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Bóg z∏o˝y∏ Êwiat w r´ce Maryi
Matka Teresa z Kalkuty
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Liturgia
KoÊcio∏a

Drodzy bracia i siostry! W dzisiejszà niedziel´
rozpoczyna si´ Adwent, czas wielkiego religij-
nego oczekiwania, przepe∏niony nadziejà
i duchowym wyczekiwaniem: za ka˝dym ra-
zem, gdy wspólnota chrzeÊcijaƒska przygoto-
wuje si´ do pamiàtki narodzin Odkupiciela,
odczuwa w sobie przyp∏yw radoÊci, która
w jakimÊ stopniu udziela si´ ca∏emu spo∏e-
czeƒstwu. W Adwencie lud chrzeÊcijaƒski
prze˝ywa na nowo dwojaki ruch ducha:
z jednej strony wznosi oczy ku ostatecznemu
celowi swego pielgrzymowania przez dzieje,
które jest chwalebnym powrotem Pana Jezu-
sa; z drugiej, wspominajàc z przej´ciem Jego
narodziny w Betlejem, pochyla si´ nad Szop-
kà. Nadzieja chrzeÊcijan nakierowana jest
na przysz∏oÊç, lecz pozostaje solidnie zako-
rzeniona w wydarzeniu z przesz∏oÊci. W pe∏ni
czasów Syn Bo˝y narodzi∏ si´ z Dziewicy Ma-
ryi: „zrodzony z niewiasty, zrodzony pod Pra-
wem”, jak pisze aposto∏ Pawe∏ (Gal 4,4).
Ewangelia wzywa nas dzisiaj, byÊmy czuwali
w oczekiwaniu na ostatnie przyjÊcie Chrystu-
sa. „Czuwajcie! – mówi Jezus – bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie” (Mk 13, 35–37).
Krótka przypowieÊç o panu domu, który wy-
ruszy∏ w podró˝ i s∏ugach, którzy mieli go za-
stàpiç, ukazuje, jak wa˝ne jest, a˝eby byç go-
towym na przyj´cie Pana, kiedy niespodzie-
wanie przyb´dzie. Wspólnota chrzeÊcijaƒska
czeka z niecierpliwoÊcià na Jego ukazanie
si´, a aposto∏ Pawe∏, piszàc do Koryntian,

wzywa ich, aby zaufali wiernoÊci Boga i ˝yli
tak, aby byç „bez zarzutu” (por. 1 Kor 1, 7–9)
w dniu Pana. Bardzo s∏usznie zatem na po-
czàtku Adwentu liturgia ka˝e nam b∏agaç s∏o-
wami Psalmu: „Oka˝ nam, Panie, swojà ∏a-
skawoÊç i daj nam swoje zbawienie!”
(Ps 85, 8). MoglibyÊmy powiedzieç, ˝e Ad-
went jest czasem, gdy chrzeÊcijanie powinni
obudziç w swoich sercach nadziej´ na to, ˝e
z Bo˝à pomocà mogà odnowiç Êwiat. Dlate-
go chcia∏bym przypomnieç i dzisiaj konstytu-
cj´ Soboru Watykaƒskiego II „Gaudium et
spes” o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym: jest
to tekst g∏´boko przepojony chrzeÊcijaƒskà
nadziejà. Mam tu na myÊli szczególnie n. 39,
zatytu∏owany „Ziemia nowa i nowe niebo”.
Czytamy tam: „Pouczeni jesteÊmy, ˝e Bóg go-
tuje nowe mieszkanie i nowà ziemi´, gdzie
mieszka sprawiedliwoÊç (por. 2 Kor 5,2;
2 P 3,13). Oczekiwanie jednak nowej ziemi
nie powinno os∏abiaç, lecz ma raczej pobu-
dzaç zapobiegliwoÊç, aby uprawiaç t´ zie-
mi´”. Dobre owoce naszej zapobiegliwoÊci
odnajdziemy bowiem, kiedy Chrystus przeka-
˝e Ojcu swoje wieczne i powszechne króle-
stwo. Niechaj NajÊwi´tsza Maryja, Dziewica
Adwentu, wyjedna nam, abyÊmy prze˝ywali
ten czas ∏aski z czujnoÊcià i pracowicie, cze-
kajàc na Pana.

27 listopada 2005
(KAI) 

4 grudnia – II Niedziela Adwentu
„G∏os wo∏ajàcego na pustyni: przygotujcie
drog´ Panu. Dla Niego prostujcie Êcie˝ki”
(Mk 1,3).
Jak˝e pozostaç nieczu∏ym na tak g∏´bokie i po-
rywajàce wezwanie. Oto nadchodzi ON. Które
dla ka˝dego z nas jest wybawieniem, pociesze-
niem i zrozumieniem. Bez Niego szukam
po ciemku drogi i sensu ˝ycia naszego. Bez Nie-
go brniemy po omacku, jak we mgle strwo˝eni,
zal´knieni. A On, nasze Êwiat∏o nadchodzi.
Âpieszmy wi´c przygotowaç nasz dom, nasze
miejsce pracy, jednostki, w których s∏u˝ymy,
a nade wszystko posprzàtajmy nasze serca, by
godne by∏y i przygotowane na spotkanie z NIM.

4 grudnia – Wspomnienie Êw. Barbary, dziewicy
i m´czennicy
Wed∏ug tradycji Êw. Barbara urodzi∏a si´ w Niko-
demi w pogaƒskiej rodzinie. Jej ojciec Dioskur
pragnà∏ uchroniç jà przed wp∏ywami Êwiata, jak
i przed chrzeÊcijaƒstwem. Osadzi∏ jà w wie˝y,
gdzie przychodzili nauczyciele, by jà nauczaç.
WÊród nich by∏ chrzeÊcijanin, który przekaza∏ jej
nauk´ Chrystusa. Barbara pozna∏a prawdy
chrzeÊcijaƒskie i w tajemnicy przed rodzicami
zosta∏a ochrzczona. Postanowi∏a dla Chrystusa
˝yç w czystoÊci. Jej ojciec dowiedziawszy si´
o tym zaczà∏ jà przeÊladowaç, a w konsekwencji
wyda∏ w∏adzom. Barbar´ torturowano. Wydano
wyrok Êmierci, wykonany przez jej ojca. Âw. Bar-
bara jest patronkà dobrej Êmierci i ludzi pracu-
jàcych w niebezpiecznych warunkach m.in. gór-
ników, hutników, marynarzy, artylerzystów.

6 grudnia – Wspomnienie Êw. Miko∏aja bp.
Wszyscy znajà tego Êwi´tego. I nie ma takiej
osoby, która by o jego dniu zapomnia∏a. Wszak
Êw. Miko∏aj wnosi z sobà do samolubnego Êwia-
ta promyk dobra cz∏owieka dla cz∏owieka. To
nie tylko prezenty, wartoÊciowe przedmioty, ra-
doÊci materialne. To pami´ç o drugim, potrze-
bujàcym cz∏owieku. Wszak dajàc, otrzymujemy,
pocieszajàc, sami jesteÊmy pocieszeni.

8 grudnia – UroczystoÊç Niepokalanego Pocz´-
cia NMP
Gdy patrzymy na Maryj´, nasze serca otwierajà
si´ na nadziej´, bo widzimy, jak wielkich rzeczy
dokonuje Bóg, gdy w pokorze zgadzamy si´
na wype∏nienie Jego woli. Niepokalana jest
wspania∏ym znakiem zwyci´stwa ˝ycia nad
Êmiercià, mi∏oÊci nad grzechem, zbawienia
nad wszelkà chorobà cia∏a i duszy. Jest Ona
znakiem niezachwianej nadziei i pociechy. To,
co w Niej ju˝ si´ dokona∏o i co teraz podziwia-
my, jest r´kojmià tego, co Bóg chce daç ka˝de-
mu ludzkiemu stworzeniu: pe∏ni ˝ycia, radoÊci
i pokoju. (Jan Pawe∏ II)

11 grudnia – III Niedziela Adwentu – Gaudete
„Pojawi∏ si´ cz∏owiek pos∏any przez Boga
– Jan mu by∏o na imi´. Przyszed∏ on na Êwia-
dectwo, aby zaÊwiadczyç o Êwiat∏oÊci, by
wszyscy uwierzyli przez niego.” (J 1, 6-7).
Niedziela Gaudete – Niedziela RadoÊci. Bo Pan
jest blisko. Âw. Jan Chrzciciel – herold Jezusa.
Przyszed∏, by przygotowaç drog´ dla Pana. Prze-

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Na ok∏adce: Sanktuarium Êw. Andrzeja Boboli,
Warszawa, Roraty 2005

Módlmy si´, aby poszukiwanie Boga i pragnienie prawdy
prowadzi∏y ka˝dego cz∏owieka do spotkania z Panem.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA GRUDZIE¡

Odnowiç Êwiat

Zaufanie
W labiryncie uprzedzeƒ, podejrzeƒ i oszczerstw,
w gàszczu oczekiwaƒ, nadziei, obaw i wàtpliwoÊci,
w wirze mieszanych uczuç i poszukiwaƒ pewnoÊci
Maryja bezgranicznie zaufa∏a Bogu, swemu Zbawcy,
i poÊród nich Go odnalaz∏a.
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W kazaniu Biskup Polowy WP przypomnia∏, ˝e
uroczystoÊç odbywa si´ w pierwszà Niedziel´
Adwentu. „Nie na pró˝no i nie przypadkowo
– powiedzia∏ Biskup – Bóg kieruje do nas s∏owa

o czuwaniu w∏aÊnie w pierwszà niedziel´ Ad-
wentu, bo Adwent to dla chrzeÊcijanina czas
wzmo˝onej pracy nad sobà, to okres radosne-
go oczekiwania na przyjÊcie Chrystusa, na wy-
jàtkowe spotkanie – na urodziny Zbawcy nasze-
go, jak mówi Êw. Leon Wielki.” Wed∏ug kazno-
dziei postawà wiernego w Adwencie powinno
byç czuwanie. Czuwanie – zdefiniowa∏ biskup
P∏oski jako przebywanie z Bogiem, zadum´
nad wielkimi sprawami Bo˝ymi, a tak˝e dialog
z Tym, o którym wiemy, i˝ nas kocha i pociàga
ku Sobie.
Jaki ten Adwent b´dzie? – Powiedzia∏ w kazaniu
Biskup P∏oski. Czym b´dzie si´ ró˝ni∏ od tylu in-
nych, które dane nam by∏o ju˝ prze˝ywaç?
Nie na pró˝no i nie przypadkowo Bóg kieruje
do nas s∏owa o czuwaniu w∏aÊnie w pierwszà
niedziel´ Adwentu, bo Adwent to dla chrzeÊcija-
nina czas wzmo˝onej pracy nad sobà, to okres
radosnego oczekiwania na przyjÊcie Chrystusa,
na wyjàtkowe spotkanie – na urodziny Zbawcy
naszego, jak mówi Êw. Leon Wielki.
Umartwienia, które si´ podejmuje w tym okresie,
nie majà charakteru pokutnego, ich zadaniem
jest lepsze przygotowanie naszego wn´trza
na przyjÊcie Pana.
Jednak wa˝niejsze od umartwieƒ sà uczynki mi-
∏osierne co do duszy i co do cia∏a bliêniego, bo
Ewangelia to przede wszystkim realizacja przy-
kazania mi∏oÊci.
ByÊmy mogli wcielaç mi∏oÊç w ˝ycie, potrzeb-
na nam jest pomoc Boga, którà wypraszamy
na modlitwie i czuwaniu.
Czuwanie, które jest bardzo zwiàzane z kszta∏-
tem naszej chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci, jest przeby-

waniem z Bogiem, zadumà nad wielkimi spra-
wami Bo˝ymi, a tak˝e dialogiem z Tym, o którym
wiemy, i˝ nas kocha i pociàga ku Sobie.
Pierwszym warunkiem podobania si´ Bogu jest
pokora, która ozdabia nasze czyny i sprawia, ˝e
stajà si´ one czymÊ mi∏ym dla Boga. Pokora to
czucie si´ ma∏ym po to, by otworzyç si´ na wiel-
koÊç Boga, to widzenie siebie w prawdzie, takim,
jakim si´ jest w istocie. Uczmy si´ wcià˝ pokory.
Znany francuski genera∏, Morillon – jeden z by-
∏ych dowódców wojsk ONZ w BoÊni-Hercegowi-
nie – jako praktykujàcy katolik uczestniczy cz´-
sto w pielgrzymkach do Lourdes. Oceniajàc dra-
mat, który rozegra∏ si´ w ostatnich czasach
na Ba∏kanach, stwierdzi∏, i˝ przyczynà ludzkiej
tragedii jest ludzka pycha, a zw∏aszcza pycha
polityków i przywódców paƒstw.
Ten okres Adwentu prze˝yjmy wpatrzeni w poko-
r´ Boga, gdy˝ S∏owo Bo˝e wcieli∏o si´ dlatego,
˝e Bóg zapragnà∏ swojà pokorà wyleczyç nas
z pychy.
Dla wielu z nas czas Adwentu b´dzie okresem
wielkich zakupów, przedÊwiàtecznej bieganiny.
Temu wszystkiemu sprzyja specjalnie wytworzo-
ny nastrój oÊwietlonych ulic, ozdobionych wy-
szukanymi dekoracjami witryn sklepowych.
Na ulicach królujà reklamy w stylu: „kup u nas...
b´dziesz mia∏ udane Êwi´ta”.
Tymczasem wystarczy chwila refleksji, by stwier-
dziç, ˝e same zakupy nie wystarczà. Potrzeba
czegoÊ wi´cej...
Nie wolno zmarnowaç danego nam przez Boga
czasu. Nie zmarnuj danego Ci przez Boga Ad-
wentu.
Mo˝e uda ci si´ spotkaç kogoÊ, o kim nie myÊla-
∏aÊ, ˝e jest a˝ tak Wa˝ny. Nie, nie Wa˝ny – Naj-
wa˝niejszy. Ale trzeba by∏o czasu, by to odkryç.
Trzeba by∏o refleksji, by zauwa˝yç przyjaznà,
oczekujàcà ˝yczliwoÊç Boga.
Uciekajàcy czas zmusza do poÊpiechu, lecz ty...:
/ Zatrzymaj si´ na chwil´!... / Wykorzystaj czas
Êwi´ty!.../ Zahamuj dni biegnàcego ˝ycia i za-
stanów si´: czy z wi´kszych i mniejszych u∏om-

ków twej ludzkiej historii da si´ u∏o˝yç zdanie
Êwiadczàce na twojà korzyÊç!... / Przy∏ó˝ si´
bardziej do swoich obowiàzków rodzinnych, za-
wodowych i spo∏ecznych!... / Pomó˝ komuÊ po-
trzebujàcemu!... / Przygotuj si´ na przemian´
serca!...
Adwent to czas radoÊci. Oczekiwania na Wcie-
lone S∏owo, na narodziny Zbawiciela.
Kszta∏t tej radoÊci, choç jest oparty na wiecznej
perspektywie, w du˝ej mierze zale˝y od naszego
spojrzenia na Êwiat. Wpatrujemy si´ wi´c w na-

mawia do nas i wspó∏czeÊnie, byÊmy zacz´li si´
rozglàdaç, czy wszystko przygotowane, czy sami
jesteÊmy przygotowani. Jest dla nas sygna∏em
alarmowym, by nie przespaç tej chwili. Równo-
czeÊnie jego postawa pobudza nas do dzia∏ania
i do g∏oszenia w naszym Êrodowisku i domu, ˝e
ju˝ radosny CZAS.

14 grudnia – Wspomnienie Êw. Jana od Krzy˝a,
kap∏ana i doktora KoÊcio∏a
Âw. Jan przyszed∏ na Êwiat w 1542 roku w Fon-
tiveros, w pobli˝u miasta Avila (Hiszpania).
W roku 1563 wstàpi∏ do karmelitów w Medinie
i wtedy obra∏ sobie imi´ Jan od Êw. Macieja.
Po ukoƒczeniu studiów filozoficznych i teologicz-
nych w Salamance w 25 roku ˝ycia otrzyma∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie (1567). W tym samym ro-
ku Âwi´ty spotka∏ si´ ze Êw. Teresà z Avila, która
ju˝ podj´∏a si´ dzie∏a reformy zakonu karmeli-
tanek. Tego˝ roku z∏o˝y∏ Êlub zachowania pier-
wotnej regu∏y. Jan przybra∏ sobie wówczas imi´
Jana od Krzy˝a. Postanowi∏ pozostaç wierny re-
formie, choçby „mia∏ to przyp∏aciç ˝yciem”.
Pod koniec ˝ycia doÊwiadczy∏ cierpieniem naj-
dotkliwszego. Przeciwnicy reform usun´li go ze
wszystkich urz´dów i jako zwyk∏y zakonnik za-
koƒczy∏ niebawem ˝ycie w klasztorze w Ube-
dzie, 14 grudnia 1591 roku, w wieku zaled-
wie 49 lat. Najbardziej wszak˝e s∏awny sta∏ si´
Êw. Jan od Krzy˝a dzi´ki swoim pismom. Pozo-
sta∏y 22 dzie∏a, które dla mistyki chrzeÊcijaƒskiej
majà wprost bezcennà wartoÊç.

ZaÊlubieni Morzu

Wykorzystaj czas Êwi´ty

cd. na str. 4

W Gdyni, w dniu 27 listopada 2005 r., rozpocz´∏y si´ dwudniowe uroczystoÊci z okazji
87. rocznicy odtworzenia Âwi´ta Podchorà˝ego Marynarki Wojennej. W koÊciele garni-
zonowym pw. Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej w Gdyni Biskup Polowy WP gen. bryg. 
Tadeusz P∏oski celebrowa∏ Msz´ Êw., podczas której wyg∏osi∏ kazanie i poÊwi´ci∏ nowe
witra˝e. We Mszy Êw. uczestniczy∏a kadra i pracownicy Marynarki Wojennej na czele
z dowódcà admira∏em floty Romanem Krzy˝elewskim oraz kadra Akademii Marynarki
Wojennej z Komendantem kontradmira∏em Zygmuntem Kitowskim. Cz´Êç religijnà uro-
czystoÊci przygotowa∏ Dziekan Marynarki Wojennej RP ks. pra∏at kmdr Bogus∏aw Wro-
na wraz z ksi´˝mi kapelanami tego˝ dekanatu. GoÊciem honorowym by∏ Horacy
Unrug, syn bohaterskiego obroƒcy Helu podczas II wojny Êwiatowej, wspó∏twórcy MW,
admira∏a Józefa Unruga. 



Minister Obrony Narodowej Rados∏aw
Sikorski z∏o˝y∏ wizyt´ Biskupowi Polowe-
mu WP gen. bryg. Tadeuszowi P∏oskiemu.
Spotkanie odby∏o si´ 24 listopada 2005 r.
w Domu Biskupów Polowych w Warsza-
wie. Min. Sikorski nawiedzi∏ Katedr´ 
Polowà i wraz z bp P∏oskim modli∏ si´
w Kaplicy Katyƒskiej w intencji pomordo-
wanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Tematem spotkania by∏y zagadnienia
zwiàzane z duszpasterstwem wojskowym
prowadzonym przez Ordynariat Polowy
WP. 

Bp P∏oski zapozna∏ min. Sikorskiego ze 
specyfikà pos∏ugi ksi´˝y kapelanów, a tak˝e

przybli˝y∏ struktur´ Ordynariatu Polo-
wego WP. 
Minister podkreÊli∏, ˝e w pe∏ni docenia wa˝nà
rol´, którà kapelanie odgrywajà w procesie
wychowania ˝o∏nierzy, utrzymania wysokiego
morale i przestrzegania etosu s∏u˝by ˝o∏nier-
skiej. W ocenie szefa Resortu ON najistotniej-
szà kwestià jest to, aby kap∏ani pozostawali
na co dzieƒ w bliskich relacjach z ˝o∏nierzami,
wspomagali ich we wszystkich przypadkach
wymagajàcych wsparcia duchowego, s∏u˝yli
podporà w chwilach trudnych, szczególnie
w obliczu osobistych dramatów ˝yciowych.
Omówiono równie˝ problematyk´ subkultur
w Wojsku Polskim, kwestie zwiàzane z samo-
bójstwami wÊród ˝o∏nierzy oraz rol´ kapela-

nów w ich zapobie-
ganiu. 
Bp P∏oski wr´czy∏
min. Sikorskiemu
ryngraf z wizerun-
kiem Matki Bo˝ej
Hetmanki ˚o∏nie-
rza Polskiego i ka-
lendarze ˝o∏nier-
skie. W prywatnej
kaplicy bp P∏oski
udzieli∏ min. Sikor-
skiemu b∏ogos∏a-
wieƒstwa na czas
kierowania Resor-
tem Obrony Naro-
dowej.
W Kaplicy Katyƒ-
skiej, gdzie znaj-

dujà si´ prochy polskich oficerów zamordo-
wanych na Wschodzie, szef Resortu Obrony
zapali∏ znicz i wpisa∏ si´ do Ksi´gi Pamiàtko-
wej. W czasie pobytu w Katedrze Polowej bp
P∏oski zapozna∏ min. Sikorskiego z jej dzieja-
mi, przybli˝y∏ histori´ duszpasterstwa wojsko-
wego i pokaza∏ pamiàtki historyczne zgroma-
dzone w Êwiàtyni. 

rch
Fot.: Krzysztof St´pkowski

szà teraêniejszoÊç, myÊlimy o przysz∏oÊci i nie za-
pominajmy o tym, co by∏o.
Nasz polski Adwent zawsze by∏ obchodzony
bardzo uroczyÊcie. Ju˝ w XII wieku odprawiano
specjalne Msze Êw. ku czci Matki Bo˝ej, zwane
roratami. Zbierano si´ na wspólne prz´dzenie,
darcie pierza, napraw´ uprz´˝y itp. Przy okazji
odmawiano modlitw´ ró˝aƒcowà, Êpiewano
pieÊni adwentowe i patriotyczne.
W adwentowe wieczory czytano wspólnie Pismo
Âwi´te, ˝ywoty Êwi´tych, a tak˝e ksià˝ki zwiàza-
ne z duchowoÊcià religijnà i narodowà.
Pi´knym zwyczajem by∏a na wsi tzw. „szara go-
dzina”: Pod wieczór, gdy ju˝ skoƒczono codzien-
ne zaj´cia gospodarskie, gdy robi∏o si´ szaro,
coraz ciemniej, wszyscy domownicy: dziadko-
wie, rodzice, dzieci, czasami sàsiedzi, zbierali
si´ w kuchni, najlepiej w pobli˝u paleniska. Nie
palono jeszcze lampy. Rozwa˝ano w ciszy swoje
˝ycie, zastanawiano si´ nad nim, nie brakowa∏o
te˝ cichej modlitwy. Starsi, szczególnie dziadko-
wie, opowiadali dzieciom, wnukom, jak to by∏o
dawniej, jakie by∏y tradycje, zwyczaje; przypo-
minali te˝ dzieje naszej Ojczyzny.
Nast´pnà cz´Êç homilii biskup poÊwi´ci∏ 87.
rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej
i przypomnia∏ szczegó∏y historyczne. Powiedzia∏:
„Marsza∏ek Polski Józef Pi∏sudski doskonale ro-
zumiejàc, jak wa˝ny dla Polski jest dost´p
do morza, jak istotna jest dla paƒstwa polskie-
go polityka morska, siedemnaÊcie dni po odzy-
skaniu niepodleg∏oÊci przez Rzeczpospolità,

28 listopada 1918 roku, powo∏a∏ do ˝ycia Ma-
rynark´ Polskà. Wyda∏ rozkaz doskonale znany
tu obecnemu gronu.
W przeddzieƒ 87. rocznicy utworzenia Mary-
narki Wojennej RP, tu w naszym KoÊciele Mary-
narki Wojennej wybudowanym staraniem S∏ugi
Bo˝ego ks. kmdr. W∏adys∏awa Miegonia, m´-
czennika z Dachau, pozwol´ sobie ten rozkaz
przypomnieç:
„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuj´
utworzyç Marynark´ Polskà, mianujàc jedno-
czeÊnie pu∏kownika marynarki Bogumi∏a NO-
WOTNEGO szefem Sekcji Marynarki Wojennej
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.
Nale˝a∏o wi´c jak najszybciej znaleêç ludzi god-
nych do zabezpieczenia pó∏nocnych rubie˝y
Rzeczypospolitej.
W Modlinie sformowano pierwsze jednostki.
W sk∏ad Flotylli Rzecznej, Oddzia∏u Zapasowe-
go Marynarzy i Batalionu Morskiego weszli ma-
rynarze z by∏ych flot zaborczych.
To w∏aÊnie Batalion Morski wraz z genera∏em
Józefem Hallerem, 10 lutego 1920 roku, zaÊlu-
bi∏ Polsk´ z Ba∏tykiem.
Traktat wersalski przyzna∏ Polsce 70 kilometrów
wybrze˝a morskiego z ma∏ymi portami w Helu
i Pucku. Ten ostatni sta∏ si´ bazà rodzàcej si´
floty wojennej. Tu stacjonowa∏ pierwszy polski
okr´t wojenny ORP „Pomorzanin”.
Rozwijajàca si´ Marynarka Wojenna natrafi∏a
na regres spowodowany wojnà polsko-bolsze-
wickà. Na làdzie walczy∏o 2,5 tysiàca maryna-
rzy z Pu∏ku Morskiego, Flotylli WiÊlanej i Flotylli
Piƒskiej.

Polska, opierajàc si´ szerokim pasem na wy-
brze˝u Ba∏tyku, musia∏a nadarzajàcà si´ szans´
dost´pu do morza wykorzystaç, stàd tak wielka
determinacja Marsza∏ka w utworzeniu Marynar-
ki Wojennej, która Polskie interesy mimo olbrzy-
mich trudnoÊci wybroni∏a”.
Na zakoƒczenie Biskup Polowy wezwa∏ zgroma-
dzonych do wype∏nienia proÊby-testamentu Ja-
na Paw∏a II, zawartej w jego wypowiedzi: „Pro-
sz´ was, byÊcie s∏owo S¸U˚Yå uczynili mottem
waszego ˝ycia, w przekonaniu, ˝e dar z siebie
to sekret, który ludzkà egzystencj´ mo˝e uczyniç
pi´knà i owocnà”. (Pe∏ny tekst kazania Biskupa
Polowego WP znajduje si´ w odnoÊniku „Na-
uczanie pasterskie” – http://www.ordyna-
riat.opoka.org.pl/kazania_wiecej.php?idkaza-
nia=85). 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski po-
Êwi´ci∏ kolejne, nowe witra˝e w koÊciele garni-
zonowym. Witra˝e ufundowali m.in. ksi´˝a ka-
pelani MW i 21 admira∏ów, z których wi´kszoÊç
uczestniczy∏a w uroczystoÊciach. 
Po Mszy Êw. delegacje Marynarki Wojennej, ad-
ministracji paƒstwowej i samorzàdowej oraz
kombatanci z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze
na cmentarzu MW oraz na p∏ycie Marynarza
Polskiego. 
Po po∏udniu na pok∏adzie ORP „Tadeusz Ko-
Êciuszko” odby∏o si´ „wodowanie” ksià˝ki ko-
mandora Dariusza Nawrota pt: „Korpus Oficer-
ski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej”. 

Tekst i zdj´cia: ks. mjr Zbigniew K´pa
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Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
w dniu 21 listopada 2005 r. odwiedzi∏ 10.
Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikà.
W programie wizyty znalaz∏o si´ spotka-
nie z dyrekcjà szpitala, personelem me-
dycznym oraz odwiedziny chorych. 
Spotkanie Biskupa Polowego WP z leka-
rzami i piel´gniarkami rozpocz´∏o si´
od wr´czenia Z∏otego Krzy˝a Zas∏ugi p∏k.
rez. Eugeniuszowi Szyca. 

Biskup w krótkim wystàpieniu zwróci∏ uwag´
na etyczny aspekt pracy personelu medyczne-
go. W pracy personelu medycznego wa˝nà
zasadà jest zasada zachowania intymnoÊci.

JesteÊcie powiernikami tajemnic pacjentów
– powiedzia∏ Biskup. W waszej pracy refleksja
etyczna powinna iÊç w parze z dokonaniami
medycznymi. Refleksja ta powinna opieraç si´
na prawym sumieniu, prawie natury i PiÊmie
Êwi´tym. 
W pracy lekarza pojawiajà si´ niekiedy dyle-
maty. Nie trzeba si´ ich baç. Rozterki sumienia
trzeba uspokajaç na drodze refleksji i modli-
twy. 
Biskup zapewni∏ zebranych o nieustannej mo-
dlitwie Ordynariatu Polowego za lekarzy, pie-
l´gniarki i chorych. Wspieramy Was modlitwà
i ˝yczliwoÊcià. 
W kaplicy szpitalnej pod wezwaniem Matki Bo-
˝ej Cz´stochowskiej Biskup Polowy WP spotka∏
si´ z chorymi, którym stan zdrowia pozwala∏
na spotkanie w tym miejscu. 
Cz∏owiek – mówi∏ Biskup Polowy – cierpi
na dolegliwoÊci fizyczne i duchowe. Pacjenci
przychodzà do lekarza, kierujàc si´ zaufa-
niem. Jego r´ce, serce i umys∏ budzà nadziej´.
Lekarze czynià wysi∏ki, by chory powróci∏
do zdrowia. Dobrze si´ sta∏o, ̋ e w 10. Wojsko-
wym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikà jest
szczególne miejsce: kaplica. Jest to takie miej-
sce, w którym jest Jezus Chrystus. Do kaplicy
przychodzimy, aby karmiç si´ Bo˝ym S∏owem
i Eucharystià. 
Biskup Polowy zwróci∏ uwag´, ˝e w trudnych
sytuacjach, w chorobie, ludzie najpierw szuka-

jà pomocy u ludzi, a potem dopiero u Boga.
W jakiej kolejnoÊci my stawiamy na Boga? Czy
nie stawiamy Boga na ostatnim miejscu? – py-
ta∏ Biskup. Modlitwa powinna towarzyszyç
nam przez ca∏e ˝ycie. 
Biskup zach´ci∏ chorych, by modlili si´ za leka-
rzy. Wyrazi∏ im wdzi´cznoÊç za modlitwy w in-
tencji rych∏ej beatyfikacji Jana Paw∏a II, za Be-
nedykta XVI i za duszpasterstwo wojskowe. 
Na zakoƒczenie spotkania Biskup Polowy WP
udzieli∏ zgromadzonym pasterskiego b∏ogo-
s∏awieƒstwa. 
Biskup P∏oski odwiedzi∏ kilka sal szpitalnych,
rozmawia∏ z chorymi i z personelem medycz-
nym. Odwiedzi∏ m.in. gen. bryg. Edwarda Pa-
wic´, który przebywa∏ na rekonwalescencji. 
Biskupowi Polowemu podczas wizyty w szpita-
lu towarzyszyli gen. dyw. Zbigniew G∏owienka,
p∏k dr n. med. Andrzej WiÊniewski, ks. p∏k Jó-
zef Kubalewski – Dziekan Pomorskiego Okr´-
gu Wojskowego, ks. p∏k Marek Karczewski
– Dziekan 2. Korpusu Obrony Powietrznej, ks.
mjr Zbigniew K´pa – Szef Oddzia∏u Duszpa-
sterskiego Kurii Polowej i inni. 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
poÊwi´ci∏ 21 listopada 2005 r. Drog´ Krzy˝o-
wà w koÊciele garnizonowym w Bydgoszczy.
UroczystoÊç ta sta∏a si´ okazjà do spotkania
wojskowych i miejscowych w∏adz z Ordynariu-
szem Polowym. Po Mszy Êw. o. pp∏k Jan Golon-
ka zaprezentowa∏ nowy album „Golgota Ja-
snogórska Trzeciego Tysiàclecia” z reproduk-
cjami obrazów Jerzego Dudy Gracza znajdu-
jàcych si´ w klasztorze ojców Paulinów na Ja-
snej Górze. Ca∏oÊç dope∏ni∏ koncert w wyko-

naniu zespo∏u muzyki dawnej „Illo Tempore”.
Biskup Polowy celebrowa∏ Msz´ Êw. wraz z ks.
p∏k. pra∏. Józefem Kubalewskim, Dziekanem
Pomorskiego Okr´gu Wojskowego, ks. p∏k.
Markiem Karczewskim, Dziekanem 2. Korpusu
Obrony Powietrznej, o. pp∏k. Janem Golonkà,
kapelanem Garnizonu Cz´stochowa oraz ks.
pp∏k. Piotrem Gibasiewiczem. 
We Mszy Êw. wzi´li udzia∏ dowódcy jednostek
wojskowych miejscowego garnizonu wraz
z gen. dyw. Zbigniewem G∏owienkà, Dowódcà
Pomorskiego Okr´gu Wojskowego i gen. bryg.

pil. Tadeuszem Kuziorà. By∏a tak˝e obecna wi-
ceprezydent Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc. 
Biskup Polowy WP w kazaniu ukaza∏ donio-
s∏oÊç poÊwi´canej Drogi Krzy˝owej. „Od dzi-
siaj – powiedzia∏ kaznodzieja – wspólnota pa-
rafii wojskowej b´dzie si´ przy nich gromadziç,
aby rozwa˝aç i kontemplowaç ostatnie chwile
˝ycia naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. 
Droga Krzy˝owa jest znakiem mi∏oÊci Boga
do cz∏owieka oraz znakiem Jego wiernoÊci.
Chrystus by∏, jest i pozostanie wierny. Wier-
na by∏a równie˝ Matka NajÊwi´tsza. Czy
wspó∏czesny cz∏owiek jest wierny? – zastana-
wia∏ si´ Biskup. Obserwacje nie dajà powo-
dów do radoÊci w tym wzgl´dzie. „Podejmuje-
my cz´sto doÊç pochopnie ró˝nego rodzaju
deklaracje, najcz´Êciej pod wp∏ywem emocji,
a potem, gdy zmieniajà si´ warunki, opadnà
emocje, umow´ rozwiàzujemy. Zapominamy
o przyrzeczeniu, jesteÊmy niewierni. I ten po-
wiew niewiernoÊci jest szczególny w naszych
czasach. (...) 

Symptomem naszych czasów jest to, ˝e ludzie
nie chcà podejmowaç decyzji nieodwracalnej,
decyzji na sta∏e, na zawsze; nawet gdy idzie
o mi∏oÊç. Nie chcà braç swojego krzy˝a i iÊç
za Chrystusem.” 
Biskup zach´ca∏, aby s∏uchacze nie bali si´ iÊç
królewskà drogà krzy˝a. Powiedzia∏: „W chwi-
lach trudnych niekiedy trzeba cierpliwoÊci.
Trzeba tak˝e wracaç do êróde∏ mi∏oÊci i tam
u jej êróde∏ szukaç mocy wytrwania. (...) Krzy˝
to symbol i pamiàtka Chrystusowej m´ki,
Chrystusowego cierpienia i konania. Codzien-
nie ˝egnasz si´, mo˝e przechodzisz obok krzy-
˝a i nie zauwa˝asz go. Przypominasz sobie
o nim, gdy cierpisz i doÊwiadczasz bólu i cho-
roby. Zwróç si´ w takiej chwili z jeszcze wi´kszà
mi∏oÊcià do Chrystusa, a On ci powie ze
wspó∏czuciem, patrzàc na ciebie z rozpostarty-
mi ramionami na krzy˝u: synu mój, jeÊli chcesz
iÊç za mnà, weê swój krzy˝ i idê za Mnà, idê
na Golgot´, bo tylko przez nià dojdziesz tam,
gdzie czeka na ciebie szcz´Êcie wieczne i zba-
wienie.” 
Zespó∏ muzyki dawnej „Illo tempore” pod
dyr. Damiana Borowicza wykona∏ koncert,
podczas którego s∏uchacze wys∏uchali utworów
Antonio Caldary „Missa In G”, Dietricha 
Buxtehude „Ad Pectus”, Jana Sebastiana
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Bacha „Sonata In C major” oraz nastrojowà
kantat´ Dietricha Buxtehude „Jesu, meine
Freude”. 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
poÊwi´ci∏ 22 listopada 2005 r. kaplic´ ekume-
nicznà w Oddziale Zabezpieczenia Joint Force
Training Centre (JFTC). W uroczystoÊci uczest-
niczyli: gen. dyw. Peter Künel, dyrektor Cen-
trum JFTC, gen. dyw. Zbigniew G∏owienka,
Dowódca Pomorskiego Okr´gu Wojskowego,
pp∏k Andrzej Podstawek, Dowódca Oddzia∏u
Zabezpieczenia oraz miejscowa kadra. Obec-
ni byli tak˝e ks. p∏k pra∏. Józef Kubalewski,
dziekan POW oraz ks. mjr Zbigniew K´pa,
Szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej. 
Biskup Polowy WP przemawiajàc do zebranych
w kaplicy zaznaczy∏, ˝e ˝o∏nierz wype∏nia mi-
sj´, s∏u˝y sprawie pokoju. Nigdy nie mo˝e po-
wiedzieç o swojej misji, ̋ e odniós∏ sukces, ̋ e jà
wype∏ni∏ do koƒca, bowiem ciàgle przed nim

˝ycie stawia nowe wyzwania
i nowe zadania w s∏u˝bie po-
koju. Zagro˝enia i zamachy
terrorystyczne w naszych cza-
sach sà tego stanu rzeczy do-
bitym przyk∏adem. 
Ksiàdz Biskup pogratulowa∏
dowództwu pi´knej kaplicy
i ˝yczy∏, aby potrzebnà i jak˝e
wa˝nà misj´ w s∏u˝bie pokoju
Centrum mog∏o wype∏niç jak
najlepiej.
Modlitwy poÊwi´cenia kaplicy
odmówili równie˝ ks. pp∏k Mi-
ko∏aj Hajduczenia, Dziekan
Prawos∏awny POW oraz ks. kmdr por. Marek ̧ o-
skot, Dziekan Ewangelicki Marynarki Wojennej. 
Oddzia∏ Zabezpieczenia JFTC zabezpiecza ca-
∏oÊç funkcjonowania Centrum Si∏ Po∏àczonych
NATO w Polsce (Patrz: http://www.jftc.nato.int).
Z kaplicy b´dà mogli korzystaç chrzeÊcijanie
wszystkich wyznaƒ. Kaplica mo˝e pomieÊ-

ciç 100 osób. Wystrój kaplicy jest uniwersalny,
spe∏niajàcy wymogi liturgii katolickiej, prawo-
s∏awnej i ewangelickiej. Do dyspozycji ksi´˝y
kapelanów jest sprz´t liturgiczny potrzebny
do celebry nabo˝eƒstw poszczególnych wy-
znaƒ. 

Tekst i zdj´cia: ks. mjr Zbigniew K´pa 

W parafii wojskowo-cywilnej pw. Êw.
Marcina w Koszalinie, 22 listopada, pod-
czas Mszy Êwi´tej mia∏a miejsce donios∏a
uroczystoÊç przyj´cia Sakramentu Bierz-
mowania przez m∏odzie˝ tej parafii i pa-
rafii Stra˝y Granicznej pw. Êw. Faustyny
w Koszalinie.

Tak du˝o si´ dziÊ mówi o wspó∏czesnej m∏o-
dzie˝y, zbyt cz´sto ma∏o pochlebnie, dlatego
tym bardziej cieszy fakt, ˝e w dobie kryzysu
idea∏ów i wartoÊci 81 m∏odych ludzi w pe∏ni
Êwiadomie opowiedzia∏o si´ za Chrystusem. 
Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P∏oski i ks. proboszcz pp∏k Sta-
nis∏aw B∏àdek oraz zebrani goÊcie byli zbu-
dowani postawà i Êwiadectwem tej m∏odzie˝y.
Przyst´pujàca do bierzmowania m∏odzie˝ w∏o-
˝y∏a bardzo du˝o pracy, aby to wydarzenie nie
by∏o tylko pi´kne zewn´trznie, ale wyda∏o
w przysz∏oÊci bogaty plon w ich ˝yciu oraz aby
spe∏ni∏o si´ marzenie Jana Paw∏a II, by m∏o-
dzie˝ by∏a nadziejà KoÊcio∏a. W Eucharystii
przyj´cia Sakramentu Bierzmowania uczestni-
czy∏o sporo goÊci – oprócz bierzmowanych
– ich rodzice, krewni, Êwiadkowie, przedstawi-

ciele w∏adz wojskowych,
mundurowych i samorzàdo-
wych.
Jezus Chrystus zgromadzi∏
przy swoim stole kap∏anów:
Msz´ Êw. wraz z Ksi´dzem Bi-
skupem sprawowali ks. pra∏.
p∏k Józef Kubalewski, Dzie-
kan Pomorskiego Okr´gu
Wojskowego oraz ks. mjr
Zbigniew K´pa, Szef Oddzia-
∏u Duszpasterskiego Kurii Po-
lowej WP. We wspólnej mo-
dlitwie uczestniczyli duchowni
Dekanatu Koszalin Miasto
na czele z dziekanem ks.
kan. Ryszardem Hendzlem.
Homili´ wyg∏osi∏ ks. Biskup, który w pi´knych
i wymownych s∏owach uÊwiadomi∏ m∏odzie˝y,
jak wielka godnoÊç staje si´ ich udzia∏em.
W darach ofiarnych bierzmowani z∏o˝yli ks.
Biskupowi kielich i paten´, natomiast parafii
puszk´ na chleb eucharystyczny. Âwiadczy to
o dojrza∏oÊci zebranych, którzy majà Êwiado-
moÊç, ˝e Eucharystia buduje KoÊció∏, a oni
chcà byç w pe∏ni Êwiadomymi chrzeÊcijana-
mi.
Pi´knym akcentem by∏a Êpiewana podczas li-
turgii sakramentu ulubiona pieÊƒ Ojca Âwi´-

tego Jana Paw∏a II „Barka” ze specjalnie do-
pisanà po Jego Êmierci 5 zwrotkà, w której
jest mowa o tym, ˝e chocia˝ odszed∏ Sternik,
to Bóg nadal czuwa nad Êwiatem.
Miejmy nadziej´, ˝e dary i owoce Ducha Âwi´-
tego, które spocz´∏y na m∏odzie˝y parafii woj-
skowo-cywilnej pw. Êw. Marcina i parafii Stra-
˝y Granicznej pw. Êw. Faustyny sprawià, ˝e b´-
dà to autentycznie wierzàcy ludzie, dla których
Chrystus b´dzie najwi´kszà wartoÊcià.

Ks. Tomasz Szefliƒski
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Podczas wizytacji duszpasterskiej w S∏up-
sku Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
P∏oski dokona∏ w dniu 23 listopada 2005
roku poÊwi´cenia kaplicy wojskowej pw.
Êw. Paw∏a. Hierarcha udzieli∏ tak˝e sa-
kramentu bierzmowania 79 dziewcz´tom
i ch∏opcom z rodzin wojskowych. 

W ramach wizytacji duszpasterskiej Garnizo-
nu S∏upsk Biskup Polowy odwiedzi∏ nast´pujà-
ce jednostki: 7. Brygad´ Obrony Wybrze˝a
dowodzonà przez gen. bryg. Grzegorza Du-
d´, 23. Batalion Radiotechniczny, którego do-

wódcà jest pp∏k dypl. mgr in˝. Stanis∏aw Cze-
szejko oraz JW. 3414 kierowanà przez mjr.
mgr. in˝. Ryszarda Gadziszewskiego. 
Biskup nawiedzi∏ kaplic´ wojskowà w Redzi-
kowie i zapozna∏ si´ z istniejàcymi tam wa-
runkami. Wiernym zgromadzonym w tej
Êwiàtyni udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa. 
Ordynariusz Polowy spotka∏ si´ w 23. Batalio-
nie Radiotechnicznym z kadrà i ˝o∏nierzami
s∏u˝by zasadniczej na placu apelowym. Prze-
mawiajàc do ˝o∏nierzy zach´ci∏ ich do wiernej
s∏u˝by Ojczyênie i udzieli∏ pasterskiego b∏o-
gos∏awieƒstwa. Spotkanie zakoƒczy∏a defila-
da pododdzia∏ów. 
Najwa˝niejszym wydarzeniem podczas wizyty
Biskupa Polowego w Garnizonie S∏upsk by∏o

poÊwi´cenie kaplicy pw. Êw. Paw∏a Aposto∏a.
Kaplica ta powsta∏a z zaadaptowanej sto∏ów-
ki ˝o∏nierskiej dzi´ki du˝emu zaanga˝owaniu
ks. mjr. Eugeniusza ¸abisza, dowódców po-
szczególnych jednostek wojskowych oraz pa-
rafian. Aktu poÊwi´cenia dokona∏ Biskup P∏o-
ski w asyÊcie ks. pra∏. p∏k. Józefa Kubalew-
skiego, Dziekana Pomorskiego Okr´gu Woj-
skowego oraz ks. pp∏k. Stanis∏awa B∏àdka,
proboszcza parafii wojskowo-cywilnej w Ko-
szalinie. W uroczystoÊci uczestniczyli miejsco-
wi duchowni oraz ksi´˝a kapelani z sàsied-
nich garnizonów. 
Do sakramentu bierzmowania przystàpi∏o 79
osób, które pochodzà z rodzin wojskowych.
Biskup Polowy pogratulowa∏ m∏odzie˝y zaan-
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ga˝owania religijnego oraz pi´knej chrzeÊci-
jaƒskiej postawy. 
W kazaniu Ordynariusz Polowy mówi∏ o Êwià-
tyni jako o miejscu niezwyk∏ej obecnoÊci Bo-
ga i szko∏y mi∏oÊci. Âwiàtynia we-
d∏ug kaznodziei „jest szko∏à mi∏o-
Êci, której trzeba si´ uczyç, w któ-
rej trzeba pokonywaç przeszkody,
likwidowaç nienawiÊç, iÊç drogà
przyjaêni, przezwyci´˝aç wszystko
po to, aby osiàgnàç mi∏oÊç, a˝
do mi∏oÊci mi∏osiernej. A wi´c jest
to tak˝e dom kultury religijnej, bo
prawdziwa czeÊç dla Boga wydo-
bywa si´ z serc ludzi godnych
Stwórcy, którzy potrafià tak zorga-
nizowaç sobie ˝ycie spo∏eczne,
aby ono by∏o wyrazem ich godno-
Êci, ich cywilizacji”. Âwiàtynia
– mówi∏ dalej – jest miejscem tej
niezwyk∏ej obecnoÊci, przychodze-
nia Boga w Eucharystii i trwania
ze swoim ludem. 
Biskup wyrazi∏ wdzi´cznoÊç miejscowej spo-
∏ecznoÊci za podj´ty trud w adaptacji budyn-
ku na obiekt sakralny. Powiedzia∏: „Przypatrz-

cie si´ dobrze tej Êwiàtyni. Jak˝e bardzo cie-
szy ona oczy. Jak˝e bardzo raduje serca. Dla-
czego? Jest to dzie∏o wiary, jest to dzie∏o ser-
ca. Âciany tej Êwiàtyni zbudowane sà z wielu

cegie∏ nabytych za cen´ wyrzeczenia, odmo-
wy sobie niejednej godziwej rzeczy. Mury tej
Êwiàtyni umacniane sà nieprzeliczonymi cier-
pieniami ofiarowanymi na spoiwo sk∏adane-

go r´koma materia∏u. Wn´trze tej kaplicy
pe∏ne jest modlitw zanoszonych przez ojców,
matki, chorych, m∏odzie˝ i dzieci, ˝o∏nierzy
i ˝yczliwych przechodniów. Tego budulca nie

mo˝na kupiç za ˝adnà cen´. Kto
potrafi przeliczyç cen´ i ci´˝ar
waszej wiary? Kto potrafi przeli-
czyç i wyceniç wartoÊç zbawienia?
Taka cena budzi podziw nawet
po kilkunastu wiekach. Takie bu-
dowle sà chlubà kraju, chlubà
miasta, chlubà wojska.” 
Koƒczàc kazanie Biskup Polowy za-
ch´ci∏ do cz´stego przychodzenia
do tej Êwiàtyni. „Przychodêcie
do tego Domu, Bo˝ego i Waszego,
przychodêcie ca∏ymi rodzinami.
Rodziny wasze, chocia˝ ubogie
w majàtek ziemski, bogate sà jed-
noÊcià i nierozerwalnoÊcià oraz ∏a-
skà sakramentu ma∏˝eƒstwa. Przy-
chodêcie tu z ca∏ymi rodzinami

i powiedzcie dzieciom i wnukom, ˝e t´ kaplic´
zbudowanà w∏asnymi r´koma przekazaliÊcie
uroczyÊcie Chrystusowi”.

Tekst i zdj´cie: Ks. mjr Zbigniew K´pa

Ostatnie tygodnie w parafii terytorialno-
-wojskowej w Sopocie obfitowa∏y 
w wa˝ne wydarzenia. Po 6 latach pro-
boszczowania odszed∏ w celu podj´cia
misji pokojowej w Libanie, ks. kmdr por.
Zbigniew Reçko. 

UroczyÊcie obchodzone Âwi´to Niepodleg∏o-
Êci po∏àczone zosta∏o z wprowadzeniem
na urzàd proboszcza ks. p∏k. Romana Dzia-
dosza. UroczystoÊç sprawowana by∏a przy wy-
pe∏nionej po brzegi wojskowej
Êwiàtyni, z udzia∏em biskupa po-
mocniczego archidiecezji gdaƒskiej
Ryszarda Kasyny, przedstawicieli
w∏adz miejskich i samorzàdowych
z Prezydentem Sopotu J. Karnow-
skim, Przewodniczàcym Rady 
Miasta W. Augustyniakiem, przed-
stawicieli Dowództwa Marynarki
Wojennej RP, panów admira∏ów,
dowódców i przedstawicieli jednostek
wojskowych z Gdyni-Witomina
i Gdyni-Grabówka oraz 7 Szpitala
MW w Gdaƒsku-Oliwie, reprezen-
tantów S∏u˝b Mundurowych, Kom-
batantów, licznych Pocztów Sztanda-
rowych, Kompanii Honorowej, 
orkiestry reprezentacyjnej MW, chó-
ru parafialnego, bardzo licznej grupy
zuchów i harcerzy, duchowieƒstwa
dekanalnego i Ordynariatu Polowego, zapro-
szonych goÊci oraz zgromadzonych parafian. 
Ksiàdz dziekan MW RP pra∏at kmdr Bogus∏aw
Wrona odczyta∏ dekrety nominacyjne Biskupa
Polowego i Arcybiskupa Gdaƒskiego, po czym
odebra∏ uroczyste wyznanie wiary od probosz-
cza. Zgromadzona wspólnota okazywa∏a ra-
doÊç i wdzi´cznoÊç Bogu i Biskupowi Polowe-
mu za dar nowego proboszcza. G∏´bokie

i patriotyczne kazanie wyg∏osi∏ ks. kmdr por.
Marian Wydra. 
Na zakoƒczenie nowy proboszcz podzi´kowa∏
wszystkim za obecnoÊç i serdeczne powitanie
oraz prosi∏ o modlitw´, by swojà pos∏ug´ w so-
pockiej parafii móg∏ jak najlepiej wype∏niç. 
Po Mszy Êwi´tej kompania honorowa, poczty
sztandarowe, orkiestra, kombatanci, zapro-
szeni goÊcie i uczestnicy uroczystoÊci udali si´
pod pomnik poleg∏ych w latach 1939-45
znajdujàcy si´ przy Urz´dzie Miasta, gdzie
z∏o˝ono symboliczne wiàzanki i kwiaty. 
Kolejnym istotnym wydarzeniem w ˝yciu para-
fii by∏o nawiedzenie obrazu Jezusa Mi∏osier-

nego i zwiàzane z nim misje, które prowadzi∏
ks. pra∏at p∏k Stanis∏aw Obszyƒski, w dniach
od 19 do 26 listopada 2005 r. 
W kolejne dni na modlitewnych czuwaniach
i apelach trwa∏y poszczególne grupy istniejàce
przy parafii: Przymierze Rodzin, Czciciele Mi-
∏osierdzia Bo˝ego, ˚ywy Ró˝aniec, Odnowa
w Duchu Âwi´tym, Akcja Katolicka, Ruch Ro-
dzin Nazaretaƒskich, dzieci i m∏odzie˝. 

Z radoÊcià przyj´liÊmy wiadomoÊç, ˝e misje
parafialne zakoƒczy Biskup Polowy gen. bryg.
dr Tadeusz P∏oski, który oficjalnie po raz
pierwszy przyby∏ do Sopotu i przewodniczy∏
Mszy Êwi´tej oraz skierowa∏ do zgromadzo-
nych bogate w treÊci S∏owo Bo˝e. 
Na zakoƒczenie parafianie wyrazili wdzi´cz-
noÊç swojemu Ojcu i Pasterzowi Diecezji Polo-
wej za przybycie oraz pe∏nà otwartoÊci, ciep∏a
i ˝yczliwoÊci pos∏ug´. 
Wyrazem wdzi´cznoÊci parafian dla rekolek-
cjonisty by∏y s∏owa podzi´kowania, wiàzanki
kwiatów i gromkie brawa. Równie˝ ks. pro-
boszcz dzi´kowa∏ Biskupowi, Kanclerzowi Ku-

rii Polowej ks. komandorowi Leono-
wi Szotowi, misjonarzowi, obecne-
mu panu admira∏owi Kitowskiemu
i wszystkim uczestniczàcym w mi-
sjach. S∏owa wdzi´cznoÊci skiero-
wane te˝ zosta∏y do tych, którzy
przyczynili si´ do przygotowania
i owocnego prze˝ycia dni ∏aski. 
Po zawierzeniu ca∏ej parafii, miasta,
Ojczyzny i Êwiata Jezusowi Mi∏osier-
nemu przez ks. p∏k. R. Dziadosza
wyruszy∏a, przy akompaniamencie
orkiestry reprezentacyjnej MW, pro-
cesja z obrazem „Jezu ufam Tobie”,
otoczona harcerzami z p∏onàcymi
pochodniami do sàsiedniej parafii
pw. Gwiazdy Morza. 
W godzinach wieczornych by∏a te˝
okazja spotkania w przyjacielskiej
atmosferze ksi´˝y kapelanów ze

swoim Ojcem i Pasterzem. 
Przy tej okazji dzi´kuj´ wszystkim, a szczegól-
nie ksi´dzu dziekanowi MW kmdr. Bogus∏a-
wowi Wrona oraz wikariuszom parafii: ks. 
J. Witkowskiemu i R. Urbaƒskiemu za pomoc
i zaanga˝owanie w przygotowaniu i przebie-
gu powy˝szych uroczystoÊci. 

ks. kmdr por. Z. K∏usek
Fot.: ks. mjr Zbigniew K´pa
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To te˝ jest ˝ycie. Nie w nawiasie, nie na mar-
ginesie. Realne, a˝ do bólu serca, kr´gos∏u-
pa, êle gojàcych si´ ran, przetok po operacji
na onkologii. Realne jak bezsenna noc
na szpitalnym ∏ó˝ku, gdy w oczach staje ca∏e
dotychczasowe ˝ycie, które boli jeszcze bar-
dziej. Ból duszy to dopiero bólów ból…

Ksiàdz kapelan Marek Kwieciƒski z Wojskowego
Instytutu Medycznego na Szaserów w Warszawie
nie stawia sobie pytania, czy jest potrzebny w szpi-
talu. To tak jakby zapytaç, czy cz∏owiekowi jest po-
trzebna nadzieja, dobro, ulga, wspó∏czucie, które
jako kap∏an stara si´ chorym nieÊç. Pytaniami re-
torycznymi nie warto sobie zaprzàtaç g∏owy.
– Na szcz´Êcie min´∏y ju˝ te czasy – mówi ks. p∏k
Micha∏ Dudicz, tym razem w roli pacjenta, które-
go odwiedzamy z ksi´dzem Markiem – gdy mo˝-
na by∏o us∏yszeç: ci ksi´˝a wsz´dzie si´ pchajà.
Gdy powrócili do szpitali wojskowych po komuni-
stycznej przerwie, byli traktowani jak intruzi. DziÊ
jeden z punktów regulaminu szpitala brzmi: pa-
cjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
– Zastanawiam si´ raczej, jak dotrzeç do cierpià-
cego cz∏owieka, by zanieÊç mu to Dobro – Boga,
pomóc mu nieÊç krzy˝ cierpienia godnie, z poko-
jem w duszy. A gdy taka jest wola Bo˝a, by chory
móg∏ pojednaç si´ z Bogiem i spokojnie odejÊç. To
moje kap∏aƒstwo w szpitalu to takie pukanie
do duszy – mówi ksiàdz Marek. – Zdarza si´, ˝e
gdy pytam, czy chce Pan przyjàç sakrament na-
maszczenia chorych, s∏ysz´: jeszcze nie umieram.
Ale te˝ najcz´Êciej powtarzanym pytaniem
– uÊmiecha si´ ks. Marek – jest: Kiedy ksiàdz zno-
wu przyjdzie? S∏ysz´ je te˝ z ust osób, które nie ko-
rzystajà z pos∏ugi sakramentalnej. I w tym pytaniu
jest nadzieja, ˝e mo˝e nast´pnym razem… Nie
nalegam, jestem, czekam, pojawiam si´ regular-
nie.
W Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów
pracujà obecnie we dwóch: ks. mjr. wspomaga ks.
p∏k Marek Weso∏owski. Przed nimi duszpasterski
styl na Szaserów wypracowywali: ks. Marian
Kmiecikowski, ks. Wies∏aw Bo˝ejewicz, ks. Krzysz-
tof Jamrozik, ks. Robert Mokrzycki. 

P∏aczàca pocieszycielka
W kawiarence na dole, przy fili˝ance porannej ka-
wy i lekturze prasy, przez chwil´ mo˝na zapo-
mnieç, ˝e to szpital. Miejsce – gdzie ciÊnienie ak-
tualnoÊci, z pierwszych stron gazet ju˝ nie ma ta-
kiego znaczenia, jak na zewnàtrz. Czas mierzony
jest porannym obchodem, powoli sàczàcà si´ kro-
plówkà. Czekaniem na bliskich. W szpitalnej ka-
plicy, dwa pi´tra wy˝ej – cisza i On. Rozpi´ty
na Krzy˝u, obecny swojà Êwi´tà obecnoÊcià w ta-
bernakulum. Ten krzy˝ stanà∏ teraz w centrum ich
˝ycia. Bywa, ˝e wyrós∏ nagle w poprzek drogi,
po której p´dzili. Znak stop. Ani go ominàç, ani
przeskoczyç. Trzeba si´ z nim zmierzyç. Bywa, ˝e
ten ci´˝ar przygniata, przerasta. Do czasu, gdy zu-
pe∏nie niezas∏u˝enie dostaniemy ∏ask´ zobaczenia
na nim Boga, który przeszed∏ naszà ludzkà drog´.
Pochyli∏ si´ i wcià˝ pochyla nad naszym upad∏ym
cz∏owieczeƒstwem. W godzinie Mi∏osierdzia, co-
dziennie o 15 zjawiajà si´ tu ci, co mogà przyjÊç
o w∏asnych si∏ach, bàdê z pomocà personelu me-
dycznego lub rodziny przyjechaç na wózkach. Le-
˝àcym Chrystusa Eucharystycznego przynosi
ksiàdz kapelan.
Pani Alina Krasnod´bska, ppor. AK, pseud. „Zula”
z 7. Obwodu „Obro˝y”, w szpitalach sp´dzi∏a wie-
le lat swojego ˝ycia, wype∏nionego cierpieniem.
Mimo to jest osobà pogodnà. Kaplic´ szpitalnà
odwiedza∏a regularnie – dopowiada ks. Kwieciƒ-
ski – codziennie przyjmowa∏a Komuni´ Êw. Z Pa-
nià Alinà jesteÊmy zaprzyjaênieni.
– Na Szaserów by∏am operowana na ortopedii.
W okresach, gdy guzy si´ uaktywniajà, ból jest
straszny. Te guzy to konsekwencja eksperymentów
medycznych, którym poddali mnie w 1943 r.

Niemcy, gdy z∏apali nas pod Radzyminem (by∏am
∏àczniczkà) – opowiada Pani Alina. – Dawali mi ja-
kieÊ zastrzyki, po których zacz´∏y mi si´ robiç te gu-
zy. Lekarze przez wiele lat bezradnie rozk∏adali r´-
ce, a ja si´ nie mog∏am przyznaç, ˝e by∏am w AK,
bo mój brat siedzia∏ w wi´zieniu we Wronkach.
Przed wojnà Pani Alina op∏ywa∏a we wszystko,
mia∏a niani´, a gdy wybuch∏a wojna, bywa∏o, ˝e
nie mia∏a co jeÊç, wi´c zbiera∏a po polu zbo˝e
i uciera∏a w moêdzierzu. Los nie szcz´dzi∏ jej wi´c
trudnych doÊwiadczeƒ. A mo˝e to w∏aÊnie zbli˝a-
nie do tajemnicy krzy˝a, ten swoisty krzy˝owy „tre-
ning” jest najlepszà szko∏à ˝yciowej màdroÊci?
Nie bunt, nie ucieczka, ale przyj´cie na barki
i do serca? 
– Ksiàdz kapelan potrafi powiedzieç tak prosto
do serca. A odpowiednie s∏owo w chorobie jest
bardzo wa˝ne – mówi Alina Krasnod´bska. – Gdy

ksiàdz przyjdzie, porozmawia, robi si´ jaÊniej
na duszy. Cz∏owiek mniej cierpi, gdy mo˝e szcze-
rze porozmawiaç. Nie wyobra˝am sobie, ˝eby
w szpitalu go nie by∏o; cz∏owiek czuje si´ bezpiecz-
niej, czuje, ˝e jest pod dobrà opiekà, gdy wie, ˝e
ksiàdz jest na miejscu.
Gdy zastanawiamy si´ nad godnoÊcià cierpienia,
na myÊl przychodzi natychmiast skulona postaç
wsparta o pastora∏ w kszta∏cie krzy˝a. Jan Pa-
we∏ II da∏ najczytelniejsze Êwiadectwo. Nie za-
mknà∏ si´ w kr´gu swojego bólu i wtedy móg∏ in-
nym daç z siebie najwi´cej.
– Naprzeciw mojej sali le˝a∏a m∏oda 22-letnia stu-
dentka po pora˝eniu mózgowym. Przy drzwiach
sta∏a matka – jak ona niemi∏osiernie cierpia∏a
– opowiada pani Alina. – Zapyta∏am, czy mog´
porozmawiaç... z córkà. To by∏a taka pi´k-
na dziewczyna. Zgodzi∏a si´…
Ma wiele imion i twarzy, ale Ta, której serce oplo-
t∏a korona cierniowa Syna, cierpiàcych rozumie
jak nikt. Na wielu stolikach przy szpitalnych ∏ó˝-
kach stojà obrazki Matki Bo˝ej, a przy nich ró˝a-
niec. Ona, która wszystko rozumie, bo tyle wycier-
pia∏a… B∏agajà jà wi´c w modlitwie o wstawien-
nictwo. Ucieczka grzesznych, Pocieszycielka stra-
pionych, Uzdrowienie chorych…
Pani Alina by∏a Êwiadkiem cudu nawrócenia
za sprawà Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej. Gdy po-
dzieli∏a si´ tym Êwiadectwem w kaplicy szpitalnej
po Mszy Êw., wszyscy mieli mokre oczy:
– Gdy by∏am w Licheniu i zobaczy∏am ten krzy˝,
do którego strzela∏a Niemka, pomyÊla∏am o histo-
rii obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej, który by∏
w moim domu. To jeszcze gorsza historia, bo
do tego obrazu strzela∏… polski oficer.

Niby polski. DziÊ ju˝ ten obraz z jego historià wisi,
na proÊb´ kustosza – w Licheniu… W 1944 r.
mieszka∏am w Drewnicy pod Warszawà. To by∏
wrzesieƒ, 1. Armia WP sta∏a na prawym brzegu
Wis∏y, po drugiej wykrwawia∏o si´ Powstanie. Ma-
jor informacji zajà∏ nasz pokój, gdzie wisia∏ ten
obraz. By∏yÊmy z mamà w kuchni – gdzie wolno
nam by∏o mieszkaç – gdy mama us∏ysza∏a, ˝e ten
major skaza∏ m∏odego ch∏opca, ˝o∏nierza na kar´
Êmierci za to, ˝e ten poszed∏ w niedziel´ do Ko-
Êcio∏a na Msz´ Êw. Mama nie wytrzyma∏a, wpad∏a
do pokoju. Ten m∏ody ˝o∏nierz kl´czy, ca∏uje ma-
jora po nogach i b∏aga o ˝ycie: – Tam, w Rosji, ko-
Êcio∏y by∏y pozamykane, a on tylko chcia∏ si´ po-
modliç…
– Jak mo˝esz – krzykn´∏a mama – za to, ˝e po-
szed∏ si´ pomodliç, chcesz go zabiç?! – Ty pierw-
szy zginiesz, Matka Bo˝a patrzy na Ciebie. I wska-

za∏a wiszàcy obraz Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.
Tamten wyjà∏ pistolet: – Tyle si´ boj´ Twojej Matki
Boskiej i strzeli∏ trzy razy. Wpad∏am do pokoju
przera˝ona, bo pomyÊla∏am, ˝e strzela∏ do ma-
my... A ona p∏aczàc, zbiera z pod∏ogi ten obraz
(by∏ malowany na desce). Tego ch∏opaka major
kopnà∏ tak silnie, ˝e wylecia∏ za drzwi. Min´∏y nie-
ca∏e dwie godziny, gdy przyszed∏ rozkaz, ˝e major
ma jechaç na pierwszà lini´ frontu pod Bia∏o∏´k´.
A nigdy w czasie tej wojny nie by∏ na pierwszej li-
nii. Major by∏ zaskoczony. GdzieÊ wybieg∏, ordy-
nans w poÊpiechu pakowa∏ jego rzeczy. Mi´∏y na-
st´pne godziny, jak major wróci∏ na koniu, wpad∏
do pokoju, rzuci∏ si´ na kolana i b∏aga mam´:
– Przebacz mi, bo ja swoich dzieci nie zobacz´.
A moja mama: – Mnie nie proÊ o przebaczenie.
ProÊ Matk´ NajÊwi´tszà i przysi´gnij Jej, ˝e nigdy
w ˝yciu za wiar´ nie ska˝esz cz∏owieka. On wzià∏
ten obraz, uca∏owa∏ i powiedzia∏: – Matko Naj-
Êwi´tsza, ju˝ nigdy, przebacz mi… I wylecia∏ z po-
koju… 
Czarna ksi´ga komunizmu – najwi´ksza heka-
tomba w dziejach Êwiata, miliony ofiar od Ko∏ymy
i Lenina po czerwonych Khmerów i Polpota, wy-
kszta∏conego w oÊwieconym Pary˝u… i nie widaç
koƒca. A ile zdewastowanych sumieƒ, wypalonych
wn´trz? Pobojowisko ducha. Czy mo˝na si´ dzi-
wiç, jeÊli ta zbrodnicza ideologia rozpoczyna∏a
podbój Êwiata od walki z Bogiem, z krzy˝em? 
– W historii opowiedzianej przez Panià Alin´, do-
daje ksiàdz Marek – mog∏oby si´, niestety, przej-
rzeç wielu oficerów, którzy ulegli ideologii komuni-
stycznej. Ale jej przes∏anie jest przes∏aniem nadziei
dla wszystkich, nawet dla najzagorzalszych wro-
gów Pana Boga – Pan Jezus i jego Matka dajà ∏a-

8 Rok XIV nr 21 (305)

Zatrzymani w biegu



sk´ przebaczenia, mi∏osierdzia. I pokój serca.
– Najwi´kszym cudem uzdrowienia – mówi ks.
Kwieciƒski – jest w moich oczach cud nawrócenia,
bo uzdrowienie fizyczne jest jego cz´Êcià. – Gdy
mówimy o nag∏ym cudzie – to jest to natychmia-
stowa i trwa∏a zmiana kondycji duchowej i fizycz-
nej cz∏owieka, wbrew naszej ludzkiej logice i wie-
dzy.
Na neurologii spotykamy Panià Dorot´ Gawryluk.
Wita nas z ksi´dzem uÊmiechni´ta. Jest szcz´Êliwa,
˝e mo˝e ju˝ usiàÊç na szpitalnym ∏ó˝ku, jeszcze
niedawno by∏o to niemo˝liwe... Na szafce obrazek
z Matkà Bo˝à Nieustajàcej Pomocy z informacjà
na odwrocie o pos∏udze duszpasterskiej w WIM.
– Korzystam z pomocy ksi´dza kapelana, bo sta-
ram si´ ∏àczyç swoje cierpienie z cierpieniem
Chrystusa i ofiarowaç je w intencji kogoÊ innego,
kto byç mo˝e bardziej potrzebuje duchowej po-
mocy. 
ZdolnoÊç ofiarowania w∏asnego cierpienia za in-
nych – to wielka ∏aska…
– Tylko osoby o g∏´bokiej duchowoÊci, mistycy,
Êwi´ci potrafili przyjàç cierpienie jako dar, ∏ask´
– podkreÊla ks. Marek, gdy ten wàtek pojawia si´
w kolejnych rozmowach o godnoÊci cierpienia. 
– Moim zdaniem – dzieli si´ dalej swoimi przemy-
Êleniami Pani Gawryluk, mama trójki dzieci, ka˝-
de cierpienie ma sens. Czasem si´ nam wydaje,
˝e nasz ból, nasze cierpienie jest najwi´ksze, ̋ e ju˝
jest ta granica… W szpitalu cz∏owiek widzi, ˝e
obok jest ktoÊ, kto mo˝e bardziej od nas cierpi.
ObecnoÊç ksi´dza w szpitalu daje mi pewnoÊç, ˝e
nie jestem sama, ˝e jest ze mnà Pan Jezus, który
mi pomaga, dodaje si∏. Pan Bóg mnie doÊwiad-
cza, daje krzy˝e, ale i si∏´, by z tego wyjÊç. I wy-
chodz´. Musz´ pani powiedzieç, ˝e jestem strasz-
nym tchórzem – uÊmiecha si´ Pani Dorota
– przed ka˝dym zabiegiem mnie usypiajà. Prze˝e-
gnam si´ wi´c, id´ z Panem Bogiem: niech si´
dzieje wola Twoja, Panie… ¸agodny uÊmiech
na mi∏ej twarzy, która emanuje spokojem.
To wielkie szcz´Êcie dla kapelana w tej trudnej po-
s∏udze, gdy widzi, jak jego szpitalne parafianki
zdrowiejà w oczach: – Pani Dorota codziennie
przyjmowa∏a Komuni´ Êwi´tà – dodaje ks. Marek.
– Ma te˝ wsparcie kochajàcej rodziny.
Pani Dorota nie rozumie takiego podejÊcia
do chorego w rodzinie, gdy si´ s∏yszy: nie zabior´
dziecka do szpitala, na pogrzeb, bo prze˝yje stres.
– Narodziny, choroba, Êmierç – mówi Pani Doro-
ta – to naturalne etapy ˝ycia. Nie mo˝na izolowaç
dziecka od takich sytuacji, trzeba uczyç je, ˝e cho-
rych trzeba odwiedzaç w szpitalu, bo w przeciw-
nym razie nauczy si´ jakiegoÊ nieprawdziwego ˝y-
cia, fa∏szywej wizji Êwiata. Ja zabra∏am swoje czte-
roletnie dziecko na pogrzeb mojego dziadka i to
moje dziecko, widzàc p∏aczàcà babci´, podesz∏o
i powiedzia∏o: – Babciu, nie p∏acz, dziadek jest
w niebie z drugim dziadkiem i oni sobie tam ra-
zem gotujà. 
– Jest taka zasada – w∏àcza si´ ksiàdz Marek – ˝e
jeÊli choruje jeden cz∏owiek, to choruje rodzina.
Widzia∏em kiedyÊ w szpitalu cygaƒskà rodzin´.
Chorowa∏ jakiÊ m∏ody ch∏opak i oni, 4–5 osób,
codziennie siedzieli na korytarzu, wczuwali si´ w to
jego cierpienie, mo˝na powiedzieç wspó∏cierpieli.
Jaka modlitwa najcz´Êciej mi towarzyszy? Koron-
ka do Mi∏osierdzia Bo˝ego – odpowiada bez wa-
hania Pani Dorota. A w moim domu, w sypialni
czuwa nade mnà moja ulubiona Matka Bo˝a P∏a-
czàca. – Teraz to ju˝ b´dzie Matka Bo˝a uzdrowie-
nie chorych – mówi na po˝egnanie ksiàdz Marek. 
Na piersi Pani Henryki St´pieƒ karmelitaƒski
szkaplerz. Ksiàdz Marek pob∏ogos∏awi∏ i za∏o˝y∏
Pani Henryce to sakramentalium wczoraj. Przy-
wioz∏a go jej sàsiadka z Obór. Przypomnijmy, ˝e
Jan Pawe∏ II nie rozstawa∏ si´ ze szkaplerzem
do koƒca. DziÊ karmelitaƒski szkaplerz naszego
papie˝a wróci∏ do Polski, jako cenna relikwia. Co-
dziennie w niebo z sali na neurologii p∏ynie b∏a-
galna modlitwa: Pod Twojà obron´… – Ca∏e ˝y-
cie si´ modli∏am – mówi Pani Henryka, która cze-
ka na operacj´, dotkni´ta parali˝em lewej cz´Êci
cia∏a. – A widzi pani, pani Henryko – zagaduje
ks. kapelan, wczoraj za∏o˝yliÊmy szkaplerz, a dziÊ
ju˝ siedzimy – dodaje ducha. – Mam takie kocha-

ne wnuczki, chcia∏abym jeszcze troch´ dla nich
po˝yç – zwierza si´ Pani St´pieƒ, g∏adzàc bez-
w∏adnà d∏oƒ. 

Gdy kapelan staje si´ pacjentem…
Jeszcze niedawno ks. Marek Kwieciƒski przemie-
rza∏ d∏ugie korytarze na Szaserów w usztywniajà-
cym kr´gos∏up szyjny ko∏nierzu. Po wypadku samo-
chodowym. Teraz odwiedza na ortopedii kapela-
na z Ordynariatu Prawos∏awnego, ks. p∏k. Micha-
∏a Dudicza. Ofiar´ wypadku pod Zambrowem.
– By∏a pi´kna pogoda, prosta droga, bez zakr´-
tów, gdy nagle – opowiada ks. Micha∏ – Man ze
˝wirem nagle, bez uprzedzenia skr´ci∏ w lewo, gdy
go mija∏em... Tylko OpatrznoÊç Bo˝a sprawi∏a, ˝e
˝yj´. Skr´ci∏em w rów, mocne uderzenie, potem
w las… samochód do kasacji. Jecha∏em do Haj-
nówki, skàd pochodz´, na odpraw´ kierowników
baz materia∏owych.
By∏em operowany przez wspania∏ego prof. Kwiat-
kowskiego i ju˝ czuj´ si´ dobrze. Odwiedza mnie
ks. Marek, którego pozna∏em, jak by∏ w Katedrze
Polowej ceremoniarzem.
Ja jestem od lat seminaryjnych otwarty na kontak-
ty z ksi´˝mi katolickimi – podkreÊla prawos∏awny
Dziekan Wojsk Làdowych. – Jeszcze ze Êp. Metro-
polità Bazylim bywa∏em na spotkaniach u Êw. An-
ny; tam pozna∏em Pra∏ata Uszyƒskiego, ks. Maja.
By∏em u Prymasa Wyszyƒskiego na spotkaniu
z katolickà m∏odzie˝à akademickà. W wojsku po-
zna∏em wielu sympatycznych ksi´˝y katolickich.
Bardzo sobie ceni´ te dobre kontakty. Zgrzeszy∏-
bym nie tylko wobec ksi´˝y, ale i kadry, gdybym te-
go nie powiedzia∏. Oni czasem do mnie przycho-
dzà i pytajà: – jakie sà te ró˝nice mi´dzy katolika-
mi a prawos∏awnymi. I gdy im mówi´, na to oni:
to jeÊli te ró˝nice sà takie ma∏e, to dlaczego jest ta
walka o dusze? – Ja im wtedy odpowiadam: nie
wszyscy walczà o te dusze. Najlepszy dowód
– mówi ks. Micha∏ – to ta pani z chorymi biodra-
mi, wyznania prawos∏awnego... Gotowa by∏a
przyjàç Komuni´ Êw. z ràk ksi´dza katolickiego, ks.
Marka. Ksiàdz Marek zadzwoni∏ jednak po mnie...
Czy to si´ nazywa wykradanie dusz?! Albo brater-
skie odwiedziny kapelana prawos∏awnego przez
kapelana katolickiego.
Ksiàdz p∏k Micha∏ Dudicz przez 20 lat, jeszcze
w cywilu, by∏ kapelanem szpitali warszawskich.
– Szczególnie ˝al by∏o mi ludzi starszych, bo ludzie
starzy sà najbardziej samotni w szpitalu. Gdy jesz-
cze zaopatrzenie by∏o s∏abe, ˝ona zawsze mi coÊ
dla nich dawa∏a, a to banana, a to czekolad´: 
– ˚ebyÊ nie szed∏ z go∏ymi r´kami, przypomina∏a.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e ksiàdz Micha∏ mia∏ wypadek
przed Wszystkimi Âwi´tymi. – W szpitalu cz∏owiek
ma du˝o czasu na przemyÊlenia. Gdy wszyscy szli
na groby zapalaç znicze, pomyÊla∏em, ˝e przecie˝
ktoÊ móg∏ ju˝ zapalaç ten znicz na moim grobie…
Mojà g∏ównà dewizà ˝yciowà sà ¸ukaszowe s∏o-
wa: Nie przed ludêmi, ale przed Bogiem zgrzeszy-
∏eÊ. DziÊ Êwiat jest bardzo ob∏udny, jakby zapo-
mnia∏, ˝e przed Bogiem nic si´ nie ukryje – pod-
kreÊla prawos∏awny kapelan.
To Jan Pawe∏ II poÊwi´ci∏ swój pontyfikat m.in.
sprawie ekumenii. Modli∏ si´ i cierpia∏ w intencji
zjednoczenia chrzeÊcijan.
– Mam w domu nagrania Jana Paw∏a II – mówi ks.
p∏k Micha∏ Dudicz. – Gdy s∏ysz´ ten g∏os, to jakby
miód mi si´ w sercu rozlewa∏ – uÊmiecha si´ ser-
decznie na to wspomnienie.
– To pi´kne Êwiadectwo – zamyÊla si´ ksiàdz Ma-
rek Kwieciƒski nad ∏ó˝kiem swojego prawos∏aw-
nego brata w kap∏aƒstwie. 

Cz∏owiek cz∏owiekowi ci´˝arem?
Gdy na Szaserów umiera∏ komuÊ ktoÊ bliski, b´-
dzie wiedzia∏, o czym mowa. Codzienna w´drów-
ka na mi´kkich nogach przez te d∏ugie korytarze,
przez ten labirynt, z dr´czàcà obawà; czy to ju˝
dziÊ zobacz´ puste zas∏ane ∏ó˝ko? Spieszmy si´
kochaç…
DziÊ na d∏ugich korytarzach ruch i gwar jak
na Marsza∏kowskiej. – Potrzebna jest maksymal-
na koncentracja – opowiada ks. Kwieciƒski – co-
dziennie spotykam od 500 do 1000 osób. Trzeba
byç uwa˝nym na ka˝dego cz∏owieka, ˝eby odpo-

wiedzieç na Szcz´Êç Bo˝e, zatrzymaç si´, nie omi-
nàç.
Lekarze, personel medyczny – oni te˝ majà swoje
rozterki i dylematy, gorsze dni, kiedy potrzebujà
porozmawiaç – mówi ks. Marek. – Jak ka˝dy cz∏o-
wiek, zastanawiajà si´ nad sensem tego, co robià.
Gdy patrz´ na ich prac´ od Êrodka, to uwa˝am,
˝e niemo˝liwe jest wykonywanie tego zawodu tyl-
ko w sensie technicznym i tylko dla pieni´dzy. To
musi byç powo∏anie, a z tym si´ wià˝e odniesienie
do wartoÊci wy˝szej. Obserwuj´ w tym Êrodowisku
potrzeb´ dotkni´cia potrzeby religijnej pacjenta,
uÊwiadamiania wagi tej najg∏´bszej potrzeby du-
chowej w procesie leczenia. Im bardziej doÊwiad-
czony lekarz, tym wi´ksza ÊwiadomoÊç, ˝e nie ma
leczenia bez duchowoÊci. Pacjent wyciszony, opa-
nowany, lepiej przyjmuje leki, proces zdrowienia
przebiega sprawniej. Sà lekarze, którzy nie wy-
obra˝ajà sobie szpitala bez ksi´dza. Sà profesoro-
wie, którzy zapraszajà mnie na swoje wyk∏ady, np.
o duchowoÊci cierpienia, o godnym umieraniu.
Doktor Maciej Rzeski, neurolog, ma do czynienia
z pacjentami ze schorzeniami ci´˝kimi. – Trudne,
inwalidyzujàce stany. Pacjenci nie sà i nie b´dà sa-
modzielni. I tu pojawia si´ problem w relacjach
pacjent – rodzina – mówi lekarz. – Niejednokrot-
nie taki chory jest postrzegany przez rodzin´ jako
ci´˝ar, intruz, który burzy dotychczasowe ˝ycie.
Czasem ogarnia mnie zniech´cenie po rozmo-
wach z rodzinami, które próbujà przerzuciç obo-
wiàzek opieki nad najbli˝szà osobà na lekarzy. Po-
jawia si´ myÊlenie typu: najlepiej, ˝eby ten nasz
problem za nas rozwiàzali inni – mówi doktor Rze-
ski.
A ci inni ju˝ zrobili to, co mogli. Przychodzi czas
na trudnà mi∏oÊç. Coraz cz´Êciej oblewamy ten
egzamin z odpowiedzialnoÊci, prawdziwy egza-
min ˝yciowej dojrza∏oÊci.
– Gdy stykam si´ wr´cz z agresjà rodzin, gdy trze-
ba wypisaç chorego, bo w szpitalu nie mo˝e prze-
cie˝ zostaç na zawsze i konieczne jest zorganizo-
wanie dalszej opieki – ogarniajà mnie smutne re-
fleksje o stanie wi´zi rodzinnych – dzieli si´ swoimi
doÊwiadczeniami doktor Rzeski. – Podzieli∏em si´
z ksi´dzem moimi etycznymi rozterkami, a ksiàdz
s∏usznie zauwa˝y∏, ˝e takie sytuacje by∏y i b´dà za-
wsze. Dzisiaj jednak medycyna osiàgn´∏a taki po-
ziom, ˝e pojawia si´ problem, którego ludzie
w przesz∏oÊci nie znali, bo po prostu cz´Êciej
i szybciej umierali. Nie by∏o wi´c kwestii przed∏u-
˝ajàcej si´ opieki. Jako osoba wierzàca, mam
ÊwiadomoÊç, czym jest pos∏uga sakramental-
na ksi´dza w szpitalu, wi´c pytanie, czy koÊció∏ po-
winien byç obecny w szpitalu, dla mnie nie istnie-
je. Najlepszy dowód, ˝e i nam lekarzom w tej pra-
cy ksi´˝a sà potrzebni, jest nasza wczorajsza roz-
mowa, dylematów etycznych tu przecie˝ nie bra-
kuje.
Dyrektor WIM, szef Kliniki Neurochirurgii, prof. dr
hab. gen. bryg. Jan Podgórski jest cz∏owiekiem
niezwykle zaj´tym. WyraziÊcie formu∏uje swoje po-
glàdy. Obrusza si´ jednak na opini´, ˝e lekarze
nie majà doÊç czasu dla pacjentów: – Nawet ja ro-
zumiem ich potrzeby i znajduj´ czas, musz´ zna-
leêç. Jestem przede wszystkim lekarzem, a dopie-
ro od pó∏ roku pe∏ni´ funkcje mened˝erskie. My
mamy, podobnie jak kapelani, s∏u˝ebnà rol´
w stosunku do pacjenta. A lekarzami jesteÊmy
po to, by przed∏u˝aç ˝ycie tyle, ile mo˝emy. Oczy-
wiÊcie ze ÊwiadomoÊcià czysto ludzkich ograni-
czeƒ. Ja ju˝ widzia∏em wielu komuchów – ja nim
nigdy nie by∏em – którzy nie byli ochrzczeni, Êmia-
li si´ z religii, a w pewnym momencie p´kli i ˝yczy-
li sobie obecnoÊci ksi´dza. Widzia∏em te˝ malo-
wanych katolików, którzy nie potrafili si´ zachowaç
z odpowiednià kulturà nale˝nà zawodowi lekarza.
Mamy szcz´Êcie do kapelanów; ksiàdz Marek jest
kolejnà egzemplifikacjà normalnego cz∏owieka,
który rozumie potrzeby chorych, rozumie potrzeby
personelu... Ciesz´ si´ te˝, ̋ e w osobie ks. P∏oskie-
go mamy cudownie normalnego cz∏owieka,
a przy tym Biskupa pe∏nà g´bà…
Moment, w którym ja przestan´ zwracaç na takie
rzeczy uwag´ i rozumieç potrzeby m.in. duchowe

1-15 grudnia 2005 9

cd. na str. 12



Poruszeni przez ∏ask´ Ducha Âwi´tego
i pociàgni´ci przez Ojca, wierzymy
i wyznajemy o Jezusie: „Ty jesteÊ Me-
sjasz, Syn Boga ˝ywego” (Mt 16,16).
Na skale tej wiary wyznanej przez Êw.
Piotra, Chrystus za∏o˝y∏ swój KoÊció∏. 

(KKK, 424)

Wszystkie wyznania chrzeÊcijaƒskie uznajà
Chrystusa za Mesjasza obiecanego lu-
dziom przez Boga. O ile historycznoÊç oso-
by mo˝na udowodniç argumentami po-
wszechnie przyj´tymi w tego rodzaju do-
wodzeniu, to sprawa uznania w Chrystusie
godnoÊci mesjaƒskiej nale˝y ju˝ do dzie-
dziny wiary. Uwierzenie w Chrystusa Me-
sjasza, mimo wspomnianych zastrze˝eƒ,
nie jest ca∏kowicie bezpodstawne. Opiera
si´ ono na argumentach zaczerpni´tych
z Pisma Êw. Skoro przez dwa tysiàce lat wy-
starcza∏y one ludziom nie tylko prostym,
ale i bardzo wykszta∏conym, to nale˝y
uznaç je za powa˝ne.
Stary testament wyraênie zapowiada∏ przyj-
Êcie Mesjasza. Prorocy dosyç szczegó∏owo
podawali wiele informacji, które mia∏y po-
s∏u˝yç jako kryteria Jego rozpoznania.
W chwili rozpocz´cia przez Chrystusa pu-
blicznej dzia∏alnoÊci sta∏y si´ one szczegól-
nie aktualne. Weryfikowano wi´c wszystko,
co o Mesjaszu mówi∏ Stary Testament, ze
s∏owami i czynami Nauczyciela z Nazaretu.
Je˝eli chrzeÊcijaƒstwo rozwija∏o si´ dosyç
szybko pomimo przeÊladowaƒ, nale˝y sà-
dziç, ˝e te porównania wypad∏y dodatnio.
EwangeliÊci pos∏ugujà si´ w∏aÊnie tego ro-
dzaju dowodzeniem i wykazujà, ̋ e na Chry-
stusie spe∏ni∏y si´ wszystkie zapowiedzi me-
sjaƒskie. Szczególnie Êw. Mateusz, ponie-

wa˝ swój zapis adresowa∏ do ˚ydów, cz´sto
poprzedza lub koƒczy opis wydarzeƒ uwa-
gà: „A sta∏o si´ to wszystko, aby si´ wype∏-
ni∏o s∏owo Paƒskie powiedziane przez pro-
roka” (Mt 2,15), „Wtedy spe∏ni∏y si´ s∏owa
proroka Jeremiasza” (Mt 2,17), „Tak mia∏o
si´ spe∏niç s∏owo proroka Izajasza”
(Mt 4,14). Te same kryteria brali pod uwag´
pierwsi uczniowie, dlatego Filip powiedzia∏
do Natanaela: „ZnaleêliÊmy Tego, o którym
pisa∏ Moj˝esz w Prawie i Prorocy, Jezusa, sy-
na Józefa z Nazaretu” (J 1,45). Równie˝
Chrystus akceptujàc przekonanie ludzi
stwierdzajàcych, ˝e uznajà w nim godnoÊç
mesjaƒskà, potwierdza t´ prawd´. Nie
sprzeciwia si´, gdy Jan Chrzciciel nazywa
Go Barankiem Bo˝ym (J 1,29), a proszàcy
o uzdrowienie nazywajà Synem Dawida
(Mt 9,27, ¸k 18,88). W stosunku do same-
go siebie u˝ywa okreÊlenia „Syn Cz∏owie-
czy”, które w zapowiedzi proroka Daniela
odnosi∏o si´ wy∏àcznie do Mesjasza
(Dn 7,13). Odpowiadajàc na pytanie
uczniów Jana, powo∏uje si´ na spe∏nienie
znaków mesjaƒskich: „Idêcie i oznajmijcie
Janowi to, co s∏yszycie i na co patrzycie: nie-
widomi wzrok odzyskujà, chromi chodzà,
tr´dowaci doznajà oczyszczenia, g∏usi s∏y-

szà, umarli zmartwychwstajà, ubogim g∏osi
si´ Ewangeli´” (J 11,4-5). Wyraênie stwier-
dza swoje pos∏annictwo mesjaƒskie w roz-
mowie z Samarytankà: »Rzek∏a do Niego
kobieta: „Wiem, ˝e przyjdzie Mesjasz” 
... Powiedzia∏ do niej Jezus: „Jestem nim Ja,
który z tobà mówi´”« (J 4,25-26) oraz od-
powiadajàc przed sàdem Kajfasza: »A naj-
wy˝szy kap∏an rzek∏ do Niego: „Poprzysi´-
gam Ci´ na Boga ˝ywego, powiedz nam:
Czy Ty jesteÊ Mesjasz, Syn Bo˝y?”. Jezus mu
odpowiedzia∏: „Tak Ja nim jestem”« (Mt 26,
63-64).
W Jezusie spe∏ni∏a si´ obietnica zes∏ania
Zbawiciela, dana pierwszym rodzicom
w raju. Wszyscy, majàcy dobrà wol´, mogli
co do tego nabraç moralnej pewnoÊci. By-
li jednak i tacy, którzy z ró˝nych wzgl´dów
nie uznali Chrystusa. „Badajcie Pisma… to
w∏aÊnie one dajà o Mnie Êwiadectwo… ale
wiem o was, ˝e nie macie w sobie mi∏oÊci
Boga” (J 5, 39-42). Có˝, sprawy wiary ni-
gdy nie nale˝a∏y i nie nale˝à do prostych
i ∏atwych. Nieraz cz∏owiek nie przyjmuje
do wiadomoÊci jakiejÊ prawdy, bo wyma-
ga∏oby to zmiany dotychczasowego post´-
powania, a tego on nie chce.

Ks. Antoni Gorzandt
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Niebanalne ˝yciorysy Warto pomyÊleç

Korpus oficerski 
Marynarki Wojennej
II Rzeczypospolitej

Nak∏adem Oficyny Wydawniczej „Rytm” ukaza-
∏a si´ ksià˝ka Dariusza Nawrota „Korpus Ofi-
cerski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej”.
Dzieje korpusu oficerskiego Polskiej Marynarki
Wojennej to ciekawa, a przy tym nadal ma∏o
znana, historia. Obserwowany na  przestrzeni
ostatnich lat wzrost zainteresowania tà proble-
matykà to rezultat szczególnej roli Marynarki
Wojennej w okresie walk o niepodleg∏oÊç w la-
tach 1939–1945, a tak˝e niezwykle dramatycz-
nych losów tej grupy polskiej inteligencji
po II wojnie Êwiatowej. Niewàtpliwie wa˝nà rol´
w tym wzgl´dzie odgrywa tak˝e barwna i atrak-
cyjna specyfika ˝ycia codziennego marynarzy,
wynikajàca z ich pieczo∏owitego kultywowania
zwyczajów przekazanych im w sztafecie poko-
leƒ, w postaci ceremonia∏u morskiego.

Przedstawiona monografia
stanowi prób´ komplekso-
wego potraktowania tego
interesujàcego tematu na
podstawie archiwaliów kra-
jowych i zagranicznych
oraz istniejàcej ju˝ literatury
przedmiotowej. Szczegól-
nie cenne pod wzgl´dem
badawczym okaza∏y si´
materia∏y êród∏owe wytwo-
rzone podczas wojny,
w tym dokumenty sprawoz-
dawcze i personalne znaj-
dujàce si´ w Archiwum In-
stytutu i Muzeum im. Gene-
ra∏a W∏adys∏awa Sikorskie-
go w Londynie, jak i polo-
nica z archiwum Ministry of
Defence Wielkiej Brytanii.
Nie mniej cenny materia∏
badawczy stanowià zasoby Centralnego Archi-
wum Wojskowego w Warszawie (w tym nie-
dawno udost´pnione akta Informacji Wojsko-
wej), Instytutu Pami´ci Narodowej w Gdaƒsku,
Archiwum Marynarki Wojennej i Archiwum Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Pozwoli∏y one
na weryfikacj´ wielu funkcjonujàcych dotàd
w publicznym obiegu informacji, a tak˝e uka-
zanie nieznanych dotychczas epizodów z dzie-
jów Polskiej Marynarki Wojennej. Niestety autor
nie dotar∏ do êróde∏ w archiwach rosyjskich, co
uniemo˝liwi∏o udzielenie odpowiedzi na wiele
interesujàcych pytaƒ zwiàzanych z wojennymi

losami oficerów na terenie
Zwiàzku Radzieckiego,
a tak˝e z politykà kadrowà
w Polskiej Marynarce Wo-
jennej po II wojnie Êwiato-
wej. WartoÊciowym mate-
ria∏em êród∏owym okaza∏y
si´ relacje bezpoÊrednich
uczestników tych wyda-
rzeƒ, z których niestety
wi´kszoÊç odesz∏a ju˝ na
wiecznà wacht´, a tak˝e
ich wspomnienia opubliko-
wane na ∏amach wydawa-
nych w Wielkiej Brytanii
czasopism takich jak: „Pol-
ska walczàca – ˚o∏nierz
Polski na Obczyênie”, „Pol-
ska na morzu” i „Nasze Sy-
gna∏y”. 
èród∏a archiwalne, relacje

i wspomnienia, jak i literatura przedmiotu po-
zwoli∏y na przeÊledzenie poszczególnych eta-
pów powstania, rozwoju i efektów dzia∏alnoÊci
kadry oficerskiej Marynarki Wojennej II RP, któ-
rej losy zaprezentowa∏ autor w uk∏adzie chrono-
logicznym.

/am/

Dom Wydawniczy „Bellona”
„Korpus oficerski Marynarki Wojennej
II Rzeczypospolitej”
Dariusz Nawrot
Warszawa 2005, ss. 462 

Pó∏ka z ksià˝kami

Âw. Jan od Krzy˝a – Juan de Yepes Alvarez uro-
dzi∏ si´ w Fontiveros w Hiszpanii prawdopodob-
nie 24 czerwca 1542 r. jako trzeci syn szlachcica
Gonzala de Yepes i tkaczki Cataliny Alvarez, któ-
rych zwiàzek rodzina de Yepes uzna∏a za meza-
lians, po czym wyrzek∏a si´ Gonzala i wydziedzi-
czy∏a go z powodu wzi´cia za ˝on´ prostej
dziewczyny z ludu. Kiedy Jan mia∏ zaledwie trzy
lata, Gonzalo umar∏, pozostawiajàc rodzin´
w skrajnej biedzie. Umar∏ i brat Luis. Zostali tylko
matka, najstarszy Franciszek i najm∏odszy Jan.
Jako dziecko z powodu ubóstwa matki przeby-
wa∏ w przytu∏ku. Pracowa∏ w szpitalu jako piel´-
gniarz. W 1563 roku wstàpi∏ do karmelitów
i przyjà∏ imi´ Jan od Êw. Macieja. Studiowa∏ teo-
logi´ i filozofi´ na uniwersytecie w Salamance,
w 1567 przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. Za namo-
wà Teresy Wielkiej rozpoczà∏ reform´ m´skiej
ga∏´zi zakonu w Duruelo, wtedy zmieni∏ imi´ za-
konne. By∏ mistrzem nowicjatu, rektorem kole-
gium Reformy w Alcala de Henares, przeorem
w ró˝nych domach zakonnych i wikariuszem

prowincjalnym. W latach 1572-
1577 by∏ spowiednikiem Karmelita-
nek w klasztorze Wcielenia w Avila,
w którym funkcj´ przeoryszy pe∏ni∏a
Teresa od Jezusa, i prowadzàcym
jednoczeÊnie katechez´ dla dzieci.
Apostolstwo ∏àczy∏ z intensywnym ˝y-
ciem modlitwy, co zaleca∏ zw∏aszcza
osobom korzystajàcym z jego kie-
rownictwa duchowego. 
W nocy z 2 na 3 grudnia 1577 r. Jan
jako buntownik, zosta∏ brutalnie wy-
ciàgni´ty ze swojego domku przy klasztorze
Wcielenia, aresztowany i uwi´ziony w Toledo. 
Zamkni´ty przez d∏ugie miesiàce, niedo˝ywiony,
w samotnoÊci i fatalnych warunkach sanitarnych
prze˝ywa najbardziej intensywny duchowo okres
swego ˝ycia. DoÊwiadczenia od skraju niewiary
i nieobecnoÊci Boga, a˝ po niewypowiedzianà
Jego bliskoÊç, po której nic ju˝ na ziemi nie jest
doÊç pi´kne ani dobre, stajà si´ jego udzia∏em.
Nie mogàc pisaç, uk∏ada w pami´ci wiersze. Póê-

niejsze jego pisma: Droga na Gór´
Karmel, Noc ciemna, PieÊƒ ducho-
wa, ˚ywy p∏omieƒ mi∏oÊci powstajà
jako obszerne komentarze do nich.
Po ucieczce z wi´zienia (15 VIII
1578) piastowa∏ kilkakrotnie urz´dy
przeora, definitora i wikariusza pro-
wincjalnego oraz definitora general-
nego. 
Pod koniec ˝ycia popad∏ w konflikt
z genera∏em ze wzgl´du na jego au-
torytarny charakter sprawowania

w∏adzy oraz próby ograniczenia dzia∏alnoÊci
apostolskiej zakonu. Odsuni´ty zosta∏ od urz´-
dów zakonnych. Zmar∏ w opinii Êwi´toÊci w an-
daluzyjskim klasztorze w Ubeda 14 grudnia
1591 r., w sobot´ poÊwi´conà NajÊwi´tszej Ma-
ryi Pannie. Beatyfikowa∏ go papie˝ Klemens X
(25 stycznia 1675), kanonizowa∏ papie˝ Bene-
dykt XIII (27 XII 1726), a Doktorem KoÊcio∏a
(Doktorem Mistycznym) og∏osi∏ papie˝ Pius XI
(24 VIII 1926).

MyÊli nieprzedawnioneMyÊli nieprzedawnione
Trwaj na modlitwie, 

a lepiej us∏yszysz g∏os Boga.
Âw. Kasper del Bufalo

Âw. Jan od Krzy˝a
Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 14 grudnia



Kolin i Matuszek dotarli do granicy. Przekro-
czyli jà i poruszali si´ dalej na wschód. By∏a
jesieƒ i w górach le˝a∏ ju˝ Êwie˝y Ênieg. Roz-
p´ta∏a si´ zawieja Ênie˝na, by∏ mróz, a w do-
linach osiad∏a g´sta, ci´˝ka mg∏a. M´˝czyêni
musieli byç zarówno g∏odni, jak i wyczerpani
m´czàcym marszem. Byç mo˝e b∏àdzili wiele
dni po górach, zanim za jednà z rzek zauwa-
˝yli chat´. Schronienie, które mia∏o byç ich
ratunkiem, by∏o niezamieszka∏à chatà rybac-
kà nale˝àcà do kontradmira∏a Erika Wetter.
Aby si´ tam dostaç, jeden z nich musia∏ prze-
p∏ynàç rzek´ i ∏ódkà stojàcà na drugim brze-
gu przetransportowaç drugiego.
Okaza∏o si´, ˝e chata by∏a zamkni´ta
na klucz. M´˝czyêni odchylili jednà z okiennic,
wyj´li ostro˝nie szyb´, otworzyli okno i dostali
si´ do Êrodka. Usuni´tà szyb´ wstawili z po-
wrotem na miejsce. Wszystko wskazuje na to,
˝e byli g∏odni i wyczerpani, a ich w∏amanie
do chaty by∏o próbà uratowania ˝ycia. Napa-
lili w piecu. Z kaszy znalezionej w szafce przy-
gotowali sobie posi∏ek. Zdj´li mokre mundury,
od∏o˝yli na bok ubranie. Cz´Êç odzie˝y podar-
li na paski, którymi obwiàzali przemarzni´te
nogi. Odstawili do wyschni´cia zniszczone bu-

ty, przyszykowujàc je do porannego marszu ku
bezpieczeƒstwu i wolnoÊci. 
Jeden z nich by∏ najwyraêniej chory. Zwymio-
towa∏ na zewnàtrz chaty i wewnàtrz, przy po-
s∏aniu. Kolega po∏o˝y∏ go do ∏ó˝ka, a sam
spa∏ obok na pod∏odze, aby w razie potrzeby
byç blisko niego.
Obaj umarli Êpiàc. Wszystko wskazuje na to,
˝e zasn´li w spokoju. Wed∏ug wezwanego
na miejsce zgonu szwedzkiego lekarza, jeden
z nich le˝a∏ jak dziecko z policzkiem przy-
tkni´tym do zaciÊni´tych ràk. Lekarz uzna∏, ˝e
przebarwienie twarzy oraz inne objawy wska-
zywa∏y, ˝e przyczynami Êmierci by∏o zatrucie
czadem i wyczerpanie. 
Uciekinierów znaleziono 23 paêdziernika. Za-
uwa˝y∏o ich dwóch Lapoƒczyków, którzy 
przybyli do chaty admira∏a z zadaniem przy-
gotowania jej do zimy. Meldunek o zmar∏ych
przekazano telefonicznie do miejscowego ko-
mendanta policji, który powiadomi∏ lekarza
okr´gowego w Arjeplog. Nast´pnego dnia
komendant z lekarzem polecieli hydroplanem
do chaty. Na zarzàdzenie lekarza, obawiajà-
cego si´ rozprzestrzenienia chorób zakaê-
nych, spalono u˝ywane przez zmar∏ych ubra-

nia i poÊciel. Zw∏oki m´˝czyzn zosta∏y prze-
wiezione samolotem-karetkà do Arjeplog
i umieszczone w szpitalnej kostnicy.
W Arjeplog, na podstawie znalezionych
przy nich dokumentów osobistych oraz in-
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Górska ucieczka
O okolicznoÊciach ucieczki Tadeusza Kolina i Jana Matuszka z obozu w Storjord
w Saltdalen wiadomo niewiele. W Êrodowisku uchodêców przebywajàcych
w Szwecji mówiono, ˝e pierwotnie zbieg∏o ich trzech. Kolin i Matuszek byli praw-
dopodobnie zmuszeni do pozostawienia trzeciego kolegi w górach. Aby dostaç si´
ze Storjord do granicy ze Szwecjà, oznaczajàcej wówczas wolnoÊç, trzeba by∏o
przejÊç oko∏o 25-30 km w trudnym, górskim terenie. Od granicy do najbli˝szego
osiedla po szwedzkiej stronie pozostawa∏o jeszcze do przebycia wiele kilometrów
poprzez góry i szerokie, ale konieczne do sforsowania rzeki. 
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pacjenta czy te˝ ktoÊ ograniczy mi je w taki spo-
sób, ˝e nie b´d´ w pe∏ni lekarzem, czyli nie b´d´
mia∏ czasu dla pacjenta – b´dzie momentem mo-
jego odejÊcia z funkcji dyrektora. Bo ja tu si´ nie
prosi∏em. I niech to pani napisze... – koƒczy zde-
cydowanie dyrektor WIM.

Ojciec Pio na onkologii
Przy ∏ó˝ku Pani Gra˝yny Mierzejewskiej z Sulejów-
ka na przemian trwajà mà˝ i syn. – Trzeba pomóc
przy jedzeniu, wi´c si´ wymieniamy – mówi pan
Mierzejewski. – Mà˝ przed po∏udniem, syn przy-
chodzi po po∏udniu. Pani Gra˝yna na onkologii le-
˝y od 7 tygodni, a z chorobà ˝yje ju˝ 7 lat.
– Od poczàtku dobrze znosi∏am t´ chorob´, nie
ukrywaliÊmy z m´˝em tego. Otwiera∏am si´, by∏y
szczere rozmowy. – Gdy ˝ona by∏a w domu – do-
daje mà˝ – staraliÊmy si´ ˝yç z chorobà normal-
nie, traktowaç jà jako element ˝ycia.
Co jest dla cz∏owieka w sytuacji mojej choroby
najwa˝niejsze? – powtarza pytanie Pani Gra˝yna.
– Na pewno obecnoÊç ksi´dza, kontakt z bliskimi,
szczere rozmowy. Duszpasterstwo jest tu blisko pa-
cjenta, ks. kapelan jest zawsze do dyspozycji. Je-
stem w pe∏ni zaspokojona, bo co drugi dzieƒ do-
staj´ Komuni´ Êw.
Ksiàdz Kwieciƒski zauwa˝a, ˝e wielu chorych czy-
ta ksià˝ki religijne. Najpopularniejsze sà te o Êw.
Ojcu Pio. Pani Gra˝yna czuje potrzeb´ obcowania
z duchowoÊcià tego Êwi´tego stygmatyka, który
tak heroicznie znosi∏ cierpienie. – Napisa∏am
do San Giovanni Rotondo o swoim cierpieniu, oni
natychmiast odpisali i teraz utrzymuj´ Êcis∏y kon-
takt z sanktuarium Ojca Pio – opowiada.
Pani Bo˝ena Poklewska, prze∏o˝ona piel´gniarek
z Kliniki Onkologii, przez 20 lat pracowa∏a

przy ∏ó˝ku pacjentów z chorobami nowotworowy-
mi. – Najwa˝niejsze w tej chorobie jest zaakcepto-
wanie, pogodzenie z tà nowà trudnà sytuacjà,
w której si´ znaleêli. T́  diagnoz´ poczàtkowo trak-
tujà jak wyrok. Jest rozgoryczenie: dlaczego mnie
to spotka∏o? A gdy jeszcze nie ma wsparcia w ro-
dzinie... Si∏y daje wiara, du˝o si´ modlà.
– Znam osob´, która mia∏a dwa niezale˝ne nowo-
twory. By∏a tak s∏aba, ˝e nawet g∏osu nie mog∏a
z siebie wydobyç (35 l.). A jednak jest osobà g∏´-
boko wierzàcà; w∏aÊnie wiara, odwiedzanie
miejsc Êwi´tych daje jej si∏´. Z pomocà Bo˝à ˝yjà
z tà chorobà. A sà okresy regresji i powrotu. Ona,
ta choroba, wcià˝ w nich jest... Pan Bóg i rodzi-
na – to dla nich najwi´ksze wsparcie – podkreÊla
doÊwiadczona piel´gniarka.
– Wdzi´czni pacjenci zamawiajà Msz´ Êw., modlà
si´ w intencji personelu kliniki – dodaje ksiàdz Ma-
rek. Chcà w ten sposób okazaç wdzi´cznoÊç za ich
trosk´, opiek´, poÊwi´cenie.
Pani Bo˝ena mówi, ˝e nie ka˝da piel´gniarka
sprawdza si´ na tym trudnym oddziale. – Same
odchodzà. Nieprawdà jest te˝, ˝e po latach pracy
przyzwyczajamy si´ do Êmierci pacjentów. To za-
wsze jest dla nas jednakowo trudne...
Bywajà u nas cudowne uzdrowienia – potwierdza

Pani Bo˝ena – tak jak i cudowne Êmierci – wypro-
szone, wymodlone... kiedy chora spokojnie zasy-
pia. Jeszcze teraz, gdy to wspominam, dostaj´ g´-
siej skórki – tak si´ modli∏a o dobrà, spokojnà
Êmierç. I wymodli∏a. 
Zbli˝a si´ godzina 15. Godzina Mi∏osierdzia. Go-
dzina wielkiej szansy dla wszystkich dobrych,
z∏ych, skreÊlonych i odrzuconych przez ludzi i sie-
bie samych. On nikogo nie skreÊla. Po prostu ko-
cha do koƒca.
Codziennie o tej porze w kaplicy szpitalnej ks. Ma-
rek sprawuje eucharystycznà ofiar´, ale o ka˝dej
porze mo˝na tu wpaÊç na krótkà modlitw´ czy
po prostu westchnàç, gdy ci´˝ko na duszy.
W kaplicy zastajemy Panià Iwon´ Pronobis, psy-
chologa klinicznego z onkologii WIM. Przysz∏a si´
pomodliç. Swojà fachowà wiedzà s∏u˝y, pomaga
zrozumieç, przynosi ulg´. Zdejmuje z cierpiàcych
cz´Êç brzemienia, ˝eby l˝ej by∏o im iÊç. Ale i sama
ponosi koszt osobisty. To zdj´t´ brzmi´ przygniata
i jà. Organizm zareagowa∏ w sferze somatycznej. 
DoÊwiadcza krzy˝a i psycholog, i kap∏an, pacjent
i lekarz. 
Pod nim i na nim jesteÊmy równi.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

cd. ze str. 9 Warszawa, 1 XII 2005
Jego Ekscelencjo, Ksi´˝e Biskupie!
Zwracam si´ ze szczególnymi podzi´kowaniami i wyrazami podziwu.
Jestem córkà ewangelickiego dziekana Wojsk Làdowych. Podczas mojego pobytu w szpitalu na
ul. Szaserów mia∏am opiek´ i wsparcie ze strony Duszpasterstwa Szpitalnego. By∏o to dla mnie szcze-
gólnie wa˝ne, gdy˝ studiuj´ w Warszawie i moja rodzina mieszka daleko.
Gratuluj´ dzia∏alnoÊci i poÊwi´cenia. Do∏àczam s∏owa z 1 Kor. 15,58:
„A tak bracia moi mili, bàdêcie stali, niewzruszeni, zawsze pe∏ni zapa∏u do pracy dla Pana, wiedzàc,
˝e trud Wasz nie jest daremny w Panu”.

Z ˝yczeniami Bo˝ego B∏ogos∏awieƒstwa
Maja Kowalczyk



formacji udzielonych przez innego polskie-
go uciekiniera, nazwiskiem Jacob Mann,
zmar∏ych zidentyfikowano. Jacob Mann by∏
by∏ym jeƒcem wojennym tej samej kompa-
nii, do której nale˝eli znalezieni w chacie
m´˝czyêni. Kilka dni wczeÊniej podjà∏ on
udanà prób´ ucieczki. W stacji kwarantanny
w Arjeplog znajdowa∏o si´ wielu Polaków,
a tak˝e osób innych narodowoÊci – uchodê-
ców z obozów jenieckich w Pó∏nocnej Nor-
wegii.
Nast´pnego dnia, 25 paêdziernika 1944 ro-
ku, m´˝czyêni zostali pochowani na cmenta-
rzu w Arjeplog. W organizacji pogrzebu
z zaanga˝owaniem uczestniczyli Polacy ze
stacji kwarantanny. Zmar∏ych, przygotowa-
nych do ostatniej podró˝y, u∏o˝ono w od-
dzielnych, pomalowanych na czarno, przy-
krytych polskà flagà trumnach. Wart´ 
honorowà przed kostnicà pe∏ni∏ oddzia∏
szwedzkiej samoobrony. Trumny, jedna dêwi-
gana przez uchodêców polskich, a druga
przez uciekinierów innych narodowoÊci – mi-
n´∏y szeregi oddzia∏ów samoobrony i zosta∏y
umieszczone w samochodzie udekorownym
przez Polaków leÊnymi ga∏àzkami. Ga∏àzka-
mi Êwierku i innych drzew rosnàcych w la-
sach, przez które tak wielu z nich si´ wcze-
Êniej przedziera∏o – jednym uda∏o si´ dotrzeç
do celu, innym zaÊ nie.
O godzinie trzeciej po po∏udniu w starym
koÊciele w Arjeplog zacz´∏y biç dzwony, da-
jàc znak do rozpocz´cia tej niecodziennej
procesji na cmentarz. Na przedzie, z odkry-
tà g∏owà, szed∏ m∏ody, dobrze zbudowany
Polak, niosàcy polskà flag´ przepasanà
czarnà wst´gà. Za nim podà˝a∏ samochód
z trumnami, pogrà˝eni w ˝a∏obie polscy ko-
ledzy, wojskowy oddzia∏ honorowy, miejsco-

wa policja, kobiety-˝o∏nierki, piel´gniarki
z izby lekarskiej oraz miejscowa ludnoÊç,
oddajàca w ten sposób ostatni ho∏d zmar-
∏ym ˝o∏nierzom.
Przy smutnym i donoÊnym dêwi´ku dzwonów
koÊcielnych procesja posuwa∏a si´ powoli
w kierunku cmentarza. Na przedzie pochodu
w zimnym jesiennym wietrze trzepota∏a pol-
ska flaga. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
miejscowej szko∏y zgromadzili si´ przy dro-
dze, z odkrytymi g∏owami i w ciszy witajàc mi-
jajàce ich trumny. 
Po przybyciu na cmentarz ˝o∏nierze samo-
obrony zdj´li trumny z samochodu i umieÊci-
li je przy wykopanej wczeÊniej, wspólnej mo-
gile. Rytua∏ pogrzebowy, nieco zmieniony ze
wzgl´du na katolickie wyznanie zmar∏ych,
zosta∏ odprawiony przez modlàcego si´
o pokój ich dusz protestanckiego ksi´dza.
ZaÊpiewano kilka szwedzkich pieÊni koÊciel-
nych. Przy pochylonej polskiej fladze z∏o˝ono
cia∏a do grobu. Oddzia∏ samoobrony wy-
strzeli∏ salw´ honorowà. Jeden z m∏odych
Polaków zbli˝y∏ si´ do otwartego grobu i wy-
g∏osi∏ mow´ w ojczystym j´zyku zmar∏ych. Je-
go polscy koledzy stali blisko siebie, przy-
gn´bieni, z pochylonymi g∏owami. Ani jednej
∏zy, ani jednej skargi, tylko zawzi´te twarze.
Jedynie ich cierpiàce, pe∏ne ˝alu spojrzenia
Êwiadczy∏y, ˝e byli oni pod silnym wra˝eniem
chwili. Po zakoƒczeniu mowy po˝egnalnej
Polacy zaÊpiewali swój hymn narodowy
– pieÊƒ ta brzmia∏a nierealnie i obco
w uszach mieszkaƒców osady. Nast´pnie
przemówi∏ krótko lekarz okr´gowy, a cere-
moni´ zakoƒczy∏a szwedzka pieÊƒ koÊciel-
na w wykonaniu chóru dzieci´cego. Lokal-
na gazeta w nast´pujàcy sposób opisuje
przebieg uroczystoÊci:

„I wszyscy stali cicho i bez ruchu, tylko 
w bezlistnych brzozach szumia∏ wiatr. Wtedy
wyszed∏ na przód niosàcy choràgiew m´˝-
czyzna, stanà∏ na bacznoÊç i wrzuci∏ zmar-
∏ym do grobu srebrny polski pieniàdz. ˚a-
den Polak nie powinien spoczywaç po-
za granicami Polski, nie majàc przy sobie
god∏a swojego kraju. Zarówno m´˝czyzna
z choràgwià, jak i jego koledzy podnieÊli
nast´pnie po garÊci ziemi i wrzucili je
do grobu. Trudno opisaç s∏owami, co dzia∏o
si´ w tym momencie w ich sercach. Wiedzia-
∏a to tylko ziemia, która przyj´∏a ich kolegów
w swoje obj´cia.”
Miejscowa ludnoÊç uczestniczàca w pogrze-
bie podesz∏a w ciszy do grobu i wrzuci∏a
na trumny wiàzanki kwiatów. Po czym wszyscy
w zamyÊleniu rozeszli si´ do domów, do swo-
ich codziennych zadaƒ.
Polscy koledzy zbili i pomalowali nast´pnego
dnia du˝y drewniany krzy˝, który póêniej
umieszczono na grobie. Krzy˝ ten stoi tam
do dziÊ, przypominajàc o polskich ˝o∏-
nierzach, spoczywajàcych w obcej ziemi, da-
leko od swojej ojczyzny. 
Na grobach ich rodaków, którzy w czasie
wojny stracili ˝ycie w Norwegii i zostali po-
chowani na norweskich cmentarzach, nie by-
∏o ani krzy˝a, ani god∏a narodowego. Nie
by∏o to zgodne ze stanowiskiem powojenne-
go komunistycznego przedstawicielstwa pol-
skiego w Oslo. Dopiero po przemianach
majàcych miejsce w Polsce w 1989 roku,
na polskich grobach wojennych w Norwegii
mo˝na by∏o umieÊciç krzy˝ chrzeÊcijaƒski
i symbol polskiego or∏a bia∏ego, ale to ju˝ in-
na historia.

Bjørn Bratbak, Stavanger, Norwegia
T∏um. Jolanta Sulkowska, Narwik

Ostatnio na naszym rynku fonograficznym
ukaza∏ si´, wydany przez firm´ DUX, interesu-
jàcy album CD dokumentujàcy dwudziestolet-
ni dorobek Conversatorium organowego
w Legnicy. Impreza ta w ciàgu dwudziestu lat
swego istnienia sta∏a si´ wa˝nym miejscem
prezentacji muzyki wspó∏czesnej. Bra∏o w niej
udzia∏ wielu wybitnych organistów, a tak˝e
liczne zespo∏y kameralne, chóry i orkiestry. 
Festiwal to nie tylko koncerty, ale tak˝e konfe-
rencje naukowe, spotkania z kompozytorami,
dyskusje, a tak˝e kursy improwizacji i interpre-
tacji muzyki organowej oraz konkursy. Inicjato-
rem Conversatorium oraz autorem koncepcji
programowej jest profesor Stanis∏aw Moryto
– rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Na uwag´ zas∏uguje szczegól-
na dba∏oÊç o m∏odych wykonawców i kompo-
zytorów, którzy dzi´ki organizowanym przy
festiwalu ró˝nym formom promocji majà u∏a-
twiony swój artystyczny start.
Prezentowany dziÊ album dwup∏ytowy zawiera
kompozycje, które mia∏y swe prawykonania
podczas Conversatoriów lub zosta∏y nagro-
dzone w festiwalowym konkursie kompozytor-

skim. Znajdziemy w nim
wy∏àcznie polskie utwory,
cz´sto wyp∏ywajàce z reli-
gijnej inspiracji. Wi´kszoÊç
z wykonawców przynaj-
mniej raz uczestniczy∏a
w legnickim Conversato-
rium. Wielu jest laureatami
nagród w presti˝owych
konkursach. Na pierwszej
p∏ycie utrwalono kompo-
zycje wokalno-instrumen-
talne i kameralne z udzia-
∏em organów, na drugiej
zaÊ solowà muzyk´ orga-
nowà. Do albumu do∏à-
czona jest interesujàca
ksià˝eczka autorstwa Marcina ¸ukaszewskie-
go zawierajàca histori´ Conversatorium, krót-
kie notki o kompozytorach i utworach, a tak-
˝e ˝yciorysy wykonawców.
W albumie znajdziemy niezwykle interesujàce
kompozycje we wspania∏ym wykonaniu. Uka-
zujà one wysoki poziom polskiej muzyki or-
ganowej i doskona∏e umiej´tnoÊci krajowych

organistów. Prezentowany album to cenny
dokument ukazujàcy bogaty dorobek legnic-
kiego Conversatorium. Wszystkich goràco za-
ch´cam do wnikliwego ws∏uchania si´ w zna-
komità polskà muzyk´ w prawdziwie wirtu-
ozowskim wykonaniu. 

Leszek Mateusz Gorecki
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Gdynia
16 listopada 2005 roku w Sali Kolum-
nowej Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni odby∏y si´ „Zaduszki Akade-
mickie”, których mottem by∏y s∏owa:
„Bo jak Êmierç pot´˝na jest Mi∏oÊç”.
Celem tego modlitewnego spotkania
by∏o wspomnienie poleg∏ych i pomor-
dowanych absolwentów i profesorów
uczelni w czasie II wojny Êwiatowej
i podczas represji stalinowskich. D∏u˝-
szà chwil´ refleksji poÊwi´cono osobie
zmar∏ego Ojca Âwi´tego Jana Paw-
∏a II. Zapalone i u∏o˝one w kszta∏cie
kotwicy lampki by∏y symbolem pami´-
ci o wszystkich naszych zmar∏ych oraz
wyrazem wiary i nadziei w ˝ycie wiecz-
ne. 
W tym modlitewnym czuwaniu prowa-
dzonym przez m∏odzie˝ z jezuickiego
duszpasterstwa akademickiego „STER”
uczestniczyli podchorà˝owie i studenci
cywilni Akademii Marynarki Wojennej.

Ks. P. S./zjk

Lubliniec
We wspomnienie b∏ogos∏awionej Karo-
liny Kózkówny, 18 listopada 2005 r., Bi-
skup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski udzieli∏ sakramentu bierzmowa-
nia m∏odzie˝y z rodzin wojskowych
w Lubliƒcu. 
Biskup Polowy WP zach´ci∏ wszystkich
do dà˝enia do Êwi´toÊci. Przywo∏a∏ s∏o-
wa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II: „Nie
bójcie si´ byç Êwi´tymi!” Na koniec
zwróci∏ si´ z goràcym apelem do s∏u-
chaczy: „I ja chc´ powtórzyç wam i so-
bie to samo: nie bójmy si´ byç Êwi´ty-
mi! Miejmy odwag´ ju˝ teraz czyniç to,
co dobre. Niech nam w tym dopomaga
Karolina”. Zjk

Cz´stochowa
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski w dniach od 14 do 18 listopa-
da 2005 r. uczestniczy∏ w jesiennych re-
kolekcjach dla cz∏onków Episkopatu
Polski. Rekolekcje wyg∏osi∏ o. Jacek Sa-
lij. Konferencje koncentrowa∏y si´ wo-
kó∏ zagadnienia okreÊlonego przez Êw.
Tomasza z Akwinu jako w´ze∏ sprawie-
dliwoÊci spo∏ecznej. 
Ka˝dy dzieƒ rozpoczyna∏ si´ wspólnym
odmówieniem jutrzni, medytacjà oraz
Mszà Êw. Przed po∏udniem biskupi wy-
s∏uchali dwóch nauk rekolekcyjnych,
zaÊ po po∏udniu jednej. Dzieƒ koƒczyli
nieszporami oraz Apelem Jasnogór-
skim o godz. 21.00 przed Cudownym
Obrazem w kaplicy Matki Bo˝ej. Reko-
lekcje zakoƒczy∏y si´ 18 listopada Mszà
Êw., podczas której biskupi pod prze-
wodnictwem Prymasa Polski kard. Józe-
fa Glempa modlili si´ za hierarchów
zmar∏ych w ostatnich dziesi´cioleciach. 

Zjk

Rynia
W dniach od 19 do 20 listopada 2005 r.
odby∏ si´ w Ryni k. Warszawy V Zjazd
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.
Uczestniczy∏o w nim ponad 100 delega-
tów z wojskowych szpitali, sanatoriów
i instytutów medycznych z ca∏ej Polski. 
Obecni byli m.in. gen. Marek Kondrac-
ki – Szef Zarzàdu Wojskowej S∏u˝by
Zdrowia, gen. prof. Marek Maruszyƒski,
Andrzej Trybusz – G∏ówny Inspektor Sa-
nitarny Kraju i inni. 
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski
przygotowa∏ na zjazd referat zatytu∏o-
wany „Miejsce etyki we wspó∏czesnej
medycynie”. Referat ten zaprezentowa∏
ks. mjr dr Zbigniew K´pa. Zjk

Ciechanów
W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia
2006 roku w ramach Europejskiej Piel-
grzymki Przez Ziemi´ odb´dzie si´ 
Europejskie Spotkanie M∏odzie˝y
w Mediolanie. W parafii wojskowej
w Ciechanowie powsta∏ punkt przygo-
towaƒ dla m∏odzie˝y chcàcej wziàç
udzia∏ w Spotkaniu. Z rodzin kadry
i pracowników cywilnych wojska zg∏o-
si∏o si´ 16 osób na wyjazd i 3 osoby
do grupy pracy. Wed∏ug przygotowa-
nego programu pielgrzymki m∏odzie˝
zatrzyma si´ jeszcze na krótkie zwie-
dzanie Wiednia i Wenecji.

Am

Warszawa
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski pob∏ogos∏awi∏ 28 listopada
gmach Muzeum Harcerstwa Polskiego
w ¸azienkach Królewskich w Warsza-
wie. Wraz z Muzeum ods∏oni´to popier-
sie Aleksandra Kamiƒskiego – wielkie-
go propagatora ruchu harcerskiego,
pedagoga, uczestnika walki konspira-
cyjnej i autora „Kamieni na szaniec”.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ Prezydent
RP na uchodêstwie Ryszard Kaczorowski
z ma∏˝onkà, ks. pra∏. Zdzis∏aw Pesz-
kowski – kapelan Rodzin Katyƒskich,
p∏k Jacek Macyszyn – dyrektor Muzeum
Wojska Polskiego, w∏adze ZHP, poczty
sztandarowe oraz harcerze starszego
i m∏odszego pokolenia. Muzeum mieÊci
si´ poni˝ej Belwederu, w tzw. „Êwiàtyni
egipskiej”, w po∏udniowej cz´Êci parku.

KeS

Âwidwin
26 listopada 2005 r. (sobota), w Klubie Garnizonowym w Âwidwinie odb´dzie si´ X Ju-
bileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej. Organizatorem Festiwalu jest Parafia Wojskowa
pw. Wniebowstàpienia Paƒskiego oraz Klub Garnizonowy w Âwidwinie. Mottem tego-
rocznego Festiwalu by∏y s∏owa Benedykta XVI: „Kto pozwala wejÊç Chrystusowi w swoje
˝ycie, niczego nie traci – absolutnie niczego, co czyni ˝ycie wolnym i pi´knym”.

ESJ/zjk

Wieruszew
Pod patronatem Biskupa Polowego
Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego odby∏y si´ 25 listopada uro-
czystoÊci ku czci ksi´dza majora pilota
Szczepana Walkowskiego. Ten szcze-
gólny dzieƒ dla Wieruszewa rozpocz´∏a
uroczysta Msza Êwi´ta koncelebrowa-
na w klasztorze oo. Paulinów, pod prze-
wodnictwem Biskupa Polowego WP Ta-
deusza P∏oskiego. W Êwiàtyni zgroma-
dzili si´ mieszkaƒcy Wieruszewa, przed-
stawiciele Si∏ Powietrznych, na czele
z przedstawicielem dowódcy Si∏ Po-
wietrznych, gen. bryg. pil. Ryszardem
Haciem – Komendantem Wy˝szej Szko-
∏y Si∏ Powietrznych w D´blinie, m∏odzie˝
szkolna oraz rodzina ks. Szczepa-
na Walkowskiego: brat Zenon i siostra
Teresa Walkowska.
Po Mszy Êwi´tej zebrani, przy akompa-
niamencie orkiestry wojskowej, przeszli
na cmentarz, gdzie pochowani sà bliscy
ks. Walkowskiego. Biskup Tadeusz P∏o-
ski odmówi∏ modlitw´ za zmar∏ych z ro-
dziny, a nast´pnie z∏o˝ono wieƒce
na p∏ycie upami´tniajàcej Ksi´dza Ma-
jora. JO



Póênà jesienià w Afganistanie jest bar-
dzo du˝a ró˝nica temperatur w dzieƒ
i w nocy. W dzieƒ temperatura docho-
dzi nawet do +25°C, natomiast w nocy
spada poni˝ej zera. 

Takie skoki temperatur niepokojà ka˝dego
polskiego ˝o∏nierza, gdy˝ bardzo ∏atwo si´
przezi´biç czy zachorowaç na gryp´. Pomi-
mo niepokoju, jaki towarzyszy ˝o∏nierzom,
pami´tajà oni równie˝ o tych, którzy bar-
dzo cz´sto w tak zmiennych temperaturach
majà tylko lichà koszul´ na plecach, po-
darte spodnie i marne tenisówki, a nawet
bardzo cz´sto chodzà na boso. To ci, któ-
rych ta wojna dotkn´∏a najbardziej, to sà
afgaƒskie dzieci, bardzo cz´sto sieroty ma-
sowo zebrane w lichych sierociƒcach.
O tych najbiedniejszych nieustannie pa-
mi´tajà polscy ˝o∏nierze. 
Od poczàtku paêdziernika ˝o∏nierze zbie-
rali Êrodki czystoÊci, ˝ywnoÊç, maskotki,
s∏odycze i odzie˝, aby na progu zimy
ogrzaç i nakarmiç te biedne i bezbronne
dzieci z pobliskiego sierociƒca w miejsco-
woÊci Charikar. 
Na poczàtku Adwentu 28
listopada 2005 roku grupa
polskich ˝o∏nierzy wraz
z kapelanem uda∏a si´
do sierociƒca, aby przeka-
zaç to, co ka˝dy z serca
ofiarowa∏. W sumie przeka-
zano ok. 300 kg ˝ywnoÊci
i kilka kartonów odzie˝y.
Kiedy pyta∏em dzieci, cze-
go potrzebujà, wi´kszoÊç
wskazywa∏a na nogi
i na r´ce, a wi´c pewno
potrzebujà butów, r´kawi-
czek. Mia∏em okazj´ rów-
nie˝ byç wewnàtrz siero-
ciƒca, aby zobaczyç, w ja-
ki sposób zosta∏y wykorzy-
stane dary z poprzednich
konwojów. 
Sytuacja nadal jest okrop-
na. W pomieszczeniach,
gdzie Êpià dzieci, sà ma∏e
w´glowe piecyki, ale nie-
które nie majà pod∏àcze-
nia do komina, Êwiat∏o pali si´ tylko cza-
sem i przez chwil´, bo chocia˝ majà agre-
gat, to nie majà paliwa do niego. W ka˝-
dym pomieszczeniu jest 20 pi´trowych,
metalowych ∏ó˝ek, a na nich marny i cz´-
sto podarty koc. 
˚o∏nierze, którzy to widzieli, wracali do Ba-
zy Bagram z opuszczonymi g∏owami,

a póêniej opowiadali innym o fatalnych
warunkach, jakie tam zastali. Powsta∏a
wÊród ˝o∏nierzy kolejna inicjatywa zbiera-
nia ˝ywnoÊci, aby przed Êwi´tami po raz
kolejny wspomóc pobliski sierociniec.

Ks. kmdr ppor. Jan Zapotoczny
Kapelan PKW Afganistan

Decyzjà Polskiego Rzàdu w rejon trz´-
sienia ziemi w Pakistanie, które nastà-
pi∏o 8 paêdziernika 2005 r., przerzuco-
no w dniach od 8 do 22 listopada br.
drogà powietrznà z Wroc∏awia do Isla-
mabadu w sumie 138 ˝o∏nierzy i nie-
zb´dny sprz´t ko∏owy. Kontyngent 
z∏o˝ony jest z kompanii in˝ynieryjnej
1. Brygady Saperów w Brzegu oraz
Narodowego Elementu Wsparcia z 10.
Brygady Logistycznej z Opola. 

Nasi ˝o∏nierze, s∏u˝àc pod bia∏o-czerwonà
flagà, niosà pomoc Narodowi Pakistaƒ-
skiemu wraz z Hiszpanami, Holendrami,
Francuzami i S∏owakami. 

Baza znajduje si´ ok. 140 km od stolicy
w miejscowoÊci Arja, na wysokoÊci
ok. 800 m n.p.m. w pi´knie po∏o˝onej do-
linie rzeki Mahl.
Pokonanie tej, wydawa∏oby si´ niewielkiej
odleg∏oÊci zajmowa∏o naszym konwojom
czasem i 14 godzin jazdy. Kr´te i z∏ej jako-
Êci drogi, przepastne urwiska, lewostronny

ruch, to tylko niektóre z powodów takiego
opóênienia. Ale dzi´ki Bogu wszyscy cali
i zdrowi dotarli do celu podró˝y. 
Podczas jazdy i na postojach widaç by∏o
wiele gestów sympatii, tak˝e ze strony do-
ros∏ych. Wszelkie wi´c obawy o nasze bez-
pieczeƒstwo ze strony lokalnej spo∏eczno-
Êci na szcz´Êcie min´∏y. 
Od 25 paêdziernika br., po zagospodaro-
waniu si´ na miejscu sta∏ej dyslokacji, ju˝
w terenie zacz´liÊmy wykonywaç nasze za-
dania. Wyposa˝eni w niezb´dny sprz´t
do prac in˝ynieryjnych, skupiamy si´
na usuwaniu gruzu, naprawie dróg, usu-
waniu uszkodzonych budynków, przygoto-
wywaniu placów na miasteczka namiotowe
i prowizoryczne domki. 
Pobieramy te˝ i oczyszczamy wod´ zdatnà
do picia z pobliskiej rzeki.
Czas nagli, gdy˝ w Kaszmirze zbli˝a si´ zi-
ma, a wiele rodzin straci∏o na sta∏e dach
nad g∏owà i obecnie mieszka w namiotach. 
Wi´kszoÊç domów jest w stanie nienadajà-
cym si´ do zamieszkania, nale˝y je wybu-
rzyç. 
Nasze zadania na dzieƒ dzisiejszy skupia-

jà si´ wokó∏ miejscowoÊci
Arja i Bagh, le˝àcych oko-
∏o godziny jazdy z bazy,
przy naprawach dróg
i doszcz´tnej rozbiórce
zniszczonej szko∏y ˝eƒ-
skiej. O dziwo, nauka to-
czy si´ dalej, a dzieci uczà
si´ tu˝ obok, ale ju˝
pod namiotami.
W czasie naszej misji pa-
nujà ekstremalne warunki
klimatyczne (padajàce ju˝
deszcze, szybko zapada-
jàcy zmrok), a tak˝e kata-
strofalny stan dróg.
Wi´kszoÊç naszych ˝o∏nie-
rzy obyta jest ju˝ z misja-
mi, bo byli np. w Syrii,
w Afganistanie i w Iraku,
co pozwala z nadziejà pa-
trzeç w przysz∏oÊç. 
Nikt dok∏adnie nie wie, kie-
dy misja si´ zakoƒczy, lecz
obserwujàc zapa∏ i ch´ç

do niesienia pomocy naszych ˝o∏nierzy, trze-
ba byç dumnym, ˝e mamy takie wra˝liwe
na ludzkà tragedi´ ˝o∏nierskie serca. 
Ta misja jest inna ni˝ wszystkie pozosta∏e
do tej pory, gdzie s∏u˝y∏ polski ˝o∏nierz, ale
jak˝e potrzebna i ubogacajàca ka˝dego
z nas. 

Ks. pp∏k Mariusz Âliwiƒski
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