
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XVIII nr 7 (378) 1-15 kwietnia 2009 r.Rok XVIII nr 7 (378) 1-15 kwietnia 2009 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Zmar t w ychwstał  Pan Życia
Alleluja!

Otoczmy Troską Życie
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

19 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia
Bożego
J 20, 19-31 „Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”
Jezus powstawszy z grobu ukazywał się
w pierwszy dzień tygodnia, który dzięki temu 
stał się na zawsze „dniem Pańskim”: dniem 
wiary, radości i wspólnoty wierzących. Od-
tąd dniem świętym w Kościele jest niedziela. 
Po tragedii na Golgocie uczniowie spotykają 
się z żywym Jezusem, widzą Go – rozpoznają 
w Nim tego samego, który umarł na Krzyżu, 
wierzą w Jego zmartwychwstanie. Radość jest 
wyrazem i znakiem ich wiary. Na końcu uwie-
rzył i niewierny Tomasz. Jego wyznanie wiary
i błogosławieństwo Jezusa odnoszą się do nas 
wszystkich: chociaż bowiem nie widzimy Zmar-
twychwstałego, wierzymy w Niego – mocą Du-
cha Świętego, którego nam daje.

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha,
patrona Polski
J 12, 24-26 „Ziarno, które obumrze, przynosi 
plon obfity”
Św. Wojciech pochodził z rodu Sławników
w Czechach. Przy bierzmowaniu otrzymał imię 
Adalbert. Przybył do Polski na dwór króla Bole-
sława Chrobrego i z jego pomocą wyruszył gło-
sić Ewangelię pogańskim Prusom. Został przez 
nich zabity 23 kwietnia 997 roku. Właśnie takie 
ziarno może symbolizować św. Wojciech, który 
dla Chrystusa, Jego wiary gotów był ponieść 
śmierć. Jak się później okaże przyniosła ona ob-
fity plon – nawróconych świadków Chrystusa. 
 
25 kwietnia – Święto Św. Marka
– Ewangelisty
Mk 16, 15-20 „Kto uwierzy i przyjmie chrzest 
będzie zbawiony”
Św. Marek był spokrewniony z Barnabą. Towa-
rzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży
i udał się z nim do Rzymu. Potem został 
uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę
w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie 
Kościoła w Aleksandrii. 
Ewangelia dzisiejsza podaje nam jak wielkie 
możliwości ma ta osoba, która wierzy w Jezu-
sa Chrystusa i Jego naukę – mówi Ewangelia
„te zaś znaki towarzyszyć będą: złe duchy
w imię Jezusa wyrzucać będą, nowymi języka-
mi mówić będą, chorych będą uzdrawiać”. 

26 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
Łk 24, 35-48 „Musiały się wypełnić Pisma”
Wiadomość o pustym grobie nie była wystar-
czająca, aby uczniowie uwierzyli, że Jezus zmar-
twychwstał. Konieczna stała się Jego obecność
i Jego słowa. Jezus musiał sam otworzyć ich 
oczy i skłonić ich serca do uwierzenia. A zatem 
wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jest da-
rem, który otrzymujemy od Niego przez Ducha 
Świętego. Dzięki niej dopiero możemy właści-
wie zrozumieć Pismo Święte, w którym Bóg 
objawił swoje plany i zamiary.
Uczniowie „poznali Jezusa przy łamaniu chle-
ba”. I nam daje się poznać; łamiąc dla nas 
chleb Eucharystyczny mówi „To Ja jestem”.

„Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10)

Drodzy przyjaciele,
Kiedy jest się młodym pielęgnuje się ideały, ma-
rzenia i projekty; młodość jest czasem, w którym 
dojrzewają wybory decydujące o reszcie życia.
I być może także dlatego jest okresem, w którym 
z całą mocą wychodzą na jaw najbardziej zasad-
nicze pytania: dlaczego jestem na ziemi? Jaki sens 
jest w tym, by żyć? Co będzie z moim życiem? 
A ponadto: jak osiągnąć szczęście? Dlaczego cier-
pienie, choroba i śmierć? Co jest po śmierci? Pyta-
nia, które stają się naglące, kiedy trzeba zmierzyć 
się z przeciwnościami, które niekiedy wydają się 
nie do przezwyciężenia: trudności w nauce, brak 
pracy, niezrozumienia w rodzinie, kryzys w rela-
cjach przyjaźni i budowaniu porozumienia w mał-
żeństwie, choroby i niepełnosprawność, niedo-
statek odpowiednich środków, będący skutkiem 
aktualnego i obszernego kryzysu ekonomicznego 
i społecznego. Rodzi się przeto pytanie: gdzie roz-
palić i jak uczynić ciągle żywym w sercu płomień 
nadziei?
Będąc pogrążonym w trudnościach i doświadcze-
niach różnego rodzaju, Paweł pisał do swojego 
wiernego ucznia Tymoteusza: „Złożyliśmy na-
dzieję w Bogu żywym”. Jak narodziła się w nim 
ta nadzieja? 
Szaweł był takim młodym jak wy; miał około 
dwudziestu, dwudziestu pięciu lat; był naśla-
dowcą Prawa Mojżeszowego, zdecydowanym, 
aby wszelkimi sposobami zwalczać tych, których 
uznawał za nieprzyjaciół Boga. Kiedy był w dro-
dze do Damaszku, aby uwięzić uczniów Chry-
stusa, został oślepiony tajemniczym światłem
i odczuł wezwanie po imieniu” Szawle, Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?”. Upadłszy na zie-
mię, zapytał: „Kto jesteś, Panie?”. I ten głos od-
powiedział: „Ja jestem Jezus, którego ty prześla-
dujesz!”. Po tym spotkaniu życie Pawła zmieniło 
się radykalnie: przyjął chrzest i stał się aposto-
łem Ewangelii. Na drodze do Damaszku został 
wewnętrznie przemieniony przez Miłość Bożą 
spotkaną w osobie Jezusa Chrystusa. Pewnego 
dnia napisze: „Choć nadal prowadzę życie w cie-
le, jednak obecne życie moje jest życiem wiary
w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego 
siebie wydał za mnie”. Z prześladowcy stał się 
więc świadkiem i misjonarzem; zakładał wspól-
noty chrześcijańskie w Azji Mniejszej i w Grecji, 
przemierzając tysiące kilometrów i stawiając 
czoła wszelkiego rodzaju trudom, aż po męczeń-
stwo w Rzymie. Wszystko z miłości do Jezusa.
Dla Pawła nadzieją nie jest jedynie jakiś ideał czy 
sentyment, ale żywa osoba: Jezus Chrystus, Syn 

Boży. Przeniknięty mocno tą pewnością, może 
napisać do Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję
w Bogu żywym”.
Kościół uczy nas, że pragnienie spotkania Pana jest 
już owocem Jego łaski. Kiedy w czasie modlitwy 
wyrażamy naszą wiarę, już nawet w ciemnościach 
Go spotykamy, ponieważ On się nam ofiaruje. 
Wytrwała modlitwa otwiera serce, aby Go przy-
jąć, jak wyjaśnia św. Augustyn: „Pan, Bóg nasz, 
pragnie, aby w modlitwach ćwiczyło się nasze 
pragnienie, tak abyśmy stali się zdolni przyjąć to, 
co On zamierza nam dać”. Modlitwa jest darem 
Ducha, który czyni nas mężczyznami i kobietami 
nadziei, i utrzymuje świat otwartym na Boga.
Uczyńcie dla modlitwy miejsce w waszym życiu! 
Dobrze jest modlić się samemu; jeszcze piękniej
i pożyteczniej jest modlić się razem, ponieważ
Pan zapewnił, że będzie obecny tam, gdzie 
dwóch lub trzech zbierze się w imię Jego. Bie-
rzecie udział w liturgii w waszych parafiach
i karmcie się obficie Słowem Bożym oraz aktyw-
nym uczestnictwem w Sakramentach. Jak wiecie, 
szczytem i centrum życia i misji każdego wierzą-
cego i każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest Eu-
charystia, sakrament zbawienia, w którym Chry-
stus staje się obecny i daje jako pokarm duchowy 
na życie wieczne swoje Ciało i Krew. 
Kościół liczy na was w tej zobowiązującej misji: 
niech was nie zniechęcą trudności i doświadcze-
nia jakie napotkacie. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, 
zwyciężając naturalną tendencję młodych do po-
śpiechu, by chcieć wszystko i natychmiast.
Tymi samymi śladami narodu nadziei – ufor-
mowanego przez proroków i przez świętych 
wszystkich czasów – podążamy i my w kierunku 
spełnienia Królestwa, a naszej duchowej drodze 
towarzyszy Najświętsza Dziewica, Matka Nadziei.
Ta, która wcieliła nadzieję Izraela, która dała świa-
tu Zbawiciela i pozostała niezachwiana w nadziei 
u stóp Krzyża, jest dla nas wzorem i podporą. 
Maryja, przede wszystkim, wstawia się za nami 
i prowadzi nas w ciemnościach naszych trudów 
do radosnego brzasku spotkania ze Zmartwych-
wstałym. Maryjo, Gwiazdo morza, prowadź mło-
dych całego świata na spotkanie z Twoim Boskim 
Synem Jezusem i bądź nadal niebieską strażnicz-
ką ich wierności Ewangelii i ich nadziei.
Zapewniając o mojej codziennej modlitwie za 
każdego z was, drodzy młodzi, wam wszystkim 
oraz osobom, które wam są drogie z serca bło-
gosławię.

Benedykt XVI
Watykan, 22 lutego 2009 r.

ORÊDZIE OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI
Z OKAZJI XXIV ŒDM (fragmenty)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIEN
Aby chrześcijanie, pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi, kobiety i dzieci 
żyją w szczególnie tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei dzięki odważne-
mu świadectwu Ewangelii solidarności i miłości.

�
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Bóg jest źródłem Życia
Orędzie Wielkanocne Biskupa Polowego Wojska Polskiego

wymierzonych przeciwko ludzkiemu życiu, 
na wszelkie sposoby ludzkie życie pierwej 
okaleczono, następnie oszpecono, a w końcu 
obrzydzono. Na co dzień słyszymy porażają-
ce wypowiedzi ofiar prowadzonej wojny de-
mograficznej: kobiety, które czują odrazę do 
swej kobiecości i macierzyństwa, mężczyzn 
nieakceptujących ojcostwa i odrzucających 
własne dzieci, dzieci uśmiercające własnych 
rodziców, w imię fałszywie pojętej litości. 
Papież Paweł VI w 1974 roku stwierdził, że 
mamy do czynienia z wojną. W przemówie-
niu na forum Światowej Konferencji FAO
w Rzymie pytał retorycznie: „Czyż nie jest 
nową formą wojny narzucanie narodom 
ograniczającej polityki demograficznej, aby 
nie domagały się należnego im udziału
w dobrach ziemi?”. 
Zaś Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas świa-
towych Dni Młodzieży w Denver w 1993 roku 
mówił wręcz o „spisku przeciw życiu, w który 
zamieszane są także instytucje międzynaro-
dowe, zajmujące się propagowaniem i pla-
nowaniem prawdziwych kampanii na rzecz 
upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji
i aborcji. Również środki społecznego przeka-
zu biorą często udział w tym spisku, utwier-
dzając w opinii publicznej ową kulturę, która 
uważa stosowanie antykoncepcji, sterylizacji, 
aborcji a nawet eutanazji za przejaw postępu 
i zdobycz wolności, natomiast postawę bez-
warunkowej obrony życia ukazują jako wro-
gą wolności i postępowi”. 
Przedmiotem ataków »nieprzyjaciół ludz-
kiego życia«, a tym samym »nieprzyjaciół 
Boga«, stały się również wszystkie organiza-
cje i instytucje oddane służbie i obronie ludz-
kiego życia, i jego godności. 
Dla realizacji podjętych planów oszpeca się
i obrzydza Kościół Katolicki. Dowodem na to 
jest agresja skierowana w osobę Ojca Święte-
go Benedykta XVI, upominającego się o rze-
czywiste i sprawiedliwe, a nie iluzorycznie 
i fałszywe działania mające na celu rozwią-
zanie problemów niszczących ludzkie ży-
cie. Ten precedensowy atak na Papieża jest
w rzeczywistości kolejnym atakiem na Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelię, jest atakiem na 
Prawdę i Życie. 
Jezus zmartwychwstały staje przed współ-
czesnym światem dotkniętym globalną woj-
ną z ludzkim życiem, staje przed nami ze swą 
stałą i niezmienną od wieków propozycją: 
„Kto chce żyć, niech idzie za Mną i niech 
Mnie naśladuje!” 
Doświadczenia Wielkiego Postu, które zwią-
zane były z adoracją konsekwentnej wierno-
ści Jezusa Chrystusa Ojcu w niebie, ukazało 
nam Zbawiciela w obliczu niewyobrażalnego 
cierpienia i śmierci krzyżowej zjednoczonego 
z Bogiem Ojcem, źródłem wszelkiego życia. 
W rozmowie z Apostołami Jezus nazywa sie-
bie Życiem. Jezus z Nazaretu, Bóg-Człowiek 
w jednej osobie, jest naszą Drogą, naszą 

Naśladowanie Chrystusa w Jego czterdzie-
stodniowym poście przygotowało nas do 
świętowania Paschy. Święto Wielkiej Nocy,
w czasie którego wspominamy historyczny 
fakt Meki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa ,jednocześnie w Liturgii Kościo-
ła te zbawcze wydarzenia czynimy rzeczywi-
stymi i obecnymi »tu i teraz«. 
W Orędziu Wielkanocnym, śpiewanym przez 
chrześcijan w czasie celebrowania Wigilii Pas-
chalnej w noc po Wielkiej Sobocie, przyjmu-
jemy z wiarą i jednocześnie głosimy całemu 
światu, że „Oto są bowiem święta paschalne, 
w czasie których zabija się prawdziwego Ba-
ranka, a Jego krwią poświęca domy wierzą-
cych. Jest to ta sama noc, w której niegdyś 
ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś
z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez 
Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która 
światłem ognistego słupa rozproszyła ciem-
ności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia 
wszystkich wierzących w Chrystusa na całej 
ziemi od zepsucia pogańskiego życia i mro-
ku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi
w społeczności świętych. Tej właśnie nocy 
Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 
zwycięzca wyszedł z otchłani.” (Exsultet) 
Święta Wielkanocne są zatem prawdziwą Pas-
chą, rzeczywistym wyprowadzeniem przez
Boga rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu,
a wprowadzeniem do »ziemi obiecanej«, 
której na imię »wolność«. Pascha Nowego 
Przymierza jest rzeczywistym »zmiażdżeniem 
głowy węża«, szatana, ojca wszelkiego kłam-
stwa. /Rdz 3, 15/ 
Jako Naród wybrany i umiłowany przez Boga, 
stajemy w blasku zmartwychwstałego Pana, 
Jezusa Chrystusa, wolni od zepsucia pogań-
skiego życia. Jezus z Nazaretu, Bóg-Człowiek, 
uwolnił nas od pogańskiego sposobu myśle-
nia, pogańskiego spostrzegania świata oraz 
pogańskich form realizacji naszego życia oso-
bistego i społecznego. Chrystus przez swoją 
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie wyprowa-
dził nas ze stanu »wrogości wobec Boga«, 
którymi byliśmy przez swój sposób myślenia 
i działania, a uczynił nas swymi przyjaciółmi, 
obfitującymi pełnią miłości i mądrości Ducha 
Świętego. /por Kol 1, 21/
Zjednoczeni z Bogiem przez miłość, chce-
my jeszcze raz, z zatroskaniem właściwym 
przyjaciołom Boga, spojrzeć na ludzkie życie. 
Trzeba nam, wciąż na nowo, zatrzymywać 
się nad ludzkim życiem, przede wszystkim
z uwagi na to, że Syn Boga, „zrodzony, a nie 
stworzony, współistotny Ojcu, dla nas i dla 
naszego zbawienia stał się człowiekiem”. 
Jest to prawda bardzo istotna, zważywszy, 
że od kilkudziesięciu lat prowadzona jest 
globalna wojna z ludzkim życiem. Od kilku-
dziesięciu lat, wszelkimi dostępnymi środka-
mi propagandowymi, ludzkie życie nie tylko 
zostało oszpecone, ale zostało ono ludziom 
obrzydzone. W czasie prowadzonych działań 

Prawdą, ale też jest naszym Życiem. Duch 
Święty, który „od Ojca i Syna pochodzi” jest 
Pocieszycielem, ale też Tym, który ożywia 
sobą wszystko, co istnieje. A zatem podję-
cie decyzji pójścia za Chrystusem, nie jest 
pójściem na »pewną śmierć«. Życie Jezusa 
Chrystusa nie kończy się bowiem śmiercią na 
Golgocie, lecz zmartwychwstaniem i wnie-
bowstąpieniem. 
Jezus żyje, ponieważ wiernie trwał przy źró-
dle Życia, jakim jest Bóg Ojciec. Jezus swoim 
zmartwychwstaniem najpotężniej i najwy-
raźniej objawił nam swego Ojca. Ojcostwo 
zaś jest źródłem życia. 
Każde życie, to przyrodzone, jak i nadprzyro-
dzone, wymaga troski. Życie nadprzyrodzone 
zaś jest swoistym gwarantem, zabezpiecze-
niem życia doczesnego, chroniącym go przed 
niszczeniem i wynaturzeniem. Sprowadzenie 
ludzkiego życia tylko do wymiaru doczesne-
go jest śmiercionośnym spłaszczeniem życia, 
zafałszowaniem go i okaleczeniem. 
W blasku zmartwychwstałego Jezusa, który 
zwyciężył śmierć, trzeba nam podjąć wyzwa-
nie, rzucane przez współczesny świat. Jeżeli 
Jezus Chrystus jest Życiem, to otoczmy troską 
Chrystusa. Jeżeli Bóg Ojciec jest źródłem Ży-
cia, to koniecznie otoczmy troską w naszym 
życiu Boga Ojca. Jeżeli Duch Święty jest Du-
chem Ożywiającym, to otoczmy troską Du-
cha Świętego. Człowiek zatem, który walczy 
z Bogiem, tak naprawdę walczy ze źródłem 
własnego życia. 
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec, Syn
i Duch Święty tak umiłował każdego czło-
wieka i każde ludzkie życie, „że Syna swego 
jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, 
to znaczy kto za Nim pójdzie, nie zginął, ale 
życie wieczne miał”. /J3, 16/ 
Wszystkim sługom ludzkiego życia – żołnie-
rzom Wojska Polskiego, Weteranom i Kom-
batantom, funkcjonariuszom Policji, Straży 
Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służby Cel-
nej, Biura Ochrony Rządu, Harcerzom oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli, a szczególnie 
tym, którzy z troską i miłością chronią ludzkie 
życie życzę, aby idąc za zmartwychwstałym 
Chrystusem, wiernie trwali przy Bogu, który 
jest źródłem Życia. Niech Zmartwychwstały 
– Żyjący na wieki, będzie zawsze źródłem 
pokoju, radości i nadziei w wypełnianiu ży-
ciowych zadań. Oby doświadczenie Jego mi-
łości i zbawiennej mocy było pomocą w cią-
głym dorastaniu do pełni człowieczeństwa
i umocnieniem w podejmowaniu codzien-
nych wyzwań.

+ Tadeusz PŁOSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego
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Ponieważ Chrystus dokonał dzieła odkupie-
nia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, 
głównie przez swoje Paschalne Misterium, 
gdy umierając zniweczył naszą śmierć,
a zmartwychwstając przywrócił nam życie, 
Triduum Paschalne jaśnieje jako główny 
punkt całego roku liturgicznego. Tak, jak 
niedziela zajmuje główne miejsce w tygo-
dniu, tak Uroczystość Paschy stanowi punkt 
główny w roku liturgicznym.

Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawią-
zują do Paschy – największych uroczystości 
religii żydowskiej. Odpowiednikiem aramej-

skiego słowa pascha jest w języku hebraj-
skim nazwa pesach, bliska znaczeniowo 
polskiemu wyrazowi przejście.

Od Wielkiego Czwartku Kościół przeżywa 
trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym. 
Zatrzymujemy się i wyciszamy, by świętować 
Paschę Pana Jezusa. Najpierw odczytujemy 
znaczenie Paschy Izraelitów. Ich wyjście 
z ziemi niewoli, zawarcie Przymierza z Bo-
giem na Synaju i przejście do Ziemi Obie-
canej odczytujemy jako zapowiedź Wyjścia 
– Przymierza – Przejścia dokonanego przez 
Jezusa Chrystusa. Śmierć Jezusa, następują-

ca po Jego wydaniu w Wieczerniku, i Jego 
Zmartwychwstanie, następujące po śmierci 
na Krzyżu – jawią się nam jako wyjątkowe
i jedyne. Tylko Jezus tak jasno mówił, że wy-
szedł od Ojca i wraca do Ojca.

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania 
Pańskiego rozpoczyna się Mszą św. wieczor-
ną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek,
a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwych-
wstania, zaś jego ośrodek stanowi Wigilia 
Wielkanocna, którą uważa się za „Matkę 
wszystkich świętych wigilii” (św. Augustyn).

Msza św. Wieczerzy Pańskiej
– Wielki Czwartek

Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, ustano-
wienia Najświętszej Ofiary i Sakramentu Ka-
płaństwa, równocześnie jest to dzień Ogrój-

„Prowadzeni przez liturgię, módlmy się do Pana Jezusa, aby świat zobaczył i uznał, że dzięki 
Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu to, co uległo zniszczeniu, zostaje odbudowane, to, 
co było stare, odnawia się, i wszystko powraca – jeszcze piękniejsze – do swej pierwotnej 
doskonałości”.

Jan Paweł II

1.
Nurtów mijania nie zatrzymasz. Jest ich wiele,
biegną wokół, tworzą pole, w którym przemijasz sam,
pogodzony, bo jednak coś wzbiera,
bo rośnie wokoło świat.
I we mnie
coś zostaje z dziedzictwa i coś z zapowiedzi:
nurt mijania jest też nurtem wzbierania.
Tych nurtów nie wytrzymasz do końca,
pójdą dalej – sam opadniesz poniżej, to wiesz
na pewno
i w proch się obrócisz, to wiesz
na pewno –
istniejesz stale ku śmierci, istniejąc wciąż ku przyszłości,
ona stale wstępuje w twój nurt.
Czy wyzwoli cię z pól przemijania?
czy odbierze istnieniu całą przeszłość i przyszłość zarazem?

2.
Mysterium paschale –
tajemnica Przejścia,
w której
jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci –
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą.
Tajemnica – to zapis głęboki
dotychczas nie odczytany do końca,
poczuwany, niesprzeczny z istnieniem
(czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć?).
Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis
i odczyta, i sprawdzi na sobie,
i PRZEJDZIE –
wówczas dotykamy śladów
i przyjmujemy sakrament, w którym pozostał
Ten, co odszedł...
i przemijając nadal ku śmierci,
trwamy w przestrzeni tajemnicy.

3.
Nurtów mijania nie zatrzymasz. Jest ich wiele. (...)

4.
JEDEN z nas wielu
przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania
i zmienił kierunek pola, w którym przemija każdy,
samotna wielkość w osnowie całego stworzenia
i niepowtarzalna.
To Przejście nazywa się PASCHA –
mysterium:
biegli naprzód do groty, w której trzymano zwierzęta.
jak w szopie – i podążali z daleka za gwiazdą,
biegli później do grobu, który okazał się pusty
i napełniony światłością,
a potem szli stromo w górę od potoku Cedron w dolinie,
pod urwiskami miasta, na których zadali Mu śmierć.
– I oto wszystkie ogniwa śmierci własnej
(dolina, potok, zbocze, urwisko i wreszcie to miasto)
rozdzielił –
i nie tylko kamień grobowy, lecz całą tę ziemię
odsuwa,
przemieniając poła mijania,
choć nadal spadają tak samo nurty potoku Cedron
i nurt krwi w ciele człowieka nadal steruje
w kierunku śmierci.
Zapoczątkował w nich miejsce urodzin
i miejsce życia odsłonił w każdym człowieku,
które przerasta nurt mijania,
które przerasta śmierć.
To miejsce, światem wzbierającym otoczone,
opiera się śmierci: ono też przyjmuje zmartwychwstanie
jako najprostszą niewiedzę i pełnię wiary,
jako zaczyn,
który wzbieraniu świata zadaje kłam.

(za: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty,
Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 92-94)

Jan Pawe³ II
Misterium Paschalne

Wydarzenia zbawcze Wielkiego Tygodnia
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ków, którzy przeżyli koszmar wywózek, ła-
grów, poniewierki, aby wreszcie – po ukła-
dzie Sikorski-Majski – doświadczyć odmiany 
losu. Z różnych punktów „nieludzkiej zie-
mi”, czasami oddalonych o tysiące kilome-

„Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasno-
ścią Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” (Exsultet).
W Wigilię Paschalną rozbrzmiewa ten starożytny hymn, głoszący radość „obietni-
cy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa”
(Dz 13, 32-33). Od pustego grobu Jezusowego biegnie radosna proklamacja św. Marii 
Magdaleny: „Widziałam Pana” (J 20,18), świadectwo historycznego i transcendent-
nego wydarzenia – Zmartwychwstania Chrystusa, „pierworodnego pośród umar-
łych” (Kol 1,18). Kościół, przeżywając Misterium Paschalne, głosi radosną nowinę,
że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” (Łk 24, 34). W dziejach 
duszpasterstwa wojskowego bywały takie sytuacje, kiedy radosne orędzie o Zmar-
twychwstawaniu Pańskim głoszone było w warunkach szczególnych. W roku jubile-
uszu 90-lecia utworzenia Biskupstwa Polowego przypomnijmy dwa wojenne Święta 
Wielkanocne związane z posługą pasterską ks. bp. gen. dyw. Józefa Gawliny. 

Rezurekcja w Teheranie
W wojennej biografii bp. Józefa Gawliny 
specjalne znaczenie ma jego apostolska 
podróż do Rosji, do formującej się tam
Armii gen. Władysława Andersa, do roda-

trów, przybywali do polskiego wojska for-
mującego się w Rosji centralnej (Buzułuk), 
w Kazachstanie i Uzbekistanie, w którym 
„panował duch polski, przestrzegano zwy-
czajów ojczystych, wielkie sprawy ojczyzny 
łączone były ze sprawami Bożymi”. Moż-
na sobie wyobrazić jak dużym duchowym
przeżyciem było dla nich spotkanie z Bisku-
pem Polowym, który był znakiem ojczyzny, 
a jako następca apostołów świadkiem Chry-
stusowej nadziei. 
W swą podróż apostolską do Rosji biskup 
Gawlina wyruszył w styczniu 1943 roku,
w towarzystwie kapelana, o. Marcina Chro-
stowskiego, dominikanina. Odbywał ją naj-
pierw drogą morską, a potem – nad Afryką 
– lotniczą. Szczególnie ten ostatni, lotniczy 
etap, pozostawił mocne wrażenia, które po 
latach opisywał w swych Wspomnieniach: 

90 lat Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Bracia! Polska Zmartwychwstanie! Alleluja!
Wojenne procesje rezurekcyjne biskupa Józefa Gawliny

ca i pojmania Pana Jezusa. Wielki Czwartek 
to dzień jedności i miłości. W tym dniu jed-
nano pokutników, by mogli zasiąść wspól-
nie do stołu eucharystycznego. Koncelebra 
uwypukla jedność kapłaństwa, wspólnoty 
całego Ludu Bożego. Obrzęd umywania 
nóg wskazuje na źródło tej jedności: miłość 
i pokorę. Wieczorna adoracja to trwanie
z Chrystusem na modlitwie w Ogrójcu, to 
rozważanie Jego Męki, zdrady Judasza, 
sądu, zaparcia się Piotra. 

Liturgia tego dnia jest nazwana szczególnie 
liturgią miłości. „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego dał, aby każdy kto
w niego uwierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). Bóg daje się ludziom pod 
postacią chleba, klęka przed nimi, aby umywać 
im nogi i wydaje się dobrowolnie na śmierć. 
W odpowiedzi na miłość Boga, człowiek powi-
nien otworzyć swe serce i oddać mu siebie.

Liturgia Męki Pańskiej – Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Chrystu-
sa. Zbawiciel oddaje życie za nas, dokonując 
na krzyżu dzieła odkupienia. Atmosferę tego 
dnia cechuje szczególna powaga. Myśli i ser-
ca wierzących kierują się na Golgotę, gdzie 
dokonuje się misterium walki życia ze śmier-
cią. W tym dniu Kościół nie sprawuje Naj-
świętszej Ofiary. Obrzędy liturgiczne mają 
jednak strukturę podobną do Mszy św. –
liturgia słowa z opisem Męki Pańskiej zakoń-
czona jest uroczystą modlitwą powszechną, 
podwyższenie i adoracja krzyża, Komunia 
św. oraz przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu do tzw. Grobu Pańskiego.

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego

Po bolesnej Męce i Śmierci na krzyżu, ciało 
Jezusa zostaje złożone w grobie. Wejście do 
grobu zostaje zamknięte kamieniem. Jednak 
śmierć nie zapanowała nad Nim. Zbawiciel 
wstaje po trzech dniach i jako Zmartwych-
wstały Pan posyła swoich Apostołów, aby 
nieśli całemu światu tę radosną nowinę. 
Kościół czci to wydarzenie w sposób naj-
bardziej uroczysty. Poprzez znak światła i 
wody, przez rozważanie Bożego planu zba-
wienia w liturgii słowa, wierni odkrywają 
bogactwo darów Zmartwychwstałego Pana. 

Liturgia tego dnia rozpoczyna się uroczystą 
Wigilią Paschalną, w której po raz pierwszy 
rozbrzmiewa radosne Alleluja, rozlegają się 
dzwony, a Kościół przeżywa radość Zmar-
twychwstania i głosi chwałę Chrystusa. 
Wielkim przeżyciem jest także procesja re-
zurekcyjna, która może odbyć się zaraz po 
Wigilii Paschalnej lub przed pierwszą Mszą 
św. w dzień Zmartwychwstania. Triduum 
Paschalne kończy się nieszporami Zmar-
twychwstania Pańskiego, a przedłużeniem 
tych uroczystości jest Oktawa Zmartwych-
wstania. 

Ks. ppor. Tomasz Krawczyk
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z nisko lecącego samolotu oglądał pożar 
dżungli, stada słoni, sieć irygacyjną Egip-
tu... 4 marca przybył do Kairu. Musiał prze-
rwać na jakiś czas podróż; z Rosji nadeszły 
niepomyślne wiadomości: wybuchła tam 
epidemia tyfusu, władze sowieckie zaczę-
ły aresztować delegatów polskiego rządu 
pełniących swoją misję w różnych rejonach 
Związku Sowieckiego. Przymusowy postój 
pozwolił Biskupowi na zwiedzenie Ziemi 
Świętej, po pewnym czasie przez Bagdad 
udał się do Teheranu. 
Zetknął się tam po raz pierwszy z roda-
kami: żołnierzami i cywilami, przybyłymi
z Rosji sowieckiej pierwszymi transportami 
ewakuacyjnymi, bowiem na mocy ustaleń 
angielsko-sowieckich postanowiono Armię 
Polską przenieść do Iranu. „Był to obraz 
nędzy. Przeważnie chorzy, wychudzeni, (...) 
spragnieni pociech religijnych garnęli się 
do spowiedzi, do nabożeństw”. To właśnie 
tam, wśród ciężko doświadczonych roda-
ków, wśród żołnierzy ze zorganizowanej
w Teheranie polskiej szkoły lotniczej, 4 kwiet-
nia 1942 roku, Biskup Polowy głosił chwałę 
Zmartwychwstałego Pana. Na kartach Wspo-
mnień utrwalił obraz procesji rezurekcyjnej; 
szedł z monstrancją wśród ustawionych 
na dziedzińcu szkoły lotniczej w dwusze-
regu żołnierzy; „śpiewających Wesoły nam 
dziś dzień nastał, podczas gdy łzy spływały
z ich oczu. W sąsiednim obozie cywilnym, 
do którego dolatywały dźwięki naszej pie-
śni, stali wszyscy przy oknach i murach, żeby 
przynajmniej w ten sposób w rezurekcji 
uczestniczyć”. W obozie tym, w uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego, bp Alcide 
Marina, delegat apostolski w Iranie, odpra-
wił Mszę świętą, a biskup Gawlina wygłosił 
kazanie. Zakończył je słowami: „Widziałem 
kiedyś obraz przedstawiający chwilę, kiedy 
Pan Jezus zwycięsko z grobu powstaje. Wy-
raz Jego oblicza jest surowy, jak ze spiżu. 
Wysoko dzierży swój sztandar zwycięstwa, 

by sądowi podać tych, co go wtrącili do 
grobu. Zatknij, Panie Jezu Chryste, sztan-
dar rezurekcyjny już wkrótce na Cytadeli 
warszawskiej w dowód zwycięstwa nad pie-
kłem, szatanem i barbarzyńcą! Bracia! Pol-
ska zmartwychwstanie! Alleluja!”.
19 kwietnia Biskup Gawlina wyleciał z Tehe-
ranu do Rosji, rozpoczynając swą historycz-
ną pasterską wizytację Armii gen. Władysła-
wa Andersa. 

Procesja ze zbombardowanej
Katedry

Dwa lata później biskup Józef Gawlina zna-
lazł się w Italii na wojennym szlaku II Kor-
pusu. Wizytował jednostki w ich miejscach 
postoju, obozy dla Polaków z Pomorza

i Poznańskiego, jeńców z armii niemieckiej, 
przygotowujących się do służby w II Kor-
pusie, pozycje artyleryjskie w pobliżu fron-
tu, pełnił intensywną posługę kapłańską
w okresie wielkopostnym: „Spowiedź wiel-
kanocna z udziałem stu procent żołnierzy” 
– zanotował. 
W miejscowość Bojano, położonej w cen-
tralnych Włoszech, w regionie Molise, 
okaleczonej podczas niedawnych działań 
wojennych, w Wielką Sobotę wieczorem po-
prowadził procesję rezurekcyjną. Wyruszyła 
ze zbombardowanej, obróconej w gruzy 
katedry, „z której pozostała właściwie lewa 
ściana i ołtarz z figurą Matki Bożej Bolesnej. 
Za mną szła nasza generalicja z gen. Ander-
sem na czele, na placu katedralnym stał roz-

ciągnięty pułk piechoty. Ludność 
włoska klęczała”. Do wielu serc 
trafiły wtedy słowa wielkanocne-
go listu pasterskiego Biskupa Po-
lowego: „Wielkanoc przypomina 
nam owo największe zwycięstwo 
Boże – zwycięstwo nad śmiercią. 
Ten który piekielne moce zwojo-
wał, nieprzyjaciół podeptał, nad 
nędznymi zlitował się, nie zapo-
mni ani o Was, ani o Kraju Wa-
szym. On widzi Wasza tęsknotę, 
tuli Wasze modlitwy do swego 
Boskiego Serca”. 
Niespełna miesiąc później rozpo-
czął się zwycięski szturm: „Bóg 
dał zwycięstwo. Na Monte Cassi-
no powiewa sztandar polski” 
– tymi słowami biskup Józef Gaw-
lina rozpoczął swój list pasterski 
wystosowany w uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego – 28 maja 
1944 roku.
(cytaty w tekście pochodzą z książ-
ki: arcybiskup Józef Gawlina, Wspo-
mnienia, Katowice 2004)

 Jędrzej Łukawy
W oczekiwnaiu na audiencję u papieża Piusa XII. Biskup Gawlina i gen. Władysław Anders w otoczeniu 
delegacji zołnierzy II Korpusu Polskiego

Biskup Polowy WP Józef Gawlina „na święconym” w centrum szkolenia armii polskiej
we Francji, Wielkanoc 1940 r.
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Jak zwykle nie zawiedli młodzi ludzie. Krzą-
tali się przy układaniu krzyża ze zniczy, który 
rósł w oczach. A ulica Jana Pawła II zamie-
niała się w świetlisty szlak ze zniczy, jak co 
roku od czterech lat. Uprzywilejowane miej-
sce przy ołtarzu, gdzie sprawowana była 
Eucharystia o godz. 20, zajęli obok vipów 
niepełnosprawni na wózkach, których z taką 
miłością zawsze przytulał.
„Papież przekonywał, że świata nie zbawi 
żadna magiczna formuła, ale program za-
warty w Ewangelii i żywej tradycji Kościoła” 
– mówił abp Henryk Hoser.
Pamiętając o Jego prośbie: módlcie się za 
mnie za życia i po śmierci, przeżywając ta-
jemnicę świętych obcowania, wierny lud 
Warszawy modlił się o beatyfikację i dzięko-
wał za Jego życie. 
Do wierności nauczaniu Jana Pawła II, któ-
rym karmił nas przez 27. lat pontyfikatu, 
wezwał abp Henryk Hoser, ordynariusz war-
szawsko-praski podczas uroczystej Mszy św. 
sprawowanej na stołecznym Placu Piłsud-
skiego. Liturgii przewodniczył metropolita 
warszawski abp Kazimierz Nycz w koncele-
brze z biskupami warszawskimi: Prymasem 
Glempem, Bp. Jareckim oraz Nuncjuszem 
Apostolskim abp. Józefem Kowalczykiem. 
Abp Heryk Hoser powiedział w homilii, że 
poprzez cały pontyfikat Jan Paweł II przygo-

towywał chrześcijan do trzeciego tysiącle-
cia, zaś w liście apostolskim „Novo millennio 
inneunte” prosił ich, by wzięli odpowiedzial-
ność za świat XXI wieku. 
Dodał, że pomimo upływu lat, program 
Ewangelii jest wciąż ten sam: „to świętość 
i modlitwa, to głoszenie miłości w świecie 
miłości spragnionym”. 
Abp Hoser podkreślił, że przez 27 lat swe-
go pontyfikatu Jan Paweł II karmił wiernych 
„mocnym i jasnym słowem głoszonym pod 
wszystkimi szerokościami geograficznymi”. 
Hierarcha zwrócił uwagę, że polski Papież 
był, począwszy od wczesnego kapłaństwa 
aż do śmierci, Dobrym Pasterzem, zaś
w swoim cierpieniu upodabniał się do swe-
go Nauczyciela i Mistrza, Jezusa Chrystusa. 
Swoją homilię abp Hoser zakończył słowami: 
„Janie Pawle II wielki, módl się za nami!”. 
Po Mszy św. słowo do zgromadzonych na 
Placu Piłsudskiego wygłosił nuncjusz apostol-
ski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Powiedział 
on, że przykład Jana Pawła II wskazuje, iż je-
dyną bronią, którą można osiągnąć zwycię-
stwo jest dialog oparty na miłości bliźniego 
i poszanowanie jego niezbywalnej godności. 
Abp Kowalczyk dodał, że Jan Paweł II był da-
rem dla Polski, Europy i całego świata. 
Po zakończeniu Mszy św. kilkanaście tysięcy 
wiernych wzięło udział w czuwaniu, pod-

4. rocznica śmierci Jana Pawła II

Już o godz. 16 na Placu Piłsudskiego zaczęli gromadzić się ludzie. Z telebimów 
popłynęły wspomnienia znanych i mniej znanych. Bo w ich sercach zostawił ślad 
tej Miłości, która jemu wszystko wyjaśniła. Cytat z mistycznego wiersza Karo-
la Wojtyły „Miłość mi wszystko wyjaśniła” był głównym motywem obchodów
4. rocznicy śmierci Jana Pawła II. 

Abp Hoser: karmi³ nas mocnym 
i jasnym s³owem

czas którego czytano fragmenty „Dziennicz-
ka św. Faustyny”. W godzinie śmierci Jana 
Pawła II – o 21.37 – jego pamięć uczczono 
minutą ciszy. Zapalono też uroczyście pa-
miątkowy znicz sporządzony z tysięcy zniczy 
przyniesionych tu przed czterema laty, tuż 
po śmierci polskiego papieża. 
Następnie modlitwę o beatyfikację papieża 
Wojtyły poprowadził metropolita warszaw-
ski abp Kazimierz Nycz. Zakończył ją słowa-
mi nadziei, iż już niedługo wierni będą mo-
gli modlić się do Boga za wstawiennictwem 
polskiego papieża. 
Centrum Myśli Jana Pawła II – główny or-
ganizator warszawskich obchodów – uru-
chomiło także specjalną stronę internetową 
www.centrumjp2.pl/2kwietnia. Jest to miej-
sce wymiany myśli, umożliwiające każdemu 
osobistą wypowiedź na temat, kim był dla 
niego Jan Paweł II. 

(jes) 
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Polacy przy grobie
Jana Paw³a II

Kilkuset Polaków i świeckich, włoskich współ-
pracowników Jana Pawła II modliło się rano 
2 kwietnia w Watykanie o dar wyniesienia go 
do chwały ołtarzy. Porannej Eucharystii przy 
grobie Sługi Bożego przewodniczył kard. 
Stanisław Dziwisz. Koncelebrowało 70 ka-
płanów, w tym kard. Stanisław Ryłko, arcy-
biskup nominat Jan Pawłowski oraz biskupi: 
Antoni Dydycz, Stefan Cichy i Marek 
Mendyk. – Jan Paweł II był wybitnym 
świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii 
– podkreślił w homilii kard. Dziwisz, 
zaznaczając, że jego misja nie skoń-
czyła się w dniu śmierci.
Zauważył coraz bardziej utrwalający 
się i uderzający fakt, że misja Jana 
Pawła II nie skończyła się 2 kwietnia 
2005 r. „Ona z roku na rok przybie-
ra coraz dojrzalsze formy. My sami, 
przybywający do grobu z roku na rok 
wzrastamy w świadomości daru, jaki 
otrzymaliśmy w osobie tego, którego 
przez 27 lat nazywaliśmy Piotrem 
naszych czasów” – podkreślił były 
papieski sekretarz. Kardynał Dziwisz 
zachęcił, aby kolejna rocznica śmier-
ci Jana Pawła II odnowiła pragnienie 
zachowania nauki Chrystusa oraz 
gotowość pogłębiania więzi w Ko-
ściele.
Do modlących się przy grobie dołą-
czył m.in. kard. Tarcisio Bertone.

Kraków
Już od 8 rano podczas Mszy św. w ka-
tedrze na Wawelu krakowianie modli-
li się o rychłą beatyfikację Jana Paw-
ła II. Przed południem w Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” od-
było się sympozjum naukowe „Bierz-
mowanie dziejów. 30. rocznica 1 piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”. 
Prelegenci omawiali kontekst spo-
łeczno-polityczny i eklezjalny piel-
grzymki oraz jej etyczne przesłanie.
W samo południe pod pomnikiem 
Jana Pawła II na dziedzińcu Pałacu Ar-
cybiskupów Krakowskich krakowianie oddali 
hołd Janowi Pawłowi II. Uroczystości rozpo-
częły się od modlitwy Anioł Pański, której 
przewodniczył bp Jan Zając. Przy dźwiękach 
werbli biało-żółte wieńce i wiązanki złożyły 
delegacje władz miejskich, wojewódzkich
i samorządowych, Bractwo Kurkowe, pra-
cownicy Kurii Metropolitalnej i Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, kwiaciarki 
oraz grupa przedszkolaków. Orkiestra woj-
skowa zagrała „Barkę” i „Czarną Madonnę”,
a wartę honorową pod pomnikiem zacią-
gnęli żołnierze Wojska Polskiego.
W Krakowie zainaugurował swoją dzia-
łalność katolicki portal społecznościowy 
www.franciszkanska3.pl. Ma on gromadzić 
wszystkich, którzy szukają w Internecie ka-

jest Polska partyjna, nasz naród podzielony 
i skłócony, Polska nędzy i niesprawiedliwo-
ści społecznej, Polska targana kłótnią swych 
dzieci” – wołał kaznodzieja i za Janem Paw-
łem II powtórzył, że Europa potrzebuje Pol-
ski głęboko wierzącej i świadomej swej roli 
wyznaczonej przez Opatrzność.
Po Mszy św. z udziałem wielu pielgrzymów 
i wiernych archidiecezji częstochowskiej uro-
czysta procesja ze światłem przeszła na Ba-

stion św. Trójcy, gdzie znajduje się po-
mnik Jana Pawła II. Tam odtworzone 
zostały papieskie słowa z 13 czerwca 
1987 r., w których powierzał Jasnej 
Górze sprawy Kościoła i wiarę, zwłasz-
cza w miejscach, gdzie jej wyznawanie 
jest najtrudniejsze.
Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bo-
żej poprowadził abp Stanisław No-
wak. Metropolita częstochowski mo-
dlił się rychłą beatyfikację Jana Pawła II
i o cierpliwość dla nas wszystkich
w oczekiwaniu na wyniesienie Go na 
ołtarze. Prosił, aby dziedzictwo du-
chowe świętego Papieża nie zostało 
zmarnowane.

Podhale
W wielu miejscach na Podhalu 2 kwiet-
nia o godzinie 21.37 zostały zapalone 
ogniska – watry pamięci o śmierci Jana 
Pawła II. Wydarzenie to upamiętniło 
także wiele uroczystości religijnych
i koncertów w różnych miejscach
w regionie. Grupa młodych zako-
piańczyków oświetliła także krzyż na 
Giewoncie w godzinie odejścia Gazdy 
Świata. Na postumencie powiewają 
również papieskie flagi.
Uroczystości związane z 4. rocznicą 
śmierci Jana Pawła II odbyły się jak 
zawsze w Sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. Tam
o 21.37 rozpoczęło się specjalne na-
bożeństwo, została zapalona także 
watra. Podczas modlitwy nie zabrakło 
kapeli góralskiej. Wokół sanktuarium 
rozwieszono papieskie flagi. Przed 
pomnikiem Jana Pawła II zapalono 

kilkaset zniczy.
Wieczorem zaś uroczystości rozpoczęły się
w nowotarskiej parafii „Na Równi Szafarskiej” 
– której w przyszłości patronem będzie Jan 
Paweł II. O godzinie 20 zapłonęła watra przy-
gotowana przez Związek Podhalan. Z okazji 
4. rocznicy śmierci Jana Pawła II na krzyżu na 
Giewoncie zawisły flagi papieskie.
Z kolei o 21.37 krzyż na Giewoncie został 
podświetlony. Agregat prądotwórczy wynio-
sła grupa młodych zakopiańczyków, którzy 
na szczyt wędrowali od rana. Z powodów 
trudnych warunków i dużego zagrożenia la-
winowego, musieli wędrować inną, dłuższą 
drogą.

Oprac. kes

W całej Polsce modlono się
o beatyfikację Jana Pawła II

tolickiego spojrzenia na społeczeństwo,
kulturę, politykę i inne dziedziny życia. 
Wieczorem pod „papieskim oknem” przy 
Franciszkańskiej 3 oraz na Plantach zgro-
madziły się tysiące mieszkańców Krakowa.
W godzinę śmierci Jana Pawła II, o 21.37, roz-
legł się dźwięk dzwonu Zygmunta. Modlitwę 
w intencji rychłej beatyfikacji papieża Wojty-
ły poprowadził krakowski biskup pomocniczy 
Jan Zając.

Jasna Góra
Msza św. dziękczynna za pontyfikat Jana 
Pawła II, modlitwa przed Cudownym Obra-
zem Matki Bożej o Jego rychłą beatyfikację 
oraz uroczyste Te Deum uwieńczyły na Jasnej 
Górze obchody 4. rocznicy śmierci papieża
z Polski.
Wspólnotowej Eucharystii w Kaplicy Matki 
Bożej z udziałem Generała Zakonu Paulinów, 
przewodniczył o. Roman Majewski, przeor
Jasnej Góry. Przywołując słowa z ostatniego li-
stu Ojca Świętego napisanego tuż przed śmier-
cią z okazji 350. rocznicy zwycięskiej Obrony 
Jasnej Góry o. Majewski wzywał do budowa-
nia jedności i solidarności wśród Polaków.
„Dziś potrzeba Polakom nade wszystko 
zgody i pojednania, bo komu potrzebna 

Nowy portal w internecie franciszkanska3.pl, flagi 
papieskie na Giewoncie, papieski apel na Jasnej 
Górze i modlitwa pod jego pomnikiem to tylko 
niektóre z inicjatyw, jakie przygotowano z okazji
4. rocznicy śmierci Jana Pawła II. W całej Polsce mo-
dlono się o jego rychłą beatyfikację podczas Mszy 
św. a wieczorem na modlitewnych czuwaniach, 
których kulminacja nastąpiła o 21.37 – w godzinie 
śmierci Papieża. Polacy uczcili wówczas pamięć
Papieża modlitwą w ciszy i zapalając znicze.



9

Książka „Najbardziej lubił wtorki”, wyda-
na przez krakowskie Wydawnictwo M, jest 
owocem rozmów przeprowadzonych przez 
Brygidę Grysiak z metropolitą lwowskim 
abp. Mieczysławem Mokrzyckim latem 
2008 r. we Lwowie. Na promocję książki, 
z udziałem abp. Mieczysława Mokrzyckie-
go, przybyli m.in. metropolita warszawski, 
Abp Kazimierz Nycz, bp Stanisław Kędziora, 
duchowni, siostry zakonne i liczne grono 
dziennikarzy. Dyrektor Wydawnictwa M,
Judyta Syrek opowiedziała o okoliczno-
ściach powstania książki, która w zamierze-
niach wydawnictwa miała być poświęcona 
modlitwie w życiu Jana Pawła II. – Reszta to 
już zasługa redaktor Brygidy Grysiak, pod-
kreśliła, dyr. Syrek. 
Dziennikarka TVN24 zaprezentowała frag-
menty rozmowy z Abp. Mokrzyckim, pod-
kreślając, że atmosfery tej lwowskiej rozmo-
wy, niestety, nie uda się zrekonstruować. 
Dziennikarkę uderzyła wielka skromność
i pokora Abp. Mokrzyckiego. – „Piękny, bo 
dobry, prosty człowiek. Prosty w najlepszym 
tego słowa znaczeniu” – tak o swoim roz-
mówcy pisze redaktor Grysiak we wstępie 
do książki. Zapytana przez kolegów dzien-
nikarzy, którą część rozmowy uważa za naj-
trudniejszą, odpowiedziała: – Tę, w której 
jest mowa o ostatnich chwilach życia Jana 
Pawła II. Najtrudniejsza, ale jednocześnie 

najbardziej ubogacająca, bo to naj-
głębsze świadectwo pokory, odda-
nia i służby drugiemu człowiekowi. 
Ksiądz Mokrzycki całkowicie wsłu-
chany jest w potrzeby cierpiącego 
papieża, towarzyszy mu niepokój, 
„żeby nie zawieść”. 
Abp Mokrzycki mówił o wielkim 
spokoju, serdeczności i pogodzie 
ducha, które promieniowały od oso-
by Jana Pawła II. Wyjaśnił też, skąd 
to tytułowe wyróżnienie wtorku
w papieskim kalendarzu: – To był 
dzień wolny od spotkań; Ojciec świę-
ty mógł wtedy czytać książki, pisać 
homilie, encykliki, miał czas na kon-
takt z przyrodą. 
Codzienność papieska, którą odsła-
nia Abp Mokrzycki w rozmowie Bry-
gidą Grysiak miała różne odcienie. 
– Kiedy przeżywał jakieś kłopoty, zakładał 
pelerynkę, szedł na taras, odmawiał w sku-
pieniu Różaniec, Drogę krzyżową. Nie stro-
nił też od żartu, ale takiego, który rozwese-
la, ale nikogo nie dotyka. – Mieciu – mówił 
do młodego, bo 35. letniego Prałata – prała 
–cie mama czasem? 
Dyrektor Programów Katolickich TVP ks. 
Majewski zwrócił uwagę na sposób modli-
twy Jana Pawła II: – Papież dzień rozpoczy-
nał leżąc krzyżem, tak odmawiał Różaniec.

To postawa całkowitego zawierzenia i odda-
nia Bogu, wyraz osobistej pokory Jana Paw-
ła II. A przy tym lubił modlitwy proste i kon-
kretne (Litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Litanię Loretańską). – Czy w prywat-
nych rozmowach poruszał sprawy duchowe, 
mówił o Bogu? – pytał Abp. Mokrzyckiego
ks. Majewski. 
– Swoimi przemyśleniami na tematy ducho-
we nie dzielił się bezpośrednio; wolał raczej 
przelewać je na papier, mówił Abp Mokrzyc-
ki. Na modlitwie lubił konkret; konkretne 
osoby i intencje powierzał w modlitwie 
panu Bogu. Na klęczniku zostawiane były 
karteczki z intencjami, czasem do intencji 
dołączone były zdjęcia, wówczas czynił nad 
nimi znak krzyża. 
Nie zapominał o modlitwie w intencji osób, 
które go bezpośrednio otaczały. 
Zapytany przez dziennikarzy, skąd Jan Paweł II
czerpał wiedzę o bieżącej sytuacji w Pol-
sce, b. sekretarz Jana Pawła II powiedział, 
że zapraszani byli księża biskupi i politycy,
z którymi czy to przy posiłkach, czy w roz-
mowie bezpośredniej omawiane były pro-
blemy kraju. 
Z życzliwym uśmiechem przyjęte zostało 
dziennikarskie pytanie conieco „niedyskret-
ne”: – O co się, Ekscelencja, modli do Ojca 
świętego? 
– Powierzam sprawy posługi Kościołowi 
Lwowskiemu oraz modlę się o to, żebym był 
dobrym człowiekiem… 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Najbardziej lubi³ wtorki

 Abp Mieczysław Mokrzycki o codzienności Jana Pawła II 

Dziewięć lat żył w cieniu świętości. Tak dziś o swojej służbie drugiego sekre-
tarza osobistego Jana Pawła II mówi obecny Arcybiskup Lwowa Mieczysław 
Mokrzycki. – W tej książce („Najbardziej lubił wtorki”) starałam się pokazać 
przez pryzmat służby ks. prałata Mieczysława Mokrzyckiego codzienność 
Ojca świętego. Bo w tej codzienności wyrażała się świętość Jana Pawła II – 
mówiła na konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu dziennikarka TVN24 
Brygida Grysiak. 

Brygida Grysiak i Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki podczas prezentacji książki
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Pamięci „Rudego” i przyjaciół

w celu wydobycia dalszych informacji.
W „Kamieniach na szaniec” Heniek został 
przedstawiony jako ten, który zdradził
w śledztwie „Rudego”. Aleksander Kamiń-
ski nie dysponował jednak informacjami, 
że „Heniek” nie zdradził niczego Niemcom, 

a wszystkie materiały gestapowcy wydo-
byli ze znalezionych w jego mieszkaniu no-
tatek. Wmawianie „Rudemu”, że „Heniek” 
złamał się, było celowe dla wydobycia 
zeznań. W ataku dwóch akowców zosta-
ło śmiertelnie rannych, a jeden schwyta-
ny i później rozstrzelany. Niemcy stracili
4 zabitych (załoga spalonej więźniarki Ge-
stapo i policjant niemiecki z ulicy) i 9 ran-
nych. „Rudego” przeniesiono do oczeku-
jącego samochodu i odjechano z miejsca 
akcji.
Tylko jedenastu uczestników akcji dożyło 
końca II wojny światowej. Dowódca grupy, 
Tadeusz Zawadzki, zginął 20 sierpnia 1943 r.
w czasie rozbicia strażnicy granicznej w miej-
scowości Sieczychy. Odbity „Rudy” zmarł
30 marca 1943 r. na skutek obrażeń zada-
nych przez gestapowców w czasie przesłu-
chania, tego samego dnia, co Aleksy Dawi-
dowski…
W czasie Komunii św. organista Katedry Po-
lowej, Leszek Gorecki, zaintonował „Modli-
twę harcerską”.
O przesłaniu pokolenia uczestników Akcji 
pod Arsenałem dla następnych pokoleń 
mówił na zakończenie Mszy św. Ks. prałat 
Stefan Wysocki. Tym najważniejszym prze-
słaniem jest braterstwo, rozumiane jako 
przyjacielska więź, oparta na służbie dla 
innych i odpowiedzialności jeden za dru-
giego. – Takim wzorem przyjacielskiej służ-
by wobec młodszych pokoleń był ś.p. Druh 
„Świst” Sieradzki, którego młodzież harcer-
ska tak licznie pożegnała niedawno w Ka-
tedrze Polowej WP, przypomniał Ks. Stefan 
Wysocki, kapelan Szarych Szeregów.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Hymnem „Szarych Szeregów” rozpoczęła się Msza św. w Katedrze Polowej
w 66. rocznicę Akcji pod Arsenałem. W intencji żyjących i zmarłych uczestników 
legendarnej akcji z 26 marca 1943 r. modliła się wielopokoleniowa rodzina harcer-
ska. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Kanclerz Kurii 
Polowej, ks. kmdr. Leon Szot. – O miłości, która się spala w służbie dla bliżnich, 
o całopalnej ofierze pokolenia „kamieni rzuconych na szaniec” – mówił podczas 
Eucharystii, ks. Szot. Eucharystię sprawowałi razem z Kanclerzem Kurii Polo-
wej dwaj kapelani Szarych Szeregów – Ks. prałat Stefan Wysocki i Ks. Kanonik
Henryk Kietliński.

Kanclerz Kurii Polowej przypomniał w homi-
lii m.in. przebieg jednej z najważniejszych 
akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych 
Szeregów. Akcja pod Arsenałem znana jest 
m.in. z książki Aleksandra Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”. Jak przypomniał Ks. 
Szot, cytat ten pochodzi z wiersza „Testa-
ment mój” Juliusza Słowackiego, poety tak 
bliskiego m.in. Krzysztofowi Kamilowi Ba-
czyńskiemu, którego strofy również przy-
wołały etos pokolenia „Rudego”, „Orszy”
i „Zośki”: „Lecz zaklinam – niech żywi nie 
tracą nadziei /I przed narodem niosą oświa-
ty kaganiec; /A kiedy trzeba, na śmierć idą 
po kolei /Jak kamienie przez Boga rzucane 
na szaniec” (J. Słowacki,Testament mój).
Akcja, przeprowadzona 26 marca 1943 r. 
pod warszawskim Arsenałem, doprowadzi-
ła do uwolnienia harcmistrza Jana Bytnara 
„Rudego” oraz 25 innych więźniów poli-
tycznych, przewożonych przez Niemców
z siedziby Gestapo przy Alei Szucha na Pa-
wiak.
Akcją dowodzili Stanisław Broniewski „Or-
sza”, a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki 
„Zośka”.
W nocy z 18 na 19 marca 1943 r. Gesta-
po zaaresztowało komendanta Hufca 
Praga, Henryka Ostrowskiego ps. „He-
niek”. „Heniek” został poddany torturom 

Katedra Polowa: Msza św. w 66. rocznicę Akcji pod Arsenałem
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Myœli
nieprzedawnione

„Gdyby grób nie był tak ciemny i straszny,
gdyby koniec nie był tak ostateczny

– zmartwychwstanie nie miałoby swojego blasku”.
ks. Jan Twardowski

Niebanalne
życiorysy

Noniusz (właśc. Nuno) 
Alwarez Pereira urodził 
się 24 czerwca 1360 r.
w Cernache do Bomjar-
dim koło Serty (Portuga-
lia) jako potomek zna-
nego rodu rycerskiego. 
Mając 17 lat, ożenił się
z Eleonorą de Alvim.

Już cztery lata wcześniej rozpoczął służ-
bę rycerską. Brał udział w powstrzymaniu 
inwazji kastylijskiej. Dał się wtedy poznać 
jako odważny i impulsywny młodzieniec, 
co zapowiadało szybki rozwój jego kariery. 
Kiedy w 1383 r. zmarł król Fernardo I, nie 
zostawiając po sobie dziedzica, niepodle-
głość Portugalii znów była bardzo krucha. 
Noniusz jako jeden z pierwszych poparł 

starania brata zmarłego króla, Jana, mistrza 
zakonu Avis, o objęcie tronu. Jan, po swoim 
zwycięstwie nad Kastylijczykami w kwietniu 
1384 r., mianował Noniusza protektorem
i naczelnym dowódcą wojsk portugalskich.
Dzięki poparciu Noniusza w kwietniu 1385 r.
Jan został uznany przez zgromadzenie kró-
lewskie jako król Jan I. Noniusz zadał siłom 
Jana I Kastylijskiego decydującą klęskę pod 
Aljubarrota we wrześniu 1385 i nieco póź-
niej, w październiku, pod Valverde. W 1415 
dowodził wyprawą do Ceuty, która zapo-
czątkowała portugalską ekspansję na konty-
nent afrykański.
W 1423 r., po śmierci żony, Noniusz porzucił 
życie rycerskie i dworskie i postanowił wstą-
pić jako brat do zakonu karmelitów w ufun-
dowanym przez siebie klasztorze w Lizbo-

Błogosławiony Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik
nie. Przyjął wtedy imię Noniusza od Świętej 
Maryi. Zasłynął z gorliwej modlitwy, praktyk 
pokutnych i synowskiego oddania się Maryi. 
Pełnił też liczne dzieła miłosierdzia, szcze-
gólną troską otaczając osierocone dzieci.
Zmarł w opinii świętości w swoim klaszto-
rze w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia 
1431 r. w Lizbonie. Podczas trzęsienia zie-
mi w 1755 r. jego grób został zniszczony.
23 stycznia 1918 r. papież Benedykt XV be-
atyfikował go, stawiając go za wzór wszyst-
kim walczącym w pierwszej wojnie świa-
towej. W roku 1940 papież Pius XII ogłosił 
dekret, otwierający drogę do kanonizacji 
Noniusza. Jak dotąd nie została ona jednak 
jeszcze przeprowadzona ze względów dy-
plomatycznych. Droga do kanonizacji jest 
jednak nadal otwarta.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

„Nowe Cuda” to druga część bestsellerowej 
książki „Cuda z archiwum procesu beatyfi-
kacyjnego Jana Pawła II”, zawierającej świa-
dectwa ludzi z całego świata, którzy otrzy-
mali łaski za wstawiennictwem Jana Pawła II.
O swoich przeżyciach opowiadają wybitni 
artyści, m.in. Placido Domingo, Ennio Mor-
ricone oraz ludzie pracujący u boku Ojca 
Świętego: szef papieskiej ochrony – Enrico 
Marinelli, ceremoniarz papieski – ks. Konrad 
Krajewski, dawny mistrz celebracji litur-
gicznych – ks. prałat Piero Marini, fotograf 
– Grzegorz Gałązka i wielu innych. 

Świadectwa pochodzą z najbardziej wiarygod-
nego źródła, zostały bowiem wybrane spośród 
tysięcy listów i e-maili, które trafiają do biura 
postulacji ds. beatyfikacji Jana Pawła II w Rzy-
mie. Postulator procesu ks. Sławomir Oder, 
pisze we wstępie, że ich cechą wspólną jest do-
świadczenie „obecności, bliskiej, osobistej, peł-
nej serdeczności i ciepła”, z Janem Pawłem II.
Zadziwiająca jest ilość świadectw i ich „tema-
tyczna” różnorodność. Ludzie prosili Papieża
o uzdrowienie, o potomstwo, ale i o zwykłe 
codzienne sprawy: „Chciałabym Cię prosić, aby 
firma, w której pracuje mój tato, nie została 
zamknięta, ponieważ nie mielibyśmy z czego 
żyć” – napisała Ewelina.
Na uwagę zwraca rozdział poświęcony świa-
dectwom jakie pozostawili o Papieżu Polaku 
znani ludzie świata kultury. Ennio Morricone, 
kompozytor ścieżki dźwiękowej do wielu fil-
mów, nazywa Jana Pawła II „najważniejszym 
człowiekiem ubiegłego stulecia, który umiał 
prowadzić dialog polityczno-religijny, który 
zmienił oblicze Europy”.
Największe wrażenie pozostawiają wzrusza-
jące listy od dzieci 10-letni Michałek pisze do 
Ojca Świętego jak do kogoś bardzo bliskiego: 
„Papieżu, któryś jest w niebie, uszykuj tam jed-

no miejsce dla mnie. Kiedy przyjdę do Ciebie, 
to bardzo będę chciał pochodzić do górach
i pojeździć na nartach”. A dziewczynka Rosa 
z Włochy kończy swój list słowami: „Kocham 
Ciebie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bar-
dzo, bardzo, bardzo”. „Kiedy dorosnę, zrozu-
miem Twoje książki” – pisze Przemek.
Ostatni rozdział „Nowych Cudów” to wywiad 
ze znanym polskim kompozytorem, wokalistą 
Sewerynem Krajewskim. Do książki została 
dołączona płyta, na której piosenkarz śpiewa 
niektóre z wierszy Karola Wojtyły. Na uwagę 
zasługują kolorowe zdjęcia znanych fotografi-
ków pochodzące ze wszystkich okresów pon-
tyfikatu papieża. 

kes

Nowe Cuda, oprac. Aleksandra Zapotoczny,
Wydawnictwo św. Stanisława BM,
Kraków 2009, ss. 145

„Nowe Cuda” – Świadectwa z archiwum biura Postulacji
ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II
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– Dresy, „solary” (sztuczna opalenizna 
na solarium), i ja wśród nich?! Tragedia 
– myślałam, gdy znalazłam się w tym 
praskim liceum, gdzie raczej nie trafiały 
elity klasowe. – Boga nie ma! – wszyst-
ko we mnie krzyczało, bo gdyby był, 
to bym się dostała do wymarzonego
L LO Barbosy na Pradze, mówi dziś Ania, 
tegoroczna maturzystka. Przed nią naj-
ważniejsze decyzje młodości – wybór 
dalszej drogi.

Rekolekcje:
g³ód, têsknota i spotkanie

– Ta moja pierwsza wielka porażka to była 
masakra – opowiada Ania. Chociaż po-
czątki mojego buntu wobec Boga, wszyst-
kich i wszystkiego sięgają drugiej klasy 
gimnazjum. Miałam wtedy 15 lat, byłam 
w klasie sportowej, gdzie uczyły się też 
osoby z rodzin patologicznych, z bloków 
tzw. pekinu. Powoli zaczęłam przyswa-
jać sobie ich styl, wulgarny, agresywny.
W tym momencie mojego życia właściwie 
nie wiedziałam o co w tym życiu chodzi, 
chciałam czegoś więcej, chciałam być 
szczęśliwa. Ten bunt – to było takie moje 
szukanie sensu życia, szczęścia, chociaż 
nie wiedziałam jak i gdzie go szukać, więc 
błądziłam po omacku. Zaczęło się impre-
zowanie, złe towarzystwo, chłopaki, tro-
chę alkoholu, chociaż nie przesadzałam
z tym. Jak patrzę na tamtą siebie, to wi-
dzę złośliwą, ordynarną dziewuchę…
W wakacje po drugiej klasie gimna-
zjum Ania poszła z mamą i siostrą na 
pielgrzymkę do Częstochowy, a po niej 
wstąpiła do oazy. I gdy wydawało się, że
w sferze duchowej horyzont zaczyna się 
rozjaśniać... nastąpiła głębsza zapaść du-
chowa, przyszedł kryzys wiary.
– Ta lepsza część klasy dostała się do lep-
szego liceum, a ja nie... Wielkie rozczaro-
wanie i przede wszystkim pretensje do 
Pana Boga, bunt – na pewno Go nie ma. 
Jak mógł mi to zrobić!
Siedemnastoletni ból boli po siedemna-
stokroć:
– Ten mój stan przeniósł się oczywiście 
na lekcje religii. Niezależnie jaki temat się 
pojawił, byłam przeciw, zadawałam pro-
wokacyjne pytania, atakowałam: księża 
kradną, na mszy jest nudno.
Aborcja? Dlaczego jest grzechem? – prze-
krzykiwałam księdza. A dlaczego niby 
seks przedmałżeński jest grzechem? 
Ksiądz katecheta Marianin z Kościoła pw. 
Matki Bożej z Lourdes na tę moja agresję 
odpowiadał spokojem, z taką wielka cier-
pliwością i miłością tłumaczył. Nie zrażał 
się tą moją „wściekłością”. Tak naprawdę 
to przecież nie miałam takich poglądów.

Na jednej z lekcji religii ksiądz położył na 
ławce Ani ulotkę...
– I pewnie bym nie pojechała, gdyby nie 
ten tytuł: „Powołanie do bycia sobą”. Coś 
we mnie drgnęło; te słowa do mnie prze-
mówiły na tyle, że jeszcze na tej samej lek-
cji podeszłam do księdza: – Jadę. To była 
informacja o rekolekcjach wyjazdowych 
w Sulejówku, w domu Księży Marianów. 
Nie miałam pojęcia, że coś takiego jak re-
kolekcje wyjazdowe istnieje. Rekolekcje? 
To trzy dni w kościele, tak myślałam.
Mama Ani do tego pomysłu córki, choć 
jest osobą religijną, podeszła z matczyną 
troską i rozsądkiem, czyli bez entuzjazmu: 
– Jak to pojedziesz sama, nikogo przecież 
nie znasz?!
Są takie momenty w duchowej drodze 
człowieka… jak pierwsza miłość. Za-
chwyt, euforia, że dech zapiera. Stan 
podwyższonej emocjonalności, że fru-
wać się chce. Coś z atmosfery Góry Tabor 
– powiedzą teologowie. Ania rozpromie-
nia się cała, a wesołe ogniki z kominka, 
przy którym rozmawiamy, odbijają się
w jej oczach.
– Ja taka pełna złości do świata zostałam 
nagle wrzucona w ocean miłości, bezwa-
runkowej akceptacji. Znalazłam się wśród 
ludzi z innego świata. Rekolekcje prowa-
dził pan Jacek Dudzic z żoną, którzy zaj-
mują się ewangelizacją multimedialną. 
Pan Jacek Dudzic, jest członkiem mię-
dzynarodowej wspólnoty misyjnej 
ICPE. Usłyszałam tam takie zdanie, 
które było kluczem do mojego na-
wrócenia; zapadło we mnie najgłę-
biej: Bóg ma moje imię wyryte na 
swojej dłoni. Mnie?! – taką „niedo-
brą”. Bóg kocha aż tak bardzo, choć 
ja siebie ani nie kocham, ani nie ak-
ceptuję. Oczywiście, słyszałam wie-
le razy, że Bóg mnie kocha, ale to 
zdanie usłyszałam po raz pierwszy 
tak naprawdę wśród tych dobrych 
ludzi i coś się we mnie otworzyło. 
Zapragnęłam być taka jak oni. Prze-
cież tego szukałam, takiej miłości, 
to była odpowiedź na moje poszu-
kiwania sensu w tym wszystkim. 
Spotkałam Osobę – Boga miłości. 
Wróciłam. Ksiądz pyta: – No i jak 
było? A ja stoję taka cała szczęśli-
wa i nic. – Dobra, nic nie mów. Już 
wiem – wyczytał wszystko z mojej 
twarzy.

Czyje to rêce, czyje œlady?

Ania już wie, że prawdziwa miłość to 
nie tylko sama słodycz i błogostan.
– Po emocjach przychodzi czas na re-
fleksje. Zaczęłam się rozglądać i do-

Rozpoznaæ ten œlad
strzegłam, że Bóg to nie bliżej nieokreślony 
Ktoś, jakaś abstrakcyjna idea, ale Ktoś rze-
czywisty, kto działa, kocha, do kogo można 
się zwrócić bezpośrednio jak do kogoś bli-
skiego.
To nie jest tak, że po nawróceniu znikają 
wszystkie dotychczasowe grzechy, nawyki, 
mechanizmy kierujące naszym postępowa-
niem..
Wiara to nie czarodziejska różdżka: dotknie-
cie-zniknięcie. To, bywa, czasem dramatycz-
ny trud wierności:
– Na rekolekcjach oazowych pierwszego 
stopnia usłyszałam taką opowiastkę, która 
uświadomiła mi coś głębiej, lepiej. Drogą 
obok siebie idą Pan Jezus i człowiek. Na tej 
życiowej drodze widać odciśnięte dwie pary 
stóp. W pewnym miejscu został tylko ślad 
jednej pary stóp: – Dlaczego wtedy, gdy było 
mi najtrudniej, cierpiałem, Ty mnie opuści-
łeś? – pyta człowiek. – Nie opuściłem Cię 
nigdy – odpowiada Pan Jezus. To są moje 
stopy, bo wtedy niosłem cię na rękach. Na 
tych rekolekcjach przemyślałam to głęboko 
i przemodliłam… Najgłębsze odkrycie: Bóg 
trzyma mnie w ramionach, gdy jest najcię-
żej, gdy ból przekracza moje ludzkie siły.
Wiara to łaska nowego spojrzenia na siebie, 
życie i ludzi – dzieli się swoimi przemyślenia-
mi Ania. – Zaczęłam się zastanawiać, skąd 
we mnie tyle agresji, nastawienia na atak. 
Walka ze złymi nawykami trwa, bo te me-
chanizmy są przecież wpisane w naszą psy-

– O co w tym życiu chodzi – zaczęłam się zastanawiać. Kim naprawdę jest Ten Jezus,
mówi osiemnastoletnia Ania, stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II.

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r., Plac Piłsudskiego:
Obchody 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II, zorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II



13

chikę. Zaczęłam więc świadomie pracować 
nad sobą. To było raczej wewnętrzne zma-
ganie ze sobą, bo zaraz po nawróceniu nie 
miałam jeszcze przyjaciół bliskich duchowo, 
którym mogłabym się zwierzyć. Zresztą to 
wszystko było takie świeże; więcej emocji 
niż poukładanej refleksji – mówi Ania…
Dobrze jest, jeśli wtedy jest ktoś obok, ufor-
mowany duchowo, kto czuwa na tym racz-
kowaniem duchowym: 
– W moim wypadku to był ksiądz katecheta, 
któremu zadawałam mnóstwo pytań.
Kolejny krok – już w stronę wspólnoty,
w stronę innych ludzi – to były szkolne re-
kolekcje wielkopostne. To po nich w moim 
życiu zaczęło się dużo dziać. Na dzień do-
bry szok: Klerycy wrzucili na salę trumnę, 
aż wieko jęknęło. Jeden z nich wyskoczył
z trumny… To było mocne… 
Owocem tych rekolekcji było powstanie gru-
py modlitewnej. „Szwedzka skład” i „13” 
modlitewna w moje szkole.

Ró¿aniec na du¿ej przerwie

– W piątek wpadł do klasy na przerwie je-
den kolega i mówi: – Słyszałem, że wy tu się 
modlicie, różaniec odmawiacie. Zaśmialiśmy 
się, taką miał minę: No, to ja wychodzę…
Różne reakcje. Dużo osób wie, że zbieramy 
się w „13” (numer naszej klasy) i na dużej 
przerwie pod kierunkiem księdza modlimy 
się dziesiątką różańca, modlitwą wstawien-
niczą, „Anioł Pański”. Znam ludzi z kilku 
warszawskich liceów, Poniatowskiego, Wła-
dysława IV, którzy praktykują na przerwach 
modlitwę. Są w tych modlitewnych grupach 
szkolnych ludzie z Oazy, z Odnowy w Duchu 
Świętym, Rodzin Nazaretańskich. 
Ta wspólna modlitwa zbliża nas do siebie, 
kumplujemy się, chcemy się razem bawić, 
wyjeżdżać na wakacje. Z ludźmi z „13” 

(większość pochodzi z warszawskiej Pragi) 
byłam na obozie w Bieszczadach.
Dzięki rekolekcjom, modlitwie poznałam
o rok starszą Kasię, która dziś studiuje Mi-
sjologię na UKSW, i moją rówieśniczkę Anet-
kę z Władysława IV.
Nazwę „Szwedzka skład” – brzmi jak szyld 
zespołu hiphopowego – wymyśliła Ania. 
Spotykają się w kaplicy MB z Lourdes na 
Szwedzkiej w Warszawie. Ksiądz w piątki 
prowadzi medytacje, oglądają też filmy.
Grupa liczy od 15 do 30, w porywach, mło-
dych ludzi. W zeszłym roku spędzali razem 
wakacje w Bieszczadach: – To tam najlepiej 
się można poznać, bo wszystko musimy ro-
bić sami. Modlimy się wtedy o cierpliwość 
wobec siebie...
Pewnego razu przychodzi Ksiądz i mówi, 
słyszałem, że chciałaś być wolontariuszką
w hospicjum (niestety nie spełniałam jeszcze 
kryterium wiekowego): – Tu na Pradze, mówi 
dalej, jest taka pani chora na stwardnienie 
rozsiane. Zbierz pięć osób, będziecie do niej 
chodzić trzy razy w tygodniu po dwoje. Trze-
ba zrobić zakupy, pozmywać, posprzątać, 
porozmawiać, po prostu pobyć. Pani miała 
syna lekarza, ale zawsze go usprawiedliwia-
ła, że jest bardzo zajęty.
Po przeprowadzce syn wziął ją do siebie
i nasza opieka sie skończyła.

Dostajê, wiêc dajê coœ z siebie

– O stypendium z Centrum Myśli Jana Paw-
ła II dowiedziałam się z ulotki znalezionej
w tramwaju. Weszłam na stronę interne-
tową centrum. Oj, musiałam zgromadzić 
mnóstwo papierków, żeby spełnić wymaga-
nia. Pomagałam w Caritas, byłam animato-
rem w Oazie, prowadziłam „Dzieci Boże” no 
i zarobki rodziców. 
Te pieniądze były Ani potrzebne m.in. na 

kurs przedmaturalny. Stypendia 
były wręczane na wielkiej Gali w Sali 
Kongresowej.
– Nie można tylko brać i nic z siebie 
nie dawać innym. Poza pomocą fi-
nansową można się w Centrum My-
śli Jana Pawła II włączyć w realizację 
różnych projektów. Jest kilka ,które 
mi się podobały ,np. „Inkubator mi-
łosierdzia” (o wolontariacie) czy dla 
liceów „Otwórz się na dobre”. Co 
drugą sobotę na Foksal uczestniczę 
w warsztatach, przygotowujących 
do wolontariatu. Szczególnie oświe-
cił mnie jeden z warsztatów ”Jak 
zorganizować sobie dobrze czas”. 
Już nie muszę się stresować, że tyle 
zajęć, że nie zdążę, że nie mam cza-
su. Czasu jest dość: siedem godzin 
śpię, siedemnaście do zagospodaro-
wania. Już nie marnuję czasu, ale go 
efektywnie wykorzystuję. Najważ-
niejsze to opanować chaos w gło-
wie. Teraz jestem tu i w głowie też 
jestem wyłącznie tu, a nie gonitwa 
myśli, panika, że jeszcze to i to do 
zrobienia. To strasznie dezorganizu-
je i demobilizuje człowieka. Dzielę 
zadania na trzy grupy: priorytety 
(muszę zrobić koniecznie),dobrze 

by było, gdybym zrobiła oraz jeśli zdążę, to 
zrobię.
Taki plan dnia musi koniecznie uwzględnić 
zasadę nadrzędną – korektę miłości: – Nie 
mogę się kurczowo trzymać tego planu, gdy 
np. mama poprosi, żebym zrobiła zakupy 
czy pomogła. Wykluczone myślenie: tylko 
ja i ja i moje plany. Teraz jestem dla Ciebie, 
mamo.

 Wola moja czy Twoja?

Najmocniejsze doświadczenie? – Rezygna-
cja z forsowania swojej woli. Tak bardzo 
marzyłam, by ze „Szwedzką skład” pojechać
w sierpniu w roku 150.lecia Objawień Niepo-
kalanej do Lourdes we Francji. Modliłam się: 
Ty wiesz, Boże, jak bardzo chcę pojechać, ale 
rodzice nie mogą mi dać pieniędzy.
Postanowiłam poszukać pracy, żeby zaro-
bić. 
Znalezienie takiej pracy, jaką Ania mogła 
podjąć jako uczennica liceum, graniczy-
ło z cudem. Po szkole, tylko przez miesiąc
w czerwcu.
– Gdy szłam na rozmowę w sprawie pracy, 
po kolejnych nieudanych próbach, wstąpi-
łam po drodze do kaplicy: – Nie mogę do-
stać tej pracy. Trudno, niech się dzieje wola 
Twoja, Panie. Powierzam Ci całkowicie tę 
sprawę. Przestałam się zamartwiać i nagle: 
– Dobrze, tylko zrób książeczkę Sanepidu 
– usłyszałam od właścicielki restauracji.
W sierpniu 2008 roku byłam ze „Szwedzką 
Skład „ w Lourdes. Zawierzyłam tam Matce 
Bożej wszystkich, których zawiozłam w ser-
cu. Lourdes zawdzięczam przede wszystkim 
prawdziwe odkrycie różańca jako modlitwy 
kontemplacyjnej.
Kiedyś miałam o różańcu takie wyobraże-
nie: po co klepać tyle razy, jeśli można raz 
a dobrze.
W kontemplowanie przeżyć Jezusa na Krzy-
żu w tajemnicy bolesnej wplatają się czasem 
sceny z naszego życia…
Już za miesiąc zakwitną kasztany i bzy,
a Ania zasiądzie do pisania matury. Młody 
poeta Jerzy Liebert pisał: „dokonawszy na 
wieki wybór, w każdej chwili wybierać mu-
szę”. Jaki jest ten wybór Ani?: – Od dzieciń-
stwa chciałam jechać na misje i nadal chcę. 
Zaczęłam się zastanawiać, czy musze iść 
koniecznie na misjologię, żeby wyjechać?
Są przecież świeckie instytuty salezjańskie. 
Co trzeba ofiarować dzieciom w krajach 
misyjnych: znajomość angielskiego i opie-
kę medyczną. To raczej nie dla mnie. Lubię 
geografię. Może więc Uniwersytet War-
szawski?
I najważniejsze pytanie, jakie sobie stawiam. 
Czego chcę w życiu najbardziej? – Chcę Je-
zusa. A to jak będę realizować swoje powo-
łanie życiowe: w rodzinie, czy na misjach, 
czy jako osoba świecka czy zakonna. To zo-
stawiam Jemu. Niech mnie włoży tam, gdzie 
chce.
Pan Bóg nic nie robi na siłę. Jesteśmy po-
wołani do tego, czego najgłębiej pragniemy, 
mówi z przekonaniem Ania.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Warszawa, 2 kwietnia 2009 r., Plac Piłsudskiego:
Obchody 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II, zorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II
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Aleksander Wielki wraz ze swoim dworem przemierzał połacie 
swojego królestwa. Wtem rozległ się krzyk żebraka, który siedział 
cały dzień przy drodze, oczekując na litościwych wędrowców. 
Słudzy Aleksandra chcieli jechać dalej, ale król zatrzymał orszak 
mówiąc: 
– „Czego chcesz ode mnie człowieku?”. Na to odrzekł żebrak: 
„Jestem głodny”.
– „Dobrze, daję ci w posiadanie dwa miasta” – odpowiedział mu 
król.
Przerażony żebrak wyszeptał: „Ale ja prosiłem tylko o coś do zje-
dzenia...”.
Na to odrzekł mu Aleksander Wielki: „Prosiłeś mnie według tego 
kim jesteś ty, a ja daję ci według tego kim jestem ja”. 

oprac. at

Opowiastka
Prima-Aprilisowa

W Cingoli, jesienią 1945 r. padła w gro-
nie oficerów myśl, aby pułk miał swój 
własny ołtarz polowy.

26 marca 2009 r. do kościoła garnizono-
wego w Szczecinie, po renowacji powróci-
ły boczne ołtarze z obrazami: Matki Bożej 
Częstochowskiej i Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W planach ks. proboszcza ppłk.
Ryszarda Stępnia jest renowacja obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej oraz namalowanie 
obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
27 marca 2009 r. w świątyni garnizonowej 
w Szczecinie został zmontowany i umiesz-
czony ołtarz 12 Pułku Ułanów Podolskich.
W Cingoli, jesienią 1945 r. padła w gronie 
oficerów myśl, aby pułk miał swój własny 
ołtarz polowy, który raz na zawsze zastą-
piłby mniej lub więcej udane improwizacje. 
Dowódca pułku entuzjastycznie podjął ten 
pomysł i w notatniku kapelana ks. Kazimie-
rza Krzyżanowskiego naszkicował natych-
miast główne elementy przyszłego ołtarza: 
ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, której 
wizerunek znajduje się na sztandarze pułko-
wym i skrzydła husarii, której spadkobierca-
mi są pancerne pułki nowoczesnej kawalerii 
polskiej. Opracowania artystycznego podjął 
się ppor. Jerzy Olszański, uzupełniając pier-
wotny szkic nowymi elementami: miecz 
pośrodku skrzydeł z krzyżem jerozolimskim 
na szczycie rękojeści (na pamiątkę postoju 
pułku i przemarszu przez Ziemię Świętą), 
oraz pomysłowymi świecznikami w formie 
monogramu pułkowego „U” z 12-tką po-
środku. Pan Lech, architekt rodem z Krze-
mieńca, wziął na siebie opracowanie wy-
miarów i ostateczne wykończenie projektu. 
Entuzjastyczny odzew na apel ks. Kapelana 
przyniósł poważną na owe czasy sumę po-

nad 200.000 lirów. Znana rzymska 
firma prof. Arnoldo Brandizzi stanę-
ła na wysokości zadania — uznanie 
dla artystycznej strony projektu łą-
czyło się z odczuciem jego symbo-
licznych wartości. Artysta Armondo 
Martet wykonał brązowy ryngraf
z M.B. Ostrobramską, wzorowaną 
na obrazie z rzymskiego kościoła 
św. Stanisława, w srebrnej sukience. 
Alessandro Carloni, Fausto Guendni 
i Carlo Cachettani wykonali skrzydła, 
krzyż, miecz, świeczniki i kanony 
– wszystko to, wbrew latyńskiemu 
„domani”, wykończono na czas, 
t.j. na święto pułkowe w Cingoli
7 maja 1946 r. W świetle reflektorów 
po raz pierwszy zajaśniał tam ołtarz 
12 Pułku Ułanów Podolskich, uroczy-
ście poświęcony przez ks. Biskupa 
Polowego Józefa Gawlinę. Na ziemi 
angielskiej, w obozie w Shobdon, oł-
tarz okazał się zaiste opatrznościowy 
— opuszczający pułk żołnierze za-
chowali go z pewnością na zawsze 
w pamięci, jako symbol przyświecający im 
na nowej drodze życia. Po likwidacji obozu 
w Shobdon ołtarz 12 Pułku Ułanów Podol-
skich — poprzez długą wędrówkę od jednej 
szkoły polskiej do drugiej — trafił wreszcie 
do kaplicy polskich studentów w Londynie, 
by następnie, na stałe już, znaleźć właściwe 
miejsce w kaplicy szkolnej gimnazjum księży 
Marianów w Fawley Court nad Tamizą. Ufa-
my, że patrząc nań chłopcy polscy z jeszcze 
głębszym niż zwykle odczuciem śpiewają 
pełne nadziei słowa: „Ojczyznę wolną racz 
nam wrócić Panie!”
W roku 2008 dzięki staraniom zarzą-
du koła 12 Pułku Ułanów Podolskich na 

czele z p. Andrzejem Rychlickim ołtarz 
sprowadzono z Anglii do Szczecina. Po 
rozmowach z księdzem biskupem polo-
wym gen. dyw. prof. dr hab. Tadeuszem 
Płoskim oraz proboszczem parafii wojsko-
wej ks. ppłk Ryszardem Stępniem podję-
ta została decyzja o umieszczeniu ołtarza
w kościele garnizonowym w Szczecinie. Pod-
jęta przez proboszcza inicjatywa renowacji 
bocznych ołtarzy stała się okazją do zmiany 
ich ustawienia i zrobienia miejsca dla ołta-
rza 12 Pułku Ułanów Podolskich. Współcze-
śnie, do ołtarza została wykonana skrzynia
ołtarzowa oraz odznaka pułkowa, pozostałe 
elementy są oryginalne.                          xRS

Wędrówka ułańskiego ołtarza

W kościele garnizonowym w Szczecinie

Fo
t. 

xR
S
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Kłecko
W Kłecku, koło Gniezna, 28 marca br., odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Wacława 
Kubalewskiego, ojca ks. prał. płk Józefa Kubalewskiego – dziekana Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego. Uroczystościom żałobnym przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego. 
Ordynariusz wojskowy przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez licznie przybyłych 
księży kapelanów oraz duchownych z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Okolicznościowe kondolencje przesłali Księdzu Dziekanowi Józefowi Kubalewskiemu
Abp Sławoj Leszek Głódź i Biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej.            zjk

Warszawa
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski przewodniczył 29 marca Mszy św. w intencji żyjących, 
poległych i zmarłych żołnierzy Szarych Szeregów, uczestników akcji pod Arsenałem. Litur-
gia rozpoczęła także trwające do 31 marca rekolekcje w Katedrze Polowej dla żołnierzy, 
pracowników wojska i służb mundurowych.
Eucharystię wraz z Biskupem Tadeuszem Płoskim koncelebrowali ks. Jerzy Świerakowski
i ks. Piotr Szaro związani ze środowiskiem harcerzy ZHR. Liturgię zakończyło odśpiewanie 
Modlitwy harcerskiej i błogosławieństwo Ordynariusza Wojskowego.                          kes

Skierniewice
Dla pięćdziesięciorga młodzieży z Parafii Wojskowej w Skierniewicach, 27 marca br., był 
dniem umocnienia darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Szafarzem
sakramentu był Biskup Polowy Wojska Polskiego. Młodzież czynnie włączyła się w litur-
gię Mszy św. i sakramentu bierzmowania. 
Przed błogosławieństwem Ordynariusz Wojskowy pogratulował młodzieży pięknej po-
stawy wiary oraz podziękował proboszczowi płk. Markowi Pietrusiakowi i księdzu wika-
riuszowi mjr. dr. Piotrowi Sroce za przygotowanie młodzieży do sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej. Pomocą w spowiedzi służył ks. Bogusław Zawierucha, od lat posługujący 
w tutejszym kościele garnizonowym. Całość liturgii dopełniło końcowe błogosławień-
stwo Biskupa Polowego.                 zjk

Warszawa
Jesteście duszą małżeństwa – mówił 
do kobiet-żołnierzy Wikariusz General-
ny Biskupa Polowego, ks. płk Sławomir 
Żarski, podczas dzisiejszej Mszy św.
w kaplicy Belwederu. Eucharystia po-
przedziła seminarium „Era kobiet w Si-
łach Zbrojnych RP”, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Rodzina Wojsko-
wa przy Dowództwie Wojsk Lądowych. 
Konferencja odbyła się pod honorowym 
patronatem Marii Kaczyńskiej.
Po Mszy św. rozpoczęło się seminarium 
poświęcone roli kobiet w Siłach Zbroj-
nych RP. Przedstawione zostały referaty 
zagadnień związanych z równoupraw-
nieniem kobiet w mundurach, realizacją 
ich ambicji i kreowaniem pozytywnego 
wizerunku kobiet-żołnierzy. Wśród za-
proszonych gości obecni byli m.in. mał-
żonka Prezydenta RP, Maria Kaczyńska, 
Janusz Zemke, przewodniczący Sejmo-
wej Komisji Obrony Narodowej. Maria 
Kaczyńska odebrała pamiątkowy medal 
Stowarzyszenia.
Podczas konferencji zaprezentowany 
został film o Sylwianie Kujawie, pierw-
szej polskiej działonowej obsługującej 
czołg Leopard. Seminarium towarzy-
szyła wystawa „Kobiety w armiach 
świata”, prezentującą zdjęcia z zaso-
bów Wojsk Lądowych i Domu Żołnie-
rza Polskiego.                                 kes

Moskwa
Patriarcha Cyryl chce, aby w wojsku rosyjskim prace duszpasterską prowadzili profesjonalni kapelani, tak jak w innych krajach. Jako przy-
kład podał Polskę, gdzie w siłach zbrojnych są kapelani nie tylko katoliccy, ale także prawosławni.
Na spotkaniu ze studentami z Kaliningradu zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oświadczył 26 marca, że „taka praktyka 
jest powszechnie przyjęta”, dlatego nie rozumie „dlaczego nie ma kapelanów wojskowych w Rosji”. Powołał się na doświadczenia w tym 
względzie w USA, Niemczech i we Francji.
 Jego zdaniem brak kapelanów w armii rosyjskiej należy tłumaczyć tym, że na ich obecność nie jest jeszcze przygotowane wojsko, ani sam 
Kościół. – Aby mieć prawdziwych kapelanów, trzeba specjalnie kształcić do tej posługi licznych księży – wyjaśnił patriarcha moskiewski
i Wszechrusi. Dodał, że na razie w niektórych parafiach księża duszpasterzują wśród żołnierzy. KAI
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