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Wiara Aposto∏ów w Jezusa, wyczekiwanego Me-
sjasza, wystawiona zosta∏a na niezwykle ci´˝kà
prób´ przez zgorszenie krzy˝a. Podczas Jego
aresztowania, skazania i Êmierci rozproszyli si´
i teraz znów byli razem, skonsternowani i zdezo-
rientowani. Jednak˝e sam Zmartwychwsta∏y wy-
szed∏ naprzeciw ich nieufnemu pragnieniu pewno-
Êci. Nie by∏ to sen ani z∏udzenie; by∏o to doznanie
prawdziwe, aczkolwiek nieoczekiwane, i w∏aÊnie
dlatego wyjàtkowo poruszajàce. „Przyszed∏ Jezus,
stanà∏ poÊrodku i rzek∏ do nich: «Pokój wam!»” 
(J 20, 19).
Na te s∏owa wiara, która niemal wygas∏a w ich
sercach, rozpali∏a si´ na nowo. Aposto∏owie opo-
wiedzieli Tomaszowi, nieobecnemu podczas tego
pierwszego nadzwyczajnego spotkania: Tak, Pan
spe∏ni∏ to, co zapowiada∏; prawdziwie zmartwych-
wsta∏, a my widzieliÊmy Go i dotykaliÊmy! Tomasz
pozosta∏ jednak wàtpiàcy i zak∏opotany. Kiedy Je-
zus przyszed∏ po raz drugi, osiem dni po Wieczer-
niku, rzek∏ do niego: „PodnieÊ tutaj swój palec i zo-
bacz moje r´ce. PodnieÊ r´k´ i w∏ó˝ jà do mego
boku, i nie bàdê niedowiarkiem, lecz wierzàcym”.
Odpowiedzià Aposto∏a jest wzruszajàce wyznanie
wiary: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 27-28).
„Pan mój i Bóg mój”! Odnówmy i my wyznanie
wiary Tomasza. Na ˝yczenie wielkanocne wybra-
∏em w tym roku w∏aÊnie jego s∏owa, albowiem dzi-
siejsza ludzkoÊç oczekuje od chrzeÊcijan odnowio-
nego Êwiadectwa zmartwychwstania Chrystusa;
potrzebuje spotkaç Go i móc poznaç Go jako
prawdziwego Boga i prawdziwego Cz∏owieka.
O ile w tym Apostole mo˝emy znaleêç liczne wàt-
pliwoÊci i niepewnoÊci tak wielu chrzeÊcijan dnia
dzisiejszego, l´ki i rozczarowania niezliczonych
naszych wspó∏czesnych, wraz z nim mo˝emy rów-
nie˝ odkryç na nowo, z przekonaniem, wiar´
w Chrystusa zmar∏ego i zmartwychwsta∏ego dla
nas. Wiara ta, przekazywana w ciàgu wieków

przez nast´pców Aposto∏ów, trwa, poniewa˝ zmar-
twychwsta∏y Pan ju˝ wi´cej nie umiera. ˚yje On
w KoÊciele i pewnie prowadzi go ku wype∏nieniu
si´ Jego odwiecznego planu zbawienia.
Ka˝dy z nas mo˝e stanàç w obliczu pokusy niedo-
wierzania jak Tomasz. Czy˝ ból, z∏o, Êmierç, szcze-
gólnie kiedy godzà w niewinnych – na przyk∏ad
dzieci, ofiary wojny i terroryzmu, chorób i g∏odu
– nie wystawiajà na ci´˝kà prób´ naszej wiary?
A przecie˝ paradoksalnie w∏aÊnie w takich okolicz-
noÊciach niedowierzanie Tomasza jest dla nas
przydatne i cenne, poniewa˝ pomaga oczyÊciç
wszelkie fa∏szywe poj´cie Boga i prowadzi nas
do odkrycia Jego prawdziwego oblicza: oblicza
Boga, który w Chrystusie wzià∏ na siebie nieszcz´-
Êcia zranionej ludzkoÊci. Tomasz otrzyma∏ od Pa-
na i ze swej strony przekaza∏ KoÊcio∏owi dar wiary
wypróbowanej przez m´k´ i Êmierç Jezusa,
i utwierdzonej przez spotkanie z Nim zmartwych-
wsta∏ym. Wiar´, która by∏a niemal umar∏a i odro-
dzi∏a si´ dzi´ki zetkni´ciu z ranami Chrystusa, z ra-
nami, których Zmartwychwsta∏y nie ukrywa∏, ale
ukaza∏ je i nie przestaje ukazywaç nam w udr´-
kach i cierpieniach ka˝dej istoty ludzkiej.
„Krwià Jego ran zostaliÊcie uzdrowieni” (1 P 2, 24)
– oto przes∏anie, jakie Piotr kierowa∏ do pierwszych
nawróconych. Rany te, które dla Tomasza by∏y po-
czàtkowo przeszkodà w wierze, gdy˝ by∏y znakiem
pozornej pora˝ki Jezusa, te same rany sta∏y si´
w spotkaniu ze Zmartwychwsta∏ym dowodem zwy-
ci´skiej mi∏oÊci. Rany te, których Chrystus dozna∏
z mi∏oÊci do nas, pomagajà nam zrozumieç, kim
jest Bóg i powtarzaç równie˝: „Pan mój i Bóg mój”.
Jedynie Bóg, który mi∏uje nas do tego stopnia, aby
wziàç na siebie nasze rany i nasze boleÊci, przede
wszystkim gdy sà niezawinione, godzien jest wiary.

Fragment Or´dzia Wielkanocnego „Urbi et Orbi”
Ojca Âwi´tego Benedykta XVI.

22 kwietnia – III Niedziela Wielkanocy
Pokój panujàcy mi´dzy nami, uczestnikami
Mszy Êwi´tej, ma przeniknàç nasze serca
i sumienia, byÊmy zanieÊli go tak˝e do na-
szych Êrodowisk. Gdy ˝yjemy w ∏àcznoÊci
z Bogiem i jesteÊmy w ∏asce uÊwi´cajàcej,
mamy spokojne sumienie i radoÊç ducha,
a tym najlepiej Êwiadczymy o naszej wierze
w Chrystusa. W zdobyciu tych darów po-
mo˝e nam pobo˝ny i aktywny udzia∏ w li-
turgii eucharystycznej.

23 kwietnia – Êw. Wojciecha, Biskupa
i M´czennika, g∏ównego patrona Polski
Ka˝da Msza Êwi´ta jest rzeczywistym spo-
tkaniem z Jezusem Chrystusem. Pozwala
nam zawsze radowaç si´ w Panu, choç On
nie obieca∏ swoim wiernym „s∏odkiego, mi-
∏ego ˝ycia”. Wr´cz przeciwnie, historia
Êwi´tego Wojciecha, biskupa, który poniós∏
chwalebne m´czeƒstwo, g∏oszàc Dobrà
Nowin´, pokazuje nam, jak cz´sto KoÊció∏,
duchowni i wierni Êwieccy sà przedmiotem
przeÊladowaƒ. Jezus zach´ca nas do wy-
trwa∏oÊci w trudnych czasach.

25 kwietnia – Êw. Marka Ewangelisty
DziÊ czcimy Êwi´tego Marka Ewangelist´.
Âwi´ty Marek spisa∏ nauczanie Jezusa tak,
jak je zapami´ta∏ Êwi´ty Piotr. Aposto∏owie
otrzymali zadanie g∏oszenia Ewangelii
wszelkiemu stworzeniu. Oni przekazali t´
misj´ ca∏emu KoÊcio∏owi. Misja ta jest aktu-
alna i dotyczy wszystkich chrzeÊcijan. Si´-
gajmy cz´sto po zredagowanà przez Mar-
ka Ewangeli´, zaÊ przez jego wstawiennic-
two proÊmy Boga, abyÊmy dzi´ki niej
umacniali swojà wiar´ i odkrywali wol´ Bo-
˝à w stosunku do ka˝dego z nas.

29 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocy
Jezus Chrystus sam o sobie powiedzia∏, ˝e
zna swoje owce i daje im ˝ycie. Swoje za-
dania pasterskie przekaza∏ wybranym
przez siebie Aposto∏om. Dzisiaj te funkcje
pe∏nià ich nast´pcy: papie˝, biskupi i ksi´-
˝a. To oni w imieniu samego Chrystusa
spe∏niajà swoje pos∏annictwo wobec tych,
do których zostali pos∏ani. Uczà prawd wia-
ry, przewodniczà ludowi Bo˝emu w liturgii,
udzielajà sakramentów Êwi´tych.

2 Rok XVI nr 8 (336)

Aby ros∏a liczba powo∏aƒ kap∏aƒskich i zakonnych w Ame-
ryce Pó∏nocnej i w krajach Oceanu Spokojnego, aby w na-
le˝yty sposób odpowiadaç na potrzeby duszpasterskie i mi-
syjne ich mieszkaƒców.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIE¡

Jedynie Bóg jest godzien wiary

Kaplica Mi∏osierdzia
Bo˝ego w KoÊciele
Garnizonowym pw. Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej
Warszawa-Boernerowo.
Obraz namalowany przez
Jadwig´ Grzelak.

Fot. esj Na ok∏adce:
Procesja rezurekcyjna w PKW Afganistan.
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Ukochanà „Barkà” i hymnem narodowym roz-
pocz´∏a si´ w Katedrze Polowej Msza Êw. dzi´k-
czynna za dar ˝ycia Jana Paw∏a II. – Syna ofice-
ra Wojska Polskiego, ochrzczonego przez kape-
lana wojskowego mjr. Franciszka ˚aka – jak
przypomnia∏ w homilii Biskup Polowy. 
Jeszcze za ˝ycia prosi∏ nas o modlitw´: – Módl-
cie si´ za mnie za ˝ycia i po Êmierci. 
W koÊcio∏ach ca∏ej Polski gromadzà si´ dziÊ
wierni, by modliç si´ o beatyfikacj´ i kanoniza-
cj´ Jana Paw∏a II. Trwa szturm modlitewny
do nieba: „ratuj bark´”. 
A w Katedrze Polowej brzmi b∏aganie wyÊpie-
wane przez Dorot´ Osiƒskà: „Zostaƒ z nami /
Dodaj si∏y nam i wiary, /˚e porzàdek runie sta-
ry i opuÊci pod∏e k∏amstwo
Prawdy tron./ Zostaƒ z nami/
Niech twe proste, màdre s∏owa
/ Porzàdkujà chaos w g∏owach,
/Gdzie wt∏aczano go od wielu,
wielu lat./ Zostaƒ z nami. /Ucz
jak innych nieÊç brzemiona,
/Jak s∏aboÊci swe pokonaç /
I jak w sercu ca∏y zmieÊciç mo˝-
na Êwiat. / Pokaza∏eÊ jak nie co-
faç si´ przed z∏em, /Jak si´
wspinaç niosàc ci´˝ki ˝ycia
krzy˝. / Twoja s∏aboÊç z∏ym zda-
wa∏a nam si´ snem, / Bo wcià˝
przecie˝ niestrudzenie szed∏eÊ
wzwy˝. /Choç Pan bark´ twà
na nieba wciàgnà∏ brzeg/ I na-
tchnionà ksi´g´ ˝ycia zamknà∏
wiatr, /Mamy w duszach postaç
bia∏à niczym Ênieg/ I wo∏anie b∏àdzi echem po-
Êród Tatr./ Zostaƒ z nami… (W. Kejne) 
Z generalicjà, m∏odzie˝à wojskowà i ˝o∏nierza-
mi Garnizonu Warszawa we Mszy Êw. w intencji
Jana Paw∏a II uczestniczy∏ Minister Obrony Na-
rodowej Aleksander Szczyg∏o. Kancelari´ prezy-
denta RP reprezentowa∏ Premier Jan Olszewski,
rzàd RP – Wicepremier Andrzej Lepper. Przybyli
te˝ przedstawiciele Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Celnej, S∏u˝by Ochrony Kolei, parafianie Kate-
dry Polowej… 
Dzieƒ Êmierci to dla Êwi´tego dzieƒ narodzin
dla nieba. A Jego ˝ycie przemawia∏o do nas
Êwiadectwem Êwi´toÊci. Santo subito – wo∏a∏ lud
wierny na Jego pogrzebie 8 kwietnia 2005 r.
na placu Êw. Piotra. Biskup P∏oski podkreÊli∏
w homilii, ˝e ta data narodzin dla nieba nie by-
∏a przypadkowa. Pierwsza sobota miesiàca, po-

Êwi´cona szczególnym obietnicom Niepokala-
nej, której zawierzy∏ ca∏y swój pontyfikat. Ten
wielki aposto∏ Mi∏osierdzia Bo˝ego kontynuowa∏
dzie∏o Êw. Faustyny, a Pan powo∏a∏ go do siebie
w wigili´ Niedzieli Mi∏osierdzia Bo˝ego. – On
dawa∏ Êwiatu otuch´ i prawd´ – ∏aska da∏a mu
Niebo – mówi∏ Bp P∏oski. Odszed∏ kilka miesi´-
cy po Êmierci siostry ¸ucji, której objawia∏a si´
w Fatimie Matka Bo˝a. Ta najczulsza i najczuj-
niejsza z Matek, której zawdzi´cza∏ ocalenie ˝y-
cia 13 maja 1981 roku. 
Przez 27 lat pontyfikatu patrzyliÊmy jak z „atle-
ty Pana Boga”, wysportowanego, staj´ si´ ˝ywà
ikonà cierpienia; coraz ÊciÊlej przywiera
do krzy˝a. 

– Âwiat chcia∏ mieç ∏adnego papie˝a – mówi∏
dalej Biskup P∏oski. – Takiego papie˝a, który go
zrozumie, to znaczy podzieli jego poglàdy. Lu-
dzie, którzy myÊlà o sobie, ˝e sà wykszta∏ceni
i nowoczeÊni, nazywali to otwarciem si´ KoÊcio-
∏a, demokratyzacjà lub czymÊ podobnym. 
DziÊ chcemy ˝yç wygodnie i przyjemnie.
A prawda, którà g∏osi∏, wcale nie jest „wygod-
na”, przeciwnie, jest zespolona z krzy˝em. Poka-
za∏ nam, jak do koƒca wiernie i godnie go
nieÊç. To nie by∏ papie˝ taki, jak chcia∏by go wi-
dzieç wspó∏czesny „∏atwy” Êwiat – podkreÊli∏ Bi-
skup Polowy: – A ten Papie˝ wcale nie by∏ ∏atwy.
¸atwe czasy g∏oszà kult ∏atwoÊci. JeÊli komuÊ ˝y-
je si´ dziÊ trudno, to mówimy – pope∏nia nietakt.
Prawo, medycyna i inne nauki robià co w ich
mocy, ˝eby cz∏owiekowi pomóc ˝yç ∏atwo. Po-
prawià brzydki nos, ukryjà ka˝dà zmarszczk´,

nauczà asertywnoÊci, usunà niechcianà cià˝´,
spowodujà eutanazj´... Spe∏nià ka˝dy ludzki
kaprys i jeszcze opowiedzà bajeczk´ o wolnoÊci. 
¸atwy Êwiat nie lubi s∏uchàç trudnej prawdy.
WolnoÊç, jakiej naucza∏, nie by∏a zwiàza-
na z wygodà, ale z prawdà. ¸atwy Êwiat wybiór-
czo traktowa∏ jego nauczanie, akceptowa∏ je tyl-
ko w tych granicach, które nie burzy∏y ∏atwej wi-
zji „paradise now” (raj natychmiast). 
A jednak ten schorowany, cierpiàcy cz∏owiek,
który nie by∏ ju˝ pi´kny i sprawny, z wykrzywio-
nà bólem twarzà, ze zdeformowanym g∏osem,
przemówi∏ najmocniej swoim cierpieniem. Mó-
wi∏ to i tak, ˝e ludzie go s∏uchali – wbrew piew-
com ∏atwej wizji Êwiata. By∏ czytelnym znakiem
sprzeciwu wobec cywilizacji ∏atwizny, czyli
Êmierci. 
Logika wiary i bezgraniczne zaufanie Bogu 
– mówi∏ dalej Bp P∏oski – pozwala∏y Janowi
Paw∏owi II odczytywaç znaki czasu i na nie od-
powiadaç. By∏ nie tylko Êwiadkiem wiary, kap∏a-
nem, nauczycielem i przewodnikiem KoÊcio∏a,
ale tak˝e Êwiadkiem wewn´trznej wolnoÊci, któ-
ra jest córà zaufania Bogu. 
By∏ ca∏y oddany ludziom, wychylony ku nim.
Udziela∏ si´ im jak op∏atek – powiedzia∏ Biskup
Polowy. 
Wiara Jana Paw∏a II by∏a przepojona dzieci´cà
ufnoÊcià – podkreÊli∏ Biskup P∏oski: 
– Tego pontyfikatu nie da si´ zrozumieç, jeÊli
weêmie si´ w nawias jego dzieci´cà wiar´. Ta-
jemnicà si∏y Karola Wojty∏y – cz∏owieka, kap∏a-
na, biskupa, kardyna∏a i wreszcie papie˝a – by-
∏a bowiem modlitwa. 
Szed∏ ku wszystkim: biednym i bogatym, cho-

rym i dyktatorom. – Wiedzia∏,
˝e spotkaniem i rozmowà mo˝-
na zdzia∏aç wi´cej ni˝ odrzuce-
niem i osàdzeniem. 
M∏odzi byli w jego sercu. Oni to
czuli, wi´c garn´li si´ do tego
serca. By∏ dla nich ojcem czu-
∏ym, ale i wymagajàcym. 
By∏ niez∏omnym obroƒcà ˝ycia
od pocz´cia do naturalnej
Êmierci: – Z niez∏omnym upo-
rem broni∏ godnoÊci ludzkiego
˝ycia, które jest darem Boga
i które tylko Bóg mo˝e ode-
braç. Broni∏ ˝ycia od chwili po-
cz´cia, a˝ do naturalnej Êmier-
ci – podkreÊli∏ Biskup Polowy
Tadeusz P∏oski. 
To Jan Pawe∏ II przyczyni∏ si´

do upadku komunizmu. O naszà suwerennoÊç
upomina∏ si´ w s∏ynnym liÊcie do Bre˝niewa
z 16 grudnia 1980 roku. Nie by∏ zachwycony
dalszym ciàgiem wydarzeƒ w naszym kraju 
– doda∏ ordynariusz wojskowy – ale si´ nie obu-
rza∏, lecz cierpliwie, podczas kolejnych wizyt,
uczy∏, jak przyjmowaç trudny dar wolnoÊci, któ-
ra jest dana i zadana – by na koniec daç nam,
jako drogowskaz, Bo˝e Mi∏osierdzie… 
Po Komunii Êwi´tej Dorota Osiƒska zaÊpiewa∏a
przejmujàcà, dedykowanà Janowi Paw∏owi II,
pieÊƒ „Zostaƒ z nami”, autorstwa Wojciecha
Kejne i W∏odzimierza Korcza. Ten wspania∏y
utwór cz´sto goÊci na liÊcie przebojów Radia
Maryja. Znalaz∏ si´ te˝ na p∏ycie wydanej przez
Caritas Ordynariatu Polowego WP. 

Tekst i zdj´cie: El˝bieta Szmigielska-Jezierska 

16-30 kwietnia 2007 3

2. rocznica Êmierci Jana Paw∏a II

˚yjemy w czasach kultu ∏atwoÊci,
a ten Papie˝ wcale nie by∏ ∏atwy

W progi Katedry Polowej Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II wstàpi∏ 8 czerwca 1991 r. Zaledwie kilka
miesi´cy po tym, jak zosta∏ przywrócony Wojsku Polskiemu, mocà papieskiej decyzji, Ordy-
nariat Polowy. DziÊ, w 2. rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II, przed tablicà upami´tniajàcà to wy-
darzenie, zap∏on´∏y znicze, jak w tylu innych miejscach Warszawy, gdzie pozostawi∏ swój piel-
grzymi Êlad: pod koÊcio∏em Êw. Anny, na placu Pi∏sudskiego, w Alei Jana Paw∏a II itd. W wi-
gili´ Niedzieli Mi∏osierdzia Bo˝ego, 2 kwietnia 2005 r., zgas∏a „iskra”, o której mówi∏ Êw. Fau-
stynie Pan Jezus…  – Odszed∏ Ojciec – mówi∏ w homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego Ta-
deusz P∏oski – który pozostawi∏ nam dziedzictwo – ojcowizn´. Co my z tym uczynimy? Czy
teraz nie zawiedziemy Ojca? Czy, jak pierwsi chrzeÊcijanie, b´dziemy wiernie trwaç we
Wspólnocie, nauce, modlitwie i na ∏amaniu Chleba? 
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Dzienniczek jest zapisem ˝ycia wype∏nionego
ci´˝kà pracà i zmaganiami z wyniszczajàcà cho-
robà. Przede wszystkim jednak jest Êwiadectwem
bogatego ˝ycia duchowego zakonnicy, która no-
towa∏a w nim s∏owa objawione jej przez Jezusa,
wizje nieba, Trójcy Âwi´tej, cz´ste spotkania
z Niepokalanà, Dzieciàtkiem Jezus, anio∏ami
i Êwi´tymi.
Karty Dzienniczka mówià w przekonujàcy sposób
o nieskoƒczonoÊci mi∏osierdzia Bo˝ego. Zach´ca-
jà do czczenia Zbawiciela i podpowiadajà, w jaki
sposób mo˝emy t´ czeÊç okazywaç. Zawierajà te˝
wskazówki dotyczàce mi∏oÊci bliêniego. Czytelnik
znajduje tu zach´t´ do intensywnego ˝ycia we-
wn´trznego. 

Spowiedê Êwi´ta 
„I znowu˝ pragn´ powiedzieç trzy s∏owa do duszy,
która pragnie stanowczo dà˝yç do Êwi´toÊci i od-
nowiç owoc, czyli po˝ytek ze spowiedzi. 
Pierwsze, ca∏kowita szczeroÊç i otwartoÊç. Naj-
Êwi´tszy i najmàdrzejszy spowiednik nie mo˝e
gwa∏tem wlaç w dusz´ tego, co pragnie, je˝eli du-
sza nie b´dzie szczera i otwarta. Dusza nieszcze-
ra, skryta nara˝a si´ na wielkie niebezpieczeƒstwo
w ˝yciu duchownym i sam Pan Jezus nie udziela
si´ takiej duszy w sposób wy˝szy, bo wie, ˝e ona
nie odnios∏aby korzyÊci z tych ∏ask szczególnych. 
Drugie s∏owo – pokora. Dusza nie korzysta nale-
˝ycie z sakramentu spowiedzi, je˝eli nie jest po-
korna. Pycha dusz´ utrzymuj´ w ciemnoÊci. Ona
nie wie i nie chce dok∏adnie wniknàç w g∏àb swej
n´dzy, maskuje si´ i unika wszystkiego, co by jà
uleczyç mia∏o. 
Trzecie s∏owo – to pos∏uszeƒstwo. Dusza niepo-
s∏uszna nie odniesie ˝adnego zwyci´stwa, cho-
cia˝by jà sam Pan Jezus bezpoÊrednio spowiada∏.
Spowiednik najdoÊwiadczeƒszy nic takiej duszy
nie pomo˝e. Na wielkie nieszcz´Êcia nara˝a si´
dusza niepos∏uszna i nic nie postàpi w doskona-
∏oÊci i nie da rady w ˝yciu duchownym. Bóg naj-
hojniej obsypuje dusz´ ∏askami, ale dusz´ po-
s∏usznà” (Dz. 113). 

Komunia Êwi´ta 
DziÊ, po Komunii Êw. powiedzia∏ mi Jezus, jak
bardzo pragnie przychodziç do serc ludzkich.
– Pragn´ jednoczyç si´ z duszami ludzkimi; rozko-
szà mojà jest ∏àczyç si´ z duszami. Wiedz o tym,
córko moja, [˝e] kiedy przychodz´ w Komunii Êw.
do serca ludzkiego, mam r´ce pe∏ne ∏ask wszel-
kich i pragn´ je oddaç duszy, ale dusze nawet nie
zwracajà uwagi na mnie, pozostawiajà mnie sa-
mego, a zajmujà si´ czym innym. O, jak mi smut-
no, ̋ e dusze nie pozna∏y Mi∏oÊci. Obchodzà si´ ze
mnà jak z czymÊ martwym (Dz. 1385). 
Ka˝dego poranku w czasie rozmyÊlania gotuj´ si´
do walki na ca∏y dzieƒ, a Komunia Êw. jest mi za-
pewnieniem, ˝e zwyci´˝´, i tak bywa. L´kam si´
dnia, w którym nie mam Komunii Êw. Ten Chleb
mocnych daje mi wszelkà si∏´ do prowadzenia te-
go dzie∏a i mam odwag´ do pe∏nienia wszystkie-

go, czego ˝àda Pan. Odwaga i moc, która jest we
mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we
mnie – jest Eucharystia (Dz. 91). 
Ca∏a moc moja jest w Tobie, Chlebie ˝ywy. Trud-
no by mi by∏o prze˝yç dzieƒ, gdybym nie by∏a
u Komunii Êw. On jest tarczà mojà; bez Ciebie,
Jezu, nie umiem ˝yç (Dz. 814). 
Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawi∏a to
Komunia Êw., jej wszystko zawdzi´czam. Czuj´, ˝e
ten Êwi´ty ogieƒ przemieni∏ mnie ca∏kowicie. O,
jak si´ ciesz´, ˝e jestem mieszkaniem dla Ciebie,
Panie; serce moje jest Êwiàtynià, w której ustawicz-
nie przebywasz... (Dz. 1392). 

M´ka Pana Jezusa
Pan Jezus do Êw. Siostry Faustyny: 
Jedna godzina rozwa˝ania mojej bolesnej m´ki
wi´kszà zas∏ug´ ma ani˝eli ca∏y rok biczowania
si´ a˝ do krwi; rozwa˝anie moich bolesnych ran

jest dla ciebie z wielkim po˝ytkiem, a mnie spra-
wia wielkà radoÊç (Dz. 369). 
Zdrój mi∏osierdzia mojego zosta∏ otwarty
na oÊcie˝ w∏ócznià na krzy˝u dla wszystkich dusz
– nikogo nie wy∏àczy∏em (Dz. 1182). 
Wspomnijcie na m´k´ mojà i je˝eli nie wierzycie

s∏owom moim, wierzcie przynajmniej ranom mo-
im (Dz. 379). 
Âwi´ta Siostra Faustyna: 
Ustawicznym wysi∏kiem moim jest wypraszaç mi-
∏osierdzie dla Êwiata. ÂciÊle ∏àcz´ si´ z Jezusem
i staj´ jako ofiara b∏agalna za Êwiatem. Bóg mi
nie odmówi niczego, kiedy Go b∏agam g∏osem
Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie,
ale kiedy jà ∏àcz´ z ofiarà Jezusa Chrystusa, to
staje si´ wszechmocnà i ma moc przeb∏agania
gniewu Bo˝ego. Bóg mi∏uje nas w Synu swoim,
bolesna m´ka Syna Bo˝ego jest ustawicznym ∏a-
godzeniem gniewu Boga (Dz. 482). 

Niebo 
DziÊ w duchu by∏am w niebie i oglàda∏am te nie-
poj´te pi´knoÊci i szcz´Êcie, jakie nas czeka
po Êmierci. Widzia∏am, jak wszystkie stworzenia
oddajà czeÊç i chwa∏´ nieustannie Bogu; widzia-
∏am, jak wielkie jest szcz´Êcie w Bogu, które si´
rozlewa na wszystkie stworzenia, uszcz´Êliwiajàc

je, i wraca do èród∏a wszelka chwa∏a i czeÊç
z uszcz´Êliwienia, i wchodzà w g∏´bie Bo˝e, kon-
templujà ˝ycie wewn´trzne Boga – Ojca, Sy-
na i Ducha Âwi´tego, którego nigdy ani pojmà,
ani zg∏´bià. To èród∏o szcz´Êcia jest niezmienne
w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskajàce
uszcz´Êliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozu-
miem teraz Êw. Paw∏a, który powiedzia∏: Ani oko
nie widzia∏o, ani ucho nie s∏ysza∏o, ani wesz∏o
w serce cz∏owieka, co Bóg nagotowa∏ tym, któ-
rzy Go mi∏ujà. – I da∏ mi Bóg poznaç jednà je-
dynà rzecz, która ma w oczach Jego nieskoƒczo-
nà wartoÊç, a tà jest mi∏oÊç Bo˝a, mi∏oÊç, mi∏oÊç
i jeszcze raz mi∏oÊç – i z jednym aktem czystej
mi∏oÊci Bo˝ej nie mo˝e iÊç nic w porównanie. O,
jakimi niepoj´tymi wzgl´dami Bóg darzy dusz´,
która Go szczerze mi∏uje. O, szcz´Êliwa dusza,
która si´ cieszy ju˝ tu na ziemi Jego szczególny-
mi wzgl´dami, a nimi sà dusze ma∏e i pokorne.
(Dz. 777, 778).  

CzyÊciec 
Ujrza∏am Anio∏a Stró˝a, który mi kaza∏ pójÊç
za sobà. W jednej chwili znalaz∏am si´ w miej-
scu mglistym, nape∏nionym ogniem, a w nim ca-
∏e mnóstwo dusz cierpiàcych. Te dusze modlà si´
bardzo goràco, ale bez skutku dla siebie, my tyl-
ko mo˝emy im przyjÊç z pomocà. P∏omienie, któ-
re pali∏y je, nie dotyka∏y si´ mnie. Mój Anio∏
Stró˝ nie odst´powa∏ mnie ani na chwil´. I zapy-
ta∏am si´ tych dusz, jakie ich jest najwi´ksze cier-
pienie? I odpowiedzia∏y mi jednozgodnie, ˝e
najwi´ksze dla nich cierpienie to jest t´sknota
za Bogiem. Widzia∏am Matk´ Bo˝à odwiedzajà-
cà dusze w czyÊçcu. Dusze nazywajà Maryj´
„Gwiazdà Morza”. Ona im przynosi och∏od´.
Chcia∏am wi´cej z nimi porozmawiaç, ale mój
Anio∏ Stró˝ da∏ mi znak do wyjÊcia. WyszliÊmy
za drzwi tego wi´zienia cierpiàcego. [Us∏ysza∏am
g∏os wewn´trzny], który powiedzia∏: Mi∏osierdzie
moje nie chce tego, ale sprawiedliwoÊç ka˝e.
Od tej chwili ÊciÊle obcuj´ z duszami cierpiàcymi
(Dz. 20).  

Piek∏o 
DziÊ by∏am w przepaÊciach piek∏a, wprowadzo-
na przez anio∏a. Jest to miejsce wielkiej kaêni,
jaki˝ jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje
màk, które widzia∏am: pierwszà m´kà, która sta-
nowi piek∏o, jest utrata Boga; drugà – ustawicz-
ny wyrzut sumienia; trzecià – nigdy si´ ju˝ ten los
nie zmieni; czwartà m´kà – jest ogieƒ, który b´-
dzie przenika∏ dusz´, ale nie zniszczy jej, jest to
straszna m´ka, jest to ogieƒ czysto duchowy, za-
palony gniewem Bo˝ym; piàtà m´kà – jest usta-
wiczna ciemnoÊç, straszny zapach duszàcy,
a chocia˝ jest ciemnoÊç, widzà si´ wzajemnie
szatani i pot´pione dusze, i widzà wszystko z∏o
innych i swoje; szóstà m´kà – jest ustawiczne to-
warzystwo szatana; siódmà m´kà – jest strasz-
na rozpacz, nienawiÊç Boga, z∏orzeczenia, prze-
kleƒstwa, bluênierstwa. Sà to m´ki, które wszyscy
pot´pieni cierpià razem, ale to jest nie koniec
màk. Sà m´ki dla dusz poszczególne, które sà
m´kami zmys∏ów: ka˝da dusza czym grzeszy∏a,
tym jest dr´czona w straszny i nie do opisania
sposób. Sà straszne lochy, otch∏anie kaêni, gdzie
jedna m´ka odró˝nia si´ od drugiej; umar∏abym
na ten widok tych strasznych màk, gdyby mnie
nie utrzymywa∏a wszechmoc Bo˝a. Niech grzesz-
nik wie: jakim zmys∏em grzeszy, takim dr´czony
b´dzie przez wiecznoÊç ca∏à. Pisz´ o tym z roz-
kazu Bo˝ego, aby ˝adna dusza nie wymawia∏a
si´, ˝e nie ma piek∏a, albo tym, ˝e nikt tam nie
by∏ i nie wie, jak tam jest. (Dz. 741).  „Nasza Ar-
ka 2001 nr 4” (e).

4 Rok XVI nr 8 (336)

Przemilczany Êwiatowy bestseller

Dzienniczek Siostry Faustyny
Swoje notatki Êw. Faustyna prowadzi∏a w latach 1934-1938. Podj´cie tego zadania poleci∏ jej Pan

Jezus i nieraz o tym przypomina∏. W sumiennym wype∏nianiu pracy utwierdzali jà dwaj kolej-

ni spowiednicy – ks. Micha∏ Sopoçko w Wilnie i ks. Józef Andrasz w Krakowie – oraz prze∏o˝o-

ne Zgromadzenia. Siostra Faustyna zape∏ni∏a notatkami szeÊç zeszytów. Nie przypuszcza∏a, ˝e

kiedyÊ te zapiski doczekajà si´ publikacji. DziÊ Dzienniczek Siostry Faustyny to najpoczytniej-

szy tekst na Êwiecie, o czym milczà tzw. rankingi prasowe, które promujà wy∏àcznie publika-

cje zgodne z tzw poprawnoÊcià politycznà.
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Mieszka Pani bardzo blisko KoÊcio∏a
Garnizonowego na Boernerowie. To
pi´kny zakàtek Warszawy, sprzyjajàcy
artystom…

– RzeczywiÊcie mieszkam tak blisko koÊcio∏a,
˝e z moich okien s∏ysz´ bicie dzwonów,
wiem, kiedy rozpoczynajà si´ Msze Êwi´te.
Nie jestem jednak stàd; do Warszawy, na to
boernerowskie osiedle, sprowadzi∏am si´
w 1982 r., po wyjÊciu za mà˝ za Stanis∏awa
Grzelaka, in˝yniera, który by∏ pracownikiem
LOT. Przedtem mieszka∏am w Toruniu.

Ka˝dy cz∏owiek zosta∏ obdarowany
przez Stwórc´ jakimÊ talentem, nieko-
niecznie artystycznym. W przypadku ar-
tystów ten talent ma charakter spekta-
kularny (nie do ukrycia). Potocznie mówi
si´ nawet o iskrze Bo˝ej. W jaki sposób,
jako parafianka, s∏u˝y Pani talentem
swojemu koÊcio∏owi?

– Musz´ powiedzieç, ˝e przez wiele lat by-
∏am anonimowà parafiankà. Mam wi´c nie-
wielki wk∏ad; namalowa∏am obraz Jezusa
Mi∏osiernego, ostatnio zaprojektowa∏am,
narysowa∏am i przygotowa∏am do druku
medal pamiàtkowy na jubileusz 70-lecia pa-
rafii. Medal zosta∏ wykonany w Toruniu
w Pracowni pamiàtkarskiej Pana Jerzego Ko-
walskiego. Ostatnio troch´ pomaga∏am
przy grobie Paƒskim.

Jest pani profesjonalistkà. Jaka jest Pani
droga zawodowa, jaki dorobek arty-
styczny?

– Z wykszta∏cenia jestem litografem rysowni-
kiem, wi´c przez ca∏e moje ˝ycie zawodowe
zajmowa∏am si´ grafikà, reprodukcjà. Pra-
cowa∏am przez wiele lat w Toruƒskich Zak∏a-
dach Graficznych, gdzie robiliÊmy reproduk-
cje ilustracji do ksià˝ek, ok∏adek – po prostu
przygotowalni´ offsetowà. W Warszawie
ukoƒczy∏am 5-letnie studium malarstwa,
póêniej zrobi∏am dodatkowà dwuletnià spe-
cjalizacj´ retuszera, bo technika si´ rozwin´-
∏a. Najpierw technika litografii polega∏a
na chromolitografii, póêniej pojawi∏ si´ ra-
ster. Te umiej´tnoÊci wykorzystywa∏am w pra-
cowniach pamiàtkarskich; robi∏am m.in. pa-
miàtkowe stemple, wykonywa∏am np. pierw-
szà map´ wyprawy na Spitzbergen. Ponie-
wa˝ Toruƒ by∏ wówczas stolicà kulturalnà
Polski pó∏nocnej; tu odbywa∏y si´ ró˝ne festi-
wale, robiliÊmy wi´c plakaty, zaproszenia…
Po przeprowadzce do Warszawy pracowa-
∏am w Wydawnictwach Polskiego Radia i Te-
lewizji.

Ten nurt pani pracy to grafika u˝ytkowa,
a kiedy zajmowa∏a si´ Pani malar-
stwem? 

– Przez ca∏y czas. Robi´ kopie obrazów; w tej
pracy wymagana jest 95% wiernoÊç orygina-
∏owi. Zdecydowanie bli˝sze jest mi malar-
stwo realistycznie, ceni´ prawd´ w malar-
stwie, nie lubi´ malarstwa abstrakcyjnego.
KiedyÊ próbowa∏am namalowaç obraz Pi-
cassa, przedstawiajàcy wizj´ ptaka, zafascy-
nowa∏ mnie ten obraz, ale stwierdzi∏am, ˝e
to nie mój styl. Ta malarska prawda, solidne
rzemios∏o, we mnie tkwi. Lubi´ obrazy,
na które mo˝na patrzeç z bliska i z daleka,
i tylko Êwiat∏o i cieƒ, zale˝nie od miejsca,
sprawiajà, ˝e te obrazy „˝yja” inaczej.

To talent, który wymaga niewàtpliwie
solidnego rzemios∏a, ˝mudnej staranno-
Êci i cierpliwoÊci. A czy ma Pani w dorob-
ku równie˝ prace autorskie?

OczywiÊcie. Nale˝´ do Warszawskiego Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków, uczestnicz´
w plenerach. W moim domu jest chyba naj-
mniejsze muzeum malarstwa. To w∏aÊnie
ksiàdz Jacek, który przyszed∏ do nas po ko-
l´dzie, zachwyci∏ si´ tymi obrazami, podzie-
li∏ si´ tym z ksi´dzem proboszczem Janem
Domianem i tak…

… dosz∏o do z∏o˝enia Pani propozycji
namalowania obrazu Jezusa Mi∏osierne-
go do kaplicy Mi∏osierdzia Bo˝ego?

– GdzieÊ po up∏ywie miesiàca od tej kol´dy,
dostaj´ telefon od ksi´dza Jacka, z pyta-
niem, czy mog∏abym przyjÊç na plebani´.
Wchodz´, a ks. p∏k Jan Domian, proboszcz,
trzyma w r´ku zwini´ty rulon, rozwija i pyta,
czy nie podj´∏abym si´ namalowania takie-
go obrazu do nowej kaplicy. By∏am zasko-
czona, bo to przecie˝ ogromne wyzwanie
i odpowiedzialnoÊç. Zgodzi∏am si´, ale pa-
mi´tam, ̋ e serce mi strasznie bi∏o, tak by∏am
przej´ta tym zadaniem.

Gdzie i kiedy zetkn´∏a si´ Pani pierwszy
raz z tà s∏ynnà ju˝ dziÊ wizjà Chrystusa
Mi∏osiernego, który objawi∏ si´ Êw. sio-
strze Faustynie?

– W czasie drugiej pielgrzymki Jana Paw∏a
II zwrócono si´ do mnie z sekretariatu Bisku-
pa Dàbrowskiego z proÊbà o napisanie pi-
smem litograficznym, ozdobnym – wtedy
komputerów nie by∏o – podzi´kowaƒ. To
w∏aÊnie wtedy po raz pierwszy zobaczy∏am
u sióstr zakonnych ten obraz. Widzia∏am go

równie˝ na Êcianie w centralnym miejscu po-
koju we Wroc∏awiu, u mojej nie˝yjàcej ku-
zynki, osoby bardzo religijnej. Wisia∏ wÊród
wielu moich obrazów, które bardzo lubi∏a…
Du˝o moich obrazów pojecha∏o w Êwiat,

dostaj´ podzi´kowania od ludzi, ˝e dobrze
si´ czujà wÊród nich. Lubi´ ofiarowywaç lu-
dziom moje prace.

Propozycja od ksi´dza Jana Domia-
na pojawi∏a si´ przed wa˝nym momen-
tem w ˝yciu parafii: siostra Nulla ze
Zgromadzenia, które powsta∏o z inspira-
cji Pana Jezusa, podyktowanej siostrze
Faustynie, przekaza∏a na r´ce Biskupa
Polowego Tadeusza P∏oskiego relikwie
siostry Faustyny.

– Czas by∏ krótki. Namalowanie obrazu tego
typu technikà laserunkowà wymaga oko∏o
pó∏ roku, ja namalowa∏am go w ciàgu 2
i pó∏ miesiàca. Zaczyna∏am o 6 rano, a koƒ-
czy∏am ok. 21, 22. Ca∏y czas na stojàco,
prawie bez przerwy, przeci´tnie ok. 12 go-
dzin pracy dziennie.
Przy czym malowanie technikà laserunkowà
wymaga nieraz od 50 do 70 pociàgni´ç
p´dzla. I nie mo˝na sobie pozwoliç na prze-
rw´, kiedy obraz jest jeszcze mokry, aby do-
koƒczyç jutro. Chodzi o osiàgni´cie efektu
g∏adkoÊci powierzchni obrazu.

Ten trud to niewàtpliwie du˝a artystycz-
na ofiara – w sensie fizycznym i psychicz-
nym. I co nale˝y podkreÊliç, ofiara 
bezinteresowna – bo to Pani dar, forma
osobistego votum dla KoÊcio∏a Garnizo-
nowego. 

– Mam nawet takie zdj´cie, zrobione w trak-
cie malowania, ale by∏am tak wyczerpana fi-
zycznie i psychicznie, ˝e nie nadaje si´
do publikacji. To raczej osobista pamiàtka…

To nie by∏o rutynowe zadanie malarskie,
bo to obraz szczególny. Jako przedmio-

Ciàg dalszy na str. 6

Namalowaç 
Mi∏oÊç Mi∏osiernà…
Z Panià Jadwigà Grzelak, litografem rysownikiem z parafii 
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej na Boernerowie, która namalowa∏a 
obraz Jezusa Mi∏osiernego do kaplicy Bo˝ego Mi∏osierdzia, 
rozmawia El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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towi kultu Mi∏osierdzia Bo˝ego przypisa-
ne mu sà szczególne ∏aski. Czy namalo-
wanie tego obrazu wià˝e si´ z jakimÊ
szczególnym doÊwiadczeniem w pani
˝yciu?

– Tak, to nie jest „zwyk∏y” obraz. Na pewno
obcowanie z jego wewn´trznà treÊcià sk∏a-
nia cz∏owieka, inspiruje do g∏´bszego poszu-
kiwania prawdy, do wielu pytaƒ…
W moim domu wisi dziÊ obraz Jezusa Mi∏o-
siernego, który dosta∏am od Pani Teresy
Kaczmarek, to jest to przedstawienie, które
widzia∏a siostra Faustyna. Jednak mnie bar-
dziej podoba si´ nie obraz z Wilna, ale ten
z krakowskich ¸agiewnik. Ze zrozumia∏ych
wzgl´dów jestem do niego dziÊ bardziej
przywiàzana…

Pierwszà reakcjà siostry Faustyny, gdy
zobaczy∏a dzie∏o Kazimierowskiego, by∏
p∏acz, ˝e ta malarska wizja tak bardzo
odbiega od absolutnego pi´kna, które
mia∏a szcz´Êcie oglàdaç. Pan Jezus po-
wiedzia∏ jej wtedy, ˝e „nie w pi´knoÊci
farby moc tego obrazu, ale w ∏askach,
którymi go obdarz´”. Jednak ka˝dy
szczegó∏ tego obrazu to odblask prawdy
o niewyobra˝alnej Mi∏oÊci Pana Jezusa

do nas grzeszników. Gesty, spojrzenie
przenikajàce sumienia, mówià: Wiem
o Tobie wszystko, nie ma takiego grze-
chu, tak g∏´bokiego upadku, z którego
nie chcia∏bym ci´ podêwignàç, zbli˝ si´,
nie l´kaj si´ mojej uzdrawiajàcej Mi∏o-
Êci. A jaki motyw tego obrazu przemówi∏
do Pani najbardziej?

– Bardzo mi zale˝a∏o, by Êwiat∏em i cieniem
osiàgnàç taki efekt, jakby Pan Jezus wycho-
dzi∏ z tego obrazu, z mroku w stron´ cz∏owie-
ka, który si´ przed nim modli, jakby si´
do niego zbli˝a∏. Wiele pracy i skupienia
w∏o˝y∏am te˝ w osiàgni´cie w∏aÊciwego wy-
razu twarzy, w r´ce i nogi.. Od strony czysto
technicznej mo˝na by si´ oczywiÊcie doszuki-
waç mankamentów plastycznych, w propor-
cjach itd., ale przecie˝ nie o perfekcj´ tech-
niki malarskiej tak naprawd´ tu chodzi,
o urod´ zewn´trznà. Pan Jezus nazwa∏ prze-
cie˝ ten obraz „naczyniem ∏aski”.
Nawet, gdy cz∏owiek niewierzàcy przed nim
stanie, przeczyta ten napis na wstà˝ce: „Je-
zu, ufam Tobie”, musi si´ zastanowiç, musi
wzbudziç refleksj´ w swoim sumieniu. Ten
obraz nikogo nie powinien pozostawiç obo-
j´tnym.

Na Pani obrazie mrok nie jest tak mrocz-
ny, a woda, która wyp∏ywa z przebitego

Serca Pana Jezusa nie jest przezroczy-
sta, ale ma kolor górskiego strumienia,
w którym przeglàda si´ niebo?

– Widzia∏am ró˝ne reprodukcje, o ró˝nej
kolorystyce poszczególnych elementów ob-
razu. Na niektórych szaty Pana Jezusa sà
ca∏kiem bia∏e, jakby z samego Êwiat∏a.
Na reprodukcji, którà dosta∏am od ks. Do-
miana sà prawie ˝ó∏te, ale to wspó∏gra
z mozaikà, w którà wkomponowany jest
obraz. Stara∏am si´ te˝ oddaç wiernie kolo-
rystyk´ orygina∏u, którym dysponowa∏am.
Chyba mi si´ to uda∏o, bo ksiàdz proboszcz
nie móg∏ rozpoznaç, który obraz to kopia,
a który to orygina∏.

Po namalowaniu, z chwilà konsekracji,
Pani obraz zaczà∏ ju˝ ˝yç innym ˝yciem,
˝yciem nadprzyrodzonym. Ludzie kl´ka-
jà przed nim, przynoszà swoje strapie-
nia, b∏agajà o mi∏osierdzie i powierzajà
z ufnoÊcià sprawy swoje i swoich bli-
skich, bywa ˝e krew i woda tryskajàce
z przebitego Serca Pana Jezusa, ∏àczà
si´ ze ∏zami … Jaki jest dziÊ Pani sto-
sunek do tego obrazu?

… Moim najwi´kszym marzeniem jest, by
wszyscy, którzy si´ przed nim modlà, byli wy-
s∏uchani.

12 kwietnia 2007 roku obradowa∏ w Belwede-
rze Komitet Honorowy obchodów 100-lecia
Âwiatowego Skautingu w Polsce, którego jed-
nym z goÊci by∏ Biskup Polowy WP Tadeusz
P∏oski. Obrady Komitetu mia∏y charakter ro-
boczy i koncentrowa∏y si´ na omówieniu g∏ów-
nych punktów obchodów 100-lecia Êwiatowego
skautingu i towarzyszàcych im uroczystoÊci
w Polsce, których g∏ównym punktem b´dzie
Zlot ZHP – Kielce 2007. Podczas obrad oma-
wiano idee programowe naszkicowane przez
reprezentantów Êrodowiska harcerskiego. 

Poza Biskupem Polowym w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Êwiata polityki,
wojska, organizacji pozarzàdowych, ludzi
kultury i sztuki, oÊwiaty
oraz liczne grono druhów
i druhen dawnego i obec-
nego pokolenia harcerzy. 
Listy z wyrazami poparcia
dla idei wychowania w du-
chu wartoÊci skautingu wy-
stosowali: Prezydent RP
Lech Kaczyƒski, którego
reprezentowa∏a na spotka-
niu Lena Dàbkowska-Ci-
chocka, minister Kancelarii
Prezydenta oraz Ryszard
Kaczorowski, ostatni Prezy-
dent RP na uchodêstwie.
W spotkaniu uczestniczy∏
tak˝e ks. Jan Ujma, kape-
lan naczelny ZHP. 
O historii skautingu w Pol-
sce i na Êwiecie szczegó∏o-

wo opowiedzia∏ nestor polskich harcerzy,
hm. Andrzej Brodzik, przewodniczàcy ZHP.
Harcmistrz Teresa Hernik, naczelnik ZHP,
animujàca spotkanie, zaprezentowa∏a refe-
rat „Kim dziÊ jesteÊmy”, w którym przedsta-
wi∏a rol´ harcerstwa w kszta∏towaniu i wy-
chowywaniu m∏odzie˝y. 
Interesujàce prezentacje multimedialne do-
pe∏nione by∏y komentarzem przez phm.
Ann´ Nowosad, komisark´ zagranicznà
ZHP, hm Jolant´ ¸ab´, kierownik wydzia∏u
programowego GK ZHP oraz Dorot´ Ko∏a-
kowskà, cz∏onkini´ GK ZHP. Druhny omó-
wi∏y program 21. Âwiatowego Jamboree
Skautowego w Wielkiej Brytanii (kolebce
skautingu) oraz stan przygotowaƒ i pro-

gram obchodów 100-lecia skautingu
w Polsce. 
Polskie obchody skautingu odb´dà si´
w Kielcach, na specjalnym zlocie harcerzy,
mi´dzy 10 a 19 sierpnia 2007 roku. W ra-
mach zjazdu harcerze b´dà realizowaç
swoje cele i kszta∏towaç charakter na pod-
stawie specjalnie tworzonego programu
wychowawczego „Jeden Êwiat – jedno przy-
rzeczenie”. Uczestnicy zlotu b´dà tak˝e ko-
rzystaç z licznych atrakcji, charakterystycz-
nych dla Êrodowiska skautów, takich jak:
rajdy, gry i zabawy terenowe, olimpiady
sportowe. W ramach kieleckiego zlotu
skauci b´dà rozwijaç tak˝e swojà ducho-
woÊç, tolerancj´, rozmawiaç o sensie istnie-
nia z filozofami i ksi´˝mi. Szczegó∏owy
i niezwykle rozbudowany program obcho-
dów 100-lecia harcerstwa mo˝na znaleêç

na stronie www.100le-
cie.ZHP.pl. 
Podczas obrad Biskup P∏o-
ski zapewni∏ o pami´ci
w modlitwie nad ca∏à bra-
cià harcerskà i zaoferowa∏
swojà pomoc jako ∏àcznika
mi´dzy Êrodowiskiem har-
cerskim a Konferencjà Epi-
skopatu Polski, zw∏aszcza
w zakresie ukierunkowania
i kszta∏towania duchowoÊci
m∏odzie˝y. Przypomnia∏ te˝
o zbli˝ajàcej si´ pielgrzym-
ce harcerzy na Jasnà Gór´. 
Uczestnicy spotkania za-
koƒczyli obrady wspólnà
fotografià w salach Belwe-
deru.

Krzysztof St´pkowski

Stulecie skautingu w Polsce

Ciàg dalszy ze str. 5
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W dniach 11–19.03.2007 r. w Parafii Wojskowej
pw. Niepokalanego Pocz´cia w Lublinie odby∏y
si´ Misje Âwi´te o Bo˝ym Mi∏osierdziu, po∏àczo-
ne z nawiedzeniem obrazu Bo˝ego Mi∏osierdzia
i relikwii Êw. Faustyny. Misje Âwi´te pod has∏em:
„Jezu ufam Tobie” prowadzi∏ ks. pp∏k dr Stani-
s∏aw Gulak. 

W dniu 14 marca delegacja ˝o∏nierzy z Garni-
zonu Lublin, na czele z ks. por. Sebastianem
Piekarskim, uda∏a si´ do Parafii Garnizonowej
w Che∏mie, gdzie wzi´∏a udzia∏ w uroczysto-
Êciach po˝egnalnych relikwii i obrazu Bo˝ego
Mi∏osierdzia. Po Mszy Êw. delegacja wraz z re-
likwiami i obrazem przyby∏a do kaplicy wojsko-
wej pw. Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata
w Lublinie, mieszczàcej si´ na terenie komplek-
su koszarowego „Majdanek”. 
Nast´pnego dnia ˝o∏nierze wzi´li udzia∏ w na-

bo˝eƒstwie do Bo˝ego Mi∏osierdzia oraz Mszy
Êw., którà celebrowa∏ ks. por. Sebastian Piekar-
ski. Po zakoƒczeniu Mszy Êw. ˝o∏nierze oddali
czeÊç relikwiom Êw. Faustyny. Nast´pnie obraz
i relikwie zosta∏y przetransportowane do RWT
nr 20 w Lublinie, skàd w uroczystej procesji,
wraz z przedstawicielami poszczególnych Êro-
dowisk Lublina, na czelne z ks. p∏k inf. S∏awo-
mirem ˚arskim – wikariuszem Generalnym
Wojska Polskiego, ks. p∏k kan. S∏awomirem
Niew´g∏owskim – proboszczem Garnizonu Lu-
blin, p∏k Mariuszem Jagodziƒskim – dowódcà
Garnizonu Lublin oraz dowódcà 3. Brygady
Zmechanizowanej p∏k Jerzym Ró˝akiem, wyru-
szy∏y do KoÊcio∏a Garnizonowego. Obraz by∏
niesiony przez przedstawicieli ˚andarmerii
Wojskowej w asyÊcie ˝o∏nierzy 3. Brygady Zme-
chanizowanej, natomiast relikwie, poprzedza-
jàce obraz, nios∏y dziesi´cioletnie bliêniaczki:

Kasia i Julia – córki Êp. st. chor. sztab. Marka
Krajewskiego, który zginà∏ tragicznie w Iraku.
Peregrynacj´ w koÊciele garnizonowym rozpo-
cz´∏a uroczysta Msza Êw. koncelebrowa-
na przez ksi´˝y z dekanatu Lublin-Centrum
pod przewodnictwem ks. p∏k. inf. S∏awomira
˚arskiego. Nastàpi∏ tak˝e Akt Zawierzenia lu-
belskiego Êrodowiska wojskowo-cywilnego Mi-
∏osierdziu Bo˝emu. 
Podczas trwania rekolekcyjno-modlitewnego
skupienia obraz Bo˝ego Mi∏osierdzia i relikwie
Êw. Faustyny dotar∏y tak˝e do ludzi chorych
i cierpiàcych, przebywajàcych w wojskowym
szpitalu garnizonowym.

Ks. por. Sebastian Piekarski; 
Foto: sier˝. Tomasz Olek

W uroczystoÊç Êw. Józefa, 19 marca pod has∏em:
„B∏ogos∏awieni mi∏osierni, albowiem oni mi∏o-
sierdzia dostàpià”, w naszej parafii rozpocz´∏y
si´ Misje Âwi´te po∏àczone z rekolekcjami wiel-
kopostnymi, a tak˝e uroczystoÊcià peregrynacjà
obrazu Chrystusa Mi∏osiernego i relikwii Êw. sio-
stry Faustyny Kowalskiej. UroczystoÊci rozpo-
cz´to o godz. 17.30 na placu pod pomnikiem
„Bohaterskim Lotnikom D´bliƒskiej Szko∏y Or-
làt”. 

W blasku p∏onàcych pochodni orszak z∏o˝ony
z orkiestry, kompanii honorowej, zaproszonych
goÊci, w∏adz WSOSP, uczniów Liceum Lotniczego
i licznie przyby∏ych parafian wyruszy∏ do KoÊcio∏a
znajdujàcego si´ na terenie garnizonu. Przy wtó-
rze dzwonów, w asyÊcie kompanii honorowej,

wprowadzono do Êwiàtyni obraz Chrystusa Mi∏o-
siernego oraz relikwie Êw. siostry Faustyny. 
W imieniu ksi´dza proboszcza wszystkich ze-
branych powita∏ wikariusz parafii wojskowej
w D´blinie ks. kpt. Kryspin Rak. Zach´ci∏ przy-
by∏ych do podj´cia wielkiego dzie∏a, jakim jest
peregrynacja i udzia∏ w Misjach. W uroczysto-
Êci wzi´li udzia∏ m.in.: Komendant – Rektor
WSOSP – gen. bryg. pil. Andrzej B∏asik, Ko-
mendant Wydzia∏u Lotnictwa – Dziekan p∏k na-
wig. dr hab. in˝. Marek Grzegorzewski, do-
wódca 1. OÊrodka Szkolenia Lotniczego – p∏k
dypl. pil. Wies∏aw Soko∏owski, p∏k nawig. dr
Adam Rurak – Szef Sztabu WSOSP, dowódca 6.
Bazy Lotniczej – p∏k mgr in˝. Zbigniew Zar´ba,
dyrektor Ogólnokszta∏càcego Liceum Lotnicze-
go – p∏k rez. pil. dr in˝. Janusz Zió∏kowski. 

Msz´ Êw. koncelebrowali ksi´˝a: ks. pp∏k dr
Stanis∏aw Gulak, ks. kpt. Kryspin Rak, ks. Jan
Romaniuk, ks. Piotr Firlej, ks. Marcin Dudziƒski. 
Ze szczególnà serdecznoÊcià parafianie powi-
tali ks. pp∏k dr. Stanis∏awa Gulaka, który by∏
autorem nauk kierowanych do parafian pod-
czas rekolekcji wielkopostnych. 

Ewa Przedpe∏ska, 
Ks. kpt. Kryspin Rak

W godzinach popo∏udniowych Biskup Polowy
gen. dyw. Tadeusz P∏oski przyby∏ do parafii gar-
nizonowej w Kielcach, aby przewodniczyç uro-
czystej Eucharystii z okazji odbywajàcych si´ Mi-
sji o Bo˝ym Mi∏osierdziu.

Na poczàtku Mszy Êw. ksiàdz proboszcz kano-
nik p∏k Adam Prus powita∏ Pasterza KoÊcio∏a
Wojskowego i poprosi∏ o modlitw´ w intencji
wszystkich parafian: wojskowych i cywilnych.
W wyg∏oszonym kazaniu Ordynariusz Wojsko-
wy przedstawi∏ histori´ powo∏ania Êw. siostry
Faustyny oraz histori´ kultu Mi∏osierdzia Bo˝e-
go. Powo∏ujàc si´ na s∏owa zapisane w Dzien-
niczku Êw. Faustyny, Biskup Polowy zach´ci∏
wszystkich, a szczególnie m∏odzie˝, do modli-
twy, „... która jest pot´˝nym Êrodkiem, i˝ po-
wstrzymuje gniew Bo˝y, odsuwa kar´...”; za-
ch´ci∏ równie˝ do odmawiania koronki do Mi-
∏osierdzia Bo˝ego, cytujàc nast´pujàce s∏owa:
„Przez odmawianie tej koronki podoba mi si´

daç wszystko, o co Mnie prosiç b´dà (...), je˝e-
li (...) b´dzie zgodne z Mojà wolà”. Kaznodzie-
ja powiedzia∏ równie˝, ˝e postawa mi∏osierdzia
powinna przejawiaç si´ w relacjach mi´dzy-
ludzkich, w pracy, szkole, wojsku czy rodzinie.
Opraw´ liturgicznà przygotowa∏a m∏odzie˝,
która w ubieg∏ym roku przyj´∏a sakrament
bierzmowania oraz ta, która przygotowuje si´
do przyj´cia sakramentu dojrza∏oÊci chrzeÊci-
jaƒskiej.
Msz´ Êw. wraz z Ksi´dzem Biskupem koncele-
browa∏ ks. pp∏k dr Stanis∏aw Gulak, który jest
misyjnym kaznodziejà oraz ks. p∏k Adam Prus
– proboszcz i wikariusz biskupi ds. Koordynacji
Duszpasterstwa Misji Pokojowych.
W Eucharystii wzi´li udzia∏ przedstawiciele woj-
ska: p∏k Józef Kisielnicki – Szef WszW w Kiel-
cach, p∏k Jerzy Kucharski – Komendant Cen-
trum Szkolenia na Potrzeby Si∏ Pokojowych
ONZ, p∏k Pawlik Krzysztof – Szef CIMIC, grupa
˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej, która przygo-

towuje si´ do wyjazdu do Libanu, licznie przyby-
li parafianie i m∏odzie˝ z miejscowych szkó∏.
Na zakoƒczenie spotkania Eucharystycznego
Ksiàdz Biskup zach´ci∏ m∏odzie˝ do niesienia
Chrystusa i chwalenia Go wsz´dzie, gdzie
mieszkamy czy udajemy si´, równie˝ na boisku
sportowym, na którym rozgrywane sà mecze,
tak jak rozgrywany w tym dniu Polska – Arme-
nia.
Po Mszy Êw. Biskup Tadeusz P∏oski modli∏ si´
wraz z kap∏anami przed obrazem Jezusa Mi∏o-
siernego i relikwiami Êw. Faustyny.

Ks. pp∏k Jan Osiƒski

Garnizony wojskowe

powierzajà si´ Mi∏osierdziu Bo˝emu...

Parafia Wojskowa pw. Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Lublinie (11–19 marca 2007)

Parafia Wojskowa pw. Matki Bo˝ej Loretaƒskiej
w D´blinie (20–23 marca 2007)

Parafia Wojskowa pw. Êw. Stanis∏awa Biskupa
w Radomiu (24–27 marca 2007)
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Fotoreporta˝ z Katedry Polowej
Krzysztof St´pkowski
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Istotà szcz´Êcia w niebie jest posiadanie Bo-
ga. Oprócz tego zbawieni czerpià radoÊç
z prze˝ywania wspólnoty doskona∏ej mi∏oÊci
z anio∏ami i Êwi´tymi, a w szczególnoÊci
z Matkà Bo˝à. Jak w ziemskim pielgrzymo-
waniu spe∏nia∏a Ona rol´ Matki ludu Bo˝e-
go, tak w wiecznoÊci zjednoczy wokó∏ siebie
ca∏y KoÊció∏ triumfujàcy, aby wspólnie z nim
wielbiç Trójc´ Âwi´tà. Wtedy najdoskonalej
oka˝e si´ Matkà zbawiajàcej wiary. W niebie
dusza zbawiona spotka swojego Anio∏a
Stró˝a i Êwi´tego Patrona, którego imi´ nosi-
∏a. To tak˝e b´dzie serdeczne, przyjacielskie
spotkanie i radoÊç, ˝e ziemska wspó∏praca
przynios∏a tak wspania∏y owoc. Dusze idàce
do wiecznoÊci posiadajà pami´ç o sprawach
poznanych na ziemi. Âmierç nie zrywa wi´-
zów rodzinnych, czy przyjacielskich. Dlatego
w niebie poznajà si´ cz∏onkowie tej samej
rodziny, przyjaciele i znajomi. Wszyscy, któ-
rych na ziemi ∏àczy∏o uczucie mi∏oÊci, ˝yczli-
woÊci, nadal pozostanà dla siebie bliskimi.
Skoro tak, to odnalezienie si´ u Boga nape∏-
ni ich dodatkowym szcz´Êciem. Tym bar-
dziej, ˝e ich mi∏oÊç zostanie oczyszczo-

na z wszelkich niedoskona∏oÊci. Mo˝e jed-
nak zrodziç si´ w tym miejscu pytanie, a je-
˝eli w niebie nie odnajdzie si´ ojca, ˝ony,
dziecka, czy wówczas ÊwiadomoÊç ich pot´-
pienia nie odbierze szcz´Êcia? Szukajàc od-
powiedzi, nale˝y pami´taç, ˝e dusza zba-
wiona pozna sprawiedliwoÊç i mi∏osierdzie
Bo˝e w sposób doskona∏y. B´dzie wi´c rozu-
mia∏a, ˝e ten ktoÊ sam zmarnowa∏ szans´
swojego zbawienia i nawet w jego pot´pie-
niu okaza∏a si´ chwa∏a Stwórcy. Dlatego nie
stanie si´ to powodem smutku. Pami´tajmy,
˝e na tamtym Êwiecie myÊli si´ i ocenia inny-
mi kategoriami. èród∏em dodatkowych ra-
doÊci i szcz´Êcia zbawionych b´dzie jeszcze
poznawanie Bo˝ych zamiarów odnoÊnie
dziejów Êwiata i ludzkoÊci. To, co stanowi∏o
zagadk´ na ziemi, czego nie mogli zrozu-
mieç lub czemu si´ dziwili, np. cierpienia,
niepowodzenia, tam stanie si´ zrozumia∏e
i oczywiste. Dusze w niebie i anio∏owie mo-
gà si´ wzajemnie porozumiewaç. Czynià to

w sposób duchowy, przekazujàc sobie wza-
jemnie poj´cia, jakby dzielàc si´ w∏asnà
ÊwiadomoÊcià. Mo˝e na ziemi chcieliÊmy si´
czegoÊ dowiedzieç, coÊ lepiej zrozumieç,
bàdêmy cierpliwi, bo zaistnieje mo˝liwoÊç,
aby te swoje pragnienia zaspokoiç. 
W niebie poznamy dusze szczególnie zas∏u-
˝onych Êwi´tych, wyró˝nionych specjalnà
aureolà. Nale˝à do nich m´czennicy, dziewi-
ce i doktorzy KoÊcio∏a, czyli uczeni teologo-
wie wyjaÊniajàcy zasady wiary i broniàcy jej.
Na czym polega to wyró˝nienie, tego do-
k∏adnie nie wiemy, ale mo˝emy si´ domy-
Êlaç, ˝e na szczególnej jasnoÊci lub wdzi´ku,
jakim ich dusza zostanie ozdobiona.
Starajmy si´ wyrastaç z dziecinnych wyobra-
˝eƒ religijnych, a patrzmy na wiecznoÊç, jak
na obiecane dziedzictwo, które jest nie mniej
realne ani˝eli nasze mieszkanie w bloku.

Ks. kpt. Antoni Gorzandt
Fot. Krzysztof St´pkowski

10 Rok XVI nr 8 (336)

NIEBO – z kim si´ spotkamy

„Niebo jest szcz´Êliwà wspólnotà
tych wszystkich, którzy sà dosko-
nale zjednoczeni z Chrystusem” 

KKK 1026
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Jezus w Eucharystii, ucieczka moja, 
przystaƒ moja, schronienie moje, 

gwiazda wÊród nocy.
b∏. ks. Bronis∏aw Markiewicz
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Niebanalne 
˝yciorysy

Âw. Zyta urodzi∏a
si´ oko∏o 1218
roku (niektóre êró-
d∏a podajà 1212)
w Monsgrati we
W∏oszech w rodzi-
nie biednych wie-
Êniaków. Rodzice,

chocia˝ biedni, dali swoim dzieciom dobre wy-
chowanie: syn zosta∏ pustelnikiem, starsza cór-
ka zakonnicà, a Zyta Êwi´tà.
Bo te˝ i ˝ycia, jakie wiod∏a, nie znios∏aby chyba,
gdyby nie silna podstawa wiary, ˝e wszystko
dzieje si´ za przyzwoleniem Bo˝ym i na Jego
chwa∏´. Mia∏a 12 lat, kiedy posz∏a na s∏u˝b´
do zamo˝nej rodziny Fantinellich mieszkajàcych
w mieÊcie Lucca. Nie by∏o to mi∏e miejsce. Pan
domu by∏ porywczy i gburowaty, pani despo-
tyczna i wiecznie niezadowolona, a dzieci na-
Êmiewa∏y si´ z niej i dokucza∏y. Ale Zyta, która
s∏u˝b´ traktowa∏a jak pos∏ug´ w Rodzinie Naza-
retaƒskiej, zdoby∏a si´ na heroizm, ˝eby wszyst-
kie przykroÊci znosiç grzecznie i pogodnie, i do-
brem odp∏acaç za ka˝de z∏o, które jà spotka∏o.

Najwa˝niejsze dla niej by∏o ˝ycie dla Boga.
Codziennie wstawa∏a przed Êwitem i sz∏a
do koÊcio∏a, ˝eby wys∏uchaç Mszy Êw. i przyjàç
Pana Jezusa. Du˝o poÊci∏a o chlebie i wodzie,
spa∏a na go∏ej ziemi, przez ca∏y rok chodzi∏a
boso. Dopiero po jej Êmierci odkryto, ˝e nosi∏a
pod ubraniem gruby sznur pokutny. Cicha, su-
mienna, pracowita i pogodna, Zyta z biegiem
czasu podbi∏a serca ca∏ej rodziny, dlatego te˝
z czasem powierzyli jej ca∏à administracj´ do-
mem i opiek´ nad s∏u˝bà. To jednak wywo∏a∏o
niech´ç do niej ze strony innych s∏u˝àcych, któ-
rzy zazdroÊcili jej tego wyró˝nienia. Jednak
i ich potrafi∏a pozyskaç swojà dobrocià, troskà
o ich potrzeby, ch´cià pomocy. Przy tym by∏a
podobno niezwykle pi´kna, ale odrzuca∏a
wszelkie zaloty, zachowujàc si´ zawsze z wielkà
godnoÊcià i taktem, chocia˝ potrafi∏a tak˝e do-
tkliwie poraniç zuchwalca, który chcia∏ jà zdo-
byç si∏à.
Wszystkie wolne chwile poÊwi´ca∏a modlitwie.
Poniewa˝ w ka˝dym momencie swojego ˝ycia
chwali∏a Boga, zosta∏a obdarzona darem kon-
templacji, a nawet ekstaz.

Ze wzgl´du na swoje zalety i post´powanie, Zy-
ta cieszy∏a si´ wÊród otoczenia opinià Êwi´to-
Êci. Dlatego, kiedy zmar∏a po krótkiej chorobie
27 kwietnia 1272 roku, w wieku 54 lat, po 42
latach s∏u˝by, nie zosta∏a pochowana na cmen-
tarzu, lecz w koÊciele Êw. Frediana w Lucca,
do którego codziennie chodzi∏a.
Âwi´ta Zyta cieszy∏a si´ tak wielkà s∏awà, ˝e
wspomina o niej nawet Dante w swojej „Boskiej
Komedii”. W roku 1571 Papie˝ Leon X zezwoli∏
na jej kult publiczny. W 1652 roku, w trakcie
prowadzonego 380 lat po Êmierci procesu ka-
nonizacyjnego, znaleziono cia∏o Zyty nienaru-
szone rozk∏adem (jest zresztà nienaruszone
do dziÊ). Wyniós∏ jà na o∏tarze papie˝ Innocen-
ty XII w roku 1696. Papie˝ Pius XI w roku 1935
og∏osi∏ jà patronkà miasta Lucca i s∏u˝by do-
mowej.
W ikonografii Zyta jest przedstawiana w zwy-
k∏ym skromnym odzieniu, ma przy sobie p´k
kluczy, czasem trzy bochenki chleba lub p´k
kwiatów, które zamieniajà si´ w chleb, albo
ksià˝eczk´ do nabo˝eƒstwa. 

Ka˝da mama i tata pragnie szcz´Êcia dla swojego
dziecka – to prawda oczywista. Chcemy daç swoim
dzieciom to, co najcenniejsze. Rodzice sà wezwani
do tego, by przez przyk∏ad swojego ˝ycia i s∏owa
mówiàce o mi∏oÊci Boga do cz∏owieka doprowadziç
dziecko do spotkania z Bogiem. Wychowanie religij-
ne naszych pociech to jedno z najwa˝niejszych za-
daƒ do jakich powo∏ani sà rodzice. Do wychowania
w duchu wiary naszych dzieci zobowiàzujemy si´
w dniu ich Chrztu Êwi´tego. Ksià˝ka „Jak rozmawiaç
z dzieckiem o Bogu? Poradnik dla rodziców” autor-
stwa Alberta Biesingera jest doskona∏ym przewod-
nikiem na drogach wiary, którymi prowadzimy na-
sze dziecko. 

Jak˝e dramatycznie brzmi fragment listu nieule-
czalnie chorej m∏odej dziewczyny do matki, zna-

leziony po jej Êmierci przez piel´gniark´, przyto-
czony za pozwoleniem matki (r´kopis): „Dlacze-
go mówi∏aÊ nam o tak wielu rzeczach, a nigdy
o Jezusie Chrystusie? Dlaczego nie zapozna∏aÊ
mnie z odg∏osem jego kroków, ˝ebym mog∏a
rozpoznaç w tej samotnoÊci umierania, czy On
przyjdzie do mnie tej ostatniej nocy?”. 
Pomoc dzieciom w nawiàzaniu relacji z Bogiem
jest powa˝nym wyzwaniem dla rodziców. Autor
ksià˝ki przypomina, ˝e wychowanie religijne jest
najpierw darem, ale tak˝e za-
daniem. „Zlecone jest ono ro-
dzicom dlatego, ˝e im Bóg po-
wierzy∏ dzieci”. Ksià˝ka poma-
ga uczyç si´ wierzyç razem
z dzieçmi. Porusza zagadnienie
„oczyszczania” obrazu Boga,
jaki rodzice noszà w sobie. Au-
tor podkreÊla, ˝e rodzina jest
wspólnotà, która rozwija ofiar-
noÊç. Zach´ca do tego, by
dzieci umia∏y p∏ynàç „pod
pràd” i podejmowa∏y decyzje
zgodne z w∏asnym sumieniem.
Ksià˝ka zawiera tak˝e modli-
twy, które mo˝emy odmawiaç
z naszymi dzieçmi. Praca Bie-
singera, ojca rodziny, doktora
teologii, profesora pedagogiki

religijnej na uniwersytecie w Tybindze jest napisa-
na niezwykle przyst´pnym j´zykiem. Omawiane
zagadnienia ilustrowane sà wydarzeniami z ˝ycia
dzieci. 
Zbli˝a si´ czas uroczystoÊci I Komunii Êwi´tych.
Nasze dzieci dostanà z pewnoÊcià wiele prezen-
tów. Na pewno rodzice tak˝e byliby zadowoleni,
gdyby dostali jakiÊ prezent. Dobrym wyborem
b´dzie ksià˝ka „Jak rozmawiaç z dzieckiem
o Bogu?”. Dzi´ki tej lekturze nie b´dziemy „ucie-

kali” od k∏opotliwych nieraz
pytaƒ, dotyczàcych spraw wia-
ry, zadawanych przez nasze
pociechy, ale wraz z nimi wyru-
szymy na poszukiwanie odpo-
wiedzi. Jak stwierdza autor
ksià˝ki, kto darowuje swojemu
dziecku Boga, sprawia mu
najwi´kszy prezent. 

Rafa∏ Chromiƒski

„Jak rozmawiaç z dzieckiem
o Bogu? Poradnik dla rodzi-
ców”, autor: Albert Biesinger,
przek∏ad: Stanis∏aw Jopek SJ,
redakcja Renata Zajàc, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2007, ss.
160.

Âwi´ta Zyta
Wspomnienie obchodzimy 27 kwietnia
Patronka miasta Lucca i s∏u˝by domowej

Imi´ to pochodzi z j´zyka w∏oskiego: 
cita, zitta, zita – co oznacza: dziewczyna.

Pó∏ka z ksià˝kami

Przybli˝yç dziecku
Boga

Fot. Krzysztof St´pkowski
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Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski
podczas Mszy Êw., której przewodniczy∏ 
4 kwietnia w kaplicy polowej pw. Âwi´tego Ju-
dy Tadeusza w Ad Diwaniyah, udzieli∏ sakra-
mentu bierzmowania polskim ˝o∏nierzom. Bi-
skup Polowy WP przebywa∏ w Iraku z oficjal-
nà wizytà polskiej delegacji, której przewod-
niczy∏ Aleksander Szczyg∏o – Minister Obrony
Narodowej. Kaplica polowa bazy Echo mieÊci
si´ na placu Jana Paw∏a II, którego imieniem
nazwano plac w kwietniu 2005 r. w ho∏dzie
Wielkiemu Papie˝owi i Polakowi.

W homilii bp P∏oski przypomnia∏, ˝e na Wielkà
Ârod´ pada cieƒ zdrady, jakiej cz∏owiek dopu-
Êci∏ si´ wobec Boga. „Wspominamy nie tylko
grzech Judasza, ale ca∏à histori´ ludzkiego od-
st´pstwa od Boga – èród∏a Mi∏oÊci” – powie-
dzia∏. – By odkryç w naszych czasach moc mi-
∏oÊci wi´kszej ni˝ Êmierç i grzech, podejmijmy
pokut´ tak˝e za nasze „nie”, mówione dzisiaj
Bogu – zach´ca∏ bp P∏oski.
We Mszy Êw. uczestniczyli, oprócz licznie przy-
by∏ych polskich ˝o∏nierzy, ˝o∏nierze salwador-
scy, amerykaƒscy, s∏owaccy, ∏otewscy, jak rów-
nie˝ Hindusi – zatrudnieni w bazie pracownicy
cywilni, reprezentujàcy spo∏ecznoÊç katolickà
w Indiach. 
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski 
5 kwietnia przewodniczy∏ Mszy Êw. Wieczerzy
Paƒskiej w kaplicy polowej pw. Âwi´tego Judy
Tadeusza w Ad Diwaniyah. Podczas Liturgii ob-
my∏ i uca∏owa∏ nogi 12 ˝o∏nierzom pe∏niàcym
s∏u˝b´ w Iraku. 
W homilii bp P∏oski przypomnia∏, ˝e Chrystus
Pan przyjmuje ∏zy szczerego ˝alu. „Przyszed∏
bowiem na ziemi´, aby podnieÊç na duchu
s∏abych i wàtpiàcych, wyprowadziç grzeszni-
ków z niewoli Êmierci duchowej i wszystkich
obdarzyç prawdziwym ˝yciem Bo˝ym. ZaÊ
na koƒcu swojego ziemskiego ˝ycia, pos∏uszny

woli Ojca Niebieskiego, przyjà∏ na siebie cier-
pienie okrutnej m´ki i za wszystkie nasze grze-
chy i niewiernoÊci wobec Boga, da∏ si´ przybiç
do drzewa Krzy˝a i umar∏ za nas, aby nas od-
kupiç”. 

PodkreÊli∏, ˝e Lekcja Wieczernika jest lekcjà
s∏u˝by. „Mi∏oÊç do Boga nie mo˝e nie wiàzaç
si´ z mi∏oÊcià do cz∏owieka. Szacunek dla Bo-
ga Ojca musi iÊç w parze ze s∏u˝bà cz∏owieko-
wi”. – Idea∏em chrzeÊcijaƒskim nie jest ucià˝li-
wa moralnoÊç, lecz szcz´Êcie. Cz∏owiek wie-
rzàcy nie jest uginajàcym si´ pod jarzmem ko-
deksów niewolnikiem, lecz osobà wyzwolonà.
˚ycie chrzeÊcijaƒskie nie jest wyrokiem, lecz
Êwi´tem – powiedzia∏.

Po Mszy Êw. min. Szczyg∏o, w obecnoÊci gen.
broni Tacika, gen. dyw. Lamli i bp. P∏oskiego
zapali∏ znicz przy tablicy upami´tniajàcej pol-
skich ˝o∏nierzy, którzy oddali ˝ycie, pe∏niàc
s∏u˝b´ w Iraku. – Modlimy si´ za ˝o∏nierzy
wszystkich armii, poleg∏ych na irackiej ziemi,
którzy sà s∏ugami pokoju i bezpieczeƒstwa.
Modlimy si´, aby Bóg przyjà∏ do swego kró-

lestwa tych, którzy nieÊli oliwnà ga∏àzk´ po-
koju tu w Iraku – powiedzia∏ bp P∏oski. 
Podczas spotkania w wojskowej sto∏ówce
na Êniadaniu wielkanocnym Biskup Polowy
WP przekaza∏ ˝o∏nierzom pozdrowienia
od ich rodzin z kraju. Zapewni∏ ich o modli-
twie w intencji ich s∏u˝by w Iraku. – W waszej
intencji modlà si´ ˝o∏nierze i rodziny wojsko-
we we wszystkich garnizonach w Polsce,
gdzie odbywajà si´ obecnie Misje Âwi´te po-
∏àczone z peregrynacjà obrazu Jezusa Mi∏o-
siernego i relikwii Êw. s. Faustyny. Relikwie Êw.
siostry Faustyny znajdujà si´ tak˝e w Kwaterze
G∏ównej NATO w Brukseli – powiedzia∏ bp
P∏oski. Spotka∏ si´ tak˝e z ˝o∏nierzami pe∏nià-
cymi s∏u˝b´ na posterunku Bramy Pó∏nocnej. 
Bp P∏oski odwiedzi∏ równie˝ polskich ˝o∏nierzy
w Bazie Delta w Al Kut, z którymi modli∏ si´
w kaplicy. Spotka∏ si´ tak˝e z chorymi i ranny-
mi ˝o∏nierzami przebywajàcymi w Izbie Cho-
rych. 
Biskup Polowy WP przebywa∏ w Iraku z ofi-
cjalnà wizytà polskiej delegacji, której prze-
wodniczy∏ Aleksander Szczyg∏o, Minister
Obrony Narodowej. Ponadto w sk∏ad delega-
cji wchodzili m.in.: gen. broni Waldemar
Skrzypczak – dowódca Wojsk Làdowych
i gen. broni Henryk Tacik – dowódca Do-
wództwa Operacyjnego.
Pos∏ug´ duszpasterskà w Iraku pe∏nià dwaj
polscy kapelani: ks. pp∏k W∏adys∏aw Jasica
w Ad Diwaniyah i ks. mjr Jerzy Niedzielski
w Al Kut. Dowódcà Wielonarodowej Dywizji
Centrum-Po∏udnie jest gen. dyw. Pawe∏ Lamla. 

Rafa∏ Chromiƒski 
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Biskup Polowy odwiedzi∏ ˝o∏nierzy w Iraku 

16-30 kwietnia 2007 k2  4/19/07  12:17 PM  Page 12



Poranek w Niedziel´ Wielkanocnà 2007 powi-
ta∏ nas rzeÊkim powietrzem i ciep∏em budzà-
cego si´ dnia. O godzinie 6 rano, starym, pol-
skim zwyczajem rozpocz´liÊmy Êwi´towanie
do procesji z NajÊwi´tszym Sakramentem wo-
kó∏ polskiej bazy, by po powrocie radowaç si´
s∏owami Ewangelistów. Póêniej ˝yczenia,
wspólne Êniadanie z polskich potraw i oczywi-
Êcie ˝urek, który cieszy si´ zawsze wielkim
wzi´ciem. Tym razem, po raz pierwszy w Afga-
nistanie, na Rezurekcji i Êniadaniu wielkanoc-
nym obecni byli gen. broni Mieczys∏aw Bieniek
i gen. bryg. Marek Tomaszycki, którzy
przed kilkoma tygodniami rozpocz´li s∏u˝b´
w Afganistanie. 

Dla ca∏ej zaÊ X zmiany PKW „ENDURING FRE-
EDOM”, którà przez pó∏ roku dowodzi∏ pp∏k
Piotr So∏omonow, to ju˝ ostatnie tygodnie
przed zlotem do kraju. 

Podobnie w Sharanie, gdzie s∏u˝y ju˝ prawie
100 polskich ˝o∏nierzy, liturgia odby∏a si´
o Êwicie, na otwartej przestrzeni, przy wscho-
dzie s∏oƒca, ale w rycie protestanckim,
pod przewodnictwem kapelana US Army, za to
Wielki Poniedzia∏ek ju˝ po katolicku, z udzia-
∏em polskiego kapelana. 
Wielkanoc to Êwi´to ˝ycia. Kto jak kto, ale ˝o∏-
nierze to przecie˝ ci, co ˝ycie dajà, ˝yciu ludz-
kiemu przywracajà pokój, strzegà ˝ycia w po-
koju! Dlatego dla nas, ˝o∏nierzy s∏u˝àcych na-
rodowi afgaƒskiemu, Âwi´ta Wielkanocne ma-
jà wyjàtkowe, szczególne znaczenie. Jak trud-
no zachowaç pokój na tej ziemi, wiedzà ju˝
nawet ci, co dopiero kilka tygodni temu przy-
byli do Afganistanu. Dlatego oprócz godnej
i uczciwej s∏u˝by, niezb´dna jest gorliwa i uf-
na modlitwa na naszych ustach. Jak˝e wiele
potrzeba wysi∏ku wspólnoty mi´dzynarodowej,
przez lata trudu i ofiar, nawet z m∏odego ˝ycia,
by powróci∏ TU szacunek do ˝ycia i pragnienie
prawdziwego pokoju.

Ks. pp∏k Mariusz Âliwiƒski

Obchody Âwiàt Wielkiej Nocy dla Polskiego
Kontyngentu Wojskowego na Wzgórzach Go-
lan rozpocz´∏y si´ w sobot´ 7 kwietnia od tra-
dycyjnego poÊwi´cenia pokarmów. Ksiàdz ka-
pelan mjr Edwin Czach pob∏ogos∏awi∏ pokar-
my na Êwiàteczny stó∏ przygotowane przez
wojskowych kucharzy w kaplicy batalionowej
Camp Ziouani, po stronie izraelskiej, oraz
po stronie syryjskiej w kaplicy pozycji batalio-
nowej nr 60. Pokarmy do poÊwi´cenia przy-
wieêli na t´ pozycj´ ˝o∏nierze ze wszystkich
posterunków POLBATT-u. Dekoracja i wzory
na pisankach nawiàzywa∏y do s∏u˝by w kon-
tyngencie UNDOF. 

Wielka Niedziela to dla wszystkich katolików
dzieƒ szczególny, a zw∏aszcza dla ˝o∏nierzy,
którzy wype∏niajà swoje obowiàzki z dala
od najbli˝szych. Dlatego te˝ dowódca PKW
pp∏k Jaros∏aw Gromadziƒski, chcàc przybli˝yç
rodzinnà atmosfer´, zorganizowa∏ na syryjskiej
ziemi wspólny Êwiàteczny obiad dla przedsta-
wicieli ambasady polskiej w Damaszku, polo-
nii syryjskiej oraz ̋ o∏nierzy kontyngentu. WÊród
zaproszonych goÊci by∏ Attache Obrony – p∏k
Micha∏ Roszczyna, I sekretarz Ambasady RP

w Damaszku – Pani Justyna Poraziƒska,
pracownicy ambasady z rodzinami i stu-
denci polscy oraz przedstawiciele innych
kontyngentów. Na sto∏ach dominowa∏y
specja∏y kuchni staropolskiej, w∏àcznie
z pachnàcymi w´dzonkami, bigosem
i oczywiÊcie smalcem ze skwarkami. Dla
wielu polonusów by∏a to pierwsza od kilku
lat okazja do spotkania si´ w tak licznym
gronie rodaków. 
Lany poniedzia∏ek, który sp´dzaliÊmy ju˝
po stronie izraelskiej, przywita∏ nas poran-
nym deszczem, który jednak nie przeszko-
dzi∏ naszym stra˝akom kontynuowaç wielo-
wiekowe obyczaje. Nielicznym uda∏o si´
ujÊç „na sucho”, nie wy∏àczajàc samochodów
zaproszonych w tym dniu goÊci z Izraela, wÊród
których znajdowa∏ si´ Attache Obrony – p∏k Ire-
neusz Drà˝yk, przedstawiciel RP w Palestynie
– Piotr Puchta, przedstawicielka Polskiej Orga-
nizacji Humanitarnej – Magdalena Staƒczyk
i pracownicy Ambasady RP w Tel Awiwie wraz
z rodzinami oraz przebywajàcy z wizytà w Izra-
elu Wies∏aw Tarka, podsekretarz stanu Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
Nie zabrak∏o tak˝e kolegów z kontyngentu in-
dyjskiego i japoƒskiego. Dowódca Kontyngen-
tu zaprezentowa∏ przyby∏ym sal´ tradycji, gdzie
przedstawi∏ zadania i histori´ POLBATT-u oraz,

ku uciesze najm∏odszych, przypià∏ wszystkim
dzieciom pamiàtkowe znaczki. Pogoda dopisa-
∏a i s∏oneczko wyjrza∏o zza chmur, wi´c grill
na Êwie˝ym powietrzu cieszy∏ si´ nies∏abnàcym
powodzeniem. Nie brakowa∏o równie˝ s∏odko-
Êci przygotowanych przez naszych kucharzy
oraz przysmaków kuchni polskiej. 
Jako ˝e wyÊmienite posi∏ki wszystkim smako-
wa∏y i humory dopisywa∏y, wi´c drugi dzieƒ
Êwiàt minà∏ zarówno ̋ o∏nierzom, jak i goÊciom
w sympatycznej i rodzinnej atmosferze, po-
zwalajàc wspólnie prze˝yç radoÊç tych wspa-
nia∏ych Êwiàt z dala od ojczystego kraju. 

tekst i foto kmdr ppor. Andrzej Czekaj

Od ˝yczeƒ z∏o˝onych ˝o∏nierzom przez Do-
wódc´ Kontyngentu pp∏k. Paw∏a Skuz´ rozpo-
cz´∏o si´ uroczyste Êniadanie wielkanocne
w PKW EUFOR, pe∏niàcym misj´ pokojowà
w Republice BoÊni i Hercegowiny. 

Dowódca ˝yczy∏ ˝o∏nierzom Weso∏ych Âwiàt
oraz spokojnej misji. Na pó∏metku VI zmiany
podzi´kowa∏ za w∏o˝ony trud w dotychczasowe
funkcjonowanie kontyngentu oraz podkreÊli∏
nasze znaczenie w utrzymywaniu pokoju w tym
kraju. Po poÊwi´ceniu pokarmów przez kapela-
na ks. mjr. Andrzeja Miga∏´, ˝o∏nierze zacz´li

sk∏adaç sobie ˝yczenia Êwiàteczne. Symbolicz-
nym jajkiem podzieli∏ si´ tak˝e z ˝o∏nierzami
Ambasador RP w BoÊni i Hercegowinie – An-
drzej Tyszkiewicz, który przyby∏ na Êniadanie
wielkanocne wraz z ma∏˝onkà oraz przedsta-
wicielami polskiej ambasady. 
Tradycyjny Êwiàteczny posi∏ek zorganizowa∏
w restauracji „Millenium” – mjr Mariusz Ser-
kowski, zast´pca dowódcy polskiego NSE, któ-
ry szczególnà wag´ przywiàza∏ do tego, aby
na stole znalaz∏y si´ tradycyjne polskie potra-
wy. Najwi´kszà popularnoÊcià wÊród ˝o∏nierzy
cieszy∏ si´ ˝urek z kie∏basà, przygotowany

przez kucharzy kontyngentu, w rozstawionych
przed restauracjà kuchniach polowych. 
Obchody Âwiàt Wielkanocnych w PKW EUFOR
zakoƒczy∏a odprawiona w wojskowej kaplicy
Msza Êwi´ta.

x. AM
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Kolonia
Ju˝ po raz czternasty odby∏a si´ 25
marca br. wielka polonijna Msza Êw.
w katedrze koloƒskiej, odprawia-
na w intencji pierwszej koronowanej
królowej Polski – Rychezy, a od dwóch
lat równie˝ w intencji wielkiego Polaka,
zmar∏ego papie˝a – Jana Paw∏a II. Ry-
cheza jest patronkà Klubu Polskiego
„Korona”. Pochowana zosta∏a w mu-
rach pi´knej katedry koloƒskiej obok
swojego brata Hermana, by∏ego Bisku-
pa Kolonii. By∏a ˝onà Mieszka II,
a matkà Kazimierza Odnowiciela.
Cz∏onkowie, za∏o˝yciele Klubu, obiera-
jàc sobie za patronk´ Rychez´, posta-
nowili organizowaç Msz´ Êw. w miejscu
jej pochówku, w okolicach daty jej
Êmierci (21 marca). Eucharystia rozpo-
cz´∏a si´ o godzinie 15:00. Przyby∏o
na nià ponad 3 tys. wiernych, w tym
przedstawiciel Landtagu Nadrenii,
Westfalii, cz∏onek komisji polsko-nie-
mieckiej – Pani Ritta Kloeppel oraz Wi-
ceburmistrz Miasta Erftstadt. Obecnym
by∏ równie˝ Konsul Generalny R.P.
w Kolonii, Andrzej Kaczorowski wraz
Konsulem do spraw Polonii, Jackiem
Byrylakiem. Po Mszy Êw. delegacje Klu-
bu „Korona”, Konsulatu Generalnego,
polskiej Szko∏y im. Rychezy i po raz
pierwszy zaproszona przez „Koron´”
delegacja „Rod∏a” z Kleve na czele
z Prezesem W∏adys∏awem Pisarkiem
w towarzystwie przedstawicieli Wojska
Polskiego stacjonujàcego w ramach
NATO w miejscowoÊci Kalkar, w proce-
sji z Arcybiskupem Szczepanem Weso-
∏ym z Rzymu i Ksi´˝mi z∏o˝yli kwiaty
przy grobie Rychezy. Po Mszy Êw. wielu
zaproszonych goÊci mia∏o okazj´ wziàç
udzia∏ w tradycyjnych rozmowach
w Konsulacie Generalnym RP. Wspomi-
nano zmar∏ego papie˝a Jana Paw∏a II,
omawiano problemy Polonii niemiec-
kiej, poruszano zagadnienia obecnej
polityki emigracyjnej i zadania pos∏ów
w Unii Europejskiej. as

Bia∏ystok
24 marca 2007 roku w godzinach po-
po∏udniowych Biskup Tadeusz P∏oski
przyby∏ z wizytà duszpasterskà do gar-
nizonu bia∏ostockiego.
Pierwszym punktem by∏a wizyta w Pa-
∏acu Arcybiskupów i spotkanie z arcy-
biskupem Edwardem Ozorowskim
– Metropolità Bia∏ostockim. Ordyna-
riusz Wojskowy z∏o˝y∏ ˝yczenia imie-
ninowe Pasterzowi KoÊcio∏a Bia∏ostoc-
kiego.
W murach koÊcio∏a garnizonowego Bi-
skupa Polowego powita∏ ks. kmdr Zbi-
gniew Reçko – proboszcz par. wojsko-
wej pw. Êw. Jerzego oraz p∏k Roman
Alijewicz – szef WSzW w Bia∏ystoku.
Rodzice i m∏odzie˝ poprosili Ksi´dza
Biskupa o udzielenie sakramentu
bierzmowania grupie 25. m∏odych pa-
rafian tej wspólnoty.
W wyg∏oszonym kazaniu Biskup Gene-
ra∏ wyjaÊni∏ znaczenie sakramentu
bierzmowania oraz uwra˝liwi∏ s∏ucha-
jàcych, aby nie zamykali si´, jak faryze-
usze, na dzia∏anie Bo˝ej ∏aski i darów
Ducha Âwi´tego. Ka˝demu przyjmujà-
cemu sakrament bierzmowania Ordy-
nariusz Wojskowy wr´czy∏ katechizm
KoÊcio∏a Katolickiego. Na zakoƒczenie
Liturgii Pasterz Wojskowy z∏o˝y∏ ˝ycze-
nia ksi´dzu proboszczowi Zbigniewowi
z racji niedawnych imienin.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: ks. kmdr
Jan Maliszewski – kapelan garnizonu
Hel, który prowadzi rekolekcje wielko-
postne w parafii garnizonowej, ksi´˝a
z sàsiednich parafii, p∏k Artur Ryczy-
wolski – dowódca 18. Bia∏ostockiej
Brygady Obrony Terytorialnej, p∏k Ma-
rian Pogoda – Komendant Podlaskiego
Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, Miros∏aw
Sienkiewicz – dyrektor Izby Celnej
w Bia∏ymstoku, pp∏k Krzysztof Zieliƒski
– komendant WKU, nadbrygadier
Bogdan Ko∏akowski – komendant
Stra˝y Po˝arnej.

jo

Afganistan
Od 5 marca 2007 roku w bazie wojsko-
wej Sharana, po∏o˝onej na wysokoÊci
2224 m n.p.m., oddalonej od bazy Ba-
gram o 204 km, przebywa grupa po-
nad 50 ˝o∏nierzy z plutonu saperów,
NSE i kilku z ˚W, którà dowodzi mjr Ro-
bert Kubiak. Zadaniem grupy jest
ochrona bramy wjazdowej, eskorta
i ochrona operatorów maszyn, pracujà-
cych poza bazà, nadzór nad pracowni-
kami cywilnymi oraz budowa obwodni-
cy bazy.
Na terenie bazy Sharana jest równie˝
stacjonarna kaplica, wykorzystywa-
na przez kapelanów i wiernych ró˝nych
obrzàdków, którzy odwiedzajà swoich
˝o∏nierzy, obje˝d˝ajàc sukcesywnie
wszystkie swoje bazy. Na Mszy Êw.
w V niedziel´ Wielkiego Postu by∏a zde-
cydowana wi´kszoÊç naszych ˝o∏nierzy
na czele z pp∏k Piotrem So∏omonowem,
dowódcà PKW, który przyby∏ z oficjalnà
wizytà do Sharany na przekazanie obo-
wiàzków dowódcy, w ramach zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci CTF CHAMBERLAIN,
a przej´cia obowiàzków przez CTF
RUGGED. Wraz z Dowódcà PKW przy-
by∏ równie˝ do Sharany, z ci´˝kà waliz-
kà, szef sekcji finansów PKW, pp∏k
Krzysztof ˚urek, który dokona∏ wyp∏aty
nale˝noÊci zagranicznej za miesiàc ma-
rzec, czym chyba najbardziej przyczyni∏
si´ do podniesienia morale wÊród ˝o∏-
nierzy! mÊ

Skierniewice
UroczystoÊci zwiàzane z 2. rocznicà
Êmierci S∏ugi Bo˝ego Jana Paw∏a II od-
by∏y si´ 2 kwietnia br. na placu Jego
imienia przed koÊcio∏em garnizonowym
pw. Wniebowzi´cia NMP w Skierniewi-
cach. Mszy Êw. polowej o godz. 20.00,
w intencji rych∏ej beatyfikacji Papie˝a,
przewodniczy∏ ks. kan. Jan Pietrzyk,
dziekan skierniewicki. Msz´ Êw. koncele-
browali proboszczowie skierniewickich
parafii, wÊród których by∏ ks. p∏k dr Ma-
rek Pietrusiak, proboszcz parafii wojsko-
wej. 
Przy koÊciele garnizonowym znajduje
si´ popiersie Papie˝a Jana Paw∏a II. We
Mszy Êw. uczestniczy∏o ponad 5 tys.
mieszkaƒców Skierniewic, w∏adze sa-
morzàdowe na czele z Leszkiem Tr´b-
skim, prezydentem miasta, a tak˝e
Kompania Honorowa Batalionu ¸àcz-
noÊci. Po Ewangelii odtworzono rozwa-
˝anie Jana Paw∏a II wyg∏oszone
przed Apelem Jasnogórskim w 1983 r. 
Ofiary pieni´˝ne zbierane podczas Mszy
Êw. przez radnych Skierniewic zosta∏y
przeznaczone na budow´ Pomnika Nie-
podleg∏oÊci, który zostanie ods∏oni´ty
i poÊwi´cony 11 listopada 2007 r.
na placu Pi∏sudskiego. 
W godzin´ Êmierci Jana Paw∏a II uczest-
nicy Mszy Êw. zapalili znicze. rch

Warszawa
Druhny i druhowie, ró˝nych pokoleƒ i harcerskich barw, uczestniczyli 25 marca 2007 r.
we Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP przed kolejnà rocznicà Akcji po Arsena∏em (26 mar-
ca 1943 r.). Mszy Êw. koncelebrowanej wspólnie z kapelanami harcerskimi przewodni-
czy∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. dyw. Tadeusz P∏oski, który z delegacji Konfe-
rencji Episkopatu Polski ma pod swojà duchowà pieczà polskich harcerzy. Harcerskiej
modlitwie towarzyszy∏y ustawione przed o∏tarzem Chrystusowym relikwie B∏ogos∏awione-
go Druha Wicka, Stefana Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. Z racji rozpoczy-
najàcych si´ w Katedrze Polowej WP rekolekcji wielkopostnych harcerze wys∏uchali nauki
rekolekcyjnej ks. prof. dr hab. Jaros∏awa Korala z Katedry Nauk Historycznych Uniwer-
sytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. esj
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Grudziàdz
Wielki Post jest okresem najbardziej
sprzyjajàcym wewn´trznej pielgrzym-
ce do Jezusa Chrystusa, który jest
naszà drogà, prawdà i ˝yciem oraz
êród∏em wszelkiego mi∏osierdzia.
W myÊl tych s∏ów papie˝a Benedykta
XVI, w dniu 31 marca, z inicjatywy
Komendanta 1. OÊrodka Szkolenia
Kierowców pp∏k. Andrzeja Kaczo-
rowskiego i ksi´dza kapelana pp∏k.
Piotra Gibasiewicza odby∏a si´ piel-
grzymka autokarowa do Sanktu-
arium Maryjnego w Górce Klasztor-
nej. W ramach przygotowania du-
chowego do Êwiàt Zmartwychwsta-
nia Paƒskiego rodziny wojskowe,
pracownicy wojska oraz ˝o∏nierze 
1. OSK uczestniczyli w Misterium
M´ki Paƒskiej, które przybli˝y∏o
wszystkim pielgrzymom wydarzenia,
jakie mia∏y miejsce dwa tysiàce lat
temu w Jerozolimie, podczas m´ki
i Êmierci Chrystusa. Bardzo reali-
styczny obraz, wyjàtkowa atmosfera,
sceny biczowania i ukrzy˝owania,
dialogi przepe∏nione treÊciami
ewangelicznymi zrobi∏y na widzach
wzruszajàce wra˝enie, oddajàc ów-
czesnà rzeczywistoÊç. 
Udzia∏ w Misterium M´ki Paƒskiej by∏
dla wszystkich uczestników ducho-
wym prze˝yciem, które na d∏ugo zo-
stanie w pami´ci i pozwoli jeszcze
bardziej zjednoczyç si´ nam wszyst-
kim, ludziom wierzàcym, z Chrystu-
sem, który umar∏ na krzy˝u, ale jak
zapowiedzia∏, równie˝ prawdziwie
zmartwychwsta∏, zbawiajàc ka˝dego
cz∏owieka. zk

Skierniewice
Zakoƒczy∏y si´ rekolekcje wielkopost-
ne w parafii wojskowej pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Skierniewicach. Nauki
rekolekcyjne g∏osi∏ ks. pp∏k Andrzej
Jakubiak, kapelan saperów z Kazu-
nia. W ostatnim dniu rekolekcji, 25
marca 2007 r. Chór Reprezentacyjne-
go Zespo∏u Artystycznego WP zaÊpie-
wa∏ „Gorzkie ˚ale” i wykona∏ pieÊni
pasyjne. 
„Rekolekcje cieszy∏y si´ ogromnym
zainteresowaniem. Wiele osób przy-
stàpi∏o do sakramentu pokuty i pojed-
nania” – powiedzia∏ NS ks. p∏k Marek
Pietrusiak, proboszcz parafii wojsko-
wej w Skierniewicach. Jak podkreÊli∏,
w rekolekcjach uczestniczy∏y nie tylko
rodziny wojskowe, ale tak˝e wielu
mieszkaƒców Skierniewic – sympaty-
ków koÊcio∏a garnizonowego. rch

Irak
W niedziel´, 1 kwietnia 2007 roku,
kaplica polowa w bazie polskiej
Echo w Diwaniji sta∏a si´ miejscem
duchowego spotkania z okazji Nie-
dzieli Palmowej.
Polscy ˝o∏nierze spotkali si´ na pla-
cu zbiórek, gdzie ks. pp∏k W∏ady-
s∏aw Jasica, kapelan Wielonarodo-
wej Dywizji Centrum-Po∏udnie, do-
kona∏ uroczystego poÊwi´cenia
palm. Nast´pnie, w nastroju g∏´-
bokiej duchowoÊci, ˝o∏nierze prze-
szli do swojej kaplicy polowej pw.
Âwi´tego Judy Tadeusza. Dzieƒ ten
mia∏ tak˝e innà wymow´, bliskà
ka˝demu sercu, wspominano tak˝e
postaç Jana Paw∏a II, który dwa la-
ta temu przeszed∏ na innà, Boskà
s∏u˝b´. „Wracamy do chwil sprzed
dwóch lat, kiedy ca∏a Polska, ca∏y
Êwiat zamar∏ w bezruchu. DziÊ
z perspektywy czasu pytamy sa-
mych siebie o to, czy owoce nauki
tamtych, narodowych rekolekcji
wcià˝ w nas dojrzewajà, czy ju˝
dawno obumar∏y i zgni∏y.” – wy-
g∏osi∏ na wejÊcie ks. pp∏k Jasica
– „Z tym pytaniem weszliÊmy w ca-
∏y Wielki Tydzieƒ, gdy˝ musimy te˝
zapytaç, czy owoce Chrystusowej
Êmierci sà w nas ˝ywe.” 
W uroczystoÊciach, oprócz licznie
przyby∏ych polskich ˝o∏nierzy,
udzia∏ wzi´li ˝o∏nierze salwadorscy,
amerykaƒscy, s∏owaccy, ∏otewscy,
jak równie˝ Hindusi – zatrudnieni
w bazie pracownicy cywilni, repre-
zentujàcy spo∏ecznoÊç katolickà
w Indiach. 
Kaplica polowa bazy Echo mieÊci
si´ na placu Jana Paw∏a II, którego
imieniem nazwano plac w kwietniu
2005 r. w ho∏dzie Wielkiemu Pa-
pie˝owi i Polakowi.
Mimo ˝e odleg∏oÊç do kraju to po-
nad trzy tysiàce kilometrów, w tym
dniu polscy ˝o∏nierze poczuli bli-
skoÊç ich stron ojczystych, ∏àczàc
si´ we wspólnej modlitwie z milio-
nami Polaków. Tylko prawdziwe
palmy przypomina∏y ˝o∏nierzom,
˝e znajdujà si´ w Iraku.

mz

Jasna Góra
Dnia 31 marca 2007 roku, w godzi-
nach popo∏udniowych, Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz
P∏oski nawiedzi∏ Sanktuarium Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny na Jasnej Gó-
rze. U progu wydarzeƒ Wielkiego Ty-
godnia, kl´czàc przed Cudownym
Obrazem, ks. bp. powierza∏ sprawy
swojej diecezji Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego opiece Jasnogór-
skiej Pani. Trwajàc w modlitewnej za-
dumie, ks. bp. Tadeusz uda∏ si´ rów-
nie˝ do XVII-wiecznej Bazyliki pod we-
zwaniem Krzy˝a Âwi´tego i Narodze-
nia Matki Bo˝ej. x. ks

Lubliniec
W dniu 31 marca 2007 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏o-
ski udzieli∏ sakramentu bierzmowania m∏odzie˝y z parafii pw. B∏ogos∏awionego Pio-
tra Jerzego Frassatiego w Lubliƒcu. Proboszczem parafii jest ks. p∏k Adam Sosonko.
W uroczystoÊci uczestniczyli: p∏k Dariusz Dachowicz – dowódca 1. Pu∏ku Specjalne-
go Komandosów w Lubliƒcu, ks. Janusz Lasek – proboszcz Parafii Jawornica, ks. Bro-
nis∏aw Jakubiszyn – proboszcz Parafii pw. Âwi´tego Krzy˝a w Lubliƒcu, ks. wikariusz
Marek Olekszyk, ks. Andrzej Bartysiewicz – proboszcz i zarazem kustosz Sanktu-
arium Matki Bo˝ej z Lubecka. 
W kazaniu Ordynariusz Wojskowy zwróci∏ uwag´ wiernych na dar màdroÊci, który
jest jednym z siedmiu darów Ducha Âwi´tego. W przekonaniu Izraelitów – powie-
dzia∏ Biskup – màdroÊç posiada∏ ten, kto potrafi∏ umiej´tnie radziç sobie w ˝yciu.
Prawdziwym m´drcem niekoniecznie jest cz∏owiek wielkiej wiedzy, ale ten, kto potra-
fi dobieraç najlepszych metod i Êrodków dla zrealizowania okreÊlonego celu. Kazno-
dzieja przypomnia∏ nauczanie Êw. Tomasza na temat daru màdroÊci. Dar màdroÊci
– wed∏ug tego Êwi´tego – ma swà siedzib´ w umyÊle, a nie w woli. zjk
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