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RUSZAJ BEZPIECZNIE NA WAKACJE!
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Liturgia
Koœcio³a

2 sierpnia – XVIII Niedziela zwykła
Dlaczego szukam Jezusa? Pytanie dzisiejszej 
Ewangelii do każdego z nas. Więc dlaczego? 
A może nie wiem? Nie zadałem sobie tego pyta- 
nie na poważnie nigdy w życiu? Dużo tych wąt-
pliwości jak na wakacyjną niedzielę. Ale od zna-
lezienia na nie odpowiedzi zależy jakość mojej 
wiary. Bo cóż to za autentyzm gdy Chrystusa po-
trzebuje tylko od czasu do czasu, a nie jest częścią 
mojego życia. A On jest chlebem życia, który stą-
pił z nieba. Chlebem codziennego spożywania, 
można powiedzieć codziennego użytku. Chce 
być codziennym gościem, który zmienia jakość 
mojego życia – nawet w czasie wakacyjnym!

6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” 
Bóg Ojciec w bezpośredni sposób ukazuje nam 
naszą drogę. Jest nią Chrystus, który chce na-
szego dobra. Przemieniając się na Górze Tabor 
uchylił rąbka tajemnicy naszego przyszłego by-
towania. Pokazał dokąd tak naprawdę zmierza 
człowiek. Wykorzystajmy tę wskazówkę dobrze, 
nie jako mrzonkę, ale konkretną propozycję życia 
z Jezusem, aż do pełni szczęścia, jakie On może 
nam zapewnić.

9 sierpnia – XIX niedziela zwykła
Słowa Jezusa są trudną nauką, nie pozostawia-
jącą nam złudzeń. „Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki”. Eucharystii nie ma życia, 
wiara umiera. Jesteśmy w połowie wakacji warto 
zastanowić się nad własnym podejściem do Stołu 
Życia. Mam na NIEGO czas? A może to trudny 
problem dnia niedzielnego? Wielki problem i nie-
dogodność czasu wakacji i urlopów? A przecież 
chcemy z Jezusem żyć na wieki, jak nam obiecał.

16 sierpnia – XX niedziel zwykła 
„Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry”. Zo-
baczcie i naśladujcie. Sama wiedza nie wystarczy, 
potrzebna jest reakcja. Odpowiedź na dobroć Je-
zusa względem mnie. Realizacji wskazań Ewan-
gelii w codziennym życiu. Starajmy się być blisko 
Jezusa, bo On da nam to, czego nam naprawdę 
potrzeba.

23 sierpnia –XXI niedziela zwykła 
Panie do kogóż pójdziemy? Pytanie Piotra jest 
jak najbardziej zasadne. Chrystus uczy i zachęca 
do trudnych wyborów. Wyborów codziennego 
dnia, wytrwałego spełniania zasad Ewangelii. 
Wie że nie jest to prosta sprawa, ale jest z nami 
by nam pomagać. Czeka na nas!

30 sierpnia – XXII niedziela zwykła
O jakości życia nie świadczy materia otaczające-
go nas świata, ale nasze wnętrze i nasze czyny. 
Jakie nasze serce takie i życie. Chrystus oczyszcza 
nasze pragnienia, daje siły do realizowania do-
brych czynów i ubogaca nasze wnętrze. Strzeż-
my tego wielkiego skarbu Bożego życia w nas. 
Dbajmy o siebie realizując Boży plan w codzien-
ności. On chce autentyzmu mojego postępowa-
nia nie pozorów!

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
W przeszłości pierwszą niedzielę lipca była po-
święcona nabożeństwu do Najdroższej Krwi 
Chrystusa. Niektórzy moi czcigodni poprzed-
nicy w ubiegłym stuleciu potwierdzili je, a bł. 
Jan XXIII w liście apostolskim „Inde a primis” 
z 30 czerwca 1960 r., wyjaśnił jego znaczenie 
i zatwierdził jej litanię. Temat krwi, związany 
z tematem Baranka Paschalnego, ma pierwszo-
rzędne znaczenie w Piśmie Świętym. Pokropie-
nie krwią ofiarowywanych zwierząt stanowiło 
i ustanawiało w Starym Testamencie przymierze 
między Bogiem i narodem, jak czytamy w Księ-
dze Wyjścia: „Mojżesz wziął krew i pokropił nią 
lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan 
zawarł z wami na podstawie wszystkich tych 
słów»” (Wj 24, 8).

Do tej formuły nawiązuje wprost Jezus w czasie 
Ostatniej Wieczerzy, gdy podając uczniom kie-
lich, mówi: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest 
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). 
Faktycznie, poczynając od biczowania aż po 
przebicie boku po śmierci na krzyżu, Chrystus 
przelał całą swoją krew, jako prawdziwy Bara-
nek ofiarowany dla powszechnego odkupienia. 
Zbawcza wartość Jego krwi potwierdzona jest 
wprost w wielu miejscach Nowego Testamentu. 
Wystarczy przytoczyć, w tym Roku Kapłańskim, 
piękne sformułowanie z Listu do Hebrajczyków: 
„Chrystus... nie przez krew kozłów i cielców, 
lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze 
do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne od-
kupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców 

oraz popiół krowy, którymi skrapia się zanie-
czyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, 
to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez 
Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie 
jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia 
z martwych uczynków, abyście służyć mogli 
Bogu żywemu” (9, 11-14).

Drodzy bracia, w Księdze Rodzaju napisane jest, 
że krew Abla, zabitego przez brata Kaina, woła 
do Boga z ziemi (por. 4, 10). Niestety dziś, po-
dobnie jak wczoraj, wołanie to nie ustaje, po-
nieważ nadal leje się ludzka krew w rezultacie 
przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Kie-
dy ludzie nauczą się, że życie jest święte i należy 
tylko do Boga? Kiedy zrozumieją, że jesteśmy 
wszyscy braćmi? Na wołanie z powodu przela-
nej krwi, które dochodzi z tylu stron ziemi, Bóg 
odpowiada krwią swego Syna, który dał życie 
za nas. Chrystus nie odpowiedział na zło złem, 
lecz dobrem, swą nieskończoną miłością. Krew 
Chrystusa jest dowodem wiernej miłości Boga 
do ludzkości. Wpatrując się w rany Ukrzyżowa-
nego, każdy człowiek, nawet w sytuacji skrajne-
go moralnego ubóstwa, może powiedzieć: Bóg 
mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał życie za 
mnie; i w ten sposób odzyskać nadzieję. Niech 
Maryja Panna, która u stóp krzyża, wraz z apo-
stołem Janem przyjęła testament krwi Jezusa, 
pomoże nam odkryć na nowo nieocenione bo-
gactwo tej łaski i odczuwać głęboką i wieczną 
wdzięczność za nią.

Benedykt XVI, 
 Watykan 5 lipca 2009

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA SIERPIEN
Aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą 
ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym świecie.

Kiedy ludzie zrozumieją, że są braćmi…

Ufając Bogu
Kto ufa Bogu, Najwyższemu, nie buduje na piasku. 
Nawet w czasie wakacji i na urlopie Bóg jest mocnym fundamentem pod jego stopami!

´
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Ostatni poborowi opuścili koszary
Ostatni żołnierze zasadniczej służby wojskowej opuszczają koszary. 23 czerwca  poborowi  Batalionu Reprezentacyjnego, Puł-
ku Ochrony i 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego dziękowali podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej w Katedrze 
Polowej, za pomyślny przebieg służby. Żołnierze złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a dzień później pod-
czas apelu z udziałem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pożegnali się z mundurem.

„Liczymy, że po kilku tygodniach czy miesią-
cach odpoczynku, część z was wróci do na-
szych jednostek, będziemy czekać...” – mówił 
w homilii podczas Mszy św.  kapelan Batalio-
nu Reprezentacyjnego WP ks. mjr Mateusz 
Hebda. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. 
płk Krzysztof Wylężek, kapelan Pułku Ochro-
ny. Sprawowana Eucharystia była wyrazem 
dziękczynienia za wielomiesięczną służbę 
młodych adeptów sztuki wojskowej, którzy 
służyli w trzech jednostkach, stanowiących 
ważne elementy dla całości funkcjonowania 
wojsk Garnizonu Warszawa.
W Eucharystii uczestniczyli m.in.: płk Wie-
sław Grudziński, zastępca Dowódcy Gar-
nizonu Warszawa, płk Andrzej Śmietana, 
Pełnomocnik Dowódcy Garnizonu Warsza-
wa ds. Ceremoniału Wojskowego, dowód-
cy poszczególnych jednostek – płk Piotr 

Chudzik z 10. WPS, płk 
Roman Januszewski z Puł-
ku Ochrony i ppłk Tomasz 
Dominikowski, dowódca 
Batalionu Reprezentacyjne-
go WP oraz bohaterowie 
uroczystości.„Bierz udział w 
trudach i przeciwnościach, 
jako dobry żołnierz Chry-
stusa Jezusa” – przytoczył 
w homilii słowa św. Pawła, 
które żołnierze słyszeli już 
w czasie Mszy św., spra-
wowanej przed przysięgą. 
„Istotne jest to, żeby czło-
wiek był godny miana żoł-
nierza, tak jak mówi św. 
Paweł – abyśmy uczestni-

czyli w trudach i przeciwnościach, jako dob- 
rzy żołnierze, nie byle jacy” – mówił kapłan.
„Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że 
dla Boga każdy człowiek jest ważny, bez 
względu na to, co w życiu robił, czy czasami 
się potykał czy zawsze nosił dumnie podnie-
sioną głowę i honor miał wypisany na twa-
rzy. Zawsze jesteśmy ważni dla Pana Boga. 
I to tylko od nas zależy, jakich wyborów 
będziemy w życiu dokonywać. Pamiętajcie 
o tym: Bóg jest zawsze z nami, czy my bę-
dziemy z nim, to zależy tylko od nas” – za-
kończył homilię ks. Hebda.
Zwracając się do żołnierzy podkreślił: „Wraz 
z ks. Wylężkiem chciałbym podziękować, że 
nasza wspólna kaplica nigdy nie była pusta, 
pomimo waszych licznych obowiązków. Dla 
nas, księży, jest to powód do dumy i zado-

wolenia”. Na koniec poprosił wszystkich 
obecnych o modlitwę w intencji kapelanów, 
aby dobrze posługiwali powierzonym ich 
duszpasterskiej opiece żołnierzom i ich ro-
dzinom.
Kapelani Pułku Ochrony i Batalionu Repre-
zentacyjnego WP udzielili obecnym w Ka-
tedrze błogosławieństwa na dalsze sukcesy 
w życiu wojskowym i cywilnym. Po zakoń-
czonej Eucharystii odbyła się uroczystość 
złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznane-
go Żołnierza.
„Przez całe pokolenia służba wojskowa była 
normalną częścią życia młodego mężczyzny. 
Nie sądzę, żeby im to źle robiło” – powiedział 
Prezydent Lech Kaczyński podczas ostatnie-
go dla żołnierzy poborowych apelu.
W przemówieniu Prezydent zaznaczył, 
że jest przekonany, iż Polskie Siły Zbrojne 
będą w nowych warunkach, tak samo jak 

dokoñczenie na str. 13
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Ksiądz Arcybiskup odwiedza Polskę w mo- 
mencie, kiedy świętujemy 30. rocznicę 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II i roz- 
ważamy jego słowa, które nas wciąż prze-
mieniają. Jan Paweł II kilkakrotnie piel-
grzymował do „najstarszej córy Kościoła” 
– Francji. Która z tych papieskich pielgrzy-
mek była, zdaniem Ekscelencji, równie 
znacząca dla Francji i dla Księdza Arcybi-
skupa osobiście? 
–  W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Paw-

ła II do Francji w 1980 r. byłem biskupem 
pomocniczym w archidiecezji paryskiej 
i bliskim współpracownikiem ówczesnego 
Arcybiskupa Paryża kard. François Marty. 
Biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież 
Jan Paweł II, dobrze znał Arcybiskupa 
Paryża. Na soborze Watykańskim II ści-
śle współpracowali, m.in. przy Encyklice 
„Gaudium et Spes”. Nie przyjął więc proś-
by Kardynała Marty o przejściu na emery-
turę dopóki on, papież, nie odwiedzi po 
raz pierwszy Francji, a gospodarzem tej 
wizyty nie będzie Kardynał Marty.
Znaczącym momentem tej pielgrzymki 
było spotkanie z młodzieżą na stadionie 
w Paryżu. Wielki moment obecności nie 
tylko papieża, ale Ewangelii wobec pięć-
dziesięciu tysięcy młodych ludzi, którzy 
tak gorąco reagowali na żywe słowo, któ-
rym karmił ich papież. Wspaniałe świa-
dectwo żywotności chrześcijaństwa. 
Moim zdaniem na uwagę zasługuje też 
przemówienie, które wygłosił Papież Jan 
Paweł II na forum UNESCO. Byłem tam 
wówczas obecny. To było przemówienie 
afirmujące wielkość człowieka stworzo-
nego przez Boga, słowa wypowiedziane 
wobec ludzi różnych kultur i polityków 
całego świata…
Znaczącym dla mnie wspomnieniem z tej 
pierwszej pielgrzymki było spotkanie 
z Janem Pawłem II w siedzibie Arcybi-
skupa Paryża. Kardynał Marty zaprosił 
na śniadanie swoich najbliższych współ-
pracowników. W oczekiwaniu na papie-
ża stałem w drzwiach, aby wprowadzić 
dostojnego gościa. Jan Paweł II ujął moją 

U początków kapłańskiej drogi Księdza 
Arcybiskupa jest również doświadczenie 
pracy kapelana w wojsku francuskim. Jak 
młody ksiądz Gilson trafił do wojska?
–  Po powrocie ze studiów licencjackich 

z prawa kanonicznego w Rzymie Arcybi-
skup Paryża (który w tamtych czasach był 
jednocześnie Biskupem Polowym dla ar-
mii francuskiej) posłał mnie jako wikariu-
sza na obrzeża Paryża. Były tam koszary, 
w których stacjonowała duża jednostka 
wojskowa. Abp Paryża Maurice Feltin po-
prosił mnie, bym służył tym żołnierzom 
jako kapelan. Byłem więc w połowie wika-
riuszem w parafii, a w połowie kapelanem 
wojskowym. Odbywałem tam jednocze-
śnie służbę wojskową. Zajmowałem się 
jako oficer intendenturą (zaopatrzenie, 
wyżywienie, logistyka). O takich ofice-
rach krążyło wśród żołnierzy żartobliwe 
powiedzenie, że to ci, którzy jedzą tylko 
„ryż, chleb i sól”. 
Dosłużyłem się stopnia kapitana, ale mi 
go odebrano, bo armia stawiała wyma-
gania odbywania regularnych ćwiczeń 
i praktyk wojskowych…

W Polsce przymusowa służba kleryków 
w wojsku w okresie komunizmu miała 
charakter represyjny wobec Kościoła. 
Ideologiczna agresja, indoktrynacja ko-
munistyczna wobec przyszłych księży 
(m.in. wobec ks. Popiełuszki) w czasie tej 
służby kleryków-żołnierzy w PRL miała 
ich odciągnąć od kapłaństwa. Dziś obec-
ność kapelanów w wojsku jest owocem 
odzyskanej wolności i demokratycznych 
przemian. A jak status służby kapelań-
skiej kształtowal się we Francji? 
–  Po raz pierwszy księża pełnili służbę woj-

skową w czasie I wojny światowej, w 1914 r. 
To było pozytywne doświadczenie, które 
przyczyniło się nawet do przełamania kry-
zysu w stosunkach państwo – kościół po 
rewolucji francuskiej. We Francji obowiąz-
kowa służba księży w wojsku miała ich 
zbliżać do ludzi, ponieważ przyszli księża 
po ukończeniu seminarium niższego prze-
chodzili zaraz do wyższego seminarium 
i mieli w tym czasie ograniczony kontakt 
z ludźmi. Służba wojskowa miała umożli-
wić bliższy kontakt z ludźmi…
Służba księży w wojsku w czasie wojny, ich 
świadectwo, przełamało kryzys. Apogeum 
antyklerykalnych tendencji w stosunkach 

O laicyzmie ideologicznym i laickości pozytywnej, o pierścieniu 
Jana Pawła II, o francuskich świętych, wielkich teologach i ducho-
wości współczesnych Francuzów z Abp. Georgem Gilsonem rozma-
wia Elżbieta Szmigielska-Jezierska.

Laicyzm ideologiczny 
czyli nowe szaty cesarza?

rękę i wskazał na swoją: mieliśmy identycz-
ne pierścienie. Patrząc na mnie i uśmie-
chając się zapytał: – Komu ksiądz biskup 
„ukradł” ten pierścień? – Ojcze święty, 
odpowiedziałem, poprzednik kardynała 
Marty, kard. Maurice Feltin został miano-
wany kardynałem razem z Waszą Świąto-
bliwością w 1967 r. To on mi go przekazał. 
– Zgadza się, potwierdził papież. 
Jednym z motywów, jak podkreślał Ojciec 
święty, tej pierwszej podróży apostolskiej 
do Francji, było to, że pragnie przybyć do 
kraju wielu świętych mężczyzn i kobiet…

Wielcy święci to duchowe bogactwo 
Francji. Benedykt XVI na patrona Roku 
Kapłańskiego wybrał jednego z nich 
– Jana Marię Vianneya. Jak jest dziś po-
strzegana ta postać i jaką rolę odrywa 
„świętych obcowanie” w religijności 
współczesnych katolików francuskich?
–  Prawdziwie, głęboko wierzący chrześci-

janie we Francji są otwarci, uwrażliwieni 
na to, by karmić ducha przykładem życia 
i duchowości świętych. Potrzebują tych 
autentycznych świadków Ewangelii, by 
wzrastać w wierze. Można zauważyć po-
trzebę duchowych lektur, powrotu do tek-
stów, które pozostawili święci np. św. Te-
resa z Lisieux. Dziś we Francji odradza się 
pobożność ludowa, także wśród młodego 
pokolenia. Młodzi ludzie żywo interesują 
się postaciami świętych, chociaż są to inni 
święci niż ci, którzy są bliscy starszemu 
pokoleniu. Można zauważyć wzrost zain-
teresowania pielgrzymowaniem do sank-
tuariów Maryjnych, m.in. do sanktuarium 
Matki Bożej Wniebowziętej. Ci chrześcija-
nie są dziś we Francji bardzo żywotni.
Św. Proboszcz z Ars, z jego stylem życia 
(radykalnego ubóstwa), myślę, jest mało 
atrakcyjny dla młodych, których ukształ-
towały inne wzorce kulturowe i cywiliza-
cyjne.
Ten radykalizm ewangeliczny przemawia 
za to do przyszłych księży. Ich doświad-
czenie wiary, doświadczenie bliskości 
Chrystusa zbliża ich do świętego Jana 
Marii Vianneya.
Świętość to ścisłe zespolenie z Chrystusem, 
więc ten święty prowadzi ich do chrześci-
jańskich korzeni, do kapłańskiej tożsamo-
ści – Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego. Wszczepia ich w Chrys- 
tusa…
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pogrzeb. Na dodatek telewizja transmito-
wała dwie Msze św. żałobne – z Paryża 
i z miasteczka, gdzie się urodził i gdzie 
jego chrześcijańska rodzina zamówiła 
Mszę św. w jego intencji. Istnieje rów-
nież przekaz, że przed śmiercią (umarł 
na raka) gdy się dowiedział, że w okoli-
cy trwa peregrynacja relikwii św. Teresy 
z Lisieux, zapragnął chociaż ich dotknąć. 
Iskierki wiary tliły się w tym człowieku 
mimo jego oficjalnych deklaracji ate-
istycznych (wiele na ten temat można 
przeczytać w książce Guittona „Absurd 
i tajemnica” – przyp. jes).

„Znakami firmowymi” francuskiego ko-
ścioła na zewnątrz są m.in. Taize, Abbe 
Pierre, Lourdes i wielkie nazwiska teolo-
gów i myślicieli XX w.: Henri de Lubac, 
Yves Congar, Jacques i Raissa Maritain, 
Emmanuel Mounier, Robert Schuman, 
Frossard, Georges Bernanos, Paul Claudel, 
François Mauriac, Jean Guitton, Jérôme 
Lejeune. Czy ich głos jest dziś słyszalny 
i jaka jest dziś kondycja myśli chrześcijań-
skiej we Francji?
–  Oprócz kryzysu powołań we francuskim 

kościele, który trwa już ok. wieku, odczu-
wamy dziś brak wielkiej teologii, która 
uzasadniałaby pewne zjawiska wystę-
pujące w dzisiejszym kościele. Dzisiejsze 
tendencje pastoralne wyrażają się w po-
trójnej misji kościoła: dialog ekumeniczny 
z protestantami (Taize), działalność cha-
rytatywna (Abbe Pierre) i działalność mi-
syjna, głoszenie Ewangelii tym, którzy nie 
znają jeszcze Chrystusa.
Dzisiaj przed chrześcijanami stają nowe 
wzywania ewangelizacyjne w globalizują-
cym się świecie, świecie wielkich ruchów 
migracyjnych, internetu, nowych środków 
komunikacji i odkryć naukowych. Sytuacja 
kościoła w społeczeństwie, które próbuje 
żyć tak, jakby Boga nie było, przypomi-
na tę z pierwszych wieków chrześcijań-
stwa – nadchodzi czas reewangelizacji. 

jemnym państwa i kościoła służy dobru 
wspólnemu, a nie konfrontacji. Taka laic-
kość pomoże rozwiązywać problemy glo-
balizującego się świata. We Francji i w ca- 
łej Europie ten świat jest już obecny ze 
swoją wielokulturowością i wielowyzna-
niowością.

Francuzi są bardzo przywiązani do laicite, 
bo w tym duchu od czasów rewolucji 
francuskiej wychowało się już wiele po-
koleń. Na zewnątrz jednak te ortodoksyj-
ne formy francuskiej laickości są, mówiąc 
eufemistycznie, niespójne i niekonse-
kwentne. Jak pogodzić wierną wiarę 
z ortodoksyjna laickością?
–  Rzeczywistość wygląda dziś tak, że oficjal-

nie potwierdzamy zasady laickie, a życie 
wygląda inaczej. Młodzi nie rozumieją 
tych sprzeczności, np. casus absolutnej la-
ickości zapisany w ustawie z 1905 r. i ofic- 
jalne wystąpienie Nuncjusza Apostolskie-
go na uroczystości państwowej w imieniu 
korpusu dyplomatycznego (było już tajne 
porozumienie).
Gdy czytamy francuskie akty prawne, to 
możemy dojść do wniosku, że nadal obo-
wiązuje radykalna separacja Kościoła od 
państwa, ale życie przynosi sytuacje, któ-
re podważają te zasady. Na przykład spra-
wa pogrzebu prezydenta Francji Francois 
Mitterranda. 
W młodości wychowywany w tradycji 
chrześcijańskiej przez jezuitów – którzy 
prowadzili szkołę, gdzie się uczył – był 
konserwatystą i żarliwym katolikiem. Zo-
stał pierwszym w historii socjalistycznym 
prezydentem V Republiki.
Premier Chirac zadzwonił do ówczesne-
go Arcybiskupa Paryża Kard. Lustigera, 
w sprawie pogrzebu w Katedrze Notre 
Dame. Wszyscy byli zaskoczeni, że pre-
zydent socjalista, strzegący laickości pań-
stwa, ma być chowany w katolickiej kate-
drze (tak było zapisane w jego testamen-
cie). Ostatecznie inicjatywę przejął Chirac 
i poprosił socjalistów, żeby pogrzeb był 
w Panteonie. Kardynał Lustiger zaakcep-
tował i laicki prezydent miał katolicki 

z Kościołem nastąpiło bowiem w 1905 r. 
Ustawa z 1905 r. oznaczała w praktyce 
wrogą separację między instytucjami pań-
stwowymi a Kościołem katolickim.

Jan Paweł II we wspomnienie Matki Bo-
żej z Lourdes, 11 lutego 2005 r., wysto-
sował na ręce przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Francji specjalny list 
poświęcony setnej rocznicy tej ustawy, 
którą nazwał wydarzeniem „bolesnym 
i traumatycznym dla Kościoła we Francji”. 
Jakie były skutki tej agresywnej wobec 
Kościoła ustawy? 
–  Ustawa o rozdziale Kościoła i państwa 

z 1905 r. zastąpiła Konkordat z 1801 roku. 
Wprowadzając zasadę absolutnej świec-
kości państwa, oznaczała w praktyce 
wyłączenie Kościoła z życia publicznego, 
odmawiała życiu zakonnemu miejsca 
w społeczeństwie (posługa w szkołach, 
szpitalach itp.) To była oczywiście meto-
da nie wprost, uruchomiono instrumen-
ty prawne, które przyniosły taki skutek. 
Ustawa wymuszała zakładanie przez po-
szczególne wyznania stowarzyszeń, które 
miały przejąć majątek kościoła. Gminy ży-
dowskie i protestanckie dostosowały się 
do tej ustawy. Kościół katolicki nie zgodził 
się na przyjęcie tej osobowości prawnej. 
Ustawa mówiła, że jeśli w ciągu dwóch lat 
kościół nie utworzy stowarzyszeń, straci 
cały majątek. Tak więc Kościół katolicki we 
Francji w 1907 r. po raz drugi od rewo-
lucji francuskiej stracił majątek. Wszystkie 
budynki wybudowane przez kościół przed 
1905 r. przeszły na własność państwa. 
Ta ustawa z 1905 r. była odwetem wła-
dzy świeckiej wobec stolicy apostolskiej. 
Papież po oficjalnej wizycie prezydenta 
Francji u prezydenta Włoch złożył protest: 
nie godzi się, żeby prezydent katolickiej 
Francji składał wizytę włoskiemu uzurpa-
torowi.
Rząd francuski zamknął ambasadę w Rzy-
mie. Zerwane zostały stosunki z Watyka-
nem. Jednak w 1924 r. podpisano tajną 
umowę między Rzymem i Francją, aby 
uregulować kwestie osobowości prawnej 
Kościoła we Francji. Widomym znakiem 
tego porozumienia było zaproszenie nun-
cjusza apostolskiego, który zajął znów 
miejsce dziekana korpusu dyplomatycz-
nego. Wysiłki dyplomatyczne nad nor-
malizacją tych stosunków opisane zostały 
w encyklice Piusa XI, datowanej na 18 lute- 
go 1924 roku, „Maximam gravissimamque”.

Laicyzm ideologiczny dąży de facto do 
odebrania Kościołowi katolickiemu głosu 
w najważniejszych kwestiach debaty pu-
blicznej. Czy laickość pozytywna, o której 
wspominał ostatnio prezydent Sarkozy, 
m.in. przed ostatnią wizytą Benedykta 
XVI we Francji, to przyszłość dialogu pań-
stwo-kościół we Francji?
–  Laicyzm ideologiczny i zdrowa świeckość 

(mówił o niej Papież Pius XII w Alokucji do 
przedstawicieli regionu Marche w Rzymie, 
23 marca 1858 r. – przyp. jes) to zupełnie 
odmienne jakości. Tyko tak pojęta zdrowa 
świeckość, oparta na poszanowaniu wza-

Fo
t. 
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dokoñczenie na str. 8
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Oddał serce dzieciom i młodzieży
„Dobro ze swej natury pociąga do poświęcenia się Bogu, Ojczyźnie i Ludziom”. 
Te słowa Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego wyryte zostały na tablicy, którą 
27 czerwca 2009 r. poświęcił ks. płk Sławomir Żarski z okazji 10. rocznicy śmierci 
Księdza Tadeusza Dłubacza (4 lipca 1999 r.). Drewniana tablica znajduje się w Koś- 
ciele św. Mikołaja w Moszczenicy, rodzinnej parafii Ks. Tadeusza Dłubacza, pierw-
szego proboszcza Katedry Polowej, kapelana Prezydenta RP. Pierwszego dyrektora 
i współtwórcy Caritas Ordynariatu Polowego, który tworzył od podstaw Ośrodek 
Caritas w Łomnej w Bieszczadach, swoje najukochańsze „dziecko”…  z miłości do  
dzieci i młodzieży.

Tablicę „z darem modlitewnej pamięci 
i wdzięczności” ofiarował Ordynariat Polowy 
i Przyjaciele Księdza Tadeusza. To oni od 10. 
lat wytrwale meldują się przy jego grobie 
w Starym Sączu, w każdą rocznicę Jego śmier-
ci. Szedł przecież z ludźmi Wojska II i III RP słu-
żąc im, wspierając ich, modląc się z nimi i za 
nich, jak przypomniał płk rez. Lech Pietrzak.
Z obfitości swego kapłańskiego serca On, 
Ksiądz, ofiarowywał im przecież Boga. „Tyle 
się Boga innym daje, ile się w sercu swoim 
ma”. Te słowa widnieją dziś na jego pomni-
ku na cmentarzu w Starym Sączu. – Przeka-
zujemy Ci, mówił na grobem gen. dyw. w st. 
spocz. Zbigniew Cieślik, pozdrowienia rów-
nież od tych, którzy z różnych przyczyn nie 
mogli dzisiaj tu przybyć, a łączą się z nami 
w modlitwie… (tak, jak m.in. Ksiądz Pra-
łat Roman Indrzejczyk, kapelan Prezyden-
ta, przebywający w szpitalu czy parafianie 
i dzieci ze szkoły w Sufczynie – z powodu 
powodzi). Do zobaczenia za rok – zadekla-
rował wierność i wdzięczność żołnierskiego 
serca generał Cieślik.
Wieniec w imieniu Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego złożyła na grobie ś.p. Ks. płk. 
Tadeusza Dłubacza Pani Krystyna Milewska 
z Kancelarii Prezydenta RP. W imieniu Or-
dynariatu Polowego WP – ks. płk Sławomir 

Żarski z pracownikami Kurii Polowej WP. 
Od Przyjaciół wieniec w kształcie serca zło-
żył płk Wiesław Grudziński.
Młodzież gimnazjalna z Birczy i ze Szko-
ły Podstawowej z Moszczenicy wystawiła 
poczty sztandarowe z wizerunkami swojego 

Moszczenica: Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski poświęcił tablicę w 10. rocznicę śmierci Księdza Tadeusza Dłubacza

Patrona – Ks. Dłubacza, a funkcjonariusze 
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej za-
ciągnęli wartę honorową. Było godnie i ser-
decznie, jak co roku…
Źródłem, z którego Ksiądz Tadeusz czer-
pał za życia siłę do złożenia ostatecznego 
świadectwa „męczeństwa dobroci” była 
Eucharystia. By być dobrym jak chleb, roz-
dawać siebie ludziom, trzeba się zapatrzyć 

w krzyż Chrystusa. Nieprzypadkowo więc 
nad grobem Księdza Tadeusza zebrani usły-
szeli strofy Adama Asnyka:
„Ja żyłem krótko w szczęścia urojeniu,
Świat rozpromieniał mej duszy źrenice.
Ale przy pierwszym bolesnym westchnieniu,
Pojąłem całą życia tajemnicę.
Wtenczas me serce jakby lodem ścięte,
Ach po raz pierwszy prawdą zapłakało,
Gdy szczęście srogo na krzyżu rozpięte,
W cierniowym wianku, skrwawione ujrzało”.
– Brał na siebie tak wiele, nie uznawał spy-
chania na innych zadań, które miały pomna-
żać dobro, był motorem, zachęcał, pociągał 
przez dobro do Boga. To była postawa „mę-
czeństwa dobroci”. Chodzące dobro – to Ta-
deusz. Tak o swoim nieżyjącym współbracie 
kapłanie, Tadeuszu Dłubaczu mówił ks. płk 
Sławomir Żarski. Wikariusz Generalny Biskupa 
Polowego sprawował Mszę św. w 10. rocz- 
nicę śmierci ks. Tadeusza Dłubacza. W Eucha-
rystii uczestniczył proboszcz miejscowego ko-
ścioła, ks. prał. Tadeusz Brzeziński. 
– Dziś jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czu-
wamy – nawiązując do słów Apelu Jasno-
górskiego mówił ks. Żarski. Jesteśmy przy 
Tobie, jako wspólnota żołnierska, rodzina, 
przyjaciele, są generałowie, przedstawicielka 
Pana Prezydenta. Są też ci, którzy nie mogli 
dotrzeć, ale są obecni w łączności modlitew-
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Moszczenica: Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski poświęcił tablicę w 10. rocznicę śmierci Księdza Tadeusza Dłubacza

nej. Jak Ksiądz Roman, który jest w szpitalu 
wojskowym, jak dzieci z Sufczyna i inni. Bo 
obecność to miłość, bo pamięć w modlitwie 
to miłość. Ksiądz Tadeusz pozostawił wiele 
śladów dobra. Każdy z obecnych może opo-
wiedzieć swoją historię doświadczenia tego 
dobra, którym tak hojnie obdarowywał, któ-
rym emanował.
– Obecny tu generał Stanisław Ferenz, któ-
ry najdłużej z nim współpracował, pamięta, 
jak we trójkę z ówczesnym Biskupem Polo-
wym Sławojem Leszkiem Głódziem siedzieli 
i radzili nad nowym ceremoniałem woj-
skowym, który miał odzyskać utraconego 
ducha – ducha liturgii, który tak wspaniałe 
współbrzmiał z przedwojennymi tradycjami 
wojskowymi. Jak z nieżyjącym generałem 
Tomaszewskim pochylał się nad pierwszym 
„Modlitewnikiem żołnierza”. Wszystko 
wtedy w przywróconym Wojsku Polskiemu 
Ordynariacie Polowym było nowe i pierw-
sze. – Ja to zrobię, mówił Ks. Dłubacz, i brał 
się do roboty. Nie dosypiał, nie dojadał, jak 
wspominają świadkowie, byle dzieło ro-
sło na chwałę Bożą. Ukazywał żołnierzom 
piękno Ojczyzny, jej dziejów. Jak mówił nad 
grobem płk Pietrzak: „zadziwiał nas głęboki 
patriotyzm Księdza Pułkownika, wyniesiony 
z rodzinnego domu, pogłębiony podczas 
studiów seminaryjnych i kapłańskiej posługi, 

co owocowało czynami daleko 
wykraczającymi poza kapelańską 
posługę”. – Nikogo nie wypuścił 
od siebie głodnym, wspominał 
dalej ks. Żarski, nikogo nie wy-
puścił bez pocieszenia.
Na Apelu Jasnogórskim wypo-
wiadamy oprócz słów jestem, 
pamiętam, także słowo czuwam. Aby czło-
wiek mógł pociągać innych do dobra, musi 
być człowiekiem czuwania. Człowiek czuwa-

nia to człowiek sumienia, 
przypomniał nauczanie Jana 
Pawła II ks. Żarski. Potrzeba 
nam ludzi sumienia, którzy 
jasno pokażą, co jest dobre, 
a co złe. Tylko człowiek su-
mienia może tworzyć au-
tentyczne i trwałe dobro dla 
Ojczyzny, rodziny, Kościoła 
i środowiska zawodowego. 
Człowiek sumienia najpierw 
słucha Boga, a nie medial-
nych wyroczni. Dla takiego 
człowieka inny człowiek to 
nie konkurent ani rywal, ale 

brat i siostra. Tak patrzył na człowieka Tade-
usz. Takiego czuwania nas uczył. Nie chcemy 
takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. 
Ta wizja ofiarnej miłości ojczyzny, której na-
uczał Jan Paweł II była bliska sercu Księdza 
Tadeusza. Chcemy przez modlitwę i ofiarną 
służbę chociaż troszeczkę przybliżyć się do 
takiego życia. Zwracając się do dzieci i mło-
dzieży ze szkół, noszących imię Ks. płk. Tade-
usza Dłubacza, Wikariusz Generalny Biskupa 
Polowego, zachęcał, by czerpali z jego życia 
drogowskazy, by wyrośli na ludzi kochają-
cych Ojczyznę, których tylu wydała Sądec-
czyzna. Tablicę poświęconą ks. Tadeuszowi 
Dłubaczowi, która została umieszczona pod 
tablicą Ks. kan. Feliksa Urygi, odsłonili Pani 
Małgorzata Brańska i gen. dyw. Zbigniew 
Cieślik.
W imieniu Biskupa Polowego ks. płk Żarski 
wręczył proboszczowi Tadeuszowi Brzeziń-
skiemu medal wybity z okazji 90. rocznicy 
utworzenia Biskupstwa Polowego.
Po uroczystościach na cmentarzu w Starym 
Sączu ze staropolską gościnnością i otwar-
tym sercem przyjęła wszystkich góralskimi 
specjałami Pani Jadwiga Grądalska, siostra 
Księdza Tadeusza, wraz z pozostałym ro-
dzeństwem.
Uroczystości upamiętniające śp. Księdza 
Tadeusza Dłubacza odbyły się w czerwcu – 
miesiącu, kiedy Kościół w Polsce uwielbia na 
nabożeństwach czerwcowych Najświętsze 
Serce Pana Jezusa, a Papież Benedykt XVI 
ogłosił Rok Kapłański (19 czerwca). 
Rok refleksji i rachunku sumienia. Ile w nas 
niewdzięczności wobec daru kapłaństwa? 
Ile każdy z nas zawdzięcza Kapłanom we-
dług Serca Jezusowego?

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
zdjęcia: Krzysztof Stępkowski
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To znaczące, że mamy dziś we Francji bar-
dzo zaangażowaną misyjnie ekipę świec-
kich, dobrze przygotowanych teologicznie, 
którzy gotowi są wziąć odpowiedzialność 
za Kościół.
Co do kryzysu powołań kapłańskich… 
Częściowo ich źródłem są tendencje seku-
laryzacyjne, laicyzacyjne, ale główna przy-
czyna tkwi w osłabieniu funkcji wycho-
wawczej w rodzinie. Rodzice zaniedbali 
wychowanie dzieci na kanonie wartości 
chrześcijańskich. Generalnie źródłem kry-
zysu powołań jest kryzys rodziny.

Bunt pokolenia 1968 z jego hasłem 
„interdit d’intendire” (zakazuje się za-
kazywać) ostatecznie unicestwił wycho-
wanie oparte na sprawdzonych autory-
tetach?
–  Ten pokoleniowy rozdźwięk między poko-

leniem rodziców i dzieci nastąpił znacznie 
wcześniej i miał głębsze podłoże kryzysu 
wartości; rodzice ulegli wszechobecnej 
presji laicyzacyjnej. Tak rodziło się „społe-
czeństwo bez Boga”.

Pamiętamy dramatyczne pytanie Jana 
Pawła II w czasie jednej z jego pielgrzy-
mek do Francji: – Francjo, co zrobiłaś ze 
swoim Chrztem?

–  Kościół we Francji znajduje się dziś jakby 
w kryzysie dojrzewania wieku młodzieńcze-
go; szuka swojej drogi, swojej tożsamości.
Kardynał Marty przy końcu swojego życia 
mówił: kocham mój Kościół, tę starą ko-
bietę ze zmarszczkami, która nadal prze-
żywa wiek dojrzewania…

To piękny paradoks Ewangelii; wiecznie 
młodej mimo upływu ponad dwóch ty-
sięcy lat. Bóg zapłać Ekscelencji za inte-
resującą rozmowę.

Rozmowę tłumaczyli:
ks. prof. Krzysztof Orzeszyna

i ks. prof. Florian Lempa

dokoñczenie ze str. 5

Zakończenie Roku Św. Pawła, Inauguracja Roku Kapłańskiego oraz trzecia roczni-
ca poświęcenia kaplicy w Letnim Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego stały się okazją do spotkania i świętowania w Łomnej. W sobotę 27 czerw-
ca do Ośrodka Duszpasterstwa Wojskowego w Łomnej przybyli przedstawiciele 
służb mundurowych przemyskiego garnizonu oraz przyjaciele Caritas. 

gdy wstępował jeszcze w szeregi milicji, 
a silne przekonanie i pomoc kapłana umoc-
niły go w tym, że trzeba ludziom pomagać 
i czynić dobro. Te ideały przyświecają mu do 
dziś w służbie, w szeregach policji. Dyrektor 
WORDu, Jan Janusz wspominając kapłanów, 
którzy stanęli na jego drodze opowiedział, 
jak dzięki zachęcie kapłana podpisał Krucja-
tę Wyzwolenia Człowieka i zobowiązanie do 
abstynencji, które realizuje po dziś dzień, 
a uczynił to w intencji Ojczyzny. To wywarło 
ogromne wrażenie na zebranych.
Żona komendanta SOK, Małgorzata Brze-
żawska wspominała ubiegłoroczną piel-
grzymkę do Ziemi Świętej i rolę kapłanów 
w tym wydarzeniu. Dowódca garnizonu ppłk 
Waldemar Rybak podkreślił znaczenie służby 
kapłana w wojsku, a ppłk. Zenon Brzuszko 
mówił także o ludzkich problemach i słabo-
ściach, z jakimi niekiedy boryka się kapłan.
Te wypowiedzi przybliżyły wszystkim ka-
płańską służbę, ale i uświadomiły potrze-
bę odpowiedzialności laikatu za kapłanów 
i pobudziły do dziękczynienia Bogu za księży 
i kapelanów wojskowych. Spotkanie zakoń-
czyło się modlitwą za kapłanów i o nowe 
powołania kapłańskie.
Po spotkaniu odbyła się agapa, podczas któ-
rej w atmosferze przyjaźni wracano jeszcze 
do tematu kapłaństwa i roli kapelana w ży-
ciu pojedynczego człowieka i wspólnoty.

WMK Przemyśl

Spotkanie duszpasterskie rozpoczęło się 
Mszą świętą w kaplicy p.w. śś. Huberta 
i Franciszka z Asyżu. Mszy św. przewodni-
czył i kazanie wygłosił kapelan garnizonu – 
ks. mjr Władysław Maciej Kozicki. Z pro-
boszczem Parafii Wojskowej w Przemyślu 
modlił się również ks. ppor. Grzegorz Bech-
ta, który od kilku miesięcy pomaga w pa-
rafii wojskowej. Ks. mjr Władysław Kozicki 
podczas kazania przybliżył zgromadzonym 
tematykę ogłoszonego przez Benedykta 
XVI Roku Kapłańskiego wspominając swoje 
powołanie i drogę do kapłaństwa. Zwrócił 
szczególnie uwagę na rolę rodziny i śro-
dowiska, w którym wzrasta i rozwija się 
powołanie. Podkreślił rolę laikatu w budo-
waniu wspólnoty Kościoła, ale i również 
w budowaniu tożsamości kapłana, w jego 
wewnętrznym rozwoju.
Przed błogosławieństwem został odczytany 
list Ekscelencji Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego Tadeusza Płoskiego, skierowany 
do kapłanów z okazji inauguracji Roku Ka-
płańskiego.

Po Mszy św., zgodnie z zapowiedzią zawartą 
w zaproszeniach, ks. mjr Władysław Kozicki 
zachęcił zgromadzonych do wypowiedzi 
osobistych w formie świadectwa na tematy: 
„Kapłan w moim życiu” i „Kapłan w duszpa-
sterstwie wojskowym”. Ksiądz kapelan sam 
wspomniał na początku kilku kapłanów, 
których spotkał na swojej drodze: ks. kard. 
Karola Wojtyłę, który został później wybra-
ny na Stolicę Piotrową, ks. Franciszka Blach-
nickiego, z którym zetknął się podczas oazy 
w Krościenku w roku 1974 i 1975, oraz swo-
ich sąsiadów z domu, w którym mieszkał 
w Krakowie – ks. prof. Józefa Tischnera i obec-
nego biskupa seniora diecezji sandomierskiej 
– Ks. prof. Wacława Świerzawskiego.
Po tym wstępie głos zabrali obecni, wspomi-
nając kapłanów, którym zawdzięczają swoją 
formację duchową, podkreślając pomoc jaką 
udzielali oni w trudnych czasach. Pięknie 
mówił do zgromadzonych podinsp. Jan Fa-
ber, który opowiedział o swoich dylematach, 

Spotkanie duszpasterskie w Łomnej
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których dotknął dramat niewinnej śmierci 
ich bliskich. Ta żywa pamięć powinna być 
zachowana jako przestroga dla przyszłych 
pokoleń – mówił Ojciec Święty. Jan Paweł II 
był zawsze mocno związany z Ojczyzną i jej 
losami. Po latach pontyfikatu papieża widzi-
my jak zbliżył Polskę, Polonię całemu świa-
tu.
Warto również przywołać w pamięci zmar-
łego niedawno kapelana rodzin katyńskich, 
duszpasterza polonijnego, ks. prał. Zdzi-
sława Peszkowskiego, który bardzo inte-
resował się budową pomnika katyńskiego 
w Chicago. To on wołał o prawdę o Katyniu, 
o sprawiedliwość, o uznanie tej zbrodni za 
ludobójstwo na forum międzynarodowym. 
Był rzecznikiem hasła, które stworzył „Praw-
da, pamięć, pojednanie”.

W dniu 8 października 2000 roku Prymas 
Polski poświęcił kamień węgielny pod ten 
pomnik. Dziś natomiast cieszymy się Księże 
Kardynale z tego faktu, że dokonasz odsło-
nięcia pomnika Golgoty Wschodu.
Chcemy Tobie Księże Kardynale złożyć wyra-
zy wdzięczności, gdyż sprawowałeś posługę 
pasterską na przełomie wielkich wydarzeń 
upadku komunizmu i budowania nowej 
Polski.
Dziękujemy Ci Kardynale Prymasie że ze-
chciałeś poświęcić ten pomnik symbol na-
szego patriotyzmu, a także naszej wiary. 
Świadomi wagi mordu katyńskiego wycią-
gamy z tego dziedzictwa duchową siłę dla 
życia wspaniałej patriotycznej, ofiarnej Po-
lonii chicagowskiej.

Zgromadziliśmy się, aby oddać hołd naszym 
bohaterom, którzy oddali swoje życie za na-
szą Ojczyznę, Polskę, którzy do dziś w Euro-
pie nie otrzymali należnej czci i powszechnej 
pamięci. Dlatego Polska dziś potrzebuje no-
wego spojrzenia na wartości i wymiar swej 
tradycji. Przez czas niewoli narodowej i tej 
w czasach zaborów i tej w wojennych i po-
wojennych latach, eksponowaliśmy niepod-
ległościowe powstańcze martyrologiczne 
wątki naszej przyszłości. Stały się istotnym 
elementem edukacji narodowej tożsamości 
polskiego etosu. Ale jakby na drugi plan 
schodziły wydarzenia dziejące się w Katyniu. 
Istnieją „jakieś” siły, które do dziś nie chcą 
oddać honoru polskim oficerom, żołnie-
rzom, kwiatowi naszego narodu.
Dziś do tych wartości, do tego bolesnego wy-
darzenia trzeba wracać, trzeba je ukazywać 
i to nie tylko nam, ale także innym. Trzeba 
ukazywać narodowi amerykańskiemu, który 
często nie jest świadomy naszego wspania-
łego dziedzictwa. Oddając hołd bohaterom 
oddajemy hołd wszystkim rodakom, którzy 
oddali życie za Polskę i którzy cierpieli za nią 
w czasach strasznego komunizmu.
W maju wspominamy kolejną rocznicę 
śmierci niezapomnianego Prymasa Tysiącle-
cia, niezłomnego pasterza Kościoła i boha-
tera czasów niewoli komunistycznej. Wspo-
minamy też Sługę Bożego Jana Pawła II, któ-
ry walczył z ideologią antyludzką. Podczas 
audiencji specjalnej 13 kwietnia 1996 roku 
do rodzin katyńskich Papież Polak mówił: 
Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią, 
te słowa są szczególnie aktualne dla ludzi, 

Ku pamięci Niezłomnym
17 maja 2009 roku odsłonięty i poświęcony został pomnik katyński na cmentarzu św. 
Wojciecha w Chicago przez Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa. Pomysłodawcą 
i projektantem pomnika jest Wojciech Seweryn, którego ojciec zginął w Katyniu. On ro 
właśnie przez wiele lat z wielkim poświęceniem podjął się wraz z komitetem dzieła bu-
dowy pomnika.

Wspominamy też naszych rodaków, któ-
rzy nie dożyli obecnej chwili. Oddajemy im 
hołd. To oni na tej ziemi amerykańskiej siali 
wartości wyrosłe z wiary, wyniesione z Oj-
czyzny, z naszego życia. Ten pomnik katyński 
w Chicago niech będzie symbolem utrudzo-
nej na emigracji naszej Polonii. Niech z tego 
katyńskiego lasu, ziemi czerwonej od pol-
skiej krwi wyrasta świętość i piękno ludzkie-
go ducha, aby one służyły nowym czasom 
i pokoleniom, które tak bardzo potrzebują 
świadectwa wiary i miłości narodów.
W tym roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp 
obchodzi 30 lecie święceń biskupich. Polo-
nia chicagowska patrzy na Ciebie także jako 
świadka posługi kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, którego byłeś najbliższym współpra-
cownikiem.
Dziękujemy Ci za długie lata posługi i kie-
rowania Kościołem w Polsce jako Prymas 
Polski, Opiekun Polonii w świecie i wieloletni 
przewodniczący Konferencji Episkopatu pol-
ski.
Zapewniamy Eminencję, że ta wizyta w Chi-
cago zostanie zachowana w historii Polonii, 
a nade wszystko w naszych sercach i umys- 
łach.
Ceremonie poświęcenia pomnika katyńskie-
go poprzedziła uroczysta Msza święta od-
prawiona przez Prymasa Polski, polonijnych 
biskupów: Tomasza Paprockiego i Tadeusza 
Jakubowskiego, jak też licznego duchowień-
stwa. Kardynał Józef Glemp w homilii wyra-
ził wdzięczność i zadowolenie, że budowa 
pomnika doczekała się finału, w którym 
osobiście mógł uczestniczyć, tu w Chicago. 
Wspomniał, że akcja upamiętnienia ofiar 
mordu katyńskiego, jaka kilkanaście lat temu 
zapoczątkowano postawienie przez niego 
krzyża w lesie katyńskim rozszerzyła się na 
rożne miejsca na świecie przez powstanie 
wielu pomników. W czasie krótkiego poby-

tu w Chicago ksiądz Prymas 
17 maja odprawił Mszę 
świętą w kościele św. Kon-
stancji, a następnie spotkał 
się z Polonią na uroczystym 
śniadaniu. Tak jak w dniu 
przylotu, 16 maja, i serdecz-
nym powitaniu na lotnisku 
O’Hare w Chicago, tak też 
jego powrót dnia 18 maja 
był bardzo podniosły i uro-
czysty, żegnany przez orkie-
strę góralską, pracowników 
LOTu, młodzież, dzieci i dzia-
łaczy polonijnych. 
Na odsłonięcie pomika ka-
tyńskiego zostały nadesłane 
gratulacje od prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Le-
cha Kaczyńskiego i od bisku-
pa polowego WP gen. dywi-
zji Tadeusza Płoskiego.

Jan Jaworski 
Chicago
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Te Deum za nową świątynię

Gospodarz kościoła garnizonowego w War-
szawie –Wesołej, ks. mjr Piotr Majka, powi-
tał licznie przybyłych gości i parafian wspól-
noty wojskowej. Na uroczystości obecni 
byli m.in.: Burmistrz Rady Dzielnicy Wesołej 
Edward Kłos, Przewodniczący Rady Dzielni-
cy Wesołej Stefan Słowikowski, Dowódca 

1. Brygady Pancernej w Wesołej gen. bryg. 
Andrzej Przekwas, były dowódca jednostki 
gen. bryg. Jerzy Biziewski, Dziekan Straży 
Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa, Ko-
mendant Policji w Wesołej Adam Karczew-
ski, Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktur 
płk Ryszard Chromik i architekt Kościoła 
Małgorzata Shmit.
„Eucharystia jest dziękczynieniem. Mamy 
za co Bogu i ludziom dziękować. Ta świą-
tynia jest powodem do wielkiego Te Deum, 
bo wielkie rzeczy również poprzez ludzi 
Pan czyni w tej wspólnocie.  Modlimy się 
za wszystkich ofiarodawców, modlimy się, 
by była to wspólnota, gdzie dzielimy się 
chlebem, dobrami materialnymi, ale przed 
wszystkim dzielimy się łaską Bożą, którą 
Bóg w obfitości rozlewa w nasze serca” 
– mówił na rozpoczęcie uroczystej celebry 
Biskup Płoski. 
W homilii Ordynariusz podkreślił: „Prze-
żywamy dziś uroczystość wmurowania 

i poświęcenia kamienia węgielnego pod bu-
dowę garnizonowej świątyni tu w Wesołej. 
Kamień, staraniem ks. Piotra Majki, został 
wzięty z Bazyliki Wadowickiej. 18 września 
2007 roku dokonałem osobiście poświęce-
nia placu pod budowę nowej świątyni oraz 
krzyża stojącego na tymże placu.

23 kwietnia 2008 roku odbył się rekonesans 
z udziałem ks. proboszcza i wykonawców, 
po którym rozpoczęły się prace budowlane. 
22 października tegoż roku, w XV rocznicę 
istnienia parafii, poświęciłem mury nowej 
garnizonowej świątyni”.
Ordynariusz Połowy przybliżył także nie-
zwykłą postać patrona dnia, św. brata Al-
berta Chmielowskiego, którego Ojciec św. 
Jan Paweł II kanonizował w 1989 roku. 
„Brat Albert to imię Adama Chmielowskie-
go. Jego droga do habitu i wytężonej pracy 
dla biednych była trudna (…). Adam szybko 
i czynnie włączył się w działalność konspira-
cyjną, która zaprowadziła go w 1863 r. na 
pole walk powstania styczniowego. Młody 
18-letni chłopiec został ranny i dostał się do 
niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warun-
kach, bez żadnego znieczulenia, amputo-
wano mu strzaskaną nogę”. 
„Odkrył w sobie talent malarski i przeniósł 
się do Monachium na Akademię Sztuk Pięk-

nych. Jednak ciągle czegoś szukał, ciągle 
czegoś brakowało w jego życiu (...). Był rok 
1884. Adam znalazł się w Krakowie, gdzie 
początkowo nadal malował i spotykał się ze 
środowiskiem artystów. Jednak nędza, którą 
widział na ulicach Krakowa nie pozwoliła mu 
na bierne przyglądanie się. Zrezygnował z ka-
riery malarskiej, założył habit tercjarza i wy-
rzekł się swego nazwiska. Odtąd był bratem 
Albertem. Zamieszkał w ogrzewalni razem 
z ulicznymi nędzarzami, biorąc na siebie 
troskę o nich przed władzami austriackimi” 
– opowiadał dalej Biskup. 

„Prowadzonej działalności na- 
dał formę świeckich stowarzy-
szeń, a ich podstawą uczynił 
regułę zakonu św. Franciszka 
i jego ewangeliczne ubóstwo. 
Dziś jego pracę dla najbardziej 
biednych i opuszczonych konty-
nuują zgromadzenia albertyń-
skie. Pozostawił im jako swój 
testament żywy przykład swego 
życia” – mówił Ordynariusz. 
Ks. płk Stanisław Gulak, Dzie-
kan Wojsk Specjalnych odczytał 
akt wmurowania kamienia wę-
gielnego pod świątynię, rozpo-
czynający się słowami: „Kamie-
niem węgielnym jest Chrystus 
Jezus...”.
Aktu poświęcenia i wmurowa-
nia kamienia dokonał Biskup 
Polowy Wojska Polskiego.
Ks. Majka podziękował „Bogu 
w Trójcy Jedynemu za wielki 
dar tego miejsca, które wraca 
znowu jako świątynia, ponie-
waż, jak mówią świadkowie, do 
1952 r. stał tutaj Kościół. Bogu 
za to chwała. Dziękuję Biskupo-

wi za wsparcie, które okazywał od samego 
początku, za pierwszy podpis, życzliwe sło-
wo, za wiarę w to, że nasza wspólnota przy 
życzliwości i łasce Bożej jest w stanie podjąć 
się tego dzieła i za to zaufanie do mojej oso-
by bardzo dziękuję”. Słowa podziękowania 
skierował także do ks. płk. Stanisława Gulaka 
i ks. płk. Adama Prusa, byłych proboszczów 
tej parafii. Swoją wdzięczność wyraził tak-
że wobec sióstr Służebnic Ducha Świętego 
z Sulejówka, które wspierają swoją posługą 
działalność duszpasterską w parafii.
Na koniec gospodarz kościoła garnizono-
wego zaprosił wszystkich obecnych na gril-
la i żołnierską grochówkę. 
Oprawę uroczystości tworzyła Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojsk Lądowych i obecność 
pocztu sztandarowego 1. Brygady Pancer-
nej z Wesołej. 

Anna Tokarska

Wmurowanie kamienia węgielnego pod świątynię wojskową w Warszawie-Wesołej

Uroczystość wmurowania kamienia odbyła się 17 czerwca w czasie sprawowanej 
Eucharystii, której przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. 
Kamień węgielny pod nową świątynię został pobłogosławiony przez Ojca św. 
Benedykta XVI, 26 maja 2006 r., podczas papieskiej Mszy św. odprawionej na 
Pl. Piłsudskiego.

Fo
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Myœli
nieprzedawnione

„Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, 
co lepiej byłoby przemilczeć”. 

Konfucjusz

Niebanalne
życiorysy

Henryk, syn księcia ba- 
warskiego Henryka Kłót- 
liwego, urodził się 6 ma- 
ja 973 r. Jego wycho-
wawcą był św. Wol-
fgang, biskup Ratyzbo-
ny (Regensburga). Sio-
stra św. Henryka, Gisela, 
wyszła za św. Stefana, 
króla Węgier.

Po śmierci ojca w 995 r. objął rządy w Bawa-
rii, a po śmierci cesarza Ottona III został wy-
brany królem Niemiec (1002). Na jego wybór 
wpłynął św. Wigillis, metropolita Mogun-
cji. 8 września 1002 r. został koronowany 
w Akwizgranie wraz ze swoją małżonką, św. 
Kunegundą. Po odniesionym zwycięstwie nad 
królem Arduinem z Pawii (15 maja 1004 r.) 
został także królem Włoch.

W wojnie z Bolesławem Chrobrym złączył 
się przymierzem z pogańskimi Lutykami 
i Redarami. Wojna toczyła się o przyłącze-
nie Słowian Nadodrzańskich do Polski albo 
do Niemiec. Długotrwała wojna zakończona 
została pokojem w Budziszynie, na mocy 
którego część plemion słowiańskich zosta-
ła przy Polsce, inne przy Niemczech (1018). 
W roku 1004 Henryk wznowił biskupstwo 
w Merserburgu i utworzył nowe w Bamber-
dze (1007) jako biskupstwo misyjne. Wy-
posażył również bogato katedry w Bazylei, 
Strasburgu i Ratyzbonie.
14 lutego 1014 roku udał się wraz ze swo-
ją małżonką do Rzymu, gdzie w bazylice 
św. Piotra papież Benedykt VIII dokonał ich 
uroczystej koronacji. W drodze powrotnej 
cesarz podniósł opactwo w Bobbio do god-
ności biskupstwa. W Weronie spotkał się ze 

Święty Henryk
św. Romualdem. Dbał o to, by stolice bi-
skupie były obsadzane najgodniejszymi pa-
sterzami. Fundował też liczne klasztory. W 
1022 roku na prośbę papieża wyruszył prze-
ciwko cesarzowi wschodniemu, który zagra-
żał granicznym częściom Włoch. Udał się aż 
na samo południe Italii i zawarł przymierze 
w tej sprawie z księciem Normanów.
Kiedy przygotowywał się po raz drugi do 
wyprawy wojennej do Włoch, zmarł koło 
Getyngi 13 lipca 1024 roku. Nie pozostawił 
po sobie potomka. Przypisywano to ślubowi 
dziewictwa, jaki miał złożyć ze swoją mał-
żonką Panu Bogu. Został pochowany w wy-
budowanej przez siebie katedrze w Bamber-
gu obok swojej żony, św. Kunegundy. Tam 
też głównie doznawał czci. Do chwały świę-
tych wyniósł Henryka papież bł. Eugeniusz III 
w roku 1146 r.                          (brewiarz.pl)

„Dnia pierwszego września roku pamięt-
nego, wróg napadł na Polskę z kraju nie-
mieckiego”. Do tej napaści, 17 września 
1939 roku, dołączyły wojska sowieckie. 
Rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych 
okresów narodu polskiego: okupacja 
hitlerowska i bolszewicka. 28 września 
1939 roku bohatersko broniąca się War-
szawa skapitulowała.

Tajne władze Polski Podziemnej, zarówno 
wojskowe jak i cywilne, poprzez liczne akcje 
sabotażowe i czynną walkę oddziałów party-
zanckich organizują zdecydowany opór.
Niezwykle skuteczną bronią w walce ze znie-
nawidzonym okupantem była także pieśń, 

powstająca bądź samorzutnie, bądź na apel 
tajnych władz. Pieśń ta opisywała sytuacje 
w jakich znajdował się nasz naród w tych 
dramatycznych latach, nasycona była róż-
nymi nastrojami, reprezentowała różne ga-
tunki. Stąd pojawiła się wielorakość wątków 
tekstowych: od zdecydowanie bojowych, 
o nucie żołnierskiej i patriotycznej, do tek-
stów satyrycznych, ukazujących udręczoną 
codzienność. Powstawały pieśni mobilizujące 
naród do najwyższych poświęceń, heroizmu 
i do nieustannej gotowości zbrojnej. Obok 
piosenek, których odbiorcą była zwykła uli-
ca, powstawały pieśni modlitewne. Były też 
piosenki z kategorii pieśni dziadowskich, 
zawierające wyraźny podtekst ideowy, kpiar-
ski, szyderczy i pełen pogróżek pod adresem 
okupantów. W owym czasie wielką popular-
nością cieszyły się „krzepiące ducha” pieśni 
i piosenki powstałe przed wojną np.: „Serce 
w plecaku”, „Morze, nasze morze”, „Marsz 
lotników”, „Piechota”.

Na płycie, wydanej przez Wojskową Caritas, 
znalazła się również przedwojenna „Modli-
twa harcerska” – pieśń polskich harcerzy – 
jedynej organizacji w światowym skautingu, 
która w okresie II wojny światowej wzięła za-
sadniczy udział w konspiracyjnych walkach 
z Niemcami.
W okresie powojennym nadal tworzono pie-
śni i piosenki utrwalające pamięć o tamtych 
tragicznych dniach.
Utwory zawarte na płycie są okazją do przywo-
łania wspomnień związanych z wydarzeniami 
sprzed siedemdziesięciu laty. Tworzą pamięć 
o tamtych, wojennych dniach cierpienia i bólu. 
Stanowią próbę złączenia naszych serc z du-
szami bohaterów, którzy oddali swe życie za 
to, abyśmy mogli cieszyć się dziś wolnością.
Płyta do nabycia w sklepach muzycznych 
i w księgarniach od 15 lipca 2009 r.
„Wrzesień 1939 w pieśni i w piosence” CD,
Caritas Wojskowa, 2009

Adam Buszko

„Wrzesień 1939 w pieśni i w piosence”
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Szkoła Specjalistów Pożarnictwa
Szkolenie strażaków na potrzeby Sił Zbrojnych RP realizowane jest 
w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w m. Grupa koło Grudziądza. 

W latach wcześniejszych szkolenie to reali-
zowane było w Wojskowym Ośrodku Szko-
lenia Specjalistów Pożarnictwa w Lublinie, 
następnie w Wojskowym Ośrodku Szkole-
nia Służby Zakwaterowania i Budownictwa 
w Giżycku, skąd w 1994 roku zostało prze-
niesione do Grupy. W latach 1995-2002 
szkolenie było realizowane na bazie Szkoły 
Młodszych Specjalistów Pożarnictwa, a po 

przeformowaniu jednostki w 1. Ośrodek 
Szkolenia Kierowców – przez sekcję szkole-
nia specjalistycznego (pożarniczego). 
W 2007 r.  powołana została Szkoła Specja-
listów  Pożarnictwa, która rozpoczęła swo-
ją działalność 1 stycznia 2008 roku. Szkołę 
Specjalistów Pożarnictwa tworzy Komenda, 
Sekcja Szkoleniowa, Sekcja Zabezpieczenia 
Szkolenia oraz Kurs Doskonalenia Zawodo-
wego. W etacie szkoły jest  28 stanowisk 
przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, 
2 dla funkcjonariuszy Państwowej Straży 
Pożarnej oraz 6 dla pracowników wojska. 
W szkole jednocześnie może być szkolonych 
270 osób. Funkcjonalnie szkoła jest podpo-
rządkowana Szefowi Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej.    

Szkolenie realizowane jest 
w oparciu o obowiązujące 
w kraju programy szkolenia 
w zawodzie strażaka jed-
nostki ochrony przeciwpoża-
rowej na poziomie podsta-
wowym i uzupełniającym. 
Docelowo na bazie szkoły 
realizowane będzie również 

szkolenie inspektorów ochrony przeciwpoża-
rowej. Osoby kończące szkolenia otrzymują 
obowiązujące w kraju uprawnienia do wy-
konywania zawodu strażaka lub inspekto-
ra ochrony przeciwpożarowej. Rocznie na 
potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 
RP szkolonych jest około 800-1000 osób. Na 
tym poziomie będą się również kształtowały 
potrzeby  szkoleniowe na najbliższe kilka lat.
Baza szkoleniowa to 5 sal wykładowych, 
rozbudowywany w chwili obecnej plac ćwi-
czeń taktycznych z samolotem, śmigłowcem 

oraz garażami, przykoszarowy plac ćwiczeń, 
rampa kolejowa z cysterną oraz stanowisko 
do zajęć praktycznych przy punkcie pobie-
rania wody. 
Baza szkoły jest również wykorzystywana do 
prowadzenia szkolenia doskonalącego dla 
żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służ-
bowe w wojskowych strażach pożarnych 
Polskich Kontyngentów Wojskowych. Pod-
czas szkolenia żołnierze zostają zapoznani 
z zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą 
wystąpić w rejonie działania misji oraz za-
gadnieniami związanymi z zapewnieniem 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa po-
żarowego. Prowadzone są także zajęcia 
praktyczne mające na celu zgranie zastępów 
podczas działań. 



13

mjr Wies³aw Zió³kowski
– Moja przygoda z pożarnictwem zaczęła 
się w 1994 r. Wówczas grupa 10 oficerów 
i podoficerów została skierowana do Gi-
życka na przeszkolenie w celu zdobycia 
wiedzy i umiejętności z dziedziny pożar-
nictwa. Po ponad trzymiesięcznym inten-

sywnym szkoleniu zapoczątkowana została działalność Szkoły 
Młodszych Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, gdzie wyszkolono 
wiele tysięcy specjalistów zasilających szeregi wojskowych straży 
pożarnych. 
Na wielu kursach szkoleni są strażacy – żołnierze zawodowi oraz 
pracownicy wojska zdobywający pierwsze i kolejne szlify pożar-
nicze. Do szkolenia wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt po-
żarniczy. 
Kadra przekazuje fachową wiedzę nabytą w kraju, jak również 
dzieli się doświadczeniem zdobytym na  misjach, głównie w Iraku 
i Afganistanie.  
Codzienna służba to nie tylko szkolenie, ale również wyjście do 
środowiska cywilnego. Wiele pokazów z zakresu pożarnictwa oraz 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanych dla młodzieży 
z pobliskich szkół, integruje i uczy, jak współdziałać pomiędzy po-
szczególnymi służbami ratowniczymi. 

kpt. Janusz Malinowski
– Jednym z elementów szkoły jest Sekcja Za-
bezpieczenia Szkolenia. Głównym jej zada-
niem jest zabezpieczenie procesu szkolenia 
pod względem sprzętu pożarniczego. Są 
to samochody ratowniczo-gaśnicze, moto-
pompy pożarnicze, węże i armatura pożar-

nicza, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt do ratownictwa 
technicznego, usuwania katastrof ekologicznych itp. W momencie 
powstawania szkoły nie było tego wiele. Szkolenie opierało się na 
trzech pojazdach i skromnym wyposażeniu sal wykładowych. 
W związku ze zwiększającą się liczbą szkolonych osób, większy-
mi wymogami i zakresem szkolenia, sukcesywnie rosły potrzeby 
w zakresie posiadania nowoczesnego sprzętu. W chwili obecnej 
sekcja posiada 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych i znacz-
ną ilość różnorodnego sprzętu specjalistycznego. Sprzęt ten jest 
zgodny z wyposażeniem, jaki  posiadają wojskowe straże pożarne. 
Strażak po powrocie ze szkolenia do macierzystego pododdziału 
będzie działał  dokładnie na takim samym sprzęcie. 
Obecnie, w celu podniesienia efektywności szkolenia, modernizo-
wany jest drugi plac ćwiczeń, na którym powstają tory przeszkód. 
W dalszych planach sekcji jest ciągła rozbudowa bazy szkolenio-
wej poprzez pozyskiwanie nowego sprzętu, symulatorów i trena-
żerów, wymiana starszych modeli oraz utrzymanie na wysokim 
poziomie technicznym mienia sekcji.

Wysoko oceniam pracę ludzi w sekcji, zarówno żołnierzy zawodo-
wych, jak i pracowników wojska. Ich fachowość, wiedza i zaanga-
żowanie  pozwalają na utrzymanie pojazdów i sprzętu w pełnej 
sprawności technicznej.

st. chor. Krzysztof Lepka
– We wrześniu 2008 roku Dowódca Wojsk 
Lądowych gen. bron. Waldemar Skrzyp-
czak zatwierdził ,,Koncepcję utworzenia 
Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
w 1. Ośrodku Szkolenia Kierowców”. De-
cyzją wojewody kujawsko-pomorskiego 

kurs jest realizowany na bazie Szkoły Specjalistów Pożarnictwa 
w Grupie.
Celem szkolenia na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) 
jest przygotowanie żołnierzy i pracowników wojska do realizacji 
zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych (w szcze-
gólności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia 
do czasu przekazania ich personelowi opieki zdrowotnej). Kwalifi-
kacje uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawniają 
do nadania kursantom tytułu ratownika i wykonywanie przez nich 
czynności określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym.
W szkole utworzono etaty przeznaczone dla ratowników me-
dycznych. Zatrudniono osoby, które spełniają wymogi ustawo-
we i posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy 
w Pogotowiu Ratunkowym. 
W celu realizacji programowego szkolenia na potrzeby kursu KPP 
wydzielono i wyremontowano dwie sale przystosowane do pro-
wadzenia ćwiczeń i wykładów. 

Rafa³ Czarnecki
– W październiku 2008 roku otrzymałem 
propozycję pracy w jednostce wojskowej 
w nowo organizowanym Kursie Kwalifiko-
wanej Pierwszej Pomocy jako wykładowca-
-instruktor. Po zapoznaniu się z bazą dy-
daktyczną i programem szkolenia dosze-

dłem do wniosku, że z bagażem doświadczenia, które zdobyłem 
na studiach i w czasie pracy w Pogotowiu Ratunkowym chciałbym 
się sprawdzić w roli szkoleniowca. 
Pierwszym zadaniem, jakie otrzymałem było znalezienie kadry 
wykładowczej i instruktorskiej wśród ratowników medycznych 
czynnych zawodowo, którzy na podstawie swojej wiedzy popartej 
wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zespołach wyjazdo-
wych Ratownictwa Medycznego zechcą dzielić się z kursantami 
swoimi umiejętnościami, fachową wiedzą i dobrze przygotować 
ich do przyszłej roli ratownika.

sywnym szkoleniu zapocz

nicza, sprz t ochrony dr

kurs jest realizowany na bazie Szko

dłem do wniosku, że z baga

mjr Jarosław Pędzik, rzecznik Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
oprac. at

dokoñczenie ze str. 3

wcześniej, zdolne do wykonywania swo-
ich zadań, zarówno w warunkach pokoju, 
„jak i w innych warunkach – gdyby takie 
się zdarzyły”. Powiedział, że armia z poboru 
ma większe zasoby, jednak zawodowa może 
spełniać „wyższe warunki, jeśli chodzi o wy-
szkolenie”.
Podczas uroczystości Prezydent otrzymał 
odznakę honorową Batalionu Reprezenta-
cyjnego.
Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. 
Kazimierz Gilarski podkreślił, że uroczystość 

pożegnania odchodzących do rezerwy żoł-
nierzy ma wymiar historyczny, bo kończy 
się etap obowiązku służby Ojczyźnie przez 
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 
„Będzie to okres ważnej próby nie tylko dla 
tych, którzy rozpoczną służbę zawodową, 
ale i dowódców odpowiedzialnych za kształ-
towanie nowej rzeczywistości” – powiedział 
gen. bryg. Kazimierz Gilarski.
Na czas drogi powrotnej do domów błogo-
sławieństwa udzielili: ks. Wikariusz General-
ny Biskupa Polowego, ks. płk Sławomir Żar-
ski, ks. płk Krzysztof Wylężek, ks. mjr Mate-
usz Hebda i ks. mjr Krzysztof Kacorzyk. Ży-
cząc szczęścia „w cywilu” ks. Sławomir Żarski 
podkreślił, że ofiarna służba w Garnizonie 

Warszawa była dla poborowych szkołą życia 
i „źródłem edukacji patriotycznej”. „Wracaj-
cie szczęśliwie do swoich domów i rodzin 
z poczuciem dobrze spełnionego obowiąz-
ku wobec Ojczyzny. Drzwi Katedry Polowej 
są dla Was zawsze otwarte” – podkreślił. 
W uroczystości wzięli udział także m.in. 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go Aleksander Szczygło, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej Cze-
sław Piątas, pierwszy zastępca szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczy-
sław Stachowiak i prezes Klubu Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti Militari Zdzisław 
Piłatowicz. 

at/kes
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zdrowotnej realizują „Program profilaktyczny 
i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin alkoholowych i dysfunkcyjnych”. Oprócz 
wypoczynku, zabaw, gier, plażowania, nauki 
jazdy konnej, dyskotek, przekazujemy treści 
religijne. 
Najważniejszym wydarzeniem każdego dnia 
jest Msza św. z liturgicznym zaangażowa-
niem jak największej grupy młodzieży. Po 
południu poszczególne grupy z animato-
rami gromadzą się na tarasie lub wyruszają 
w teren na spacer zwany „Wyprawą otwar-
tych oczu”, podczas której omawiane są 
problemy moralno-społeczne bliskie współ-
czesnemu młodemu pokoleniu np. relacje 
międzyludzkie, stosunek do rodziców, wy-
chowawców, osób starszych, chorych, utrzy-
manie czystości, skromność, kultura osobista, 
kultura słowa, problemy związane z sięga-
niem po narkotyki, alkohol, papierosy i in.  
Znając potrzeby dzieci zaniedbanych, bied-
nych staramy się zapewnić im różne atrakcje 
z uwzględnieniem pełnej aktywności fizycz-
nej i psychicznej. Duży nacisk kładziemy na 
uświadomienie dzieciom znaczenia czynnego 
wypoczynku, kulturalnego spędzania wolne-
go czasu, rozwijanie umiejętności otwartej 
komunikacji, poszerzenie repertuaru zabaw 
towarzyskich, piosenek. Codzienna Euchary-
stia i katechezy jednoczą wszystkich, wycisza-
ją, pomagają w nawiązywaniu nowych przy-
jaźni i dostrzeganiu prawdziwych wartości. 

*     *     *
Już od siedmiu lat organizujemy wypoczynek 
letni w formie 14-dniowych obozów wa-

kacyjnych dla dzieci i młodzieży; obozy wy-
poczynkowe (kolonie dla dzieci i młodzieży, 
międzynarodowe obozy integrujące młodzież 
z Polski, Białorusi i Ukrainy), obozy sportowe 
(obozy jeździeckie, międzynarodowe parafia-
dy), obozy szkoleniowe (obozy klas o profilu 
wojskowym, policyjnym i straży granicznej), 
biwaki integracyjne (biwaki uczniów szkół 
ponadpodstawowych). Doskonałą formą 
uzupełniającą program realizowany w szko-
łach są zielone szkoły. Maj, czerwiec i wrze-
sień to miesiące przeznaczone na ich organi-
zację. Z wypoczynku skorzystało około 5000 
uczestników. 
Na ten rok zaplanowaliśmy: obóz sportowy 
(piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis sto-
łowy, nauka jazdy konnej, pływanie z możliwo-
ścią uzyskania karty pływackiej, pływanie kaja-
kami – nauka wiosłowania oraz sterowania ka-
jakiem), obóz artystyczny; warsztaty plastycz-
ne („Poznajemy najciekawsze zakątki Puszczy” 
– praca w plenerze, przygotowanie wernisażu 
z dziełami uczestników w roli głównej), warsz-
taty teatralne (animacje i inscenizacje scenek 
biblijnych, przygotowywanie scenografii i re-
kwizytów) oraz warsztaty fotograficzne (zasa-
dy kadrowania, nauka operowania światłem, 
wybór „obozowego paparazzi”, przygotowa-
nie prezentacji multimedialnej). 
Zorganizowaliśmy także obóz survivalowy 
(techniki strzeleckie; broń pneumatyczna 
krótka, długa, łuk), marsze terenowe, biegi 
na orientację (posługiwanie się mapą, kompa-
sem), wspinaczka linowa (zajęcia teoretyczne 
i praktyczne, pokonywanie przeszkód wod-
nych), nocny biwak na wyspie i w lesie), elemen-
ty udzielania pierwszej pomocy, posługiwanie 
się środkami łączności – radiotelefony. Obozo-
wicze, niezależnie od dominującej dziedziny 
zainteresowań, przewidzianej programem da-
nego obozu, mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach tematycznych innych obozów. 

Caritas Ordynariatu Polowego/oprac. at
więcej informacji na:

www.kazimierz-chelm.pl 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 
w Chełmskim Ośrodku „Caritas”
Organizatorem wypoczynku jest Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza 
w Chełmie oraz działający przy parafii Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas”. 

Dyrektorem usteckiego centrum jest ks. kan. 
kmdr Zygmunt Kaźmierak, proboszcz Parafii 
Wojskowej pw. Św. Marka Ewangelisty w Ust-
ce. Miejsce wypoczynku dzieci położone jest 

ne są zarówno do wypoczynku letniego, jak 
i w okresie ferii zimowych.
W tym roku w Ustce Caritas Ordynariatu Po-
lowego zorganizowała 4. turnusy dwutygo-
dniowe. Kolejny turnus w Ustce na Bałtykiem 
rozpocznie się 4 lipca. Przyjedzie 70. dzieci 
pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy: 
Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Lądowych, Biu-
ra Ochrony Rządu, Sił Powietrznych, z okręgu 
Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kra-
kowskiego. Komendantem drugiego turnusu 
będzie ks. kpt. Stanisław Garbacik.

(jes)

Dzieci pracowników Straży Granicznej 
wypoczywają w Ustce
W Centrum Charytatywno-Społecznym im. bł. ks. kmdr. Władysława Miedonia w Ust-
ce wypoczywa 40. dzieci pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pierwszy 
turnus tegorocznej akcji letniej, organizowanej przez Caritas Ordynariatu Polowego 
WP, rozpoczął się 20 czerwca i będzie trwał 2 tygodnie. Opiekę duszpasterską i wy-
chowawczą zapewniają dzieciom m.in. Księża kapelani: ks. kpt. Wiesław Kondraciuk, 
kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i ks. ppor. Jacek Dzwonek, kapelan 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

w sąsiedztwie kościoła garnizonowego, który 
podobnie jak centrum jest pięknie zaadop-
towanym obiektem koszarowym Marynarki 
Wojennej. Warunki Centrum przystosowa-

Puszcza to mała miejscowość na terenie 
gminy Żmudź w powiecie chełmskim, oto-
czona lasami. W pobliżu zalewu usytuowany 
jest Ośrodek Wypoczynkowy Chełmskiego 
Ośrodka Wsparcia Bliźniego „Caritas”. Na-
mioty, kontener mieszkalny z obszernym 
tarasem, kapliczka, świetlice, stołówka, 
stajnie, wybieg dla koni, asfaltowe boisko 
do koszykówki, boisko do piłki siatkowej 
i nożnej, ścianka wspinaczkowa, miejsce na 
ognisko, a wokół zbiornika wodnego plaża 
i pomosty, to obiekty przeznaczone do dys-
pozycji uczestników kolonii i obozów orga-
nizowanych przez nasz Ośrodek i parafię.  
Nabór na kolonie ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób z rodzin o niskich dochodach, 
rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych – pro-
wadzony był przez pedagogów szkolnych, 
wójtów, burmistrzów, księży oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Na liś- 
cie wytypowanych przez MOPR dzieci zna-
lazło się 50 osób z rodzin dysfunkcyjnych 
i ubogich. Pozostałe dzieci korzystają z dopłat 
sponsorów, rodziców, dofinansowania Kura-
torium Oświaty i Wychowania, zakładów pra-
cy lub tak, jak to jest w naszej parafii, koszty 
pobytu osób najbardziej potrzebujących po-
kryjemy ze środków własnych. Planujemy, że 
na 5 turnusach będzie wypoczywało ponad 
800 dzieci ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Na 2 i 5 tur-
nusie gościć będziemy ok. 100 Ukraińców.
Wolontariusze – posiadający przygotowanie 
do pracy na różnych formach wypoczynku, 
w szczególności nauczyciele, pedagodzy, księ-
ża, klerycy, katecheci i pracownicy oświaty 
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Siedlce
W dniu 19 czerwca parafia wojskowa w Siedlcach obchodziła dzień swojego od-
pustu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, który zaszczycił swoją obecnością 
Biskup Polowy WP. Ordynariusz wojskowy przewodniczył odpustowej Eucharystii, 
którą wraz z proboszczem ofiarował z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej 
wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny modlono się w intencji żołnierzy 1. Sie-
dleckiego Batalionu Rozpoznawczego prosząc by Maryja Hetmanka Polskiego Żołnie-
rza otaczała ich swoją opieką w niełatwej służbie.
W uroczystej Mszy świętej oprócz licznie zgromadzonych parafian i przyjaciół kościo-
ła modlili się żołnierze i pracownicy wojska z Warszawskiej Brygady Pancernej, WKU, 
WAK , kombatanci i weterani, władze samorządowe reprezentowali: wójt gminy Sie-
dlce p. Mirosław Bieniek oraz wójt gminy Olszanka ppłk. rez. Jan Parol, a także księża 
z diecezji Siedleckiej pomagający w duszpasterstwie kościoła garnizonowego oraz 
księża z diecezji płockiej ks. kan. Andrzej Nowakowski z Płocka i ks. Wiesław Barański 
– Proboszcz parafii Sobowo. Po uroczystej Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym 
Biskup Polowy przewodniczył uroczystej procesji Eucharystycznej wokół kościoła, 
po zakończeniu której udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.                         hs

Brodnica
Biskup Polowy Wojska Polskiego złożył wizytę w 4. Brodnickim Pułku Piechoty. 
W sali tradycji Ksiądz Biskup zapoznał się z tradycjami pułku, a także z zadania-
mi jakie w obecnej chwili realizują żołnierze zarówno w wymiarze krajowym, 
jak i w ramach NATO.
W spotkaniu oprócz kadry kierowniczej wzięli udział: Dziekan Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego ks. prał. płk Józef Kubalewski,  a także kapelan pułku – ks. prał. ppłk 
Bolesław Lichnerowicz, który obchodzi jubileusz 50 lecia kapłaństwa.                  zjk

Warszawa
Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostol-
ski w Polsce przewodniczył w Katedrze Polowej 
WP Mszy św. w intencji dam i kawalerów Zakonu 
Maltańskiego. Homilię wygłosił Biskup Andrzej 
Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Eucha-
rystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Po-
lowego WP z kanclerzem Kurii Polowej WP, ks. 
kmdr. Leonem Szotem na czele. Mszą św. człon-
kowie zakonu uczcili swoje święto patronalne.
W homilii Biskup Andrzej Dziuba zwrócił uwa-
gę na samarytańską posługę św. Jana Chrzci-
ciela głęboko zakorzenioną w tradycji i służbie 
Zakonu Maltańskiego. Podziękował także da-
mom i kawalerom Zakonu za ich ofiarną po-
moc bliźnim.
Na zakończenie prezydent Zakonu Maltańskie-
go w Polsce Andrzej Potworowski zawierzył 
damy i kawalerów Matce Bożej Hetmance Żoł-
nierza Polskiego.
W Eucharystii uczestniczyło liczne grono dam 
i kawalerów Zakonu Maltańskiego, na czele 
z Ambasadorem Zakonu, Vincenzo Manno, 
który podziękował zebranym za udział we 
wspólnej modlitwie. Obecni byli przedstawi-
ciele korpusu dyplomatycznego, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, władz samorządowych, lu-
dzie świata kultury i sztuki.                        kes

Warszawa
W klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 
otwarto wystawę zatytułowaną „Anioły”. Jed-
nym ze współtwórców i autorów wystawy był 
Jarosław Madej - na co dzień plastyk 10. War-
szawskiego Pułku Samochodowego. Inspiracją 
tej wystawy było ukazanie wyobrażeń i wizji 
aniołów w naszej codzienności.
Autorami prac byli również młodzi wycho-
wankowie amatorskiej pracowni p. Jarka Ma-
deja. Wystawa, jak stwierdził podczas werni-
sażu Autor, ma nas pobudzić do refleksji na 
temat naszego życia wplecionego w wiecz-
ność. Zwyczajności z niezwykłością, świętości 
z grzechem.                                              KK

Szczecin
90. rocznicę powstania i 10. rocznicę stacjonowania w Szczecinie święciła, 26 czerw-
ca 12. Dywizja Zmechanizowana. Uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizono-
wym w Szczecinie Mszą św., której przewodniczył arcybiskup senior Marian Przy-
kucki. Mszę koncelebrowali: biskup senior Jan Gałecki oraz proboszcz ks. prał. ppłk 
Ryszard Stępień.
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze, pracownicy wojska oraz zaproszeni goście. Do-
wódcę Wojsk Lądowych reprezentował gen. bryg. Grzegorz Duda. Na zakończenie 
Mszy św. dowódca 12 DZ p.o. gen. bryg. Andrzej Gwadera podziękował księżom 
biskupom i proboszczowi za wspólną modlitwę w intencji 12 DZ i księżom biskupom 
wręczył pamiątkowe logo 12 DZ. Mszę św. uświetniła obecność kompanii honorowej 
wraz ze sztandarem oraz Orkiestra Garnizonowa. Po Mszy św. na Jasnych Błoniach 
w Szczecinie odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone medale, 
nagrody i wyróżnienia. Apel zakończył się paradą orkiestr: młodzieżowej ze Szczeci-
na oraz wojskowych ze Świnoujścia i ze Szczecina.                                              RS
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„Jeżeli chcecie, żeby o was dobrze m
yślano, 

nigdy o sobie dobrze nie m
ówcie”.

Pascal




