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Wielka eksplozja zmartwychwstania prze-
nikn´∏a nas w chrzcie, by nas przyciàgnàç.
W ten sposób jesteÊmy w∏àczeni w nowy
wymiar ˝ycia, w które jesteÊmy ju˝ w jakiÊ
sposób wprowadzeni poÊród udr´k naszych
czasów. Prze˝ywaç w∏asne ˝ycie jako sta∏e
wkraczanie w t´ otwartà przestrzeƒ: oto co
znaczy byç ochrzczonym, byç chrzeÊcijani-
nem. Oto radoÊç Wigilii Paschalnej. Zmar-
twychwstanie nie min´∏o, zmartwychwsta-
nie dotar∏o do nas i nas przenikn´∏o.
Do Niego, to znaczy do zmartwychwsta∏e-
go Pana, garniemy si´, a On nas trzyma
mocno, nawet kiedy nasze r´ce tracà si∏y.
Chwytamy Jego r´k´ i w ten sposób trzy-
mamy si´ wszyscy razem za r´ce, stajemy
si´ jednym podmiotem, nie tylko czymÊ jed-
nym. Ja, ale ju˝ nie ja: oto formu∏a ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego, której podstawà jest
chrzest, formu∏a zmartwychwstania w cza-
sie. Ja, ale ju˝ nie ja: jeÊli ˝yjemy w ten spo-

sób, przemieniamy Êwiat. Jest to formu∏a
kontrastujàca ze wszystkimi ideologiami
przemocy oraz program sprzeciwiajàcy si´
korupcji, dà˝eniom do w∏adzy i posiada-
nia.
„Ja ˝yj´ i wy ˝yç b´dziecie” – mówi Jezus
w Ewangelii Êw. Jana (14, 19) do swoich
uczniów, czyli do nas. ˚yç b´dziemy dzi´ki
egzystencjalnej komunii z Nim, przez w∏à-
czenie w Niego, który jest samym ˝yciem.
˚ycia wiecznego i b∏ogos∏awionej nieÊmier-
telnoÊci nie mamy od siebie samych i nie
mamy w nas samych, ale dzi´ki relacji
– dzi´ki egzystencjalnej komunii z Tym, któ-
ry jest Prawdà i Mi∏oÊcià, a wi´c jest wiecz-
ny, jest Bogiem samym. Zwyk∏a nieznisz-
czalnoÊç duszy sama z siebie nie mog∏aby
nadaç sensu ˝yciu wiecznemu, nie mog∏aby
uczyniç z niego prawdziwego ˝ycia. Nasze
˝ycie bierze si´ stàd, ˝e jesteÊmy mi∏owani
przez Tego, który jest ˝yciem; bierze si´

stàd, ˝e ˝yjemy z Nim i mi∏ujemy z Nim. Ja,
ale ju˝ nie ja: oto droga krzy˝a, droga
„krzy˝ujàca si´” z ˝yciem zamkni´tym jedy-
nie w „ja”, otwierajàc w ten sposób drog´
prowadzàcà do prawdziwej i trwa∏ej rado-
Êci.
I tak, pe∏ni radoÊci, mo˝emy z ca∏ym Ko-
Êcio∏em Êpiewaç w Exsultet: „Weselcie si´
ju˝, zast´py Anio∏ów (...) Raduj si´, ziemio”.
Zmartwychwstanie jest wydarzeniem ko-
smicznym, obejmujàcym niebo i ziemi´,
i ∏àczàcym je razem. I jeszcze raz wraz
z pieÊnià Exsultet mo˝emy g∏osiç: „Jezus
Chrystus, Twój Syn Zmartwychwsta∏y, który
oÊwieca ludzkoÊç swoim Êwiat∏em i z Tobà
˝yje i króluje na wieki wieków”. Amen!

Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI, 
fragment homilii, 15 IV 2006 r. 

– Wigilia Paschalna w Bazylice Watykaƒskiej

1 kwietnia – Niedziela Palmowa
Liturgia Niedzieli Palmowej to nie tylko
wspomnienie faktów sprzed wielu wieków.
Chrystus daje nam szans´ w∏àczenia si´
w Jego dzie∏o zbawcze. W Wielkim Tygodniu
mamy sposobnoÊç i warunki, by pomyÊleç,
skupiç si´, przemodliç znaczenie znaku na-
szego odkupienia, Krzy˝a Chrystusowego,
i zrozumieç nasz w∏asny krzy˝ – nie jako ka-
r´ czy niewinne cierpienie, ale jako Êrodek
do ˝ycia wiecznego.

5 kwietnia – Wielki Czwartek
Zanim Pan Jezus poszed∏ na krzy˝, wynisz-
czajàc siebie samego przez Êmierç, zasiad∏
przy stole ze swoimi najbli˝szymi uczniami.
Goràco pragnà∏ spo˝yç z nimi pasch´, za-
nim b´dzie cierpia∏ dla naszego zbawienia.
W ten wieczór ustanowi∏ dwa sakramenty:
Eucharysti´ i kap∏aƒstwo. Zawsze, kiedy gro-
madzimy si´ na sprawowaniu NajÊwi´tszej
Eucharystii, na nowo uobecniamy wielkà ta-
jemnic´ naszej wiary. Postarajmy si´, uczest-
niczàc w tych wydarzeniach, prze˝yç je
w sposób wyjàtkowy.

6 kwietnia – Wielki Piàtek
W Wielki Piàtek, upami´tniajàcy m´k´
i Êmierç Pana Jezusa, obowiàzuje post Êcis∏y,
czyli jakoÊciowy i iloÊciowy. Tego dnia,
na znak smutku i ˝a∏oby, nie sprawuje si´
Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzy-

˝a mo˝na uzyskaç odpust zupe∏ny. Na za-
koƒczenie liturgii NajÊwi´tszy Sakrament zo-
staje przeniesiony do grobu Paƒskiego i jest
adorowany w prywatnej adoracji. Warto
wziàç w niej udzia∏, aby zastanowiç si´
nad w∏asnym ˝yciem.

7 kwietnia – Wigilia Paschalna
Na mocy bardzo dawnej tradycji dzisiejszy
wieczór i Êwi´ta noc sà czuwaniem na czeÊç
Pana. Wierni trzymajà w r´kach zapalone
Êwiece. Podobni sà do ludzi oczekujàcych
swego Pana, aby, gdy powróci, zasta∏ ich
czuwajàcych i zaprosi∏ do swojego sto∏u. Wy-
ra˝amy dziÊ prawd´ o zmartwychwstaniu
poprzez znak Êwiat∏a wprowadzonego
do ciemnego koÊcio∏a; poprzez rozÊwietlenie
ciemnoÊci, w miar´ jak zapalajà si´ Êwiece
w naszych r´kach. Symbol ten najlepiej od-
daje znaczenie zmartwychwstania i zach´ca
do wyjÊcia z ciemnoÊci grzechu.

8 kwietnia – Niedziela 
Zmartwychwstanie Paƒskie

DziÊ prze˝ywamy tajemnic´ paschalnà, pa-
miàtk´ przejÊcia z niewoli do prawdziwej
wolnoÊci. My wszyscy chcemy i mo˝emy byç
wolni dzi´ki Jezusowi Chrystusowi, bo
Zmartwychwsta∏y Pan staje dziÊ przed nami
w pe∏nej krasie jako promieƒ wolnoÊci,
prawdy i Êwiat∏a. W jego blasku dostrzega-
my sens i cel naszego ˝ycia. W Êwietle

zmartwychwstania Mistrza z Nazaretu wie-
le naszych codziennych spraw widzimy
po prostu inaczej.

9 kwietnia – Poniedzia∏ek 
w Oktawie Wielkanocy

Cz∏owiek jest powo∏any do odnoszenia zwy-
ci´stwa nad samym sobà w Jezusie Chrystu-
sie. Pragnienie szlachetnego zwyci´stwa, od-
noszonego nawet przez kl´ski, nale˝y
do chrzeÊcijaƒskiego programu ˝ycia. Zwy-
ci´stwo takie jest nieod∏àczne od trudu,
a nawet od cierpienia, tak jak zmartwych-
wstanie Chrystusa jest nieod∏àczne od krzy-
˝a. Modlimy si´ podczas tej Eucharystii, pe∏-
ni radoÊci z faktu, ˝e Jezus powsta∏ z mar-
twych, ukazuje si´ niewiastom i uczniom.

15 kwietnia 
– 2 Niedziela Wielkanocy

W Dzieƒ Paƒski zostawiamy na boku co-
dzienne obowiàzki i gromadzimy si´
w Êwiàtyni, by sprawowaç Eucharysti´. Na-
sze myÊli i modlitwy ogarniajà dziÊ w szcze-
gólny sposób wszystkich cierpiàcych na du-
szy i ciele. W Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego
przychodzimy do Jezusa, aby korzystaç ze
zdrojów Jego dobroci. On leczy nas z naj-
ci´˝szej choroby, jakà jest grzech, i w∏àcza
w Êwi´ty lud Bo˝y. Niech nasze uczestnictwo
w NajÊwi´tszej Ofierze przybli˝y nas do je-
dynego Zbawiciela Êwiata i cz∏owieka.

2 Rok XVI nr 7 (335)

Aby ros∏a liczba powo∏aƒ kap∏aƒskich i zakonnych w Ameryce
Pó∏nocnej i w krajach Oceanu Spokojnego, aby w nale˝yty spo-
sób odpowiadaç na potrzeby duszpasterskie i misyjne ich
mieszkaƒców.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIE¡

W jednoÊci ze Zmartwychwsta∏ym
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Drodzy ˚o∏nierze, Weterani i Kom-
batanci, Funkcjonariusze Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝b
Celnych, S∏u˝by Ochrony Kolei,
Druhny i Druhowie

Ju˝ za kilka dni b´dziemy rozwa˝aç
najwi´ksze tajemnice naszej chrzeÊci-
jaƒskiej wiary. W dni Wielkiego Tygo-
dnia b´dziemy Êwiadkami m´ki i Êmier-
ci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa. Ta haƒbiàca Êmierç zosta∏a poprze-
dzona sàdem pogaƒskiego urz´dnika
rzymskiego Poncjusza Pi∏ata, który
chcia∏ uchroniç niewinnego Jezusa
przed Êmiercià. Aby nie dopuÊciç
do skazania Chrystusa, obok Niego
postawi∏ zbrodniarza Barabasza, który
mia∏ udowodnionà zbrodni´. Kierujàc
si´ zasadà prawa do wyra˝ania w∏a-
snego zdania, zapyta∏ ludzi: Którego
chcecie, abym wam uwolni∏? Jezusa czy
Barabasza? Odpowiedzieli jedno-
znacznie.
Warte refleksji jest to wydarzenie.
W demokratycznym wyborze, zgodnie
z zasadami wolnego decydowania,
Chrystus przegra∏ z Barabaszem. Do-
bro przegra∏o ze z∏em. Zwyci´˝y∏a nie-
wyt∏umaczalna zawiÊç, która mia∏a
zniszczyç dobro, mi∏oÊç i ˝ycie.
Mimo up∏ywu czasu, który mierzymy ju˝
tysiàcami lat, tamte problemy ciàgle sà
aktualne. Wokó∏ nas obserwujemy wro-
goÊç do Dekalogu, wartoÊci moralnych
i praw wynikajàcych z prawa naturalne-
go. Trudno wyt∏umaczyç, skàd bierze
si´ taka wrogoÊç do uczniów Chrystusa,
którzy inaczej – ni˝ ówczeÊni Jezusowi,
opowiadajà si´ za obronà niewinnego
˝ycia, pragnà cywilizacji mi∏oÊci, w któ-
rej szanowane jest prawo do ˝ycia ka˝-
dego cz∏owieka od chwili pocz´cia.
Trudno zrozumieç, skàd bierze si´ atak
na porzàdek wynikajàcy ju˝ nie tylko
z praw Dekalogu, ale z prawa natural-
nego. 

W takiej konfrontacji z si∏ami z∏a, za-
sady demokracji w sferze ˝ycia religij-
nego nie mogà byç realizowane, po-
niewa˝ nie sà w stanie obroniç Jezusa
i Jego Ewangelii. Potrzeba bezgranicz-
nego zaufania, opartego na wierze
w Chrystusa, który z mi∏oÊci do ka˝de-
go cz∏owieka przezwyci´˝y∏ Êmierç
i przyniós∏ nam ˝ycie wieczne.
Przez Zmartwychwstanie Chrystusa
zwyci´˝y∏a Prawda; z∏o zosta∏o poko-
nane przez Dobro, ciemnoÊç przez Ja-
snoÊç; Mi∏oÊç, która jest mocniejsza
ni˝ Êmierç, zajaÊnia∏a blaskiem zwy-
ci´stwa w poranek wielkanocny. Ra-
doÊç Zmartwychwstania Paƒskiego na-
pe∏ni∏a serca wszystkich wierzàcych
w Chrystusa i zatrwo˝y∏a tych, którzy
dokonali sàdu nad Zbawicielem. Ta
najwi´ksza tajemnica chrzeÊcijaƒskiej
wiary nape∏nia nas radoÊcià i nadzie-
jà, a zarazem jest wielkim dowodem
mi∏oÊci Boga do cz∏owieka, która nie
pami´ta cz∏owiekowi tylu zdrad i za-
parç si´ Jezusa.
Jako przejaw wielkiej i odpowiedzial-
nej mi∏oÊci Boga za cz∏owieka nale˝y
rozumieç s∏owa modlitwy, wypowie-
dziane przez Chrystusa z wysokoÊci
krzy˝a: „Ojcze przebacz im, bo nie
wiedzà, co czynià” (¸k 23,34). Stàd
p∏ynie dla nas pewnoÊç, ˝e Chrystuso-
we Zmartwychwstanie jest fundamen-
talnym i koniecznym elementem w ob-
darowaniu cz∏owieka pe∏nià owoców
mi∏osierdzia Bo˝ego, nawet wtedy, gdy
cz∏owiek upada i odwraca si´ od
Chrystusa.
W tym Êwiadectwie o Zmartwychwsta-
niu Chrystusa i Jego mi∏oÊci uczestniczà
równie˝ polscy ˚o∏nierze. Z najwy˝szà
czcià i szacunkiem biegniemy myÊlà
do naszych Braci, którzy „krwi w∏asnej”
i ˝ycia nie szcz´dzà, broniàc ludzi
przed takà formà ˝ycia, która pozba-
wia∏aby ich podstawowej godnoÊci
i prawa do ˝ycia w wolnoÊci. Nasi ˝o∏-

nierze obecni w Iraku, Afganistanie, Sy-
rii, Libanie, Kosowie, BoÊni i Hercego-
winie oraz w Kwaterze G∏ównej Paktu
Pó∏nocnoatlantyckiego, jak równie˝
wszyscy, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w ró˝nych
garnizonach naszego kraju, niczym
aposto∏owie po wniebowstàpieniu
Chrystusa, obecni sà w ró˝nych rejo-
nach Êwiata i naszego kraju, aby rów-
nie˝ tam Êwiadczyç, ˝e Chrystus praw-
dziwie zmartwychwsta∏. Biorà na siebie
ci´˝ar wszystkich potrzeb materialnych
i duchowych ludzi, którzy ˝yjà w tych re-
jonach Êwiata, gdzie pragnienie pokoju
jest wi´ksze ni˝ g∏ód chleba, Êwiadczàc
równie˝ o Jego mi∏oÊci. 
Obchodzàc Pamiàtk´ paschalnych wy-
darzeƒ, Âwi´ta zwyci´stwa ˝ycia
nad Êmiercià, dobra nad z∏em, uwierz-
my, ˝e i my jesteÊmy w stanie powstrzy-
maç z∏o. JesteÊmy w stanie uczyniç to,
je˝eli si´ zjednoczymy, je˝eli nie b´-
dziemy niesprawiedliwie sàdziç in-
nych, opierajàc si´ na fa∏szywych i sfa-
brykowanych dokumentach, gdy sta-
niemy ponad podzia∏ami dla obrony
wszystkich wartoÊci moralnych i patrio-
tycznych, od których zale˝y si∏a i zdro-
wie naszej Ojczyzny.
Z okazji Âwiàt Paƒskiego Zmartwych-
wstania przesy∏am wszystkim Wetera-
nom i Kombatantom, ˚o∏nierzom,
Funkcjonariuszom i ich Rodzinom,
Harcerzom ˝yczenia radosnego prze-
˝ywania Âwiàt naszego odkupienia.
Niech radoÊç tych dni rozpali nasze
serca goràcà mi∏oÊcià Boga i bliênie-
go. Niech Bóg, który przezwyci´˝a
wszelkie z∏o, wspiera ˝o∏nierskie trudy
i znoje w pe∏nieniu s∏u˝by dla naszej
Ojczyzny, niech obdarowuje zdro-
wiem i pomyÊlnoÊcià w budowaniu
bezpieczeƒstwa i pokoju na ca∏ym
Êwiecie.
Trwajàc w radoÊci Zmartwychwstania
Paƒskiego, wszystkim z serca udzielam
pasterskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
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Poniewa˝ Chrystus dokona∏ dzie∏a odkupienia
ludzi i doskona∏ego uwielbienia Boga, g∏ównie
przez swoje Paschalne Misterium, gdy umiera-
jàc zniweczy∏ naszà Êmierç, a zmartwychwsta-
jàc przywróci∏ nam ˝ycie, dlatego Triduum Pas-
chalne jaÊnieje jako g∏ówny punkt ca∏ego roku
liturgicznego. Tak jak niedziela zajmuje g∏ówne
miejsce w tygodniu, tak UroczystoÊç Paschy
stanowi punkt g∏ówny w roku liturgicznym.

Triduum Paschalne M´ki i Zmartwychwstania
Paƒskiego rozpoczyna si´ Mszà Êw. wieczor-
nà Wieczerzy Paƒskiej w Wielki Czwartek,
a koƒczy nieszporami Niedzieli Zmartwych-
wstania, jego zaÊ Êrodek stanowi Wigilia
Wielkanocna.
Wigili´ Wielkanocnà, odprawianà w noc
Zmartwychwstania Chrystusa, uwa˝a si´
za „Matk´ wszystkich Êwi´tych wigilii” (Êw. Au-
gustyn).

Msza Êw. Wieczerzy Paƒskiej – Wielki
Czwartek
Jest to dzieƒ Ostatniej Wieczerzy, ustanowie-
nia NajÊwi´tszej Ofiary i Sakramentu Ka-
p∏aƒstwa, równoczeÊnie jest to dzieƒ Ogrójca
i pojmania Pana Jezusa. Wielki Czwartek to
dzieƒ jednoÊci i mi∏oÊci. W tym dniu jednano
pokutników, by mogli zasiàÊç wspólnie
do sto∏u eucharystycznego. Koncelebra uwy-
pukla jednoÊç kap∏aƒstwa, wspólnoty ca∏ego
Ludu Bo˝ego. Obrz´d umywania nóg wska-
zuje na êród∏o tej jednoÊci: mi∏oÊç i pokor´.
Wieczorna adoracja to trwanie z Chrystusem
na modlitwie w Ogrójcu, to rozwa˝anie Jego
M´ki, zdrady Judasza, sàdu, zaparcia si´
Piotra. 
Liturgia tego dnia jest nazwana szczególnie –
liturgià mi∏oÊci. „Tak bowiem Bóg umi∏owa∏
Êwiat, ˝e Syna swego da∏, aby ka˝dy, kto
w niego uwierzy, nie zginà∏, ale mia∏ ˝ycie
wieczne” (J 3,16). Bóg daje si´ ludziom
pod postacià chleba, kl´ka przed nimi, aby
umywaç im nogi i wydaje si´ dobrowolnie
na Êmierç. W odpowiedzi na mi∏oÊç Boga,
cz∏owiek powinien otworzyç swe serce i od-
daç mu siebie.

Liturgia M´ki Paƒskiej – Wielki Piàtek
Wielki Piàtek to dzieƒ M´ki i Âmierci Chrystu-
sa. Zbawiciel oddaje ˝ycie za nas, dokonujàc
na krzy˝u dzie∏a odkupienia. Atmosfer´ tego
dnia cechuje szczególna powaga. MyÊli i ser-
ca wierzàcych kierujà si´ na Golgot´, gdzie
dokonuje si´ misterium walki ˝ycia ze Êmier-
cià. W tym dniu KoÊció∏ nie sprawuje Naj-
Êwi´tszej Ofiary. Obrz´dy liturgiczne majà
jednak struktur´ podobnà do Mszy Êw. – litur-
gia s∏owa z opisem M´ki Paƒskiej zakoƒczo-
na jest uroczystà modlitwà powszechnà, pod-
wy˝szenie i adoracja krzy˝a, komunia Êw.
oraz przeniesienie NajÊwi´tszego Sakramen-
tu do tzw. Grobu Paƒskiego.

Liturgia Zmartwychwstania Paƒskie-
go
Po bolesnej M´ce i Âmierci na krzy˝u, cia∏o Je-
zusa zostaje z∏o˝one w grobie. WejÊcie
do grobu zostaje zamkni´te kamieniem. Jed-

nak Êmierç nie zapanowa∏a nad Nim. Zbawi-
ciel wstaje po trzech dniach i jako Zmartwych-
wsta∏y Pan posy∏a swoich Aposto∏ów, aby nie-
Êli ca∏emu Êwiatu t´ radosnà nowin´. KoÊció∏
czci to wydarzenie w sposób najbardziej uro-
czysty. Poprzez znak Êwiat∏a i wody, przez roz-
wa˝anie Bo˝ego planu zbawienia w liturgii
s∏owa, wierni odkrywajà bogactwo darów
Zmartwychwsta∏ego Pana. Liturgia tego dnia
rozpoczyna si´ uroczystà Wigilià Paschalnà,
w której po raz pierwszy rozbrzmiewa rado-

sne Alleluja, rozlegajà si´ dzwony, a KoÊció∏
prze˝ywa radoÊç Zmartwychwstania i g∏osi
chwa∏´ Chrystusa. Wielkim prze˝yciem jest
tak˝e procesja rezurekcyjna, która mo˝e od-
byç si´ zaraz po Wigilii Paschalnej lub
przed pierwszà Mszà Êw. w dzieƒ Zmartwych-
wstania. Triduum Paschalne koƒczy si´ nie-
szporami Zmartwychwstania Paƒskiego,
a przed∏u˝eniem tych uroczystoÊci jest Okta-
wa Zmartwychwstania. 

Ks. Tomasz Krawczyk

4 Rok XVI nr 7 (335)

T R I D U U M  PA S C H A L N E

KO S Z Y K  Z E  Â W I ¢ C O N K Ñ
W Wielkà Sobot´ do godzin popo∏udniowych kap∏ani w naszych koÊcio∏ach Êwi´cà pokarmy,
które przynosimy w pi´knie przyozdobionych koszyczkach. Taki koszyk z pokarmami zwykle na-
zywany jest „Êwi´conym” albo „Êwi´conkà”. Sam obrz´d b∏ogos∏awieƒstwa pokarmów na stó∏
wielkanocny jest bardzo stary. Poczàtki jego si´gajà VIII wieku, zaÊ pierwsze Êwiadectwa jego
praktykowania w Polsce pochodzà z XIV wieku. O. Newerani pisa∏ w roku 1739 w „Ozdobie
KoÊcio∏a Katolickiego”: „Âwi´cà baranka, przypominajàcego prawdziwego Baranka-Chrystusa
i Jego triumf, dlatego te˝ zwyczajnie choràgiewki na pieczonym baranku stawiajà. Âwi´cà mi´-
siwa, którego si´ ˚ydom spo˝ywaç nie godzi∏o, na dowód, ˝eÊmy przez Chrystusa Pana z jarz-
ma Starego Zakonu uwolnieni. Âwi´cà chrzan na znak tego, ˝e gorzkoÊç m´ki Jezusowej tego˝
dnia w s∏odycz si´ nam zamienia i dlatego te˝ przy tym mas∏o Êwi´cà, które znaczy t´ s∏odycz.
Âwi´cà na ostatek i jaja na dowód tego, ˝e jako kokosz dwojako niejako kurcz´ta rodzi, raz
niosàc, drugi raz go wysiadujàc, tak przez Chrystusa dwa razy jesteÊmy odrodzeni”. 
Pokarmy, które Êwi´cono na Wielkanoc, by∏y ró˝norodne. Poczàtkowo nale˝a∏ do nich tylko ba-
ranek paschalny, b´dàcy wyobra˝eniem, znakiem Chrystusa-Baranka. Âwi´cono pieczonego
baranka, aby w ten sposób zilustrowaç prawd´ o Chrystusie jako o nowym baranku paschal-
nym w sensie ofiary i pokarmu (por. 1 Kor 5,7). Póêniej razem z barankiem Êwi´cono tak˝e in-
ne pokarmy mi´sne oraz ser, mas∏o, ryby, olej, chleb i ciasto. Zdecydowa∏a o tym przede wszyst-
kim praktyka postu przed Wielkanocà, w czasie którego zakazane by∏o spo˝ywanie potraw po-
chodzenia zwierz´cego.
Z praktykà tego postu oraz tajemnicà Zmartwychwstania Chrystusa, swoje powiàzanie ma rów-
nie˝ Êwi´cenie jaj i dzielenie si´ nimi w pierwszym dniu Wielkanocy. Jajko jest symbolem Zmar-
twychwstania, gdy˝ jak spod martwej skorupy wychodzi ˝ywe kurcz´, tak spod g∏azu grobowe-
go wyszed∏ Zmartwychwsta∏y Jezus. Jest ono symbolem zwyci´˝onej Êmierci. Istnieje zatem ana-
logia mi´dzy Chrystusem zamkni´tym w g∏´bi ziemi – grobie, który zwyci´ski wychodzi na ze-
wnàtrz, a piskl´ciem wykluwajàcym si´ ze skorupy, która je wi´zi∏a.
Tradycyjna „Êwi´conka” powinna zawieraç jeszcze pi´ç podstawowych pokarmów: sól, chleb,
chrzan, w´dlin´ i ciasto. Dobór tych pokarmów, dokonany przez tradycj´, nie jest przypadko-
wy, ka˝dy z nich symbolizuje coÊ istotnego: sól – to ˝yciodajna substancja, która posiada zdol-
noÊç odstraszania z∏ych mocy. To tak˝e oczyszczenie, samo sedno istnienia. Stàd zapewne twier-
dzenie o „soli ziemi”; chleb – we wszystkich kulturach ludzkoÊci znamionuje pokarm niezb´dny
do ˝ycia. Jest symbolem dobrobytu i pomyÊlnoÊci. W KoÊciele katolickim jest symbolem
nad symbolami – przedstawia Cia∏o Chrystu-
sa; chrzan – jest z kolei starym ludowym zna-
mieniem wszelkiej si∏y i fizycznej krzepy; w´-
dlina – to zdrowie i p∏odnoÊç, a tak˝e dosta-
tek, bo przecie˝ niegdyÊ nie ka˝dego staç by-
∏o na ten szczególny pokarm; ciasto, a szcze-
gólnie wielkanocna baba, jest symbolem do-
skona∏oÊci i umiej´tnoÊci. Nie zawsze udawa-
∏a si´ taka babka, a wówczas nieudany wy-
piek by∏ dla gospodyni wielkà kompromita-
cjà. Inne wspó∏czesne uzupe∏nienia wielka-
nocnego koszyka sà ju˝ dodatkami bez zna-
czenia, troch´ dla snobizmu, z nieÊwiadomo-
Êci, a cz´sto z powodu lekcewa˝enia.
RadoÊç wielkanocna powinna ze spotkania
przy stole eucharystycznym znaleêç swoje
przed∏u˝enie i kontynuacj´ w koÊciele domo-
wym, w bardziej okaza∏ym posi∏ku spo˝ywa-
nym we wspólnocie rodzinnej. Taka Êwiàtecz-
na, rodzinna agapa jest doskona∏à okazjà
do wyra˝enia sobie wzajemnej ˝yczliwoÊci,
sk∏adania sobie ˝yczeƒ i dzielenia si´ poÊwi´-
conym jajkiem.

Fot. Ks. pp∏k. Zbigniew K´pa
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Wa˝nà rzeczà przy udzielaniu Sakramentu
Chrztu Êw. jest wybór czasu jego celebracji.
Zwykle udziela si´ go w pierwszych tygo-
dniach ˝ycia dziecka. Wyjàtkiem mogà byç
pewne przeszkody, które unie-
mo˝liwiajà jego sprawowanie.
Do nich nale˝à: choroba
dziecka, matki oraz koniecz-
noÊç pog∏´bionej i d∏u˝szej ka-
techezy dla rodziców. Najlep-
szym terminem do celebracji
sakramentu chrztu jest Wigilia
Paschalna, dzieƒ Zes∏ania Du-
cha Âwi´tego i oczywiÊcie ka˝-
da niedziela. Te dni w sposób
szczególny odnoszà si´ do
zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Chrzest zanurza
cz∏owieka, równie˝ dziecko,
w Êmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Przez chrzest cz∏o-
wiek umiera dla grzechu i ro-
dzi si´ do nowego ˝ycia. Te ar-
gumenty ukazujà wa˝noÊç
chrztu, jego charakter, dlatego
te˝ dzieƒ jego udzielania powi-
nien byç uroczysty. Dopuszcza
si´ udzielania tego sakramen-
tu w innym dniu, jeÊli dziecko
znajduje si´ w niebezpieczeƒ-
stwie Êmierci i wtedy mo˝e je
ochrzciç ka˝dy cz∏owiek, nawet
nie pytajàc o zgod´ rodziców
dziecka, w ka˝dym miejscu,
tak˝e w szpitalu.
Miejscem celebracji chrztu po-
winna byç Êwiàtynia parafial-
na, która jest widocznym zna-
kiem KoÊcio∏a powszechnego.
Dziecko w∏àczone przez
chrzest do w∏asnej wspólnoty
parafialnej, staje si´ tak˝e
czàstkà ca∏ego KoÊcio∏a. 
Do chrztu nale˝y przygotowaç:
wod´, która musi byç natural-
na, czysta i poÊwi´cona,
chrzcielnic´, pascha∏, Krzy˝mo Êwi´te, bia∏à
szat´, Êwiec´ oraz konieczna jest ksi´ga
chrztów, do której wpisuje si´ imi´, a tak˝e
pozosta∏e dane ochrzczonego, szafarza, ro-
dziców dziecka, chrzestnych oraz dat´ i miej-
sce chrztu. Rodzice powinni przygotowaç
bia∏à szat´ i Êwiec´ chrzcielnà. Natomiast
pozosta∏e rzeczy przygotowuje kap∏an.
Wa˝nym elementem przygotowania do

chrztu jest katecheza przedchrzcielna rodzi-
ców i chrzestnych. W niej powinni poznaç
przede wszystkim godnoÊç chrztu, czyli
znaç odpowiedê na pytanie, czym jest sa-

krament chrztu? Obejmuje ona tak˝e za-
gadnienia ukazujàce chrzest jako sakra-
ment nowego ˝ycia i sakrament otwierajà-
cy drog´ do ˝ycia wiecznego, sakrament
wiary i sakrament Nowego Przymierza,
przez który ochrzczony zostaje w∏àczony
do wspólnoty KoÊcio∏a i uczestniczy w po-
trójnej misji Chrystusa – królewskiej, ka-
p∏aƒskiej i prorockiej w mocy Ducha Âwi´-

tego oraz zwraca uwag´ na istotny ele-
ment, tj. oczyszczenie z grzechu pierworod-
nego, przez co dziecko ma udzia∏ w Boskiej
naturze i staje si´ przybranym dzieckiem
Bo˝ym. W katechezie przypomina si´ rodzi-
com o ich obowiàzkach wyp∏ywajàcych
z faktu ich proÊby o chrzest dla w∏asnego
dziecka. Omawia si´ liturgi´ chrztu Êw.
oraz uczy wiernych udzielania chrztu w na-
g∏ych wypadkach.
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne,
podkreÊlajàc rol´ rodziców w celebracji litur-
gicznej, nazywa ich ministrami sakramentu:
„Rodzice dziecka majà w obrz´dzie chrztu
swoje wa˝ne zadania. Nie tylko bowiem wy-
s∏uchujà pouczenia celebransa i uczestniczà
w modlitwie odmawianej przez ca∏e zgro-
madzenie wiernych, lecz spe∏niajà ponadto
czynnoÊci liturgiczne, gdy:
– publicznie proszà o chrzest dla dziecka;
– kreÊlà znak krzy˝a na czole dziecka bezpo-

Êrednio po celebransie;
– wyrzekajà si´ szatana i sk∏a-
dajà wyznanie wiary;
– niosà niemowl´ do chrzcielni-
cy;
– trzymajà zapalonà Êwiec´;
– otrzymujà specjalne b∏ogos∏a-
wieƒstwo przeznaczone dla ma-
tek i ojców.
Stàd tak wa˝ne jest przygotowa-
nie rodziców i chrzestnych do
celebracji sakramentu chrztu
i wychowania chrzeÊcijaƒskiego
ochrzczonych dzieci.
Sam obrz´d liturgii chrzcielnej
zaczyna si´ od pytania kap∏a-
na, skierowanego do rodziców,
o imi´ dziecka. 
Wybór imienia dla dziecka musi
byç dojrza∏y i dog∏´bnie prze-
myÊlany. Posiadanie imienia to
coÊ bardzo wa˝nego, poniewa˝
oznacza, ˝e jestem, ˝e ˝yj´.
Czym kierujemy si´ dokonujàc
takiego, a nie innego wyboru?
Jako ludzie wierzàcy szukamy
osobowych wzorów poÊród
Êwi´tych. Oni uczà nas mi∏oÊci
i nadziei oraz ca∏kowitego za-
wierzenia Chrystusowi. Oni
przeszli przez ˝ycie i nie zmar-
nowali go. Od nich mo˝emy si´
uczyç tego co prawdziwe i nie-
przemijajàce. Wybrany Êwi´ty
b´dzie dla nich nie tylko wzo-
rem, ale tak˝e pot´˝nym or´-
downikiem u Boga; stanie si´
ich bliskim przyjacielem.
Imi´ wyra˝a na ogó∏ przezna-
czenie cz∏owieka oraz nadzieje
wiàzane z nim na przysz∏oÊç.
W imieniu cz∏owieka kryjà si´

tak˝e jego spo∏eczne mo˝liwoÊci. Imi´ wy-
znacza cz∏owiekowi okreÊlone zadania
do wype∏nienia. Nadajàc dziecku imi´, wy-
znaczamy mu drog´ jego ˝yciowego powo-
∏ania i misji. Poczàtkiem tej drogi jest przyj-
mowany sakrament chrztu. cdn.

Ks. por. dr Witold Mach 
Fot. Krzysztof St´pkowski

Niepowtarzalny sakrament
Chrzest by∏ ju˝ zapowiedziany i przygotowany w Starym Testamencie (uratowanie Noego z po-
topu, przejÊcie Izraelitów przez Morze Czerwone, dzia∏alnoÊç Jana Chrzciciela). Swojà moc
czerpie ze Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zes∏ania Ducha Âwi´tego. KoÊció∏, po-
s∏uszny wezwaniu Pana, udziela chrztu z jego polecenia: „Idêcie wi´c i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielajàc im chrztu w imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Uczcie je zachowywaç wszyst-
ko, co wam przykaza∏em” (Mt 28,18-20). Przyj´cie chrztu jest warunkiem koniecznym do zba-
wienia dla tych, którym g∏osi si´ Ewangeli´ i którzy mogà jà przyjàç przez wiar´: „Kto uwie-
rzy i przyjmie chrzest, b´dzie zbawiony, a kto nie uwierzy, b´dzie pot´piony” (Mk 16,16) oraz:
„JeÊli si´ ktoÊ nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo˝e wejÊç do Królestwa Bo˝ego” (J 3,5).
Chrzest jako pierwszy sakrament i fundament ca∏ego ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego jest wielkim da-
rem Boga dla cz∏owieka. Jest sakramentem niepowtarzalnym i wyciska niezatarte duchowe
znami´, zwane charakterem sakramentalnym, a ochrzczony nazywa si´ odtàd chrzeÊcijaninem. 
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Znajoma twarz… Prawie codziennie, od nie-
mal 20. lat Pan Zenon, dziÊ siedemdziesi´cio-
paroletni, przychodzi na godzin´ 7. rano
na Msz´ Êw. do koÊcio∏a wojskowego przy ul.
D∏ugiej. Tak w∏aÊnie – przychodzi: – Lubi´ do-
brze zaczàç dzieƒ – mówi. – Dokàd ˝y∏a moja
mama, przychodziliÊmy razem. – Do tego ko-
Êcio∏a obojgu nam by∏o naj∏atwiej si´ dostaç:
mama mieszka∏a na Nowolipkach, a ja
na placu Zawiszy. Jak by∏a ∏adna pogoda, sze-
d∏em na Msz´ Êw. spacerkiem przez Stare Mia-
sto. – Gdy zdarzy∏o mi si´ opuÊciç t´ porannà
Msz´ Êw., to si´ bardzo êle czu∏em… 
Pan Zenon nie wyglàda na swój wiek, spr´˝y-
sta, wysportowana sylwetka. – Stara∏em si´
regularnie dbaç o kondycj´ fizycznà, do dziÊ
gram w tenisa – dodaje – to pi´kny sport. Kil-
ka lat temu by∏ te˝ wytypowany do badaƒ
na okreÊlenie wspó∏czynnika przyswajalnoÊci
tlenu. – Pana serce ma mo˝e 30 lat – powie-
dzia∏ szeÊçdziesi´cioletniemu wówczas Panu
Zenonowi lekarz. Na rowerze zjeêdzi∏ prawie
ca∏à Europ´. – Nie nocowa∏em oczywiÊcie
w drogich hotelach. Mia∏em przy sobie kar-
teczk´ w kilku j´zykach: po niemiecku,
po francusku, angielski troch´ znam.: „Jestem
Polakiem, jad´ stàd dotàd. Czy mog´ rozsta-
wiç namiot na jednà noc?” – Widocznie wzbu-
dza∏em zaufanie, bo jak dobrzy ludzie zoba-
czyli starszego pana, to nawet dostawa∏em
coÊ do zjedzenia. 
– To by∏o jeszcze za komuny – opowiada Pan
Zenon o niezwyk∏ym spotkaniu na szlaku rowe-
rowym. – Jecha∏em na rowerze z Warszawy
do Rzymu. W Wenecji do∏àczy∏em do zorgani-
zowanej grupy 10. polskich studentów. Odwie-
dzaliÊmy m. in. pi´kne zabytkowe koÊcio∏y. 
Raz zaprosi∏ nas na pocz´stunek pewien m∏o-
dy w∏oski ksiàdz. By∏ przekonany, ˝e jestem
z UB, do pilnowania tych studentów. Ja te˝
przyglàda∏em mu si´ zdziwiony, ˝e taki m∏ody
proboszcz, w takim pi´knym, zabytkowym ko-
Êciele. Jeden ze studentów zapyta∏ w pewnym
momencie tego ksi´dza, dlaczego nas do sie-
bie zaprosi∏? Okaza∏o si´, ˝e swego czasu by∏
u niego Kardyna∏ Wyszyƒski: – To jest Êwi´ty
cz∏owiek, powiedzia∏ nam z przekonaniem ten
m∏ody ksiàdz… To stwierdzenie w∏oskiego ka-
p∏ana bardzo poruszy∏o wówczas pana Zeno-
na. – Mo˝na by∏o us∏yszeç, ˝e jakaÊ kobieta ze
wsi mówi o swoim proboszczu: „to by∏ Êwi´ty
cz∏owiek.” Pierwszy raz jednak us∏ysza∏em, jak
m∏ody, wykszta∏cony m´˝czyzna mówi o dru-
gim ˝yjàcym: To jest Êwi´ty cz∏owiek! Emeryto-
wany nauczyciel darzy wielkim szacunkiem
postaç „Prymasa Tysiàclecia” i jest mu
wdzi´czny za swój „skarb”…

Skarb
Czarna ksià˝eczka, troch´ wi´kszych rozmia-
rów ni˝ przeci´tna ksià˝eczka do nabo˝eƒ-
stwa. Pan Insiƒski z wielkim pietyzmem traktu-
je ten swój prawie sz´Êçdziesi´cioletni skarb,
wydany w Opactwie tynieckim w 1949 r. Po-
nad dwa tysiàce stron – s∏ów uwielbienia,
dzi´kczynienia, b∏agania, rozwa˝aƒ o cierpie-
niu i chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa
– „Msza∏ Rzymski”. 
– To dar od Prymasa Wyszyƒskiego. Co praw-
da nigdy bezpoÊrednio nie mia∏em okazji go
spotkaç, ale to od niego. Mieszka∏em wtedy
przy placu Narutowicza. Tam by∏ po wojnie
najwi´kszy akademik w Warszawie. W koÊcie-
le Êw. Jakuba do Mszy Êw. s∏u˝y∏o nas wtedy
trzech studentów: ja (student Uniwersytetu
Warszawskiego), mój brat i jeszcze ktoÊ. Ten
Msza∏ przekaza∏ mi ówczesny opiekun mini-
strantów. – Bardzo ˝a∏uj´, ˝e nie mam w nim
wpisu Prymasa Wyszyƒskiego, ˝a∏uj´, ˝e za-
brak∏o mi odwagi, bo by∏em na Miodowej
po ten wpis. By∏ tam jakiÊ ksiàdz na dy˝urze,
ale si´ nie odwa˝y∏em…
Gdy skoƒczy∏a si´ wojna, dziesi´cioletni Ze-
nek by∏ „stuprocentowym sierotà”: – Ojciec
zdà˝y∏ uciec, unikajàc cudem Katynia. By∏
wojskowym, gdy dosta∏ si´ do niewoli. Tam,
w Rosji ∏upa∏ kamienie na szosie, potem by∏
w Armii Andersa. Nie wróci∏ zaraz po wojnie,
bo w Londynie koƒczy∏ studia, które przerwa-
∏a wojna. Mam´ wywieêli po Powstaniu War-
szawskim do Austrii. Gdy ojciec dosta∏ si´
do niewoli, mama zosta∏a sama z trzema sy-
nami; odda∏a starszego brata do dziadków
na wieÊ. Najpierw wróci∏a mama, potem oj-
ciec. Mia∏ k∏opoty – za Andersa, za zbyt póê-
ny powrót z Londynu – cz´sto wzywali go
na przes∏uchania. Gdy si´ z mamà ˝egna∏
przed kolejnym przes∏uchaniem, to mówi∏, ˝e
nie wie, czy wróci. Przy nas, dzieciach, rodzi-
ce nie rozmawiali o tym; to by∏o zbyt niebez-
pieczne. Ojciec ju˝ nie ˝yje. Odetchnà∏em,
gdy nie znalaz∏em jego nazwiska na liÊcie
Wildsteina, to znaczy, ˝e go nie z∏amali…
Pan Zenon otwiera swój skarb, z którym si´
nie rozstaje. Modlitwa wyznacza przecie˝ rytm
jego dnia. Jest w porzàdku dnia miejsce nie
tylko na porannà Msz´ Êw. w Katedrze Polo-
wej, ale i na ró˝aniec, na Koronk´ w godzinie
Mi∏osierdzia o 15, kiedy Pan Jezus umiera∏
na Krzy˝u, i na Apel Jasnogórski o godz. 21.
– Mojà ulubionà modlitwà – pokazuje, otwie-
rajàc Msza∏ Rzymski od Kardyna∏a Wyszyƒ-
skiego, jest taka pi´kna modlitwa po Komunii
Âwi´tej. – To o tym, co jest cz∏owiekowi po-
trzebne do zbawienia – mówi. Czytam: „Mo-

dlitwa powszechna o wszystko, co dotyczy
zbawienia” (Klemens XI, XVIII wiek): „Bo˝e mój
wierz´ w Ciebie, ale wzmocnij wiar´ mojà.
Ufam Tobie, ale wspomó˝ nadziej´ mojà. Mi-
∏uj´ Ci´, ale pomnó˝ mi∏oÊç mojà. ˚a∏uj´
za grzechy moje, lecz wzmó˝ skruch´ mojà…”
– Rozmawia∏em z ˝onà (sà ma∏˝eƒstwem ju˝
ponad czterdzieÊci lat; majà dwie córki i troje
wnuczàt) – mówi Pan Zenon Insiƒski – ˝e jeÊli
pierwszy umr´, to chcia∏bym, ˝eby w∏o˝y∏a mi
ten Msza∏ do trumny. 

Krzy˝ – szansa
W Wielkim PoÊcie Pan Zenon Insiƒski jest
w Katedrze Polowej pierwszy. Znajà go siostry
zakrystianki, które otwierajà mosi´˝ne drzwi
katedry. Znajà ksi´˝a kapelani, którzy odpra-
wiajà pierwszà w porzàdku dnia Msz´ Êw.
o godzinie siódmej rano. WÊród nich jest
Ksiàdz pp∏k Zbigniew K´pa, który modli si´
przed Mszà Êw. na brewiarzu i jest Êwiadkiem,
jak pan Zenon odprawia co dzieƒ indywidual-
nà Drog´ Krzy˝owà.
– Przychodz´ o szóstej trzydzieÊci, ˝eby zdà˝yç
odprawiç Drog´ Krzy˝owà z mojego Msza∏u
przed rozpocz´ciem Mszy Êw. o godzinie siód-
mej, tak by nikomu nie przeszkadzaç w czasie
Mszy.
Czyta∏em, ˝e Êw. siostra Faustyna odprawia∏a
codziennie Drog´ Krzy˝owà. Bliska jest mi ta
postaç. JeÊli cz∏owiek odprawia to nabo˝eƒ-
stwo w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, mo˝e uzy-
skaç odpust zupe∏ny. Ja najcz´Êciej ofiarowu-
j´ je w intencji swojej rodziny.
Mo˝na pomóc w ten sposób zmar∏ym rodzi-
com – ofiarowaç w intencji ich zbawienia.
Gdy przechodz´ przez te wszystkie stacje m´-
ki Pana Jezusa i rozwa˝am, co dla nas zrobi∏,
to tak jakbym si´ zbli˝a∏ do tego, co wtedy
prze˝ywa∏. Ka˝dy niesie jakiÊ swój krzy˝ w ˝y-
ciu. Ma swojà drog´ krzy˝owà. Cz´sto cz∏o-
wiek pyta: dlaczego tak cierpi´? Pan Bóg da-
je nam tylko taki krzy˝, który jesteÊmy w stanie
udêwignàç. Daje Krzy˝, ale i si∏´ do jego po-
niesienia. Najpierw pytamy, dlaczego mnie to
spotka∏o, ale zaraz te˝ przychodzi myÊl: Ty,
Panie, wiesz, co robisz, co dla mnie dobre.
Panie Jezu, dzi´kuj´ Ci za ten krzy˝, ˝e da∏eÊ
mi w∏aÊnie ten, bo Ty najlepiej wiesz, co mi
pomo˝e dojÊç do celu, do Ciebie. To nabo-
˝eƒstwo uczy dzi´kowaç za krzy˝.
W okresie Wielkiego Postu Êpiewamy pe∏ne
g∏´bokiej treÊci pieÊni pasyjne. Pan Insiƒski
Êpiewa fragment bliskiej sobie pieÊni: „Ka˝de
cierpienie ma sens, prowadzi do pe∏ni ˝ycia”.
– KiedyÊ mia∏em niez∏y g∏os – wyznaje.
Jak mówiç o tej Drodze Krzy˝owej? Tu s∏owa

Byç jak najbli˝ej…
– To by∏o w Wielki Czwartek. Zobaczy∏ mnie przed Katedrà Polowà
nie˝yjàcy ju˝ proboszcz, Ksiàdz Tadeusz D∏ubacz i bardzo si´ ucieszy∏, 
˝e wypatrzy∏ znajomà twarz – opowiada z ∏agodnym uÊmiechem pan
Zenon Insiƒski, emerytowany nauczyciel chemii. Zabrak∏o kogoÊ
do obrz´du obmycia nóg. Pan Zenon wymawia∏ si´ troch´ skr´powany, 
˝e nie jest przygotowany, ale w koƒcu si´ zgodzi∏. By∏ wÊród dwunastu,
którym Biskup Polowy obmy∏ nogi. Jak to uczyni∏ przed dwoma tysiàcami
lat Chrystus w wieczerniku przed swojà M´kà na krzy˝u. 
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sà zbyteczne. O tym si´ nie mówi, to si´ prze-
˝ywa. Spojrzenie na krzy˝ uczy milczenia, g∏´-
bokiej ciszy wewn´trznej.
– Nie jestem poetà – uÊmiecha si´ przepra-
szajàco. 
Do obejrzenia „Pasji” Gibsona by∏ psychicznie
przygotowany, wiedzia∏, ˝e sà w tym filmie
sceny wstrzàsajàce: – Biczowanie… To by∏o
straszne. Tyle si´ Pan Jezus dla nas wycierpia∏.
Do∏o˝yliÊmy si´ do tego. Nasz grzech… Trzy
razy upada∏ pod ci´˝arem krzy˝a, a jednak
powstawa∏ i szed∏ dalej. Wszystko to dla nas.
Cz∏owiek upada raz, drugi. Trzeba si´ szybko
pozbieraç, nie przed∏u˝aç tego upadku, po-
wstaç i iÊç dalej – mówi.
Czasami przygniatajà nas codzienne obo-
wiàzki, przeciwnoÊci. Dopada cz∏owieka znie-
ch´cenie, rodzi si´ pokusa zrzucenia krzy˝a,
ucieczki z drogi krzy˝owej: „Cz∏owiek mo˝e
oczywiÊcie powiedzieç Panu Bogu nie, ale czy
mu wolno?!” – pyta∏ nas z ojcowskà troskà

Jan Pawe∏ II. Czy wolno odrzuciç ocalajàcà
mi∏oÊç?! 
Powrót na drog´ krzy˝owà, powrót na drog´
mi∏oÊci nam wszystko wyjaÊni. 
– Nikt mnie przecie˝ nie przymusza do odpra-
wiania tej codziennej Drogi Krzy˝owej. To mój
ca∏kowicie wolny wybór. A jednak, gdy zdarzy
mi si´ jà opuÊciç, jest mi êle.
Zatrzymujemy si´ na chwil´ przy Stacji I: Je-

zus na Êmierç skazany. Sàd Pi∏ata. Jak ∏atwo
dziÊ przychodzi ludziom skazywaç i sàdziç in-
nych – po pozorach, na podstawie plotek, po-
mówieƒ, oszczerstw.
– Teraz atakujà ksi´˝y, biskupów na podstawie
niesprawdzonych dokumentów. To przykre. 
W ˝yciu rodziny Insiƒskich, jak w wielu dziÊ
polskich rodzinach, jest obecny ból roz∏àcze-
nia z dzieçmi, które wyjecha∏y za granic´.
Córka (wy˝sze wykszta∏cenie) jest w Irlandii
i samotnie wychowuje córeczk´. Wybierajà si´
niebawem z ˝onà do Irlandii, by pomóc.

– Mo˝e b´dzie mog∏a skoƒczyç kurs kompute-
rowy i pójÊç do pracy – zastanawia si´ Pan Ze-
non. Przez miesiàc by∏ ju˝ w Irlandii. W tej
miejscowoÊci, gdzie mieszka córka, nad oce-
anem, na zachodzie zielonej wyspy, jest du˝e
skupisko Polaków. Przyje˝d˝ajà ksi´˝a z Polski.
– Jeden nawet uczy∏ si´ intensywnie angiel-
skiego u jednej z kole˝anek mojej córki – mó-
wi. Do koÊcio∏a mia∏em 15 minut jazdy rowe-
rem.

Jakby przeszed∏ obok…
– Dwa razy w czasie modlitwy w Katedrze Po-
lowej doÊwiadczy∏em takiego niezwyk∏ego
prze˝ycia. Modl´ si´ i modl´, nagle ogarnia
mnie taka wewn´trzna radoÊç, tak wielka, ˝e
cz∏owiekowi chce si´ przycisnàç do piersi
wszystko… I nie z powodu tego, ˝e coÊ mi si´
uda∏o. To uczucie nie do opisania.
Jakby Pan Jezus przeszed∏ ko∏o mnie.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 

Cieszymy si´, ˝e poÊród naszej wspólnoty Katedry Polo-
wej WP goÊciç mo˝emy Ojca Marcina Dragana ze Zgro-
madzenia Ojców Klaretynów. S∏uchajàc Ojca kazania
o synu marnotrawnym, czy te˝ raczej o mi∏osiernym oj-
cu, patrzàc na dzie∏o, które Ojciec wraz ze swoimi wspó∏-
braçmi prowadzi, rzeczywiÊcie mo˝na uwierzyç, ˝e Bo˝e
Mi∏osierdzie nie zna granic, ˝e dociera nawet w takie
miejsca, o których Êwiat zdaje si´ nie pami´taç…

– RzeczywiÊcie, gdyby ktoÊ jeszcze kilkana-
Êcie lat temu powiedzia∏, ˝e w Rosji, gdzie
na co dzieƒ pracuj´, b´dà kap∏ani, Euchary-
stia, nikt by nie uwierzy∏… 

OczywiÊcie bioràc pod uwag´ przesz∏o trzy pokolenia
ludzi, z których dusz skutecznie wyrywano Boga i reli-
gi´, potrzeba wiele pracy ewangelicznej, aby ta wyja∏o-
wiona gleba po raz kolejny mog∏a wydaç plon.

– To prawda, praca nie jest ∏atwa. Jako ojco-
wie w pierwszej kolejnoÊci próbujemy do-
trzeç do tych, którzy pochodzà z rodzin kato-
lickich, sà to: Polacy, Niemcy, ¸otysze, Estoƒ-
cy, ¸adganowie, którzy cz´stokroç zostali tu
zes∏ani. ˚yjà jeszcze babcie, które pami´tajà
swoich wierzàcych rodziców, koÊció∏, ksi´-
dza. Za ich sprawà do KoÊcio∏a przychodzà
inni. Jest to pi´kne Êwiadectwo. Jest tak˝e
nieliczna garstka wierzàcych Rosjan. 

Ojciec wybaczy, ˝e zadam pytanie, byç mo˝e troch´ za-
skakujàce, ale wydaje mi si´, ˝e dla cz∏owieka mieszka-
jàcego w dorzeczu Wis∏y – ciekawe: Co to jest Syberia?
Powszechne wyobra˝enie o niej to: Ênieg, mróz...

– …I jeszcze niedêwiedzie (uÊmiech), które
zresztà bardzo kocham. OczywiÊcie, Syberia
to, jak powiedzia∏eÊ, mróz i Ênieg, ale to tak-
˝e wielkie, milionowe miasta. Byç mo˝e za-
brzmi to niewiarygodnie, ale mamy tu tak˝e
pràd elektryczny, choç ludzie myÊlà, ˝e jest

tam totalne zacofanie. Przyk∏adem tego jest
pewna pani, W∏oszka, która chcia∏a przys∏aç
do Nowosybirska podÊwietlane jase∏ka i py-
ta∏a, czy tam w ogóle jest pràd. 

A w jaki sposób Ojciec daje sobie rad´ z tamtejszym kli-
matem, wydaje si´, ˝e trudnym, bo kontynentalnym,
i zresztà tak bardzo odmiennym od naszego klimatu
umiarkowanego?

– Do wszystkiego mo˝na si´ przyzwyczaiç,
nawet do pogody, zresztà ja lubi´, jak jest
zimno, cz∏owiek nie musi si´ zastanawiaç,
jak ma si´ ubraç, po prostu – zawsze ciep∏o
(Êmiech). JeÊli chodzi o pogod´, to przez 
7-8 miesi´cy jest zima i przez cztery miesià-
ce lato. W zimie mróz osiàga temperatury
do –50°C, latem zaÊ do 45°C na plusie.
Przyroda natomiast jest wyjàtkowo pi´k-
na – lasy, rzeki, góry i stepy. Na pó∏nocy,
gdzie jeêdzi mój wspó∏brat – za ko∏em pod-
biegunowym, mróz si´ga do –65°C. W zimie
ca∏y czas jest noc, a latem dzieƒ. 

Wspomnia∏ Ojciec o przyrodzie? 

– Jest pi´kna. Na po∏udniu krajobraz zmie-
nia si´ co 500 km diametralnie. Sà tu stepy,
nie ma drzew. Wieje silny wiatr, który wszyst-
ko wymiata do tego stopnia, ˝e trawa jest
sucha. JeÊli chodzi o miejscowoÊç, w której
ja mieszkam, jest tu bardzo du˝o Êniegu.
Temperatura jest wy˝sza, bo do –50°C.
Krajobraz to lasy i góry. Przez Krasnojarski
Kraj przep∏ywa rzeka Jenisej. Informacja dla
w´dkarzy – jest w niej bardzo du˝o wielkich
ryb – serdecznie zapraszam. 
Dla ciekawostki, jedynie w Rosji mo˝na za-
p∏aciç mandat za przejazd w pasach.
Na rzece Jenisej nie ma, na przestrzeni paru
tysi´cy km, ˝adnego mostu. Wi´c latem

przep∏ywa si´ jà promem, a zimà jeêdzi si´
po lodzie. Tam, gdzie my jeêdziliÊmy, rzeka
ma szerokoÊç 2 km. Jadàc pierwszy raz za-
stanawia∏em si´, czy nie p´knie lód pode
mnà. Przede mnà jecha∏ wielki Kamaz, a lód
mia∏ 30 cm gruboÊci. To niesamowite uczu-
cie.

Prosz´ Ojca, myÊl´, ˝e dobrze znamy specyfik´ funkcjo-
nowania parafii w Polsce, ale ciekawi jesteÊmy, jak wy-
glàda duszpasterstwo tam, na dalekiej Syberii?

– Jak wyglàda duszpasterstwo? Zupe∏nie
inaczej ni˝ w Polsce. Przez 7 lat pracowa∏em
w Krasnojarskim Kraju na Syberii, 6000 km
stàd. Od czterech lat pracuj´ w Bracku
(1000 km na p∏n. i na wsch.). KiedyÊ by∏a
tam tylko jedna parafia, obecnie jest ju˝ kil-
ka. I choç Krasnojarski Kraj jest 8 razy wi´k-
szy od Polski, liczy tylko 3 mln mieszkaƒców.
Obs∏ugujemy ten wielki obszar, doje˝d˝ajàc
do kaplic samochodem. To te˝ jest problem,
gdy˝ przy mrozie –48°C trzeba uruchamiaç
co cztery godziny samochód. Gdy raz tego

Waciak czyli… troska
O pos∏udze wÊród syberyjskich katolików 

z ojcem Marcinem Draganem CMF 
rozmawia diakon Krzysztof Szpyt

Ciàg dalszy na str. 9
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W dniach od 3 do 7 marca 2007 roku odby∏y
si´ Misje Âwi´te w Parafii Wojskowej pw. Êw.
Jana Bo˝ego w ZamoÊciu. Rekolekcje g∏osi∏ 
o. redemptorysta Andrzej åwik. 
Na zakoƒczenie Misji, w dniu 6 marca br., do para-
fii przyby∏ Ordynariusz Wojskowy Biskup Tadeusz
P∏oski, który celebrowa∏ Msz´ Êw. odpustowà i wy-
g∏osi∏ kazanie. Po Mszy Êw. Ksiàdz Biskup poÊwi´ci∏
krzy˝ misyjny, który umieszczono przed nowo wy-
budowanà Êwiàtynià.

Rozpocz´cie Misji Âwi´tych odby∏o si´ 3 mar-
ca br. Tego dnia o godz. 17.00 parafianie
wraz z ksi´dzem proboszczem i ojcem misjo-
narzem powitali obraz „Jezu ufam Tobie” i re-
likwie Êwi´tej siostry Faustyny. 
„W tym Êwi´tym czasie Jezus b´dzie zach´ca∏

nas za poÊrednictwem Êwi´tej Faustyny, aby-
Êmy bezgranicznie zaufali Bo˝emu Mi∏osier-
dziu; Jezus Mi∏osierny wzywa nasze rodziny,
˝o∏nierzy, kadr´ i pracowników wojska, eme-
rytów, kombatantów i weteranów, a tak˝e pra-
cowników S∏u˝by Celnej i Stra˝y Kolejowej,
którzy nale˝à do parafii wojskowej, aby do∏à-
czyli do tych, którzy wychwalajà Bo˝e Mi∏osier-
dzie” – zach´ca∏ ksiàdz Romankiewicz. 
Przedstawiciel kadry, pp∏k Piotr Sadziak – do-
wódca miejscowego garnizonu, powita∏ ob-
raz „Jezu ufam Tobie” s∏owami: „Nadszed∏
czas, aby Jezus Chrystus jeszcze bardziej
wszed∏ w nasze ˝ycie i pozosta∏ z nami. Pra-
gniemy, aby Misje Âwi´te otworzy∏y nasze ser-
ca na Bo˝e Mi∏osierdzie i sta∏y si´ okazjà
do ponownego przemyÊlenia naszej postawy
wobec Boga i ludzi”. 

W niedziel´, 4 marca, wierni modlili si´
przed obrazem Jezusa Mi∏osiernego o godz.
9.00, 10.30 i 12.00. W poniedzia∏ek i we wto-
rek Msze Êw. celebrowane by∏y rano o godz.
9.00, zaÊ wieczorem o godz. 17.00. Wieczo-
rem, o godz. 20.30 misjonarz o. Andrzej åwik
prowadzi∏ Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego
i Apel Jasnogórski. 
6 marca br. proboszcz
parafii ks. pp∏k Bogu-
s∏aw Romankiewicz po-
wita∏ Ksi´dza Biskupa
przed kaplicà Êw. Ja-
na Bo˝ego, po czym na-
stàpi∏o powitanie sztan-
darów i wejÊcie do wn´-
trza Êwiàtyni. 
W uroczystoÊci uczestni-
czyli m.in.: Marcin Za-
mojski – Prezydent Miasta ZamoÊç, p∏k Zbi-
gniew Winiarski – Zast´pca Szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, do-
wództwo garnizonu na czele z pp∏k. Piotrem
Sadziakiem, p∏k Zbigniew Pazura – Dowódca
Kompanii Dowodzenia, st. chor. sztab. Zbi-
gniew Ozóg, weterani i kombatanci oraz
emeryci i renciÊci wojskowi. 
Przybyli sponsorzy budowy koÊcio∏a: Prezes
Zamojskiej Inwestycji – Jan Szymanik, Prezes
Przedsi´biorstwa Handlowego Progress-
-Chem – Jan Âwiç, Prezes Zak∏adu Poligra-
ficznego „Attyla” – W∏adys∏aw Kardasz, Pre-
zes Przedsi´biorstwa Wielobran˝owego „Bud-
mat” – Tadeusz Rozmus. Obecni byli tak˝e
ksi´˝a kapelani Ordynariatu Polowego WP: ks.

kan. S∏awomir Niew´g∏owski – proboszcz Pa-
rafii Wojskowej w Lublinie oraz ks. pra∏. pp∏k
Andrzej Puzon z Hrubieszowa, a tak˝e ksi´˝a
diecezjalni Dekanatu ZamoÊç na czele z ksi´-
dzem dziekanem pra∏atem Czes∏awem Grzy-
bem. Z Katedry Polowej WP przyby∏a tak˝e s.
Stanis∏awa Mucha. 
Ks. pp∏k Bogus∏aw Romankiewicz, witajàc Ksi´-
dza Biskupa, powiedzia∏: „JesteÊ dla nas zna-
kiem Chrystusa, któremu nie jesteÊmy oboj´tni.
Przybywasz do nas tak jak Jezus Mi∏osierny,
wskazujesz nam drog´, którà mamy iÊç. Wita-
my Ciebie na drogach naszej codziennoÊci”.
Przedstawiciel kadry poprosi∏ Ksi´dza Biskupa
o b∏ogos∏awieƒstwo: „B∏ogos∏aw nam na trudy
s∏u˝by – cz∏owiekowi spragnionemu sprawiedli-
woÊci i pokoju”. 
Asyst´ liturgicznà zapewnili ˝o∏nierze z 3. Bry-

gady Obrony Teryto-
rialnej. 
Kazanie podczas uro-
czystej Mszy Êw. wyg∏o-
si∏ misjonarz o. Andrzej
åwik. Kaznodzieja mó-
wi∏ o potrzebie modli-
twy w ˝yciu cz∏owieka.
Odwo∏a∏ si´ do na-
uczania patrona para-
fii Êw. Jana Bo˝ego
i do Pisma Âwi´tego.

W przes∏aniu, które Biskup Polowy zostawi∏
Parafii Wojskowej w ZamoÊciu, wskaza∏
na pych´, jako na êród∏o z∏a w cz∏owieku.
„Pycha – naucza∏ Biskup – najbardziej sprze-
ciwia si´ Bogu i ludziom; ona by∏a powodem
pierwszego upadku cz∏owieka oraz wielu
grzechów i nieszcz´Êç ludzkich”. 
Biskup P∏oski przybli˝y∏ wiernym osob´ patro-
na parafii Êw. Jana Bo˝ego. Nast´pnie zawie-
rzy∏ Misje Âwi´te i wszystkich Uczestników tych
Misji – Bo˝emu Mi∏osierdziu, modlitwà Ja-
na Paw∏a II wypowiedzianà w ¸agiewnikach
17 sierpnia 2003 roku. (Tekst pos∏ania znaj-
duje si´ w odnoÊniku „Nauczanie Paster-
skie”).

Ks. pp∏k Zbigniew K´pa 

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

Parafia Wojskowa pw. Âwi´tego Jana Bo˝ego
w ZamoÊciu (3–7 marca 2007)

Dni 7–9 marca pozostanà w dziejach 2. Pu∏ku
Rozpoznawczego w Hrubieszowie i rodzin
wojskowych jako szczególnie nadzwyczajne
wydarzenie. Tego dnia przyby∏ do Hrubieszo-
wa Obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego i relikwie Êw.
siostry Faustyny. 

O godz. 17.00 Obraz, w asyÊcie ˝o∏nierzy,
zosta∏ przywieziony do koÊcio∏a pw. Matki
Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy. Przy bramie ko-
Êcio∏a oczekiwa∏a asysta wojskowa, ksi´˝a
pra∏aci pu∏kownicy: Stanis∏aw Obszyƒski
z Lublina i miejscowy kapelan ks. Andrzej
Puzon wraz ze swoimi wikariuszami. Razem
z dowódcà 2. Pu∏ku Rozpoznawczego p∏k.
dypl. Piotrem Wa∏´gà oraz z jego zast´pca-
mi w pi´knym szpalerze ustawili si´ ˝o∏nie-
rze. O przeprowadzenie Misji Êw. zosta∏ po-
proszony ks. p∏k Stanis∏aw Obszyƒski. 
Mszy Êw. z ceremonia∏em wojskowym prze-

wodniczy∏ ks. Andrzej Puzon, a S∏owo Bo˝e
wyg∏osi∏ ks. Stanis∏aw Obszyƒski. Wszelkie
mo˝liwe funkcje przy o∏-
tarzu przej´li ˝o∏nierze. 
W czasie Mszy Êw. zosta-
∏o odÊpiewane – przez
Zespó∏ „Lechici” – Ora-
torium o Bo˝ym Mi∏o-
sierdziu do s∏ów Êw. sio-
stry Faustyny, w aran˝a-
cji Zbigniewa Ma∏kowi-
cza z Poznania, a dyry-
gowa∏ organista parafii
Leszek Opa∏a. By∏a to
wspania∏a uczta ducho-
wa. Msz´ Êw. zakoƒczyli-
Êmy specjalnym apelem
modlitewnym. 
W czwartek, 8 marca,
Msza Êw. o 7.00 by∏a

odprawiona dla rodzin wojskowych, a wie-
czorem o 17.00 dla ˝o∏nierzy i pracowników
cywilnych wojska. 
Piàtek, 9 marca, to dzieƒ szczególnego Bo-
˝ego Mi∏osierdzia, a jednoczeÊnie zakoƒcze-
nie Misji Êw. w parafii. 

Msza Êw. dla rodzin woj-
skowych zosta∏a odpra-
wiona o 7.00, a na
15.30 zosta∏y zaproszo-
ne rodziny wojskowe
i dzieci na Drog´ Krzy˝o-
wà. O 17.00 ˝o∏nierze
czynnej s∏u˝by wraz z ka-
drà oficerskà spotkali si´
ponownie na Drodze
Krzy˝owej, po∏àczonej z
Mszà Êw. na zakoƒczenie
Misji. To ˝o∏nierze popro-
wadzili rozwa˝ania Dro-
gi Krzy˝owej, niosàc
krzy˝ i relikwie Êw. siostry
Faustyny. 

Ks. A. P.

Parafia Wojskowa pw. Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy
w Hrubieszowie (7–9 marca 2007)

1-15 kwietnia 2007 k1  3/28/07  3:01 PM  Page 8



1-15 kwietnia 2007 9

Dzia∏o si´ to w Parafii Wojskowo-Cywilnej Êw.
Kazimierza w Che∏mie w dniach 10-14 marca
2007 r. W przeddzieƒ przyjecha∏ o. Andrzej
Szorc i cztery siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Mi∏osiernego pod przewodnictwem 
s. Teresy – mistrzyni junioratu w MyÊliborzu.
Wspólnà modlitwà na Drodze Krzy˝owej
przygotowali spo∏ecznoÊç Parafii do peregry-
nacji.

W sobotni poranek, o 9.30 przywieziono
Obraz Jezusa Mi∏osiernego i relikwie Êw.
siostry Faustyny Kowalskiej z Hrubieszowa.
Ks. mjr Miros∏aw Kurjaniuk i towarzyszàcy
mu funkcjonariusze NOSG przekazali ob-
raz w r´ce parafian i umieÊcili na specjal-
nie przygotowanym o∏tarzu. Ks. kan. pp∏k
Grzegorz Kamiƒski – proboszcz parafii,
uroczyÊcie rozpoczynajàc Misje Êw., wpro-
wadzi∏ w tematyk´ objawieƒ Êw. Faustyny
Kowalskiej i zach´ca∏ do pójÊcia jej Êlada-
mi w zaufaniu Jezusowi Mi∏osiernemu. Na-
st´pnie z o. Andrzejem sprawowa∏ uroczy-
stà Eucharysti´. 
Ka˝dego dnia Misji Êw. znalaz∏ si´ czas dla
wszystkich Êrodowisk Parafii. S∏owo dla sie-
bie us∏ysza∏y dzieci, m∏odzie˝ gimnazjal-
na i licealna, doroÊli i ludzie w podesz∏ym

wieku, funkcjonariusze i ˝o∏nierze. We
Mszach i spotkaniach uaktywnili si´ funk-
cjonariusze SG, harcerze ze Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE,
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwsta∏ego
„Galilea”, prowadzona przez wikariusza –
ks. Bogdana Kalinowskiego, Legiony Maryi,
Kó∏ka Ró˝aƒcowe i inne. Powtarza-
jàcymi si´ elementami by∏y: Godzi-
na Mi∏osierdzia i wieczorne czuwa-
nia prowadzone przez siostry i gru-
py modlitewne z parafii. Rozwa˝a-
nie S∏owa Bo˝ego, modlitwa z Ko-
ronkà do Bo˝ego Mi∏osierdzia
i wspólny Êpiew stworzy∏y duchowà
wspólnot´ ludzi rozmodlonych
przed Obrazem Jezusa Mi∏osierne-
go. Spotkania te gromadzi∏y ka˝-
dorazowo ponad 200 osób,
a w ostatnim, po∏àczonym z modli-
twà o uzdrowienie, uczestniczy∏o po-
nad 400 wiernych. 
12 marca 2007 r. ks. bp Artur Miziƒski
udzieli∏ sakramentu bierzmowania m∏o-
dzie˝y gimnazjalnej przygotowanej przez
wikariusza – ks. Grzegorza Kokowicza. Bi-
skup Artur na has∏o swojej pos∏ugi obra∏
s∏owa „Misericordia Tua confisus sum”, co

wymownie przypomina∏o znaczenie mi∏o-
sierdzia w ˝yciu i realizacji powo∏ania ka˝-
dego cz∏owieka.
13 marca by∏ dniem spowiedzi, w którym,
dzi´ki pos∏udze ksi´˝y z okolicznych parafii,
ka˝dy móg∏ doÊwiadczyç oczyszczajàcej
mocy Mi∏osierdzia.
14 marca – ostatni dzieƒ Misji Êw. – od ra-
na gromadzi∏ na Mszach Êw. rzesze wier-
nych, którzy dzi´kowali Jezusowi za to spo-
tkanie. Nie brak∏o te˝ s∏ów ˝yczliwoÊci

pod adresem o. Andrzeja, który przepro-
wadzi∏ parafian przez ten Êwi´ty czas
i sióstr, które zadba∏y o w∏aÊciwà opraw´
nabo˝eƒstw. Uroczystà koncelebrà z ks.
por. Sebastianem Piekarskim – wikariuszem
parafii wojskowej w Lublinie, ks. proboszcz
zakoƒczy∏ Misje Êw. i przekaza∏ Obraz przy-
by∏ej delegacji.

nie zrobiliÊmy, musieliÊmy wyrywaç go ci´˝a-
rówkà i ciàgnàç przez cztery kilometry, gdy˝
ko∏a zamarz∏y.
Aby móc mówiç o duszpasterstwie, trzeba
najpierw przyjrzeç si´ temu, w jaki sposób ci
ludzie wierzà. 

A w jaki sposób wierzà; czym ró˝ni si´ ich prze˝ywanie
wiary od naszego, polskiego?

– Jest ona bardzo dzieci´ca, ale nie dziecin-
na. PodkreÊlam, ˝e nie jest ona dziecinna,
ale dzieci´ca. Odznacza si´ wielkà ufnoÊcià.
Nasi parafianie majà w∏aÊnie takà wiar´.
Modlà si´ du˝o i g∏´boko. Wspólnota para-
fialna stanowi jakoby rodzin´. Pomagajà so-
bie. Dzielà si´ dobrym s∏owem i modlitwà.
My, kap∏ani równie˝ odczuwamy ich wielkà
trosk´ o nas. Przypominam sobie pewne
zdarzenie. Mianowicie, kiedy dowiedzieli si´,
˝e jedziemy do innej naszej kaplicy, oddalo-
nej od domu o 500 km, a panowa∏ wtedy
mróz –48°C, oni w jednà noc uszyli nam wa-
ciaki i walonki, tylko po to, abyÊmy nie
zmarzli. Oprócz nas nie majà innych ksi´˝y.
Wielu z naszych parafian w swoim ˝yciu cze-
ka∏o na ksi´dza wiele lat, czasem nawet kil-
kadziesiàt. 
W Rosji ludzie sà albo bardzo biedni, albo
bardzo bogaci. Nasi parafianie sà z regu∏y
bardzo biedni, ale mimo to czasem przyno-
szà nam jedzenie, ogórki, pytajà o zdrowie,
sprzàtajà kaplic´, nie zapominajà o nas. 
Ci ludzie nie wiedzà kim by∏ Bonawentura,
czy Êw. Tomasz z Akwinu, nie majà te˝ teore-
tycznych podstaw wiary, sà proÊci, ale w∏a-

Ênie w tej prostocie odkrywajà szacunek
do tego co Êwi´te.
KiedyÊ odkry∏em, ˝e posiadajà oni wielki
szacunek dla wody Êwi´conej. Jedna pani,
którà spotka∏em w niedawno odkrytej wio-
sce, pokaza∏a mi buteleczk´ z wodà Êwi´co-
nà, którà przed 40. laty otrzyma∏a od jakie-
goÊ kap∏ana. U˝ywa∏a jej tylko do pokropie-
nia grobu przy pogrzebie.
Choç nasza parafia katolicka znajduje si´
tam ju˝ od kilku ∏adnych lat, to cz´stokroç
zdarza si´, ˝e wcià˝ odkrywamy wioski,
w których ludzie nie widzieli ksi´dza od
60. lat. Ludzie ci, gdy dowiadujà si´, ˝e je-
stem katolickim ksi´dzem, przyjmujà mnie
z wielkà radoÊcià i dzi´kczynieniem skiero-
wanym do Boga. Gdy odkrywam takà wio-
sk´, zniech´cony i zmarzni´ty, spowiadam,
udzielam chrztu, sprawuj´ Eucharysti´,
w której uczestniczà ludzie po 60. latach.
MyÊl´, ˝e dla tego samego warto tu by∏o
przyjechaç. Dla odkrycia choçby jednego ta-
kiego cz∏owieka.

Ojciec wybaczy, ale czasem mo˝e ktoÊ zapytaç, czy war-
to tyle Êrodków, takie nak∏ady pracy, tyle kilometrów
dla kilkunastu, trzydziestu czy pi´çdziesi´ciu osób? 

– Nawet dla trzech starych i g∏uchych babç
jest warto jechaç. Dlaczego? Bo one przez ca-
∏e ˝ycie modli∏y si´ o kap∏ana. Niejednokrot-
nie jest tak, ˝e, zwa˝ywszy na odleg∏oÊci,
do niektórych wspólnot mo˝emy dotrzeç raz
na tydzieƒ, do innych raz na miesiàc, do jesz-
cze innych raz na pó∏ roku. Bywa jednak i tak,
˝e niektórzy mogà spotkaç si´ z ksi´dzem tyl-
ko raz w roku. I jak tu nie pojechaç, kiedy lu-
dzie pragnà Boga? Chrystus za prac´ dla

Niego odp∏aca si´ stokrotnie, sam nieraz te-
go doÊwiadczy∏em. Warto, dla uratowania
choçby jednej duszy, pojechaç na Syberi´.
Oni tam odczuwajà wielki g∏ód Boga. 
MyÊl´, i˝ w Polsce cz´sto nie doceniamy te-
go, ˝e mamy tyle pi´knych koÊcio∏ów, tylu
kap∏anów, na których tak strasznie narzeka-
my.
Tyle razy rezygnujemy z niedzielnej Mszy
z tak b∏ahych powodów, jak: deszcz, z∏a po-
goda, interesujàcy film. Ludzie tam, gdzie ja
jestem, nie majà takiego komfortu jak w Pol-
sce, nawet im si´ nie Êni∏o, by mog∏o byç
inaczej, ale mimo to potrafià byç wierni
i czekaç na ksi´dza, na Eucharysti´, na sa-
kramenty. Czekajà, chocia˝ czasem my
po prostu nie zdà˝ymy.
Wyra˝ajàc radoÊç, za mo˝liwoÊç bycia z wa-
mi, dzielenia si´ doÊwiadczeniem z pos∏ugi
na Syberii, modlenia si´ z wami, prosz´
o modlitw´ za moich parafian i za mnie,
bym móg∏ im g∏osiç mi∏osiernà mi∏oÊç Chry-
stusa. JednoczeÊnie dzi´kuj´ w imieniu mo-
ich parafian i moim w∏asnym za wszystkie
ofiary, które ludzie dobrej woli zechcieli z∏o-
˝yç dla nas, pomagajà one nam w dotarciu
do tych ludzi, w zakupie koniecznych sprz´-
tów liturgicznych. Niech Bóg, dawca wszel-
kich dobrych darów, sam wynagrodzi wam
wszelkie dobro. Szcz´Êç Bo˝e.

Bóg zap∏aç Ojcze za rozmow´, dzi´kujemy za wspania-
∏e Êwiadectwo wiary, ˝ycia. MyÊl´, ˝e przybli˝ona nam
sytuacja KoÊcio∏a na Syberii pozwoli, szczególnie w tym
czasie Wielkiego Postu, jak my to nazywamy, w czasie
powrotu do Ojca, doceniç to, co na co dzieƒ jest tak ma-
∏o przez nas dostrzegane. Bo któ˝ z nas potrafi∏by,
a mo˝e odwa˝y∏by si´, tyle lat czekaç na Eucharysti´?

Ciàg dalszy ze str. 7

Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Âwi´tego Kazimierza
w Che∏mie (10–14 marca 2007)
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Przedostatni artyku∏ wiary z pacierzowego
„Wierz´ w Boga” przypomina o zmartwych-
wstaniu cia∏a. Stanie si´ to przy koƒcu Êwia-
ta i b´dzie po∏àczone z sàdem ostatecz-
nym. Dosyç cz´sto w obrz´dowoÊci religij-
nej, katechizacji czy kaznodziejstwie przed-
stawia∏o si´ ten moment jako coÊ straszne-
go i budzàcego groz´. W odnowionej litur-
gii pogrzebowej zwraca si´ uwag´ na pas-
chalny charakter tej tajemnicy. Chodzi o to,
abyÊmy swojà ludzkà „gorliwoÊcià” nie za-
mazywali ewangelicznej prawdy. Na pewno
dzieƒ ostateczny nale˝y traktowaç z ca∏à
powagà, a nawet l´kiem, ale przecie˝ sam
Chrystus, mówiàc o nim, dodawa∏ uczniom
otuchy: „a gdy to si´ dziaç zacznie, na-
bierzcie ducha i podnieÊcie g∏owy, ponie-
wa˝ zbli˝a si´ wasze odkupienie” (¸k
21,28). Cz∏owiek wierzàcy w Boga musi ˝yç
myÊlà o wiecznoÊci. W∏aÊciwie to powinien
jej pragnàç, jeÊli prawdziwa jest jego wia-
ra. Zarówno Êmierç, jak i koniec Êwiata
z powtórnym sàdem Bo˝ym jest przecie˝
powrotem do domu Ojca, a któ˝ si´ l´ka
powrotu do rodzinnego domu? ˚ycie zgod-
ne z przykazaniami, mi∏oÊç ku Bogu i spe∏-
nianie praktyk religijnych odsuwajà l´k
i groz´ tego dnia. Do takiego rozumienia

spraw ostatecznych sk∏ania nas przecie˝
Chrystus. Po cudownym rozmno˝eniu chle-
ba, gdy zapowiada∏ ustanowienie Euchary-
stii, wyraênie stwierdzi∏: „Kto spo˝ywa moje
Cia∏o i pije mojà Krew, ma ˝ycie wieczne,
a Ja wskrzesz´ go w dniu ostatecznym” 
(J 6,54). S∏owa Chrystusa sà pe∏ne ∏agod-
noÊci, nape∏niajà wielkà nadziejà i rado-
Êcià, i nie wzbudzajà grozy. Pierwsi chrze-
Êcijanie traktowali Êmierç jako zaÊni´cie,
a na grobach umieszczano napisy: „Tu
oczekuj´ zmartwychwstania”, „Zmartwych-
wstaniemy”. ÂwiadomoÊç radosnego spo-
tkania z Bogiem dodawa∏a m´stwa ginà-
cym za wiar´ podczas przeÊladowaƒ. Po-
wszechnoÊç przekonania o zmartwychwsta-
niu potwierdzajà wszystkie symbole wiary,
poczynajàc od najstarszego, jakim jest
Sk∏ad Apostolski. Kiedy w Êredniowieczu
niektóre sekty zacz´∏y zaprzeczaç tej praw-
dzie wiary, KoÊció∏ na soborze lateraneƒ-
skim IV (1215) uroczyÊcie jà potwierdzi∏ ja-
ko objawionà przez Boga: „wszyscy zmar-
twychwstanà ze swoimi w∏asnymi cia∏ami,
które teraz noszà, aby otrzymaç wed∏ug
uczynków swoich, czy to by∏y one dobre,
czy te˝ z∏e”. Za zmartwychwstaniem cia∏a
przemawiajà równie˝ racje rozumowe.

Do istoty cz∏owieka nale˝y przecie˝ zjedno-
czenie cia∏a i duszy. W ˝yciu doczesnym ca-
∏y cz∏owiek (dusza i cia∏o) jest podmiotem
dzia∏ania, a cia∏o staje si´ narz´dziem du-
szy, uczestniczàc w spe∏nianiu zarówno do-
brych, jak i z∏ych czynnoÊci. Tak wi´c i cia∏o
zarabia na swoje zbawienie lub pot´pienie.
Chrystus dokona∏ odkupienia ca∏ego cz∏o-
wieka i w Chrystusie ca∏y cz∏owiek b´dzie
zbawiony. KoÊció∏, uprzedzajàc zmartwych-
wstanie, okazuje ludzkiemu cia∏u wielki sza-
cunek. Namaszcza je, udzielajàc sakramen-
tów, poÊwi´ca i okadza przy pogrzebie,
a wreszcie sk∏ada w poÊwi´conym miejscu.
Objawienie Bo˝e poucza, ˝e w dniu osta-
tecznym ludzie zmartwychwstanà ze swoimi
w∏asnymi cia∏ami, które mieli w ˝yciu ziem-
skim. B´dà one tymi samymi cia∏ami, cho-
cia˝ zostanà przemienione na podobieƒ-
stwo cia∏a Chrystusa zmartwychwsta∏ego.
Dlatego cia∏o po zmartwychwstaniu pozo-
stanie ju˝ nieÊmiertelne. WyjaÊni∏ to Chry-
stus saduceuszom: „ju˝ bowiem umieraç
nie mogà” (¸k 20,36), a Êw. Pawe∏ uczy∏:
„trzeba, aby to co zniszczalne, przyodzia∏o
si´ w niezniszczalnoÊç, a to co Êmiertelne,
przyodzia∏o si´ w nieÊmiertelnoÊç” (1 Kor
15,53). Dzieƒ zmartwychwstania stanie si´
ostatecznym zwyci´stwem nad Êmiercià.
Bóg, wskrzeszajàc cia∏o cz∏owieka, obdarzy
je ponadto (jak w dniu stworzenia) dosko-
na∏oÊcià fizycznà. Oznacza to, ˝e w wiecz-
noÊci nie b´dzie kalek, u∏omnych, a nawet
zostanà usuni´te wszystkie braki, szpecàce
je w ˝yciu ziemskim. Wielu teologów zasta-
nawia∏o si´, w jakim wieku ludzie zmar-
twychwstanà, bo przecie˝ umierajà jako
dzieci, doroÊli i starcy. O jednoznacznà od-
powiedê jest tu bardzo trudno, bowiem nie
ma co do tego wskazaƒ w objawieniu Bo-
˝ym. Zdaniem Êw. Tomasza, jednego z naj-
wybitniejszych myÊlicieli chrzeÊcijaƒskich,
„cz∏owiek zmartwychwstanie najwy˝szej do-
skona∏oÊci. Natura ludzka zaÊ posiada naj-
doskonalszy stan w wieku m∏odzieƒczym,
a wi´c w tym wieku wszyscy zmartwych-
wstanà”. Ponadto cia∏a zmartwychwsta∏e,
wolne od wszelkich cierpieƒ, b´dà odzna-
cza∏y si´ specjalnym blaskiem. Wizj´ ˝ycia
wiecznego przedstawi∏ Êw. Jan: „Otrze Bóg
wszelkà ∏z´ z ich oczu, a Êmierci ju˝ nie b´-
dzie, ani smutku, ani wo∏ania, ani bólu ju˝
nie b´dzie, bo dawne rzeczy przemin´∏y”
(Ap 21,4). Nie dajmy si´ wi´c zasugerowaç
˝a∏obnym choràgwiom i ˝a∏osnym pie-
Êniom. Dobrze, ˝e w odnowionej liturgii
obok trumny stawia si´ wielkanocny pas-
cha∏ i Êpiewa pe∏ne radoÊci „Zwyci´zca
Êmierci”, bo to w∏aÊnie jest prawdà.

ks. kpt. Antoni Gorzandt

Nasze zmartwychwstanie

10 Rok XVI nr 7 (335)

„Na koƒcu Êwiata Królestwo Bo˝e 
osiàgnie swojà pe∏ni´. Po sàdzie po-
wszechnym sprawiedliwi uwielbieni
w ciele i duszy, b´dà królowaç na za-
wsze z Chrystusem”.

KKK 1042
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Dobro, które czynimy, nie jest owocem naszych s∏ów
i uczynków, lecz tego, kim jesteÊmy, 

tego, na ile pozwalamy Jezusowi, aby w nas ˝y∏.
b∏. Karol De Foucauld

1-15 kwietnia 2007 11

Niebanalne 
˝yciorysy

Âwi´ty Zenon urodzi∏ si´ w Cezarei Maure-
taƒskiej (teren dzisiejszego Maroka). Ze
Êwiadectw Êw. Ambro˝ego czy Grzegorza
Wielkiego wynika, ˝e ˝y∏ w drugiej po∏owie
IV wieku. Studiowa∏ w znanych ówczeÊnie
oÊrodkach kultury i nauki Afryki Pó∏nocnej,
w Cyrcie i Madaurze. W 350 roku zosta∏
wyÊwi´cony na kap∏ana w Weronie. Dwa-
naÊcie lat póêniej zosta∏ biskupem tego
miasta. W Martyrologium Rzymskim czyta-
my o nim: Trzod´ swojà ochrania∏ przed

niebezpieczeƒstwami arianizmu i panujà-
cego wokó∏ pogaƒstwa. 
Zmar∏ oko∏o 371 roku. Pozostawi∏ po sobie
tzw. traktaty, b´dàce cennym Êwiadectwem
ówczesnej mentalnoÊci, metod duszpaster-
skich i wskazaƒ liturgicznych. 
W ikonografii Êwi´ty Zenon jest przedsta-
wiany w stroju biskupim z w´dkà lub rybà
w r´ce, z dwiema rybami na ksià˝ce (sym-
bol gorliwego pasterza). 

Okres Wielkiego Postu to czas, kiedy w sposób
szczególny rozwa˝amy M´k´ Paƒskà.
Gromadzimy si´ w piàtkowe wieczory w Êwiàty-
niach, podà˝ajàc za Chrystusem dêwigajàcym
Krzy˝, w nabo˝eƒstwie Drogi Krzy˝owej. W niedzie-
le koÊcio∏y zape∏niajà si´ wiernymi, pragnàcymi
wyÊpiewaç M´k´ Paƒskà podczas Gorzkich ˚ali. 
Nabo˝eƒstwo Gorzkich ˚ali narodzi∏o si´ na po-
czàtku XVIII wieku w warszawskim koÊciele Êw. Krzy-
˝a. Szybko zdoby∏o wielkà popularnoÊç i rozprze-
strzeni∏o si´ na teren ca∏ej Polski. DziÊ nie wyobra-
˝amy sobie Wielkiego Postu bez Gorzkich ˚ali. 
Chór Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego na-
gra∏ w 1998 roku, w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego w Warszawie, ca∏e nabo˝eƒstwo Gorzkich
˚ali, a Caritas Ordynariatu Polowego wyda∏o p∏yt´.
Opracowania chóralnego nabo˝eƒstwa dokona∏
prof. Andrzej Banasiewicz, który równie˝ dyryguje
ca∏oÊcià. Poza chórem wyst´pujà: Józef Sojka – te-
nor, Robert Dziekoƒski – organy. Roli narratora
podjà∏ si´ Leon ¸ochowski.
Nagranie doskonale oddaje klimat poszczegól-
nych fragmentów Gorzkich ˚ali. Warto w okresie
Wielkiego Postu po nie si´gnàç, by lepiej prze˝yç
ten szczególny dla ka˝dego ChrzeÊcijanina czas.

Leszek Mateusz Gorecki

Âwi´ty Zenon z Werony 
Biskup / wspomnienie obchodzimy 12 kwietnia
Patron Werony i ˝ebraków

Gorzkie ˚ale 

Jest to greckie
imi´ teoforyczne,
zawierajàce imi´
Zeus w formie
Dz¯n. W ∏acinie
imi´ wyst´powa∏o
w formie Zeno
i Zenon.
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Msz´ Êw. koncelebrowali ks. p∏k Krzysztof Wy-
l´˝ek – proboszcz parafii wojskowej w War-
szawie-Rembertowie i byli proboszczowie tej
parafii ks. p∏k pra∏. ˚arski i ks. p∏k pra∏. Marek
Pietrusiak. 
W kazaniu, nawiàzujàc do s∏ów Ewangelii
o Zacheuszu, bp P∏oski powiedzia∏, ˝e wobec
Jezusa ka˝dy myÊlàcy cz∏owiek musi zajàç ja-
kieÊ stanowisko: opowiedzieç si´ za Nim lub
przeciwko Niemu. „Zacheusz by∏ cz∏owiekiem
myÊlàcym. Umia∏ te˝ skutecznie
dà˝yç do celów, jakie sobie sta-
wia∏. Jezus fascynowa∏ Zache-
usza”. Kaznodzieja podkreÊli∏, ˝e
Zacheusz z radoÊcià zaprowadzi∏
Jezusa do swego domu i wszyscy
s∏yszeli, jak Jezus rzek∏ do niego:
„DziÊ zbawienie sta∏o si´ udzia∏em
tego domu” (¸k 19,9). Przypo-
mnia∏, ˝e szemrali wszyscy – ale
Bóg nie patrzy tak jak ci wszyscy!
„On jest jak dobry ojciec, który cie-
szy si´ z tego, ˝e marnotrawny syn
– powróci∏ do domu! To by∏ ju˝ te-
raz dom grzesznika nawróconego,
a my wiemy, ˝e: „wi´ksza jest ra-
doÊç z jednego grzesznika pokutu-
jàcego ni˝ z dziewi´çdziesi´ciu nie-
potrzebujàcych nawrócenia”. A zatem – ra-
doÊç by∏a obopólna: cieszy∏ si´ Zacheusz i tak
samo cieszy∏ si´ Jezus! Jeden i drugi by∏ – roz-
radowany!” 
Biskup Polowy WP podkreÊli∏, ˝e Bóg zamiesz-
ka wsz´dzie tam, gdzie Go si´ oczekuje z wia-
rà, mi∏oÊcià i – nadziejà! „Tak jak by∏o w wy-
padku Zacheusza. On – dzi´ki tym trzem cno-
tom, które Bóg wla∏ w Jego serce – nawróci∏
si´ i pokutowa∏! „Panie – powiedzia∏ – oto po-
∏ow´ mego majàtku daj´ ubogim, a jeÊli kogo
skrzywdzi∏em, zwracam poczwórnie” (¸k
19,8). To by∏y „godne owoce nawrócenia”, to
by∏ dowód, ˝e w tym cz∏owieku dokona∏a si´
wewn´trzna przemiana: zamiast samolubstwa
zapanowa∏a w nim mi∏oÊç ku Bogu i bliênim!
Jego nawrócenie dokona∏o wi´cej ni˝ król Sa-
lomon: zbudowa∏o Bogu najpi´kniejszà Êwià-
tyni´ – t´, którà jest dusza b´dàca mieszka-
niem Boga! Tak: Bóg zamieszka na ziemi
– w sercach przyozdobionych wiarà, nadziejà
i mi∏oÊcià; w sercach nawróconych”. 
Bp P∏oski podkreÊli∏, ˝e sensem istnienia tego
domu Bo˝ego, którego poÊwi´cenie teraz
wspominamy, jest budowanie, odbudowywa-
nie, poÊwi´canie i wieczne trwanie tych ̋ ywych
Êwiàtyƒ, w których „zamieszka∏ Bóg na ziemi”.
Przypomnia∏ tak˝e histori´ duszpasterstwa

wojskowego w Warszawie-Rembertowie i po-
staç patrona parafii Êw. Rafa∏a Kalinowskiego. 
Po obrz´dzie Komunii Âwi´tej bp P∏oski
– zgodnie z ceremonia∏em wojskowym – sym-
bolicznie wbi∏ gwóêdê do sztandaru parafii,
dokona∏ jego poÊwi´cenia, a nast´pnie prze-
kaza∏ go ks. p∏k. Wyl´˝kowi. Proboszcz parafii
wojskowej uca∏owa∏ p∏at sztandaru, zaprezen-
towa∏ go wszystkim wiernym obecnym w ko-
Êciele i przekaza∏ pocztowi sztandarowemu. 

Ks. p∏k ˚arski w s∏owie skierowanym do zgro-
madzonych powiedzia∏: „Jestem dumny, ˝e
mog∏em byç wÊród Was duszpasterzem, ˝e
zosta∏em tu pos∏any”. Wyrazi∏ pragnienie, by
wierni nadal trwali przy Bogu i by rodziny woj-
skowe by∏y silne Bogiem. – Jako byli probosz-
czowie cieszymy si´, ˝e ta wspólnota wzrasta
duchowo – wyzna∏ Ks. p∏k pra∏. ˚arski zade-
klarowa∏, ˝e, z racji jubileuszu 15-lecia utwo-
rzenia parafii wojskowej, ufunduje dar dla ko-
Êcio∏a garnizonowego. Ks. p∏k pra∏. Pietrusiak
podzi´kowa∏ za zaproszenie i ˝yczy∏, by tak jak
materialnie wzrasta ich koÊció∏, wierni wzra-
stali duchowo. Ks. p∏k Wyl´˝ek w swoim wy-
stàpieniu podkreÊli∏, ˝e poÊwi´cenie sztandaru
parafii wojskowej jest historycznym momen-
tem, gdy˝ jest to pierwsza taka uroczystoÊç
w dziejach duszpasterstwa wojskowego.
– Sztandar ten jest symbolem historii i tradycji
naszej parafii wojskowej w s∏u˝bie Bogu i Oj-
czyênie. Jest on znakiem obecnych i przysz∏ych
pokoleƒ wojskowych i ∏àczy je – podkreÊli∏.
Doda∏, ˝e na t´ szczególnà wi´ê wskazujà
symbole umieszczone na p∏acie sztandaru.
Przytoczy∏ tak˝e s∏owa zawarte w piÊmie De-
partamentu Wychowania i Promocji Obron-
noÊci MON, wyra˝ajàcym zgod´ na wykorzy-
stanie wzoru sztandaru wojskowego do wyko-

nania sztandaru dla Parafii Wojskowej, skiero-
wane do gen. bryg. Janusza Lalki, Prezesa
Stowarzyszenia Saperów Polskich: „Pragn´
podkreÊliç, ˝e Stowarzyszenie szczególnie traf-
nie wybra∏o symbolik´ na obu stronach p∏ata
sztandaru. ˚ycz´ zrealizowania tego szlachet-
nego zamiaru oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w s∏u˝bie i pracy pod nowym sztadarem dla
ca∏ej wspólnoty Parafii Wojskowej w Rember-
towie. Ks. p∏k Wyl´˝ek podzi´kowa∏ swoim po-
przednikom. – Dzi´ki Wam i Waszej trosce pa-
rafia przynosi obecnie tyle wspania∏ych owo-
ców – powiedzia∏. 
We Mszy Êw. uczestniczyli m.in.: gen. broni Jó-
zef Buczyƒski, komendant AON, gen. bryg.
Gustaw Maj, Mieczys∏aw Golónka, burmistrz
gminy Warszawa-Rembertów, ks. pra∏.
Edward ˚mijewski, proboszcz parafii Matki
Bo˝ej Zwyci´skiej, ks. pra∏. Józef Ursus, ks. p∏k
Marek Weso∏owski, ks. pp∏k Andrzej Jakubiak,
kapelan 2. Mazowieckiej Brygady Saperów

i proboszcz parafii wojskowej
w Kazuniu, ks. mjr Piotr Majka,
proboszcz parafii wojskowej
w Warszawie-Weso∏ej oraz ojco-
wie franciszkanie konwentualni
z Niepokalanowa, którzy otaczajà
duchowà opiekà Rycerstwo Niepo-
kalanej w parafii wojskowej. 
Bp P∏oski wr´czy∏ osobom zaanga-
˝owanym w dzia∏alnoÊç parafii
wojskowej, przygotowanie uroczy-
stoÊci rocznicowych, ufundowanie
sztandaru pamiàtkowe plakietki
i dyplomy. 
Po Mszy Êw. odby∏ si´ koncert me-
lodii wojskowych w wykonaniu Re-
prezentacyjnego Zespo∏u Arty-
stycznego Wojska Polskiego.

W przygotowanie uroczystoÊci w Parafii Woj-
skowej pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego zaanga-
˝owani byli ˝o∏nierze 2. Mazowieckiej Brygady
Saperów z Kazunia. 
W przeddzieƒ uroczystoÊci 15. rocznicy erygo-
wania parafii wojskowej, 16 marca 2007 r.
w koÊciele garnizonowym pw. Êw. Rafa∏a Kali-
nowskiego odby∏ si´ dzieƒ pokuty: godz.
10.00 – Msza Êw. z konferencjà dla gimna-
zjum; godz. 17.00 – nabo˝eƒstwo pokutne;
godz. 17.30 – Droga Krzy˝owa; godz. 18.00
– Msza Êw. z konferencjà; po Mszy Êw. Godzi-
na Eucharystyczna (grupy Rycerstwa, ˚ywy Ró-
˝aniec, Caritas, Rada Parafialna); godz.
21.00 – Apel Jasnogórski. Ks. p∏k Wyl´˝ek po-
wiedzia∏, ˝e podczas nabo˝eƒstwa pokutnego
duszpasterze i wierni przepraszali Boga
za grzechy pope∏nione w minionym 15-leciu.
Doda∏, ̋ e bardzo wiele osób przystàpi∏o w tym
dniu do sakramentu pokuty i pojednania. Jak
dowiedzia∏em si´ ze êróde∏ parafialnych, fun-
datorem sztandaru by∏ ks. p∏k Wyl´˝ek. 
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, w Rembertowie,
wykorzystujàc infrastruktur´ wojskowà pozo-
stawionà przez armi´ rosyjskà, w styczniu
1919 roku, zosta∏ utworzony Zarzàd Kwate-
runkowy i Dowództwo Poligonu. Nie jest zna-
na data budowy koÊcio∏a, który prawdopo-

12 Rok XVI nr 7 (335)

15. rocznica erygowania Parafii Wojskowej w Warszawie-Rembertowie

Parafia Wojskowa w Rembertowie ma swój sztandar
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ 17 marca 2007 r. w koÊciele garni-
zonowym w Warszawie-Rembertowie Mszy Êw. koncelebrowanej w 15. rocznic´ utworzenia Pa-
rafii Wojskowej Êw. Rafa∏a Kalinowskiego. Na zakoƒczenie Liturgii Eucharystii Biskup Polowy
WP poÊwi´ci∏ sztandar parafii wojskowej. Jest to pierwszy w historii duszpasterstwa wojsko-
wego sztandar wykonany na wzór sztandaru wojskowego. Zgod´ na jego wykonanie wyda∏ Mi-
nister Obrony Narodowej. Matkà chrzestnà sztandaru jest pani Krystyna Brzeziƒska, a ojcem
chrzestnym ks. p∏k pra∏. S∏awomir ˚arski, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP, by∏y
proboszcz parafii wojskowej pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego. Patronat nad Honorowym Komite-
tem Fundacji Sztandaru objà∏ Biskup Polowy WP. 
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dobnie zosta∏ przej´ty po armii rosyjskiej. Pod-
j´to starania o pozyskanie kapelana wojsko-
wego dla utworzonego Garnizonu Rembertów.
Pierwszym kapelanem garnizonu zosta∏ ks. Ka-
zimierz Kalinka. W czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku pos∏ug´ duszpasterskà
w Garnizonie Rembertów pe∏ni∏ ks. kapelan dr
Józef Hergert, pe∏niàcy równie˝ funkcj´ zast´p-
cy Dziekana Dowództwa Okr´gu Warszaw-
skiego. W koÊciele organizowa∏ modlitwy
o zwyci´stwo, przyjmowa∏ przysi´g´ od ˝o∏nie-
rzy, udziela∏ Sakramentów Êw. oraz b∏ogos∏awi∏
oddzia∏y wyruszajàce na pole bitwy. 
W 1920 roku koÊció∏ garnizonowy zosta∏ wy-
posa˝ony w dzwon pochodzàcy z 1687 roku,
przywieziony prawdopodobnie z wyprawy ki-
jowskiej. Napis na dzwonie brzmi: „SIT NO-
MEN BENEDICTUM 1687” (Niech b´dzie b∏o-
gos∏awione imi´ Paƒskie 1687). 
Wiosnà 1921 roku zakoƒczono prace
przy rozbudowie koÊcio∏a garnizonowego.
Sta∏ si´ on centralnym miejscem Rembertowa.
Jesienià 1921 roku obowiàzki kapelana gar-
nizonu objà∏ ks. kpt. Stanis∏aw Ma∏ek. Swà po-
s∏ugà duszpasterskà obejmowa∏ ponad 30
jednostek i instytucji stacjonujàcych na tzw. po-
ligonie, m.in.: Centrum Wyszkolenia Piechoty,
20. DP, 8. pac, 32. dal, 28. pap, dyw. pocià-
gów panc., Okr´gowà Szko∏´ Podoficerskà,
Wytwórni´ Amunicji „Pocisk”. W Garnizonie

uroczyÊcie obchodzo-
no Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia, Âwi´ta
Wielkanocne, imieni-
ny pierwszego Mar-
sza∏ka Polski Józefa
Pi∏sudskiego, roczni-
c´ Konstytucji 3-go
Maja, rocznic´ stra-
cenia Romualda
Traugutta, „Cudu nad
Wis∏à” – 15 sierpnia
1920 roku. 
Obchody Êwi´towa-
no nie tyko w koÊcie-
le, ale te˝ w formie
Mszy Polowej przy
specjalnie do tego

przygotowanym o∏tarzu. Dzi´ki usilnym stara-
niom ks. kapelana Stanis∏awa Ma∏ka
i przy poparciu mieszkaƒców Rembertowa,
w dniu l stycznia 1928 roku, dekretem arcybi-
skupa warszawskiego ks. kard. Aleksandra
Kakowskiego, ustanowiona zosta∏a nowa pa-
rafia na terenie Rembertowa. Proboszczem
nowo powsta∏ej parafii i budowniczym koÊcio-
∏a wzniesionego jako wotum wdzi´cznoÊci
za „Cud nad Wis∏à” zosta∏ ks. Stanis∏aw Ma-
∏ek – kapelan Garnizonu Rembertów. Funkcj´
t´ pe∏ni∏ do 1933 roku. W 1929 roku wspól-
nota wojskowa w Rembertowie prze˝ywa∏a
po raz pierwszy wizytacj´ Biskupa Polowego
Wojska Polskiego Stanis∏awa Gala, który
udzieli∏ Sakramentu Bierzmowania. W 1935
roku ks. Ma∏ek by∏ inicjatorem budowy Pomni-
ka Marsza∏ka Pi∏sudskiego, który ods∏oni´to
10 listopada 1935 roku. 26 maja 1937 roku
odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia i wr´cze-
nia sztandaru ˝o∏nierzom 3. Batalionu Strzel-
ców z udzia∏em Prezydenta RP – Ignacego Mo-
Êcickiego i Naczelnego Wodza Marsza∏ka Ry-
dza-Âmig∏ego. 
W latach 1939-1944 teren Garnizonu Rem-
bertów zaj´ty by∏ przez armi´ niemieckà.
Po wyzwoleniu, na proÊb´ Dowódcy Garnizo-
nu, opiek´ duszpasterskà nad ˝o∏nierzami
i ich rodzinami sprawowali kapelani oraz ksi´-
˝a oddelegowani przez proboszcza parafii

Matki Bo˝ej Zwyci´skiej. 23 wrzeÊnia 1951 ro-
ku w∏adze komunistyczne PRL zamkn´∏y ko-
Êció∏ garnizonowy, a jego wyposa˝enie proto-
kolarnie przekazano do Centralnej Sk∏adnicy
Wojskowej. Lata 1951-1991 dla naszej Êwià-
tyni by∏y odzwierciedleniem wojujàcego z Ko-
Êcio∏em systemu panujàcej w∏adzy komuni-
stycznej. Opuszczony i zaniedbany, skazany
na samozawalenie, z zamilk∏ym sercem dzwo-
nu, przetrwa∏ do stycznia 1991 roku, kiedy to
Ojciec Âw. Jan Pawe∏ II przywróci∏ Ordynariat
Polowy WP. Rok póêniej rozpoczà∏ si´ remont
i modernizacja koÊcio∏a. 15 marca 1992 r. Bi-
skup Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê erygowa∏
parafi´ wojskowà pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskie-
go, zaÊ 15 listopada 1992 roku kard. Józef
Glemp – Prymas Polski, konsekrowa∏ Êwiàty-

ni´. 25 listopada 2000 roku sprowadzono
do parafii relikwie Êw. Rafa∏a Kalinowskiego.
Od listopada 2006 roku (dekret Biskupa Polo-
wego WP z dnia 22 listopada 2006 r.) Êw. Ra-
fa∏ Kalinowski jest patronem Saperów. 

Tekst i zdj´cia Rafa∏ Chromiƒski 
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Zwracam si´ do wszystkich ojców i matek mojej Ojczy-
zny i ca∏ego Êwiata, do wszystkich ludzi bez wyjàtku,
ka˝dy cz∏owiek pocz´ty w ∏onie matki ma prawo do
˝ycia!

Jan Pawe∏ II (¸owicz, 14 czerwca 1999 r.)

Wiedzia∏, wierzy∏ i potwierdzi∏ to ca∏ym swoim
˝yciem, ˝e ka˝dy cz∏owiek poczà∏ si´ najpierw
w màdrym sercu Boga. ByliÊmy bowiem z mi-
∏oÊci „zaplanowani jeszcze przed za∏o˝eniem
Êwiata.” Zanim us∏yszeliÊmy najpi´kniejszà
pieÊƒ ˝ycia – rytm serca swojej ziemskiej mat-
ki, która ko∏ysa∏a ka˝dego z nas przez 9 mie-
si´cy w swoim ∏onie – ju˝ byliÊmy. Ka˝dy, bez
wyjàtku: bia∏y, czarny, biedny i bogaty, ateista
i feministka, komunista i konserwatysta, ca∏y
uÊmiechni´ty „muminek” i laureat Nobla.
Wszyscy sà niezb´dni Bogu w jego zbawczym
planie. Jan Pawe∏ II przytula∏ do serca z tà sa-

mà mocà ojcowskiej mi∏oÊci kaleki i sportow-
ców, maleƒstwa i starców, grzeszników i po-
bo˝nych. Jakby chcia∏ zagarnàç ca∏y Êwiat
w ramiona przemieniajàcej mi∏oÊci, jakby
chcia∏ powiedzieç: jesteÊ kochany mi∏oÊcià
bezwarunkowà. Od poczàtku, od momentu,
gdy by∏eÊ jednà komórkà, ale ju˝ w niej by∏eÊ
ca∏y ty; z tym lekko perkatym nosem, z pie-
przykiem za uchem, z tym swoim niezno-
Ênym, ale mo˝e jednak do czegoÊ potrzeb-
nym, flegmatycznym temperamentem, ze
zdolnoÊciami manualnymi… W tym cudzie
jednoÊci, zap∏odnionej komórce, by∏ ju˝ ca∏y
zapis tej stwórczej mi∏oÊci. Twój poczàtek
i twój koniec. 
Gdy ewangelia ˝ycia Bia∏ego Pielgrzyma, któ-
re by∏o mi∏oÊcià, zamkn´∏a si´ na jego trum-
nie, p∏akaliÊmy, jak si´ p∏acze po stracie naj-
bli˝szej osoby. Przed Êmiercià bardzo cierpia∏.

WiedzieliÊmy, ˝e ka˝da sekunda tego cierpie-
nia jest bezcennà modlitwà. Jak tamta…
w Getsemani. To by∏a modlitwa w intencji
wszystkich i ka˝dego z osobna, ˝ebyÊmy uwie-
rzyli w t´ Mi∏oÊç, która w nas tak szaleƒczo
wierzy∏a, ˝e nie cofn´∏a si´ przed krzy˝em.
To ju˝ dwa lata; ∏zy szybko wysychajà. Modli-
twa trwa. O oficjalne uznanie Êwi´toÊci, bo ˝e
by∏ Êwi´ty, wiedzà przemienieni tà Mi∏oÊcià,
której by∏ tylko i a˝ narz´dziem.
A nie by∏a to mi∏oÊç z tandetnych romansów,
bo taka szybko wyparowuje, ale mi∏oÊç wy-
magajàca i zobowiàzujàca do odpowiedzi ̋ y-
ciem. 
Obrona ˝ycia od pocz´cia do naturalnej
Êmierci by∏a osnowà ca∏ego jego nauczania.
Jeszcze jako Kardyna∏ Wojty∏a by∏ ekspertem
przygotowujàcym encyklik´ Paw∏a VI Huma-
nae vitae (˝ycie ludzkie). Jak ka˝da ze spraw
z katalogu dla cz∏owieka najwa˝niejszych wy-

Niez∏omny Obroƒca ˝ycia…

Ciàg dalszy na str. 14
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Przed budynkiem stan´∏y pododdzia∏y S∏u˝by
Celnej wraz z pocztem sztandarowym. Orkie-
stra Reprezentacyjna Wojska Polskiego za-
mkn´∏a czworokàt. GoÊcie zaj´li swoje miej-
sca przed budynkiem. Na uroczystoÊç przyby-
li m.in.: minister Marian BanaÊ – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef S∏u˝by
Celnej; Cezary Pomaraƒski – Wojewoda Ma-
zowiecki, Tadeusz Wydara – Dyrektor Gene-
ralny w Ministerstwie Finansów, Konrad Kor-
natowski – Komendant G∏ówny Policji, ins. Ja-
ros∏aw Marzec – Dyrektor Centralnego Biura
Âledczego, pp∏k Ryszard Pawlak – Komendant
NadwiÊlaƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
i inni. 
W modlitwie o pomyÊlnoÊç dla funkcjonariu-
szy Izby Celnej jednoczyli si´: Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski,
ks. pra∏. kmdr Leon Szot – kanclerz Kurii Po-
lowej WP, ks. pra∏. pp∏k Zbigniew K´pa – no-
tariusz Kurii Polowej WP i ks. Zbigniew Go-
dlewski – proboszcz parafii Êw. Józefa Oblu-
bieƒca NajÊwi´tszej Maryi Panny w Warsza-
wie na Kole. 
„Na t´ chwil´, my, funkcjonariusze i pracow-
nicy Izby Celnej w Warszawie, czekaliÊmy
trzy i pó∏ roku” – powiedzia∏ nadkomisarz
celny S∏awomir Pichor, pe∏niàcy rol´ gospo-
darza. „DoczekaliÊmy si´ nowoczesnego
obiektu, na miar´ XXI wieku. Nowy biuro-
wiec, wyposa˝ony w najnowoczeÊniejsze in-
stalacje i systemy ochronne, zapewnia bar-
dzo dobre warunki do pracy i bezpieczeƒ-
stwo osób, mienia i danych przetwarzanych
na miejscu” – wyjaÊnia∏ powód radoÊci funk-

cjonariuszy S∏u˝by Celnej. „Przy prowadze-
niu inwestycji szczególny nacisk k∏adliÊmy
na racjonalnoÊç finansowà podejmowanych
decyzji. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e od nowocze-
snej administracji publicznej, a takà ma am-
bicj´ byç S∏u˝ba 
Celna, wymaga si´, 
aby by∏a skuteczna
i efektywna, ale 
tak˝e ekonomiczna
w dzia∏aniu” – argu-
mentowa∏ Nadkomi-
sarz Celny. 
Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego pogra-
tulowa∏ S∏u˝bie Cel-
nej pi´knego, funk-
cjonalnego obiektu.
Zach´ca∏ funkcjona-
riuszy, by pe∏nili s∏u˝b´, czuwali na bazie mi-
∏oÊci, strzegàc „tego dziedzictwa, któremu
na imi´ Polska, Unia Europejska...”. Biskup
˝yczy∏ funkcjonariuszom i pracownikom S∏u˝-
by Celnej wiarygodnoÊci. Biskup P∏oski po-
b∏ogos∏awi∏ zgromadzonych na trud ofiarnej
s∏u˝by. 
„Jest to najwi´ksza Izba Celna w Polsce, któ-
ra te˝ wnosi najwi´cej do Skarbu Paƒstwa”
– powiedzia∏ Minister Marian BanaÊ. Minister
podzi´kowa∏ funkcjonariuszom i pracowni-
kom S∏u˝by Celnej za dotychczasowe osià-
gni´cia i wyrazi∏ nadziej´, ˝e „w nowych, zde-
cydowanie lepszych warunkach lokalowych,
b´dà równie dobrze realizowaç na∏o˝one
na nich zadania, a klienci Izby w czystych

i przyjemnych pomieszczeniach znajdà profe-
sjonalnà i ˝yczliwà obs∏ug´”. 
Po przeci´ciu wst´gi przy wejÊciu do budynku,
Biskup Polowy Wojska Polskiego dokona∏ po-
Êwi´cenia obiektu. „B∏ogos∏awiony jesteÊ Pa-
nie, Bo˝e wszechÊwiata – modli∏ si´ Biskup
– bo Syn Twój, Jezus Chrystus sta∏ si´ dla nas
Cz∏owiekiem i zostawi∏ nam przyk∏ad pe∏nie-
nia woli Twojej; racz pob∏ogos∏awiç t´ Izb´
Celnà i spraw, abyÊmy wiernie trwajàc w po-
szukiwaniu prawdy i sprawiedliwoÊci, mi∏o-
wali Ci´ coraz wi´cej. Wys∏uchaj modlitw, któ-
re zanosimy do Ciebie wraz z pracownikami

i funkcjonariuszami
Izby Celnej, udziel
im radoÊci, pokoju
i darów Ducha
Âwi´tego. Wspoma-
gaj ich we wszyst-
kich przedsi´wzi´-
ciach, broƒ ich
przed wszelkim nie-
bezpieczeƒstwem,
naucz ich zrozumie-
nia, ˝e tylko Ty je-
den jesteÊ naszym
celem i dajesz ˝ycie

wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego”.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ odprowadzeniem
pocztu sztandarowego S∏u˝by Celnej. Zapro-
szeni GoÊcie, funkcjonariusze i pracownicy
Izby Celnej, zwiedzajàc obiekt, mogli naocz-
nie przekonaç si´ o jego funkcjonalnoÊci i wy-
sokim standardzie. 
Decyzjà Episkopatu Polski z dnia 25 paêdzier-
nika 2006 roku duszpasterstwo S∏u˝by Celnej
zosta∏o w∏àczone do Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego. Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego mianowa∏ Naczelnego Kapela-
na S∏u˝b Celnych, którym zosta∏ ks. pra∏.
kmdr Leon Szot oraz kapelanów poszczegól-
nych izb, urz´dów i oddzia∏ów celnych.

Tekst i zdj´cie: Ks. pp∏k. Zbigniew K´pa
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Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ Izb´ Celnà w Warszawie
W dniu 21 marca 2007 roku Minister BanaÊ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
Szef S∏u˝by Celnej dokona∏ otwarcia Izby Celnej, zaÊ Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski
poÊwi´ci∏ nowy obiekt.
Izba Celna w Warszawie przeprowadzi∏a si´ do nowego, pi´ciopi´trowego obiektu przy ulicy
Erazma Cio∏ka 14 A. Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci w nowej siedzibie zainaugurowa∏a uroczystoÊç
otwarcia i poÊwi´cenia Izby Celnej. 

wo∏a∏a skrajne emocje; szyderstw i zniewag ze
strony… wielu, katolików nie wy∏àczajàc. DziÊ
tylko wàskie grono zainteresowanych pami´-
ta, ˝e katolicy niemieccy posun´li si´ nawet
do ˝àdania w 1968 r., wobec ca∏ego Episko-
patu Niemiec, dymisji papie˝a (sic!) i pot´pie-
nia tego dokumentu. Taka jest bowiem natura
prawdy. Prawda nigdy nie by∏a dla cz∏owieka
∏atwa do przyj´cia, bo oznacza∏a rezygnacj´
z ˝yciowego komfortu, wygody i przyjemnoÊci.
A przede wszystkim apetytu na brudny pie-
niàdz i w∏adz´, która nie jest s∏u˝bà. Niezale˝-
nie, jakà zas∏onà dymnà ideologicznej prze-
wrotnoÊci cz∏owiek próbowa∏ zas∏oniç te ego-
istyczne pobudki. U˝ywaç ˝ycia czy pozwoliç
drugiemu ̋ yç? – oto jest pytanie, wcale nie tak
odleg∏e od wyboru: urodziç czy zabiç niewin-
nà, czy s∏abà, schorowanà istot´ ludzkà.
Zmar∏y niedawno Prezydent Stanów Zjedno-
czonych Ronald Reagan, tak zas∏u˝ony rów-
nie˝ dla polskiej wolnoÊci, mia∏ odwag´ og∏o-
siç proklamacj´, w której jasno stanà∏

w obronie ˝ycia od pocz´cia do naturalnej
Êmierci: „Ja Ronald Reagan, Prezydent Sta-
nów Zjednoczonych… deklaruj´ niezbywalne
cz∏owieczeƒstwo ka˝dego Amerykanina
od momentu pocz´cia do naturalnej Êmierci…
deklaruj´ i decyduj´, ˝e zadbam o to, aby
Konstytucja oraz prawa Stanów Zjednoczo-
nych by∏y wiernie egzekwowane dla ochrony
amerykaƒskich nienarodzonych dzieci. Dla te-
go aktu, który, jak szczerze wierz´, jest aktem
sprawiedliwoÊci gwarantowanej przez Konsty-
tucj´, wo∏am o rozwa˝ny osàd ludzkoÊci
i o mi∏osiernà ∏ask´ Wszechmogàcego Boga”.
Jan Pawe∏ II ostrzega∏, prosi∏ nas i modli∏ si´

goràco, by zw∏aszcza jego rodacy byli wierni
cudowi i darowi ˝ycia: „Miarà cywilizacji
– miarà uniwersalnà, ponadczasowà – mówi∏
w Kaliszu – jest jej stosunek do ˝ycia. Cywili-
zacja, która odrzuca bezbronnych, zas∏uguje
na miano barbarzyƒskiej. Choçby nawet
mia∏a wielkie osiàgni´cia gospodarcze, tech-
niczne, artystyczne i naukowe (Kalisz, 
1997 r.). „Stosunek do daru ˝ycia jest wyk∏ad-
nikiem i podstawowym sprawdzianem auten-

tycznego stosunku cz∏owieka do Boga
i do drugiego cz∏owieka, czyli wyk∏adnikiem
i sprawdzianem autentycznej religijnoÊci
i moralnoÊci”. (Cz´stochowa, 1983).
Przewidywa∏ swym proroczym geniuszem, ˝e
prawne zakwestionowanie nienaruszalnej
wartoÊci ˝ycia od pocz´cia do naturalnej
Êmierci otworzy nowe mo˝liwoÊci „zabójczej”
inwencji ludzi. DziÊ zabija si´ bezbronnych
i s∏abych metodami legislacyjnymi. Mecha-
nizm jest powtarzalny, sprawdzony na Zacho-
dzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, naj-
pierw medialnie urabia si´ ÊwiadomoÊç ludzi
w kierunku myÊlenia antykoncepcyjnego
(dziecko jako zagro˝enie?). Poêniej powo∏uje
na wyniki sonda˝y, czyli vox populi, i noweli-
zacja prawna gotowa. Eutanazja na ˝yczenie,
aborcja na ˝yczenie, eksperymenty eugenicz-
ne, produkcja Frankensteinów… 
Wiedzia∏, ˝e cz∏owiek, który wyrzuca ze swe-
go serca Mi∏oÊç Boga, staje si´ groêny dla sa-
mego siebie. A przecie˝ chcia∏ nas wszystkich,
bez wyjàtku, dla Niego ocaliç.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Ciàg dalszy ze str. 13
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Bia∏a Podlaska
W dniu 4 marca 2007 roku o godz. 11.00 w KoÊciele Garnizonowym pw. Êw. Kazimierza
Królewicza w Bia∏ej Podlaskiej zosta∏a odprawiona uroczysta Msza Êw. odpustowa. Eucha-
rystii przewodniczy∏ ojciec pp∏k Andrzej Gut – kapelan Bieszczadzkiego Oddzia∏u SG, a za-
razem przeor klasztoru oo. Karmelitów w PrzemyÊlu, wspó∏koncelebransami byli: ks. p∏k Ka-
zimierz Tuszyƒski – dziekan Stra˝y Granicznej oraz ks. p∏k S∏awomir Niew´g∏owski – pro-
boszcz Parafii Wojskowej w Lublinie.
Msza Êw. odpustowa zosta∏a odprawiona wg. ceremonia∏u wojskowego, a pos∏ug´ przy o∏-
tarzu i liturgi´ s∏owa przygotowali ˝o∏nierze Jednostki Wojskowej w Roskoszy. Na zakoƒcze-
nie Eucharystii odprawiono krótkie nabo˝eƒstwo z wystawieniem NajÊwi´tszego Sakramen-
tu, podczas którego zosta∏a odmówiona litania do Êw. Kazimierza Królewicza. sd

Miƒsk Mazowiecki
Jedyny klasztor klauzurowy w Ordynaria-
cie Polowym Wojska Polskiego znajduje
si´ na terenie Parafii Wojskowo-Cywilnej
w Miƒsku Mazowieckim. DwanaÊcie
sióstr zakonnych realizuje idea∏ ˝ycia
monastycznego w klasztorze na obrze-
˝ach Miƒska Mazowieckiego, w miejsco-
woÊci Nowe Osiny. Codziennà pos∏ug´
sakramentalnà zapewniajà ksi´˝a kape-
lani z Parafii Wojskowej pw. Âwi´tego Mi-
cha∏a Archanio∏a w Miƒsku Mazowiec-
kiem. Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. Tadeusz P∏oski w dniu 7 marca
2007 roku przyby∏ do klasztoru, spotka∏
si´ z siostrami i udzieli∏ im pasterskiego
b∏ogos∏awieƒstwa. 
Siostry podzi´kowa∏y Biskupowi P∏oskie-
mu za pos∏ug´ sakramentalnà ksi´˝y ka-
pelanów: ksi´dza dziekana proboszcza
p∏k. Andrzeja Molednowskiego i ksi´dza
wikariusza S∏awomira Wentuczka. 
Do chwili biskupich odwiedzin siostry
karmelitanki zna∏y Biskupa Polowego je-
dynie z fotografii zamieszczanych w „Na-
szej S∏u˝bie” i, obowiàzkowo, z portre-
tów na zewnàtrz i wewnàtrz klasztoru. Sà
one uwa˝nymi czytelniczkami dwutygo-
dnika Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego. W rozmowie zaskoczy∏y znajo-
moÊcià problemów bezpieczeƒstwa mi´-
dzynarodowego i troskà o polskich ˝o∏-
nierzy przebywajàcych na misjach poko-
jowych i stabilizacyjnych. „Modlimy si´
w intencji naszych ˝o∏nierzy” – zapewni-
∏a Ksi´dza Biskupa Siostra Przeorysza.

zjk

Gdaƒsk-Wrzeszcz
W dniu 4 marca 2007 roku w koÊciele
garnizonowym pw. Êw. Piotra i Paw∏a
w Gdaƒsku odby∏o si´ uroczyste wprowa-
dzenie na urzàd proboszcza ks. pp∏k.
Krzysztofa Karpiƒskiego. Liturgii przewod-
niczy∏ kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr
pra∏. Leon Szot. W gronie duchowieƒstwa
nie zabrak∏o by∏ych proboszczów koÊcio∏a
garnizonowego ks. p∏k. w st. spocz. Alfre-
da Cybuli i ks. Henryka Pietrewicza. 
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego re-
prezentowali: ks. kmdr pra∏. Bogus∏aw
Wrona – dziekan Marynarki Wojennej, ks.
kan. p∏k Roman Dziadosz – proboszcz Pa-
rafii Wojskowej w Sopocie, ks. kmdr Ma-
rian Próchniak oraz ks. kmdr ppor. Ry-
szard Preuss. Obecni byli równie˝ pro-
boszczowie Dekanatu Gdaƒskiego,
na czele z dziekanem pra∏atem Miko∏a-
jem Sampem. 
We Mszy Êw. uczestniczyli tak˝e przedstawi-
ciele Wojska Polskiego, na czele z Jego Ma-
gnificencjà admira∏em dr. Zygmuntem Ki-
towskim – rektorem Akademii Marynarki
Wojennej, szefem WSZW w Gdaƒsku – p∏k.
Piotrem Kaszubà oraz dowódcà 49. Pu∏ku
Âmig∏owców Bojowych – p∏k. pil. Adamem
Trzeciakiem. Obecny by∏ równie˝ gen. bryg.
SOK Wies∏aw Przybysz a tak˝e kombatanci. 
Po Mszy Êw. przedstawiciele parafian
i grup modlitewnych przywitali swego
duszpasterza, zapewniajàc go o wsparciu
modlitewnym. Ksiàdz Krzysztof Karpiƒski
podzi´kowa∏ zaproszonym goÊciom i licz-
nie przyby∏ym wiernym, a nast´pnie
udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa. rd

Koszalin
Centralny OÊrodek Szkolenia Stra˝y
Granicznej w dniu 19 marca 2007 roku
uroczyÊcie obchodzi∏ jubileusz 15-lecie
swojej dzia∏alnoÊci. OÊrodek powsta∏ 
19 marca 1992 roku. Msz´ Êw. dzi´k-
czynnà w intencji funkcjonariuszy i s∏u-
chaczy Centrum celebrowa∏ Abp Kazi-
mierz Nycz, Metropolita Warszawski.
W koncelebrze Eucharysti´ sprawowali:
Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski,
dziekan Stra˝y Granicznej ks. p∏k kan.
Kazimierz Tuszyƒski i proboszcz Parafii
Stra˝y Granicznej w K´trzynie – ks. por.
Wies∏aw Kondraciuk. Przyby∏ych powita∏
proboszcz miejscowej Parafii Stra˝y
Granicznej – ks. pp∏k Lucjan Dolny.
WÊród przyby∏ych na wspólnà modlitw´
byli m.in.: Jaros∏aw Brysiewicz – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wn´trznych i Administracji, Jacek Rybak
– dyrektor Departamentu Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego w Biurze Bezpie-
czeƒstwa Narodowego, komendant
g∏ówny Stra˝y Granicznej gen. bryg. Mi-
ros∏aw KuÊmierczak, dyrektorzy Komen-
dy G∏ównej SG, komendanci poszcze-
gólnych oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,
weterani i kombatanci formacji granicz-
nych i inni. 
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz
P∏oski w kazaniu wskaza∏ na du˝y doro-
bek naukowo-dydaktyczny Centralnego
OÊrodka Szkolenia Stra˝y Granicznej,
przybli˝y∏ postaç Êw. Józefa oraz zach´-
ci∏ do wiernej s∏u˝by w myÊl has∏a wypi-
sanego na sztandarze: „Bóg-Honor-Oj-
czyzna”. 
Na zakoƒczenie Mszy Âwi´tej ksi´˝a bi-
skupi poÊwi´cili nowy sztandar Central-
nego OÊrodka Szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej. 
Komendant Centralnego OÊrodka
Szkolenia p∏k Przemys∏aw Schielke po-
dzi´kowa∏ ksi´˝om biskupom za udzia∏
w uroczystoÊciach. „Z ˝alem opuszczam
Diecezj´ Koszaliƒsko-Ko∏obrzeskà.
W tym ˝alu mieÊci si´ tak˝e Wojsko Pol-
skie i Stra˝ Graniczna” – powiedzia∏ Ar-
cybiskup Nycz. Biskup Polowy WP po-
dzi´kowa∏ abp. Nyczowi za ˝yczliwoÊç
dla duszpasterstwa wojskowego i erygo-
wanie w Koszalinie parafii wojskowo-cy-
wilnej. 
Orkiestra Reprezentacyjna Stra˝y Gra-
nicznej na zakoƒczenie liturgii zagra∏a
„Marsz, marsz Polonia”. 

zjk
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