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Miłosierdzie jest miłością, która kocha jeszcze raz!
+ Tadeusz Płoski
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

1 maja – Wspomnienie Józefa
Rzemieślnika (J 6, 52-59)
Św. Józef jest wzorem chrześcijan w speł-
nianiu czynności domowych i zawodowych. 
Pracował w stałej zażyłości z Jezusem i Mary-
ją. Podobnie chrześcijanin powinien pamię-
tać, że pracując spełnia nakaz Boży „czyńcie 
sobie ziemię poddaną” i przygotowuje się do 
życia wiecznego.

3 maja – IV Niedziela Wielkanocna 
J 10, 11-18 „Jezus jest dobrym pasterzem”
Jezus mówi o sobie jako o dobrym paste-
rzu w szeregu obrazów. Ich głębię i prawdę 
zrozumiemy dopiero w świetle Jego śmier-
ci i zmartwychwstania: zwłaszcza jedność 
Jezusa z Ojcem i wspólnotę, która Go łączy
z uczniami. Oprócz tego słowa Jezusa zawie-
rają dwa poważne napomnienia. Pierwsze 
dotyczy wszystkich: mamy zachować jedność 
w wierze i miłości. Drugie zwrócone jest do 
pasterzy: mają oni naśladować Jezusa, Do-
brego Pasterza, i jak On służyć powierzonej 
sobie trzodzie.

10 maja – V Niedziela Wielkanocna
(J 15, 1-8)
„Ja Jestem  krzewem winnym a wy latorośla-
mi. Kto trwa we Mnie a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic uczyni 
nie możecie” (J 15,5 n.) Latorośl sama owo-
cu przynieść nie może jak tylko przez Jezusa 
Chrystusa. On jest Tym który przez swe czło-
wieczeństwo przyniósł nam swoje łaski. Bez 
tej łaski nie możemy żyć gdyż śmierć znajduje 
się w naszej woli. 

Zmartwychwstawszy Jezus obdarzył swoich 
nową jednością, silniejszą niż kiedyś, niezwycię-
żoną, ponieważ opartą nie na ludzkich zdolno-
ściach, lecz na Bożym miłosierdziu, które spra-
wiło, że wszyscy czuli, że On ich ukochał i im 
przebaczył

Drodzy bracia i siostry!
Wam tu obecnym oraz tym, którzy łączą się
z nami za pośrednictwem radia i telewizji 
ponawiam z serca gorące życzenia wielka-
nocne w tę niedzielę, która kończy oktawę 
Wielkanocy. W atmosferze radości, jaka pły-
nie z wiary w zmartwychwstałego Chrystusa, 
pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim – a jest ich naprawdę wielu – którzy 
zechcieli nadesłać mi wyrazy miłości i ducho-
wej bliskości w tych dniach, zarówno z okazji 
świąt wielkanocnych, jak i moich urodzin –
16 kwietnia – jak również z okazji przypada-
jącej dziś właśnie czwartej rocznicy mojego 
wyboru na Stolicę Piotrową. Dziękuję Panu 
za chóralność tak wielkiej miłości. Jak mia-
łem możność stwierdzić niedawno, nie czuję 
się nigdy sam. Tym bardziej w tym wyjątko-
wym tygodniu, który dla liturgii jest jednym 
dniem, zaznałem jedności, która mnie otacza 
i wspiera: duchowej solidarności, karmiącej 
się zasadniczo modlitwą, która wyraża się 
na tysiące sposobów. Poczynając od moich 
współpracowników z Kurii Rzymskiej po para-
fie geograficznie dalekie, my katolicy stanowi-
my i musimy czuć się jedną rodziną, ożywianą 
tymi samymi uczuciami, co pierwsza wspólno-
ta chrześcijańska, o której czytany dzisiejszej 
niedzieli tekst Dziejów Apostolskich, powiada: 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich 
wierzących” (Dz 4, 32). 
Opowiada bowiem Ewangelia, że w chwili 
męki, gdy boski Nauczyciel został aresztowa-
ny i skazany na śmierć, uczniowie rozpierz-
chli się. Tylko Maryja i niewiasty z apostołem 
Janem pozostali razem i poszli za Nim aż na 
kalwarię. Zmartwychwstawszy Jezus obdarzył 
swoich nową jednością, silniejszą niż kiedyś, 
niezwyciężoną, ponieważ opartą nie na ludz-
kich zdolnościach, lecz na Bożym miłosierdziu, 
które sprawiło, że wszyscy czuli, że On ich 
ukochał i im przebaczył. „Miłosierna miłość 
Boga dziś, tak jak wczoraj jednoczy mocno 
Kościół. To zatem  czyni z ludzkości jedną ro-
dzinę; miłość Boża, która za pośrednictwem 
Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 
przebacza nam grzechy i wewnętrznie nas od-
nawia. Powodowany głębokim przekonaniem 
o tym mój umiłowany poprzednik Jan Paweł 
II zechciał dedykować tę niedzielę, drugą 
wielkanocną, Bożemu Miłosierdziu, i wskazał 
wszystkim w zmartwychwstałym Chrystusie 
źródło ufności i nadziei, podejmując duchowe 
orędzie duchowe przekazane przez Pana św. 
Faustynie Kowalskiej, zawierające się w inwo-
kacji „Jezu, ufam Tobie!”. 
Jak w pierwszej wspólnocie, to Maryja towa-
rzyszy nam w codziennym życiu. Wzywamy Ją 
jako „Królową Niebios”, wiedząc, że Jej kró-
lewskość jest taka, jak królewskość Jej Syna: 
samą miłością i to miłością miłosierną. Proszę 
was, byście powierzyli Jej znowu moją posługę 
Kościołowi, gdy z ufnością mówimy Jej: Mater 
misericordiae, ora pro nobis. 

ml (KAI Rzym) / Castel Gandolfo 

 „Mi³osierna mi³oœæ Boga dziœ, tak jak wczoraj
jednoczy mocno Koœció³”.

(Przemówienie Benedykta XVI przed modlitw¹ „Regina Caeli”)

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.

�

13 maja wspomnienie NMP Fatimskiej

Na okładce:
Kaplica Miłosierdzia Warszawa-Bemowo, 
21 kwietnia 2009 r. – Bp. Polowy Tadeusz 
Płoski święci obraz bł. ks. Michała Sopoćki, 
kapelana i Apostoła Miłosierdzia.

Fatima – znak czasu
Sługa Boży Jan Paweł II mówił nam: „Znaki czasu przemawiają za tym, że 
znajdujemy się w orbicie wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, po-
między potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga, Jego obecności w świecie 
oraz zbawienia, które w Nim ma swój początek i kres. Znaki te wskazują na 
Niewiastę, wespół z którą winniśmy zejść nad tę krawędź czasu, jaką wyty-
cza kończące się stulecie i tysiąclecie. Właśnie z Nią powinniśmy stawić czoła 
tym zmaganiom, których nasz czas jest pełen”. Dlaczego właśnie z Maryją?
Może dlatego, że jak mówiła Siostra Łucja, „Bóg jest jedynym, który może 
nas uratować”, a chce to uczynić nie inaczej, tylko „za pośrednictwem Nie-
pokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra!”. 
Przecież fatimska wizjonerka zapewniała, że „cześć oddawana Niepokala-
nemu Sercu Maryi jest środkiem zbawienia na trudne czasy Kościoła i świa-
ta”.  W kolejną rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie (13 maja 1917 r.)
musimy pochylić się z uwagą nad największą „eksplozją nadprzyrodzo-

ności” w historii (P. Claudel) i raz jeszcze spróbować 
odczytać wielki znak dany nam w 1917 r. przez Niebo.
Ś.p. Ks. Mirosław Drozdek, pallotyn z Krzeptówek, 
Kustosz Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem, 
wybudowanego przez Górali jako votum za urato-
wanie Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 r. od-
dał wszystkie swoje siły i  życie orędziu fatimskiemu. 
Ksiądz kustosz wiele razy powtarzał: „Drogowskazy Fatimy ukazują nam 
drogę do lepszego świata”. Tłumaczył, że fatimskie znaki czasu wskazane 
przez jego umiłowanego Papieża Jana Pawła II wzywają nas przede wszyst-
kim do powrotu do tradycyjnej wiary – w aniołów, w Eucharystię, w moc 
Różańca, w potęgę Niepokalanego Serca Maryi. Ale też otwierają nas na 
cierpienie, które może ocalić świat...  Staje przed nami Fatima – Fatima coraz 
trudniejsza… Nawiedzenie figury MB Fatimskiej w Ordynariacie Polowym
odbyło się w dniach 14-21 września 1996 r.                                    (opr. jes)

: „Drogowskazy Fatimy ukazuj
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Wykłady w seminarium i badania naukowe 
wymagały od ks. Sopoćki wiele wyrzeczeń, 
toteż po zwolnieniu częściowo z duszpaster-
stwa wojskowego w 1930 roku wyjechał na 
zachód w celu zgromadzenia materiałów do 
habilitacji. Angażując się coraz bardziej w pra-
cę naukową zwrócił się do Biskupa Polowego 
i Arcybiskupa z prośbą o zwolnienie z funkcji 
ojca duchownego. Niechętnie, ale po pewnym 
czasie przychylono się do jego prośby. 
Będąc od 1932 roku spowiednikiem sióstr ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Wilnie spotkał siostrę Faustynę Kowalską. 
Spotkanie to okazało się znaczące dla dalsze-
go jego życia, bowiem to ks. Sopoćce siostra 
Faustyna przekazywała polecenia pana Jezusa: 
namalowanie obrazu z wizerunkiem Najmiło-
sierniejszego Zbawiciela, ustanowienie święta 
Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy oraz powołanie nowego Zgroma-
dzenia Zakonnego. 
Po śmierci siostry Faustyny, w roku 1938, a wła-
ściwie po wybuchu wojny w 1939 ks. Sopoćko 
postanowił ujawnić objawienia siostry Fausty-
ny, które w jego odczuciu były ściśle związane
z dramatem tamtych czasów. Z jeszcze więk-
szym przekonaniem głosił ideę Miłosierdzia Bo-
żego, w którym dostrzegał ratunek dla świata. 
Po latach okupacji niemieckiej i dostaniu się Wil-
na we władze Związku Radzieckiego, w 1947 

Œw. Faustyna o b³. Michale Sopoæce
[63] Ksiądz Sopoćko musi być przez Boga bardzo umiłowany. Mówię to dlatego, bo doświad-
czyłam, jak bardzo się Bóg za nim upomina w pewnych momentach; widząc to, cieszę się 
niezmiernie, że Bóg ma takich wybrańców. 
[90] W pewnym dniu ujrzałam swego spowiednika wewnętrznie, jak wiele cierpieć będzie, 
– Przyjacie le opuszczą cię, a wszyscy sprzeciwiać ci się będą i siły fizyczne zmniejszą się. Wi-
działam cię jako grono winne, wybrane przez Pana i rzucone w prasę cierpień. Dusza twoja, 
ojcze, będzie napełniona wątpliwościami w pewnych momentach, co się tyczy tego dzieła 
i mnie. 
I widziałam, jakoby ci się sam Bóg sprzeciwiał, i zapytałam się Pana, czemu tak z nim postę-
puje, że niejako by mu utrudniał to, co nakazuje. I powiedział Pan: Tak postępuję z nim na 
świadectwo, że dzieło to moim jest. Powiedz mu, niech się nie lęka niczego, wzrok mój jest 
zwrócony dzień i noc na niego. Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez 
dzieło to. Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam. 
[838] Podziwiam, tyle upokorzeń i cierpień, które podejmuje ten kapłan w całej tej sprawie, 
widzę to w chwilach szczególnych i wspieram go modlitwą niegodną. To tylko Bóg może 
dawać taką odwagę, bo inaczej ustałaby dusza; ale widzę z radością, że te wszystkie prze-
ciwności przyczyniają się do większej chwały Bożej – niewiele ma Pan takich dusz. 
[1586] O Jezu mój, Ty widzisz, jak wielką mam wdzięczność dla ks. Sopoćki, który tak daleko 
posunął dzieło Twoje. Ta dusza, tak pokorna, umiała wytrzymać wszystkie burze i nie znie-
chęciła się przeciwnościami, ale wiernie odpowiedziała wezwaniu Bożemu. 

* * * 
[list z 24 grudnia 1937 r. s, 97] Dzieło to naraża Ojca na wiele cierpień, ale już tu na ziemi 
dozna też i wiele radości. Niech się Ojciec przesadnie nie przygotowuje, co by miał mówić 
w całej tej sprawie z dostojnikami. Bóg w danej chwili światła nie poskąpi. Niech Ojciec 
robi to, co jest w Ojca mocy, nie martwiąc się zbytecznie, bo dał mi Pan poznać, że jest 
zadowolony z wysiłków Ojca. 
[list z 21 lutego 1938 r. s, 99-101] A teraz co się tyczy spraw i przeciwności, jakich Ojciec 
osobiście doznaje, zabolało mnie to bardzo, że prawda jest prześladowana, a nieraz oso-
bista świętość jest solą w oku innych. Modliłam się w tej sprawie bardzo i prosiłam inne 
dusze, aby się pomodliły na pewną intencję i wtem doznałam spokoju. Ojciec na tym nic 
nie traci. (...) Pan mi powiedział: „Bądź spokojna, nie dam mu ponad siły. Cierpliwością 
zwycięży. W Mojej mocy jest odmienić serca przeciwne”. (...) Zawsze się modlę w inten-
cjach Ojca, ale w sercu podwoiłam swoje modlitwy. 
(...) Choć mi Ojciec nigdy nie wspomniał o tym, jednak czuję, że doznał Ojciec z naszej 
strony też pewnych przykrości. Bóg tak nieraz dopuszcza – oto taka niewdzięczność za tyle 
poświęcenia.

Ksi¹dz Sopoæko musi byæ przez Boga bardzo umi³owany
(Œw. s. Faustyna)

W parafii cywilno-wojskowej w Warszawie-Boernerowie 21 kwietnia 2009 r. Biskup polowy WP gen dyw. prof. dr hab. Tadeusz Ploski 
poświęcił w kaplicy Miłosierdzia Bożego dwa obrazy – św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki. Obrazy namalowane 
przez znaną kopistkę i parafiankę Jadwigę Grzelak zostały umieszczone obok zainstalowanych wcześniej relikwii obojga Apostołów
Miłosierdzia Bożego. – Kopie powstały na podstawie dwóch małych obrazków z wizerunkami świętych – powiedział Ks. płk Jan Domian, 
dziękując Jadwidze Grzelak, która namalowała również do tej kaplicy obraz Jezusa Miłosiernego. Jak wyznała „Naszej Służbie” malar-
ka, jako pierwowzór portretu bł. ks. Michała Sopoćki posłużył obrazek z relikwią i modlitwą o uproszenie łaski za wstawiennictwem
Bł. Ks. Sopoćki. Modlitwa ta towarzyszyła Pani Jadwidze podczas malowania portretu Błogosławionego. Obrazki takie były wręczane
28 września 2008 r. uczestnikom Mszy św. beatyfikacyjnej Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przez siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miło-
siernego (na obrazku widnieje pieczęć postulatora generalnego ds. kanonizacji).                                                                                        jes

Białystok, 28.IX.2008 r. Ucałowanie relikwii
bł. ks. Sopoćko po Mszy św. beatyfikacyjnej
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Urodził się 1 listopada 1888 roku w Nowosa-
dach na Wileńszczyźnie w rodzinie szlachec-
kiej. Postawa moralna rodziców i ich głęboka 
pobożność wpłynęły na rozwój duchowny 
Michała. Dość wcześnie zauważono u Michała 
pragnienie poświęcenia się służbie Bożej. Po 
zakończeniu seminarium został wikariuszem 
w parafii Tyboryszki k/Wilna. Tam doprowadził 
do komunii św. miejscowe dzieci, zaangażo-
wał się w działalność oświatową, a w roku 
1918 wyjechał do Warszawy na studia teolo-
giczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jednak działania wojenne uniemożliwiły mu 
podjęcie nauki. Wówczas zgłosił się jako 

ochotnik do duszpasterstwa wojskowego. 
Posługę duszpasterską pełnił najpierw w War-
szawskim Szpitalu Polowym, potem udał się 
na front wraz z żołnierzami. W roku 1919 po 
wznowieniu działalności uniwersytetu wró-
cił na studia, dzieląc czas na naukę i posługę 
w wojsku. Gdy w 1923 roku uzyskał tytuł 
magistra biskup wileński Jerzy Matulewicz 
pozyskał go do pracy w swojej diecezji. Tam 
został mianowany Kierownikiem Wojskowe-
go Rejonu Duszpasterstwa na wileńszczyź-
nie. Dodatkową posługą pełnioną w tym 
czasie w Wilnie było spowiadanie sióstr za-
konnych. 
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Jeden malarz dla oddania piękna Pana 
Jezusa to za mało. Dlatego pracujemy 
razem z żoną. Ten wizerunek znamy na 
pamięć: Pan Jezus w jasnej szacie, stojąc 
z prawą ręką podniesioną do błogosła-
wieństwa, lewą wskazuje na przebity 
bok, gdzie z niewidzialnej rany wypły-
wają dwa promie nie: czerwony i biały. 
Spoj rzenie ma łagodne i współczujące. 
Wzrok zdaje się za wsze skierowany na 
patrzącego. 

To obraz Jezusa Miłosiernego z krakowskich 
Łagiewnik. Przez samego autora tego dzieła, 
artystę Adolfa Hyłę, kilkakrotnie był poprawia-
ny, nim uzyskał swój ostateczny wyraz. Suge-
stie płynęły od sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
z którymi się konsultował, od ks. Andrasza,
ks. Sopoćki. To trudny obraz do kopiowania. 
Niewiele trzeba, by przerysowując go, z pięk-
na uczynić kicz. 
Zresztą, czy należy mówić o kopiowaniu? Ja-
nusz Antosz, krakowski malarz zajmujący się 
sztuką sakralną, twierdzi, że w malarstwie 
sakralnym takie pojęcie nie istnieje. – Kopia 
muzealna polega bardziej na technicznym 
odtworzeniu oryginału, natomiast w przypad-
ku malarstwa sakralnego ma powstać obraz, 
który będzie miał wartość duchową – mówi. 
– Pobożna treść nie wystarczy, by obraz stał się 
przedmiotem kultu, „odblaskiem tajemnicy”. 
Antosz doskonale pamięta smak po rażki, jaką 
poniósł, wykonując pierwszą kopię łagiew-
nickiego obrazu. Obraz powstał dla oo. pau-
linów, do ich sklepu na Jasnej Górze. „Jeszcze 
będzie pan kiedyś malował ten obraz” – po-
cieszała go s. Elżbieta Siepak, gdy przyszedł 
po autoryzację swej niezbyt udanej pracy. Był 
wówczas absolwentem liceum plastycznego, 
studentem katedry malarstwa na krakowskiej 
ASP. Myślał o sobie jako przyszłym pejzażyście, 
tymczasem dorabiał, malując akwarele i wy-
konując dla paulinów wizerunki Częstochow-
skiej Pani. Już wtedy pociągała go sztuka sa-
kralna. Na ASP zmieniał pracownię. Wreszcie 
udało mu się dostać do profesora Stanisława 

Malowa³ Jezusa Mi³osiernego z Katedry Polowej

Rodzińskiego, wybitnego malarza, którego 
prace często mają charakter religijny. Antosz 
znakomicie odnalazł się pod skrzydłami profe-
sora uczącego, jak ważne są duchowe korze-
nie sztuki, szacunek dla tradycji, umiejętność 
czerpania z niej. 
W 1997 r., po wizycie Jana Pawła II w Łagiew-
nikach, siostry przyznały Antoszowi pięcio-
letnią licencję na malowanie obrazu Jezusa 
Miłosiernego. W tamtym czasie zaczęło gwał-
townie rosnąć zapotrzebowanie na ten wize-
runek. Antosz zaczął malować, posypały się 
zamówienia, w większości kierowane do niego
z polecenia łagiewnickich sióstr. Dziś spore 
wrażenie robi mapa świata z zaznaczonymi 
kropkami miejscami, gdzie znajdują się wize-
runki Jezusa Miłosiernego, które wyszły z pra-
cowni Janusza Antosza: Stany Zjednoczone, 
Meksyk, Brazylia, Afryka (tu jedna kropka), Au-
stralia, Malezja, Filipiny, wiele miejsc w Euro-
pie, w Rosji (cztery!). W Polsce między innymi
w Warszawie, u dominikanów na Służewie. 
– Te same za każdym razem są tylko dwie rze-
czy: farby z określonej firmy i ksero rysunków 
do obrazu – mówi artysta. Rozmowę z proszą-
cymi o obraz zawsze kończy prośbą o modli-
twę za tę pracę, która go czeka. Później jego 
praca przypomina pisanie ikon. Modlitwa, 
czytanie „Dzienniczka”, rozważanie Bożego 
Miłosierdzia. Niekiedy praca posuwa się ła-
two, czasem wydaje się ciężarem, towarzyszą 
jej ogromne zmagania, także z samotnością. 
Nie tą fizyczną, bo w pracy często wspiera 
go żona Iwona, także malarka, portrecistka.
– To, że jesteśmy razem, to tajemniczy plan 
św. Faustyny – podkreśla z uśmiechem pan 
Janusz. – Jeden malarz dla jak najpełniejszego 
oddania piękna Jezusa, jak największej wier-
ności pierwowzorowi to mało – mówi. 
Znają się jeszcze z Akademii. Razem doświad-
czają subtelnej opieki św. Faustyny. Zdarzało 
się, że dotkliwie brakowało im pieniędzy i kil-
kakrotnie, w kilka minut po tym, jak z żalem 
głośno Iwona mówiła, że „znowu nie mają 
pieniędzy”, dzwonił telefon. Za każdym ra-
zem siostry z Łagiewnik mówiły albo o tym, że 

właśnie wpłynęły dla nich pieniądze za jakąś 
pracę, albo że jest zamówienie na kolejny ob-
raz. Nie mieli wątpliwości, kto naprawdę ratu-
je ich z opresji. I jest z nimi ich trzyletni Jasio, 
wymodlony cud. 
Ich prace wędrują w świat, ale „wracają”
w postaci listów czy opowieści o wielu łaskach, 
cudach, rozwijającym się kulcie, przemienio-
nych Bożą łaską życiorysach. – Obraz musi być 
malowany całym sercem i całą duszą – mówi 
artysta. – Zawsze paraliżuje mnie widok mo-
dlących się w kaplicach przed obrazami, które 
wykonałem. Nie pytam tych ludzi o nic, tyl-
ko patrzę na to, jak zatopieni są w rozmowie
z Bogiem. 
Zapytany przeze mnie, czy nie byłoby to dla 
niego przykre, gdyby został malarzem „jed-
nego obrazu”, tego właśnie, łagiewnickiego, 
odpowiada bez zastanowienia: – Nie, bo isto-
tą sztuki jest jej cel, a w życiu wierność Bożej 
łasce. 

Iwona Budziak
Autorka jest dziennikarką miesięcznika „List”

(„Idziemy” nr 16, 19.04.2009 r.)

roku ostatnim transportem ludności polskiej 
przyjechał do Białegostoku, gdzie w tamtej-
szym seminarium duchownym rozpoczął pra-
cę pedagogiczną. Jednak najbardziej drogim 
mu dziełem była sprawa szerzenia kultu Mi-
łosierdzia Bożego. Podobnie jak w Wilnie, tak
i w Białymstoku był ks. Sopoćko spowiedni-
kiem sióstr zakonnych, m.in. ze Zgromadzenia 
Misjonarek Świętej Rodziny. Tam też, po prze-
bytej chorobie i wypadku samochodowym, 
któremu uległ, zamieszkał, zmuszony przejść 
na emeryturę. Do końca jednak pełnił posługę 
duszpasterską okolicznych mieszkańców. 
Bywa, że gdy ustępuje sprawność fizyczna
i przychodzą niedomagania, sfera ducha staje 

się terenem zaangażowania i służby sprawom 
Bożym. Tak było i w przypadku ks. Sopoćki, 
który pisał: „Starość należy traktować jako po-
wołanie do większej miłości Boga i bliźniego. 
Bóg ma względem starych nowe plany pogłę-
bienia człowieka poprzez ujawnienie mu swe-
go wewnętrznego życia twarzą w twarz. Jedy-
nym aktem skutecznym, do którego jesteśmy 
zdolni, jest modlitwa. W tej czynnej bierności 
wszystko się przygotowuje, wszystko się de-
cyduje, wszystko wypracowuje. Niebo będzie 
odmawianiem „OJCZE NASZ”.
Ks. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 
roku w dzień wspomnienia świętego Fausty-
na, patrona siostry Faustyny. 

28 września 2008 roku odbyła się beatyfika-
cja ks. Michała Sopoćki.
Nie zamierzam pisać kolejnej biografii bł. ks. 
Sopoćki. Wielokrotnie już wybitni teolodzy
i historycy przedstawiali jego nadzwyczajne, 
święte życie, naznaczone i ożywione wiarą. 
Pragnęłam jedynie dać zarys bogatego
i przepełnionego miłością do Boga i ludzi ży-
cia jednego skromnego, ale jakże wielkiego 
człowieka. To dzięki jego staraniom został na-
malowany i przekazany światu znany obraz
z podpisem „Jezu ufam Tobie”.

Danuta Berezowska
oprac. jes

T Y G O D N I K

W Katedrze Polowej WP po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Modlili się przed nim parafianie 
wojskowi ze wszystkich garnizonów Rzeczypospolitej w latach 4.06.2006 r. – 9.12.2007 r. Obraz namalował Janusz Antosz i jest to kopia 
wizerunku znajdującego się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
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W uroczystościach, które odbyły się w Kom-
pleksie Memorialnym „Katyń”, wzięli udział 
m.in. wicemarszałek Senatu Zbigniew Roma-
szewski, ostatni prezydent Polski na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski. Władze Federacji 
Rosyjskiej reprezentowali przewodniczący 
Smoleńskiej Dumy Obwodowej Anatolij Misz-
niow i wicegubernator obwodu smoleńskie-
go Igor Sawczenko.
Uroczystości odbyły się najpierw w rosyjskiej 
części Kompleksu Memorialnego „Katyń”, 
gdzie duchowni prawosławni odprawili pani-
chidę (nabożeństwo żałobne), a pod pomni-
kiem rosyjskich ofiar NKWD marszałek Sejmu
i przedstawiciele władz rosyjskich złożyli 
wieńce.
Druga część uroczystości odbyła się na pol-
skim cmentarzu wojennym. Wielkopiątkowe 
nabożeństwo w intencji ofiar zbrodni odpra-
wił Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski. 
Podkreślił, że „obowiązkiem każdego Polaka 
jest kultywować pamięć, nie tylko o tym, co 
było wielkie w naszej historii, ale również
o tym, co było tragiczne”, gdyż „są to ele-
menty świadomości narodowej”. Zdaniem 
Biskupa, „sprawa Katynia jest jednym z ta-
kich zagadnień, które samo w sobie jest 
elementem nowoczesnej świadomości naro-
dowej Polaków. Elementem – ostrzeżeniem, 
przestrogą i nakazem pamięci”.
W kazaniu hierarcha przypomniał słowa 
przesłania i przestrogi Jana Pawła II, który 
powiedział, że „dramat katyński, który do 
dzisiaj stanowi szczególne świadectwo walki, 
jaka wówczas została podjęta, (...) to dramat 
niewinnej śmierci – śmierci, która nie powin-
na ulec zapomnieniu”. „Tragiczne wydarze-
nia, do których doszło w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium 
polskim, który nie może być zapomniany. 
Ta żywa pamięć powinna być zachowana 
jako przestroga dla przyszłych pokoleń” 
– powtórzył Biskup Polowy słowa papieża, 
wypowiedziane w 1996 roku podczas piel-
grzymki Rodzin Katyńskich do Rzymu. „Nasz 
umiłowany Rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II
pokazał nam, co znaczy pamiętać, nie zapo-
minać, ale i w imię Chrystusa przebaczyć” 
– powiedział Biskup Polowy.
Przypomniał, że pierwsze egzekucje pol-
skich jeńców miały miejsce tuż przed Wigilią 
1939 roku i wtedy zostali rozstrzelani prawie 
wszyscy wzięci do sowieckiej niewoli kapela-
ni Wojska Polskiego – w sumie około 200 du-
chownych więzionych w obozach w Staro-
bielsku i Kozielsku.
To ich zamordowano w pierwszej kolejności 
jako „najbardziej niebezpiecznych”. „To była 
naprawdę elita przywódcza, intelektualna

i duchowa Rzeczypospolitej. Takich strat nie 
poniosło żadne państwo ani w II wojnie świa-
towej, ani nigdy wcześniej” – powiedział.
Zwrócił następnie uwagę, że ogólna znana 
liczba wymordowanych polskich jeńców wo-
jennych stale się powiększa. W samym Ka-
tyniu NKWD zabiło około 4,5 tysiąca osób. 
Dalszych 18 tysięcy rozstrzelano w Miednoje 
i Charkowie. Ponadto masowe egzekucje 
polskich jeńców NKWD przeprowadzało
w Bykowni na Ukrainie i w Kuropatach na 
Białorusi, a co najmniej jeden transport pol-
skich oficerów został zatopiony w okrutny 
sposób na Morzu Białym.
Mówca zaznaczył, że nie są znane inne tra-
giczne miejsca „na całym ogromnym obsza-
rze imperium zła, gdzie mordowano elity 
polskiego społeczeństwa”. Dodał, że według 
najnowszych badań Rosjanie wymordowali 
około 35 tysięcy polskich jeńców. Większość 
z nich stanowili oficerowie i generałowie 
Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji 
Państwowej.
Przypomniał, że zbrodnia ludobójstwa w Ka-
tyniu, Charkowie, Miednoje, Kuropatach, 
Bykowni była ukrywana przez pół wieku. 
„Była nie tylko ludobójstwem, ale także naj-
większym kłamstwem związanym z II wojną 

światową” – zaznaczył Biskup Tadeusz Pło-
ski. Dodał, że tylko „zrządzenie losu sprawi-
ło, że prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow 
musiał kiedyś po latach publicznie wyznać 
winę swego narodu za dokonanie masakry 
w Lesie Katyńskim”.
„Trzeba też jednoznacznie stwierdzić, że nie 
przedawniają się zbrodnie przeciwko ludzko-
ści, ludobójstwa i zbrodnie wojenne. Rosjanie, 
powołując się na przedawnienie, zaprzeczają 

takiemu, a nie innemu charakterowi zbrodni, 
który sami potwierdzili w akcie oskarżenia
w Procesie Norymberskim” – powiedział.
Po okolicznościowych wystąpieniach złożo-
no wieńce. Uroczystość zakończyło odegra-
nie utworu „Śpij Kolego”. Następnie uczest-
nicy uroczystości indywidualnie udali się do 
grobów bliskich, gdzie modlili się, składali 
kwiaty i zapalali znicze.
Do zbrodni katyńskiej doszło po sowieckiej 
agresji na Polskę 17 września 1939 roku, kiedy 
do niewoli w ZSRR dostało się ponad 15 tys. 
oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu – jako 
wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego 
– zapadła na najwyższym szczeblu. Zgodnie 
z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez 
Stalina 5 marca 1940 roku, NKWD rozstrze-
lało wiosną tegoż roku ok. 22 tys. obywateli 
polskich, w tym 15 tys. oficerów, policjantów, 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby 
Więziennej.
Pamięć o funkcjonariuszach polskiej Policji 
uczczono także 6 kwietnia podczas uroczy-
stości w Komendzie Głównej Policji. 
– Totalitarne systemy zawsze starają się ukryć 
swoje zbrodnie – mówił komendant główny, 
gen. insp. Andrzej Matejuk. – Tak miało być 
również i wtedy. Przez prawie pół wieku ży-
liśmy w atmosferze katyńskiego kłamstwa
i przemilczenia. Ale my pamiętamy i będzie-
my pamiętać. Bo wtedy w Katyniu, Twerze 
i Charkowie, a także w wielu nie odkrytych 
jeszcze miejscach dawnego Związku Radziec-
kiego – rozstrzeliwano Polskę.
Modlitwę za pomordowanych odmówił Bis-
kup Polowy Tadeusz Płoski, delegat konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 

Policji. Pamięć oficerów uczczono minutą 
ciszy po złożeniu kilkudziesięciu wieńców 
i wiązanek kwiatów pod obeliskiem „Pole-
głym policjantom – Rzeczpospolita Polska”. 
Ordynariat Polowy reprezentowali także
ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny 
Biskupa Polowego, ks. kmdr Leon Szot, kan-
clerz Kurii Polowej oraz ks. Jan Kot.

jo ,tom, kes

W Wielki Piątek 10 kwietnia pod przewodnictwem marszałka Sejmu RP Bronisława 
Komorowskiego odbyły się w Katyniu uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni 
sprzed ponad 60 laty. Okazją po temu był Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 
który zgodnie z uchwałą Sejmu z 2007 r. obchodzony jest 13 kwietnia. Hołd pomor-
dowanym przez sowieckie NKWD oficerom, policjantom, funkcjonariuszom Straży 
Granicznej i Służby Więziennej złożyło ok. 350 osób przybyłych z Polski: członkowie 
Federacji Rodzin Katyńskich, przedstawiciele wojska i harcerze. Z pielgrzymką do 
grobów polskich oficerów udał się także Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.

Pielgrzymka na Golgotê Wschodu
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znę rozbrzmi zwycięska fanfara polska i ma-
jestat prochów Jego czczony będzie przez 
rodaków jawnie i dumnie. Wiele bowiem 
krwi przelaliśmy na pobojowiskach Europy
i całego świata. Ale najwięcej na własnej zie-
mi i w ostatniej wojnie zwycięskiej, przeto 
naszym Nieznanym Żołnierzem będzie jeden 
z tych, co polegli w okresie starcia się mocy 
całego narodu polskiego z mocą wroga”. 
Wybrano 15 miejsc walk, które spełniały 
przyjęte kryteria. Po pierwsze: wielka liczba 
poległych na ograniczonej przestrzeni. Tyl-
ko bowiem w takich warunkach może być 
mowa o żołnierzu nieznanym, jako jednym 
z wielu poległych w walce ciężkiej i krwawej. 
Po drugie: walka musi być zaszczytna dla 

całości walczącego wojska. Nie może więc 
wchodzić w rachubę pogrom zaskoczonego 
oddziału. Za to równe prawa ma zwycięskie 
natarcie, jak zawzięta obrona. I po trzecie: 
wyeliminowano z oczywistych względów po-
bojowiska leżące na terytorium ówczesnego
wroga. 
Szef Sztabu Generalnego gen. dyw. Stani-
sław Haller przekazał 15 kartek z nazwami 
miejsc bitew Biskupowi Polowemu Stani-
sławowi Gallowi, który je pomieszał i wło-
żył do urny. Wyboru dokonał najmłodszy
z obecnych na uroczystości, kawaler orderu 
Virtuti Militari Józef Buczkowski, wskazując 
na pobojowisko lwowskie, na którym od li-
stopada 1918 r. do marca 1919 r. toczyły się 
zacięte bitwy z Ukraińcami. 
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, 29 paź-
dziernika 1925 r. na cmentarzu Obrońców 
Lwowa, przeprowadzono – w obecności 

Zbliża się kolejna rocznica wielkiego święta polskiej myśli konstytucyjnej. 3 maja 
oczy Polaków zwrócą się w stronę Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie najwyżsi 
przedstawiciele władz państwowych oddadzą hołd Bezimiennemu Bohaterowi, 
który nie dla swej chwały, ale dla spełnienia wielkiego obowiązku wobec Ojczyzny 
poświęcił własne życie. 

Przedstawiciele narodu pochylą głowy przed 
mogiłą, która jest symbolem cichego boha-
terstwa. Za tę bezinteresowną ofiarę krwi
i życia, nierozpoznany żołnierz odbiera naj-
wyższe honory i cześć. 
Bezimienny Bohater stał się przedmiotem 
kultu po doświadczeniach I wojny świato-
wej we wszystkich państwach, które objęła 
pożoga wojenna. W ten sposób społeczeń-
stwa oddały hołd dla cichych a wielkich bo-
haterów, którym zawdzięczały wywalczoną 
wolność.
W Polsce, gdzie walki o ostateczny kształt 
granic trwały do 1921 r., kult Nieznanego 
Żołnierza, który żył już w narodzie, został 
formalnie ustanowiony dopiero w roku 1925.

W gmachu Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych 4 kwietnia odbyła się uroczystość wy-
losowania pobojowiska, z którego miały być 
ekshumowane zwłoki Nieznanego Żołnierza 
i złożone w mogile pod arkadami Pałacu 
Saskiego w Warszawie. Ówczesny Minister 
Spraw Wojskowych gen. dyw. Władysław 
Sikorski wypowiedział wtedy znamienne 
słowa: „Zebrani tu dziś przedstawiciele rzą-
du, wojska i społeczeństwa mają ten wysoki 
zaszczyt, że będą świadkami losowania po-
bojowiska, które uznamy za symbol wielu 
naszych pobojowisk. Z całej „ziemi mogił
i krzyżów” wybranym zostanie jedno miej-
sce, jako krwawe znamię walk kilku pokoleń 
o „wolność, całość i niepodległość” narodu. 
W pokorze i czci, chyląc czoła przed dosto-
jeństwem męki narodowej z ubiegłych lat, 
dumni jesteśmy, że tym razem nad grobem 
Nieznanego Żołnierza, który poległ za Ojczy-

przedstawicieli władz duchownych, woj-
skowych i cywilnych – ekshumację i wybór 
zwłok do Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Na rozkaz gen. Malczewskiego, dowód-
cy Okręgu Lwowa, grabarze przystąpili do 
rozkopywania jednocześnie trzech mogił, 
oznaczonych krzyżami z napisem: „Niezna-
ny Obrońca Lwowa”. Odkryte szczątki nie 
zawierały jednak „atrybutów żołnierskich”, 
a powołana komisja żądała takiego do-
wodu. Rozkopywano więc kolejne mogiły 
nieznanych z nazwiska bohaterskich obroń-
ców Lwowa i te okazały się już zawierać 
bezsprzecznie szczątki żołnierzy: liniowego, 
sierżanta i kaprala. Nie mogło być już wąt-
pliwości: mundur, metalowe guziki z orłami 
polskimi, czapki maciejówki, wskazujące, że 
byli to ochotnicy. Wszystkie trzy trumny usta-
wiono przed kaplicą. Jedna z kobiet, która na 
polach Zadwórza straciła syna i jego mogi-
ły nie odnalazła – Jadwiga Zarugiewiczowa 
wskazała jedną z trumien, której szczątki 
od tej chwili miały być symbolem mężnego
i ofiarnego poświęcenia dla Ojczyzny. Żoł-
nierz wskazany przez kobietę zginął na polu 
walki, o czym świadczyła przestrzelona czasz-
ka i noga złamana od strzału. 
Dzień później, 30 października, na posiedze-
niu Rady m. Lwowa, prezydent miasta Neu-
mann podkreślił: „Że pobojowisko lwowskie 
właśnie daje Polsce jednego z tych, którzy 
bezimiennie poświęcili życie dla Ojczyzny, 
przejmuje miasto nasze dumą i radością,
i jest słusznym zaiste zrządzeniem, bo na tych 
pobojowiskach najwięcej padło bojowników 
nieznanych, gdyż w chwili niebezpieczeń-
stwa w obronie Lwowa i tej ziemi kresowej 
chwytali za broń wszyscy, nie pytając o reje-
stracje i formalności...”. 
W tym niezwykłym dla całego kraju momen-
cie gen. Sikorski wydał rozkaz do armii pol-
skiej następującej treści: „Żołnierze! W siód-
mą rocznicę wybuchu wojny o całość i wiel-
kość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej spoczną 
w stolicy Państwa zwłoki żołnierza polskie-
go, jako symbol twórczego wysiłku narodu 
i jako wyraz spełnionego obowiązku. Jeden 
z setek tysięcy żołnierzy, którzy krew prze-
lali z imieniem Polski na ustach, wydobyty
z bezimiennej mogiły ze wskazanego losem, 
a drogiego nam wszystkim pobojowiska 
lwowskiego, odbierać będzie oznaki wie-
czystej i nieśmiertelnej czci całego narodu. 
Grobowiec ten, który powstanie 2 listopada 
1925 r. w Warszawie, stanie się grobowcem 
wszystkich naszych braci, których kości spo-
częły na szerokich rubieżach Polski; wokół 
niego, jako świętości narodowej, skupi się 
wdzięczna pamięć żywych o tych, którzy 
polegli. W chwili, gdy Bezimiennemu Boha-
terowi hołd składać będzie Rzeczpospolita 
z Prezydentem swym na czele, gdy przed 
trumną jego pochylą się orły chorągwiane, 
niech zwróci się, żołnierze, myśl wasza ku 
niemu. Umiłujcie ten grób! Pamiętajcie, że 
dla narodu świętą jest ofiara życia żołnier-
skiego dla Ojczyzny! Bądźcie gotowi złożyć 
w potrzebie tę ofiarę Ojczyźnie!”.

Wybór zwłok Nieznanego Żołnierza. 29 X 1925 r. Matka poległego syna Jadwiga Zarugiewi-
czowa wskazała dłonią jedną z trumien
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Szczątki Nieznanego Żołnierza zostały
30 października przeniesione z cmentarza 
Obrońców Lwowa do Katedry. Ulicami mia-
sta, wspaniale przystrojonego na tę okolicz-
ność, przemaszerował kondukt, który roz-
rastał się coraz bardziej. Młodzież szkolna 
stanowiła szpalery. Po obu stronach trumny 
kroczyli żołnierze z płonącymi pochodniami. 
Za trumną szły dwie matki, których polegli 
synowie spoczywają w bezimiennych mogi-
łach (jedną z nich była Jawiga Zarugiewiczo-
wa), dwie wdowy po poległych nieznanych, 
dwie sieroty i dwaj inwalidzi, za nimi licznie 
zgromadzeni przedstawiciele władz wojsko-
wych i samorządowych.
Poranna Msza św. żałobna, odprawiona na-
stępnego dnia przez ks. apb. Twardowskiego 
w asyście dostojników Kościoła, zgromadziła 
oficjeli i tłumy mieszkańców. Po zakończo-
nej celebrze, ośmiu podoficerów wyniosło 
trumnę przez szpaler pochylonych chorągwi 
i sztandarów wojskowych oraz cywilnych. 
W momencie, gdy trumna ukazała się przed 
wejściem do Katedry rozległ się z cytadeli wy-
strzał armatni, a na to hasło rozległ się dono-
śny dźwięk dzwonów wszystkich kościołów 
lwowskich. Całe miasto przystanęło, oddając 
hołd Nieznanemu Żołnierzowi. 
Imponujący kondukt ruszył ulicami mia-
sta ku Dworcowi Głównemu. Pożegna-
nie szczątków Bezimiennego Bohatera na 
dworcu lwowskim miało równie podniosły 
charakter. Żołnierza żegnały dźwięki hymnu 
narodowego, wojsko sprezentowało broń,
a przed trumną zawieszono wieniec laurowy 
od armii i Związku Obrońców Lwowa. 
Podstawiony na peronie nadzwyczajny po-
ciąg ozdobiony był emblematami państwo-
wymi i dekoracją z kwiatów. Wagon, który 
miał przewieźć szczątki żołnierza do stolicy 
był tym samym, którym powróciły z obczy-
zny do kraju zwłoki Sienkiewicza. Wewnątrz 

zamieniono go na wspaniałą kapli-
cę. Drzwi wagonu pozostawiono 
otwarte, tak że trumna przez całą 
drogę była wystawiona na widok 
publiczny. 
Stacje, przez które przejeżdżał po-
ciąg były przyozdobione barwami 
narodowymi i kwiatami. Ludzie 
zbierali się tłumnie, aby oddać hołd 
Bezimiennemu Bohaterowi – droga 
ze Lwowa do Warszawy zamieniła 
się w królewski pochód tryumfalny. 
Stolica powitała żołnierza równie 
wspaniale. Ks. gen. Niewiarowski 
poświęcił trumnę, po czym kawale-
rowie Virtuti Militari wynieśli ją na 
barkach składając na „łożu armat-
nim”, zaprzężonym w sześć koni.
Za trumną kroczyli: gen. Sikorski 
wraz z generalicją, liczne delegacje 
ze sztandarami, hallerczycy, do-
wborczycy i in. 
U wrót Katedry św. Jana szczątki 
powitał Biskup Polowy Stanisław 
Gall. Ks. Kardynał Kakowski odpra-
wił nabożeństwo żałobne, w którym 
uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władz 
państwowych i wojskowych m.in.: Prezydent 
Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, 
premier Władysław Grabski, marszałkowie 
Sejmu i Senatu, gen. Sikorski, gen. Józef 
Haller, gen. Żeligowski, przedstawiciele atta-
chatów i in. Po zakończonej Eucharystii ufor-
mował się pochód, który zmierzał w kierunku 
Pałacu Saskiego. Punktualnie o godz. 13.00 
rozległ się strzał armatni, wzywający Warsza-
wę i całą Polskę do minuty ciszy w hołdzie 
Nieznanemu Żołnierzowi. 
Szczątki Bohatera złożono w mogile pod 
arkadami Pałacu Saskiego. Prezydent Woj-
ciechowski zapalił na płycie jeden z pięciu 
zniczy wiecznych ogni. Hołd Bezimiennemu 

oddały delegacje Francji, Anglii, USA, Włoch, 
Węgier, Czechosłowacji, Grecji, Turcji i in. 
Gen. Sikorski włożył do grobowca akt erek-
cyjny, a delegacja lwowska wysypała na 
trumnę ziemię, przywiezioną ze Lwowa
z grobu Bohatera. Złożony akt erekcyjny koń-
czył się słowami, które pozostają na wieczne 
czasy testamentem dla miasta stołecznego 
Warszawy, aby należytą opieką i czci oto-
czyło ten najpiękniejszy pomnik zwycięskiej 
walki o wolność i niepodległość narodu.

Anna Tokarska

Cytaty pochodzą z książki Wojciecha Wojni-
cza „Cmentarz Obrońców Lwowa. Historia
i współczesność”, tom 1, Wrocław 2008 r. 
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Grób Nieznanego Żołnierza – jedyny ocalały po II wojnie światowej fragment Pałacu Saskiego
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Wielkanoc na misjach
Z dala od rodzinnego domu, służąc na misjach w wielu zakątkach świata, polscy żołnierze spędzili we własnym gronie  Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego, tworząc na obcej ziemi namiastkę tego, co przez lata kojarzone było z rodzinną, świątecz-
ną atmosferą. „Dzięki takim wspólnym przeżyciom, zyskujemy poczucie przebywania we wspólnej, wojskowej rodzinie”
– powiedział dowódca PKW KFOR ppłk Mariusz Gałęziowski. 

Kosowo
Przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się Mszą Wieczerzy 
Pańskiej, odprawioną w Wielki Czwartek przez księdza kapelana PKW KFOR mjr. Krzyszto-
fa Smolenia, w południowej kaplicy bazy Camp Bondsteel. Obchody Triduum Paschalnego 
kontynuowane były przez kolejne dni, z licznym udziałem żołnierzy PKW KFOR. 
W Wielki Piątek grupa ponad 60 osób udała się wraz z księdzem kapelanem do miej-
scowości Stubla, położonej ok. 40 km od Camp Bondsteel, jednej z nielicznych, całko-
wicie katolickich, albańskich wsi na terenie Kosowa. Celem wyjazdu był udział w Dro-
dze Krzyżowej, tradycyjnie organizowanej 
na jednym ze wzgórz okalających tę górską 
wioskę. Wieczorem, po powrocie ze Stubli, 
w kaplicy odprawione zostało nabożeństwo 
wielkopiątkowe z Liturgią Męki Pańskiej oraz 
Adoracją Krzyża. 
W sobotę każdy mógł poświęcić w kapli-
cy przyniesione pokarmy, a dzięki temu, że 
XX zmiana PKW KFOR przybyła do Kosowa 
stosunkowo niedawno, wiele osób miało ze 
sobą jeszcze sporo zachowanych specjalnie 
na tę okazję smakołyków. Wielką Sobotę za-
kończyła Liturgia Wigilii Paschalnej, która była zupełnie wyjątkowa, a to z powodu udziału 
w niej zarówno żołnierzy amerykańskich, jak również amerykańskiego duchownego. Całe 
nabożeństwo odprawione było w połowie w języku angielskim, a w połowie po polsku.
Niedziela Wielkanocna rozpoczęła się o 6.00 procesją, którą prowadził ks. mjr Krzysz-
tof Smoleń. Po trzykrotnym okrążeniu kaplicy odprawiona została Msza św., po której 
wszyscy udali się na uroczyste Wielkanocne Śniadanie. Na świąteczne spotkanie przybył 
zaproszony przez dowódcę XX zmiany PKW KFOR ppłk. Mariusza Gałęziowskiego, do-
wódca Brygady Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód, gen. bryg. Keith Jones oraz 
jego najbliżsi współpracownicy. Wśród zaproszonych gości byli również m.in.: zastęp-
ca dowódcy POLUKRBAT ppłk Volodymyr Veremchuk, oraz grupa polskich policjantów
z Prisztiny pod dowództwem mł. insp. Pawła Kurowskiego. 

kpt. Robert Fałek

Boœnia i Hercegowina
W ramach X zmiany Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego EUFOR w Bośni i Herce-
gowinie służbę pełni ponad 200 polskich 
żołnierzy. Spośród nich dużą grupę stano-
wią żołnierze z Oddziału Specjalnego Żan-
darmerii Wojskowej z Gliwic, którzy służą 
w wielonarodowym batalionie. Inni pełnią 
służbę w Kwaterze Głównej EUFOR, Mię-
dzynarodowej Grupie Żandarmerii Wojsko-
wej, Narodowym Elemencie Wsparcia czy 
Sztabie Wielonarodowego Batalionu.
Przez kilka tygodni przygotowywaliśmy się 
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niektórzy z nas pojechali do rodzinnych do-
mów, by tam cieszyć się radosnymi chwila-
mi. Większość jednak została tu, na ziemi, 
gdzie przed kilkunastu laty brat bratu stał 
się największym wrogiem.
Jesteśmy spokojni, bo mamy tu swoje miej-
sce – naszą polską kaplicę. Jest gdzie pójść, 
by prosić o pokój w naszych rodzinach, zdro-
wie, szczęśliwy powrót do domu i wiele in-
nych spraw, które nosimy w naszych sercach. 
Bez wątpienia ogromna w tym zasługa na-
szego kapelana, ks. mjr. Jerzego Niedzielskie-
go. To prawdziwy misjonarz, żołnierz, dusza 
człowiek. Skupia wokół siebie ludzi, by nieść 
chwałę Najwyższemu Przełożonemu, Gene-
rałowi Generałów – bo tak nazywa Tego, któ-
remu sam służy z nieukrywaną radością. 

kpt. Karolina Krzewina-Hyc

PKW Czad

narodowe, świąteczne śniadanie z polskimi potrawami. Nie zapo-
mnieliśmy o naszych żołnierzach wykonujących w tym czasie zada-
nia mandatowe – powiedział dowódca PKW płk Maciej Siudak.

mjr Dariusz Kudlewski

oprac. at

Prawie 400 polskich żołnierzy pełni misję w Czadzie. Zapewnia-
ją oni bezpieczeństwo ponad 130 tysiącom sudańskich uchodź-
ców z Darfuru, zgromadzonym w sześciu obozach. Wspólnie,
z daleka od kraju i bliskich, żołnierze spędzali Święta Wielkiej Nocy. 
Wielu z nich, jak w każdy dzień, aktywnie uczestniczyło w patro-
lach, konwojach, eskortach i ochronie baz.
Kapelan PKW mjr Tomasz Paroń przez cały okres Wielkiego Postu 
przygotowywał żołnierzy do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
W kolejne niedziele odbywały się kazania rekolekcyjne przybliżające 
znaczenie sakramentów świętych. 
Aby nie zabrakło na stole wielu tradycyjnych potraw, kucharze z tę-
sknotą wypatrywali śmigłowców, które miały dostarczyć świątecz-
ny prowiant z Polski. Po wylądowaniu szybki transport do chłodni, 
bo panująca temperatura jest zabójcza dla przysłanej żywności. 
W Czadzie temperatura niestety nie wskazywała na zbliżające się 
Święta Wielkanocne – w południe w cieniu 48 stopni Celsjusza. 
– Nie ma z nami naszych bliskich, ale jesteśmy z nimi w stałym kon-
takcie. Pełnimy misję z kolegami z innych kontyngentów i wspólnie
z nimi usiedliśmy przy świątecznym stole. W bazie North Star na 
świątecznym śniadaniu byli żołnierze i cywilni pracownicy misji
MINURCAT, reprezentujący różne strony świata. Było to między-

dzili we własnym gronie  Święta 
tego, co przez lata kojarzone było z rodzinną, świątecz-

lnej, wojskowej rodzinie”
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Myœli
nieprzedawnione

„Trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać”.
ks. Jan Twardowski

Niebanalne
życiorysy

Zyta urodziła się w Monsgra-
ti koło miasta Lucca, około 
1218 r. Jej rodzice byli bied-
nymi wieśniakami. Nie zosta-
wili swoim dzieciom żadnego 
majątku, bo go nie posiadali, 
ale za to zapewnili im głę-
boko religijne wychowanie. 
Ponieważ dom nie mógł wy-
żywić dzieci, Zyta już w dwu-
nastym roku życia musiała iść 

na służbę do zamożnej rodziny Fatinellich. Jej 
pan był nerwowy i surowy wobec służby. Pani 
domu była natomiast wiecznie niezadowolona 
i bardzo wymagająca. Zyta potrafiła zdobyć się 
na heroizm, by dać z siebie wszystko, na co ją 
było tylko stać, gdyż dom Fatinellich traktowała 
jako świętą Rodzinę: św. Józefa widziała w swo-
im panu, Najświętszą Pannę Maryję – w pani,
a ich dzieci jako Pana Jezusa. Tak więc wszyst-
kie swoje służebne, ciężkie obowiązki kierowała 
do: Jezusa, Maryi i św. Józefa. Cicha, sumienna, 
pracowita, uprzejma, prowadziła życie surowe. 
Kiedy jeszcze cała służba spała, Zyta zrywała się 

przed świtem i cicho, aby nikogo nie budzić, 
biegła do kościoła, który był tuż przy domu
Fatinellich, by wysłuchać codziennej Mszy świę-
tej i by przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej.
Z biegiem lat swą cichością zdobyła serca do-
mowników. Chlebodawcy oddali w jej ręce całą 
administrację i opiekę nad służbą domową. To 
wywołało do niej niechęć ze strony służby. Za-
zdroszczono jej wyróżnienia. Zyta jednak potra-
fiła tych prostych, często nieokrzesanych ludzi, 
pozyskać swoją dobrocią, zatroskaniem o ich 
potrzeby, gotowością wyręczenia ich w potrze-
bie i słodyczą serca.
Większość dni w roku pościła o chlebie i wo-
dzie. Sypiała na gołej ziemi. Latem i zimą cho-
dziła bez obuwia. Po śmierci znaleziono ją opa-
saną grubym sznurem, który wrósł w jej ciało. 
Była niezwykłej urody, ale napastowana przez 
mężczyzn umiała okazać odwagę. Napadnięta 
pewnego dnia przez pewnego rozpustnika, zo-
stawiła mu na twarzy i rękach długo nie zago-
jone rany. Kiedy jeden ze sług pozwalał sobie 
wobec niej na bezwstydne żarty, zagroziła, że 
będzie zmuszona ten dom opuścić i pójść gdzie 

Święta Zyta, dziewica indziej. Gospodarze, nie chcąc stracić tak cen-
nej pomocy w domu, wydalili niepoprawnego 
zuchwalca.
Zyta wyróżniała się również uwrażliwieniem 
na niedolę bliźnich. Wszystkie swoje skromne 
oszczędności rozdawała potrzebującym. Nikt 
jej domu nie opuścił głodny. Żywoty Zyty infor-
mują, że Pan Bóg często wynagradzał jej miło-
sierdzie cudami. Zapisano je przy zastosowaniu 
formalności notarialnych. Zyta była obdarzona 
także darem kontemplacji.
Zmarła po krótkiej chorobie 27 kwietnia 1272 r.,
po 42 latach służby w jednym domu. Jej po-
grzeb stał się prawdziwą manifestacją. Uważa-
na za Świętą została pochowana nie na wspól-
nym cmentarzu, ale w kościele Św. Frediana
w Lucca, do którego tak często chodziła. Pan 
Bóg potwierdził jej świętość cudami. Jeszcze w 
roku 1652 w czasie przeprowadzania jej proce-
su kanonizacyjnego znaleziono jej ciało nienaru-
szone rozkładem. Do katalogu świętych wpisał 
ją uroczyście papież Innocenty XII w roku 1696. 
Papież Pius XI ogłosił ją patronką miasta Lucca
i służby domowej (1935). Jest czczona także 
jako patronka ubogich dziewcząt.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami
„Jan Paweł II zajmuje 
szczególne miejsce w dzie-
jach świata, Kościoła Ka-
tolickiego, Polski i każde-
go z nas. I chociaż jeszcze 
boleśnie odczuwamy Jego 

fizyczną nieobecność, to całe bogactwo myśli, 
nauki, wskazań, recept, które nam pozostawił 
dodaje sił i skrzydeł, by upowszechniać jego 
dzieło, bo teraz „pora na nas”. Nauczanie Ojca 
Świętego obejmuje całokształt Kościoła, życia 
społecznego i jego ogarnięcie nie jest zada-
niem łatwym. Ta ważna okoliczność powodu-
je, że niniejsze dzieło stanowi próbę zarysu 
wielkości nauczania przez sygnalizowanie nie-
których problemów sakralnych i świeckich.”, 
czytamy we wstępie napisanym przez głów-
nych redaktorów publikacji „Osoba i dzieło 
Ojca Świętego Jana Pawła II – Pawła Marca
i Jerzego Nikołajewa. 

Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest re-
fleksja nad życiem, posługą i twórczością Jana 
Pawła II. Myślę, że studium jest odpowiedzią na 
nasze potrzeby. „Jan Paweł II we wspomnieniach 
i refleksjach” – „W trosce o prawo” – „W trosce 
o godność” – „W trosce o wychowanie”, „W tro-
sce o naród”. Prezentowane refleksje, różnych 
autorów koncentrują się wokół pięciu głównych 

zagadnień- rozdziałów. Praca zawiera artykuły ści-
śle naukowe, publicystyczne i o charakterze wspo-
mnieniowym. Autorzy to ludzie nauki, ale nie tyl-
ko; reprezentują różne zawody. Wszyscy wywodzą 
się z pokolenia Pontyfikatu Jana Pawła II…
Zbliża się dziesiąta rocznica beatyfikacji 108. 
męczenników II wojny światowej. Wśród nich 
jest także nasz (wojskowy) orędownik, błogosła-
wiony ks. kmdr Władysław Miegoń. W rozdziale:
„W trosce o godność” znajdujemy art. ks. kan. 
kmdr. por. dr. Zbigniewa Jaworskiego – „Beaty-
fikacja ks. kmdr. ppor Władysława Miegonia 
(1892-1942) według prawodawstwa Jana Paw-
ła II”. „Czas II wojny światowej ujawnił wielkie 
pokłady zła, które są w człowieku oraz wyzwolił 
najniższe instynkty u osób totalitarnych syste-
mów nazizmu i komunizmu. Pośród tej heka-
tomby okrucieństw, zniszczenia i śmierci, jak 
przysłowiowe diamenty wśród popiołu ostali się 
męczennicy. Ich męczeńska krew użyźnia glebę 
chrześcijaństwa, z której wyrastają nowi wy-
znawcy” – pisze autor.
W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to 
często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani 
żołnierze” wielkiej Bożej sprawy... Ich świadec-
twa nie powinny zostać zapomniane w Kościele-
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, 37).
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). 

Na drogę takiej miłości wstąpił sługa Boży ks. 
kmdr ppor. Władysław Miegoń. Oddając mu 
część czcimy także Jezusa Chrystusa, ponieważ 
od Boga otrzymał światło, którym teraz jaśnieje. 
W naszych czasach gdy nie potrzeba świadec-
twa krwi, tym bardziej czytelne musi być świa-
dectwo codziennego życia zarówno żołnierskie-
go jak i rodzinnego. Doskonale wiemy jak trudne
i skomplikowane są nasze drogi życia osobiste-
go, rodzinnego i zawodowego. Jednak na każdej 
drodze – jedynym plonem naszego życia jest mi-
łość. Z człowieka zostanie tylko tyle ile rozdał in-
nym. Musimy ciągle pamiętać, że nasze tęsknoty, 
miłość, uśmiech żyją w innych ludziach. Odkry-
wanie radości w podążaniu drogą krzyża łatwiej 
odnaleźć, zgłębiając wiedzę o życiu wzorcowych 
chrześcijan, świętych i błogosławionych.
Wszak tylko świadomy źródeł swojej wiary
i nadziei chrześcijanin może być wiarygodnym 
świadkiem żyjącego Boga wobec współczesne-
go świata.

 Jadwiga Kalinowska 

Red. Paweł Marzec i Jerzy Nikołajew, Wydawnictwo Polihymia Sp. z o.o. 
Lublin, ss.403. księgarnia wysyłkowa: www.polihymnia.pl 

„Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II”
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Niszczcie zło i pomagajcie budować 
rodzące się dobro – zaapelował wika-
riusz generalny Biskupa polowego, ks. 
płk prałat Sławomir Żarski w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 
podczas uroczystości Święta Wojsk In-
żynieryjnych.

W przypadających na 16 kwietnia uro-
czystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych 
uczestniczyli żołnierze z 2. Mazowieckiej 
Brygady Saperów oraz pirotechnicy z Biura 
Ochrony Rządu. Uroczystą Mszę św. razem 
ks. płk Sławomirem Żarskim koncelebrowali 
kapelan saperów Wojska Polskiego ks. płk 
Krzysztof Wylężek i ks. ppłk Andrzej Jaku-
biak, kapelan 2. Mazowieckiej Brygady Sa-
perów z Kazunia.
Podczas homilii ks. płk Sławomir Żarski przy-
bliżył postać patrona saperów św. o. Rafała 
Kalinowskiego, który po ukończeniu studiów 
w Wilnie i Petersburgu służył w Wojskach 
Inżynieryjnych. – Życzę wam, abyście wpa-
trywali się w przykład jego życia – zachęcał. 
– Niech będzie waszym przewodnikiem, orę-
downikiem i przykładem – powiedział.
Saper musi być czujny, nie tylko jako żoł-
nierz, ale i jako człowiek. Bądźcie ludźmi 
sumienia, troszczącymi się o bliźnich i dbaj-
cie o naszą Ojczyznę – dodał ks. płk Żarski. 
Wikariusz generalny Biskupa polowego ży-
czył zgromadzonym, aby z całym oddaniem 
realizowali swoje hasło „Czasem burzyć. 
Często budować. Zawsze służyć”.
Księża kapelani, żołnierze z gen. bryg. Ja-
nuszem Lalką oraz kombatanci złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przed tablicą poświęco-
ną wojskom inżynieryjnym, znajdującą się
w pobliżu kaplicy lotników. Szef Wojsk In-

żynieryjnych podziękował wikariuszowi ge-
neralnemu za „ojcowską opiekę” jaką nad 
wojskami inżynieryjnymi sprawują kape-
lani.
Po zakończeniu Mszy św. pod pomnikiem 
Chwała Saperom, znajdującym się w Parku 
Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza 
Śmigłego w Warszawie odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca poległych saperów. 
Wręczono też medale„Za zasługi dla obron-
ności kraju”, medale pamiątkowe „Zasłużo-
ny saper”, „Zasłużony dla wojsk inżynieryj-
nych”.
Następnie szef resortu oraz przedstawiciele 
władz państwowych i wojskowych złożyli 
wieńce pod pomnikiem Chwała Saperom,
a także na Płycie Czerniakowskiej.

¯o³nierze Wojsk In¿ynieryjnych modlili siê
w Katedrze Polowej WP

Podczas uroczystości obecni byli m.in. Mar-
szałek Sejmu Bronisław Komorowski, Szef 
Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek 
Gągor oraz kombatanci i żołnierze wojsk 
inżynieryjnych.
Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone 
jest co roku 16 kwietnia w rocznicę forso-
wania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 
1 Armii WP. Saperzy chlubnie zapisali się
w powojennej historii, rozminowując znacz-
ną część kraju. Od 1953 roku biorą udział 
w misjach pokojowych. Obecnie, w ramach 
Polskich Kontyngentów Wojskowych, pełnią 
służbę w Afganistanie, Bośni, Kosowie i Sy-
rii. Od 2004 roku kapelanem saperów Woj-
ska Polskiego jest ks. płk Krzysztof Wylężek.

Krzysztof Stępkowski
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Œwiêto DGW

W homilii ks. Żarski podkreślił profesjonalizm 
żołnierzy pełniących służbę w garnizonie. 
Podkreślił, że Garnizon Warszawa jest wizy-
tówka polskich Sił Zbrojnych. Podziękował 
żołnierzom za ich służbę i pracę na rzecz 
Ordynariatu Polowego i oprawy uroczystości 
religijno-patriotycznych.
Wikariusz generalny Biskupa Polowego życzył 
żołnierzom warszawskiego garnizonu, aby 
byli „ludźmi czuwania”. Starajcie się dostrze-
gać bliźniego w osobie swego podwładnego 
i zwierzchnika i „dbajcie wzorem Ojca świę-
tego o to całe dziedzictwo, któremu na imię 
Polska” – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli dowódcy poszcze-
gólnych jednostek podległych dowództwu 
garnizonu, na czele z dowódcą Garnizonu, 
gen. bryg. Kazimierzem Gilarskim. Po Komunii 

św. gen. Gilarski podziękował wi-
kariuszowi generalnemu za opie-
kę duszpasterską i pracę kapela-
nów posługujących w Garnizonie. 
Wspomniał, że dla wielu czas 
spędzony w służbie mierzy się już dekadami. 
„Wielu z obecnych tu oficerów wspomina 
pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczy-
zny. Cieszymy się, że w roli oficerów możemy 
przeżywać jej 30. rocznicę” – podkreślił.
Po Mszy św. żołnierze i pracownicy Garnizo-
nu Warszawa udali się pod Grób Nieznanego 
Żołnierza na uroczystą zmianę wart i złożenia 
wieńców.
Dowództwo Garnizonu Warszawa jest jed-
nostką wojskową przeznaczoną do zabez-
pieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej 
(MON) oraz centralnych komórek organiza-

cyjnych Sił Zbrojnych (SZ), które stacjonują 
na terenie Garnizonu Warszawa. Powstało 
1 sierpnia 1995 roku z rozformowanego 
Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabez-
pieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa 
zostało ustanowione na pamiątkę powołania 
pierwszej władzy wojskowej w Warszawie, 
co miało miejsce podczas insurekcji kościusz-
kowskiej po zwycięskiej bitwie warszawskiej 
(17-18 kwietnia 1794 r.), w wyniku której 
wojska rosyjskie zmuszone zostały do opusz-
czenia stołecznego garnizonu.                 kes

Ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny Biskupa Polowego prze-
wodniczył Mszy św. w katedrze polowej w intencji dowódców, żołnierzy 
i pracowników cywilnych Garnizonu Warszawa, który 17 kwietnia ob-
chodził swoje święto. Eucharystię koncelebrowali kapelani prowadzący 
pracę duszpasterską w Garnizonie.

Biskup P³oski w chorwackim Ordynariacie Polowym

W dniach 14-16 kwietnia 2009 r. Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. 
Tadeusz Płoski odbył wizytę duszpasterską 
w Chorwacji na zaproszenie Ministerstwa 
Obrony Chorwacji i Ordynariatu Polowego 
Chorwacji. Ordynariuszowi wojskowemu to-
warzyszył notariusz Kurii Polowej ks. prał. płk 
Zbigniew Kępa.

Biskup Polowy Juraj Jezerinac zwołał dwu-
dniową konferencję księży kapelanów, która 
odbyła się w dniach 14-15 kwietnia na wyspie 
Brač w miejscowości Postira. Biskupi polowi 
wraz z księżmi kapelanami celebrowali Mszę 
św. w miejscowym Kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela. Liturgii przewodniczył Biskup Po-
lowy Juraj Jezerinac. 
Biskup Polowy Tadeusz Płoski wygłosił refe-
rat pt. „Nowe wizje duszpasterstwa w Siłach 

Zbrojnych”, ukazując historię oraz status praw-
ny duszpasterstwa polowego w Polsce. Udzielił 
także odpowiedzi na liczne pytania i zagadnie-
nia dotyczące funkcjonowania duszpasterstwa 
wojskowego w Polsce, w krajach Unii Europej-
skiej oraz NATO. 
W ramach wizyty odbyło się także spotkanie 
z dowódcą Marynarki Wojennej kontradmira-

łem Ante Urlića oraz 
z personelem sztabu. 
Wspomniano także 
modlitewnie zmar-
łych tragicznie czte-
rech polskich mary-
narzy pilotów i ofiary 
pożaru w Kamieniu 
Pomorskim. 
Goście z Polski mieli 
także okazję zwiedzić 
najważniejsze zabytki 
miasta – portu Split. 
Kolejnym etapem po-
dróży duszpasterskiej 
był Zagrzeb. 

W siedzibie ordynariatu podczas sprawowa-
nych Eucharystii polecano w modlitwie żołnie-
rzy i funkcjonariuszy policji Polski i Chorwacji, 
którzy służą pokojowi nie tylko w swoich ojczy-
znach, ale także w misjach pokojowych i stabi-
lizacyjnych na świecie. 
Biskupi polowi z osobami towarzyszącymi 
spotkali się z sekretarzem stanu chorwac-
kiego Ministerstwa Obrony, Mate Raboteg 
oraz z zastępcą Szefa Sztabu Generalnego, 

admirałem Zdenko Simicićem. Sekretarz Sta-
nu podkreślił dużą rolę, jaką odgrywa dusz-
pasterstwo wojskowe w armii chorwackiej
i wyraził uznanie dla biskupa Juraja Jezerina-
ca i wikariusza generalnego. Biskup Tadeusz 
Płoski ukazał w zarysie historię i organizację 
polskiego duszpasterstwa. Pogratulował tak-
że dobrej organizacji pielgrzymki chorwackich 
żołnierzy do Lourdes. 
W rozmowie wspomniano, że chętni żołnie-
rze chorwaccy mogą w ramach służbowych 
– poza urlopem – pielgrzymować do Lourdes 
i do Maria Bistrica na podstawie rozporządze-
nia szefa sztabu generalnego Armii Chorwac-
kiej oraz uczestniczyć w rekolekcjach i dniach 
skupienia. 
W Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Zabrzebiu biskupi polowi wraz 
z towarzyszącymi osobami modlili się u grobu 
kard. Alojzije Stepinca, męczennika okresu ko-
munistycznego. 
Biskup Tadeusz Płoski spotkał się także z Polo-
nią działającą w ramach polskiego Towarzystwa 
Mikołaja Kopernika. 
Na zakończenie wizyty biskup Juraj Jezerinac 
odznaczył polskiego biskupa srebrnym me-
dalem chorwackiego ordynariatu, natomiast 
biskup Tadeusz Płoski wręczył chorwackiemu 
biskupowi medal 90-lecia Ordynariatu Polowe-
go Wojska Polskiego. 
Polskiej delegacji towarzyszył attache wojsko-
wy w Chorwacji mjr Robert Zmarźliński, który 
także pełnił funkcję tłumacza. 
Wizyta duszpasterska w Chorwacji pomogła 
w pogłębieniu znajomości funkcjonowania
ordynariatów, organizacji i form duszpaster-
stwa wojskowego i służb mundurowych. 

Ks. płk Zbigniew Kępa

Piękną tradycją stało się, że żołnierze obu armii już od ponad 15. lat uczestniczą
w Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes. W 2008 r., w 150. rocznicę obja-
wień, w tej pielgrzymce uczestniczyło 2700 mundurowych z Chorwacji i 400 z Polski.
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Rolę głównego bohatera odtwarza Olgierd 
Łukaszewicz. Generała ukazuje bez cienia pa-
tosu, jako człowieka z „krwi i kości”, nie wol-
nego od rozterek i dylematów, jednak zawsze 
potrafiącego powiedzieć „nie”, jeśli granice 
honoru miałyby być przekroczone. Najpierw 
widzimy niezłomnego i nadzwyczaj skutecz-
nego w działaniu dowódcę Kierownictwa 
Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Ilustruje to łamiąca chronologię filmu scena 
zamachu na Franca Kutscherę, wykonanego 
wedle jego planu i z jego rozkazu.

Następnie, kiedy już wojska sowieckie wkra-
czają na teren dawnej Rzeczypospolitej, „Nil” 
dostaje od Rządu Londyńskiego propozycję 
stworzenia poza strukturami Armii Krajowej 
głęboko zakonspirowanej, kadrowej organi-
zacji wojskowej „Niepodległość” pod kryp-
tonimem „NIE”, której celem miało być kon-
tynuowanie walki w warunkach radzieckiej 
okupacji. A skoro jego tłumaczenie bezsensu 
skutecznej walki z Armią Czerwoną nie zosta-
je przyjęte, jako lojalny żołnierz podporząd-
kowuje się rozkazowi.
W ręce sowietów wpada całkiem przypadko-
wo w Milanówku, w marcu 1945 r. A skoro 
znaleziono przy nim dolary, przyznaje, że jest 
handlarzem waluty. Pod tym zarzutem i pod 

okupacyjnym fałszywym nazwiskiem Walen-
ty Gdanicki, wywieziony zostaje do łagru w 
„swierdłowskiej obłasti” na Uralu, gdzie rą-
bie syberyjskie lasy. Widzimy jak sam cierpiąc, 
stara się za wszelką cenę pomóc innym.
Nie rozpoznany, kim jest naprawdę, zostaje 
po dwóch latach zwolniony i wraca do Pol-
ski. Zamieszkał w Łodzi, dokąd po repatriacji 
z Wilna przeprowadziła się jego żona z córka-
mi: Krystyną i Marią. Reżyser doskonale uka-
zuje rozterki, jakie przed nim stają.
Odnajdują go dawni towarzysze broni, 

proponując objęcie dowództwa nad 
konspiracyjną organizacją „Wolność
i Niezawisłość”, prowadzącą antyko-
munistyczną walkę. Fieldorf odmawia, 
nie wierząc ani w pomoc Zachodu, ani 
w trzecią wojnę światową, która mia-
łaby przynieść Polsce wolność. Odma-
wia też ucieczki za granicę, mimo, że 
zdaje sobie sprawę z niebezpieczeń-
stwa, jakie mu grozi. Zakłada prosty 
warsztat stolarski, próbując w ten 
sposób utrzymać rodzinę. Dramatycz-
ny charakter mają sceny sporu z żoną 
i córką, które pragną za wszelką cenę 
skłonić go do wyjazdu.
Po kilku miesiącach – zakładając, że na-
wet w komunizmie może istnieć jakaś 
przestrzeń normalności – podejmuje 

odważną decyzję ujawnienia się w wojsko-
wej Komendzie Uzupełnień. Odtąd jest nie-
przerwanie inwigilowany. 9 listopada 1950 r. 
gen. Fieldorf zostaje aresztowany przez funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i prze-
wieziony do słynnego politycznego więzienia 
na Rakowieckiej w Warszawie. Celę dzieli
z innymi oficerami AK, ale i rabinem oraz 
hitlerowskim  niemieckim dowódcą, aresz-
towanym przez polskie władze. Rabina broni 
przed agresją torturowanego w śledztwie 
oficera.  Udręczony brutalnym śledztwem 
oskarża rabina, że jego rodacy mordują pol-
skich patriotów. 
W czasie nadzwyczaj brutalnego śledztwa 
– pokazanego w filmie z detalami – nie przy-

znaje się do żadnego z zarzutów. Mimo to 
zostaje oskarżony o kolaborację z hitlerowca-
mi i 16 kwietnia 1952 r. jako „zdrajca narodu 
polskiego” zostaje skazany na karę śmierci. 
Film ujawnia także kulisy procesu w postaci 
nieformalnych nacisków radzieckiego rezy-
denta na polskie władze, domagającego się 
śmierci bohatera. Służyć ma ona m.in. zastra-
szeniu polskiego społeczeństwa.
Oczekując na wyrok Fieldorf niespodziewanie 
zostaje zaproszony na rozmowę przez ów-
czesnego wiceministra Ministra Bezpieczeń-
stwa Różańskiego. Podejmowany w jego ga-
binecie z prawdziwie generalskimi honorami, 
spotyka się z obietnicą uwolnienia za cenę 
współpracy. Zdecydowanie odmawia.
Wyrok przez powieszenie zostaje wykonany 
24 lutego 1953 r., zaledwie na miesiąc przed 
śmiercią Stalina...
Fieldorf był najwyższym rangą żołnierzem 
AK, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu 
stalinowskiego. Ostatnią sekwencją filmu jest 
scena potajemnego grzebania przez UB pod 
osłoną nocy ofiar z mokotowskiego więzie-
nia. Miejsce pochówku generała „Nila”, ani 
jego ciało do dziś nie zostało odnalezione. 
Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 
znajduje się jedynie jego symboliczny grób.
Dopiero po upływie 36 lat od śmierci „Nila” 
Prokurator Generalny PRL, Józef Żyta, w swym 
postanowieniu z 7 marca 1989 r., przyjął,
„iż podstawą umorzenia jest stwierdzenie, że 
August Emil Fieldorf nie popełnił zarzucane-
go mu czynu, (...) nie dopuścił się zarzuconej 
mu zbrodni i był całkowicie niewinnym”.
Główne prace na planie „Generała Nila” roz-
poczęły się 21 kwietnia 2008 roku. Główne 
sceny kręcone były w Łodzi i w Sierpcu.
W tym ostatnim powstawały sekwencje 
ilustrujące powrót Polaków z Syberii. Pod-
czas dwóch dni zdjęciowych przed kamerą 
przewinęło się w sumie ok. 400 osób. Ostat-
ni klaps do „Generała Nila” padł 21 maja
2008 roku.

IDK /e

Zamordowali bohatera

Generał Fieldorf został zamordowany w mokotowskim więzieniu 24 lutego 1953 r. po sfingowanym procesie, odmówiwszy 
współpracy z komunistami. Żaden z żyjących sprawców zbrodni, w demokratycznej Polsce nie został ukarany.

Zdaniem abp. Nycza film Ryszarda Bugajskiego „Generał Nil” pokazuje najbardziej 
dramatyczny czas w historii Polski, uczy i przestrzega. Daje też odpowiedź, że nie 
wolno zapomnieć. Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz podkreślił, że film 
o generale Fieldorfie jest odpowiedzią na dylematy, „czy i jak walczyć o wolność 
ojczyzny” oraz „czy należy zapomnieć czy pamiętać?”. „Daje jasną odpowiedź, że 
nie wolno zapomnieć, bo historia niestety lubi się powtarzać” – wyjaśnił. Dodał, 
że znakomicie odgrywana przez Olgierda Łukaszewicza sylwetka generała Fieldorfa 
pokazuje też dylematy, przed którymi stanął św. Tomasz Morus. Jest to wstrząsający 
obraz i akt sprawiedliwości wobec pokolenia, które zostało w ten sposób potrakto-
wane – powiedział KAI abp Henryk Hoser po zakończeniu premiery. „Film pokazuje, 
że prawda zawsze się ujawni, a kłamstwo zostanie zdemaskowane. To jest memento 
tego filmu” – dodał. Historia filmu Ryszarda Bugajskiego rozpoczyna się w 1947 r. od 
momentu powrotu gen. Fieldorfa z łagru w ZSRR, do czasu aresztowania, procesu
i śmierci. Oparta na dokumentach opowieść ukazuje sylwetkę nieustraszonego bo-
hatera walki z niemieckim okupantem, który jest na tyle realistą, że nie wierzy w 
możliwość zwycięstwa nad komunizmem. Decyduje się ujawnić swe prawdziwe na-
zwisko, chcąc mimo wszystko wytrwać w Polsce, płacąc za to najwyższą cenę. 

18 października 1919 r. kapelan pułkowy ks. Franciszek Tyczkow-
ski udzielił w kościele podominikańskim ślubu Janinie Kobyliń-
skiej z podporucznikiem Augustem Emilem Fieldorfem

Ostatnie zdjęcie „Nila” przed śmiercią
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Diecezji Wojskowej

Białystok
Tłumy wiernych podążały wieczorem 3 kwietnia za drewnianym krzyżem główną ulicą 
miasta w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Półtoragodzinnemu nabożeństwu przewodni-
czył ks. Abp Metropolita Edward Ozorowski. Obecny był także ks. Abp Senior Stanisław 
Szymecki, kapłani, przedstawiciele Seminarium Duchownego, władz miasta, ruchów
i stowarzyszeń oraz kilka tysięcy wiernych. 
Rozważania przy poszczególnych stacjach przygotował ks. dr Wojciech Michniewicz –
biblista. Za całość nabożeństwa odpowiedzialna była Rada Ruchów i Stowarzyszeń Kato-
lickich Archidiecezji Białostockiej. W czasie przemarszu krzyż nieśli kolejarze. Obok nich 
kroczyli z pochodniami żołnierze z 18 batalionu OT oraz harcerze pełniący służbę światła. 
Jak co roku nad bezpieczeństwem uroczystości czuwali policjanci. Tradycyjnie modlitwy 
zakończono przy parafii św. Rocha.                            zr

Grudziądz
W piątek przed Niedziela Palmową – 3 kwietnia 2009 r ulicami Grudziądza została od-
prawiona Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli żołnierze garnizonu Grudziądz i Grupa 
wraz ze swoimi księżmi kapelanami. Natomiast w dniu 4 kwietnia z inicjatywy Komen-
danta 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców ppłk Andrzeja Kaczorowskiego, księdza kapelana 
ppłk Piotra Gibasiewicza oraz kapelana z Grupy – ks. mjr Marka Reimera odbyła się piel-
grzymka autokarowa do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej.                       pg

Warszawa
W poniedziałek wieczorem, w wieku 84 lat zmarł Prof. Andrzej Stelmachowski, marszałek 
Senatu I kadencji. Profesor był laureatem nagrody „Benemerenti”, przyznawanej przez 
Ordynariat Polowy WP. Ordynariusz Wojskowy wystosował list kondolencyjny.
Uroczystości pogrzebowe prof. Stelmachowskiego odbyły się w stołecznej Archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela 15 kwietnia. Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski abp 
Kazimierz Nycz w koncelebrze m.in. z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem i emery-
towanym biskupem łowickim Alojzym Orszulikiem.  Trumna z ciałem prof. Stlemachow-
skiego została złożona na warszawskich Starych Powązkach.

Gdynia-Babie Doły
Na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach 
odbyła się, 15 kwietnia uroczystość po-
żegnania czterech lotników Marynarki 
Wojennej, którzy zginęli w katastrofie 
samolotu „Bryza”, w końcu marca.
W ostatniej drodze pilotom na lotnisku 
towarzyszyło około tysiąca osób. Mszę 
świętą w intencji tragicznie zmarłych 
odprawił Abp Tadeusz Gocłowski, kon-
celebrowało ją liczne grono kapelanów 
wojskowych z ks. płk. Sławomirem Żar-
skim, wikariuszem generalnym Biskupa 
Polowego oraz dziekanem Marynarki 
Wojennej ks. kmdr. Bogusławem Wroną.
Po zakończeniu Mszy św. trumny z ciała-
mi lotników zostały w asyście wojskowej 
przed hangar. Każda trumna udekoro-
wana była biało- czerwoną flagą i czer-
wonymi różami oraz wojskową czapką 
marynarską. Ustawiono też w ramkach 
zdjęcia pilotów. Na cześć zmarłych pilo-
tów wystrzelono trzy salwy honorowe, 
a nad lotniskiem przeleciały nisko trzy 
samoloty wojskowe BRYZA.
Członkowie załogi „Bryzy”, decyzją mi-
nistra obrony narodowej zostali miano-
wani pośmiertnie na wyższe stopnie woj-
skowe. Zostali także odznaczeni Morski-
mi Krzyżami Zasługi, przyznanymi przez 
prezydenta RP. Ceremonii dekoracji do-
konał minister Szczygło.                   kes

Ostrów Mazowiecka – Komorów
W poranek wielkanocny Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski radosnym śpie-
wem „Wesoły nam dziś dzień nastał” rozpoczął procesję rezurekcyjną w Parafii Woj-
skowo-Cywilnej w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej Komorowie. Żołnierze zawodowi
z miejscowej jednostki asystowali Księdzu Biskupowi niosącemu Najświętszy Sakrament, 
strażacy nieśli paschał, figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. W procesji licznie wzięli 
udział parafialnie cywilni i wojskowi.                                                                             zjk

Dęblin
W 1. Batalionie Drogowo Mostowym
w Dęblinie, 17 kwietnia odbyły się uro-
czyste obchody Święta Wojsk Inżynieryj-
nych. Święto Saperów rozpoczęła na po-
ligonie wodnym uroczysta Msza Święta, 
koncelebrowana przez ks. płk. Tadeusza 
Bieńka i ks. proboszcza Jana Romaniuka.
Po Mszy Świętej rozpoczęła się uroczy-
sta zbiórka batalionu, podczas której 
dowódca wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie, wyróżnił najbardziej zasłu-
żonych żołnierzy i pracowników wojska 
oraz przywitał żołnierzy, którzy powrócili 
z XXX zmiany PKW UNIFIL w Libanie. Po 
uroczystej zbiórce żołnierze, pracowni-
cy wojska oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w koncercie Zespołu Artystyczne-
go Wojska Polskiego, który uświetnił ob-
chody Święta Jednostki.                      td




