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4. Obowiàzek poszanowania godnoÊci ka˝-
dej istoty ludzkiej, w której naturze odzwier-
ciedla si´ obraz Stwórcy, w konsekwencji
oznacza, ˝e nie mo˝na dysponowaç osobà
wedle upodobania. Kto cieszy si´ wi´kszà
w∏adzà politycznà, technologicznà, ekono-
micznà, nie mo˝e wykorzystywaç jej do naru-
szania praw innych, b´dàcych w mniej szcz´-
Êliwym po∏o˝eniu. Na poszanowaniu praw
wszystkich ludzi bowiem buduje si´ pokój.
Majàc t´ ÊwiadomoÊç, KoÊció∏ broni podsta-
wowych praw ka˝dego cz∏owieka. W szcze-
gólnoÊci domaga si´ poszanowania ˝ycia
i wolnoÊci religijnej ka˝dego. Poszanowanie
prawa do ˝ycia, w ka˝dej jego fazie, stanowi
punkt o decydujàcym znaczeniu: ˝ycie jest
darem, którym podmiot nie dysponuje w pe∏-
ni. Podobnie zapewnienie prawa do wolnoÊci
religijnej stawia istot´ ludzkà w relacji
do transcendentnego Pryncypium, które unie-
zale˝nia jà od osàdu cz∏owieka. Prawo do ˝y-
cia i do swobodnego wyra˝ania w∏asnej wia-
ry w Boga nie podlega w∏adzy cz∏owieka. Po-
kój wymaga ustalenia jasnych granic mi´dzy
tym czym mo˝na, a tym czym nie mo˝na dys-
ponowaç: w ten sposób uniknie si´ niedo-
puszczalnych ingerencji w owo dziedzictwo
wartoÊci, które jest w∏aÊciwe cz∏owiekowi jako
takiemu.
5. JeÊli chodzi o prawo do ˝ycia, trzeba wy-
raênie powiedzieç, ˝e w naszej spo∏ecznoÊci
dokonuje si´ zag∏ady ˝ycia: obok ofiar kon-
fliktów zbrojnych, terroryzmu i ró˝norakich
form przemocy sà ofiary cichej Êmierci spo-

wodowanej przez g∏ód, przez aborcj´, ekspe-
rymenty na embrionach i eutanazj´. Jak
mo˝na nie dostrzegaç, ˝e to wszystko jest za-
gro˝eniem pokoju? Aborcja i eksperymenty
na embrionach sà bezpoÊrednim przeciwieƒ-
stwem postawy otwarcia na drugiego, która
jest konieczna do tworzenia trwa∏ych, poko-
jowych relacji. Gdy zaÊ chodzi o wolnoÊç wy-
ra˝ania w∏asnej wiary, przejawem braku po-
koju w Êwiecie sà trudnoÊci, jakich chrzeÊcija-
nie i wyznawcy innych religii cz´sto doznajà
w publicznym i swobodnym wyznawaniu
swoich przekonaƒ religijnych. Mówiàc
w szczególnoÊci o chrzeÊcijanach, musz´
z bólem zwróciç uwag´ na to, ˝e nie tylko
czasami napotykajà przeszkody; w niektórych
paƒstwach sà wr´cz przeÊladowani, a ca∏-
kiem niedawno dosz∏o do tragicznych wy-
padków okrutnej przemocy. Istniejà re˝imy,
które narzucajà wszystkim jednà religi´, pod-
czas gdy re˝imy oboj´tne stosujà nie tyle
agresywne przeÊladowanie, ile systematyczny
kulturowy ostracyzm w odniesieniu do prze-
konaƒ religijnych. W ka˝dym wypadku nie
jest respektowane fundamentalne prawo
cz∏owieka, co ma powa˝ne konsekwencje dla
pokojowego wspó∏˝ycia. W ten sposób szerzy
si´ jedynie mentalnoÊç i kultur´ przeciwne
pokojowi.

Fragment Or´dzia 
Ojca Âwi´tego Benedykta XVI

na Âwiatowy Dzieƒ Pokoju
1 stycznia 2007 roku

17 stycznia – Âroda
Âw. Antoniego, Opata
Âwi´ty Antoni, opat, którego dziÊ wspominamy, w odpowiedzi na us∏ysza-
ne s∏owo Ewangelii poczu∏ w sercu wezwanie do rozdania majàtku i ˝ycia
w ca∏kowitej samotnoÊci. Jego ˝ycie stanowi niedoÊcigniony wzorzec rady-
kalnego odsuni´cia si´ od Êwiata i jego spraw. Jest te˝ wezwaniem dla nas,
byÊmy umieli odrywaç si´ od spraw doczesnych, by dzi´ki temu umacniaç
swojà wi´ê z Bogiem.

21 stycznia – Niedziela
III Niedziela w ciàgu roku
W Êrodku tygodnia ekumenicznego s∏yszymy fragment Listu Êwi´tego
Paw∏a do Koryntian, mówiàcy, ˝e KoÊció∏ jest mistycznym Cia∏em Chrystu-
sa, ˝e wszyscy przez chrzest stajemy si´ cz∏onkami jednego Cia∏a, stajemy
si´ rodzinà dzieci Bo˝ych. Niech te s∏owa pobudzà nas do refleksji, czy bu-
dujemy jednoÊç w naszym otoczeniu, w naszych Êrodowiskach.

24 stycznia – Âroda
Âw. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora KoÊcio∏a
Wspominany dziÊ Êwi´ty Franciszek Salezy, biskup i Doktor KoÊcio∏a, od-
znacza∏ si´ wielkà pobo˝noÊcià i gorliwoÊcià. Swojà otwartoÊcià wielu
przybli˝a∏ do KoÊcio∏a, a w swoich pismach wszystkim wiernym wskazy-
wa∏ drogi pobo˝noÊci odpowiednie do ich powo∏ania. Niech jego przyk∏ad
nas pobudza do odwa˝niejszego i pe∏niejszego wyznawania wiary, do gor-
liwszego uczestnictwa we Mszy Êwi´tej, a za brak tych przymiotów umiej-
my przepraszaç naszego Pana.

25 stycznia – Czwartek
Nawrócenie Êw. Paw∏a
Zmar∏y przed rokiem ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich utworów
stawia pytanie: „Kim jest Jezus dla ludzi, kim jest dla mnie?”. Dla Êwi´te-
go Paw∏a, który przeÊladowa∏ chrzeÊcijan, Chrystus sta∏ si´ Mistrzem
i Przyjacielem. Po nawróceniu Aposto∏ napisa∏: „Dla mnie ˝yç to Chry-
stus!” i wszystkim narodom Êwiadczy∏ o Nim.

26 stycznia – Piàtek
Âwi´tych Biskupów Tymoteusza i Tytusa
Âwi´ci Tymoteusz i Tytus, których wspominamy dzisiaj w liturgii, byli
uczniami Êwi´tego Paw∏a. Do nich Aposto∏ napisa∏ listy pasterskie, w któ-
rych zawarta jest nauka o tym, jak nale˝y prowadziç powierzonà paster-
skiej trosce wspólnot´ wierzàcych. To zadanie Bóg powierza te˝ ka˝demu
z nas, byÊmy g∏osili, ˝e przybli˝y∏o si´ ju˝ Królestwo Bo˝e.

27 stycznia – Sobota
B∏. Jerzego Matulewicza, Biskupa
Wspominany dziÊ w liturgii b∏ogos∏awiony Jerzy Matulewicz, choç z po-
chodzenia Litwin, mocno zwiàza∏ si´ z Polskà i polskà kulturà. Tu rozpo-
czà∏ studia, tu by∏ wyk∏adowcà, tu by∏ duszpasterzem robotników, sierot
i inteligentów. Odnowi∏ zgromadzenie ksi´˝y marianów. Na wiele sposo-
bów da∏ Êwiadectwo swojej przynale˝noÊci i mi∏oÊci do KoÊcio∏a, którà wy-
razi∏ s∏owami: „Mog´ powiedzieç, ˝e KoÊció∏ katolicki jest mojà ojczyznà,
a ja jej patriotà”. A czy my mo˝emy powiedzieç tak o sobie?

28 stycznia – Niedziela
IV Niedziela w ciàgu roku
Ewangelia ukazuje nam, ˝e Jezus zosta∏ odrzucony w Jego rodzinnym mie-
Êcie. Jak bumerang powracajà s∏owa z Janowego Prologu, i˝ S∏owo „przy-
sz∏o do swojej w∏asnoÊci, a swoi Go nie przyj´li”. Bo Jezus nie szuka po-
pularnoÊci, lecz wiary. I dzisiaj ka˝dego z nas zaprasza do wiary, czasem
przez trudne doÊwiadczenia. A jak my na to zaproszenie odpowiadamy?

31 stycznia – Âroda
Âw. Jana Bosco, Prezbitera
Wspominamy dziÊ Êwi´tego Jana Bosco, charyzmatycznego duszpasterza
m∏odzie˝y i wybitnego pedagoga XIX wieku, który ca∏e swoje ˝ycie poÊwi´-
ci∏ m∏odym. Dla kontynuowania swojego dzie∏a za∏o˝y∏ zgromadzenia: sa-
lezjanów i Córek Maryi Wspomo˝ycielki.

2 Rok XVI nr 2 (330)

Aby KoÊció∏ w Afryce stawa∏ si´ coraz bardziej autentycz-
nym Êwiadkiem Dobrej Nowiny Chrystusa i anga˝owa∏ si´
w ka˝dym kraju w krzewienie pojednania i pokoju.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZE¡

Z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego

Liturgia
KoÊcio∏a

Prawo do ˝ycia i do wolnoÊci religijnej

Gdzie
mieszka
Bóg?

Gdzie
mieszkasz

ty?

Nr 16 na skraju miasta,
wsz´dzie jest cicho,
wsz´dzie panuje porzàdek,
wsz´dzie króluje oboj´tnoÊç.

Mimo to mieszka tu Bóg,
bo tu mieszkajà ludzie,

Bóg nie jest oboj´tny,
Bóg nikogo nie pozostawia samego.

Na ok∏adce:
Gen. dyw. Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski
wr´cza dyplom Benemerenti Annie Dymnej. 

Katedra Polowa 7.01.2007 r.
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Laureaci Dyplomów Benemerenti otrzyma-
li tak˝e z ràk bp P∏oskiego medal „Milito
pro Christo”. Medalem tym bp P∏oski uho-
norowa∏ tak˝e Piotra Grzybowskiego
za wspieranie dzia∏alnoÊci charytatywnej
i Austriaka Franza Xawera Kumpfmüllera,

który od lat pomaga polskim misjona-
rzom. 
Laudacj´ przed wr´czeniem wyró˝nienia
Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”
wyg∏osi∏ min. Andrzej Przewoênik, sekre-
tarz Rady Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, lau-

reat Dyplomu z 2001 r. Przybli˝y∏ on dzia-
∏alnoÊç Fundacji „Mimo wszystko”, organi-
zowane przez nià imprezy, dzia∏alnoÊç
charytatywnà skierowanà do osób niepe∏-
nosprawnych i ich rodzin. – Fundacja czyni
dobro i kocha cz∏owieka – zakoƒczy∏. 
Odbierajàc nagrod´ Anna Dymna powie-
dzia∏a, ˝e wyró˝nienia, które otrzymuje
Fundacja, dajà nam wiar´, ˝e to co robimy
naprawd´ jest potrzebne. PodkreÊli∏a, ˝e
w ˝yciu najbardziej potrzeba nam wzajem-
nego zaufania i uÊmiechu, który jest pierw-
szym gestem ˝yczliwoÊci dla drugiego cz∏o-
wieka. Przypomnia∏a s∏owa Jana Paw∏a II,
który powiedzia∏, ˝e pi´kno jest widzialno-
Êcià dobra. – Czasem ludziom si´ wydaje,
˝e trzeba byç bogatym, kimÊ wielkim. To
jest nieprawda, ja pracuj´ w Fundacji ze
zwyk∏ymi ludêmi, by∏am tylko takà „iskier-
kà”, która to zapali∏a… „Czynimy zwyczaj-
ne gesty, uÊmiechamy si´ do ludzi i robimy
wszystko, by nikt nie cierpia∏ w samotno-
Êci”. – Cierpienie jest cz´Êcià naszego 
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Dyplomy Benemerenti 
dla Fundacji Anny Dymnej 
i Batalionu Reprezentacyjnego WP

Laureatami tegorocznych Dyplomów Benemerenti zostali: Fundacja Anny
Dymnej „Mimo wszystko” i Batalion Reprezentacyjny WP. Nagrody wyró˝-
nionym wr´czy∏ 6 stycznia br., w Katedrze Polowej w Warszawie, Biskup
Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski. UroczystoÊç odby∏a si´ z okazji
16. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Towa-
rzyszy∏ jej Noworoczny Koncert Kol´d, w którym wystàpili: Justyna Stecz-
kowska, Józef Skrzek i zespó∏ „Selesz” oraz Chór Reprezentacyjny Zespo-
∏u Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcjà Piotra Racewicza. 
W uroczystoÊci uczestniczyli m.in.: min. El˝bieta Jakubiak, Szef Gabinetu
Prezydenta RP, wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper, genera∏
Franciszek Gàgor, Szef Sztabu Generalnego WP i Ryszard Kaczorowski, 
b. Prezydent RP na Uchodêstwie, Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostol-
ski w Polsce i Bp Tadeusz Pikus.

Ciàg dalszy na str. 6
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Benemerenti  Benemerenti  

WÊród goÊci Benemerenti 2007 byli m.in.: Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk,
Bp Tadeusz Pikus, Wicepremier Andrzej Lepper.

Justyna Steczkowska rozpocz´∏a koncert kol´d.

Pp∏k Tomasz Dominikowski odbiera Dyplom Benemerenti
w imieniu Batalionu Reprezentacyjnego WP..

Za wspieranie polskich misjonarzy 
„Milito pro Christo” otrzyma∏
Austriak Franz Kumpfmüller,

a tak˝e Piotr Grzybowski
(dzia∏alnoÊç charytatywna).
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 2007 2007

Aktorka Anna Dymna wyró˝niona Medalem „Milito pro Christo”.

UroczystoÊç Ordynariatu Polowego „Benemerenti”
cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià.

Podzi´kowania dla 
wykonawców koncertu: 

Józefa Skrzeka i zespo∏u Selesz.
WÊród wykonawców by∏ równie˝

Zespó∏ Artystyczny WP.

Portret ceramiczny
Biskupa Polowego
z limitowanej serii 
(z∏ota kolekcja)
z Parady˝a wr´czyli:
Zbigniew Gretka,
Stanis∏aw T́ piƒski
i Janusz Macierzyƒski.

Fotoreporta˝. Krzysztof St´pkowski
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˝ycia, ale kiedy ktoÊ cierpi samotnie – to
jest rozpacz, kiedy nie ma zaufania cz∏o-
wieka do cz∏owieka – jest rozpacz, kiedy
nie ma mi∏oÊci – wtedy jest rozpacz. „My
niczego takiego wielkiego nie robimy, ale
si´ udaje, bo nasze uÊmiechy przyciàgajà
uÊmiechy innych ludzi i jest nas coraz wi´-
cej. Takimi drobnymi kroczkami uczymy si´
robiç coÊ dobrego i zmieniaç ten Êwiat”
– wyzna∏a. Podzi´kowa∏a wszystkim, którzy
wspierajà Fundacj´ „nie tylko pieni´dzmi,
ale te˝ wa˝niejszymi rzeczami”. Podzi´ko-
wa∏a tak˝e Wojsku Polskiemu. – Wojsko
jest od poczàtku z nami, zawsze nam po-
maga, robi nam grochówk´, ˝urek, daje
nam namioty; ˝o∏nierze nigdy nie odma-
wiajà nam pomocy – podkreÊli∏a.
Laudacj´ przed wr´czeniem Dyplomu Ba-
talionowi Reprezentacyjnemu WP wyg∏osi∏a

red. El˝bieta Jaworowicz, która jako pierw-
sza otrzyma∏a Dyplom w 1995 r. Przypo-
mnia∏a, ˝e ˝o∏nierze Batalionu towarzyszy-
li zawsze wizytom apostolskim Jana Paw-
∏a II i wizycie Benedykta XVI. Pe∏nià te˝ nie-
ustannà wart´ przy Grobie Nieznanego
˚o∏nierza. 
Pp∏k Tomasz Dominikowski, dowódca Ba-
talionu Reprezentacyjnego WP powiedzia∏,
˝e odebrane wyró˝nienie jest najwy˝szym
uznaniem dla wszystkich tych, którzy
w przesz∏oÊci tworzyli t´ formacj´ i podod-
dzia∏y reprezentacyjne WP. – Wszystko to
co czyniliÊmy, czynimy i b´dziemy czyniç,
wszystko to robimy ku chwale naszej Oj-
czyzny – zapewni∏. 
Józef Skrzek jeden z utworów wykona∏
na XVII-wiecznych organach Katedry Polo-
wej. 
Genera∏ Gàgor, Szef Sztabu Generalnego
WP podkreÊli∏, ˝e Dyplomy Benemerenti,

przyznane ju˝ tylu znakomitym osobom, sà
wspania∏à tradycjà Ordynariatu Polowego.
– Batalion Reprezentacyjny WP zapracowa∏
na to wyró˝nienie odpowiedzialnà i trudnà
s∏u˝bà – zauwa˝y∏. Szef Sztabu Generalne-
go WP podzi´kowa∏ Annie Dymnej za zro-
zumienie i szacunek dla osób niepe∏no-
sprawnych. – „Du˝o wiary Pani Aniu” – za-
koƒczy∏. W imieniu w∏asnym i Ministra
Obrony Narodowej genera∏ Gàgor po-
dzi´kowa∏ Biskupowi Polowemu WP
„za wspólnà s∏u˝b´ w rodzinie wojskowej”
i za codzienne wsparcie duchowe ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w kraju i poza jego gra-
nicami. Szef Sztabu ˝yczy∏ Ordynariatowi
Polowemu WP wielu duchowych sukcesów
w s∏u˝bie Ojczyênie i Wojsku Polskiemu. 
Zbigniew Gretka, Prezes Stowarzyszenia
Autorów Polskich zwracajàc si´ do bp P∏o-
skiego powiedzia∏: „Drogi Pasterzu Winni-
cy ˚o∏nierskich Serc! Pozwól, ˝e w XVI rocz-

nic´ przywrócenia Ewangelicznego Ordy-
nariatu Polowego WP i w Êwi´to Trzech
Króli z∏o˝´ Ci dary wraz z Prezesem Zarzà-
du Ceramiki Parady˝ Stanis∏awem T́ piƒ-
skim i Przewodniczàcym Rady Miasta
Opoczno Januszem Macierzyƒskim. W do-
wód wdzi´cznoÊci za Twoje, Drogi Bisku-
pie, oddanie sprawom ka˝dej ˝o∏nierskiej
rodziny pragniemy dzisiaj, w tym ˝o∏nier-
skim Betlejem, ofiarowaç Ci portret cera-
miczny z Twojà podobiznà, wykonany
w Ceramice Parady˝, z limitowanej serii
200 sztuk. Portret Ten wpisuje si´ w wyda-
nà Z∏otà Kolekcj´, poÊród której jest Jan
Pawe∏ II, Benedykt XVI, Prymas Tysiàclecia
Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski, Kard. Stani-
s∏aw Dziwisz i Prezydent RP na Uchodêstwie
Ryszard Kaczorowski. ˚yczymy Ci dobry Bi-
skupie Tadeuszu opieki Hetmanki Wojsk
NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej. Niech
Gwiazda Betlejemska prowadzi Ci´ i Two-

ich ˝o∏nierzy w ka˝dym stopniu i w ka˝dym
miejscu, gdziekolwiek s∏u˝y polski ˝o∏nierz.
Szcz´Êç Bo˝e!”.

Na zakoƒczenie koncertu bp P∏oski przy-
pomnia∏ swoje osobiste spotkanie z Janem
Paw∏em II, które odby∏o si´ 6 stycznia 2005
roku. – Wtedy Papie˝ prosi∏, by pozdrowiç
polskich ˝o∏nierzy – wspomina∏. – Ojciec
Âwi´ty kocha∏ wojsko i kocha∏ ˝o∏nierzy. Je-
go ojciec by∏ oficerem. Karol Wojty∏a przy-
jà∏ Chrzest Êw. w wadowickiej farze z ràk
kapelana wojskowego ks. mjra Franciszka
˚aka. Bp P∏oski pokaza∏ te˝ zdj´cie m∏ode-
go Karola Wojty∏y w mundurze Legii Aka-
demickiej. Bp P∏oski podzi´kowa∏ Annie
Dymnej za wiarygodnoÊç. 
Ofiary pieni´˝ne zebrane podczas koncer-
tu w Katedrze Polowej bp P∏oski przekaza∏
na r´ce Anny Dymnej jako dar dla Funda-
cji „Mimo wszystko”. 

Dyplom Benemerenti („dobrze
zas∏u˝onym”) Ordynariatu Po-
lowego WP zosta∏ ustanowiony
dekretem Biskupa Polowego
WP gen. dyw. S∏awoja Leszka
G∏ódzia z dnia 23 lutego
1995 r. Przyznawany jest – jak
czytamy w uzasadnieniu – „dla
podkreÊlenia zas∏ug osób, któ-
re dajà Êwiadectwo najwy˝-
szym wartoÊciom, jakimi w ˝y-
ciu jednostki i spo∏eczeƒstwa
sà: prawda i sprawiedliwoÊç”.
Jako pierwsi – w 1995 r. – wy-
ró˝nienie to otrzymali: red.
El˝bieta Jaworowicz, autorka
programu „Sprawa dla repor-
tera” i ówczesny rzecznik pra-
sowy Wojsk Lotniczych i Obro-
ny Powietrznej mjr Eugeniusz
Mleczak. 
W roku 2001 bp G∏ódê usta-
nowi∏ Medal Ordynariatu Po-
lowego „MILITO PRO CHRI-
STO”. Medalem „MILITO PRO
CHRISTO” bp G∏ódê odzna-
czy∏ wszystkich wyró˝nionych
Dyplomem „Benemerenti”.
W poprzednich latach Dyplo-
my BENEMERENTI bp G∏ódê
wr´czy∏ m.in.: ks. dr. pra∏.
Wojciechowi ¸azewskiemu, dy-

rektorowi Caritas Polska, Êp. gen. Markowi
Papale (poÊmiertnie), Gdyƒskiej Brygadzie
Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr.
por. pil. Karola Trzaski Durskiego, 18. Biel-
skiemu Batalionowi Desantowo-Szturmo-
wemu im. kpt. Ignacego Gazurka i Êp. red.
Waldemarowi Milewiczowi, dziennikarzowi
Telewizji Polskiej. W 2005 r. Dyplomy Be-
nemerenti Biskup Polowy gen. bryg. Tade-
usz P∏oski wr´czy∏ Abp. S∏awojowi Leszkowi
G∏ódziowi, Biskupowi Warszawsko-Pra-
skiemu i ˚o∏nierzom Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego s∏u˝àcym w sk∏adzie Mi´-
dzynarodowych Si∏ Stabilizacyjnych w Re-
publice Iraku, pe∏niàcym misj´ w strukturze
Wielonarodowej Dywizji Centralno–Po∏u-
dniowej. W 2006 roku Dyplom otrzymali:
Abp Stanis∏aw Dziwisz – Metropolita Kra-
kowski i Muzeum Wojska Polskiego.

Rafa∏ Chromiƒski
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Anna Dymna przyjmuje gratulacje od dzieci
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Po Bo˝ym Narodzeniu i Nowym Roku rozpo-
czyna si´ czas wizyt duszpasterskich w naszych
domach, czyli tak zwanej kol´dy. Jedni wycze-
kujà wizyty ksi´dza z radoÊcià, dla innych to
przykry obowiàzek, jeszcze inni twierdzà, ˝e to
tylko zbiórka pieni´dzy lub strata czasu. Sà i ta-
cy, którzy bojà si´ ksi´dza jak ognia. Nieprzy-
padkowo kol´da odbywa si´ po Êwi´tach Bo-
˝ego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyj-
Êcie Boga na ziemi´. Okres Bo˝ego Narodze-
nia jest czasem pog∏´bienia wi´zów z Bogiem,
z rodzinà, jak równie˝ z parafià. Kol´da jest
oficjalnà wizytà duszpasterskà, dlatego przyj´-
cie kap∏ana w naszych domach jest wyrazem
naszej wiary i przywiàzania do KoÊcio∏a i dusz-
pasterzy.
Niewàtpliwie wizyta duszpasterska jest du˝ym
wysi∏kiem dla duszpasterzy i wielu podejmuje
jà bardzo ofiarnie. Nie sposób jednak nie s∏y-
szeç g∏osów, które prowokujà do postawienia
kilku pytaƒ: W jaki sposób nale˝y jà przygoto-
waç? Pukaç do wszystkich drzwi, czy tylko
do tych, którzy oczekujà i wyraênie zaprasza-
jà? Czy kol´da to utarty zwyczaj, czy te˝ wa˝ne
wydarzenie w parafii? Czemu powinna ona
s∏u˝yç? Na co warto zwróciç uwag´? – to tylko
niektóre z tych pytaƒ, które domagajà si´ od-
powiedzi. Ale zacznijmy od poczàtku.
Sceneria wizyty duszpasterskiej zakorzenio-
na w tradycji wyglàda nast´pujàco: ministrant
z lampkà, dzwonkami i przygotowanà kol´dà.
Ksiàdz pukajàcy do drzwi swoich parafian.
OdÊwi´tnie przybrany stó∏, bia∏y obrus
a na nim Krzy˝, Êwiece, Biblia, talerzyk z wodà
Êwi´conà i kropid∏o. Zgromadzona rodzi-
na odÊwi´tnie ubrana. Wy∏àczony telewizor,
pies zamkni´ty.
Encyklopedia staropolska Z. Glogera podaje,
˝e zwyczaj nawiedzania wiernych „po kol´-
dzie” przez proboszcza w okresie od Nowego
Roku do Wielkiego Postu jest dawny i szacow-
ny. Ju˝ w XIV w. zaznaczano podwójny aspekt
kol´dy: b∏ogos∏awieƒstwo i spotkanie duszpa-
sterskie. Synod gnieênieƒski w XVII w. nakaza∏,
„aby ksi´˝a po kol´dzie napominali grzeszni-
ków, nak∏aniali do pe∏nienia obowiàzków
i przyzwoitoÊci, pocieszali nieszcz´Êliwych”. Nic
si´ z tych wskazaƒ do dziÊ nie zdezaktualizo-
wa∏o.
KoÊció∏ w obecnym czasie, w duchu troski
o budowanie wspólnoty wiernych i Êwiadom
cià˝àcego na nim obowiàzku apostolskiego,
w kanonie 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego
nak∏ada na proboszczów parafii wr´cz obo-
wiàzek odwiedzania parafian. „Pragnàc do-
brze wype∏niç funkcj´ pasterza, proboszcz po-
winien staraç si´ poznaç wiernych powierzo-
nych jego pieczy – czytamy we wspomnianym
kanonie. – Winien zatem nawiedzaç rodziny,
uczestniczàc w troskach wiernych, zw∏aszcza
niepokojach i smutku, oraz umacniajàc ich
w Panu, jak równie˝ – jeÊli w czymÊ niedoma-

gajà – roztropnie ich korygujàc. Goràcà mi∏o-
Êcià wspiera chorych, zw∏aszcza bliskich Êmier-
ci, wzmacniajàc ich troskliwie sakramentami
i polecajàc ich dusze Bogu. Szczególnà troskà
otacza biednych, cierpiàcych, samotnych, wy-
gnaƒców oraz prze˝ywajàcych szczególne
trudnoÊci. Stara si´ wreszcie o to, by ma∏˝on-
kowie i rodzice otrzymali pomoc do wype∏nia-
nia w∏asnych obowiàzków oraz popiera wzrost
˝ycia chrzeÊcijaƒskiego w rodzinach”. 
KoÊció∏ to organizm, który ze swej istoty funk-
cjonuje w dwóch porzàdkach: Bo˝ym – ducho-
wym, w niczym niewymiernym i ludzkim – bar-
dzo konkretnym. Wynika to z prostego faktu
przynale˝noÊci do niego ˝yjàcych tu i teraz lu-
dzi, zjednoczonych wspólnà wiarà, nadziejà,
mi∏oÊcià – w´drujàcych ku zbawieniu dokona-
nemu w Jezusie Chrystusie. Dokonuje si´ to

przez wiar´, wyra˝a zaÊ przez mi∏oÊç, s∏u˝b´,
tak˝e przez zewn´trze znaki. I tu dochodzimy
do pierwszego, bardzo wa˝nego stwierdzenia:
przyj´cie kap∏ana z wizytà duszpasterskà jest
aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem
znakiem jednoÊci i ˝ywej wi´zi KoÊcio∏a domo-
wego z KoÊcio∏em parafialnym, a tym samym
diecezjalnym i powszechnym. Wizyta duszpa-
sterska ksi´dza jest b∏ogos∏awieƒstwem domu
w nowym roku, wspólnym dzi´kczynieniem
za otrzymane ∏aski, podzieleniem si´ radoÊcià,
˝e Chrystus sta∏ si´ cz∏owiekiem, aby ju˝ nikt
nie czu∏ si´ sam… To jest sedno spotkania ko-
l´dowego. Ca∏a pozosta∏a jego treÊç jest kon-
sekwencjà tego przes∏ania, dlatego, np. we
W∏oszech, to wydarzenie nazywane jest b∏ogo-
s∏awieniem domów i rodzin.
Odwiedziny kol´dowe to okazja do spotkania
duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich do-
mach, sposobnoÊç do rozmowy w atmosferze
innej ni˝ „urz´dowa”. Kol´da mo˝e byç okazjà
do rozwiàzania nawet powa˝nych problemów
dotyczàcych ˝ycia religijnego.

OczywiÊcie nie brak prawdziwie zak∏opota-
nych na widok ksi´dza. Ministranci Êpiewajà
kol´d´ – rodzina nic. Ksiàdz pozdrawia:
„Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus”,
odpowiedê: „Bóg zap∏aç”. Ministranci ledwo
si´ powstrzymujà od Êmiechu. Rozpoczyna si´
modlitwa. „Pan z wami” – cisza. „Ojcze nasz”
– cisza. Ksiàdz odmawia sam. Czuje si´ jak
twórca ludowy na festiwalu zorganizowanym
przez Cepeli´. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa, kro-
pi wodà Êwi´conà. „Niech pan tu jeszcze po-
kropi”. Ministranci wychodzà, mówiàc „Z Pa-
nem Bogiem”, ojciec rodziny odpowiada:
„Do widzenia ch∏opcy”. Âlubu nie majà, bo nie
mieli pieni´dzy. Ksiàdz obieca∏ Êlub za darmo
i pyta dlaczego nie przyszli. „JakoÊ nie by∏o
czasu”. Czy taka rodzina potrafi coÊ Bo˝ego
przekazaç dziecku? Na Msz´ Êw. dzieciak przy-
chodzi sam, bo rodzice sà zaj´ci...
Duszpasterstwo w naszych parafiach jest spe-
cyficzne, gdy˝ istnieje du˝a rotacja mieszkaƒ-
ców. Ludzie sà zapracowani i najcz´Êciej wyko-
rzystujà wolne chwile na wyjazdy poza miasto.
Kontakt z w∏asnym koÊcio∏em jest wi´c utrud-
niony. W takiej sytuacji trudniej o integracj´
parafian. Odwiedziny kol´dowe sà niekiedy
jedynà okazjà, ̋ eby si´ poznaç. Kap∏anom ko-
l´da daje rzeczywistà wiedz´ o parafii. Obser-
wujà oni, jakie zmiany nastàpi∏y w ciàgu roku. 
Wizyta kol´dowa wymaga te˝ od kap∏ana po-

chylenia si´ nad ludzkà biedà, nieporadnoÊcià,
problemem bezrobocia, wzrastajàcà przest´p-
czoÊcià, a tak˝e nad trudnoÊciami rodzin, osób
samotnych, starszych. Jeszcze innym aspektem
odwiedzin duszpasterskich jest otwarcie si´ ca∏ej
wspólnoty parafialnej na potrzeby bliênich, nie-
kiedy mieszkajàcych w sàsiedztwie, w∏àczenie
si´ w pomoc chocia˝by w drobnych codzien-
nych sprawach. Podczas kol´dy powstaje nowa
lista chorych le˝àcych w domach, do zakrystii
zg∏aszajà si´ nowi kandydaci na ministrantów,
do kancelarii przychodzà ludzie zamawiaç Msze
Êw. za swoich zmar∏ych lub z proÊbà o Bo˝e b∏o-
gos∏awieƒstwo dla rodziny. Czasami trzeba
udzieliç informacji o istniejàcym poradnictwie
rodzinnym czy Caritas parafialnej, niekiedy trze-
ba przekonaç do spowiedzi po dwudziestu czy
trzydziestu latach. Odwiedziny kol´dowe to dla
kap∏ana mo˝liwoÊç obserwacji jak dorasta
dziecko, które chrzci∏, jak si´ czujà ma∏˝onko-
wie, którym dawa∏ Êlub, jak radzi sobie wdowa,
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Biskup Polowy Tadeusz P∏oski w czasie kol´dy spotka∏ si´ m.in. z ˝o∏nierzami pe∏niàcymi s∏u˝b´ na dy˝urce w Pa∏acu
Biskupów Polowych.

Puk puk, kol´da...
Wzdychajà wszyscy ksi´˝a, bo wizyta duszpasterska to dla kap∏ana najgor´tszy
okres w roku, morderczy wysi∏ek, który nierzadko spotyka si´ z niewdzi´cznoÊcià
lub niezrozumieniem.
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18 grudnia rozpocz´∏y si´ pierwsze w historii
istnienia parafii wojskowej w Nowym Glinni-
ku Misje Êwi´te, tym bardziej szczególne, ˝e
po∏àczone z peregrynacjà obrazu „Jezu ufam
Tobie” i relikwii Êw. s. Faustyny. Obraz wraz
z relikwiami zosta∏y przywiezione ze Skier-
niewic w asyÊcie ˝o∏nierzy 25. Brygady Kawa-
lerii Powietrznej i ˚andarmerii Wojskowej,
przez zast´pc´ dowódcy 25. BKPow. p∏k. An-
drzeja Knapa i kapelana brygady ks.
mjr. Wies∏awa Okonia.
Uroczyste powitanie nastàpi∏o na pla-
cu apelowym 66. Dywizjonu Lotnicze-
go w Nowym Glinniku. S∏owa powita-
nia wypowiedzia∏ Dowódca Brygady
gen. Ireneusz Bartniak, a w imieniu
w∏adz gminy Lubochnia wójt Andrzej
Pop∏oƒski, przedstawiciele rodzin woj-
skowych oraz proboszcz parafii ks.
mjr Wies∏aw Okoƒ, który koƒczàc
swoje s∏owo wyrazi∏ nadzieje, i˝ roz-
poczynajàce si´ misje b´dà skutecznà
pomocà w g∏oszeniu i upraszaniu mi-
∏osierdzia dla naszej spo∏ecznoÊci
wojskowej i ca∏ego Êwiata. Wszak
nadszed∏ czas, aby or´dzie o Bo˝ym
Mi∏osierdziu wla∏o w ludzkie serca na-

dziej´ i sta∏o si´ zarzewiem nowej cywilizacji,
cywilizacji mi∏oÊci.
Nast´pnie dostojny orszak, na czele z kom-
panià honorowà, duchowieƒstwem Tomaszo-
wa Mazowieckiego, zaproszonymi goÊçmi,
˝o∏nierzami, rodzinami wojskowymi oraz
mieszkaƒcami okolicznych miejscowoÊci ru-
szy∏ do kaplicy wojskowej mieszczàcej si´
na terenie osiedla wojskowego.

Uroczysta Msza Êw. koncelebrowana przez
ksi´˝y proboszczów parafii Tomaszowa Ma-
zowieckiego zosta∏a zakoƒczona uca∏owa-
niem relikwii. Nabo˝eƒstwa i Msze Êwi´te
trwa∏y do póênych godzin nocnych. Ostatnia
Msza Êw. tego dnia, sprawowana w godzin´
Apelu Jasnogórskiego, by∏a wielkim dzi´k-
czynieniem Bogu i ludziom za dar nowej
Êwiàtyni wojskowej w Nowym Glinniku, której
budowa dobiega koƒca. Jak powiedzia∏ mi-
sjonarz, prze∏o˝ony ksi´˝y filipinów w Sanktu-
arium Maryjnym w Studziennie, ks. Jerzy Ce-
drowski, najpi´kniejszà pamiàtkà tych misji
b´dzie nie krzy˝ misyjny, ale wasza nowa
Êwiàtynia. Nast´pnego dnia, wraz z obrazem
i relikwiami, nawiedziliÊmy kompleks kosza-
rowy w Tomaszowie. Podobnie jak pierwsze-
go dnia wszystko zacz´∏o si´ na placu apelo-
wym wobec dowództwa, ˝o∏nierzy i pracow-
ników cywilnych, którzy poprzez s∏u˝b´ i pra-
c´ sà zwiàzani na co dzieƒ z tym miejscem.

A potem by∏a Msza Êwi´ta na sto∏ówce
˝o∏nierskiej, która, dzi´ki cudownemu
wystrojowi tego dnia, niewiele przypo-
mina∏a sto∏ówk´, a co w moim mnie-
maniu Êwiadczy∏o równie˝ o tym, jak
wielkie by∏o to wydarzenie dla ˝o∏nie-
rzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
Byç mo˝e, ˝e ten czas Êwi´tych misji
szczególnie prze˝yli ci nasi ˝o∏nierze,
którzy w styczniu wyjadà na misj´ sta-
bilizacyjnà do Republiki Iraku. Dla na-
szej Brygady b´dzie to ju˝ VIII zmiana.
A tam szczególnie b´dzie im potrzeb-
ne to, co ˝o∏nierze potocznie nazywa-
jà ˝o∏nierskim szcz´Êciem, a ja nazy-
wam Bo˝à OpatrznoÊcià.

Ks. mjr Wies∏aw Okoƒ

W dniu 15 grudnia 2006 roku Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski
modli∏ si´ podczas Mszy Êw. sprawowanej
w koÊciele garnizonowym w Skierniewicach:
„Prosimy Ci´, Panie, wejrzyj na te s∏ugi i s∏u-
˝ebnice swoje i wspieraj ∏askawie zwiàzek,
który ustanowi∏eÊ dla rozkrzewienia rodzaju
ludzkiego. Niechaj ci, którzy za sprawà Two-
jà si´ po∏àczyli, dziÊ swe Êluby odnowili,
przy Twojej pomocy szcz´Êliwie wytrwajà”. 

Ma∏˝onkowie przybyli do Êwiàtyni uczestniczyç
w Misjach Âwi´tych o Bo˝ym Mi∏osierdziu, któ-
re w tej parafii wojskowej trwajà od 10
do 17 grudnia 2006 roku. Prowadzi je o.
Zdzis∏aw Pa∏ubicki SJ. W Misje te zosta∏o
wpisane nawiedzenie obrazu „Jezu ufam
Tobie” i relikwii Êwi´tej siostry Faustyny
w dniach od 14 do 17 grudnia br. 
Ordynariusza Wojskowego powita∏ pro-
boszcz parafii ks. p∏k dr Marek Pietrusiak.
Wyrazi∏ on radoÊç z odwiedzin Biskupa
i poprosi∏ o modlitw´ w intencji ma∏˝on-
ków, którzy w tym dniu Misji Êw. odnawia-
li przyrzeczenia ma∏˝eƒskie. Msz´ Êw. kon-
celebrowali: ks. pra∏. Zbigniew K´pa, No-
tariusz Kurii Polowej WP, który modli∏ si´
za zmar∏ych z Garnizonu Skierniewice
oraz ks. p∏k dr Marek Pietrusiak. 

O. Zdzis∏aw Pa∏ubicki w kazaniu rekolekcyj-
nym wspomnia∏ o donios∏ej roli przygotowa-
nia do ma∏˝eƒstwa. Przygotowanie do ˝ycia
zakonnego u Ojców Jezuitów trwa a˝ dziesi´ç
lat, natomiast przygotowanie bli˝sze do ma∏-
˝eƒstwa ogranicza si´ zazwyczaj do dziesi´ciu
konferencji przedma∏˝eƒskich. Dlatego te˝
wskaza∏ na koniecznoÊç uczestnictwa w liturgii
i ciàg∏ego ws∏uchiwania si´ w Bo˝e S∏owo,
aby podejmowaç refleksj´ na wa˝nymi za-
gadnieniami ˝ycia ma∏˝eƒskiego. Kaznodzie-
ja zach´ca∏, aby ma∏˝onkowie pragn´li ca∏ym
sercem unikaç b∏´dów, które mog∏yby skru-

szyç ich ˝ycie ma∏˝eƒskie i zechcieli do∏o˝yç
wszelkich staraƒ, aby ich ma∏˝eƒstwo stano-
wi∏o Bo˝à rodzin´, ˝yjàcà w wierze i mi∏oÊci. 
Biskup pob∏ogos∏awi∏ zebrane pary ma∏˝eƒ-
skie. Jest to wydarzenie niecodzienne, pod-
kreÊli∏ misjonarz, aby biskup pob∏ogos∏awi∏
ma∏˝onkom podczas Misji Êwi´tych. W swoim
˝yciu z takim przypadkiem, by biskup przyby∏
na rekolekcje podczas odnowienia Êlubów
ma∏˝eƒskich, spotka∏em si´ jeden raz, a misji
przeprowadzi∏em ponad tysiàc – powiedzia∏
o. Pa∏ubicki.
Na zakoƒczenie Mszy Êw. Biskup pogratulo-
wa∏ ma∏˝onkom wiernego trwania przy Bogu
i przy osobie wspó∏ma∏˝onka. Z∏o˝y∏ im ˝ycze-
nia z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia. Wspomnia∏ tak˝e o wyzwaniach

duszpasterskich zwiàzanych z pobytem
polskich ˝o∏nierzy na misjach pokojowych
i stabilizacyjnych. Biskup zostawi∏ ma∏˝on-
kom swoje przes∏anie, skierowane do
nich z okazji Misji Êwi´tych, które, jak po-
wiedzia∏, mogà znaleêç na stronie inter-
netowej Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego”. 
Po Mszy Êw. Ordynariusz Wojskowy spo-
tka∏ si´ z emerytami i rencistami wojsko-
wymi, którzy zebrali si´ na spotkaniu
op∏atkowym w miejscowym klubie garni-
zonowym. 

Ks. pp∏k Zbigniew K´pa 
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Garnizony wojskowe
powierzajà si´ Mi∏osierdziu Bo˝emu...

KoÊció∏ garnizonowy w Skierniewicach 
(15 grudnia 2006)

Parafia wojskowa pw. Âwi´tego Józefa w Nowym Glinniku 
– Tomaszowie Mazowieckim (18 grudnia 2006)
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Dzieƒ pomocy polskim misjonarzom to ini-
cjatywa Komisji ds. Misji Konferencji Episko-
patu Polski. Jak powiedzia∏ w czasie Mszy
Êw. jeden z misjonarzy – ks. Krzysztof, pallo-
tyn, polscy misjonarze to armia po-
nad dwóch tysi´cy komandosów. Jednak

bez zaplecza – bez wsparcia duchowego
i materialnego KoÊcio∏a w Polsce, który co-
raz bardziej dojrzewa do odpowiedzialnoÊci
za misje, ta armia niewiele by mog∏a zdzia-
∏aç. Ks. Krzysztof podzieli∏ si´ osobistym
Êwiadectwem wsparcia, jakiego doznaje:
– Cierpiàca na goÊciec siostra zakonna co
dzieƒ ofiarowuje swoje cierpienia za mnie,
a moja mama nie wypuszcza∏a ró˝aƒca
z r´ki do ostatnich chwil swojego ˝ycia.
Oprócz pomocy duchowej wyrazem chrze-
Êcijaƒskiej odpowiedzialnoÊci za ewangeli-
zacj´ najdalszych kraƒców ziemi jest ofiar-
noÊç materialna. – Dzi´ki ˝yczliwej ofiarno-
Êci firm i osób z Ostródy, Szczytna i Myszyƒ-
ca mo˝liwy by∏ zakup ∏odzi (brakuje jeszcze
cz´Êci funduszy do jej sp∏acenia) – powie-
dzia∏ m.in. ks. Marian Midura, dyrektor Mi-
va Polska, Krajowy Duszpasterz Kierowców.
Ksiàdz Midura wr´czy∏ te˝ osobom Êwieckim
i ksi´˝om, którzy wspierajà dzie∏a misyjne,
pamiàtkowe certyfikaty. Biskup Polowy jako
pierwszy otrzyma∏ kamieƒ w´gielny pod
dzie∏o misyjne, w postaci „niezawodnego”
samochodu, z ˝yczeniami, by móg∏ dotrzeç
wsz´dzie ze swojà pos∏ugà. WÊród wyró˝-

nionych za zas∏ugi dla polskich misjonarzy
by∏ równie˝ Austriak, Pan Franciszek Ksawe-
ry Kumpfmüller, którego rodzina ju˝ od
80. lat wspiera Miv´ i polskich misjonarzy.
Wyró˝nieni zostali równie˝ policjanci z war-
szawskiej drogówki, którzy ofiarnie wspiera-

jà akcj´ kierowców
na rzecz misji: inspek-
torzy Pasiecznik i Za-
lewski. Inspektor Pa-
siecznik zach´ci∏ ma-
∏ych kol´dników, by
odwa˝nie realizowali
marzenia, tak jak je-
mu uda∏o si´ spe∏niç
m∏odzieƒcze marzenie
o ˝eglowaniu. Wraz
z kolegami op∏ynà∏
Przylàdek Horn, gdzie
dozna∏ cudownego
dzia∏ania ufnej modli-
twy… We Mszy Êw.
uczestniczyli równie˝
przedstawiciele Cen-

trum Formacji Misyjnej, w którym obecnie
przygotowuje si´ na misje 36 osób: 22 ksi´-
˝y, 1 brat zakonny, 1 kleryk, 6 sióstr zakon-
nych i 5 osób Êwiec-
kich. W czasie 23 lat
dzia∏alnoÊci CFM
przygotowa∏o 740 mi-
sjonarzy. Homili´ wy-
g∏osi∏ ks. dr Tomasz
At∏as, delegat ds. mi-
sjonarzy z komisji Mi-
syjnej KEP. W kazaniu
misjonarz przywo∏a∏
scen´ i s∏owa Jana
Paw∏a II z ostatniego
Wielkiego Piàtku.
Cierpiàcy Papie˝ przy-
tula Krzy˝, a wraz
z nim wszystkich, któ-
rzy sà pogardzani,
przeÊladowani, poni-
˝ani, wszystkich spragnionych Mi∏oÊci Chry-
stusa. WÊród tych przytulanych tego dnia
przez Jana Paw∏a II byli ci, którzy „przycho-
dzà z daleka”, z innych kontynentów, spra-
gnieni ewangelii mi∏oÊci. Kaznodzieja przy-

toczy∏ Êwiadectwo misjonarki z Kamerunu,
która odpowiada na pytanie: dlaczego tu
jestem? To tacy jak ona pochylajà si´ z mi-
∏oÊcià nad afrykaƒskimi chorymi dzieçmi,
dzieçmi cz´sto obdarzonymi zdolnoÊciami,
lecz pozbawionymi na starcie wszelkich
szans rozwoju. Jak ten ch∏opiec, który Êwia-
dectwo urodzenia i imi´ odziedziczy∏
po zmar∏ym bracie, bo sam go nie mia∏. 
Nawiàzujàc do has∏a tegorocznego progra-
mu duszpasterskiego „Przyjrzyjmy si´ bracia
powo∏aniu waszemu”, misjonarz przypo-
mnia∏ s∏owa Patronki Misji Êw. Teresy z Li-
sieux, która poszukiwa∏a najlepszej drogi
s∏u˝enia Mistycznemu Cia∏u Chrystusa, czyli
KoÊcio∏owi. Nie wszyscy mogà byç aposto∏a-
mi, misjonarzami, nauczycielami, m´czenni-
kami, wi´c odkry∏a, ˝e to Mi∏oÊç zawiera
w sobie wszystkie powo∏ania. Jest ich jedynà
skutecznà inspiracjà. To mi∏oÊç sk∏ania
do wyjazdu na misje, by Królestwo Bo˝e by-
∏o zaszczepione na wszystkich kontynentach. 
Najlepszym antidotum, by z mi∏oÊci
do Chrystusa i Jego KoÊcio∏a nie zejÊç
na drog´ mi∏oÊci w∏asnej, sà s∏owa z ency-
kliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. Pa-
pie˝ przypomina, by na drugiego cz∏owie-
ka, którego mo˝e nawet nie znamy czy nie
czujemy do niego sympatii, patrzeç Jego
oczami, oczami Chrystusa. Tylko wtedy
mo˝liwe jest wzniesienie si´ ponad to, co
w cz∏owieku zewn´trzne, ponad pozory.
Na zakoƒczenie homilii misjonarz ˝yczy∏
wszystkim takiego spojrzenia na bliênich... 
Dzieci z Papieskich Dzie∏ Misyjnych przed-
stawi∏y na zakoƒczenie krótkà scenk´ z ele-
mentami afrykaƒskich Êpiewów i ˝yczenia-
mi z∏o˝onymi w jednym z j´zyków Êrodko-
woafrykaƒskich. 
Kol´da „Nie by∏o miejsca dla Ciebie” oraz
poÊwi´cenie przez Biskupa Polowego sa-

mochodu i ∏odzi przed Katedrà Polowà za-
koƒczy∏y misyjne kol´dowanie w Katedrze
w Âwi´to Trzech Króli. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 
Fot. ks. pp∏k Zbigniew K´pa
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Razem w misyjnym powo∏aniu

Polscy Misjonarze, 
czyli dwa tysiàce komandosów Chrystusa

W UroczystoÊç Objawienia Paƒskiego, 6 stycznia 2007 r. KoÊció∏ obchodzi dzieƒ po-
mocy misjonarzom, który w tym roku przebiega pod has∏em „Razem w misyjnym
powo∏aniu”. Na Msz´ Êw. pod przewodnictwem Biskupa Polowego Tadeusza P∏o-
skiego do Katedry Polowej przybyli tego dnia ksi´˝a misjonarze, siostry zakonne
oraz mali kol´dnicy misyjni z Papieskich Dzie∏ Misyjnych. Nie zabrak∏o oczywiÊcie
ma∏ych Trzech Króli, byli te˝ pastuszkowie i Matka Bo˝a z Dzieciàtkiem. Betlejem-
skie gwiazdy z weso∏ymi dzwoneczkami przyprowadzi∏y tego dnia do katedralnego
Betlejem równie˝ dobrodziejów, którzy wspierajà materialnie i rzeczowo akcj´ 
Mivy Polska (misyjne Êrodki transportu). Tym razem do Kamerunu pojedzie setny
samochód, pozyskany w tej akcji dla misjonarzy, oraz ∏ódê „Nadzieja” dla misjona-
rzy na Papui Nowej Gwinei.
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W koÊciele najwy˝szà w∏adz´ sprawuje pa-
pie˝, jako nast´pca Êw. Piotra. Ta w∏adza
nazywa si´ prymatem, czyli pierwszeƒ-
stwem wÊród wszystkich biskupów Êwiata.
To pierwszeƒstwo nie jest tylko tytu∏em ho-
norowym, ale rzeczywistym posiadaniem
prawa ostatecznego decydowania w spra-
wach wiary i zasad moralnoÊci chrzeÊcijaƒ-
skiej. Uznanie zwierzchnictwa papie˝a de-
cyduje o przynale˝noÊci do KoÊcio∏a kato-
lickiego. Prymat papie˝a wyraênie wynika
z objawionej woli Chrystusa. Potwierdzajà
jà Êwiadectwa Ewangelii i staro˝ytnej Tra-
dycji chrzeÊcijaƒskiej. Chrystus wybra∏ Szy-
mona z grona aposto∏ów i jego specjalnie
przygotowa∏ do kierowania wspólnotà
wiernych. W okolicy Cezarei Filipowej za-
powiedzia∏ mu: „Ty jesteÊ Piotr (czyli Ska∏a)
i na tej Skale zbuduj´ koÊció∏ mój, a bramy
piekielne go nie przemogà. I Tobie dam
klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 18).
Bardzo wa˝na w tej zapowiedzi jest zmia-
na imienia. Greckie s∏owo petra, od które-
go pochodzi imi´ Piotr, oznacza ska∏´ lub
kamienistà opok´. W ten sposób Chrystus
da∏ do zrozumienia, ˝e ten wybrany apo-
sto∏ b´dzie fundamentem dzie∏a, które On
za∏o˝y. Samo natomiast dzie∏o zosta∏o na-
zwane greckim s∏owem ekklesia, oznacza-
jàcym zgromadzenie, wspólnot´. Dalej,
Chrystus obiecuje Piotrowi przekazanie
kluczy. Znowu pos∏uguje si´ wyra˝eniem
symbolicznym na oznaczenie w∏adzy, pra-
wa rzàdzenia. Przytoczony zapis Ewangelii

jest ujawnieniem zamiarów Zbawiciela.
Zosta∏y one zrealizowane dopiero po
zmartwychwstaniu, gdy Piotr otrzyma∏ ju˝
wyraêne polecenie: „PaÊ baranki moje…
paÊ owce moje” (J 21, 15-17).
Wybór Piotra i powierzenie mu najwy˝szej
w∏adzy kierowania KoÊcio∏em, zosta∏ jed-
noznacznie zrozumiany i przyj´ty przez
wszystkich aposto∏ów. Âwiadczy to o tym,
˝e nie mieli oni wàtpliwoÊci odnoÊnie rozu-
mienia woli swojego Mistrza. Piotr, od po-
czàtku istnienia KoÊcio∏a, wyst´powa∏ jako
sprawujàcy w∏adz´ zwierzchnià. On naka-
za∏ uzupe∏nienie liczby aposto∏ów po zdra-
dzie Judasza (Dz 1, 15-26), pierwszy za-
bra∏ g∏os w dniu zes∏ania Ducha Âwi´tego
(Dz. 2, 14-41), przewodniczy∏ na soborze
jerozolimskim. Powo∏ujàc si´ na swoje wy-
branie, Êw. Pawe∏ po swoim nawróceniu,
a przed podj´ciem pracy misyjnej, uda∏ si´
do Jerozolimy, aby uzyskaç potwierdzenie
od Piotra (GA 1, 18). Prymat Piotra by∏ po-
wszechnie uznawany w staro˝ytnym ko-
Êciele. Âw. Ireneusz (+ ok. 202) upomina∏:
„Z tym KoÊcio∏em (Rzymskim), dla jego na-
czelnego zwierzchnictwa, musi si´ zgadzaç
ka˝dy KoÊció∏, bo w nim zachowa∏a si´ tra-
dycja apostolska”.
Âw. Cyprian (+ 258) natomiast twierdzi∏:
„Jeden KoÊció∏ i katedra jedna na Piotrze
s∏owem Pana oparta”.
Na soborze chalcedoƒskim (451) zebrani
biskupi wo∏ali: „Piotr przemówi∏ przez usta
Leona (papie˝a)”. Podobnie zachowano

si´ na soborze konstantynopolitaƒ-
skim III (681) po przemówieniu papie˝a
Êw. Agatona.
Poniewa˝ KoÊció∏ trwaç ma do koƒca Êwia-
ta, sam rozum wskazuje, ˝e wybór Piotra
nie odnosi∏ si´ jedynie do jego osoby, ale
by∏ ustanowieniem specjalnego urz´du na-
uczycielskiego i pasterskiego. Dlatego po
jego Êmierci wybrano nast´pc´, uznajàc
w nim przed∏u˝enie w∏adzy Piotrowej. Tak
dzieje si´ po zgonie ka˝dego papie˝a,
a nazywa si´ to sukcesjà apostolskà, czyli
nast´pstwem na rzymskiej stolicy biskupiej.
Wyrazem uznawania prymatu papie˝a jest
przybywanie biskupów diecezjalnych, co
pi´ç lat, z pielgrzymkà ad limina apostolo-
rum (do progów apostolskich), aby z∏o˝yç
sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci. Bi-
skupstwo rzymskie papie˝a ma swoje uza-
sadnienie w fakcie przeniesienia si´ Piotra
z Palestyny do Rzymu. Decyzja ta zosta∏a
powzi´ta ze wzgl´dów praktycznych.
Rzym, b´dàc stolicà ówczesnego Êwiata,
posiada∏ najlepsze warunki komunikacyj-
ne, a te u∏atwia∏y wykonywanie w∏adzy. Tu-
taj Piotr poniós∏ Êmierç m´czeƒskà w cza-
sach cesarza Nerona, a jego grób znajdu-
je si´ w Watykanie. Papie˝e, dla podkreÊle-
nia to˝samoÊci sprawowanego urz´du
i zachowania tradycji, kierujà KoÊcio∏em
z tego w∏aÊnie miasta.

ks. kpt. Antoni Gorzandt

DROGA – PRAWDA – ˚YCIE

PRYMAT PIOTRA

Biskup Rzymu i nast´pca Êw. Piotra,

jest „trwa∏ym i widzialnym êród∏em

i fundamentem jednoÊci zarówno bi-

skupów, jak rzeszy wiernych”. Biskup

rzymski z racji swego urz´du, mianowi-

cie urz´du zast´pcy Chrystusa i Paste-

rza ca∏ego KoÊcio∏a, ma pe∏nà, najwy˝-

szà i powszechnà w∏adz´ nad KoÊcio-

∏em i w∏adz´ t´ zawsze ma prawo wy-

konywaç w sposób nieskr´powany.
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Okres zimowy kojarzy nam si´ ze
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia,
których to sobie nie wyobra˝amy
bez tradycyjnego kol´dowania. 
W polskiej tradycji muzycznej Na-
rodzenie Paƒskie zajmuje szcze-
gólne miejsce. Âwiadczy o tym
przesz∏o czterysta, mniej lub bar-
dziej znanych, kol´d stawiajàcych
nas w Êwiatowej czo∏ówce. Na
rynku fonograficznym mo˝emy
przebieraç w rozmaitych wykona-
niach i opracowaniach pieÊni bo-
˝onarodzeniowych. 
Firma DUX proponuje nam kol´-
dy Paw∏a ¸ukaszewskiego.
Kompozycje zarejestrowane na
krà˝ku zosta∏y u∏o˝one w sposób
przybli˝ajàcy uk∏ad kalendarza
liturgicznego w KoÊciele katolic-
kim.
WÊród utworów znajdziemy za-
równo Êpiewy popularne, jak
i zupe∏nie nowe. 
Kompozytor znakomicie po∏àczy∏
tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Ude-

rza wspania∏e wyczucie i znajo-
moÊç faktury chóralnej. Niezwy-
k∏a jest pomys∏owoÊç z jakà ka˝-
da kol´da zosta∏a przedstawiona.
Pawe∏ ¸ukaszewski pokaza∏, ˝e
nale˝y do najwybitniejszych kom-
pozytorów polskich m∏odego po-
kolenia. 
Wykonawcà utworów jest Polski
Chór Kameralny Schola Canto-
rum Gedanensis, pod dyrekcjà
Jana ¸ukaszewskiego. Zespó∏ na-
le˝y do czo∏ówki chórów europej-
skich, a poprzez promocj´ rodzi-
mej twórczoÊç jest prawdziwym
ambasadorem polskiej kultury. 
Chór Êpiewa wi´cej ni˝ znakomi-
cie – wspania∏a emisja g∏osu,
niezwykle interesujàce interpreta-
cje.
Po∏àczenie dwóch wybitnych ele-
mentów: kompozytora i zespo∏u
wykonawczego, mog∏o daç jedy-
nie dzie∏o doskona∏e. I taka jest
w∏aÊnie p∏yta z kol´dami Paw∏a
¸ukaszewskiego. 

Âwi´ty Fabian zosta∏
wybrany papie˝em,
jako nast´pca Ante-
rusa, 10 stycznia
236 roku. SzeÊç-
dziesiàt lat póêniej
Euzebiusz b´dzie

opowiada∏, ˝e sta∏o si´ tak ze wzgl´du
na szczególne wydarzenie. Otó˝ Fabian,
który znalaz∏ si´ na zebraniu kleru i ludu,
zwo∏anym w celu wyboru papie˝a, nie by∏
przewidziany na kandydata, ale niespo-
dziewanie na jego g∏owie spoczà∏ go∏àb.
Wszyscy zebrani poczytali to oczywiÊcie

za widomy znak Bo˝y. Jakkolwiek by by∏o,
te i inne opowiadania Êwiadczà o trwa∏ej
pami´ci, jakà po sobie ten Êwi´ty papie˝
zostawi∏. 
Na stolicy Piotrowej kierowa∏ czternaÊcie lat
w okresie wzgl´dnego spokoju. Papie˝ ten
zas∏u˝y∏ si´ przede wszystkim tym, ˝e umoc-
ni∏ i przeorganizowa∏ KoÊció∏ rzymski. Zajà∏
si´ te˝ troskliwie cmentarzami chrzeÊcijaƒ-
skimi. Podzieli∏ te˝ miasto na siedem diako-
nii i powierzy∏ je zorganizowanym ekipom
duchownych. To jemu KoÊció∏ zawdzi´cza
uszeregowanie stopni wiodàcych do ka-
p∏aƒstwa, które przetrwa∏o a˝ do naszych

czasów. Posiadamy tak˝e dowody na to, 
˝e kontaktowa∏ si´ ˝ywo i autorytatywnie
z innymi KoÊcio∏ami, zw∏aszcza afrykaƒ-
skim i aleksandryjskim. Kiedy za Decjusza
wybuch∏o nowe przeÊladowanie, Fabian ry-
ch∏o sta∏ si´ jego ofiarà. Zginà∏ w wi´zieniu
lub na arenie 20 stycznia 250 roku. Pocho-
wano go na cmentarzu Kaliksta. Tam to
s∏ynny archeolog De Rossi odkry∏, w ro-
ku 1854, p∏yt´ nagrobnà z jego imieniem
wypisanym po grecku. Natomiast w 1915
roku znaleziono w bazylice Êw. Sebastia-
na sarkofag papie˝a z napisem pochodzà-
cym z X wieku.
W ikonografii cz´sto jest przedstawiany ja-
ko papie˝ z mieczem, z go∏´biem, z pasto-
ra∏em w kszta∏cie krzy˝a, z ksi´gà, ze Êw.
Sebastianem lub w geÊcie b∏ogos∏awieƒ-
stwa.
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Warto pomyÊleç

Leszek Mateusz Gorecki

Kol´dy 
Paw∏a 
¸ukaszewskiego

MyÊli
nieprzedawnione

Pokój, o którym mówi∏ Jezus, 
to pokój zjednoczenia z Bogiem. 

Mo˝na zachowaç go 
w czasie burzy i wojen.

ks. J. Twardowski

Niebanalne 
˝yciorysy

Âwi´ty Fabian
patron garncarzy i konwisarzy
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która pochowa∏a m´˝a. Duszpasterz na te wy-
darzenia nie mo˝e byç oboj´tny. Dlatego kol´-
da tak bardzo si´ przydaje. Przyj´cie kap∏a-
na w czasie kol´dy jest tak˝e znakiem, ̋ e miesz-
kajàca na tym terenie rodzina przyznaje si´
do przynale˝noÊci do parafialnej wspólnoty.
Wszyscy przyjmujàcy po kol´dzie sà zapisani
w kartotece parafialnej, co bardzo u∏atwia za-
∏atwianie w kancelarii parafialnej ró˝nych za-
Êwiadczeƒ dla celów koÊcielnych.
Kolejnym, niezmiernie wa˝nym wymiarem wi-
zyty duszpasterskiej jest fakt, i˝ Chrystus uto˝-
samia si´ z kap∏anami, którzy podejmujà mi-
sj´ apostolskà. „Kto was przyjmuje, Mnie przyj-
muje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego,
który Mnie pos∏a∏” (Mt 10,40). Jezus poleci∏
aposto∏om: „Gdy do jakiegoÊ domu wejdzie-
cie, najpierw mówcie Pokój temu domowi! Je-
Êli tam mieszka cz∏owiek godny pokoju, wasz
pokój spocznie na nim” (¸k 10,5-6). Chrystus
wysy∏a swoich uczniów przez wieki – dziÊ ich
nast´pcom, kap∏anom, poleca, aby b∏ogos∏a-
wili, nieÊli pokój, ale te˝, gdy istnieje taka po-
trzeba, napominali, karcili, przypominali
o w∏aÊciwym porzàdku wartoÊci. Hierarchicz-
noÊç KoÊcio∏a, pewna gradacja, która przek∏a-
da si´ na odpowiedzialnoÊç za KoÊció∏,
za zbawienie, domaga si´ tego.

Kontrowersje budzi nieraz fakt, i˝ podczas „ko-
l´dy” zbierane sà ofiary na potrzeby KoÊcio∏a
– tzw. koperty. Jest to bardzo stary zwyczaj, nie
tylko zresztà polski. Nie jest to „op∏ata za wizy-
t´”, jak to niektórzy sk∏onni sà pojmowaç. Po-
wiedzmy sobie wyraênie – ksiàdz nie przycho-
dzi po pieniàdze! Ofiara pieni´˝na nie jest wa-
runkiem wizyty duszpasterskiej! Wiadomo jaka
jest sytuacja materialna wielu rodzin. Je˝eli nie
staç nas na z∏o˝enie ofiary, nie musimy si´ z te-
go powodu t∏umaczyç, ani czuç si´ nieswojo.
Natomiast, je˝eli kogoÊ staç na to, mo˝e z∏o˝yç
ofiar´. Jest ona wyrazem ̋ ywej troski o funkcjo-
nowanie wspólnoty parafialnej. Wi´ksza cz´Êç
tych ofiar przeznaczana jest na ró˝ne cele,
m.in. na utrzymanie seminarium duchownego,
na dzia∏alnoÊç charytatywnà, dokonywanie nie-
zb´dnych prac remontowych w Êwiàtyni, podej-
mowane sà nowe inwestycje. Cz´Êç zebranych
pieni´dzy jest przeznaczona dla ksi´dza, jest to
pewnego rodzaju premia czy trzynasta pensja
– jakà mamy w zak∏adach pracy. Potrzeb jest
wiele i wielu ludzi to rozumie i okazuje wielkà
hojnoÊç. Warto wspomnieç, ˝e w nowej wersji
przykazaƒ koÊcielnych przykazanie V wprost
nakazuje obowiàzek troski o potrzeby wspólno-
ty KoÊcio∏a. I pami´tajmy o jednym: nikt nikogo
nie zmusza do sk∏adania ofiary przy okazji wi-
zyty kol´dowej – wa˝niejsza od jej istnienia, czy
wysokoÊci, jest szczera wola s∏u˝enia i dzielenia

si´ tym, czym Bóg w swojej ∏askawoÊci obda-
rzy∏.
I jeszcze jedna sprawa: „krótkoÊç” wizyty. To
faktycznie jest problem. JeÊli parafia liczy kil-
ka tysi´cy rodzin, trudno jest wszystkim po-
Êwi´ciç odpowiednio du˝o czasu. W praktyce
jest tak, ˝e wiele osób nie ma ochoty na d∏u˝-
szà rozmow´ z ksi´dzem… Wystarczy im kil-
ka minut. Sà te˝ i tacy, którzy pytajà, propo-
nujà rozwiàzania, proszà o pomoc – mate-
rialnà, w mediacji, np. pomi´dzy zwaÊnionymi
ma∏˝onkami, sàsiadami itp., proszà o rozmo-
w´ nt. wiary, moralnoÊci, szukajà swojego
miejsca w KoÊciele. Je˝eli da si´ to „za∏atwiç”
podczas spotkania kol´dowego, na pewno
nikt z duszpasterzy nie poskàpi czasu. Ksi´˝a
te˝ cz´sto umawiajà si´ na spotkania ju˝
po zakoƒczeniu wizyty duszpasterskiej. Jest
wtedy wi´cej czasu. R´cz´, ˝e ka˝dy, kto po-
prosi o pomoc, rozmow´, nie zostanie ode-
s∏any z kwitkiem…
MyÊl´, ˝e ka˝dy, kto zrozumie istot´ wizyty
duszpasterskiej w swoim domu, b´dzie jej
oczekiwa∏ z radoÊcià i wykorzysta ten czas dla
w∏asnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby
spotkania kol´dowe zacieÊnia∏y kontakty ludzi
z duszpasterzami, i aby to przyczynia∏o si´
do naszego coraz wi´kszego zaanga˝owania
w ˝ycie parafii.

Ks. ppor. dr Witold Mach
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Ciàg dalszy ze str. 7

˚agaƒskà Êwiàtyni´ garnizonowà zaszczyci∏
udzia∏em we wspólnej modlitwie Dowódca
Wojsk Làdowych gen. broni Waldemar
Skrzypczak, który na zakoƒczenie tej ˝o∏-
nierskiej modlitwy zapisa∏ w kronice: „Z po-
korà wys∏ucha∏em b∏ogos∏awieƒstwa dla
moich ˚o∏nierzy”. Modlili si´ z nami rów-
nie˝: Dowódca l Warszawskiej Dywizji gen.
dyw. Piotr Czerwiƒski, Szef Sztabu, Zast´p-
ca Dowódcy 2KZ gen. bryg. W∏odzimierz
Potasiƒski, Dowódca 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej gen. bryg. Ireneusz Bartniak.
W pe∏nym komplecie na modlitwie stawili
si´ ze swoimi ˝o∏nierzami genera∏owie wy-
ruszajàcy do Iraku: Dowódca ll LDK Panc.
gen. dyw. Pawe∏ Lamla, Dowódca 34.
BKPanc. gen. bryg. Zdzis∏aw Antczak i Do-
wódca 177. WBZ gen. bryg. Miros∏aw Ró-
˝aƒski. Z-ca Dowódcy 11. LDKPanc gen.
bryg. Miros∏aw Rozmus pe∏ni∏ niejako rol´
gospodarza, gdy˝ gen. dyw. Pawe∏ Lamla
przyjà∏ obowiàzki Dowódcy Wielonarodo-
wej Dywizji Centrum–Po∏udnie w sk∏adzie
Mi´dzynarodowych Si∏ Stabilizacyjnych
w Republice Iraku. WÊród ksi´˝y kapelanów
celebrujàcych przy o∏tarzu byli obecni: Ks.
mjr Jerzy Niedzielski i Ks. kpt. W∏adys∏aw
Jasica – obaj roztoczà duchowà opiek´
nad naszymi ˝o∏nierzami. Przy o∏tarzu
do modlitwy stan´li: Ks. pp∏k Miros∏aw Su-

lek – proboszcz Garnizonu Âwi´toszów ze
swoim wikariuszem Ks. ppor. Adamem Ro-
gackim i Ks. pp∏k Krzysztof Pietrzniak – pro-
boszcz z W´drzyna. 
To religijne spotkanie, poprzedzajàce zbiór-
k´ na placu 34. Brygady Kawalerii Pancer-

nej, wymownie przypomnia∏o nam
wszystkim wydarzenia sprzed
dwóch lat, kiedy IV zmiana PKW
Irak, równie˝ z∏o˝ona z ˝o∏nie-
rzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej, z wielkim l´kiem wyru-
szy∏a pe∏niç t´ pokojowà misj´
pod niezapomnianym dowódz-
twem Genera∏a Skrzypczaka.

Po tamtej, szcz´Êliwej zmianie, pozosta∏a
w naszym koÊciele na skroniach Bia∏ej Ret-
manki z∏ota korona wdzi´cznoÊci. Ufamy,
˝e i tym razem b´dziemy wszystkich witaç
ca∏ych i zdrowych. Tak nam dopomó˝ Bóg!

k.s.

DYWIZYJNE PO˚EGNANIE VIII ZMIANY PKW IRAK
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W pancernym ˚aganiu 3 stycznia 2007
roku uroczystà modlitwà wypraszali-
Êmy bezpieczeƒstwo i ˝o∏nierskà po-
myÊlnoÊç dla wszystkich uczestników
kolejnej – ju˝ ósmej – zmiany stabiliza-
cyjnej w Republice Iraku. 
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Promocja ksià˝ki, po∏àczona z koncertem
kol´d w wykonaniu Zespo∏u Artystycznego
Wojska Polskiego, zosta∏a zorganizowana
w zwiàzku z rokiem obchodów 70. roczni-
cy powstania KoÊcio∏a Garnizonowego pw.
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej na warszaw-
skim osiedlu Boernerowo. Promocj´ pro-
wadzi∏ p∏k Wies∏aw Grudziƒski, który przy-
pomnia∏ m.in. postaç za∏o˝yciela osiedla
p∏k. Ignacego Augusta Boernera, przedwo-
jennego ministra Poczt i Telegrafu, dzia∏a-
cza PPS, ˝o∏nierza 1. Kompanii Kadrowej
Legionów Marsza∏ka Pi∏sudskiego. Minister
Boerner nie by∏ oboj´tny na los swoich
pracowników, szczególnie tych ubo˝szych,
dlatego w sytuacji kryzysu mieszkaniowego
zainicjowa∏ budow´ osiedla domków
drewnianych. – Boernerowo ma równie˝
swoje ma∏e Termopile – mówi∏ p∏k Gru-
dziƒski. – Tu zginà∏ kwiat m∏odzie˝y ˚olibo-
rza, która próbowa∏a si´ przedostaç z upa-
dajàcego Powstania Warszawskiego
do Kampinosu. Tylko 16 ofiar uda∏o si´ 
zidentyfikowaç, pozosta∏e sà bezimienne.
P∏k Grudziƒski, opisujàc zawartoÊç tej po-
zycji, powiedzia∏, ˝e ksià˝ka Pana Raczka
dokumentuje równie˝ powojennà tragedi´
przymusowego wysiedlenia pierwszych
mieszkaƒców osiedla. Musieli si´ zrzekaç
na poczàtku lat 50. swojej w∏asnoÊci
za marne grosze, chocia˝ budowali swoje
domki wielkim kosztem; zaciàgajàc d∏ugo-
terminowe kredyty. Na poczàtku lat 50.
znika te˝ z mapy Warszawy nazwa Boerne-
rowo, a pojawia Bemowo. By∏a to jed-
na z form zacierania przez ówczesnà w∏a-
dz´ zwiàzków z II RP. W ksià˝ce mo˝-
na znaleêç równie˝ bogatà dokumentacj´
zdj´ciowà, prawie 300 zdj´ç pochodzà-
cych z prywatnych archiwów mieszkaƒców.
Czytelnicy zainteresowani historià Warsza-
wy i jej „ma∏ych ojczyzn”, takich jak Boer-
nerowo, znajdà tu Êlady zwiàzków Pryma-
sa Wyszyƒskiego z tym osiedlem na skraju
Puszczy Kampinoskiej (m.in. kazanie
z konsekracji KoÊcio∏a).
Ksià˝ka ukaza∏a si´ m.in. dzi´ki sponso-
ringowi Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa. Minister Andrzej Przewoênik,
obecny na prezentacji ksià˝ki, podkreÊli∏,

˝e celem dzia∏ania instytucji, której prze-
wodzi, jest m.in. przywracanie podmioto-
woÊci lokalnym spo∏ecznoÊciom. Bo na
poziomie wi´zi lokalnych budowana jest
to˝samoÊç, kultura i doÊwiadczenie dziejo-
we kraju. – Boernerowo – powiedzia∏ mi-
nister Przewoênik – jest przyk∏adem takiej
spo∏ecznoÊci lokalnej, która odegra∏a zna-
czàcà rol´ w dziejach Warszawy.
Ta ksià˝ka jest ho∏dem – podkreÊli∏ minister
– z∏o˝onym wszystkim ludziom, którzy two-
rzyli t´ wspólnot´. WÊród nich wielkà rol´
odegra∏ KoÊció∏. 
Autor, Pan Jerzy Bogdan Raczek podzi´ko-
wa∏ osobom, dzi´ki którym ta ksià˝ka mo-
g∏a powstaç. Pan Raczek jest cz∏onkiem
Akcji Katolickiej przy boernerowskiej para-
fii i z pasjà zajmuje si´ turystykà i krajo-
znawstwem. Jako krajoznawca wyznaje
zasad´, ˝e jego obowiàzkiem jest pozna-
nie i promocja wiedzy na temat najbli˝szej
okolicy. Ksià˝ka jest owocem dwóch lat
rzetelnej kwerendy, rozmów, spotkaƒ,
wspomnieƒ ludzi, którzy sà m.in. bohate-
rami tej ksià˝ki – dawnych i obecnych
mieszkaƒców osiedla. Intencjà Autora by-
∏a równie˝ ch´ç zadoÊçuczynienia i z∏o˝e-

nia ho∏du pierwszym mieszkaƒcom osie-
dla za krzywd´, którà im wyrzàdzono.
Jerzy Bogdan Raczek napisa∏ w dedykacji:
„Tej, co w Ostrej Êwieci Bramie, z proÊbà
o dalszà opiek´ i ∏aski dla mieszkaƒców
Boernerowa i naszej wspólnoty parafial-
nej”.
Jak wyzna∏ wzruszony Autor, ta ksià˝ka jest
te˝ jego osobistym votum dla Matki Bo˝ej
z Wilna za ∏aski, jakich dozna∏ on sam i je-
go rodzina w sytuacjach, wydawa∏oby si´,
beznadziejnych. Jako gorliwy cz∏onek Akcji
Katolickiej, autor traktuje t´ prac´ jako
swojà powinnoÊç i wk∏ad we wspó∏prac´
z hierarchià koÊcielnà w dziele misji apo-
stolskiej KoÊcio∏a Katolickiego.
Ksià˝ka zosta∏a wydana nak∏adem Oficyny
Wydawniczej RYTM.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 
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Boernerowo i jego Êwiàtynia

Ksià˝ka – votum dla Matki Bo˝ej z Wilna
– Wojskowa wspólnota parafialna na Boernerowie rodzi∏a si´ w mieszkaniu wojsko-
wego, mjr. W∏adys∏awa Gliƒskiego (1932 r.). P∏k Leopold Gebel ufundowa∏ obraz
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej (1936 r.). To wojskowi poprosili o kapelana wojskowe-
go, i to wojskowi mieszkaƒcy Boernerowa chcieli, ˝eby najpierw zbudowany by∏ ko-
Êció∏, a potem szko∏a, choç sta∏o si´ odwrotnie – powiedzia∏ Wikariusz Biskupa Po-
lowego ks. plk S∏awomir ˚arski – podczas promocji ksià˝ki Jerzego Bogdana Racz-
ka „Boernerowo i jego Êwiàtynia”. – W imieniu Biskupa Polowego chcia∏bym po-
dzi´kowaç Panu Jerzemu Bogdanowi Raczkowi i Ks. pra∏atowi Janowi Domianowi
za t´ cennà inicjatyw´ wydania ksià˝ki dokumentujàcej powstanie Boernerowa i je-
go wojskowej parafii – powiedzia∏ 7 stycznia 2007 r., na promocji ksià˝ki w klubie
WAT, ks. p∏k S∏awomir ˚arski. 
Dzi´ki wierze ludzi w mundurach, którzy budowali i obronili swojà Êwiàtyni´, ma-
my dziÊ w Warszawie trzecià du˝à parafi´ wojskowà.
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Regulamin konkursu ustalono dawno,
a jest on prosty i jednoznaczny: dowolnoÊç
wykorzystanego materia∏u i koncepcji, nie-
okreÊlona wielkoÊç stajenki betlejemskiej
oraz nieograniczona liczba ch´tnych arty-
stów-amatorów w marynarskich mundu-
rach. 
Tegoroczne szopki majà oÊwietlenie,
sztuczny Ênieg, figurki z masy solnej, a na-
wet jedna z nich zosta∏a wypieczona z pier-
nika i przyozdobiona lukrem.
Autorzy najpi´kniejszych szopek sà nagra-
dzani przez Dowódc´ Marynarki Wojennej
i Dziekana Marynarki Wojennej, albowiem
pod ich patronatem organizowany jest
konkurs.
Jak co roku szopki bo˝onarodzeniowe, wy-
konane przez marynarzy, zosta∏y wystawio-
ne na aukcj´. W tym roku twórcy szopek
postanowili, aby pieniàdze uzyskane z au-
kcji przeznaczyç na leczenie swojego kole-
gi, który uleg∏ wypadkowi samochodowe-
mu i jest w trakcie rehabilitacji. 

Rozstrzygni´cie konkursu odby∏o si´ w Ko-
Êciele Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksy-
wiu w czwartek, 21 grudnia, o godzi-
nie 14:00. Nagrod´ dowódcy MW zdobyli:
mar. Marcin Kuchta (Centralna Sk∏adnica
Marynarki Wojennej), 
mar. Damian Myszk (Centralna Sk∏adnica
Marynarki Wojennej).
Nagrod´ Dziekana MW przyznano: 
mar. Marcin Sz∏apka (OÊrodek Szkolenia
Nurków i P∏etwonurków), 
mar. ¸ukasz Pip∏owski (OÊrodek Szkolenia
Nurków i P∏etwonurków),
ale na uznanie i podzi´kowanie zas∏u˝yli
wszyscy uczestnicy i autorzy szopek.
W konkursie rywalizowali ma-

rynarze s∏u˝by zasadniczej
z Portu Wojennego w Gdyni,
OÊrodka Szkolenia Nurków
i P∏etwonurków, Centralnej
Sk∏adnicy MW oraz Brygady
Lotnictwa Marynarki Wojennej.
W noc wigilijnà, zaraz po pa-

sterce, w KoÊciele Marynarki
Wojennej w Gdyni-Oksywiu od-
by∏a si´ aukcja szopek. Wzi´∏o
w niej udzia∏ kilkadziesiàt osób.
Szopki sprzedano za ∏àcznà su-
m´ 3360 z∏otych. Najwy˝szà ce-
n´ uzyska∏a szopka wykona-
na przez marynarzy z 3. Flotylli
Okr´tów. Zosta∏a wykupiona
za kwot´ 1500 z∏otych przez Do-

wództwo Marynarki Wojennej (pieniàdze
na ten cel zebrali pracownicy Dowództwa
MW podczas spotkaƒ op∏atkowych). Po-
nadto w∏aÊcicielami szopek zostali: Ma∏-
˝onka Rektora Akademii Marynarki Wojen-
nej, Komandor z dowództwa MW, Okr´t
ORP KoÊciuszko, Ks. Pra∏at Próchniak i Ka-
pelan jednej z Jednostek MW.
Bogu niech b´dà dzi´ki za ten Êwi´ty czas,
który dopomóg∏ nam otworzyç serca i oczy
na potrzeby bliênich. Chcia∏oby si´ zaÊpie-
waç w duchu wdzi´cznoÊci kol´d´ w nieco
zmodyfikowanej wersji: „Do szopy, hej,
˝o∏nierze do szopy, bo tam cud…”

Ks. por. Tomasz Koczy / jes
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Marynarska aukcja szopek bo˝onarodzeniowych
dla chorego kolegi 

Od 16. lat marynarze s∏u˝by zasadni-
czej wykonujà w okresie przedÊwià-
tecznym szopki bo˝onarodzeniowe.
T́  tradycj´ zapoczàtkowali ˝o∏nierze
OÊrodka Szkolenia Nurków i P∏etwo-
nurków Wojska Polskiego z Oksywia.
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¸àkta Górna
W dniu 1 stycznia 2007 roku Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski
prze˝ywa∏ UroczystoÊç Âwi´tej Bo˝ej Rodzi-
cielki w wiejskiej parafii w ¸àkcie Górnej (Be-
skid Wyspowy). Ks. Hieronim, student Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie, po-
magajàcy w duszpasterstwie, powita∏ Ksi´dza
Biskupa podkreÊlajàc, ˝e parafi´ spotka∏
wielki zaszczyt z powodu odwiedzin tak za-
cnego GoÊcia. Ordynariusz Wojskowy w s∏o-
wie wst´pnym wspomnia∏ o polskich ˝o∏nie-
rzach pe∏niàcych s∏u˝b´ na misjach pokojo-
wych i stabilizacyjnych. Zach´ci∏ do modlitwy
w intencji pokoju na ca∏ym Êwiecie oraz w in-
tencji polskich ˝o∏nierzy, którzy cz´sto z nara-
˝eniem ˝ycia wype∏niajà swojà misj´. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. Proboszcz Parafii
ks. Stanis∏aw Szczygie∏ podzi´kowa∏ Ksi´-
dzu Biskupowi za celebr´ Mszy Êw. i wyg∏o-
szone s∏owo. Wszystkim uczestnikom liturgii
z∏o˝y∏ noworoczne ˝yczenia. Zjk

Warszawa
Abp S∏awoj Leszek G∏ódê, Biskup Warszaw-
sko-Praski przewodniczy∏ 3 stycznia Mszy
Êw. koncelebrowanej w intencji gen. dyw.
Jana Klejszmita, by∏ego dowódcy Garnizo-
nu Warszawa i obecnego dowódcy gen.
bryg. Kazimierza Gilarskiego. Genera∏owie
dzi´kowali Bogu za dotychczasowà s∏u˝b´.
W homilii Biskup Polowy WP gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski powiedzia∏, ˝e naprawd´ chlu-
biç powinniÊmy si´ jednà znajomoÊcià:
przyjaênià z Chrystusem. „JesteÊmy Jego
przyjació∏mi, gdy zachowujemy Jego przy-
kazanie mi∏oÊci. (...) JesteÊmy Jego przyja-
ció∏mi, bo odda∏ za nas swoje ˝ycie i obja-
wi∏ nam ca∏à prawd´, jakà us∏ysza∏ od Oj-
ca, stwórcy wszechrzeczy” – powiedzia∏. 
Bp P∏oski przypomnia∏ drog´ s∏u˝by gen.
dyw. Klejszmita i gen. bryg. Gilarskiego. 
Czytanie liturgiczne przeczyta∏ syn gen.
bryg. Gilarskiego, a córka gen. dyw. Klejsz-
mita odczyta∏a wezwania modlitwy po-
wszechnej. 
Msz´ Êw. koncelebrowali: ks. p∏k S∏awomir
˚arski, Wikariusz Generalny Biskupa Polo-
wego WP, ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Ku-
rii Polowej, ks. p∏k Robert Mokrzycki, pro-
boszcz Katedry Polowej i dyrektor Caritas
Ordynariatu Polowego WP i ks. p∏k Jan Do-
mian, dziekan Dowództwa Garnizonu War-
szawa i kapelan Instytucji Centralnych
MON i Sztabu Generalnego WP. 

Rch

Kielce
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski udzieli∏ 7 stycznia 2007 r. sakra-
mentu bierzmowania 58. m∏odym osobom
z parafii wojskowej w Kielcach. Msz´ Êw. wraz
z Ordynariuszem Wojskowym celebrowa∏ Kanc-
lerz Kurii Polowej WP ks. pra∏. kmdr Leon Szot. 
Na poczàtku liturgii Proboszcz Parafii ks. kan.
pp∏k Adam Prus przywita∏ Ksi´dza Biskupa i po-
prosi∏ o modlitw´ w intencji m∏odzie˝y bierzmo-
wanej. M∏odzie˝ na zapytanie Biskupa, jakich
∏ask oczekujà od Boga w sakramencie bierzmo-
wania, odpowiedzia∏a: „Pragniemy, aby Duch
Âwi´ty, którego otrzymamy, umocni∏ nas
do m´˝nego wyznawania wiary i do post´po-
wania wed∏ug jej zasad”. 
W kazaniu Ordynariusz Wojskowy skierowa∏
do m∏odzie˝y s∏owa zach´ty, aby w swoim Êro-
dowisku Êwiecili przyk∏adem, a w prowadzeniu
dobrego ˝ycia dopomo˝e im Duch Âwi´ty. 
Na zakoƒczenie liturgii Biskup poÊwi´ci∏ ofiaro-
wane przez m∏odzie˝ ornaty przeznaczone dla
koÊcio∏a garnizonowego. 
M∏odzie˝ podzi´kowa∏a Biskupowi za obec-
noÊç, modlitw´ i – jak powiedzia∏ jej przedsta-
wiciel – za „dar jedyny i niepowtarzalny, Bo˝e-
go Ducha, który dziÊ sta∏ si´ naszym udzia∏em
przez w∏o˝enie Twoich ràk”. M∏odzie˝ podzi´ko-
wa∏a tak˝e rodzicom, katechetce Urszuli Zar´-
bie, ksi´dzu proboszczowi oraz ksi´˝om wika-
riuszom: ks. S∏awomirowi Dalczyƒskiemu oraz
ks. Arkadiuszowi Borusiƒskiemu. 
Na koniec spotkania m∏odzie˝ bierzmowa-
na poprosi∏a Ksi´dza Biskupa o zrobienie pa-
miàtkowego zdj´cia. Zjk

Mons
Âwi´to Objawienia Paƒskiego, zwane te˝
Âwi´tem Trzech Króli, by∏o uroczyÊcie cele-
browane w Bazie Operacyjnej NATO
w Mons – poinformowa∏ p∏k Miros∏aw Ban-
sik, zast´pca Polskiego Przedstawiciela Na-
rodowego. 
Na UroczystoÊç przyby∏a spora grupa ro-
dzin wojskowych na czele z gen. dyw. Sta-
nis∏awem Krysiƒskim. Podczas Homilii ks.
pp∏k Augustyn Ros∏y, kapelan w Polskim
Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komi-
tecie Wojskowym Organizacji Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego w Brukseli, podkreÊli∏
istot´ Êwi´ta emanujàcego Prawdà o Bogu. 
Ksiàdz kapelan podzi´kowa∏ w homilii
za opiek´ Biskupa Polowego i kapelanów,
którzy prowadzà KoÊció∏ Wojskowy w Praw-
dzie i Mi∏oÊci do domu Ojca. 
Podczas modlitwy „Ojcze nasz” kapelan po-
prosi∏ wiernych, aby podeszli do o∏tarza i trzy-
majàc si´ za r´ce odmówili modlitw´ Paƒskà. 
Po Mszy Êwi´tej gen. dyw. Stanis∏aw Krysiƒ-
ski wr´czy∏ dzieciom podarunki. 
Ksiàdz Kapelan przypomnia∏ dzieciom o Ob-
razie Mi∏osierdzia Bo˝ego, który poÊwi´ci∏ Bi-
skup P∏oski. Zapyta∏ te˝ o to, czy pami´tajà,
jaki dar parafia otrzyma∏a w relikwiarzu
od Sióstr OpatrznoÊci Bo˝ej. „Dzisiaj uÊwia-
damiamy sobie jak wielki dar Bo˝ej Opatrz-
noÊci mamy, dzi´kujàc za Naszà Parafi´,
i Nasz Ordynariat Polowy” – powiedzia∏. 

Mb

Bagdad
W przeddzieƒ UroczystoÊci Objawienia Paƒskiego, 5 stycznia 2006 roku, w polskiej ambasadzie
w Bagdadzie odprawiona zosta∏a Msza Êw. Z proÊbà o wspólnà modlitw´ wystàpi∏ Stanis∏aw
Smoleƒ, Ambasador RP w Iraku oraz p∏k Zbigniew Praszcza∏ek, attache wojskowy. Eucharysti´
sprawowa∏ ks. pp∏k Miros∏aw Kwiatkowski, kapelan Mi´dzynarodowej Dywizji Centrum-Po∏udnie,
duszpasterzujàcy polskim ˝o∏nierzom w Ad Diwaniyah. Towarzyszy∏ mu sier˝. Tomasz WiÊniewski,
który zapewni∏ opraw´ muzycznà. Eucharysti´ poprzedzi∏a spowiedê dla ch´tnych. Na Mszy Êw.
zgromadzili si´ pracownicy MSZ oraz ˝o∏nierze Biura Ochrony Rzàdu. 
By∏a to pierwsza Eucharystia w tym miejscu, ale chyba nie ostatnia. Potrzeb´ takich chwil widzà
bowiem wszyscy, którzy to modlitewne spotkanie, w tak specyficznym miejscu i czasie, prze˝yli.
Po modlitwie by∏ czas na wspólnà kolacj´ i d∏ugie rozmowy podczas których ks. kapelan mia∏
mo˝noÊç zapoznaç si´ ze specyfikà s∏u˝by w tym miejscu. Jak jest ona niebezpieczna niech Êwiad-
czy fakt, ˝e polska ambasada jest po∏o˝ona w „czerwonej”, niebezpiecznej strefie Bagdadu i wo-
kó∏ s∏ychaç wybuchy i strza∏y na ulicach, a ka˝dy wyjazd obarczony jest du˝ym ryzykiem. 

Mk
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