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Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem cia∏a i ducha, jesteÊcie
najbardziej zjednoczeni z krzy˝em Chrystusa, a równoczeÊnie 
jesteÊcie najbardziej wymownymi Êwiadkami mi∏osierdzia Bo˝ego.

Benedykt XVI
Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia, 27 maja 2006 r., Kraków-¸agiewniki
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Choroba staje si´ nieuchronnie czasem próby
i wymaga trzeêwego spojrzenia na swojà oso-
bistà sytuacj´. Post´p nauk medycznych cz´sto
dostarcza Êrodków, przynajmniej w sferze fi-
zycznej, do sprostania temu wyzwaniu. ˚ycie
ludzkie samo w sobie podlega jednak ograni-
czeniom i, wczeÊniej czy póêniej, koƒczy si´
Êmiercià. Jest to doÊwiadczenie, któremu pod-
lega ka˝da istota ludzka i do którego ka˝dy
musi si´ przygotowaç. Mimo post´pów w na-
uce nie mo˝na znaleêç lekarstwa na ka˝dà
chorob´ i dlatego w szpitalach, hospicjach
i domach opieki, na ca∏ym Êwiecie, spotykamy
si´ z cierpieniem wielu naszych braci i sióstr,
którzy sà nieuleczalnie i cz´sto Êmiertelnie cho-
rzy. Ponadto, wiele milionów ludzi w naszym
Êwiecie ˝yje w sanitarnie z∏ych warunkach i do-
Êwiadcza braku dost´pu do, tak bardzo im po-
trzebnych, Êrodków medycznych, cz´sto ele-
mentarnych, co sprawia, ˝e liczba ludzi uzna-
wanych za nieuleczalnie chorych wzrasta. 
KoÊció∏ pragnie wspieraç nieuleczalnie i Êmier-
telnie chorych, apelujàc o takà polityk´ socjal-
nà, która pomo˝e wyeliminowaç przyczyny
wielu chorób i poprzez nawo∏ywanie o popra-
w´ poziomu opieki nad umierajàcymi i tymi,
dla których niedost´pne sà Êrodki medyczne.
Istnieje potrzeba promowania takich dzia∏aƒ,
które stworzà warunki, w jakich cz∏owiek mo˝e
z godnoÊcià znosiç nawet nieuleczalnà choro-
b´ i Êmierç. Trzeba tutaj koniecznie, raz jesz-
cze, podkreÊliç potrzeb´ zwi´kszenia liczby
oÊrodków opieki paliatywnej, zapewniajàcych
ca∏kowità opiek´, ofiarujàc chorym humanitar-
ne i duchowe wsparcie, którego potrzebujà.
Jest to prawo ka˝dej istoty ludzkiej, a my, wszy-
scy, musimy tego prawa broniç.
Chc´ tak˝e wyraziç poparcie dla wysi∏ków
tych, którzy codziennie pracujà, aby nieule-

czalnie i Êmiertelnie chorym, i ich rodzinom,
zapewniç odpowiednià i troskliwà opiek´. Ko-
Êció∏, naÊladujàc Mi∏osiernego Samarytanina,
zawsze okazywa∏ szczególnà trosk´ dotkni´-
tym niemocà. Poprzez swoich cz∏onków i in-
stytucje stoi u boku cierpiàcych i umierajà-
cych, starajàc si´ o zapewnienie im godnoÊci
w tych znaczàcych momentach ludzkiej egzy-
stencji. Wielu jest takich ludzi – pracowników
s∏u˝by zdrowia, duszpasterzy i wolontariuszy
– oraz instytucji, które na ca∏ym Êwiecie nie-
strudzenie s∏u˝à chorym w szpitalach i oÊrod-
kach opieki paliatywnej, na ulicach miast,
w osiedlach mieszkaniowych i parafiach.
Zwracam si´ teraz do Was, moi drodzy bracia
i siostry, którzy cierpicie z powodu nieuleczal-
nych i Êmiertelnych chorób. Zach´cam was
do kontemplacji cierpieƒ Chrystusa ukrzy˝o-
wanego i, w jednoÊci z Nim, zwrócenia si´
do Boga Ojca z ca∏kowitym zaufaniem, ˝e
ka˝de ˝ycie, a wasze ˝ycie w szczególnoÊci,
jest w Jego r´kach. Ufajcie, ˝e wasze cierpie-
nie, z∏àczone z Chrystusowym, przyniesie
owoc dla KoÊcio∏a i Êwiata w ich potrzebach.
Prosz´, aby Pan umocni∏ waszà wiar´ swojà
mi∏oÊcià, szczególnie w czasie tej próby, której
doÊwiadczacie. Mam nadziej´ ˝e, gdziekol-
wiek jesteÊcie, zawsze znajdziecie duchowe
wsparcie i si∏´ potrzebnà do podtrzymywania
waszej wiary i zbli˝enia si´ do Ojca ˚ycia. Ko-
Êció∏, poprzez kap∏anów i pracowników pasto-
ralnych, pragnie wam pomóc, stojàc u wasze-
go boku, niosàc pomoc w waszych potrze-
bach i, w ten sposób, uobecniajàc Chrystuso-
we mi∏osierdzie wobec cierpiàcych.

Benedykt XVI, Papie˝, 
fragment XV Or´dzia na Âwiatowy Dzieƒ Chorego

Watykan, 8 grudnia 2006 r.

2 lutego – Ofiarowanie Paƒskie
Dzisiejsze Êwi´to Ofiarowania Paƒskiego, zwane w tradycji polskiej
tak˝e Êwi´tem Matki Bo˝ej Gromnicznej, jest dniem szczególnej mo-
dlitwy w intencji osób konsekrowanych. To ci, którzy autentycznie
pragnà ˝yç duchem Ewangelii w czystoÊci, ubóstwie i pos∏uszeƒstwie.
Jest to tak˝e dzieƒ b∏ogos∏awienia Êwiec, które sà symbolem Chrystu-
sa i ofiarowania si´ Bogu.
Bóg mnie powo∏a∏, abym mu s∏u˝y∏. Kogo mam s∏uchaç, jeÊli nie 
Boga? 

4 lutego – Niedziela
Nasze dzie∏a, nawet te najbardziej odwa˝ne, nie przynoszà owoców,
jeÊli nie sà spe∏nieniem woli Bo˝ej.
Piotr zrobi∏ to, co mu nakaza∏ Pan. Rybacy, pos∏uszni s∏owu Jezusa,
zagarn´li to wielkie mnóstwo ryb, ̋ e sieci ich zacz´∏y si´ rwaç. My tak-
˝e, nawet pomimo naszych osobistych u∏omnoÊci, mo˝emy byç narz´-
dziami wielkich dzie∏ Bo˝ych.

5 lutego – poniedzia∏ek – Âw. Agaty, Dziewicy
i M´czennicy
Agata, którà dziÊ czcimy, odda∏a ˝ycie za Zbawiciela oko∏o 251 roku,
skazana na tortury za wyznanie imienia Jezus. Agata jest patronkà
otwartà na ludzkie sprawy. Szukano jej pomocy przede wszystkim
w trudnych okolicznoÊciach, podczas po˝arów, powodzi i utoni´ç.
Zastanówmy si´, czy nie jest niekiedy tak, ˝e zamiast okazywaç bliê-
nim pomoc i ˝yczliwoÊç, stanowimy dla nich zagro˝enie.

6 lutego – wtorek – Âw. M´czenników: Paw∏a
Miki i Towarzyszy
Âwi´ty Pawe∏ Miki i wspominani dzisiaj razem z nim towarzysze byli
pierwszymi m´czennikami Dalekiego Wschodu. W 1597 roku, gdy wy-
buch∏o przeÊladowanie chrzeÊcijan w Japonii, aresztowano go i pod-
dano torturom, aby wyrzek∏ si´ wiary. W wi´zieniu, w pobli˝u Naga-
saki, spotka∏ si´ z dwudziestoma trzema wyznawcami Chrystusa.
Po torturach obwo˝ono ich po mieÊcie z wypisanym wyrokiem Êmier-
ci. Pawe∏ wykorzysta∏ okazj´, by zebranym t∏umom g∏osiç Chrystusa.

10 lutego – sobota – Âw. Scholastyki, Dziewicy
DziÊ wspominamy w liturgii Êwi´tà Scholastyk´, bliêniaczà siostr´
Êwi´tego Benedykta. ˚yli oni na prze∏omie V i VI wieku. Âwi´ta Scho-
lastyka uczy nas oddawania Bogu czci w postawie pe∏nej pokory i do-
strzegania Jego obecnoÊci nawet w najdrobniejszych rzeczach. Uczy
nas, w jaki sposób us∏yszeç s∏owo Bo˝e nie uszami, lecz sercem, a na-
st´pnie, by na to s∏owo sercem odpowiedzieç.

11 lutego – niedziela – VI Niedziela w ciàgu 
roku
Pan Bóg oczekuje od nas ca∏kowitego zaufania. Pok∏adaç w Nim uf-
noÊç, to znaczy wierzyç, ˝e Pan jest wierny, ˝e nigdy cz∏owieka nie
zdradzi, ani o nim nie zapomni. Kto w Bogu pok∏ada nadziej´ – nie
zawstydzi si´ na wieki. Taka wiara jest potrzebna zw∏aszcza w sytu-
acjach, które po ludzku wydajà si´ beznadziejne. Tak˝e wtedy, gdy
stajemy wobec ludzkiego cierpienia (dziÊ w KoÊciele obchodzimy
Âwiatowy Dzieƒ Chorego).
Niech Pan b´dzie naszà nadziejà, a Jego mi∏osierdzie pokona oskar˝e-
nia naszego serca.

14 lutego – Êroda – Âwi´tych Cyryla i Metode-
go – Patronów Europy.
Czcimy dziÊ Êwi´tych Cyryla i Metodego, aposto∏ów S∏owiaƒszczyzny,
jej wielkich przyjació∏ i obroƒców. Oni stworzyli zr´by s∏owiaƒskiej
kultury. Nie jest wykluczone, ˝e z ich ràk przyjà∏ chrzest ksià˝´ Wi-
Êlan.
W 1980 roku Papie˝ Jan Pawe∏ II og∏osi∏ obu braci, Cyryla i Metodego,
wspó∏patronami Europy, razem ze Êwi´tym Benedyktem. Kim bowiem
by∏ dla Europy Zachodniej Êwi´ty Benedykt, tym dla Europy Ârodko-
wej byli Cyryl i Metody.
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Aby walka z chorobami i wielkimi epidemiami w Trzecim Âwie-
cie napotyka∏a w duchu solidarnoÊci coraz bardziej wielko-
dusznà wspó∏prac´ ze strony rzàdów wszystkich krajów.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY
Na ok∏adce:
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski
nawiedza chorych w szpitalu wojskowym
w ˚arach.

Wasze ˝ycie jest w Jego r´kach

2 lutego 
Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego
Âwiatowy Dzieƒ ˚ycia Konsekrowanego
Âwi´to Matki Bo˝ej Gromnicznej – Êwi´tem Chrystusa
W KoÊciele wschodnim Êwi´to Matki Bo˝ej Gromnicznej, jeszcze wcze-
Êniej zwane Êwi´tem Oczyszczenia NajÊwi´tszej Maryi Panny i obchodzo-
ne 40 dni po narodzeniu Jezusa, zawsze by∏o Êwi´tem Paƒskim. Od So-
boru Watykoƒskiego II znowu je Êwi´tujemy, pami´tajàc o jego biblijnym
kontekÊcie: Mesjasz przychodzi do swojej Êwiàtyni i spotyka w postaciach
Symeona i Anny t´skne oczekiwanie Starego Przymierza.
W tym dniu Êwi´ci si´ te˝ bliskie nastanie nowego czasu. W pewnym sen-
sie jest to Êwi´to, w którym spoglàdamy w przesz∏oÊç, a zarazem w przy-
sz∏oÊç. Dzieci´ Jezus zostaje przyniesione do Êwiàtyni, aby zosta∏o wype∏-
nione Prawo ˚ydowskie. Dzieci´ to jednak pewnego dnia zniesie dawne
Prawo, stanie si´ Êwiat∏oÊcià wszystkich narodów, znakiem i miarà dla
wszystkich ludzi. Fo
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Jubileusze majà swój wymiar celebratywny, spek-
takularny, ale i ten bardziej intymny. Zapisany
w poruszeniach serc i dusz, niedost´pny oczom
i uszom ciekawskich.
Taki charakter ma te˝ Jubileusz, który obchodzi
Ordynariat Polowy. Pó∏prywatne zdj´cie przysz∏e-
go Biskupa Polowego III RP sprzed 16. lat to taki
Êlad, który rozpoczà∏ naszà wspólnà drog´ – woj-
skowej owczarni i jej Pasterza. A by∏y to owce
– pos∏u˝my si´ obrazowaniem ewangelicznym
– przez 50. lat pozbawione swego Pasterza, roz-
proszone, zagubione, zaplàtane w cierniste krza-
ki.... Z Bullà nominacyjnà Jana Paw∏a II z dnia 21
stycznia 1991 roku S∏awoj Leszek G∏ódê z Ok´-
cia pojecha∏ na ul. D∏ugà.
Tam, gdzie jego dwaj poprzednicy Biskup Polowy
Stanis∏aw Gall i Józef Gawlina, w KoÊciele
Garnizonowym przed bia∏à figurà NajÊwi´t-
szej Maryi Panny modlili si´ za Wojsko Pol-
skie i z Wojskiem Polskim. 

Âlady w sercach i pami´ci...
W Kurii Polowej Wojska Polskiego, z siedzibà
na ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego pracujà
Êwiadkowie tego pierwszego spotkania
w pomieszczeniach Kurii, która wtedy mie-
Êci∏a si´ na ul. D∏ugiej przy KoÊciele Garni-
zonowym. Wspominajà atmosfer´ oczeki-
wania na GoÊcia z Watykanu. Charyzmat
nowego pasterza, cz∏owieka czynu, dyna-
micznego od razu da∏ o sobie znaç. Znane
przysz∏emu Biskupowi Polowemu standardy
pracy Kurii Rzymskiej, gdzie pracowa∏
przez 14 lat, by∏y dlaƒ zawsze wzorem, który pró-
bowa∏ zaszczepiç na gruncie kurii wojskowej.
Wszyscy si´ siebie nawzajem wtedy uczyliÊmy;
prowadzi∏ swoich pracowników twardà ojcowskà
r´kà, bywa∏o, ofuknà∏, ale i okazywa∏ wielkie kre-
sowe serce. DziÊ z dystansu lepiej widzimy sens
tych „lekcji pokory”, czasem bolesnego odrywa-
nia od w∏asnego ja, by spojrzeç dalej i g∏´biej.
Zwiàzany z ukochanà Bobrówkà, miejscem swo-
jego urodzenia, uczy∏ nas, jak wa˝ne w ˝yciu ka˝-
dego cz∏owieka jest miejsce, gdzie zakorzenia si´
nasze cz∏owieczeƒstwo – w ojczyênie ziemskiej, by
dorastaç do ojczyzny niebieskiej. Ze swoich po-
dró˝y do wiecznego miasta zawsze przywozi∏
nam ró˝aƒce. To by∏o takie nasze dozbrajanie
modlitewne. W tym Êrodowisku, po latach spusto-
szenia duchowego potrzeba by∏o odbudowy i bu-
dowy koÊcio∏ów i kaplic, budowy struktur, ale na-
de wszystko uczenie abecad∏a religijnego. Nad-
rabianie zaniedbanego ˝ycia sakramentalnego.
DziÊ pewnie nie wszyscy zdajà sobie spraw´, jak
wiele przed nowym Biskupem polowym by∏o pra-
cy, by ten duchowy ugór zaczàç obsiewaç ziar-
nem Ewangelii. OczywiÊcie mia∏ do pomocy swo-
jà duchowà armi´ – ksi´˝y kapelanów. Jedni od-
czuwajàcy po latach g∏ód Boga modlili si´
z wdzi´cznoÊcià w intencji swoich kapelanów, in-
ni trwali w okowach politruckiej ideologii, zwal-
czajàcej KoÊció∏ i jego pasterzy... Nowy biskup
polowy pos∏any zosta∏ przede wszystkim z pos∏u-
gà Mi∏osierdzia, czyli akcjà ratunkowà dla zagro-

˝onych dusz. Po 16. latach wielu otworzy∏o swoje
serca na Mi∏oÊç mi∏osiernà. Âwiadczà o tym choç-
by owoce misji Êwi´tych, które w∏aÊnie trwajà
w Ordynariacie Polowym. Sà to ju˝ drugie misje
swi´te w Ordynariacie Polowym, tym razem og∏o-
szone kanonicznie przez drugiego Biskupa Polo-
wego, gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego, który wy-
szed∏ z szeregów kapelaƒskich. Wierni parafii
wojskowych dzi´kujà za otrzymane ∏aski... i b∏a-
gajà: – „Mój najukochaƒszy Panie, osiem lat te-
mu pos∏u˝y∏eÊ si´ Êwi´tà Faustynà i jej „Dziennicz-
kiem”, aby mnie po 40. latach odzyskaç. Dzi´ku-
j´ Ci za to. DziÊ b´dàc w bardzo smutnym mo-
mencie mojego ˝ycia prosz´ Ci´ o Mi∏osierdzie
Twoje. Jezu, ufam Tobie bez wzgl´du na to, co
zdecydujesz”....” Panie, mam wszystko, nie mam

tylko jednego, mi∏oÊci mojego m´˝a do Ciebie.
Prosz´, nawróç go”.
W konfesjona∏ach parafii wojskowych pos∏uguje
dziÊ wielu kapelanów, którzy stawili si´ w szere-
gach wojska z pomocà duchowà, czasem dla
dzieci, rodzin... swoich dawnych przeÊladowców.
Wielu kapelanów ma bowiem w swojej biografii
kap∏aƒskiej okres s∏u˝by zasadniczej w tzw. jed-
nostkach kleryckich w l. 60. i 70., które komuni-
Êci w wojsku za∏o˝yli, by wyrwaç z serc Chrystuso-
we powo∏anie, odciàgnàç od kap∏aƒstwa m∏o-
dych kleryków. Metody n´kania by∏y perfidne...
Dzisiaj wdzi´czni parafianie i dowództwo wojsko-
we z Bartoszyc, gdzie by∏a taka represyjna jed-
nostka wojskowa, przyznaje ks. Setlakowi, opie-
kunowi duchowemu kleryków, „Huzara”. I to te˝
jest jedna z miar tego jubileuszu... Êlad wspólnej
chrzeÊcijaƒskiej drogi przebaczenia i... wdzi´cz-
noÊci za najtrudniejszà wytrwa∏à mi∏oÊç, która
na z∏o odpowiada dobrem.

Odzyskane skarby
Jak opisaç to, co najwa˝niejsze, to co wydarzy∏o
si´ w ciàgu tych 16 lat istnienia przywróconego
Ordynariatu Polowego. Do jednych przemówià
suche dokumenty, prawne konkrety, które opisujà
rzeczywistoÊç KoÊcio∏a w Wojsku liczbà etatów,
podleg∏oÊci s∏u˝bowych, substancji materialnej
koÊcio∏ów i kaplic. To oczywiÊcie wa˝ny wymiar
zewn´trzny pracy duszpasterskiej, ale i w nim
ukryte sà skarby talentów, ofiarnoÊci ludzi, którzy

swoim profesjonalizmem s∏u˝yli ofiarnie KoÊcio-
∏owi Chrystusowemu. 
To wszystko mo˝na znaleêç na stronie interneto-
wej Ordynariatu Polowego, która równie˝ jest
najm∏odszym trzyletnim dzieckiem tego jubile-
uszu. (www. ordynariat. pl). T́  sfer´ dzia∏alnoÊci
KoÊcio∏a w Wojsku Polskim mo˝na zobaczyç te˝,
zapoznajàc si´ z licznymi wydawnictwami, które
zosta∏y wydane pod patronatem Ordynariatu Po-
lowego. WÊród wielu publikacji mo˝na znaleêç
bogatà literatur´ historycznà – to zaleg∏oÊci z nie-
odrobionej lekcji przesz∏oÊci, kiedy panowa∏a
zmowa nieprzyjaznego milczenia na temat do-
robku duszpasterstwa wojskowego nie tylko
w II RP. DziÊ w szeregach Ordynariatu sà równie˝
kapelani o zainteresowaniach i pasjach history-
ków. Ks. P∏k Marek Weso∏owski i mjr Pawe∏ Pion-
tek wydali np. ostatnio pod egidà Akademii
Obrony Narodowej ksià˝k´ poÊwi´conà „Gene-
ralnemu Dziekanatowi Wojska Polskiego 1945
– 1989”.
Pokaênà cz´Êç dzia∏alnoÊci wydawniczej stanowià
równie˝ publikacje utrwalajàce nauczanie paster-
skie biskupów polowych: S∏awoja Leszka G∏ódzia
i Tadeusza P∏oskiego. Do parafii wojskowych,
do ràk ˝o∏nierzy trafiajà kieszonkowe wydania
Ewangelii, Pisma Âwi´tego.
Mo˝na pokazaç pi´kne przyk∏ady zapa∏u ludzi
Êwieckich, którzy wspó∏pracujà – bez ambicji za-
st´powania kap∏anów – w dzie∏ach parafii woj-
skowych. Choçby Âwidwin ze swoim Festiwalem,

Hrubieszów – to dzia∏ania ewnagelizacyjne
na polu kultury. 
Ilu wspania∏ych ludzi spotka∏am podczas
licznych moich podró˝y reporterskich po pa-
rafiach wojskowych w ca∏ej Polsce, jak wielu
pi´knych Êwiadectw chrzeÊcijaƒskich do-
Êwiadczy∏am w tym Êrodowisku. DziÊ z oka-
zji jubileuszu chcia∏bym serdecznie podzi´-
kowaç za te Êwiadectwa, które nie zawsze
mog∏y si´ znaleêç na ∏amach „Naszej S∏u˝-
by”, a by∏y to najcenniejsze skarby... Skarby
wiary niez∏omnej, którym tak wiele osobiÊcie
zawdzi´czam...
Siedzia∏yÊmy we dwie, ja dziennikarka z da-
lekiej Warszawy, córka wojskowego i ona te˝
córka wojskowego z dalekiego zielonego
garnizonu: – Wie Pani, w naszym koÊciele

(koÊció∏ zbudowany na posowieckiech terenach
w Polsce garnizonowej) moja córka przyst´powa-
∏a niedawno do Komunii Êw. By∏o tak pi´knie
i uroczyÊcie – uÊmiechn´∏a si´. Ale w tym uÊmie-
chu na dnie by∏ jakiÊ smutek. – Pami´tam swojà
komuni´ sprzed lat. – Nie by∏a tak radosna jak
mojej córki. Przy mnie nie by∏o moich rodziców;
by∏am sama wÊród nieznanych dzieci w innej
miejscowoÊci, dla nich by∏ to dzieƒ szcz´Êliwy, a ja
czu∏am si´ taka samotna, bo moja mama i tata
nie mogli byç ze mnà. To wyznanie, ten smutek
przemieszany z radoÊcià ze szcz´Êcia w∏asnego
dziecka. RadoÊç z odzyskanego skarbu wiary
– wartoÊç tego jubileuszu trzeba mierzyç i takà
skalà. A mo˝e przede wszystkim?

***
Wiele ju˝ na ∏amach dwutygodnika Ordynariatu
Polowego „Nasza S∏u˝ba” ukaza∏o si´ (w stycz-
niu 2007 r. obchodzimy 15 lat; dokumentujemy
wydarzenia – ma∏e i du˝e – z ˝ycia duszpaster-
stwa wojskowego) Êwiadectw wdzi´cznoÊci gene-
ra∏ów, ˝on pu∏kowników, ˝o∏nierzy polskich... nie-
mieckich, s∏owackich, amerykaƒskich przy ró˝-
nych jubileuszowych okazjach... 
Wdzi´cznoÊç rodzi wdzi´cznoÊç – to te˝ we-
wn´trzna dynamika naszej wiary. Bez tych odzy-
skanych skarbów wiary, którymi chcemy si´ dzie-
liç ze wszystkimi – zagubionymi, porzuconymi,
zmarginalizowanymi i tymi obdarowanymi sowi-
cie nie by∏oby tego jubileuszu.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 
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Walczà, by Chrystus zosta∏ z nami
16. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego WP w Polsce

Jest takie zdj´cie ze stycznia 1991 r. Marnej jakoÊci, amatorskie. Po schodkach samolotu w∏o-
skich linii lotniczych schodzi uÊmiechni´ty ksiàdz w kapeluszu. Nie by∏o przy tym kamer te-
lewizyjnych ani fotoreporterów. Choç nie znany wówczas mediom Ksiàdz, S∏awoj Leszek
G∏ódê, który w∏aÊnie przylecia∏ z Watykanu, z Kongregacji ds. KoÊcio∏ów Wschodnich, mia∏
zostaç ju˝ niebawem tzw. medialnà twarzà i przewodniczàcym Rady Episkopatu ds. Ârodków
Spo∏ecznego Przekazu. Wa˝ne historie nie zawsze majà swój poczàtek przy b∏yskach fleszy
i w medialnym szumie. 
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W Bydgoszczy 
W dniu 23 stycznia br. Biskup Polowy Wojska
Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski rozpoczà∏
wizytacj´ parafii wojskowych w Pomorskim
Okr´gu Wojskowym i Marynarce Wojennej
od wizyty kol´dowej u Dziekana Pomorskiego
Okr´gu Wojskowego ks. pra∏. p∏k. Józefa Ku-
balewskiego. 
Ordynariusz Wojskowy poÊwi´ci∏ pomieszcze-
nia na plebanii przy koÊciele garnizonowym
w Bydgoszczy. Spotkanie kol´dowe zakoƒczy-
∏o si´ rozmowà duszpasterskà z Ksi´dzem
Dziekanem oraz z Ksi´˝mi Wikariuszami. 

W Pile 
Tego samego dnia Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski rozpoczà∏ wi-
zytacj´ w Pomorskim Dekanacie Wojskowym.

Pierwszà parafià, którà odwiedzi∏ Ordynariusz
Wojskowy, by∏a Parafia Wojskowa w Pile. Pa-
rafia nosi wezwanie Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej i jej proboszczem jest ks. pp∏k
Krzysztof Karpiƒski.
Wieczorem, o godz. 18.00 Biskup P∏oski cele-
browa∏ Msz´ Êw. wraz z proboszczem parafii
ks. p∏k. Krzysztofem Karpiƒskim i ks. pp∏k. Zbi-
gniewem K´pà. 
Biskup Polowy wyrazi∏ radoÊç z obecnoÊci
wiernych i zach´ci∏ do wspólnej modlitwy. Li-
turgi´ s∏owa przygotowali ˝o∏nierze i osoby
Êwieckie. Biskup wyg∏osi∏ kazanie, którego
treÊç nawiàzywa∏a do odczytanej w tym dniu
Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Matkà
i z krewnymi. Biskup podkreÊli∏, ˝e „Pan Jezus
swojà rodzin´ znaczàco poszerzy∏: „... kto pe∏-
ni wol´ Bo˝à, ten Mi jest bratem, siostrà i mat-
kà” (Mk 3, 35). ChrzeÊcijanie powinni tworzyç
pomi´dzy sobà relacje tak, jak w rodzinie”
– doda∏. 
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in.: p∏k Wojciech
Krajewski – Dowódca Garnizonu Pi∏a, p∏k
Wies∏aw Gierek – Dowódca Garnizonu
Wa∏cz, pp∏k Bogdan Kaczmarek – Logistyk
Sk∏adu Wa∏cz, mjr Marek Bàczkowski – Do-
wódca Sk∏adu Dolaszewo, mjr Mariusz Kra-
wulski – Dowódca Sk∏adu Pi∏a. Miejscowe du-

chowieƒstwo reprezentowa∏ ks. pra∏. Stani-
s∏aw Oracz – Dziekan Dekanatu Pilskiego. 
Po Mszy Êw. Biskup Polowy poÊwi´ci∏ pomiesz-
czenia kancelaryjne i spotka∏ si´ z kadrà za-
wodowà garnizonów Pi∏a i Wa∏cz oraz z ka-
p∏anami. 

W Wa∏czu
W dniu 24 stycznia 2006 roku, w ramach wi-
zytacji duszpasterskiej w Pomorskim Okr´gu
Wojskowym, Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. Tadeusz P∏oski przyby∏ do Parafii
Wojskowej w Wa∏czu. Ordynariusza Wojsko-
wego powita∏ Proboszcz Parafii ks. kmdr por.
Zbigniew K∏usek wraz z pp∏k. Bogus∏awem
Kaczmarkiem oraz Andrzejem Mackowiakiem
– kierownikiem WAK-u. 
Biskup wizytowa∏ obiekty parafialne, zapozna-
jàc si´ z planami duszpasterskimi podj´tymi
przez wspólnot´ parafialnà. Dokona∏ tak˝e
przeglàdu dokumentacji parafialnej. 
Nast´pnie Ordynariusz Wojskowy pomodli∏
si´ o Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo dla wspólnoty
parafialnej i zrealizowanie zamierzeƒ duszpa-
sterskich. Biskup P∏oski dokona∏ wpisu do pa-
rafialnej kroniki i uda∏ si´ z odwiedzinami
do mieszkajàcego na terenie wojskowego
osiedla ks. pp∏k. w st. spocz. Franciszka K´-
dziory.

W Stargardzie Szczeciƒskim
W tym samym dniu Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski przyby∏ z wi-
zytà duszpasterskà do 6. Brygady Kawalerii
Pancernej w Stargardzie Szczeciƒskim. Zosta∏
powitany przed budynkiem sztabu przez Do-
wódc´ Jednostki p∏k. dypl. Ryszarda Buchow-
skiego. Ordynariusz Wojskowy spotka∏ si´
z kadrà dowódczà 6. Brygady oraz dowódca-
mi jednostek wojskowych i instytucji wojsko-
wych znajdujàcych si´ na terenie miejscowego
garnizonu. 
Dowódca 6. Brygady Kawalerii Pancernej
przedstawi∏ Ksi´dzu Biskupowi poszczegól-
nych dowódców i przybli˝y∏ dzieje i obecnà sy-
tuacj´ jednostek wojskowych na tym terenie. 

Biskup Polowy podzi´kowa∏ kadrze dowód-
czej, i za jej poÊrednictwem wszystkim ˝o∏nie-
rzom tego garnizonu, za ofiarnà s∏u˝b´ woj-
skowà. Wspomnia∏, ˝e wielu ˝o∏nierzy z tutej-
szego garnizonu pe∏ni∏o s∏u˝b´ w misjach po-
kojowych i stabilizacyjnych. Odniós∏ si´ tak˝e
do problemów, jakie generuje rozformowanie
jednostki. 
Nast´pnie Biskup wraz z kadrà dowódczà
uda∏ si´ do sali tradycji, gdzie zapozna∏ si´
z tradycjami jednostki. W kaplicy sàsiadujàcej
z salà tradycji Ordynariusz Wojskowy odmó-
wi∏ wraz z obecnymi modlitw´, proszàc o Bo-
˝e dary dla ˝o∏nierzy miejscowego garnizonu
i udzieli∏ pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa. 
Wizyta w jednostce zakoƒczy∏a si´ przeglàdem
ksiàg parafialnych i omówieniem problemów
duszpasterskich. Pos∏ug´ kapelana w jednost-
ce pe∏ni ks. pp∏k Wies∏aw Rakowski. 

W Szczecinie-Podjuchach
5. Pu∏k In˝ynieryjny im. gen. Ignacego Prà-
dzyƒskiego w Szczecinie-Podjuchach w dniu
24 stycznia 2007 roku goÊci∏ Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza P∏o-
skiego. Na terenie koszar Biskupowi Genera-
∏owi z∏o˝y∏ meldunek dowódca jednostki p∏k
Jerzy SzczeÊniak. 
Ordynariusz Wojskowy spotka∏ si´ z kadrà za-
wodowà, a w swoim wystàpieniu przedstawi∏
problemy moralne, które wià˝à si´ z koniecz-
noÊcià cz´stej zmiany miejsca pe∏nienia s∏u˝-
by. Zwróci∏ on uwagà na wiarygodnoÊç jako
cech´ moralnà koniecznà u ˝o∏nierza zawo-
dowego. Podzieli∏ si´ tak˝e swoimi spostrze˝e-
niami dotyczàcymi s∏u˝by na misjach pokojo-
wych i stabilizacyjnych. ˚yczy∏ ˝o∏nierzom,
aby, oprócz profesjonalizmu, nie brakowa∏o
im ˝o∏nierskiego szcz´Êcia. W sali tradycji Or-
dynariusz Wojskowy zapozna∏ si´ z historià
i tradycjami 5. Pu∏ku In˝ynieryjnego. W kosza-
rach, w czasach komunistycznych, mieÊci∏a si´
jednostka klerycka. W jednostce tej odbywa∏
s∏u˝b´ poprzedni Biskup Polowy WP gen. dyw.
rez. S∏awoj L. G∏ódê, obecnie ordynariusz
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

4 Rok XVI nr 3 (331)
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Nast´pnie Biskup Polowy wraz z kadrà zawo-
dowà uda∏ si´ do kaplicy garnizonowej, gdzie
spotka∏ si´ z wiernymi i modli∏ si´ w intencji
˝o∏nierzy i pracowników cywilnych jednostki.
Podzi´kowa∏ tak˝e ksi´dzu kapelanowi mjr.
Piotrowi Wszelakiemu za prac´ duszpasterskà
i wysi∏ki, które doprowadzi∏y do powstania
Domu Parafialnego. 
Biskup poÊwi´ci∏ pomieszczenia znajdujàce
si´ w Domu Parafialnym. Podzi´kowa∏ wszyst-
kim, którzy przyczynili si´ do jego powstania. 

W Szczecinie
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski w dniu 24 stycznia 2007 roku wi-
zytowa∏ Parafi´ Wojskowà w Szczecinie. Wizy-
ta rozpocz´∏a si´ od sprawdzenia ksiàg ko-
Êcielnych w kancelarii parafialnej. Ordyna-
riusz Wojskowy zapozna∏ si´ z ˝yciem religij-
nym parafii i z planami duszpasterskimi
na obecny rok. O godz. 18.00 Biskup prze-
wodniczy∏ celebrowanej Mszy Êw. sprawowa-
nej przez ksi´˝y kapelanów oraz przez wszyst-
kich kapelanów Dekanatu Szczecin-Âródmie-
Êcie. 
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in.: gen. bryg.
Andrzej Gwadera – Zast´pca Dowódcy 12.
Dywizji Zmechanizowanej, Jacek Kapica – Dy-
rektor Izby Celnej, insp. Waldemar Horodko
– Komendant Miejski Policji, nadbrygadier in˝.
Marek Kowalski – Zachodniopomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP, Marcin Sychowski
– Wicewojewoda Zachodniopomorski, Ry-
szard S∏oka – Sekretarz Miasta, Witold Ja-
b∏oƒski – Wicemarsza∏ek i inni. 
W godzinach wieczornych, w Korpusie Mi´-
dzynarodowym NORTHEAST w Szczecinie,
odby∏o si´ po˝egnanie drugiej zmiany ˝o∏nie-
rzy udajàcych si´ na misj´ wojskowà do Afga-
nistanu. ˚o∏nierze zgromadzili si´ w korpusie
wraz ze swoimi rodzinami. Pp∏k Helmut Foago
z∏o˝y∏ meldunek wyst´pujàcemu w imieniu
dowódcy korpusu p∏k. Andrzejowi Go∏´biew-
skiemu oraz p∏k Peterowi Baierl, który b´dzie
pe∏ni∏ obowiàzki dowódcy pozosta∏oÊci korpu-
su. Po przywitaniu ˝o∏nierzy p∏k Go∏´biewski
powita∏ Biskupa Polowego WP gen. dyw. Ta-
deusza P∏oskiego, który, b´dàc z wizytà pa-
sterskà w parafii wojskowej w Szczecinie, przy-
by∏ do korpusu, aby udzieliç b∏ogos∏awieƒ-
stwa udajàcym si´ na misj´. Po kilku s∏owach
skierowanych do ˝o∏nierzy w j´zyku polskim
i niemieckim Ksiàdz Biskup udzieli∏ pasterskie-
go b∏ogos∏awieƒstwa i po˝egna∏ si´ z ka˝dym
osobiÊcie. Doda∏ te˝ otuchy rodzinom, które
przyby∏y na po˝egnanie. W drugiej zmianie
na misj´ uda∏o si´ 89 ˝o∏nierzy korpusu,
w tym 41 ˝o∏nierzy polskich. 

W ÂwinoujÊciu 
25 stycznia 2007 roku Biskup Polowy Wojska
Polskiego, w 8. Flotylli w ÂwinoujÊciu, spotka∏
si´ z dowódcà Flotylli kontradmira∏em Jerzym
Lendà. Modli∏ si´ w koszarowej kaplicy oraz
by∏ goÊciem na tra∏owcu i ORP Czernicki.
Ksi´dzu Biskupowi towarzyszy∏ miejscowy ka-
pelan ks. kmdr ppor. Adam Bazylewicz i miej-
scowi duszpasterze. 
Ordynariusz Wojskowy przyby∏ do 8. Flotylli
do ÂwinoujÊcia w godzinach przedpo∏udnio-
wych. Najpierw spotka∏ si´ z dowódcà tej˝e

Flotylli, kontradmira∏em Jerzym Lendà, który
przybli˝y∏ specyfik´ miejscowego garnizonu. 
Biskup P∏oski wraz z kap∏anami udali si´
do kaplicy garnizonowej, gdzie modlili si´
o b∏ogos∏awieƒstwo dla pe∏niàcych s∏u˝b´
w miejscowym garnizonie oraz o Bo˝e dary
dla parafii wojskowej. W kaplicy zgromadzi∏a
si´ kadra i ˝o∏nierze s∏u˝by zasadniczej,
do których Biskup skierowa∏ pasterskie s∏owo.
Na okr´cie zosta∏a wywieszona flaga sygnali-
zujàca wizyt´ generalskà. Przewodnikiem
po okr´cie by∏ kmdr por. Krzysztof Zdonek,
dowódca jednostki. 

W Âwidwinie
Tego samego dnia, 25 stycznia 2007 roku,
w Âwi´to Nawrócenia Âwi´tego Paw∏a Aposto-
∏a, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw.
Tadeusz P∏oski udzieli∏ sakramentu bierzmo-
wania 72 m∏odym ludziom z Parafii Wojsko-
wej w Âwidwinie. UroczystoÊç odby∏a si´ w ko-
Êciele garnizonowym pw. Wniebowstàpienia

Paƒskiego. Proboszczem wojskowym jest tutaj
ks. mjr Jerzy Suchecki. 
We Mszy Êw. wzi´li udzia∏ m.in.: gen. bryg.
Andrzej Andrzejewski – dowódca 1. Brygady
Lotnictwa Taktycznego, pp∏k Mariusz Cieçkow-
ski – po. Dowódca 21. Bazy Lotniczej, p∏k pil.
Jerzy Pi∏at – Dowódca 12. Bazy Lotniczej w Mi-
ros∏awcu, pp∏k pil. Wojciech Maniewski – do-
wódca 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego,
pp∏k Ireneusz Starzyƒski – Dowódca 8. Eska-
dry Lotnictwa Taktycznego w Miros∏awcu, Pa-
we∏ Piƒczuk – Dyrektor Gimnazjum w Âwidwi-
nie, Anna Mas∏owska – Dyrektorka Szko∏y
Podstawowej nr 3, Roman Artyƒski – Przewod-
niczàcy Rady Miasta i zarazem Komendant
Powiatowej Stra˝y Po˝arnej i inni. 
Liturgi´ uÊwietni∏ chór „Sonores” ze Âwidwi-
na z∏o˝ony z nauczycieli ró˝nych miejscowych
szkó∏. W kazaniu Ordynariusz Wojskowy przy-
pomnia∏ okolicznoÊci nawrócenia Êw. Paw∏a
pod Damaszkiem. Na zakoƒczenie Mszy Êw.
Biskupowi Polowemu podzi´kowali przedsta-
wiciele m∏odzie˝y, rodziców, gen. bryg. An-
drzej Andrzejewski oraz Proboszcz ks. mjr Je-
rzy Suchecki. 

Po Mszy Êw. m∏odzie˝ bierzmowana, kadra
zawodowa oraz osoby pe∏niàcy pos∏ug´ dusz-
pasterskà wykonali wspólne zdj´cia z Bisku-
pem Polowym. 

W Z∏ocieƒcu
Na trasie wizytacji duszpasterskiej Biskupa Po-
lowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza
P∏oskiego znalaz∏a si´ Parafia Wojskowa
w Z∏ocieƒcu. Przed koÊcio∏em garnizonowym
Biskupa powita∏ dowódca 2. Brygady Zme-
chanizowanej im. Legionów Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego p∏k dypl. Lech Surawski oraz w∏a-
dze samorzàdowe.
Dzieci z Przedszkola Wojskowego nr 37 w Z∏o-
cieƒcu, Natalia Pilarczyk i Dawid Ryszewski,
powita∏y dostojnego GoÊcia wr´czajàc bukiet
kwiatów, po czym wszystkie dzieci zaÊpiewa∏y
piosenk´ „Taki du˝y, taki ma∏y…”. 
M∏odzie˝ z rodzin wojskowych czynnie w∏àczy-
∏a si´ w liturgi´ s∏owa. Asyst´ liturgicznà za-
pewnili ˝o∏nierze z 1. Kompanii Wsparcia. 

W drodze do Sali Tradycji Biskup Polowy za-
trzyma∏ si´ przed stra˝nicà Wojskowej Stra˝y
Po˝arnej, gdzie zosta∏ powitany przez Komen-
danta Eugeniusza Bekera. Biskup interesowa∏
si´ s∏u˝bà wojskowych stra˝aków. Nast´pnie
podszed∏ do znajdujàcej si´ w pobli˝u tablicy
upami´tniajàcej Misje Âwi´te i nawiedzenie
obrazu Matki Bo˝ej Hetmanki ˚o∏nierza Pol-
skiego w dniach od 6 do 11 lutego 1998 ro-
ku. 
W Sali Tradycji Biskup zapozna∏ si´ z historià
jednostki i spotka∏ si´ z w∏adzami samorzàdo-
wymi.

W Szczecinku
W dniu 26 stycznia 2006 roku Biskup Polowy
WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski przyby∏ do Para-
fii Wojskowej w Szczecinku. Poprzednia wizy-
tacja kanoniczna odby∏a si´ 12 lat temu i do-
kona∏ jej ówczesny Biskup Polowy S∏awoj L.
G∏ódê. Biskupa P∏oskiego powita∏ Proboszcz
Parafii ks. mjr Zenon Sodzawiczny. Pierwsze
kroki Ordynariusz Wojskowy skierowa∏ do ko-
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˚yjemy w czasach obfitoÊci dzie∏ charytatywnych. Jest
sporo fundacji, które w swoim programie deklarujà po-
moc „braciom naszym najmniejszym”, inni nazywajà ich
troch´ prowokacyjnie „dzieçmi gorszego Boga”. A co
sk∏oni∏o Panià do za∏o˝enia w∏asnej fundacji?
– ˚adna odpowiedê na to pytanie nikogo nie za-
dowoli. Jestem wi´c troch´ w k∏opotliwej sytuacji,
poniewa˝ nie ma dostatecznie zrozumia∏ych dla
ludzi powodów, dlaczego ja to robi´. To smutne,
ale ˝yjemy w czasach, w których dobre gesty sà
uwa˝ane przez wielu ludzi za gesty nienormalne.
Na to pytanie nie musi odpowiadaç Ewa B∏aszczyk,
bo ma chore dziecko, Janina Ochojska nie musi
na nie odpowiadaç, bo sama jest niepe∏nospraw-
na, siostra Ma∏gorzata Chmielewska ma proÊciej,
bo mówi, ˝e znalaz∏a natchnienie u Pana Boga. Ja
nie mog´ si´ tym podpieraç i t∏umaczyç…
Na k∏opotliwe pytania cz´sto mo˝na znaleêç od-
powiedê nieoczekiwanie najprostszà – do tego
si´ po prostu dorasta. Tak przynajmniej jest
w moim wypadku. To wszystko zaczyna si´
gdzieÊ w dzieciƒstwie; to wtedy by∏am uczo-
na pewnych odruchów i one sà nadal mnà, one
mnie zbudowa∏y..
Jak wyglàda∏a w Pani domu nauka dobrych odruchów, ge-
stów?
– Te lekcje z dzieciƒstwa by∏y bardzo proste, np.:
pami´taj, mo˝esz sobie pokrzyczeç, pogwizdaç,
poskakaç, ale zobacz, czy Jasio nie Êpi. To jest
w ogóle podstawa bytowania na ziemi: popatrz,
czy wokó∏ ciebie ktoÊ jest, i pomyÊl, czy mu nie
przeszkadzasz. Jak si´ ktoÊ przewróci, to po-
dejdê, zobacz, co si´ sta∏o i go podnieÊ. To by∏o
takie abecad∏o wychowawcze, w tym wzrasta-
∏am, wi´c to moje dzisiejsze dzia∏anie jest dla
mnie tak naturalne jak oddychanie.
Pytanie, dlaczego ja to robi´?…To nie jest tak, ˝e
ja to sobie wymyÊli∏am, albo, ˝e mi czegoÊ w ˝y-
ciu brakowa∏o; mam zdrowe dziecko, jestem
szcz´Êliwa, mam zawód, mam z czego ˝yç, wi´c
nie jest to wype∏nianie ˝adnej pustki…
Mia∏am takà mam´, która ˝y∏a tylko dla innych,
nigdy o sobie nie myÊla∏a.
Moja mama to by∏ najlepszy cz∏owiek na Êwiecie;
nie ˝yje ju˝ od 10 lat, a mnie si´ ca∏y czas wyda-
je, ˝e anio∏a mia∏am obok siebie przez ca∏e ˝y-
cie… 
Czy talent aktorski wspomaga dzia∏anie na polu charyta-
tywnym? Czy równie˝ tym darem dzieli si´ Pani ze swoimi
podopiecznymi?
– Od 35 lat jestem aktorkà, a wi´c s∏u˝´ pi´knu,
czyli dobru – tak rozumiem swoje powo∏anie. Je-
stem przy tym osobà publicznà; ludzie na mnie
patrzà, s∏uchajà, cz´sto traktujà jako autorytet,
zadajà pytania, pytanka. To sprawia, ˝e cz´sto
zastanawiam si´ nad Êwiatem, nad ludêmi. Jest
to zresztà istota mojego zawodu…
Wokó∏ nas nie dzieje si´ dobrze. Dzi´ki temu, ˝e
jestem aktorkà i ludzie od wielu, wielu lat obda-
rzajà mnie zaufaniem, ja to mo˝e wiem i widz´
wyraêniej. 
Dostaj´ listy od ludzi, w których dzielà si´ swojà
rozpaczà, samotnoÊcià. Szczególnie po upadku
komuny ludzie si´ otworzyli, nie bojà si´, chcà
mówiç otwarcie, co ich boli. Sama nie pomog´,
nie da rady; indywidualna pomoc, polegajàca
na tym, ˝e zrobi si´ paczk´, gdzieÊ wyÊle, to
– wie pani – jak si´ koƒczy…
Eskalacjà roszczeƒ, czyli apetyt roÊnie?
– No w∏aÊnie, ludzie ˝àdajà drugiej paczki, trze-
ciej. To niedêwiedzia przys∏uga, utrwalanie po-
stawy roszczeniowej. Jak wysy∏a∏am paczki do

wi´êniów, to oni sobie b∏yskawicznie grypsowali
do innych i ze wszystkich wi´zieƒ dostawa∏am
proÊby o paczki. Jak da∏am pewnej pani 100
z∏otych na lekarstwa, to córka napisa∏a: prosz´
mi kupiç kostium z we∏ny nr 38, popielate botki
i ko˝uch.
W pewnym momencie ju˝ wiedzia∏am, ˝e dalej
si´ nie da w ten sposób pomagaç. OczywiÊcie
bra∏am udzia∏ w akcjach charytatywnych, au-
kcjach, bo to ludzkie, normalne, dawa∏o mi to
przyjemnoÊç.
Co sprawi∏o, ˝e zmieni∏a Pani sposób pomagania?
– Zacz´∏am si´ przyglàdaç, jak to màdrze robià
inni ludzie. Los chcia∏, ˝e zetkn´∏am si´ z Ks. Ta-
deuszem Zalewskim, który zajmuje si´ ludêmi
niepe∏nosprawnymi umys∏owo. W Radwanowi-
cach robi∏ taki przeglàd przedstawieƒ z udzia∏em
osób niepe∏nosprawnych umys∏owo i zaprosi∏
mnie, jako aktork´, do przewodniczenia jury. Nie
mog∏am odmówiç. Ba∏am si´ tego spotkania jak
ognia, bo nigdy nie mia∏am z takimi ludêmi
do czynienia. Pojecha∏am tam i dozna∏am naj-
wi´kszego w ˝yciu szoku. Otoczy∏a mnie prawie
setka ludzi niepe∏nosprawnych, jakby z innej pla-
nety. WyÊciskali mnie, wyca∏owali, przewrócili.
Ka˝dy coÊ do mnie mówi∏, coÊ mi Êpiewa∏. Do-
sta∏am goràczki, g∏owa mnie bola∏a. Jak stam-
tàd wyje˝d˝a∏am, by∏am przera˝ona, dzi´kowa-
∏am Bogu, ˝e mam zdrowe dziecko.
Po czym… nie mog∏am o nich zapomnieç.
Znakiem naszych czasów jest ucieczka od cierpienia albo
omijanie wielkim ∏ukiem ludzi s∏abych, którym si´ nie
uda∏o, nie odnieÊli tzw. sukcesu. Po co sobie psuç dobre
samopoczucie, szkoda ˝ycia – tak myÊli dziÊ wielu ludzi.
Co mog∏aby Pani przekazaç tak myÊlàcym ze swojego do-
Êwiadczenia kontaktu z ludêmi, powiedzmy, inaczej ni˝ my
obdarowanymi?
– Nie mia∏am tego rodzaju ch´ci ucieczki od nich.
Poczàtkowo, rzeczywiÊcie, mia∏am ambiwalentne
odczucie. Z jednej strony pomyÊla∏am, jakie to
wielkie szcz´Êcie, ˝e cz∏owiek jest zdrowy, a z dru-
giej strony z tych ludzi emanowa∏o coÊ tak pi´k-
nego, czystego. Spotykajàc si´ z nimi, poczu∏am
si´ naprawd´ potrzebna, naprawd´ kochana.
Po wielu latach pracy z nimi dok∏adnie wiem,
na czym to polega. Oni sà czyÊci jak ∏zy, sà dla
mnie takimi prawdziwymi wzorcami cz∏owieczeƒ-
stwa, nieska˝onego naszymi dziwnymi pomys∏a-
mi rodzàcymi si´ w ludzkim umyÊle. Dzi´ki nim
zacz´∏am sobie przede wszystkim zadawaç pyta-
nia, dlaczego zabijamy w sobie ró˝ne ludzkie od-
ruchy, pragnienia, których si´ tak boimy. Oczywi-
Êcie, nie mo˝emy si´ zachowywaç tak, jak oni, jak
ludzie niepe∏nosprawni umys∏owo; nie mo˝emy
p∏akaç wtedy, kiedy chce si´ nam p∏akaç, bo mu-
simy nad tym panowaç. Ale te˝ po nich widaç tak
wyraênie, jak bardzo cz∏owiek potrzebuje cz∏o-
wieka, to oni nam to uÊwiadamiajà. Oni tej po-
trzeby nie t∏umià. Halinka potrzebuje mnie objàç
w pó∏ i sobie pop∏akaç 10 minut, a potem jest
szcz´Êliwa. Oni potrzebujà dotyku, oni potrzebu-
jà mi∏oÊci, potrzebujà byç z cz∏owiekiem. W tym
naszym Êwiecie nie mog∏o mnie spotkaç nic pi´k-
niejszego.
Inspiracjà nazwy fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszyst-
ko” sà s∏owa Matki Teresy z Kalkuty, zach´cajàce do wy-
trwa∏ej mi∏oÊci, mimo wszystko… Wspó∏czesna Êwi´ta
ikona mi∏oÊci do „tych braci naszych najmniejszych”. To
ona te˝ uwa˝a∏a, ˝e liczy si´ najdrobniejszy gest ludzkiej
pomocy, bo z kropel powstaje ocean…
– Niektórzy myÊlà, ˝e nasza fundacja dzia∏a ju˝
ze dwadzieÊcia lat, a my istniejemy od trzech

lat… Gdy dosta∏am Medal Brata Alberta, to so-
bie pomyÊla∏am, ˝e przecie˝ nie dosta∏am go
na darmo. ZrobiliÊmy wi´c z Ksi´dzem Zalew-
skim ogólnopolski festiwal. Ks. Tadeusz Zalewski
powiedzia∏ mi, ˝e 26 osób z jego warsztatów tra-
ci prawo do udzia∏u w nich, a to jedyny sens ich
˝ycia. Popatrzy∏ na mnie i powiedzia∏: – Anka,
coÊ trzeba zrobiç. Ju˝ wiedzia∏am co: trzeba za-
∏o˝yç fundacj´ i za∏o˝yç warsztaty prywatne. Ba-
∏am si´, jak ja na nie zarobi´. Ale okazuje si´, ˝e
czynienie dobra uruchamia ˝yczliwoÊç wielu lu-
dzi. I oczywiÊcie nie mo˝na si´ poddawaç, zra˝aç
trudnoÊciami – to o czym mówi∏a Matka Teresa.
DziÊ, w ciàgu trzech lat dzia∏ania fundacji, mamy
dwa ogólnopolskie festiwale z udzia∏em osób
niepe∏nosprawnych, dwie du˝e budowy…
Powtarzam ciàgle, ˝e to, co robimy w fundacji,
nie jest niczym wielkim, to naprawd´ polega tyl-
ko na ma∏ych gestach. Na przyk∏ad – uÊmiecha
si´ pani do kogoÊ, ktoÊ si´ do pani uÊmiecha
i zmienia si´ i Pani dzieƒ, i tej drugiej osoby. Trze-
ba zaczàç od uÊmiechu, a potem mo˝e zapukaç
do sàsiadki i zapytaç: Pani Jasiu, jak si´ Pani czu-
je, mo˝e Pani herbatki zrobiç? I mo˝e jej si´ ˝y-
cie odmieniç, bo choruje na samotnoÊç. 
Czy na tej intensywnej pracy w fundacji nie cierpi Pani ak-
torstwo, a mo˝e przeciwnie – te sfery Pani ˝ycia si´ prze-
nikajà i nawzajem wzbogacajà?
– To nie jest tak, ˝e ja nie mia∏am co robiç zawo-
dowo: pracuj´ ze studentami szko∏y aktorskiej
w Krakowie, mam 17 salonów poezji w Polsce,
prowadz´ program w TVP2, gram w teatrze.
Mam naprawd´ bardzo du˝o pracy. Teraz jed-
nak, z koniecznoÊci, dok∏adniej wybieram propo-
zycje aktorskie. Nie mam czasu na granie czegoÊ,
co mnie naprawd´ ma∏o interesuje. Przyszed∏ ta-
ki moment w moim ˝yciu, ˝e zacz´∏am si´ zasta-
nawiaç, czy jestem coÊ warta jako cz∏owiek, nie
tylko jako aktorka. I tak sobie sprawdzam. Nie
jest to ∏atwa próba, bo bardzo pracoch∏onna.
W fundacji jestem wolontariuszem, wi´c, nawet
jeÊli pracuj´ po 20 godzin na dob´, nie bior´
za to ani grosza. Godz´ wszystkie swoje Êwiaty
i obowiàzki, bo mam wokó∏ wspania∏ych ludzi…
Co do aktorstwa… Pracuj´ teraz w Teatrze Sta-
rym nad rolà Klitajmestry w „Orestei” Ajschylosa.
Okropnie trudna sztuka, o losie Atrydów, okru-
cieƒstwie przeznaczenia. I jak tak teraz myÊl´, co
si´ w tej sztuce dzieje, to dochodz´ do wniosku,
˝e najwi´cej rozumiem w∏aÊnie dzi´ki kontaktom
z ludêmi chorymi, niepe∏nosprawnymi. Prowadz´
w telewizji program „Spotkajmy si´” (dwa razy
w miesiàcu). Rozmawiam tam z ludêmi chorymi,
niepe∏nosprawnymi fizycznie, umierajàcymi
na ró˝ne choroby. Spotkania te to dla mnie
prawdziwa szko∏a ˝ycia. Ja si´ od nich dowiadu-
j´ wszystkiego o prawdziwym sensie ̋ ycia. Bo oni
patrzà na ˝ycie z perspektywy cz∏owieka, który
ju˝ nie mo˝e goniç – tak jak my – za u∏udà tego
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Z aktorkà Annà Dymnà, której Fundacja „Mimo Wszystko” 
zosta∏a wyró˝niona tegorocznym Dyplomem Benemerenti, 
rozmawia El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Êwiata. Bogactwem, przyjemnoÊciami, wygoda-
mi. Oni znaleêli inne wartoÊci, które nadajà ich
˝yciu g∏´bszy sens. Oni przybli˝ajà nas do odpo-
wiedzi na najwa˝niejsze pytania: po co my tu
w ogóle jesteÊmy. To oni nam mówià, czym jest
prawdziwa mi∏oÊç, przyjaêƒ… 
To jest te˝ program dla ludzi zdrowych, którzy nie
mogà odnaleêç sensu w ˝yciu. On uruchamia
myÊlenie typu: o Bo˝e, jeÊli ten facet bez nóg tak
wiele zrobi∏, a ja ciàgle narzekam i z dwiema
zdrowymi tak niewiele z siebie daj´? Trac´ ˝ycie,
musz´ te˝ coÊ zrobiç.
Rozmawia∏am kiedyÊ z m∏odà, pi´knà dziewczynà, wolon-
tariuszkà, której ch∏opak na wózku, z pora˝eniem mózgo-
wym, pomóg∏ odnaleêç prawdziwà g∏´bokà radoÊç, a mia-
∏a ona wiele pretensji do losu, sk∏onnoÊci do wyolbrzy-
miania najmniejszych trudnoÊci i niepowodzeƒ… 
– Bo oni sà jak promienie s∏oƒca, oni si´ cieszà,
˝e ci´ widzà. My tak rzadko teraz widzimy, jak
cz∏owiek si´ cieszy, ˝e widzi drugiego cz∏owieka.
Przypomina mi si´ w tym momencie Ksiàdz Twar-
dowski; on to potrafi∏. 
Gdy le˝a∏ w szpitalu, przychodzi∏am do niego, to
widaç by∏o, jak on si´ cieszy, ˝e ktoÊ do niego
przyszed∏. RadoÊç innego cz∏owieka, ˝e jestem! 
Wie pani, w jakich przedziwnych Êwiatach po-
dró˝uj´; mam np. studentów na pierwszym roku.
To sà wybraƒcy Boga: zdrowi, pi´kni, utalento-
wani. I tak cz´sto chodzà smutni, narzekajà. A ja
tymczasem wracam z planu „Spotkajmy si´”,
gdzie mam do czynienia z kobietà, która mia∏a
raka, chemi´, cierpi, ale urodzi∏a dwoje dzieci
i jest szcz´Êliwa.
Jakimi aktorami sà Pani podopieczni, niepe∏nosprawni
umys∏owo? 
– Sà bardzo wra˝liwi. Grajà wszystkim, ca∏ym
sobà. Oni muszà wiedzieç wszystko; po co stojà
na scenie, kim sà, kogo lubià. Podobnie jak moi
studenci, jak ka˝dy aktor, tylko na odpowiednim
dla nich poziomie. Je˝eli aktor niepe∏nosprawny
gra drzewo, to ja musz´ wyraênie powiedzieç
mu, czy jest wiatr i czy to drzewo szumi, czy szu-
mi radoÊnie, czyli szybko, czy tak powolutku, bo
wiatr jest delikatny… gdy to wszystko wie, to on
stoi i si´ kiwa i rusza swoimi ga∏àzkami-r´kami
i jest szcz´Êliwy. 

Ale np. niepe∏nosprawny, który ma padaczk´
i nie mo˝e si´ kiwaç, gra drzewo wiadomoÊci
z∏ego i dobrego w raju. Mówi´ mu: Ty nie szu-
misz, tylko stoisz nieruchomo i powa˝nie. Ale on
pyta mnie – Ania, ale co ja tu tak stoj´? – Bo ty
jesteÊ najwa˝niejsze drzewo. JesteÊ dumny, bo
jesteÊ drzewem wiadomoÊci z∏ego i dobrego.
Gdyby nie ty, inaczej by si´ potoczy∏a historia lu-
dzi, to z ciebie jest to zakazane jab∏ko... Po pó∏
roku s∏ysz´, jak ktoÊ zadaje mu pytanie: – A ko-
go ty grasz? Wtedy pada odpowiedê: – Drzewo,
ja jestem najwa˝niejszy, ja jestem dumny, bo ze
mnie jest to jab∏ko dla Adama… 
Pani Fundacja „Mimo Wszystko” zosta∏a wyró˝niona Dy-
plomem Benemerenti, a Biskup Polowy uhonorowa∏ Pa-
nià Medalem „Milito pro Christo”. Jak przyj´∏a Pani do-
wody uznania Êrodowiska wojskowego dla pani dzia∏al-
noÊci? A mo˝e kilka s∏ów o Pani kontaktach z wojskiem? 
– Ja wojsko kocham. Mam wiele powodów. Je-
den jest taki. KiedyÊ, gdy moja Mama mia∏a
mieç operacj´ i potrzebna jej by∏a krew, to po-
sz∏am oczywiÊcie gotowa ze swoimi ˝y∏ami, ale
podobno mam krew skancerowanà mononukle-
ozà i powiedziano mi, ˝e swojà krew mog´ daç
wrogom, a nie w∏asnej matce (Êmieje si´ Pani
Anna). KtoÊ mi wtedy doradzi∏: – Niech Pani idzie
do ˝o∏nierzy. To posz∏am do czerwonych bere-
tów, ale oni skaczà i nie mogà oddawaç krwi.
Ale taki jeden m∏ody ch∏opak na rampie powie-
dzia∏: – Wie pani co, niech pani idzie do sztabu.
Pami´tam, posz∏am tam zrozpaczona, ze ∏zami
w oczach, bo mama umiera∏a. Gdy zobaczyli
ca∏à rozpacz na mojej twarzy, to dali mi ca∏à sa-
nitark´ ˝o∏nierzy, którzy z ogromnà radoÊcià od-
dali mojej Mamie krew. To by∏o coÊ niezwyk∏ego,
pomogli mi w takiej chwili. Jestem im wdzi´czna,
bo przecie˝ nie musieli pomóc, a pomogli.
Mam w ogóle do munduru, do ˝o∏nierzy wielki
sentyment. Dlatego straszne to by∏o, jak w stanie
wojennym ten mundur traci∏ godnoÊç. ObecnoÊç
wojska stwarza takà mi∏à atmosfer´ bezpieczeƒ-
stwa. Lubi´, jak stacjonuje gdzieÊ w pobli˝u.
Teraz jestem z wojskiem bardzo mocno i pi´knie
zwiàzana, prawie rodzinnie. Spotka∏ mnie bo-
wiem wielki honor. Genera∏ Bieniek poprosi∏
mnie, ˝ebym zosta∏a matkà chrzestnà sztanda-

ru 2. Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa.
Szukali matki chrzestnej i znaleêli sobie Matk´
Dymnà (uÊmiech). Ojcem chrzestnym by∏ ˝o∏nierz
genera∏a Andersa z Londynu, który walczy∏
pod Monte Cassino. By∏ maj, ̋ o∏nierze w mundu-
rach na Rynku G∏ównym – uroczystoÊci wojskowe
majà w sobie coÊ pi´knego; jest taki porzàdek,
rygor, wszystko jest takie oczywiste i jasne. Zosta-
∏am pouczona, jak mam trzymaç m∏otek, gdzie
wbijaç gwoêdzie, ˝adnej improwizacji...
... A mówià, ˝e atmosfera wojska nie zawsze harmonijnie
wspó∏gra z klimatami artystycznymi?
– Wspó∏gra, wspó∏gra. Strasznie lubi´ te uroczy-
stoÊci. Jak sà rocznice, to zawsze jestem. Jestem
szcz´Êliwa, ˝e mog´ pooddychaç tà atmosferà...
W czerwcu, na rynku w Krakowie, robimy takà
ogólnopolskà imprez´ integracyjnà „Zwyci´˝aç
mimo wszystko”. Trwa ona dwa dni. W jej trak-
cie odbywa si´ Festiwal Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty dla niepe∏nosprawnych,
utalentowanych wokalistów. Sà te˝ pokazy spor-
towe z udzia∏em paraolimpijczyków. Pokazujemy
„prawdziwe zwyci´stwa” cz∏owieka. To jest nie-
zwyk∏e, jak cz∏owiek potrafi odbiç si´ od cierpie-
nia, kalectwa i pokonywaç wszelkie bariery nie-
mo˝noÊci. Na rynku odbywajà si´ mecze koszy-
kówki i rugby na wózkach, walki niepe∏nospraw-
nych szermierzy, mecz pi∏ki dla niewidomych itp.
To jest ogromna impreza. OczywiÊcie posz∏am
po pomoc do wojska, do czerwonych beretów,
wówczas do pp∏k. Piotra Wa∏´gi. To by∏ dzieƒ,
kiedy wysy∏ali ˝o∏nierzy do Iraku, trudny dzieƒ,
wszyscy zaj´ci: – S∏ucham, o co chodzi! – prawie
stan´∏am na bacznoÊç. – To chodzi o ˝urek – po-
wiedzia∏am. – Jaki ̋ urek?! – No... mo˝e byç gro-
chówka – szybko si´ poprawi∏am.
I by∏ i ˝urek, i grochówka! Wojsko jest niezawod-
ne! Zawsze mi pomaga, mog´ zawsze na nich li-
czyç; dostajemy od nich te˝ namioty wojskowe
na garderoby dla artystów i ˝o∏nierzy, pomogli
nam ustawiaç barierki i te pyszne wojskowe zu-
py. OczywiÊcie, my za kie∏bas´ do ˝urku p∏acimy
(uÊmiecha si´ Pani Anna), oni nam gotujà, przy-
noszà kot∏y itp. I robià to z takà wielkà radoÊcià.
Dodajà nam odwagi i si∏y. Bez pomocy wojska
bym sobie nie poradzi∏a.
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Dlaczego? 
– Do dziÊ nie wiem, jakim sposobem odwa˝y-
∏am si´ wtedy pojechaç w nieznany kraj, do nie-
znanych ludzi, w ca∏kowite ubóstwo, po prostu
bied´ – powiedzia∏a mi przed Êmiercià moja
dziewi´çdziesi´ciokilkuletnia wspó∏siostra,
wspominajàc swoje wstàpienie do klasztoru. By-
∏a pierwszà kandydatkà, która zg∏osi∏a si´
do tworzonej w Polsce prowincji Sióstr Palloty-
nek. By∏o to 73 lata temu, a „nieznanym kra-
jem” mia∏a byç Rajca w ziemi nowogródzkiej.
Odpowiedê na pytanie: „dlaczego w∏aÊnie
˝ycie zakonne?” – pozostaje w sferze tajem-
nicy. Rozgrywa si´ mi´dzy Bogiem a powo∏a-
nym cz∏owiekiem. Jest pe∏nym mocy i tkliwo-
Êci wo∏aniem Boga i zaufaniem cz∏owieka,

który Wo∏ajàcemu powierza wszystkie swoje
„dlaczego”.
Krzy˝...
Jest wpisany w ˝ycie zakonne tym g∏´biej, im
g∏´bsze staje si´ oddanie Bogu. Nie mo˝na na-
prawd´ s∏u˝yç Bogu, s∏u˝àc swoim zachcian-
kom. Trzeba wi´c, by umiera∏o w nas to, co sta-
re, co sprzeciwia si´ Bo˝emu wo∏aniu. Umiera-
nie boli. To duchowe czasem nawet bardziej ni˝
fizyczne. Dobrze, ˝e tak˝e w Êmierci nie musimy
byç samotni. Jezus umar∏ za nas, wype∏niajàc
sobà przestrzeƒ naszego umierania. „I w ˝yciu,
i w Êmierci nale˝ymy do Niego...” (Êw. Pawe∏).
RadoÊç...
PójÊcie za Jezusem to nie smutek. Pomimo
wszystko, poÊród codziennych zmagaƒ z ˝y-

ciem, pracà, cierpieniem, s∏aboÊcià, Bóg ob-
darza nas tà dziwnà radoÊcià, o której Jezus
powiedzia∏, ˝e: „nikt jej nie zdo∏a odebraç”.
Po 20 latach ˝ycia w klasztorze wiem, ˝e nie sà
to puste s∏owa, ale ˝ywa rzeczywistoÊç: Bóg,
który jest obecny, otacza najczulszà opiekà,
podtrzymuje w ciemnoÊciach, czuwa nawet
wtedy, gdy si´ o Nim zapomina, próbujàc roz-
wiàzywaç problemy na w∏asnà r´k´. Kiedy pa-
trz´ w oczy moich sióstr, które w klasztorze
prze˝y∏y ponad 50, 60 lat, widz´ poÊród
zmarszczek i chorób, ˝e w∏aÊnie ta radoÊç nie
starzeje si´ nigdy...
„Nie l´kaj si´ ich, bo jestem z tobà, by ci´
chroniç” – mówi Bóg Jeremiaszowi...
Wspólnota...
Moje siostry. Osoby, z którymi dziel´ dom, pra-
c´, modlitw´, stó∏, idee, cele, charyzmat,
szcz´Êcie i nieszcz´Êcie. Moje siostry. Osoby
dane jako dar i zadane jak ˝yciowe zadanie.
To w∏aÊnie je musz´ si´ nauczyç kochaç naj-
pierw. Im nauczyç si´ przebaczaç. Wspólnota
to fundament, port. Gdy tak jest, mi∏owanie
wszystkich braci i sióstr przychodzi ∏atwiej.
Zwykli ludzie...
Zakonnicy i zakonnice to naprawd´ zwykli lu-
dzie. Tacy jak wszyscy. Wcale nie nadzwyczajnie
silni ani nadzwyczajnie màdrzy. Pope∏niajà b∏´-
dy, bywajà zm´czeni, denerwujà si´ czasem
za szybko, czasem si´ bojà – tak jak wszyscy.
W∏aÊnie t´ „zwyk∏oÊç” przyjmuje Bóg i dokonu-
je w niej, i dzi´ki niej, cudów.

S. Urszula SAC

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, Êwiadomy znaczenia i godnoÊci ˝ycia zakonnego, ustanowi∏ dzieƒ 2 lutego,
Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego (Matki Bo˝ej Gromnicznej), Âwiatowym Dniem ˚ycia Konsekrowanego. 
Osobistà refleksjà z czytelnikami „Naszej S∏u˝by” o drodze swojego powo∏ania dzieli si´ Siostra Urszu-
la Kukuç ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki).
Siostra Urszula pracowa∏a w Domu Biskupa Polowego Tadeusza P∏oskiego, od grudnia 2004, przez pra-
wie rok. W swoim domu prowincjalnym siostra pracuje w sekretariacie oraz w referacie powo∏anio-
wym. Podczas pos∏ugiwania w Ordynariacie Polowym, pomaga∏a siostrze s∏u˝àcej bezpoÊrednio w Do-
mu Biskupim (obowiàzki zwiàzane z podejmowaniem goÊci i utrzymaniem domu) oraz pos∏ugiwa∏a
w kancelarii parafialnej. Urodzi∏a si´ w Augustowie, wychowa∏a we wsi le˝àcej tu˝ przy granicy Bie-
brzaƒskiego Parku Narodowego. W Warszawie mieszka od trzech lat. W 2007 roku mija 20 lat od dnia
jej wstàpienia do Zgromadzenia Sióstr Pallotynek.

˚ycie zakonne – moje ˝ycie

„Nie mów: „jestem m∏odzieƒcem”, gdy˝ pójdziesz do kogokolwiek Ci´ poÊl´
i b´dziesz mówi∏, cokolwiek tobie polec´. 
Nie l´kaj si´ ich, bo jestem z tobà, by ci´ chroniç – wyrocznia Pana” (Jr 1,7 b-8)
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W dniu 10 stycznia 2007 w parafii wojskowej pw.
Chrystusa Odkupiciela i NajÊwi´tszego Imienia
Maryi w Sieradzu rozpocz´∏y si´ Misje o Bo˝ym
Mi∏osierdziu. O godz. 16.30 przed KoÊció∏ Garni-
zonowy przyjecha∏ samochód–kaplica, którym
przywieziono obraz „Jezu ufam Tobie” wraz
z relikwiami Êw. siostry Faustyny Kowalskiej.
Obraz zosta∏ przywieziony z parafii wojskowej
garnizonu Tomaszów Mazowiecki. 
Przed koÊcio∏em obraz powita∏a wspólnota pa-
rafialna, dowódca 15. Sieradzkiej Brygady, p∏k
Jan Sobotka wraz z kadrà zawodowà, ˝o∏nie-
rzami, licznie przyby∏ymi rodzinami wojskowymi
i spo∏eczeƒstwem miasta. Obraz zosta∏ wniesio-
ny do koÊcio∏a, gdzie powitalne s∏owo wyg∏osi∏
proboszcz, ks. pp∏k Zenon Pawelak. W powita-
niu przekaza∏ klucze do koÊcio∏a misjonarzowi,
ojcu Arkadiuszowi S´dzielowskiemu ze Zgroma-
dzenia Ojców Oblatów, który podjà∏ si´ wyg∏o-

szenia misji o Bo˝ym Mi∏osierdziu. W oczekiwa-
niu na Msz´ Êw. odmówiono koronk´ do Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego, a o godz. 17.00 rozpocz´to
misje uroczystà Mszà Êw. z pierwszà naukà mi-
syjnà. Tego dnia adoracja obrazu trwa∏a
do póênego wieczora. Nast´pnego dnia, 11
stycznia, od godz. 9.00 rozpocz´to adoracj´,
która trwa∏a do godz. 11.00, po czym przewie-
ziono obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego do koszar 15.
Sieradzkiej Brygady. Tam zosta∏ powitany przez
kompani´ honorowà ze sztandarem, dowódc´
jednostki i przyby∏ych ksi´˝y z Dekanatu, na cze-
le z ks. dziekanem kan. Marianem Bronikow-
skim. Nast´pnie w procesji ˝o∏nierzy i pracowni-
ków wojska obraz przeniesiono do Izby Modli-
twy. Tego samego dnia, w koÊciele garnizono-
wym, o godz. 17.00 odprawiona zosta∏a Msza
Êw. z naukà misyjnà, a o godz. 19.00, w Izbie
Modlitwy dla ˝o∏nierzy, odprawione zosta∏o na-

bo˝eƒstwo z naukà, spowiedzià Êwi´tà i b∏ogo-
s∏awieƒstwem relikwii Êw. siostry Faustyny.
O godz. 20.00 obraz powróci∏ do KoÊcio∏a,
gdzie trwa∏a w dalszym ciàgu adoracja z odmó-
wieniem koronki do Mi∏osierdzia Bo˝ego zakoƒ-
czona Apelem Jasnogórskim. 
12 stycznia od godz. 9.00 rozpocz´∏a si´ ado-
racja w KoÊciele, na którà przybywali mieszkaƒ-
cy Sieradza i dy˝ury pe∏nili parafianie z poszcze-
gólnych bloków wojskowych. O godz. 15.00
odmówiono koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego,
a o godz. 17.00 zosta∏a odprawiona Msza Êwi´-
ta na zakoƒczenie misji z uca∏owaniem relikwii
siostry Faustyny. Ojciec misjonarz udzieli∏ B∏ogo-
s∏awieƒstwa z odpustem zupe∏nym. 
Po zakoƒczeniu Misji Êwi´tych obraz zosta∏ prze-
wieziony do parafii wojskowej w Brzegu. 

ks. pp∏k Zenon Pawelak

W dniach 14-17 stycznia 2007 r. w garnizonie
brzeskim i parafii wojskowej pod wezwaniem
Zmartwychwstania Paƒskiego prze˝ywaliÊmy Mi-
sje Êw. o Mi∏osierdziu Bo˝ym. Jezus Mi∏osierny
w swoim obrazie oraz relikwie Êw. siostry Fau-
styny Kowalskiej dotar∏y do nas z parafii wojsko-
wej w Sieradzu.
Podczas ka˝dej Mszy Êw. s∏uchaliÊmy nauk, któ-
re przybli˝a∏y nam or´dzie o Mi∏osierdziu Bo-
˝ym. W trakcie Koronki do Mi∏osierdzia Bo˝ego,
którà odprawialiÊmy codziennie o godz. 15.00,

modliliÊmy si´ szczególnie w intencji naszych
wojskowych rodzin, ale tak˝e o pokój na Êwie-
cie. W ostatni dzieƒ misji ks. mjr Grzegorz Krup-
ski poleci∏ siebie i ca∏à parafi´ wojskowà Mi∏o-
sierdziu Bo˝emu. 
Widocznym symbolem tego zawierzenia oraz mi-
sji jest zawieszony po prawej stronie prezbiterium
krzy˝, na którym widnieje rok prze˝ytych misji.
Ks. kapelan Garnizonu Brzeg powiedzia∏ pod-
czas poÊwi´cenia krzy˝a misyjnego, ˝e ma on
przypominaç ka˝demu z nas, i˝ zdroje Mi∏osier-

dzia Bo˝ego wyp∏ywajà z otwartego serca Jezu-
sa wiszàcego na Drzewie Krzy˝a. Chciejmy wi´c
skorzystaç z tego wielkiego daru Bo˝ej Mi∏oÊci
i Mi∏osierdzia, nawo∏ywa∏ nasz rekolekcjonista. 

ks. kpt. Rafa∏ Kaproƒ

W dniach 18 –21 stycznia 2007 r. w parafii garni-
zonowej pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âw. w Jeleniej
Górze odby∏y si´ Misje Êwi´te po∏àczone z pere-
grynacjà Obrazu Jezusa Mi∏osiernego oraz reli-
kwii Êw. siostry Faustyny Kowalskiej. Nale˝y za-
znaczyç, ˝e parafia Âw. Krzy˝a, od wrzeÊnia 2006
roku, zosta∏a podniesiona do godnoÊci Sanktu-
arium Krzy˝a Âw. i posiada przekazane przez
Stolic´ Apostolskà Relikwie Krzy˝a Âw. Dlatego,
w tym szczególnym miejscu, jeszcze wyraêniej
rozbrzmiewa prawda o zdroju ∏ask, które wyp∏y-
n´∏y z przebitego boku Zbawiciela. 
Misje Êw. w Sanktuarium Krzy˝a Âw. poprowadzi∏
ks. kapelan Krzysztof Szuwart. Obraz i Relikwie
przyby∏y wieczorem 18 stycznia z parafii wojsko-
wej w Brzegu. O godz. 18.00 zosta∏a odprawio-
na uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
Proboszcza Parafii ks. p∏k. dr Andrzeja Bokieja,
w czasie której Ks. Rekolekcjonista wyg∏osi∏
pierwszà nauk´ misyjnà. W czasie kazania
ksiàdz kapelan porówna∏ Bo˝à opiekà nad cz∏o-
wiekiem do parasola, który symbolizuje Bo˝e Mi-

∏osierdzie. W chwilach deszczu Stwórca rozpo-
Êciera parasol Swojego Mi∏osierdzia nad ka˝dym
cz∏owiekiem, chroniàc go przed deszczem z∏a,
niepowodzeƒ, upadków. To cz∏owiek wybiera,
czy chce skorzystaç z tej Bo˝ej pomocy, czy raczej
woli moknàç w deszczu swojego grzechu. Po Eu-
charystii odby∏o si´ Nabo˝eƒstwo do Bo˝ego Mi-
∏osierdzia, w czasie którego zosta∏a odÊpiewa-
na Koronka do Bo˝ego Mi∏osierdzia. 
Przez kolejne dni wierni parafii garnizonowej
mogli uczestniczyç w porannej i wieczornej Mszy
Êw. z naukà ogólnà. W piàtek dodatkowo zosta-
∏a odprawiona Msza Êw. z naukà o godz. 10.00.
Przed Mszà wierni mogli adorowaç Relikwie
Krzy˝a Êw., z którego przecie˝ wyp∏ynà∏ zdrój Mi-
∏osierdzia Bo˝ego. Przy o∏tarzu umieszczone by∏y
równie˝ relikwie Êw. Faustyny, której Bóg nakaza∏
g∏osiç prawd´ o Bo˝ym Mi∏osierdziu. Po Euchary-
stii odby∏a si´ Droga Krzy˝owa, w czasie której
rozwa˝ano 14 stacji opartych o Bo˝e Mi∏osier-
dzie. Na zakoƒczenie wierni mogli adorowaç re-
likwie Âwi´tej przez ich uca∏owanie. Przez wszyst-

kie dni misyjne wierni uczestniczyli w Koronce
do Bo˝ego Mi∏osierdzia oraz w wieczornym Ape-
lu o godz. 21.00. 
W trakcie Misji wielu parafian skorzysta∏o z Sa-
kramentu Pokuty i Pojednania. 
W niedziel´ 21 stycznia, podczas wszystkich
Mszy Êw., zosta∏ odczytany Akt zawierzenia para-
fii Bo˝emu Mi∏osierdziu. Na Sumie, o godz.
13.00 odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenia Misji
Êwi´tych w parafii garnizonowej w Jeleniej Gó-
rze. W poniedzia∏ek 22 stycznia Obraz i relikwie
Êw. siostry Faustyny zosta∏y przekazane do para-
fii wojskowej w K∏odzku. 

Damian Konieczny
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Garnizony wojskowe
powierzajà si´ Mi∏osierdziu Bo˝emu...

Parafia Wojskowa pw. Zmartwychwstania Paƒskiego 
w Brzegu (14–17 stycznia 2007)

Parafia Wojskowa pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âw.
w Jeleniej Górze (18–21 stycznia 2007)

Parafia Wojskowa pw. Chrystusa Odkupiciela 
i NajÊwi´tszego Imienia Maryi w Sieradzu (10–12 stycznia 2007)
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Krajowa Rada Duszpasterstwa Powo∏aƒ
przygotowa∏a najnowsze dane statystyczne
dotyczàce powo∏aƒ kap∏aƒskich i zakonnych
w Polsce. Zosta∏y one zebrane wed∏ug no-
wych, rozszerzonych i bardziej precyzyjnych
kryteriów, np. osobno wyodr´bniono i ze-
brano liczb´ postulantów czy nowicjuszy. 
Komentujàc zebrane dane bp Wojciech Po-
lak, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieê-
nieƒskiej, przewodniczàcy Krajowej Rady
Duszpasterstwa Powo∏aƒ podkreÊla, ˝e jeÊli
chodzi o powo∏ania m´skie, to liczba ta
utrzymuje si´ na doÊç sta∏ym poziomie. „Na-
tomiast dostrzegamy równie˝ to, ˝e w przy-
padku powo∏aƒ ˝eƒskich mamy pewien spa-
dek, chocia˝ w zakonach klauzurowych licz-
ba nowych powo∏aƒ jest jeszcze doÊç zna-
czàca. Nie widaç tam jakiegoÊ wi´kszego
kryzysu. Wyraêny kryzys widaç w powo∏a-

niach do zakonów i zgromadzeƒ czynnych”
– zaznaczy∏ bp Polak. Po raz pierwszy Krajo-
wa Rada Duszpasterstwa Powo∏aƒ zrobi∏a
zestawienie powo∏aƒ do seminarium diece-
zjalnego wg liczby katolików przypadajàcych
na jednego kleryka. 
Od przywrócenia w 1991 r. przez Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II Ordynariatu Polowe-
go WP 19. kapelanów odby∏o formacj´ ka-
p∏aƒskà w Wy˝szym Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Warszawie. 
Osoby pragnàce zostaç kapelanami wojsko-
wymi powinny przedstawiç nast´pujàce do-
kumenty: Êwiadectwo dojrza∏oÊci, w∏asno-
r´cznie napisane podanie i ˝yciorys, aktualne
Êwiadectwo chrztu i bierzmowania, Êwiadec-
two zdrowia, badania lekarskie kwalifikujàce
do czynnej s∏u˝by w Wojsku Polskim, 4 foto-
grafie, opinie ks. proboszcza i katechety. 

Kandydat na kapelana musi ponadto odbyç
rozmow´ z Biskupem Polowym WP gen. dyw.
Tadeuszem P∏oskim – wyjaÊnia∏ ks. kmdr
Szot. Doda∏, ˝e klerycy Ordynariatu Polowe-
go WP praktyki duszpasterskie odbywajà
w parafiach wojskowych. „W czasie ich trwa-
nia zapoznajà si´ ze s∏u˝bà wojskowà i spe-
cyfikà duszpasterstwa wojskowego” – powie-
dzia∏. 

Rafa∏ Chromiƒski

Êcio∏a garnizonowego pw. Âw. Ignacego Loy-
oli, gdzie modli∏ si´ o Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo
dla wszystkich parafian i ksi´dza proboszcza.
Po modlitwie udzieli∏ pasterskiego b∏ogos∏a-
wieƒstwa Ksi´dzu Proboszczowi ks. mjr. Zeno-
nowi Sodzawicznemu. 
Ordynariusz Wojskowy na plebanii spotka∏ si´
z pracownikami parafii: koÊcielnym i organi-
stà, a nast´pnie z dowódcami wojskowymi:
pp∏k. Mariuszem Juzefko – dowódcà GOM
i pp∏k. Henrykiem Drogoszem – Komendan-
tem miejscowego WKU. 
Biskup Polowy z Parafii Wojskowej w Szczecin-
ku uda∏ si´ do Parafii Wojskowej w Ustce.

Koncert Kol´d w Centrum Charytatywno-
-Spo∏ecznym im. b∏og. kmdr W∏adys∏awa
Miedonia przy Parafii Wojskowej w Ustce
W dniu 26 stycznia 2007 roku spo∏ecznoÊç
garnizonu Ustka mia∏a okazj´ prze˝ywaç nie-
zwyk∏à uroczystoÊç. W koÊciele wojskowym
odby∏ si´ koncert kol´d. Organizatorem tego
szczytnego przedsi´wzi´cia by∏ ks. kmdr Zyg-
munt Kaêmierak. Trzeba zaznaczyç, ze du˝y
udzia∏ w przygotowaniu tego koncertu mia∏y
Panie, które na co dzieƒ prowadzà warsztaty
dla niepe∏nosprawnych, majàce na celu akty-
wizacje i przygotowanie do podj´cia pracy.
Ewa Mijewska, Agnieszka Biernacka i ˚aneta
Paszkowska pomaga∏y ks. proboszczowi w or-
ganizacji. Do udzia∏u w tym koncercie w∏àczy-
∏y uczestników warsztatów.
Podczas koncertu odby∏o si´ wr´czenie statu-
etek „Anio∏ów Dobroci” osobom najbardziej
zas∏u˝onym dla funkcjonowania Caritasu.
Wyró˝niony otrzyma∏ statuetk´ z ràk ks. Bisku-
pa Polowego WP gen. dyw. dr Tadeusza P∏o-

skiego. Pierwszym wyró˝nionym tà niezwyk∏à
nagrodà, podkreÊlajàcà dobroç i zaanga˝o-
wanie na rzecz osób niepe∏nosprawnych, by∏
komendant CSzMW w Ustce – kmdr dypl. Ry-
szard Filiƒski. Drugim laureatem by∏ prezes
Firmy GINO ROSSI – Maciej Fedorowicz.
Za swojà hojnoÊç i szczodroÊç wobec potrze-
bujàcego cz∏owieka. Figurkami „Anio∏ów Do-
broci” zostali wyró˝nieni tak˝e ci, którzy spra-
wujà w∏adz´ samorzàdowà – burmistrz Miasta
Ustki Jan Olech i Wójt Gminy Ustka An-
na Sobczuk Jod∏owska. 
Kolejnymi wyró˝nionymi, za osobisty wk∏ad
w prace na rzecz Caritasu, byli: Dariusz Pali-
monka i Marian Borkowski. Dla wyró˝nionych
osób Êpiewa∏ chór kameralny im. Zofii Kurow-
skiej oraz rodzinny zespó∏ instrumentalno-wo-
kalny z Rumieƒca. Na klarnecie gra∏ Wies∏aw
Mijewski, Êpiewa∏y Anna Chodna i Blanka Er-
bel. Nad ca∏oÊcià spraw technicznych czuwa∏
Maciek Kozakiewicz. Koncert poprowadzili:
Anna Chodna i Piotr Koz∏owski. W koÊciele
zgromadzi∏y si´ rodziny wojskowe, marynarze
elewi ze Szko∏y Podoficerskiej Marynarki Wo-
jennej oraz inni zaproszeni goÊcie. 
Koncert kol´d zakoƒczy∏ swoim s∏owem Bi-
skup Polowy WP. Podzi´kowa∏ Proboszczowi
– ks. kmdr. Zygmuntowi Kaêmierczakowi
za jego zaanga˝owanie w ˝ycie parafii. Po-
gratulowa∏ wszystkim odznaczonym. 

W Ko∏obrzegu
W piàtym dniu wizytacji w Pomorskim Okr´gu
Wojskowym i w Marynarce Wojennej, 27
stycznia 2007 roku, Biskup Polowy Wojska
Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski przyby∏
do Garnizonu Ko∏obrzeg. W samo po∏udnie
rozpocz´∏a si´ Msza Êw. pod przewodnictwem
Ordynariusza Wojskowego, którà koncelebro-

wali ks. pp∏k Zbigniew Zieliƒski – Proboszcz
Parafii Wojskowej w Trzebiatowie, ks. pra∏. Jó-
zef S∏omski – Proboszcz Katedry w Ko∏obrzegu
oraz ks. pp∏k Zbigniew K´pa – Notariusz Kurii
Polowej WP. 
Ksi´dza Biskupa powita∏ Dowódca miejscowe-
go garnizonu pp∏k Piotr Moêdzierz. 
We Mszy Êw. wzi´li udzia∏ m.in.: Dowódca
Garnizonu – pp∏k Piotr Moêdzierz, Prezydent
Miasta – Janusz Gromek, Starosta, Komen-
dant Placówki Stra˝y Granicznej – pp∏k Bier-
nacki, Komendant Stra˝y Po˝arnej – Jerzy Bart-
nik, Komendant ˚andarmerii Wojskowej w Ko-
szalinie – chor. Tadeusz Go∏y. Przybyli tak˝e ka-
p∏ani z diecezji koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej: ks.
pra∏. Józef S∏omski – Proboszcz Katedry w Ko-
∏obrzegu, ks. Jan Krajewski – dyrektor Domu
Wczasowego Grzybowo, ks. Janusz Rajkowski
– proboszcz Dêwirzyna, ks. pp∏k Zbigniew Zie-
liƒski – Proboszcz Parafii Wojskowej w Trzebia-
towie, ks. Zbigniew Ryckiewicz – Proboszcz Pa-
rafii Êw. Wojciecha w Ko∏obrzegu. 
W kazaniu Biskup Polowy WP ukaza∏ koniecz-
noÊç zaufania Jezusowi w troskach i k∏opo-
tach codziennego ˝ycia. Wskaza∏, ˝e odczyta-
na podczas liturgii s∏owa Ewangelia o burzy
na Jeziorze Galilejskim jest obrazem do-
Êwiadczeƒ KoÊcio∏a Chrystusowego na prze-
strzeni wieków. „¸ódê” znajdowa∏a si´ w nie-
bezpieczeƒstwie, ale nie mog∏a zatonàç, bo
nad jej bezpieczeƒstwem, a˝ dotàd, czuwa
sternik Jezus Chrystus. Po zakoƒczonej liturgii
odby∏o si´ spotkanie z zaproszonymi GoÊçmi
oraz z Kombatantami i Weteranami w sanato-
rium MSWiA. Wszystkich uczestników tego
spotkania powita∏ Dyrektor sanatorium p∏k
lek. Ryszard Leszczyƒski. 

Tekst i foto: Ks. pp∏k Zbigniew K´pa
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Dziewi´ciu kleryków przygotowuje si´ 
do pos∏ugi kapelana w Ordynariacie Polowym 

W seminariach duchownych w Polsce kszta∏ci si´ 4612 kleryków, a w zakonnych 1803. W po-
stulacie przebywa 286 kandydatów do ˝ycia zakonnego, w nowicjacie 511. W zgromadzeniach
˝eƒskich liczba postulantek wynosi 484, zaÊ nowicjuszek 741. Obecnie w Wy˝szym Metropo-
litalnym Seminarium Duchownym w Warszawie do pos∏ugi kapelana wojskowego przygoto-
wuje si´ 9 kleryków – poinformowa∏ „Naszà S∏u˝b´”, 12 stycznia, ks. kmdr Leon Szot, kanc-
lerz Kurii Polowej WP, a zarazem referent i opiekun Alumnów Ordynariatu Polowego WP. Do-
da∏, ˝e kandydaci pochodzà w wi´kszoÊci z rodzin wojskowych lub odbyli zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà.
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ChrzeÊcijanin, Êwiadomy swojej kruchoÊci i za-
le˝noÊci od Boga, powinien mieç jasnà Êwia-
domoÊç, ˝e w logice Bo˝ej OpatrznoÊci nic nie
dzieje si´ przypadkiem. A Kto jak Kto, ale ca∏à
prawd´ o naszej ludzkiej mizerii zna tylko Bóg,
a nie drugi cz∏owiek… Nawet, jeÊli przeczyta∏
ca∏ego Hegla, Marksa, Heideggera i… pó∏ ar-
chiwum ubeckich teczek. Có˝ bowiem warta
jest przemàdrza∏a màdroÊç m∏odych Êwiec-
kich teologów, jeÊli nie czujemy w niej mi∏o-
Êci do cz∏owieka i KoÊcio∏a. Przed takim s´-
dziowskim trybuna∏em nie ostaliby si´ tacy
Êwi´ci KoÊcio∏a, jak: Êw. Piotr, Êw. Magdale-
na (tak êle si´ prowadzi∏a), celnik Mateusz
(straszny kolaborant), synowie Zebedeusza
(okropni karierowicze) czy ekstremalny
przyk∏ad: dobry ∏otr, który poszed∏ wprost
do nieba. Czy˝byÊmy uzurpowali sobie pra-
wa Boskie? Wyrokowania, kto zas∏uguje
na szans´ powrotu po upadku? Taka logika
jest jak miecz obosieczny; mo˝e kiedyÊ jakiÊ
nast´pca osàdzi równie bezlitoÊnie sàdzà-
cych dzisiaj? 
Stara, dobra szko∏a wychowawcza, formujà-
ca dojrza∏ych ludzi, zakazywa∏a stanowczo
sàdzenia starszych przez m∏odsze pokolenie,
matek przez córki, ojców przez synów, na-
uczycieli przez uczniów. Ten kanon wycho-
wawczy, oparty na hierarchii, a nie fa∏szy-
wym egalitaryzmie, mia∏ racjonalne podsta-
wy. Starszy, z racji nabytego doÊwiadczenia
(cz´sto wytrawionego prze˝ytym cierpieniem
i upadkami w∏aÊnie), zdoby∏ màdroÊç, której
z racji wieku, nie ma m∏ódê. I choç m∏odzi
wszystkich czasów zawsze miewali pokus´
przeforsowania swojej smarkatej màdroÊci,
i choç czasem burzyli si´ przeciw Êwiatu doro-
s∏ych, to przecie˝ s∏uchali, uczyli si´, a potem…
przekazywali w∏asnym dzieciom. I tak trwa∏ po-
koleniowy przekaz najcenniejszego depozytu
màdroÊci.. OÊwiecenie i jego miazmaty ducho-
we rozpocz´∏y proces, którego toksyczne owoce
zbiera dziÊ rodzina, KoÊció∏, narody. To wtedy
zatriumfowa∏a pycha ludzkiego rozumu, detro-
nizujàc pokor´ màdroÊci ze êrod∏a nadprzyro-
dzonego. DziÊ m∏odzi czytajà o „toksycznych ro-
dzicach”, którym nie mo˝na przebaczyç! Psy-

chologowie dostarczajà im alibi do budowania
egoistycznego szcz´Êcia na krzywdzie najbli˝-
szych. I ju˝ wiedzà, ˝e muszà zwyci´˝yç w walce
pokoleƒ „po trupach” w∏asnych rodziców. No
w∏aÊnie, ta mordercza logika walki klas, ras, re-
ligii, pokoleƒ… Êwieckich z kap∏anami a˝ do sa-
mounicestwienia?! Ró˝ne szyldy jej towarzyszy∏y,
rewolucja francuska, paêdziernikowa, hiszpaƒ-

ska, meksykaƒska, rewolucja seksualna, lewac-
ki maj 1968 r.
Gdy us∏ysza∏am triumfalny okrzyk zwyci´zcy
w tej zatrwa˝ajàcej batalii medialnej w sprawie
Abp. Wielgusa: po raz pierwszy w koÊciele zwy-
ci´˝yli Êwieccy! Czy „wytyczne” samozwaƒczego
koÊcielnego „kadrowca”: pora by m∏odzi, do-
brze wykszta∏ceni ksi´˝a zajmowali wysokie sta-
nowiska w koÊcielnej hierarchii… Wy∏àczy∏am
telewizor. To przecie˝ tak przeciwne duchowi
chrzeÊcijaƒstwa…

„Tylko chrzeÊcijaƒstwo potrafi∏o dawniej jedno-
czyç, nie pozbawiajàc to˝samoÊci, i rozró˝niaç,
nikogo nie wykluczajàc. Idei porzàdku i hierar-
chii zawsze towarzyszy∏a mi∏oÊç i oddanie, wy-
znaczajàc ka˝demu stworzeniu jego miejsce”
(D. G. Calvet „Jutro chrzeÊcijaƒstwa”). 
Tylko w ciszy mamy szans´ us∏yszeç g∏os praw-
dziwej màdroÊci, bo nie swojej. Takim g∏osem
przemawiali do nas Êwi´ci. W burzliwym czasie
historii KoÊcio∏a Êwi´ta Katarzyna ze Sieny
ostrzega∏a:
Bóg Ojciec mówi do Êwi´tej („Dialog o Bo˝ej
OpatrznoÊci”): „Poniewa˝ On (Chrystus) ustano-
wi∏ ich swymi pomocnikami, wi´c do Niego te˝
nale˝y karcenie ich b∏´dów. I chc´, aby tak by-
∏o. Ze wzgl´du na ich dostojeƒstwo i godnoÊç,
którymi ich obdarzy∏em, wyrwa∏em ich ze s∏u-
˝ebnictwa, to jest z poddaƒstwa u ksià˝àt docze-
snych. Prawo cywilne nie mo˝e wymierzaç im
kary; zale˝à oni tylko od tego, kto ma w∏adz´
rzàdzenia i zawiadywania wedle prawa Boskie-
go. Sà to moi pomazaƒcy i przeto mówi Pismo:
Nie tykajcie moich pomazaƒców (Ps 105, 15).

W najwi´ksze nieszcz´Êcie wpada cz∏owiek,
który wymierza im kary. (…) Jak ci rzek∏em,
winniÊcie ich szanowaç, nie dla nich samych,
lecz dla w∏adzy, którà im da∏em. Podobnie
obra˝ajàc ich, obra˝acie nie ich, lecz Mnie.
Zabroni∏em tymi s∏owami: Nie tykajcie moich
pomazaƒców. Nie chc´ tego. Niech nikt nie
t∏umaczy si´, mówiàc: Nie zniewa˝am Êwi´-
tego KoÊcio∏a, nie buntuj´ si´ przeciwko nie-
mu, powstaje tylko przeciw grzechom z∏ych
pasterzy. Kto tak mówi, k∏amie wierutnie. (…)
Gdyby by∏ szczery, widzia∏by, ˝e przeÊladuje
nie ludzi, lecz krew Syna mego. Moja jest ob-
raza, jak moja jest czeÊç. I moje sà te˝
wszystkie szkody, obelgi, zniewagi, haƒby
i nagany czynione moim kap∏anom. Uwa-
˝am za wyrzàdzone mi wszystko, co im si´
wyrzàdza, gdy˝ rzek∏em i powtarzam: Nie
chc´, by tykano moich pomazaƒców!” 
WÊród wielu argumentów, inspirowanych
rzekomà troskà o KoÊció∏, us∏ysza∏am w kon-
tekÊcie ostatnich wydarzeƒ i taki: KoÊció∏ nie
pasuje do Êwiata, w którym standardy wy-
znacza demokracja i wolne media. Jakie to
szcz´Êcie dla nas, ˝e nie pasuje. To niedopa-
sowanie, ten znak to˝samoÊci, czyli sprzeci-
wu wobec Êwiata, to ostatnia szansa dla nas
wszystkich.. Bo to nie koÊció∏ ma si´ dopaso-

waç do Êwiata, lecz Êwiat do ewangelii, jak mó-
wi∏ Prymas Wyszyƒski, màdry màdroÊcià KoÊcio-
∏a.
Gdy wzburzone fale zalewa∏y ∏ódê, gdy wiara
najwierniejszych s∏ab∏a, gdy naczynia gliniane
p´ka∏y, w∏aÊnie wtedy niemo˝liwe stawa∏o si´
mo˝liwe.
Prawdziwa màdroÊç i moc potrzebuje uznania
ludzkiej niemocy, by przemówiç… Na ekranie
sumieƒ.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Kasy pancerne czy naczynia gliniane?

Z jakiej gliny jesteÊmy ulepieni? A mo˝e ta biblijna technologia formowania naszego cz∏owie-
czeƒstwa ju˝ nie pasuje do nas, chrzeÊcijan poczàtku XXI w.? Ju˝ nie potrzebujemy Garnca-
rza, który delikatnà, wprawnà d∏onià formuje nasze duchowe oblicza? W erze pogoni za bez-
pieczeƒstwem op∏acamy uzbrojonych ochroniarzy, zak∏adamy kraty w oknach, zamiast oka
OpatrznoÊci bardziej ufamy oku kamery monitoringu, zakupujemy zaszyfrowane kasy pan-
cerne… I coraz bardziej si´ do nich upodabniamy. Bo przecie˝ prawdziwe skarby ukryte sà
w naczyniach glinianych, a nie w pancernych kasach. Zafa∏szowana wizja w∏asnej ludzkiej
kondycji oddala od Boga Mi∏osiernego, od wizji KoÊcio∏a, od mi∏oÊci, jakà kochali KoÊció∏ i Êw.
Augustyn, i Êw. Grzegorz z Nazjanzu, i Êw. Katarzyna ze Sieny i nasz dar dla Êwiata – Êw. Fau-
styna. A przede wszystkim najbli˝szy nam Jan Pawe∏ II. G∏os niektórych dziennikarzy katolic-
kich, w sprawie Abp. Wielgusa, przypomina∏ mi tony wydobywajàce si´... z pancernej kasy.
UwierzyliÊmy w taranujàcà si∏´ pancernika Patiomkina, która przewróci albo przestawi kie-
runek kursu Piotrowej ∏odzi?

„Nowa sytuacja narodów i KoÊcio∏a wcià˝ pozostaje chwiejna i niepewna. 
Wcià˝ jeszcze istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e miejsce marksizmu zajàç mo˝e ateizm w innej postaci, 
który wychwalajàc wolnoÊç zmierza do zniszczenia samych korzeni moralnoÊci ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej”. 

Jan Pawe∏ II

Do redakcji „Naszej S∏u˝by” nadesz∏y podzi´kowania dla Proboszcza Parafii pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej, ks. p∏k. pra∏. Jana Domiana:
W imieniu Towarzystwa Przyjació∏ Boernerowa, Bemowa i Grot sk∏adamy serdeczne podzi´kowania Proboszczowi Parafii pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej,
Ks. Pra∏atowi p∏k. Janowi Domianowi za zorganizowanie pi´knego i uroczystego koncertu kol´d w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego
Wojska Polskiego. Koncert odby∏ si´ 7 stycznia 2007 r. w Klubie WAT i by∏ po∏àczony z promocjà ksià˝ki Pana Jerzego Bogdana Raczka, pt. „Boernerowo
i jego Êwiàtynia”, wydanej z okazji 70-lecia istnienia Parafii. Podpisali: Jan Boerner i Miros∏aw Grzywalski
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Niebanalne 
˝yciorysy

Patron Dubrownika, Neapo-
lu i Brunszwiku, lekarzy,
handlarzy we∏nà, szewców,
krawców, kamieniarzy, rzeê-
biarzy (zw∏aszcza w gipsie). 

Pochodzi∏ z Cezarei Kapadockiej (Turcja) i ˝y∏
na prze∏omie III i IV wieku. By∏ zacnym, bo-
gatym i cenionym lekarzem. Cz´sto spotyka∏
si´ z ludêmi biednymi i chorymi. Jednych
wspomaga∏, drugich leczy∏. Gdy zmar∏ bi-
skup Sebaste, oczy chrzeÊcijan skierowa∏y si´
na B∏a˝eja i wybrali go na swojego biskupa.
Troszczy∏ si´ o pog∏´bienie i umocnienie wia-
ry wÊród wiernych. Gdy Licyniusz rozp´ta∏
przeÊladowanie chrzeÊcijan, wówczas wierni

prosili biskupa, by si´ ukry∏. Schowa∏ si´
w jaskini skalnej, skàd kierowa∏ KoÊcio∏em
i s∏a∏ wiernym s∏owa pociechy. Wytropiono
go i, po torturach, Êci´to mieczem w 316 r.
Âw. B∏a˝ej s∏ynà∏ z leczenia chorób, zw∏asz-
cza gard∏a. 
Przytacza si´ opowieÊç o uzdrowionym
ch∏opcu, który dusi∏ si´ wskutek po∏kni´cia
oÊci rybiej. To i wiele innych zdarzeƒ, przypi-
sywanych B∏a˝ejowi, sprawi∏o, ˝e sta∏ si´ on
jednym z najpopularniejszych Êwi´tych
w Êredniowieczu oraz or´downikiem w cho-
robach gard∏a i krwotokach, stró˝em zwie-
rzàt, zw∏aszcza domowych. Znane jest b∏o-
gos∏awieƒstwo Êw. B∏a˝eja ze skrzy˝owanymi

Êwiecami (b∏a˝ejkami) w dniu 3 lutego.
W dniu tym poÊwi´cano tak˝e chleb, wino,
wod´, owoce, które potem podawano cho-
rym na gard∏o. Âw. B∏a˝ej zaliczany jest
do grupy wspomo˝ycieli, którzy pomagajà
nam we wszystkich potrzebach duszy i cia∏a.
Ikonografia przedstawia go najcz´Êciej
w stroju biskupa, uzdrawiajàcego ch∏opca,
a tak˝e z ptakami przynoszàcymi mu jedze-
nie w dziobach, z wilkiem i g∏owà Êwini, ze
Êwiecami skrzy˝owanymi w r´kach oraz ze
zgrzeb∏em, którym zdzierano mu skór´
w czasie tortur.
W Êredniowieczu imi´ B∏a˝ej przekszta∏cono
w s∏owiaƒskie imi´ W∏ast. 

Âwi´ty B∏a˝ej
biskup, m´czennik
wspomnienie obchodzimy 3 lutego

B∏a˝ej 
Imi´ ∏aciƒskie, poczàtkowo jako nomen gentilicium
(imi´ rodowe) Blasio, Blaesio, to zaÊ pochodzi praw-
dopodobnie od blaesus – sepleniàcy, niewyraênie
mówiàcy. 

Album „Smooth night” znakomitego i uzna-
nego saksofonisty jazzowego Marcina No-
wakowskiego zajmuje poczesne miejsce
na rynku jazzowym. TwórczoÊç artysty doce-
nili s∏uchacze. Marcin Nowakowski 18 stycz-
nia 2007 r., podczas koncertu w Warszawie,
otrzyma∏ za ten album „Z∏otà p∏yt´”.
Tu˝ po odebraniu tego wyró˝nienia
artysta powiedzia∏ NS, ˝e „Z∏ota p∏yta”
jest dla niego jednym z etapów, któ-
rych realizacj´ sobie zaplanowa∏.
– Nast´pna b´dzie „platynowa”,
a póêniej „podwójna platyna” i tak
dalej – doda∏ bez cienia fa∏szywej
skromnoÊci. „Inspiracj´ czerpi´ z ró˝-
nych gatunków muzyki; g∏ównie ze
smooth jazzu, ale tak˝e z muzyki kla-
sycznej i rockowej. Mog´ powiedzieç,
˝e inspiracjà jest ka˝da dobra muzy-
ka” – wyzna∏. 
Utwór „You are the sun”, otwierajàcy
album, goÊci∏ przez kilka tygodni
na szczycie Listy Przebojów – „Najlep-
sza Dziesiàtka”, Katolickiego Radia
Podlasie, w roku 2005. W nast´pnym
roku „Smooth night” by∏a w Katolic-
kim Radiu Podlasie „P∏ytà Tygodnia”.
Utwory Marcina Nowakowskiego cz´-
sto goszczà na antenie tej znanej roz-

g∏oÊni. „Smooth night” przenosi nas w kra-
in´ niezwykle sugestywnych dêwi´ków.
Utwory dynamiczne przeplatajà si´ z bar-
dziej nastrojowymi. Saksofon jest na p∏ycie
instrumentem wiodàcym, ale momentami
taktownie „ust´puje miejsca” gitarze prowa-

dzàcej, gitarze basowej czy „klawiszom”.
Dwuosobowy chórek wzmacnia si∏´ przeka-

zu. TwórczoÊç Nowakowskiego nie-
sie w sobie wielki ∏adunek radoÊci,
przenosi w krain´ wyobraêni. Przy tej
muzyce mo˝na odpoczàç, zjeÊç do-
brà kolacj´ przy Êwiecach, wziàç
do r´ki interesujàcà lektur´. Muzyka
ta z pewnoÊcià mog∏aby stanowiç
doskona∏e uzupe∏nienie niejednego
filmu. S∏uchajàc wielokrotnie tej p∏y-
ty, za ka˝dym razem odnajdowa∏em
w tej muzyce coÊ nowego. Trudno
jest pisaç o muzyce. Najlepiej jej po-
s∏uchaç i przenieÊç si´ w Êwiat barw-
nych dêwi´ków, które proponuje
„Smooth night”. B´dzie to chwila
prawdziwego wytchnienia po tru-
dach pos∏ugi kapelaƒskiej czy s∏u˝by
pe∏nionej w garnizonie.

„Smooth night”, Marcin Nowakow-
ski, Smooth Jazz Records 2005.

Rafa∏ Chromiƒski 

Aby osiàgnàç umi∏owanie Boga, praktykuj mi∏oÊç do cz∏owieka: 
w ka˝dym dostrzegaj dziecko Bo˝e, brata Jezusowego...

Nic bardziej nie prowadzi do mi∏oÊci Boga,
ni˝ mi∏osierdzie wobec jego dzieci, ze wzgl´du na Niego.

b∏. Karol de Foucauld 

Album „Smooth night”
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... tak brzmia∏o motto XI Festiwalu Piosenki Religijnej, który odby∏ si´ w Parafii
Wojskowej i Klubie Garnizonowym w Âwidwinie. W Êrodowisku, w którym wzra-
stamy, uczymy si´ uczuç dobrych lub z∏ych. Wa˝ne jest, aby wyrabiaç w sobie te
pozytywne uczucia, aby je rozszerzaç, rozwijaç swój intelekt i wol´. Wi´kszoÊç
mieszkaƒców wojskowego osiedla mog∏a to uczyniç, bioràc udzia∏ w przeglà-
dzie.
Festiwal, jego wykonawcy oraz ró˝norodnoÊç piosenek pozwoli∏y nam, poprzez
uczestnictwo, towarzyszyç atmosferze rozwoju psychicznego, spo∏ecznego oraz
duchowego. StworzyliÊmy wspólnot´. S∏owo MY – w atmosferze wzajemnej ra-
doÊci, mi∏oÊci i rozÊpiewania, nabra∏o nowego brzmienia.
Konkurs przebiega∏ etapami. W ciàgu dwóch kolejnych dni mogliÊmy wys∏uchaç
wykonawców w nast´pujàcych kategoriach: soliÊci, duety i tercety, zespo∏y wo-
kalne, wokalno-instrumentalne i zespo∏y a cappella oraz w kategoriach wieko-
wych: dzieci do 12 lat, m∏odzie˝ do 18 lat i doroÊli powy˝ej 18 lat.
Wyst´py uÊwietni∏ Mieczys∏aw SzczeÊniak, który ukaza∏ nam drog´ ku ˝yciu i mi-
∏oÊci oraz 3 x c – czyli ciep∏o wewn´trzne, cierpliwoÊç i najwa˝niejsze – cenny
czas, za który mu ogromnie dzi´kujemy.
PodkreÊliç nale˝y równie˝ wyst´p Êwidwiƒskiego chóru „SONORES”, który zdo-
by∏ Grand Prix XI Festiwalu. Laureatów i wyró˝nionych wykonawców Jury festi-
walowe postanowi∏o skierowaç na fina∏ Festiwalu PieÊni Religijnej w Koszalinie.
Sà wÊród nich: Marcin Tym i Trio „Alkago” ze S∏awoborza, Milena K´dra, zespo-
∏y „Wira˝” i „Âwietliki” oraz Trio „Mejg II” ze Âwidwina, Joanna K´dzior z Po∏czy-
na Zdroju, Izabela Sitarska z Drawska Pomorskiego i Joanna PaczeÊna z Kalisza
Pomorskiego.
Od tego jak przebiega rozwój spo∏eczeƒstwa, zale˝y los rodzin i przysz∏oÊç dzie-
ci. Bardzo wa˝ne jest dziÊ. To, co dziÊ otrzymujà nasze pociechy, zaprocentuje
w ich dalszym ˝yciu. Pami´tajmy: verba docent, exempla trahunt. Sàdz´, ˝e
na tym festiwalu mieliÊmy okazj´ us∏yszeç wiele màdrych s∏ów i zobaczyç kilka
godnych naÊladowania przyk∏adów. Prosimy o wi´cej...

Katarzyna Borna, Âwidwin

Kto wierzy, nigdy nie jest sam...
XI Festiwal Piosenki Religijnej – Âwidwin 2007
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W przygotowaniu Liturgii S∏owa czynny
udzia∏ wzi´li pracownicy PLL LOT, którzy od-
czytali stosowne fragmenty Pisma Âwi´tego
oraz wezwania modlitwy powszechnej. 

W homilii Biskup Polowy zwróci∏ szczególnà
uwag´ na charytatywnà dzia∏alnoÊç prowa-
dzonà przez najwa˝niejszego polskiego
przewoênika lotniczego. Zaznaczy∏, ˝e w ten
sposób jedna z najlepszych polskich marek
firmuje ewangeliczne wezwanie Chrystusa
o pomocy bliênim. „(…) Tak bardzo wa˝-
na jest wasza, drodzy Lotnicy, pos∏uga do-
broci: przyjazny uÊmiech, dobre s∏owo, wy-
rozumia∏oÊç i serdecznoÊç. Spe∏niajàc swà
pos∏ug´ pami´tajcie o s∏owach Chrystusa:
„Wszystko, co uczyniliÊcie jednemu z tych
braci moich najmniejszych, MnieÊcie uczyni-
li” (Mt. 25,40)” – powiedzia∏. Biskup podzi´-
kowa∏ pracownikom linii lotniczych za s∏u˝-
b´ i opiek´, której cz´sto doÊwiadcza po-
dró˝ujàc statkami powietrznymi. 
Ordynariusz Polowy zaznaczy∏ potrzeb´ ra-
dowania si´ z bycia chrzeÊcijaninem. „Dla-
czego jednak spotykamy ludzi wierzàcych
smutnych i zniech´conych? – pyta∏ Biskup
P∏oski. – Przecie˝ nazywajà si´ chrzeÊcijana-
mi, wi´c dlaczego nie potrafià si´ zwyczaj-
nie uÊmiechaç? Dlaczego tak czarno widzà
przysz∏oÊç? Zapomnieli o radoÊci, którà ob-
darza wiara wynikajàca z realizacji Prawa
Mi∏oÊci. Ile jeszcze b´dziemy czekaç, by dziÊ
spe∏ni∏y si´ te s∏owa Pisma, któreÊmy s∏ysze-
li? I to ju˝ niejednokrotnie s∏yszeli, a co-

dziennoÊç pokazuje ca∏kiem coÊ innego.
Musimy uwierzyç, ˝e ˝yjemy w czasach me-
sjaƒskich. Bóg przychodzi do nas, aby nas
zbawiç. Nadzieja zbawienia wyzwala od l´-

ków, w tym tak˝e od l´ku przemijania. Rodzi
si´ wtedy wewn´trzna wolnoÊç, na której za-
kwita chrzeÊcijaƒska radoÊç”. 
Homili´ zakoƒczy∏a modlitwa lotników:
„Panie, oddajemy si´ Twojej opiece zarów-
no w powietrzu, jak i na ziemi. Opiekuj si´
naszymi samolotami i Êrodkami komunika-
cji powietrznej. Strze˝ tych, którzy na nich
latajà, konserwujà i naprowadzajà je.
Spraw, aby wszyscy, którzy powierzyli swój
los lotniczej sprawnoÊci i umiej´tnoÊci,
szcz´Êliwie dotarli do kresu swej podró˝y.
Niech Twoja Panie obecnoÊç uczyni ich
pewnymi swych umiej´tnoÊci. Amen”. 
W darach o∏tarza pracownicy LOT-u prze-
kazali na r´ce Biskupa Polowego odnowio-
nà monstrancj´, kielich oraz szaty liturgicz-
ne. 
We Mszy Êw. uczestniczyli przedstawiciele
Zarzàdu PLL LOT i spó∏ek zale˝nych, zwiàz-
ków zawodowych, poczty sztandarowe
LOT-u oraz Stowarzyszenia Lotników Pol-
skich. Wspólnie modlili si´ byli i obecni
pracownicy personelu lotniczego i naziem-
nego, przyjaciele i sympatycy lotnictwa oraz
cz∏onkowie Fundacji „Dar serca”, która ob-
chodzi w tym roku 15-lecie swojego istnie-
nia. Msza Êw. by∏a tak˝e okazjà uczczenia
rocznicy 92. urodzin wieloletniego dyrekto-
ra LOT-u W∏odzimierza Wilanowskiego. 
Na zakoƒczenie Eucharystii kapelan LOT-u
przedstawi∏ inicjatyw´ skatalogowania pa-
miàtek po Janie Pawle II, zwiàzanych z Je-
go wizytami na polskich lotniskach.
We Mszy Êwi´tej uczestniczy∏a te˝ pielgrzy-
mujàca z Opoczna m∏odzie˝, która, po za-
koƒczeniu Eucharystii, utrwali∏a swoje spo-
tkanie z Biskupem Polowym pamiàtkowym
zdj´ciem. 

Tekst i zdj´cia: Krzysztof St´pkowski
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Pod dobrymi skrzyd∏ami Bo˝ej OpatrznoÊci
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski odprawi∏, 21 stycznia 2007 roku, Msz´ Êw. 
w koÊciele akademickim Êw. Anny w Warszawie, w intencji pracowników Polskich Linii Lotni-
czych „LOT”, w 78. rocznic´ utworzenia przedsi´biorstwa. Wraz z Biskupem P∏oskim Eucha-
rysti´ celebrowali: ks. Bogdan Barto∏d – rektor koÊcio∏a Êw. Anny oraz ks. dr S∏awomir Ka-
wecki – kapelan LOT-u. 
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Che∏m 
Spotkanie op∏atkowe Kombatantów
i Weteranów 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Ar-
mii Krajowej w Che∏mie, w dniu 10
stycznia 2007 roku, rozpocz´∏o si´ Mszà
Êw. w koÊciele garnizonowym pw. Êw.
Kazimierza Królewicza. Eucharysti´
w intencji Kombatantów i Weteranów
celebrowa∏ i okolicznoÊciowà homili´
wyg∏osi∏ ks. mjr Miros∏aw Kurjaniuk. 
Po Mszy Êw. Kombatanci i Weterani
przybyli na sto∏ówk´ do OÊrodka
Wsparcia Bliêniego Caritas przy parafii
wojskowo–cywilnej pw. Êw. Kazimierza
Królewicza w Che∏mie, aby uczestniczyç
w spotkaniu op∏atkowym.
Po tradycyjnym prze∏amaniu si´ op∏at-
kiem, nastàpi∏ pocz´stunek potrawami
wigilijnymi, podczas którego kol´dy
i pastora∏ki oraz pieÊni partyzanckie,
na melodi´ kol´d, wykonywali z wielkà
werwà Kombatanci i Weterani 27 Wo-
∏yƒskiej Dywizji Armii Krajowej.

kt

Zakopane
W Zakopanem, na P´kowym Brzysku Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw.
Tadeusz P∏oski w dniu 11 stycznia 2007
roku odprowadzi∏ na wieczny spoczynek
Êp. por. w stanie spoczynku Stanis∏awa
Grandysa. 
Msz´ Êw. wraz z Biskupem Polowym,
w zabytkowym koÊciele na P´kowym
Brzysku w Zakopanem, celebrowali:
Kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego
– ks. pra∏. kmdr Leon Szot, Proboszcz Ka-
tedry Polowej WP – ks. pra∏. p∏k Robert
Mokrzycki, Notariusz Kurii Polowej WP 
– ks. pra∏. pp∏k Zbigniew K´pa, kapelan
Karpackiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
– ks. pp∏k Wojciech Warcho∏a oraz wika-
riusz miejscowej parafii ks. Stanis∏aw Pó∏-
torak. 
Nad grobem zmar∏ego po˝egna∏ Apo-
loniusz Rajna – Nestor Honorowy Prze-
wodników Tatrzaƒskich.  zjk

Radom
W dniu 13 stycznia 2007 roku Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski z∏o˝y∏ wizyt´ duszpasterskà
w parafii wojskowej w Radomiu. Pro-
boszczem tej parafii jest ks. pp∏k Janusz
Radzik, który pe∏ni tak˝e funkcj´ Dzieka-
na Dekanatu Si∏ Powietrznych. 
W programie wizyty duszpasterskiej
znalaz∏y si´: spotkanie kap∏aƒskie,
Msza Êw. celebrowana przez Ordynariu-
sza Wojskowego w koÊciele garnizono-
wym pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny oraz
spotkanie z lotniczà kadrà zawodowà. 
Msz´ Êw. wraz z Ordynariuszem Woj-
skowym celebrowali: ks. pp∏k Janusz
Radzik – Dziekan oraz ks. p∏k w st.
spocz. Marian Kmiecikowski. 
Po Mszy Êw. Biskup zapozna∏ si´ z post´-
pem prac przy odnowieniu Êwiàtyni. 
Podczas spotkania z dowódcami woj-
skowymi Biskup Polowy gen. dyw. Tade-
usz P∏oski przedstawi∏ zamierzenia dusz-
pasterskie na najbli˝szy okres i zapozna∏
si´ z zamierzeniami dotyczàcymi szkol-
nictwa wojskowego.

zjk

Rembertów
W dniu 14 stycznia 2007 roku Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz
P∏oski przyby∏ do Kompleksu Koszarowe-
go 44 w Warszawie, gdzie w kaplicy gar-
nizonowej pw. Matki Bo˝ej Zwyci´skiej
celebrowa∏ Msz´ Êw., a póêniej spotka∏
si´ z kadrà dowódczà Pu∏ku Ochrony:
p∏k. Sylwestrem Traczewskim – dowódcà,
pp∏k. Andrzejem Âmietanà – zast´pcà
dowódcy i mjr. Miros∏awem Januszkiewi-
czem – zast´pcà szefa sztabu. We Mszy
Êw. uczestniczyli ˝o∏nierze Kompanii Re-
prezentacyjnej Wojska Polskiego i Pu∏ku
Ochrony wraz ze swoimi dowódcami. 
Ordynariusz Wojskowy zach´ci∏ do mo-
dlitwy za obecnych na Mszy Êw., w tym
za ˝o∏nierzy przygotowujàcych si´
do przysi´gi z Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego oraz za ˝o∏nie-
rzy zmagajàcych si´ z chorobà z sàsied-
niej jednostki wojskowej – 1. Bazy Lotni-
czej w Warszawie. 

zjk

Bia∏a Podlaska
W parafii wojskowej pw. Êw. Kazimierza
Królewicza w Bia∏ej Podlaskiej 14 stycz-
nia 2007 r. odby∏ si´ koncert kol´d i pa-
stora∏ek w wykonaniu Zespo∏u Wokal-
nego „Ekspresja”, prowadzonego przez
instruktora Marcina Kalickiego.
SzeÊç dziewczynek, w wieku od 13
do 18 lat (Dorota Sacewicz, Zuzan-
na Iwanicka, Klaudia Laszuk, Magdale-
na Markowska, Agnieszka Olchowik,
Sylwia Czyrak), zaprezentowa∏o bardzo
bogaty repertuar. Na uwag´ zas∏uguje
przepi´kna aran˝acja kol´d przygoto-
wana przez instruktora. Parafianie przy-
s∏uchiwali si´ znanym kol´dom, takim
jak: „Cicha Noc”, „Anio∏ pasterzom mó-
wi∏”, „Gdy Êliczna panna”, „Lulaj˝e Je-
zuniu”, „Nie by∏o miejsca dla Ciebie”
oraz zupe∏nie nowym utworom, m.in.
z repertuaru zespo∏u „Skaldowie”: „Z∏o-
ta Jerozolima”, „Wstrzyma∏y si´ wody
Cedronu”, „Ach gdzie ja szed∏em”,
„Przed Êmiertelnymi na sianku le˝ysz”,
„Dobra nowina”, „Hymn o mi∏oÊci”.
Bardzo nietypowo, ale wzruszajàco, ko-
l´d´ „Jezus Malusieƒki” wykona∏y Zu-
zanna Iwanicka i Dorota Sacewicz.

ls

Warszawa
W Muzeum Powstania, w sali z Libera-
torem, odby∏a si´ 16 stycznia 2007 r.
promocja ksià˝ki Juliusza Powa∏kiewi-
cza „Broƒ konspiracyjna”. 
Ksià˝ka ta zosta∏a wydana nak∏adem
Domu Wydawniczego Bellona, a me-
cenatem obj´∏a t´ publikacj´ m.in. Ra-
da Ochrony Pami´ci Walki i M´czeƒ-
stwa. 
Ksià˝k´, podczas promocji w Muzeum
Powstania Warszawskiego, zaprezento-
wa∏ specjalista z tej dziedziny Miros∏aw
Szypowski, który wyrazi∏ te˝ wdzi´cz-
noÊç autorowi za upami´tnienie wielu
anonimowych dotychczas, cichych bo-
haterów tamtych dni, m.in.: in˝ynie-
rów, konstruktorów, cz´sto autorów
unikatowych w skali mi´dzynarodowej
rozwiàzaƒ technicznych. Autor ksià˝ki,
Juliusz Powa∏kiewicz przedstawia te˝
realia konspiracyjnej produkcji Êrod-
ków walki, takich jak: materia∏y wybu-
chowe, granaty r´czne, butelki zapala-
jàce, pistolety maszynowe „sten” i „b∏y-
skawice”. Pokazuje równie˝ oryginalne
konstrukcje okresu Powstania – wóz
pancerny „KubuÊ” czy moêdzierze
kal. 8 mm z warsztatu przy ul. Ho-
˝ej 51. Ksià˝ka „Broƒ konspiracyjna”
jest te˝ swoistym przewodnikiem
po warszawskich miejscach pami´ci
bezpoÊrednio zwiàzanych z podziemnà
produkcjà broni.

esj

¸ódê
W niedziel´, 28 stycznia 2007 roku, wystàpi∏ z Koncertem Kol´d, w koÊciele garnizono-
wym pw. Êw. Jerzego w ¸odzi, Reprezentacyjny Zespó∏ Artystyczny Wojska Polskiego.
Na s∏uchaniu i wspólnym Êpiewaniu kol´d polskich zebrali si´ ˝o∏nierze, rodziny wojsko-
we, kombatanci, mieszkaƒcy ¸odzi, a zw∏aszcza sympatycy Êwiàtyni wojskowej. 
Chór, soliÊci i orkiestra pod dyrekcjà Piotra Racewicza wykonali 20 kol´d. Kiedy na ze-
wnàtrz koÊcio∏a sypa∏ Ênieg, nadajàc specyficzny klimat koncertowi, wewnàtrz Êwiàtyni
artyÊci rozgrzewali duchowà atmosfer´ swoim kol´dowaniem. 
Koncert Kol´d odby∏ si´ w 16. roku przywrócenia Ordynariatu Polowego WP i 111. rocz-
nic´ powstania koÊcio∏a garnizonowego w ¸odzi. pw
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Sieradz
13 stycznia w hali sportowej 15. Sieradz-
kiej Brygady Wsparcia Dowodzenia,
pod patronatem Jego Eminencji ks. Pry-
masa Józefa Glempa, odby∏ si´ XVIII
Ogólnopolski Op∏atek Sportowców Pol-
skich, zorganizowany przez Prezydenta
Sieradza Jacka Walczaka, z udzia∏em
Ordynariusza Diecezji W∏oc∏awskiej, ks.
Biskupa Wies∏awa Meringa, przedstawi-
cieli Êrodowisk sportowych (w tym olim-
pijczyków), w∏adz rzàdowych, samorzà-
dowych województwa ∏ódzkiego oraz
duchowieƒstwa i m∏odzie˝y z ca∏ej Polski.
W spotkaniu uczestniczy∏a równie˝ dele-
gacja sportowców 15. SBWD wraz z jej
dowódcà, p∏k. Janem Sobotkà. Po za-
koƒczeniu uroczystoÊci ks. Biskup, w to-
warzystwie zaproszonych goÊci, odwie-
dzi∏ sieradzkà jednostk´ wojskowà. Go-
Êcie zwiedzili koszary, Izb´ Modlitwy oraz
Sal´ Tradycji. Biskup dokona∏ aktu po-
Êwi´cenia tablicy upami´tniajàcej Misje
Âwi´te Bo˝ego Mi∏osierdzia, wys∏ucha∏
historii garnizonu i sieradzkich jednostek
∏àcznoÊci. Na zakoƒczenie wizyty z∏o˝y∏
wpis do Ksi´gi Pamiàtkowej oraz udzieli∏
zgromadzonym goÊciom i ˝o∏nierzom
Bo˝ego B∏ogos∏awieƒstwa. zp

Wroc∏aw
17 stycznia 2007 r. – Wroc∏aw: G∏ówne po˝egnanie VIII zmiany PKW Irak. Ju˝ od kil-
ku dni trwajà lotnicze podró˝e ˝o∏nierzy do Iraku. W Êrod´ 17 stycznia 2007 r. nastà-
pi∏o po˝egnanie g∏ównej grupy ˝o∏nierzy wraz z Dowództwem Wielonarodowej Dywi-
zji Centrum–Po∏udnie. 
W ceremonii po˝egnania wzi´li udzia∏: Przewodniczàcy Senackiej Komisji Obrony Na-
rodowej – Franciszek Adamczyk, Szef Sztabu Generalnego – Franciszek Gàgor, Dyrek-
tor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego – Jacek Olbrycht, Dowódca Wojsk
Làdowych – gen. broni Waldemar Skrzypczak, w∏adze administracyjne i samorzàdowe
Dolnego Âlàska oraz Ziemi Lubuskiej, gdzie stacjonuje 11. Lubuska Dywizja Kawalerii
Pancernej, stanowiàca g∏ównà grup´ tej zmiany w Iraku. 
Szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gàgor w swoim wystàpieniu oficjalnie prze-
kaza∏ gen. dyw. Paw∏owi Lamli dowodzenie wielonarodowej dywizji w Iraku pod-
czas VIII zmiany. 
Na p∏ycie lotniska we Wroc∏awiu nie zabrak∏o rodzin i osób najbli˝szych, którzy ze
wzruszeniem ˝egnali swoich synów, m´˝ów i ojców. 
˚o∏nierze na drog´ pokojowej misji otrzymali okolicznoÊciowe b∏ogos∏awieƒstwo.

s.sz.

Belgia
W dniu 18 stycznia po raz pierwszy
w Nowym Roku 2007 odby∏o si´ spo-
tkanie kapelanów pe∏niàcych s∏u˝b´
w SHAPE. Rozpocz´∏o si´ ono modli-
twà, po czym odby∏o si´ planowanie
przedsi´wzi´ç na okres Wielkiego Po-
stu. W tym roku odb´dzie si´ tak˝e
World Day Prayer. Zaplanowano termi-
ny Mszy Êw. rezurekcyjnej dla poszcze-
gólnych wspólnot narodowych oraz in-
nych przedsi´wzi´ç duszpasterskich. 
Kapelani omówili tak˝e bie˝àce sprawy
dotyczàce administracji International
Chapel oraz sposobu jej u˝ytkowania,
by zachowaç jej sakralny charakter. 
W polskiej parafii tego dnia trwa∏y pra-
ce porzàdkowe w kancelarii oraz za-
bezpieczenie i konserwacja szat litur-
gicznych. Prace te wykonali cz∏onkowie
Rady Parafialnej oraz rodzice tych dzie-
ci, które przygotowujà si´ do I Komunii
Êw. 
Po odprawie kapelan ks. pp∏k Augustyn
Ros∏y z∏o˝y∏ wizyt´ gen. bryg. Andrzejo-
wi Kaczyƒskiemu, podczas której omó-
wiono planowane przedsi´wzi´cia
duszpasterskie. 
Kapelan spotka∏ si´ tak˝e z gen. broni
Mieczys∏awem Cieniuchem. Podczas
najbli˝szej odprawy kapelan przedsta-
wi zamierzenia duszpasterskie na naj-
bli˝szy tydzieƒ. 
Ksiàdz Ros∏y obecnie spotyka si´, w ra-
mach tradycyjnej kol´dy, z rodzinami
polskich ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´
w NATO, które mieszkajà w Holandii.

ar

Ciechanów
19 stycznia 2007 roku, w godzinach po-
rannych, Biskup Polowy WP Tadeusz P∏o-
ski przyby∏ do parafii garnizonowej pw.
Êw. Judy Tadeusza w Ciechanowie. Or-
dynariusza Wojskowego powita∏ dowód-
ca 1. Pu∏ku Artylerii – p∏k Mieczys∏aw Rej-
man wraz z kapelanem garnizonu – ks.
kpt. Markiem Wojnowskim.
G∏ównym punktem wizyty Pasterza woj-
skowego by∏a Eucharystia sprawowa-
na w kaplicy pw. B∏. Ks. Józefa Stanka. 
We Mszy Êwi´tej uczestniczyli: komen-
dant Wojskowego OÊrodka Wykonywa-
nia Kary Ograniczenia WolnoÊci – mjr
Mariusz Fràtczak; Dowódca 2. OÊrodka
Radioelektronicznego – p∏k Ryszard
Wróbel; komendant WKU Ciechanów
– p∏k Krzysztof Talak, st. brygadier Adam
Ostrowski, komendant powiatowej PSP
oraz kadra i ˝o∏nierze s∏u˝by zasadniczej
z garnizonu. Na zakoƒczenie Mszy Êw.
p∏k Rejman, dowódca 1. Pu∏ku Artylerii
wr´czy∏ Biskupowi Polowemu WP statuet-
k´ Êw. Piotra – patrona Ciechanowa. 
Po Mszy Êwi´tej odby∏o si´ spotkanie ko-
l´dowe Ksi´dza Biskupa z kadrà Pu∏ku.

jo

K´trzyn
W dniu 19 stycznia 2007 r. Centrum
Szkolenia Stra˝y Granicznej w K´trzy-
nie prze˝ywa∏o uroczystoÊç promo-
cji 17 funkcjonariuszy na pierwszy sto-
pieƒ oficerski.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od Mszy Êw.
przy kaplicy parafii SG pw. Êw. Mate-
usza, celebrowanej przez Abp Wojcie-
cha Ziemb´ – Metropolit´ Warmiƒskie-
go i ks. Leszka Kuczyƒskiego. 
W Eucharystii uczestniczyli: Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej – gen. bryg.
Miros∏aw KuÊmierczak, Komendant
Centrum Szkolenia SG – p∏k Wies∏aw
Mruga∏a, Komendant W-MOSG, Ko-
mendant Centralnego OÊrodka Szko-
lenia SG – p∏k Przemys∏aw Schilke, Ko-
mendant Morskiego Oddzia∏u SG 
– kontradmira∏ Konrad WiÊniowski, Ko-
mendant Podlaskiego Oddzia∏u SG 
– p∏k Marian Pogoda, przedstawiciele
jednostek organizacyjnych SG, w∏adze
miasta, przedstawiciele organizacji
kombatanckich i ˝o∏nierskich, rodziny
i bliscy promowanych.
Po Mszy Êw. rozpocz´∏y si´ dalsze uro-
czystoÊci, na które przybyli: Wicepre-
mier, minister MSWiA – Ludwik Dorn
i przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych MSWiA, Stra˝y Granicznej, Po-
licji, Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Celnej,
w∏adz województwa, powiatu. Aktu
mianowania na stopieƒ podporucznika
Stra˝y Granicznej dokona∏ Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej gen. bryg.
Miros∏aw KuÊmierczak.

wk
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PKW Afganistan
Fot. ks. pp∏k Mariusz Âliwiƒski
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