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„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”
(Mt. 5,9) 
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Liturgia
Koœcio³a

1 Listopada 
– Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzisiaj widzimy co może nasz czekać, co 
Bóg przygotował dla nas. Wszyscy Święci i ci 
znani z imienia, podziwiani i ci bezimienni, 
ukazują nam cel naszego wędrowania. Cie-
szymy się, że jest ich tak wielu, tych, którzy 
zawierzyli Miłości Boga i nie zostali zawie-
dzeni, a teraz jako Kościół zbawiony orędują 
za nami. Czy mamy odwagę kroczyć podob-
ną droga zbawienia?

2 listopada
– Wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych
Pomoc potrzebna jest człowiekowi zawsze, 
również wtedy, gdy przekroczy bramę życia 
i śmierci, a może szczególnie wtedy.  Poma-
gając zmarłym, tym znanym i tym bezimien-
nym, sami zbliżamy się do Boga, który jest 
źródłem wszelkiego szczęścia.

8 listopada – XXXII Niedziela Zwykła
„Strzeżcie się”, naucza dziś Chrystus, wszel-
kiej obłudy. Bez względu od kogo pochodzi, 
czy wielkich, czy małych tego świata, prze-
wodników, czy tych co idą wspólnie.  Słowa 
i zewnętrzne gesty niczego nie dają, jeśli nie 
są podyktowane potrzebą serca. „Wdowi” 
gest wielokroć znaczy więcej, niż spektaku-
larne akcje, ale na pokaz!

15 listopada –XXXIII niedziela zwykła
Wszystko przemija – człowiek, jego słowa, 
czyny, mienie – a pozostaje Boże wezwanie 
i Boża obietnica.  Szukajmy drogi do Niego 
póki mamy okazje, dopóki jest czas na to. 
On oczekuje naszego zaangażowania i od-
czytywania znaków tego czasu, znaków pro-
wadzących ku zbawieniu.

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAZDZIERNIK
Aby cały lud Boży, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu, 
poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uważał ją za najważniejszą posługę, 
jaką może ofiarować ludzkości.

Drodzy Bracia i Siostry!
Z głęboką radością obchodziliśmy Wielki 
Jubileusz zbawienia, czas łaski dla całego 
Kościoła. Boże miłosierdzie, którego do-
świadczyć mógł każdy wierny, przynagla 
nas, abyśmy „wypłynęli na głębię”, wspo-
minając z wdzięcznością przeszłość, całym 
sercem przeżywając teraźniejszość i ufnie 
otwierając się na przyszłość, w przekonaniu, 
że „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam 
także na wieki. To dążenie ku przyszłości 
rozjaśnionej nadzieją winno być fundamen-
tem działalności całego Kościoła w nowym 
tysiącleciu. 
Jest to naprawdę czas, kiedy trzeba patrzeć 
przed siebie, utkwiwszy wzrok w obliczu 
Jezusa. Duch wzywa nas, abyśmy „skupi-
li uwagę na przyszłości, która nas czeka”, 
abyśmy dawali świadectwo o Chrystusie 
i wyznawali Go, składając dzięki „za »wielkie 
dzieła«, jakich Bóg w nas dokonał. Chrześci-
janin, który kontempluje Jezusa Chrystusa, 
nie może się oprzeć blaskowi promieniującej 
z Niego mocy, która każe mu gorliwie dawać 
świadectwo wiary w Chrystusa, jedynego 
Zbawiciela człowieka.
Kontemplacja oblicza Chrystusa skłania 
uczniów także do „kontemplacji” twarzy 
dzisiejszych ludzi: Chrystus bowiem utożsa-
mia się ze swoimi „najmniejszymi braćmi”. 
Uświadamia nam, że On pragnie dać życie 
wieczne tym, których powierzył Mu Ojciec. 
Wolą Boga jest, „by wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy”, Je-
zus zaś wiedział, że zgodnie z zamiarem Ojca 
ma głosić Królestwo Boże także w innych 
miastach: „bo po to zostałem posłany”. 
Kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może 
zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go 
głosić. Potrzeba nowego rozmachu w apo-
stolstwie, które byłoby przeżywane jako 
codzienne zadanie wspólnot i grup chrześci-
jańskich.
Należy z ufnością przedkładać wszystkim 
propozycję Chrystusa. Trzeba się zwracać do 
dorosłych, do rodzin, do młodych i do dzieci, 
nie ukrywając nigdy najbardziej radykalnych 
wymogów ewangelicznego orędzia, ale do-
stosowując się do szczególnych potrzeb każ-
dego, do jego wrażliwości i języka, na wzór 
Pawła, który pisał: »Stałem się wszystkim dla 

wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajm-
niej niektórych«. 
Pilność powołania misyjnego uświadamia-
my sobie zwłaszcza wówczas, gdy patrzymy 
na tę część ludzkości, która jeszcze nie zna 
lub nie uznaje Chrystusa. Każdy człowiek 
ma pełne prawo, aby „nauczano go o wielu 
sprawach”.
Misja „jest radosnym zwiastowaniem daru, 
który przeznaczony jest dla wszystkich i który 
trzeba wszystkim proponować, okazując jak 
największy szacunek wolności każdego (...).
Kościół nie może zatem uchylać się od obo-
wiązku prowadzenia misji wśród narodów 
(...) Jest to wezwanie skierowane do wszyst-
kich, naglący apel, na który trzeba odpowie-
dzieć zdecydowanie i wielkodusznie. Trzeba 
iść! Trzeba niezwłocznie wyruszyć w drogę 
jak Maryja, Matka Jezusa; jak pasterze, obu-
dzeni pierwszym zwiastowaniem anioła; jak 
Magdalena, kiedy ujrzała Zmartwychwstałe-
go. 
„Przemierzając drogi świata na początku 
nowego stulecia, musimy przyspieszyć kro-
ku. (...) Zmartwychwstały Chrystus na nowo 
jakby wyznacza nam spotkanie w Wieczer-
niku, gdzie wieczorem »pierwszego dnia 
tygodnia« ukazał się swoim uczniom, aby 
»tchnąć« w nich ożywiający dar Ducha Świę-
tego i wprowadzić ich w wielką przygodę 
ewangelizacji”. 
Dlatego: 
Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
zaznałeś miłosierdzia. 
Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
przebaczyłeś i otrzymałeś przebaczenie. 
Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
znasz ból i cierpienie. 
Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który 
doznajesz pokusy obojętności: rok łaski jest 
czasem nieograniczonym. 
Rozpocznij na nowo od Chrystusa, Kościele 
nowego tysiąclecia. 
Śpiewaj i idź!

Jan Paweł II,
Watykan, 3 czerwca 2001 r.,

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
(z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2001 r.)

Misje – to pełne oddanie się sprawie Chrystusa

Na okładce:
28 października 2009 r. zainaugurowano Synod Ordynariatu Polowego
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List Biskupa Polowego Wojska Polskiego
z okazji inauguracji Synodu 

Ordynariatu Wojskowego czyli Polowego w Polsce

Podejmiemy także refleksję na różnymi pro-
blemami związanymi z udziałem żołnierzy 
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
W obecnym roku 2009 dziękujemy za 90 lat 
duszpasterstwa wojskowego powołanego 
przez Benedykta XV w 1919 r. jako Biskup-
stwo Polowe. Okazją do liturgicznego Te 
Deum była uroczystość, jaką przeżyliśmy 
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
5 lutego br. pod przewodnictwem Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Józefa 
Kowalczyka. W miesiącu październiku oka-
zją do uwielbienia Boga za posługę bisku-
pów polowych i księży kapelanów w okre-
sie wojny i pokoju była modlitwa różań-
cowa, która w niebo płynęła z kościołów 

i kaplic garnizonowych, gdzie gromadzili 
się mundurowi, ich rodziny, kombatanci, 
emeryci i renciści mundurowi, harcerze 
i zuchy. 
Jeszcze jedną okazją do uwielbienia Boga 
za minione lata działalności duszpaster-
stwa wojskowego będzie Msza św. celebro-
wana w Katedrze Polowej 28 października 
br. pod przewodnictwem Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce Abp. Józefa Kowalczy-
ka. W to diecezjalne dziękczynienie pragnę 
włączyć także moje podziękowanie Bogu 
za pięć lat pasterskiej posługi jako Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego.
W tegoroczne święto św. Judy Tadeusza, 
w obecności przedstawiciela Stolicy Apo-
stolskiej w Polsce i wielu znakomitych 
Gości, zainauguruję w Katedrze Polowej 
Synod  Ordynariatu Wojskowego czyli Po-
lowego w Polsce.
Prawo kanoniczne wskazuje biskupowi 
diecezjalnemu osoby, które powinny wziąć 
bezpośredni udział w pracach synodu. 

Czcigodni Księża Kapelani,
Drodzy Żołnierze Wojska Polskiego,
Funkcjonariusze Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu,
Straży Ochrony Kolei,
Służby Celnej,
drodzy Harcerze i Harcerki,
Kochani Weterani i Kombatanci,
umiłowani w Chrystusie Panu,

Pierwsze dni listopada kierują nasze myśli 
ku przemijaniu i zwracają szczególną uwa-
gę na życie wieczne. Naszym zadaniem 
w ziemskim pielgrzymowaniu jest gło-
szenie Ewangelii i życie według niej na 
co dzień. Refleksja, którą podejmujemy, 
ma nam dopomóc w odkryciu tego, 
jak jeszcze pełniej i głębiej możemy 
żyć na co dzień Ewangelią wobec wy-
zwań przed jakimi staje Kościół, nasza 
Ojczyzna i Wojsko Polskie. Doskonałą 
okazją do refleksji będą wydarzenia, 
które przeżyjemy w najbliższym czasie 
we wspólnocie ludzi wiernych Bogu 
i Ojczyźnie.
W święto św. Judy Tadeusza – apostoła 
i męczennika, patrona spraw trudnych, 
rozpoczniemy, ważne dla Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego, dzieło, ja-
kim jest pierwszy w historii polskiego 
duszpasterstwa wojskowego Synod 
Ordynariatu Wojskowego czyli Polowe-
go w Polsce. Prace synodalne pomogą 
nam spojrzeć na historię, współcze-
sność i przyszłość wspólnoty wojsko-
wej, znaleźć skuteczne metody pracy 
duszpasterskiej oraz nakreślić ewange-
liczny styl życia wojskowego, rodzinnego 
i kapłańskiego. 
Hasłem przewodnim Synodu są słowa 
zawarte w Ewangelii św. Mateusza: „Bło-
gosławieni którzy wprowadzają pokój…” 
(Mt.5,9). W świetle tego błogosławień-
stwa, pragniemy odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób żołnierze Wojska Polskiego 
i funkcjonariusze  formacji mundurowych 
będąc uczniami Chrystusa mają być sługa-
mi pokoju, wolności i bezpieczeństwa na-
rodów. Stąd też podczas trwania Synodu 
będziemy szukać odpowiedzi na następu-
jące zagadnienia: 
1.  Czy można być jednocześnie żołnierzem 

i chrześcijaninem?
2.  Jakie jest miejsce i rola Ordynariatu Po-

lowego w  Kościele?
3.  Jakie wyzwania stoją przed Ordynaria-

tem Polowym w związku z profesjonali-
zacją armii w Polsce.

4.  Jak budować pokój i bezpieczeństwo 
we współczesnym świecie?

Osoby te zostały przeze mnie powołane 
spośród księży kapelanów i osób świec-
kich. Jeżeli nasz Synod ma przynieść bło-
gosławione owoce, nie może ograniczyć 
się tylko do aktywności osób powołanych 
do synodalnych komisji, potrzebne jest za-
angażowanie i modlitwa wszystkich wier-
nych, którzy tworzą wspólnotę Kościoła 
wojskowego.
Nad całością prac tego wspólnego dzieła 
będzie czuwał Komitet Honorowy Synodu, 
na czele z Panem Prezydentem Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Zwierzchnikiem Sił Zbroj-
nych.
Synod, jak każde dzieło budowane przy 
pomocy Opatrzności Bożej wymaga modli-

twy i duchowej ofiary. Dlatego proszę 
wszystkich o modlitwę w intencji prac 
Synodu: żołnierzy którzy pełnią służ-
bę w kraju, ale i tych którzy z dala od 
swych domów strzegą pokoju i bezpie-
czeństwa na obcej ziemi, funkcjona-
riuszy różnych formacji mundurowych 
oraz pracowników wojska i służb mun-
durowych. Proszę także o modlitwę 
emerytów i rencistów. Chorych nato-
miast zachęcam, aby swoje cierpienia 
ofiarowali o dobre owoce rozpoczęte-
go synodalnego dzieła. 

Umiłowani w Chrystusie,
Wierzę, że Synod spotka się z otwar-
tością Waszych serc i umysłów, oraz 
w sposób czynny, razem z Waszymi 
księżmi kapelanami, włączycie się do 
prac synodalnych.
Niech ten Synod będzie pomocą w peł-

nieniu funkcji pasterskiej poprzez pogłę-
bienie wiary i budowanie wspólnoty opar-
tej na miłości i wzajemnym zaufaniu. Niech 
inicjowanie nowych dzieł i poczynań dusz-
pasterskich ożywi aktywność, pogłębi życie 
religijne, rozbudzi odpowiedzialność za 
nasz partykularny Kościół, a także umocni 
wierność Chrystusowi w konkretnych wa-
runkach życia religijnego oraz wyznaczy 
dynamikę naszego rozwoju duchowego.
Na czas trwania prac naszego Synodu 
wszystkim udzielam pasterskiego błogo-
sławieństwa.

+ Tadeusz PŁOSKI 
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 16 października 2009 r.
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Próba sumień trwa…
„Pod osłoną nocy pojmano księdza Jerzego... pod osłoną nienawiści zabito człowie-
ka, który kochał i podawał Chleb Życia zgłodniałym ludziom. Przecież jego prześla-
dowcy byli w Kościele, słuchali jego rozważań różańcowych o miłości i przebaczeniu, 
o godności człowieka, to byli ludzie wykształceni, oficerowie Służby Bezpieczeństwa. 
Do czego może doprowadzić nienawiść...” – mówił w homilii Biskup Polowy WP Ta-
deusz Płoski, który przewodniczył uroczystej Eucharystii sprawowanej w 25. rocz- 
nicę porwania i bestialskiego zamordowania przez SB kapelana „Solidarności”.

Rozpoczynając uroczystą Eucharystię Ordy-
nariusz Wojskowy nawiązał do tragicznego 
dnia sprzed 25 lat, kiedy swoje życie zakoń-
czył 37-letni kapłan, kochany przez rzesze 
wiernych i znienawidzony przez bezpiekę. 
„Przybywamy, by wspólnie przypominać 

dzień (...) męczeńskiej śmierci Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Gromadzi nas soli-
darność ludzkich serc, wdzięczność i pamięć 
o tym prostym kapelanie „Solidarności”, tak-
że żołnierzu-alumnie, który odbywał służbę 
wojskową w Bartoszycach. Chcemy prosić 
Boga o rychłą beatyfikację tego, który był 
prawdziwym świadkiem Chrystusa (...)”. 
– Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj – przywołał słowa ks. Jerzego, 
który do końca szedł wiernie za swoim mi-
strzem. W homilii Biskup nawiązał do cza-
sów, kiedy młody kleryk Popiełuszko został 

przymusowo wcielony do Ludowego Wojska 
Polskiego: „Na początku drugiego roku stu-
diów został wcielony do wojska. W latach 
1966-68 odbył zasadniczą służbę wojsko-
wą w specjalnej jednostce dla kleryków 
w Bartoszycach. Przypomnijmy, że wcielanie 

kleryków do wojska (wbrew 
umowie państwa z Kościołem 
z 1950 r.) było szykaną władz ko-
munistycznych wobec Kościoła 
i niepokornych biskupów. Pla-
nowano, że poprzez przemy-
ślany system indoktrynacji, pro-
wadzonej przez wyselekcjono-
waną kadrę oficerów, uda się 
skłonić kleryków do porzucenia 
studiów w seminariach. Kle-
ryk-żołnierz Jerzy Popiełuszko 
wyróżniał się wielką odwagą 
w obronie swoich przekonań, co 
powodowało różne szykany. Po 

powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachoro-
wał. Odtąd do końca życia będzie borykał się 
z kłopotami zdrowotnymi (...). Czasem prze-
łomu w życiu ks. Jerzego stało się lato 1980 
roku. Niedziela 31 sierpnia... Delegacja straj-
kujących hutników prosi księdza kardynała 
Wyszyńskiego o przybycie kapłana do huty. 
Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła 
się duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym. 
O godz. 10.00, w każdą niedzielę, odprawiał 
dla nich Mszę św. w kościele p. w. św. Stani-
sława Kostki. Spotykał się z nimi regularnie, 
co miesiąc. Zorganizował swoistą „szkołę” 

dla robotników” – mówił dalej Biskup. I do-
dał: „Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. 
Popiełuszko organizuje liczne działania cha-
rytatywne. Wspomaga ludzi prześladowa-
nych i skrzywdzonych. Uczestniczy w proce-
sach aresztowanych za przeciwstawianie się 
prawu stanu wojennego. Organizuje rów-
nież rozdział darów, które są przywożone 
z zagranicy. Od 28 lutego 1982 roku celebru-
je Msze św. za Ojczyznę i wygłasza kazania 
religijno-patriotyczne, w których – przez pry-
zmat Ewangelii i nauki Kościoła – interpretuje 
moralny wymiar bolesnej współczesności”.
„Wpatrywał się w Chrystusa i wiedział, że 
w tym świecie jest obecna Miłość i że ta Mi-
łość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, 
w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, 
świat. Dlatego znękani ludzie tłumnie przy-
chodzili na Mszę św. za Ojczyznę, aby od-
dychać wolnością, karmić się Dobrą Nowiną 
i uczyć się miłości (...). Dzisiaj, w 25. rocznicę 
męczeństwa, ksiądz Jerzy prosi nas, abyśmy 
przyczyniali się do dobra duchowego i ma-
terialnego innych ludzi. (...). „Słowa te niech 
będą wezwaniem do jedności i budowania 
wspólnego domu na Skale i dziedzictwie Na-
rodu ochrzczonego, Ojczyzny wyznawców 
i męczenników, którzy szli i idą przez Polskę, 
tak jak Sługa Boży – ks. Jerzy” – zakończył 
Ordynariusz. Po zakończonej Eucharystii 
wierni odmówili modlitwę różańcową roz-
ważając tajemnice zbawienia na podstawie 
tekstów ks. Jerzego Popiełuszki.
Hołd zamordowanemu Kapłanowi oddała 
też Kompania Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego (na zdj.) 
Zdjęcie Księdza Popiełuszki – młodego alum-
na w mundurze z okresu służby w jednostce 
kleryckiej w Bartoszycach, umieszczone zo-
stało na biało-czerwonej wstędze. Płonął na 
niej znicz. 

 Anna Tokarska

25. rocznic a męczeńskiej śmierci  Sługi Bożego ks.  Jerzego Popiełuszki

dzień (...) m ńskiej śmierci Sługi Boż powrocie z wojska kleryk Jerzy ci

Non possumus Księdza Jerzego
Ksiądz Popiełuszko uczył nas jak zło dobrem zwyciężać i to był testament jego ży-
cia – powiedział dziś w Warszawie abp Kazimierz Nycz. Podczas uroczystej Mszy św. 
w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności metropolita warszawski po-
wiedział, że współczesna kultura przynosi także takie propozycje, na które chrześcija-
nie – podobnie jak niegdyś ks. Jerzy – nigdy nie powinni się zgodzić. Wyraził też nadzie-
ję na jego rychłą beatyfikację. Po zakończeniu Mszy prezydent Lech Kaczyński wręczył 
matce ks. Jerzego przyznany pośmiertnie kapelanowi Solidarności Order Orła Białego.

Wraz z abp. Nyczem liturgię koncelebrowa-
ło kilkudziesięciu kapłanów, w tym kolega 
ks. Jerzego z wojska, obecny opolski biskup 
pomocniczy Jan Kopiec.
Tuż przed Mszą św., na której zgromadziły 
się tysiące ludzi z całej Polski, burzliwymi 
brawami powitano panią Mariannę Popie-

łuszko, matkę kapłana zamordowanego 
przez funkcjonariuszy SB.
Metropolita warszawski przypomniał, że 
zarówno przełożeni, jak i przyjaciele chcieli 
chronić ks. Jerzego od śmierci, ale on nie-
zmiennie odpowiadał, że musi być przy lu-
dziach, bo go potrzebują. Metropolita war-

szawski ocenił, że wygłoszone w Bydgosz-
czy, na kilka godzin przed porwaniem przez 
SB, rozważania różańcowe są testamentem 
życia ks. Popiełuszki. „Zawarł w nich to, co 
chciał pozostawić po sobie. Uczył nas, że 
trzeba kierować się sprawiedliwością, zło 
dobrem zwyciężać, uczył tego, że trzeba 
trwać przy prawdzie, być mężnym oraz, że 
nigdy nie wolno używać przemocy” – za-
znaczył abp Nycz.
Hierarcha wspomniał postać abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, który swoją posta-
wę obrońcy Polaków w okresie Powstania 
Styczniowego przypłacił 20-letnia zsyłką do 
Jarosławia nad Wołgą. Przytoczył jego apel 
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„Pomnażanie dobra”
– Z tego grobu tryska dobro, bo prawdziwe dobro musi być poprzedzone ofiarą – mó-
wił przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki ks. Zygmunt Malacki, proboszcz Kościoła 
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. O tym „błogosławionym żniwie”, 
o dobru, które wyrosło z męczeńskiej śmierci Kapłana jak z krzyża Zmartwychwsta-
nie, opowiada wystawa „Pomnażanie dobra”. Wystawa zorganizowana przez IPN, 
Parafię św. Stanisława Kostki i Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki została otwarta 
19 października 2009 r., w 25. rocznicę męczeństwa kapelana Solidarności.

W otwarciu wystawy uczestniczyli najbliżsi 
Księdza Jerzego – Mama, Marianna Popie-
łuszko i rodzeństwo.
– Twoja obecność przy grobie jest dla nas 
znakiem wiary, zawierzenia Bogu. Dzięku-
jemy Ci za twoją wiarę – mówił proboszcz 
Zygmunt Malacki, zwracając się do Marian-
ny Popiełuszko. – Świętujemy dziś rocznicę 
morderstwa, ale nie zapominamy, że Pan 
Bóg jest ponad człowiekiem, ponad sza-
tanem, i do Niego należy ostatnie słowo; 
On ze zła potrafi wyprowadzić dobro.
Proboszcz przypomniał, że w ciągu 25 lat 
pielgrzymowało do grobu Księdza Jerzego 

ponad 18 mln ludzi. Byli wśród nich wielcy 
tego świata i maluczcy, robotnicy i profeso-
rowie. Przyjeżdżają wierzący i niewierzący. 
– Ostatnio gościłem pięciu braci kapłanów 
prawosławnych, którzy z Jasnej Góry za-
wieźli ikonę Matki Bożej Częstochowskiej 
do Ostaszkowa, do monastyru św. Nila, 
gdzie byli więzieni polscy oficerowie, mówił 
ks. Malacki. – Przyjechali tu z wielką wiarą, 
zachwycili mnie śpiewem na cztery głosy u 
grobu Księdza Popiełuszki.
Wśród gości obecnych na otwarciu wystawy 
obecny był proboszcz warszawskiej cerkwi 
św. Marii Magdaleny. Organizatorów wysta-

wy Instytut Pamięci Narodowej reprezento-
wali: wiceprezes IPN Franciszek Gryciuk oraz 
Maria Dmochowska.
Proboszcz Malacki przypomniał, że przy 
grobie trwa nieustanna modlitwa za Ojczy-
znę słowami Ks. Piotra Skargi.
Franciszek Gryciuk powiedział, w związku 
z pytaniami dziennikarzy, że wystawa nie 
odpowiada na wątpliwości co do daty 
śmierci kapłana, daty wydobycia zwłok, ale 
mówi o „błogosławionym żniwie” tej śmier-
ci. – Ofiara Księdza Jerzego jest ofiarą za nas 
wszystkich, podkreślił. On wyrażał przecież 
myśli i uczucia całego narodu polskiego.
Autor scenariusza wystawy, Jacek Pawłowicz, 
powiedział, że jej idea nawiązuje do solidar-
nościowych transparentów, wiszących na 
ogrodzeniu Kościoła św. Stanisława Kostki 
w czasie pogrzebu 3 listopada 1984 r.
Wystawę otwiera ostatnie zdjęcie Księdza Je-
rzego Popiełuszki, zrobione podczas Mszy św. 
w Bydgoszczy, a zamykają świadectwa cudów 
uzdrowienia za jego wstawiennictwem.
Na zdjęciach widzimy znane postaci wielkiej 
polityki; przy jego grobie m.in.: George, Bu-
sha, który przytula Mariannę Popiełuszko, 
Margaret Thatcher, Havla, itd.
Są też dzieci pierwszkomunijne i młodzież 
rajdu rowerowego im. 108. Męczenników.
Nie mogło oczywiście zabraknąć słynnego 
zdjęcia Papieża Jana Pawła II z 4 czerwca 
1987 r. całującego grób Księdza Popiełusz-
ki. Jest Kardynał Joseph Ratzinger i kardynał 
Jean Marie Lustiger, Episkopat Polski wokół 
grobu w Roku Jubileuszowym, ks. Zdzisław 
Peszkowski i ks. Teofil Bogucki. Nieprzeli-
czone tłumy na pogrzebie…
I wreszcie wstrząsające zdjęcie zmasakro-
wanej ręki kapłana spętanej sznurem. Tej 
samej ręki, która błogosławiła i podnosiła 
kielich zbawienia. A oprawcom podawała 
kubek gorącej kawy, żeby nie zmarzli.  
Przed Kościołem św. Stanisława Kostki wiel-
ki plakat ze słowami nadziei: „Prawda jest 
nieśmiertelna”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

25. rocznic a męczeńskiej śmierci  Sługi Bożego ks.  Jerzego Popiełuszki

do księży, aby nie słuchali władz carskich 
jeśli domagałyby się od nich czegoś prze-
ciwnego Polsce i Kościołowi.
Abp Nycz powiedział, że 90 lat później 
słowa – „non possumus” (nie pozwalamy) 
powtórzył w 1953 roku prymas Wyszyński 
wobec władz komunistycznych, co także 
przypłacił uwięzieniem. Metropolita war-
szawski przypomniał, że także w życiu ks. 
Jerzego były takie momenty, kiedy mówił 
non posso – nie mogę, nie mogę zostawić 
ludzi.
„To wszystko stawia nam pytanie o nasze 
non possumus wobec tych wszystkich pro-
pozycji dzisiejszego świata, których jako 
chrześcijanie nie możemy przyjąć. Wobec 
tych wszystkich kontrkulturowych propo-
zycji, które nam, chrześcijanom i współcze-
snemu światu próbuje się propagować, mu-

simy tak jak oni umieć powiedzieć: non po-
ssumus – nie możemy!” – wołał abp Nycz.

„Jego działalność jako kapłana oceni Bóg 
i Kościół. Jego działalność jako patrioty oce-
niłem w imieniu narodu” – powiedział Lech 
Kaczyński.  
Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele 
św. Stanisława Kostki stał się miejscem piel-
grzymek osób z różnych zakątków Polski 
i całego świata.
W zakończonym w lutym 1985 roku proce-
sie przed sądem w Toruniu, na wysokie kary 
więzienia za tę zbrodnię, skazano trzech 
oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujaw-
nił jednak ani wszystkich okoliczności, ani 
inspiratorów mordu.
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31 lat temu Polak został papieżem
Dzień Papieski, a także obchodzona pięć dni później 31. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża znalazły odzwierciedlenie 
w licznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w diecezji wojskowej. Poniżej prezentujemy kilka z nich:

Rembertów: „Tryptyk Rzymski” w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera 
w Dniu Papieskim
Parafia Wojskowa w Rembertowie włączając się w obchody Dnia papieskiego prze-
żyła szczególną uroczystość. W godzinach wieczornych, po ostatniej Mszy św., wier-
ni mieli możliwość wsłuchania się we fragmenty poematu Jana Pawła II: „Tryptyk 
Rzymski” w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera. Żywe słowo artysty przeplatały utwo-
ry muzyczne na fletni Pana i cymbałach koncertowych (prof. Gieorgij Agratina) przy 
akompaniamencie organowym (Roberta Grudnia).
Koncert poetycko-muzyczny to efekt kolejnej już współpracy Parafii Wojskowej 
z Domem Kultury „Rembertów” i władzami samorządowymi dzielnicy Rembertów.

ks. ppor. rez. Artur Samsel

Zgierz – Stacja Nowa Gdynia: Otwarcie wystawy o Słudze Bożym Janie Pawle II 
W centrum rekreacyjno-wypoczynkowym w Zgierzu koło Łodzi odbyła się uroczystość otwarcia wystawy o Janie Pawle II: „Cóż po-
wiedzieć? Żal odjeżdżać”. Dziekan SG, ks. płk SG Zbigniew Kępa poprowadził modlitwę w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Wystawa 
powstała z okazji 30. lecia pontyfikatu Jana Pawła II i prezentowana była już rok temu na Pl. Krasińskich w Warszawie. Na planszach 
przedstawione są fotografie ze wszystkich okresów życia Papieża. Autorami zdjęć są Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Arturo Mari, Ryszard 
Rzepecki, Mieczysław Żbik i Jacek Maria Stroka.        Jz

Kraków: Msza św. w intencji beatyfikacji Jana Pawła II
W kościele p.w. św. 
Agnieszki w Krakowie 
odprawiona została 
Msza św. dziękczynna 
za dar wyboru Papie-
ża Polaka na Stolicę 
Piotrową przed 31-la- 
ty, podczas której po-
święcony został Krzyż 
Franciszkański i za-
kończono renowację 
świątyni.

Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali: ks. inf. Janusz Bielański, 
ks. prał płk. Sławomir Żarski Wikariusz Generalny Biskupa Polo-
wego, ks. prał. płk. Stanisław Gulak, Dziekan Sił Specjalnych i pro-
boszcz parafii św. Agnieszki w Krakowie. Uroczystość uświetnili 

swą obecnością najwyżsi rangą generałowie Wojska Polskiego min 
gen. dyw. Włodzimierz Potasiński (Dowódca WSP), gen. dyw. Zbi-
gniew Głowienka (Dowódca 2KZ), delegacje wszystkich jednostek 
wojskowych i władz cywilnych, sponsorzy i przyjaciele.
Eucharystia była okazją do podziękowania Bogu za dar osoby Słu-
gi Bożego Jana Pawła II oraz modlitwy o Jego rychłe wyniesienie 
na Ołtarze. Podczas Mszy św. modliliśmy się także za fundatorów 
i dobrodziejów świątyni garnizonowej.
Przed błogosławieństwem ks. Żarski poświęcił odnowioną świą-
tynię i Krzyż Franciszkański oraz wręczył sponsorom świątyni listy 
granulacyjne od Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
– Są w naszym życiu chwile szczególnej łaski. Są momenty wyjątko-
wego poczucia więzi z Bogiem. On prowadzi nas w tym podjętym 
dziele. On zsyła nam dziś radość wielką – powiedział, dziękując na 
zakończenie uroczystości, proboszcz parafii św. Agnieszki, ks. prał. 
płk dr Stanisław Gulak.                             Ks. por. Karol Skopiński

Świętoszów: Dziękczynienie za dar – Jana Pawła II
W dniu 31. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża wierni ze 
Świętoszowa dziękowali Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bo-
żej, rozważając tajemnicę różańca.
– W dniu dzisiejszym mija 31 rocznica wyboru Ojca św. Jana Paw- 
ła II, Wielkiego Papieża i Wielkiego Polaka. Z okazji tak ważnej dla 
nas rocznicy zgromadziliśmy się, aby podziękować Panu Bogu za 
Ojca św. i prosić o wyniesienie Go na ołtarze – mówił w rozważa-
niu ks. ppłk Augustyn Rosły.
– To dzięki Papieżowi świat dowiedział się o naszej ojczyźnie, któ-
ra ponad 50 lat była izolowana zarówno w sferze politycznej, jak 
i ekonomicznej. Papież przypomniał światu o godności osoby ludz-
kiej oraz o wolności, która jest największym darem. Wiele państw 
uczestniczyło w procesie odzyskiwania wolności i demokracji; uczy-
ło się przy tym od Papieża, żeby otwierać systemy ekonomiczne, 
kulturowe Chrystusowi. Ojciec święty głosił Ewangelię pielgrzymu-
jąc do wielu krajów znajdujących się na wszystkich kontynentach. 
Wydał wiele encyklik, począwszy od Redemptor Hominis – Odku-

koncelebrowali: ks. inf. Janusz Biela

piciel Człowieka. To był Papież 
modlitwy i czynu miłosierdzia. 
Spotykaliśmy Go nie tylko mo-
dlącego się na Anioł Pański 
w Watykanie, ale i jako Pielgrzy-
ma Nadziei, pochylającego się 
nad chorymi, cierpiącymi i pogardzanymi. Papież wybaczył swo-
jemu oprawcy, który targnął się na Jego życie. To jedna z tajemnic 
fatimskich, która mówi, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za postać Ojca Świętego, który 
również spotykał się z Wojskiem Polskim, m.in. w Zegrzu Pomor-
skim i który ukochał Wojsko Polskie. Papież pobłogosławił Ordyna-
riatowi Polowemu, związanemu z tak bliską mu tradycją, opartą 
na zawołaniu Bóg – Honor – Ojczyzna.
Po nabożeństwie różańcowym proboszcz Kościoła garnizonowego 
pw. św. Floriana w Świętoszowie ks. ppłk Augustyn Rosły odprawił 
Mszę św. dziękczynną.                                                              xAR

cymi i pogardzanymi. Papież wybaczył swo
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Pierwszy pomnik św. Jadwigi na Węgrzech

W sobotę, 17 października Ordynariusz Woj-
skowy oraz min. Andrzej Przewoźnik, sekre-
tarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa spotkali się z przedstawicielami Samo-
rządu Mniejszości Polskiej I. i V. Dzielnicy 
Budapesztu. Podczas spotkania omówiono 
sprawy dziejów polskiego wychodźstwa 
na Węgrzech, a także problemy związane 
z upamiętnieniem miejsc pamięci o Polakach 
na Węgrzech. 
W godzinach południowych Biskup Polowy 
i Sekretarz Rady Pamięci Walk i Męczeństwa 
złożyli wizytę w Nuncjaturze Apostolskiej 
w Budapeszcie u abp. Juliusza Janusza. 
Ksiądz Arcybiskup przedstawił aktualną sy-
tuację duszpasterstwa na Węgrzech i wśród 
Polonii w tym kraju. Gościom z Polski wrę-
czył książkę ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka 
pt. „Moralne odrodzenie 
świata”, którą w Man- 
nheim w 1979 r. wy- 
dał jego stryj ks. prał. 
Juliusz Janusz, który 
był kapelanem wojsko-
wym podczas II wojny 
światowej, a w okresie 
powojennym kapela-
nem polskich oddziałów 
wartowniczych w Man-
nheim. 
W niedzielę Biskup Tade-
usz Płoski wziął udział 
w koncelebrowanej 
Mszy św., której prze-
wodniczył węgierski Bi-
skup Polowy László Biró. 
Biskup László Biró od 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia figury 
św. Jadwigi królowej odbyła się przed fron-
tonem kościoła śródmiejskiego. Przy pomni-
ku ustawiono honorową wartę w mundu-
rach legionistów polskich. Aktu odsłonięcia 
dokonała Ambasador Joanna Stempińska 
i Przewodnicząca Samorządu Mniejszości 
Polskiej V. Dzielnicy Budapesztu Jadwiga 
Abrusan Györgyne. Biskup Tadeusz Płoski 
odmówił okolicznościową modlitwę i po-
święcił figurę Królowej Jadwigi. 
Polsko-węgierska agape odbyła się w para-
fialnym domu przy Stowarzyszeniu Inteli-
gencji Katolickiej, działającym w V. dzielni-
cy Budapesztu. Stała się ona okazją do po-
dzielenia się uczestników uroczystości prze-
życiami z wydarzeń na Węgrzech i w Pol- 
sce. 

Z okazji uroczystości poczta węgierska wy-
dała okolicznościową całostkę filatelistyczną 
zatytułowaną „Karta pamiątkowa wydana 
z okazji odsłonięcia pierwszego pomnika 
Świętej Jadwigi na Węgrzech powstałego 
staraniem Samorządu Mniejszości Polskiej 
w V-tej Dzielnicy Budapesztu”.

Ks. płk Zbigniew Kępa

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski przebywał w dniach 
17-18 października br. w Budapeszcie wśród miejscowej Polonii. Okazją do spo-
tkania była niedzielna uroczystość poświęcenia pomnika Królowej Polski, św. 
Jadwigi.

Biskup Polowy WP z wizytą wśród Polonii w Budapeszcie

roku pełni funkcję biskupa 
polowego w Siłach Zbroj-
nych Węgier. Eucharystię 
sprawowali także: ks. Leszek 
Krzyża Sch – proboszcz Pol-
skiej Parafii Personalnej na 
Węgrzech oraz ks. Zoltán 
Osztie – proboszcz Parafii 
Śródmiejskiej. Liturgia spra-
wowana była w języku łaciń-
skim w kościele śródmiejskim 
w V. dzielnicy Budapesztu. 
Stałe części Mszy św. wyko-
nał chór filharmonii buda-
pesztańskiej ze słynnej Mis-
sa horalis Franciszka Liszta. 
Natomiast chór parafialny 
polskiej parafii z Budapesztu 
wykonał trzy utwory w języku 
polskim. 
Biskupi Polowi wygłosili ka-
zanie w ojczystych językach. 

Po zakończonej Eucharystii okolicznościowe 
przemówienia wygło-
sili: Ambasador Nad- 
zwyczajny i Pełnomoc-
ny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice 
Węgierskiej Joanna 
Stempińska, min. An-
drzej Przewoźnik – se-
kretarz Rady Pamięci 
Walk i Męczeństwa 
oraz zastępca burmi-
strza V. dzielnicy Bu-
dapesztu. Pontyfikal-
nego błogosławień-
stwa udzielił zebra-
nym biskup Tadeusz 
Płoski. Fo
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Ostatni rok spędził ksiądz na misji poko-
jowej EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Czy 
państwo to nosi jeszcze ślady potężnego 
konfliktu, który wstrząsnął Półwyspem 
Bałkańskim w latach 90-tych ubiegłego 
wieku? 
–  Ślady można podzielić na zewnętrzne 

i wewnętrzne. Tych pierwszych jest na 
szczęście coraz mniej; mam na myśli zruj-
nowane domy i wszelkie zniszczenia wo-
jenne. One są reperowane, naprawiane 
i powoli znikają. Trzeba ich coraz bardziej 
szukać, zwłaszcza w Sarajewie. Łatwiej 
można je znaleźć na prowincji, gdzie jest 
mniej środków i tam one sobie stoją i stra-
szą. Nie jest to jednak zbyt duży problem, 
powolutku wszystko wraca do normy. Na-
tomiast są ślady innego typu. To są ślady, 
które dokonują się gdzieś wewnątrz. Spę-
dziłem w Bośni i Hercegowinie rok czasu, 
nauczyłem się języka chorwackiego, mo-
głem więc nie tylko obserwować ludzi, 
ale także z nimi rozmawiać i zauważyłem, 
że ślady wewnętrzne są o wiele bardziej 
drastyczne i widoczne. Mam tutaj na 
myśli narosłe nacjonalizmy, różnice men-
talnościowe i religijne między Serbami, 
Bośniakami i Chorwatami. I tu jest wielki 
problem, który trzeba zaleczyć.

Czy uważa ksiądz, jako świadek obserwu-
jący z bliska tamtejsze realia, że możliwe 
jest rzeczywiste, prawdziwe pojednanie 
zwaśnionych stron konfliktu? 
–  Teoretycznie pojednanie jest możliwe, sko-

ro ci ludzie przez tyle lat żyli obok siebie 
w jednym państwie, tworząc pod wzglę-
dem narodowościowym i religijnym pewną 
federację. Jeżeli to istniało, ludzie żyli obok 
siebie, tworzyli małżeństwa mieszane reli-
gijnie i etnicznie, to znaczy, że jest możliwy 
w jakimś sensie powrót do tego, co było. 
Natomiast w tym wszystkim pojawia się 
jednak ogromna trudność, że jeżeli np. do-
szło do mordów Serbów na muzułmanach 
i później do działań odwetowych, a zjawi-
ło się małżeństwo, gdzie jedna strona była 
serbska, druga bośniacka, to oni muszą 
jakoś zaistnieć obok siebie. Za nimi stoją 
także rodziny, które w pewnym momencie 
zaczynają mieć do siebie nie tylko żal, ale 

dla drugiej strony stają się przeszkodą 
w realizowaniu agresji. 
Natomiast jeśli chodzi o bieżącą obecność 
wojsk międzynarodowych na terenie Bał-
kanów, to ma ona sprzyjać stabilizacji sytu-
acji. Myślę, że dopóki rany się nie zabliźnią, 
te, które zadali sobie wzajemnie Serbowie 
i Bośniacy, tak długo uzasadniona jest tam 
obecność wojsk. W tej chwili sytuacja po-
lityczna i ideologiczna przypomina troszkę 
szklankę ze zmętniałą wodą. Wojska nasze 
muszą poczekać tak długo, aż ten pył, któ-
ry zanieczyszcza wodę, opadnie na dnie 
i woda się wyklaruje. Wtedy wojska i ci, 
którzy je tam osadzają będą mieli większą 
pewność, że doszło do pewnego uspokoje-
nia tych najgorszych napięć. 
Polscy żołnierze uczestniczą w tym proce-
sie. Nasza baza mieściła się w Sarajewie 
w Camp Butmir. Wyjeżdżaliśmy z misją 
do żołnierzy w Doboju i do Teslića. Poza 
tym były jeszcze dwie placówki polskich 
żołnierzy, które odwiedzaliśmy, natomiast 
w ramach poligonów jeździliśmy do róż-
nych miejsc Bośni, najczęściej do Tuzli. Miej-
scowość ta była ostrzeliwana w czasie woj-
ny bałkańskiej i - podobnie jak w Srebrenicy 
– dokonano tam wielu mordów na muzuł-
manach. Do niedawna znajdowały się tam 
wielkie hale, gdzie składane były wydobyte 
szczątki ludzkich ciał po ekshumacji, ocze-
kujące na identyfikację przez między innymi 
badanie DNA w celu oddania ich rodzinom 
i dokonania przez nich należytego, zgodne-
go z tradycją pochówku.

Czy poza zadaniami militarnymi polscy 
żołnierze są zaangażowani w innego ro-
dzaju działalność organizowania pomocy 
dla miejscowej ludności?
–  Zacznijmy od zadań militarnych, bo wojska 

nie są zamknięte hermetycznie w Camp 
Butmir. Jeżdżą na poligony wspólnych 
treningów prowadzonych z żołnierza-
mi bośniackimi, ucząc ich w ten sposób 
wielu działań związanych z fechtunkiem 
wojskowym. 
Jeśli chodzi o żołnierzy, którzy pracują w Do- 
boju i Tesliću ich zadaniem jest codzienny 
kontakt, z racji pełnionej tam funkcji (nie 
chcę szeroko mówić jakiej), z ludnością 
miejscową. Także oni znają język, znają lu-
dzi, jeżdżą po pewnych, wyznaczonych re-
gionach i utrzymują z nimi stały kontakt.

Z pewnością więc nie są postrzegani przez 
miejscową ludność jako okupanci...
–  Na pewno nie. Bardzo wiele osób zwraca 

się do nich z różnego rodzaju prośbami 
o pomoc, o radę, czasami nawet dochodzi 

Bałkany – krajobraz po bitwie

czasami zaczynają się nienawidzieć. Tu leży 
ten cały problem, że uderza to w małżeń-
stwa, w rodziny, w całe rody, które w pew-
nym momencie z pozycji rodziny, przyjaciół 
stają się wrogami. Tu jest wielki problem 
praktyczny, co z tym faktem zrobić. Dlate-
go myślę, że teoretycznie pojednanie jest 
możliwe, ale praktycznie potrzeba będzie 
na to dużo czasu.

Czy w procesie tym znaczącą rolę mogą 
odegrać duchowni, posługujący na tym 
zróżnicowanym etnicznie i religijnie ob-
szarze?
–  Niewątpliwie. Byłem świadkiem doskona-

łych działań kościołów, które funkcjonują 
na terenie nie tylko Sarajewa, ale w ogóle 
Bośni i Hercegowiny. Kardynałem Saraje-
wa jest Vinko Pulić, osoba bardzo pozy-
tywna, otwarta, serdeczna, prawdziwie 
ekumeniczna, i on bardzo często organi-
zuje różnego rodzaju spotkania miedzy 
poszczególnymi kościołami. Z okazji Boże-
go Narodzenia, Wielkanocy, ale nie tylko, 
zaprasza albo w miejscowym seminarium, 
albo u siebie w rezydencji, głowy po-
szczególnych kościołów; przedstawiciela 
islamu, prawosławia, rabina żydowskie-
go, tych, którzy stoją na samym przedzie 
hierarchii. Byłem świadkiem bardzo przy-
jacielskich, nie kurtuazyjnych spotkań, 
podczas których byli obecni także przed-
stawiciele władzy i kultury. Jeżeli oni są 
wciągani w taką „prowokację religijną”, 
w sytuację, gdzie trzeba sobie podać rękę, 
razem usiąść do stołu, trzeba rozmawiać 
ze sobą, to być może później wynoszą do 
swoich struktur, w których funkcjonują, 
jakiś wzór szukania pojednania i umiejęt-
ności rozmawiania z przeciwnikiem. Także 
myślę, że jest to bardzo „dobra robota” 
ze strony Kardynała Pulića i pozostałych, 
którzy chcą w tym wszystkim brać udział. 

Jak z dzisiejszej perspektywy postrzegana 
jest przez miejscową ludność działalność 
organizacji międzynarodowych, zaan-
gażowanych w latach 90-tych w rozwią-
zanie konfliktu i jaka jest obecnie rola 
poszczególnych podmiotów międzyna-
rodowych oddziałujących na sytuację na 
tym obszarze? 
–  Jeżeli między dwoma stronami walczący-

mi ze sobą, w tym wypadku Bośniakami 
i Serbami, zjawiają się wojska, to mają one 
za zadanie stworzenie, z jednej strony, te-
rytorialnie strefy buforowej, oddzielenia 
ich, a z drugiej strony czuwają nad tym, 
żeby ograniczyć agresję. Dla jednych zwy-
kle bywają ratunkiem przed agresorem, 

Z ks. mjr. Jerzym Niedzielskim, kapelanem uczestniczącym w misji poko-
jowej na Bałkanach, rozmawia Anna Tokarska
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do sytuacji, że proszą o rozwiązanie proble-
mów rodzinnych. Niejednokrotnie proszą, 
żeby wojsko interweniowało w rodzinie, 
gdy ktoś chce kogoś wypędzić, skrzywdzić 
itd. Stają się więc pewnymi powiernikami, 
zwłaszcza żołnierze z Teslića i Doboju. 
Natomiast jeśli chodzi o działania inne-
go typu, to m.in. angażowałem żołnierzy 
i oni dali się bardzo łatwo zaangażować 
w pomoc charytatywną. Mianowicie na 
terenie Sarajewa znajduje się Dom Dziec-
ka, gdzie zawsze organizowałem akcje 
zbiórki pieniędzy, za które kupowaliśmy 
tym dzieciom prezenty z okazji Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy czy innej okazji. 
Niezależnie od tego organizowaliśmy po-
moc dla ubogich dzieci z Sarajewa i prze-
kazywaliśmy w postaci paczek, prezentów 
klasztorowi oo. franciszkanów, którzy roz-
dawali podarki dzieciom.

Czy wśród mieszkańców Sarajewa żywe 
jest jeszcze dramatyczne doświadczenie 
wielomiesięcznego oblężenia miasta przez 
Serbów w najgorętszym okresie trwania 
konfliktu?
–  Wspomnienie jest bardzo żywe. Mogłem 

się o tym przekonać w czasie wielu roz-
mów z mieszkańcami Sarajewa. Intereso-
wały mnie ich historie, pytałem czy ktoś 
zginął, gdzie byli w czasie wojny... Opo-
wiadali najróżniejsze historie, jak walczyli, 
jak zdobywali wodę, żywność, jak ratowa-
li się nawzajem. Tak więc w tych ludziach 
jest jeszcze dużo tragicznych obrazów 
związanych z wojną bałkańską. Wszyscy 
podkreślają ogromne znaczenie słynne-
go tunelu Spasa, tunelu ratunku, nadziei 
– 800 m wykopane ludzkimi rękami. 
W czasie oblężenia kilka milionów ludzi 
przemieściło się kanałem, który ma szero-
kość 1 m i wysokość 1,6 m. Transporto-
wano ludzi, rannych, zwłoki ludzkie, prze-
pędzano tędy zwierzęta, jako „żywą żyw-
ność”. Ludzi ci chętnie opowiadają, kiedy 
tylko widzą, że ktoś chce ich słuchać. 

W relacjach wojennych, w czasie trwania 
konfliktu, cmentarze wyrastały nawet 
w centrum miasta...
–  Trzeba tutaj rozgraniczyć pewną rzecz. 

Mianowicie, w każdym mieście Bośni 
i Hercegowiny znajdują się cmentarze 
różnych wyznań. Najbardziej szokujące są 
cmentarze muzułmańskie, ponieważ one 
wyrastają ni stąd, ni zowąd, nagle gdzieś 
niespodziewanie. Są to miejsca zupełnie 
zdumiewające, np. przy Alei Parkowej, 
w ogródkach, przy skrzyżowaniu. To jest 
czasami skupisko kilku lub kilkunastu gro-
bów, tak przypadkowo gdzieś rzuconych. 
Przeważnie jednak są to groby historyczne. 
Natomiast groby z ostatniego konflik-
tu mają najczęściej usytuowanie jedyne 
w całej Bośni. Jeżeli doszło do mordu czy 
to w Srebrenicy, czy w Potoczarach, czy 
w Tuzli, czy gdziekolwiek indziej, to w cią-
gu roku dokonuje się ekshumacji, później 
identyfikacji i choćby nawet zwłoki zostały 
znalezione powiedzmy w sierpniu 2008 r., 
to będą pochowane dopiero w lipcu 2009 r. 
8 lub 9 lipca w ciągu roku to jest jedyna 

data, kiedy zwłoki są wywożone do Poto-
czar, niedaleko Srebrenicy i tam znajduje 
się ogromny cmentarz właśnie dla mu-
zułmańskich ofiar ostatniego konfliktu. 
Brałem udział w takim pogrzebie, kiedy 
zostało pochowanych 540 zwłok. Na 
ten coroczny pogrzeb zawsze zjeżdża się 
młodzież z całej Europy, aby uczestniczyć 
w marszu solidarności z tymi, którzy zgi-
nęli. Idą oni szlakiem, który przemierzali 
muzułmanie, jedni uciekali, inni byli prze-
pędzani i potem ginęli. Cała ta pielgrzym-
ka kończy się olbrzymim pogrzebem. 

Ma to z pewnością wymowę narodowo-
ściową, charakter narodowej manifesta-
cji...
–  Absolutnie tak, zresztą klimat tych dra-

matycznych wydarzeń znakomicie oddaje 
film     G. Battiato „Rezolucja 819”. W jed-
ną z głównych ról wciela się polska aktorka 
Karolina Gruszka, która gra rolę Pani Ewy 
Elwiry Klonowski, światowej sławy antro-
polog, która już od 12 lat mieszka na tere-
nie Bośni i Hercegowiny, odkopuje groby, 
ekshumuje, identyfikuje. Miałem okazję 
poznać ją osobiście. Ewa Klonowski do-
wiedziała się m.in., że jeden z oprawców 
serbskich przyznał się do brania udziału 
w mordowaniu Bośniaków, żądając za to 
mniejszego wymiaru kary. Wyglądało to 
w ten sposób, że 3 autobusy wyjechały 
w kierunku miejsca, gdzie miano wymie-
nić się więźniami. Serbowie mieli oddać 
muzułmanów, a tamci Serbów. Jeden au-
tobus dotarł, a dwa skierowały się w inną 
stronę i zatrzymały nad przepaścią na 
wąskiej drodze, na odludziu. Wyprowa-
dzono wszystkich mężczyzn z autobusów, 
w sumie ponad sto osób, i zaczęto strze-
lać. Niektórzy sami skakali w przepaść 
i około 14 z nich się uratowało.
Innym świadectwem jest książka Woj-
ciecha Tochmana „Jakbyś kamień jadła”. 
Kiedy dałem ją jednemu żołnierzowi, do-
stałem z powrotem dopiero po pół roku, 
ponieważ każdy po przeczytaniu dawał 
książkę następnemu.

Serbowie również ginęli w konflikcie bał-
kańskim. Jak tam wygląda obrzędowość 
pogrzebowa?
–  Tak, Serbowie także ginęli. 

Chciałbym jednak podkreślić, 
że najczęściej mówi się, że 
Serbom należy zarzucić 
ludobójstwo, natomiast 
Bośniakom zbrodnie 
wojenne. Serbowie 
dysponowali po pro-
stu większym poten-
cjałem broni, zabijali 
bezbronnych cywi-
lów. Natomiast jeśli 
chodzi o obrzędowość 
pogrzebową, nie sły-
szałem, żeby odbywały 
się podobne uroczy-
stości podkreślające ich 
straty w ludziach na wzór 
manifestacji pogrzebowych 
w Potoczarach. 

Jaki jest powszechny odbiór społeczny 
miejscowej ludności – czy ręka sprawie-
dliwości dosięgła zbrodniarzy wojen-
nych? 
–  Generalnie przyjmuje się – są to wieści 

ulicy – że władze bośniackie znają miejsce 
przebywania tych zbrodniarzy, podobnie 
jak było z Karadićem. Natomiast dopiero, 
gdy dochodziło do pewnych przetargów 
politycznych, ci ludzie stawali się „towa-
rem przetargowym” polityków. Prawdo-
podobnie miejsca przebywania pozosta-
łych z nich są znane, natomiast czeka się 
tylko na odpowiednie sytuacje polityczne, 
kiedy staną się oni taką właśnie „monetą 
przetargową”. 

Jak ksiądz ocenia obecną sytuację na 
Bałkanach? Czy jest możliwy negatyw-
ny rozwój wydarzeń i wybuch kolejnego 
konfliktu zbrojnego w tym zapalnym re-
gionie naszego kontynentu?
–  Sytuacja nie jest do końca zbyt optymi-

styczna. Tak, jak Chorwacja znajdowała 
się pod wpływem Cesarstwa Austro -Wę-
gierskiego i styl pewnego nowoczesnego 
myślenia, organizacji itd. daje się łatwo 
zauważyć, tak Bośnia i Hercegowina była 
głównie pod wpływem Imperium Osmań-
skiego i wciąż dominuje tam mentalność 
muzułmańska; ciągłe chandryczenie, szar-
panie, czasami bylejakość w organizowa-
niu czegokolwiek w myśl zasady: „prze-
wróciło się, niech leży”. Panuje ogromna 
korupcja, trzeba dać dużo w „kopercie 
wdzięczności”, żeby dostać to i owo. To są 
rzeczy, które opóźniają proces stabilizacji 
i rozwoju. Dlatego są napięcia i na szcze-
blu władzy, i na pozostałych poziomach aż 
do zwykłego człowieka. Myślę, że marsz 
Bośni i Hercegowiny w kierunku pewnej 
nowoczesności będzie nieco zwolnio-
ny, nawet w stosunku do innych państw 
byłej Jugosławii, ale wydaje się, że do wy-
buchu kolejnego konfliktu zbrojnego już 
nie dojdzie. Jednak na pełną stabilizację 
sytuacji w tym państwie i narodzie przyj-
dzie nam jeszcze długo poczekać.

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę.
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Święto łącznościowców i informatyków 

Uroczystoœci w Zegrzu

W intencji Wojsk Łączności, Biskup Polowy 
WP gen. dyw. Tadeusz Płoski celebrował 
Mszę św. w kościele p.w. Matki Bożej Fatim-
skiej w podwarszawskim Zegrzu.

Przybyłych gości powitał proboszcz, ks. płk 
Zenon Surma, kapelan Centrum Informatyki 
i Łączności w Zegrzu. Podziękował Biskupo-
wi Polowemu za przybycie i celebrowanie 
Mszy św. dla Wojsk Łączności. „Naszą mo-
dlitwą chcemy objąć wszystkich poległych 
łącznościowców wojny polsko-bolszewic-
kiej, II wojny światowej oraz tych, którzy słu-
żą w Polskich Kontyngentach Wojskowych” 
– powiedział ks. Surma.
W homilii Biskup Polowy przypomniał o róż-
norodności działań podejmowanych przez 

bryg. Janusz Sobolewski, obecny Komen-
dant Centralnego Węzła płk Ryszard Michta 
i jego poprzednicy oraz żołnierze-łączno-
ściowcy i informatycy. Najlepszym z nich 
wręczono wyróżnienia i odznaczenia resor-
towe. Przyznano także dyplomy za osiągnię-
cia sportowe. 
Kapelan Centralnego Węzła Łączności MON 
ks. płk Krzysztof Wylężek przekazał życzenia 
Ordynariusza Wojskowego Tadeusza Pło-
skiego skierowane do bohaterów uroczysto-
ści oraz udzielił wszystkim duszpasterskiego 
błogosławieństwa. 

Œwiêto £¹cznoœci 
w Garnizonie Sieradz

W Garnizonie Sieradz obchodzono Święto 
15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodze-
nia i 74. rocznicę powstania Garnizonu. Uro-
czystości rozpoczęła Msza św., sprawowana 
w kościele garnizonowym. Eucharystii prze-
wodniczył ks. prał. ppor. Józefa Frątczak, 
a koncelebrowali: ks. płk Krzysztof Wylężek, 
ks. Marian Morga, ks. ppor. Tomasz Błaszek 
i miejscowy proboszcz – ks. kan. ppłk Ze-
non Pawelak, który wygłosił Słowo Boże. 
Przywołując historię Garnizonu podkreślił, 
że żołnierze 15. SBWD są spadkobiercami 
chlubnych tradycji 31. Pułku Strzelców Ka-
niowskich. 
Dalsza część obchodów Święta Garnizonu, 
z uroczystą akademią, odbyła się w Teatrze 
Miejskim w Sieradzu, gdzie żołnierzom 
wyróżniającym się w służbie wręczono od-
znaczenia resortowe nadane przez Ministra 
Obrony Narodowej oraz okolicznościowe 
statuetki. Otrzymał ją również proboszcz 
parafii garnizonowej – ks. kan. ppłk Zenon 
Pawelak. 
Uroczystości rocznicowe zakończyły się kon- 
certem Reprezentacyjnego Zespołu Artysty- 
cznego Wojska Polskiego. Obchodom Świę-
ta towarzyszyła również wystawa sprzętu 
łączności i informatyki na Placu Papieskim 
przed Teatrem Miejskim. Zaprezentowały się 
na niej firmy z całej Polski, które produku-
ją nowoczesny sprzęt, również na potrzeby 
wojska. Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta i re- 
gionu, młodzieży szkolnej i zaproszonych 
gości. 

oprac. at

Święto Wojsk Łączności i Informatyki obchodzone jest co roku 18 października. Tego dnia świętują radiotelegrafiści i telefoniści, 
informatycy, obsługa central i pracownicy stacji pocztowych oraz wielu innych specjalistów.  
Datę tę wybrano na pamiątkę dnia, w którym w 1558 r. uruchomione zostało pierwsze połączenie pocztowe pomiędzy Kra-
kowem a Wenecją. Inicjatorem tego pierwszego, nowożytnego szlaku pocztowego był król Zygmunt II August, syn Zygmunta 
Starego i Bony. Król wyjaśnił, że powstaje ono (…) dla Naszej i poddanych Naszych wygody, abyśmy My i oni mogli przesłać listy 
do Włoch, jako też inne sprawy tam załatwiać”. 
Wojska łączności powstały wraz z odbudowywanym Wojskiem Polskim w 1918 r., w okresie odrodzenia niepodległego Pań-
stwa Polskiego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przeszły wiele przeobrażeń organizacyjnych i technicznych. Dzięki nim 
współczesny łącznościowiec dysponuje wysokospecjalistycznym, nowoczesnym sprzętem cyfrowym, skomputeryzowanym 
i obsługiwanym automatycznie.

Przybyłych gości powitał proboszcz, ks. płk 

Wojska Łączności i Informatyki. Podkreślił, 
że w sytuacjach kryzysowych, które zdarza-
ją się także podczas pokoju, to właśnie oni 
biorą na siebie ciężar związany z przekazy-
waniem i zapewnianiem informacji o zagro-
żeniach. „Jako kapelani zawsze będziemy 

wspierać waszą działalność 
poprzez łączność duchową” 
– powiedział.
W Eucharystii uczestniczyli 
m.in.: Dyrektor Generalny 
MON Jacek Olbrycht, gen. 
bryg. Andrzej Kaczyński, szef 
Zarządu Planowania Syste-
mów Dowodzenia i Łączno-
ści SG WP, gen. bryg. Wło-
dzimierz Nowak, gen. bryg. 
Mirosław Siedlecki, dowódca 
15. Brygady Wsparcia Dowo-
dzenia oraz płk Marek Sto-
larz, Komendant Centrum 
Szkolenia Łączności i Infor-
matyki w Zegrzu. Oprawę 

uroczystej celebry tworzył poczet sztanda-
rowy Centrum.
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel z okazji 
Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Centralny Wêze³ £¹cznoœci MON

Z okazji Święta łącznościowców i informa-
tyków uroczystości odbyły się w Centralnym 
Węźle Łączności Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Obecni byli m.in.: przedstawiciel 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. 
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 23 stycznia 1876 
roku w Stuttgarcie w zamoż-
nej rodzinie kupieckiej jako 
drugi syn Ruperta Mayera 
i Emilii z domu Wörle.

Studiował teologię i filozofię w Fryburgu, Mo-
nachium i Tybindze. Do seminarium wstąpił 
w Rottenburgu, a święcenia kapłańskie otrzy-
mał 2 maja 1899 roku. W 1900 roku wstąpił 
do jezuitów w Austrii. Nie mógł tego zrobić 
w swojej ojczyźnie, ponieważ zakon miał tam 
zakaz działania.
W 1912 roku osiedlił się w Monachium po-
święcając swoje życie jego mieszkańcom. Był 
duszpasterzem i opiekunem ludzi, którzy przy-
bywali tam w poszukiwaniu pracy i stawali się 
łupem wyzyskiwaczy. Założył wraz z dwoma 
kapłanami Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodzi-
ny wspierające najuboższych, a w szczególno-
ści pracujące kobiety. Posługę jego przerwała 
I wojna światowa. Został kapelanem wojsko-
wym i starał się być aniołem stróżem żołnie-
rzom walczącym na froncie Polski, Francji 
i Rumunii. Odznaczony najwyższym medalem 
niemieckiej wojskowości: Krzyżem Żelaznym 
pierwszego stopnia. Znany był z odwagi pozo-
stawania wraz z żołnierzami na pierwszej linii 
frontu w czasie bitew. W wyniku wybuchu gra-
natu stracił lewą nogę.
Po wojnie powrócił do Monachium i praco-
wał w parafii św. Michała. Szczególną posługę 
pełnił wśród najuboższych, których po wojnie 
znacznie przybyło. W tym okresie swojej po-
sługi kapłańskiej głosił 70 kazań i konferencji 

miesięcznie. Wprowadził w życie nowatorski 
pomysł odprawiania niedzielnych Mszy Świę-
tych na dworcu głównym w Monachium - dla 
wygody pasażerów. W 1919 roku poznał osobi-
ście Hitlera i ocenił go jako „wyjątkowego mów-
cę i podżegacza, który nie przywiązuje zbytniej 
wagi do prawdy”. Niemalże natychmiast też 
zaangażował się w walkę z ideologią narodowo 
socjalistyczną. W 1923 roku w Bürgerbraukeller 
witany był entuzjastycznymi brawami przez tłu-
my oczarowane przez Hitlera. Był już wówczas 
znanym i szanowanym kapłanem i myślano, że 
zamierza przyłączyć się „do sprawy”. On jednak 
w pierwszych słowach przemówienia stwierdził, 
że nie można być jednocześnie katolikiem i nazi-
stą. Czynił to otwarcie, narażając się na represje. 
Swoją niezgodę na tezy głoszone przez Hitlera 
wyrażał także na spotkaniach NSDAP próbując 
walczyć ze szkodliwymi przekonaniami w sa-
mym ich źródle.
Był główną postacią katolickiego ruchu oporu 
w Trzeciej Rzeszy w Monachium. Nazywano 
go „kulawym apostołem”, a jego sława szyb-
ko uczyniła z niego bardzo istotnego wroga 
dla NSDAP. Po 1933 roku i przejęciu przez nią 
władzy wydano Rupertowi Mayerowi zakaz 
głoszenia kazań. Przełożeni zakonni jednak 
popierali jego działalność i zostawili mu wolną 
rękę. Zakazu więc nie posłuchał.
Po raz pierwszy został aresztowany w 1937 
roku, ale wykonanie kary czasowo odroczono, 
licząc się z jego popularnością. Na prośbę prze-
łożonych przestał głosić kazania, ale gdy tylko 
posłyszał opinię Gauleitera (to tytuł nadawa-

Błogosławiony Rupert Mayer, prezbiter ny przywódcy NSDAP na danym terenie), że 
kapłanów wystarczy postraszyć więzieniem, 
a zaprzestaną swej działalności wywroto-
wej – powrócił do głoszenia. Został ponow-
nie aresztowany 5 stycznia 1938 roku, a rok 
później zesłany do obozu koncentracyjnego 
w Oranienburgu koło Berlina, pomimo faktu, 
że w tym czasie miał już 63 lata.
Hitlerowcy wiedzieli jednak, że zanim zabiją 
jego, muszą zabić jego sławę. Kiedy więc stan 
zdrowia Ruperta Mayera gwałtownie się po-
gorszył na skutek obozowych warunków życia 
- wypuścili go i internowali w benedyktyńskim 
opactwie w Ettal. W ten sposób przynajmniej 
uniknęli jego rozsławienia jako męczennika. 
Z kolei on sam pozostał z bolesną świadomo-
ścią, że wielu jego rodaków, niemających aż 
tak sławnego imienia, umiera w obozach, pod-
czas gdy on jest bezradny.
W 1945 roku amerykańskie wojska odbiły 
klasztor z rąk hitlerowskich, a Rupert Mayer 
korzystając z odzyskanej wolności powrócił do 
Monachium do działalności duszpasterskiej. 
Starał się w niej przekonać ludzi, by nie sądzili 
siebie nawzajem i żyli w pokoju.
Umarł podczas celebracji Eucharystii w dniu 
Wszystkich Świętych 1945 roku. Bezpośred-
nią przyczyną jego śmierci był atak serca. Zo-
stał beatyfikowany 3 maja 1987 roku przez 
Jana Pawła II. Szkoła jego imienia znajduje się 
w Pullach koło Monachium przy ul. Pater Ru-
pert Mayer. Początkowo w tej samej miejsco-
wości, przy tej samej ulicy, znajdowały się jego 
ziemskie szczątki. Później jednak, z uwagi na 
duży ruch pielgrzymów, przeniesiono je do 
Monachium.                                     (brewiarz)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Długo nie zgadzał się na 
to publiczne świadectwo. 
Na podzielenie się najin-
tymniejszym z ludzkich 
doświadczeń – doświad-

czeniem wiary w Jezusa Chrystusa. Dopiero 
gdy jego książki zaczęły trafiać aż „na krań-
ce ziemi”, a publicystyka wywoływała coraz 
większy rezonans, po latach dojrzewania 
w wierze, uznał, że to właściwy moment. 
Włoski dziennikarz, autor pierwszego wy-
wiadu z Janem Pawłem II „Przekroczyć próg 
nadziei” Vittorio Messori w pasjonującej 
rozmowie-rzece z Andreą Torniellim mówi 
dzisiejszemu światu, dlaczego wierzy.

To książka na miarę otwierania oczu, weryfi-
kowania kłamstw, wmówień, stereotypów na 
temat Kościoła Katolickiego, które promują 
dziś tak agresywnie rzecznicy „politycznej po-
prawności”. To świadectwo tym cenniejsze, że 
pochodzi od człowieka, który nie wyssał wia-
ry z mlekiem matki. Przeciwnie wychował się 
w rodzinie antyklerykalnej, o nastawieniu anty-

„Dlaczego wierzę”

katolickim. Intelektualne wyposażenie wyniósł 
ze środowisk zdecydowanie laickich.
Nie zdarzyło mi się dotąd przeczytać równie 
poruszającego wyznania o wielkie tajemnicy, 
jaką jest łaska wiary. Nie ma w tych wypowie-
dziach nic z taniego sentymentalizmu, przeciw-
nie – wielka precyzja i uczciwość intelektualna. 
Zanim (po doświadczeniu nawrócenia) chwycił 
za pióro, by napisać swoją pierwszą książkę 
o tematyce religijnej, światowy bestseller 
(o którym oczywiście milczą świeckie media) 
„Opinie o Jezusie”, przez 12 lat przygotowywał 
się studiując źródła. W czasach niesłychanej 
powierzchowności dziennikarskiej, żeby nie 
powiedzieć ignorancji, ten włoski dziennikarz 
sięga głębi, z której wydobywa skarby. Skarby 
niedostępne dla tych wszystkich, którzy żyją 
sensacjami dnia, preparowanymi przez tablo-
idy, pijarowców i ideologów.
Nie ma chyba współcześnie równie wiarygod-
nego i przekonującego świeckiego apologety 
katolicyzmu, świadomego swego powołania 
i miejsca w Kościele, niż Vittorio Messori.
Gdy niektórzy postępowi teologowie znaleź-

li się po Soborze Watykańskim II na granicy 
odstępstwa od wiary w Jezusa, on student 
z Turynu, „zaczadzony” dotychczas Sartrem 
i jego beznadzieją egzystencjalną, znalazł 
w tym samym czasie największy skarb swojego 
życia – Chrystusa. A właściwie to Chrystus do-
tknął jego spragnionego Prawdy serca.
Idąc pokornie drogą wiary i rozumu ten wielki 
chrześcijański erudyta odkrył kolejny skarb – Ma-
ryję. To Jej poświęcił jedną z najpiękniejszych 
książek o kulcie Maryjnym, tak zdyskredytowa-
nym, przez pseudointelektualistów i „siewców 
kompleksów”. Ta książka to „Opinie o Maryi”.
Nieprzypadkiem Kardynał Nagy, bliski przyjaciel 
Jana Pawła II, nazwał książkę „Vittorio Messo-
ri. Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary” 
– darem nieba dla naszych czasów. O tym, że to 
określenie adekwatne do zawartości, przekona-
ją się po tej pasjonującej lekturze i chwiejący się 
w wierze, i wszyscy ludzie dobrej woli, których 
człowieczeństwo nie skarlało. Bo nadal pytają 
o Prawdę, nie zadowalając się jej gazecianymi 
pozorami.        

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Dla chwiejnych wierzących oraz uczciwie poszukujących Prawdy 
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Uroczystość
 Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest nam 
dana, aby uzmysłowić głęboką prawdę 
o świętych obcowaniu. Szczęśliwcy, którzy 
oglądają już Boga twarzą w twarz, wzywa-
ją nas, abyśmy podążali ich śladem, drogą 
wąską i stromą, „najeżoną” przeciwnościa-
mi, ale za to prowadzącą do pełnego, życio-
wego sukcesu – wieczności z Bogiem. Ob-
cując z Wszechmocnym mogą także okazać 
się dla nas  na tej drodze bardzo pomocni 
i skuteczni w sprawach, których sami po 
ludzku nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Do-
brze jest więc zbudować więź duchową i żyć 
w zażyłości z tymi, którzy osiągnęli już zba-
wienie, a więc mogą poszczycić się „wpły-
wami u Szefa”. 
Nie wszyscy święci są rozpoznani tu na 
ziemi, nie wszystkie  życiorysy świętych są 
oznaczone oficjalną pieczęcią Kościoła, któ-
ry uroczystym aktem potwierdza przynależ-
ność do społeczności świętych, wskazując 
ich za bezsprzeczny wzór do naśladowania. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych wspo-
minamy także całe rzesze bezimiennych 
świętych, powszechnie nieznanych. Dzień 
Wszystkich Świętych mówi nam, że świętość 
nie jest czymś nieosiągalnym i niedostęp-
nym dla zwykłego człowieka. Święci nie są 
żadnymi nadludźmi, żadnymi nadzwyczaj-
nymi i nieosiągalnymi istotami. Św. Jose-

maria Escriva podkreślał: „Święci 
są tacy jak my, święci są pośród 
nas. Prawdziwe historie życia 
chrześcijańskich bohaterów są jota 
w jotę podobne do naszych: wal-
czyli i przegrywali, aby potem od 
nowa, ze skruchą, znów rozpocząć 
walkę”.
Świętość można osiągnąć na wiele 
sposobów, bo też i każdy ze świę-
tych żył w różnych czasach, epo-
kach, uwarunkowaniach, miał inne 
usposobienie, charakter... Łączy ich 
jednak wspólny cel, jaki udało im się zdo-
być – udowodnili swoją wierność powołaniu 
i wytrwałość. Zdobyli  stromy szczyt poko-
nując własne egoizmy, wygodnictwo, leni-
stwo, a nade wszystko największego wroga  
człowieka – grzech pychy, który każe mu od-
wracać spojrzenie od Stwórcy i kierować je 
na siebie samego, jako ostateczny cel wszel-
kich zamierzeń i działań. 
Spośród wszystkich dróg prowadzących do 
świętości, z których każda pnie się w górę, 
ale własnym, niepowtarzalnym szlakiem, 
człowiek musi odnaleźć tę jedyną, prze-
znaczoną właśnie dla niego. To sam Bóg 
zawezwie go na ten szlak, wspomagając 
go swoim potężnym ramieniem. Wsparciem 
mogą także okazać się święci, o ile ich o to 

poprosimy. Także droga z pewnością będzie 
trudna, bo prowadząca pod prąd tego świa-
ta, ale za to w dobrym towarzystwie. 
Przy tej wspinaczce człowiekowi najbardziej 
zagraża pycha, która może okazać swoje 
oblicze na różne sposoby, a jednym z nich 
jest pokusa uznania własnej drogi za najlep-
szą i – co za tym idzie – chęcią narzucania 
jej innym, jako tej właściwej. A to jest już 
stawianiem się w roli samego Stwórcy, pro-
wadzącego ludzi do zbawienia. 
Każda z dróg, o ile wytycza ją sam Bóg, 
jest równorzędna, a wszystkie razem two-
rzą piękną mozaikę różnorodności, w której 
musimy znaleźć nasz, osobisty szlak prowa-
dzący do zbawienia.

Anna Tokarska 

1 listopada ruszymy tłumnie na cmentarze, na groby naszych bliskich, 
aby w chwili ciszy i zadumy pochylić się nad tymi, którzy przekroczyli już 
granicę życia. Dzisiaj możemy im ofiarować naszą pamięć i modlitwę. Ale 
oni także niosą nam pomoc, wstawiając się za nami i naszymi ziemskimi 
sprawami. Jest to więc wzajemny łańcuch dobrych powiązań.
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Modlitwa Anioł Pański z Papieżem
W niedzielne południe, 18 października, na 
placu św. Piotra w Rzymie zgromadziło się kil-
ka tysięcy wiernych, a wśród nich pielgrzymi 
z parafii wojskowej z Bydgoszczy, aby razem 
z papieżem Benedyktem XVI odmówić modli-
twę Anioł Pański.

Ojciec święty zwrócił się do pielgrzymów przybyłych 
z Polski tymi słowami: „Bracia i Siostry, Drodzy Pola-
cy! „W jego świetle będą chodziły narody”. W duchu 
motta tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego pro-
simy w modlitwie, by cała wspólnota ludzka została 
oświecona światłem Chrystusa. Niech Jego Ewangelia 
pomoże ludziom na wszystkich kontynentach stać się 
jedną wielką rodziną, by wszyscy odnaleźli w Bogu mi-
łującego Ojca. Dziękując wam za duchową i material-
ną pomoc misjom, z serca wszystkim błogosławię”.
W niedzielę pątnicy nawiedzili jeszcze Polski Cmen-
tarz Wojskowy na Monte Cassino, gdzie uczestniczyli 
we Mszy św. sprawowanej przez ks. kpt. Krzysztofa 
Karę – opiekuna pielgrzymki. Nawiedzili także sank-
tuarium św. Franciszka i św. Klary w Asyżu oraz miej-
sca związane z bojowym szlakiem II Korpusu Polskie-
go we Włoszech.

Ks. mjr Paweł Piontek

Pewnie niektórzy widzowie pamiętają satyryczną komedię Juliusza Machulskiego 
z okresu późnego PRL o przewrotnym tytule „King size” (Królewski wymiar). Zaszu-
fladzeni przez nadszyszkowników mieszkańcy dziwnego kraiku o nazwie Szuflandia, 
wydostają się w finale ze swoich szuflad, by oniemieć i zachłysnąć się „monstrual-
ną” wolnością, której symbolem jest… Pałac Kultury i Nauki, dawniej im. Stalina.

Im dłużej przyglądam się naszej 20 lat temu 
odzyskanej wolności, tym wyraźniej jawi mi 
się ten znajomy „strzelisty” kształt. Przy czym 
strzelistość tego pałacu ma większy związek 
ze śmiercionośnymi strzałami z „Aurory” niż 
strzelistością gotyckich katedr, wskazują-
cych na Pana Boga. Ten pałac nad pałacami 
– wyraz gigantomanii i pychy komunizmu, 
który miał zwyciężyć i prześcignąć… Tego, 
Który jest. Pół biedy, gdyby chodziło tylko 
o te pretensjonalne mury, nazywane „upior-
nym snem cukiernika”. Mury jak mury – prę-
dzej czy później runą. Gorzej z włodarzami 
tego i innych pałaców, skrojonych już oczy-
wiście na modłę co najmniej „hamerykańską” 
– jak się mawiało w PRL – bądź brukselską.
Architekta można zmienić, żeby zaspokoił 
postępowe gusta starych właścicieli. Można 
nawet pozmieniać nazwy ulic, przy których 
wyrosną rezydencje. Ale to wszystko tylko 
zewnętrzny sztafaż. Trzeba przecież jakoś 
upozorować zmiany. Cieszcie się, macie 
wolność: możecie mówić i pisać, co chcecie. 
Śmiać się, a nawet rechotać… coraz bezmyśl-
niej. Niezmienny pozostał sam rdzeń, samo 
sedno. Mentalność panów wszechświata 
i okolic.
– Wydaje im się, że rządzą, a od 20 lat nie 
udało im się nawet zmniejszyć nam emerytur 

– oświadczył publicznie jeden z nich, z nie-
ukrywaną ironią i butą.
Ten sam, który dotąd unika jakiejkolwiek od-
powiedzialności za sprawstwo kierownicze 
wielu morderstw z okresu PRL m.in. Grzego-
rza Przemyka i ks. Jerzego Popiełuszki. 
Sprawa podsłuchów rozmów dziennikarzy, 
zaprzyjaźnionych z Wojciechem Sumlińskim, 
który przy grobie Księdza Jerzego próbował 
odebrać sobie życie – to wierzchołek góry 
lodowej. Okazuje się, że w Polsce do podsłu-
chiwania obywateli są uprawnione: Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wy-
wiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Policja (w tym Centralne Biu-
ro Śledcze), Straż Graniczna, Służba Wywiadu 
Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Wywiad Skarbowy i Żandarmeria Woj-
skowa. Proces kumulacji władzy służb spe-
cjalnych, które w państwie rzekomo wolnym 
i demokratycznym rozszerzają swoje wpływy 
– to wizja państwa totalitarnego. Tym bardziej 
złowieszcza, że wiele tych służb zmieniło tyl-
ko nazwy, a ich funkcjonariusze działają we-
dle starych komunistycznych „sprawdzonych” 
scenariuszy. 
Mogłam się o tym przekonać ostatnio na 
spotkaniu w Domu Wolnego Słowa z red. 
Wojciechem Sumlińskim, który w książce „Kto 

naprawdę Go zabił” i „Teresa, Trawa, Robot” 
ujawnił, jak to nadal robią. Panowie wcale nie 
w ciemnych okularach z podniesionym koł-
nierzami, jak oswojony szpieg z krainy dresz-
czowców. 
Dziś on, jutro, ja i ty możemy stać się ofiarą 
„kombinacji operacyjnej”. Cezar skinął pal-
cem…?
A my róbmy swoje, nie dajmy się zniewolić. 
Prawda jest nieśmiertelna i tylko jej warto słu-
żyć. Tak jak Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Prymas 
Wyszyński, Jan Paweł II .

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Szuflandii czar? Fe l ieton
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W pierwszym dniu zjazdu, 15 października, 
w Osjakowe pod przewodnictwem Metropo-
lity Częstochowskiego abp. Stanisława No-
waka kapłani celebrowali Mszę św. w setną 
rocznicę powstania miejscowego kościoła. 
Następnie kapłani udali się na Jasną Górę, 
gdzie w czwartek uczestniczyli w Apelu Ja-

snogórskim. W drugim dniu sprawowali 
Mszę świętą pod przewodnictwem Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji Częstochow-
skiej Bp. Jana Wątroby, który także zna do-
świadczenie odbycia służby wojskowej jako 
kleryk. 
Biskup Jan Wątroba wygłosił okolicznościo-

we kazanie, w którym 
wyraził uznanie za 
wierność Chrystusowi 
i Kościołowi dla ów-
czesnych kleryków, 
a dzisiaj w większości 
kapłanów przeżywają-
cych srebrne jubileusze 
kapłańskiego posługi-
wania. W Jubileuszo-
wym spotkaniu uczest-
niczył także ks. prał. 
Zbigniew Bąkowski, 
który przez wiele lat 
był duchowym opieku-
nem kleryków-żołnie-
rzy w Brzegu. 
Do wszystkich kapła-
nów, uczestników zjaz-
du okolicznościowy list 

skierował Biskup Polowy Wojska Polskiego 
Tadeusz Płoski.
– W dniu rocznicy chciałbym wraz z Wami 
podziękować Panu Bogu za Wasze powoła-
nie, które potrafiliście nie tylko chronić, ale 
także, a może przede wszystkim, rozwijać. 
Waszą obecność w wojsku należy przyjąć 
jako dar Bożej łaski, który pozwolił na nowo 
rozpoznać życiowe powołanie i umocnić de-
cyzję o wyborze życia kapłańskiego – napisał 
Biskup Polowy.
W odczytanym liście Biskup Tadeusz Płoski 
podziękował kapłanom za „świadectwo 
trwania w wierze i wierność Chrystusowe-
mu Krzyżowi”. – Jestem niezwykle rad, że 
mimo upływu lat, czujecie więź wspólnego 
doświadczenia, które było naznaczone po-
gardą dla Waszego młodego, szlachetnego 
życia i Waszych wyborów, w których ponad 
siebie stawialiście Pana Boga i Jego wolę. 
...Jesteście jedną rodziną, która wyrosła 
z pnia Bożego i wydała owoce służby Bogu, 
Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie – napisał Or-
dynariusz wojskowy.
Warto dodać, że Ci kapłani przeżyli w kosza-
rach wybór kard. Karola Wojtyły, na Papieża 
i byli ostatnim poborem, który pełnił służbę 
wojskową przez pełne dwa lata. Organizato-
rem zjazdu był ks. Zdzisław Simiński – pro-
boszcz parafii w Osjaku.

Ks. Kazimierz Fąfara

30. rocznica zakończenia służby wojskowej alumnów-żołnierzy
Przez dwa dni kapłani z całej Polski wspominali 30. rocznicę zakończenia odbywa-
nia zasadniczej służby wojskowej, którą pełnili w specjalnej jednostce wojskowej 
w Brzegu n/Odrą, w latach: 1977-1979. 

Otwarcie wystawy o posłudze polskich misjonarzy w Kongo

– Dziś w wielu krajach Afryki zdobycze naszej 
cywilizacji są znane, ale dla wielu niedostęp-
ne ze względu na koszty bądź odległości. 
Brakuje czystej wody, lekarstw, żywności, 

droga do płatnej szkoły wynosi często kilka-
dziesiąt kilometrów. Ciągle żywe są dawne 
wierzenia i uprzedzenia, które w każdym 
nieszczęściu upatrują czarów i uroków, za 

które trzeba ukarać winnego rzucenia ich 
– to choćby przykład dziewczynki z domu 
dziecka w Kinshasie, którą rodzice posądzi-
li o czary, poparzyli wrzątkiem i wyrzucili 
z domu – mówił ks. Tomasz.
– Obecnie przeszło 900 naszych rodaków 
posługuje na kontynencie afrykańskim, nie 
tylko niosąc Chrystusa, ale w równej mierze 
troszcząc się o edukacje poprzez zakładanie 
szkół przyparafialnych, tak jak czyni to ks. 
Edward Ryfa w Czadzie, czy ucząc zawodu, 
jak ma to miejsce w Kongo, gdzie ks. Franci-
szek Wojdyła założył szkołę krawiectwa dla 
dziewcząt. Warto podkreślić zaangażowanie 
w zakresie opieki medycznej i tutaj przykład 
diecezji tarnowskiej, która ufundowała i pro-
wadzi szpital w Republice Środkowej Afryki 
– dodaje kapelan. 
Wystawa wzbudziła żywe zainteresowanie 
i po wszystkich Mszach wierni tłumnie gro-
madzili sie przy sztalugach podziwiając zdję-
cia z Czarnego Lądu. Autor zdjęć wszystkim 
ciekawskim długo jeszcze opowiadał o zwy-
czajach i niezwykłościach Afryki.
W kolejnym tygodniu wystawa powędruje 
do sali tradycji 1 Śląskiej Brygady Rakieto-
wej w Bytomiu, gdzie trudne warunki życia 
w krajach Afryki, będą mogli podziwiać słu-
żący tu żołnierze.

ks. mjr Tomasz Paroń

Tydzień misyjny w kościele garnizonowym w Katowicach rozpoczął się prezen-
tacją okolicznościowej wystawy przedstawiającej posługę polskich misjonarzy 
w  Kongo, Czadzie i Republice Środkowej Afryki. W okolicznościowym kazaniu 
ks. Tomasz Paroń dzielił się swoimi przeżyciami i opisywał warunki życia we wspo-
mnianych krajach Afryki, w których przyszło mu służyć będąc wraz z polskimi 
żołnierzami w misjach pokojowych. 
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Jasna Góra
Głównym motywem tegorocznej pielgrzym-
ki polskich kobiet do narodowego sanktu-
arium 17 października 2009 r., odbywającej 
się w Roku Kapłańskim, było dziękczynienie 
za kapłanów i zawierzenie ich Maryi.
Po raz pierwszy w corocznej Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Kobiet na Jasną Górę 
uczestniczyły przedstawicielki Ordynariatu 
Polowego.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w ja-
snogórskim Wieczerniku, której przewod-
niczył i homilię wygłosił Bp Jan Wątroba 
– Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Kobiet.
Po Mszy św. o godz. Pątniczki uczestniczyły 
w Modlitwie Anioł Pański, a po niej rozpo-
częła się konferencja formacyjna „Wdzięcz-
ność Bogu za Jego kapłanów”, którą wy-
głosiła pani Maria Wilczek, założycielka 
i honorowy prezes Polskiego Związku Ko-
biet Katolickich, a obecnie redaktor naczel-
na miesięcznika „List do Pani”.
W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Aktu zawierzenia polskich kobiet, ich rodzin, 
ich modlitewnej troski o kapłanów dokonał 
Biskup Wątroba, a modlitwę zawierzenia 
poprowadziła Maria Wilczek. O godzinie 
15 Drogę Krzyżową, poświęconą sprawie 
świętości życia, poprowadził ks. prałat 
Tomasz Król.                                           esj

Szczecin – Dąbie
W Szczecinie-Dąbiu odbyły się 14 października uroczystości pogrzebowe kaprala Szymona Graczy-
ka, który poległ w Afganistanie. Mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. 
Przed rozpoczęciem Eucharystii odczytano decyzję prezydenta Lecha Kaczyńskiego o odznaczeniu 
Szymona Graczyka Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu oraz 
decyzję ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha o pośmiertnym awansowaniu żołnierza ze 
stopnia stopnia szeregowego na stopień kaprala.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego oraz duchowni diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej. Trumna z ciałem kapr. Szymona Graczyka okryta była polską flagą.
W uroczystościach pogrzebowych obok rodziny i przyjaciół poległego uczestniczyli przedstawicie-
le władz wojskowych i cywilnych. Obecni byli żołnierze Garnizonu Szczecińskiego.
Kaparal Szymon Graczyk poległ 9 października podczas zamachu dokonanego na konwoju na 
terenie prowincji Wardak. Wraz z nim zginął kapr. Radosław Szyszkiewicz. Obaj polegli byli żołnie-
rzami V zmiany Polskich Sił Zadaniowych. W kraju służyli w 5. pułku inżynieryjnym w Szczecinie.

Kes

Iwanowice
„Terroryzm boi się solidarności, dlatego gardzi ludzkim życiem. W zakrwawionej historii naszych 
dni dają wszystkim lekcję ewangelicznego pokoju. Ewangelii pokoju nie udowadnia się, lecz uka-
zuje, płacąc za nią osobiście” – mówił Biskup Polowy w czasie Mszy św. pogrzebowej w intencji 
śp. kpr. Radosława Szyszkiewicza, tragicznie zmarłego 9 października w Afganistanie.
Uroczystą Eucharystię w kościele parafialnym w Iwanowicach, koncelebrowało liczne grono kapła-
nów, a wśród nich m.in.: ks. płk Stanisław Szymański, dziekan ŚOW, ks. płk Bogdan Radziszewski, 
proboszcz parafii garnizonowej w Kaliszu, ks. mjr Piotr Łuński, proboszcz parafii garnizonowej 
w Żarach, ks. mjr Andrzej Migała, kapelan garnizonu Leszno oraz kapłani miejscowej diecezji.
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich st. szeregowy Radosław Szyszkiwicz został pośmiertnie 
mianowany na stopień kaprala, a Prezydent RP Lecha Kaczyński pośmiertnie nadał mu Krzyż Ka-
walerski Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdę Afganistanu. Aktu dekoracji dokonał szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło.
Obecni byli także Szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor, Dowódca Operacyjny Sił 
Zbrojnych gen. broni Bronisław Kwiatkowski oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie 
(w którym służył kpr. Radosław Szyszkiewicz), płk dypl. Jerzy Szcześniak. W ostatniej drodze towa- 
rzyszyli poległemu żołnierzowi rodzina oraz koledzy z jednostki.                                                 at

Bytom
Żołnierze 1. Śląskiej Brygady Rakietowej OP 
obchodzili 16 października swoje święto. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. ce-
lebrowaną przez kapelanów wojskowych: 
ks. płk Mirosława Sułka, ks. mjr Tomasza 
Paronia i ks. mjr rez. Krzysztofa Strauba. 
W homilii ksiądz Sułek przypomniał spo-
tkania naszego rodaka Jana Pawła II z woj-
skiem w czasie jego pontyfikatu w dniu kie-
dy wspominamy 31. rocznicę jego wyboru 
na stolice Piotrową, następnie nawiązał do 
chlubnych kart z historii brygady w czasie jej 
57 lat istnienia.
W dalszej części uroczystości odbyła się 
uroczysta zbiórka, podczas której wręczono 
odznaczenia resortowe i nominacje na wyż-
sze stopnie wojskowe. Wojewoda śląski pan 
Zygmunt Łukaszczyk złożył życzenia stanom 
osobowym brygady na ręce dowódcy gen. 
bryg. Andrzeja Łosińskiego.
Dzień święta brygady połączony był z moż-
liwością zwiedzania koszar i zapoznania się 
z wyposażeniem i uzbrojeniem przeciwlotni-
czym, z czego najbardziej cieszyły się dzieci 
z bytomskich szkół. Uroczystości zakończył 
koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.                     tp

Włodawa
Pierwsza część uroczystości otwarcia i poświęcenia mostu na rzece Włodawce we Włodawie odby-
ła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, noszącym imię 2. Mazowieckiej Brygady Saperów. 
W Zespole Szkół odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po jego zakończeniu 
w holu szkoły została odsłonięta, a następnie poświęcona przez Biskupa Polowego WP, tablica 
upamiętniająca 30. lecie nadania tej szkole imienia 2. Mazowieckiej Brygady Saperów.
Następnie cała społeczność szkolna, jak również żołnierze z 2. Brygady Saperów oraz mieszkańcy 
Włodawy uczestniczyli w kościele św. Ludwika, w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem 
Ordynariusza Wojskowego, w intencji uczniów, grona pedagogicznego i saperów, którzy wybudo-
wali most łączący dwa brzegi miasta.
Po Eucharystii wszyscy uczestniczy przeszli nad rzekę Włodawkę, gdzie odbyło się uroczyste otwar-
cie i poświęcenie przeprawy przez Biskupa Polowego WP. Most został wybudowany przez żołnie-
rzy 1 batalionu drogowo-mostowego z Dęblina.                                                                          Jo
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„Św
iat pełen jest drogich nieobecnych”.

Fiodor Dostojew
ski




