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Kto dziś przyjmuje popiół na głowę, ma szansę kiedyś na wieniec
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

1 marca – I niedziela Wielkiego Postu
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Jakże aktualne są te słowa wypowiedziane przez 
Jezusa niespełna 2000 lat temu. Jesteśmy jeszcze 
na początku Wielkiego Postu a po Środzie Popiel-
cowej po raz kolejny słyszymy to wezwanie. Dla-
tego też pomimo zniechęcenia, lęku a niekiedy 
nawet lenistwa starajmy się rozbudzić w sobie 
chęć do przemiany życia i jeszcze większego zbli-
żenia się do Boga, źródła szczerej skruchy oraz 
prawdziwego nawrócenia. Niech osoba Jezusa 
walczącego z szatanem na pustyni przez czter-
dzieści dni pomoże w naszych wielkopostnych 
zmaganiach.

4 marca – św. Kazimierza, Królewicza
„To wam przykazuje, abyście się wzajemnie mi-
łowali.”
Oto nowe przykazanie miłości dane nam przez 
Jezusa, abyśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę 
złączoną w Nim, jako naszym Panu. Pomimo to 
w dzisiejszym świecie tak wiele nienawiści i wal-
ki. Każdego dnia gdzieś toczy się wojna, coraz 
więcej konfliktów prowadzących do rozłamów. 
Każdego dnia ginie tak wiele ludzi, a my tak na-
prawdę nic nie robimy, aby było lepiej. Niech te 
słowa zmobilizują nas do bezinteresownej miło-
ści do drugiego człowieka, takiej miłości, która 
jak Chrystus na krzyżu oddaje swoje życie. Tyl-
ko taka szalona miłości może uratować świat,
w którym żyjemy.

8 marca – II niedziela Wielkiego Postu
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”
Podczas przemienia Jezusa, które miało miejsce 
na Górze Tabor, uczniowie – Piotr, Szymon i Jan 
– usłyszeli głos Boga z nieba, który wypowiada 
wyżej cytowane słowa. Po tym wydarzeniu sam 
Jezus prosi towarzyszy, aby nikomu nie mówili
o tym wydarzeniu aż do „powstania z martwych” 
Syna Człowieczego. A oni tak czyniąc zastana-
wiają się, co znaczy to „powstanie z martwych”.
To już kolejny tydzień Wielkiego Postu, a czy my 
zastanawialiśmy się kiedykolwiek co znaczy owe 
„postanie z martwych Syna Człowieczego”? Bo jeśli 
nie wiemy czym jest Zmartwychwstanie Chrystusa 
i dlaczego właściwie miało miejsce to całe wyda-
rzenie, które rozważmy to na marne próbujemy 
przemieniać siebie. Tylko świadome trwanie przy 
Jezusie, który został umęczony, poniósł śmierć
i zmartwychwstał, abyśmy mogli z nim żyć na wieki, 
może sprawić, że nasza wiara będzie miała praw-
dziwy sens a nasze nawrócenie wyda owoce.

15 III – III niedziala Wielkiego Postu
„Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska (…) bo gorliwość o dom Twój pochła-
nia mnie.”
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii znajdujemy 
obraz oczyszczenia świątyni, która została za-
nieczyszczona przez bankierów i kupców. Jezus 
stanowczo karci i wyrzuca ze świętego miejsca 
tych ludzi, którzy bez jakiegokolwiek oporu i bez 
poszanowania traktują to miejsce.
Jak wygląda nasz szacunek dla kościoła, dla miej-
sca świętego, w którym mieszka Bóg?

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN
Aby różne wyznania chrześcijańskie, niestrudzenie głosiły Dobrą Nowinę i dąży-
ły do pełnej jedności wszystkich chrześcijan, by móc składać bardziej wiarygodne 
świadectwo Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry!

Stronica Ewangelii, nad którą liturgia każe 
się nam zastanowić w tę siódmą niedzie-
lę zwykłą, mówi o epizodzie przebaczenia
i uzdrowienia paralityka (por. Mk 2,1-12). 
Gdy Jezus nauczał, oto wśród wielu chorych, 
których mu przynoszono, pojawił się pewien 
paralityk na łożu. Na jego widok Pan rzekł: 
„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”
(Mk 2,5). Ponieważ zaś niektórzy z obec-
nych, słysząc te słowa byli zgorszeni, dodał: 
„Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy 
ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów 
– rzekł do paralityka: Mówię ci: wstań, weź 
swoje łoże i idź o domu” (Mk 2, 10-11).
I paralityk odszedł uzdrowiony. Ta opowieść 
ewangeliczna pokazuje, że Jezus ma władzę 
nie tylko uzdrawiania chorego ciała, ale tak-
że odpuszczania grzechów; co więcej, uzdro-
wienie fizyczne jest znakiem uzdrowienia 
duchowego, które przynosi Jego przebacze-
nie. W istocie grzech jest rodzajem paraliżu 
ducha, z którego tylko moc miłosiernej mi-
łości Boga może nas wyzwolić, pozwalając 
nam wstać i podjąć marsz drogą dobra.
W dzisiejszą niedzielę przypada również uro-
czystość katedry św. Piotra, ważne święto 
liturgiczne, które ukazuje posługę Następcy 
Księcia Apostołów. Katedra św. Piotra sym-
bolizuje władzę Biskupa Rzymu, powołane-
go do pełnienia szczególnej posługi wobec 
całego Ludu Bożego. Zaraz po męczeństwie 
świętych Piotra i Pawła, uznana została 
prymasowska rola Kościoła Rzymu w całej 
wspólnocie katolickiej, rola poświadczona 
już w II wieku przez św. Ignacego Antiocheń-
skiego (Do Rzymian, Wstęp: Funk, I, 252)

i przez św. Ireneusza z Lyonu (Przeciw he-
rezjom III, 3, 2-3). Tę wyjątkową i szcze-
gólną posługę Biskupa Rzymu potwierdził 
Sobór Watykański II: „Stąd też we wspól-
nocie kościelnej – czytamy w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele – prawomocnie 
istnieją Kościoły partykularne, korzystające 
z własnych tradycji. Pozostaje przy tym nie-
naruszony prymat Stolicy Piotrowej, która 
przewodzi całemu zgromadzeniu miłości 
(por. św. Ign. Ant., Rom., Pref.), sprawuje 
opiekę nad prawowitymi odrębnościami,
a jednocześnie czuwa, aby nie przeszkadzały 
one jedności, lecz raczej jej służyły” (Lumen 
gentium, 13).
Drodzy bracia i siostry, święto to daje mi 
okazję, by poprosić was o towarzyszenie mi 
waszymi modlitwami, abym mógł wiernie 
pełnić szczytne zadanie Następcy apostoła 
Piotra, jakie powierzyła mi Boża Opatrz-
ność. Prośmy o to Maryję Dziewicę, którą tu
w Rzymie uczciliśmy wczoraj pod pięknym 
tytułem Matki Bożej Zaufania. Prośmy Ją też 
o to, by pomogła nam wejść z należytym na-
stawieniem ducha w czas Wielkiego Postu, 
który rozpocznie w przyszłą środę wymow-
ny obrzęd posypania głów popiołem. Niech 
Maryja otworzy nam serca na nawrócenie
i posłuszne wsłuchiwanie się w Słowo Boże.
Po rozważaniach i odmówieniu modlitwy 
maryjnej papież udzielił wszystkim błogosła-
wieństwa apostolskiego, po czym pozdro-
wił zgromadzonych kolejno po francusku, 
angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku.
Na zakończenie tradycyjnie życzył wszystkim 
dobrej niedzieli.

Benedykt XVI,
Anioł Pański, 22 lutego 2009
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List Biskupa Polowego WP na Wielki Post 2009 r.:

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

którzy dla Ojczyzny i w służcie bliźniemu „krwi 
własnej i życia” nie szczędzą, jest zadaniem re-
alizowanym przez Ordynariat Polowy Wojska 
Polskiego. Papież Benedykt XV, posyłając przed 
90. laty, w szeregi Wojska Polskiego, pierwsze-
go Biskupa Polowego Stanisława Galla, zlecił 
mu tym samym zadanie dbałości o życie nad-
przyrodzone żołnierzy Wojska Polskiego. 
Ustami kolejnych biskupów polowych Wojska 
Polskiego, w czasach nadziei i radości, ale też 
wojennej pożogi i rozpaczy, Chrystus wzywał 
do odwagi płynącej z miłości do Boga „Nie 
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który du-
sze i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10, 28). 
Misja biskupa polowego Wojska Polskiego 
zakorzeniona jest w misji Kościoła. Zaś misja 
Kościoła jest zawsze misją Jezusa Chrystusa. 
Chrystus natomiast po to przyszedł na świat, 
aby dać świadectwo Prawdzie, którą jest Bóg,
i dać życie swoje na okup za wielu. 
Historia ostatnich 90. lat duszpasterstwa woj-
skowego ukazuje biskupów polowych i księży 
kapelanów, którzy naśladując swego Mistrza
i Nauczyciela, towarzyszyli polskiemu żołnie-
rzowi we wszystkich miejscach, okoliczno-
ściach i warunkach służby. 
Na progu Wielkiego Postu, idąc za Chrystusem 
po drodze krzyżowej, z wdzięcznością przy-
wołujemy postać biskupa Władysława Ban-
durskiego, duszpasterza Legionów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Biskup ten powtarzał 
żołnierzom wszystkich stopni i honorów, że 
„Służba Rzeczypospolitej kapłaństwem jest”. 
A żołnierz polski, naśladując Jezusa Chrystusa, 
swą codzienną służbą staje się niejednokrotnie 
„kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym” 
dla dobra Ojczyzny. Posługa duszpasterska 
żołnierzowi polskiemu jest swoistą „liturgią”, 
w której służymy samemu Jezusowi Chrystuso-
wi, wiernemu woli Ojca aż do śmierci. 
Na Drodze Krzyżowej spotykamy biskupów po-
lowych oraz księży kapelanów, którzy wiernie 
szli za Jezusem Chrystusem podążającym na 
Golgotę, by tam zbawić świat. 
Drogą Krzyżową szedł Arcybiskup Stanisław 
Gall wołający, aby „…żołnierza uchronić
i zabezpieczyć od wpływów bezbożnych i wy-
wrotowych, które nań czyhać mogą” („Biskup 
Wojsk Polskich do kapelanów wojska”, 29 mar-
ca 1919 r.). 
Za krzyżem Jezusa szedł Arcybiskup Józef Gaw-
lina, zatroskany o los Ojczyzny i Europy, upa-
trując w Kościele i Wojsku Polskim obrońców 
(„defensorów”) europejskiej kultury. Podczas 
uroczystości poświęcenia sztandaru wojsko-
wego 3. Samodzielnego Batalionu Piechoty
w Rembertowie 26 czerwca 1937 r. mówił: „Ma-
jestat autorytetu, posłuszeństwa i ofiarności nie 
panuje już w społeczeństwie europejskim. Auto-
rytet, posłuszeństwo i poświęcenie schroniły się 
do Kościoła, gdzie człowiek adoruje Boga miło-
ści i sprawiedliwości, oraz na pole bitwy, gdzie 
żołnierz adoruje Boga Zastępów, bohaterstwa 
i honoru. Tylko Kościół i Wojsko zachowały nie-

Po okresie radości płynącej z prawdy, że „Sło-
wo stało się ciałem i zamieszkało między nami” 
(por. J 14 a) nadszedł czas adoracji Jezusa Chry-
stusa, który dzieli wespół z nami wszystkie tru-
dy i znoje ludzkiej egzystencji. 
Z kart Nowego Testamentu dowiadujemy się, 
że Jezus Chrystus jest odkupicielem człowieka, 
jest Tym, który „wziął na siebie wszystkie nasze 
słabości” i „obarczył się naszymi grzechami” 
(por. Mt 8, 17). Jezus nie tylko solidaryzuje się 
z biednymi, chorymi, cierpiącymi dla sprawie-
dliwości, ale utożsamia się z nimi. „Zaprawdę 
powiadam wam, wszystko cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 
Przez swoje życie i nauczanie Jezus Chrystus 
ukazał nadprzyrodzony charakter ludzkiego 
życia. Bóg powołał nas nie dla świata, ale dla 
Siebie. Ziemska ojczyzna nie jest dla nas osta-
tecznym przeznaczeniem, lecz tylko etapem 
naszej wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Tę 
objawioną przez Boga prawdę o człowieku 
przypominamy sobie wtedy, gdy w Środę Po-
pielcową pochylamy głowę przez kapłanem. 
W znaku posypania popiołem, przyjmujemy 
zbawcze orędzie o skończoności i ograniczo-
ności życia doczesnego i trwałości w nas tego, 
co nieśmiertelne, bo z Boga narodzone: Na po-
czątku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, 
usłyszeliśmy słowa: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15) oraz „Pamiętaj, że pro-
chem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz. 
3, 19).  
Wielki Post to czas modlitwy, pokuty i dzieł 
miłosierdzia. To okres oczyszczenia z tego, co 
niegodne człowieka po to, aby w pełni zjedno-
czyć się z Bogiem, który stał się Człowiekiem, 
aby odnaleźć i odzyskać w nas wszystko to, co 
się zagubiło. 
Błogosławiony okres Wielkiego Postu to wresz-
cie czas sposobny ku temu, aby doświadczyć 
miłości Jezusa Chrystusa, cierpiącego Sługi 
Pańskiego, o którym mówił prorok Izajasz: 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż 
boleści, oswojony z cierpieniem,  jak ktoś, 
przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony 
tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On obarczył się 
naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, 
a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego 
przez Boga i zdeptanego. Lecz On był prze-
bity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 
winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 3-6)
Dzieło odkupienia ludzkości, dokonane przez 
życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezu-
sa Chrystusa sprawiło, że człowiek stał się na 
nowo uczestnikiem Bożego życia i otworzyło 
przed nami perspektywę nieśmiertelności. A za-
tem, wszystko, co ludzkie, ma znamię nadprzy-
rodzoności. To miał na myśli święty Paweł, gdy 
w Liście do Koryntian pisał: „Przeto czy jecie, czy 
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwalę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).
Zachowanie łaski odkupienia w duszy polskie-
go żołnierza, zatroskanie o zbawienie tych, 

skalany obraz świętości autorytetu, posłuszeń-
stwa i poświęcenia. To też Kościół i Wojsko są 
właściwymi przedstawicielami kultury europej-
skiej. To też kapłan i żołnierz nie żyją dla siebie, 
lecz żyją, pracują, umierają dla innych”. 
Na Drodze Krzyżowej spotykamy mojego bez-
pośredniego Poprzednika Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia. Niczym Szymon z Cyreny wziął 
on krzyż Chrystusowy na swoje ramiona i wy-
prowadził z ukrycia Kościół katakumbowy Woj-
ska Polskiego i był wszędzie tam, gdzie żołnierz 
polski pełnił swoją służbę. 
Troska i dbałość o życie łaski kazała duszpaste-
rzom wojskowym trwać przy żołnierzu. Wspo-
mnieć należy kapelanów frontowych – symboli 
tajemniczych spotkań żołnierzy z Bogiem –
ks. płk. Wilhelma Kubsza, kapelana spod Leni-
no oraz dominikanina, ojca gen. Adama Stu-
dzińskiego spod Monte Cassino. 
Więcej niż „szymonową” – bo samarytańską 
posługę wobec żołnierzy na polu bitwy okazali 
ks. mjr Ignacy Skorupka, ks. Stanisław Rozum-
kiewicz, błogosławiony ks. kmdr Władysław 
Miegoń, błogosławiony Józef Stanek, błogo-
sławiony ks. kpt. Franciszek Dachtera i wielu in-
nych. Oni nie tylko pomagali nieść Krzyż żołnie-
rzowi, ale razem z żołnierzami, rękami wrogów 
Boga i Ojczyzny, zostali przybici do krzyża. 
W dniach jubileuszu 90. lecia powołania do ist-
nienia Biskupstwa Polowego w Polsce wspomi-
namy kapłańską służbę i apostolstwo Miłosier-
dzia Bożego spowiednika św. siostry Faustyny 
Kowalskiej – błogosławionego ks. Michała So-
poćki, który przez 13 lat stawał na ordynansach 
Chrystusa w posłudze kapelana wojskowego
w Warszawie i w Wilnie. Ksiądz kapelan Mi-
chał Sopoćko doznał wielu trudności i prze-
ciwności zwłaszcza wtedy, kiedy budował gar-
nizonową świątynię w Wilnie, ale doświadczył 
także mocy płynącej z Chrystusowego krzyża. 
Trwając w tej wspólnocie świętych, na progu 
Wielkiego Postu, w pokorze ducha schylamy 
głowy nasze przed Bogiem, który przez swego 
Syna wzywa nas słowami: „Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
W Wielkim Poście Pismo święte ukazywać nam 
będzie Jezusa Chrystusa, który świadom swej 
nieśmiertelności, otacza troską życie, każde życie 
– doczesne i nadprzyrodzone. Jezus wchodzi na 
drogę cierpienia, aby dane człowiekowi – przez 
Boże tchnienie – życie, zachować. W obronie 
Bożego tchnienia w człowieku, cierpiał nie tyl-
ko fizycznie ale i duchowo. Cierpienie fizyczne, 
jak pojmanie, uwięzienie, biczowanie, droga na 
Kalwarię, powolne umieranie na Krzyżu, poprze-
dzone było cierpieniem duchowym. Cierpienie 
duchowe powodował przede wszystkim obecny 
w życiu człowieka grzech, ale również niszcze-
nie autorytetu Syna Bożego przez ówczesnych 
„wielkich i szlachetnie urodzonych”, którzy 
uzurpowali sobie władzę nad duszą, duchem
i ciałem człowieka. Dla nich Jezus z Nazaretu nie 
był Synem Boga Najwyższego, ale fałszywym 
prorokiem, bluźniercą, społecznym wichrzycie-
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Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego 
Postu – czas przygotowania na przeżycie naj-
większego święta Kościoła: dnia Zmartwych-
wstania Pańskiego. Długość Wielkiego Postu 
ma związek z historią świętą, z życiem Jezu-
sa, który przed rozpoczęciem swej publicznej 
działalności w Galilei „pełen Ducha Świętego 
powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni prze-
bywał na pustyni (Łk 4,1), gdzie stoczył zwy-
cięskie zmagania z diabłem-kusicielem”. 
W sekwencji czytań mszalnych Środy Po-
pielcowej słychać wołanie o nawrócenie, 
przemianę życia, rozbudzenie żalu za grze-
chy, postanowienie powrotu do Boga, który 
wciąż jest taki sam: „Łaskawy, miłosierny, 
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości” 
(Jl 2, 13), także zapowiedź czasu łaski, miło-
sierdzia i zbawienia, darów Chrystusa, który 
„objawił się w ciele” (1 Tm 3,16). 
W Środę Popielcową w pokorze pochyla-
my głowy podczas Mszy świętej; spada na 
nie szczypta popiołu (pochodzi on ze spa-
lonych palm poświęconych poprzedniego 
roku w Niedzielę Palmową) na znak rozpo-
czętej pokuty, a kapłan wypowiada jedno
z dwóch wezwań: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś 
prochem i w proch się obrócisz”.
Pierwsze z nich to swoista pobudka, która 
mówi o potrzebie pojednania z Bogiem (por. 
2 Kor 5, 20), odkrywania w naszym życiu 
Jego zbawczej obecności, bowiem „w rze-
czywistości jest On niedaleko od każdego
z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się, jeste-

śmy” (Dz 17,27–28), pogłębiania skierowanej 
ku Bogu wiary i nadziei (por. 1P 1,21).
Natomiast drugie wezwanie przypomina 
upadek pierwszych ludzi, Adama i Ewy, któ-
rzy – gdy ulegli podszeptom szatana – usły-
szeli słowa Bożego wyroku: „Wrócisz do 
ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19).
Są tacy, którzy nie potrafią przekroczyć 
granicy, którą wykreśla garstka prochu 
– mizerny finał ludzkiego życia, znak nicości, 
ostatecznego kresu i klęski. Dla chrześcijan 
ta szczypta prochu-popiołu sypana na gło-
wy podczas Środy Popielcowej stanowi nie 
tylko symbol naszej grzeszności, marności, 
przemijania. Jest także znakiem nadziei.
W ten dzień rozpoczynamy naszą wspólną 
drogę – Kościoła i każdego z nas – której 
kres stanowić będzie poranek Zmartwych-
wstania Pańskiego, czas triumfu życia nad 
śmiercią, zwycięstwo transcendentnej na-
dziei, adresowanej do nas, świadków Chry-
stusa. A być świadkiem Chrystusa to znaczy 
„być świadkiem Jego zmartwychwstania” 
(Dz 1, 22), to na spotkanie z nieuchronną 
godziną śmierci nieść pewność wiary, że „jak
w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystu-
sie wszyscy będą ożywieni”(1 Kor 15, 22). 
„Całe moje życie zostało doszczętnie sko-
mercjalizowane. Z normalnych okresów zo-
stał mi tylko Wielki Post. Wielki Post to moje 
Westerplatte, ostatni przyczółek. Czekam na 
Środę Popielcową jak zgłodniały pies” – wy-
znał przed kilku dniami w portalu wiara.pl 

znany warszawski duszpasterz ks. Wojciech 
Drozdowicz.
Każdego roku Kościół zachęca nas do nasy-
cania w dniach Wielkiego Postu głodu nasze-
go ludzkiego serca: głodu miłości, prawdy, 
autentyzmu. Do zwycięstw dokonywanych 
w naszym duchowym Westerplatte nad 
grzechem, bylejakością, egoizmem, życiem 
takim, jakby Boga i jego praw nie było. Do 
podejmowania praktyk pokutnych: postu, 
modlitwy i jałmużny, rozumianej jako potrze-
ba autentycznego kontaktu z drugim czło-
wiekiem, naszym bliźnim. „Stwórz, o Boże, 
we mnie serce czyste i odnów we mnie moc 
ducha” (Ps 51, 12) „Zmiłuj się Panie, bo je-
steśmy grzeszni”. Słowa psalmisty wyrażają 
nasze pragnienie, jakie towarzyszy nam co 
roku na drogach wielkopostnych rekolekcji, 
Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów, praktyk 
pokutnych – drogach ku nawróceniu.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swym Orędziu 
na tegoroczny Wielki Post, który dla każde-
go chrześcijanina „jest drogą intensywnego 
przygotowania duchowego” zachęca nas do 
podejmowania pokuty, abyśmy jak najlepiej 
mogli przygotować się do obchodów Świąt 
Wielkanocnych i doświadczyć mocy Boga, 
który – jak będziemy słuchać podczas Wigi-
lii Paschalnej – „oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przywraca niewinność upadłym, 
a radość smutnym, rozprasza nienawiść, 
uosabia do zgody i ugina potęgi” (Exultet). 

 
Jędrzej Łukawy

Zmi³uj siê Panie, bo jesteœmy grzeszni

lem, a nawet pijakiem i żarłokiem. Z własnego 
doświadczenia wiemy, jak wielki ból ducha ro-
dzą w nas fałszywe pomówienia!
Codziennie doświadczamy, że cierpienie Jezu-
sa Chrystusa trwa nadal. Ukrzyżowany i Zmar-
twychwstały Pan obecny w swoich braciach
i siostrach w Kościele nieustannie pomawia-
ny jest na współczesnych areopagach o „pi-
jaństwo i obżarstwo”; nieustannie oskarżany 
przed trybunałami współczesnej sprawiedli-
wości o fałsz i wichrzycielstwo; nieustannie 
prowadzony jest na zabicie za bluźnierstwa 
przeciwko bożkom współczesności. 
W wielu miejscach na świecie prześladuje się 
i zabija chrześcijan, rujnuje ich dobytek i szy-
dzi się z nich tylko dlatego, że są wyznawcami 
Boga, który stał się człowiekiem i dokonał od-
kupienia na drzewie krzyża. Także i w naszej 
Ojczyźnie nie brak takich, którzy są wrogami 
Chrystusowego krzyża. 
Zauważając działania podejmowane przez 
wrogów Boga i Ojczyzny, mające na celu osła-
bienie, a w konsekwencji uśmiercenie ducha 
Narodu, z żołnierską i chrześcijańską odpo-
wiedzialnością za życie Narodu, podejmijmy 
walkę godną sług Chrystusowych. Prawda o 
nieśmiertelności duszy naszej, niech obudzi 
w nas poczucie wiecznej odpowiedzialności 

za jakość życia tego, co duchowe i cielesne 
w nas. 
Duch człowieka ożywiany jest ojczystą trady-
cją. Tradycję Narodu Polskiego, kształtował 
przez wieki udział w nabożeństwach Wielkiego 
Postu – Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, 
na których z uwagą słuchano kazań pasyjnych
o charakterze patriotycznym. Nieodłączną czę-
ścią tradycji naszej ojczystej tradycji był udział  
w niedzielnej Mszy świętej, comiesięczna spo-
wiedź oraz wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych w każdy piątek oraz wielkopostna 
abstynencja od alkoholu. 
Wolność i niepodległość to rzeczywistości nie 
tylko polityczne. Wolność i niepodległość to 
przede wszystkim rzeczywistość duchowa. 
Bóg w historii naszego Narodu ukazał nam, 
że można być wolnym z kajdanami na rękach, 
oraz zniewolonym z koroną na głowie. 
Niech praktyki religijne związane z okresem 
Wielkiego Postu – przecież dobrze nam znane 

– ożywią i umocnią naszego ducha, byśmy żyli 
w wolności. 
Wszystkich, którzy pełnią służbę w szeregach 
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Policji, Straży Celnej i Straży 
Ochrony Kolei, Weteranów i Kombatantów, 
Emerytów i Rencistów mundurowych oraz 
Zuchów i Harcerzy zawierzam Matce i Królo-
wej Narodu Polskiego. Niech zawsze wierna 
Służebnica Pańska – Hetmanka Żołnierza Pol-
skiego nauczy nas jak iść za Jezusem Drogą 
Krzyżową, stanąć pod krzyżem i oczekiwać na 
poranek Zmartwychwstania. 

+Tadeusz PŁOSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 25 lutego 2009 r. 

Zarządzenie
List pasterski Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego 
należy odczytać 8 marca br. w drugą niedzielę Wielkiego Postu.

Ks. prał. płk Sławomir Żarski Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego
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Zmi³uj siê Panie, bo jesteœmy grzeszni

W homilii Biskup powiedział m.in., że 
ekonomia, polityka, panująca moda lub 
przekonania światopoglądowe nigdy nie 
powinny zagubić tego podstawowego wy-
miaru, którym jest relacja służby lekarza 
względem pacjenta. Zachęcił lekarzy do 
kierowania się w pracy etyką i moralnością 
oraz głębokim miłosierdziem względem 
bliźniego. Wezwał rządzących do zwięk-
szenia liczby ośrodków terapii paliatywnej, 
zapewniających chorym pełną opiekę zdro-
wotną i duchową.
Biskup Polowy przypomniał, że cierpienie 
ludzkie zawsze „odnajduje sens w perspek-
tywie męki i śmierci Chrystusa”. Takie spoj-
rzenie wymaga jednak wiary – podkreślił. 
Przypomniał też postawę pełnego oddania 
woli Bożej jaką pokazał Jan Paweł II, który 
w Lourdes na kilka miesięcy przed śmiercią 
prosił nie o zdrowie, ale o pomoc w męż-
nym znoszeniu cierpienia.
Zwracając się do lekarzy powiedział: Ży-
czę abyście Waszą chorobę rozpatrywali
w perspektywie wiary, a tym którzy się 
Wami opiekują życzę wiele wytrwałości
i cierpliwości, pamiętajcie, że spełniacie
w ten sposób posługę niejako wobec Chry-
stusa – powiedział.

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz 
Płoski udzielił sakramentu chorych po-
nad 40 pacjentom Wojskowego Insty-
tutu Medycznego (WIM) w Warszawie. 
Z okazji Światowego Dnia Chorego Bi-
skup przewodniczył Mszy św. w inten-
cji chorych i personelu medycznego
w kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała 
Kalinowskiego. Podczas wizyty w szpi-
talu poświęcił wyremontowaną salę 
intensywnego nadzoru na oddziale 
kardiologicznym. 

Po homilii Biskup Tadeusz Płoski udzielił 
Sakramentu Namaszczenia Chorych ponad 
40 pacjentom. W Eucharystii uczestniczyli 
m.in. gen. bryg. Grzegorz Gielerak, Dyrek-
tor Wojskowego Instytutu Medycznego, 
gen. bryg. Andrzej Wiśniewski, Szef Inspek-
toratu Wojskowej Służby Zdrowia, a także 
lekarze, pielęgniarki i pacjenci WIM.
Po Mszy św. Ordynariusz wojskowy po-
święcił odremontowaną salę intensywnego 
nadzoru oddziału kardiologicznego. Dyrek-
tor WIM podziękował sponsorom i kadrze 
Instytutu za pomoc w odnowieniu i wypo-
sażeniu sali.
Biskup Tadeusz Płoski odwiedził też pa-
cjentów klinik kardiologii, pediatrii, chorób 
wewnętrznych i reumatologii, rozmawiał 
z chorymi i udzielał im błogosławieństwa. 

Ordynariusz wojskowy prosił ich o modli-
twę w intencji posługi księży kapelanów
i polskich żołnierzy pełniących służbę
w misjach pokojowych poza granicami 
kraju. W szpitalu odwiedził i pobłogosła-
wił m.in. polskiego żołnierza, który uległ 
ciężkim obrażeniom w Afganistanie oraz 
swojego zastępcę, ks. płk. Sławomira Żar-
skiego.
Biskup Tadeusz Płoski rozmawiając na od-
działach z lekarzami, pielęgniarkami i sa-
lowymi dziękował im za samarytańską po-
sługę wobec chorych. Najmłodsi pacjenci 
otrzymali od biskupa obrazki z wizerun-
kiem Matki Bożej i Dzieciątka Jezus oraz 
paczki przygotowane przez Wojskową Ca-
ritas. Mała Karolinka, Magda i Marysia wrę-
czyły w świetlicy szpitalnej wykonane przez 
siebie laurki i papierowe kwiatki, którymi 
Biskup polowy obiecał udekorować miesz-
kanie. 

Tekst i foto: Krzysztof Stępkowski

Światowy Dzień Chorego w Wojskowym Instytucie Medycznym

Nowa sala dla zmêczonych serc
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Tu życie spotyka się ze śmiercią

rym, ale i personelowi medycz-
nemu, podkreśla ksiądz kapelan. 
Najważniejsi są jednak umierają-
cy – to absolutny priorytet. Gdy 
jest nagła sytuacja – ksiądz do-
stępny jest również po wyjściu 
ze szpitala – na telefon komórkowy.

Paradoksy religijności

Jak w kilku słowach zdefiniować rolę kapela-
na szpitalnego? – Pomagamy chorym trwać
w cierpieniu, słuchamy, by mogli wypowie-
dzieć swój ból, modlimy się za nich, po prostu 
jesteśmy przy nich, mówi ks. Marek..
I może właśnie ta obecność, odsyłająca prze-
cież do Obecności Tego, Który jest – to najważ-
niejszy sens ich bycia w tym miejscu?
– Gdy ludzie stają na pograniczu życia i śmier-
ci i uświadamiają sobie, że nie ma już odwro-
tu, zauważają, że w życiu nie ma miejsca na 
dwoistość. To czas na jednoznaczne decyzje
i wyraźne odpowiedzi: Jest Bóg czy Go nie 
ma? To nie jest zabawa czy spekulacja, pod-
kreśla Ksiądz Marek.
Tak–nie. Bez kluczenia i uników. Decyzja o kon-
sekwencjach ostatecznych.
– Ten pacjent miał 90 lat, opowiada kapelan
z Szaserów. – Poprosił o spowiedź świętą i była 
to pierwsza spowiedź w jego życiu. Był tylko 
ochrzczony. Podjął suwerenną decyzję w obli-
czu zbliżającego się końca. W ciągu pół godzi-
ny udzieliłem mu niemal wszystkich sakramen-
tów: komunii św., bierzmowania i namaszcze-
nia chorych. Przez trzy tygodnie przyjmował 
komunię św. codziennie. W tej samej sali było 
jeszcze 8. innych mężczyzn, wszyscy wierzący,
i o ironio, tamci tylko patrzyli, jak on, ten nie-
mal przed chwilą nawrócony, przyjmuje Pana 
Jezusa. Tamci nic od Księdza nie chcieli…
Ci, którym dana była regularna droga ducho-
wa, zobojętnieli na tak wielki dar?
– Zdarza się również, mówi ks. Marek, że 
ludzie wierzący pełni są pretensji do księdza
i Pana Boga, że są chorzy, że cierpią. A prze-
cież przeżywanie cierpienia w świetle wiary to 
zbliżanie się do krzyża, zjednoczenie z cier-
piącym Chrystusem. Przeżywanie cierpienia 
najczęściej jest procesem, walką duchową: od 
buntu po łaskę zrozumienia, że w tym stanie 
można innych obdarować jakimś dobrem. Na 
przykład ofiarować swoje cierpienie w intencji 
duchowego uzdrowienia wybranej osoby.
Ksiądz Kwieciński był też świadkiem cudów 
uzdrowienia. Gdy lekarze rozkładali bezrad-
nie ręce, a niestrudzone dłonie matki w tym 
czasie składały się do modlitwy w szpitalnej 
kaplicy. 
– Miał 18 lat. Wypadek. Leżał nieprzytomny 
na oiomie (oddział intensywnej opieki me-

dycznej), gdy matka o 10 wieczorem popro-
siła o sakrament namaszczenia chorych. Gdy 
na chwilę odzyskał przytomność wyspowiada-
łem go i udzieliłem komunii św. Stracił po raz 
kolejny przytomność, znów go namaściłem… 
Przeszedł około 10 operacji. Tak przez rok;
bywały momenty, że lekarze rozkładali ręce: 
nie ma już co ciąć. A ona, matka, codziennie 
na kolanach w kaplicy. Po roku wyszedł ze 
szpitala, po dwóch – podjął naukę. Wierzę, 
że jeszcze skończy studia – mówi z nadzieją 
ksiądz Marek.

Po ciemnej stronie…

– Nigdy i nigdzie nie usłyszałem tylu przykrych 
słów, nie doświadczyłem takiego chamstwa, 
jak właśnie tu, w szpitalu – przyznaje kapelan.
Ciemna strona „tolerancji” dla wszystkich
i wszystkiego oprócz katolickich księży?
No cóż to nie tylko echa komunistycznej prze-
szłości, kiedy pierwsi sekretarze i ich namiest-
nicy wyznaczali księżom granice wolności 
tylko… do kruchty. To także atmosfera, jaką 
tworzą wokół Kościoła tabloidy i media ko-
mercyjne. Na grzechu księdza przecież można 
najlepiej zarobić, wiedzą „bezgrzeszni”. 
Ksiądz ppłk Marek Kwieciński – i nie tylko on, 
bo o podobnych zachowaniach słyszałam od 
innych kapelanów szpitalnych – staje się od 
czasu do czasu obiektem agresji, wymierzonej 
w Kościół, który uosabia. Bo przecież te ataki 
słownej agresji nie mają charakteru personal-
nego.
– Zdarza się, że co jakiś czas ktoś mnie o coś 
oskarży, posługując się argumentacją religij-
ną.
Przytoczę dwa przykłady. W jednej z klinik 
udzielałem kilku paniom komunii św. Gdy wy-
jąłem Najświętszy Sakrament, jedna z chorych 
zaczęła mnie wyzywać, chciała nawet uderzyć. 
Nie odzywałem się. – Idź stąd, patałachu, wy-
krzyczała. Myślałem, że jest opętana. Następ-
nego dnia, gdy poszedłem do tej sali, posta-
nowiłem zareagować bardziej stanowczo. Nie 
musiałem. Wytłumaczono jednak tej osobie, 
że jej zachowanie jest niestosowne.
Innym razem, gdy namaszczałem umierają-
cego, leżący obok sąsiad zaczął mi wymyślać
i opowiadać niestworzone rzeczy. Sama moja 
obecność była dla niego przeszkodą. Argu-
mentem, jakiego użył, żeby zakwestionować 
moją obecność przy chorym, były słowa: to 
jest szpital państwowy.

To szczególne miejsce spotkań i rozstań. Ostatecznych. Tak jak w ten 
piątek, gdy do kancelarii przy kaplicy p.w. Św. Rafała Kalinowskiego 
w szpitalu na Szaserów zapukało tych dwoje. Najpierw weszła radość
i wdzięczność. Miała twarz i promienne oczy mężczyzny około trzydziest-
ki. – Chciałem zamówić Mszę św. w intencji neurochirurgów, którzy ura-
towali moją żonę – poprosił ks. kapelana ppłk. Marka Kwiecińskiego
z WIM. Za chwilę rozległo się następne ciche pukanie: – Prosimy Księ-
dza do taty na hematologię z olejami świętymi (namaszczenie chorych),
nie wygląda dobrze – poprosiła cicho córka.

Z windy na trzecim piętrze w gmachu głów-
nym Wojskowego Szpitala Medycznego na 
Szaserów wysiada starsza pani i pyta win-
dziarkę o kaplicę. Jest otwarta cały dzień
i można tu spotkać o różnych porach modlą-
cych się ludzi, starszych i młodych, pacjentów 
i ich rodziny. – O godzinie 15 na Mszy św.
w kaplicy szpitalnej gromadzi się przeciętnie 
do 20 osób – opowiada o swojej pracy w szpi-
talu Ksiądz Marek. Msze odprawiam nie tylko 
ja, ale również przychodzą odprawiać księża 
czy zakonnicy, którzy są na Szaserów pacjen-
tami. We wtorek pomaga mi ks. płk Marek 
Wesołowski, a w środę kapelan Straży Gra-
nicznej ks. mjr Mirosław Kurjaniuk.
Ksiądz ppłk Marek Kwieciński, kapłan diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, do pracy w Ordyna-
riacie Polowym przyszedł w 1996 r. I tak się 
ułożyło jego kapłańskie życie, że posługuje 
chorym już w czwartym szpitalu wojskowym: 
najpierw były dwa lata kapelańskiej służby
w szpitalu w Szczecinie, potem w Poznaniu, 
w Olsztynie, a od czterech lat w Wojskowym 
Instytucie Medycznym na Szaserów w War-
szawie.

W skali makro i mikro

Różnie można opisywać pracę kapelanów 
szpitalnych, a i tak to, co najważniejsze w re-
lacji kapłan i cierpiący człowiek – pozostanie 
nieopisane. Tajemnice ludzkiego ducha zna 
bowiem tylko sam Bóg. Skala intymności jest 
skalą niewymierną, bo nie do objęcia i pojęcia. 
To przecież cały wszechświat ludzkiego du-
cha… w skali mikro.
Opis pracy Księdza Marka w skali makro może 
nam nieco przybliżyć realia, w których niesie 
posługę religijną chorym. Szpital na Szaserów 
może położyć do łóżek 1200 pacjentów.
Pomoc medyczną niesie im 1000 pielęgniarek 
i 500 lekarzy. Poza tym placówka ta zatrudnia 
500 pracowników technicznych, administra-
cyjnych i innych. Czy może więc dziwić, że pa-
nuje tu nieustanny ruch, gdy dodamy do tego 
1000 osób odwiedzających. Do przemierzenia 
dziennie jest 17 km, bo tyle jest korytarzy łą-
czących 50 klinik. Ksiądz co trzeci dzień stara 
się zajrzeć do pokojów w 35 klinikach. Trze-
ba mieć niezłą kondycję fizyczną, by sprostać 
takiej marszrucie. Nie powinna więc nikogo 
zaskoczyć informacja, że ten wysoki szczupły 
czterdziestolatek osiągnął najlepszy wynik
z WF w biegu na 3000 m. 
Codziennie kapłan udziela średnio 100-150 
komunii świętych, około dziesięciu osób prosi 
o spowiedź świętą i tyle samo o sakrament na-
maszczenia chorych. To w skali roku oznacza 
40 tys. komunii św., ok. 10 tys. wysłuchanych 
spowiedzi. – Jestem nie tylko do służby cho-



7

Jeden z Wielkich Cudów
Niepokalanej z Lourdes…
W naszym ziemskim życiu spotykamy się niekiedy ze zdarzeniami, o których moż-
na powiedzieć, że są cudownymi. Bo jak nazwać na przykład to, że ktoś po utracie 
wzroku, nagle po przemyciu oczu wodą z Lourdes odzyskuje w jednej sekundzie 
zdolność widzenia. Wydawałoby  się to niewiarygodne, ale posłuchajmy, czego 
doświadczył w 1862 roku znany publicysta i pisarz francuski Henryk Lasserre, 
któremu wzrok odmówił posłuszeństwa.

On sam tak to wspomina: „Przez całe moje 
życie cieszyłem się doskonałym wzrokiem. 
Rozróżniałem przedmioty w ogromnej odle-
głości, a zarazem czytałem biegle, chociażby 
książka była jak najbliżej oczu (…) Wielkie 
było moje zdziwienie, gdy w czerwcu 1862 
roku uczułem, że wzrok mój słabnie powoli 
i przy wieczornej pracy robi się ociężałym,
a na koniec odmawia mi wszelkiej usługi do 
tego stopnia, że musiałem zupełnie zaprze-
stać czytać i pisać. Kiedy spróbowałem wziąć 
książkę do ręki, już przy trzecim lub czwar-
tym wierszu, a czasem od razu, odczuwałem 
takie zmęczenie w górnej części oczu, że nie 
podobna mi było czytać (…) Za radą lekarzy 
skazałem mój wzrok na zupełny odpoczynek 
(…) Wychodziłem na ulicę tylko w niebie-
skich okularach (…) Nająłem sobie małego 
chłopca, który mi czytał potrzebne książki
i pisał, co mu podyktowałem (…). Trzy mie-
siące trwał już ten opłakany stan i zaczyna-
łem się nim bardzo niepokoić. Ogarniał mnie 
okropny smutek, o którym nikomu nie mó-
wiłem. Krewni i przyjaciele moi tak samo się 
o mnie niepokoili. Wszyscy byliśmy prawie 
przekonani, że oślepnę”. W tym stanie rzeczy 
Henryk Lasserre ogromnie przygnębiony pi-
sze list do swojego serdecznego przyjaciela, 
w którym zwierza się ze swej dolegliwości. 
W dniu 15 września 1862 roku otrzymuje li-
stowną odpowiedź. Przyjaciel opisuje mu, że 
przebywał w tych dniach na południu Francji 
w Lourdes. Wspomina, że zwiedził tam Grotę 
Massabiellską oraz dowiedział się o cudow-
nych uzdrowieniach po przemyciu wodą wy-
pływającą ze źródełka, które wytrysnęło w 
miejscu Objawień Matki Bożej. Uzupełnijmy, 
że zaledwie kilka lat wcześniej tj. w 1858 roku 
Najświętsza Panienka ukazała się w Lourdes 
(18 razy w okresie od 11 lutego do 16 lipca)
jako Niepokalane Poczęcie małej czternasto-
letniej dziewczynce Bernadetcie Soubirous. 

W trakcie jednego z Objawień spod palców 
Bernadety w miejscu wskazanym przez Mat-
kę Bożą wytrysnęło w głębi Groty źródełko, 
które stało się przyczyną uzdrowień wielu 
chorych. Płynie ono do tej pory i każdy, kto 
przybywa do Lourdes jako pielgrzym nabie-
ra sobie tą wodę w dowolnej ilości. Miałem 
możliwość przebywania w Lourdes wielo-
krotnie i zawsze byłem pod wrażeniem tego 
źródełka, które pozostało jako widomy znak 
tych cudownych Objawień Matki Bożej. Ale 
wróćmy do dalszej historii Henryka Lassere. 
W przesłanym liście przyjaciel zasugerował 
mu, że aby otrzymać wodę, nie ma potrze-
by podróżowania do Lourdes. Wodę można 
sobie sprowadzić pocztą. Nie od razu Henryk 
Lasserre skorzysta z tej możliwości. Ociąga 
się dość długo i nie bardzo wierzy, aby ta 
woda mogła mu pomóc. Jest jednak zupełnie 
bezradny i załamany, gdyż wszelka pomoc le-
karska nie przynosi skutku. Przynaglany przez 
przyjaciela i za jego pomocą (napisał mu oso-
biście list do proboszcza z Lourdes z prośbą 
o przysłanie butelki wody) wykorzystuje tą 
możliwość. Po pewnym czasie przychodzi 
przesyłka z Lourdes wraz z Cudowną Wodą 
i broszurką o Objawieniach. Wówczas pro-
si Boga i Maryję o możliwość uzdrowienia. 
Posłuchajmy jak to opisuje: „Ośmieliłem się 
otworzyć paczkę. Była w niej butelka wody. 
Odkorkowałem ją, wlałem wodę do filiżanki 
i wydobyłem z komody serwetę. Te tak po-
spolite przygotowania, które wykonywałem 
z drobiazgową starannością, nacechowane 
były jakąś tajemniczą uroczystością, zadzi-
wiającą mnie samego. 
Ja jednak nie byłem sam. Był tam Bóg i Naj-
świętsza Panna, którą błagałem o pomoc. 
Wiara gorąca i pełna zapału ogarnęła moją 
duszę. Gdy wszystko już przygotowałem, 
ukląkłem do modlitwy. O Najświętsza Maryjo 
Panno – zawołałem głośno – zmiłuj się nade 

mną i ulecz mnie z mojej ślepoty cielesnej
i moralnej. I wymawiając te słowa, przejęty 
ufnością, zwilżyłem po kolei oczy i czoło ser-
wetą umoczoną w cudownej wodzie”. Przy-
patrzmy się, co teraz nastąpiło:
„Któż sobie wyobrazi moje gwałtowne 
wzruszenie i omal nie przestrach. Zaledwie 
dotknąłem wodą oczu i czoła, uczułem się 
uzdrowionym od razu, nagle, bez żadnego 
stopniowania i z taką natychmiastowością, 
jaką w niedoskonałości mowy mojej mogę 
porównać tylko z szybkością błyskawicy”.

Gdy Henryk Lasserre zrozumiał, że dostąpił 
łaski uzdrowienia wzroku zawołał: „Jestem 
uleczony” i aby to potwierdzić, natychmiast 
wziął do czytania broszurkę o Objawieniach 
w Lourdes. Przeczytał jednym ciągiem 104 
stronice, nie odczuwając najmniejszego 
zmęczenia, gdy jeszcze przed dwudziesto-
ma minutami nie mógł nawet trzech wierszy 
przeczytać. Po tym uzdrowieniu Henryk Las-
serre cieszy się doskonałym wzrokiem przez 
całe swoje dalsze życie. Fakt uleczenia opisze 
następnie w pięknej książeczce pod tytułem 
„Niepokalana z Lourdes”. Umiera w roku 
1900 w wieku 72 lat. To tylko jeden przy-
kład, ale jakże zmuszający do zastanowie-
nia. Wybrany z ogromnej ilości cudownych 
uzdrowień dokonanych za przyczyną Matki 
Bożej Niepokalanej z Lourdes, w celu pogłę-
bienia naszej wiary, nadziei i miłości do Pana 
Boga… 

 mjr SG Jerzy Misiewicz

Tak mocno tkwią w mentalności niektórych 
ludzi ograniczenia wolności sumienia z cza-
sów PRL i propaganda antykościelna, że za-
pominają, iż wolne państwo zapewnia usta-
wowo ochronę praw ludzi wierzących, m.in. 
do korzystania z posługi religijnej w szpitalu, 
w koszarach itd. Regulamin szpitala wyraźnie 
mówi o prawie do opieki duszpasterskiej.
Nihil novi sub sole, można westchnąć. Tak 
przecież było od początków chrześcijaństwa 
i będzie po dzień Sądu ostatecznego. Znak, 
któremu sprzeciwiać się będą.
Na salach toczą się między chorymi dyskusje 
na tematy religijne. Ten temat jest tu wciąż 

obecny, nawet bez słów. Wystarczy, że ktoś 
zacznie się modlić na różańcu, koronką do Mi-
łosierdzia Bożego, czytać prasę katolicką czy 
Pismo święte. To czasem forma świadectwa, 
która ośmiela innych, a czasem… wyrzut su-
mienia i pretekst do ataku. 

Gdy umiera najbliższy…

Ksiądz Marek żegnał niedawno w szpitalu na 
Szaserów swojego Tatę.
– Dobrze jest przeżyć właściwie żałobę, dzieli 
się refleksją, wtedy człowiek wychodzi z tego 
mocniejszy i zdrowszy. Trzeba być przy śmierci, 

trzeba być przy ciele zmarłej osoby, posiedzieć 
przy trumnie, pomodlić się w samotności, 
uczestniczyć w pogrzebie, odwiedzać grób, 
wspominać. Żałoba to proces, który pomaga 
ludziom zrozumieć wielkość życia i majestat 
śmierci. Bo dziś sprawy życia i śmierci traktu-
jemy albo zbyt „technicznie” albo uciekamy 
od nich.
A potem… oddać człowieka Bogu i wrócić 
do życia, kończy Ksiądz Marek Kwieciński 
kapelan największego szpitala wojskowego
w Polsce.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Pułkownik Kukliński był tak głęboko przeko-
nany o słuszności swoich racji, że postawił 
na szali całe swoje życie i los najbliższych, 
aby ratować Ojczyznę i wolny świat przed 
agresywnymi zapędami imperium sowiec-
kiego. Warto zwrócić uwagę, że współpracę 
z CIA podejmuje w 1971 r., kiedy Związek 

Radziecki pod rządami Leonida Breżnie-
wa znajdował się w apogeum swej potęgi 
polityczno-militarnej i groźba atomowego 
uderzenia na Europę Zachodnią stawała 
się coraz bardziej realna. Ryszard Kukliński 
łącząc funkcje: szefa Oddziału Planowania 
Strategiczno-Obronnego w Sztabie Gene-
ralnym Wojska Polskiego, czyli de facto mó-
zgu Sztabu Generalnego, oficera łączniko-
wego Wojciecha Jaruzelskiego z sowieckimi 
marszałkami i generałami oraz sekretarza 
delegacji polskiej na wszystkich posiedze-
niach Układu Warszawskiego miał bezpo-
średni dostęp do informacji na najwyższym 
szczeblu i doskonale zdawał sobie sprawę 
z zagrożenia. Z raportów przekazanych 
USA wynikało jasno, że Związek Radziec-
ki planował rozpętanie III wojny świato-
wej. Sowieckie plany agresji przewidywały
w pierwszym rzucie strategicznym uderze-
nie na Europę Zachodnią 2,5 mln żołnierzy 
sowieckich, polskich, węgierskich, słowac-
kich i czeskich. Rosja planowała zrzucić na 
terytorium Europy Zachodniej kilkadziesiąt 
bomb atomowych. Drugi rzut strategiczny 
miał liczyć do 3 mln żołnierzy i jednostki te 
miały dotrzeć aż po brzegi Atlantyku. Ope-
racja podboju Europy była przewidziana 

agresji. Jego raporty trafiały na biurka naj-
ważniejszych polityków amerykańskich, sta-
nowiąc bezcenne źródło informacji.
Pułkownikowi udało się uśpić czujność ro-
dzimych i sowieckich oficjeli, pozostając, 
jak po latach wyraził się o nim gen. Czesław 
Kiszczak, „poza wszelkimi podejrzeniami”. 
Wykorzystując swoje walory osobiste; był 
człowiekiem niezwykle ciepłym i ujmują-
cym, pomogła mu także pewna, dość za-
bawna sytuacja, którą przybliżył w czasie 
konferencji, zorganizowanej w Wojskowym 
Biurze Badań Historycznych i Domu Żołnie-
rza Polskiego 11 lutego, Prof. Józef Sza-
niawski, były pełnomocnik płk. Kuklińskiego 
w Polsce. 
Otóż w 1973 r., w czasie wielkich manew-
rów Układu Warszawskiego w rejonie Mag-
deburga w NRD znajdowała się kwatera 
polowa marszałka Dmitrija Ustinowa, mi-
nistra obrony ZSRR. Ćwiczono właśnie na 
mapie pozorowany atak nuklearny na Eu-
ropę Zachodnią, kiedy coś ewidentnie nie 
poszło wedle zamierzeń ministra i zaczął 
on krzyczeć na najwyższych sztabowców
i planistów Układu Warszawskiego. Ci, prze-
rażeni, nie rozumieli o co mu chodzi. Wtem 
w skarpetkach (jak opowiadał później płk 
Kukliński – ze zdenerwowania obcierał je-
den but o drugi i odruchowo je zrzucił) na 
mapę wszedł polski oficer, poprzestawiał 
kilka chorągiewek i wrócił na swoje miej-
sce. Ustinow był tak uszczęśliwiony, że na 
oczach wszystkich wyższych dowódców 
Układu Warszawskiego ucałował go i pokle-
pując powiedział: „Wot, mołodiec”. Od tej 
pory Kukliński pozostawał poza wszelkimi 
podejrzeniami, jako zaufany oficer samego 
marszałka Ustinowa. 
Jednakże z czasem, sądząc po ruchach 
przeciwnika, kontrwywiad sowiecki zorien-
tował się, że w polskim Sztabie Generalnym 
jest agent amerykański i 7 listopada 1981 r., 
niemal w ostatniej chwili, zorganizowano 
pułkownikowi i najbliższej rodzinie przerzut 
do Ameryki. Operację te przeprowadziło 
kilkudziesięciu ludzi z amerykańskiego wy-
wiadu. 
Sąd stanu wojennego zaocznie skazał płk. 
Kuklińskiego na karę śmierci, degradację, 
konfiskatę mienia i pozbawienie praw pu-
blicznych. W uzasadnieniu wyroku nie do-
patrzył się on jednak niskich pobudek mate-
rialnych, z jakich miałby działać oficer. 
Ryszard Kukliński został w pełni zrehabili-
towany i uniewinniony dopiero w 1997 r.,
a obrońcą pułkownika był obecny na konfe-
rencji mecenas Piotr Dewiński.
Na moralny aspekt całej sprawy zwróci-
li uwagę Prezes ŚZŻAK Czesław Cywiński
i Prof. Wiesław Wysocki z UKSW, którzy 
podkreślili heroizm jego czynu, świadczący 
o ideowej postawie pułkownika. Przyszło 
mu zapłacić za nią ogromną cenę. W 1994 r.
w odstępie kilku miesięcy zginęli w niewy-
jaśnionych okolicznościach dwaj jego sy-
nowie – Bogdan i Waldemar (jeden został 
potrącony przez samochód, w którym nie 

Płk Kukliński – pierwszy oficer
Wojska Polskiego w NATO

na 30 dni. Plan istniał. A skoro był plan, to 
możliwe było jego wykonanie. W warun-
kach zimnej wojny i ogromnego napięcia 
polityczno-militarnego taki nieoczekiwany 
atak był zawsze możliwy.
Realizacja tych planów pociągałaby dla Pol-
ski skutki apokaliptyczne. Przyjęto bowiem 

założenie, mające przesłanki wysokiego 
prawdopodobieństwa, że NATO w odwecie 
dokona kontrataku atomowego i w pierw-
szych dniach wojny na terytorium Polski sza-
cowano do 60 uderzeń jądrowych, co spo-
wodowałoby straty do 2 mln ludzi i skażenie 
promieniotwórcze olbrzymich połaci kraju. 
Pułkownik Ryszard Kukliński działał w po-
jedynkę, w całkowitej tajemnicy (nawet 
przed najbliższą rodziną) przez 10 lat w wa-
runkach ekstremalnego zagrożenia. W tym 
czasie przekazał Amerykanom ponad 40 
tys. stron najbardziej tajnych dokumentów. 
Poza strategicznymi planami agresji ZSRR 
na Europę Zachodnią, w której uczestniczyć 
miało także Wojsko Polskie, dokumenty te 
dotyczyły: danych technicznych najnow-
szych sowieckich broni m.in. czołgu T-72
i rakiet Strzała-2, rozmieszczenia radziec-
kich jednostek przeciwlotniczych na te-
renach Polski i NRD, metod stosowanych 
przez Armię Radziecką w celu uniknięcia 
namierzenia jej obiektów przez satelity 
szpiegowskie, planów wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce i wielu innych. 
Przede wszystkim jednak płk Kukliński sta-
nowił element wczesnego ostrzegania 
przed możliwością nieoczekiwanego aktu 

„Pułkownik rozpoczął swoją samotną walkę i odniósł zwycięstwo” – mówił Prezy-
dent RP Lech Kaczyński  o człowieku, który sięgając szczytów kariery wojskowej
w Ludowym Wojsku Polskim i strukturach Układu Warszawskiego oraz uzysku-
jąc dostęp do  supertajnych planów agresji „imperium zła”, dokonał ogromnego 
przełomu myślowego, zdając sobie w pełni sprawę, że ich realizacja groziłaby za-
gładą Polski i całego świata cywilizowanego. Świadomość grozy sytuacji zaowo-
cowała podjęciem konkretnych działań  nawiązania współpracy wywiadowczej 
ze Stanami Zjednoczonymi, które płk Kukliński postrzegał jako jedyną realną siłę, 
zdolną odwrócić niekorzystny dla świata bieg wydarzeń.

Radziecki pod rz dami Leonida Breżnie- ł żenie, maj łanki wysokiego 

Wojskowe Biuro Badań Historycznych: Konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego

Przemawia Prof. Józef Szaniawski, były pełnomocnik płk. Kuklińskiego w Polsce
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znaleziono żadnych odcisków pal-
ców, a drugi wypłynął łódką w rejs 
razem z kolegą i po obu słuch za-
ginął). 
Do dziś postać płk. Kuklińskiego bu-
dzi skrajne emocje dwóch najwięk-
szych potęg tego świata. Świad-
czą o tym wypowiedzi marszałka 
Wiktora Kulikowa, I wiceministra 
obrony ZSRR i głównodowodzące-
go wojsk Układu Warszawskiego 
oraz obecnego szefa CIA Michaela 
Haydena, które przytoczył Prof. 
Szaniawski. 
„Znałem dobrze pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego. To zdrajca
i sprzedawczyk, niegodny mundu-
ru oficera Wojska Polskiego. Prze-
kazał wszystkie nasze podstawowe 
plany strategiczne nieprzyjacie-
lowi. Pamiętam go z okresu przy-
gotowań do wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Był rok 1981, 
gdzieś w maju. Zwrócił się do nas 
Kania i Jaruzelski z prośbą o pomoc
w opracowaniu planu powstające-
go w polskim Sztabie Generalnym. W pra-
cach tych uczestniczył również Kukliński. To 
był bardzo inteligentny oficer. „Inteligentny 
zdrajca” – powiedział marszałek Kulików. 
„Zawsze będziemy pamiętać go, jako bo-
hatera i wielkiego patriotę. Trzy elementy 
czynią z Kuklińskiego postać absolutnie 
niezwykłą; przede wszystkim pobudki 
moralne, którymi się kierował. Po drugie 
ewenementem było źródło wywiadowcze, 
tak idealnie ulokowane, jak Kukliński. Po 
trzecie; prawie nigdy nie było spotykane, 
aby źródło wywiadowcze miało przywilej 

uczestniczyć bezpośrednio w tak przeło-
mowych wydarzeniach, w jakich uczest-
niczył Kukliński. Jego niezwykła odwaga
i wyjątkowe umiejętności, jako oficera dały 
Ameryce niezrównany dostęp do decyzji 
Kremla i Układu Warszawskiego, co da-
wało USA głębokie zrozumienie głównych 
wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego
i zmniejszało ryzyko wybuchu wojny. W tym 
znaczeniu pułkownik ocalił wiele milionów 
ludzkich istnień, działając zupełnie w poje-
dynkę. Kukliński zdobył i przekazał Ameryce 
strategiczne plany agresji Armii Sowieckiej, 

co pozwoliło USA i państwom NATO zni-
welować przewagę militarną i strategiczną 
Rosji w Europie. To zapobiegło wybuchowi
III wojny światowej, bowiem tylko taka mo-
gła wybuchnąć” – to słowa szefa CIA.
Historia jednoznacznie przyznaje rację płk. 
Kuklińskiemu, a widzialnym tego znakiem 
było złożenie prochów pułkownika w 2004 r.,
w Alei Zasłużonych na powązkowskim 
Cmentarzu Wojskowym, gdzie oddano mu 
należne honory i cześć.

Anna Tokarska

Ludowe Wojsko Polskie w ramach agresji sowieckiej na państwa NATO miało atakować: Danię, Niemcy, Holandię i Belgię

Ryszard Kukliński na spotakniu
z Ojcem Świętym w Watykanie
w 1995 r., wkrótce po tajemniczej 
śmierci obu swych synów

Od lewej: marszałek Dmitrij Ustinow
– minister obrony ZSRR, płk Kukliński
oraz marszałek Siergiej Achromiejew
 – szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej
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Erygowanie parafii wojskowo-cywilnej
w Gdańsku-Wrzeszczu

nu tworzonej parafii (...) – odczytał decyzję 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
ks. prał. dr Stanisław Zięba.
Rozpoczynając uroczystą Mszę św., pro-
boszcz parafii ks. kmdr Krzysztof Karpiń-
ski skierował swoje słowa do Metropolity 
Gdańskiego Abp. Sławoja Leszka  Głódzia. 

– To Ty Arcybiskupie Generale przez 14 lat 
otwierałeś bramy żołnierskich koszar i serc 
dla Chrystusa. Wiązałeś zerwane nici, które 
łączyły Wojsko Polskiego z narodową trady-
cją i wiarą przodków. A Kościół wojskowy 
powstał jak feniks z popiołów (...). 
– Ekscelencjo Księże Biskupie Generale 
– zwrócił się do Biskupa Polowego – bez 
mała 5 lat niestrudzenie przekazujesz Woj-
sku Polskiemu duchowe dziedzictwo z po-
żytkiem dla żołnierskich dusz i dla dobra 
Ojczyzny. Nasza wspólna droga – Biskupia 
i Kapelanów – realizuje się w klimacie za-
ufania, szacunku, duchowych więzi, miłości 

do Kościoła i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
– dodał ks. Karpiński. 
Proboszcz powitał przybyłych gości, wśród 
nich m.in.: admirała Andrzeja Karwetę, 
zastępcę Komendanta Głównego Straży 
Granicznej – płk. Marka Borkowskiego, za-
stępcę komendanta Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej kmdr. Piotra Stockiego, 
szefa Wojewódzkiego Sztabu Generalnego 
– kmdr. Janusza Sylwestra, dowódcę 49. Puł-
ku Śmigłowców Bojowych – płk. pil. Adama 
Trzeciaka, komendanta 7. Szpitala Marynar-
ki Wojennej – kmdr. Włodzimierza Żychliń-
skiego.
W kazaniu Biskup Polowy WP Tadeusz Pło-
ski nawiązał do tekstu Ewangelii opisującej 
uzdrowienie trędowatego. Powiedział m.in.: 
Stajemy przed Jezusem i dopiero teraz spo-
strzegamy, że jesteśmy obsypani trądem 
zła. Już zdążyło przywrzeć do nas, już wbiło 
się w nas, wrosło. Potrafiliśmy się do niego 
przyzwyczaić, zaakceptować je, stało się 
ono drugą naszą naturą. Już go nie widzimy, 
już nam nie wadzi, nie przeszkadza, nie dzi-
wi. Tym bardziej nie przeraża. Dopiero teraz, 
gdy stanęliśmy przed Jezusem, przestraszyli-
śmy się sobą. I w jakimś geście bezradności 
zwracamy się do Niego: „Jeżeli chcesz, mo-
żesz mnie oczyścić”.
Ordynariusz Wojskowy wspomniał także
o obchodzonej przez duszpasterstwo woj-
skowe 90. rocznicy ustanowienia Biskupstwa 
Polowego w Polsce. W zarysie przybliżył 
sylwetki trzech pasterzy, swoich poprzed-
ników: Abp. Stanisława Galla, Abp. Józefa 
Gawliny i Abp. Sławoja Leszka Głódzia. Bi-
skup Płoski wyraził wdzięczność Metropo-
licie Gdańskiemu za jego ofiarną służbę, 
jako Pasterza Diecezji Wojskowej, pełnionej
w latach 1991-2005.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przed bło-
gosławieństwem wspomniał o zabiegach 
dyplomatycznych, podejmowanych po prze-
łomie solidarnościowym, aby przywrócić do 
istnienia Biskupstwo Polowe, a także przy-
bliżył realia pierwszych miesięcy posługiwa-
nia w Wojsku Polskim. 
Uroczystość zakończyło przekazanie doku-
mentów erygujących parafię cywilną przy 
kościele garnizonowym. 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa/at

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski i Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podpisali
15 lutego dokument erygujący parafię wojskowo-cywilną pw. Matki Odkupiciela 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Wymiana dokumentów miała miejsce podczas Mszy św. 
koncelebrowanej w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Liturgii prze-
wodniczył Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a homilię wygło-
sił Ordynariusz Wojskowy. 

– Na większą chwałę Boga Wszechmogące-
go oraz na pożytek Kościoła Świętego i do-
bra duchowego wiernych uczęszczających 
do Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Paw-
ła, który jest kościołem wojskowym – Gar-
nizonu Gdańsk – oraz w oparciu o wspólne 
ustalenia Arcybiskupa Metropolity Gdań-

skiego Sławoja Leszka Głódzia z Biskupem 
Polowym Wojska Polskiego z dnia 15 lute-
go 2009 r., postanawiamy erygować przy 
nim parafię (…). Mając na uwadze potrze-
by duszpasterskie wiernych mieszkających
w sąsiedztwie w/w Kościoła po dokładnym 
rozpatrzeniu sprawy i wysłuchaniu zainte-
resowanych Księży Proboszczów, na mocy 
kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego 
erygujemy niniejszym parafię pw. Matki 
Odkupiciela (Redemptoris Mater), nadając 
tym samym istniejącemu tam Kościołowi 
garnizonowemu uprawnienia świątyni pa-
rafialnej w stosunku do mieszkańców tere-
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Myœli
nieprzedawnione

Kto nigdy nie sprzeciwia się człowiekowi,
ten na pewno kiedyś sprzeciwi się Bogu.

Niebanalne
życiorysy

Do roku 1969 Kościół 
łaciński obchodził 
dwa święta związane 
ze Stolicą Piotrową: 
Katedry św. Piotra w 
Rzymie (18 I) i Kate-
dry św. Piotra w An-
tiochii (22 II). W no-
wej reformie liturgii 

oba te święta zostały połączone w jedno pod 
brzmieniem ogólnym: Katedry św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obcho-
dzili święto Katedry świętego Piotra, wspo-
minając, że Apostoł był biskupem tego mia-
sta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi 
za to, że właśnie w Rzymie założył gminę 
chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrze-
ścijaństwa. Ponieważ jednak święto wypada-
ło dawniej często podczas postu, dlatego
w wielu stronach, np. w Galii, zaczęto je ob-
chodzić 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się 

zwyczajowo dwa święta: 18 stycznia Katedry 
św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. 
Piotra w Antiochii. Według bowiem bardzo 
dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw zało-
żyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystu-
sowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka 
lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i 
tam poniósł śmierć męczeńską. W 1558 
roku papież Paweł IV ustalił ostatecznie 18 
stycznia jako pamiątkę wstąpienia na tron 
rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód 
święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba świę-
ta obchodzone początkowo w Rzymie Paweł 
IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół 
Łaciński.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym 
ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na 
którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znaj-
dował się on w baptysterium bazyliki Św. 
Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedy-
nie z wielu kawałków drewna, spojonych od 

Katedry świętego Piotra, Apostoła dawna bogato zdobionymi płytami z kości 
słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki Św. 
Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), za-
mknął ów tron w potężnej, marmurowej bu-
dowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem 
władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak 
w osobie świętego Piotra, jak również jego 
następców. Święto więc obecne jest przeto 
z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian 
za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak 
chlubnie, z drugiej zaś strony jest okazją dla 
wiernych Kościoła okazania następcom św. 
Piotra wyrazu hołdu. Tron, na którym zasia-
dał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie 
papież odprawia nabożeństwa i sprawuje li-
turgię dnia, jest nieustannym świadectwem, 
że biskupi rzymscy mają tę samą władzę 
nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że 
następcami Piotra mogą być tylko biskupi 
rzymscy.
Dzisiejsze święto przypomina, że Stolica Pio-
trowa jest podstawą jedności Kościoła.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Na pewno niejednokrotnie byliśmy przy 
łóżku osoby chorej, Nieraz słyszeliśmy jej 
ciężki oddech, widzieliśmy grymas bólu na 
twarzy, być może słyszeliśmy pytania: „Dla-
czego ja?”, „Czy umrę?”, „Czy uda mi się
z tego wyjść?” W takiej sytuacji czujemy się 
zakłopotani. Pytania chorych wyrażają po-
trzebę znalezienia sensu swojego cierpie-
nia, poszukują nadziei, skłaniają się ku du-
chowości. Co zrobić, by nasze odpowiedzi 
wyszły poza schemat banalnego „będzie 
dobrze” lub „trzymaj się stary”? Książka dr 
Taylor nie dostarcza gotowych odpowiedzi, 
ale wskazuje drogę do zrozumienia osoby 
chorej i okazania jej wsparcia. 

Już na początku książki autorka, która spe-
cjalizuje się w pielęgniarstwie onkologicznym
i opiece paliatywnej, a także wykłada w szkole 
pielęgniarskiej przy Loma Linda University w Ka-
lifornii zauważa, że proces zdrowienia polega 
na polepszaniu kondycji organizmu, umysłu
i duszy. Podkreśla, że współdziałanie tych trzech 
elementów jest konieczne, gdyż są ze sobą nie-
rozerwalnie związane. Ponadto „uzdrowienie 
duchowe może wpływać na uzdrowienie fizycz-
ne i emocjonalne, i na odwrót”. 
Dr Taylor podkreśla ogromną wagę słuchania, 
które stanowi początek procesu uzdrawiania. 
Jej zdaniem bez wysłuchania duchowych roz-
terek chorego nie jesteśmy w stanie działać 
tak, by nasza aktywność była dla niego uzdra-
wiająca. „Słuchanie jest warunkiem koniecz-
nym, by uzyskać poprawę zdrowia, co więcej 
już samo w sobie słuchanie jest poprawą zdro-
wia” – czytamy. W innym miejscu zauważa, 
że praktyki religijne mają wpływ na poprawę 
zdrowia osoby chorej. Dodaje, że są one oczy-
wiście indywidualną sprawą pacjenta i jego 
dobrowolnym wyborem, jednak jego opiekun 
może spróbować go do tego zachęcić. 
Istotną rolę odgrywa także przygotowanie 
osoby, która ma pomagać w procesie uzdra-
wiania. „Profesjonalni opiekunowie, dopóki 
nie uporają się z własnym cierpieniem ducho-
wym, nie będą w stanie pomóc uporać się z 
nim pacjentowi”. 
W książce znaleźć można wiele ćwiczeń, przy-
kładowe rozmowy z chorymi z analizą błę-
dów. Są też pytania, które najczęściej zadają 

chorzy i propozycje odpowiedzi na nie. Pozy-
cja ta jest nieocenioną wprost pomocą dla ka-
pelanów szpitalnych, personelu medycznego, 
wolontariuszy i tych  wszystkich, którzy niosą 
pomoc ludziom naznaczonym przez cierpie-
nie. Oprócz wskazówek z dziedziny ducho-
wości, zawiera porady z zakresu psychologii, 
psychiatrii, porady duszpasterskie, informacje 
na temat opieki nad chorym; omawia także 
powinności duszpasterzy szpitalnych. 
Niezwykle cenne wydają się słowa jednego 
z kapelanów, przytoczone przez autorkę: 
„Nawet w szklance zimnej wody jest dużo re-
ligii”. Duchowa troska o pacjenta może wy-
rażać się także w codziennych, prozaicznych 
czynnościach. 

„Co powiedzieć? Jak rozmawiać z chorymi
o duchowości”, autor: Elizabeth Johnson Taylor,
przekład Julita Makowiecka, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2008. 
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Radzyń Podlaski: uroczystości pogrzebowe ś.p. Ks. płk. prof. dr. hab. Jerzego Syryjczyka (1950-2009)

Jednonawowy kościół z dwiema bocznymi 
kaplicami był wypełniony po brzegi tymi,
w których serdecznej pamięci pozostawił wy-
raźny ślad. Byli wśród nich kapłani diecezji 
siedleckiej, drohiczyńskiej, lubelskiej, war-
szawskiej i warszawsko-praskiej, kapelani, 
kurialiści, parafianie z Boernerowa, wojskowi. 
Nie zabrakło przyjaciela Zmarłego, jego roda-
ka, również byłego parafianina od św. Trójcy, 
a w pocz. lat 90. współpracownika w Kurii 
Polowej – obecnego biskupa sandomierskie-
go, Andrzeja Dzięgi. Mszy św. pogrzebowej 
przewodniczył biskup pomocniczy diecezji 
siedleckiej Henryk Tomasik, a homilię wygło-
sił Dziekan Prawa kanonicznego na UKSW 
ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. Przesłanie 
od Biskupa Polowego gen. dyw. Tadeusza 
Płoskiego, który w tym czasie celebrował
w Toruniu Mszę św. pogrzebową gen. Elż-
biety Zawackiej, na ręce najbliższej Rodziny 
złożył Wikariusz Biskupa Polowego ks. płk 
Sławomir Żarski. Ks. Żarski odczytał również 
telegram kondolencyjny, nadesłany od Abp. 
Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdań-
skiego. Wiele serdecznych słów chrześcijań-
skiej pociechy usłyszała od kapłanów najbliż-
sza rodzina Księdza Jerzego: Mama Aleksan-
dra, Tata Stanisław, siostry Anna i Maria oraz 
siostrzenice, z których był tak dumny. 
– Jeszcze kilka dni temu żył, uśmiechał się, 
rozmawiał, a dzisiaj stygmat nieodwracalne-
go spokoju i milczenia. Przedziwny kontrast 
z obrazem sprzed kilku dni – mówił w homilii 

pogrzebowej Dziekan ks. prof. Józef Wroceń-
ski. Skończył się trud, dramat życia. Doświad-
czenia Jego życia, być może kiedyś niezau-
ważane, w majestacie śmierci nabierają dziś 
nowych znaczeń i rangi. Chciałoby się od-
wrócić, choć na chwilę bieg czasu, może po 
to, żeby podziękować, bo nie zdążyliśmy…
W takich momentach doświadczamy prawdy 
o naszym przemijaniu, mówił ks. prof. Wro-
ceński. Takie chwile, w perspektywie chrze-
ścijańskiej, przenoszą nas jednak w realność 
wieczności. Otwórzmy Pismo św. – Księgę 
życia. Tam znajdziemy dobrą nowinę o życiu 
i bardzo dobrą nowinę o śmierci mimo że za-
wsze towarzyszy jej smutek. Bóg nie stworzył 
nas ze szlachetnego metalu, ale z prochu zie-
mi. Ale nie po to, żeby nas upokorzyć. Nadał 
nam bowiem niezbywalną wielkość – zosta-
liśmy stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga, aby tylko w Nim odnajdywać sens i cel 
naszego życia. Bóg powołał nas do dialogu 
miłości i choć czasem człowiek odwraca się 
od swego Stwórcy, to Bóg w swojej wiernej 
miłości wciąż szuka człowieka. Bóg nie rzu-
ca słów na wiatr; spełnia obietnice – posyła 
swego Syna. Uznaje bowiem człowieka za 
godnego siebie… Niektórych z nas powołuje 
do kapłaństwa. – Pewnego dnia powiedział 
do Ciebie Jerzy, zostaw rodziców, siostry
i pójdź za mną… 
Ksiądz prof. Wroceński przypomniał dalej 
kapłańskie drogi Księdza Jerzego, który bycie 
kapłanem cenił sobie ponad wszystkie tytuły, 

Bp Dziêga: Wojsko by³o dla Ciebie czêœci¹ Polski
W tym najstarszym późnorenesansowym radzyńskim kościele służył do Mszy św. 
jako ministrant, tutaj przystąpił do Pierwszej Komunii św. i do Bierzmowania. Dziś 
17 stycznia 2009 roku przed ołtarzem w Kościele Świętej Trójcy w Radzyniu Pod-
laskim stanęła trumna, a na jej wieku kielich, który przez 35. lat kapłaństwa pod-
nosił śp. Ks. prof. Jerzy Syryjczyk. Był kapłanem diecezji siedleckiej, naukowcem 
związanym najpierw z ATK, a do ostatnich chwil życia z Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, i oficerem. W latach 1991-2004 służył Wojsku Polskiemu
i kapelanom wojskowym w Ordynariacie Polowym swoją wiedzą prawniczą, peł-
niąc funkcję Wikariusza Generalnego, przy boku ówczesnego Biskupa Polowego 
Sławoja Leszka Głódzia. 

które w życiu zdobył. Bóg obdarzył Go bo-
wiem niezwykłym potencjałem intelektual-
nym. Większość swojego życia związał z uni-
wersytecką pracą naukową na ATK i UKSW. 
Był cenionym kanonistą; specjalizował się 
w kościelnym prawie karnym. Opublikował 
wiele książek i artykułów z tej dziedziny. Peł-
nił wysokie funkcje na tej katolickiej uczelni; 
prodziekana i dziekana Wydziału Prawa Ka-
nonicznego. 
Jego Mistrzem był ś.p. Ks. prof. Myrcha,
o którym zawsze mówił z wielkim szacun-
kiem i wdzięcznością. Dziekan Wroceński 
przypomniał, jaki ogrom obowiązków i zajęć 
brał na siebie Ks. prof. Syryjczyk. – Tworzeniu 
struktur duszpasterstwa wojskowego po-
święciłeś wiele sił i zdrowia – podkreślił ks. 
prof. Wroceński. Przez 6. lat byłeś probosz-
czem w Kościele Matki Bożej Ostrobramskiej 
na warszawskim Boernerowie. Z podziwem 
patrzyliśmy na Twoją gorliwość, dziś dzięku-
jemy Ci za braterską życzliwość, obecność 
wśród nas. Jak każdy człowiek zabierasz ze 
sobą wiele tajemnic swojego życia, w którym 
zwłaszcza ostatnio były momenty bolesnych 
doświadczeń i cierpienia, których nie oszczę-
dził Ci Bóg w swoich nieprzeniknionych pla-
nach. Nie ma jednak innej drogi – przez ból 
i cierpienie do zbawienia. A w naszym życiu 
Miłość w świetle wiary zmaga się z ciemno-
ścią i mrokiem zła… 
Dziś jednak słyszymy słowa obietnicy: „A Ja 
cię wskrzeszę w dniu ostatecznym oraz „Ja 
jestem Zmartwychwstanie i Życie”. 
– W imieniu Senatu UKSW, dziękuję Ci, że by-
łeś wśród nas, że byłeś dobrym człowiekiem 
i kolegą, pokornym uczonym, wymagającym 
profesorem, zakończył homilię pogrzebową 
Ks. prof. Józef Wroceński. 
Na zakończenie liturgii pogrzebowej słowa 
chrześcijańskiej otuchy skierowali do najbliż-
szych i wszystkich, których ta nagła nieobec-
ność napełniła smutkiem: 
Biskup sandomierski Andrzej Dzięga, Wika-
riusz Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żar-
ski, kolega kursowy Księdza Jerzego z siedlec-
kiego seminarium, ks. kan. Jan Arseniuk, ks. 
dr Andrzej Obruszko (seminarium siedleckie) 
oraz prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Henryk 
Skorowski. 
Przy trumnie swojego przyjaciela wspominał 
go Biskup Andrzej Dzięga (b. Kanclerz Kurii 
Polowej). 
– Kiedyś wstąpiłem do Ciebie na kawę. Zasta-
łem Cię, jak poprawiasz nawet najdrobniej-
sze szczegóły pracy doktorskiej, pisanej pod 
Twoim kierunkiem. – Czy nie przesadzasz? 
– zapytałem. – Jak to, przecież to praca dok-
torska… Taki byłeś; perfekcyjnie zatroskany 
o drobiazgi. Bo z drobiazgów też składa się 
życie, wspominał Biskup Dzięga. Biskup san-
domierski mówił też o obecności munduru 
w życiu Księdza Jerzego: – Polskie Wojsko 
było zawsze dla Ciebie częścią Polski. A Two-
je serce płonęło, gdy rozważałeś o Polsce; jej 
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W 2007 roku z inicjatywy Pani Anny Wa-
lentynowicz, pod honorowym patronatem 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IPN i BBN 
zorganizowały konferencję poświęconą 
polskim dzieciom na „tułaczym szlaku”, od 
tego czasu minęły dwa lata i cieszymy się, że 
wspólny wysiłek obu instytucji zaowocował 
tak ważną publikacją o jednej z najwięk-
szych operacji humanitarnych w dziejach 
naszego kraju” – mówił podczas prezentacji 
Jarosław Rybak reprezentujący BBN.
W publikacji znalazły się materiały z konfe-
rencji, referaty, a także listy Prezydenta RP 
i ambasadorów RPA, Iranu, Meksyku i No-
wej Zelandii, które po ewakuacji na Bliski 
Wschód przyjęły do siebie polskie dzieci. 
Książka zawiera także wspomnienia „tuła-
czych dzieci”.

„Dzięki tej pomocy humanitarnej udało się 
zorganizować życie polskiej młodzieży, pol-
skim cywilom w warunkach zapewniających 
nie tylko przetrwanie, ale i rozwój, który był 
istotny zwłaszcza dla kolejnych pokoleń. 
W polskich osiedlach w najodleglejszych 
państwach świata powstawały ośrodki kul-
turalne i oświatowe” – mówił podczas pre-
zentacji dr Janusz Wróbel, współredaktor 
książki.
„W książce można dostrzec wielorodność 
humanitaryzmu, chrześcijańskich i wspania-
łych ogólnoludzkich postaw, które spowo-
dowały, że te dzieci na tułaczym szlaku nie 
zginęły-podkreślał prof. Jan Żaryn, dyrektor 
Biura Edukacji Publicznej IPN. Prof. Żaryn 
podkreślił rolę jaką w exodusie polskich cy-
wilów podczas II wojny światowej odegrał 

„Polskie dzieci na tu³aczych szlakach 1939-50”
– promocja ksi¹¿ki
Wspomnienia, dokumenty i materiały pokonferencyjne z sesji o losach Polaków 
ewaukowanych ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód stały się tematem naj-
nowszej książki pod redakcją Janusza Wróbla i Joanny Żelazko, „Polskie dzieci na 
tułaczych szlakach 1939-1950”, której prezentacja odbyła się w sali konferencyj-
nej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Podczas prezentacji książki odby-
ła się projekcja archiwalnego filmu opisującego życie codzienne ewakuowanych
z perspektywy dzieci. Książkę wydało IPN przy współpracy z Biurem Bezpieczeń-
stwa Narodowego. 

gen. Władysław Anders. „Był ojcem, dziad-
kiem, dla tych wszystkich młodych ludzi, 
którzy przeżyli II wojnę światową dzięki nie-
mu. Często integrują się wokół jego postaci 
i wspominają go” – powiedział. „Dopiero po 
89 roku można mówić o trwałych powro-
tach ludzi z tego środowiska do kraju. Duże 
zainteresowanie naszą książką świadczy
o tym, że  „tułacze dzieci” wciąż jeszcze, po 
wielu latach wracają do Polski, i że temat 
ten nadal jest żywy – podkreślił.
Wśród obecnych na uroczystej prezentacji 
była m.in. małżonka prezydenta RP, Maria 
Kaczyńska, Anna Walentynowicz, współor-
ganizatorka konferencji z 2007 roku, a tak-
że przedstawiciele ambasad, które przed 
laty udzieliły schronienia polskim dzieciom.
Po podpisaniu porozumienia Sikorski-Maj-
ski, w lipcu 1941 roku około 120 tysięcy 
Polaków zostało uratowanych od śmierci 
lub rusyfikacji i ewakuowanych do obozów 
położonych na Bliskim Wschodzie. Wraz
z żołnierzami, którzy stanowili trzon ewa-
kuowanych, w drogę udały się dziesiątki 
tysięcy cywilów, którzy nie mogli wrócić do 
Polski, ani pozostawać z formowaną armią 
gen. Andersa.                                        kesFo
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Bp Dziêga: Wojsko by³o dla Ciebie czêœci¹ Polski

nadziejach i zagrożeniach. Nie może więc 
dziwić, że Wojsku oddałeś tyle sił, więcej niż 
normalnie można było udźwignąć. Dzieliłeś 
się ogromem swojej wiedzy, która była do-
datkowym ciężarem… 
Płomień Twojego serca płonął, tylko trzeba 
było głębiej w Twoje serce spojrzeć, aby do-
świadczyć, jak on jest szczery, jak on jest czy-
sty. Zapłonąłeś i płonąłeś aż spłonąłeś. 
Byłeś w tym wszystkim autentyczny, zawsze 
gorący, mówił Biskup Dzięga, przyjaciel Księ-
dza Jerzego. – Bądź zawsze uczestnikiem Bo-
żego płomienia, zakończył. 

Po odczytaniu posłania Biskupa Tadeusza 
Płoskiego i telegramu od Abp. Głódzia, ks. 
płk Żarski podziękował Księdzu Profesorowi 
w imieniu wszystkich kapłanów diecezji sie-
dleckiej, których Ks. Syryjczyk wprowadził do 
Ordynariatu Polowego… 
Kondukt pogrzebowy przeszedł m.in. ulicą 
Jana Pawła II na cmentarz parafialny. 
Na cmentarzu podziękował swojemu Pro-
boszczowi z Boernerowa jeden z parafian. 
W ich wdzięcznej pamięci pozostanie jako 
ten, który zjednoczył rozproszoną wspólno-
tę. Grupy modlitewne parafii obiecały nad 

grobem Księdza Jerzego modlitwę w intencji 
zbawienia Jego duszy. Najbliższa zamówiona 
Msza św. będzie sprawowana 23 stycznia 
2009 r. we Wspomnienie Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich. 
Salwy honorowe i Modlitwa Anioł Pański 
zakończyły uroczystości pogrzebowe w Ra-
dzyniu Podlaskim. Ciało Księdza Profesora 
spoczęło tymczasowo w grobie rodzinnym. 
Zostanie później przeniesione do kwatery, 
gdzie pogrzebani zostali jego bracia kapłani. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Dawno, dawno temu, na oceanie istniała 
wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia 
oraz ludzkie cechy, takie jak: dobry humor, 
smutek, mądrość, duma, a wszystkich ra-
zem łączyła miłość.
Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzie-
li się, że niedługo wyspa zatonie. Przygoto-
wali swoje statki do wypłynięcia w morze, 
aby na zawsze opuścić wyspę.
Tylko miłość postanowiła poczekać do ostat-
niej chwili. Gdy pozostał jedynie maleńki 
skrawek lądu – miłość poprosiła o pomoc.
Pierwsze podpłynęło bogactwo na swo-
im luksusowym jachcie. Miłość zapytała:
– Bogactwo, czy możesz mnie uratować? – 
Niestety nie. Pokład mam pełen złota, srebra 
i innych kosztowności. Nie ma tam już miej-
sca dla ciebie – odpowiedziało Bogactwo.
Druga podpłynęła Duma swoim ogromnym 
czteromasztowcem. – Dumo, zabierz mnie 
ze sobą! – poprosiła Miłość. – Niestety nie 
mogę cię wziąć! Na moim statku wszystko 
jest uporządkowane, a ty mogłabyś mi to 
popsuć… – odpowiedziała Duma i z dumą 
podniosła piękne żagle.
Na zbutwiałej łódce podpłynął Smutek. 
– Smutku, zabierz mnie z sobą! – poprosiła 
Miłość. – Och, Miłość, ja jestem tak strasz-

nie smutny, że chcę pozostać sam – odrzekł 
Smutek i smutnie powiosłował w dal.
Dobry humor przepłynął obok Miłości nie 
zauważając jej, bo był tak rozbawiony, że 
nie usłyszał nawet wołania o pomoc.
Wydawało się, że Miłość zginie na zawsze
w głębiach oceanu…
Nagle Miłość usłyszała: – Chodź! Zabiorę cię 
ze sobą! – powiedział nieznajomy starzec.
Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za 
uratowanie życia, że zapomniała zapytać 

kim jest jej wybawca. Dlatego też bardzo 
chciała się dowiedzieć kim jest tajemniczy 
starzec. Zwróciła się o poradę do Wiedzy.
– Powiedz mi proszę, kto mnie uratował?
– To był Czas – odpowiedziała Wiedza. 
– Czas? zdziwiła się Miłość. – Dlaczego Czas 
mi pomógł? – Tylko Czas rozumie, jak waż-
nym uczuciem w życiu każdego człowieka 
jest Miłość – odrzekła Wiedza.

za: internet/at

Wyspa

Ad. str. 16

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem… brzmiały słowa popu-
larnej  piosenki. I tu pojawia się kłopot, żeby nie powiedzieć prawdziwy dramat 
współczesnego człowieka i całej naszej cywilizacji. Wolność, ale jaka? Rzeczywisty 
smak prawdziwej wolności dostępny jest tylko tym, którzy zaufali bezgranicznie 
i bezwarunkowo. Takie zaufanie może dotyczyć wyłącznie Pana Boga. Bo roztrop-
ność czyli  atrybut życiowej  mądrości nakazuje, by wobec bliźniego stosować za-
sadę ograniczonego zaufania. Dla dobra bliźniego oczywiście i swego własnego.

Intuicja językowa podpowiada, że rdzeniem 
słowa wolność jest właściwe używanie woli. 
Tej władzy naszego wnętrza, która jest nam 
dana by wybierać dobro i chcieć dobra. A to 
dziś niezwykle trudne, gdy zło tak bezczelnie 
i podstępnie udaje dobro; gdy rzeczywiste 
dobro tak trudno rozpoznać i dostrzec przez 
zasłony dymne przewrotności i sieci pozo-
rów, które coraz misterniej rozsnuwa przed 
nami świat. Człowiek prawdziwie wolny nig-
dy jednak nie dezerteruje przed takim tru-
dem. A z tym wysiłkiem integralnie wiąże się 
kosztorys pozornych i nietrwałych zysków
i rzekomych strat, dyskomfort fizyczny i psy-
chiczny, odwaga bycia osobnym, co wcale 
nie znaczy samotnym, odrzucenie przez kla-
kierów i pochlebców. A takich zawsze pełno 

w miejscach i przy osobach, gdzie pachnie 
władzą i dużymi pieniędzmi. Pozostać wol-
nym w takich miejscach – oto największa
z prób i proporcjonalnie ciężki krzyż. Świat 
polityki, który dziś odgrywa przed narodem 
tak tandetny spektakl, przypominający wal-
kę kogutów na uwięzi, zdaje się wyprzeda-
wać po najniższym kursie to co w polskiej 
duszy najdroższe – wolność. Polityk, który 
sam nie jest człowiekiem wolnego sumienia, 
nie potrafi zadbać o prawdziwą wolność 
narodu. Może co najwyżej zręcznie tumanić 
i przestraszać, zwodzić i uwodzić, kadzić 
równie zniewolonym i mało odpornym na 
takie manewry. Uzależniony od słupków 
popularności, nie ma odwagi powiedzieć 
prawdy, która wyzwala. Z czasem, otoczony 

coraz szczelniej przez kordony pochlebców, 
traci całkowicie kontakt z rzeczywistością. 
Celebrując coraz wystawniej własną nie-
omylność i genialność, staje się z niewolni-
ka więźniem własnego ja. A to już oznacza 
nie tylko klęskę „wodza”, ale i ludzi, którzy 
mu tak bezkrytycznie i niewolniczo zaufali. 
Po czym rozpoznać najpewniej ludzi wol-
nych, którzy są wśród nas i którym warto 
zaufać? Po odwadze podejmowania de-
cyzji „pod prąd”, odpornych na kadzenie
i manipulacje a co za tym idzie… po inten-
sywności medialnych ataków zniewolonych 
polityków. Człowiek wierny Bogu nigdy nie 
zawiedzie drugiego człowieka. Pamiętacie: 
„Trwajcie mocni w wierze”. On, Benedykt 
XVI trwa, więc atakują. Letnich zostawia-
ją w spokoju, a nawet oswajają dla swoich 
zniewolonych potrzeb. Słuchajmy wolnych. 
Wolność jest w nas, przypomina patrząc 
nam w oczy z plakatów filmowych Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Co zrobiliśmy z tą wol-
nością?! 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Kadzenie nasze powszednie Fe l ieton
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Siedlce
W dniu 7 lutego 2009 na zaproszenie proboszcza ks. kan. ppłk. Andrzeja Dziwulskiego
w Kościele Garnizonowym w Siedlcach wizytę duszpasterską złożył Biskup Polowy WP. 
Przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej z okazji przeżywanej 90. rocznicy powołania
Biskupstwa Polowego w Polsce oraz 15-lecia posługi duszpasterskiej w kościele garnizono-
wym w Siedlcach ks. kan. Henryka Sidorczuka.
 We Mszy św. dziękczynnej wraz z licznym gronem parafian i wiernych przyjaciół kościoła, żoł-
nierzy i rodzin wojskowych uczestniczyli min. Dowódca 1Br i Garnizonu Siedlce ppłk Arkadiusz 
Widła, płk. dr Stanisław Maksimiec- wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Remberto-
wie: ppłk dr Jerzy Pawlik Komendant WKU Siedlce, ppłk rez. Jan Parol Wójt Gminy Olszanka:
Po Mszy świętej miała miejsce miła uroczystość. Pasterz Diecezji Wojskowej Biskup Tadeusz 
Płoski w imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczył ks. Henryka Sidorczuka brązowym 
medalem za zasługi dla obronności kraju i podziękował za jego ofiarną służbę dla duszpa-
sterstwa wojskowego w Garnizonie Siedlce.                                                                   jo

Kętrzyn
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, 6 lutego 2009 r. odbyła się promocja 
302 absolwentów szkoły chorążych Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Promocji doko-
nał zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk Jacek Bajger, dyrektor Zarządu 
Granicznego Komendy Głównej SG mjr Piotr Patla oraz komendant Centrum Szkolenia SG 
w Kętrzynie ppłk Henryk Raczkowski. Promocję poprzedziła Msza św. w kościele św. Brata 
Alberta, celebrowana przez ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza z Olsztyna.
We Mszy św. uczestniczyli absolwenci, kadra kierownicza, z zastępcą Komendanta Główne-
go SG płk Jackiem Bajgerem, Komendantem Centrum Szkolenia SG płk Henrykiem Raczkow-
skim; przedstawiciele Komendanta Warmińsko -Mazurskiego Oddziału SG, przedstawiciele 
jednostek MON, Policji, Straży Pożarnej, Więziennictwa, władz samorządowych z burmi-
strzem Kętrzyna Krzysztofem Hećmanem, rektorzy uczelni, dyrektorzy szkół, Zakładów Pracy, 
Organizacji i Stowarzyszeń Kombatanckich, licznie zaproszeni goście a także ks. kapelan płk 
Bogdan Słotwiński, który kilka dni temu powrócił z Polskiej Misji Wojskowej z Afganistanu. 
Uroczystość uświetniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.           rp

Wrocław
W Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego i przy pomniku Zesłańców Sybiru we Wrocławiu 
odbyły się, 10 lutego 2009 r., uroczystości rocznicowe poświęcone pamięci naszych roda-
ków wywożonych na „nieludzką ziemię” od lutego 1940 r.
 Pełne wzruszenia było spotkanie Sybiraków na uroczystej akademii w Klubie ŚOW, gdzie 
kilkudziesięciu uczestników pamiętnej „wywózki w nieznane” zostało wyróżnionych Krzy-
żami Zesłańców Sybiru.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ze-
słańców Sybiru. Wieniec w imieniu Śląskiego Okręgu Wojskowego złożyła delegacja pod 
przewodnictwem Dowódcy SOW gen dyw. Zbigniewa Głowienki.                                   JK

Świnoujście
W niedzielę, 15 lutego br., w Kaplicy 
Garnizonowej w Świnoujściu odbyły 
się uroczystości związane z 90-leciem 
utworzenia Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego. Uroczysta Msza 
święta została odprawiona pod prze-
wodnictwem dziekana dekanatu Świ-
noujście, księdza Zbigniewa Rzeszótko, 
a koncelebrowana przez ks. kmdr ppor. 
Adama Bazylewicza, proboszcza Parafii 
Wojskowej.
W uroczystej Mszy świętej, oprócz za-
proszonych gości i zgromadzonych wier-
nych, udział wzięli harcerze z III Szczepu 
Harcerskiego „Słowianie” Związku Har-
cerstwa Rzeczpospolitej oraz Orkiestra 
Garnizonowa 8. Flotylli Obrony Wybrze-
ża. Po zakończonej Mszy i wspólnej mo-
dlitwie, zgromadzeni w świątyni wierni, 
mogli wysłuchać krótkiego koncertu 
muzyki popularnej i wojskowej w wyko-
naniu muzyków w mundurach.          jk

Łódź
7. lutego b.r. przypadła 3. rocznica tra-
gicznej śmierci śp. ks. ppłk. Marka Strze-
leckiego, byłego proboszcza parafii woj-
skowej p.w. św. Jerzego w Łodzi. Wspo-
minając odejście tego kapłana do Domu 
Ojca, odprawiona została w jego intencji 
uroczysta Msza św. w parafii wojskowej 
p.w. św. Jerzego w Łodzi.
Ks. ppłk Marek Strzelecki – ur. 4 stycz-
nia 1952 r. w Kowalu k. Włocławka, był 
kapelanem wojskowymi proboszczem 
parafii wojskowej w Łodzi. Posługę dusz-
pasterską prowadził m. In. w Krakowie, 
Bielsku Białej i Tomaszowie Mazowiec-
kim, a także na misjach pokojowych
w Iraku i Kosowie. Po powrocie z Iraku 
od lipca 2004 pełnił funkcję proboszcza 
kościoła garnizonowego p.w. św. Jerze-
go w Łodzi. Zginął w wypadku samo-
chodowym 7 lutego 2006 r. w okolicy 
Lubienia Kujawskiego.
Msze św. żałobne odbyły się 10 lute-
go 2006 r. w kościele garnizonowym 
p.w. św. Jerzego w Łodzi, a następnie 
w kościele parafialnym p.w. św. Urszu-
li w Kowalu. Ś.P. ks. Marek Strzelecki 
spoczął na cmentarzu parafialnym
w Kowalu.                                       PW
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„Różne m
yśli chodzą po głowie.

Niektóre ją nawet opuszczają”

 Stanisław
 Jerzy Lec


