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Królowo Polski, módl si´ za nami.
(z Litanii Loretaƒskiej)
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(...) Maryjny wymiar ˝ycia ucznia Chrystu-
sowego wypowiada si´ w sposób szczegól-
ny, poprzez takie w∏aÊnie synowskie zawie-
rzenie wzgl´dem Bogarodzicy, które ma
swój poczàtek w testamencie Odkupiciela
na Golgocie. Zawierzajàc si´ po synowsku
Maryi, chrzeÊcijanin – podobnie jak aposto∏
Jan – „przyjmuje” Matk´ Chrystusa i wpro-
wadza Jà w to wszystko, co stanowi jego
w∏asne ˝ycie wewn´trzne, poniekàd jego
ludzkie i chrzeÊcijaƒskie „ja”: „wzià∏ Jà
do siebie”. Stara si´ on w ten sposób wejÊç
w zbawczy zasi´g tej „macierzyƒskiej mi∏o-
Êci”, poprzez którà Matka Odkupiciela
„opiekuje si´ braçmi swego Syna” i „wspó∏-
dzia∏a w ich rodzeniu i wychowywaniu” we-
dle tej miary daru, jaka ka˝demu jest w∏a-
Êciwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak
te˝ realizuje si´ owo macierzyƒstwo wedle
Ducha, jakie sta∏o si´ udzia∏em Maryi
pod Krzy˝em i w Wieczerniku. 
Ów stosunek synowski – to zawierzenie si´
syna matce – nie tylko ma swój poczàtek
w Chrystusie, ale tak˝e – mo˝na powie-

dzieç – do Niego ostatecznie jest skierowa-
ne. Mo˝na powiedzieç, ˝e Maryja stale po-
wtarza wszystkim te same s∏owa, jakie wy-
powiedzia∏a w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. On bo-
wiem – Chrystus – jest jedynym poÊredni-
kiem mi´dzy Bogiem a ludêmi; On jest
„drogà, prawdà i ˝yciem” (J 14, 6), Jego
– Przedwiecznego Syna – Ojciec da∏ Êwia-
tu, aby cz∏owiek „nie zginà∏, ale mia∏ ˝ycie
wieczne” (J 3, 16). Dziewica z Nazaretu
sta∏a si´ pierwszym „Êwiadkiem” tej zbaw-
czej mi∏oÊci Ojca i pragnie te˝ zawsze
i wsz´dzie pozostawaç jej pokornà s∏u˝eb-
nicà. W stosunku do ka˝dego chrzeÊcijani-
na, do ka˝dego cz∏owieka, Maryja jest Tà,
która pierwsza „uwierzy∏a” – i tà w∏aÊnie
wiarà Oblubienicy i Matki pragnie oddzia-
∏ywaç na wszystkich, którzy Jej po synow-
sku si´ zawierzajà. Im bardziej zaÊ trwajà
w tym zawierzeniu i post´pujà w nim, tym
bardziej Maryja przybli˝a ich do niewypo-
wiedzianych „bogactw Chrystusowych”
(por. Ef 3, 8). 
Tym bardziej te˝ rozpoznajà w ca∏ej pe∏ni
godnoÊç cz∏owieka i ostateczny sens jego
powo∏ania: „Chrystus bowiem w pe∏ni ob-
jawia cz∏owieka samemu cz∏owiekowi”. 
Ten maryjny wymiar ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego
znajduje szczególny wyraz w odniesieniu
do kobiety i jej pozycji spo∏ecznej. Kobie-
coÊç istotnie stanowi szczególnà wi´ê
z Matkà Odkupiciela. Do tego tematu mo-
˝e trzeba b´dzie powróciç przy innej okazji.
Tu pragn´ tylko podkreÊliç, ˝e postaç Maryi
z Nazaretu rzuca Êwiat∏o na kobiet´ jako
takà przez sam fakt, ˝e Bóg w tym wznio-
s∏ym wydarzeniu Wcielenia Syna zawierzy∏
si´ wolnej i czynnej pos∏udze niewiasty.
Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e kobieta, spo-
glàdajàc na Maryj´, odkrywa w Niej sekret
godnego prze˝ywania swej kobiecoÊci
i prawdziwego realizowania siebie. W Êwie-
tle Maryi KoÊció∏ widzi w kobiecie odblaski
pi´kna, które odzwierciedla najwznioÊlejsze
uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie:
ca∏kowità ofiar´ mi∏oÊci, moc, która potrafi
znieÊç najwi´ksze cierpienia, bezgranicznà
wiernoÊç, niestrudzonà aktywnoÊç, umiej´t-
noÊç ∏àczenia wnikliwej intuicji ze s∏owem
pociechy i zach´ty. 

Fragment Encykliki „Redemptoris Mater” 
Jana Paw∏a II, 25 marca 1987 roku

2 maja – Âw. Atanazego, Biskupa i Doktora KoÊcio∏a
W dzisiejszej liturgii wspominamy Êwi´tego bi-
skupa Atanazego. ˚y∏ w Aleksandrii na prze∏o-
mie III i IV wieku. W tym czasie niektórzy g∏osi-
li b∏´dne poglàdy na temat bóstwa Jezusa
Chrystusa. Âwi´ty Atanazy swojà màdroÊcià
i pobo˝noÊcià przyczyni∏ si´ do umocnienia
prawdziwej nauki, dlatego otrzyma∏ tytu∏ Dok-
tora KoÊcio∏a.
3 maja – NajÊw. Maryi Panny, Królowej Polski, g∏ównej pa-
tronki Polski
DziÊ wpatrujemy si´ w Maryj´ – Królowà Polski.
Od tylu wieków jest naszà Or´downiczkà, Po-
cieszycielkà, PoÊredniczkà. Taki przyk∏ad dali
nam nie tylko hierarchowie, królowie, ale wszy-
scy ci, którzy „uciekali si´ pod Jej obron´...”
Z∏àczmy si´ dziÊ ze wszystkimi naszymi rodaka-
mi – w kraju i za granicà – i proÊmy o wsta-
wiennictwo Maryi za naszà Ojczyzn´, o si∏y dla
wszystkich mieszkajàcych pod jednym dachem,
któremu na imi´ Polska.
4 maja – Âw. Floriana, M´czennika
DziÊ modlimy si´ do Boga przez wstawiennic-
two Êwi´tego Floriana, m´czennika. Jego reli-
kwie znajdujà si´ w Krakowie. Âwi´ty Florian
jest patronem stra˝aków i hutników, ale opie-
kuje si´ nie tylko nimi. Tak˝e nam wszystkim
pomaga w opanowaniu siebie samych, szcze-
gólnie naszych z∏ych sk∏onnoÊci. ProÊmy o Jego
opiek´ nad nami w chwilach niebezpieczeƒstw.
6 maja – V Niedziela Wielkanocy
Jezus, przygotowujàc uczniów na swoje odej-
Êcie, da∏ im przykazanie nowe, aby si´ wzajem-
nie mi∏owali. Mi∏oÊç ma byç podstawà naszego
kontaktu z Bogiem i drugim cz∏owiekiem. To
jak˝e proste przykazanie jest równoczeÊnie
bardzo trudne do spe∏nienia. ProÊmy wi´c,
abyÊmy nie tylko wys∏awiali Pana ustami i my-
Êlami, ale i uczynkami.
8 maja – Âw. Stanis∏awa, Biskupa i M´czennika, g∏ównego
patrona Polski
Radosny dziÊ jest dzieƒ dla ca∏ej naszej Ojczy-
zny. Oto KoÊció∏ stawia przed nami postaç
Êwi´tego Stanis∏awa ze Szczepanowa, biskupa
– patrona Polski. Od ponad dziewi´ciuset lat
wychowuje nas swym przyk∏adem i m´czeƒ-
stwem. Jego wstawiennictwo wcià˝ umacnia
naszà wiar´ w Trójjedynego Boga.
13 maja – VI Niedziela Wielkanocy
U samych poczàtków KoÊcio∏a Aposto∏owie
zdecydowali, ˝e Ewangelia musi byç g∏oszo-
na w taki sposób, aby wszyscy jà zrozumieli,
aby nie by∏o podzia∏ów wÊród wierzàcych ze
wzgl´du na rozmaite tradycje. Sprawi∏ to w∏a-
Ênie Duch Pocieszyciel, który od tamtego czasu
kieruje KoÊcio∏em w naszych sercach. My te˝
od momentu chrztu Êwi´tego jesteÊmy
pod dzia∏aniem mocy Ducha Bo˝ego. Trwajmy
w Jego nauce, a dojdziemy do prawdy.
14 maja – Âw. Macieja, Aposto∏a
Wpatrujemy si´ dzisiaj w postaç Êwi´tego Ma-
cieja, Aposto∏a. Zosta∏ wybrany przez grono
Aposto∏ów na miejsce Judasza, który zdradzi∏
Chrystusa. Wed∏ug tradycji Êwi´ty Maciej g∏osi∏
Ewangeli´ w Judei, a potem w Etiopii, gdzie
poniós∏ Êmierç m´czeƒskà.
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Aby na terenach misyjnych nie brakowa∏o dobrych
i Êwiat∏ych formatorów w wy˝szych seminariach du-
chownych i w instytutach ˝ycia konsekrowanego.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MAJ

Pokorna s∏u˝ebnica zbawczej mi∏oÊci Ojca

KoÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a w Wilnie. Matka 
Bo˝a ¸askawa. Fot. Piotr Sroczyƒski

Maj – miesiàcem Maryi
Panno ¸askawa, módl si´ za nami

(z Litanii Loretaƒskiej)
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Biskup P∏oski mówi∏ w kazaniu o wielkich ∏a-
skach, jakich doÊwiadcza∏ nasz naród w ciàgu
swych dziejów dzi´ki zwierzeniu Maryi, jej ma-
cierzyƒskiej trosce o nasz trwa∏y duchowy roz-
wój i wiernoÊç Chrystusowi. Wskaza∏ na rol´
wielkich duchowych przywódców Polski, takich
jak Prymas Wyszyƒski, którzy prowadzili naród
pewnymi drogami wiary, bo „wszystko posta-
wili na Maryj´”. To mocne zwierzenie, odda-
nie si´ narodu w Jej macierzyƒskà niewol´ mi-
∏oÊci, przynosi dziÊ owoce: Polska semper fide-
lis (zawsze wierna) na tle zm´czonej duchowo,
wypalonej religijnie Europy, która zapiera si´
samej siebie.
Biskup przypomnia∏, ˝e Królowa naszych
dusz, Maryja, swoje panowanie na polskiej
ziemi rozpocz´∏a na d∏ugo przedtem, zanim
Jan Kazimierz oficjalnie powierzy∏ Jej t´ kró-
lewskà godnoÊç. To Jej imi´ przywo∏uje pierw-
szy hymn polski Bogarodzica, z którym wyru-
sza∏o do boju rycerstwo polskie. Ona zagrze-
wa∏a do walki, ale i do modlitwy, podkreÊli∏
Biskup P∏oski.
To za Jej przyczynà losy Polski splot∏y si´ ÊciÊle
z dziejami KoÊcio∏a, tak ÊciÊle jak Ona zespo-
lona jest ze swym Synem. Jej zawdzi´czamy,
podkreÊla∏ Biskup P∏oski, zdrowego ducha
patriotycznego i religijnego. 
O szczególnym znaczeniu Jasnej Góry dla
to˝samoÊci i jednoÊci narodu, miejscu, gdzie
modlili si´ w∏adcy i proÊci ludzie, mówi∏ da-
lej ordynariusz wojskowy. Tam gromadzi∏ si´
naród w chwilach prób dziejowych, przeÊla-

dowaƒ. Tam znajdowa∏ otuch´, moc do wy-
trwania.
Czas „Herodowy”, cierpienia II wojny Êwiato-
wej zgotowane Polsce z Zachodu i Wschodu,
prze˝yte owocnie – w wiernoÊci Matce,
do której si´ uciekaliÊmy, wzmocni∏y KoÊció∏.
– Na ruinach i zgliszczach – mówi∏ Biskup
P∏oski – powsta∏o nowe ˝ycie KoÊcio∏a, który
sta∏ si´ bogatszy w Bo˝e moce. Ta Bo˝a moc
pozwoli∏a te˝ pokonaç si∏y ciemnoÊci, ideolo-
gi´ wrogà KoÊcio∏owi i jego Matce. 
Âwiadomy mocy wstawienniczej Matki Bo˝ej
u Syna, w obliczu zagro˝eƒ wiary w okresie
komunistycznym, Prymas Wyszyƒski wielo-
krotnie powierza∏ naród Jej opiece. Dlatego
te˝ zapytany przez Papie˝a Jana XXIII o fe-
nomen niezale˝noÊci polskiego KoÊcio∏a
w komunistycznym otoczeniu odpowiedzia∏,
˝e sà dwa êród∏a tej mocnej pozycji KoÊcio-
∏a w Polsce: ofiara m´czenników i opieka
Matki Bo˝ej.
M´˝ny Jej m´stwem Prymas Wyszyƒski rozpo-
czà∏ konsekwentnà obron´ KoÊcio∏a
przed atakami antykoÊcio∏a. Jego „Non po-
ssumus” postawi∏o wyraênà granic´ suweren-
noÊci spraw Bo˝ych wobec uzurpacji w∏adzy
komunistycznej: – „Gdy postawiono nas wo-
bec alternatywy – albo poddanie jurysdykcji
koÊcielnej jako narz´dzia w∏adzy Êwieckiej,
albo osobista wiara – wahaç si´ nie b´dzie-
my. Pójdziemy za g∏osem naszego apostol-
skiego powo∏ania i kap∏aƒskiego sumienia
(...). Rzeczy Bo˝ych na o∏tarzach Cezara sk∏a-

daç nam nie wolno. <Non possumus!>” 
(8 maja 1953 roku).
Biskup P∏oski przypomnia∏ wielkie dzie∏a
duszpasterskie Prymasa, które ocali∏y ducha
narodu, wÊród nich Wielkà Nowenn´
przed obchodami tysiàclecia Chrztu Polski.
Biskup P∏oski wskaza∏ rownie˝ na profetyczny
dar wielkiego Prymasa Tysiàclecia, który prze-
widzia∏ zagro˝enia dla duszy narodu, które
nadejdà w przysz∏oÊci. O tych zagro˝eniach
mówi∏ równie˝ duchowy syn Prymasa Wyszyƒ-
skiego Jan Pawe∏ II. To Papie˝ Polak na po-
czàtku III tysiàclecia ostrzega∏, ˝e wiele naro-
dów od wieków chrzeÊcijaƒskich wesz∏o
na drog´ milczàcej apostazji (odejÊcie
od wiary, laicyzacja, zoboj´tnienie religijne,
˝ycie tak, jakby Boga nie by∏o).
Wyraênie diagnozuje stan ducha wspó∏czesnej
Europy równie˝ Benedykt XVI, którego przywo-
∏a∏ w kazaniu Biskup P∏oski. Europa nie ma ju˝
wiary w wartoÊci, które stworzy∏y ten kontynent
– mówi∏ biskup – jest zm´czona duchowo.
èród∏em tego zm´czenia – podkreÊli∏ bp P∏oski
– jest egoizm, polegajàcy na ch´ci ˝ycia tylko
dla siebie. (...) Konstatujàc powiedzia∏bym, ˝e
Europie grozi utrata samej siebie, zaprzeczenie
samej siebie. Dowodem na to jest te˝ „nie”,
powiedziane wobec oczywistego faktu dotyczà-
cego jej poczàtków i chrzeÊcijaƒskiego dzie-
dzictwa. Ale mo˝emy mieç nadziej´, ˝e nawet
mniejszoÊç, jeÊli cechowaç jà b´dzie g∏´bokie
przekonanie i równie g∏´boka si∏a duchowa,
mo˝e odrodziç t´ starà Europ´. (kard. J. Ratzin-
ger, Wywiad dla KAI, lipiec 2004).
W∏adanie Maryi w duszach Polaków – pod-
kreÊli∏ na zakoƒczenie homilii Biskup P∏oski 
– nie jest przejawem polskiego szowinizmu.
Tak chcieliby widzieç oÊmieszanà polskà ma-
ryjnoÊç przeciwnicy KoÊcio∏a, nie rozumiejàcy
ewangelicznej g∏´bi. CzeÊç oddawana w Pol-
sce Maryi jest dojrza∏ym i g∏´bokim wyborem
wiernoÊci Chrystusowi i Jego Ewangelii, prze-
jawem wra˝liwoÊci religijnej narodu…

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

W Âwi´to Flagi RP, podczas Mszy Êwi´tej odpu-
stowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
pw. Matki Bo˝ej Królowej Polski, w dniu 2 ma-
ja 2007 roku, delegacja z Parafii Cywilno-Woj-
skowej pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej
z Warszawy-Bemowa przekaza∏a wotum
dzi´kczynne za 70 lat istnienia parafii. 

Dzi´kczynne wotum przynieÊli pielgrzy-
mi, którzy pokonali tras´ Bemowo-Cen-
trum Warszawy pieszo, pod przewodnic-
twem proboszcza parafii ks. pra∏. p∏k.
Jana Domiana. 
Zosta∏o ono wr´czone Biskupowi Polo-
wemu Wojska Polskiego gen. dyw. Tade-
uszowi P∏oskiemu przez delegacj´
w sk∏adzie: p∏k w st. spocz. dr Jan Pod-
górski, podchorà˝y WAT ¸ukasz Olejni-

czak oraz Barbara Bartoszczuk. Wotum
u stóp koronowanej figury Matki Bo˝ej umie-
Êci∏ proboszcz Katedry Polowej ks. pra∏. p∏k
Robert Mokrzycki. 

Jak powiedzia∏ ks. Domian, ten akt mia∏
na celu odnowienie duchowej ∏àcznoÊci
z matkà koÊcio∏ów wojskowych, Katedrà Po-
lowà. Warto podkreÊliç, ˝e takie samo wo-

tum zosta∏o przekazane dwa tygodnie
wczeÊniej Sanktuarium w Ostrej Bramie
w Wilnie i zosta∏o z∏o˝one przed obra-
zem Matki Bo˝ej Ostrobramskiej. 
Dzisiejsza uroczystoÊç to kolejne wyda-
rzenie spoÊród wielu zaplanowanych
w roku jubileuszowym boernerowskiej
parafii. 
Dzi´kczynne wotum to p∏askorzeêba wyko-
nana w srebrze, przedstawiajàca koÊció∏
parafialny w Warszawie-Bemowie oraz je-
go patronk´ Matk´ Bo˝à Ostrobramskà,
i umieszczona w ozdobnym etui. 

Ks. por. Witold Mach/zjk
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Biskup Polowy WP w Bazylice Êw. Krzy˝a: 

Królowa Polski, wierna, m´˝na, zwyci´ska i… zm´czona duchowo Europa
W uroczystoÊç NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja, Biskup Polowy Tadeusz P∏o-
ski przewodniczy∏ Mszy Êw. koncelebrowanej w Bazylice Êw. Krzy˝a. Na uroczystoÊç przybyli
przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych z panem prezydentem, zwierzchnikiem si∏
zbrojnych Lechem Kaczyƒskim na czele. Obecni byli równie˝ m.in: wicepremier Ludwik Dorn,
minister Antoni Macierewicz, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W∏adze woj-
skowe reprezentowa∏ minister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o, wiceminister Jacek
Kotas, szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gàgor. Przybyli równie˝ nowo mianowani ge-
nera∏owie z rodzinami. W t∏umie wiernych, którzy wype∏nili Bazylik´ Êw. Krzy˝a, mo˝na by-
∏o dostrzec tak zas∏u˝one postaci SolidarnoÊci jak pani Anna Walentynowicz.

Jubileuszowe Wotum dla Matki Bo˝ej Królowej Polski od parafian z Bemowa
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Âladem pu∏kownika Gebla
Na wileƒskiej Rossie le˝y ich wielu. Przedwo-
jennych rycerzy spod kresowych stanic.
Obroƒców katolickiej Polski przed bezbo˝-
nym sowieckim barbarzyƒstwem. Jego Êlady
sà do dziÊ jeszcze widoczne w przepi´knych
zabytkowych koÊcio∏ach zamienianych
na muzea ateizmu, na magazyny. Olejne
lamperie… a pod nimi cenne freski. Zatrzeç
Êlad pi´kna z Bo˝ej inspiracji, wymazaç
z serc wszelki Êlad Chrystusa. Nie uda∏o si´,
bo udaç si´ nie mog∏o. Tak jak nie uda∏o si´
usunàç trzech krzy˝y, które od wieków wyra-

sta∏y, jeden po drugim, nad Wilnem, Êwiad-
czàc o m´czeƒskiej ofierze pierwszych fran-
ciszkaƒskich misjonarzy, którzy przynieÊli po-
gaƒskiej Litwie chrzeÊcijaƒskà cywilizacj´
i kultur´. Ona nie pozwoli∏a; ca∏y czas czu-
wa∏a przecie˝ w Ostrej Bramie, w jagielloƒ-
skich królewskich kaplicach i kapliczkach,
w tylu wiernych polskich i litewskich sercach.
DziÊ wileƒskie koÊcio∏y zachwycajà przywró-
conym pi´knem. I wileƒska katedra pw. Êw.
Stanis∏awa, i koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a.
UÊmiecha si´ dziewcz´ca Miriam z Nazare-

tu, wykuta w bia∏ym baroku, gdy malutki Pan
Jezus próbuje wskoczyç Jej na kolana w ka-
tedralnej kaplicy Êw. Kazimierza Królewicza,
Patrona Litwy. To tu Zygmunt August bra∏ po-
tajemnie Êlub z Barbarà Radziwi∏∏ównà, któ-
rej szczàtki wraz z kilkoma innymi Jagiello-
nami spoczywajà w podziemiach katedry.
Posàg Âwi´tej Heleny ze z∏otym krzy˝em
znów wieƒczy szczyt katedry, chocia˝ sowieci
stràcili go w 1950 r. 
Przed cmentarzem na Rossie, jak na warcie,
czuwa nad nimi, nad herosami narodowej
sprawy i nad bezimiennymi szeregowcami

wojny 20. roku – ich ukochana Kresowa
Matka. Pod mundurem przecie˝, na ryngra-
fach odnajdywanych potem w katyƒskich
do∏ach Êmierci, by∏y Jej wizerunki. Nadal tu-
li ich wszystkich do swego zbola∏ego serca.
Jak Pieta z kowieƒskiego KoÊcio∏a trzyma
w obj´ciach cia∏o swego syna, odzianego
dziÊ w wotywnà srebrnà szat´, a siedem
srebrnych mieczy przeszywa jej serce – nie-
wyobra˝alna cicha boleÊç. 
¸askawa, Mi∏osierna, Bolesna – wiele twarzy,
wiele sukni, wiele wizerunków i tylko to nie-

pokalane serce, nieomylny znak rozpoznaw-
czy. Kochali jà i ci kresowi, i ci kongresowi
˝o∏nierze II Rzeczypospolitej. Jak˝e jà musia∏
czciç podpu∏kownik Leopold Gebel z war-
szawskiego Boernerowa, skoro b´dàc z ˝onà
w Wilnie w 1936 r., postanowi∏ zabraç Jà
do siebie, do swojego wojskowego, wówczas
jeszcze drewnianego, koÊció∏ka. Ten dar ˝o∏-
nierskiego serca, dar Górala – który dumnie
co niedziela w boernerowskiej kaplicy meldo-
wa∏ si´ swojej kresowej Madonnie w mundu-
rze Podhalaƒczyka – zapoczàtkowa∏ 70-let-
nià histori´ najstarszej dziÊ na Bemowie
wspólnoty rzymskokatolickiej – KoÊcio∏a Gar-
nizonowego pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej.
Niekwestionowana Królowa tej wspólnoty
nadal ws∏uchuje si´ mi∏osiernie w rytm ˝o∏-
nierskich serc. Wskazuje na swego przeba-
czajàcego Syna, gdy przygniata ci´˝ar grze-
chu, gdy sumienie obola∏e po latach niewier-
noÊci. To parafia zbrojna dziÊ w pot´˝ne or´-
downictwo; od kwietnia 2005 r. ∏aski dla pa-
rafian wyprasza te˝ siostra Faustyna, obec-
na na Boernerowie w swych relikwiach. Spo-
glàda z witra˝a w nowej kaplicy Mi∏osierdzia
Bo˝ego na le˝àcà przed nià ksi´g´ intencji
modlitewnych. Ten zapis b∏agaƒ i wdzi´czno-
Êci za Mi∏osierdzie bez granic zawieêli piel-
grzymi z boernerowskiej parafii jako wotum
jubileuszowe do Wilna na pielgrzymk´,
do Matki Mi∏osierdzia. W sobot´ 21 kwietnia
2007 r. wr´czy∏a jà kustoszowi Ostrej Bramy
Pani Jolanta Kiersikowska, ze wspólnoty ró-
˝aƒca rodzin boernerowskiej parafii.
Z Boernerowa w piàtkowy ranek 20 kwietnia
2007 r. wyruszy∏o w stron´ Wilna pi´ç auto-
karów wojskowej pielgrzymki. Jechali pod-
chorà˝owie z WAT, dowódcy jednostek woj-
skowych stacjonujàcych na terenie parafii
i ich podw∏adni, rodziny wojskowe, emeryci,
pracownicy cywilni wojska w sile ok. 250
osób. JechaliÊmy w pierwszym – w tym,
gdzie zgromadzi∏a si´ najaktywniejsza gru-
pa parafian. Tu dowodzi∏ Ks. Krzysztof Jam-
rozik i Pani Teresa Kaczmarek, z parafià
zwiàzana od ponad 50 lat. Niestrudzo-
na szefowa Caritas, organizatorka wielu
pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, ko-
bieta-instytucja. Tu Pan Jerzy Raczek, krajo-
znawca, autor ksià˝ki „Boernerowo i jego
Êwiàtynia” ofiarowa∏ swojà ksià˝k´ naszej
wileƒskiej przewodniczce Pani Jadwidze.

…jak zdrowie
W uliczce prowadzàcej do Ostrej Bramy Po-
lka z Wilna zach´ca do kupienia Kuriera Wi-
leƒskiego… Polskie s∏owo, polska prasa. Ja-
kie to wa˝ne dla Polaków z Wileƒszczyzny.
– Pó∏tora roku trwa∏y negocjacje z w∏adzami
Kowna, by na tablicy poÊwi´conej Mickiewi-
czowi napisaç to jedno zdanie po polsku, tak
dobrze znane Polakom: Litwo, Ojczyzno mo-
ja – opowiada nasza przewodniczka na ryn-
ku w Kownie…
Wraca wspomnienie sprzed lat. Grupa stu-
dentów polonistyki z Uniwersytetu Warszaw-
skiego jedzie na Litw´, na wypraw´ nauko-
wà Êladami Mickiewicza na Litwie. Jest rok
1975. Spotkanie ze studentkà Filologii pol-
skiej na Uniwersytecie Wileƒskiem, Polkà
z Wilna. Towarzyszy jej komsomolec – ide-
ologiczna przyzwoitka. To jej strwo˝one spoj-
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Tam, gdzie bijà 
dwa Mi∏osierne Serca

Ca∏a jest przytuleniem. Jej smuk∏e d∏onie – skrzy˝owane na sercu. A ono ca∏e wype∏nione Nim
– Bogiem. Z wileƒskiej Ostrej Bramy bije blask mi∏oÊci wszechogarniajàcej, w której mieÊci
si´ i Litwa, i Polska, i Ukraina, i Bia∏oruÊ, i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy wzywajà jej
matczynego wstawiennictwa. To serce bije przecie˝ w rytm Serca Syna… Z Jego przebitego
serca na obrazie (Jezu, ufam Tobie) promieniujà dziÊ dwa strumienie wielkich ∏ask. O tej sa-
mej uzdrawiajàcej mocy. I z tego obrazu, który dziÊ wisi w KoÊciele Âwi´tego Ducha – gdzie
modli∏a si´ Êw. Faustyna i Jan Pawe∏ II – i z tego w sàsiedniej kaplicy Mi∏osierdzia Bo˝ego,
gdzie zosta∏ przeniesiony obraz Eugeniusza Kazimierowskiego, a gdzie przez rok s∏u˝y∏ Bogu
ksiàdz Sopoçko, spowiednik Êw. Faustyny.
– By∏ nawet taki moment, ˝e wileƒskie obrazy Matki i Syna wisia∏y razem. Obraz Jezusa Mi-
∏osiernego wisia∏ na zewnàtrz ostrobramskiej kaplicy – opowiada Pani Jadwiga Kudirko, 
Polka z wileƒskiego Antokolu, przewodniczka pielgrzymów, parafian z Boernerowa.

Parafianie z KoÊcio∏a M.B. Ostrobramskiej przekazujà wotum w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. 
Fot. ks. pp∏k Zbigniew K´pa
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rzenie i b∏aganie w g∏osie, gdy na chwil´ jej
towarzysz uda∏ si´ w przerwie do toalety. 
– Nie zadawajcie takich pytaƒ, bo b´d´ mia-
∏a straszne k∏opoty. Jeden z moich kolegów
zapyta∏ wtedy: jak wyglàda swoboda praktyk
religijnych wÊród studentów. OczywiÊcie
us∏yszeliÊmy wyuczonà propagandowà wer-
sj´ z ust komsomolca, a w przerwie smutnà
wersj´ prawdziwà. To w∏aÊnie w Kownie
obowiàzywa∏ wówczas absolutny zakaz swo-
bodnego poruszania si´, mogliÊmy tylko
pod czujnym okiem przewodników biura po-
dró˝y „Sputnik” spotkaç si´ w szkole, gdzie
Mickiewicz by∏ nauczycielem...
Nasza pielgrzymkowa przewodniczka, Pani
Jadwiga Kudirko jest absolwentkà wileƒskiej
polonistyki, autorkà pierwszego, i to w j´zyku
polskim przewodnika po Kownie i ksià˝eczki,
która okaza∏a si´ pielgrzymkowym bestselle-
rem „Wilno w ich ˝yciu, Litwa w ich twórczo-
Êci”. Wszyscy szukali jej w przykoÊcielnych
sklepikach, by zdobyç dedykacj´ Pani Jadwi-
gi. Mo˝e to ju˝ ostatni, co tak poloneza wo-
dzi, mo˝e to ju˝ ostatnia, co tak pi´knie
po polsku, ze Êpiewnym kresowym akcen-
tem, opowiada o polskich Êladach na Wi-
leƒszczyênie? To opowieÊç porywajàca, prze-
platana strofami naszych romantycznych
mocarzy ducha Mickiewicza, S∏owackiego.
Czy Polacy znad Wis∏y i Odry potrafià jeszcze
z takim ˝arem, s∏yszalnym w ka˝dym s∏owie,

kochaç Ojczyzn´, jak ta Polka znad Niemna,
Wilii i Wilenki? Litewscy Polacy na co dzieƒ
zdajà swój egzamin z pami´ci i to˝samoÊci,
o której tak pi´knie w ostatniej ksià˝ce mówi∏
nasz rodak – Jan Pawe∏ II.
I to On, jak przypomnia∏ przed obliczem Kre-
sowej Madonny Biskup Polowy Tadeusz P∏oski
– jak my wszyscy – pielgrzymi z Boernerowa,

tak wiele zawdzi´czamy Kresowej Madonnie.
Bo przecie˝ „zdrowie w Twej obronie”, jak
ÊpiewaliÊmy w Godzinkach o Niepokalanym
Pocz´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny.
„Kiedy mog∏em kontemplowaç oblicze Mat-
ki Bo˝ej w Sanktuarium w Ostrej Bramie w
Wilnie – wspomina∏ Jan Pawe∏ II – skierowa-
∏em do Niej s∏owa wielkiego polskiego po-
ety, Adama Mickiewicza: Panno Êwi´ta, co
Jasnej bronisz Cz´stochowy i w Ostrej Êwie-
cisz Bramie… jak mnie… do zdrowia po-
wróci∏aÊ cudem! Powiedzia∏em to na koniec
modlitwy ró˝aƒcowej odmówionej w Sank-
tuarium Ostrobramskim i g∏os mi si´ za∏a-
ma∏” (13 maja 1994).
Zdrowie naszego polskiego ducha, zdrowie
litewskiego ducha, niegdyÊ zjednoczonych
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w uf-
nym powierzeniu si´ dwóm mi∏osiernym Ser-
com – Matki Bo˝ej Ostrobramskiej i Jezusa
Mi∏osiernego. Sub tuum praesidium, Mater
Misericordia, Jezu, ufamy Tobie.
Na niedzielnej Eucharystii w KoÊciele Âwi´tego
Ducha, gdzie gromadzà si´ Polacy z Wilna,
gdzie modli∏a si´ Faustyna i Êwi´ty porucznik
Rafa∏ Kalinowski, pop∏yn´∏a solidarna modli-
twa za naszych rodaków na Wschodzie.
A panià Jadwig´ po˝egnaliÊmy gromko wy-
Êpiewanymi ˝yczeniami: I zdrowia, i szcz´-
Êcia, i b∏ogos∏awieƒstwa przez serce Maryi.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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W dniu 21 kwietnia 2007 roku Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski
oraz Biskup Polowy Litwy Eugeniu Bartulis ce-
lebrowali Msz´ Êw. przed cudownym obrazem
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej w Wilnie dla piel-
grzymów z Parafii Wojskowej z Warszawy-Be-
mowa. 
Przed obrazem Matki Bo˝ej Ostrobramskiej
zgromadzi∏o si´ ponad 250 pielgrzymów.
Msz´ Êw. oprócz biskupów polowych cele-
browa∏o czterech kapelanów wojskowych
z Polski oraz dwóch kapelanów wojskowych
z Litwy. WÊród pielgrzymów by∏ m.in. Wice-
minister Obrony Narodowej Jacek Kotas.
Przed Mszà Êw. Biskup Polowy gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski wraz z Wiceministrem MON
oraz pielgrzymami oddali czeÊç Marsza∏ko-
wi Józefowi Pi∏sudskiemu oraz ˝o∏nierzom,
których mogi∏y znajdujà si´ na cmentarzu
na Rossie w Wilnie. 
W pielgrzymce wzi´li udzia∏ m.in. Wicemini-
ster MON Jacek Kotas, Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski, Do-
wódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Ta-
deusz Gilarski, Komendant Wojskowej Aka-
demii Technicznej gen. bryg. Adam Sowa,
dowódca 3. Warszawskiej Brygady Obrony
Przeciwlotniczej gen. bryg. Ryszard Szulich,
Burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo Jaro-
s∏aw Dàbrowski, szef Biura Ochrony Rzàdu
p∏k Andrzej Pawlikowski, Wiceadmira∏ Ma-
rian Prudzienica z Dowództwa Operacyjnego
MON, kanclerz WAT gen. bryg. w st. spocz.
Jan Klejszmit, Komendant Garnizonu War-
szawa p∏k Wies∏aw Grudziƒski, dziekan War-
szawskiego Dekanatu Wojskowego ks. pra∏.
p∏k Jan Domian. 

W kazaniu Biskup Polowy powiedzia∏ m.in.:
„Maryja objawia Êwiatu mi∏osiernà mi∏oÊç,
przybli˝a jà ludziom w sposób szczególnie
owocny. Pokazuje, jak wielkà moc ma mi∏o-
sierdzie. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e objawianie
to – jak wyjaÊnia Papie˝ Jan Pawe∏ II – „opie-
ra si´ w Bogarodzicy o szczególnà podatnoÊç
macierzyƒskiego serca, o szczególnà wra˝li-
woÊç, o szczególnà zdolnoÊç docierania
do wszystkich, którzy t´ w∏aÊnie mi∏osiernà mi-
∏oÊç naj∏atwiej przyjmujà ze strony Matki”.
Ona, nazwana Matkà Mi∏osierdzia, ma dla

nas litoÊciwe, macierzyƒskie serce, sk∏aniajàce
Jà do okazywania nam mi∏osierdzia. KiedyÊ
wspó∏dzia∏a∏a z Chrystusem dla objawienia
si´ pe∏ni mi∏osierdzia, dzisiaj zaÊ budzi w ludz-
kich sercach nadziej´ na Bo˝e zmi∏owanie
i prowadzi ludzi do êróde∏ Bo˝ego mi∏osier-
dzia. Ona jest Matkà Bo˝ego Mi∏osierdzia:
w Niej i przez Nià objawia si´ Êwiatu wielkoÊç
i bogactwo Bo˝ych zmi∏owaƒ.”
Ordynariusz Wojskowy zawierzy∏ Matce Bo-
˝ej Ostrobramskiej Parafi´ Cywilno-Wojsko-
wà w Warszawie-Bemowie. Proboszcz parafii
wr´czy∏ kustoszowi Sanktuarium Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej w Ostrej Bramie ks. pra∏. Ja-
nowi Kasiukiewiczowi jubileuszowe wotum
– wykonany w srebrze wizerunek koÊcio∏a
pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej oraz ksi´g´
intencji spisanà przez parafian z Warszawy-
-Bemowa. 
Rok 2007 jest rokiem jubileuszowym dla Para-
fii Wojskowo-Cywilnej pw. M.B. Ostrobram-
skiej w Warszawie-Bemowie.
W uroczystoÊç odpustowà M.B. Ostrobram-
skiej, Patronki parafii, w dniu 16 listopada
1936 roku przekazano obraz Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej przywieziony z Wilna. Data ta
jest poczàtkiem rodzenia si´ Wspólnoty Para-
fialnej.
W Êwi´to Bo˝ego Cia∏a 1937 roku koÊció∏
na Bemowie zosta∏ poÊwi´cony przez Biskupa
Polowego Wojska Polskiego Józefa Gawlin´. 
Mimo trudnych lat okupacji, po wojnie, w cza-
sie rzàdów w∏adzy komunistycznej i nasilonych
represji wobec przejawów i miejsc kultu, para-
fia na Bemowie ustawicznie znajduje si´
w ciàg∏ym rozkwicie ˝ycia duchownego. 

Ks. pp∏k Zbigniew K´pa
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Modlitwa przed obrazem Jezusa Mi∏osiernego w Kaplicy
Mi∏osierdzia Bo˝ego w Wilnie.

Fot. Piotr Sroczyƒski

Parafia Wojskowo-Cywilna z Bemowa u Matki Mi∏osierdzia
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W sk∏ad delegacji, której przewodniczy∏
min. W∏adys∏aw Stasiak – Szef Biura Bez-
pieczeƒstwa Narodowego, jego zast´pca
gen. bryg. Roman Polko i min. Jacek Ko-
tas – Podsekretarz Stanu MON, wchodzili
tak˝e przedstawiciele Rady Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa, na czele z jej
Sekretarzem Generalnym Andrzejem Prze-
woênikiem. Przedstawiciele polskich w∏adz
z∏o˝yli wieƒce i zapalili znicze pod pomni-
kiem upami´tniajàcym Polaków – ˝o∏nie-
rzy Armii gen. W∏adys∏awa Andersa i oso-
by cywilne, zmar∏ych i pochowanych
na terenie tego kraju. Przy pomniku stan´-
∏a asysta honorowa Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP.
13 kwietnia w godzinach popo∏udniowych
bp P∏oski spotka∏ si´ z uzbeckà Polonià. Bi-
skup Polowy WP przekaza∏ pomoc charyta-
tywnà dla miejscowej ludnoÊci. Caritas Or-
dynariatu Polowego WP wraz z Caritas Pol-
ska przekaza∏y 17 kartonów lotniczych le-
ków i 10 kartonów lotniczych obuwia.
– Jest to symbol naszej wdzi´cznoÊci za po-
moc okazywanà Polakom przebywajàcym

na terenach Uzbeki-
stanu w czasie II woj-
ny Êwiatowej – powie-
dzia∏ bp P∏oski. 
Biskup Polowy Tade-
usz P∏oski i bp Jerzy
Maculewicz – admini-
strator apostolski Uz-
bekistanu celebrowali
14 kwietnia br. Msz´
Êw. polowà na Pol-
skim Cmentarzu Wo-
jennym w Guzar.
W tym dniu dokona-
no otwarcia tego
cmentarza. Zosta∏ on
odnowiony ze Êrod-
ków Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa. Biskup Po-
lowy WP poÊwi´ci∏ ne-
kropoli´, na której
wraz z bp Maculewi-
czem rozsypa∏ ziemi´
z Polski. 
W kazaniu bp P∏oski
przypomnia∏, ˝e w la-
tach 1940-41 w∏adze
ZSRR dokona∏y czte-
rech wielkich operacji
deportacyjnych z ziem
polskich: w lutym,

kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz na
prze∏omie maja i czerwca 1941 r. Tysiàce
Polaków: m´˝czyzn, kobiet i dzieci, zwol-

nionych z sowieckich ∏agrów, na wieÊç
o powstaniu polskiego wojska, zdà˝a∏o
do miejsc stacjonowania tworzàcych si´
jednostek.
Bp P∏oski zaznaczy∏, ˝e w Republikach
Ârodkowoazjatyckich panowa∏y wyjàtkowo
niekorzystne warunki klimatyczne i z∏e wa-
runki sanitarne. Epidemie tyfusu, malarii
i dyzenterii dziesiàtkowa∏y os∏abionych
i wyg∏odzonych ludzi. ÂmiertelnoÊç by∏a
ogromna. Od lutego do koƒca sierpnia
1942 r. zmar∏o tam ponad 3100 polskich
˝o∏nierzy. ÂmiertelnoÊç wÊród ludnoÊci cy-
wilnej, skupionej wokó∏ jednostek, by∏a
jeszcze wi´ksza. Niektórzy historycy poda-
jà liczb´ ponad 10 tys. osób. „Najwi´cej
Polaków zmar∏o w Uzbekistanie. Nie
wszystkie miejsca pochowania uda∏o si´
zlokalizowaç, nie wszystkie nazwiska usta-
liç” – powiedzia∏ kaznodzieja.
W dniu 6 czerwca 1942 r. Biskup Polowy
Józef Feliks Gawlina rozpoczà∏ trzymie-
si´cznà wizytacj´ oddzia∏ów Armii Polskiej
w ZSRR gen. dyw. W∏adys∏awa Andersa
– w Uzbekistanie, Tad˝ykistanie, Kirgizji
i Kazachstanie, przebywajàc ∏àcznie oko∏o
5 tys. kilometrów. W czasie tej wizytacji bp
Gawlina udzieli∏ sakramentu bierzmowa-
nia oko∏o 5 500 ˝o∏nierzom i polskim
uchodêcom cywilnym oraz Êwi´ceƒ ka-
p∏aƒskich trzem diakonom. 30 sierpnia
1942 r. w Jangi-Jul bp Gawlina wyg∏osi∏
„Kazanie po˝egnalne do Polaków”, którym
nie zezwolono na ewakuacj´ i zmuszono
do pozostania w Rosji Sowieckiej i nast´p-
nego dnia, ostatnim kolejowym transpor-
tem ewakuacyjnym, opuÊci∏ ZSRR. 
W Archiwum Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego zachowa∏ si´ orygina∏ wyg∏o-
szonego wówczas kazania. Po redakcyj-
nym opracowaniu zostanie ono zamiesz-
czone na stronie internetowej Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego. 

Rafa∏ Chromiƒski
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Biskup Polowy WP 
poÊwi´ci∏ Polski Cmentarz Wojenny w Guzar

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski i Biskup Jerzy Maculewicz – administrator apo-
stolski w Uzbekistanie celebrowali 13 kwietnia w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Serca Jezusa
w Taszkiencie nabo˝eƒstwo dzi´kczynne w intencji polskich ˝o∏nierzy spoczywajàcych
na cmentarzach z Uzbekistanie. UroczystoÊç otwarcia i poÊwi´cenia Polskiego Cmentarza
Wojennego w Guzar odby∏a si´ 14 kwietnia br. UroczystoÊci w Uzbekistanie zorganizowano
pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
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Od 24 do 27 marca 2007 r. trwa∏y w parafii gar-
nizonowej w Radomiu Misje Âwi´te po∏àczone
z peregrynacjà obrazu Chrystusa Mi∏osiernego
i relikwiami Êw. Faustyny Kowalskiej. Misje pro-
wadzi∏ ks. kmdr por. Zbigniew K∏usek – pro-
boszcz parafii garnizonowej w Wa∏czu. W sobot´
(24 marca br.) uroczystej koncelebrze przewod-
niczy∏ pasterz diecezji radomskiej ks. Bp Zyg-
munt Zimowski. W UroczystoÊç Zwiastowania
Paƒskiego, 26 marca br., w Radomiu zameldowa∏
si´ Biskup Polowy WP – gen. dyw. Tadeusz P∏oski,
który wraz z kapelanami sprawowa∏ Eucharysti´
w koÊciele garnizonowym o godz. 12. Przed Mszà
Êw. Ordynariusz Wojskowy przywita∏ si´ ze sztan-
darem, kompanià honorowà oraz poÊwi´ci∏ o∏-
tarz i tabernakulum. W kazaniu Bp P∏oski zaape-
lowa∏ do wiernych o podj´cie Duchowej Adopcji
Dziecka Pocz´tego. 

Biskupowi Polowemu WP asystowa∏ w Liturgii
diakon Krzysztof Szpyt, alumn Seminarium Woj-
skowego, który przyjmie Êwi´cenia prezbiteratu
– 26 maja br. w koÊciele garnizonowym w D´-
blinie. 
Nawiàzujàc do Dnia Âwi´toÊci ˚ycia obchodzo-
nego w UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego Bp
P∏oski zach´ci∏ do refleksji nad wartoÊcià ludz-
kiego ̋ ycia. Zaapelowa∏ do wiernych o podj´cie
Duchowej Adopcji Dziecka Pocz´tego. 
We Mszy Êw. uczestniczyli gen. bryg. pilot An-
drzej B∏asik, Komendant-Rektor WSOSP, p∏k pilot
Marek Bylinka, zast´pca Komendanta-Rektora
WSOSP, p∏k pilot Jerzy Chojnowski, dowódca 
2. OSL-Radom, pp∏k Krzysztof Baranowski, Ko-
mendant 1. Komendy Lotniska Radom, Ryszard
Chwa∏ek, Wiceprezydent Miasta Radomia. Pod-
czas Mszy Êw. pieÊni wykonywa∏a Orkiestra Gar-

nizonu Radom; kapelmistrzem orkiestry jest kpt.
S∏awomir åwiek. Msz´ Êw. z Biskupem Polowym
WP koncelebrowali ks. p∏k Janusz Radzik, dzie-
kan Si∏ Powietrznych i miejscowy proboszcz, ks.
pp∏k Henryk Burzyƒski, ks. p∏k Marian Kmieci-
kowski, ks. prof. Marian Tomasik, który wspiera
w pos∏udze duszpasterskiej w radomskim ko-
Êciele garnizonowym ks. proboszcza i ks. kmdr
por. Zbigniew K∏usek, rekolekcjonista. 
Przed rozes∏aniem bp P∏oski odczyta∏ dekret Sto-
licy Apostolskiej wynoszàcy ks. p∏k Janusza Ra-
dzika – dziekana Si∏ Powietrznych i proboszcza
parafii garnizonowej w Radomiu – do godnoÊci
kapelana Jego ÂwiàtobliwoÊci (pra∏ata) i wr´-
czy∏ mu pas pra∏acki. Na zakoƒczenie odÊpie-
wano hymn Bo˝e coÊ Polsk´, a po b∏ogos∏a-
wieƒstwie Biskupa Polowego WP wierni uca∏o-
wali relikwie Êw. siostry Faustyny. tp

W dniach 18–21 kwietnia 2007 odby∏y si´ Misje
Âwi´te w Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Êw. Mi-
cha∏a Archanio∏a w Miƒsku Mazowieckim. Misje
prowadzi∏ ks. kpt. Tomasz Paroƒ. 
Na rozpocz´cie Misji do parafii przyby∏ Wika-
riusz Generalny Kurii Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego ks. p∏k pra∏. Stanis∏aw ˚arski,
który celebrowa∏ Msz´ Êw. rozpoczynajàcà Mi-
sje Âwi´te w Garnizonie Miƒsk Mazowiecki. 
O godzinie 18.00 kopia cudownego obrazu
w asyÊcie ˚andarmerii Wojskowej z Oddzia∏u
Specjalnego z Miƒska Mazowieckiego zosta∏a
wprowadzona na teren Oddzia∏u Specjalnego
˚W, gdzie ks. p∏k Andrzej Molendowski, pro-
boszcz parafii tutejszej, przywita∏ cudowny obraz
Mi∏osierdzia Bo˝ego i relikwie Êw. siostry Fausty-
ny Kowalskiej, a nast´pnie w asyÊcie kompanii
honorowej 23. Bazy Lotniczej, pocztów sztanda-
rowych 23. Bazy Lotniczej, 1. eskadry lotnictwa

taktycznego i Oddzia∏u Specjalnego ˚W,
przy udziale licznie przyby∏ych ksi´˝y z okolicz-
nych parafii, udali si´ wszyscy na fundamenty
nowo budowanej Êwiàtyni pw. Êw. Micha∏a Ar-
chanio∏a w Miƒsku Mazowieckim. W imieniu
wiernych parafii obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego i re-
likwie Êw. s. Faustyny Kowalskiej powitali: ko-
mendant powiatowy policji podinspektor Da-
riusz Pergo∏, szef sztabu OS˚W pp∏k dypl. Zenon
Trendowicz oraz dowódca 1. eskadry lotnictwa
taktycznego pp∏k dypl. pil. Robert Cierniak.
W ramach Misji Êw. w parafii zosta∏a równie˝
odprawiona Eucharystia po∏àczona z sakramen-
tem namaszczenia chorych. Obraz i relikwie pe-
regrynowa∏y tak˝e do klasztoru ss. Karmelitanek.
Na terenie 23. Bazy Lotniczej zosta∏a odpra-
wiona 20 kwietnia Msza Êwi´ta polowa, w któ-
rej wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze, na czele z dowódcà
pp∏k. dypl. Dariuszem Zab∏ockim.

Ostatni dzieƒ pobytu obrazu w parafii rozpo-
czà∏ si´ od wspólnego odmówienia cz´Êci
chwalebnej ró˝aƒca, nast´pnie odby∏a si´ Ad-
oracja prowadzona przez m∏odzie˝ z naszej
parafii, a w po∏udnie parafianie wzi´li udzia∏
w modlitwie Anio∏ Paƒski po∏àczonej z naukà
dla dzieci i m∏odzie˝y. Ca∏e uroczystoÊci zakoƒ-
czone zosta∏y Mszà Êw. z odpustem zupe∏nym. 

ks. p∏k Andrzej Molendowski

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

Parafia Wojskowa pw. Êw. Stanis∏awa Biskupa
w Radomiu (24–27 marca 2007)

Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Êw. Micha∏a Archanio∏a
w Miƒsku Mazowieckim (18–21 kwietnia 2007)

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 Woj-
skowy przedstawi∏ histori´ powo∏ania Êw. sio-
stry Faustyny oraz histori´ kultu Mi∏osierdzia
Bo˝ego. Powo∏ujàc si´ na s∏owa zapisane
w Dzienniczku Êw. Faustyny, Biskup Polowy za-
ch´ci∏ wszystkich, a szczególnie m∏odzie˝,
do modlitwy, „... która jest pot´˝nym Êrod-
kiem, i˝ powstrzymuje gniew Bo˝y, odsuwa
kar´...”; zach´ci∏ równie˝ do odmawiania ko-
ronki do Mi∏osierdzia Bo˝ego. Opraw´ litur-
gicznà przygotowa∏a m∏odzie˝. 
Msz´ Êwi´tà wraz z Ksi´dzem Biskupem konce-
lebrowa∏ ks. p∏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 bo-
isku sportowym, na którym rozgrywane sà
mecze, tak jak rozgrywany w tym dniu Polska
– Armenia.
Po Mszy Êw. Biskup Tadeusz P∏oski wraz z ka-
p∏anami modli∏ si´ przed obrazem Jezusa Mi-
∏osiernego i relikwiami Êw. Faustyny.

ks. pp∏k Jan Osiƒski

Parafia Wojskowo-Cywilna pw. NMP Królowej Polski
w Kielcach (28–31 marca 2007)
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Biskup P∏oski, nawiàzujàc do uroczystoÊci
konsekracji Êwiàtyni, powiedzia∏: „Od dzi-
siaj, ufajàc w Bo˝e Mi∏osierdzie, b´dziecie
przychodziç do tego pi´knego koÊcio∏a
garnizonowego, który za kilkanaÊcie minut
b´dzie konsekrowany, czyli oddany na w∏a-
snoÊç Panu Bogu. Ta Êwiàtynia jest takim
wspó∏czesnym miejscem, w którym mo˝ecie

poczuç obecnoÊç mi∏oÊci Pana Boga, jak
równie˝ Jego dzia∏anie w sakramentach
Êwi´tych. Ka˝da Êwiàtynia jest domem mo-
dlitwy, domem Bo˝ym i bramà niebios. Tu-
taj, pod przewodnictwem waszego kapela-
na, ksi´dza majora Miros∏awa Biernackie-
go, b´dziecie gromadziç si´ na Eucharystii.
Tutaj, przy chrzcielnicy, b´dzie rozpoczyna-

∏o si´ ˝ycie duchowe, jako przybranego
dziecka Bo˝ego, ka˝dego nowo narodzo-
nego chrzeÊcijanina waszej wspólnoty.
Równie˝ tutaj b´dziecie ˝egnaç tych, którzy
przekroczà granic´ doczesnej rzeczywisto-
Êci. KoÊció∏ pw. Matki Boskiej Ró˝aƒcowej
b´dzie dla Was miejscem wyciszenia
od zgie∏ku i ha∏asu Êwiata, i ws∏uchiwania
si´ w S∏owo Bo˝e, umacniania swojej wiary
i si∏ duchowych przez przyjmowanie pokar-
mu eucharystycznego. Ta wojskowa Êwiàty-
nia b´dzie s∏u˝y∏a i pomaga∏a Wam w kro-
czeniu prawid∏owà drogà ˝ycia. Ka˝dego
dnia b´dziecie uwielbiaç waszà Patronk´,
Êpiewajàc Litani´ Loretaƒskà ku Jej czci, czy
te˝ modlàc si´ na ró˝aƒcu. Tutaj b´dziecie
odbywaç swoje rekolekcje, które majà po-
ruszyç sumienia, wzbudziç refleksj´
nad waszym ˝yciem, nad waszym stosun-
kiem do Boga i bliêniego, i które b´dà na-
prowadzaç was na s∏usznà drog´, je˝eli
z niej zejdziecie”.
Po homilii Biskup dokona∏ namaszczenia
Êcian koÊcio∏a. Fakt konsekracji koÊcio∏a
zosta∏ upami´tniony w formie spisanego
dokumentu, który podpisali: Biskup Polowy
WP, Dowódca MW, Dowódca 8. FOW,
kmdr por. Lucjan Mazur – dowódca garni-
zonu, ks. mjr Miros∏aw Biernacki – pro-
boszcz parafii wojskowej oraz pozosta∏e
osoby, najbardziej zas∏u˝one przy powsta-
waniu i budowie koÊcio∏a. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. delegacja para-
fian oraz m∏odzie˝y bierzmowanej podzi´-
kowa∏a Ksi´dzu Biskupowi za konsekracj´
koÊcio∏a i udzielony sakrament.
Wizyta dostojnych goÊci zosta∏a zakoƒczo-
na wspólnym obiadem. KoÊció∏ w Dziwno-
wie jest drugà Êwiàtynià w Ordynariacie Po-
lowym wzniesionà przez ks. mjr. Miros∏awa
Biernackiego.

Opracowa∏a Joanna Piwiƒska
Zdj´cia ks. pp∏k Zbigniew K´pa

8 Rok XVI nr 9 (337)

Konsekracja koÊcio∏a w Dziwnowie
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski dokona∏ 15 kwietnia 2007 roku konsekracji ko-
Êcio∏a garnizonowego pod wezwaniem Matki Boskiej Ró˝aƒcowej w Dziwnowie. 
Na uroczystoÊç przybyli: admira∏ floty Roman Krzy˝elewski, Dowódca MW, Dowódca 8. FOW
kontradmira∏ Jerzy Lenda, ks. kmdr Bogus∏aw Wrona – dziekan MW, duchowieƒstwo diece-
zji szczeciƒsko-kamieƒskiej oraz Jaros∏aw Siomka – burmistrz Dziwnowa, Marek Lisowski 
– Przewodniczàcy Rady Miasta, a tak˝e liczni goÊcie i parafianie. Podczas uroczystej Mszy
Êwi´tej Biskup udzieli∏ sakramentu bierzmowania m∏odzie˝y z rodzin wojskowych. Sakra-
ment przyj´∏o 16 dziewczàt i ch∏opców.
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Prezentacja ksià˝ki „Jezus z Nazaretu.
Od chrztu w Jordanie do Przemienienia” au-
torstwa Papie˝a Benedykta XVI odby∏a si´ 
16 kwietnia, w dniu jego 80. urodzin, w siedzi-
bie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.
Ojciec Âwi´ty wyznaje we wst´pie: „Ksià˝ka
o Jezusie, której cz´Êç pierwszà chc´ teraz od-
daç w r´ce czytelników, jest owocem mojej
d∏ugiej wewn´trznej drogi”. Zaczà∏ jà pisaç,
gdy by∏ jeszcze kardyna∏em. Prezentacje pa-
pieskiej ksià˝ki odby∏y si´ dziÊ we W∏oszech,
Niemczech i Polsce. Po niemiecku wyda∏o je
wydawnictwo Herder, po w∏osku Rizzoli,
a po polsku Wydawnictwo M. 

Ksià˝ka zawierajàca ponad 300 stron ma 10
rozdzia∏ów przybli˝ajàcych osob´ Jezusa
Chrystusa i jego dzie∏o zbawcze. Autor przy-
bli˝a kolejne etapy publicznego ˝ycia Jezusa,
rozpoczynajàc od chrztu w Jordanie, kuszenia
i g∏oszenia Ewangelii o królestwie Bo˝ym. Na-
st´pnie przybli˝a Kazanie na Górze, Modlitw´
Paƒskà, powo∏anie uczniów i Chrystusowe
przypowieÊci. Ojciec Âwi´ty zatrzymuje si´
nad wielkimi i wymownymi symbolami
z Ewangelii Janowej, którymi sà woda, krzew
winny, wino, chleb i pasterz. Przybli˝a tak˝e
scen´ wyznania Piotra i Przemienienie na Gó-
rze Tabor. Ostatni, 10. rozdzia∏ nosi tytu∏: „Je-
zus mówi o sobie”. Omawia trzy wyra˝enia,
którymi okreÊla∏ si´ Jezus: „Syn Cz∏owieczy”,
„Syn” oraz „Ja jestem”.
Ksià˝ka „Jezus z Nazaretu”, b´dàca pierwszà
cz´Êcià wi´kszej ca∏oÊci poÊwi´conej przez
Benedykta XVI poszukiwaniom „oblicza Pa-

na”, ma nie tylko osobisty
charakter, ale i styl zbli˝ony
do prywatnej rozmowy. Nar-
racj´, prowadzonà w pierw-
szej osobie, przeplatajà takie
zwroty, jak „na ile by∏em
do tego zdolny”, „na ile si´
orientuj´” czy „jak mi si´ wy-
daje” – pisze red. Marek Leh-
nert, rzymski korespondent
KAI.
Ojciec Âwi´ty stawia równie˝
odwa˝ne pytania: „Gdyby-
Êmy dzisiaj mieli dokonaç wy-
boru, czy Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, Syn
Ojca, mia∏by jakàÊ szans´? Czy my w ogóle
znamy Jezusa? Czy Go rozumiemy? Czy mo-
˝e zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, nie musimy
z ca∏ych si∏ próbowaç poznawaç Go ca∏kiem
na nowo?”. 
Konferencj´ prowadzi∏ znany dziennikarz „Ty-
godnika Powszechnego” Marek Zajàc, który
zauwa˝y∏, ˝e ksià˝ka to nie tylko prezent
„od Papie˝a dla Papie˝a”, ale tak˝e prezent
dla nas wszystkich. Podczas prezentacji mo˝-
na by∏o wys∏uchaç fragmentów papieskiego
dzie∏a w znakomitej interpretacji wybitnego
artysty polskich scen Krzysztofa Kolbergera. 
Piotr S∏abek, redaktor naczelny Wydawnictwa
M, wydawcy ksià˝ki, powiedzia∏, ˝e jest ona
przewodnikiem w odnajdywaniu Jezusa
Ewangelii i Jezusa historii. 
– Ksià˝ka jest napisana z perspektywy wiary,
ale napisana jest tak, by wiar´ pobudziç – wy-
jaÊni∏ t∏umacz, o. Wies∏aw Szymona OP. Do-

da∏, ˝e dzie∏o charakteryzuje si´ doskona∏à
orientacjà od strony doktrynalnej i naukowej.
„Ksià˝ka przepojona jest duchem wiary”
– powiedzia∏. 
Ks. pra∏. Pawe∏ Ptasznik, kierownik Polskiej
Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
powiedzia∏, ˝e Benedykt XVI potrafi ∏àczyç
wiedz´ naukowca z wielkà wiarà chrzeÊcijani-
na, kap∏ana i Papie˝a. Znany teolog o. prof.
Jacek Salij, OP powiedzia∏, ˝e Papie˝ wydajàc
ksià˝k´, wype∏ni∏ ogromnie istotnà misj´, ja-
kà Piotrowi przekaza∏ Jezus – utwierdzania
braci w wierze. Publicysta Szymon Ho∏ownia
powiedzia∏, ˝e podczas lektury ksià˝ki czu∏ si´
tak, jakby chodzi∏ z Jezusem w towarzystwie
kogoÊ bardzo màdrego.
Ksià˝ka kosztuje 24,99 z∏. Pierwszy nak∏ad
wynosi 60 tys. egzemplarzy. Gotowe sà ju˝
witryny ksià˝ki: www.jezusznazaretu.pl
i www.jezus-z-nazaretu.pl.

Rafa∏ Chromiƒski
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W ramach szerzenia kultu oraz poznania
i asymilacji wartoÊci, którymi ˝y∏a polska ro-
dzina, szko∏a, KoÊció∏ i Ojczyzna, mimo i˝
w pewnym czasie nie by∏o paƒstwa polskiego,
a Naród by∏ pozbawiony suwerennoÊci i ele-
mentarnych praw – dnia 13 kwietnia 2007 r.
w Gdyni odby∏o si´ poÊwi´cenie sztandaru
i nadanie imienia szkole. Rada Szko∏y, po me-
rytorycznej kwerendzie oraz ˝mudnych kon-
sultacjach z duchowieƒstwem i rodzicami, wy-
bra∏a na swego patrona b∏. ks. kmdr. ppor.
W∏adys∏awa Miegonia. Propozycja zyska∏a ak-
ceptacj´ Rady Miasta oraz aplauz wÊród m∏o-
dzie˝y.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ pontyfikalnà
Mszà Êw. celebrowanà w koÊciele pw. Êw.
Józefa w Gdyni, pod przewodnictwem Abp.
Tadeusza Goc∏owskiego, Metropolity
Gdaƒskiego. Po homilii celebrans poÊwi´ci∏
sztandar, który zosta∏ przekazany pani dy-
rektor mgr ¸ucji Chaberek, a nast´pnie
m∏odzie˝y. Poczet sztandarowy z poÊwi´co-
nym sztandarem do∏àczy∏ do pocztu Mary-
narki Wojennej RP i innych sztandarów,
m.in. sztandaru Gimnazjum im. b∏. ks.
kmdr. ppor. W∏adys∏awa Miegonia ze Strze-
bielina Morskiego.
Po uroczystej Eucharystii procesjonalnie,
z udzia∏em orkiestry i kompanii honorowej

MWRP, uroczystoÊç przenios∏a si´ z koÊcio∏a
na teren szko∏y. Na placu uroczyÊcie powi-
tano goÊci, szczególnie rodzin´ b∏ogos∏a-
wionego W∏adys∏awa. Przypomniano tak˝e,
i˝ przed wojnà przez kilkadziesiàt lat w tej
szkole nauczycielkà by∏a rodzona siostra
W∏adys∏awa Miegonia – Maria. Nast´pnie
zosta∏a poÊwi´cona w holu szko∏y tablica
z wizerunkiem b∏. W∏adys∏awa Miegonia
i napisem „... Patron Naszej Szko∏y”. Przed-
stawiciele ró˝nych instytucji z∏o˝yli gratula-
cje, ˝yczenia i symboliczne kwiaty.
W sali przypominajàcej teatr uczestniczyli-
Êmy w inscenizacji o ˝yciu, pos∏udze i m´-

czeƒstwie patrona szko∏y. Scenariusz opra-
cowano na podstawie publikacji ksià˝ko-
wych, a aktorzy wykazali wspania∏e talenty
i niezwyk∏y kunszt, który nagrodzono d∏ugimi
brawami. 
Przedstawienie kostiumowe, z u˝yciem Êrod-
ków multimedialnych i historycznymi polskimi
pieÊniami, wyciska∏o ∏zy radoÊci i uznania.
Po przedstawieniu dyrekcja szko∏y wraz
z nauczycielami i rodzicami zaprosi∏a goÊci
na pocz´stunek. Liturgiczne wspomnienie
108 m´czenników, wÊród których jest W∏a-
dys∏aw Miegoƒ, wypada 12 czerwca i wów-
czas czcimy ich w swoich diecezjach lub ro-
dzinach zakonnych. Natomiast ka˝da sobo-
ta po rocznicy beatyfikacji (13.06.1999 r.)
jest dniem modlitwy o kanonizacj´ w bazy-
lice licheƒskiej. Tam bowiem jest kaplica
m´czenników i obraz beatyfikacyjny, p´dz-
la prof. Stanis∏awa Baja, który zosta∏ ods∏o-
ni´ty podczas beatyfikacji na Placu Mar-
sza∏ka J. Pi∏sudskiego w Warszawie. W tym
roku ten dzieƒ wypada 16 czerwca, liturgia
rozpocznie si´ o godz. 12.00. Przed Mszà
Êw. postulacje zakonne m´skie przedstawià
godzinny program o swoich b∏ogos∏awio-
nych. Wszyscy modlimy si´ o cud, aby nasi
b∏ogos∏awieni dostàpili ∏aski Êwi´toÊci. Ser-
decznie zapraszamy.

ks. Zbigniew Jaworski

Prezentacja ksià˝ki „Jezus z Nazaretu” Papie˝a Benedykta XVI
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Nadanie gimnazjum w Gdyni imienia b∏. W∏adys∏awa Miegonia
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Niebo zosta∏o przez Boga zadane cz∏owie-
kowi, jak uczniowi praca domowa. Nazywa
si´ ono celem ostatecznym, poniewa˝ jest
najwa˝niejszym, jaki cz∏owiek ma do osià-
gni´cia. ChrzeÊcijanin wszystkie swoje do-
czesne cele i zamierzenia podporzàdkowuje
w sprawie zbawienia wiecznego. ˚aden
z nich nie mo˝e nawet konkurowaç z nie-
bem, bowiem z natury sà one ograniczone
i przemijajàce, a tym samym nie mogà cz∏o-
wieka ca∏kowicie uszcz´Êliwiç. Katechizm na-
zywa niebo miejscem nagrody wiecznej.
OkreÊlenie to, znane nam od dzieciƒstwa,
jest niedoskona∏e, bo jak˝e mo˝na mówiç,
˝e coÊ duchowego (anio∏, dusza) potrzebuje
miejsca? Dlatego cz´Êciej definiuje si´ nie-
bo, jako stan szcz´ÊliwoÊci odczuwany przez
zbawionych. Tylko znowu brakuje tu konkre-
tu, bo chcielibyÊmy, aby to odczuwanie
szcz´Êcia odbywa∏o si´ w wiadomym miej-
scu. Có˝, nasze ludzkie wyobra˝enia nie pa-
sujà do Bo˝ej rzeczywistoÊci. Wskazujemy r´-
kà w gór´, ale naprawd´ nie wiemy, gdzie
jest to niebo. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e k∏opoty
z okreÊleniem nieba nie sà sprawà najwa˝-
niejszà. Istotne przecie˝ jest to, ˝e ono na-
prawd´ istnieje, bo tak powiedzia∏ Chrystus,
zach´cajàc do wytrwania w wierze, a nawet
m´˝nego znoszenia przeÊladowaƒ: „cieszcie
si´ i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka w niebie” (Mt 5,12). Potwierdzi∏ t´
prawd´ ˝egnajàc si´ z aposto∏ami: „w domu
Ojca mego jest mieszkaƒ wiele… Id´ prze-
cie˝ przygotowaç wam miejsce” (J 14,2).

ChrzeÊcijaƒstwo daje najpi´kniejsze okre-
Êlenie nieba, jako wspólnego domu Bo˝ej
rodziny. Ma to uzasadnienie w objawieniu
ludziom mi∏oÊci Ojca niebieskiego. ̊ ycie re-
ligijne polega w gruncie rzeczy na przyj´ciu
Bo˝ego mi∏owania i jego odwzajemnieniu. 
Szcz´Êcie zbawionych przewy˝sza wszelkà
radoÊç i ka˝dà nagrod´ ziemskà. Jest tak
wielkie, ˝e dla nas jeszcze ˝yjàcych wprost
niewyobra˝alne. Udzielane jest jednak
sprawiedliwie, tzn. nie jednakowo dla
wszystkich, ale stosownie do zebranych
na ziemi zas∏ug. „Ka˝dy wed∏ug w∏asnego
trudu otrzyma nale˝nà mu zap∏at´” (1 Kor
3,8). B´dzie ono proporcjonalne do stop-
nia mi∏oÊci Boga, jakà mia∏ cz∏owiek w ˝y-
ciu doczesnym i dlatego zwyk∏y prostaczek
mo˝e w wiecznoÊci cieszyç si´ wi´kszà
chwa∏à, ani˝eli zimny intelektualista religij-
ny. Ta nierównoÊç w otrzymaniu nagrody
nie stanie si´ powodem smutku czy zazdro-
Êci. Zbawieni doskonale rozumiejà, na co
zas∏u˝yli, a poza tym ka˝dy z nich otrzyma
ca∏kowità zap∏at´. WyjaÊnia to porównanie
z nape∏nionymi naczyniami. Nie ma zna-
czenia, ˝e do wiadra wlewa si´ wi´cej wo-
dy, ani˝eli do szklanki. Je˝eli obydwa te na-
czynia zostanà nape∏nione, to ma∏a szklan-
ka, zgodnie ze swojà naturà, jest tak samo
pe∏na jak du˝e wiadro. Nie zazdroÊci, bo
i tak nie by∏aby w stanie wi´cej pomieÊciç.

O szcz´Êciu, jakie jest udzia∏em zbawio-
nych, mówi Êw. Pawe∏: „Czego ani oko nie
widzia∏o, ani ucho nie s∏ysza∏o, ani serce
cz∏owieka nie zdo∏a∏o pojàç, tak wielkie
rzeczy przygotowa∏ Bóg tym, którzy Go mi-
∏ujà” (1 Kor 2,9). Jego êród∏em jest sam
Bóg. Zbawieni poznajà majestat, chwa∏´
i doskona∏oÊci Stwórcy. Radujà si´ z posia-
dania Boga przez pe∏ne mi∏oÊci zjednocze-
nie z Nim, majàc ÊwiadomoÊç wiecznoÊci
tego stanu. Szcz´Êcie zbawionych to rów-
nie˝ osobista satysfakcja, ˝e nie zmarnowa-
li ˝ycia doczesnego, odnieÊli zwyci´stwo
nad grzechem i w∏asnymi s∏aboÊciami. Ja-
kimÊ podobieƒstwem tego, co prze˝ywajà
dusze zbawionych, sà zachwyty mistyków,
powodujàce ca∏kowite zapomnienie o ota-
czajàcej ich rzeczywistoÊci, a nawet omdle-
nia. Je˝eli Boga rozumiemy w kategoriach
ojcostwa, to nale˝y sàdziç, ˝e zbawienie
osiàgnie wi´kszoÊç ludzi. W tym miejscu
pozwólmy sobie na refleksj´. Âmierç kogoÊ
bliskiego wywo∏uje zazwyczaj ˝al, ∏zy, a na-
wet za∏amanie. Tymczasem ten zmar∏y, je-
˝eli si´ zbawi∏, prze˝ywa wielkà radoÊç i ni-
gdy nie chcia∏by zaczynaç ˝ycia od poczàt-
ku. Co wi´cej, pragnie, aby ci pozostali
na ziemi jak najpr´dzej po∏àczyli si´ z nim.

Ks. kpt. Antoni Gorzandt

W Lublinie, 27 kwietnia 2007 roku, odby∏y
si´ uroczystoÊci pogrzebowe ks. kpt. Anto-
niego Gorzandta, kanonika honorowego
Kapitu∏y Archikatedralnej. Msza Êw. w inten-
cji zmar∏ego kap∏ana rozpocz´∏a si´ o godz.
11:00 w koÊciele Êw. Teresy od Dzieciàtka

Jezus, której przewodniczy∏ ks. abp senior
Stanis∏aw Wielgus. Homili´ wyg∏osi∏ ks. bp
Artur Miziƒski, w której podzi´kowa∏ Bogu
za dar ˝ycia ks. Antoniego, przedstawiajàc
duchowà pos∏ug´ i wk∏ad duszpasterski, ja-
kim wykaza∏ si´ dla Archidiecezji Lubelskiej

oraz Ordynariatu Polowego Wojska Polskie-
go, wyra˝ajàc uznanie dla licznych publika-
cji oraz konferencji ubogacajàcych intelekt
i dusz´ wiernych obydwóch diecezji, w któ-
rych pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà. W imieniu
ks. bp. gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego g∏os
zabra∏ ks. p∏k kan. S∏awomir Niew´g∏owski,
proboszcz parafii wojskowej w Lublinie, któ-
ry odczyta∏ list skierowany do wszystkich
uczestników liturgii pogrzebowej – „…Od-
szed∏ do Pana po wiecznà nagrod´ gorliwy
kap∏an i kapelan, posiadajàcy dobroç i mà-
droÊç cz∏owieka i duszpasterza… OsobiÊcie
z wdzi´cznoÊcià wspominam te wszystkie
Jego dzie∏a i czyny, z których owoców Ordy-
nariat Polowy Wojska Polskiego móg∏ korzy-
staç. DziÊ – wraz z Prezbiterium Kapelanów
Diecezji Wojskowej, Pracownikami Kurii Po-
lowej i Zespo∏em Redakcyjnym NASZEJ
S¸U˚BY – Bogu sk∏adamy dzi´ki za dobro
duchowe, jakie sta∏o si´ udzia∏em Ludu Bo-
˝ego, za przyczynà pos∏ugi tego kap∏a-
na…”. Po zakoƒczeniu Mszy Êw. licznie
zgromadzeni kap∏ani wraz z wiernymi udali
si´ na cmentarz, na Majdanku, gdzie z mo-
dlitwà i wojskowymi honorami zosta∏ po˝e-
gnany ks. kpt. Antoni Gorzandt. 

ks. por. Sebastian Piekarski

10 Rok XVI nr 9 (337)

NIEBO – szcz´Êcie zbawionych

„Niebo jest celem ostatecznym
i spe∏nieniem najg∏´bszych dà˝eƒ
cz∏owieka, stanem najwy˝szego
i ostatecznego szcz´Êcia” 

KKK 1024
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Maryja kocha m∏odzie˝, 
a wi´c kocha i b∏ogos∏awi tych,

którzy o nià dbajà.
Êw. Jan Bosko
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Niebanalne 
˝yciorysy

Âwi´ta Joanna d’Arc
urodzi∏a si´ w 1411
lub 1412 roku
w miejscowoÊci Do-
mremy (Francja). Jej
rodzice byli wieÊnia-
kami, a Joanna
dzieli∏a ich pracowi-

te ˝ycie. W trzynastym roku ˝ycia zacz´∏a
ujawniaç swe mistyczne sk∏onnoÊci. W 1428
roku wewn´trzne doznania nakaza∏y jej wy-
pe∏niç misj´ wyzwolenia Francji spod pano-
wania Anglików. Joanna zwróci∏a si´ najpierw
do wy˝szych dowódców wojskowych króla
Francji, Karola VII, a potem do samego w∏ad-
cy. Swymi radami, opartymi na darze jasnowi-
dzenia oraz m´stwem, doprowadzi∏a do
zmiany sytuacji politycznej na korzyÊç Francji.
Jej wielkim osiàgni´ciem militarnym by∏o

zw∏aszcza oswobodzenie Orleanu i wyparcie
Anglików z doliny Loary. Umo˝liwi∏o to koro-
nacj´ Karola VII, która odby∏a si´ 17 lipca
1429 roku. Po koronacji wojska królewskie ru-
szy∏y na Pary˝, którego zaj´cie przypiecz´to-
wa∏o zwyci´stwo Francuzów. Okaza∏o si´ jed-
nak, ˝e francuscy panowie pragnà dope∏niç
zwyci´stwa na drodze rokowaƒ, zaÊ Joan-
na do koƒca chcia∏a prowadziç dzia∏ania
zbrojne. Sta∏a si´ osobà niewygodnà. Gdy
w bitwie pod Compiegne dosta∏a si´ do nie-
woli burgundzkiej, nie podj´to ˝adnych sta-
raƒ, by jà uwolniç. Burgundczycy sprzedali jà
Anglikom, a ci wykorzystali okazj´ do zemsty
i sfingowali proces o czary i herezj´. Podchwy-
tliwe pytania i tortury doprowadzi∏y do tego,
˝e dziewczyna zacz´∏a si´ plàtaç w zezna-
niach. Procesem kierowa∏ bp. Piotr Cauchon
z Beauvais. W zamian za obiecane arcybi-

skupstwo, o które mieli si´ dla niego wystaraç
Anglicy, wykona∏ plan skompromitowania Jo-
anny. Król Karol VII, który zawdzi´cza∏ jej ko-
ron´ i mo˝liwoÊç rzàdzenia wolnym krajem,
nie zrobi∏ nic, by doprowadziç do jej uwolnie-
nia. Mimo tortur nie zdo∏ano zachwiaç w Jo-
annie wiary w Boga. 30 maja 1431 roku
na Starym Rynku w Rouen spalono jà na sto-
sie jako zatwardzia∏à heretyczk´ i czarownic´.
Jej proces rehabilitacyjny odby∏ si´ w 1456 ro-
ku. Zosta∏a beatyfikowana w 1909 roku, a ka-
nonizowana przez Benedykta XV w 1920 ro-
ku.
W ikonografii Joanna przedstawiana jest naj-
cz´Êciej jako rycerz; w zbroi i z mieczem oraz
sztandarem; cz´sto prowadzi za sobà wojsko.
Bywa, ˝e zbroj´ ma na∏o˝onà na zwyczajny
ubiór. Cz´sto te˝ przedstawiana jest na stosie,
albo prze˝ywajàca wizje. 

W czasach letnioÊci, braku wyrazistoÊci postaw
i przekonaƒ, nie wy∏àczajàc religijnych, warto
czytaç …Êwi´tych, bo tylko oni mogà nam dziÊ
rozjaÊniç horyzont nie tylko intelektualny, ale
i duchowy. Po Dzienniczek Êw. Faustyny, Dzieje
duszy Êw. Tereski, Wyznania Êw. Augustyna si´-
gajà dziÊ ci, którzy w poszukiwaniu màdroÊci
przeczytali tomy dysertacji naukowych, filozo-
ficznych rozwa˝aƒ, ale ju˝ doÊwiadczyli, ˝e wie-
dza pozbawiona Êwiat∏a z wysoka nie nasyci
ludzkiego serca. Pozostanie tym, czym jest
– zbiorem twierdzeƒ ludzkiego rozumu, coraz
cz´Êciej wykluczajàcych si´, ale zawsze obcià˝a-
nych brakiem…

MàdroÊç Êwi´tych zbli˝a do prawdy o nas sa-
mych, o Êwiecie, w którym tak trudno dziÊ od-
naleêç drogowskazy do trwa∏ego szcz´Êcia.
„Uszcz´Êliwiaczy” na dzieƒ, na chwil´, dziÊ
bowiem a˝ nadto. Szkoda czasu, by s∏uchaç
ich recept, które ju˝ jutro oka˝à si´ drogà
do piek∏a na ziemi. Szkoda zdrowia, by ∏ykaç

„pigu∏ki” uzdrowicieli, które
po chwilowej poprawie samo-
poczucia spowodujà nawrót
choroby cia∏a i ducha – ze
zdwojonà si∏à… 
Le˝y przede mnà skrom-
na ksià˝eczka „Rozwa˝ania
na tle Ewangelii”, B∏ogos∏a-
wionego ks. Stefana Freli-
chowskiego, wydana przez To-
ruƒskie Wydawnictwo Diece-
zjalne, tak skromna jak jej Au-
tor. Pró˝no szukaç recenzji
o niej w wysokonak∏adowych
gazetach, nie us∏yszymy o niej
w telewizyjnych magazynach
o nowoÊciach wydawniczych.
Jej autor nie by∏ medialnà
gwiazdà, sportowcem, akto-
rem, ale za to jego ˝ycie by∏o jak diament
na dnie spopielonego w Dachau cz∏owieczeƒ-
stwa. A màdroÊç, którà pozostawi∏, nie straci
blasku prawdy, bo zosta∏a potwierdzona ˝y-
ciem. I to ˝yciem radykalnie ewangelicznym.
By∏ Kap∏anem z pokolenia Jana Paw∏a II. Tak
jak On Êwi´tym Kap∏anem, który w wieku 32.
lat poniós∏ Êmierç m´czeƒskà w Dachau. – To
by∏ niezwykle dojrza∏y m∏ody cz∏owiek – po-
wiedzia∏ o Druhu Wicku, bo to o nim mowa,
stary druh na spotkaniu harcerskich pokoleƒ
pewnej soboty w ¸azienkach. Ten starszy Pan
w harcerskim mundurze upomnia∏ si´ o miej-

sce dla tego dojrza∏ego m∏o-
dzieƒca w „S∏owniku Harcer-
stwa”, przygotowywanym na
100-lecie skautingu. Upomnia∏
si´, sam zaskoczony jego mà-
droÊcià, z którà zetkn´∏y go
opatrznoÊciowe scenariusze.
I choç t´ heroicznà i dojrza∏à
màdroÊç Ksi´dza Stefa-
na Wincentego Frelichowskie-
go wskaza∏ nam sam Jan Pa-
we∏ II w Toruniu w 1999 r., to
nawet w Êrodowisku polskich
harcerzy, których jest Patro-
nem, wiedza o nim nie jest do-
stateczna.
Ju˝ w latach szkolnych by∏
Êwiadomym swoich idea∏ów
chrzeÊcijaninem. W czasach

katolicyzmu na pó∏ etatu, koniunkturalnego
wykorzystywania KoÊcio∏a, ten m∏ody cz∏owiek
(spisywa∏ swoje refleksje jako kleryk w semina-
rium) mo˝e nas, wypalonych chrzeÊcijan
XXI w., zawstydziç, ale i nauczyç, co to znaczy
powa˝nie i prawdziwie wierzyç i ufaç Panu Bo-
gu. Jak ˝yç, idàc Êladami, które wiodà z ro-
dzinnego domu, z naszego Betlejem, przez
burze, Góry Tabor, sàdy samozwaƒczych Pi∏a-
tów, niesprawiedliwe wyroki bliênich, ich szy-
derstwa i upokorzenia, samotnoÊç – na spo-
tkanie z mi∏osiernym Panem.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 

Âwi´ta Joanna d’Arc
Wspomnienie obchodzimy 30 maja
Patronka Francji i ˝o∏nierzy

Jest to ˝eƒska forma imienia Jan (Bóg jest ∏askawy,
Bóg uczyni∏ ∏ask´), a wi´c to˝sama z Janinà, ale po-
wsta∏a od ∏aciƒskiej postaci tego imienia – Joannes.

Pó∏ka z ksià˝kami

B´d´ uparty... 
jak byli Êwi´ci
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Min. Krupski poinformowa∏, ˝e za∏o˝enia no-
wego prawa kombatanckiego zosta∏y wst´p-
nie przyj´te przez Rzàd. Wyrazi∏ nadziej´, ˝e
nowe prawo zostanie uchwalone jesienià
2007 roku. Wystàpienie ministra przyj´to bra-
wami. 

W swoim wystàpieniu min. Krupski podzi´ko-
wa∏ obecnym za dotychczasowà wspó∏prac´
ze Zwiàzkiem. Przypomnia∏, ̋ e w czasach, kie-
dy w kopalniach pracowali ˝o∏nierze-górnicy,
g∏ównym celem Wojska Polskiego nie by∏a
obrona granic, ale wojsko by∏o jednym
z g∏ównych elementów utrzymania niesuwe-
rennej w∏adzy. – Wojsko cz´sto pe∏ni∏o rol´
pacyfikacyjnà, policyjnà i represyjnà – wyja-
Êni∏. Przypomnia∏, ˝e przy udziale wojska t∏u-
miono robotnicze wystàpienia w Poznaniu,
na Wybrze˝u; wskaza∏ na udzia∏ w interwencji
paƒstw Uk∏adu Warszawskiego na Czechos∏o-
wacj´ w 1968 r. i stan wojenny. – Za s∏u˝b´
w AK i podziemiu niepodleg∏oÊciowym komu-
nistyczna w∏adza uwa˝a∏a Panów za swoich
wrogów – powiedzia∏. – Mo˝ecie byç z tego
dumni, podobnie jak z tego, ˝e nie daliÊcie si´
z∏amaç i przeciàgnàç „na drugà stron´” 
– podkreÊli∏. ZachowaliÊcie etos wojskowy,
mo˝ecie byç z tego dumni – stwierdzi∏. 
Obecny na sympozjum min. Jacek Kotas, Pod-
sekretarz Stanu MON przypomnia∏, ˝e ˝o∏nie-
rze-górnicy w ramach represji kierowani byli
do ci´˝kiej i wyczerpujàcej pracy na najbar-
dziej niebezpiecznych odcinkach. W∏adze ko-
munistyczne przez lata ukrywa∏y te fakty.
– W pe∏ni doceniamy cierpienia i ofiar´ ˝o∏-
nierzy-górników. Min. Kotas podzi´kowa∏
cz∏onkom Zwiàzku za propagowanie pami´ci
o ˝o∏nierzach-górnikach. Wiceminister Resor-

tu Obrony w imieniu Ministra Aleksandra
Szczyg∏y odznaczy∏ Medalami „Za zas∏ugi dla
obronnoÊci kraju” zas∏u˝onych ˝o∏nierzy-gór-
ników. Zas∏u˝eni dzia∏acze Zwiàzku zostali
udekorowani Medalami XV-lecia. WÊród wy-
ró˝nionych znalaz∏ si´ ks. pra∏. Czes∏aw Biza,

honorowy kapelan ˝o∏-
nierzy-górników, by∏y pro-
boszcz i budowniczy ko-
Êcio∏a w Rucianem-Nida.
W rozmowie z NS ks.
pra∏. Biza powiedzia∏, ˝e
˝o∏nierze-górnicy uczest-
niczà co roku na Jasnej
Górze w ogólnopolskiej
pielgrzymce. W tym roku,
w dniach 29-30 kwietnia,
odb´dzie si´ X jubileuszo-
wa pielgrzymka – powie-
dzia∏. 
Referat okolicznoÊciowy
pt. „Bataliony górnicze
– geneza, formowanie,
warunki zatrudnienia” wy-
g∏osi∏ dr Zbigniew Moszu-
maƒski z Wojskowego
Biura Badaƒ Historycz-

nych MON. Przypomnia∏, ˝e 5 sierpnia 1949
roku Minister Obrony Narodowej wyda∏ roz-
kaz, by skierowaç ˝o∏nierzy do pracy w kopal-
niach, a 13 sierpnia 1949 r. rozkaz formowa-
nia pierwszego batalionu pracy. 15 paêdzier-
nika 1949 r. odby∏o si´ pierwsze wcielenie,
a dwa dni póêniej ˝o∏nierze-górnicy rozpocz´-
li prac´. Jesienià 1949 r. batalion ten liczy∏
ponad 4,5 tys. ˝o∏nierzy. 
Do pracy w kopalniach powo∏ywane by∏y oso-
by o „niepewnej przesz∏oÊci politycznej” i „nie-
w∏aÊciwym” pochodzeniu spo∏ecznym. Byli to
m.in. synowie tzw. „ku∏aków”, aptekarzy, ad-
wokatów, przedstawi-
ciele zawodów wol-
nych, synowie ˝o∏nierzy
PSZ na Zachodzie, wal-
czàcych w NSZ czy oso-
by majàce rodzin´ za-
granicà. Na mocy roz-
kazu marsza∏ka Kon-
stantego Rokossowskie-
go z 1 lutego 1951 r.
nie mo˝na by∏o do
s∏u˝by wojskowej w ko-
palniach kierowaç
cz∏onków PZPR. 
Wojskowy Korpus Gór-
niczy (WKG) w paê-
dzierniku 1956 r. liczy∏
ponad 35 tys. – by∏a to

najwi´ksza liczba ˝o∏nierzy-górników. 
20 sierpnia 1959 r. rozkazem Ministra ON zli-
kwidowano WKG. Kadr´ zawodowà w bata-
lionach górniczych stanowili oficerowie, któ-
rych chciano pozbyç si´ z jednostek, karani
za kradzie˝, niepewni politycznie. ˚o∏nierze-
-górnicy zakwaterowani byli w namiotach,
w drewnianych barakach po jeƒcach niemiec-
kich. Brakowa∏o koców, na ˝o∏nierza przypa-
da∏o ok. 0,5 metra kw. Dachy baraków by∏y
zapadni´te, na Êcianach pleÊƒ, brak poÊcieli.
Te nieludzkie warunki zagra˝a∏y zdrowiu i ˝y-
ciu ˝o∏nierzy-górników. Nieludzkie by∏y te˝ ich
warunki pracy. W 1953 r. mia∏o miejsce 48
wypadków Êmiertelnych, dosz∏o do 392 wy-
padków, które spowodowa∏y ci´˝kie obra˝e-
nia i prowadzi∏y do trwa∏ego kalectwa. Pod-
czas istnienia batalionów górniczych po-
nad 11 tys. ˝o∏nierzy-górników uleg∏o wypad-
kom; kilkaset z nich to wypadki Êmiertelne. 
Pracujàcy w niektórych kopalniach ˝o∏nierze
stanowili znacznà cz´Êç za∏ogi. W 1950 r.
w Kopalni Brzeszcze – 60% za∏ogi, w Kopalni
Wujek – 50%, w Kopalni Mys∏owice – 35%.
W 1953 r. istnia∏o 35 batalionów górniczych;
84 oddzia∏y górnicze w ca∏oÊci by∏y ˝o∏nier-
skie. 
Referat Êrodowiskowy pt. „Pami´ç o ˝o∏nie-
rzach-górnikach testamentem przestrogi po-
koleniowej” wyg∏osi∏ in˝. Józef Wàsacz. Przy-
pomnia∏, ˝e najgorsza sytuacja panowa∏a
w kopalniach uranu. Przebywa∏o tam, wraz
z wi´êniami politycznymi, 1138 ˝o∏nierzy-gór-
ników. Pracowali bez masek i odpowiedniego
ubrania; przodki nie by∏y wentylowane. 
W sympozjum uczestniczyli m.in.: Krzysztof Si-
kora – Dyrektor Departamentu Wychowania
i ObronnoÊci MON i Eliza Dzwonkiewicz – re-
prezentujàca Prezydent Warszawy Hann´
Gronkiewicz-Waltz. 
Obrady zakoƒczy∏ koncert Reprezentacyjnego
Zespo∏u Artystycznego WP. 
Patronat honorowy nad sympozjum obj´li
Aleksander Szczyg∏o – Minister Obrony Naro-
dowej i min. Janusz Krupski – kierownik Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Organizatorem sympozjum by∏
Zwiàzek Represjonowanych Politycznie ˚o∏nie-
rzy-Górników. P.o. Prezesa Krajowego Zarzà-
du Zwiàzku jest Tadeusz Jarek, a jego zast´p-
cà Janusz Teczkowski.

Tekst i zdj´cia Rafa∏ Chromiƒski
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Moralny d∏ug wobec ˝o∏nierzy-górników
II Sympozjum Historyczne zorganizowane w 15. rocznic´ powstania Zwiàzku Represjonowa-
nych Politycznie ˚o∏nierzy-Górników odby∏o si´ 18 kwietnia w Warszawie. Podczas obrad min.
Janusz Krupski – kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powie-
dzia∏, ˝e ˝o∏nierze-górnicy byli represjonowani i majà prawo do nabycia pe∏nych uprawnieƒ
kombatanckich. – Majà Panowie pe∏en tytu∏ do tego, by zrównaç wasze prawa z dotychczaso-
wymi ich beneficjentami – doda∏. – W pe∏ni doceniamy cierpienia i ofiar´ ˝o∏nierzy-górników.
Mamy wobec was moralny d∏ug – powiedzia∏ min. Jacek Kotas, Podsekretarz Stanu MON.
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UroczystoÊciom pogrzebowym Êp. kpr. Tomasza
Jury, ˝o∏nierza, który zginà∏ 20 kwietnia w Ira-
ku, przewodniczy∏ w miejscowej Bazylice Matki
Bo˝ej Âwi´torodzinnej, rodzinnej parafii Êp. ˝o∏-
nierza, Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz
P∏oski. W homilii powiedzia∏, ˝e przez s∏u˝b´
Ojczyênie Êp. Tomasz chcia∏ zmieniaç Êwiat
na lepsze, aby ludzie ˝yjàc w pokoju, mogli byç
dla siebie dobrzy. 

We Mszy Êw. uczestniczy∏ Aleksander Szczyg∏o
– Minister Obrony Narodowej, genera∏ Fran-
ciszek Gàgor, gen. broni Waldemar Skrzyp-
czak, dowódca Wojsk Làdowych i ˝o∏nierze
25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Podczas uroczystoÊci ro-
dzinie ˝o∏nierza przekazany zosta∏ Krzy˝ Ka-
walerski Orderu Krzy˝a Wojskowego, który
poÊmiertnie nada∏ Êp. Tomaszowi Jurze prezy-
dent Lech Kaczyƒski. W intencji Êp. Tomasza
modlili si´ jego rodzice i czworo rodzeƒstwa. 
„Wiarà wype∏nione serce wie, ˝e przez Êmierç
podobnà do Chrystusowej trzeba nam wejÊç
do ˝ycia wiecznego. Tchnienie nieÊmiertelno-
Êci, które w sobie nosimy, ka˝e nam wierzyç,
˝e stworzeni na obraz i podobieƒstwo Bo˝e,
powo∏ani jesteÊmy do ˝ycia. Jego jedynym
êród∏em jest Ten, który raz na zawsze zwyci´-
˝y∏ Êmierç” – powiedzia∏ w homilii bp P∏oski.
Doda∏, ˝e Chrystus jest naszym Zmartwych-
wstaniem i ˝yciem, a wiara w Niego jest obiet-
nicà spotkania w Domu Ojca. 
„Nasz brat, choç odchodzi od nas, znika nam
sprzed oczu, to nie znika z naszego ̋ ycia i ser-
ca. Miejscem jego odpoczynku pozostaje na-
sza wdzi´czna pami´ç, wierna temu, co nam
pozostawi∏a. Jak ka˝da Êmierç, tak i jego
odejÊcie jest dla nas znakiem. Ostatecznym
przypomnieniem, ˝e ˝ycie jest darem i zada-
niem oraz przynaglajàcym wezwaniem do na-
wrócenia i mi∏oÊci” – powiedzia∏. 

Przypomnia∏, ˝e w Êwietle tych Jezusowych
wskazaƒ uczestniczymy dziÊ w uroczystoÊci po-
grzebowej cz∏owieka, który przez swojà s∏u˝b´
wojskowà czyni∏ dobrze drugiemu cz∏owieko-
wi, drugiemu – nieznanemu, anonimowemu,
przez niesienie pokoju, mo˝e tylko namiastki
pokoju, który mamy tutaj w kraju, a którego
nie majà Irakijczycy. 
Liturgii pogrzebowej towarzyszy∏a orkiestra
parafialna, której cz∏onkiem by∏ przez wiele lat
Êp. Tomasz Jura. 
Cia∏o Êp. Tomasza z∏o˝ono na cmentarzu pa-
rafialnym. „˚egnamy wiernego syna naszej

ojczyzny. Dobrego ˝o∏nierza i wspania∏ego
cz∏owieka. Nie waha∏ si´ ryzykowaç ˝ycia, by
udowodniç, ˝e Polska to kraj, na którym mo˝-
na polegaç. Nadal nie mo˝emy uwierzyç, ˝e
odchodzi od nas tak m∏ody cz∏owiek. Trudno
znaleêç s∏owa pociechy dla rodziny zmar∏ego.
Z kaprala Jury wszyscy mo˝emy byç dumni”

– mówi∏, ∏amiàcym si´ ze wzruszenia g∏osem,
minister Szczyg∏o. Nad cmentarzem przelecia∏
Êmig∏owiec 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
z Tomaszowa Mazowieckiego, wykonujàc
znak krzy˝a. Ze Êmig∏owca koledzy Êp. Toma-
sza zrzucili p∏atki kwiatów. UroczystoÊç zakoƒ-
czy∏a salwa honorowa.
20 kwietnia, w piàtek, o godz. 22.40 czasu
irackiego w Diwaniji dosz∏o do ataku na pol-
ski patrol. W wyniku eksplozji, przy u˝yciu
improwizowanego ∏adunku wybuchowego,
Êmierç na miejscu poniós∏ jeden ˝o∏nierz pol-
ski, dwudziestopi´cioletni kapral Tomasz Ju-
ra. Czterech naszych ˝o∏nierzy zosta∏o ran-
nych. Do ataku dosz∏o w pó∏nocno-wschod-
niej dzielnicy Diwaniji, Nahda, kilka kilome-

trów od bazy Echo, kiedy po∏àczony patrol
irackiej armii i policji oraz Wielonarodowej
Dywizji Centrum-Po∏udnie patrolowa∏ wyzna-
czony rejon odpowiedzialnoÊci w ramach ko-
lejnej fazy operacji „Czarny Orze∏”. 

Krzysztof St´pkowski 

14 kwietnia w Katedrze Polowej WP ks. pp∏k Jan
Osiƒski przewodniczy∏ uroczystej Mszy Êw.
z okazji 213. rocznicy wybuchu Insurekcji Ko-
Êciuszkowskiej. W Katedrze zgromadzi∏o si´
liczne grono wiernych piel´gnujàcych tradycj´
Powstania KoÊciuszkowskiego. 

W homilii ks. Osiƒski podkreÊli∏ heroizm bo-
haterów Insurekcji. „Dzisiejsza uroczystoÊç to
lekcja mi∏oÊci Boga i Ojczyzny, którà powin-
ny zawsze realizowaç kolejne pokolenia Po-
laków”. Kaznodzieja wspomnia∏ tak˝e
o przyk∏adach, jakie nam pozostawiono
w postaci Êwi´tych i ludzi cierpiàcych za wia-
r´, takich jak: Brat Albert Chmielowski, Kar-
dyna∏ Wyszyƒski czy ks. Jerzy Popie∏uszko.
„DziÊ nasza Ojczyzna tak˝e walczy o swojà
to˝samoÊç. Chcemy tego samego Ducha
ÊwiadomoÊci patriotycznej, jakim obdarzeni
byli ˝o∏nierze Powstania 1794 roku”. 
W Eucharystii uczestniczy∏o liczne grono
genera∏ów, ludzi oÊwiaty, kultury i m∏odzie˝
ze szkó∏ noszàcych imi´ Tadeusza KoÊciusz-

ki. W po∏udnie z∏o˝ono kwiaty pod pomni-
kiem Jana Kiliƒskiego oraz ods∏oni´te
zosta∏y dwie tablice upami´tniajàce Tade-

usza KoÊciuszk´ i Jana Henryka Dàbrow-
skiego.
O godzinie 13.00 w Ogrodzie Saskim odby-
∏a si´ inscenizacja walk toczonych mi´dzy
oddzia∏ami powstaƒczymi a wojskami rosyj-
skimi. kes
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Jasna Góra
W dniu 11 kwietnia 2007 roku Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski wzià∏ udzia∏ w rekolek-
cjach dla kapelanów harcerstwa, które
odbywa∏y si´ na Jasnej Górze. Uczest-
niczy∏o w nich 40 kapelanów Zwiàzku
Harcerstwa Polskiego (ZHP), Zwiàzku
Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR),
„Zawiszacy” oraz „Stowarzyszeni”. Te-
matyk´ spotkaƒ wyznacza∏y s∏owa Êw.
Paw∏a: „Przypatrzcie si´ bracia powo-
∏aniu waszemu”. Powo∏anie na kape-
lana harcerstwa, wychowanie do pa-
triotyzmu, zachowanie to˝samoÊci
w pluralistycznym i wielokulturowym
Êwiecie – to niektóre z tematów rozwa-
˝anych podczas tych duchowych çwi-
czeƒ. 
Podczas spotkania z kapelanami har-
cerstwa Biskup Polowy dyskutowa∏ na
temat struktury organizacyjnej duszpa-
sterstwa harcerskiego w diecezjach,
choràgwiach, szczepach i dru˝ynach.
Omówiono tak˝e dotychczasowy prze-
bieg uroczystoÊci zwiàzanych z 100-le-
ciem skautingu w Polsce. Nieco miej-
sca poÊwi´cono te˝ czerwcowej piel-
grzymce harcerzy na Jasnà Gór´. 
Na spotkaniu zaprezentowano naj-
nowsze publikacje o Patronie Harcer-
stwa Polskiego b∏. ks. Wincentym Freli-
chowskim.
W spotkaniu uczestniczy∏ tak˝e ks.
pra∏. kmdr Leon Szot – kanclerz Kurii
Polowej Wojska Polskiego i zarazem
przedstawiciel Biskupa Polowego ds.
koordynacji duszpasterstwa harcerzy
oraz ks. Józef Nowakowski – kustosz
Sanktuarium B∏ogos∏awionego Win-
centego Frelichowskiego w Toruniu. 

zjk

¸ódê
W sobot´, 14 kwietnia 2007 roku
w ∏ódzkiej archikatedrze pw. Êw. Stani-
s∏awa Kostki odby∏a si´ uroczystoÊç in-
westytury Mi´dzynarodowego Zakonu
Rycerskiego Âwi´tego Jerzego w Polsce
z siedzibà w ¸odzi. UroczystoÊç poprze-
dzi∏a Msza Êw. celebrowana przez Me-
tropolit´ ¸ódzkiego – arcybiskupa W∏a-
dys∏awa Zió∏ka.
Mi´dzynarodowy Rycerski Zakon Âwi´-
tego Jerzego jest religijnym stowarzysze-
niem Kawalerów i Dam. Jego cz∏onko-
wie prowadzà ˝ycie pod has∏ami poko-
ry, lojalnoÊci i s∏u˝by dla wspólnego do-
bra. Rycerze zakonu Êw. Jerzego kon-
centrujà si´ obecnie na dzia∏alnoÊci do-
broczynnej, m.in. pomagajà w sierociƒ-
cach, domach opieki spo∏ecznej, do-
mach starców oraz hospicjach, a tak˝e
organizujà wypoczynek dla dzieci i m∏o-
dzie˝y w kraju i za granicà.
Z okazji inwestytury polskiego oddzia∏u
Zakonu, do ¸odzi przybyli goÊcie z wie-
lu krajów Êwiata, a wÊród nich Wielki
Mistrz Zakonu Jánosz Karásza-Kulin,
który razem z Wielkim Priorem Polski
– Tadeuszem Kaczorem pasowa∏ kandy-
datów na rycerzy Zakonu.
Do Zakonu przyj´ci zostali m.in.: Hele-
na Pietraszkiewicz – Wojewoda ¸ódzki,
prof. dr hab. Andrzej Lewiƒski – Rektor
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi, 
dr n.m. Jaros∏aw Pinkas – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Na wniosek Wielkiego Priora Polski, Ta-
deusza Kaczora oraz za zgodà bp. gen.
dyw. dr. Tadeusza P∏oskiego, Biskupa
Polowego WP kapelanem Zakonu na te-
renie Polski zosta∏ proboszcz parafii woj-
skowej pw. Êw. Jerzego w ¸odzi, ks.
kmdr por. dr Henryk Sofiƒski.

hs

Warszawa
W Katedrze Polowej 15 kwietnia, w Nie-
dziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego odprawio-
na zosta∏a uroczysta Msza Êw., którà w in-
tencji polskich ˝o∏nierzy, którzy 67 lat te-
mu w Katyniu, Charkowie, Miednoje i in-
nych dotàd nieujawnionych miejscach
ponieÊli Êmierç, sprawowa∏ ks. p∏k pra∏.
kan. Robert Mokrzycki, proboszcz Katedry
Polowej WP. O godz. 15.00 przed udeko-
rowanym obrazem „Jezu, ufam Tobie”
trwa∏y modlitwy do Mi∏osierdzia Bo˝ego.
Proboszcz Katedry Polowej zach´ci∏ te˝
do zatrzymania si´ po Mszy Êw. w Kapli-
cy Katyƒskiej na chwil´ modlitwy.
Przed relikwiami ofiar Golgoty Wschodu
i ikonà Matki Bo˝ej Ostrobramskiej, wy-
rzeêbionà przez ˝o∏nierza zamordowa-
nego w Katyniu, zap∏onà∏ znicz… 

esj/kes

Mons
W dniu 15 kwietnia po raz pierwszy ob-
chodzony by∏ odpust parafialny w Kapli-
cy Mi´dzynarodowej w SHAPE. Przyby∏a
ca∏a polska spo∏ecznoÊç z gen. bryg. An-
drzejem Kaczyƒskim oraz gen. dyw. Sta-
nis∏awem Krysiƒskim na czele. Obecni
byli tak˝e Amerykanie, S∏oweƒcy, Czesi
i S∏owacy. Przed Eucharystià odmówili-
Êmy Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego. 
Kapelan nawiàza∏ do wydarzenia z dnia
14 paêdziernika, kiedy to Ekscelencja
Biskup Polowy uroczystym dekretem ery-
gowa∏ parafi´ pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego.
Biskup Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏ wtedy
tak˝e obraz „Jezu, ufam Tobie” i prze-
kaza∏ relikwie Êw. Faustyny Kowalskiej
oraz udzieli∏ 56 osobom sakramentu
bierzmowania. 
Kwietniowa Msza Êw. by∏a okazjà
do podzi´kowania w modlitwie za dar
erygowania parafii.
Liturgi´ s∏owa podczas Eucharystii przy-
gotowa∏y rodziny wojskowych. 
Na zakoƒczenie kapelan udzieli∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwa ca∏ej wspólnocie relikwiami
Êw. Faustyny, które sà przechowywane
w kaplicy NajÊwi´tszego Sakramentu.

x. ar/oprac. kes

Skierniewice
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski udzie-
li∏ sakramentu bierzmowania 57 ch∏op-
com i dziewcz´tom w koÊciele parafial-
nym pw. Wniebowzi´cia NMP w Skier-
niewicach, 25 kwietnia 2007 roku. 
Ka˝dy z nowo bierzmowanych otrzyma∏
krzy˝, który zosta∏ pob∏ogos∏awiony
przez Biskupa Polowego pod koniec Eu-
charystii. 
Wraz z Biskupem P∏oskim przy o∏tarzu
Pana modlili si´ tak˝e ks. p∏k Marek
Pietrusiak, proboszcz miejscowej parafii
oraz ks. pp∏k Jan Osiƒski, sekretarz Bi-
skupa Polowego. kes

Uzbekistan i Afganistan
Dary dla ludnoÊci w Taszkiencie (Uzbekistan)
Caritas Ordynariatu Polowego WP wraz z Caritas Polska przekaza∏y dary (17 kartonów
lotniczych leków i 10 kartonów lotniczych obuwia) dla ludnoÊci w Taszkiencie. Dary sà
symbolem naszej wdzi´cznoÊci za okazywanà pomoc Polakom wi´zionym na terenach
Uzbekistanu w czasie II wojny Êwiatowej. Pomoc zosta∏a przekazana przez Biskupa Po-
lowego WP, który 14 kwietnia dokona∏ poÊwi´cenia polskich cmentarzy wojennych
w Uzbekistanie.
Dary Caritas Ordynariatu Polowego WP wys∏ano tak˝e do Afganistanu
Caritas Ordynariatu Polowego WP przekaza∏a 11 kartonów z artyku∏ami szkolnymi.
WÊród przyborów szkolnych znalaz∏y si´ bloki rysunkowe, kredki, farby, flamastry, pla-
stelina, zestawy do pisania i rysowania. W sumie przekazano artyku∏y szkolne na kwo-
t´ 1 957,14 $. Przekazanie darów by∏o mo˝liwe dzi´ki ofiarnoÊci firmy Real z siedzibà
w Warszawie.

ae
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Warszawa
Ks. p∏k pra∏. S∏awomir ˚arski, Wika-
riusz Generalny Biskupa Polowego
przewodniczy∏ 16 kwietnia 2007 roku
w Katedrze Polowej WP Eucharystii
w Âwi´to Saperów. We Mszy Êw. uczest-
niczyli tak˝e pirotechnicy z Biura
Ochrony Rzàdu. Wraz z ks. ˚arskim
przy o∏tarzu modlili si´: ksiàdz p∏k
Krzysztof Wyl´˝ek, kapelan saperów
WP i ks. pp∏k Andrzej Jakubiak, kape-
lan 2. Mazowieckiej Brygady Saperów. 
Po Mszy Êwi´tej ˝o∏nierze, kombatanci
z gen. bryg. Januszem Lalkà i ksi´˝mi
celebransami z∏o˝yli przed tablicà po-
Êwi´conà wojskom in˝ynieryjnym kwia-
ty i zapalili znicz. 
Âwi´to Wojsk In˝ynieryjnych obchodzo-
ne jest co roku 16 kwietnia, w rocznic´
forsowania Odry i Nysy ¸u˝yckiej przez
˝o∏nierzy 1. Armii WP. 

kes

D´blin
16 kwietnia 2007 r. w Parafii Wojsko-
wej pw. Matki Bo˝ej Loretaƒskiej Bi-
skup Polowy gen. dyw. dr Tadeusz P∏o-
ski udzieli∏ sakramentu bierzmowania
75 m∏odym ludziom – uczniom Gim-
nazjum nr 2 oraz Ogólnokszta∏càcego
Liceum Lotniczego. 
W uroczystoÊci oprócz m∏odzie˝y bierz-
mowanej i ich rodzin uczestniczyli
przedstawiciele dowództwa Wy˝szej
Szko∏y Oficerskiej Si∏ Powietrznych
na czele z komendantem-rektorem
gen. bryg. pil. Andrzejem B∏asikiem,
licznie zgromadzeni parafianie oraz
uczniowie Ogólnokszta∏càcego Liceum
Lotniczego z panem dyrektorem p∏k.
rez. pil. dr. in˝. Januszem Zió∏kowskim. 
Msz´ Êw. pod przewodnictwem Bisku-
pa Polowego koncelebrowali ks. pra∏.
p∏k dr Tadeusz Bieniek – proboszcz pa-
rafii wojskowej w D´blinie oraz ks.
pra∏. kmdr dr Leon Szot Kanclerz Kurii
Polowej. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. Biskup Polo-
wy poÊwi´ci∏ krzy˝yki, które otrzymali
bierzmowani, a tak˝e obraz Chrystusa
Mi∏osiernego, który jest darem dla pa-
rafii od m∏odzie˝y bierzmowanej
i dzieci, które w tym roku przystàpià
do I komunii Êwi´tej. M∏odzie˝
do bierzmowania przygotowali ksi´˝a
oraz pani katechetka Dorota Piasecka. 
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Syria
W Âwi´to Sapera, obchodzone 16
kwietnia, w rocznic´ forsowania Odry
i Nysy ¸u˝yckiej, odby∏a si´ w Camp
Ziouani uroczysta zbiórka, na której do-
wódca podzi´kowa∏ saperom za ich
trud i poÊwi´cenie w∏o˝one w realizacj´
niebezpiecznych zadaƒ mandatowych
oraz profesjonalizm, jakim wykazujà si´
podczas ich wype∏niania. Ponadto wy-
ró˝ni∏ listem gratulacyjnym saperów
uczestniczàcych w ostatniej akcji wysa-
dzania ∏adunku wybuchowego znalezio-
nego na terenie obozu. ac

Ostrów 
Mazowiecka

W dniu 18 kwietnia 2007 roku Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski udzieli∏ bierzmowania 85
dziewcz´tom i ch∏opcom z Parafii Woj-
skowo-Cywilnej pw. Jozafata Biskupa
w Ostrowii Mazowieckiej-Komorowie.
Biskup celebrowa∏ Msz´ Êw. i wyg∏osi∏
do zebranych kazanie. Proboszczem
parafii jest ks. pp∏k Stanis∏aw D´bicki.
M∏odzie˝ do bierzmowania przygoto-
wali ks. Grzegorz P´ski – wikariusz
i Anna Cichowska – katechetka. W in-
tencji m∏odzie˝y modlili si´ tak˝e eme-
rytowani ksi´˝a kapelani ks. pp∏k w st.
spocz. Stanis∏aw Nowicki i ks. pp∏k 
w st. spocz. Eugeniusz Sierpiƒski oraz
kap∏ani z miejscowego dekanatu: ks.
kan. Edmund Chmielewski, ks. Daniel
Glinder, ks. Piotr Kleczyƒski, ks. kan.
Marek Gruda, ks. Robert Elert i ks.
Piotr D´bek. Przed Mszà Êw. Biskup Po-
lowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski spotka∏
si´ z gen. bryg. Anatolem Czabanem
– szefem Zarzàdu Analiz Wywiadow-
czych i Rozpoznawczych – P2 i z do-
wódcà jednostki z Komorowa. Rozmo-
wa dotyczy∏a spraw duszpasterskich
i etycznych w s∏u˝bie wojskowej. 
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wspólnym
zdj´ciem przed o∏tarzem Êwiàtyni. 
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Warszawa
UroczystoÊç ods∏oni´cia posàgu gen.
bryg. Marii Wittek, autorstwa rzeêbiarza
prof. Bohdana Chmielewskiego, odby∏a
si´ 19 kwietnia 2007 r. na dziedziƒcu
Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie. Posàg pob∏ogos∏awi∏ ks. p∏k S∏awo-
mir ˚arski, Wikariusz Generalny Bisku-
pa Polowego WP. W 1991 roku Maria
Wittek zosta∏a mianowana przez Prezy-
denta RP Lecha Wa∏´s´ genera∏em bry-
gady. Jest pierwszà kobietà genera∏em
w historii Polski. W dniu dzisiejszym mi-
ja 10. rocznica Êmierci twórczyni Woj-
skowej S∏u˝by Kobiet. 
Ods∏oni´cia pomnika gen. bryg. Wittek
dokonali: min. Kotas, prof. Cisek i Do-
rota Zawacka-Wakarecy. Posàg pob∏o-
gos∏awi∏ ks. p∏k pra∏. S∏awomir ˚arski,
Wikariusz Generalny Biskupa Polowego
WP. „Od tej chwili ten posàg i to miejsce
b´dzie miejscem Êwi´tym, zas∏ugujàcym
na najwy˝szà powag´ i szacunek, bo
b´dzie Êwiadczyç o cnotach i bohater-
stwie polskiej kobiety-druhny, ˝o∏nierza
– obroƒczyni Lwowa i Powstaƒca War-
szawy. Przy tym pomniku b´dà groma-
dziç si´ wierni, aby czciç pami´ç przod-
ków, którzy zdrowia i ˝ycia nie szcz´dzi-
li w s∏u˝bie wojskowej w obronie Ojczy-
zny” – powiedzia∏ ks. p∏k pra∏. ˚arski. 
Po ods∏oni´ciu posàgu, harcerki z ZHR
z∏o˝y∏y zobowiàzanie, ˝e b´dà kultywo-
wa∏y etos s∏u˝by kobiet dla dobra Polski. 
Genera∏ brygady Maria Wittek (1899-
-1997) urodzi∏a si´ na ziemi mazowiec-
kiej, pod Gostyninem. Za obron´ Lwo-
wa podczas wojny polsko-bolszewickiej
i za udzia∏ w Powstaniu Warszawskim
zosta∏a dwukrotnie odznaczona Orde-
rem Wojennym Virtuti Militari. rch

W´drzyn
W dniu 20 kwietnia 2007 roku w W´-
drzynie nastàpi∏o rozwiàzanie 15.
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
Pancernej oraz nadanie imienia tutej-
szej szkole podstawowej. Od dziÊ b´-
dzie si´ o niej mówiç Szko∏a Podsta-
wowa im. ˚o∏nierza Polskiego w W´-
drzynie. 
Podczas uroczystej Mszy Êw. nastàpi∏o
poÊwi´cenie sztandaru szko∏y i wbicie
symbolicznych gwoêdzi przez osoby,
które najbardziej przyczyni∏y si´
do jego powstania. 
Sztandar zosta∏ przekazany pocztowi
oraz zaprezentowany wszystkim wier-
nym. 
Ks. p∏k Dariusz Kowalski, dziekan
Wojsk Làdowych pob∏ogos∏awi∏ tablic´
upami´tniajàcà ˝o∏nierzy 15WBKPanc. 
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Litania Ostrobramska
Papie˝owi Polakowi – Janowi Paw∏owi II

...Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich!
Matko ofiar zawleczonych do ∏agrów sowieckich!
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
Tych, co szli przez Ziemi´ Âwi´tà na Monte Cassino!...
Wyznacz tras´, trudnà tras´, ale dobrze znanà!
Daj nam dojÊç do Twego nieba poprzez Ostrà Bram´!

Bohdan Rudnicki
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