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Wznios∏oÊç misji ludzi kierujàcych politykà polega na tym, ˝e majà oni dzia∏aç w taki sposób, aby
zawsze by∏a szanowana godnoÊç ka˝dej ludzkiej istoty; stwarzaç sprzyjajàce warunki dla budzenia
ofiarnej solidarnoÊci, która nie pozostawia na marginesie ˝ycia ˝adnego wspó∏obywatela; umo˝li-
wiaç ka˝demu dost´p do dóbr kultury; uznawaç i wprowadzaç w ˝ycie najwy˝sze wartoÊci humani-
styczne i duchowe, dawaç wyraz swoim przekonaniom religijnym i ukazywaç ich wartoÊç innym.

Jan Pawe∏ II, przemówienie do Prezydentów 7 paƒstw Europy Ârodkowej. Gniezno, 3 VI 1997 r.
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2 Rok XV nr 1 (307)

Liturgia
KoÊcio∏a

Prawda o pokoju musi zachowaç swà wartoÊç
i rozsiewaç swój dobroczynny blask tak˝e wtedy,
gdy znajdujemy si´ w tragicznej sytuacji wojny.
Ojcowie Powszechnego Soboru Watykaƒskiego II,
w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes,
podkreÊlajà, ˝e „nawet wtedy, gdyby nieszcz´Êli-
wym trafem wojna ju˝ si´ rozpocz´∏a, nie wszyst-
ko tym samym staje si´ dozwolone mi´dzy prze-
ciwnymi stronami”. Wspólnota Mi´dzynarodowa
stworzy∏a mi´dzynarodowe prawo humanitarne,
aby do maksimum ograniczyç niszczàce skutki
wojny, zw∏aszcza w odniesieniu do ludnoÊci cywil-
nej. W wielu sytuacjach i na ró˝noraki sposób
Stolica Apostolska wyra˝a∏a swoje poparcie dla
owego humanitarnego prawa, zach´cajàc do re-
spektowania go i do wprowadzania w ˝ycie,
w przekonaniu, ˝e równie˝ podczas wojny istnie-
je prawda o pokoju. Mi´dzynarodowe prawo hu-
manitarne to jedna z najszcz´Êliwszych i najsku-
teczniejszych odpowiedzi na wymogi wynikajàce
z prawdy o pokoju. W∏aÊnie dlatego poszanowa-
nie tego prawa jest obowiàzkiem wszystkich naro-
dów. Trzeba doceniç jego wartoÊç i zagwaranto-
waç jego prawid∏owe zastosowanie, uzupe∏niajàc
je o szczegó∏owe normy, odpowiadajàce zmie-
niajàcym si´ kontekstom dzisiejszych konfliktów
zbrojnych oraz stosowaniu coraz nowszych i bar-
dziej udoskonalonych typów uzbrojenia.
MyÊl´ z wdzi´cznoÊcià o Organizacjach Mi´dzy-
narodowych i o tych wszystkich, którzy codziennie
podejmujà wysi∏ki, by przestrzegane by∏o mi´dzy-
narodowe prawo humanitarne. Jak˝e móg∏bym
zapomnieç o tak licznych ̋ o∏nierzach uczestniczà-
cych w delikatnych operacjach majàcych na celu
za˝egnanie konfliktów i stworzenie warunków,
które sà konieczne, by zaprowadziç pokój? Rów-
nie˝ im pragn´ przypomnieç s∏owa Soboru Waty-
kaƒskiego II: „Ci zaÊ, którzy oddani s∏u˝bie ojczy-
zny pe∏nià jà w wojsku, winni si´ uwa˝aç

za wspierajàcych bezpieczeƒstwo i wolnoÊç na-
rodów, bo te˝ – o ile tylko wykonujà to zadanie
w∏aÊciwie – rzeczywiÊcie przyczyniajà si´ oni do
utrwalenia pokoju”. Na tym trudnym froncie pro-
wadzà dzia∏alnoÊç duszpasterskà Ordynariusze
Polowi KoÊcio∏a katolickiego: zarówno Ordyna-
riuszy Polowych, jak i kapelanów wojskowych za-
ch´cam, by w ka˝dej sytuacji i w ka˝dych okolicz-
noÊciach byli wiernymi g∏osicielami prawdy o po-
koju.
DziÊ prawda pokoju w dramatyczny sposób wcià˝
jest zagro˝ona i negowana przez terroryzm, który
przez groêby i kryminalne akty potrafi utrzymywaç
Êwiat w stanie l´ku i niepewnoÊci. Moi Poprzedni-
cy Pawe∏ VI i Jan Pawe∏ II wielokrotnie interwenio-
wali, wskazujàc na strasznà odpowiedzialnoÊç
terrorystów i pot´piajàc ich pe∏ne fa∏szu plany
Êmierci. Plany te bowiem jawià si´ jako podykto-
wane tragicznym i wstrzàsajàcym nihilizmem,
który Papie˝ Jan Pawe∏ II opisywa∏ w nast´pujà-
cych s∏owach: „Ten, kto zabija przez akty terrory-
styczne, ˝ywi pogard´ dla ludzkoÊci, podchodzàc
z desperacjà do ˝ycia i przysz∏oÊci – w takiej per-
spektywie wszystko mo˝na znienawidziç i znisz-
czyç”. Nie tylko nihilizm, ale tak˝e fanatyzm reli-
gijny, dziÊ cz´sto nazywany fundamentalizmem,
mo˝e inspirowaç i podsycaç zamierzenia i dzia∏a-
nia terrorystyczne. Jan Pawe∏ II, przewidujàc
od samego poczàtku, jak zgubne niebezpieczeƒ-
stwo niesie w sobie fanatyzm religijny, zdecydo-
wanie go pot´pia∏, przestrzegajàc przed dà˝e-
niem do narzucania przemocà zamiast propono-
wania innym dobrowolnego przyj´cia w∏asnego
przekonania odnoÊnie do prawdy. Pisa∏: „Rosz-
czenie sobie prawa do narzucania innym prze-
mocà tego, co uwa˝a si´ za prawd´, oznacza po-
gwa∏cenie godnoÊci cz∏owieka i ostatecznie znie-
wag´ Boga, którego jest on obrazem”.

Fragment Or´dzia Papie˝a Benedykta XVI
na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju 1 stycznia 2006 r.

1 stycznia – Âw. Bo˝ej Rodzicielki Maryi (¸k 2,16–21)
„Lecz Maryja zachowywa∏a wszystkie te sprawy
i rozwa˝a∏a je w Swoim sercu” (¸k 2, 19).
Dzisiejsze Êwi´to jest dniem pami´ci o Matce Bo˝ej.
Maryja rozwa˝a∏a sprawy Bo˝e i zachowywa∏a je.
Jest Ona dla nas wzorem do naÊladowania, jak ma-
my kochaç i kontemplowaç Boskiego Mistrza, który
narodzi∏ si´, aby za nas umrzeç. 
Mo˝e w∏aÊnie dzisiaj na poczàtku Nowego Roku, ro-
biàc rachunek sumienia z roku ubieg∏ego, zasta-
nówmy si´, ile razy zachowywaliÊmy s∏owa, które sà
na kartach Pisma Âwi´tego?
Na ka˝dej Mszy Êw. kap∏an zwiastuje nam Dobrà
Nowin´, lecz czy wychodzàc ze spotkania z Chry-
stusem eucharystycznym zachowujemy choç jedno
ze s∏ów, które us∏yszeliÊmy? Czy je rozwa˝amy?
6 stycznia – UroczystoÊç Objawienia Paƒskiego
(Mt 2, 1–12)
„Oni zaÊ wys∏uchawszy króla ruszyli w drog´”
(Mt 2, 9).
Niesamowita jest postawa M´drców ze Wschodu.
Aktualna nawet dzisiaj, kiedy wydawaç by si´ mo-
g∏o, ˝e wydarzenia tamtych czasów sà tak odleg∏e.
Oto z∏y król Herod kusi M´drców, aby znalaz∏szy
dzieciàtko, przyszli i wydali Je w jego r´ce. Byç mo-
˝e Herod proponowa∏ im za to jakàÊ nagrod´ w po-
staci ziem, sojuszu lub innych przywilejów, b´dàcych
wtedy po˝àdanymi przez mo˝nych tej ziemi. 
M´drcy, jako prawi m´˝owie, byç mo˝e oddali by
Jezusa w r´ce okrutnego tyrana, który póêniej doko-
na rzezi niemowlàt, lecz otwarci na ∏ask´ Boga we
Ênie dostajà nakaz oddalenia si´ od Boskiego Mi-
strza i powrotu innà drogà. 
Dzisiaj, kiedy tylu ludzi ow∏adni´tych grzechem pro-
ponuje nam wydalenie Jezusa z w∏asnego serca
i skazanie Go na tu∏aczk´, musimy byç otwarci
na dzia∏anie Ducha Âw., aby uchroniç Tego, który
kocha nas mi∏oÊcià niewymownà. Wielu zatrzymuje
si´ i s∏u˝y z∏emu. My jednak, jak M´drcy musimy ru-
szyç w dalszà drog´, s∏u˝àc dobru wszystkich ludzi.
8 stycznia – Âwi´to Chrztu Paƒskiego (Mk 1, 9–11)
„W owym czasie przyszed∏ Jezus z Nazaretu
w Galilei i przyjà∏ od Jana chrzest w Jordanie”
(Mk 1, 9).
Od czasów staro˝ytnych owa perykopa by∏a przyj-
mowana jako potwierdzenie i uzasadnienie chrze-
Êcijaƒskiego sakramentu chrztu. A w staro˝ytnym
KoÊciele panowa∏o przekonanie, ˝e Jezus poprzez
swój chrzest oczyÊci∏ ˝ywio∏ wody. Chrzest Jezusa by∏
zapowiedzià chrztu chrzeÊcijaƒskiego, m.in. dlate-
go, ˝e ukazuje zwiàzek pomi´dzy s∏owem i wodà.
Jezus nie potrzebowa∏ chrztu od Jana, sam bowiem
by∏ dawcà doskona∏ego chrztu. Poddaje si´ mu jed-
nak, wype∏niajàc plan Ojca. W staro˝ytnej kulturze
Êródziemnomorskiej, wra˝liwej na honor oraz poni-
˝enie, Jezus odsuwa nale˝nà Mu czeÊç i przyjmuje
poni˝enie innych. Po tym akcie publicznego uni˝enia
Bóg wywy˝sza Jezusa publicznie jako swego Syna. Ze
s∏ów Ojca skierowanych do Jezusa przyjmujàcego
chrzest, do otaczajàcych Go ludzi, ale i do wszystkich
chrzeÊcijan, odbiorcy Ewangelii mogli wyprowadziç
sporo spostrze˝eƒ pomagajàcych rozumieç dzieje
Êwiata i swoje w∏asne. Przede wszystkim staje si´
oczywiste, ˝e nie mo˝na odrzuciç Jezusa i równocze-
Ênie podobaç si´ Bogu. Odrzucajàc Jezusa, odrzuca
si´ Ojca. Jezus jest nie tylko prorokiem poÊród innych
proroków, ale ostatecznym objawieniem si´ Boga.
JeÊli w tradycji biblijnej i judaistycznej cz´sto spotyka-
my wypowiedzi o mi∏oÊci Boga wzgl´dem swego lu-
du, to Jezus jest najpe∏niejszym wyrazem tej mi∏oÊci.
Po wtóre Jezus jest Synem pos∏usznym a˝ do Êmierci.
Jest tym, który zechcia∏ uni˝yç si´, uto˝samiajàc si´
z ludem w chrzcie. Zach´ca to do wiernoÊci oraz
do poÊwi´cenia swego ˝ycia w Jego s∏u˝bie.

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Módlmy si´, aby chrzeÊcijanie potrafili przyjmowaç migran-
tów z poszanowaniem i mi∏oÊcià, widzàc w nich dzieci Bo˝e.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZE¡

Pokój w prawdzie

Chrzest jest tylko poczàtkiem
˚ycie wiary zaczyna biç niby êród∏o podczas chrztu,
a ˝ycie chrzeÊcijanina jest jak potok p∏ynàcy do
morza. Mo˝e ono staç si´ rwàcà rzekà albo
maleƒkà stru˝kà, albo zupe∏nie zaniknàç. Gdy
przestaj´ p∏ynàç, poruszaç si´, nie wzbudzam te˝
˝adnej fali.



Rola i zadania katolików Êwieckich
w KoÊciele, zw∏aszcza na szczeblu para-
fii oraz w ruchach, Êrodowiskach apo-
stolskich i w wolontariacie – to g∏ówne
zadania, jakie Benedykt XVI powierzy∏
biskupom polskim, sk∏adajàcym w Wa-
tykanie wizyt´ „ad limina Apostolo-
rum”. Trzecià i ostatnià ich grup´ Ojciec
Âwi´ty przyjà∏ 17 grudnia na audiencji
w Pa∏acu Apostolskim. Grupie tej prze-
wodniczy∏ Prymas Polski kard. Józef
Glemp, a w jej sk∏ad wchodzili hierar-
chowie ze Êrodkowej i pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci kraju. W spotkaniu
z Papie˝em wzià∏ tak˝e udzia∏ Biskup
Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski.

Papie˝ przypomnia∏ soborowe nauczanie
o roli i miejscu w KoÊciele tego podstawo-
wego Êrodowiska, jakim jest parafia. Za-
znaczy∏, ˝e Dekret o apostolstwie Êwieckich
okreÊla jà jako miejsce, w którym Êwieccy
gromadzà si´ dla prowadzenia ró˝norakiej
dzia∏alnoÊci. ˚eby te cele i kierunki dzia∏a-
nia mog∏y byç urzeczywistniane, parafia
musi stanowiç „wspólnot´ koÊcielnà” i „ro-
dzin´ koÊcielnà” – podkreÊli∏ Ojciec Âwi´ty.
Doda∏, ˝e nale˝y o to zabiegaç nawet w du-
˝ych liczebnie parafiach tak, aby nie by∏y
one jedynie „masami bezimiennych wier-
nych”. Chocia˝ najwa˝niejsza rola przypada
tu ksi´˝om, a zw∏aszcza proboszczom, to
jednak wiele do powiedzenia w tworzeniu
tej wspólnoty majà równie˝ Êwieccy, którzy
winni dzia∏aç przede wszystkim za poÊred-
nictwem parafialnych rad duszpasterskich
i rad do spraw ekonomicznych – mówi∏ da-
lej Papie˝. Majà one wprawdzie charakter
doradczy, „mogà jednak skutecznie poma-
gaç odpowiedzialnym duszpasterzom w ro-
zeznaniu potrzeb wspólnoty i w okreÊleniu
w∏aÊciwych sposobów wychodzenia im na-
przeciw”. Mówca zaapelowa∏ o kierowanie
si´ „duchem wspólnej troski o dobro wier-
nych” w trakcie wspó∏dzia∏ania rad z dusz-
pasterzami.
Wa˝ny jest tu tak˝e „˝ywy kontakt duszpa-
sterzy z ró˝nymi wspólnotami apostolskimi,
jakie dzia∏ajà w parafii” – kontynuowa∏ Oj-
ciec Âwi´ty. PodkreÊli∏, ˝e „nigdy nie powin-
ny one ze sobà rywalizowaç, ale powinny
ch´tnie i serdecznie uzupe∏niaç si´ w wype∏-
nianiu aktualnych zadaƒ apostolskich”.
Szczególnie liderzy tych grup muszà pami´-
taç, ˝e majà one s∏u˝yç wspólnemu progra-
mowi duszpasterskiemu – doda∏ Bene-
dykt XVI.
Wyrazi∏ uznanie dla utrzymujàcego si´
w Polsce licznego udzia∏u wiernych w nie-
dzielnych Mszach Êw., wzywajàc jednocze-
Ênie duszpasterzy, aby robili wszystko dla
dalszego wzrostu, a nie spadku tej liczby.
Zaapelowa∏ równie˝ do kap∏anów o trosk´
o dzieci i m∏odzie˝, pos∏ugujàce przy o∏ta-
rzu, w tym tak˝e o dziewcz´ta, gdy˝ „ta
duszpasterska troska mo˝e byç owoc-
na w budzeniu powo∏aƒ kap∏aƒskich i za-
konnych”.
Wielkie znaczenie majà tak˝e „ruchy i Êro-
dowiska apostolskie”, jakie rozwin´∏y si´
w KoÊciele, zw∏aszcza po Soborze. Nie mo-

gà one istnieç „obok” wspólnoty KoÊcio∏a,
dlatego biskup diecezjalny musi staraç si´
utrzymywaç z nimi ˝ywe kontakty i zach´caç
je do dzia∏ania zgodnie z nauczaniem Ko-
Êcio∏a, by nie zamyka∏y si´ na otaczajàcà je
rzeczywistoÊç – podkreÊli∏ gospodarz spo-
tkania.
Nawiàzujàc do ekumenicznych kontaktów
niektórych z tych ruchów, mówca zaznaczy∏,
˝e mogà one wnieÊç istotny wk∏ad do dzie-
∏a jednoÊci chrzeÊcijan. Ale tu równie˝ bi-
skupi muszà zatroszczyç si´ „o prawid∏owe
rozumienie ekumenizmu, który zawsze musi
polegaç na poszukiwaniu prawdy, nie zaÊ
na ∏atwych kompromisach, które mogà pro-
wadziç ruchy katolickie do utraty w∏asnej
to˝samoÊci”.
Oprócz ruchów sà te˝ Êrodowiska ludzi
Êwieckich, zrzeszajàce ich wed∏ug kryteriów
terytorialnych bàdê zawodowych; proszà
one nieraz biskupa o wprowadzenie dusz-
pasterstwa specjalnego. Papie˝ zach´ci∏
hierarchów do wspierania tych dzia∏aƒ,
umo˝liwiajàcych wiernym rozwijanie ich
duchowoÊci. Szczególnà rol´ majà tu
do odegrania Êrodowiska skupiajàce poli-
tyków i ludzi „zajmujàcych czo∏owe stano-
wiska w ˝yciu spo∏ecznym”. KoÊció∏ nie
mo˝e pozostawiaç ich bez opieki i wspar-

cia. Chodzi przede wszystkim o pomaga-
nie im w uÊwiadamianiu sobie to˝samoÊci
chrzeÊcijaƒskiej i powszechnych wartoÊci
moralnych, aby starali si´ oni nast´pnie
wcielaç je do prawodawstwa cywilnego
z uwzgl´dnieniem integralnego rozwoju
osoby ludzkiej – doda∏ Ojciec Âwi´ty.
Innym istotnym wymiarem zaanga˝owania
Êwieckich w KoÊciele jest wolontariat, który
nabiera szczególnego znaczenia w naszych
czasach, naznaczonych globalizacjà i szyb-
kim przep∏ywem informacji. Umo˝liwia to
szybkie odpowiadanie na potrzeby i proble-
my innych. Formy wolontariatu sà ró˝ne:
na szczeblu mi´dzynarodowym i krajowym,
a tak˝e w najbli˝szym Êrodowisku, i przeja-
wiajà si´ w pracy ochotniczej w hospicjach,
schroniskach dla bezdomnych, domach
opieki dla uzale˝nionych, samotnych matek
czy ofiar przemocy. Trzeba to rozwijaç,
wspieraç i animowaç – zach´ca∏ Papie˝.
Wyrazi∏ wdzi´cznoÊç tym wolontariuszom
w Polsce, którzy bronià ˝ycia ludzkiego, któ-
rzy wychowujà innych w tym duchu, którzy
przygotowujà do ˝ycia w ma∏˝eƒstwie i ro-
dzinie. „Wszyscy oni oczekujà zach´ty i mo-
ralnego wsparcia ze strony biskupów, ka-
p∏anów i ca∏ej wspólnoty wierzàcych. Niech
tej pomocy im nie braknie” – zaapelowa∏
Ojciec Âwi´ty.
Zach´ci∏ te˝ do anga˝owania si´ wolonta-
riuszy w dzie∏o misji, gdzie dzia∏a coraz wi´-
cej Êwieckich. PodkreÊli∏, ˝e dzia∏alnoÊç ta
zas∏uguje na „podziw i uznanie” i zach´ci∏
biskupów do otwartego i ˝yczliwego,
a przy tym „z nale˝ytà rozwagà”, przyjmo-
wania zg∏aszajàcych si´ Êwieckich pragnà-
cych wyjechaç na misje.
Na zakoƒczenie Benedykt XVI zaznaczy∏, ˝e
„wiele innych cennych myÊli na temat dzia-
∏alnoÊci Êwieckich w KoÊciele i na Êwiecie”
znajduje si´ w dokumentach soborowych
i poprzednich papie˝y oraz zach´ci∏ do re-
fleksji nad tym nauczaniem. „Niech w tym
dziele wspiera Was Maryja, Matka KoÊcio∏a.
Niech dobry Bóg Wam b∏ogos∏awi” – za-
koƒczy∏ swe przemówienie Papie˝.

KAI
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Biskup P∏oski u Ojca Âwi´tego Benedykta XVI



W progach Archikatedry kard. Glemp po-
wita∏ Prezydenta RP, który przyby∏ wraz
z Ma∏˝onkà Marià. Kiedy Prezydent by∏ we
wn´trzu Êwiàtyni, rozleg∏y si´ oklaski,
a chór Êpiewa∏ „Gaude Mater Polonia”. 
Na poczàtku Mszy Êw. kard. Glemp zach´-
ci∏ do modlitwy, ˝yczàc, by jej owoce i skut-
ki obj´∏y ca∏à Ojczyzn´ i osob´ rozpoczyna-
jàcego urz´dowanie Prezydenta RP Lecha
Kaczyƒskiego oraz jego wspó∏pracowników.
– Podj´cie obowiàzków przez Prezydenta
Lecha Kaczyƒskiego daje nam okazj´, aby
modliç si´ przed Majestatem Boga o po-
myÊlnoÊç i b∏ogos∏awieƒstwo dla niego
i jego wspó∏pracowników – mówi∏ w kaza-
niu Prymas Polski.
Przypomnia∏, ˝e Archikatedra warszawska,
jako katedra stolicy, jest szczególnie zwià-
zana z losami Polski i jej obywateli. To w∏a-
Ênie w tej Êwiàtyni, przed „Majestatem 
Boga”, odbywa∏y si´ koronacje królów, za-
przysi´ganie ustaw, Êwi´cenia tysi´cy ka-
p∏anów i wielu biskupów, mi´dzy innymi
Achillesa Rattiego – przysz∏ego papie˝a
Piusa XI. Tu naucza∏ Polaków Jan Pawe∏ II,
tu znajduje si´ grobowiec S∏ugi Bo˝ego
kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. 
Na zakoƒczenie kard. Glemp powiedzia∏:
„˚yczymy ca∏ej naszej Ojczyênie pod prze-

wodem Pana Prezydenta wielu
natchnieƒ Ducha Âwi´tego, du˝o
natchnieƒ wielkiej ofiarnej mi∏o-
Êci, do której zach´ca Ewangelia”.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. wierni
odÊpiewali „Te Deum”. W krypcie
Archikatedry Prezydent RP z∏o˝y∏
kwiaty przy grobach prezydentów:
Gabriela Narutowicza i Ignacego
MoÊcickiego oraz przy tablicy
upami´tniajàcej Stanis∏awa Woj-
ciechowskiego. Modli∏ si´ i z∏o˝y∏
kwiaty w kaplicy, gdzie znajduje
si´ sarkofag S∏. Bo˝ego kard. Ste-
fana Wyszyƒskiego. Na zakoƒ-
czenie zgromadzeni odÊpiewali
„Bo˝e coÊ Polsk´”. 
We Mszy uczestniczyli m.in. byli
Prezydenci Ryszard Kaczorowski
i Lech Wa∏´sa, Premier Kazimierz
Marcinkiewicz oraz cz∏onkowie
rzàdu, Marsza∏kowie Sejmu i Se-
natu, prezesi najwy˝szych urz´dów paƒ-
stwowych, parlamentarzyÊci. Licznie przy-
byli mieszkaƒcy Warszawy, dla których,
na ˝yczenie Prezydenta RP Kaczyƒskiego,
zarezerwowano w Bazylice Archikatedral-
nej kilkaset miejsc. 
Po zakoƒczeniu Mszy Êw. w Archikatedrze

Prezydent RP Lech Kaczyƒski pie-
szo przyby∏ na Zamek Królewski,
gdzie odebra∏ insygnia Kawalera
Orderu Or∏a Bia∏ego i Wielkiego
Krzy˝a Orderu Odrodzenia Polski.
Tym samym, jak powiedzia∏ Sekre-
tarz Kapitu∏y Orderu Or∏a Bia∏ego
W∏adys∏aw Bartoszewski, sta∏
si´ 13 Wielkim Mistrzem i prze-
wodniczàcym Kapitu∏y. W uroczy-
stoÊci na Zamku Królewskim
uczestniczy∏ Biskup Polowy WP
gen. bryg. Tadeusz P∏oski. 
Prezydent Lech Kaczyƒski stwier-
dzi∏, ˝e jego polityka odznaczeƒ
b´dzie si´ ró˝ni∏a od tej, jakà pro-
wadzi∏ jego poprzednik Aleksan-
der KwaÊniewski. Zdaniem Ka-
czyƒskiego, w tej kwestii trzeba
dokonaç korekt. Jego zdaniem
jest wiele osób, które walczy∏y,
mo˝e nie by∏y najbardziej znane,
ale walczy∏y dzielnie, siedzia∏y
w wi´zieniach, nara˝a∏y si´, ∏a-
ma∏y swoje kariery, a na ich pier-
siach nie ma nawet bràzowego
Krzy˝a Zas∏ugi, powiedzia∏.
– O nich musimy pomyÊleç,
o nich na pewno b´d´ myÊla∏ ja 
– zapewni∏. 

Zaznaczy∏ te˝, ˝e III RP po roku 1989 ma
tak˝e swoich bohaterów, którzy pracà dla
niej zas∏u˝yli si´ Polsce. – O nich te˝ b´d´
si´ stara∏ pami´taç jako prezydent RP – za-
deklarowa∏. 
Order Or∏a Bia∏ego to najwy˝szy order
Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r.,
a reaktywowany w 1921 r. i przywrócony
w 1992 r. Nadawany jest za znamienite
zas∏ugi cywilne i wojskowe dla RP, zarówno
w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.
Nadawany jest najwybitniejszym Polakom
oraz najwy˝szym rangà przedstawicielom
innych paƒstw. 
Zgodnie z ustawà o orderach i odznacze-
niach, prezydent RP z tytu∏u wyboru na ten
urzàd staje si´ Kawalerem Orderu Or∏a
Bia∏ego, Wielkim Mistrzem Orderu i prze-
wodniczy Kapitule. Staje si´ te˝ Kawale-
rem Orderu Odrodzenia Polski kla-
sy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki
Mistrz Orderu. 
Prezydent Lech Kaczyƒski inaugurujàcy
pi´cioletnià kadencj´ prezydenckà objà∏
wieczorem na Placu Pi∏sudskiego zwierzch-
nictwo nad Polskimi Si∏ami Zbrojnymi.
UroczystoÊç odby∏a si´ przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza w asyÊcie Kompanii
Honorowej WP i z udzia∏em najwy˝szych
w∏adz paƒstwowych. Na Pl. Pi∏sudskiego
przybyli przedstawiciele Ordynariatów Po-
lowych WP, z gen. bryg. Tadeuszem P∏o-
skim. UroczystoÊç obj´cia zwierzchnictwa
nad Si∏ami Zbrojnymi by∏a ostatnim ele-
mentem inauguracji prezydentury.
Prezydent przyjà∏ meldunek Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego gen. Cze-
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Prezydent RP Lech Kaczyƒski 
nowym Zwierzchnikiem Si∏ Zbrojnych
Prymas Polski kard. Józef Glemp przewodniczy∏ 23 grudnia 2005 r. w war-
szawskiej Bazylice Archikatedralnej Âw. Jana Chrzciciela Mszy Êw. w inten-
cji Ojczyzny i Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego. We Mszy Êw. uczestniczy-
li m.in. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera, Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski, Biskup Warszawsko-Praski abp S∏awoj Leszek G∏ódê,
biskupi pomocniczy warszawscy oraz przedstawiciele innych wyznaƒ
i wspólnot religijnych.



s∏awa Piàtasa i dokona∏ przeglàdu podod-
dzia∏ów wojskowych. 
Zwierzchnictwo nad armià przyjà∏ poprzez
przykl´kni´cie i uca∏owanie Proporca
Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych. ˚o∏nierze od-
dali pi´ç salw armatnich – symbolizujàcych
lata czekajàcej Kaczyƒskiego prezydentury.
Po obj´ciu w∏adzy nad wojskiem Kaczyƒski
powiedzia∏, ˝e chce, by Polska Armia by∏a
jeszcze nowoczeÊniejsza i silniejsza. „Przy-
sz∏oÊci nikt nie zna, dlatego si∏y zbrojne sà
Polsce potrzebne; si∏y zbrojne dzia∏ajàce
w ramach NATO, sprzymierzone z wieloma
pot´˝nymi sojusznikami, ale jednoczeÊnie
odr´bne, nasze, polskie, bia∏o-czerwone”
– powiedzia∏.
W przemówieniu nie zapomnia∏ równie˝
o ˝o∏nierzach pe∏niàcych s∏u˝b´ poza gra-

nicami Polski: „Od wielu lat ˝o∏nierz polski
pracuje, s∏u˝y dla pokoju. Dzisiaj, w Iraku,
ale tak˝e w Afganistanie, Pakistanie,
na Bliskim Wschodzie i na Ba∏kanach, ju-
tro mo˝e byç gdzie indziej. Ta s∏u˝ba to
s∏u˝ba spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, to
s∏u˝ba ludzkoÊci (…). Trzeba jà pe∏niç z od-
wagà i honorowo” – powiedzia∏ Kaczyƒski.
Minister Obrony Narodowej Rados∏aw Si-
korski podkreÊli∏ podczas uroczystoÊci, ˝e
najwi´kszà wartoÊç armii niezmiennie sta-
nowi ˝o∏nierz-patriota, gotowy stanàç
na ka˝de wezwania Ojczyzny. Doda∏, ˝e
wojsko „z wielkà satysfakcjà” przyjmuje
zwierzchnictwo Kaczyƒskiego.
UroczystoÊç zamkn´∏a defilada podod-
dzia∏ów reprezentacyjnych WP.

rch, kes, KAI
Zdj´cia: Rafa∏ Chromiƒski i Krzysztof St´pkowski
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Biskup Polowy WP gen. bryg. dr 
Tadeusz P∏oski odprawi∏ 24 grudnia
o pó∏nocy Msz´ Êw. tzw. Pasterk´ 
inaugurujàcà Âwi´ta Bo˝ego Naro-
dzenia. Wraz z Biskupem Eucharysti´
koncelebrowali: Wikariusz Generalny
ks. p∏k pra∏at S∏awomir ˚arski, Kan-
clerz Kurii Polowej ks. kmdr dr Leon
Szot oraz liczne grono kapelanów.
W Pasterce uczestniczy∏o wielu gene-
ra∏ów i wy˝szych oficerów WP, obecny
by∏ m.in. Dowódca Wojsk Làdowych
gen. broni Edward Pietrzyk, Dowódca
Si∏ Powietrznych gen. dyw. Stanis∏aw
Targosz oraz polski przedstawiciel
przy NATO gen. dyw. Franciszek Gà-
gor.

Przed Mszà Biskup Polowy za poÊrednic-
twem satelity ∏àczy∏ si´ ze stacjonujàcymi
za granicà ˝o∏nierzami. Po∏àczono si´ ze
wszystkimi kontyngentami, pe∏niàcymi
pokojowe misje stabilizacyjne w wielu re-
jonach Êwiata. Ordynariusz Polowy prze-
kazywa∏ ˝yczenia, b∏ogos∏awi∏, a Repre-
zentacyjny Zespó∏ Artystyczny WP Êpiewa∏
kol´dy. Pozdrowienia pop∏yn´∏y m.in.
do Syrii, Iraku, BoÊni, Pakistanu, Afgani-
stanu, Libanu i Brunssum. Dzi´ki nowo-
czesnej technice polscy ˝o∏nierze przeby-
wajàcy na misjach mogli poczuç si´ choç
na chwil´ bli˝ej Ojczyzny. Dyrektor Cari-
tas Wojskowej, ks. p∏k Robert Mokrzycki,
za poÊrednictwem transmisji obieca∏ wy-
s∏anie wkrótce znaczàcej pomocy do Paki-
stanu, gdzie polscy ˝o∏nierze pomagajà
w usuwaniu zniszczeƒ spowodowanych
przez niedawne trz´sienie ziemi. 
Po∏àczenie z polskimi kontyngentami by∏o
mo˝liwe dzi´ki firmom TiTicomm oraz
Trias przy wspó∏pracy Centralnego W´z∏a
¸àcznoÊci MON, pod kierownictwem p∏k
W∏odzimierza Nowaka i dzi´ki uprzejmo-
Êci gen. dyw. Stanis∏awa Krysiƒskiego.
Po przekazaniu ˝yczeƒ i b∏ogos∏awieƒ-
stwie udzielonym przez Biskupa oraz krót-
kiej przerwie, potrzebnej do zdemonto-
wania telebimu, rozpocz´∏a si´ Pasterka. 
Homili´ podczas Mszy wyg∏osi∏ Ordyna-
riusz Polowy. Biskup P∏oski podkreÊli∏
w niej potrzeb´ szukania kontaktu z dru-
gim cz∏owiekiem. „Ile ràk jest skierowa-
nych w naszà stron´ w oczekiwaniu
na akceptacj´, zrozumienie, na czu∏y
gest?” – pyta∏.
Zaznaczy∏ te˝, ˝e przyjÊcie Chrystusa
na Êwiat by∏o uwolnieniem cz∏owieka
od samotnoÊci, rozumianej jako oddale-
nie od Boga.
Biskup P∏oski przypomnia∏ tak˝e o ro-
dzinnym charakterze Âwiàt: „Przy wigilij-
nym stole powinni zgromadziç si´ wszy-
scy. Nawet jeÊli na co dzieƒ w naszych 
rodzinach nie uk∏ada si´ idealnie, to
przecie˝ w ten jeden, jedyny wieczór ro-
dzi si´ w naszych sercach pragnienie, by
byç naprawd´ razem... MyÊl´, ˝e to w∏a-
Ênie s∏owo „RAZEM” najbardziej odpo-
wiada charakterowi wigilijnego wieczoru.
Razem z Bogiem – który w∏aÊnie tego

wieczoru si´ narodzi∏ – i razem – w Nim
– z ludêmi, z tymi, z którymi ˝yjemy na co
dzieƒ, z tymi, których ju˝ przy nas nie ma,
a tak˝e z tymi, których w ogóle nie zna-
my...” – powiedzia∏.

Na zakoƒczenie Mszy Êw. Biskup podzi´-
kowa∏ za wspólnà modlitw´ zebranym
i udzieli∏ uroczystego, Êwiàtecznego b∏o-
gos∏awieƒstwa.

Tekst i zdj´cia Krzysztof St´pkowski
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Warto pomyÊleç

Wierni Polsce
Nak∏adem Wydawnictwa LTW – Towarzystwa
Przyjació∏ Instytutów Józefa Pi∏sudskiego Za-
granicà wydano ksià˝k´ Marka Ga∏´zowskie-
go „Wierni Polsce. Ludzie konspiracji pi∏sud-
czykowskiej 1939-1947”.
Dzia∏alnoÊç pi∏sudczyków w kraju i na W´-
grzech po wybuchu II wojny Êwiatowej, mimo
˝e stanowi∏a znaczàcy element dziejów Polski
Podziemnej, nale˝y do ma∏o znanych i niedo-
statecznie zbadanych. SpoÊród najwa˝niej-
szych nurtów polskiego ˝ycia politycznego
funkcjonujàcych w latach II wojny Êwiatowej,
jedynie obozowi pi∏sudczykowskiemu nie po-
Êwi´cono dotàd ca∏oÊciowego opracowania.

W historiografii i publicy-
styce peerelowskiej o pi∏-
sudczykach pisano w spo-
sób niezwykle uproszczo-
ny. T∏um urz´dników i ofi-
cerów z rodzinami i ba-
ga˝ami, przemieszczajàcy
si´ w pop∏ochu w kierunku
zbawiennej granicy ru-
muƒskiej, oraz Naczelny
Wódz i Sztab G∏ówny 
Wojska Polskiego porzuca-
jàcy walczàcà armi´, sta-
nowi∏y w opracowaniach
czasów PRL kompromitu-
jàce zwieƒczenie trzyna-
stoletnich rzàdów „sana-
cyjnej kliki”. Dalsze dzieje
pi∏sudczyków w historio-
grafii krajowej wiàzano
z intrygami przeciw gen.
W∏adys∏awowi Sikorskie-
mu, przede wszystkim przeciwko jego dà˝e-
niu do porozumienia ze Zwiàzkiem Sowiec-
kim, a po wojnie – ze zwalczaniem Polski „lu-
dowej” we wspó∏pracy z wywiadami paƒstw
zachodnich. Nie dopuszczano do formu∏owa-
nia samodzielnych ocen czy innej od obowià-

zujàcej interpretacji dzia-
∏aƒ, podejmowanych przez
to Êrodowisko polityczne.
Autor przeprowadzi∏ kwe-
rend´ w 40 archiwach, si´-
gnà∏ do zbiorów prywat-
nych i rodzinnych, spo˝yt-
kowa∏ dotychczasowà lite-
ratur´ przedmiotu. W efek-
cie otrzymaliÊmy zestaw
wa˝nych biogramów do-
pe∏niajàcych dotychczaso-
wy stan wiedzy o wiele
ustaleƒ szczegó∏owych.
PodkreÊlenia wymaga te˝
to, ˝e cz´Êç biograficz-
na poprzedzona jest ob-
szernym merytorycznym
tekstem, który opisujàc
struktury pi∏sudczykowskie,
ich zasi´g i kierunki dzia∏a-
nia, osadza biografie ludzi

w konkretnej okupacyjnej rzeczywistoÊci.
/am/

Marek Ga∏´zowski
Biblioteka „Niepodleg∏oÊci”
Wydawnictwo LTW 
Warszawa 2005, ss. 949.

Grzegorz urodzi∏ si´ w roku 329 lub 330
w Arianzie, w pobli˝u Nazjanzu. Równie˝ i on,
podobnie jak Êw. Bazyli, pochodzi∏ z rodziny
Êwi´tych. Âwi´tà by∏a jego babka – Nonna, brat
– Êw. Cezary i siostra – Êw. Gorgonia. Ojciec Êw.
Grzegorza, równie˝ Grzegorz, by∏ biskupem
Nazjanzu. Pierwsze nauki Grzegorz pobiera∏
w Nazjanzie (337-343), studia Êrednie odby∏
w Cezarei Kapadockiej (343-349), a nast´pnie
uda∏ si´ na studia wy˝sze retoryki do Cezarei
Palestyƒskiej (349-352), gdzie zapozna∏ si´
z naukà Orygenesa i sta∏ si´ odtàd jego wielbi-
cielem. W tym czasie podà˝y∏ do Aleksandrii
(351-352), gdzie metropolità by∏ wówczas
s∏awny Êw. Atanazy Wielki. W samà Wielkanoc
przyjà∏ chrzest, majàc ok. 22 lata (352). Na dal-
sze studia uda∏ si´ do Aten, gdzie odbywa∏ je
wraz ze Êw. Bazylim Wielkim (352-358). Po po-
wrocie do ojczyzny zajà∏ si´ administrowaniem
rodzinnym majàtkiem (359-361). W uroczy-
stoÊç Bo˝ego Narodzenia z ràk ojca otrzyma∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie i odtàd pomaga∏ mu
w duszpasterstwie i w zarzàdzaniu diecezjà
(361-363).
Grzegorz pragnà∏ jednak ˝ycia pustelniczego.
Uda∏ si´ wi´c do Neocezarei w Poncie, gdzie
przebywa∏ ju˝ wtedy Êw. Bazyli (363-364). Po-
s∏uszny jednak ojcu wróci∏ do Nazjanzu i nadal
pomaga∏ mu w zarzàdzaniu diecezjà (364-
-371). Kiedy Êw. Bazyli zosta∏ metropolità w Ce-
zarei Kapadockiej (372), w tym samym roku na-

mówi∏ Grzegorza, by przyjà∏ bi-
skupstwo w Sasakra. Grzegorz
nie czu∏ si´ dobrze na tym urz´-
dzie i dlatego usunà∏ si´ do klasz-
toru Êw. Tekli w Seleucji Izauryj-
skiej, gdzie sp´dzi∏ cztery lata
(375-379).
Po wkroczeniu cesarza Teodoze-
go I Wielkiego do Konstantynopo-
la Grzegorza powo∏ano na metro-
polit´ Konstantynopola. Cesarz
uroczyÊcie wprowadzi∏ go do kate-
dry Hagia Sofia. Od maja do lip-
ca 381 roku odbywa∏ si´ w Kon-
stantynopolu sobór powszechny.
Przewodniczy∏ mu biskup Antiochii
Melecjusz, a po jego nag∏ej Êmier-
ci – Grzegorz. Na soborze tym
metropolitom Konstantynopola,
Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy przyznano ty-
tu∏ patriarchów. Grzegorz by∏ wi´c pierwszym
patriarchà Konstantynopola. Wkrótce jednak
zrzek∏ si´ tej godnoÊci i uda∏ si´ do Karbala
Arianzos, gdzie odda∏ si´ wy∏àcznie kontempla-
cji i pracy pisarskiej (382).
Zmar∏ w rodzinnym Arianzie w roku 389
lub 390. Dnia jego zgonu nie znamy. Cesarz
Konstantyn II (912-959) sprowadzi∏ jego reli-
kwie z Arianzu do Konstantynopola, gdzie
umieÊci∏ je w koÊciele Dwunastu Aposto∏ów.
Obecnie cz´Êç tych relikwii znajduje si´ w Rzy-

mie, w bazylice Êw. Piotra (w ka-
plicy Êw. Grzegorza), w klaszto-
rze benedyktynek S. Maria in
Campo Marzio oraz w Mantui
w koÊciele Êw. Andrzeja.
Wspomnienie Êw. Grzegorza ob-
chodzi si´ wraz ze wspomnie-
niem Êw. Bazylego. Jak na ziemi
∏àczy∏a ich przyjaêƒ, tak po Êmier-
ci ∏àczy ich wspólna chwa∏a.
Grzegorz by∏ wielkim teologiem,
humanistà i poetà. SpuÊcizna lite-
racka po nim jest bardzo bogata.
Na pierwszym miejscu wypada
wymieniç jego kazania. Pozosta∏o
ich do naszych czasów czterdzie-
Êci pi´ç. Obszerna kiedyÊ musia-
∏a byç jego korespondencja, sko-
ro do dziÊ zachowa∏o si´ szcz´Êli-

wie a˝ 245 listów. Grzegorz zas∏ynà∏ ponadto ja-
ko jeden z najwi´kszych poetów KoÊcio∏a
Wschodniego. Ocala∏o a˝ 507 jego poetyckich
utworów. Opiewa w nich tajemnice wiary, swoje
osobiste prze˝ycia, uniesienia mistyczne i wyda-
rzenia wspó∏czesne. Jest patronem bazylianów
i poetów.
W ikonografii Êw. Grzegorz ukazywany jest jako
biskup rytu bizantyjskiego lub w pontyfikalnych
szatach rytu rzymskiego. Czasami u jego stóp
wyst´puje Lucyfer – symbol herezji. Jego atrybu-
tami sà: anio∏, ksi´ga Ewangelii, paliusz.

Âw. Grzegorz z Nazjanzu
Biskup i doktor KoÊcio∏a
Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 2 stycznia

MyÊli MyÊli 
nieprzedawnionenieprzedawnione

JesteÊmy b∏ogos∏awieni, je˝eli to, 
czego s∏uchamy czy opowiadamy, 
naprawd´ wprowadzamy w ˝ycie.

Âw. Augustyn

Niebanalne ˝yciorysy

Pó∏ka z ksià˝kami



Modlitwa i nawrócenie serc – to warunki
wszelkich dzia∏aƒ ekumenicznych. Ju˝
w dekrecie Soboru Watykaƒskiego II „Uni-
tatis redintegratio” czytamy, ˝e „nie istnie-
je prawdziwy ekumenizm bez wewn´trz-
nego nawrócenia i odnowy myÊlenia”. Oj-
ciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, cz∏owiek wielkie-
go zawierzenia i modlitwy, wielki or´dow-
nik prawdy w mi∏oÊci pokazywa∏ Êwiatu,
˝e to, co dla ludzi najtrudniejsze – przyj´-
cie prawdy, jest darem modliwy do Ducha
Âwi´tego. Ten „maryjny papie˝” ca∏ym
swoim pontyfikatem mówi∏ te˝ Êwiatu, ˝e
sprawy najtrudniejsze zawsze nale˝y po-
wierzaç Maryi – Matce KoÊcio∏a. A takà
sprawà jest niewàtpliwie zjednoczenie po-
dzielonych chrzeÊcijan. – „Jest moim ser-
decznym pragnieniem, aby …chrzeÊcija-
nie, nareszcie pojednani, mogli znów iÊç
razem jako jeden lud pos∏uszny zamys∏o-
wi Ojca” – to Jego ekumeniczny testa-
ment.

Przyjmowanie prawdy zawsze jest dla cz∏owie-
ka bolesne, wià˝e si´ z dyskomfortem sumie-
nia, zniszczeniem starego cz∏owieka w sobie,
uÊwiadomieniem sobie w pe∏ni
w∏asnego grzechu, s∏aboÊci i b∏´-
du. A wi´c definitywnym rozsta-
niem z logikà; zgrzeszyli inni, ja
jestem w porzàdku. Ale bez tej
trudnej operacji wszelkie wysi∏ki
na drodze do jednoÊci b´dà ska-
zane na niepowodzenie. Prawda
ze swej natury dzieli, ale bez
uÊwiadomienia sobie ró˝nic i ich
êróde∏ droga do ∏aski jednoÊci
b´dzie zamkni´ta. A przecie˝ nie
o pozorowane ruchy i fa∏szywy
irenizm tu chodzi (zgoda za ka˝-
dà cen´, nawet rezygnacji z wier-
noÊci prawdzie?), ale o wiernoÊç
testamentowi samego Chrystusa,
który przed swojà m´kà i Êmier-
cià modli∏ si´: „Ojcze spraw, aby
wszyscy byli jedno!” 

Trudne pytania

W najwa˝niejszej wypowiedzi Ojca Âw. Jana
Paw∏a II, poÊwi´conej dzia∏alnoÊci ekumenicz-
nej, w Encyklice „Ut unum sint” czytamy m.in.:
„…zaanga˝owanie ekumeniczne musi opieraç
si´ na nawróceniu serc i na modlitwie, które
doprowadzà tak˝e do niezb´dnego oczyszcze-
nia pami´ci historycznej” i dalej: „Potrzebne
jest spokojne i czyste spojrzenie prawdy, o˝y-
wione Bo˝ym mi∏osierdziem”. We wst´pie
do Encykliki Jan Pawe∏ II jednoznacznie stwier-
dza, ˝e: „JednoÊç dana przez Ducha Âw. nie
polega jedynie na tym, ˝e ludzie gromadzà si´
w spo∏ecznoÊç, która jest zwyk∏à sumà osób. T́
jednoÊç tworzà wi´zy wyznania wiary, sakra-
mentów i komunii hierarchicznej”.
A wi´c tu nieuchronnie, w imi´ prawdy, musi
paÊç najtrudniejsze pytanie ekumeniczne, któ-
re muszà sobie zadaç cz∏onkowie wspólnot
chrzeÊcijaƒskich uczestniczàcych w dialogu
ekumenicznym: czy prawdy, które przyjmuj´,
sà pe∏nià objawienia Bo˝ego i dlaczego tylko

te prawdy przyjmuj´ za objawione. Te pytania
dotyczà wspólnot chrzeÊcijaƒskich, które
w czasie historycznym „oprotestowa∏y” i odrzu-
ci∏y cz´Êç depozytu wiary przekazanej aposto-
∏om. Sytuacja KoÊcio∏a katolickiego w tym dia-
logu jest wi´c jakoÊciowo inna i szczególna,
poniewa˝ trwa w nim nienaruszony ca∏y depo-
zyt wiary objawionej w Chrystusie, przekazany
aposto∏om. Rachunek sumienia katolików,
uczestniczàcych w tym dialogu, zawiera wi´c
nie tyle pytanie o wiernoÊç prawdzie Objawio-
nej, ile pytanie o czytelnoÊç Êwiadectwa. Histo-
ria KoÊcio∏a katolickiego to przecie˝ historia
zgorszenia grzechu i heroizmu Êwi´toÊci. I do-
tyczy to zarówno papie˝y, jak i mnichów, pro-
stych ludzi, jak i subtelnych teologów.
Punktowanie tych s∏aboÊci przez przeciwników
katolicyzmu jest wi´c wywa˝aniem otwartych
drzwi. Historia chrzeÊcijaƒstwa pokazuje jednak
dwa sposoby reagowania na grzech i zgorsze-
nie cz∏onków KoÊcio∏a; jedna to metoda Êw.
Franciszka, druga Marcina Lutra. Âwi´toÊç Fran-
ciszka objawi∏a si´ Êwiatu w czasach, w których
KoÊció∏ katolicki prze˝ywa∏ szczególny upadek
obyczajów i moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej, si´ga-
jàcy szczytów w∏adzy apostolskiej. Franciszek nie

podda∏ si´ frustracji i nie zamknà∏ w kr´gu ja∏o-
wej krytyki, ale Êwiadectwem wiernoÊci Chrystu-
sowi zaczà∏ „reformowaç” KoÊció∏ od wewnàtrz,
mocà osobistej Êwi´toÊci. Marcin Luter poszed∏
innà drogà – za∏o˝y∏ nowà wspólnot´ zgodnà
ze swoimi teologicznymi wyobra˝eniami.
Wielu podzielonych chrzeÊcijan jest dziÊ kom-
pletnie zdezorientowanych co do istoty ró˝nic,
które naros∏y w ciàgu wieków. Dialogi mi´dzy
teologami ró˝nych wyznaƒ stajà si´ dziÊ na ty-
le ekskluzywne i abstrakcyjne, ˝e miast przybli-
˝aç wiernych do zrozumienia, „o co posz∏o
w tej k∏ótni w rodzinie”, zamazujà rzeczywi-
stoÊç, tworzàc wra˝enie, ˝e chodzi o jakieÊ
ma∏o istotne niuanse doktrynalne. Tymczasem
chodzi o kwestie fundamentalne. Dzielenie
w∏osa na czworo, stosowanie uników, brak od-
wagi w jednoznacznym okreÊleniu tych ró˝nic
i ich przyczyn wbrew pozorom nie przybli˝a
do jednoÊci, której pragnà w g∏´bi swoich p´k-
ni´tych serc wszyscy chrzeÊcijanie.

Przyjrzyjmy si´ wi´c tej „drabinie” prawd przyj-
mowanych za objawione przez g∏ówne wyzna-
nia chrzeÊcijaƒskie, sporzàdzonej przez domi-
nikanina Karola Meissnera: 
KoÊció∏ katolicki – przyjmuje Stary i Nowy Te-
stament, Bóstwo i cz∏owieczeƒstwo Jezusa
Chrystusa, Bóstwo Ducha Âwi´tego i pe∏ni´ je-
go dzia∏ania uÊwi´cajàcego i jednoczàcego
w KoÊciele, tzn. pos∏ug´ papie˝a, nast´pcy Êw.
Piotra, Urzàd Nauczycielski KoÊcio∏a, pe∏ni´
sakramentów (7), rol´ Maryi, Matki Chrystusa
w Bo˝ym planie zbawienia.
KoÊcio∏y Wschodnie prawos∏awne, tzw. koÊcio-
∏y narodowe (np. KoÊció∏ polskokatolicki),
Bractwo Êw. Piusa X (lefebvryÊci) – ró˝nià si´
od KoÊcio∏a katolickiego nieprzyjmowaniem
pe∏ni nauczajàcego i jednoczàcego dzia∏ania
Ducha Âwi´tego, które wyra˝a si´ w pos∏udze
Papie˝a oraz kolegium biskupów (nieuznawa-
nie prymatu Piotrowego).
Wspólnoty ewangelickie: luteranie, wyznanie
augsbursko-reformowane, anglikanie, wspól-
noty o charakterze ewangelicznym: baptyÊci,
zielonoÊwiàtkowcy itp. – Przyjmujàc Objawie-
nie Nowego Przymierza, nie przyjmujà uÊwi´-
cajàcego, nauczajàcego i jednoczàcego dzia-

∏ania Ducha Âwi´tego, roli Maryi,
Matki Zbawiciela w dziele Odku-
pienia i Zbawienia, widzialnego
KoÊcio∏a, pe∏nej liczby sakramen-
tów, Urz´du Nauczycielskiego
KoÊcio∏a, roli papie˝a, za istotny
dla swej wiary przyjmujà autory-
tet okreÊlonego nauczyciela. 
Arianie, antytrynitarze ró˝nych
wyznaƒ, m.in. Âwiadkowie Jeho-
wy itd. – przyjmujàc Objawienie
Nowego Przymierza nie wierzà
w dogmat o Trójcy Âwi´tej, czyli
w TroistoÊç Osób Jednego Boga.
Konsekwencjà – jest odrzucenie
prawdy o Bóstwie Jezusa Chry-
stusa, prawdy o udzielaniu Du-
cha Âwi´tego KoÊcio∏owi.
Jak widaç z tego przeglàdu,
sprawa jest tak powa˝na, ˝e ten
Êwi´ty plan pojednania zdecydo-
wanie przekracza ludzkie si∏y. Ale

chrzeÊcijanie to ludzie niez∏omnej nadziei, dla-
tego wiedzà, ˝e wytrwa∏a modlitwa i nadzieja
z∏o˝ona w Chrystusie nigdy nie zawodzi. 

Ekumenizm imperatywem 
chrzeÊcijaƒskiego sumienia

Odwrotu z drogi dialogu ekumenicznego dla
uczniów Chrystusa po prostu nie ma. Bo˝y za-
mys∏ zbawczy (jedna owczarnia i jeden pa-
sterz) jest jednoznaczny: zgromadziç wszyst-
kich w jednoÊci. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
wielkà cz´Êç swojej misji apostolskiej poÊwi´ci∏
temu dzie∏u. ˚adna trudnoÊç, tworzona przez
ludzkà u∏omnoÊç, nie mo˝e bowiem byç prze-
szkodà dla chrzeÊcijaƒskiego sumienia. Dlate-
go ten najwi´kszy prorok naszych czasów nie
ustawa∏ w wysi∏ku mi∏oÊci wobec braci od∏à-
czonych. Tylko sam Bóg wie, ile cierpienia
i modlitwy osobistej ofiarowa∏, by zbli˝enie po-
st´powa∏o. „By∏ wierny, szed∏” – z wyciàgni´tà
d∏onià i otwartym sercem do braci od∏àczo-
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Poszukiwanie prawdy, a nie ∏atwych kompromisów



M´drcy ze Wschodu sà przedstawieni jako
model wiary aktywnej. Wyruszajà w po-
dró˝, pytajà, szukajà, obserwujà znaki
na niebie, szukajà informacji w Êwi´tych
pismach. Widzà gwiazd´, odczytujàc to ja-
ko znak i z zaufaniem idà za nià. Widzà
stajenk´, znak ju˝ nie tak Êwietlany, ale
równie˝ to przyjmujà z wiarà. 

Herod przestraszy∏ si´ wiadomoÊci o naro-
dzeniu Chrystusa Pana. MyÊli, ˝e nie mo˝-
na zaufaç temu Dziecku, je˝eli chce zacho-
waç swój tron nienaruszony. Jest przywiàzany
do swego tronu i chce go obroniç za wszelkà
cen´. W Chrystusie widzi swego przeciwnika.
Pewnie wszyscy zauwa˝yliÊmy, ˝e „wierni” sà
prawie zawsze gotowi do okreÊlenia, zdefi-
niowania innych pod wzgl´dem religijnym.
Kwalifikujà innych dalekimi lub bliskimi
w sensie religijnym i prawie zawsze widzà sie-
bie jako najlepszych.
Natomiast S∏owo Bo˝e dzisiejszej Uroczysto-
Êci stwierdza, ˝e jest bardzo trudno „zakata-
logowaç” ludzi pod tym wzgl´dem. Co wi´-
cej, w dzisiejszej Ewangelii mo˝emy odkryç,
˝e ci „bliscy” sà najbardziej „dalecy”, a „od-
daleni” sà bardzo blisko.
M´drcy przemierzajà nieznane drogi i nie-
spodziewanie przybywajà do Heroda. Ale po-
tem, nie wiedzàc dlaczego, zmieniajà drog´
powrotnà, niezaprogramowanà. Tym zacho-
waniem uczà nas, ˝e wierzàcy nie mo˝e czuç
si´ w∏aÊcicielem wiary, ale jej niezmordowa-
nym poszukiwaczem.
Tradycyjna szopka jest pe∏na ró˝nych koloro-
wych domków z oÊwietlonymi oknami: we-
wnàtrz nich sà ludzie, którzy nie zadajà sobie
trudu, aby iÊç w ciemnà i zimnà noc, aby zna-
leêç Nowonarodzonego. Ale sà te˝ figury
osób, które zadajà sobie trud pójÊcia i odda-
nia ho∏du Bogu, który sta∏ si´ cz∏owiekiem.
A my prze˝ywajàc Bo˝e Narodzenie, w któ-
rych postaciach si´ odnajdujemy?
Czego mogli si´ nauczyç od nas niewierzàcy
w tych dniach bogatych w symbole?
Czy nie zawiedliÊmy ich jak mieszkaƒcy Jero-
zolimy trzech Króli?
Mo˝e niewierzàcy oczekiwali od nas, abyÊmy
im opowiedzieli, co widzieliÊmy w Betlejem,
co tam nadzwyczajnego si´ sta∏o. A my ogra-
niczyliÊmy si´ tylko do romantycznych i teore-

tycznych opowieÊci. Swoim ˝yciem nie umieli-
Êmy im pokazaç Zbawiciela. A mo˝e tak jak
kap∏ani starotestamentalni ukazaliÊmy im tyl-
ko naszà wiedz´ na ten temat, ale nie umie-
liÊmy albo si´ wstydziliÊmy zademonstrowaç
im naszà wiar´. 
Nawet Herod mo˝e nas nauczyç czegoÊ po-
zytywnego: nie mo˝na przejÊç oboj´tnie obok

wydarzenia Narodzenia Pana, nie mo˝-
na udawaç, ˝e nic si´ nie sta∏o. „To Dziecko”
si´ narodzi∏o i wobec Niego trzeba przyjàç
konkretnà pozycj´. Albo si´ Go przyjmie, al-
bo odrzuci. Przyj´cie Go lub odrzucenie jest
do przyj´cia – oboj´tnoÊç nie!
A ja, po której stronie si´ znajduj´?

Ks. Tadeusz
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Âwi´to Objawienia Paƒskiego – Trzech Króli

nych, z szacunkiem i wolà wys∏uchania. Wszy-
scy chrzeÊcijanie, ba, wszyscy ludzie dobrej
woli czujà w g∏´bi swoich serc, ˝e tego m´-
czeƒstwa, tej ofiary cz∏owiek sumienia nie mo-
˝e zignorowaç ani zmarnowaç.
Przed kolejnym styczniowym tygodniem Mo-
dlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan warto przypo-
mnieç, ˝e ta modlitwa ma ju˝ swojà pi´knà
tradycj´. Pierwszy wprowadzi∏ taki tydzieƒ Êw.
Wincenty Pallotti (1850 r.), gdy˝ w∏àczy∏
do mod∏ów intencje misyjne. Tydzieƒ tych mo-
d∏ów przypada∏ w oktawie Objawienia Paƒ-
skiego (6-13 stycznia). Protestanci podj´li takà
inicjatyw´ na poczàtku XX w. MyÊl taka zrodzi-
∏a si´ w Êrodowisku angielskich protestantów,
którzy szukali dróg pojednania ze Stolicà Apo-
stolskà. Ich modlitwy zaowocowa∏y wstàpie-
niem w 1909 r. zarówno pastora episkopalne-

go, jak i cz∏onków tworzonej przez niego
wspólnoty, do KoÊcio∏a katolickiego. 
Wielce wymowna jest data zakoƒczenia Ty-
godnia Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan.
W dzieƒ zakoƒczenia modlitw – 25 stycznia,
przypada pamiàtka nawrócenia Êw. Paw∏a.
Szawe∏, nieprzejednany wróg chrzeÊcijan
i ich przeÊladowca, nawraca si´ nagle, rzu-
cony na ziemi´ ∏askà Bo˝à. Szawe∏ staje si´
Paw∏em, drugim obok Êw. Piotra apostolskim
filarem KoÊcio∏a…
Tegorocznemu Tygodniowi Modlitw o JednoÊç
ChrzeÊcijan b´dzie przyÊwiecaç ewangelicz-
na refleksja: „Gdzie dwóch albo trzech groma-
dzi si´ w Moje imi´, tam jestem poÊród nich”
(Mt 18,20). Materia∏y zosta∏y przygotowane
przez ekumenicznà grup´ roboczà chrzeÊcijan
z Dublina…

Ekumeniczne zbli˝enie na p∏aszczyênie teolo-
gicznej i w ˝yciu KoÊcio∏a le˝y równie˝ na ser-
cu obecnego Papie˝a Benedykta XVI. Da∏ te-
mu wyraz m.in. w czasie przemówienia
do trzeciej grupy polskich biskupów podczas
wizyty Ad Limina Apostolorum (17 grud-
nia 2005 r.). W g∏osie Papie˝a by∏a wielka
troska o prawid∏owe rozumienie ekumeni-
zmu: „Trzeba jednak, aby i w tym wzgl´dzie
(nawiàzywanie kontaktów przez ruchy Êwiec-
kich z koÊcio∏ami niekatolickimi) biskupi za-
troszczyli si´ o prawid∏owe rozumienie eku-
menizmu. Zawsze musi on polegaç na poszu-
kiwaniu prawdy, nie zaÊ na ∏atwych kompro-
misach, które mogà prowadziç ruchy katolic-
kie do utraty w∏asnej to˝samoÊci”.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Pasterz Wojskowy Biskup Tadeusz P∏oski
sp´dzi∏ wieczór wigilijny wraz z ˝o∏nie-
rzami Garnizonu Warszawa. Wraz
z pierwszà gwiazdà, która pojawi∏a si´
na niebie, zasiad∏ do sto∏u wigilijnego
wraz z ˝o∏nierzami Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego. 
W ˝yczeniach z∏o˝onych ˝o∏nierzom Or-
dynariusz Polowy podzi´kowa∏ za ich
s∏u˝b´ Ojczyênie. Przypomnia∏, ˝e pa-
sterze, którzy pierwsi przybyli do dzie-
ciàtka Jezus, te˝ pe∏nili stra˝ nad powie-
rzonym im dobytkiem. Biskup ˝yczy∏ ˝o∏-
nierzom radoÊci, m∏odzieƒczego entu-
zjazmu w pe∏nieniu s∏u˝by, Bo˝ego b∏o-
gos∏awieƒstwa i pomyÊlnoÊci oraz do-
broci takiej jak chleb, którym ∏amiemy
si´ w ten wigilijny wieczór. 
Biskup Genera∏ podzieli∏ si´ op∏atkiem
i staropolskim zwyczajem odby∏ wiecze-
rz´ z ˝o∏nierzami Pu∏ku Zabezpieczenia.
W czasie wspólnego kol´dowania
do ˝o∏nierzy przyby∏ Êw. Miko∏aj. Bi-
skup, aby otrzymaç podarunek, musia∏
wyrecytowaç wierszyk. Miko∏aj by∏ usa-
tysfakcjonowany i Ksiàdz Biskup zosta∏
obdarowany prezentem. Powiedzia∏, ˝e
na Êw. Miko∏aja b´dzie czeka∏ równie˝
w przysz∏ym roku. JO

Warszawa
Wojskowe Biuro Badaƒ Historycznych zorganizowa∏o konwersatorium na temat: „Ro-
la duszpasterstwa wojskowego i miejsce wigilii ˝o∏nierskich z ˝yciu i tradycji Wojska Pol-
skiego”. Konwersatorium odby∏o si´ 14 grudnia 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Biura Badaƒ Historycznych przy ul. Stefana Banacha 2. 
Ca∏oÊç otworzy∏ i prowadzi∏ gospodarz – p∏k dr hab. Krzysztof Komorowski – Dyrektor
Wojskowego Biura Badaƒ Historycznych, a zaszczyci∏o je swojà obecnoÊcià liczne gro-
no historyków wojskowoÊci. 
Prelegenci prowadzili swoistà w´drówk´ przez dzieje historii Polski, a w niej duszpa-
sterstwa wojskowego, funkcjonujàcego na wszystkich frontach wojennych, wsz´dzie
tam, gdzie by∏ polski ˝o∏nierz. O godz. 13.00 rozpocz´∏a si´ druga cz´Êç spotkania,
w której obecnych, op∏atki oraz przygotowane potrawy pob∏ogos∏awi∏ ks. mjr dr Zbi-
gniew K´pa – przedstawiciel Biskupa Polowego WP. am

Bydgoszcz
Do klubu ˝o∏nierskiego 1. Brygady Logi-
stycznej w Bydgoszczy 15 grudnia przy-
by∏y, pod opiekà wychowawczyni Danu-
ty Mucha, dzieci z Zespo∏u Szkó∏ nr 18
w Bydgoszczy z przedstawieniem jase∏-
kowym. Wyst´p w klubie zgromadzi∏
licznie grono ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadni-
czej i kadry zawodowej, tote˝ m∏odych
artystów opanowa∏a niewielka trema.
Obawy okaza∏y si´ przedwczesne i wy-
st´p przebieg∏ sprawnie i zakoƒczy∏ si´
gromkimi brawami. Dzieci scenami
z narodzin Bo˝ego Dzieci´cia wprowa-
dzi∏y wszystkich w atmosfer´ zbli˝ajà-
cych si´ Êwiàt. ArtyÊci nie kryli swej ra-
doÊci i dumy z wyst´pu, jako ˝e wcze-
Êniej ks. kpt. Tomasz Paroƒ w sali trady-
cji jednostki przedstawi∏ dzieciom krót-
ko, czym zajmuje si´ 1. BLog, przez co
móg∏ póêniej powiedzieç, ˝e dzieci
przesz∏y „pierwsze podstawowe szkole-
nie wojskowe”. Wielu z nich chcia∏o po-
zostaç w wojsku. 
Podzi´kowanie wychowawcom i dzie-
ciom z∏o˝y∏ pp∏k Dariusz ˚uchowski
– szef sztabu 1. BLog. Wszyscy byli
zgodni, ˝e rozpocz´ta wspó∏praca
szkolno-wojskowa b´dzie dalej konty-
nuowana. TP

Pakistan
Jak informuje Polska Agencja Prasowa – polscy ˝o∏nierze, pomagajàcy Pakistaƒczykom
usuwaç skutki paêdziernikowego trz´sienia ziemi, wybudowali tymczasowe schronienia
na zim´ dla ludnoÊci w miejscowoÊciach Jaglari i Rangla. Konstrukcje trzeba by∏o
wwieêç i z∏o˝yç na wysokoÊci 1700 m n.p.m. Jak poinformowa∏ PAP, w Êrod´, rzecznik
prasowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Pakistanie kpt. Dariusz Kacper-
czyk, przygotowanie przed zimà schronieƒ dla ludzi, zw∏aszcza tych, którzy nie chcà
opuÊciç swych rodzinnych stron, wysoko w górach, by∏o jednym z najpilniejszych zadaƒ. 
WÊród ˝o∏nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Pakistanie pos∏ug´ duszpaster-
skà pe∏ni ks. pp∏k Mariusz Âliwiƒski. (PAP) 

Warszawa
W Katedrze Polowej WP w dniu 18
grudnia 2005 r. Êrodowiska komba-
tanckie Armii Krajowej upami´tni∏y 61.
rocznic´ mianowania gen. Leopolda
Okulickiego na komendanta Armii
Krajowej. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. mjr
Jan Osiƒski, zaÊ kazanie wyg∏osi∏ ks.
dr Bogus∏aw KoÊmider, sekretarz Prze-
wodniczàcego Episkopatu Polski. Litur-
gi´ uÊwietni∏ zespó∏ wokalny „Alterno”.
We Mszy Êw. uczestniczyli kombatanci
oraz m∏odzie˝ ze szkó∏ imienia gen.
Leopolda Okulickiego. zjk

Afganistan
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Pakistanie i Afganistanie Bogdan
Moraczewski w dniu 18 grudnia 2005
roku odwiedzi∏ Polski Kontyngent Woj-
skowy w Afganistanie i spotka∏ si´
z ˝o∏nierzami. Spotkanie rozpocz´∏o
si´ krótkà modlitwà prowadzonà przez
ksi´dza kapelana ks. mjr. Jana Zapo-
tocznego. Nast´pnie by∏y z serca p∏y-
nàce ˝yczenia i ∏amanie si´ op∏atkiem.
Na koniec spotkania by∏a mo˝liwoÊç
rozmowy z Ambasadorem RP na te-
maty nurtujàce polskich ˝o∏nierzy
przebywajàcych w PKW.

jz

Bejrut
Z okazji wspomnienia Êw. Miko∏aja 
(6 XII) ˝o∏nierze Polskiego Kontyngentu
Wojskowego UNIFIL w Libanie prze-
prowadzili zbiórk´ ofiar pieni´˝nych
przeznaczonych na zakup Êwiàtecz-
nych paczek ze s∏odyczami dla 30 li-
baƒskich dzieci z ubo˝szych rodzin
– podopiecznych Szko∏y i Centrum Re-
ligijnego „Don Bosko” prowadzonego
przez polskich ksi´˝y salezjanów
na przedmieÊciach Bejrutu. 
Paczki zosta∏y przekazane kap∏anom
z salezjaƒskiego oÊrodka – ks. Kazi-
mierzowi Gajowemu i ks. Jaros∏awowi
Dobkowskiemu – w dniu 16 XII pod-
czas przedÊwiàtecznego, op∏atkowego
spotkania libaƒskiej Polonii zorganizo-
wanego w Ambasadzie Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Bejrucie. 
W spotkaniu uczestniczy∏a 25-osobo-
wa delegacja ˝o∏nierzy i kadry Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Liba-
nie na czele z jego dowódcà pp∏k Ry-
szardem Jasikiem. Obecni byli du-
chowni: ks. Kazimierz Gajowy i ks. Ja-
ros∏aw Dobkowski, salezjanie, opiekun
bejruckiej Polonii o. Pawe∏ Kurysz OF
oraz ks. kmdr por. Zbigniew Reçko.
By∏a chwila modlitwy, dzielenie si´
op∏atkiem i serdeczne ˝yczenia oraz
Êpiew polskich kol´d, a na zakoƒczenie
agapa, czyli bratersko-siostrzana wie-
czerza przygotowana przez kucharzy
POLLOG z Naquory.

x. Z.R.
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Warszawa
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski podzieli∏ si´ 19 grudnia 2005
roku op∏atkiem z gen. Czes∏awem
Piàtasem, generalicjà i pracownikami
Sztabu Generalnego WP. Bp P∏oski,
który niedawno wróci∏ z wizyty „Ad li-
mina Apostolorum”, przekaza∏ wszyst-
kim zebranym pozdrowienia i ˝ycze-
nia od Ojca Âwi´tego Benedykta XVI. 
Ordynariusz Polowy spotka∏ si´ tak˝e
z pracownikami Przedsi´biorstwa
Paƒstwowego Porty Lotnicze w nowej
hali nieoddanego jeszcze do u˝ytku
Terminalu na warszawskim Ok´ciu.
W spotkaniu uczestniczyli Prymas Pol-
ski kardyna∏ Józef Glemp, bp Antoni
Dydycz OFMCap, Biskup Drohiczyƒ-
ski, gen. broni Lech Majewski, do-
wódca Centrum Operacji Powietrz-
nych – Zast´pca Dowódcy Si∏ Po-
wietrznych, Minister Transportu i Bu-
downictwa Jerzy Polaczek, ˝o∏nierze,
S∏u˝ba Celna oraz dawni i obecni
pracownicy Ok´cia. Modlitw´ nad wi-
gilijnym sto∏em poprowadzi∏ kapelan
Lotniska Ok´cie, ks. S∏awomir Ka-
wecki. 
Po po∏udniu Ordynariusz Polowy
uczestniczy∏ w spotkaniu op∏atkowym
˚andarmerii Wojskowej, na którym
obecny by∏ Minister Obrony Narodo-
wej Rados∏aw Sikorski. W gronie za-
proszonych goÊci znaleêli si´ przed-
stawiciele Ordynariatów Prawos∏aw-
nego i Ewangelickiego, a tak˝e gene-
ralicja, oficerowie i ˝o∏nierze wielu
formacji wojskowych.

kes, rch

Irak
Dnia 21 grudnia 2005 r. w godzi-
nach popo∏udniowych do Camp
Echo w Diwaniyah przyby∏ Premier RP
Kazimierz Marcinkiewicz, który spo-
tka∏ si´ przy stole wigilijnym z polski-
mi ˝o∏nierzami V zmiany s∏u˝àcymi
w Iraku. 
W swoich ˝yczeniach Pan Premier po-
dzi´kowa∏ polskim ˝o∏nierzom za do-
brà s∏u˝b´ i ˝yczy∏ szcz´Êliwego po-
wrotu do kraju. ˚yczenia z∏o˝y∏ rów-
nie˝ gen. dyw. Piotr Czerwiƒski.
Wspólne dzielenie si´ wigilijnym
op∏atkiem zosta∏o poprzedzone od-
czytaniem fragmentu Ewangelii o na-
rodzeniu Chrystusa przez ks. kapela-
na kmdr. por. Zygmunta Kaêmieraka,
który z∏o˝y∏ wszystkim ˝yczenia b∏o-
gos∏awionych Êwiàt Narodzenia Paƒ-
skiego i Bo˝ej opieki w znoszeniu tru-
dów codziennego ˝ycia. 
Premier z∏o˝y∏ równie˝ wizyt´ w ka-
plicy pw. Êw. Judy Tadeusza, gdzie
zapozna∏ si´ ze specyfikà duszpaster-
stwa wojskowego na misjach. Przy
tablicy upami´tniajàcej poleg∏ych
polskich ˝o∏nierzy wraz z dowódcà
dywizji zapali∏ symboliczny znicz. 
Na koniec wizyty ks. kapelan wr´czy∏
Premierowi ryngraf Matki Bo˝ej pro-
szàc, aby znalaz∏ on miejsce w gabi-
necie premiera, oraz powiernik ˝o∏-
nierski, by chroni∏ od wszelkiego z∏a.

z. k./zjk

Bartoszyce
W dniach 20 i 21 grudnia 2005 r.
w Bartoszycach odby∏ si´ III Miejsko-
-Gminny Przeglàd Kol´d i Pastora∏ek.
Jego organizatorami byli: Klub Garni-
zonowy i Parafia Wojskowa. 
W pierwszym dniu wystàpi∏y dzieci ze
szkó∏ podstawowych, w drugim pre-
zentowali si´ wykonawcy starsi. Prze-
glàd sta∏ si´ ju˝ imprezà cyklicznà. Ma
na celu popularyzowanie znajomoÊci
kol´d wÊród m∏odego pokolenia. Cie-
szy∏ si´ sporym zainteresowaniem;
udzia∏ w nim wzi´∏o kilkudziesi´ciu wy-
konawców, a jego przebieg transmito-
wa∏a Telewizja Regionalna Bartsat.
Podsumowaniem przeglàdu b´dzie
Koncert Laureatów, który odb´dzie
si´ 8 stycznia 2006 r. w KoÊciele Gar-
nizonowym w Bartoszycach. 

mk

Warszawa
Spotkanie przedÊwiàteczne dzia∏aczy Mazowieckiego Zarzàdu Okr´gowego PCK od-
by∏o si´ 22 grudnia 2005 r. w siedzibie PCK w Warszawie. W spotkaniu uczestniczy∏
ks. pp∏k Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, proboszcz
parafii garnizonowej w Zegrzu, wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliƒski i gen. dyw.
Jan Klejszmit, dowódca Garnizonu Warszawa. 
Prolog Ewangelii Êw. Jana o S∏owie odczyta∏ ks. Lech Tranda z KoÊcio∏a Ewangelicko-
-Reformowanego. Ks. pp∏k Surma ˝yczy∏ zebranym, aby pokój, zgoda i mi∏oÊç, które
wesz∏y na Êwiat z narodzeniem Jezusa Chrystusa, zamieszka∏y w sercach zebranych
nie tylko w czasie Âwiàt, ale tak˝e w ca∏ym Nowym Roku 2006. Ks. pp∏k Surma po-
dzieli∏ si´ op∏atkiem z dzia∏aczami PCK i krwiodawcami z terenu województwa mazo-
wieckiego. 
Gospodarzem spotkania by∏ Jerzy Czubak, prezes Mazowieckiego Zarzàdu Okr´go-
wego PCK. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicewojewodowie mazowieccy: Maciej
Sieczkowski i Adam Mroczkowski, Ma∏gorzata Bebelska – dyrektor generalny Urz´du
Wojewódzkiego, Adam Sobociƒski – wiceprezes Mazowieckiego Zarzàdu Okr´gowe-
go PCK, a tak˝e dyrektorzy regionalnych centrów krwiodawstwa oraz krwiodawcy. 

Rch

Warszawa
W Centrum Konferencyjnym MON,
22 grudnia, odby∏o si´ spotkanie
op∏atkowe Êrodowisk kombatanc-
kich. Wzi´li w nim udzia∏ przedstawi-
ciele wielu organizacji, kó∏ i stowa-
rzyszeƒ. GoÊçmi honorowymi byli:
ostatni Prezydent RP na uchodêstwie
Ryszard Kaczorowski, Minister Jan
Turski kierujàcy Urz´dem ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych,
Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Kazimierz Micha∏ Ujazdow-
ski oraz Ordynariusze Polowi Wojska
Polskiego, genera∏owie Miron Cho-
dakowski, Ryszard Borski i Tadeusz
P∏oski. Obecni byli równie˝ przed-
stawiciele generalicji, wÊród nich
Dowódca Garnizonu Warszawa gen.
dyw. Jan Klejszmit, delegacja Sejmu
i Senatu, a tak˝e Instytutu Pami´ci
Narodowej, który reprezentowa∏
prof. Leon Kieres. Na op∏atek
do Centrum Konferencyjnego MON
przybyli tak˝e cz∏onkowie kapitu∏y
Orderu Virtuti Militari.
Spotkanie by∏o okazjà do podsumo-
wania mijajàcego roku i zaprezento-
wania zamierzeƒ na nadchodzàcy
okres. 
Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz
P∏oski pob∏ogos∏awi∏ op∏atki le˝àce
na stoliku w centralnej cz´Êci sali,
w której odbywa∏o si´ spotkanie. Har-
cerze obecni na spotkaniu przekazali
Ministrowi Turskiemu Betlejemskie
Âwiat∏o Pokoju.
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