– Mój wiersz nazywa si´ „Do Papy”. Powsta∏
na kole teatralnym. Pani mówi∏a o Êmierci Ja-
na Paw∏a II. Siedzia∏am wtedy w ∏awce, wzi´∏am
ró˝aniec do r´ki i zacz´∏am pisaç wiersz. Na ró-
˝aƒcu modl´ si´ cz´sto, bo wiem, ˝e to ulubio-
na modlitwa Jana Paw∏a II. W koncercie, który
si´ przed chwilà zakoƒczy∏, poruszy∏a mnie tak
du˝a iloÊç ludzi, którzy napisali wiersze i wspo-
mnienia, bo kocha Ojca Âwi´tego. MyÊl´, ˝e to
by∏o takie wzruszajàce. Wiersze pisz´ od roku
i sprawia mi to du˝à radoÊç. Najbardziej ciesz´
si´ nie z tego, ˝e mog∏am si´ ujawniç (wystàpiç
przed publicznoÊcià), ale z tego, ˝e mog∏am
mówiç te wiersze o Janie Pawle. Modl´ si´, ˝e-
by jak najszybciej zosta∏ Êwi´tym.

El˝bieta Warszawik (wychowawczyni Gabry-
si w klasach 1-3): 
– Talent Gabrysi ujawni∏ si´ ju˝ w klasie pierw-
szej. Bra∏a udzia∏ w konkursach recytatorskich.
Oprócz wyjàtkowego talentu, który ujawni∏ 
si´ bardzo wczeÊnie, Gabrysia ma niezwyk∏y
wdzi´k; mimika twarzy i wyraz oczu sk∏adajà
si´ na wspania∏à ekspresj´, co dzisiaj mieliÊmy
okazj´ zobaczyç. Tak, ˝e moja rola polega∏a
tylko na drobnych wskazówkach.

Maria Gluza (katechetka Gabrysi): 
– Gabrysia oprócz wierszy pisze równie˝ teksty
modlitw. Zauwa˝y∏am bardzo wczeÊnie, ˝e ju˝
jako ma∏e dziecko Gabrysia, bardzo skupio-
na, pi´knie si´ modli. Na 25-lecie Pontyfikatu
Jana Paw∏a II zdoby∏a wyró˝nienie w konkursie
recytatorskim.

Mjr Andrzej Szutowicz (JW. 1906 w Wa∏czu
– jeden ze sk∏adów materia∏owych jednostki
mieÊci si´ w Drawnie, gdzie s∏u˝y major. Ostat-
ni dowódca 7. Okr´gowej Sk∏adnicy Sprz´tu

In˝ynieryjnego Materia∏ów Wybuchowych.
W 1999 r. jednostka przemianowana na Sk∏ad
Drawno, a reforma zdegradowa∏a pana ma-
jora z dowódcy na kierownika sk∏adu).
– Trzy wiersze, które nades∏a∏em na konkurs
papieski, sà zwiàzane z okresem mojej s∏u˝by
w batalionie saperów w Stargardzie Szczeciƒ-
skim. O konkursie przeczyta∏em w „Naszej

S∏u˝bie”, którà czytam regularnie. W zasadzie
to nie sà wiersze, tylko rymowanki, w których
opowiadam o pewnych epizodach z przesz∏o-
Êci, myÊl´, ˝e wa˝nych. JeÊli chodzi o wiersz
„Prace Gospodarcze 1987 r.”, to chc´ podkre-
Êliç, by∏em autentycznym Êwiadkiem opisane-
go wydarzenia.
Z oficerem, który dowodzi∏ operacjà wysadze-
nia koÊcio∏a w Zegrzu (nie by∏ z naszej jednost-
ki), rozmawia∏em tu˝ przed wysadzeniem. Na

wysokoÊci mojego wzrostu mury by∏y bardzo
grube i tym saperom, którzy niestety to robili,
wysadzenie nastr´cza∏o du˝e trudnoÊci. To nie
byli saperzy z mojego batalionu, poniewa˝
wszyscy, oprócz jednego, odmówili wykonania
tego rozkazu. Jeden si´ waha∏, powiedzia∏, ˝e
mo˝e si´ podjàç tego zadania, ale musi sko-
rzystaç z literatury fachowej. Pojecha∏ do do-
mu, wzià∏ zwolnienie lekarskie i ju˝ nie wróci∏.
Gdy nasz dowódca Marz´cki dowiedzia∏ si´
o tym projekcie, strasznie si´ zdenerwowa∏, ˝e
w ogóle ten, który nami wtedy dowodzi∏, po-
wzià∏ w ogóle takà myÊl o zniszczeniu koÊcio∏a
(co prawda by∏ ju˝ mocno zniszczony zarówno
w czasie wojny jak i zaniedbany po wojnie).
Ale to by∏o ju˝ po tym, jak prawie ca∏y nasz ba-
talion odmówi∏ wykonania tego zadania…
Cz´Êç tego gruzu z wysadzonego koÊcio∏a
posz∏a na utwardzenie drogi, a cz´Êç plano-
wano, na przystaƒ ˝eglarskà w oÊrodku wy-
poczynkowym. Cz∏owiek, którzy podjà∏ wów-

czas t´ decyzj´, zajmuje nadal znaczàcà po-
zycj´ w Wojsku Polskim.
MyÊl´, ˝e za ma∏o mówimy o tym skompliko-
wanym okresie s∏u˝by wojskowej w czasach
PRL. Mam wra˝enie, ˝e nie chce si´ o tym dziÊ
mówiç w wojsku, bo przecie˝ by∏ to czas, kie-
dy ludzie wykazywali si´ odwagà, ale cz´sto
si´ po prostu Êwinili. Szczególnie wstydliwa
karta dotyczy spraw zwiàzanych z praktyko-
waniem wiary w tamtych latach… 

cd. na str. 8
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16 paêdziernika 2005 r. Biskup Polowy
WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski celebro-
wa∏ Msz´ Êw. i wyg∏osi∏ kazanie w ko-
Êciele Êw. Krzy˝a w Warszawie podczas
spotkania tzw. „Szko∏y Cnót Obywatel-
skich”. W kazaniu podkreÊli∏, ˝e istotnà
cechà pos∏ugi Jana Paw∏a II by∏o poszu-
kiwanie ludzi. Mottem g∏oszonego S∏o-
wa Bo˝ego by∏y s∏owa Papie˝a-Polaka
„Szuka∏em was, a teraz wy przyszliÊcie
do mnie”. Ordynariusz wojskowy przy-
pomnia∏ spotkania Jana Paw∏a II z woj-
skiem polskim i ewolucj´ postaw ludzi
w mundurach, jaka zasz∏a podczas Je-
go pontyfikatu. 

Msza Êw. rozpocz´∏a si´ pieÊnià „Weê w swà
opiek´”, Êpiewanà zawsze na Mszach Êw. 
16 dnia ka˝dego miesiàca. Ksi´dza Biskupa
powita∏ proboszcz parafii Êwi´tokrzyskiej ks.
dr Marek Bia∏kowski CM. Liturgi´ Mszy Êw.
uÊwietni∏ wyst´p chóru „Harfa”. 
W kazaniu Biskup Polowy powiedzia∏ m.in.:
„S∏owa – «Szuka∏em was, a teraz wy przyszli-
Êcie do mnie» – wypowiedzia∏ nasz Ojciec,
Papie˝–Polak, wówczas, gdy pod oknami je-
go apartamentu, na placu Êwi´tego Piotra
w Rzymie, trwa∏ na modlitwie KoÊció∏ m∏o-
dych, na których zawsze, ju˝ od czasów pa-
sterzowania w archidiecezji krakowskiej, spo-
glàda∏ z ufnoÊcià. «Wy jesteÊcie mojà nadzie-
jà! JesteÊcie nadziejà KoÊcio∏a i Ojczyzny!»
(Warszawa, Spotkanie z m∏odzie˝à, dnia
3 czerwca 1979 roku) (…)”.
Wed∏ug kaznodziei szczególny powód do ra-
doÊci «bycia odnalezionym dla Chrystusa»
przez Jana Paw∏a II majà polscy ˝o∏nierze. Bi-
skup P∏oski przypomnia∏ spotkania Jana Paw-
∏a II z ˝o∏nierzami w Zegrzu Pomorskim i wy-
powiedziane wtedy Jego s∏owa. „Czego spo-
dziewa∏ si´ Papie˝ Jan Pawe∏ II od ˝o∏nierzy

Wojska Polskiego idàc na spotkanie z nimi?
– pyta∏ Biskup. Co czu∏o jego ojcowskie ser-
ce, nape∏nione bólem dotychczasowych spo-
strze˝eƒ o prowadzonej przez pó∏ wieku
w szeregach ˝o∏nierzy polskich programowej
ateizacji? Odpowiedê na to pytanie pozosta-

nie dla nas tajemnicà. Wielkà tajemnicà jego
wiary i jego modlitwy!” 
Kaznodzieja podkreÊli∏, ˝e do spo∏ecznoÊci
wojskowej w Polsce, szczelnie zamkni´tej
w koszarach, kierowane by∏y s∏owa – „Nie l´-
kajcie si´ otworzyç drzwi Chrystusowi!” „Bra-
my koszar, szpitali wojskowych, sanatoriów
i szkó∏ wojskowych oraz drzwi domów pol-

skich oficerów otworzy∏y si´ na Chrystusa ˝y-
jàcego w KoÊciele. Ojciec Âwi´ty Jan Pa-
we∏ II odnalaz∏ tych, których z mi∏oÊcià przez
tyle lat szuka∏!” 
Ordynariusz Polowy wspomnia∏ o przemianie
duchowej, jaka zasz∏a w polskim wojsku:
„Dla nas, ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, wielkà
radoÊcià jest fakt, ˝e nasze nawrócenie, na-
sze otwarcie si´ na Chrystusa i przed Chrystu-
sem umniejszy∏o trudy i bóle mi∏ujàcemu nas
Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II. Od 1991
roku Wojsko Polskie jest ˝ywà czàstkà KoÊcio-
∏a Powszechnego. Wielokrotnie przychodzili-
Êmy do Jana Paw∏a II, aby umocni∏ nas w wie-
rze. TrwaliÊmy na modlitwie, gdy chorowa∏.
ByliÊmy przy nim, gdy umiera∏. Razem z mi-
lionami pielgrzymowaliÊmy do Rzymu na je-
go pogrzeb.”

Szko∏a Cnót Obywatelskich
Spotkania liturgiczne w ramach tzw. „Szko∏y
Cnót Obywatelskich” odbywajà si´ w koÊcie-
le Êw. Krzy˝a w Warszawie nieprzerwanie
od 16 listopada 2004 roku, zawsze 16 dnia
miesiàca. 
W Bazylice Âwi´tokrzyskiej podj´to dzie∏o od-
budowy O∏tarza NajÊwi´tszego Sakramentu
(o∏tarz boczny, zniszczony w czasie Powstania
Warszawskiego i do tej pory nieodbudowa-
ny), który wolà Ojca Âwi´tego wyra˝onà
24 marca 2004 zosta∏ wyniesiony do godno-
Êci O∏tarza Ojczyzny. 
Szko∏a Cnót Obywatelskich adresowana jest
przede wszystkim do ludzi m∏odych, którzy ju˝
zdecydowali si´ na aktywne uczestniczenie
w ˝yciu politycznym, spo∏ecznym lub te˝ ma-
jà takie zamiary. Modlitwy i spotkania majà
charakter otwarty i mo˝e w nich uczestniczyç
ka˝dy. 

Ks. mjr Zbigniew K´pa

Modlitwa przed O∏tarzem Ojczyzny

V D Z I E ¡  P A P I E S K I

Po Mszy Êw. Biskup Polowy przed O∏tarzem Ojczyzny
odmówi∏ modlitw´ Piotra Skargi

Dzi´kujàc za ten dar Biskup Polowy Tadeusz
P∏oski podkreÊli∏, ˝e Wybór Muzeum Wojska
Polskiego jest wyborem godnym, poniewa˝
Ojciec Âwi´ty by∏ zawsze zwiàzany z Woj-
skiem. Jako syn oficera zosta∏ ochrzczony
przez kapelana, ks. mjr. Franciszka ˚aka, któ-
ry przyby∏ do Wadowic z Garnizonu Kraków,
by na chrzcie Êw. nadaç mu imi´ Karol. Biskup
P∏oski przypomina∏ pi´kny epizod ze
spotkania z m∏odzie˝à przed KoÊcio∏em
Êw. Anny w Warszawie. Jan Pa-
we∏ II wspomina∏, ˝e gdy mia∏ pi´ç lat
i ju˝ umia∏ czytaç, jego ojciec, oficer Woj-
ska Polskiego, przyniós∏ mu ksià˝eczk´
do nabo˝eƒstwa, otworzy∏ i powiedzia∏:
– Na tej stronicy módl si´ najcz´Êciej
i najintensywniej. A by∏a to stronica naj-
bardziej u˝ywana w rodzinie Wojty∏ów
– stronica z Modlitwà o dary Ducha
Âwi´tego. Ma∏y Karol wzià∏ sobie do ser-
ca ten ojcowski, ˝o∏nierski rozkaz i nawet
b´dàc papie˝em nie ustawa∏ w tej modli-
twie, podkreÊli∏ Biskup Polowy Tadeusz

P∏oski. Biskup Polowy przypomina∏ te˝ swoisty
rozkaz Jana Paw∏a II, skierowany na Wester-
platte do naszych sumieƒ: Musicie od siebie
wymagaç, choçby inni niczego od Was nie
wymagali. Bo przyjdà takie czasy, ˝e w imi´ li-
beralizmu, hase∏ tak ∏atwo rzucanych, nikt nie
b´dzie od was niczego wymaga∏ – przypo-
mnia∏ s∏owa Jana Paw∏a II Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego. Nie wolno nam tego wezwania
Ojca Âw. Jana Paw∏a II z Westerplatte zawieÊç,

podkreÊli∏ Biskup P∏oski. – Niech ten portret,
Ojcze Âw. przypomina twoje zatroskanie, two-
jà czujnoÊç o losy NajjaÊniejszej Rzeczypospo-
litej i Êwiata. 
– KiedyÊ powiedzia∏eÊ do Matki Bo˝ej – Totus
Tuus, chcemy Ci dziÊ powiedzieç, ˝e jesteÊmy,
˝e pami´tamy, ˝e czuwamy – zakoƒczy∏ Bi-
skup P∏oski.
Opraw´ muzycznà uroczystoÊci w Muzeum
Wojska Polskiego przygotowa∏ Chór Seniora

„UÊmiech” z Parafii NajÊwi´tszego Zba-
wiciela, dzia∏ajàcy pod kierunkiem chor.
Krzysztofa Muchy. Zebrani w muzeum
odÊpiewali wspólnie Bark´, Czarnà Ma-
donn´, Moje miasto Wadowice.
Dok∏adnie rok temu 16 paêdziernika
o godz. 12.00, Radio Watykaƒskie po-
da∏o, ˝e nowym Biskupem Polowym
Wojska Polskiego zosta∏ z woli Jana Paw-
∏a II mianowany ks. p∏k Tadeusz P∏oski.
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej zo-
sta∏ o tej samej godzinie oficjalnie od-
czytany nominatowi w rezydencji Bisku-
pów Polowych.

(jes)

cd. ze str. 7



16-31 paêdziernika 2005 9

W Bia∏ej Podlaskiej
W V Dniu Papieskim 16 paêdziernika 2005 roku
w parafii wojskowej pw. Êw. Kazimierza Królewi-
cza w Bia∏ej Podlaskiej odby∏ si´ program s∏ow-
no-muzyczny zatytu∏owany „W ho∏dzie Papie˝o-
wi Janowi Paw∏owi II”. Przed rozpocz´ciem kon-
certu zebranych przedstawicieli rodzin wojsko-
wych, zaproszonych goÊci, sympatyków parafii
oraz artystów powita∏ proboszcz parafii ks. p∏k
Kazimierz Tuszyƒski. Podczas programu lektor
odczytywa∏ poszczególne fragmenty z ˝ycia Ja-
na Paw∏a II przy akompaniamencie muzycznym,
a nast´pnie zespó∏ wykonywa∏ utwory muzyczne
zwiàzane z ˝yciem Papie˝a. 
Oto przebieg programu poÊwi´conego Janowi
Paw∏owi II: 
Pierwsze lata dzieciƒstwa przysz∏ego Papie˝a
up∏yn´∏y spokojnie. Niestety nadszed∏ dla Karo-
la czas ci´˝kiej próby, 13 maja 1929 roku zmar-
∏a ukochana matka. Wkrótce zmar∏ równie˝ brat
Papie˝a Edmund. Karol z˝y∏ si´ szczególnie
mocno z ojcem, od którego nauczy∏ si´ kochaç
i s∏uchaç drugiego cz∏owieka. 14 maja 1938 ro-
ku Karol Wojty∏a zda∏ matur´ i zdecydowa∏ si´
iÊç na polonistyk´ na Uniwersytet Jagielloƒski.
Zespó∏ muzyczny wykona∏ pieÊƒ „Gdzie Ty je-
steÊ”; pieÊƒ ta nawiàzuje do poszukiwaƒ Boga
i pierwszych myÊli zostania ksi´dzem. 
Etap II w ˝yciu Karola Wojty∏y to czas wojenny.
Zamiast studiowaç, musi podjàç prac´ w ka-
mienio∏omach. 18 lutego 1941 roku umiera
Mu ojciec. W 1942 roku wst´puje do Tajnego
Seminarium Duchownego. Zespó∏ zaÊpiewa∏
pieÊƒ „Samuel”. 
1 listopada 1946 roku kardyna∏ Adam Sapieha
wyÊwi´ca Karola Wojty∏´ na ksi´dza. M∏ody
ksiàdz dostaje nowe zadanie: opieka nad m∏o-
dzie˝à akademickà. Zespó∏ wykona∏ pieÊƒ „Ca-
∏y Êwiat jest pe∏ny Twej mi∏oÊci”. 
Majàc 38 lat zostaje biskupem pomocniczym
Krakowa. W 1967 roku Papie˝ Pawe∏ VI mia-
nuje go kardyna∏em. W roku 1978 powo∏any
zostaje na Stolic´ Apostolskà i przyjmuje imi´
Jana Paw∏a II. Zespó∏ wykona∏ pieÊƒ „Magnifi-
cat”. 
Rok 1979 – Wielki Pielgrzym rusza w Êwiat. Do-
minikana, Meksyk, a tak˝e Polska. „Niech zstàpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
– wo∏a∏ na Placu Zwyci´stwa w Warszawie. Ze-
spó∏ dla upami´tnienia tego wielkiego wydarze-
nia wykonuje pieÊƒ „ZeÊlij o Chryste Twojego
Ducha nam”. Rok 1981 – 13 maja – zamach
na Ojca Âwi´tego. Zespó∏ artystyczny nawiàzuje
do tamtych tragicznych chwil, wykonuje pieÊƒ
„Nie bój si´, nie l´kaj si´”. Rok 1983 – Ojciec
Âwi´ty przybywa z apostolskà pielgrzymkà
do Polski. Papie˝ pi´tnuje stan wojenny, brutalne
d∏awienie wolnoÊci. 
ArtyÊci z Bia∏ej Podlaskiej dla uczczenia niez∏om-
nej postawy wykonali pieÊƒ „Modlitwa” Bu∏ata
Okud˝awy. 
Rok 1986 – Papie˝ zaprasza do Asy˝u na wspól-
ne modlitwy o pokój przedstawicieli 47 wyznaƒ
chrzeÊcijaƒskich i 13 innych religii. Zespó∏, aby
uczciç to wspania∏e apostolskie przedsi´wzi´cie,
wykonuje pieÊƒ „O Panie szukasz dzieci Twych”. 
Rok 1989 – wolnoÊç, o którà Jan Pawe∏ II nie-
ustannie zabiega∏, powróci∏a do Ojczyzny. Fakt
ten zosta∏ uczczony pieÊnià „RadoÊcià naszà jesteÊ
Ty”. 
Rok 1991  – „Bogu dzi´kujcie, Ducha nie ga-
Êcie” – pierwsza pielgrzymka Papie˝a do wolnej
Polski. Na Jasnej Górze spotka∏ si´ z milionem
m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata. Specjalnie na t´
okazj´ skomponowana zosta∏a pieÊƒ „Abba Oj-
cze”, którà wykona∏ zespó∏ i wszyscy zebrani
na koncercie. 

Rok 1996 – 50. Rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich
Jana Paw∏a II. Do Watykanu przyje˝d˝a 1500
ksi´˝y i 90 biskupów. Dla uczczenia Z∏otego Ju-
bileuszu naszego Wielkiego Rodaka zespó∏ wy-
kona∏ pieÊƒ „Jak Ci dzi´kowaç” do s∏ów wiersza
Leopolda Staffa. U schy∏ku 1999 roku Papie˝
symbolicznie wprowadza Êwiat w Trzecie Tysiàc-
lecie. Zespó∏ wykona∏ pieÊƒ „Dwa tysiàce lat ju˝
mija”. 
Rok 2002 – kolejna pielgrzymka apostolska
do Ojczyzny. W ¸agiewnikach Jan Pawe∏ II za-
wierza Êwiat Bo˝emu Mi∏osierdziu. Zespó∏ za-
Êpiewa∏ pieÊƒ „Micericordias Domini”. 
Rok 2003 – powstaje „Tryptyk Rzymski” – po-
emat o Bogu i medytacji o sobie samym. Zespó∏
artystyczny dla uczczenia Poety wykona∏ pieÊƒ
„Gdy kiedyÊ Pan”. 
Rok 2004 – Lourdes – Francja „Czuj´, ˝e osià-
gnà∏em met´ swej pielgrzymki” – wyznaje Oj-
ciec Âwi´ty. Dla wszystkich staje si´ jasne, ˝e ˝e-
gna si´ nie tylko z cudownym Sanktuarium Ma-
ryjnym, powoli ˝egna si´ z ˝yciem. PieÊƒ „Matko
Bo˝a z Betlejemu”. 
Rok 2005 – podsumowanie ˝ycia, dzia∏alnoÊci
Jana Paw∏a II. Papie˝ opublikowa∏ dzie∏o zatytu-
∏owane „Pami´ç i To˝samoÊç”. „Ka˝de ludzkie
cierpienie, ka˝dy ból, ka˝da choroba niesie
z sobà obietnic´ zbawienia” – to wa˝ne przes∏a-
nie Ojca Âwi´tego. 
Na zakoƒczenie koncertu wszyscy zaÊpiewali
ulubionà pieÊƒ Ojca Âwi´tego „Bark´”.
Ks. proboszcz p∏k Kazimierz Tuszyƒski goràco
podzi´kowa∏ wykonawcom i wszystkim przyby-
∏ym na program s∏owno-muzyczny. W progra-
mie tym udzia∏ wzi´li: lektor Damian Rewczuk;
organy, Êpiew Katarzyna Bijata; saksofon altowy
Edyta Bia∏ach; gitara Jaros∏aw Bijata; chór m∏o-
dzie˝owy z parafii ˚eszczynka. 
Koncert opracowa∏ i przygotowa∏ Pan organista
Jaros∏aw Bijata z parafii wojskowej pw. Êw. Kazi-
mierza Królewicza z Bia∏ej Podlaskiej. 

K. T.

W Iraku
Polscy ˝o∏nierze w Iraku uczcili przypadajàcy
w niedziel´ piàty Dzieƒ Papieski. W kaplicy dy-
wizyjnej w Diwanii ˝o∏nierze s∏uchali fragmen-
tów przemówieƒ Ojca Âwi´tego, oglàdajàc wy-
Êwietlane zdj´cia z pielgrzymek Papie˝a do Pol-
ski. Âpiewano równie˝ „Bark´” – ulubionà pieÊƒ
Jana Paw∏a II.
„ChcieliÊmy z dala od Polski doÊwiadczyç obec-
noÊci Jana Paw∏a II. To jest przypomnienie dla
ka˝dego z nas wysi∏ku, który Ojciec Âwi´ty zrobi∏
dla wojska, dla ˝o∏nierzy i dla pokoju. Chodzi
nam o to, by dzie∏o papieskie budowa∏o si´
w sercach ˝o∏nierzy w Iraku” – powiedzia∏ PAP ka-
pelan dywizji ks. kmdr por. Zygmunt Kazimierak.
Kilkunastu ˝o∏nierzy przez ponad tydzieƒ przy-
gotowywa∏o obchody Dnia Papieskiego w Diwa-
nii. „To by∏o du˝o pracy, bo szukaliÊmy odpo-
wiednich tekstów, póêniej musieliÊmy zgraç 
muzyk´ i wybraç odpowiednie slajdy. By∏ to
prawdziwy zryw serca i potrzeba odczucia tego,
co dzieje si´ w Polsce, w polskich koÊcio∏ach”
– doda∏ ks. Kazimierak.
Kaplica polowa w Obozie Echo, przy placu Ja-
na Paw∏a II, zape∏ni∏a si´ w niedziel´ do ostat-
niego miejsca. Wielu ˝o∏nierzy, wÊród których
by∏ m.in. dowódca Wielonarodowej Dywizji
Centrum-Po∏udnie gen. dyw. Piotr Czerwiƒski, ze
wzruszeniem wspomina∏o Ojca Âwi´tego. Tak˝e
kapelan wspomina∏ dzieƒ, w którym Karol Woj-
ty∏a zosta∏ papie˝em. „16 paêdziernika 1978 r.
by∏em w trzeciej klasie liceum. O wyborze Pola-
ka na papie˝a dowiedzia∏em si´ z radia. Pami´-
tam, ˝e by∏o to dla nas wszystkich wielkie zasko-

czenie, ale i wielkie szcz´Êcie” – powiedzia∏ ks.
Kazimierak.
Po uroczystoÊci obchodów Dnia Papieskiego
w kaplicy polowej zosta∏a odprawiona Msza
Êwi´ta, w czasie której ˝o∏nierze modlili si´ w in-
tencji szybkiej beatyfikacji Ojca Âwi´tego.

Pawe∏ Hochstim (16.10. Diwanija (PAP))

Morski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej
16 paêdziernika 2005 r. w duchu wdzi´cznoÊci
wspominaliÊmy Ojca Âwi´tego Jana Paw-
∏a II prze˝ywajàc kolejny V Dzieƒ Papieski
pod has∏em: „Jan Pawe∏ II – Or´downik Praw-
dy”. Z tej okazji ks. kmdr ppor. Ryszard Preuss 
– kapelan Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej w Gdaƒsku Nowym Porcie wraz z orkiestrà,
funkcjonariuszami, z pracownikami i rodzinami
uda∏ si´ do Sanktuarium Maryjnego do Liche-
nia, aby w papieskiej Âwiàtyni, w nowo wybudo-
wanej okaza∏ej Bazylice, którà jeszcze podczas
budowy nawiedzi∏ i poÊwi´ci∏ Jan Pawe∏ II, dzi´-
kowaç Bogu za dar Jego osoby. Ks. kapelan od-
prawi∏ Msz´ Êw. wraz z kustoszem Sanktuarium
o. Wiktorem Gumnym oraz przyby∏ymi kap∏ana-
mi, w intencji rych∏ej beatyfikacji Jana Paw∏a II.
Podczas Mszy Êw. gra∏a orkiestra MOSG, która
po zakoƒczonej Eucharystii da∏a koncert w ho∏-
dzie Janowi Paw∏owi II, wielokrotnie oklaskiwa-
na przez t∏um wiernych zebrany w licheƒskiej
Bazylice.
Dzi´kowaliÊmy Bogu za umi∏owanego Papie˝a
Jana Paw∏a II, który nie tak dawno dzieli∏ nasz
ludzki los, ukazujàc s∏owem i przyk∏adem ˝ycia
prawd´ o Bogu i cz∏owieku stworzonym na ob-
raz i podobieƒstwo Bo˝e. By∏ or´downikiem
prawdy, by∏ jej Êwiadkiem, szczególnie tam,
gdzie by∏a zapomniana, zagro˝ona czy fa∏szo-
wana. Matce Bo˝ej Licheƒskiej Bolesnej Królo-
wej Polski polecaliÊmy tak˝e nas samych, nasze
rodziny, Stra˝ Granicznà i umi∏owanà Ojczyzn´.
W drodze do Lichenia pielgrzymi zatrzymali si´
w Gdaƒsku przy pomniku Marii Konopnickiej, by
z darem modlitwy z∏o˝yç kwiaty i zapaliç znicze
wybitnej polskiej poetce, nowelistce, patriotce,
pieÊniarce ludu polskiego, autorce m.in. „Roty”...
W tygodniu poprzedzajàcym Dzieƒ Papieski ks.
kapelan wraz z rodzinami funkcjonariuszy wzià∏
udzia∏ w koncercie jednej z najwybitniejszych
Êpiewaczek polskich XX i XXI wieku Teresy ˚ylis-
-Gary. Jej wspania∏y sopran liryczny o niezwyk∏ej
barwie i dramatycznych mo˝liwoÊciach przycià-
ga s∏uchaczy zarówno do sal koncertowych, jak
i do opery. Koncert odby∏ si´ w Katedrze Oliw-
skiej z inicjatywy artystki, która tu w Gdaƒsku
w 25-lecie „SolidarnoÊci” chcia∏a upami´tniç
i uczciç wielkiego Polaka Jana Paw∏a II.
Równie˝ w ho∏dzie Janowi Paw∏owi II 7 X 2005 r.
w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku wykonane zo-
sta∏o Oratorium „Âwi´tokrzyska Golgota”. Ta
kompozycja napisana przez Piotra Rubika do tek-
stów Zbigniewa Ksià˝ka zosta∏a stworzona w ho∏-
dzie Ojcu Âwi´temu Janowi Paw∏owi II i „Solidar-
noÊci”, inspirujàcej si´ jego nauczaniem.
W gdaƒskim wykonaniu udzia∏ wzi´∏y po∏àczone
kieleckie Zespo∏y: Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Âwi´tokrzyskiej, Chór Instytutu Edukacji
Muzycznej Akademii Âwi´tokrzyskiej i Chór Ka-
meralny Fermata. W koncercie tym wzià∏ udzia∏
tak˝e ks. kapelan kmdr ppor. R. Preuss wraz
z funkcjonariuszami i rodzinami oraz pracowni-
kami Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej.
Pochylajàc si´ nad wielkoÊcià Jana Paw∏a II, pro-
siliÊmy Boga, aby Jan Pawe∏ II pozosta∏ dla nas
przewodnikiem po drogach poszukiwania praw-
dy i ˝ycia w jej Êwietle.

R. P./red.(zjk)
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Na Êwiecie jest wiele wyznaƒ chrzeÊcijaƒ-
skich. Ka˝de z nich twierdzi, ˝e pochodzi
od Chrystusa i prawdziwie g∏osi Jego na-
uk´.
Równie˝ KoÊció∏ rzymskokatolicki utrzymuje
podobnie. Istnienie jednak powa˝nych ró˝-
nic pomi´dzy tymi wyznaniami nasuwa my-
Êlàcemu cz∏owiekowi wàtpliwoÊci, bo prze-

cie˝ Chrystus nie móg∏ za∏o˝yç wielu
KoÊcio∏ów. Nauka, jakà g∏osi∏, by∏a
jedna i nie ba∏amucàca ludzi, ani
nie wprowadzajàca wÊród nich
zam´tu religijnego. Chrystusowi

ogromnie zale˝a∏o na zacho-
waniu jednoÊci. Modli∏ si´
do Ojca: „aby wszyscy sta-
nowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno,

aby Êwiat uwie-
rzy∏, ˝eÊ Ty mnie

pos∏a∏” (J 17,
21). Powstaje

wi´c pyta-
nie, czy

sà jakieÊ konkretne
sprawdziany, na pod-
stawie których cz∏owiek
szukajàcy prawdy mo˝e roz-
poznaç autentyczny KoÊció∏? Od-
powiedê jest twierdzàca. Sà bowiem
kryteria pozwalajàce rozpoznaç praw-
dziwy KoÊció∏. Zosta∏y one ustalone
na podstawie Ewangelii oraz drogà logicz-
nego rozumowania. Je˝eli Chrystus za∏o˝y∏

KoÊció∏, a tego nikt nie neguje, to musi on
byç jeden, Êwi´ty, powszechny i apostolski.
O jednoÊci KoÊcio∏a mówi∏ Chrystus w przy-
powieÊci o dobrym pasterzu: „Mam tak˝e
inne owce, które nie sà z tej owczarni. I te
musz´ przyprowadziç i b´dà s∏uchaç g∏osu
mego i nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz” (J 10,16). Przejawia si´ ona w wy-
znawaniu tych samych prawd wiary (do-
gmaty i normy moralne), sprawowaniu ta-
kiej samej liturgii (msza i sakramenty) oraz
uznawaniu jednej w∏adzy zwierzchniej (pa-
pie˝, biskupi, kap∏ani).
Âwi´toÊç KoÊcio∏a ∏àczy si´ z g∏oszeniem za-
sad, które nie tolerujà grzechu i nieprawo-
Êci, a tak˝e stawianiem wymagania dà˝e-
nia do osobistej Êwi´toÊci. „Bàdêcie dosko-
na∏ymi, jak doskona∏ym jest wasz Ojciec
niebieski” (Mt 5, 43). Potwierdzeniem Êwi´-
toÊci KoÊcio∏a sà liczni b∏ogos∏awieni wynie-
sieni na o∏tarze.
PowszechnoÊç KoÊcio∏a nale˝y rozumieç ja-
ko ukierunkowanie jego misji na wszystkie
narody. „G∏oszona b´dzie pokuta i odpusz-
czenie grzechów wszystkim narodom po-
czàwszy od Jerozolimy” (¸k 24, 47).

W tym znaczeniu KoÊció∏ staje si´

wspólnotà mieszkaƒców ca∏ego Êwiata (za-
przeczeniem powszechnoÊci sà np. wyzna-
nia narodowe).
ApostolskoÊç KoÊcio∏a wynika z jego po-
chodzenia od aposto∏ów, pierwszych g∏osi-
cieli Ewangelii, a tak˝e sukcesji apostolskiej
biskupów. „Aposto∏owie i prorocy sà tym
fundamentem, na którym zbudowani jeste-
Êcie, a sam Chrystus Jezus jest kamieniem
w´gielnym” (Ef 2, 20). Wyra˝a si´ ona rów-
nie˝ w g∏oszeniu tej samej nauki, jakà apo-
sto∏owie otrzymali od Chrystusa i przekazy-
wali ludziom.
Wymienionym kryteriom nie odpowiadajà
te wyznania, które naruszy∏y chocia˝by jed-
nà z tych zasad. Te cztery kryteria weryfiku-
jà jedynie KoÊció∏ rzymskokatolicki, jak ten,
któremu poczàtek da∏ Jezus Chrystus,
a który niezmiennie trwa przez wieki.
W ostatnich latach stajemy si´ Êwiadkami
coraz bardziej rozwijajàcego si´ ruchu eku-
menicznego. Budzàca si´ wÊród ludzi Êwia-
domoÊç religijna dyktuje koniecznoÊç po-
szukiwania dróg prowadzàcych do przy-
wrócenia pierwotnej jednoÊci chrzeÊcijaƒ-
stwa. Wspólne modlitwy w Tygodniu Eku-
menicznym oraz przy innych okazjach,

przyczyniajà si´ do zaniechania wza-
jemnych uprzedzeƒ czy anta-

gonizmów. Droga do
ca∏kowitej jednoÊci
pozosta∏a jeszcze da-
leka. Trzeba nam
wszystkim rozumieç,
˝e fakt istniejàcego
rozbicia przestrzega
przed kierowaniem
si´ tylko ludzkimi
ambicjami. One bo-
wiem, jak Êwiadczy
historia, niszczy∏y
dzie∏o Chrystusa.

Ks. Antoni Gorzandt
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Zaszczytne a zarazem trudne zadania
wojskowe okreÊla si´ nieraz wyra˝e-
niem misja.

„Nasza S∏u˝ba” nazwa∏a nawet polskich
˝o∏nierzy UNIFIL-u w Libanie misjonarzami
pokoju. To s∏owo budzi szacunek i pewien
podziw. S∏owo misja w KoÊciele ∏àczy si´
z bogatà historià, „gdzie duszpasterze
i misjonarze wyruszajà na niezbadane
szlaki, by wszystkim zanieÊç chleb zbawie-
nia, stajà si´ oni chlebem ∏amanym
za braci, niekiedy sk∏adajàc w ofierze swe

˝ycie”. (Or´dzie Jana Paw∏a II na Âwiatowy
Dzieƒ Misyjny – 2005).
Z misjami ∏àczy si´ nie tylko podziw, ale
równie˝ obowiàzek zabezpieczenia Êrod-
ków, aby misja mog∏a zostaç dobrze spe∏-
niona.
Ordynariat Polowy wspiera na misjach
˝o∏nierzy zapewniajàc im opiek´ ducho-
wà, a przez Caritas Ordynariatu pomaga
w skutecznoÊci przeprowadzanych przed-
si´wzi´ç. Tej pomocy potrzebujà tak˝e mi-
sjonarze, dzie∏a misyjne, a szczególnie te,
które noszà nazw´ papieskie.

W ostatnim dokumencie swojego ˝ycia
Ojciec Âw. Jan Pawe∏ II napisa∏: „jeszcze
raz korzystam z okazji, by przypomnieç
o cennej s∏u˝bie, jakà pe∏nià Papieskie
Dzie∏a Misyjne i zach´cam wszystkich, by
ofiarnie je wspomagali duchowo i mate-
rialnie”.
Ordynariat Polowy bierze czynny udzia∏
w rozwoju tych dzie∏ w naszej Ojczyênie. 
MyÊlàc o ˝o∏nierzach i pomocy dla nich,
pami´tajmy o zaleceniu Ojca Êw., aby
wspólnoty chrzeÊcijaƒskie stara∏y si´ zara-
dziç czynnà braterskà pomocà, licznym
formom ubóstwa, które wyst´pujà na na-
szym Êwiecie – Or´dzie na Tydzieƒ Misyjny. 

Ks. mjr rez. Ryszard Pe∏ech

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

Znamiona KoÊcio∏a 
Chrystusowego

Jest jedyny KoÊció∏ Chrystusowy, który
wyznajemy w Symbolu wiary jako je-
den, Êwi´ty, powszechny i apostolski.
Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze
sobà po∏àczone, wskazujà na istotne
rysy KoÊcio∏a i jego pos∏anie.

/KKK, 811/

MisyjnoÊç KoÊcio∏a
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Od bogów 
pogaƒskich 
do Boga ˝ywego
Co ∏àczy chrzeÊcijaƒstwo z religiami po-
gaƒskimi, religi´ monoteistycznà z wielo-
bóstwem? Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nic...
Jednak chrzeÊcijaƒstwo wyrasta nie tylko
z judaizmu. Korzeniami swymi si´ga rów-
nie˝ Êwiata grecko-rzymskiego, czerpie
z filozofii greckiej. O tym dziedzictwie, jak
si´ zdaje, ∏atwo dziÊ zapominamy. Ksià˝ka
prof. Anny Âwiderkówny i o. W∏odzimierza
Zatorskiego w pasjonujàcy sposób ods∏a-
nia przed nami te obszary, podkreÊlajàc
jak wiele mo˝emy nauczyç si´ od staro˝yt-
nych. Autorzy ukazujà Êwiat, w którym
ukszta∏towa∏y si´ najwa˝niejsze dogmaty
chrzeÊcijaƒskie – dogmat o Trójcy Âwi´tej,
o wcieleniu Syna Bo˝ego, o Duchu Âwi´-
tym. Lecz jest to jedynie punkt wyjÊcia

do rozwa˝aƒ nad naszà relacjà z Bogiem.
Jednak wielkoÊç tej ma∏ej ksià˝eczki nie
polega jedynie na tym, ˝e „wiele wyjaÊnia”,
˝e „interpretuje”. Wyrasta ona bowiem
z t´sknoty za komunià z Bogiem, za ˝yciem
w Jego cieniu. I to uczucie, przebijajàce
z ka˝dego zdania, zaszczepia równie˝
w naszej duszy.

(am)
autor: Anna Âwiderkówna
liczba stron: 119

Jak wygraç 
przyjaêƒ 
– instrukcja obs∏ugi
Ksià˝ka ta adresowana jest do m∏odych
ludzi, m∏odych duchem i cia∏em. Po to by
nie zanudzaç m∏odych czytelników oraz
tych, którzy nie lubià czytaç màdrych ksià-
˝ek, pozycja ta przygotowana jest specjal-
nie: krótkie teksty, jakby w pigu∏ce, poda-
jà wiedz´ o tym, co istotne w ˝yciu cz∏o-
wieka. Ksià˝ka mówi o tym, na co powi-
nien zwracaç uwag´ m∏ody cz∏owiek, co
jest najwa˝niejsze w ˝yciu, a co jest mniej
wa˝ne. Autor pisze o zagro˝eniach,
o seksualnoÊci, o mi∏oÊci i akceptacji sie-
bie. Ks. Marek Dziewiecki stara si´ prze-
kazaç m∏odym ludziom, ˝e ka˝dy z nas
ma swoje chwile szcz´Êcia i chwile smut-
ku, ˝e w naszym ˝yciu istniejà i s´dziowe,

i nasi kibice – trzeba umieç ich rozró˝niç.
Nikt z ludzi nie chce przegraç swojego ˝y-
cia. Nikt nie chce, by jego ˝ycie sta∏o si´
pasmem pora˝ek i cierpieƒ. Ka˝dy z nas
marzy o tym, by zasmakowaç satysfakcji,
mi∏oÊci i radoÊci. Mamy te˝ zwykle drugie
marzenie: by wygraç ˝ycie w ∏atwy spo-
sób, bez wysi∏ku, bez stawiania sobie wy-
magaƒ. Tymczasem codzienne doÊwiad-
czenie potwierdza, ˝e nie istnieje ∏atwe
szcz´Êcie. Musimy zatem w ˝yciu wybieraç
mi´dzy ∏atwà pora˝kà a trudnym zwyci´-
stwem. Wszystkich zainteresowanych wy-
graniem w∏asnego ˝ycia zapraszamy
do lektury tej instrukcji obs∏ugi, która
w ∏atwy sposób mówi o tym, jak osiàgnàç
trudne zwyci´stwo. 
Ksià˝ka bogato ilustrowana jest doskona∏à
propozycjà na wakacyjne wyjazdy, mo˝-
na czytaç jà kolejnymi rozdzia∏ami, ale
tak˝e mo˝na poznawaç jej treÊç korzysta-
jàc ze spisu treÊci i czytaç o tym, co w tym
momencie najbardziej nas interesuje. 
Ks. Marek Dziewiecki jest autorem piszà-
cym dla m∏odzie˝y i o m∏odzie˝y. Ka˝da je-
go ksià˝ka jest niezwyk∏ym darem dla ro-
dziców i dzieci. Od lat zajmuje si´ tematy-
kà wychowania, zdrowia psychicznego
i komunikacji mi´dzyludzkiej oraz profilak-
tykà uzale˝nieƒ. 

(am)

Redakcja: Ewa Gliƒska
Edycja Âwi´tego Paw∏a, 2004
ul. Siwickiego 7, 42-221 Cz´stochowa

Pó∏ka z ksià˝kami

Wed∏ug historyka Euzebiusza z Cezarei
Êw. ¸ukasz urodzi∏ si´ w Antiochii Syryj-
skiej. To wielkie wówczas miasto s∏yn´∏o
z nauki i o˝ywionego ˝ycia kulturalnego.
¸ukasz zdoby∏ tam wykszta∏cenie humani-
styczne i zawodowe jako lekarz. By∏ poga-
ninem. Skoro jednak pozna∏ Chrystusa,
zaraz przyjà∏ chrzest i zosta∏ cz∏onkiem
gminy chrzeÊcijaƒskiej w Antiochii.
Pod wp∏ywem Bo˝ej ∏aski ca∏y swój talent
i wykszta∏cenie w∏àczy∏ w g∏oszenie Ewan-
gelii. Swojà prac´ apostolskà rozpoczà∏
jako uczeƒ i towarzysz Êw. Paw∏a w jego

podró˝ach misyjnych. Nie opuszcza∏ swoje-
go mistrza nawet wtedy, gdy by∏ wi´ziony.
W Rzymie spotka∏ Êw. Marka Ewangelist´.
Starannie przestudiowa∏ jego Ewangeli´
i sam zaczà∏ pisaç Ewangeli´. Âw. ¸ukasz
jest tak˝e autorem Dziejów Apostolskich,
w których opisa∏ prac´ aposto∏ów po wnie-
bowstàpieniu Chrystusa, zw∏aszcza dzia∏al-
noÊç Aposto∏ów Piotra i Paw∏a. Jako 84-let-
ni starzec mia∏ ponieÊç Êmierç m´czeƒskà
w Beocji (pomocna Grecja). Relikwie jego
w 357 roku przeniesiono do Konstantyno-
pola, a w XIII w. do Padwy. 

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
A biada milczàcym o Tobie, 

˝e majàc mow´ stali si´ niemymi.
Âwi´ty Augustyn

Âwi´ty ¸ukasz Ewangelista

Âwi´to obchodzimy 18 paêdziernika
Patron lekarzy, chirurgów, notariuszy, rzeêbiarzy, 

malarzy, z∏otników, introligatorów i hafciarzy.



O sile modlitwy ró˝aƒcowej 
mówià chorzy 
z Wojskowego Instytutu Medycznego
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Mi∏oÊç do Matki NajÊwi´tszej w naszym
˝yciu wyra˝a si´ w ró˝nych formach,
mi´dzy innymi w Ró˝aƒcu Êwi´tym.
W tej modlitwie Maryjnej zalecanej
przez KoÊció∏ zawierajà si´ g∏ówne
prawdy wiary chrzeÊcijaƒskiej. Ostatni
papie˝ ch´tnie nazywa ró˝aniec stresz-
czeniem Ewangelii. Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II do modlitwy tej, obok tajemnic
radosnych, bolesnych i chwalebnych,
dodaje nast´pnà cz´Êç, nazywa jà TA-
JEMNICÑ ÂWIAT¸A. 

W tajemnicy Êwiat∏a zawarte sà pewne sy-
tuacje z ˝ycia publicznego Jezusa o szcze-
gólnej wadze. Sam Jezus powiedzia∏ o so-
bie „Jak d∏ugo jestem na Êwiecie, jestem
Êwiat∏oÊcià Êwiata.” (J 9, 5) Tajemnic jest
pi´ç:
1) Chrzest Jezusa w Jordanie.
2) Objawienie siebie na weselu w Kanie.
3) G∏oszenie Królestwa Bo˝ego i wzywanie

do nawrócenia.
4) Przemienienie na górze Tabor.
5) Ustanowienie Eucharystii b´dàcej sakra-

mentalnym wyrazem misterium pas-
chalnego.

Poprzez wyra˝enie ka˝dej tajemnicy Matka
NajÊwi´tsza uczy wnikaç w ˝ycie swojego
Syna. W ten sposób b´dziemy prze˝ywaç
˝ycie Jezusa, Maryi i Józefa:
– b´dziemy przys∏uchiwaç si´ ich rodzin-

nym rozmowom,
– zobaczymy jak dorasta Zbawiciel,
– poznamy trzydzieÊci lat jego ukrytego ˝y-

cia,
– b´dziemy obecni przy Jego m´ce i Êmier-

ci,
– b´dziemy podziwiaç chwa∏´ Jego zmar-

twychwstania.
Liturgia i ró˝aniec, choç odmiennymi
p∏aszczyznami, majà za przedmiot te same
wydarzenia zbawcze dokonane przez
Chrystusa. Autorem przedstawiajàcym
w szczególny sposób ˝ycie Jezusa by∏
ewangelista ¸ukasz. Przedstawia on scen´
zwiastowania, nawiedzenia, narodzenia
Jezusa, proroctwo Symeona itd. „Pos∏a∏
Bóg anio∏a Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poÊlubio-
nej m´˝owi imieniem Józef, z rodu Dawi-
da; a Dziewicy by∏o na imi´ Maryja... Anio∏
rzek∏ do Niej: Nie bój si´ Maryjo, znalaz∏aÊ
bowiem ∏ask´ u Boga. Oto poczniesz i po-

rodzisz Syna, któremu nadasz imi´ Jezus.”
(¸k 1, 26-32). 
Anio∏ Gabriel przybywa do Nazaretu
do Maryi, aby Jej zwiastowaç, ˝e zostanie
Matkà Syna Bo˝ego. Maryi nie zatrwo˝y∏o
jak Zachariasza zjawienie si´ Anio∏a, ani
treÊç Jego s∏ów. Gdy je rozwa˝a∏a, Anio∏
uspokoi∏ Jà i wyjaÊni∏ Bo˝e zamiary – wy-
bór i przygotowanie do roli Matki Mesjasza
i Syna Bo˝ego. Gdy Jezus narodzi∏ si´, imi´
nada∏a mu Matka, choç by∏ to przywilej oj-
ca. Oznacza to, ˝e Jezus tutaj na ziemi nie
b´dzie mia∏ ojca. Ksi´ga 2 Sm 7,8 zapo-
wiada: „Ja b´d´ mu ojcem, a on b´dzie mi
synem... Przede mnà, dom Twój i Twoje
Królestwo b´dzie trwaç na wieki.”
Wzmianka o pochodzeniu Jezusa z rodu Da-
wida odnosi si´ do Jezusa z rodu Dawida
(Iz 7,14), który przez Józefa zostaje w∏àczony
do rodu Dawida. Uzasadnieniem tej prawdy,
˝e Jezus jest Synem Bo˝ym, narodzonym
z dziewicy Matki, sà s∏owa opisujàce zwiasto-
wanie. W podobny sposób mo˝na przyswa-
jaç i analizowaç tajemnice Êwiat∏a. Ukazujà
one publicznà dzia∏alnoÊç Jezusa.
– Pierwsza tajemnica – CHRZEST
W JORDANIE (Mt 3, 13–17) – Chocia˝ Je-

Jakie znaczenie majà tajemnice Êwiat∏a?



Cz´sto odmawiany ró˝aniec zapa-
da w naszà podÊwiadomoÊç. Kiedy
le˝a∏em w szpitalu, w czasie bez-
sennej nocy s∏ysza∏em, jak jeden
z chorych mówi∏ ró˝aniec, Êpiàc. 

Pyta∏ mnie potem, czy nie mówi przez
sen. Powiedzia∏em mu, ˝e rozmawia
z Matkà Boskà. Uwa˝a∏ to za ˝art. Po-
wieÊç Marii Dàbrowskiej „Noce i dnie”
koƒczy si´ s∏owami: „Konie idà na pa-
mi´ç”. Koƒ zm´czony, Êpiàcy sam tra-
fi do domu, choçby woênica by∏ nie-
przytomny. Wiemy, ˝e ca∏y oddzia∏
˝o∏nierzy na wojnie, bardzo zm´czo-
nych, idzie, Êpi i trafia tam, dokàd ma
przyjÊç. Je˝eli odmawiamy cz´sto ró-
˝aniec, to wtedy on sam czasem
za nas si´ modli. I to jest chyba szósta
radosna tajemnica ró˝aƒcowa.

Ks. Jan Twardowski, Niecodziennik
ca∏y, Kraków 2001, 47. 
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zus nie posiada∏ ˝adnego grzechu, chcia∏
poddaç si´ obrz´dowi oczyszczenia, by
upodobniç si´ do grzesznych ludzi. Ich wi-
ny Jezus bierze na siebie i w ten sposób
rozpoczyna dzie∏o odkupienia, które swój
fina∏ znajdzie na Krzy˝u. Chrzest Jezusa
koƒczy Jego ukryte ˝ycie, a podczas teofa-
nii g∏os Bo˝y daje Êwiadectwo o rzeczywi-
stej godnoÊci Jezusa: „Ten jest mój Syn
Umi∏owany, w którym mam upodobanie.”
– Druga tajemnica – POCZÑTEK ZNA-
KÓW W KANIE (J 2, 1–12) – Wed∏ug
Ewangelii Jana, Jezus zatroszczy∏ si´ o do-
bre wino dzi´ki interwencji Maryi, która
poleci∏a us∏ugujàcym: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie.” Oznacza to, ˝e
bardzo zaufa∏a swojemu Synowi. Dzi´ki te-
mu wydarzeniu ukaza∏a si´ chwa∏a Chry-
stusa. Niestety dostrzegli jà tylko Ci, którzy
uwierzyli. W Kanie byli nimi uczniowie Je-
zusa. Natomiast Maryja jest pierwszà na-
uczycielkà, która otwiera ich serca i wpro-
wadza w s∏owa i dzia∏alnoÊç Chrystusa.
– Trzecia tajemnica Êwiat∏a – G¸OSZE-
NIE KRÓLESTWA BO˚EGO I WZYWA-
NIE DO NAWRÓCENIA – Uczniowie Je-
zusa ch∏on´li Jego nauk´ nie dlatego, ˝e
by∏a ∏adnie g∏oszona, lecz ze wzgl´du
na g∏´bi´ s∏ów i myÊli. Jezus g∏osi∏ nadej-
Êcie Królestwa Bo˝ego. Przytacza∏ obrazy
˝ycia codziennego, aby na ich przyk∏adzie

t∏umaczyç Bo˝e prawdy i wzywaç do na-
wrócenia. Ukazuje si´ tu poczàtek tajemni-
cy mi∏osierdzia, którà Jezus b´dzie realizo-
waç a˝ do skoƒczenia Êwiata, poprzez sa-
krament pojednania powierzony KoÊcio∏o-
wi. Mi∏osierdzie Bo˝e jest esencjà ca∏ej hi-
storii zbawienia i jest sta∏à postawà Boga
wobec ciàgle upadajàcego cz∏owieka.
– Czwarta tajemnica Êwiat∏a – PRZE-
MIENIENIE – które wed∏ug tradycji mia∏o
miejsce na Górze Tabor (Mk 9, 2–13).
Wówczas Jezus, jedyny raz w ciàgu swoje-
go ziemskiego ˝ycia, objawi∏ si´ uczniom
jako Syn Bo˝y. Ten fragment Ewangelii ma
uÊwiadomiç uczniom nadejÊcie Królestwa
Bo˝ego w osobie Jezusa. Unaocznia tym
swoim trzem Aposto∏om, ˝e nie jest z tego
Êwiata i musi przejÊç przez cierpienie
i Êmierç. Swoim uczniom zaÊ pozwala
przez krótkà chwil´ cieszyç si´ tym rado-
snym faktem po to, aby ich przygotowaç
do prze˝ycia z Nim bolesnego momentu
m´ki i do m´˝nego znoszenia przeciwno-
Êci. Uczniowie wprawdzie nie zrozumieli
celu, dla którego Jezus dokona∏ tego cudu.
Natomiast niewàtpliwie wspomnienie tych
chwil, sp´dzanych na górze Tabor, stano-
wi∏o wielkà pomoc w wielu trudnych sytu-
acjach ˝ycia Aposto∏ów. 
– Piàta tajemnica Êwiat∏a – USTANO-
WIENIE EUCHARYSTII – Chrystus w Wie-

czerniku w sposób sakramentalny dokona∏
z wyprzedzeniem to, co nazajutrz spe∏ni∏
na Kalwarii. Jezus pod postacià Chleba
i Wina staje si´ pokarmem rzeczywistym
i prawdziwie dajàc w ten sposób Êwiadec-
two o swej mi∏oÊci do ludzi (J 13, 50). Sam
siebie z∏o˝y∏ w ofierze paschalnej, ponie-
wa˝ dawne ofiary nie by∏y w stanie wyjed-
naç przeb∏agania Bo˝ego. Dlatego z∏o˝y∏
na zawsze ofiar´ doskona∏à podczas swe-
go ˝ycia ziemskiego, aby wyzwoliç ludz-
koÊç z niewoli grzechu i Êmierci. 
Podsumowujàc – rozwa˝ania tajemnicy
Êwiat∏a mogà pomóc w dochodzeniu
do g∏´bokich warstw swego sumienia,
do odkrywania prawdy o samym sobie. To
z kolei pozwoli zbli˝yç si´ ka˝demu cz∏o-
wiekowi do Êwiat∏a, tj. Chrystusa.
Ewangelia zauwa˝a, ˝e kto nie pojà∏ Êwia-
t∏a, tj. Syna Jednorodzonego, który przyby∏
na Êwiat, to dlatego, ˝e bardziej umi∏owa∏
ciemnoÊç, tj. grzech. Âw. Jan pisze: „Âwia-
t∏o przysz∏o na Êwiat, lecz ludzie bardziej
umi∏owali ciemnoÊç ani˝eli Êwiat∏o... ka˝-
dy, kto dopuszcza si´ nieprawoÊci, niena-
widzi Êwiat∏a i nie zbli˝a si´ do Êwiat∏a, kto
spe∏nia wymagania prawdy, zbli˝a si´
do Êwiat∏a, aby si´ okaza∏o, ˝e jego uczyn-
ki sà dokonane w Bogu”. (J3, 19–21).

s. Judyta G.

Ks. Twardowski 
o ró˝aƒcu
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Grupa - Mniszek
W niedziel´ 25 wrzeÊnia 2005 roku
odby∏a si´ uroczystoÊç religijno-patrio-
tyczna z okazji 66-tej rocznicy m´czeƒ-
skiej Êmierci 10 tysi´cy Polaków z ràk
hitlerowskich oprawców.
W uroczystoÊciach wzi´∏o udzia∏ woj-
sko z Grupy, wierni z miejscowymi
w∏adzami oraz kap∏ani z dekanatu
Nowe, Grudziàdz, Âwiecie i Je˝ewo.
Na poczàtku odby∏ si´ apel poleg∏ych,
salwa honorowa i z∏o˝enie wieƒców.
UroczystoÊciom przewodniczy∏ Jego
Ekscelencja ks. Biskup Piotr Krupa
z Pelplina. AD

Warszawa
W katedrze Êw. Floriana na warszaw-
skiej Pradze ks. p∏k S∏awomir ˚arski,
wikariusz generalny Biskupa Polowego
odprawi∏ 11 paêdziernika Msz´ Êw.
w intencji 1. Dywizji Piechoty im. Tade-
usza KoÊciuszki. Na Eucharysti´ przy-
byli genera∏owie, m.in. Dowódca 1.
Dywizji gen. Andrzej Malinowski, ˝o∏-
nierze, kombatanci i cz∏onkowie ro-
dzin ˝o∏nierzy, których OpatrznoÊç z∏à-
czy∏a z Dywizjà. Obecni byli tak˝e ka-
pelani i przedstawiciele Ordynariatu
Prawos∏awnego i Ewangelickiego oraz
poczty sztandarowe. 
Msz´ Êw. zakoƒczy∏a modlitwa przed-
stawicieli Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego, który reprezento-
wa∏ Biskup Polowy gen. bryg. Ryszard
Borski i Ordynariatu Prawos∏awnego,
reprezentowanego przez ks. p∏k. Mi-
cha∏a Dudicza. KeS

Rembertów
Akademia Obrony Narodowej obcho-
dzi∏a 15. rocznic´ powstania. W uro-
czystej inauguracji nowego roku aka-
demickiego, która odby∏a si´ 1 paê-
dziernika br. uczestniczy∏ Wikariusz
Generalny Biskupa Polowego ks. pra-
∏at p∏k S∏awomir ˚arski. 
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏o-
ski w godzinach popo∏udniowych do-
kona∏ poÊwi´cenia nowego ronda
przy Akademii Obrony Narodowej no-
szàcego imi´ gen. Augusta Emila Fiel-
dorfa „Nila”. zjk

Ko∏obrzeg
Dnia 1 paêdziernika 2005 roku Cari-
tas parafii Êw. Krzy˝a i Caritas parafii
wojskowej Êw. Macieja Aposto∏a
w Ko∏obrzegu otworzy∏y Êwietlic´ dla
dzieci w dolnej cz´Êci kaplicy parafii
wojskowej przy ul. Mazowieckiej.
Otwarcie Êwietlicy poprzedzone zo-
sta∏o Mszà Êw. i modlitwà ró˝aƒcowà.
Na uroczyste otwarcie Êwietlicy przy-
by∏y dzieci, opiekunowie i zaproszeni
goÊcie. 
PoÊwi´cenia pomieszczenia Êwietlicy
dokona∏ proboszcz parafii wojskowej
ks. kmdr ppor. Witold Kosiƒski. Âwietli-
c´ wyposa˝ono w nowoczesny sprz´t
komputerowy. KP

Wola Gu∏owska
UroczystoÊci zwiàzane z 66. rocznicà
ostatniej bitwy Kampanii WrzeÊniowej
odby∏y si´ 2 paêdziernika 2005 r.
w Woli Gu∏owskiej. Mszy Êw. polowej
w miejscu bitwy w intencji poleg∏ych
˝o∏nierzy Samodzielnej Grupy Opera-
cyjnej „Polesie” i jej dowódcy gen.
Franciszka Kleeberga przewodniczy∏
ks. p∏k S∏awomir ˚arski, Wikariusz Ge-
neralny Biskupa Polowego WP. 
W Liturgii Eucharystii uczestniczyli we-
terani walk sprzed 66 lat z ca∏ego kra-
ju. W ich intencji modlili si´ tak˝e ka-
pelani ewangelicki i prawos∏awny.

RCH

K´trzyn
W Centrum Szkolenia Stra˝y Granicz-
nej w K´trzynie 7 paêdziernika 2005
roku prze˝ywano uroczystoÊç zakoƒ-
czenia szkolenia przez 60 funkcjona-
riuszy szko∏y chorà˝ych oraz 77 osób
ze szko∏y podoficerskiej.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od Mszy
Êw. w kaplicy parafii SG pw. Êw. Mate-
usza, celebrowanej przez Abp Edmun-
da Piszcza – Metropolit´ Warmiƒskie-
go.
Po Mszy Êw. rozpocz´∏y si´ dalsze uro-
czystoÊci, na które przybyli: przedsta-
wiciele Komendy G∏ównej i komen-
danci i przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych Stra˝y Granicznej, Poli-
cji, Stra˝y Po˝arnej. Aktu mianowania
na stopieƒ m∏odszego chorà˝ego Stra-
˝y Granicznej dokona∏ Dyrektor Za-
rzàdu Operacyjno–Âledczego Komen-
dy G∏ównej gen. bryg. Szymon Wie-
czorek.

WK

Bagram
Ks. mjr Jan Zapotoczny w kaplicy
w Bagram w Afganistanie gromadzi
nie tylko polskich ˝o∏nierzy, ale tak˝e
˝o∏nierzy innych narodowoÊci pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w Si∏ach Sojuszniczych.
Szczególnie o˝ywione kontakty dusz-
pasterskie ksiàdz kapelan posiada
z ˝o∏nierzami s∏owackimi. W dowód
wdzi´cznoÊci za pos∏ug´ duszpaster-
skà, 12 paêdziernika, ˝o∏nierze s∏o-
waccy ofiarowali do kaplicy krzy˝ wy-
konany z od∏amków po pociskach
oraz dwa lichtarze. zjk

Nekla
Nekla – ma∏e miasteczko po∏o˝one ok. 40 kilometrów na wschód od Poznania
przy trasie Poznaƒ–WrzeÊnia. To tutaj 1 wrzeÊnia 1939 roku przyby∏ 14. Pu∏k U∏anów
Ja∏owieckich ze Lwowa.
Po roz∏adunku na stacji kolejowej Nekla stanà∏ w obronie Ojczyzny. Wydarzenie to
przypominaç b´dzie tablica pamiàtkowa, której inicjatorami sà: Zwiàzek Oficerów Re-
zerwy RP im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, Rodzina 14. Pu∏ku U∏anów Ja∏owiec-
kich, 1. Batalion Kawalerii Pancernej im 14. Pu∏ku U∏anów Ja∏owieckich ze Stargardu
Szczeciƒskiego a fundatorem Urzàd Miasta i Gminy Nekla oraz spo∏ecznoÊç lokalna.
W dniu 1 wrzeÊnia 2005 roku, w 66. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej odby∏a si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej w miejscowym koÊciele pod wezwaniem
Êw. Andrzeja Aposto∏a. Ods∏oni´cia dokona∏ Burmistrz Miasta i Gminy Nekla in˝. Ma-
rian Balicki w asyÊcie parlamentarzystów i dowódcy 1. Batalionu Kawalerii Pancernej
pp∏k. Krzysztofa Stachowiaka oraz Prezesa Rodziny 14. Pu∏ku U∏anów Ja∏owieckich Ja-
na Gromnickiego.
PoÊwi´cenia tablicy pamiàtkowej dokona∏ ks. por. Krzysztof Kacprzyk – kapelan Cen-
trum Szkolenia Wojsk Làdowych w Poznaniu.
UroczystoÊç odby∏a si´ w przepi´knej scenerii z udzia∏em kompanii honorowej ze Star-
gardu Szczeciƒskiego. KoÊció∏ wype∏ni∏a licznie przyby∏a m∏odzie˝ szkolna wraz z gro-
nem pedagogicznym.
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Warszawa
Msza Êw. celebrowana przez Prymasa
Polski kard. Józefa Glempa wraz z Bi-
skupem Polowym gen. bryg. Tade-
uszem P∏oskim oraz Biskupem Maria-
nem Dusiem, ksi´˝mi profesorami
i kap∏anami Metropolii Warszawskiej
zainaugurowa∏a 1 paêdziernika nowy
rok akademicki w Wy˝szym Metropo-
litalnym Seminarium Duchownym Âw.
Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Biskup Polowy wyg∏osi∏ homili´, w któ-
rej porówna∏ sytuacj´ alumnów roz-
poczynajàcych nowy rok akademicki
do sytuacji siedemdziesi´ciu dwóch
uczniów, którzy powrócili po spe∏nie-
niu poleconego przez Jezusa pos∏an-
nictwa. 
Biskup zach´ca∏ kleryków, aby nie za-
dowolili si´ powierzchownà radoÊcià,
ale odnaleêli w sobie najg∏´bsze êró-
d∏o radoÊci duchowej. zjk

Warszawa
Pu∏kownik Romuald Miros∏awski, prezes „Pi∏sudczyków”, honorowy prezes Szwadronu
Jazdy Polskiej RP oraz pp∏k Jerzy Cichocki, wiceprezes 24. Pu∏ku U∏anów im. Stanis∏a-
wa ˚ó∏kiewskiego i prezes Klubu Oficerów Rezerwy im. gen. W∏adys∏awa Andersa
dzia∏ajàcego przy garnizonie w KraÊniku odznaczyli Biskupa Polowego gen. bryg. Ta-
deusza P∏oskiego Z∏otà Odznakà „Za Wybitne Zas∏ugi Dla Ligi Obrony Kraju” nada-
nà uchwa∏à Prezydium Zarzàdu G∏ównego Ligii Obrony Kraju w Warszawie
nr 174/2005. UroczystoÊç odby∏a si´ w rezydencji Biskupa Polowego. 
Podczas dekoracji Biskup Polowy otrzyma∏ od kraÊnieƒskiego Êrodowiska kombatanc-
kiego dwa medale pamiàtkowe. Pierwszy z nich jest Medalem od Klubu Oficera 
Rezerwy im. gen. W∏adys∏awa Andersa, drugi zaÊ pochodzi od 24. Pu∏ku U∏anów im.
Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego w 75. rocznic´ jego powstania. Podczas ceremonii dekora-
cji odznakà i wr´czania medali obecni byli ks. kmdr Leon Szot – Kanclerz Kurii 
Polowej WP i ks. mjr Zbigniew K´pa – Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Ordynariatu
Polowego WP. KeS

Ad Diwaniyah
W liturgiczne Êwi´to Êw. ¸ukasza
Ewangelisty, 18 paêdziernika 2005
roku, s∏u˝ba zdrowia w Camp Echo
w Diwaniyah obchodzi∏a swoje Êwi´-
to. UroczystoÊç rozpocz´to otwarciem
bloku chirurgicznego przystosowane-
go do prowadzenia operacji drugie-
go poziomu tj. s∏u˝àcych ratowaniu
˝ycia i koƒczyn. Pracownicy s∏u˝by
zdrowia zostali wyró˝nieni pamiàtko-
wymi medalami przez dowódc´ dywi-
zji gen. dyw. Piotra Czerwiƒskiego,
a nast´pnie uczestniczyli w uroczystej
Mszy Êw. sprawowanej w kaplicy
przez ks. kmdr. por. Zygmunta Kaê-
mieraka. Z. K./zjk

Lidzbark Warmiƒski
Wspólna wycieczka m∏odzie˝y z Gim-
nazjum w ¸aniewie ko∏o Lidzbarka
Warmiƒskiego i ˝o∏nierzy s∏u˝by za-
sadniczej z Jednostki Wojskowej 2039
w Lidzbarku Warmiƒskim do Warsza-
wy odby∏a si´ 5 wrzeÊnia 2005 roku.
M∏odzie˝ szkolna i wojskowa zwiedzi∏a
Pa∏ac Prezydencki, Stare Miasto oraz
Pa∏ac Biskupów Polowych i Katedr´ Po-
lowà Wojska Polskiego. 
Uczestnicy wycieczki spotkali si´ z Bi-
skupem Polowym gen. bryg. Tade-
uszem P∏oskim. Biskup osobiÊcie opro-
wadzi∏ m∏odzie˝ po Katedrze Polowej
opowiadajàc o historii i dniu dzisiej-
szym duszpasterstwa wojskowego. 
M∏odzie˝ z du˝ym zainteresowaniem
zwiedzi∏a Pa∏ac Biskupów Polowych.
Opiekunami m∏odzie˝y byli: mgr Bo-
˝ena P∏oska i mgr Ma∏gorzata Pa∏ka
z Gimnazjum w ¸aniewie oraz mjr Jó-
zef Zysk z JW 2039. Zjk

Warszawa
W Parafii cywilno-wojskowej pw. Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej na Starym Be-
mowie w Warszawie swój rok akade-
micki 3 paêdziernika rozpocz´li pra-
cownicy naukowi i studenci Wojskowej
Akademii Technicznej. Mszy Êw. w in-
tencji ˝yjàcych i zmar∏ych cz∏onków tej
wspólnoty akademickiej przewodniczy∏
proboszcz parafii ks. p∏k Jan Domian. 
Modlimy si´ o Êwiat∏o Ducha Âwi´tego
dla studentów i pracowników, by zdo-
bywali màdroÊç, która kszta∏tuje cha-
raktery i sumienia – powiedzia∏ ks. Do-
mian, witajàc przyby∏ych na Msz´ Êw.
Do KoÊcio∏a Garnizonowego przybyli
równie˝ goÊcie WAT, oficerowie z woj-
skowej uczelni ze S∏owacji, ze Sv. Mi-
kulasza. Obecne by∏y w∏adze uczelni
z gen. bryg. prof. Bogus∏awem Smól-
skim na czele. ESJ

Bagram
W dniu 5 paêdziernika 2005 roku
o godzinie 10.00 czasu lokalnego
rozpocz´∏a si´ uroczysta zbiórka,
podczas której nastàpi∏o uroczyste
przekazanie dowództwa PKW Afgani-
stan. W uroczystoÊci oprócz polskich
˝o∏nierzy uczestniczyli równie˝ przed-
stawiciele wojsk koalicji z USA, S∏o-
wacji, Korei Po∏udniowej, Australii
i Egiptu. Koƒczàcy s∏u˝b´ dowód-
ca VII zmiany PKW pp∏k Piotr Bednar-
czyk podzi´kowa∏ wszystkim ˝o∏nie-
rzom za dobrà i sumiennà s∏u˝b´,
a nast´pnie przekaza∏ obowiàzki do-
wódcy VIII zmiany PKW pp∏k Dariu-
szowi Tulin. 
Po uroczystym przekazaniu dowódz-
twa, ksiàdz kapelan odmówi∏ modli-
tw´ i pob∏ogos∏awi∏ wszystkich zgro-
madzonych. JZ

Sieradz
UroczystoÊci 70-lecia garnizonu Sie-
radz rozpocz´∏a Msza Êwi´ta polowa
koncelebrowana pod przewodnictwem
Biskupa Polowego WP gen. bryg. Ta-
deusza P∏oskiego, w której uczestniczy-
li przedstawiciele w∏adz miejskich i sa-
morzàdowych Sieradza, dowódca
garnizonu Warszawa, gen. dyw. Jan
Klejszmit, generalicja, ˝o∏nierze
i mieszkaƒcy miasta Sieradz.
Po Mszy Êwi´tej Biskup Polowy w ko-
Êciele garnizonowym poÊwi´ci∏ tablic´
pamiàtkowà na 70-lecie garnizonu
Sieradz upami´tniajàcà wszystkie for-
macje wojskowe stacjonujàce w tym
mieÊcie. JO

¸ódê
Mszà Êw. o godzinie 12.00 w koÊciele
Parafii Wojskowej pw. Êw. Jerzego od-
by∏a si´, 16 paêdziernika, intronizacja
obrazu B∏ogos∏awionego Ksi´dza Ko-
mandora ppor. W∏adys∏awa Miegonia.
Intronizacja ta zosta∏a dokonana
w 63. rocznic´ Êmierci B∏ogos∏awione-
go. zjk
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Totus Tuus
Królowo Âwiata
I nasza Pani
Pszenna i zielona,
Po gospodarsku doglàdajàca
Plonów i pól Polski
Razem ze Êpiewajàcym starostà – 
Skowronkiem – 
Nad chmur ambonà
Cz´stochowska Niepokalana Panno
Z ob∏okami pio∏unowych chmur
I welonami pielgrzymów
Nad g∏owà
Patrzysz na nas
Stroskanà twarzà
Koloru dojrza∏ej pszenicy
I polskiej z∏otej jesieni
Poczernia∏à od patyny modlitw
Królów i hetmanów
I rozpaczy bezimiennych biedaków
Od szeÊciuset lat nam matkujesz
Przytulasz do serca
Podczas potopów cierpienia
A ka˝dy, kto tu przyszed∏
Do Ciebie
Za jasnogórskie mury
By∏ w swoim smutku i proÊbie
Twój i z Tobà
Ale nikt jeszcze nie napisa∏ 
Czerwonym atramentem
Z serdecznej krwi
˚e jest ca∏y Twój

Andrzej W. Wodziƒski
(jeden z laureatów Konkursu Papieskiego)


