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„Duszo moja, każdego ranka składaj się Bogu w ofierze”
św. Jan Maria Vianney

ROK KAPŁAŃSKI
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Liturgia
Koœcio³a

5 lipca – XIV Niedziela Zwykła
„I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko 
w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w 
swoim domu może być prorok tak lekceważony”. 
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu...”.
Wydaje się nam, że gdybyśmy żyli w czasach 
Jezusa, bylibyśmy bardziej szczęśliwi mogąc Go 
zobaczyć, słuchać i dotknąć Go. Ale czy równa-
łoby się to z wiarą w Niego? A może bylibyśmy 
podobni do ludzi z rodzinnego miasta Jezusa?
Wielu zachwyca się Jego nauką, zachwyca się 
osobą Sługi Bożego Jana Pawła II i jego przeka-
zem Ewangelii. A jednak panuje wśród ludzi inne 
stwierdzenie: „To jest cudowne: wierzę w Boga, 
a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego nie 
wierzył”.
Dlatego Jezus nie może zdziałać żadnego cudu 
pomimo obecności takich czy innych stacji radio-
wych i telewizyjnych, wydawanych gazet i czaso-
pism, pomimo głoszonych kazań, świątobliwych 
i zacnych duchownych.

12 lipca – XV Niedziela Zwykła
„Jezus  przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch”.
Powołanie wszystkich swoich uczniów Chrystus 
rozciągnął pomiędzy „przywołał ich do siebie”
a „zaczął rozsyłać ich”. Chrześcijanin musi świa-
domie swoje życie wpisywać między przybywa-
nia do Chrystusa a  posłania przez Chrystusa. 
Tego wymaga natura chrześcijaństwa. Tego wy-
maga nowa ewangelizacja. Każdy kto został po-
wołany przez Chrystusa bez względu na stan ten 
też jest posłany do wypełnienia swojej osobistej 
i jedynej misji.

19 lipca – XVI Niedziela Zwykła
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco”
Zaproszenie Jezusa na dzień odpoczynku przy-
pomina nam nasze wakacje i urlopy. On rozumiał 
swoich uczniów, dlatego kazał im po pracy wy-
począć. Zna człowieka, wie, czego mu potrzeba
i sam wie, jak zaspokoić te potrzeby. Jednocze-
śnie dba nie tylko o ciało, ale również o ducha. 
Ciało i umysł człowieka potrzebuje odpoczynku, 
bo nie mogą być nieustannie napięte. Ale wśród 
wielu tysięcy tych, którzy wyjeżdżają gdzieś dale-
ko, aby odpocząć, są i tacy, którzy ulegają poku-
sie zapomnienia o Bogu, o codziennej modlitwie.
A od tego nie ma urlopu.

26 lipca – XVII Niedziela Zwykła 
„Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać 
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się 
znów na górę”.
Ludzie, którzy idą za Jezusem, są pełni podziwu 
z powodu danego chleba. Pragną tylko jednego: 
by Jezus mógł codziennie powtarzać ten gest. 
Już nie będą musieli pracować; wystarczy iść za 
Jezusem, aby codziennie mieć chleb. Jezus po-
znał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwo-
łać królem, że chcieli Go sobie zawłaszczyć. Sko-
ro dostali ten posiłek darmo, mogli zachować 
parę groszy, które mieli przy sobie. Jezus byłby 
więc wspaniałym królem! On jednak nie chce ta-
kich kompromisów i samotnie odchodzi w góry. 
Bo On nie przyszedł po to, by rozmnażać chleb
i ryby. Przyszedł, aby nam objawić miłość Ojca.

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia w kapłaństwie,
Pomyślałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku Kapłań-
skiego, w piątek 19 czerwca 2009 r., w uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to 
dzień poświęcony tradycyjnie modlitwie o uświę-
cenie kapłanów. Jest on również związany ze 
150. rocznicą dies natalis – dnia urodzin dla nie-
ba Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich pro-
boszczów świata. Ów rok, który pragnie przy-
czynić się do krzewienia zapału wewnętrznej 
odnowy wszystkich kapłanów na rzecz silniej-
szego i bardziej wyrazistego świadectwa ewan-
gelicznego we współczesnym świecie zakończy 
się w tę samą uroczystość w roku 2010. Święty 
proboszcz z Ars zwykł był mawiać: „Kapłaństwo 
to miłość Serca Jezusowego”. [...]
Święty Proboszcz pouczał swoich parafian świa-
dectwem swego życia. Z jego przykładu wierni 
uczyli się modlitwy, chętnie pozostając przed ta-
bernakulum, by odwiedzić Jezusa Eucharystycz-
nego. „Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się mo-
dlić - wyjaśniał im Proboszcz – „Wiadomo, że tam,
w świętym tabernakulum jest Jezus: otwórzmy 
Mu serce, radujmy się Jego świętą obecnością. 
To jest najlepsza modlitwa” [...]
Zachęcał: „Bracia moi, przyjdźcie do Komunii, 
przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie by Nim żyć, aby-
ście z Nim mogli żyć...”. „To prawda, że nie jeste-
ście tego godni, ale Jego potrzebujecie!”. [...]
Mówił, że „wszystkie nagromadzone dobre 
dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św., 
ponieważ są one dziełami ludzi, podczas gdy 
Msza św. jest dziełem Boga”. [...]
Kapłani nigdy nie powinni poddawać się re-
zygnacji, gdy widzą, że nikt nie przychodzi do 
konfesjonału, czy też ograniczać się do stwier-
dzenia, że wierni nie są zainteresowani tym sa-
kramentem. [...]
Święty Proboszcz mówił: „To nie grzesznik po-
wraca do Boga, by prosić Go o przebaczenie, 
lecz sam Bóg, który biegnie za grzesznikiem
i sprawia, że zwraca się on do Niego”. „Ów do-
bry Zbawiciel jest tak pełen miłości, że wszędzie 
nas szuka”. [...]
Wyjaśniał współbratu w kapłaństwie: „Powiem 
tobie jaką mam receptę: daję grzesznikom nie-
wielką pokutę, a resztę czynię za nich sam”. 
Ponad konkretne pokuty, którym poddawał się 
Proboszcz z Ars, ma dla nas wszystkich znacze-
nie istota jego nauczania: dusze zostały naby-
te drogocenną krwią Chrystusa, zaś kapłan nie 
może poświęcić się ich zbawieniu, jeśli odmawia 
osobistego uczestnictwa w „wielkiej cenie” od-
kupienia.

We współczesnym świecie, podobnie jak
w trudnych czasach Proboszcza z Ars trzeba, 
żeby kapłani wyróżniali się w swoim życiu i dzia-
łaniu mocnym ewangelicznym świadectwem. 
Słusznie zauważył Paweł VI: „człowiek naszych 
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli na-
uczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, 
że są świadkami”. [...]
Tak jak Jezus powołał Dwunastu, aby z Nim byli 
(por. Mk 3,14) i dopiero następnie wysłał ich, by 
głosili Ewangelię, tak i w naszych czasach kapła-
ni są powołani do „przyswojenia” sobie owego 
„nowego stylu życia”, zapoczątkowanego przez 
Pana Jezusa, który realizowali właśnie Aposto-
łowie. [...]
Proboszcz z Ars potrafił żyć „radami ewange-
licznymi” w sposób stosowny do swego sta-
nu kapłańskiego. Jego ubóstwo nie było takie 
jak zakonnika czy mnicha, lecz takie, jakiego 
wymaga się od księdza: pomimo zarządzania 
znacznymi sumami pieniędzy (pamiętajmy, że 
bardziej majętni pielgrzymi interesowali się 
jego dziełami charytatywnymi), wiedział, że 
wszystko ofiarowano jego kościołowi, ubogim, 
sierotom, dziewczętom z jego „Providence” i ro-
dzinom najuboższym. Dlatego „był bogaty, by 
dawać innym, a bardzo ubogi dla siebie”. Wy-
jaśniał: „Mój sekret jest prosty: dawać wszystko
i niczego nie trzymać dla siebie”. [...]
Sobie i wiernym wyjaśniał: „Nie ma dwóch do-
brych sposobów służenia Bogu. Jest tylko jeden 
jedyny: służyć Jemu tak, jak On chce, by Mu słu-
żono”. [...]
Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłań-
ski, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego ka-
płana wielkoduszne odnowienie owych ideałów 
całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościoło-
wi, które inspirowały myśl i działanie Świętego 
Proboszcza z Ars. Oby jego przykład wzbudził
w kapłanach owe tak bardzo dziś jak i zawsze 
potrzebne świadectwo jedności z biskupem, 
między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Nie-
zależnie od istniejącego w świecie zła, zawsze 
rozbrzmiewa jakże aktualne słowo Chrystusa do 
swoich apostołów w Wieczerniku: „Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwy-
ciężył świat” (J 16,33). Drodzy kapłani, Chrystus 
na was liczy. Idąc za przykładem Świętego Pro-
boszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a sta-
niecie się również wy, we współczesnym świecie 
posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!

Z moim Błogosławieństwem Apostolskim
W Watykanie, dnia 16 czerwca 2009 roku

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA CZERWIEC
Aby Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje przemoc,
były wspierane miłością i konkretną pomocą katolików całego świata.

List Jego Świątobliwości Benedykta XVI
na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy

dies natalis świętego proboszcza z Ars (fragmenty)
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Drodzy bracia kapłani pełniący swą pa-
sterska posługę w Ordynariacie Polowym 
Wojska Polskiego i wśród służb munduro-
wych.

Wciąż jeszcze trwa rok św. Pawła, który prze-
żywamy w całym Kościele Powszechnym. 
Niejako dopełnieniem tego roku są rozpo-
czynające się obchody Roku Kapłańskiego. 
Mówiąc o kapłaństwie warto odwołać się 
do postaci, posługi i nauki św. Pawła Apo-
stoła oraz św. Jana Maria Vianney i zwrócić 
uwagę na kilka cech tego daru jakim jest ka-
płaństwo.
 
1. Drogi powołania kapłańskiego.
Znamienne było powołanie św. Pawła Apo-
stoła w tym wydarzeniu pod Damaszkiem 
gdy z prześladowcy zwalczającego chrześci-
jan przeobraża się w gorliwszego głosiciela
i świadka Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Ale jakże trudne było również powołanie św. 
Jana Vianney patrona roku kapłańskiego, 
który niebawem rozpoczniemy. Jakże różne 
są Wasze powołania. Niekiedy kształtowane 
i umacniane poprzez kolejne lata, tak jak to 
było w przypadku św. Jana Vianney’a, nie-
kiedy zstępujące jak grom z jasnego nieba, 
podobnie jak u Pawła. W przypadku po-
wołania każdego z Was warto mieć jednak 
świadomość, że jest ono darem od Boga. To 

nie jest jednie nasz własny wybór. Za każdy 
dar również i dar powołania należy się Bogu 
wdzięczność, o której winniście pamiętać 
każdego dnia w modlitwie. Iluż ludzi było 
wdzięcznych za dar kapłaństwa świętego 
proboszcza z Ars, które tak radykalnie zmie-
niło ich życie. Iluż jest wdzięcznych i dziś za 
dar Waszego kapłaństwa.
 

2. Spotkania pod Damaszkiem.
Nawrócony na Chrystusa pod Damaszkiem, 
Paweł z prześladowcy stał się Apostołem. 
Jakże to daleka droga przebyta w jednej 
chwili. Jakże nieraz pogmatwane i trud-
ne bywają drogi Waszego powołania ka-
płańskiego. Jakże też często jesteśmy pełni 
różnorakiego rodzaju obaw i lęków. Warto 
wtedy pamiętać, że nie ma takiej drogi w na-
szym życiu, z której nie byłoby powrotu do 
Chrystusa. Św. Proboszcz z Ars jest przykła-
dem nieustannej walki z pokusami szatana, 
które stoją na drodze każdego powołanego. 
Jako Wasz Biskup zawsze czekam z wycią-
gniętą ręką, która w tym powrocie z różnych 
bezdroży kapłańskiego życia gotowa jest 
pomagać.

3. Świadek Chrystusa.         
Św. Paweł to świadek chrystusowej praw-
dy powołanie realizował swoim życiem.

W swoich podróżach apostolskich 
oddany głoszeniu Ewangelii, nie 
oczekuje zapłaty, więziony w koń-
cu skazany na śmierć i ścięty mie-
czem. Niech wasze kapłaństwo 
będzie również składaniem świa-
dectwa poprzez kapłańskie życie. 
W każdym garnizonie, wśród żoł-
nierzu i ich rodzin. Wasze świadec-
two życia uczciwego, prostego, 
pełnego rozmodlenia będzie naj-
większym atutem kapłańskiej pra-
cy. Tak Było przecież w przypadku 
patrona roku kapłańskiego.

4. Prorok i głosiciel Słowa Boże-
go.
Św. Paweł to prorok i głosiciel 
Bożego Słowa. Również i Wy 
uczestniczycie w misji prorockiej 
głosicieli Bożego Słowa. Ten siew 
dokonuje się w pięknych bazy-
likach i kościołach wojskowych, 
ale i małych garnizonowych kapli-
cach, w wielkich miastach i zielo-
nych garnizonach. Niezależnie od 
miejsca i czasu pamiętajcie, że tym 
ostatecznym siewcą jest sam Chry-
stus. Wzrost i owoc Bożego siewu 
nie zależą od piękna świątyni

i umiejętności retorycznych mówcy. Tak więc: 
głoście w porę i nie w porę, w razie potrze-
by wytknijcie błąd i pocieszcie z całą cierpli-
wością ilekroć nauczacie. (por.2 Tym 4,2-6) 
pamiętając, że robicie to przez Chrystusa
i dla Chrystusa. Nie zrażajcie się, kiedy tak jak 
święty Paweł usłyszycie „posłuchamy Cię in-
nym razem” (Dz 17, 32). Wzór tego Bożego 
siewu daje nam również św. Jan Vianney.

5. Szafarz Sakramentów
Naszym przywilejem i kapłańskim obowiąz-
kiem jest bycie szafarzem świętych sakra-
mentów. Nie zapominajcie o Eucharystii. 
Sprawujcie ją każdego dnia niezależnie od 
liczby jej uczestników. Ona uświęca tych, 
którzy w niej uczestniczą, ale i tych, którzy 
ją sprawują. Niech konfesjonały nie świecą 
pustkami, bo tam wielu poprzez Waszą po-
sługę spotyka się z Bogiem. Trudno znaleźć 
lepszy wzór i przykład szafarza sakramentu 
pokuty od św. Jana Vianney`a. Niech jego 
Osobą będzie zachęta dla Was do sprawo-
wania tej trudnej posługi. Również i sami 
korzystajcie systematycznie z tego daru mi-
łosierdzia Chrystusowego.

6. Człowiek modlitwy.
Św. Jan Vianney długie godziny spędzał na 
modlitwie nawet w pustym kościele. On mo-
dlił się i umiał czekać. W dzisiejszym zago-
nionym świecie często nie mamy czasu na 
czekanie i spokojną modlitwę, a przecież to 
właśnie modlitwa jest fundamentem chrze-
ścijańskiego życia i działania. Niech ona oży-
wia każdy Wasz dzień i będzie siłą ożywiają-
cą Wasze życie i tych do, których zostaliście 
posłani. Dla nas kapłanów tym szczególnym 
rodzajem modlitwy jest modlitwa brewiarzo-
wa nie zaniedbujmy tego daru i obowiązku 
kapłańskiego stanu.
 
Drodzy Bracia Kapelani,
Możemy powiedzieć w ramach duszpaster-
stwa w naszej Wojskowej Diecezji: ja jestem 
Pawła, ja Apologa, a ja Kefasa – pochodzi-
my bowiem z różnych diecezji i zgromadzeń 
zakonnych, ale wszyscy pracujemy dla Chry-
stusa, wszyscy pracujemy dla dobra wojska
i ludzi w mundurach. Zatem na ten trud pra-
cy kapłańskiej wszystkim  Wam kapelanom 
i Ludowi Bożemu, któremu służycie z serca 
błogosławię.

+ Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 17 czerwca 2009 roku

Weź udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa (2 Tm 2,3).

Biskup Polowy Wojska Polskiego

List Biskupa Polowego Wojska Polskiego z okazji rozpoczęcia Roku Kapłańskiego
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„Życie wielkim darem jest…”
– Rozważna troska o życie to m.in. niegłosowanie na tych polityków, którzy mie-
nią się panami życia i śmierci. To też odwaga nazywania grzechu po imieniu, bo 
najważniejsze jest nie nasze życie, ale nasza relacja z Bogiem. Zagrożeniem dla 
troski o życie jest naiwność – usłyszeli m.in. od Biskupa Polowego gen. dyw.
Tadeusza Płoskiego młodzi słuchacze Radia Maryja, którzy przybyli w uroczystość 
Niepokalanego Serca Maryi na Jasną Górę. To już po raz jedenasty młodzi słucha-
cze radia Ojców Redemptorystów przybyli do „sanktuarium obrony życia narodu”
(podprzeor Jasnej Góry O. Karol Oset). W tym roku towarzyszyły im słowa hymnu 
„Otoczmy troską życie”: Ty to wiesz i ja to wiem, życie wielkim darem jest.
„Razem dziękujemy za dar życia, odkrywamy jego znaczenie i wartość, oraz mówi-
my ‚NIE’ wszystkim przejawom cywilizacji śmierci” – napisali młodzi w specjalnym 
telegramie do Ojca Świętego Benedykta XVI.

Kszta³tujcie swoje ¿ycie
przez modlitwê

Przez cały dzień z całej Polski ściągały na bło-
nia jasnogórskiego klasztoru grupy młodzie-
ży, by wspólnie się modlić, wysłuchać świa-
dectw odważnego pójścia za Chrystusem.  
Radosnemu przeżywaniu swojej wiary przez 
młodych towarzyszyły występy zespołu mu-
zyki sakralnej „Lumen” pod dyr. Zbigniewa 
Małkowicza. Towarzyszyły mu chór Signum 
Spei z Zamościa i chór studentów WSKSiM 
oraz Orkiestra Włościańska z Zamościa. Przy-

bywających na Jasna Górę witali Ewelina
i Paweł, studenci Wyższej Szkoły Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu. Młodzi prze-
bywający na Jasnej Górze mogli się też łączyć 
za pośrednictwem mostu satelitarnego ze 
swoimi rówieśnikami w Giżycku na wzgórzu 
św. Brunona. W niedzielę 21 czerwca Mszą 
św. z udziałem Episkopatu Polski uczczona 
została w Giżycku 1000. rocznica męczeń-
skiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu.
Młodzież wysłuchała interesującego świa-
dectwa wykładowcy na Politechnice Krakow-
skiej, Antoniego Zięby, siostry Gabrieli Cie-
ślik, byłej mistrzyni świata w karate, Magdy 
Łęskiej, studentki z Ruchu Czystych Serc oraz 
studentów z toruńskiej szkoły komunikacji 
społecznej. 
– Módlcie się i kształtujcie swoje życie przez 
modlitwę… I życzę, i modlę się o to stale, 
by rodzina polska dawała życie, była wierna 

Bp Polowy Tadeusz Ploski z  młodymi słuchaczami Radia Maryja na Jasnej Górze

życiu – przypomniał Antoni Zięba słowa Jana 
Pawła II z Kalwarii Zebrzydowskiej i Nowego 
Targu z pielgrzymki roku 1979. Te słowa, mó-
wił Antoni Zięba, stały się inspiracją do po-
wstania w maju 1980 r. modlitewnej krucjaty 
w obronie dzieci poczętych. 7 stycznia 1993 r.
Sejm przyjął ustawę (choć jeszcze niedosko-
nałą) chroniącą życie. Polska jest dziś uzna-
wana w świecie za lidera wśród obrońców 
życia. Jesteśmy przykładem i nadzieją dla 
innych, podkreślił Antoni Zięba. Jeden z 
czołowych obrońców życia w Polsce dzielił 

się też z młodymi, co 
robić, by włączyć się w 
tę misję, którą wskazał 
nam m.in. Jan Paweł II.
– Modlić się, uczyć się, 
(szukać rzetelnych infor-
macji poza obiegiem po-
tężnych mediów, które  
budują antycywilizację, 
kulturę śmierci), uczyć 
innych, pomagać samot-
nym matkom, rodzinom 
wielodzietnym, wspierać 
ruch „pro life”.
Antoni Zięba przypo-
mniał na zakończenie 
słowa Jana Pawła, skie-
rowane do młodych w 
Częstochowie w 1991 r.:
„Waszym posłannictwem 

jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci”…

Nie dopuszczajcie w waszym ¿yciu 
³atwych kompromisów

Zgodnie z duchem nauczania Jana Pawła II, 
że wszelkie działanie zaczyna się na kolanach, 
młodzi słuchacze Radia Maryja, wymieniając 
się różańcami, obiecali dar modlitwy za ob-
darowanego brata czy siostrę. Przed Apelem 
Jasnogórskim odmówili tajemnice radosne, 
przeplatane rozważaniami Jana Pawła II
o chrześcijańskiej kulturze życia. – Cywiliza-
cja, która odrzuca życie jest barbarzyńska 
mimo osiągnięć gospodarczych, kultural-
nych czy naukowych – mówił m.in. Ojciec 
święty. Jak zawsze o godz. 21.00 na Jasnej 
Górze zabrzmiał Apel Jasnogórski. Rozwa-
żanie apelowe ze szczytu  wygłosił o. Piotr 
Chyła, wikariusz prowincjała Warszawskiej 

Prowincji Redemptorystów: – Nie lękajcie się! 
Chrystus, Kościół niczego was nie pozbawia, 
ale wszystko daje! – powtarzał Ojciec  Chyła 
za obydwoma papieżami, Janem Pawłem II
i Benedyktem XVI. – Biegnijcie za głosem wa-
szego serca ku prawdzie i nie lękajcie się na-
zywać zła złem. Nie dopuszczajcie w waszym 
życiu przeciętności i łatwych kompromisów. 
Biegnijcie i zmagajcie się w walce o piękno 
waszych serc, o piękno waszego życia – wzy-
wał, zachęcając, by młodzi szukali w swoim 
życiu tego, co „wielkie i szlachetne, tego, co 
czyste i święte, tego, co wymagające”. 
Po Apelu Jasnogórskim prowadzący o. re-
demptorysta zwrócił uwagę, że podczas od-
mawiania Credo na niebie ukazała się tęcza 
– biblijny znak przymierza Boga z człowie-
kiem. – Dziś często słyszycie, mówił dalej, 
Bóg tak, kościół nie. Nie wierzcie. Jan Paweł 
II powtarzał: „Nie” powiedziane Kościołowi, 
to „nie” powiedziane Chrystusowi. Wczoraj 
(19 czerwca 2009 r.) Benedykt XVI ogłosił 
Rok Kapłański, któremu patronuje św. Jan 
Maria Vianney. Trwajcie przy waszych bisku-
pach, proboszczach, księżach, którzy karmią 
was Chrystusem obecnym w Eucharystii. Nie 
ma Eucharystii bez kapłanów, mówił do mło-
dych ojciec redemptorysta. 

O zaj¹czku, który rozpozna³... 
– Ludzie szukają wartości,/Co życiu nada-
dzą sens/ Cywilizacja miłości,/Alternatywą 
jest/Ale w globalnej przestrzeni,/Wciąż walka 
rozgrywa się/Zgraja służalców ciemności,/Ży-
cie podeptać chce… – hymnem „Otoczmy 
troską życie” rozpoczęła się najważniejsza 
część XI Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Ra-
dia Maryja na Jasną Górę. Eucharystia jest 
bowiem szczytem i centrum wiary (JPII). 
Mszy św. koncelebrowanej – z udziałem 
m.in. Ojca Tadeusza Rydzyka (który obcho-
dził 38. rocznicę święceń), O. Krzysztofa 
Bielińskiego, rektora WSKSiM, o. Chyły oraz 
ojców z Radia Maryja i duszpasterzy, którzy 
przybyli do sanktuarium wraz z młodzieżą – 
przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 

bywaj cych na Jasna Gó  witali Ewelina jest ochrona życia od pocz

Prowincji Redemptorystów: – Nie l kajcie si ! 
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 Młodych pielgrzymów powitał o. Karol Oset, 
podprzeor sanktuarium. Wyraził nadzieję, że 
zawołanie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które 
zawsze wyróżniało Polaków, nadal będzie 
znakiem rozpoznawczym dla nas w Europie 
i świecie. – Mamy głęboką nadzieję, że wie-
lu młodych ludzi, którzy dzisiaj angażują się
w dzieła powstałe przy Radiu Maryja – myślę 
nie tylko o Wyższej Szkole Kultury Społecz-
nej i Medialnej w Toruniu – wniosą w życie 
społeczne to całe bogactwo duchowych 
wartości ukształtowanych na Bożych przyka-
zaniach chrześcijańskiej moralności i tej ma-
ryjnej pobożności – podkreśli ojciec Oset…
Bp Tadeusz Płoski przez wiele lat był związany 
z duszpasterstwem akademickim, kocha mło-
dzież i ma z nią świetny kontakt. Kocha mło-
dych, dlatego też stawia im również wyma-
gania, nauczając o prawdziwym człowieczeń-
stwie na miarę prawdy i miłości Chrystusa.
I tym razem młodzi usłyszeli, że tylko wtedy 
człowiek będzie zdolny przyjąć Bożą propozy-
cję absolutnego dobra – bez połowiczności, 
gdy pozwoli się Bogu kochać. – Kościół czci 
dziś Serce Maryi – Serce Niepokalane. Takim 
sercem przyjęła Maryja Jezusa, bezwarunko-
wo, bez żadnych „ale” ani „jeśli”. 
Nawiązując do Ewangelii o odnalezieniu
12. letniego Pana Jezusa po trzech dniach
w świątyni, biskup Płoski rozważał sytuację 
duchową „stawania się nowym człowiekiem” 
w Chrystusie. To bolesne przejście, mówił 
uczciwie młodym. Tak jak tamtej sytuacji za-
gubienia, towarzyszy stan chaos, niepokój, 
duchowa walka – stan bolesny. Po trzech 
dniach rodzice odnajdują swego Syna, ale 
jakby innego, już nie tylko dziecko, lecz „na-
uczyciela” wiary na równi z uczonymi rabina-
mi, teologami świątyni jerozolimskiej. 
To zagubienie Jezusa porównywał biskup do 
zniknięcia z oczu apostołom, śmierci Pana 
Jezusa. – Ta strata uświadamia, że nic już nie 
będzie takie jak dawniej. – Stawaniu się in-
nym towarzyszy ból aż do narodzin nowego 
człowieka, a wtedy jest już tylko radość życia 
w łasce życia w Chrystusie.
Pytanie rodziców Jezusa po odnalezieniu 
Go świadczy, że nic nie rozumieją, tak jak
i my nie rozumiemy, co dzieje się z naszymi 
bliskimi, gdy „przechodzą” na stronę Bożą, 
na stronę światła. Przywiązujemy się do ich 
„wersji” sprzed tego przejścia. Nie chcemy 
tej zmiany, chcemy trwać w status guo, bo 
ta zmiana wiąże się z bólem. – Jeśli ziarno 
nie obumrze, nie wyda owocu – przypomniał 
słowa Ewangelii Biskup Płoski. A przecież 
strata często otwiera oczy, pozwala dojrze-
wać. Umieramy, by żyć, dorastać do większej 
miary człowieczeństwa. 
Tym Bożym środkiem dorastania jest Eucha-
rystia. – Gdy zbliżamy się do Eucharystii, ona 
będzie nas przemieniać. Bóg po to jest w Eu-
charystii, by przemieniać nas w siebie. Czy 
starczy nam odwagi i determinacji, by stać 
się „prawdziwymi ludźmi” – pytał biskup po 
przytoczeniu opowieści z ewangeliczną pu-
entą o koniku bujanym i zającu. Zrzucanie
z siebie atrapy człowieczeństwa, to m.in. 
rezygnacja „z błyszczenia” (ks. Twardowski)
w oczach świata, zewnętrznej urody na rzecz 
piękna (prawdy) wewnętrznego, które roz-
poznał w nieatrakcyjnym, sponiewieranym 
koniku bujanym zajączek. 

Kolejnym wątkiem rozważań Biskupa Pło-
skiego były formy troski o życie i zagrożeń 
życia w dzisiejszym świecie. W trosce o ży-
cie nie chodzi tylko o życie biologiczne, ale 
przede wszystkim o życie wiarą, życie w ła-
sce, a w konsekwencji o nasze zbawienie.
Bp przypomniał słowa Benedykta XVI z Kolo-
nii, skierowane do młodych, że życie w tros-
ce wyłącznie o własne życie jest wegetacją. 
Prawdziwe, piękne życie to życie użyteczne, 
życie dla dobra innych a nie troska o własne 
wygody. Zamknięcie się we własnym ego-
izmie jest niszczące. – Prośmy o odwagę czy-
nienia dobra – apelował Biskup Płoski.  
Zagrożeniem dla troski o życie jest naiwność, 
mylenie imitacji miłości z prawdziwą – To tak 
jak mylić życie ze śmiercią, podkreślił. Baw-
cie się sobą, bądźcie niepłodni – kusi dziś 
szatan, promotor kłamstwa, kultury śmierci. 
Solidnym fundamentem troski o życie są dziś 
szlachetni wychowawcy, przewodnicy mło-
dych, przypominał. Zagrożeniem dla troski
o życie jest też fałszywie pojmowana wolność 
i tolerancja, mówił dalej duszpasterz wojsko-
wy. – Jedynie miłość chroni życie – podkreślił 
ksiądz biskup, jednocześnie wskazując, że 
nie można ulegać naiwności, która oznacza 
mylenie miłości z czymś, co miłością nie jest:
z uczuciem czy zakochaniem, z tolerancją, czy 
akceptacją. Podobnie groźne są naiwne wizje 
wolności. – Życie może chronić tylko ktoś, kto 
używa wolności wyłącznie w jednym celu: 
po to, by kochać, czyli chronić życie i pro-
mować rozwój każdego spotkanego.
– Otoczenie troską życia, pokreślił, to naj-
pilniejsze zadanie na naszym kontynencie. 
– Unia Europejska broni prawa do życia naj-
większych przestępców, a pozwala na zabi-
janie słabych i bezbronnych. To wyjątkowy 
cynizm! powiedział Biskup Płoski… Na za-
kończenie homilii biskup polowy przytoczył 
znaczące słowa hymnu „Otoczmy troską 
życie”, napisanego specjalnie na tę okazję 
przez o. Piotra Andrukiewicza CSsR, opieku-
na Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Ma-
ryja i współorganizatora pielgrzymki.
Długo trwało uwielbienie Boga śpiewem 
przez młodych. – „ Z Toba ciemność nie bę-
dzie ciemna…”, „Podnieś mnie Jezu i pro-
wadź do Ojca”, „Jesus Christ you are my life” 
- słowa kanonów z Taize i innych – to wyśpie-
wane modlitewne wołania młodych. 

Ojciec Tadeusz Rydzyk zawierzył wszystkich 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Radio Maryja 
zawierzył słowami Jana Pawła II: „Maryjo, 
Gwiazdo nowej ewangelizacji, prowadź Ra-
dio Maryja i bądź jego Opiekunką”.
W sobotę przypadała także 38. rocznica 
święceń kapłańskich założyciela Radia Ma-
ryja, któremu młodzi złożyli życzenia oraz 
wręczyli kwiaty i pluszową maskotkę Kaczo-
ra Donalda w moherowym berecie. – Trzeba 
powiedzieć, że zawsze dla chrześcijan i dla 
Chrystusa nie jest łatwo, mówił Ojciec Ta-
deusz Rydzyk – zawsze muszą przebijać się 
przez ciemność. – Dyrektor Radia Maryja 
prosił, aby nigdy nie powtarzać żadnych nie-
sprawdzonych informacji, a zawsze szukać 
prawdy u źródła. 
(Przedsięwzięciom, którym patronuje Radio 
Maryja, towarzyszą od początku istnienia tego 
dzieła akty agresji, oszczerstw i prowokacji 
medialnych. Do próby zakłócenia spotkania 
młodych chrześcijan doszło i tym razem.)
Młody człowiek odczytał na zakończenie 
telegram skierowany przez pielgrzymów
XI Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Ma-
ryja do Ojca św. Benedykta XVI. 
Wielokrotnie tego dnia powtórzone zostało 
zawołanie słuchaczy Radia Maryja: tylko śnię-
te ryby płyną z prądem, żywe – pod prąd. 
Życie pod prąd jest trudne, ale szczęśliwe, bo 
prawdziwe.
Fajerwerki radości wystrzeliły w niebo.

***
„Pielgrzymka to dla mnie nie tylko okazja 
do modlitwy, do nawiedzenia ważnego dla 
naszego kraju sanktuarium, ale także wspa-
niała szansa na spotkanie ludzi, którzy myślą 
podobnie. Bo Radio Maryja – wbrew temu, 
co mówi wiele mediów – nie jest tylko dla 
ludzi starszych, ponieważ głosi wartości uni-
wersalne – wiarę katolicką, patriotyzm, uczy 
odpowiedzialności za siebie, za innych, za 
Polskę i moim zdaniem dobrze wychowuje 
młodych ludzi, bo znajdują w nim dobrą for-
mację duchową i religijną – podkreślił Filip
z Sandomierza.” (ND, 22 czerwca 2009)

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
fot. ks. płk SG Zbigniew Kępa

Tekst z homilli Biskupa Tadeusza Płoskiego
wygłoszonej do młodzieży

– www.ordynariat.pl w Dziale: Nauczanie Pasterskieodych. 
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Pokarm, który ratuje od śmierci! 
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało) 11 czerwca 2009 r.
Mszy św. przy drugim (wojskowym) ołtarzu przewodniczył Biskup Polowy WP Tade-
usz Płoski. Msza św. z udziałem wojska i mieszkańców Warszawy koncelebrowana 
była po raz pierwszy pod Krzyżem „papieskim” na Placu Piłsudskiego. 

Pod Krzyżem, który przypomina ten sprzed 
30 lat, stanęła kompania honorowa w mun-
durach marynarskich. Stanęli generałowie
i kadeci z WAT. Orzeł biały rozpostarł skrzy-
dła, załopotały polskie i papieskie flagi,
a na platformie wojskowego wozu odbył 
się ponawiany od ponad dwóch tysięcy lat
w każdej Mszy św. cud przeistoczenia wody 
i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa.
Z różnych stron Krakowskiego Przedmieścia, 
gdzie odbywały się w tym samym czasie 
Msze św. przy pozostałych ołtarzach, dał się 
słyszeć hymn uwielbienia Jezusa Euchary-
stycznego: „O szczęście niepojęte Bóg sam 
odwiedza mnie”, „Panie dobry jak Chleb”… 
Msza św. inaugurująca procesję Bożego Cia-
ła w Warszawie, z udziałem Prymasa Glem-
pa i Abp. Nycza, rozpoczęła się o godz. 10
w Bazylice św. Krzyża.
Na wojskowym wozie, gdzie stał stół Pański, 
stanęli też artyści z Chóru Reprezentacyjne-
go WP w mundurach z II wojny światowej, 
którzy swoimi pięknymi głosami oddali cześć 
Bogu ukrytemu w hostii. A po Mszy św. za-
śpiewali „Barkę” i dali krótki koncert pieśni
z okazji zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.
– Przyszliśmy dziś w Boże Ciało pod ten 
Krzyż, mówił rozpoczynając Mszę św. Biskup 
Płoski, by m.in. przeprosić za obojętność

i niewiarę w prawdziwą obecność Pana Je-
zusa pod postaciami Eucharystycznymi.
W homilii pod papieskim krzyżem Biskup 
Płoski mówił o darze i tajemnicy Eucharystii, 
która, jak nauczał Jan Pawel II, jest centrum 
wiary Kościoła. Stąd Uroczystość Bożego 
Ciała to ukoronowanie wszystkich świąt 

Boże Ciało w kraju

chrześcijańskich, podkreślił ordynariusz woj-
skowy.
Rozważając tajemnicę niezwykłości tego 
daru – pokarmu na życie, zwrócił uwagę, 
że prawda ewangeliczna jest tu wyrażona 
paradoksalnie. Niezwykłość w zwykłości: 
Bóg jako pokarm. Przestrzegał jednak przed 
trywializacją, zobojętnieniem, z jakimi trak-
tujemy zwykły posiłek: – „Czy wolno tak po 
prostu spożywać Eucharystyczny Chleb – jak 
śniadanie, obiad i kolację? Pełny żołądek 
podtrzymuje tylko życie biologiczne, po-
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karm eucharystyczny przyjmowany z wiarą 
i czcią należną samemu Bogu gwarantuje 
życie wieczne.
Zobojętnienie na rzeczywistą obecność Boga 
w Eucharystii prowadzi do niebezpieczeń-
stwa niegodnego przyjmowania komunii 
św. Biskup Płoski przytoczył przykład zacho-
wań ludzi Zachodu, gdzie wszyscy obecni
w kościele przyjmują komunię św. – „Czy 
przekłada się to na życie wszystkim, co po-
chodzi z ust Pana?” – pytał wojskowy dusz-
pasterz.
Wskazał dalej na postawy równie groźne 
duchowo: – „Obawiam się, że współcześnie 
jedni całkowicie ignorują Eucharystię, a inni 
– to znaczy my, tak zwani porządni katolicy 
– traktujemy ją jak rzecz, powierzchownie, 
czasem w biegu, bez głębszej refleksji”.
Tymczasem nasz stosunek do „niebieskiego 
chleba” to kwestia życia i śmierci. – „bez 
tego daru nie można żyć… podkreślił Bp 
Ploski. – A nade wszystko, tym darem trze-
ba żyć!” W żadnej innej religii Bóg nie mówi 
w tak jednoznaczny sposób o sobie: „Ja je-
stem chlebem żywym. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki”.
Po zakończeniu Mszy św. w Bazylice św. 
Krzyża ruszyła procesja eucharystyczna do 
czterech ołtarzy, przy których były czytane 
Ewangelie o „Chebie Żywym”.
Przy kościele Wizytek stanął pierwszy ołtarz, 
przygotowany przez parafian od św. Krzy-
ża. Na ołtarzu umieszczone były słowa Pana 
Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do mnie” i fotografie z pierwszej komunii 
dzieci z roku 1955. W asyście żołnierzy, pod-
trzymywany przez generałów, monstrancję
z Jezusem Eucharystycznym niósł od pierw-
szego ołtarza do drugiego – na placu Piłsud-
skiego, Biskup polowy Tadeusz Płoski. – Tu-
taj, pod papieskim krzyżem, część Jezusowi 
oddają polscy żołnierze, mówił lektor. – Ich 
powołaniem jest bronić życia narodu aż do 
ofiary z własnego życia. To mówi nam krzyż 
Chrystusa, który przypomina o 30. rocznicy 
Eucharystii, sprawowanej w tym miejscu, na 
placu Zwycięstwa w 1979 r.
Trzeci ołtarz, przy Kościele seminaryjnym, 
przygotowali rzemieślnicy. W centrum 
umieszczony był obraz Jezusa Miłosierne-
go i słowa: „Błogosław trudowi naszych 

rąk”. Całość uzupełniały emblematy 
poszczególnych cechów rzemieślni-
czych. 
Na Kościele św. Anny uśmiecha się 
do uczestników procesji Jan Paweł II 
i zamyśla się: Co zrobiliście z tą wolnością? 
Ołtarz „studencki” ma charakter dziękczyn-
ny: „Dziękujemy za wolność, głosi napis nad 
ołtarzem. Przestrzeń wypełnia fotografia 
ze słynnych Mszy św. za Ojczyznę, sprawo-
wanych w Kościele św. Stanisława Kostki 
przez Sługę Bożego ks. Jerzego Popiełusz-
kę – tysiące krzyży w dłoniach uniesionych
w górę.

Żagańskie Boże Ciało
Tak jak w całej Polsce, także w pancernej stolicy w Żaganiu, 11 czerwca odbyły się uroczy-
stości i procesja Bożego Ciała.
Procesję prowadził proboszcz parafii p.w. Hetmanki Żołnierza Polskiego, ks. Prałat płk 
Stanisław Szymański wraz z księżmi mjr. ks. Zbigniewem Krzemińskim oraz ks. ppor. Ma-
ciejem Śliwą. Procesja żagańskich parafian została poprzedzona uroczystą mszą świętą
w Kościele Garnizonowym. Procesja prowadziła do czterech ołtarzy wzniesionych na osie-
dlu, gdzie mieszkają rodziny wojskowe. W uroczystościach wzięli udział m.in. kompania 
honorowa, poczty sztandarowe i żołnierze żagańskiego garnizonu.

Tekst i foto: Jerzy Anioł

To bardzo wymowny ikonograficzny komen-
tarz do słów homilii wygłoszonych tu przez 
Abp. Kazimierza Nycza. – Warszawo, uwielbiaj 
krzyż Chrystusa, Warszawo, zjednocz się przy 
Chrystusowej Eucharystii, wołał metropolita 
warszawski. Abp Nycz przypomniał wydarze-
nia z soboty i niedzieli, 6 i 7 czerwca, kiedy 
młodzież z całej Polski wypełniła plac Piłsud-
skiego, by adorować poświęcony Krzyż papie-
ski. – Dziękowaliśmy za wolność, za pontyfi-
kat JP II, przekazaliśmy symbolicznie ten krzyż 
młodzieży, by zaniosła go swoich sercach na-
stępnym pokoleniom, mówił Abp Nycz.

Metropolita mówił dalej o potrzebie mo-
dlitwy za kapłanów w rozpoczynającym się
19 czerwca br. Roku Kapłańskim, któremu 
patronuje św. Jan Maria Vianney. 
Błogosławieństwo miasta Najświętszym Sa-
kramentem zakończyło tegoroczną central-
ną procesję Bożego Ciała w Warszawie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
fot. Anna Tokarska

Metropolita m ł dalej o potrzebie mo-
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Bóg, choć jest nieskończony, często nie 
znajduje dla siebie miejsca we współ-
czesnej nauce. Skąd bierze się ten para-
doks?
–  W mentalności naszych czasów pojęcie 

naukowości jest bardzo mocno związa-
ne prawie wyłącznie z naukami przyrod-
niczymi. Coś jest naukowo pojmowane 
tzn., że – tak jak chcieli tego pozytywiści 
– jest zawężone do tych nauk, które ogra-
niczają się tylko do uogólnienia doświad-
czenia zmysłowego. Nie ma zgody w tej 
mentalności, którą staram się opisać, na 
przejście od skutku, który doświadczamy, 
do przyczyny, którą mielibyśmy rozumieć, 
ale która umykałaby naszym zmysłom, 
znajdując się jakby pod tymi zmysłowo 
doświadczalnymi faktami. Jest to pro-
blem istniejący już od XVIII w. i wiąże się 
on z pewnym zakwestionowaniem me-
tafizyki i filozofii bytu. Był na ten temat 
wielki spór i można powiedzieć, że „po-
litycznie” wygrał w nim światopogląd,
w którym neguje się, dezawuuje i odsuwa 
na bok metafizykę. 
Otóż jest prawdą, że zagadnienie Boga 
może pojawić się poza religią, na płasz-
czyźnie czysto naturalnej, ale może po-
jawić się tylko wtedy i tylko tam, gdzie 
akceptuje się podstawowy akt działania 
rozumu. Wedle całej tradycji filozofii kla-
sycznej jest to właśnie umiejętność do-
chodzenia do najbardziej podstawowych 
przyczyn tego, czego doświadczamy. Jeśli 
przyjmujemy, że jest to niemożliwe i moż-
na tylko rejestrować doznania i je opisy-
wać, to wtedy oczywiście Bóg przestaje 
być dostępny, bo On w czysto material-
nym porządku się nie pojawi. 

Ks. Prof. Michał Heller, światowej sławy 
filozof, fizyk i astronom, uważa, że to iż 
w dzisiejszej nauce nie ma miejsca dla 
Boga wcale nie musi być zjawiskiem ne-
gatywnym, ponieważ nauka ma swoją 
metodologię – empiryczną i teorie ma-
tematyczne, którymi stara się opisywać 
rzeczywistość, a Pan Bóg jest poza zasię-
giem tych metod...

sać kategoriami racjonalnymi, tym bar-
dziej będzie się uchodziło za człowieka 
pobożnego. Tymczasem jest dokładnie 
odwrotnie. Ks. Brown, który w tym opo-
wiadaniu reprezentował zdrowy rozsą-
dek światopoglądu katolickiego, w tym 
właśnie zauważył fałsz. 

W Encyklice Fides et ratio Jan Paweł II 
porównuje wiarę i rozum do dwóch 
skrzydeł, na których duch ludzki unosi 
się ku kontemplacji prawdy. Czy można 
zrobić analogię tego obrazu i porównać 
go do samolotu, który kiedy traci ciąg
z jednej strony, nie może utrzymać kur-
su i zaczyna spadać? 
–  Nie znam się tak bardzo na samolotach, 

ale też tak to sobie wyobrażam. Znam 
oczywiście takie sytuacje i nie chciałbym 
ich lekceważyć, w których ludzie nie po-
siadając dostatecznego wykształcenia 
religijnego mogą być równocześnie oso-
bami bardzo gorliwej i intuicyjnie trzeź-
wej wiary. Jest to także jedna z pomyłek, 
gdyby z kolei – odwrotnie – nasza wiara 
została poddana wyłącznie kryterium 
wykształcenia. Czasami postępują tak so-
cjologowie, że przeprowadzają badanie 
w jakimś środowisku i ponieważ mylą się 
tam ludziom prawdy wiary i nie potrafią 
dokładnie wszystkiego opisać, z tego wy-
chodzi wynik badania, że w ogóle nie ma 
tam ludzi religijnych. To jest nieporozu-
mienie, bo owszem, jest to fakt niepoko-
jący – brak wiadomości religijnych, ale nie 
przekreślający samej religii. Jest ona pew-
ną rzeczywistością, tak jak wiele innych,
o których czasami można mało wiedzieć, 
a które mimo wszystko się dzieją. Przykła-
dowo bycie rodzicem i dzieckiem – to jest 
pewien fakt, który realizuje się w wielu ro-
dzinach. Nawet kiedy nie ma się wielkiej 
wiedzy na ten temat, może okazać się, 
że jest tam więcej sensu niż w rodzinach, 
gdzie ludzie ciągle czytają podręczniki. 
Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, 
że jeśli któraś z tych dwóch rzeczy: wia-
ra albo rozum zaczyna chorować, to 
zawsze wywołuje to jakieś analogiczne 
niedomaganie po drugiej stronie. Jeśli np.
w pewnym momencie zaczęto wypędzać 
metafizykę i Boga z obszaru rozumu, ra-
cjonalności, to po drugiej stronie pojawi-
ła się choroba polegająca na uznaniu, że 
będziemy wierzyli bez potrzeby rozumu. 
Ta choroba nazywa się fideizm i oznacza, 
że jeśli ktoś za dużo rozumie, to przeszka-
dza mu to w wierze, a wiara powinna być 

Z dr. Pawłem Milcarkiem, filozofem, historykiem, publicystą,
wykładowcą Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
rozmawia Anna Tokarska

Wiara i rozum

–  Problem polega na tym, na co wskazał Jan 
Paweł II w Encyklice Fides et ratio („Wiara 
i rozum”), że jeśli poza naukami doświad-
czalnymi nie mamy, nie rozwijamy, nie 
kultywujemy filozofii mądrościowej, me-
tafizycznej, odwołującej się do klasycznej 
definicji prawdy, wtedy oczywiście niedo-
stępna stanie się także cała problematy-
ka Boga. Chciałem jednak zauważyć, że 
nie jest to wtedy tylko spór o Boga, ale
o racjonalność. Im mocniej zaakcento-
wana jest racjonalność metafizyczna, 
zdolność do wychodzenia człowieka z 
prawdziwym poznaniem poza wyłącznie 
dane materialne, tym łatwiejsze jest także 
poznawanie Boga, gdyż On dopiero tam 
się pojawi.
Współcześnie wielu ludzi jest przyzwycza-
jonych, uformowanych do operowania 
rozumem wyłącznie zawężonym, scjen-
tystycznym i ci sami ludzie stają wobec 
problemu religii, która nieraz dużo zna-
czy w ich życiu. Tu pojawia się pytanie: 
czy oni są w stanie w jakikolwiek sposób 
zrozumieć religię, która jest składnikiem 
ich życia? Bardzo często nie. I wtedy cała 
ich religijność jest obudowana wyłącznie 
uczuciami. Nawet używa się tego wyra-
żenia: uczucia religijne. Tak jakby religia 
nie mogła odwołać się do żadnej bazy 
racjonalności, tylko byłaby czysto uczu-
ciowym, sentymentalnym odniesieniem. 
Można powiedzieć, że dzisiaj bardzo 
często ludzie religijni są wręcz wpychani 
w taką perspektywę, że mogą pozostać 
religijni, przyznawać się do Boga, ale je-
dynie jeśli zgodzą się, że jest to wybór 
czysto uczuciowy, intuicyjny, pozbawio-
ny racjonalności. I wtedy jest to wybór 
akceptowany. To jest taka wizja religii,
z którą często się dzisiaj spotykamy, ale 
jest ona zupełnie nieprawdziwa. Przy-
pominam sobie zgrabny opis tej sytuacji 
mojego ulubionego autora Chestertona
w jednym z opowiadań detektywistycz-
nych o ks. Brownie. Jest taka historia, 
że dwóch księży rozmawia ze sobą i ks. 
Brown rozpoznaje w drugim księdza fał-
szywego. To jest ukryty bandyta, który 
tylko występuje w przebraniu księdza. 
Gdy dochodzi do rozpoznania, bandyta 
pyta ks. Browna: „Po czym mnie rozpo-
znałeś?”. A ten mówi: „Atakowałeś ro-
zum, a to jest zła teologia”. I rzeczywiście 
wielu ludzi, tak jak ten przebrany ksiądz, 
wyobraża sobie, że im bardziej będzie się 
atakowało rozum i przedstawiało wiarę 
jako coś absolutnie nie dającego się opi-

Fo
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zofia klasyczna, a drugie religia i objawie-
nie. Źródło filozoficzne zakłada zapewne 
o wiele więcej ćwiczeń, starań, wysiłku
i cierpliwości. Własnymi siłami człowiek 
jest w stanie dojść do pewnej wiedzy
o Bogu, być może nie bardzo rozległej, ale 
prawdziwej. Kilka tez, zdań można na tej 
podstawie o Bogu wypowiedzieć np., że 
jest, że nie jest nikim z tego świata, ale hi-
storia uczy, że na tej drodze, tak jak to św. 
Tomasz z Akwinu podsumował, dochodzi 
do prawdy niewielu, po długim czasie
i z domieszką błędu. Jest to kwestia pew-
nych elit filozofów, którzy nad tym pra-
cowali, mieli na to czas i mogli się temu 
poświęcić. 
Natomiast drugie źródło jest o wiele po-
wszechniejsze. Dlatego tenże sam Akwi-
nata powiadał, że po tym, jak już Pan Bóg 
się objawił i Kościół to objawienie zaniósł 
w świat, prosta babinka, która odmawia 
pacierz, może o Bogu wiedzieć więcej niż 
Arystoteles, ale nie na takiej samej zasa-
dzie, tylko na zasadzie przyjęcia objawie-
nia i rozważania go, przyjęcia go z wiarą.
W obu wypadkach nigdy nie mamy do 
czynienia z czystym rozumem i z czystą 
wiarą. Bo czysta wiara to byłaby jakaś 
abstrakcyjna wiara kogoś, kto nie używał-
by rozumu, a człowiek ze swojej istoty, 
kiedy działa, musi uaktywniać rozum, bo 
jeśli tego nie ma, to jest w tym coś nie-
ludzkiego. Wiara musi więc zawsze zak-
tywizować rozum i w takim razie nawet 
prosta babinka, jeśli zastanowi się przez 
moment nad treścią słów, które wypo-
wiada w pacierzu, to rozmyśla nad tymi 
prawdami wiary. 

Z jaką myślą pozostawiłby Pan Doktor 
współczesnego naukowca, który szuka 
prawdy o otaczającym go świecie i so-
bie samym?
–  Na pewno trzeba mieć zaufanie do rozu-

mu, dbać, aby ten rozum nigdzie się nie 
zamknął i po trzecie zdawać sobie sprawę, 
że rozumu używamy dopiero wtedy i tyl-
ko tam, gdy przechodzimy z porządku do-
świadczenia i skutków do porządku przy-
czyn, które znajdują się poza zasięgiem 
naszego bezpośredniego doświadczenia. 
Nigdzie indziej nie używa się rozumu. My-
ślę, że jest to bardzo ciekawa i obiecująca 
przygoda – danie sobie takiej możliwości, 
że istnieje coś więcej niż w tym momencie 
doświadczam i nawet istnieje coś więcej 
niż w tym momencie rozumiem. Odkry-
wam w tym może nie tyle optymizm, ile 
realizm poznawczy. Są to punkty wyjścia 
filozofii, tego co Arystoteles uważał za 
charakterystyczne dla filozofii, czyli zdol-
ności do zdziwienia, czego życzyłbym każ-
demu kto chce zajmować się nauką.

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę.

prawdy, które już się nie zmieniają. I tak 
to działa w filozofii, o której Jan Paweł II 
mówił, że jest filozofią mądrościową. 
Natomiast umysłowość nowożytna zosta-
ła zbudowana na zupełnie innym mode-
lu, na modelu nauk szczegółowych, które 
wówczas tworzyły się i był entuzjazm do 
ich rozwijania. Zapanowało takie myślenie,
w którym co jakiś czas zmienia się gruntow-
nie model rozumienia całej rzeczywistości. 
Wynika stąd reguła, że wszystko jest tylko 
pewnym modelem, przybliżeniem, który 
zaraz może się zmienić, nie warto więc 
się do niego za bardzo przywiązywać. Po-
bożny człowiek może wtedy powiedzieć: 
„Pan Bóg umyka wszelkim kryterium, nie 
da się Go rozumowo określić”. I dochodzi 
wówczas do tej wspomnianej już przeze 
mnie wcześniej zgody człowieka, który 
mówi: „Bóg jest za ważny, żebyśmy byli 
w stanie Go poznać”. Z drugiej strony 
przychodzi agnostyk i mówi: „Zgoda, nie 
jesteśmy w stanie Boga poznać, a ponie-
waż musimy żyć w tym świecie, to żyjmy 
tak, żebyśmy nie musieli rozstrzygać, czy 
Bóg istnieje czy nie. Czyli w sumie musi-
my żyć tak, jakby Boga nie było. Do tego 
to zmierza i na takim wnioskowaniu jest 
dzisiaj opartych wiele instytucji naszego 
życia publicznego. Na takim domyśle, że 
musimy budować na tym, co jest pewne 
i oczywiste, a pewne i oczywiste wydaje 
się być tylko to, co naukowe – czyli to, co 
mieści się w doświadczeniu nauk przyrod-
niczych, a ponieważ nie mieści się w nim 
ani Bóg, ani dusza, w takim razie o tym nie 
rozmawiajmy. Tylko, że na tym nie koniec. 
Stopniowo pole tej nieomylnej racjonal-
ności kurczy się coraz bardziej, bo jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu pewne rzeczywi-
stości uważano jednak za nienaruszalne, 
a dzisiaj rzeczy, które wydawały się być 
naturalne i oczywiste, traktowane są jako 
konwencjonalne i umowne np. kształt ro-
dziny, małżeństwa...Jest to już więc nie 
tylko problem zaświatowego Boga, ale 
problem dotykający codzienności życia
w tym świecie. 

Żeby to jasno i klarownie przedstawić; 
jeśli nauka jest w pewien sposób bez-
radna wobec istoty Boga, to gdzie czło-
wiek ma szukać odpowiedzi na pytanie 
o Jego istnienie i jakie jest źródło pozna-
nia Boga? 
–  Z całą pewnością nie należy wiedzy

o Bogu szukać w naukach przyrodniczych 
albo od nich zależnych. Wszystkie próby 
budowania fizyki, w której pojawiałby się 
temat Boga, są według mnie nieporozu-
mieniem. Nie ma na to miejsca w takiej 
fizyce, jak ją pojmujemy, jako dyscypliny 
eksperymentalnej. Natomiast jeśli już ktoś 
chce nie tylko w Boga wierzyć, ale też
o Nim wiedzieć, ma do dyspozycji dwa 
różne źródła wiedzy. Jedno z nich to filo-

romantycznym lotem ducha. To jest nie-
porozumienie. 
Choroby te wzajemnie siebie potrzebują. 
Historycznie rzeczywiście tak było, że gdy 
oświecenie i później pozytywizm narzuci-
ły swoje zawężenia w racjonalności i wy-
rzuciły wiele problemów z obszaru rozu-
mu, to ludzie wierzący uznali, że w takim 
razie będą wierzyli bez potrzeby rozumu. 
Może też być pomyłka odwrotna, kiedy 
np. ludzie wierzący, pewnego dnia, żeby 
być poważni wobec świata powiedzą so-
bie: „Będziemy wierzyli tylko w to, co da 
się rozumowo udowodnić”. Pod presją 
takiego kryterium wyrzucą z religii, a więc 
także i z duszpasterstwa, z liturgii, z kate-
chezy wszystko, co mogłoby wydawać się 
za bardzo tajemnicze, za mało zrozumia-
łe. To też jest pomyłka, ponieważ wtedy 
okazuje się, że religia zostaje do końca 
poddana anomalii. 
Trzeba to jasno powiedzieć, że w religii 
rozstrzyga misterium. Samo przyjście 
Boga do człowieka jest pewną tajemnicą 
i ona daje się rozumowo ujmować, ale te 
najbardziej podstawowe tajemnice wiary 
nigdy nie dają się rozumowi odkryć.

Dlatego jest to fascynujące dla ludzkie-
go rozumu...
–  To jest bardzo ważna rzecz. Są dwie zu-

pełnie różne postawy ludzkiego rozumu. 
Jedna to realizm; są rzeczy, które zrozu-
mieliśmy i jest zapewne znacznie więcej 
rzeczy, których jeszcze nie poznaliśmy. 
To, że my ich nie poznaliśmy, nie zmienia 
faktu, że one istnieją, ponieważ rzeczy 
istnieją najpierw zanim zostaną poznane. 
Np. używając latarki, człowiek rzuca snop 
światła i w nim coś widzi, ale przecież nikt 
z nas nie jest na tyle głupi, żeby sądzić, że 
istnieje tylko to, co aktualnie oświetlamy. 
Domyślamy się, że jest cały obszar rze-
czywistości poznawalnej, która stanowi 
dla nas pewną tajemnicę. I stopniowo ją 
odkrywamy, bądź nie. Są jednak umysły 
ukształtowane np. przez kartezjanizm,
w których jest nieustanny lęk przed tym, że 
jeśli czegoś nie poznałem, to może być to 
ważniejsze od tego co już poznałem, a w 
tym co poznałem mogłem popełnić błąd. 
Jeśli zauważam, ze gdzieś się pomyliłem, 
to muszę przyjąć, że mogłem pomylić się 
wszędzie. Jeśli tak, to w takim razie całe 
moje poznanie właściwie nic nie jest warte. 
To jest oczywiście pewien pesymizm pro-
wadzący do minimalizmu poznawczego.
Istnieje także inna szkoła, związana bar-
dziej z tym, jak człowiek spontanicznie
i naturalnie reaguje. Przyjmuję założenie, 
że są pewne rzeczy, które kiedy poznaję, 
nie zmieniają się. Owszem, na granicy 
tego, co poznaję i czegoś nie poznałem 
jest jeszcze masę szarości, błędu, pomyłki, 
wycofywania się itd., ale jednak przyjmu-
jemy do wiadomości, że poznaję pewne 
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Bądźcie ewangeliczną solą

Żyjąc miłością bądźcie ewangeliczną solą
i światłem w Waszym środowisku rodzinnym, 
sąsiedzkim i zawodowym – mówił w homilii 
Biskup Polowy. Wiem, że za powierzonymi 
zadaniami zawsze stoją ludzie, których profe-
sjonalizm zawsze doceniałem i podziwiałem 
jako dziekan BOR-u. Biskup Tadeusz Płoski 
podkreślił, że ochrona osób, będąca podsta-
wową funkcją tej służby mundurowej, znajdu-
je swoje korzenie w głębokiej, chrześcijańskiej 
prawdzie umiłowania bliźniego.  
Wraz z Biskupem Tadeuszem Płoskim Mszę 
św. celebrowali ks. płk Krzysztof Jamrozik, 
dziekan BOR,  który na początku Eucharystii 
poprosił Biskupa Polowego o przewodnicze-
nie Mszy św., ks. płk Marek Wesołowski oraz 
ks. płk Jan Domian. 
Po południu na dziedzińcu Zamku Królewskie-
go odbyła się uroczysta promocja oraz wrę-
czenie odznaczeń funkcjonariuszom BOR.
Podczas promocji obecny był premier Donald 
Tusk, który podkreślił, że że BOR jest przykła-
dem „największego profesjonalizmu i poświę-
cenia”.  Szef rządu podziękował pracownikom 
Biura Ochrony Rządu za ich służbę, zaznacza-
jąc, że ochrona polityków to praca bardzo wy-
czerpująca i niewdzięczna. Premier podkreślił, 
że funkcjonariusze muszą być „w stałej goto-
wości” przez 24 godziny na dobę. 
„Pamiętając o przeszłości należy czcić pamięć 
tych, którzy są z was, którzy dali świadectwo 

swojej odwagi i swojego poświęcenia” – po-
wiedział premier, przywołując postać Bartosza 
Orzechowskiego, który zmarł w październiku 

2007 roku, po ataku na konwój z ambasado-
rem gen. Edwardem Pietrzykiem w Iraku.
Po uroczystej promocji i odznaczeniach przy-
znanych przez Prezydenta RP a wręczonych 
przez szefa BBN, Aleksandra Szczygłę wyróż-

niającym się funkcjonariuszom, gen. bryg. 
Marian Janicki przekazał Biskupowi Polowe-
mu honorową odznakę BOR, wręczaną by-
łym funkcjonariuszom i osobom zasłużonym 
dla tej formacji. Obecny Biskup Polowy pełnił 
funkcję kapelana (od 2000 roku), a następnie 
dziekana BORu (od 2001 r.), aż do nominacji 
biskupiej 30 października 2004 roku.
Podczas święta, Biuro Ochrony Rządu otrzy-
mało od Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa złoty medal Opiekuna Miejsc Pa-
mięci. Medal przekazał minister Andrzej Prze-
woźnik, sekretarz Rady. Andrzej Przewoźnik 
powiedział, że Biuro Ochrony Rządu „wspierał 
i nadal wspiera liczne działania Rady poprzez 
pomoc w organizowaniu uroczystości”. Wy-
mienił m.in. zabezpieczenie uroczystości na 
polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. 
Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu 
należy ochrona osób i obiektów ważnych ze 

względu na dobro i interes państwa oraz pro-
wadzenie rozpoznania pirotechniczno – ra-
diologicznego obiektów Sejmu i Senatu. Do 
osób, chronionych przez BOR należą: Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sej-
mu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 
wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy 
do spraw wewnętrznych oraz minister właści-
wy do spraw zagranicznych, byli prezydenci 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele dele-
gacji państw obcych przebywające na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne osoby 
ważne ze względu na dobro państwa.
Funkcjonariusze BOR ochraniają również 
obiekty służące Prezydentowi RP, Prezesowi 
Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych oraz ministrowi wła-
ściwemu do spraw zagranicznych, polskie 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy 
konsularne oraz przedstawicielstwa przy orga-
nizacjach międzynarodowych poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty
i urządzenia o szczególnym znaczeniu.
Duszpasterstwo Biura Ochrony Rządu zorga-
nizowane zostało na wzór  struktury Dekana-
tu Straży Granicznej. Funkcję dziekana pełni 
ks. płk Krzysztof Jamrozik. 

kes

Święto Biura Ochrony Rządu

2007 roku, po ataku na konwój z ambasado- wzgl du na dobro i interes państwa oraz pro-

Niech miłość Boża prowadzi Was do całkowitej wewnętrznej, duchowej przemia-
ny i ofiarnej służby człowiekowi – mówił podczas homilii w święto Biura Ochrony 
Rządu Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski. Kadra dowódcza, funkcjonariusze i pra-
cownicy cywilnie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo najważniejszych osób 
w państwie rozpoczęli obchody swojego święta Eucharystią w Katedrze Polowej 
WP. Po południu uczestniczyli w apelu na dziedzińcu Zamku Królewskiego, podczas 
którego kilkudziesięciu funkcjonariuszy promowano na stopnie oficerskie. Podczas 
święta Biskup Tadeusz Płoski, wieloletni kapelan tej jednostki otrzymał honorową 
odznakę BOR.
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nieprzedawnione

„Pobożność do Najświętszej Maryi Dziewicy
jest wsparciem kazdego wierzącego chrześcijanina,

a zwłaszcza młodzieży”. 
Ks. Jan Bosco

Niebanalne
życiorysy

Jan i Paweł byli braćmi. 
Zajmowali wysokie sta-
nowiska na dworze Kon-
stantyny, córki cesarza 
Konstantyna Wielkiego. 
Potem zajmowali wyż-
sze stanowiska w woj-
sku rzymskim. Wreszcie 
jako senatorowie rzym-

scy zamieszkali w pałacu na wzgórzu Celio 
w Rzymie. Kiedy wybuchło prześladowanie 
chrześcijan, cesarz Julian Apostata zapro-
sił obu braci na swój dwór. Odmówili, by
w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę dla 
edyktów prześladowczych cesarza. Władca 
zemścił się w ten sposób, że przysłał do ich 
dworu swojego namiestnika, Terencjana, aby 

wymusił na nich złożenie ofiary z kadzidła 
najwyższemu bóstwu rzymskiemu, Zeusowi 
(Jowiszowi). Kiedy zaś ci stanowczo odmó-
wili, kazał ich potajemnie zgładzić w nocy
26 czerwca 362 r. w ich własnym domu, by 
nie było rozgłosu.
W 398 roku senator rzymski, Bizante, i jego 
syn Pammachiusz, wznieśli na miejscu mę-
czeństwa obu braci bazylikę. Zdewastowa-
na przez Wandalów (Alaryka) w 410 roku 
została na nowo odbudowana. Uszkodzo-
na poważnie przez trzęsienie ziemi, jakie 
nawiedziło Rzym za papieża św. Leona I 
Wielkiego (442), i znowu odbudowana, 
uległa zniszczeniu przy najeździe na Rzym 
króla Normanów, Roberta Guiskarda (1084). 
Za panowania papieża Paschalisa II (1099-

Święci męczennicy Jan i Paweł
-1118) kardynał Teobald dźwignął bazylikę 
z ruin i pięknie ją przyozdobił. Stale upięk-
szana, doczekała się dzisiejszego, bogatego 
wystroju (marmury, rzeźby, drogocenne ob-
razy) w latach 1715-1718 przez kardynała 
Fabrycjusza Paoluzzi. Prace archeologiczne 
finansowane przez kardynała Franciszka 
Spellmana, tytularnego włodarza tejże ba-
zyliki przeprowadzone w latach 1949-1951, 
doprowadziły do odkrycia pierwotnej bazy-
liki z wieku IV i śladów domu świętych braci: 
Jana i Pawła.
Święci bracia męczennicy Jan i Paweł zaży-
wali kiedyś tak wielkiej czci, że imiona ich 
znalazły się w kanonie Mszy świętej i do dzi-
siaj są w nim wymieniani.

(brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kamiNakładem wydaw-
nictwa NOVUM 
ukazały się mate-
riały z zeszłorocz-

nej konferencji naukowej „Ku etycznym 
zasadom służb mundurowych”, która od-
była się w Szkole Wyższej im Pawła Włod-
kowica w Płocku.

Publikacja zawiera 14 referatów dotyczących 
wielu aspektów związanych z problematyką 
etyki i moralności w służbach mundurowych.  
Otwiera ją referat Biskupa Polowego, prof. dr 
hab. Tadeusza Płoskiego „Działalność policji 
w świetle międzynarodowych standardów 
praw człowieka i zasad etyki zawodowej poli-
cjanta”. „Sposób, w jaki policjanci postępują 
wobec obywateli przekłada się bezpośrednio 
na wizerunek społeczny tej instytucji” – pod-
kreśla. Biskup Polowy dodaje, „że konieczne 
jest także zwrócenie uwagi na aspekt we-
wnętrzny i budowanie poprawnych relacji 
w strukturach tej formacji mundurowej”. 
Zdaniem Biskupa Tadeusza Płoskiego ma to 
wpływ „na kształtowanie klimatu służby czy 
pracy, a przez to na efektywność wykony-

Ukazały się materiały pokonferencyjne
„Ku etycznym zasadom służb mundurowych”

wanych zadań”. Biskup Polowy omawia też 
liczne dokumenty odnoszące się do praw 
człowieka. Dotyczą one m.in. zasad funkcjo-
nowania policji, praw obywatela, ochrony 
funkcjonariusza policji, a także etycznych 
aspektów pracy policjantów. W świetle tych 
dokumentów Biskup Polowy zwraca uwagę 
na działalność pełnomocników ds. ochrony 
praw człowieka, których głównym zadaniem 
jest „propagowanie praw człowieka i dbanie 
o przestrzeganie standardów ich ochrony
w jednostkach policji, a także bieżące mo-
nitorowanie działań policjantów pod kątem 
respektowania w swoich działaniach godno-
ści ludzkiej i przestrzegania praw człowieka 
oraz proponowanie rozwiązań mających na 
celu utrzymanie wysokich standardów w tym 
zakresie”.
Moralne i etyczne odniesienie do przykazań 
podczas wojny odnaleźć można w referacie 
o. prof. dr hab. Jacka Salija. Znany domini-
kanin zastanawia się nad priorytetowym dla 
chrześcijan w mundurach pytaniem „Czy na 
wojnie obowiązuje przykazanie nie zabijaj?”.  
O. Salij przypomina, że Kościół dopuszcza 
możliwość „uprawnionej obrony, która wyra-

ziła się w postaci koncepcji wojny sprawie-
dliwej”. Podkreśla, jednak, że nawet „wojny 
sprawiedliwe” mogą przeradzać się całkowi-
cie lub czasowo w wojny, których „sprawie-
dliwość można poddawać pod wątpienie”. 
Swoimi doświadczeniami z misji pokojo-
wych dzieli się ks. Piotr Majka, kapelan 
Ordynariatu Polowego. Dwa z prezentowa-
nych artykułów rozważają kwestię patrioty-
zmu, są to teksty ks. prof. dr hab. Henryka 
Skorowskiego i dr Andrzeja Szerauca. Do 
podstawowych kwestii związanych z moż-
liwością stosowania zasad etycznych w co-
dziennej służbie nawiązuje ks. dr Zbigniew 
Kępa w referacie. 
Publikacja stanowi ważny element w popu-
laryzowaniu wiedzy z zakresu etyki, może 
służyć jako pomoc uzupełniająca do wdra-
żania programu zajęć z etyki. 

kes

„Ku etycznym zasadom służb mundurowych”, red. Zbi-
gniew Kępa, Andrzej Szerauc, Płock 2009, ss. 259
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W programie konferencji znalazły się konfe-
rencje ascetyczne głoszone przez ks. prał. płk. 
Sławomira Żarskiego – Naczelnego Kapelana 
Policji Koordynatora ds. Duszpasterstwa Po-
licji, spotkania z kierownictwem Komendy 
Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji 
(Anną Rosół – Zastępcą Komendanta CSP ds. 
dydaktycznych i insp. Andrzejem Trelą – Za-
stępcą Komendanta Głównego ds. logistyki), 
Msze św. z kazaniami głoszonymi przez ks. płk 

Żarskiego oraz spotkanie z Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab. Ta-
deuszem Płoskim – Delegatem Episkopatu ds. 
Duszpasterstwa Policji.
 16 czerwca br. z kapelanami Policji spotkał się 
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski. W wystąpie-
niu przedstawił ważniejsze zapisy Porozumie-
nia podpisane przez Komendanta Głównego 
Policji i Biskupa Polowego WP. Podkreślił, że 
wprowadzone na mocy Porozumienia struk-

tury duszpasterskie 
w Policji pomagają 
w uporządkowaniu 
pracy duszpasterskiej
w tej formacji. Pod-
kreślił, że posługa 
duszpasterska w tej 
formacji stała się już 
normalnością. Formy 
pracy duszpaster-
skiej, zapisy prawne, 
mogą się zmienić, 
natomiast nie zmieni 
się istota tej posługi, 
którą jest zbawieni 
ludzi.
Biskup Polowy wspo-
mniał, że obecnie nie 

IX Seminarium Duszpasterstwa Policyjnego w Legionowie
jest łatwo prowadzić pracę duszpasterską w 
Policji, jak też w wojsku i w innych formacjach, 
albowiem prądy kulturowe i cywilizacyjne 
obecnej doby w postaci relatywizmu prawne-
go i etycznego oraz liberalizmu nie sprzyjają 
życiu religijnemu.
Biskup przypomniał zasady jakie obowią-
zują w posłudze sakramentalnej, zwłaszcza
w sprawach sakramentalnych. Przedstawił 
także swoje uprawnienia jakie otrzymał od 
Episkopatu Polski pełniąc funkcję Delegata 
Episkopatu ds. Duszpasterstwa Policji.
Biskup Płoski podziękował za wydany przez 
Policję pozycję „Duszpasterstwo policyjne”, 
które przedstawia sylwetki księży kapelanów 
oraz artykuły wspomnieniowe o posłudze
w tej formacji w minionych latach.
Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Policji 
zwrócił uwagę na potrzebę dokumentowa-
nia wydarzeń duszpasterskich. Zachęcił tak-
że księży kapelanów Policji do uczestnictwa
w tegorocznych rekolekcjach na Jasnej Górze 
w dniach od 21 do 25 września br.
Na koniec Biskup Płoski podkreślił ważny 
aspekt posługi kapelańskiej jakim jest świa-
dectwo i obrona wiary. „Powinniśmy być kla-
rownym sterem” – powiedział Biskup Tadeusz 
Płoski.
Na koniec spotkania Biskup Polowy udzielił ze-
branym pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa

W dniach 15-17 czerwca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się IX Semi-
narium Duszpasterstwa Policyjnego.
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80-lecie koœcio³a garnizonowego w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie

– Dzisiejszą uroczystość rozpoczęliśmy pie-
śnią „Bogu Rodzica”, do której muzykę 
skomponował nasz organista Paweł An-
druszkiewicz. Autorem tekstu jest jeden
z podchorążych, który w 1929 r. poetycko 
wyraził radość z nowo wybudowanej świą-

tyni. Tymi słowami wprowadził do liturgicz-
nego dziękczynienia proboszcz Parafii Woj-
skowej ks. kan. ppłk Stanisław Dębicki. My 
również stojąc w murach dostojnej jubilatki, 
w tym samym otoczeniu czerwieni koszar, 
możemy poprzez „głos modlitwy śpiewanej: 

Bogu Rodzica” możemy wyrażać wdzięcz-
ność Panu Bogu i ludziom. Bardzo cieszę 
się, że czynimy to dziś pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa gen. dyw. 
Tadeusza Płoskiego. – Dodał ksiądz pro-
boszcz. Następnie poprosił Ordynariusza 
Wojskowego, aby poprzez Eucharystyczną 
Ofiarą wyraził wdzięczność Trójjedynemu 
Bogu i ludziom za świątynię, w której przez 
80 lat sprawowana jest święta liturgia. 
Ksiądz Biskup w kazaniu przypomniał dzieje 
budowy świątyni, prace nad wystrojem ko-
ścioła, jej zniszczenie w okresie wojennym 
i powojennym a następnie w 1960 r. przy-
wrócenie charakteru sakralnego. Wspomniał 
także o wysiłkach kolejnych proboszczów,
w tym obecnego ks. ppłk. Stanisława Dę-
bickiego, by kościół stanowił godne miejsce 
oddawania czci Bogu. 
Biskup Tadeusz Płoski wspomniał także
o poświęceniu, odbudowanego staraniem 
społecznego komitetu, pomnika Biskupa Wła-
dysława Bandurskiego – Biskupa Legionów 
Polskich. 
Po Mszy św. Biskup Polowy WP dokonał po-
święcenia parkingu przy kościele garnizono-
wym. 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego przedstawił bogaty program arty-
styczny, występom towarzyszyły gromkie bra-
wa parafian i gości przybyłych na uroczystość. 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa

Mszą św. celebrowaną przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof.
dr hab. Tadeusza Płoskiego 14 czerwca br. rozpoczęły się uroczystości 80-lecia ko-
ścioła garnizonowego w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Po Mszy św. obył się 
koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a także wystę-
py zespołów artystycznych. 

Fo
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80-lecie koœcio³a garnizonowego w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie

Liban

Dla żołnierzy pełniących służbę w ramach 
sił pokojowych UNIFIL w Libanie Boże Cia-
ło to zwyczajny dzień pracy i służby. Jednak 
dla wielu polskich żołnierzy w niebieskich 
beretach, stacjonujących w Libanie pod błę-
kitną flagą ONZ był to dzień święty. Wiara 

i tradycja sprawiły, że mimo codziennych 
obowiązków nasi żołnierze we wszystkich 
miejscach stacjonowania znaleźli czas, by
w tym dniu uczestniczyć we Mszy św.
w Tibninie, jednej z trzech baz, której sta-
cjonują Polacy po Mszy św. odbyła się też 
procesja z Najświętszym Sakramentem do 
czterech ołtarzy, które zostały wykonane 
przez tamtejszych żołnierzy.
Centralne uroczystości odbyły się wieczorem 
w Camp Naqoura. Po Mszy św. o godz. 19:00 
wyruszyła uroczysta procesja z Najświętszym 
Sakramentem do czterech ołtarzy, których 
architektami i wykonawcami byli żołnierze 
kompani zaopatrzenia, zabezpieczenia oraz 
pierwszej i drugiej kompani transportowej. 
Trzeba podziwiać pomysłowość, wykonania 
i różnorodność materiałów, które wykorzy-
stano do montażu ołtarzy. Do ich budowy 
wykorzystano fragmenty palm, flagi, kwia-
ty, a za tło posłużyły nawet przody autobu-
sów. Nabożeństwo zakończyło się błogo-
sławieństwem Najświętszym Sakramentem 
przy ostatniej stacji. Budowa ołtarzy, liczne 
uczestnictwo we Mszy św. i procesji, wspól-
ny śpiew to przejaw wiary, ale także świa-
dectwo, że polski żołnierz pozostał nadal 
wierny i Ojczyźnie, i Panu Bogu.

ks. mjr Andrzej Piersiak

Afganistan

Punktualnie o godz. 10.00 w kaplicy w bazie 
w Ghazni Mszą św. z udziałem żołnierzy Pol-
skich Sił Zadaniowych, rozpoczęły się uroczy-

ste obchody święta Bożego Ciała. Mimo iż we 
wszystkich bazach czwartek jest dla żołnierzy 

zwykłym dniem służby, to dla tych, którzy 
są wyznania katolickiego jest to wyjątkowe 
święto. Większość z nich nie wyobraża sobie 
tego dnia bez udziału w uroczystym nabo-
żeństwie. Właśnie m.in. dlatego kaplica z tru-
dem pomieściła tych wszystkich, którzy chcie-
li dzisiaj chociaż przez chwilę w skupieniu po-
modlić się i publicznie wyznać swoją wiarę. 
Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest 
publiczne wyznanie wiary oraz zaakcentowa-
nie obecności Chrystusa pośród nas.
Drugą częścią uroczystości była, która 
wzbudziła zdziwienie i zainteresowanie nie 
tylko miejscowych pracowników wyzna-
nia muzułmańskiego, jak i amerykańskich 
żołnierzy nie znających tegoż zwyczaju. Na 
zakończenie nabożeństwa ksiądz kapelan 
udzielił wszystkim uczestnikom uroczystego 
błogosławieństwa.
Dużą rolę w przygotowaniu uroczystości, 
która odegrali żołnierze i pracownicy z PRT 
(Provincial Reconstruction Team). W tym 
samym czasie odbyło się również nabożeń-
stwo w drugiej z polskich baz w dystrykcie 
Giro, które zostało odprawione przez ks. 
Mariusza Tołwińskiego kapelana zgrupowa-
nia bojowego „B”.

Tekst i foto: Bogumiła Piekut

Kosowo

Cztery ołtarze, nad którymi prace trwały od 
wczesnego rana, zostały wybudowane przez 
żołnierzy z pododdziałów wchodzących
w skład polskiego kontyngentu.
Msza św. rozpoczynająca uroczystości Świę-
ta Bożego Ciała w bazie Bondsteel w Koso-
wie, gdzie stacjonuje XX zmiana PKW KFOR, 
rozpoczęła się o godzinie dziewiątej. Uro-
czyste nabożeństwo, odprawione w intencji 
wszystkich żołnierzy i policjantów służących 
w Kosowie, zgromadziło w miejscowej ka-
plicy dużą część polskiego kontyngentu, 

jak również polskich policjantów oraz kilku 
żołnierzy amerykańskich wyznania katolic-
kiego. Mszę celebrował kapelan PKW KFOR 
ksiądz mjr Krzysztof Smoleń.
Wśród licznie biorących udział w ceremonii 
żołnierzy i policjantów, znalazło się wielu, 
którzy asystowali kapłanowi, uświetniając
w ten sposób nabożeństwo i późniejszą 
procesję. Na szczególne uznanie zasługuje 
niebagatelny wkład sierżanta Michała Ma-
ciejewskiego ze Specjalnej Jednostki Policji 
w Prisztinie, który akompaniował podczas 
Mszy grą na organach oraz na trąbce, zachę-
cając zgromadzonych do wspólnego śpie-

wu. Po odprawieniu Mszy św. wszyscy wier-
ni wyszli na procesję, która wyruszyła drogą 
pomiędzy czterema ołtarzami ustawionymi 
na terenie polskiej części Bondsteel.
Cztery ołtarze, nad którymi prace trwały 
od wczesnego rana, zostały wybudowane 
przez żołnierzy z pododdziałów wchodzą-
cych w skład polskiego kontyngentu. Każdy 
pododdział zadbał o to, aby jak najpiękniej 
przystroić własny ołtarz, w sposób jak naj-
bardziej oryginalny nawiązując do tej pięk-
nej, polskiej tradycji.
Wierni podążali za kapłanem niosącym 
Najświętszy Sakrament, śpiewając pieśni 
intonowane grą na trąbce. Po powrocie do 
kaplicy ksiądz kapelan udzielił wszystkim 
uczestnikom mszy i procesji błogosławień-
stwa, po którym obecni odśpiewali hymn 
Boże coś Polskę, który zabrzmiał wyjątkowo, 
odśpiewany przez Polaków służących w od-
daleniu od rodziny i Ojczyzny.
oficer prasowy PKW KFOR kpt. Robert Fałek

Zdjęcie: Maciej Jezierski

Czad

Bez głośnego bicia dzwonów, procesji i sypa-
nia kwiatów przez dzieci, w ciszy i skupieniu 
żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Czadzie obchodzili Święto Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Uroczystości rozpoczęła się o godz. 17 w ka-
plicy na terenie bazy Iriba. Uroczystą Mszę 
Świętą celebrował ks. Tomasz Skupień, ka-
pelan polskiego kontyngentu.
W całkowicie innych warunkach niż rodacy 
w kraju, ale w duchu wiary, wszyscy uczcili 
tak głęboko zakorzenione w naszych ser-
cach święto. W trakcie uroczystości zebrani 
łączyli się myślami z najbliższymi w kraju.
– W czerwcu mój syn idzie do pierwszej 
komunii świętej. Niestety nie będzie mnie
w tym czasie przy nim – mówi kpt. Tomasz 
Łata z 10 Brygady Logistycznej z Opola.
– Ta modlitwa pozwala mi przynajmniej my-
ślami być teraz z rodziną. Rozłąka z najbliż-
szymi dla większości z nas jest dużym wy-
zwaniem, a spotkania i rozmowy z księdzem 
Tomaszem bardzo nam pomagają.

mjr Sławomir Ratyński

Boże Ciało na misjach pokojowych

i tradycja sprawiły, że mimo codziennych 

ste obchody świ żego Ciała. Mimo iż 

jak również polskich policjantów oraz kilku 

Uroczystości rozpoczęła si o godz. 17 w ka-
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W drodze do celu, rozśpiewani i pełni radości  
pielgrzymi odwiedzili stołeczny gród pierw-
szych Piastów-Gniezno. W Archikatedrze,
u stóp relikwiarza patrona Polski św. Wojcie-
cha, modlono się o pomyślny przebieg piel-
grzymki i wspólnoty 10 BKPanc. Powierzano 
także intencje i zobowiązania osobiste. W go-
dzinach wieczornych grupa dotarła na miejsce 
wielkiego misterium eucharystycznego. Taką 
wielką eksplozję radości 75 tys. serc przepeł-
nionych Eucharystią można było wcześniej zo-
baczyć tylko w czasie pielgrzymek papieskich.

kpt. Wojciech Chaciński

Młodzież z Parafii Wojskowej w Świętoszowie na spotkaniu w Lednicy
Członkowie wspólnoty parafialnej kościoła garnizonowego pw. św. Floriana w Świętoszowie, pod przewodnictwem duchowym ks.  
ppłk. Augustyna Rosłego i ks. por. Krzysztofa Szpyta, pielgrzymowali 6 czerwca na pola lednickie, aby wziąć udział w dorocznym spotka-
niu wiernych i uczestniczyć we wspólnej modlitwie i Eucharystii, którą w tym roku sprawował  Prymas Polski  Kardynał Józef Glemp.

Od tego wydarzenia Msze św. w Tibninie 
są sprawowane w Messie, a za ołtarz słu-
żyły dwa stoliki przykrywane obrusem. 
28 kwietnia 2009 r. służbę w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w UNIFIL-u 
rozpoczęła XXXI zmiana żołnierzy wysta-
wiana przez Pomorski Okręg Wojskowy. 
Już podczas drugiej Mszy św., sprawo-
wanej w niedzielę 10 maja, żołnierze 
kompanii remontowej w Tibninie wyszli 
z inicjatywą zbudowania nowego ołta-
rza. Od pomysłu do jego realizacji upły-
nęło zaledwie 7 dni i już 17 maja Msza 

św. rozpoczęła się od poświęcenia nowego 
ołtarza i krzyża. Inicjatorami tego pomysłu, 
a także autorami projektu i wykonawcami są 
kpr. Stanisław Andruszkiewicz i kpr. Ryszard 
Nanowski. Tydzień później ci sami żołnierze 
zbudowali konfesjonał, a na ścianie, na tle 
biało-czerwonej zawiesili wykonane własno-
ręcznie hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Po Mszy św. ołtarz jest przysłaniany specjalną 
kotarą, gdyż pomieszczenie to nadal wykorzy-
stywane jest także jako miejsce żołnierskich 
spotkań.
Ppłk Piotr Walczak, dowódca XXXI Zmiany 
PKW UNIFIL, wyraził wdzięczność żołnierzom 
polskiej kompanii remontowej za podjętą ini-
cjatywę i szybką jej realizację. 

ks. mjr Andrzej Piersiak,
kapelan PKW UNIFIL 

Polscy żołnierze w Libanie zbudowali kaplicę
Podczas kolejnego konfliktu izraelsko-libańskiego, 9 sierpnia 2006 r., jeden z poci-
sków spada na bazę UNIFIL w Tibninie, gdzie stacjonują żołnierze polskiej kompani 
remontowej. Doszczętnie zostaje zniszczona kaplica, ocalał tylko dzwon i figura Chry-
stusa Pana. Obecnie figura ta stoi w kaplicy w Naqourze.

Homilię wygłosił kapelan Garnizonu 
Tarnowskie Góry, ks. por. Kamil Szu-
stak, który sprawuje duszpasterską 
opiekę nad 5. Batalionem Chemicz-
nym. Sól nie tylko nadaje smaku po-
trawom – mówił nawiązując do słów 
Ewangelii ks. kapelan – ale też chroni 
od zepsucia. Podobnie chrześcijanie, 
muszą swoim świadectwem chro-
nić od zepsucia a nawet uzdrawiać 
najbardziej skażone środowiska. Ks. 
Szustak przestrzegł, że „kłamstwo

i niedomówienia są elementem, które w spo-
sób najbardziej dotkliwy zatruwają dzisiejszy 
świat”. Współczesny świat tylko przez Chry-
stusa może odnaleźć sens – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze jedno-
stek chemicznych z całego kraju m.in. Wie-
lonarodowego Batalionu Chemicznego 12. 
Zestawu Sił Odpowiedzi NATO. Obecny byli 
m.in. gen. bryg. Ryszard Frydrych, szef Obro-
ny Przed Bronią Masowego Rażenia, gen. 
bryg. Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu 
Warszawa.
Ks. ppłk Bolesław Lichnerowicz, honorowy 
kapelan wojsk chemicznych, na zakończenie 
Eucharystii podziękował żołnierzom wojsk 
chemicznych za życzliwość i pamięć w dniu 
niedawnego 50. lecia swojego kapłaństwa. 
W imieniu chemików za uroczystą Mszę św. 
podziękował ks. Lichnerowiczowi gen. Ry-
szard Frydrych.
Życzenia żołnierzom wojsk chemicznych zło-
żył również Biskup Ryszard Borski z Ewange-
lickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

 Krzysztof Stępkowski

Kłamstwo zatruwa świat!
Żołnierze wojsk chemicznych modlili się w Katedrze Polowej WP, podczas Mszy św. 
sprawowanej w  dniu swego święta. Eucharystii przewodniczył ks. ppłk Bolesław 
Lichnerowicz, koncelebrowali ją kapelani posługujący wśród żołnierzy-chemików, ks. 
płk Jan Golonka, ks. kpt. Krzysztof Kara, ks. por. Kamil Szustak.

Katedra Polowa: Święto Wojsk Chemicznych



15

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – mł. chor. sztab. Jarosław Berkieta.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel./fax: 022 687-31-30, tel. 022 687-33-01, fax: 022 826-93-37,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: (022) 752-23-26

ISSN 1231-6911

Kronika
Diecezji Wojskowej

Czad
W sobotę, 13 czerwca, na terenie bazy wojskowej w pobliżu Iriny, miała miejsce uro-
czysta zbiórka z okazji obchodów Święta Żandarmerii Wojskowej. W uroczystościach 
wziął udział cały stan osobowy PKW, stacjonujący od połowy maja br. w Czadzie.
– W dniu dzisiejszym przyszło nam świętować z dala od Ojczyzny, kolegów i naszych 
rodzin – rozpoczął swoje wystąpienie płk Arkadiusz Widła, dowódca PKW. – Udział
w misji Organizacji Narodów Zjednoczonych MINURCAT stanowi wielkie wyzwanie 
zarówno dla żołnierzy noszących czerwone berety, jak i pozostałego stanu osobowe-
go. Jest to egzaminem z wyszkolenia, sprawności bojowej, umiejętności operowania
w trudnych warunkach i współdziałania z koalicjantami – dodał dowódca.
Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej płk Arkadiusz Widła, dowódca PKW, wy-
różnił kilkunastu żołnierzy. Słowa najwyższego uznania do wszystkich żandarmów
w formie listu skierował również Komendant Główny ŻW, gen. bryg. Marek Witczak 
oraz dowódca Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach, płk Dariusz Siekiera.
Po defiladzie pododdziałów, kończącej obchody Święta Żandarmerii Wojskowej na 
placu, część żołnierzy udała się do kaplicy, gdzie kapelan kontyngentu, ks. kpt. Tomasz 
Skupień odprawił Mszę św. w intencji żołnierzy żandarmerii.                                sr

Kosowo
Polscy żołnierze, służący w ramach misji KFOR, nadal otaczają opieką Bjondinę Der-
maku, albańską dziewczynkę, która w październiku 2008 r. poddana została operacji 
serca w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Długotrwała choroba doprowadziła 
do zmian w jej organizmie, które można skorygować dzięki zapewnieniu dziew-
czynce właściwej i stałej opieki lekarskiej oraz przy użyciu szkieł korekcyjnych oraz 
zewnętrznych protez. 
Żołnierze XX zmiany PKW KFOR, kontynuując program pomocy dla dziewczynki, 
od początku pobytu w Kosowie podjęli działania mające na celu zapewnienie Bjon-
dinie właściwego procesu leczenia i rehabilitacji. Wysiłek całego kontyngentu po-
zwolił na wykonanie wszelkich niezbędnych badań, a także wykonanie i zakup dla 
dziewczynki okularów korekcyjnych, butów ortopedycznych oraz  zewnętrznych 
protez, pozwalających na skorygowanie właściwego rozwoju nóg, a zwłaszcza stóp
dziecka.
Wdzięczna za okazaną pomoc rodzina dziewczynki zaprosiła w sobotę 6 czerwca 
dowódcę XX zmiany PKW KFOR ppłk. Mariusza Gałęziowskiego oraz oficerów sekcji 
S-5, kpt. Adama Bosego, kpt. Dariusza Kondeja oraz kpt. Roberta Fałka, na uroczy-
stość zorganizowaną z okazji dziewiątych urodzin Bjondiny oraz dnia dziecka.
Zaproszeni żołnierze przybyli do rodzinnego domu dziewczynki w miejscowo-
ści Donja Sipasnica, gdzie zostali przywitani przez wdzięcznych za okazaną po-
moc rodziców oraz licznych członków najbliższej rodziny. Po powitaniu dowódca
POLUKRBAT złożył małej Bjondinie najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył jej i sio-
strom prezenty, wśród których znalazły się maskotki, słodycze, ubrania oraz ga-
dżety związane z Wojskiem Polskim, w tym okolicznościowy proporczyk XX zmiany
PKW KFOR.                                                                                                              rf

Bydgoszcz
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli 
w modlitwie poprzedzającej ich święto patro-
nalne, które przypada 13 czerwca. Mszy św.
w bydgoskim kościele garnizonowym prze-
wodniczył dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych RP ks. płk Józef Kubalewski.
W modlitwie uczestniczył Ksiądz kpt. Krzysz-
tof Kara, kapelan Oddziału Żandarmerii Woj-
skowej w Bydgoszczy oraz proboszcz bydgo-
skiej parafii Bożego Ciała, ks. kan. Ryszard 
Pruczkowski. 
Komendant Oddziału Żandarmerii Wojsko-
wej w Bydgoszczy, płk Paweł Cieszyński po-
wiedział, że nowa formacja, która powstała
w 1990 roku miała zajmować się przede 
wszystkim przestrzeganiem porządku i dyscy-
pliny w Siłach Zbrojnych w kraju i poza jego 
granicami, wszędzie tam, gdzie są żołnierze. 
– Dzisiaj Żandarmeria Wojskowa jest nieod-
łącznym składnikiem Sił Zbrojnych, elementem 
umacniania porządku. Jednym z zadań jakie 
wykonujemy jest szeroko rozumiana profilak-
tyka, czyli zwalczanie i przeciwdziałanie narko-
manii i alkoholizmowi – podkreślił.
Bydgoski Oddział Żandarmerii Wojskowej 
liczy kilkaset osób. W jego skład wchodzą 
także placówki w Grudziądzu, Inowrocławiu 
oraz Toruniu.                                     jm / KAI

Warszawa
8 czerwca w Komendzie Nadwiślańskiego Od-
działu Straży Granicznej odbyło się spotkanie, 
w trakcie którego Straży Granicznej zostały 
przekazane kluczyki do pojazdów zakupio-
nych w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Komendant 
Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek Elas, 
Zastępca Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej płk SG Marek Borkowski, I Sekretarz 
Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, Hege 
Haaland, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Programów Pomocowych i Pomocy Technicz-
nej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
Małgorzata Zalewska, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Unii Europejskiej i Współpra-
cy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Po-
lak. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
reprezentował Komendant NwOSG mjr SG 
Mariusz Piętka i jego zastępcy.
Pojazdy zostały poświęcone przez Kanclerza 
Kurii Polowej Wojska Polskiego ks. prałata 
kmdr. Leona Szota.                                     Mp



fot. płk Janusz Kukier

„Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,
zm

iłuj się nad nam
i”.

z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Lourdes, św
. Bernadetta


