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W przeddzieƒ swojej m´ki, podczas wieczerzy
paschalnej, Pan wzià∏ w swoje r´ce chleb – jak
mówi Ewangelia, której przed chwilà wys∏uchali-
Êmy – i po odmówieniu b∏ogos∏awieƒstwa po∏a-
ma∏ go i poda∏ uczniom, mówiàc: „Bierzcie, to jest
Cia∏o moje”. Nast´pnie wzià∏ kielich, odmówi∏
dzi´kczynienie, poda∏ im i pili z niego wszyscy.
I rzek∏: „To jest moja Krew Przymierza, która
za wielu b´dzie wylana” (Mk 14, 22-24). 
W tych s∏owach zawiera si´ ca∏a historia Boga
z ludêmi. Nie tylko streszczajà one i interpretujà
przesz∏oÊç, ale antycypujà przysz∏oÊç – przyjÊcie
Królestwa Bo˝ego na Êwiat. To, co Jezus, to me sà
po prostu s∏owa. To, co mówi, jest wydarzeniem
– g∏ównym wydarzeniem historii Êwiata i osobiste-
go ˝ycia ka˝dego z nas. 
S∏owa te sà niewyczerpane. Chcia∏bym teraz roz-
wa˝yç z wami tylko jeden aspekt. Jako znak swo-
jej obecnoÊci Jezus wybra∏ chleb i wino. W ka˝-
dym z tych znaków daje ca∏ego siebie, a nie tylko
cz´Êç. On – Osoba – za poÊrednictwem znaków
zbli˝a si´ do nas i jednoczy si´ z nami. Jednak˝e
znaki, ka˝dy na swój sposób, przedstawiajà
szczególny aspekt Jego misterium, a swoim typo-
wym j´zykiem przemawiajà do nas, abyÊmy si´
nauczyli troch´ lepiej pojmowaç misterium Jezusa
Chrystusa. 
Podczas procesji i adoracji patrzymy na konsekro-
wanà Hosti´ – najprostszy rodzaj chleba i pokar-
mu – przygotowanà jedynie z odrobiny màki i wo-
dy. Dlatego jawi si´ ona jako pokarm ubogich
– to im przede wszystkim Pan chce towarzyszyç
swojà obecnoÊcià. 

Modlitwa, w której podczas liturgii mszalnej Ko-
Êció∏ ofiaruje ten chleb Panu, nazywa go owocem
ziemi i pracy ràk ludzkich. Jest w nim ludzki trud,
codzienna praca cz∏owieka, który uprawia ziemi´,
sieje, zbiera ziarno i w koƒcu wyrabia chleb. Jed-
nak˝e chleb nie jest tylko i wy∏àcznie naszym wy-
robem, rzeczà, którà zrobiliÊmy. Jest owocem zie-
mi, a wi´c tak˝e darem. 
W naszych czasach, kiedy mówi si´ o pustynnie-
niu ziemi i stale s∏yszymy o zagro˝eniu, ˝e ludzie
i zwierz´ta b´dà umieraç z pragnienia na obsza-
rach pozbawionych wody, uÊwiadamiamy sobie
na nowo, jak wielkim darem jest woda oraz jak
bardzo jesteÊmy niezdolni zapewniç go sobie sa-
mi. Tak wi´c, patrzàc z bliska, w tym ma∏ym ka-
wa∏ku bia∏ej Hostii, w tym chlebie ubogich do-
strzegamy syntez´ stworzenia. Niebo i ziemia,
a tak˝e praca i duch cz∏owieka wspó∏dzia∏ajà. Ze-
spolone dzia∏anie si∏, umo˝liwiajàce na naszej
planecie misterium ˝ycia i egzystencji cz∏owieka,
okazuje si´ nam w ca∏ej swej cudownej wielkoÊci. 
I zaczynamy rozumieç, dlaczego Pan wybiera ten
kawa∏ek chleba jako swój znak. Stworzenie ze
wszystkimi swoimi darami pragnie czegoÊ jeszcze
wi´kszego, co je przerasta. Nie wystarcza mu syn-
teza w∏asnych si∏ ani synteza natury i ducha, któ-
rà w jakiÊ sposób dostrzegamy w kawa∏ku chle-
ba; stworzenie dà˝y do ubóstwienia, do Êwi´tych
godów, do zjednoczenia ze swoim Stwórcà.
Symbolika wina
W podobny sposób przemawia do nas znak wi-
na. O ile jednak chleb zwiàzany jest z codzienno-
Êcià, prostotà i pielgrzymowaniem, wino wyra˝a
pi´kno stworzenia: Êwi´to radoÊci, którym Bóg
chce nas obdarzyç przy koƒcu czasów i które ju˝
teraz wcià˝ na nowo zapowiada przez ten znak. 
Ale i wino mówi o M´ce: krzew winny musi byç
stale przycinany, co jest formà oczyszczenia; wi-
nogrona muszà dojrzewaç na s∏oƒcu i w deszczu
i zostaç wyt∏oczone: jedynie dzi´ki takiej m´ce po-
wstaje wyborne wino. 
W Êwi´to Bo˝ego Cia∏a patrzymy przede wszyst-
kim na znak chleba. Przypomina nam on równie˝
o pielgrzymowaniu Izraela na pustyni przez czter-
dzieÊci lat. Hostia to nasza manna, którà Pan nas
karmi – jest ona prawdziwie chlebem z nieba, po-
przez który daje On samego siebie. 
Podczas procesji idziemy za tym znakiem i w ten
sposób idziemy za Nim samym. I prosimy Go:
Prowadê nas na drogach naszej historii! Wskazuj
wcià˝ na nowo KoÊcio∏owi i jego pasterzom w∏a-
Êciwà drog´. Spójrz na ludzkoÊç, która cierpi
i b∏àka si´ niepewnie poÊród tylu pytaƒ. Spójrz
na dr´czàcy jà g∏ód fizyczny i duchowy! Obdarz
ludzi chlebem dla cia∏a i dla duszy. Daj im prac´!
Obdarz ich Êwiat∏em! Daj im samego siebie!
OczyÊç i uÊwi´ç wszystkich! Pozwól nam zrozu-
mieç, ˝e jedynie przez uczestnictwo w Twojej M´-
ce, przez zgod´ na krzy˝, wyrzeczenie i oczyszcze-
nia, jakim nas poddajesz, nasze ˝ycie mo˝e doj-
rzewaç i prawdziwie si´ spe∏niç. Amen!

Homilia Ojca Âwi´tego Benedykta XVI wyg∏oszona
w UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa

– 15 VI 2006 r.

3 czerwca – NajÊwi´tszej Trójcy, Niedziela
Po wielkich prze˝yciach Wielkanocy i uroczysto-
Êciach Zes∏ania Ducha Âwi´tego obchodzimy
uroczystoÊç Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Jednoczy
nas wielka wdzi´cznoÊç Bogu za to, ˝e pozwoli∏
nam poznaç prawd´ o sobie samym, ˝e jest Je-
dynym Bogiem: Ojcem i Synem, i Duchem
Âwi´tym. Nasza wdzi´cznoÊç powinna ∏àczyç si´
z pragnieniem, by nigdy nie oddalaç si´ od
Boga.

7 czerwca – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi 
Chrystusa
W dzisiejszà uroczystoÊç sprawowanie Euchary-
stii ma wyjàtkowy przebieg. W wielu miejscach
odbywajà si´ procesje z NajÊwi´tszym Sakra-
mentem. Chrystus obecny w Eucharystii opusz-
cza mury Êwiàtyni, by poza nià odebraç nale˝-
nà mu czeÊç. Te procesje majà nam przypo-
mnieç, ˝e tam, gdzie dziÊ niesiemy NajÊwi´tszy
Sakrament, jest miejsce dla Jezusa. A wi´c
w poÊrodku naszego ˝ycia, wÊród wielu czynno-
Êci i zgie∏ku ka˝dego dnia. Jezus chce byç obec-
ny na naszych ulicach i domach. Wsz´dzie!
Wsz´dzie niesiony przez Êwiadectwo naszego
chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.

10 czerwca – X Niedziela w roku
Swoim zmartwychwstaniem Chrystus zwyci´˝y∏
Êmierç. Wszyscy mamy zmartwychwstaç, jeÊli
tylko b´dziemy ˝yç z Chrystusem, który jest Dro-
gà prowadzàcà do Ojca. Odrzuçmy wi´c wszel-
ki „p∏acz”: l´k, trwog´ i zbli˝my si´ z naszymi
wàtpliwoÊciami do Chrystusa zmartwychwsta∏e-
go, przygarniajàcego nas do siebie tak˝e
na ka˝dej Eucharystii.

13 czerwca – Âw. Antoniego z Padwy
W czasach, kiedy wcià˝ wisi nad nami groêba
zburzenia pokoju i bezpieczeƒstwa, przed na-
szymi oczyma pojawia si´ postaç Êwi´tego An-
toniego z Padwy. Jego poszukiwanie prawdy
wiary doprowadzi∏o go do zachwytu duchowo-
Êcià Êwi´tego Franciszka z Asy˝u, autora znanej
modlitwy o pokój: „o Panie, uczyƒ z nas narz´-
dzia Twojego pokoju”. Âwi´ty Antoni budowa∏
ten pokój zw∏aszcza przez niezwykle skutecznà
prac´ kaznodziejskà, która doprowadzi∏a
do nawrócenia wielu serc.

15 czerwca – NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
Zrodzony we Francji kult Serca Pana Jezusa, tak
niezwykle pieczo∏owicie piel´gnowany w Polsce,
jest bardzo bliski temu, co us∏ysza∏a Êwi´ta Fau-
styna i co znane jest nam w formie kultu Bo˝e-
go Mi∏osierdzia. W obydwu przypadkach chodzi
o ub∏aganie mi∏osiernej mi∏oÊci Boga do cz∏o-
wieka i wynagrodzenie za wszelkie zniewagi
wobec Boga. Niech nas zjednoczy pragnienie
takiego prze˝ycia dzisiejszej uroczystoÊci.

2 Rok XVI nr 11 (339)

Aby KoÊció∏ w Afryce Pó∏nocnej swojà obecnoÊcià i dzia-
∏alnoÊcià dawa∏ Êwiadectwo mi∏oÊci Boga do ka˝dej jed-
nostki i ka˝dego narodu.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA CZERWIEC

Znak chleba i wina

Na ok∏adce: Abp S∏awoj Leszek G∏ódê i Bp
Polowy WP Tadeusz P∏oski konsekrujà od-
budowany koÊció∏ garnizonowy pw. Matki
Bo˝ej Fatimskiej w Zegrzu, 29 maja 2007 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
t´

pk
ow

sk
i

1-15 czerwca 2007 k 2  6/13/07  11:10 AM  Page 2



Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski
i Abp S∏awoj Leszek G∏ódê, Biskup Warszaw-
sko-Praski konsekrowali 29 maja koÊció∏ gar-
nizonowy pw. Matki Bo˝ej Fatimskiej w Zegrzu
k. Warszawy. Âwiàtyni´ wzniesiono w miejscu,
gdzie sta∏ dawny koÊció∏ garnizonowy, który
w 1987 r. ówczesne w∏adze wojskowe wysadzi-
∏y w powietrze. Gruzy wysadzonej Êwiàtyni
wykorzystano do budowy drogi prowadzàcej
do dawnej Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Wojsk
¸àcznoÊci, która mieÊci∏a si´ w Zegrzu. Abp
S∏awoj Leszek G∏ódê, który przewodniczy∏
Mszy Êw., powiedzia∏, ˝e dzisiejsza konsekra-
cja jest cudem i zmartwychwstaniem tej Êwià-
tyni wojskowej.

Na poczàtku Mszy Êw. ks. p∏k Zenon Surma
CMF, proboszcz parafii wojskowej i Ojciec
Duchowny Ordynariatu Polowego WP powita∏
zgromadzonych goÊci: abp. G∏ódzia – „wiel-
kiego or´downika dzie∏a budowy koÊcio∏a
garnizonowego w Zegrzu”, Biskupa Polowe-
go WP oraz ksi´˝y kapelanów. S∏owa powita-
nia skierowa∏ tak˝e do wszystkich darczyƒców
Êwiàtyni wojskowej, na czele z Komitetem Bu-
dowy Âwiàtyni: panem Eugeniuszem Gacà,
gen. bryg. Wojciechem Wojciechowskim, p∏k.
Witoldem Leszczyƒskim, Jerzym Glasgallem,
Andrzejem Po∏owniakiem oraz Komendantów
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki:
p∏k. Jerzego Ceglarka i p∏k. Jerzego Stwor´. 
Nast´pnie ks. Marian Zar´ba, pochodzàcy
z parafii wojskowej w Zegrzu, odczyta∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwo Ojca Âwi´tego Benedykta
XVI nades∏ane z okazji konsekracji koÊcio∏a
garnizonowego. 
Eugeniusz Gaca, przewodniczàcy Spo∏eczne-
go Komitetu Budowy KoÊcio∏a powiedzia∏, ˝e
podczas wznoszenia koÊcio∏a by∏y chwile
trudne. „Nie by∏oby tej Êwiàtyni, gdyby nie
˝arliwa modlitwa ks. proboszcza”. Wyzna∏, ˝e
mia∏ przyjemnoÊç pracowaç z zespo∏em ludzi,
którzy bez reszty poÊwi´cili si´ temu dzie∏u.
Przypomnia∏ s∏owa bp. G∏ódzia, który powie-
dzia∏, ˝e cuda zdarzajà si´ tam, gdzie coÊ, co
jest niemo˝liwe, staje si´ faktem. – S∏owa te
przyÊwieca∏y nam przez ca∏y czas budowy 

– doda∏. Podzi´kowa∏ ca∏emu ze-
spo∏owi ludzi, którzy zaanga˝o-
wani byli w budow´ koÊcio∏a
w Zegrzu. 
W kazaniu abp G∏ódê przypo-
mnia∏, ˝e na poczàtku lat 90.,
kiedy rozpoczà∏ pos∏ug´ Biskupa
Polowego WP, w wielu polskich
garnizonach rodzi∏y si´ koÊcio∏y
garnizonowe – w wymiarze ma-
terialnym i duchowym. – Dzieƒ
dzisiejszy jest naszym Wieczerni-
kiem – tu w Zegrzu rodzi si´ Ko-
Êció∏, tu jesteÊmy wezwani, by jak
Aposto∏owie g∏osiç ca∏emu Êwia-
tu Chrystusa Zmartwychwsta∏e-
go. – Przez akt konsekracji ta
Êwiàtynia po wieczne czasy po-
Êwi´cona jest Bogu – powiedzia∏.
– Nie po to, by „rozdrapywaç ra-
ny”, ale by uÊwiadomiç dramat
tego miejsca i chwa∏y Boga, któ-
ra si´ tu objawi∏a, chc´ przypo-
mnieç, ˝e przedwojenny koÊció∏
garnizonowy w Zegrzu zosta∏ wy-
sadzony r´kami ˝o∏nierzy – po-
wiedzia∏ abp G∏ódê. Przypo-
mnia∏, ˝e w 1991 r. przyszed∏
do niego kapitan, uklàk∏ przed nim i wyzna∏:
„To ja podk∏ada∏em lonty pod koÊció∏ w Ze-
grzu; mam wyrzuty sumienia, nie mog´ spaç
po nocach”. – Te wyrzuty sumienia majà tak-
˝e ci, którzy wydali decyzj´ o wysadzeniu tej
Êwiàtyni garnizonowej w Zegrzu. Kaznodzieja
przypomnia∏, ˝e równie˝ w Modlinie wysa-
dzono koÊció∏ garnizonowy. „Trzeba by∏o
wielkiej determinacji, by wybudowaç ten ko-
Êció∏” – powiedzia∏ Biskup Warszawsko-Pra-
ski. Podzi´kowa∏ ks. p∏k. Surmie i Komitetowi
za trud budowy. 
Wskazujàc na zabytkowà kolumn´, która po-
zosta∏a z dawnego koÊcio∏a, a która znajduje
si´ obecnie wewnàtrz Êwiàtyni, powiedzia∏, ˝e
jest ona Êwiadkiem dramatu, ale tak˝e Êwiad-
kiem wielu pokoleƒ ˝o∏nierzy, którzy tu si´
modlili i stàd wyruszali na front. „To jest histo-
ria Polski, to jest historia Wojska Polskiego”
– powiedzia∏. 
Abp G∏ódê zach´ci∏ kapelanów wojskowych,
by niestrudzenie g∏osili chwa∏´ Boga i Ewan-
geli´. – Trwajcie wiernie i dzielnie przy Chry-
stusie i jego Matce, Hetmance ˚o∏nierza Pol-
skiego i u Niej szukajcie pocieszenia, zaape-
lowa∏ do ˝o∏nierzy i oficerów. Po kazaniu roz-
leg∏y si´ brawa. 
Po kazaniu Biskup Warszawsko-Praski i Bi-
skup Polowy WP namaÊcili o∏tarz i Êciany ko-
Êcio∏a. 
Na zakoƒczenie Mszy Êw. bp P∏oski przypo-
mnia∏ s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II,
który spotkanie z Wojskiem Polskim w Zegrzu
Pomorskim okreÊli∏ mianem „rezurekcyjnego
odkrycia”. – Dzisiejsza konsekracja jest na-
macalnym zmartwychwstaniem po Wielkim
Piàtku, który tu si´ dokona∏ – powiedzia∏. Bp
P∏oski podzi´kowa∏ abp. G∏ódziowi za to, ˝e,
mimo i˝ pe∏ni pos∏ug´ w KoÊciele Warszaw-
sko-Praskim, jego serce wcià˝ bije dla kape-

lanów i Wojska Polskiego. Bp P∏oski, dzi´ku-
jàc ks. p∏k. Surmie za trud w∏o˝ony w budow´
KoÊcio∏a, og∏osi∏ go kanonikiem honorowym
Kapitu∏y Katedralnej Ordynariatu Polowego
WP. Dekret w tej sprawie odczyta∏ ks. kmdr Le-
on Szot, kanclerz Kurii Polowej WP. 
Ks. p∏k Surma podzi´kowa∏ biskupom za za-
ufanie, jakim go obdarzyli, powierzajàc bu-
dow´ tej Êwiàtyni. Dzi´kujàc za godnoÊç ka-
nonika, podkreÊli∏, ˝e jest to wyró˝nienie dla
tych wszystkich, którzy bezinteresownie wspie-
rali dzie∏o budowy koÊcio∏a. Ks. p∏k Surma
zapewni∏, ˝e podczas ka˝dej Mszy Êw. dzi´ku-
je Bogu za dobrodziejów tego koÊcio∏a. Do-
da∏, ˝e podczas tegorocznej wojskowej piel-
grzymki pieszej na Jasnà Gór´ b´dzie wraz
z ˝o∏nierzami i wiernymi z Zegrza dzi´kowa∏
Bogu za dokoƒczenie dzie∏a budowy koÊcio∏a
garnizonowego. W procesji z darami wierni
przynieÊli do o∏tarza puszk´ na komunikanty
– dar abp. S. L. G∏ódzia, 5 ornatów – dar ks.
kan. Mieczys∏awa Zdanowskiego, wicedzie-
kana serockiego i kielich mszalny – dar Syl-
westra Sokolnickiego, burmistrza miasta
i gminy Serock. 
Na zakoƒczenie ks. pra∏. Roman Indrzejczyk,
kapelan Prezydenta RP przekaza∏ s∏owa po-
zdrowienia i ∏àcznoÊci modlitewnej od Lecha
Kaczyƒskiego, Prezydenta RP i Zwierzchnika
Si∏ Zbrojnych. 
Podczas Mszy Êw. pieÊni wykonywa∏ Chór Re-
prezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP. 
Msz´ Êw. koncelebrowali: o. Krzysztof Gierat,
prowincja∏ Misjonarzy Klaretynów, ks. pra∏.
Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP,
kap∏ani Diecezji Warszawsko-Praskiej, Diece-
zji P∏ockiej i ponad 100 kapelanów wojsko-
wych uczestniczàcych w szkoleniu poligono-
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Konsekracja koÊcio∏a w Zegrzu

Przy kolumnie – relikwii przedwojennego koÊcio∏a,
umieszczone jest dziÊ tabernakulum.

1-15 czerwca 2007 k 2  6/13/07  11:10 AM  Page 3



wym w Zegrzu. We Mszy Êw. uczestniczyli: 
b. Wiceminister Obrony Narodowej Romuald
Szeremietiew, generalicja, przedstawiciele Po-
licji, pos∏owie, w∏adze administracji paƒstwo-
wej i samorzàdowej z Legionowa, Serocka,
Wieliszewa, Niepor´tu i Radzymina. 
W rozmowie z „Naszà S∏u˝bà” ks. p∏k Surma
powiedzia∏, ˝e budowa koÊcio∏a w Zegrzu by-

∏a dzie∏em jego ˝ycia i szczególnà ∏askà
OpatrznoÊci Bo˝ej. „Jestem szcz´Êliwy, ̋ e mo-
g∏em byç narz´dziem w r´ku Boga przy po-
wstawaniu tej Êwiàtyni” – wyzna∏. Podczas bu-
dowy wielokrotnie doznawa∏em ∏ask od Boga
i odczytuj´ to jako znaki wielkiego mi∏osier-
dzia. Ks. p∏k Surma przypomnia∏, ˝e jako ad-
ministrator by∏ uczestnikiem poÊwi´cenia ko-
Êcio∏a garnizonowego pw. Êw. El˝biety we
Wroc∏awiu. – Dzi´kuj´ Bogu za to, ˝e od sa-
mego poczàtku mog∏em uczestniczyç w bu-
dowie tego koÊcio∏a – od powstania planów,
przez lokalizacj´ Êwiàtyni i kolejne etapy jej
wznoszenia. – Dzisiejsza uroczystoÊç to jeden
z najwi´kszych sukcesów mojego ˝ycia – po-
wiedzia∏. – Ciesz´ si´, ˝e po∏ow´ mojego ka-
p∏aƒstwa mog∏em pe∏niç tu w Zegrzu. Pod-
czas dzisiejszej konsekracji przypominajà mi
si´ s∏owa Êw. Paw∏a Aposto∏a, który napisa∏,
˝e tam, gdzie wzmóg∏ si´ grzech, tam jeszcze
obficiej rozla∏a si´ ∏aska. Budowa koÊcio∏a
w Zegrzu jest aktem ekspijacji Bogu za grzech
niewiary, planowego ateizmu w Wojsku Pol-
skim, którego apogeum by∏o wysadzenie
w powietrze koÊcio∏a w Zegrzu, który by∏ naj-
pi´kniejszà Êwiàtynià garnizonowà w okresie
mi´dzywojennym. „Od samego poczàtku bu-
dowy koÊcio∏a nieocenionà i bezinteresownà
pomoc okazywali mi Paƒstwo El˝bieta i Ma-
rian Sztanderowie”. 
KoÊció∏ garnizonowy w Zegrzu ma bogatà hi-
stori´. Pierwsze wzmianki na temat drewnia-
nego koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Ma∏gorza-
ty w Zegrzu si´gajà XII wieku. Ca∏kowicie mu-
rowanà Êwiàtyni´ pw. Êw. Antoniego i Barba-
ry konsekrowano w roku 1758. W zwiàzku
z prowadzonà przez w∏adze carskie budowà
twierdzy w Zegrzu Rosjanie odkupili w 1895
roku koÊció∏ katolicki i przebudowali go
na cerkiew garnizonowà. W czasie walk pod-
czas I wojny Êwiatowej cerkiew uleg∏a powa˝-

nym uszkodzeniom. Po odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci zosta∏a przekazana Wojsku Polskiemu
i odbudowana jako koÊció∏ garnizonowy.
Wówczas to powsta∏a w Zegrzu parafia woj-
skowa. KoÊció∏ garnizonowy poÊwi´cono 21
stycznia 1919 roku, a pierwszym probosz-
czem parafii wojskowej zosta∏ ksiàdz Szymon
˚ó∏tkowski. 
Podczas okupacji hitlerowskiej koÊció∏ by∏ nie-
czynny, chocia˝ w 1939 roku nie zosta∏

uszkodzony. We wrzeÊniu 1944 roku, w cza-
sie walk nad Narwià, pociski artyleryjskie
zniszczy∏y dach i wie˝´ budynku. Prawie nie-
naruszone wn´trza zdewastowali po zaj´ciu
Zegrza ˝o∏nierze radzieccy. 
W okresie powojennym koÊció∏ wpisano
do rejestru zabytków, jednak ówczesne w∏a-
dze nie by∏y zainteresowane jego odbudowà.
Poczàwszy od lat 60-tych by∏ dewastowany:
wywo˝ono z niego ceg∏´, przechowywano
w nim p∏ody rolne, a nawet hodowano pie-
czarki i go∏´bie. W 1987 roku
podj´to decyzj´ o rozebraniu
Êwiàtyni, a jej mury wysadzono
w powietrze. Po jednej z najpi´k-
niejszych Êwiàtyƒ wojskowych
II Rzeczypospolitej Polskiej pozo-
sta∏a tylko jedna betonowa kolum-
na, z dwu ozdabiajàcych wejÊcie
do koÊcio∏a. Jeszcze przez kilka lat
jak symbol sta∏a na ruinach Êwià-
tyni, by znaleêç póêniej miejsce
w nowo zbudowanym koÊciele. 
Po przemianach ustrojowych
w 1989 roku pojawi∏a si´ szansa
odbudowy koÊcio∏a w Zegrzu. Bp
Roman Marcinkowski, biskup pomocniczy
p∏ocki 25 maja 1992 roku poÊwi´ci∏ ˝elazny
krzy˝ na placu przykoÊcielnym. Kilka miesi´cy
póêniej, 21 stycznia 1993 r. ówczesny Biskup
Polowy WP gen. dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê
erygowa∏ parafi´ wojskowà pw. Êw. Archanio-
∏a Gabriela w Zegrzu. W dniu 25 marca
1993 r. bp G∏ódê poÊwi´ci∏ tymczasowà ka-
plic´, mieszczàcà si´ w budynku Klubu Gar-
nizonowego. 5 paêdziernika 1996 roku Oj-
ciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II poÊwi´ci∏ w Watyka-
nie kamieƒ w´gielny pod budow´ zegrzyƒ-
skiego koÊcio∏a garnizonowego. 15 czerwca
1997 roku proboszczem parafii wojskowej
w Zegrzu i kapelanem Wy˝szej Szko∏y Oficer-

skiej Wojsk ¸àcznoÊci zosta∏ ks. kpt. Zenon
Surma z zakonu Klaretynów. 
Z inicjatywy bp. G∏ódzia we wrzeÊniu 1998
roku podj´to decyzj´ o budowie na ruinach
zburzonej Êwiàtyni w Zegrzu nowego koÊcio-
∏a garnizonowego pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Fatimskiej. Kamieƒ w´gielny pod koÊció∏
garnizonowy poÊwi´ci∏ 3 czerwca 1999 r. bp
G∏ódê. W 2000 r. w murach budujàcej si´
Êwiàtyni bp G∏ódê celebrowa∏ pierwszà Pa-
sterk´. W dniu 27 maja 2004 r. bp G∏ódê,
przy udziale kapelanów wojskowych z ca∏ej
Polski, poÊwi´ci∏ koÊció∏. 
Szybka budowa nowego koÊcio∏a sta∏a si´
mo˝liwa dzi´ki intensywnym dzia∏aniom Spo-
∏ecznego Komitetu Odbudowy KoÊcio∏a Gar-
nizonowego w Zegrzu, na czele którego stanà∏
Eugeniusz Gaca, ofiarnoÊci i przychylnoÊci
w∏adz wojskowych, koÊcielnych, mieszkaƒców,
przyjació∏ Zegrza oraz ̋ o∏nierzy. KoÊció∏ garni-
zonowy pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu
jest obecnie Êwiàtynià wszystkich ˝o∏nierzy
i pracowników Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki
Wojska Polskiego. KoÊció∏ jest w pe∏ni wyposa-
˝ony – posiada wszystkie witra˝e, sta∏y o∏tarz,
ambon´ i komplet ∏awek. W o∏tarzu g∏ówym
znajduje si´ obraz Matki Bo˝ej, Hetmanki ˚o∏-
nierza Polskiego, który przez 4,5 roku pere-
grynowa∏ po wszystkich garnizonach i para-
fiach wojskowych. Peregrynacja obrazu i po∏à-
czone z nià misje przygotowa∏y wiernych Die-
cezji Wojskowej do Wielkiego Jubileuszu
ChrzeÊcijaƒstwa w 2000 r. Wokó∏ koÊcio∏a za-
sadzono ponad 600 drzew i krzewów. Konse-
krowany koÊció∏ garnizonowy jest jednym
z naj∏adniejszych w Ordynariacie Polowym
WP. Elementy wystroju wn´trza koÊcio∏a – krzy˝
z odchodzàcymi od niego symbolicznymi fala-
mi radiowymi, tarcze herbowe, na których
umieszczono stacje Drogi Krzy˝owej – wska-
zujà, ˝e jest to Êwiàtynia garnizonowa. Prosto-
ta ∏àczy si´ tu z pi´knem. 

W uroczystoÊci konsekracji wzi´∏o udzia∏ licz-
ne grono kapelanów Ordynariatu Polowego,
którzy w tych dniach przebywali w Zegrzu
na dorocznej odprawie i çwiczeniach poligo-
nowych. Ksi´˝a zakwaterowani byli w Cen-
trum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki. Zapo-
znali si´ z historià i dzia∏alnoÊcià Centrum,
uczestniczyli w ∏àczeniu satelitarnym z Polskim
Kontyngentem Wojskowym w Iraku oraz wzi´-
li udzia∏ w çwiczeniach interpersonalnych,
prowadzonych przez psychologów. Wielu ka-
pelanów wzi´∏o równie˝ udzia∏ w zaj´ciach
z udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Rafa∏ Chromiƒski
Zdj´cia Krzysztof St´pkowski

4 Rok XVI nr 11 (339)

Ciàg dalszy ze str. 3

1-15 czerwca 2007 k 2  6/13/07  11:10 AM  Page 4



Na swoim obrazku prymicyjnym 25 lat temu
m∏ody kap∏an Tadeusz P∏oski wypisa∏ s∏owa, któ-
re mia∏y mu towarzyszyç w kap∏aƒskiej drodze.
DziÊ, 30 maja 2007 r. te same s∏owa modlitwy
z Ksi´gi Kronik: „Daj mi Panie màdroÊç i wiedz´,
abym móg∏ wyst´powaç wobec Twego Ludu”,
mo˝na by∏o przeczytaç w Katedrze Polowej obok
o∏tarza, nad siecià pe∏nà ryb. Natchnione s∏owa
towarzyszy∏y uroczystemu Te Deum, Dzi´kczyn-
nej Mszy Êw. za pos∏anie i 25 lat kap∏aƒskiej mi-
sji Biskupa Tadeusza. – Jubileusz kap∏aƒski
– mówi∏ w okolicznoÊciowej homilii wychowaw-
ca Ksi´dza Tadeusza z seminaryjnego Hosianum,
Metropolita Warmiƒski Abp Wojciech Ziemba
– to m.in. zobowiàzanie do piel´gnowania pa-
mi´ci i wspomnieƒ, które pozwalajà zachowaç
to˝samoÊç kap∏aƒskà i patrzeç na kap∏aƒskie
dziÊ w prawdzie i z chrzeÊcijaƒskim optymi-
zmem. Obecny Biskup Polowy WP gen. dyw. Ta-
deusz P∏oski przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk
Biskupa Jana Ob∏àka w Katedrze w Olsztynie 
6 czerwca 1982 r. 

Dzi´kczynnej Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP
przewodniczy∏ Abp Kazimierz Nycz, Metropolita
Warszawski, a w koncelebrze uczestniczyli m.in.
trzej wspó∏konsekratorzy, którzy trzy lata temu
udzielili Biskupowi P∏oskiemu sakry biskupiej:
Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, Abp
S∏awoj Leszek G∏ódê, Biskup Warszawsko-Praski
i Abp senior Edmund Piszcz. Najwy˝sze w∏adze
paƒstwowe reprezentowali na tym biskupim
Êwi´cie: Marsza∏ek Sejmu Ludwik Dorn, wicepre-
mier Andrzej Lepper, wiceminister Obrony Na-
rodowej Jacek Kotas, pos∏owie i senatorowie.
W∏adz´ wojskowà reprezentowa∏ m.in. Szef
Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gàgor. Po-
dzi´kowania za duszpasterskà trosk´, jakà ota-
cza Ksiàdz Biskup Tadeusz P∏oski Wojsko Polskie
wraz z ca∏ym kapelaƒskim prezbiterium, odczy-
ta∏ w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego
– jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk. 
W Katedrze obecne by∏y poczty sztandarowe
Wojska Polskiego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Ochrony Kolei i in. Barka i Mazurek Dàbrowskie-
go rozpocz´∏y uroczystà Eucharysti´, na którà
przyby∏o liczne grono przedstawicieli wojska,
Êrodowisk akademickich, najbli˝szych wspó∏pra-
cowników, najbli˝sza rodzina z Mamà Kazimie-
rà i Tatà Henrykiem na czele. 
W homilii Abp Wojciech Ziemba, Metropolita
Warmiƒski mówi∏ o kap∏aƒstwie jako o darze,
za który kap∏ani winni Panu Bogu nieustannie
dzi´kowaç. Przypomnia∏ te˝ kap∏aƒskà drog´ Bi-
skupa Tadeusza, która wiod∏a z rodzinnego Lidz-
barka Warmiƒskiego do Katedry Polowej. Abp
Ziemba, Metropolita Warmiƒski przywo∏a∏ scen´
z synagogi w Nazarecie z Ewangelii ¸ukaszowej,
gdzie Chrystus mówi o istocie „pos∏ania Kap∏a-
nów”, namaszczonych Duchem Âwi´tym, którzy
„ubogim g∏oszà dobrà nowin´, wi´êniom g∏oszà
wolnoÊç, a niewidomym przejrzenie”. Mieszkaƒ-
cy Nazaretu spodziewali si´ jakiejÊ b∏yskotliwej
przemowy Jezusa, którego s∏awa kaznodziejska
si´ wówczas rozszerza∏a, a Chrystus pos∏u˝y∏ si´
wy∏àcznie s∏owami Proroka Izajasza. To sà
do dziÊ zadania, których najg∏´bsza duszpaster-

ska istota si´ nie zmienia – podkreÊli∏. Powo∏anie
kap∏ana wyp∏ywa z powo∏ania Mistrza – Jezusa
Chrystusa – mówi∏ Abp Ziemba. Mimo ˝e
za ka˝dym kap∏aƒskim powo∏aniem stoi indywi-
dualna historia, to istota pos∏ania jest ta sama.
Zobowiàzanie do nieustannego dzi´kczynienia
za dar kap∏aƒstwa jest równie˝ motywem g∏ów-
nym Êwi´towania jubileuszy. – Trzeba piel´gno-
waç pami´ç o wa˝nych wydarzeniach ˝ycia, aby
zachowaç swojà to˝samoÊç – powiedzia∏ Abp
Ziemba, przywo∏ujàc nauczanie Jana Paw∏a II.
˚eby trwaç w swojej chrzeÊcijaƒskiej to˝samoÊci,
trzeba pami´taç o chrzcie, o bierzmowaniu itd.
JeÊli straci si´ pami´ç o tym, kim si´ jest, co nas
ukszta∏towa∏o, to grozi zagubieniem prawdy
o naszym dziÊ i celu drogi. Metropolita „Êwi´tej
Warmii”, rodzinnej ziemi Biskupa P∏oskiego,
przypomnia∏ te˝ kap∏anom, ˝e sà zobowiàzani
do wdzi´cznoÊci, wyra˝anej w modlitwie, wobec
szafarzy sakramentu kap∏aƒstwa. – Rocznica
Êwi´ceƒ – mówi∏ Abp Ziemba – to powód
do wdzi´cznoÊci wobec wszystkich, którzy poma-
gali strzec i piel´gnowaç ten dar. 
Biskup P∏oski i jego wspó∏bracia seminaryjni by-
li Êwiadkami prze∏omowych i wa˝nych wyda-
rzeƒ; ich kap∏aƒstwo rodzi∏o si´ w okresie Soli-
darnoÊci, pielgrzymek Jana Paw∏a
II do Ojczyzny, reformy administracyj-
nej KoÊcio∏a, reformy ustrojowej, przy-
pomina∏ ordynariusz warmiƒski. 
Na zakoƒczenie homilii Abp Ziemba,
˝yczàc, by powo∏anie Bp Tadeusza
P∏oskiego wype∏nia∏o si´ i trwa∏o zgod-
nie z przyrzeczeniami z∏o˝onymi
w dniu Êwi´ceƒ, przywo∏a∏ s∏owa Ja-
na Paw∏a II z „Listu do kap∏anów”. Oj-
ciec Âwi´ty wskazuje w nim, ˝e Eucha-
rystia, ˝arliwa pobo˝noÊç euchary-
styczna, jest szko∏à ˝ycia kap∏aƒskie-
go. To adoracja NajÊwi´tszego Sakra-
mentu jest wsparciem w kap∏aƒskiej
samotnoÊci, pozwala nabraç si∏, by ru-
szyç w drog´ po ka˝dym rozczarowa-
niu. Si∏a naszego Êwiadectwa wobec
ludzi zale˝y od naszego przywiàzania do Eucha-
rystii – podkreÊli∏ Abp Ziemba. – Do∏àczmy
do tych ˝yczeƒ modlitw´ o dobre i wierne powo-
∏ania kap∏aƒskie. Oby nie zabrak∏o KoÊcio∏owi
Êwi´tych kap∏anów – zakoƒczy∏. 
W imieniu prezbiterium Ordynariatu Polowego
˝yczenia z∏o˝y∏ ks. Adam Prus. Z∏o˝y∏ Êwiadectwo
o odwadze Biskupa P∏oskiego (skaka∏ ze spado-

chronem w Gromie), jego
szlachetnej prostocie w obco-
waniu z ka˝dym cz∏owiekiem. 
Podzi´kowa∏ te˝ za Misje Êw.,
po∏àczone z peregrynacjà
po garnizonach wojskowych
obrazu Jezusa Mi∏osiernego
i relikwii Êw. siostry Faustyny.
– My kap∏ani widzimy wielkie
owoce tych misji w postaci na-
wróceƒ po wielu latach. 
– Dzi´kujemy Ksi´dzu Bisku-
powi – mówi∏ dalej ks. Prus 
– ˝e osobiÊcie w nich uczestni-
czy. 

Ksiàdz Adam Prus wr´czy∏ te˝ w imieniu wszyst-
kich kapelanów dar – ornat z wizerunkiem Jezu-
sa Mi∏osiernego. Abp Nycz równie˝ z∏o˝y∏ swoje-
mu „najbli˝szemu sàsiadowi”, jak si´ wyrazi∏,
˝yczenia B∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. 
G∏os zabra∏ wicepremier Andrzej Lepper, który
zauwa˝y∏, ˝e w naszym ˝yciu zbyt rzadko, wobec
kap∏anów zw∏aszcza, u˝ywamy s∏owa przepra-
szam i dzi´kuj´. Mamy za co byç wdzi´czni; s∏u-
˝àc Bogu, s∏u˝ycie Ojczyênie – podkreÊli∏, zwra-
cajàc si´ do Biskupa P∏oskiego i pozosta∏ych ka-
p∏anów. Przypomnia∏, jak wielkà ofiar´ z∏o˝yli
duszpasterze przeÊladowani w okresie PRL. Win-
niÊmy im wdzi´cznoÊç za ten czas, powiedzia∏. 
PodkreÊli∏ równie˝, ˝e lustracja, która nie jest
przeprowadzana w duchu chrzeÊcijaƒskim, jest
wykorzystywana do ataków na KoÊció∏. 
Biskup Polowy Tadeusz P∏oski podzi´kowa∏
za wszystkie ˝yczenia. Szczególnie ciep∏o dzi´ko-
wa∏ swojej mamie i innym matkom, które w te
majowe dni zginajà kolana przed Matkà Bo˝à
na nabo˝eƒstwach majowych. – Gdy my kap∏a-
ni czujemy, ˝e Êwiat nas po˝era, to nasze mamy
i inni ludzie rzucajà nam lin´ ratunkowà modli-
twy. Biskup poprosi∏ o dalsze modlitewne wspar-
cie swojej pos∏ugi. 

Ta solidarnoÊç modlitewna pasterzy i wiernych
jest konieczna, by „barka” dop∏yn´∏a do niebie-
skiej przystani z pe∏nymi sieciami. – Wiemy, Ko-
mu zaufaliÊmy – zakoƒczy∏ Jubilat – oby Ten, któ-
remu zaufaliÊmy, nie zawstydzi∏ si´ za nas
na wieki. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 
Zdj´cia Krzysztof St´pkowski
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To jedyne takie miejsce na Êwiecie. Jedy-
na Êwiàtynia wojskowa, którà poÊwi´ci∏ Pa-
pie˝ Jan Pawe∏ II i podniós∏ do godnoÊci Bazy-
liki Mniejszej. Bo te˝ El˝bietaƒska fara w cen-
trum Wroc∏awia to koÊció∏, którego historia
mo˝e byç wyk∏adnià …niepoj´tej Bo˝ej Mi∏o-
Êci. I za t´ „niepoj´tà Mi∏oÊç” – jak powiedzia∏
proboszcz bazyliki ks. p∏k January Wàtroba,
dzi´kowali podczas Mszy Êw. w Âwi´to Nawie-
dzenia NajÊwi´tszej Maryi Panny, 31 maja 2007
roku wszyscy, w których sercach ta Êwiàtynia
zajmuje miejsce szczególne. Ludzie w mundu-
rach – Êwiadkowie tamtego, sprzed 10. lat,
nawiedzenia i poÊwi´cenia koÊcio∏a przez Ja-
na Paw∏a II i wroc∏awianie, dla których Ko-
Êció∏ Êw. El˝biety jest wspania∏à wizytówkà
i dumà miasta.

Ca∏e dwadzieÊcia jeden lat w dziejach tego
koÊcio∏a to okres „ciemnej doliny”. Dwukrot-
ny po˝ar, w 1975 i 1976 r., którego przyczy-
ny do dziÊ pozostajà nieznane, zniszczy∏ per-
∏´ dolnoÊlàskiego gotyku. Straty oszacowano
na 30 mln z∏otych, nie liczàc bezcennych or-
ganów i barokowej empory. A przede wszyst-
kim ran w sercach wiernych. Zamilk∏y najcen-
niejsze na Dolnym Âlàsku barokowe organy.
I dzwony. Niektórzy zwàtpili, czy uda si´ przy-
wróciç jej dawnà ÊwietnoÊç, a nawet byli tacy,
którzy myÊleli o jej rozbiórce… 
To by∏a pielgrzymka wroc∏awskich cudów.
S∏uga Bo˝y Jan Pawe∏ II przyjecha∏ w 1997 r.,
w czasie V Pielgrzymki, do Wroc∏awia na Mi´-
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Chry-
stus Eucharystyczny, idàcy wtedy ulicami Wro-
c∏awia w procesji od Hali Ludowej do Katedry
na Ostrowiu Tumskim, b∏ogos∏awi∏ temu mia-
stu. Przed tà wizytà nastàpi∏a nadzwyczaj-
na mobilizacja wroc∏awian. W oczach pi´k-
nia∏ Ostrów Tumski, odwieczna siedziba bi-
skupów wroc∏awskich, prace restauracyjne
w koÊciele Êw. El˝biety nabra∏y niezwyk∏ego
tempa. Zespolone wysi∏ki wojska, Ordynaria-
tu Polowego, Ministerstwa Kultury i Sztuki
przynios∏y owoce. KoÊció∏ zosta∏ przygotowa-
ny do poÊwi´cenia. – Nie by∏o tej wizyty w ów-
czesnym programie oficjalnym Jana Paw∏a II,
ale by∏a w programie jego serca – jak powie-
dzia∏, witajàc Jana Paw∏a II w progach okale-
czonej wojskowej Êwiàtyni, Biskup Polowy S∏a-
woj Leszek G∏ódê 31 maja 1997 r.
W 10. rocznic´ nawiedzenia i poÊwi´cenia
KoÊcio∏a Garnizonowego pw. Êw. El˝biety W´-
gierskiej przez Jana Paw∏a II Mszy Êw. dzi´k-
czynnej przewodniczy∏ Abp Marian Go∏´biew-
ski, Metropolita Wroc∏awski, a s∏owo Bo˝e wy-
g∏osi∏ Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz
P∏oski. W koncelebrze uczestniczyli probosz-
czowie i wikariusze, którzy pos∏ugiwali dotych-
czas w tej Êwiàtyni. Gospodarz Bazyliki, ks. p∏k
January Wàtroba powita∏ wicemarsza∏ka sej-
mu Janusza Dobrosza, przewodniczàcà Rady
Miasta Barbar´ Zdrojewskà, wiceprezydenta
Wroc∏awia, Macieja Bluja, wojewod´ Krzyszto-

fa Strzelczyka oraz dowódc´ ÂOW gen. dyw.
Fryderyka Czekaja. Pozdrowi∏ te˝ s∏uchaczy
Radia Rodzina, chorych i cierpiàcych, którzy
swoje cierpienia ofiarowujà w intencji wspól-
noty parafialnej Bazyliki Êw. El˝biety. 
Opraw´ muzycznà liturgii zapewni∏a Orkie-
stra Reprezentacyjna Âlàskiego Okr´gu Woj-
skowego, a w liturgii s∏owa uczestniczyli s∏u-
chacze wroc∏awskiej WSO. 
W programie rocznicowej celebry by∏a rów-
nie˝ instalacja Kapitu∏y Kanonickiej przy Bazy-
lice Mniejszej pw. Êw. El˝biety W´gierskiej.
Dekret o ustanowieniu Kapitu∏y przez Biskupa
Polowego Tadeusza P∏oskiego odczyta∏ Kanc-
lerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot. Nomi-
nacje na kanoników gremialnych otrzymali
kapelani wojskowi: ks. K∏usek, ks. Molendow-
ski, ks. Pa∏ka, ks. Pawelak, ks. Romankiewicz,
ks. Wàtroba. Kanonikami honorowymi zosta-
li: ks. Kubicki, ks. Pietrusiak, ks. Potapczuk,
ks. Rasiak, ks. Szareyko, ks. Szuwart. Kanoni-
cy kapitu∏y z∏o˝yli wyznanie wiary… 
Ten zacny obrz´d instalacji kapitu∏y kanonic-
kiej wspó∏brzmi niezwykle harmonijnie z tymi
murami, w których ˝yje wielowiekowa trady-
cja KoÊcio∏a. W niej duchowy Êlad od 800 lat
odciska Patronka, Êw. El˝bieta W´gierska.
Królowa, która umiera∏a w przytu∏ku, wÊrod
tych, którym odda∏a swoje ˝ycie, naznaczone
charyzmatem franciszkaƒskim. 
Âwi´ta El˝bieta na obrazie w prezbiterium Ba-
zyliki z mi∏oÊcià spoglàda na chorych i bieda-
ków, którzy wyciàgajà do niej r´ce. A w sa-

mym sercu prezbiterium – Matka Bo˝a Cz´-
stochowska, Hetmanka ˚o∏nierza Polskiego. 
– Maryja i El˝bieta – dwie kobiety otwarte
na Boga – mówi∏ Biskup P∏oski w homilii
w Âwi´to Nawiedzenia NajÊwi´tszej Maryi
Panny. Spotkanie Maryi i El˝biety jest cza-
sem, kiedy obydwie zanurzajà si´ we wspól-
not´ Trójjedynego Boga. Mi∏oÊç, która je
ogarnia i którà darzà si´ nawzajem, jest ˝y-
wym znakiem dzia∏ania w nich Ducha Âwi´-
tego, obecnego w ka˝dej prawdziwej ludz-
kiej mi∏oÊci, powiedzia∏. Ta scena spotkania
spokrewnionych kobiet, mówi∏ dalej Bp P∏o-
ski, jest lekcjà radoÊci ze spotkania Jezusa
w sercu bliêniego. 
Biskup P∏oski przytoczy∏ dalej fragment wspo-
mnieƒ Genera∏a Andersa, który darzy∏ Mary-
j´ wielkà mi∏oÊcià. Scena z wi´zienia w ¸u-
biance, gdy bolszewicy depczà, szydzàc, me-
dalik z Matkà Bo˝à, jest poniekàd symbolicz-
na. Bolszewickie barbarzyƒstwo z równà za-
ciek∏oÊcià niszczy∏o przecie˝ koÊcio∏y. 
– Do dziÊ dnia nie mog´ si´ otrzàsnàç z wra-
˝enia – wspomina genera∏ Anders. – Póê-
niej, w wi´zieniu cz´sto mi si´ Êni∏ ten meda-
lik. Ciàgle widzia∏em twarzyczk´ Matki Cz´-
stochowskiej, najcz´Êciej podobnà do Êw.
Teresy. Czu∏em Jej ciàg∏à opiek´ nad sobà.
Im wi´cej s∏ysza∏em ko∏o siebie Êmiechu
bezbo˝ników, tym g∏´biej utrwala∏a si´ wia-
ra w Boga. 
Nawiàzujàc do 10. rocznicy poÊwi´cenia
odbudowanego koÊcio∏a Êw. El˝biety, Biskup
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P∏oski przypomnia∏ histori´ tego Domu Bo-
˝ego. 
– KoÊció∏ Êw. El˝biety przez stulecia pe∏ni∏ we
Wroc∏awiu szczególnà rol´ – przypomnia∏ Bi-
skup P∏oski. W nim wroc∏awianie realizowali
swoje najÊmielsze ambicje, obdarzali go
dzie∏ami sztuki najcenniejszymi, na jakie ich
by∏o staç. Zabiegali o to, aby kazania g∏osili
najwybitniejsi teolodzy, a m∏odzie˝ z pobli-
skiego gimnazjum by∏a uczona przez najle-
piej wykszta∏conych pedagogów. Przedstawi∏
równie˝ zarys powojennych dziejów koÊcio∏a
do czasu po˝aru w 1975 i 1976 r. i wysi∏ki
zmierzajàce do odbudowy po zniszczeniach
(o szczegó∏ach mo˝na przeczytaç w dziale
nauczanie pasterskie). 
Nadal trwajà w koÊciele prace nad odtworze-
niem cennych zabytków, które wymagajà du-
˝ych nak∏adów finansowych. Pozyskaniem
Êrodków zajmuje si´ m.in. Stowarzyszenie
Odbudowy KoÊcio∏a Garnizonowego WIE˚A.
Jego celem jest równie˝ promowanie historii
Êwiàtyni i dzia∏alnoÊci duszpasterstwa wojsko-
wego wÊród ̋ o∏nierzy i Êrodowiska cywilnego.
Stowarzyszenie opiera swojà dzia∏alnoÊç
na spo∏ecznej pracy cz∏onków. Obecnie
do Stowarzyszenia nale˝y kilkadziesiàt osób,
kilka organizacji i przedsi´biorstw. Z inicjaty-
wy cz∏onków Stowarzyszenia w 1997 roku zo-
sta∏ udost´pniony turystom, po 25 latach
przerwy, taras widokowy wie˝y koÊcio∏a, znaj-
dujàcy si´ na wysokoÊci 61 metrów. 
Biskup P∏oski wspomina∏ te˝ szczegó∏owo
przebieg tamtej niepowtarzalnej obecnoÊci

naszego Êwi´tego Rodaka w murach koÊcio∏a
Êw. El˝biety. – W ceremonii poÊwi´cenia ko-
Êcio∏a Papie˝owi towarzyszyli wówczas m.in.:
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. 
Angelo Sodano, Nuncjusz Apostolski abp Jó-
zef Kowalczyk, cz∏onkowie Episkopatu Polski
z Prymasem kard. Józefem Glempem na
czele. 
Po poÊwi´ceniu uroczystà Msz´ Êw. prymicyjnà
koncelebrowali ksi´˝a kardyna∏owie: Achille
Silvestrini i Luigi Poggi, Biskup Polowy WP gen.
S∏awoj Leszek G∏ódê oraz kapelani Wojska
Polskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
wszystkich formacji i okr´gów wojskowych si∏
zbrojnych na czele z ministrem Obrony Naro-
dowej Stanis∏awem Dobrzaƒskim, szefem
Sztabu Generalnego gen. broni Henrykiem
Szumskim, dowódcà Âlàskiego Okr´gu Woj-
skowego gen. dyw. Tadeuszem Walczakiem.
WÊród zaproszonych znaleêli si´ równie˝: Pre-
zydent na uchodêstwie Ryszard Kaczorowski,
wiceminister Kultury i Sztuki Tadeusz Polak,
przedstawiciele w∏adz wojewódzkich i miej-
skich oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej. 
15 marca 1998 roku Metropolita Wroc∏awski
kardyna∏ Henryk Gulbinowicz w obecnoÊci
Nuncjusza Apostolskiego ks. abp. Józefa Ko-
walczyka i Biskupa Polowego WP gen. dyw.
S∏awoja Leszka G∏ódzia dokona∏ uroczystego
erygowania parafii cywilno-wojskowej. Tak
wi´c przy parafii wojskowej powsta∏a parafia
terytorialna. Natomiast 31 maja 1998 roku,
w pierwszà rocznic´ nawiedzenia i poÊwi´ce-
nia przez Papie˝a Jana Paw∏a II koÊcio∏a, od-

by∏o si´ uroczyste ods∏oni´cie popiersia Ojca
Âwi´tego. 
Zgodnie z decyzjà Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a
II z 31 maja 2003 roku koÊció∏ garnizonowy
podniesiony zosta∏ do godnoÊci Bazyliki
Mniejszej. By∏o to uhonorowanie wieloletniego
wk∏adu duszpasterzy wojskowych i wiernych
w dzie∏o odbudowy Êwiàtyni oraz umacniania
wiary wÊród spo∏ecznoÊci Dolnego Âlàska,
w tym ludzi w ˝o∏nierskich mundurach. 
22 czerwca 2003 roku z udzia∏em przedsta-
wicieli Episkopatu Polski, najwy˝szych w∏adz
paƒstwowych, samorzàdowych i wojskowych
naszego kraju, w koÊciele odby∏y si´ najwa˝-
niejsze uroczystoÊci, których gospodarzem by∏
Biskup Polowy WP gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê. G∏ównym celebransem Mszy Êw.
– Metropolita Wroc∏awski ks. kardyna∏ Hen-
ryk Gulbinowicz, a papieski dekret ustana-
wiajàcy Bazylik´ Mniejszà og∏osi∏ Nuncjusz
Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk. 
Na zakoƒczenie homilii Biskup P∏oski przypo-
mnia∏ postaç Êw. El˝biety W´gierskiej w zwiàz-
ku z przypadajàcà w tym roku 800. rocznicà
jej urodzin: 
– Âw. El˝bieta promieniowa∏a radoÊcià i po-
godà ducha – mówi∏. W g∏´bi jej duszy królo-
wa∏ pokój. Prze˝ywa∏a doskona∏à radoÊç,
której uczy∏ Êw. Franciszek, w przeciwno-
Êciach, samotnoÊci i cierpieniu. „PowinniÊmy
uszcz´Êliwiaç ludzi”, mówi∏a cz´sto do swoich
s∏u˝àcych – sióstr. 
Biskup Go∏´biewski, Biskup P∏oski oraz przed-
stawiciele w∏adz miasta i Sejmu przeszli na-
st´pnie do kaplicy Rajców miejskich, gdzie
poÊwi´cili witra˝ z wizerunkiem Jana Paw∏a II.
Twarz Jana Paw∏a II, jakby zatopiona w mo-
dlitewnej kontemplacji, „mówi”: modl´ si´
za Was w niebieskim oknie. A wy? Witra˝
ufundowany przez prezydenta Wroc∏awia,
Rafa∏a Dutkiewicza i Rad´ Miasta jest odwzo-
rowaniem Billboardu ustawionego przed Ko-
Êcio∏em Êw. El˝biety po Êmierci Jana Paw∏a II,
gdzie wroc∏awianie ustawiali znicze. Po po-
Êwi´ceniu przez biskupów, oficjalni goÊcie
otworzyli wystaw´ fotograficznà Andrzeja Wi-
niarza, dedykowanà Janowi Paw∏owi II. 
Wojskowym zwieƒczeniem Mszy Êw. w 10.
rocznic´ spotkania Jana Paw∏a II z Wojskiem
Polskim w KoÊciele Êw. El˝biety by∏o obdaro-
wanie obu biskupów, celebransów, statuetka-
mi husarza przez dowódc´ Âlàskiego Okr´gu
Wojskowego gen. dyw. Fryderyka Czekaja. 

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Zdj´cia Krzysztof St´pkowski
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– Jezu, ufam Tobie od dzieci´cych lat, Jezu,
ufam Tobie, choçby zwàtpi∏ Êwiat – ze s∏owa-
mi tej pieÊni i obrazem Jezusa Mi∏osiernego
wspólnota wojskowo-cywilna parafii pw. Mat-
ki Bo˝ej Ostrobramskiej ruszy∏a 6 maja,
w V Niedziel´ Wielkanocnà, uliczkami war-
szawskiego Boernerowa. Procesj´ ulicami We-
sterplatte, Kunickiego, Thommego i Kaliskie-
go prowadzi∏ Biskup Polowy WP Tadeusz P∏o-
ski. Procesja do czterech stacji by∏a publicz-
nym wyznaniem wiary w Mi∏oÊç Mi∏osiernà
– jak powiedzia∏ przy ostatniej stacji pod ko-
Êcio∏em na Kaliskiego proboszcz parafii, ks.
p∏k Jan Domian. Nawiedzenie obrazu Chrystu-
sa Mi∏osiernego na Boernerowie odbywa si´
w zwiàzku z Misjami Âwi´tymi w Ordynariacie
Polowym. 

Misje Âwi´te, po∏àczone z nawiedzeniem ob-
razu Chrystusa Mi∏osiernego i relikwii Êw.
siostry Faustyny, trwa∏y na Boernerowie przez
dwa dni, tj. 6 i 7 maja 2007 r. Rozpocz´∏a je
Msza Êw. o godz. 18, której przewodniczy∏
i homili´ wyg∏osi∏ Biskup Polowy WP Tadeusz
P∏oski. W koncelebrze wzià∏ udzia∏ dziekan
dekanatu jelonkowskiego, ks. pra∏at Stefan
Zembrzuski. Burmistrz Bemowa Jaros∏aw
Dàbrowski podzi´kowa∏ wszystkim kap∏a-
nom tej parafii, pos∏ugujàcym bemowia-
kom, w zwiàzku z jubileuszem 70-lecia pa-
rafii Matki Bo˝ej Ostrobramskiej. WÊród go-
Êci oficjalnych obecni byli m.in.: Dowódca
Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierz
Gilarski, kanclerz WAT, dowódcy i pracowni-
cy jednostek wojskowych stacjonujàcych
na Boernerowie – 3. Brygady Rakietowej

Obrony Powietrz-
nej i Dowództwa
Operacyjnego. 
Biskup P∏oski mówi∏
w kazaniu, poÊwi´-
conym Mi∏oÊci Mi-
∏osiernej, o ludzkim
buncie wobec Krzy-
˝a i boskim „sza-
leƒstwie” mi∏oÊci
wyra˝onej w przy-
j´ciu Krzy˝a. Buntu-
jemy si´, nie chce-
my krzy˝a, bo jest
dla nas wyrzutem
sumienia, oskar˝e-
niem: popatrz, to przecie˝ przez twój grzech
– mówi∏ Biskup. – Krzy˝ i mi∏oÊç to jedno
i nie ma zbawienia bez krzy˝a – podkreÊli∏
Bp P∏oski. 
Biskup P∏oski ofiarowa∏ „leÊnej parafii” sa-
dzonk´ Êwierka z poÊwi´conych przez Papie-
˝a Benedykata XVI nasion. – Ta roÊlinka, jak
nasza wiara, wymaga nieustannej piel´gna-
cji, ˝eby wzrasta∏a – przypomnia∏ gospodarz
parafii, ks. p∏k Domian.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska 

Nawiedzenie obrazu Mi∏osierdzia Bo˝e-
go w Wojskowej Akademii Technicznej 
7 maja 2007 r. z parafii Matki Bo˝ej Ostro-
bramskiej w Warszawie-Boernerowie, która
obchodzi jubileusz 70-lecia, zosta∏ przywie-
ziony do Wojskowej Akademii Technicznej
obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego, poÊwi´cony
przez Papie˝a Benedykta XVI. Obraz ten,

wraz z relikwiami Êw. s. Faustyny, peregrynu-
je po parafiach i garnizonach wojskowych.
O godz. 13.00 zosta∏ z honorami wojskowy-
mi przywitany przed frontonem WAT-u i uro-
czyÊcie przeniesiony przez podchorà˝ych
na plac przed Akademià. UroczystoÊciom
przewodniczy∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski, wika-
riusz generalny Biskupa Polowego WP oraz
dziekan Garnizonu Warszawa ks. p∏k Jan
Domian. Byli tak˝e obecni: ks. mjr Krzysztof
Jamrozik, kapelan BOR-u, wiceburmistrz
dzielnicy Bemowo Bohdan Szu∏czyƒski,
a tak˝e gospodarze uroczystoÊci: zast´pca
rektora WAT p∏k prof. dr hab. Zygmunt Mier-
czyk, kanclerz gen. dyw. w st. spocz. Jan
Klejszmit, dowódca kursu podchorà˝ych mjr
mgr in˝. Ryszard Sala, jego zast´pca kpt.

mgr in˝. Dariusz Pytlos, kapelan WAT ks.
por. dr Witold Mach, dziekani poszczegól-
nych wydzia∏ów, kadra dydaktyczno-nauko-
wa, oficerowie i pracownicy cywilni, podcho-
rà˝owie i studenci, kompania honorowa
i sztandar WAT. 
Wszystkich zebranych w imieniu Biskupa Po-
lowego przywita∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski,
który ukaza∏ pi´kno mi∏osierdzia, cel i sens
peregrynacji obrazu. Zauwa˝y∏, ˝e Mi∏osier-
dzie Bo˝e jest darem dla ka˝dego cz∏owieka,
który pomaga przezwyci´˝yç w∏asnà s∏aboÊç
i niemoc, powstrzymaç z∏o, to rodzàce si´
w nas i dostrzegane wokó∏ nas, pomaga
cz∏owiekowi kroczyç przez ˝ycie drogami mi-
∏oÊci i przebaczenia oraz pobudza do pe∏-
nienia dobrych czynów wzgl´dem bliêniego.
Przypomnia∏ postaç S∏ugi Bo˝ego Jana Paw-
∏a II – wielkiego or´downika mi∏osierdzia.

Ks. por. Witold Mach
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W dniach 8-11 maja 2007 r. w Parafii Wojsko-
wej pw. Êw. o. Rafa∏a Kalinowskiego w Warsza-
wie-Rembertowie odby∏y si´ Misje Âwi´te
z peregrynacjà obrazu „Jezu, ufam Tobie”
i relikwii Êw. siostry Faustyny Kowalskiej. Mi-
sje prowadzi∏ ks. p∏k dr Stanis∏aw Gulak. 

O godz. 17.30, w asyÊcie wiernych, przed-
stawicieli Komendy Akademii Obrony Naro-
dowej oraz w∏adz samorzàdowych dzielnicy,
w uroczystej procesji obraz „Jezusa Mi∏osier-
nego” i relikwie Êw. siostry Faustyny zosta∏y
wprowadzone do koÊcio∏a. 
Obraz powita∏ proboszcz parafii ks. p∏k
Krzysztof Wyl´˝ek oraz w imieniu wiernych
i AON pan pp∏k Zbigniew Zajàc wraz z ma∏-
˝onkà i dzieçmi. 

W ostatnim dniu nawiedzenia, podczas Mszy
Êw. o godz. 7.00, proboszcz parafii w obec-
noÊci nowego komendanta AON pana gen.
bryg. Janusza Kr´cikij, burmistrza pana Mie-
czys∏awa Golónko oraz licznie zgromadzo-
nych wiernych dokona∏ Aktu Zawierzenia Pa-
rafii Wojskowej i Akademii Obrony Narodo-
wej Mi∏osierdziu Bo˝emu. 
Na zakoƒczenie Misji Âwi´tych ks. pp∏k dr
Stanis∏aw Gulak poÊwi´ci∏ Krzy˝ Misyjny,
na którym zamieszczono tabliczk´ upami´t-
niajàcà to wielkie wydarzenie w parafii. Ta-
bliczk´ zamontowali: ks. pp∏k dr Stanis∏aw
Gulak – misjonarz,  gen. bryg. doc. dr hab.
Janusz Kr´cikij – rektor Akademii Obrony
Narodowej, Mieczys∏aw Golónka – bur-
mistrz dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

ks. p∏k mgr Krzysztof Wyl´˝ek – proboszcz
Parafii Wojskowej pw. Êw. Rafa∏a Kalinow-
skiego.

Szczepan Galant 

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

Parafia Wojskowa pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej 
i Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie-Boernerowie (6–7 maja 2007)

Parafia Wojskowa pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego
w Rembertowie (8–11 maja 2007)
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Nie wszystkie tajemnice wiecznoÊci cz∏owieka
zosta∏y nam wyraênie objawione. Jednà
z nich jest los dzieci zmar∏ych bez chrztu.
W Ewangelii czytamy jednoznacznie brzmià-
ce s∏owa Chrystusa: „Je˝eli si´ ktoÊ nie odro-
dzi z wody i Ducha Âwi´tego, nie mo˝e wejÊç
do Królestwa Bo˝ego” (J 3,5). Wynika z nich,
˝e tylko ochrzczeni b´dà cieszyli si´ nagrodà
zbawionych, czyli oglàdaniem Boga i uczest-
niczeniem w Jego ˝yciu. Sprawa oczywista

w odniesieniu do tych, którzy z w∏asnej winy
nie przyj´li nauki Chrystusa, ale przecie˝ wie-
lu ludzi zmar∏o, zanim mogli us∏yszeç Ewan-
geli´ i nie jest ich winà, ˝e nie zostali
ochrzczeni. Tych usprawiedliwia religijnoÊç,
jakà praktykowali i wiara w Boga, jakiego
uznawali. Wiele te˝ dzieci umiera przed albo
po narodzeniu, a od chwili pocz´cia zosta∏y
obdarzone duszà nieÊmiertelnà. Jaka wi´c
czeka je wiecznoÊç? Ludzkie poczucie spra-

wiedliwoÊci nie dopuszcza myÊli, aby zosta∏y
one tak samo ukarane, jak za Êwiadomie po-
pe∏nione grzechy uczynkowe. Z drugiej jed-
nak strony wiadomo, ˝e bez chrztu nie mo˝-
na uczestniczyç w ∏asce zbawienia. WÊród
teologów by∏y w przesz∏oÊci ró˝ne opinie
na ten temat. Mówiono nawet, ˝e w chwili
Êmierci dusza takiego dziecka zaczyna u˝y-
waç rozumu i wzbudza pragnienie przyj´cia
chrztu, a to zast´puje rzeczywisty sakrament.
Inni sàdzili o odpuszczeniu grzechu pierwo-
rodnego na zasadzie powszechnoÊci odku-
pienia, a nawet dzi´ki modlitwie i ˝yciu reli-
gijnemu rodziców tych dzieci. Te bardzo
zresztà humanitarne interpretacje pozosta∏y
jednak opiniami poszczególnych teologów,
prywatnymi hipotezami nie znajdujàcymi
uzasadnienia w objawieniu Bo˝ym. Dlatego
nigdy nie wesz∏y one do nauczania KoÊcio∏a.
KoÊció∏ nie wypowiedzia∏ si´ w sposób wyraê-
ny i jednoznaczny odnoÊnie wiecznego losu
dusz dzieci zmar∏ych przed przyj´ciem chrztu.
Powstrzymujàc si´ od g∏osu, potwierdzi∏ ist-
nienie w tej kwestii tajemnicy nieobjawionej
ludziom. Spróbujmy jednak uporzàdkowaç
niektóre ustalenia. A wi´c, z ca∏à pewnoÊcià
wiemy, ˝e zmarli z grzechem pierworodnym
nie majà prawa do uszcz´Êliwiajàcego wido-
ku Boga i nie uczestniczà we wspólnocie zba-
wionych w niebie. Nadprzyrodzone szcz´Êcie
nie mo˝e staç si´ ich udzia∏em. Nie mogà
jednak cierpieç kary, jaka jest udzia∏em tych,
którzy pope∏nili grzechy w ˝yciu ziemskim.
Ostatecznie wi´kszoÊç teologów jest zdania,
˝e dusze dzieci nieochrzczonych doznajà
w wiecznoÊci tylko szcz´Êcia naturalnego. Po-
niewa˝ za ˝ycia nie mog∏y niczego wiedzieç
o niebie i szcz´Êciu zbawionych, dlatego te˝
nie odczuwajà jego braku przez doznawanie
smutku. Âw. Tomasz tak to t∏umaczy: „Jakkol-
wiek dzieci nieochrzczone sà od∏àczone
od Boga, jeÊli chodzi o zjednoczenie przez
chwa∏´, to jednak ca∏kowicie nie sà od niego
od∏àczone. Owszem, sà z Nim zjednoczone
przez uczestnictwo w dobrach naturalnych
i w ten sposób b´dà równie˝ mog∏y cieszyç
si´ Nim przez naturalne poznanie i mi∏oÊç”.
Gdyby istotnie taki los by∏ ich udzia∏em i tak
w wielu przypadkach obcià˝a∏oby to sumie-
nie rodziców, poniewa˝ z ich winy nie osià-
gn´∏yby one szcz´Êcia pe∏nego. Dlatego Ko-
Êció∏ przypomina rodzicom, „aby ich dzieci
zosta∏y ochrzczone w pierwszych tygodniach,
mo˝liwie najszybciej po urodzeniu. Je˝eli
dziecko znajduje si´ w niebezpieczeƒstwie
Êmierci, powinno byç natychmiast ochrzczo-
ne” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.
867).

Ks. kpt. Antoni Gorzandt

„Wielkie mi∏osierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i mi∏oÊç Jezusa do dzieci, która
kaza∏a Mu powiedzieç: „Pozwólcie dzieciom przychodziç
do Mnie, a nie przeszkadzajcie im” (Mt 10, 14), pozwa-
lajà nam mieç nadziej´, ˝e istnieje jakaÊ droga zbawie-
nia dla dzieci zmar∏ych bez chrztu”.

KKK 1261
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Za wielu milczy! Milczàcy obserwatorzy, 
nie zajmujàcy konkretnego stanowiska 

– bez odwagi pouczenia – sà przed Bogiem
wspó∏winni w nieszcz´Êciu KoÊcio∏a.

Âw. Hildegard von Bingen (1098-1179)
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Niebanalne 
˝yciorysy

Âw. Szymon z Lip-
nicy – zakonnik,
kaznodzieja, asce-
ta. ˚y∏ w XV w.,
zmar∏ nagle pod-
czas zarazy, która
wybuch∏a w Krako-
wie. 
Szymon z Lipnicy
urodzi∏ si´ ok.

1438 r. w Lipnicy ko∏o Bochni. Jego rodzice,
Grzegorz i Anna, byli prawdopodobnie ludêmi
doÊç ubogimi. Niewykluczone, ˝e ojciec praco-
wa∏ jako piekarz. Niewiele wiemy o dzieciƒstwie
i m∏odoÊci Szymona. W 1547 r. ukoƒczy∏ studia
z tytu∏em baka∏arza. W tym samym roku podjà∏
decyzj´ wstàpienia do bernardynów. 
˚ycie w klasztorze by∏o wymagajàce. Oprócz
Eucharystii, szeregu modlitw, w tym równie˝
modlitw nocnych i rozwa˝aƒ, czas wype∏nia∏y
zakonnikom liczne prace – kaznodziejów, lekto-
rów, wyk∏adowców uniwersyteckich, wychowaw-
ców, skryptorów (przepisujàcych teologiczne
dzie∏a), malarzy miniaturzystów, ogrodników
czy rzemieÊlników.
Po rocznym nowicjacie Szymon z Lipnicy z∏o˝y∏
Êluby zakonne i rozpoczà∏ studia teologiczne

w ramach przygotowaƒ do kap∏aƒstwa. Âwi´ce-
nia przyjà∏ najprawdopodobniej ok. 1462 r. Pra-
cowa∏ przepisujàc dzie∏a teologiczne, a przede
wszystkim g∏oszàc kazania. Jako kaznodzieja zy-
ska∏ s∏aw´. Nawiàzywa∏ zresztà do stylu, tonu
i sformu∏owaƒ Êw. Jana Kapistrana i Êw. Bernar-
dyna ze Sieny. By∏ pierwszym bernardynem, któ-
remu powierzono funkcj´ kaznodziei katedral-
nego. Pe∏ni∏ te˝ rozmaite funkcje w zakonie,
m.in. wizytatora klasztorów. W zwiàzku z powie-
rzonymi sobie zadaniami odwiedzi∏ Rzym. Od-
by∏ te˝ pielgrzymk´ do Ziemi Âwi´tej.
Zmar∏ 18 lipca 1482 r. w Krakowie podczas za-
razy. Mia∏ niewiele ponad 40 lat. Zachorowa∏
piel´gnujàc chorych i szukajàc ich po domach.
Pochowany zosta∏ w koÊciele bernardynów
w Krakowie.
W zachowanym r´kopisie z lat 1482–1520 „Mi-
racula” znaleêç mo˝emy opisy poszczególnych
uzdrowieƒ, z uwzgl´dnieniem krakowskich ulic
i domów, w których si´ dokona∏y. Do Szymo-
na zwraca∏y si´ bardzo cz´sto matki przewidu-
jàce komplikacje przy porodzie lub trudnoÊci
z donoszeniem dziecka. Szymon pomaga∏.
WÊród opisów ∏ask znajdujemy nawet przekazy
o cudownych o˝ywieniach urodzonych martwo
dzieci. 

Rozwijajàcy si´ kult sprawi∏, ˝e 24 lutego 1685
roku bullà papie˝a Innocentego VIII Szymon
og∏oszony zosta∏ b∏ogos∏awionym. Od koƒca
XVIII w. rozpocz´to starania o kanonizacj´. Pro-
ces zahamowany zosta∏ jednak przez stulecie
rozbiorów, a nast´pnie II wojn´ Êwiatowà i rzà-
dy komunistyczne w Polsce. 
Starania o kanonizacj´ Szymona uda∏o si´
na nowo podjàç dopiero w ostatnich latach.
W 2004 r. Kongregacja do Spraw Âwi´tych
w Rzymie oraz Postulatura Generalna Zakonu
Braci Mniejszych wyda∏y dokumentacj´ kanoni-
zacyjnà b∏ogos∏awionego. W 2006 r. potwier-
dzono cud za wstawiennictwem b∏. Szymo-
na – uzdrowienie w 1943 r. Marii Piàtek, kra-
kowskiej farmaceutki, chorej na zator mózgo-
wy, sparali˝owanej i pozbawionej mowy.
3 czerwca 2007 r. w Rzymie Szymon wraz
z trzema innymi b∏ogos∏awionymi – Jerzym Pre-
czà – kap∏anem z Malty, Karolem od Êw. An-
drzeja (Janem Andrzejem Houben) – pasjonistà
z Irlandii i Marià Eugenià od Jezusa (Annà Eu-
genià Milleret de Brou) – zakonnicà francuskà
– og∏oszony zosta∏ przez papie˝a Benedykta
XVI Êwi´tym.

(KAI)

„S∏oƒce dla duszy” to tytu∏ ksià˝ki zawierajà-
cej 100 krótkich historyjek màdroÊciowych.
Jedne z nich zrodzà zadum´, inne sprawià, ˝e
na ustach pojawi si´ uÊmiech, niektóre po-
zwolà nam „wejÊç w siebie”. Zwi´z∏e historie
pochodzà z ró˝nych kultur. Te dykteryjki po-
zwalajà nam zobaczyç nasze ˝ycie w nowym
Êwietle. Czasami rzucajà promienie na to, co
zakurzone, przykryte korcem, co stoi w ciem-
nym kàcie naszego serca. 

Opowiadane historie nie moralizujà. Pozwa-
lajà odkryç pewne prawdy, o których czasa-
mi zapominamy w codziennej „gonitwie”. Sà
tu myÊli o modlitwie, o mi∏oÊci, o naszych za-

letach i wadach. Ksià˝ki nie
trzeba czytaç „jednym
tchem”. Mo˝na do niej cz´-
sto wracaç. MàdroÊç za-
warta w tych krótkich opo-
wiadaniach nie narzuca si´
czytelnikowi. Jest propozy-
cjà innego spojrzenia na
Êwiat. 
„Do chaty pewnego pustel-
nika przyszed∏ zm´czony
i wyczerpany w´drowiec.
Poprosi∏ o kubek wody. Pu-
stelnik nie chcia∏, aby mu
przeszkadzano w medytacji
i zby∏ w´drowca, mówiàc,
by zostawi∏ go w spokoju,
nie przeszkadza∏ mu, bo je-
go myÊli sà skierowane ku
czemuÊ wy˝szemu, szuka
bowiem jednoÊci z Bogiem.
– Jak chcesz si´ staç jedno z Bogiem, skoro
nawet ze mnà nie potrafisz byç w jednoÊci?

– spyta∏ w´drowiec i uda∏
si´ w dalszà drog´”. To jed-
na z historii. 
Kaznodzieja znajdzie w tej
ksià˝ce wiele ciekawych hi-
storii, które ubarwià treÊç
kazania. Niektóre opowia-
dania mogà stanowiç do-
skona∏y wst´p do kateche-
zy. Dla osoby Êwieckiej to
dobra lektura w drodze
do pracy. Historyjki mo˝-
na wystawiç na szkolnej
scenie. Lektura „S∏oƒca dla
duszy” na pewno przypo-
mni rzeczy wa˝ne i pozwoli
z uÊmiechem spojrzeç
na ˝ycie. 

„S∏oƒce dla duszy”, Nor-
bert Lechleitner, przek∏ad

Teresa Semczuk, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2007, ss. 157. 

Âwi´ty Szymon z Lipnicy
Kap∏an, zakonnik
Wspomnienie obchodzimy 18 lipca

Pó∏ka z ksià˝kami

Promienie s∏oƒca

Imi´ pochodzenia hebrajskiego: szim’ ôn – Bóg wys∏ucha∏. Jest to jedna
z dwóch form odpowiadajàcych nawie hebrajskiej, która zresztà w Biblii
wyst´puje w dwóch odmianach: ta druga to Sziméon. Po polsku
obocznoÊcià Szymona jest forma Symeon. 
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Tak rozumiana ojczyzna winna dziÊ byç ukazy-
wana jako kategoria aksjologiczna. To jest dru-
gi wymiar nowej edukacji patriotycznej. Aksjo-
logicznoÊç ta ujawnia si´ przede wszystkim
w relacji do cz∏owieka jako jednostki. Mo˝-
na zatem mówiç o osobowym wymiarze aksjo-
logicznoÊci ojczyzny. Jego istota ujawnia si´
w fakcie, ˝e zarówno poprzez wspólnot´ i kul-
tur´ stwarza warunki rozwoju i wychowania
cz∏owieka, a tak˝e daje mu poczucie zakorze-
nienia w Êwiecie wspó∏czesnym.

Poj´cie ojczyzny w pierwszej kolejnoÊci wyzna-
cza wspólnota. Pytanie o aksjologicznoÊç oj-
czyzny musi zatem w pierwszej kolejnoÊci do-
tyczyç aksjologicznego wymiaru tej wspólnoty.
Chodzi o prób´ odpowiedzi, jakie wartoÊci
zabezpiecza cz∏owiekowi ta spo∏ecznoÊç i co
dajà one osobie ludzkiej w perspektywie jej
rozwoju i wychowania.
Powszechnie przyjmuje si´, ˝e spo∏eczeƒstwo
poj´te bardzo szeroko jest w∏aÊciwym Êrodo-
wiskiem ˝ycia cz∏owieka. Wprawdzie nie spo-
∏eczeƒstwo decyduje o tym, kim cz∏owiek jest
w najg∏´bszej swej istocie, niemniej jednak
zawdzi´cza on jemu wa˝ne mutacje przypa-
d∏oÊciowe w∏asnego bytu. W pe∏ni zasadnym
jest powszechnie przyjmowana teza, ˝e Êro-
dowisko spo∏eczne jest nieodzownym warun-
kiem rozwoju cz∏owieka we wszystkich wy-
miarach. Proces rzeczywistego oddzia∏ywa-
nia spo∏eczeƒstwa na rozwój osoby R. Dubos
tak charakteryzuje: „Ka˝dy z nas przynosi ze
sobà na Êwiat wrodzone wyposa˝enie biolo-
giczne, z którego mo˝e wyniknàç tysiàce ró˝-
nych ˝yciorysów. Jednak˝e fizyczne,
a w szczególnoÊci spo∏eczne Êrodowisko
od chwili narodzin zaczyna nam wytyczaç
kierunki rozwoju. (...) Nasza indywidualnoÊç
jest wypadkowà spontanicznej gry czynników
naturalnych. Natomiast komponowanie oso-
bowoÊci jest pasjonujàcym, choç niejedno-
krotnie bolesnym procesem wybierania spo-
Êród dost´pnych nam opcji tych, które dosto-
sowane sà najlepiej do tego czasu i miejsca,
w których przysz∏o nam ˝yç, a wi´c do ram
spo∏ecznych”. Pe∏ne zatem stawanie si´ cz∏o-
wieka, tzn. pe∏ne jego ˝ycie mo˝liwe jest za-
tem w kontekÊcie szeroko poj´tego ̋ ycia spo-
∏ecznego. Dzieje si´ to poprzez zagwaranto-
wanie osobie ludzkiej szerokiej p∏aszczyzny
wartoÊci. One bowiem sà nieodzownym wa-
runkiem rozwoju cz∏owieka. Oznacza to, ˝e
spo∏ecznoÊç rozumiana bardzo szeroko jest
noÊnikiem i gwarantem wielorakich wartoÊci.
Najogólniej nale˝y przez to rozumieç, ˝e
spo∏eczeƒstwo charakteryzuje si´ ca∏ym sys-
temem tworzenia, gromadzenia, przechowy-

wania, przetwarzania i umo˝liwienia korzy-
stania z niezwykle ró˝norodnych wartoÊci sta-
nowiàcych zbiorowà w∏asnoÊç wspólnoty. Uj-
mujàc rzecz nieco inaczej, nale˝y stwierdziç,
˝e spo∏eczeƒstwo jest ramà ciàg∏ego prze˝y-
wania wartoÊci dotyczàcych sfery materialnej,
duchowej, intelektualnej, moralnej, religijnej;
wyznaczania ich preferencji, a konsekwent-
nie dalej udost´pniania ich jednostce ludz-
kiej. W tym w∏aÊnie wyra˝a si´ aksjologiczny
wymiar spo∏ecznoÊci uj´tej bardzo ogólnie.
Dopiero na bazie tych stwierdzeƒ nale˝y za-
pytaç o aksjologiczny wymiar wspólnoty oj-
czyênianej.
Nie negujàc u˝ytecznoÊci spo∏ecznoÊci ojczyê-
nianej w tworzeniu i zabezpieczaniu ró˝no-
rodnych wartoÊci, nale˝y pokusiç si´ o odna-
lezienie tych, które w dobie dzisiejszej wydajà
si´ byç szczególnie specyficzne dla tej˝e
wspólnoty. Chodzi przede wszystkim o warto-
Êci moralno-spo∏eczne. PodkreÊla to wielu au-
torów w swoich analizach wspólnoty ojczyê-
nianej.
Ka˝da zatem spo∏ecznoÊç ojczyêniana „wy-
twarza” ca∏y zespó∏ wspólnych idei, wartoÊci,
przekonaƒ, upodobaƒ, wzorów zachowaƒ
i postaw moralnych, które w ostatecznoÊci sta-
jà si´ idea∏em i przewodnikiem. S. Witek uj-
muje to w ten sposób, ̋ e spo∏eczeƒstwo ojczy-
zny jest rzeczywistà ramà prze˝ywania warto-
Êci moralnych, co oznacza, i˝ tworzy ca∏y ich
system na drodze wspólnych doÊwiadczeƒ,
wyznacza zasadnicze ich preferencje, narzuca
jednostkom wzory etycznego post´powania,
wskazuje, co jest moralnie po˝àdane, a co
niew∏aÊciwe, i dyrektywy te opatruje specjal-
nymi sankcjami. Ca∏à rzeczywistoÊç etycznà,
o której tu mowa, okreÊla si´ poj´ciem etosu
wspólnoty ojczyênianej. Pomimo ró˝nic za-
chodzàcych w rozumieniu terminu „etos”,
ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e poj´cie to doty-
czy szerokiej p∏aszczyzny moralnoÊci. W takim
uj´ciu etos jawi si´ jako swego rodzaju „sub-
stancja etyczna”, którà posiada okreÊlo-
na spo∏ecznoÊç. OkreÊlenie „substancja etycz-
na” dotyczy istotnych treÊci moralnych, do-
Êwiadczanych przez spo∏ecznoÊç tak w prze˝y-
ciach moralnych, jaki i wyra˝anych w okreÊlo-
nych postawach i wskazuje na to, co napraw-
d´ jest, co trwa i co w sferze etycznej nadaje
wspólnocie ojczyênianej spójnoÊç.
W tak rozumianej „substancji etycznej” ojczy-
zny mo˝na wyró˝niç dwie podstawowe p∏asz-
czyzny. Pierwszà z nich jest p∏aszczyzna, którà
okreÊliç mo˝na terminem „ÊwiadomoÊç etycz-
na”. Ka˝da wspólnota posiada okreÊlony stan
ÊwiadomoÊci etycznej. Drugà p∏aszczyzn´ sta-
nowià treÊci moralne wyra˝ane w ca∏okszta∏-

cie zachowania si´ wspólnoty. O ile pierwsza
p∏aszczyzna stanowi niejako wewn´trznà sfe-
r´ wspólnoty, o tyle druga to po prostu jej styl
bycia, zachowania si´ i ˝ycia w sferze ze-
wn´trznej, tzn. w formie okreÊlonych postaw,
u pod∏o˝a których le˝y ca∏a sfera Êwiadomo-
Êci moralnej. Mówiàc o postawach w kontek-
Êcie wspólnoty, ma si´ na uwadze wykszta∏co-
nà tak pod wp∏ywem wspólnych doÊwiad-
czeƒ, jak i zewn´trznych uwarunkowaƒ,
wzgl´dnie sta∏à gotowoÊç do okreÊlonego za-
chowania si´ w podobnych okolicznoÊciach
i sytuacjach, reakcj´ na zdarzenia, ustosunko-
wanie si´ do spo∏ecznie aprobowanych war-
toÊci. Reasumujàc dotychczasowe dociekania,
nale˝y stwierdziç, ˝e etos, albo inaczej mó-
wiàc „substancja etyczna”, to ca∏okszta∏t treÊci
moralnych wyra˝anych z jednej strony w for-
mie ÊwiadomoÊci moralnej, z drugiej zaÊ stro-
ny w okreÊlonych postawach spo∏ecznoÊci.
Dopiero w kontekÊcie stwierdzeƒ nale˝y zapy-
taç, jak wartoÊci te wp∏ywajà na rozwój i wy-
chowanie osoby?
Mo˝na powiedzieç, ˝e etos, owa „substancja
etyczna”, jawi si´ tu jako istotny element
kszta∏tujàcy i rozwijajàcy cz∏owieka w sferze
moralnej. Oznacza to, ˝e etos spo∏ecznoÊci
ojczyênianej jawi si´ jako istotny element
kszta∏tujàcy osob´ w sferze moralnej. Nale˝y
przez to rozumieç, ˝e spo∏ecznoÊç poprzez
w∏asny etos stwarza korzystne warunki rozwo-
ju moralnego osoby, przekazujàc odpowied-
nie do jej post´pu wartoÊci. Sam zaÊ etos jest
tu zespo∏em wartoÊci, które rozwój ten bezpo-
Êrednio umo˝liwiajà. Osoba ludzka dopiero
na bazie tych w∏aÊnie wartoÊci „danych”
i „udost´pnianych” kszta∏tuje swój w∏asny
Êwiat wartoÊci. Ogólnie wi´c nale˝y stwier-
dziç, ˝e etos spo∏ecznoÊci ojczyênianej umo˝-
liwia osobie zdobycie i dotarcie do rzeczywi-
stych, autentycznych wartoÊci moralnych,
na bazie których cz∏owiek w∏asnym wysi∏kiem
kszta∏tuje swojà hierarchi´ wartoÊci w formie
uporzàdkowania wartoÊci wed∏ug mo˝liwie
najbardziej obiektywnej, zgodnej z naturà
osoby hierarchii dobra i z∏a; kszta∏tuje w∏asne
sumienie w formie ÊwiadomoÊci moralnej
i mo˝liwoÊci praktycznych rozstrzygni´ç;
kszta∏tuje sfer´ w∏asnych motywacji moral-
nych, a tak˝e zewn´trzne zachowania w for-
mie okreÊlonych postaw moralnych. W tym
te˝ ostatecznie wyra˝a si´ aksjologiczny wy-
miar wspólnoty ojczyênianej, co oznacza, jak
twierdzi Jan Pawe∏ II, ̋ e cz∏owiek czerpie z niej
˝yciodajne soki potrzebne do w∏asnego doj-
rzewania.

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, 
Prorektor UKSW

Etos wspólnotyEtos wspólnoty
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U stóp o∏tarza, przy o∏tarzu – a nawet
pod sercem mam – w KoÊciele pw. Matki Bo-
˝ej Ostrobramskiej w Niedziel´ Zes∏ania Du-
cha Âwi´tego zgromadzi∏y si´ przede wszyst-
kim dzieci – nadzieja i przysz∏oÊç bemowskiej
parafii, która w tym roku obchodzi swój jubi-
leusz 70-lecia. Proboszcz parafii ks. p∏k Jan
Domian poprosi∏ Biskupa Polowego WP Tade-
usza P∏oskiego o celebrowanie Mszy Êw.
przede wszystkim w ich intencji. 

We wspólnotowej modlitwie uczestniczy∏
równie˝ Pan Paul Moncelle, mieszkaniec
Cincinatti, dwukrotny honorowy dawca szpi-
ku kostnego dla parafianina Pana Adama
Gromadowskiego. Ten wielkoduszny mi∏o-
sierny dar ocali∏ mu ˝ycie i dziÊ mo˝e si´ cie-
szyç dwuletnià córeczkà, która równie˝ wy-
pe∏ni∏a swojà ˝ywio∏owà obecnoÊcià be-
mowski koÊció∏ek. 
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski w swoim
pasterskim nauczaniu rozwa˝a∏ ten dar Du-
cha Êw., który pozwala do dziÊ otwieraç

i rozgrzewaç zamkni´te
i zatwardzia∏e ludzkie
serca. Duch Êw. nauczy∏
Aposto∏ów przemawiaç
do ludzi ró˝nych naro-
dowoÊci, do wierzàcych
i niewierzàcych, maho-
metan i prawos∏awnych
j´zykiem uniwersalnym,
ponad barierami j´zy-
kowymi, zrozumia∏ym
powszechnie – j´zykiem
mi∏oÊci. J´zykiem z ser-
ca do serca. 
To jedyny j´zyk, którym
Bóg przemawia do
cz∏owieka. A j´zyk mi∏o-
Êci, podkreÊli∏ Bp P∏oski,
niczego nie narzuca, bo mi∏oÊci nie mo˝-
na narzuciç. 
Bo˝y j´zyk mi∏oÊci i ludzki j´zyk pychy – to
dwa j´zyki nieprzek∏adalne wzajemnie i nie
ma mi´dzy nimi stycznoÊci. Biskup przypo-

mnia∏ daremny trud budowniczych biblijnej
wie˝y Babel. Ludzie, nap´dzani pychà,
chcieli zrównaç si´ z Bogiem.  

Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalaƒskich
gen. bryg. Janusz Bronowicz, podczas Âwi´ta
Jednostki obchodzonego w dniu 26 maja 2007
roku w Nowym Targu, nada∏ tytu∏y „Honorowe-
go Podhalaƒczyka” zas∏u˝onym dla jednostki
wojskowej.

Tytu∏y „Honorowych Podhalaƒczyków” otrzy-
mali: Arcybiskup Metropolita Krakowski ks.
kard. Stanis∏aw Dziwisz, Biskup Polowy Wojska
Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski, Rektor Pod-
halaƒskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodo-
wej prof. dr. hab. Stanis∏aw Andrzej Hodoro-
wicz oraz Burmistrz Nowego Targu Marek Fryê-
lewicz. Dzieƒ wczeÊniej nadano ty-
tu∏ Burmistrzowi Zakopanego Ja-
nuszowi Majchrowi, który nie wzià∏
udzia∏u w uroczystoÊci z powodów
zdrowotnych. 
W uzasadnieniu umieszczonym
na akcie nadania tytu∏u Biskupowi
Polowemu WP zaznaczono, ˝e wy-
ró˝nienie to nadano „W uznaniu
pos∏ugi duszpasterskiej, okazywa-
nej pomocy i wsparcia, przyjaêni
i jednoÊci z Podhalaƒczykami oraz
szczególne zaanga˝owanie w pro-
pagowanie chlubnych tradycji
Wojsk Górskich i Podhalaƒskich”. 
Ordynariusz Wojskowy, podobnie
jak pozostali wyró˝nieni, wraz z ak-
tem nadania otrzyma∏ ciupag´ oraz kapelusz
strzelca podhalaƒskiego. „Ciupaga i kapelusz
strzelca podhalaƒskiego, b´dàce symbolami
uto˝samiajàcymi wartoÊci m´˝nych i walecz-
nych Podhalan, niech stanà si´ dla Ksi´dza Bi-
skupa wyrazem ciàg∏ej wi´zi z naszà formacjà
wojskowà” – napisa∏ gen. bryg. Janusz Brono-
wicz. 

W krótkim przemówieniu Kardyna∏ Stanis∏aw
Dziwisz powiedzia∏:
Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich
i dzi´kuj´ za zaproszenie na dzisiejszà uroczy-
stoÊç przysi´gi wojskowej. 
S∏owo, z jakim pragn´ zwróciç si´ do Was,
przyjmijcie nie jako kazanie, ale jako naj-
szczersze ˝yczenia, skierowane zw∏aszcza
do tych, którzy z ca∏à odpowiedzialnoÊcià po-
wiedzieli przed chwilà: „Przysi´gam”.
Nazywacie si´ Brygadà. Dlatego pierwszym ˝y-
czeniem jest, abyÊcie byli prawdziwà wspólno-
tà. Aby nikt z Was nie czu∏ si´ odrzucony. Aby
nikt nie powiedzia∏, ˝e czas, si∏y – a mo˝e i ˝y-

cie – poÊwi´ci∏ dla ludzi, a ludzie zostawili go
samego. ˚ycz´ Wam, abyÊcie si´ wspierali nie
tylko w czasie s∏u˝by, ale i poza nià: w spra-
wach rodzinnych, religijnych i osobistych. 
Nazywacie si´ Strzelcami. Dlatego drugim ˝y-
czeniem jest, abyÊcie nigdy nie chybili celu. Nie
ma potrzeby t∏umaczyç Wam, ˝e na s∏u˝bie
nieraz sprawà ˝ycia i Êmierci jest skutecznoÊç.

Ale ˝ycz´, aby tej celnoÊci nie zabrak∏o Wam
na ˝adnym froncie waszego ˝ycia. AbyÊcie nie
mijali si´ z prawdziwymi wartoÊciami, nie mija-
li si´ z tym, co najwa˝niejsze; abyÊcie nigdy nie
mieli wyrzutów sumienia, ˝e trafialiÊcie zawsze
poza tarcze. Strzelec to ˝o∏nierz, który zna cel,
i zrobi wszystko, aby go osiàgnàç.
Nazywacie si´ Strzelcami Podhalaƒskimi. Dlate-
go trzecim ˝yczeniem jest, abyÊcie byli wierni te-
mu, co najpi´kniejsze, a co mieÊci si´ w s∏owie
„Podhale”. Nie potrzeba Wam mówiç o boga-
tej tradycji waszej Brygady. Znacie jà lepiej ode
mnie. ˚ycz´ Wam, abyÊcie dopisali do niej ko-
lejnà kart´, na której nie zabraknie màdrej

upartoÊci, czyli nie poddawania si´
zniech´ceniu; nie zabraknie pro-
stoty ludzi Podhala, którzy mówià:
tak, tak; nie, nie; nie zabraknie
wiary w Boga, którà Podhale szczy-
ci∏o si´ przez wieki, a bez której
trudno jest broniç cz∏owieka zarów-
no na froncie, jak i na zapleczu.
Âw. Pawe∏ w Drugim liÊcie do swo-
jego ucznia Tymoteusza zwróci∏ si´
do niego z wezwaniem: „Weê
udzia∏ w trudach i przeciwnoÊciach
jako dobry ˝o∏nierz Chrystusa Je-
zusa!” (2 Tm 2,3). Jeszcze raz
dzi´kuj´ Wam za zaproszenie.
W imieniu swoim i KoÊcio∏a dzi´-
kuj´ za s∏owo: „Przysi´gam”; s∏o-

wo, które czasem znaczy ca∏e ˝ycie. Dzi´kuj´
i wspieram modlitwà ˝yczenia, abyÊcie byli do-
brymi ˝o∏nierzami, a wtedy z dumà b´dziecie
mogli powiedzieç: „S∏u˝ymy nie tylko Ojczyênie
naszej, ale i samemu Bogu”.
Szcz´Êç Bo˝e 21. Brygadzie Strzelców Podha-
laƒskich!

Ks. pp∏k Zbigniew K´pa

1-15 czerwca 2007 13

Tytu∏ „Honorowego Podhalaƒczyka” 
dla Kardyna∏a Dziwisza i Biskupa Polowego WP

Nie wie˝e Babel, ale KoÊció∏ pozwoli si´gnàç Nieba

Ciàg dalszy na str. 14

Biskup Polowy podzi´kowa∏ Panu Paulowi Moncelle z Cincinatti za mi∏osierny czyn
wobec parafianina Adama Gromadowskiego.
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ZaÊlepiony pychà cz∏owiek ufa tylko w∏a-
snym si∏om, buduje swojà chwa∏´. Wielu tzw.
„wielkich tego Êwiata”, którzy budowali bez
Boga, doÊwiadcza∏o nietrwa∏oÊci swoich usi-
∏owaƒ za ˝ycia lub po Êmierci. Prawdziwa
wielkoÊç to wspó∏praca w Duchu Êw. z Bo-
giem. 
Biskup P∏oski przestrzega∏ przed pokusà bu-
dowy wie˝y Babel w ˝yciu osobistym i spo-
∏ecznym. Cz´sto wyra˝a si´ to ja∏owe budo-
wanie pogonià za karierà, stanowiskami,
zach∏annoÊcià finansowà – z ch´ci zyskania
na znaczeniu w najbli˝szym otoczeniu. 
– Jest rzeczà niemo˝liwà – mówi∏ Biskup P∏o-
ski – by mogli si´ rozumieç ludzie, z których
jeden ma w banku kilka milionów dolarów,
a drugi umiera z g∏odu. Mogà mówiç do-
brze po angielsku, ale si´ nie rozumiejà. Jest
równie˝ rzeczà niemo˝liwà, by dyrektor bu-
dujàcy w∏asnà will´ wyk∏adanà mozaikà
móg∏ zrozumieç pracownika, który z mie-
si´cznej pensji musi utrzymaç rodzin´. To
nic, ˝e mówià dobrze po polsku, oni si´ nie
rozumiejà. I jest rzeczà niemo˝liwà, by mà˝,
który poÊwi´ci∏ si´ tylko pracy zawodowej,
bo w niej ma perspektyw´ kariery, a zapo-
mnia∏ o rodzinnym domu, móg∏ rozumieç
˝on´, dziecko... Pomieszane j´zyki... Budo-
wa wie˝y Babel zawsze si´ tak koƒczy i to jest
jedna z wi´kszych tragedii ludzkich. 
Alternatywà dla wszelkich modeli wie˝y Ba-
bel, wznoszonych na chwa∏´ cz∏owieka, jest
wie˝a wznoszona na chwa∏´ Boga – KoÊció∏.
I tylko KoÊció∏ wznoszony przez bezintere-

sownà, ofiarnà Mi∏oÊç
umo˝liwi cz∏owiekowi
dostanie si´ do praw-
dziwego Nieba. Spraw-
cà i motorem takiej mi-
∏oÊci i natchnieƒ w jej
duchu jest Duch Âwi´ty.
To On pozwala umac-
niaç wi´ê z Bogiem, za-
chwyciç si´ Bogiem,
modliç si´ do Boga. Po-
zwala wytrwaç w wie-
rze, mimo przeciwnoÊci
i cierpieƒ. 
– Duch Âwi´ty, dotyka-
jàc serc w Wieczerniku,
rozpoczà∏ budow´ no-
wej wie˝y si´gajàcej
Nieba. Jest to KoÊció∏. Wie˝a budowa-
na z ˝ywych kamieni, z ludzkich serc otwar-
tych na innych, mówiàcych j´zykiem mi∏oÊci.
Je˝eli chcemy si´ dostaç do tej si´gajàcej
Nieba wie˝y, jeÊli chcemy dzieliç szcz´Êcie
wieczne z Aposto∏ami, trzeba byÊmy zacho-
wali otwarte serce. Otwarte na dzia∏anie Bo-
ga i na przyj´cie ka˝dego cz∏owieka potrze-
bujàcego naszej pomocy. Serce zamkni´te
wypadnie z KoÊcio∏a, podobnie jak musi wy-
paÊç z budowli kamieƒ, który nie zosta∏ sce-
mentowany z innymi.  
Bóg mówi tylko prawd´, cz´sto trudnà, ale
wyp∏ywajàcà z nieskoƒczonej mi∏oÊci, i czeka
na nasze s∏owa prawdy. I choç zanurzeni je-
steÊmy w Êwiecie zak∏amania, pozorów, to
Duch Êw. pomaga cz∏owiekowi w rozeznawa-
niu Bo˝ej prawdy – podkreÊla∏ Biskup P∏oski. 

Na zakoƒczenie Mszy Êw. w Niedziel´ Zes∏a-
nia Ducha Êw. w koÊciele wojskowo-cywil-
nym na warszawskim Boernerowie Biskup
Polowy wr´czy∏ panu Paulowi Moncellemu
jubileuszowy medal pamiàtkowy i obraz Pa-
tronki Parafii Matki Bo˝ej Ostrobramskiej. 
Dzi´kujàc honorowemu dawcy szpiku kost-
nego z Cincinatti (Ohio) w USA, proboszcz
ks. p∏k Jan Domian powiedzia∏ m.in.: – Jest
to niespotykany w Êwiecie medycznym czyn
darowania bliêniemu, naszemu parafianino-
wi Adamowi Gromadowskiemu, dwukrotnie
nowego ˝ycia (w 1999 i w 2002 r.). Pan Paul
Moncelle pozostanie w naszej pami´ci jako
przyk∏ad cz∏owieka czyniàcego mi∏osierdzie.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Zdj´cia Jerzy Raczek

Ponad 10 tys. pielgrzymów z ca∏ej Polski zgro-
madzi∏a 26 maja na Jasnej Górze X Jubileuszo-
wa Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych
Dawców Krwi. Krwiodawcy uczestniczàcy w tej
pielgrzymce oddali 27 litrów krwi w ambulan-
sie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic, który stanà∏
pod Jasnogórskimi Wa∏ami. Mszy Êw. koncele-
browanej przewodniczy∏ ks. p∏k Zenon Surma
CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców
krwi, proboszcz parafii wojskowej w Zegrzu
i Ojciec Duchowny Ordynariatu Polowego WP.
W kazaniu powiedzia∏, ˝e krwiodawcy zosta-
wiajà na Jasnej Górze najpi´kniejsze wotum
– czàstk´ swojej krwi. „Ofiarowanie w∏asnej
krwi jest pi´knym znakiem mi∏oÊci bliêniego
i solidarnoÊci z cierpiàcymi” – podkreÊli∏. 

Pielgrzymka odby∏a si´ pod has∏em: „Przypa-
trzmy si´ powo∏aniu naszemu w s∏u˝bie bliê-
nim”. W kazaniu ks. p∏k Surma CMF przybli-
˝y∏ biblijne znaczenie symboliki krwi. W krwi
widziano ˝yciodajny pierwiastek. Krew nale-
˝a∏a do Boga i dlatego sam Bóg upomina si´
o krew przelanà. Po Komunii Êw. ks. p∏k Sur-
ma pob∏ogos∏awi∏ sztandar Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej
Polskiej przy Rafinerii Jedlicze. Na p∏acie
sztandaru umieszczono wizerunek Êw. o.
Maksymiliana Marii Kolbe – patrona polskich

krwiodawców. Ks. p∏k Surma do-
kona∏ aktu zawierzenia Matce Bo-
˝ej honorowych dawców krwi.
Podczas Liturgii pieÊni wykonywa∏
Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego Wojska Polskiego
pod dyrekcjà Piotra Racewicza.
Ks. p∏k Surma prosi∏ pielgrzymów
o modlitw´ w intencji Biskupa Po-
lowego WP gen. dyw. Tadeusza
P∏oskiego i Abp. S∏awoja Leszka
G∏ódzia, którzy w latach ubie-
g∏ych przewodniczyli pielgrzym-
kom honorowych dawców krwi
na Jasnà Gór´. Pod Szczytem Jasnogórskim
stan´∏y 82 poczty sztandarowe klubów hono-
rowych dawców krwi z ca∏ej Polski. W piel-
grzymce uczestniczyli przedstawiciele po-
nad 200 klubów krwiodawców. Liturgi´ Mszy
Êw. koncelebrowa∏o 9 diecezjalnych duszpa-
sterzy honorowych dawców krwi. 
Jubileuszowà pielgrzymk´ zakoƒczy∏o Nabo-
˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej. Autorem rozwa˝aƒ
jest ks. p∏k Surma CMF, krajowy duszpasterz
honorowych dawców krwi. 
Organizatorem corocznych pielgrzymek
krwiodawców na Jasnà Gór´ jest Krajowe
Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi
i ks. p∏k Surma. Patronem polskich krwiodaw-
ców jest Êw. o. Maksymilian Maria Kolbe. De-

kret w tej sprawie wyda∏a Kongregacja ds.
Kultu Bo˝ego i Dyscypliny Sakramentów 22
maja 1999 r. Obecnie w Polsce dzia∏a kilka-
dziesiàt parafialnych, seminaryjnych i klasz-
tornych klubów honorowych dawców krwi.
Ks. p∏k Zenon Surma CMF zosta∏ mianowany
Krajowym Duszpasterzem Honorowych Daw-
ców Krwi – na wniosek Biskupa Polowego WP
gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia – na 292.
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski, które obradowa∏o w dniach 27-28 li-
stopada 1997 r. na Jasnej Górze. 
Ks. p∏k Surma od 1978 r. odda∏ ponad 35 li-
trów krwi. 

Tekst i zdj´cie Rafa∏ Chromiƒski 

PRZYPATRZMY SI¢ POWO¸ANIU NASZEMU W S¸U˚BIE BLIèNIM

Na Jasnej Górze pielgrzymi-krwiodawcy oddali 27 litrów krwi

Ciàg dalszy ze str. 13

Po Mszy Êw. – czas radosnego festynu parafialnego z okazji 70-lecia bemowskiej
Êwiàtyni.
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Lidzbark Warmiƒski
24 maja 2007 roku Biskup Polowy gen.
dyw. Tadeusz P∏oski dokona∏ poÊwi´cenia
groty Matki Bo˝ej i odprawi∏ nabo˝eƒstwo
majowe w Lidzbarku Warmiƒskim w ogro-
dzie sióstr Pallotynek.
Grota Matki Bo˝ej zosta∏a zbudowana
w roku 1976, za czasów prze∏o˝eƒstwa 
s. Floriany. Jej budowniczymi byli panowie
Bàk i Koz∏owski. Do groty tej przychodzi∏y
dzieci w ramach katechezy i spotkaƒ
wspólnotowych prowadzonych przez sio-
stry Pallotynki. W roku 2006 nastàpi∏ re-
mont ogrodu, tzn. odnowiono drena˝
i tym samym poprawiono i nieco rozbudo-
wano grot´, której konstrukcja fundamen-
towa, pod wp∏ywem wód gruntowych
i opadowych, zosta∏a naruszona. Projekt
rozbudowy zosta∏ przekazany siostrom
przez Zenona Drozda, który jednoczeÊnie
zaprojektowa∏ dró˝k´ do kapliczki.
Wszystkie prace zosta∏y wykonane przez
Stanis∏awa Âwiàtkowskiego, Piotra Kulesz-
czuk i Adama Kozio∏. Materia∏y na rozbu-
dow´ groty ofiarowali: Jerzy Kijek, Andrzej
Legieƒç i pan Borkowski. Pomoc w budo-
wie groty okaza∏a tak˝e Gmina Lidzbarka
Warmiƒskiego, Burmistrz Miasta Andrzej
Was oraz Ireneusz Blok. Prace drena˝owe
wykona∏a m∏odzie˝ z Zasadniczej Szko∏y
Zawodowej. zjk

Górowo I∏awieckie
24 maja 2007 r. Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏ i otworzy∏ Centrum „Barka” w Gó-
rowie I∏awieckim. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od spotkania w nowo odremontowanej Êwietlicy. Histo-
ri´ powstania Centrum „Barka” przedstawi∏ Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych
i Profilaktyki Zdrowia „JesteÊmy Razem”. Z inicjatywy stowarzyszenia zosta∏ przej´ty budynek dawne-
go internatu. Wyremontowany, dzi´ki zaanga˝owaniu pani Danuty Kunickiej, z funduszy organizacji
pozarzàdowych, z pomocà w∏adz województwa, powiatu, miasta i gminy. Celem dzia∏alnoÊci Cen-
trum jest zwi´kszenie aktywnoÊci ˝yciowej i zaradnoÊci osobistej osób niepe∏nosprawnych, zwi´ksza-
nie wydolnoÊci opiekuƒczej rodziny, poprawa jakoÊci opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle cho-
rymi i niepe∏nosprawnymi, rozwój zainteresowaƒ. W ramach dzia∏alnoÊci Centrum istniejà Warsztaty
Terapii Zaj´ciowej i Ârodowiskowy Dom Samopomocy. 
Po krótkiej prezentacji oÊrodka osoby zaanga˝owane w dzie∏o otrzyma∏y pamiàtki wykonane przez
podopiecznych. WÊród wyró˝nionych osób by∏ Biskup Polowy – jako przyjaciel i dobry duch dzie∏a. Na-
st´pnie wszyscy udali si´ na plac przed domem, gdzie cz´Êç artystycznà przestawili podopieczni. 
Biskup Polowy poÊwi´ci∏ budynek i wraz z panià wojewodà przecià∏ wst´g´. Na zakoƒczenie wszyscy
zwiedzili Centrum „Barka”. PodkreÊlali oni, ˝e najwi´kszym sukcesem jest to, ˝e wiele osób znalaz∏o
tutaj swój „drugi dom”. WK

Warszawa
Spotkanie wojskowo-historyczne z cyklu
„Marsz do niepodleg∏oÊci”, poÊwi´cone po-
staci Genera∏a W∏adys∏awa Andersa, odby∏o
si´ 21 maja 2007 roku w Muzeum Niepod-
leg∏oÊci w Warszawie. WÊród zaproszonych
goÊci znaleêli si´ m.in.: prof. dr hab. Wies∏aw
Wysocki, dziekan wydzia∏u nauk historycz-
nych i spo∏ecznych Uniwersytetu Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego i gen. dyw. Krzysztof
Juniec, szef Generalnego Zarzàdu Logistyki.
Spotkanie poprowadzi∏ red. Zbigniew Mierz-
wiƒski, który po powitaniu przedstawi∏ frag-
menty nagraƒ wypowiedzi gen. W∏adys∏awa
Andersa i Ryszarda Kaczorowskiego, ostat-
niego prezydenta RP na uchodêstwie, zwiàza-
nych z walkami II Korpusu o Monte Cassino.
Redaktor Mierzwiƒski zaprezentowa∏ tak˝e
powojenne audycje opowiadajàce o obcho-
dach rocznicy Bitwy o Monte Cassino oraz
krótki wywiad, który zosta∏ zarejestrowany dla
Radia Wolna Europa. 
˚yciorys gen. W∏adys∏awa Andersa przed-
stawi∏ profesor Wies∏aw Wysocki. 
W drugiej cz´Êci spotkania Orkiestra Re-
prezentacyjna WP wykona∏a kilka marszów
wojskowych. Zebranym zaprezentowa∏ si´
równie˝ Chór AK „Nowogródzkie or∏y”,
pod kierownictwem Beaty Nowickiej, który,
zach´cajàc goÊci do wspólnego Êpiewu,
wykona∏ wiàzank´ pieÊni ˝o∏nierskich. kes

Liban
W uroczystoÊç Zes∏ania Ducha Âwi´tego,
na placu apelowym Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego UNIFIL w Libanie, zosta∏a
odprawiona uroczysta Msza Êw. w intencji
pokoju. 
Eucharysti´ koncelebrowa∏o czterech kape-
lanów: francuski – Maroun Ghafari, w∏o-
ski – Don Corrado, portugalski – Antonio
Teixeira oraz polski – ks. Krzysztof Smoleƒ.
We Mszy Êw. uczestniczyli ˝o∏nierze b´dàcy
przedstawicielami kontyngentów: niemiec-
kiego, francuskiego, w∏oskiego, portugal-
skiego, hiszpaƒskiego, hinduskiego, chiƒ-
skiego i oczywiÊcie polskiego z POLLOG-
-u w Naqourze, PMC Tibnin oraz z kompa-
nii manewrowej z bazy Cervantes. 
Na wspólnà modlitw´ w intencji pokoju
przyby∏ równie˝ dowódca Si∏ UNIFIL mjr
gen. Claudio Graziano z szefem sztabu
oraz ˝o∏nierzami z kwatery g∏ównej. 
PieÊni w czasie nabo˝eƒstwa wykonywali
polscy ˝o∏nierze, a liturgia zakoƒczy∏a si´
odÊpiewaniem „Barki” w ró˝nych j´zykach.
Po uczcie duchowej, jakà by∏a liturgia eu-
charystyczna, jej uczestnicy udali si´ na po-
si∏ek do polskiej messy, gdzie podzielono
si´ prze˝yciami ze wspólnego spotkania
modlitewnego. Sprawa pokoju le˝y mocno
na sercu ka˝dego cz∏owieka ˝yjàcego
w prawdzie i sprawiedliwoÊci, a przede
wszystkim bliska jest ˝o∏nierzowi w b∏´kit-
nym berecie, którego obecnoÊç na Bliskim
Wschodzie jest zawsze kojarzona z poko-
jem. KS

G∏ogów
Parafia wojskowa pw. Êw. Jana Bosko
z G∏ogowa ma stron´ internetowà. Pod ad-
resem http://www.parafiawojskowa.glo-
gow.net.pl mo˝na znaleêç informacje z ˝y-
cia wspólnoty parafialnej, wiele ciekawych
zdj´ç z kaplicy garnizonowej i pos∏ugi
duszpasterskiej. Proboszczem parafii pw.
Êw. Jana Bosko w G∏ogowie jest ks. kpt. Ra-
fa∏ Kaproƒ. Wprowadzenia w urzàd pro-
boszczowski, z polecenia Jego Ekscelencji
Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza
P∏oskiego, dokona∏ ks. p∏k Stanis∏aw Szy-
maƒski, dziekan ÂOW. Ks. kpt. Rafa∏ Ka-
proƒ przyby∏ do Legnicy po misji w Iraku,
gdzie by∏ kapelanem Samodzielnej Grupy
Powietrzno-Szturmowej. Ks. kpt. Kaproƒ
odnowi∏ i upi´kszy∏ kaplic´. Ksiàdz kapelan
pe∏ni swojà pos∏ug´ w trzech Garnizonach:
G∏ogów, Legnica oraz Leszno. rch
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Fot. Krzysztof St´pkowski

GdybyÊmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Pan, 
umarlibyÊmy z radoÊci !
Nie wierz´ , ˝e sà serca tak twarde, 
˝e nie kochajà, kiedy widzà si´ tak kochane…
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