
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XVIII nr 19 (390) 1-15 l istopada 2009 r.Rok XVIII nr 19 (390) 1-15 l istopada 2009 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

„Pragnę, aby jednym z działań służących zachowaniu i pogłębieniu 
tego, co było oraz wzrostowi tego, co będzie, było zwołanie pierwszego 
w historii Ordynariatu Polowego w Polsce Synodu Diecezjalnego” 

+ Tadeusz Płoski
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Liturgia
Koœcio³a

18 listopada – wspomnienie
bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
i męczennicy
Prosta, skromna ale Wielka męczennica. Ka-
rolina wierna nauce Chrystusa, w obronie 
swej czci i honoru poświęciła swoje bardzo 
młode życie. Poświęciła i zyskała o wiele wię-
cej niż mogła sobie wyobrazić. Jak ów ewan-
geliczny dobry sługa, który pomnażał swoim 
życiem i postępowaniem dobro otrzymane 
od swego Pana. A ja? Odważny jestem by 
podjąć trud pomnażania Bożego dobra?

22 listopada – Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata
Chrystus Wodzem. Chrystus Królem. Chry-
stus, Chrystus Zbawca Nasz. Pieśń radości 
ale i wielkie zobowiązanie. Jeśli słowami 
uznajemy Go za Naszego Zbawcę, to czemu 
tylekroć czyny mijają się z rzeczywistością? 
A może to miłe i przyjemne, ale tylko 
w pieśni, która nie odzwierciedla mojego 
wnętrza? Uczyń Panie jedność mojej mowy 
i mego życia, byś zawsze i wszędzie był Pa-
nem mego losu.

29 listopada – 1 Niedziela Adwentu
Czas radości na Boże Narodzenie rozpoczę-
ty. Jak dzieci wyczekujemy i pragniemy tych 
wielkich rzeczy. Ale równocześnie to czas 
wytężonej pracy, by nie przespać, by wyko-
rzystać okazję, okazję na bycie lepszym, na 
wyłuskanie ze swego życia tego co piękne, 
szczere i godne podziwu, a wykreślenie i od-
rzucenie wszystkiego, co może oddalić nas 
od radości Bożonarodzeniowej – wiecznej 
i ostatecznej.

30 listopada – Święto św. Andrzeja 
Apostoła i męczennika
W zwykły, można powiedzieć nieszczególny 
sposób Andrzej został powołany. Ale ta-
kie jest właśnie powołanie, ciche spokojne 
i ostateczne. Powołanie do wyłącznej dys-
pozycji Boga. Ofiarowanie drogi, która mnie 
i ciebie doprowadzi do zbawienia, szczęścia. 
Trzeba tylko chcieć i być otwartym. On zrobi 
resztę, a nie pożałujesz.

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LISTOPAD
Aby wierzący różnych religii, dzięki świadectwu życia i braterskiemu dialogowi, jasno 
ukazywali, że imię Boga jest zwiastunem pokoju.

Drodzy bracia i siostry!

Niedziela dzisiejsza zbiega się z uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych, która wzywa Ko-
ściół pielgrzymujący na ziemi do wstępnego 
zakosztowania niekończącego się święta we 
Wspólnocie Niebieskiej i do ożywienia na-
dziei na życie wieczne.
Mija w tym roku czternaście stuleci od kiedy 
Panteon – jeden z najstarszych i najbardziej 
znanych zabytków rzymskich – oddany zo-
stał do kultu chrześcijańskiego i poświęcony 
Maryi Pannie oraz wszystkim Męczennikom: 
„Sancta Maria ad Martyres”. W ten sposób 
świątynia wszystkich bóstw pogańskich 
przeznaczona została na miejsce wspomnie-
nia tych, którzy – jak mówi księga Apokalip-
sy – „przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”. 
Celebrowanie wszystkich męczenników zo-
stało następnie rozszerzone na wszystkich 
świętych, „wielki tłum, którego nie mógł 
nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków” – jak pisze tenże 
św. Jan. W tym Roku Kapłańskim ze szcze-
gólną czcią pragnę przypomnieć świętych 
kapłanów, zarówno tych, których Kościół 

kanonizował, stawiając ich za wzór cnót du-
chowych i duszpasterskich, jak i tych – znacz-
nie liczniejszych, którzy znani są Panu. Każdy 
z nas zachowuje we wdzięcznej pamięci 
któregoś z nich, kto pomógł nam wzrastać 
w wierze i dał odczuć dobroć i bliskość Boga.
Jutro z kolei czeka nas doroczne Wspomnie-
nie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Chciał-
bym zachęcić do przeżywania tego święta 
w autentycznym duchu chrześcijańskim, to 
jest w świetle, jakie płynie z Tajemnicy Pas-
chalnej. Chrystus umarł i zmartwychwstał 
oraz otworzył nam przejście do domu Ojca, 
Królestwa życia i pokoju. Ten, kto podąża za 
Jezusem w tym życiu, przyjęty jest tam, gdzie 
On nas poprzedził. Kiedy zatem odwiedzamy 
cmentarze, pamiętajmy, że tam, w grobach, 
spoczywają tylko doczesne szczątki naszych 
bliskich w oczekiwaniu na ostateczne zmar-
twychwstanie. Dusze ich – jak powiada 
Pismo – już „są w ręku Boga” (Mdr 3, 1). 
Dlatego najwłaściwszym i najskuteczniej-
szym sposobem uczczenia ich jest modlitwa 
za nich, ofiarowanie aktów wiary, nadziei 
i miłości. W łączności z Ofiarą euchary-

styczną możemy wstawiać się za ich 
wiecznym zbawieniem i doświadczyć 
najgłębszej jedności, w oczekiwaniu 
na wspólne spotkanie, by cieszyć się 
na zawsze Miłością, która stworzyła 
nas i odkupiła.
Drodzy przyjaciele, jak piękne i pocie-
szające jest obcowanie świętych! Jest 
to rzeczywistość, która nadaje inny 
wymiar całemu naszemu życiu. Nigdy 
nie jesteśmy sami! Należymy do „to-
warzystwa” duchowego, w którym 
panuje głęboka solidarność: dobro 
każdego służy wszystkim i odwrotnie 
– wspólne szczęście promieniuje na 
jednostkę. Jest to tajemnica, której 
w jakieś mierze zaznać możemy 
już na tym świecie, w rodzinie, 
w przyjaźni, a zwłaszcza w ducho-
wej wspólnocie Kościoła. Niechaj 
Najświętsza Maryja pomoże nam po-
dążać szybko drogą świętości i oka-
że się Matką miłosierdzia dla dusz 
zmarłych.

Benedykt XVI,
1 listopada 2009,

Uroczystość Wszystkich Świętych

Na okładce:
Katedra Polowa WP, 
28 października 2009 r. – Inauguracja 
Synodu Ordynariatu Polowego WP.
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Modlitwa i wdzięczność

– Gromadzimy się wokół ołtarza, mówił 
m.in. na wstępie Biskup Płoski, by dzięko-
wać Panu Bogu za 90. lat posługi Ordynaria-
tu Polowego i pięć lat mojej posługi. Biskup 
(jubilat i solenizant) – powitał licznie zgro-
madzonych przedstawicieli służb munduro-
wych oraz gości. Pozdrawiając przedstawi-
cieli mediów, m.in. Telewizję Niepokalanów 
i Trwam, złożył życzenia imieninowe O. Tade- 
uszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Ma-
ryja.
Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot 
odczytał dekret Biskupa Polowego gen. dyw. 
Tadeusza Płoskiego, ogłaszający otwarcie 
pierwszego w historii Synodu Ordynariatu 
Polowego w Polsce. W imieniu Prezydenta 
RP list do uczestników uroczystości odczy-
tał kapelan Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
ks. prałat Roman Indrzejczyk.
W homilii Nuncjusz Apostolski Abp Józef Ko-
walczyk wskazał na źródła szacunku, jakim 
Kościół otaczał Apostołów. Byli oni świad-
kami nauczania, męki i zmartwychwstania 
Pana Jezusa oraz tymi, którzy przekazali 
nam Jego nauczanie.
Nawiązując do Ewangelii o powołaniu 12. 
Apostołów, podkreślił znaczenie modlitwy 
przed ważnymi wyborami, przed podjęciem 

o duszpasterstwie wojskowym, przemyśleli 
i zweryfikowali swoje wypowiedzi w świe-
tle Bożej prawdy. – Dar mądrości zdobywa 
się na modlitwie, a wojskową sprawność, 
musztrę, posługiwanie sprzętem wojsko-
wym ćwiczy na poligonie, podkreślił.
W imieniu Papieża Benedykta XVI Nuncjusz 
Apostolski Abp Józef Kowalczyk podzię-
kował Biskupowi Polowemu gen. dyw. Ta-
deuszowi Płoskiemu za inicjatywę zwoła-
nia Synodu. – Synod ma odpowiedzieć na 
ważne pytania – to plan wspólnej refleksji 
i dojrzałych decyzji na dalsze lata duszpa-
sterstwa wojskowego w Polsce.
Te podstawowe pytania, które będą przed-
miotem rozważań na Synodzie to: czy moż-
na być jednocześnie żołnierzem i chrześcija-
ninem, jakie jest miejsce i rola Ordynariatu 
Polowego w Kościele i w państwie; wyzwa-
nia wobec duszpasterstwa wojskowego 
w związku z profesjonalizacją armii; jak 
budować pokój we współczesnym świecie, 
rozpoczynając od własnego domu.
– Uczniowie Chrystusa, mówił Abp Kowal-
czyk, nawiązując do duchowej tożsamości 
żołnierza chrześcijanina, byli sługami poko-
ju i bezpieczeństwa. – Niech owoce Synodu 
sprawią, że Trójca św. będzie jeszcze bar-
dziej przebywać w duszach wiernych Die-
cezji Polowej, życzył uczestnikom Synodu 
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

– W ciągu pięciu lat swojej gorliwej posługi Wojsku Polskiemu Biskup 
Polowy Tadeusz Płoski poświęcił wiele kaplic i kościołów garnizono-
wych. Wśród nich wymiar symboliczny miało poświęcenie Kościoła 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Zegrzu (wraz z Bp. S. L. Głódziem) – 
jako symbolu naprawienia nieodpowiedzialnego wyczynu wysadze-
nia jednego z piękniejszych kościołów garnizonowych II RP – mówił 
w homilii Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk. Arcybiskup Józef 
Kowalczyk przewodniczył 28 października 2009 r. w Katedrze Polowej 
Mszy św. pontyfikalnej w intencji rozpoczynającego się Synodu Ordy-
nariatu Polowego i z okazji 5. rocznicy sakry biskupiej ordynariusza 
wojskowego. 

Rozpoczął się Synod Ordynariatu Polowego w Polsce

ważnych decyzji. – Pan Jezus 
rozmawiał z Ojcem; w ten spo-
sób przygotowywał się do pod- 
jęcia decyzji o wyborze dwu-
nastu, mówił Abp Kowalczyk. 
– Chciał nas w ten sposób za-
chęcić do modlitwy przed życio-
wymi decyzjami. To Jezusowe 
modlitewne przygotowanie to 
drogowskaz dla nas. Zapomi-
namy nieraz, że poza przygoto-
waniem w postaci wykształce-
nia, doświadczenia niezbędna 
jest modlitwa. To na modli-
twie, rozmowie z Bogiem, zdo-
bywamy mądrość. Wykształce-
nie nie zawsze idzie w parze 
z cnotą mądrości – tą daną 
przez Boga na modlitwie zdol-
nością dobrego zarządzania 
otrzymanymi darami, podkreślił Nuncjusz 
Apostolski. Modlitwa do Ducha św. o dar 
mądrości jest bardzo ważna, by nasze za-
chowanie służyło budowaniu, a nie nisz-
czeniu, zaznaczył.
Abp Kowalczyk zachęcił, by w tym miejscu, 
w najważniejszym kościele garnizonowym 
ci, którzy lekkomyślnie wypowiadają się 
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– Naszą siłą jest Chrystus, mówił na za-
kończenie homilii Abp Kowalczyk. I tak jak 
w Ewangelii św. Łukasza, cały lud starał się 
Go dotknąć, „bo moc wychodziła z Niego”, 
dotknięcia Chrystusowego życzymy Bisku-
powi Tadeuszowi, kapelanom wojskowym 
i wszystkim wiernym Ordynariatu Polowe-
go, zakończył.
Posłanie do uczestników Synodu w imieniu 
Papieża Benedykta XVI wraz z błogosła-
wieństwem skierował Abp Fernando Filoni, 
substytut Sekretariatu Stanu. Posłanie od-
czytał Nuncjusz Apostolski Abp Józef Ko-
walczyk.
– Wyśpiewujemy dziś wraz z Maryją Magni-
ficat, mówił na zakończenie Mszy św. Bp 
Płoski – za 90 lat Ordynariatu Polowego. Na 
ręce Nuncjusza Apostolskiego składamy na-
szą wdzięczność Benedyktowi XVI i Janowi 
Pawłowi II. To on w książce „Świadectwo” 
wskazał nam, gdzie szukać źródła siły do 
przekształcania najtrudniejszych sytuacji. 
Ojciec małego Karola, polski oficer, pro-
wadzi go przed obraz Tej, co Jasnej broni 
Częstochowy.

Biskup Płoski dziękował Abp Kowalczykowi 
za jego wkład w przywrócenie normalno-
ści w stosunkach państwo-Kościół, których 
wyrazem było uchwalenie Konkordatu. 
– Te dwie rzeczywistości, państwo i Kościół, 
mówił dalej Bp Płoski, mają swoją autonomię 
i tożsamość. I ani Kościół nie sklerykalizuje 
wojska, ani wojsko nie zmilitaryzuje Kościo-
ła. To przecież dla dobra człowieka, zbawie-
nia jego duszy, które jest głównym celem 
i troską Kościoła, potrzebna jest współpra-
ca. Słowa wdzięczności skierował też do 
chorych i cierpiących. – Ta wasza modlitwa 
i ofiarowane w intencji duszpasterstwa 
wojskowego cierpienia idą do nieba.
Biskup Płoski, nawiązując do rozpoczyna-
jącego się Synodu podkreślił, że będzie to 
forum dyskusji, ale przede wszystkim mo-
dlitwy. Wskazał też na pierwsze dzieło, wo-
tum synodalne odnowione tabernakulum 
w Katedrze Polowej.
– Prosimy o przekazanie Panu Prezydento-
wi podziękowania za przyjęcie honorowe-
go patronatu nad Synodem, mówił dalej 
Biskup Płoski.

Słowa wdzięczności za obronę kościołów 
garnizonowych dla ministra obrony Bogda-
na Klicha złożył na ręce reprezentującego 
go na uroczystości gen. bryg. Artura Kło-
sowskiego.
W imieniu prezbiterium Ordynariatu Polo-
wego laudację wygłosił ks. kapelan Andrzej 
Dziewulski.
– Nasz drogi Ojcze, powiedział m.in. zwra-
cając się do swojego biskupa ksiądz kape-
lan, czas mija, ale niezmienne pozostają 
dwa słowa: „modlitwa i wdzięczność”.
Po błogosławieństwie nastąpił moment wrę-
czenia dekretów członkom komisji głównej, 
sekretarzom i przewodniczącym komisji sy-
nodalnych. Dwóch kapelanów OPWP, otrzy-
mało godność prałata Jego Świątobliwości 
i kapelana Jego Świątobliwości.
Solo na trąbce dla Biskupa Polowego z ży-
czeniami odśpiewanymi przez wszystkich: 
„i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa 
przez ręce Maryi” wykonał wikariusz Kate-
dry Polowej ks. Krzysztof Kacprzyk.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Struktura organizacyjna
Synodu Ordynariatu Wojskowego

Komisja Główna Synodu Ordynariatu Wojskowego, działającą pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. 
dyw. prof. UWM dr. hab. Tadeusza Płoskiego w składzie: ks. prał. płk Sławomir Żarski – zastępca przewodniczącego, ks. prał. 
kan. kmdr Leon Szot – sekretarz generalny synodu, ks. ppłk Jan Osiński- zastępca sekretarza generalnego synodu, ks. prał. kan. 
płk Adam Prus – wikariusz biskupi, ks. prał. płk Józef Srogosz – wikariusz biskupi, ks. prał. kan. płk January Wątroba – wikariusz 
biskupi, ks. prał. płk Marek Karczewski, ks. prał. płk Józef Kubalewski, ks. prał. płk Janusz Radzik, ks. prał. kan. płk Mirosław Su-
łek, ks. prał. kan. płk Stanisław Szymański, ks. prał. płk Jan Wołyniec, ks. kan. ppłk Krzysztof Jamrozik, ks. mł. asp. Marcin lżycki 
w skład Komisji Głównej Synodu wchodzą także przewodniczący wszystkich Komisji Synodalnych.

Sekretariat Synodu Ordynariatu Wojskowego w składzie: Ks. kmdr Leon Szot – Sekretarz Generalny, ks. ppłk Jan Osiński – Zastęp-
ca Sekretarza Generalnego. Sekretarze pomocniczy: ks. płk Stanisław Gulak, ks. płk Józef Kubalewski, ks. kmdr por. Henryk Sofiński, 
ks. kmdr Bogusław Wrona, ks. płk Stanisław Szymański, ks. ppłk Krzysztof Majsterek.

Komisje synodalne:
 Komisja ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitarnej Synodu Ordynariatu Wojskowego

  – ks. prał. kan. płk Robert Mokrzycki – przewodniczący Komisji;

 Komisja ds. Liturgii i Ceremoniału Wojskowego Synodu Ordynariatu Wojskowego
  –  ks. prał. kan. płk Dariusz Kowalski – przewodniczący Komisji;

 Komisji ds. Kultu Bożego i Duszpasterstwa Synodu Ordynariatu Wojskowego
  – ks. prał. kan. płk Tomasz Anisiewicz – przewodniczący Komisji;

  Komisja ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji Synodu Ordynariatu Wojskowego
  – ks. prał. płk Zbigniew Kępa – przewodniczący Komisji.

SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO

Na czas trwania Synodu powołane zostały następujące Komisje Synodalne
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Z łaski Boga jesteśmy wolni
Nauczanie Biskupów Polskich w listopadzie 1918 roku

Z wielka radością przyjęto profetyczne orę-
dzie Benedykta XV skierowane do Narodu 
Polskiego 15 października 1918 roku. Oj-
ciec Święty dziękował Panu, że „wzeszła 
już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania 
Polski!”. Życzył, „aby Polska – odzyskawszy 
swoją pełną niezawisłość – mogła jak najry-
chlej w zespole państw zająć przynależne jej 
miejsce i dalej rozwijać swoją historię naro-
du cywilizowanego i chrześcijańskiego”.

Polska u schyłku 1918 roku. Przeżywająca 
cud wolności, ale także targana sprzecz-
nościami, odmiennymi poglądami na jej 
kształt ustrojowy, rozwiązania społeczne, 
projekty gospodarcze... Polska, ale jaka? 
Takie pytanie stawiali także w listopadzie 
1918 roku w listach pasterskich i odezwach 
Biskupi Polscy. Za przykład niech posłużą 
dwa wymowne dokumenty. List pasterski 
biskupa płockiego Juliana Nowowiejskie-

li, biskupów i kapłanów, wzmacniać narody 
w tym, w czym się one okazały najbardziej 
słabymi” (abp A. Kakowski). 
Jaki kształt ustrojowy ma przybrać Pol-
ska Niepodległa? Na czym ma sie oprzeć? 
Co ma stanowić duchowy zwornik jej we-
wnętrznego ładu? Jakim wartościom po-
winna zawierzyć, podejmując wielki wysi-
łek budowy własnego państwa? Pisał abp. 
Kakowski w odezwie do duchowieństwa: 
„Uczcie naród, że nie masz w jego życiu 
takiej sytuacji, w której by nie było miej-
sca dla Chrystusa, i że, jeżeli na Nim Polska 
nie będzie oparta, próżnymi są budowania 
i wysiłki ludzkie. Braterstwo ludów, po-
wszechnie dziś w świecie głoszone, wtedy 
zdoła się utrzymać, jeżeli będzie oparte na 
Bogu. (...) Tylko jego odwieczne prawo, jeśli 
je głęboko wszczepi się w świadomość jed-
nostek i narodów, zdolne będzie zapewnić 
poszanowanie dla zasad sprawiedliwości 
i zapobiec na przyszłość katastrofom naro-
dowych egoizmów”. 
Biskupi zdecydowanie przeciwstawiali się, 
pojawiającym sie wówczas w niektórych 
liberalnych kręgach, projektom usunięcia 
religii ze szkól: „Szkoła bez religii, bez Ko-
ścioła nie da się pomyśleć. Ona ma kształcić 
moralną i umysłową stronę człowieka (...) 
Musi Kościół w Polsce mieć wpływ swój 
w szkołę zabezpieczony” (bp J. Nowowiej-
ski).
Kościół i naród stanął wobec nader ważne-
go zagadnienia: na 26 stycznia 1919 roku 
zapowiedziano wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego, który miał rozpocząć działalność 
legislacyjną, niezbędną dla właściwego 

91 lat minęło od pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku. We Francji, w miej-
scowości Compiegne, podpisano zawieszenie broni. Nastąpił kres Wielkiej Wojny 
(tak wtedy nazywano I wojnę światową). Tego dnia Rada Regencyjna, kolegialny 
organ sprawujący od września 1917 roku władzę w Królestwie Polskim, przeka-
zała przybyłemu poprzedniego dnia do Warszawy Józefowi Piłsudskiemu naczel-
ne dowództwo nad tworzącą się armią polską. „Żołnierze: Obejmuję nad wami 
komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci 
naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym blasku” – napisał w swym pierw-
szym rozkazie. 14 listopada Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię 
władzy wojskowej i cywilnej. 16 listopada dokonał notyfikacji (zawiadomienia) 
państw Ententy, Niemiec, oraz państw neutralnych o istnieniu niepodległego 
państwa polskiego, które „powstaje z woli całego narodu i opiera się na podsta-
wach demokratycznych”. 
Trwały walki o Lwów i Przemyśl z Ukraińcami, Wilno znajdowało się pod okupa-
cją niemiecką, w Warszawie rozbrajano Niemców, oddziały polskie (Murmańczy-
cy) walczyły na północnym froncie rosyjskim... Ale Polska wstawała, by żyć!

91. rocznica odzyskania Niepodległości

go (wyniesionego do chwały ołtarzy przez 
Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. – jedne-
go spośród 108 męczenników II wojny 
światowej) i odezwa abp. Aleksandra Ka-
kowskiego, metropolity warszawskiego, 
członka Rady Regencyjnej, skierowana do 
duchowieństwa archidiecezji warszaw-
skiej. Pojawiają się w nich zagadnienia, 
problemy, wskazania, które znajdziemy 
także w nauczaniu innych Pasterzy Polski 
Niepodległej w tamtym przełomowym dla 
Rzeczypospolitej czasie. 
Swoje refleksje i wskazania o sprawach 
Ojczyzny biskupi rozpoczynają od wyraże-
nia wdzięczność Bożej Opatrzności za dar 
wolności. „Spojrzał Bóg na ucisk swojego 
ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia 
(Wj 3,7-9), zlitował się i stanął po naszej 
stronnie, aby skruszyć nieznośne nam wię-
zy i oddał nam wolną, niezależną i zjed-
noczoną ziemię Ojców naszych. Tak jest. 
Z łaski Boga jesteśmy wolni w wolnej Polsce” 
(abp A. Kakowski). Wdzięczności tej towa-
rzyszyć winna ufna modlitwa do Stwórcy. 
„aby się ciągle nami opiekował, aby doko-
nał dzieła zbawienia ukochanej ojczyzny 
naszej” (abp A. Kakowski). 
Przypominają dwuznaczną sytuację w ja-
kiej znajdowali się w latach niewoli naro-
dowej Polacy: „mieliśmy jakoby dwa sumie-
nia: jedno względem tego państwa, które 
Ojczyznę naszą gnębiło, drugie względem 
Ojczyzny naszej, którą nam kochać zabra-
niano. (...) Prawa, którymi nas krępowano, 
były niesprawiedliwe, bo ograniczały naszą 
wiarę, nasz język, naszą wolność, godziły 
w nasze sumienia” (bp J. Nowowiejski). 
Na progu Niepodległości biskupi zachęcali 
do podjęcia wysiłków na rzecz duchowej 
przemiany, odrodzenia moralnego, otrzą-
śnięcia się z negatywnych skutków wojny, 
„kiedy stępiał wśród ludzi zmysł moralny 
i rozwydrzyły się złe obyczaje”. W takiej sy-
tuacji „obowiązkiem jest religii i jej głosicie-

Bł. abp Antoni Julian Nowowiejski

Abp Aleksander Kakowski
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funkcjonowania państwa. Przemijał nie-
uchronnie czas krępowania życia narodu 
prawami narzuconymi przez zaborców. Te-
raz „każdy Polak na sumieniu obowiązany 
będzie słuchać praw polskich”, ponieważ 
tworzyć je będą ci, których wybrał suwe-
renny naród. „Gdy prawa będą złe, słusznie 
będziecie za to odpowiedzialni, boście złych 
posłów wybrali” (bp J. Nowowiejski). Bisku-
pi podkreślali, że katolicy mają obowiązek 
wzięcia udziału w wyborach, natomiast we 
wskazaniu konkretnych kandydatów niesły-
chanie „oględnym być należy”. „Jeżeli bo-
wiem to, co posłowie postanowią, ma się 
zgadzać z przykazaniami Bożymi, to ci po-
słowie muszą być ludźmi bojącymi się Boga 
i uczciwymi. (...) Nie tych wybierać należy, 
którzy najwięcej krzyczą, najwięcej rzeczy 

niemożliwych do spełnienia obiecują i sami 
się gwałtownie na te odpowiedzialne sta-
nowiska narzucają, ale tych tylko, których 
życie nam znane daje pewność, że w Sejmie 
będą postępowali zgodnie z przykazaniami 
Bożymi, będą dbali o wiarę i religię naszą, 
która jest podstawą prawdziwego szczę-
ścia” (bp J. Nowowiejski).
I jeszcze jeden rys biskupiej troski: pamięć 
o polskim żołnierzu. „Miejcie też w opiece 
żołnierzy – wojsk naszych, tych pierwszych 
zmartwychwstałej Polski obrońców i boha-
terów. Wiecie, że opuścili domy rodzinne, 
przerwali nauki, porzucili prace, dające im 
i ich rodzinom byt i utrzymania, a poszli 
do szeregów, żądni złożenia ofiary z życia 
swego. Cześć im!” – apelował abp Kakow-
ski do duchowieństwa swej archidiecezji.

 * * *
Przytoczyłem wypowiedzi pasterzy Kościo-
ła polskiego z tamtych, przełomowych dni, 
kiedy Polska powstawała do życia w wol-
ności. Czytając je, zdajemy sobie sprawę 
z ich aktualności. Pytania o kondycję moral-
ną narodu, o etos tych, których wybieramy 
do najwyższych ciał przedstawicielskich, 
o obecność Kościoła w przestrzeni obywatel-
skiej, są także pytaniami naszego czasu. Py-
tanie: Polska, ale jaka? (zaczerpnięte ze zna-
nego wiersza Juliusza Słowackiego), wciąż 
powraca. Szczególnie listopadową porą, 
kiedy przywołujemy odległe dni – sprzed 
dziewięćdziesięciu jeden lat – kiedy Polska, 
przez 123 lata nieobecna na mapie Europy, 
wstawała, aby żyć: wolna wśród wolnych, 
równa wśród równych – Niepodległa.

Jędrzej Łukawy 

Do Warszawy przyjechała trzema autoka-
rami setka dzieci z trzech szkół im. Ks. płk 
Tadeusza Dłubacza – z Birczy, z Sufczyna 
i z Moszczenicy, wraz z dyrektorkami i na-
uczycielami. Rodzinę Księdza Tadeusza re-
prezentowała Pani Jadwiga Grądalska. Sio-
stra, z mężem i córkami. 

– Większość dzieci, nigdy nie była w War-
szawie, opowiada pani dyrektor ze szkoły 
w Moszczenicy Niżnej. – Po drodze odwie-
dziliśmy Jasną Górę; byliśmy aż pod samym 
Cudownym Obrazem. Dzieci bardzo przeży-
wają ten przyjazd, proszę popatrzeć, jak są 
uroczyście poubierane… 

To nieważne, że koszulka nieco za duża, bo 
przecież ten krawat na małym kawalerze 
z rodzinnej miejscowości księdza Tadeusza 
Dłubacza, z Moszczenicy prezentuje się 
wzruszająco. I te zachwycone oczy, któ-
re chłoną każdy detal pałacowych wnętrz. 
– Jeden z chłopców zapytał mnie, opowiada 
pani Barbara, czy będzie mógł codziennie 
uczestniczyć we Mszy św. Powiedziałam, że 
będzie na Mszy św. w kaplicy Pana Prezy-
denta, gdzie modlił się Jan Paweł II, głowy 
państw, a Msze św. odprawiał ks. Tadeusz 
Dłubacz. Czy może więc dziwić, że następca 
ks. Dłubacza, ks. prałat Roman Indrzejczyk, 
nie miał żadnych problemów z chętnymi do 
posługi ministranckiej w Kaplicy prezydenc-
kiej? 
A może w rodzinnej Moszczenicy Księdza 
Dłubacza wyrasta już jego następca? 
Program dwudniowej wycieczki zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Szkół im. 
Księdza Tadeusza Dłubacza, Memoria et Bo-
num, przewidywał wielkie bogactwo treści 
religijnych, historycznych i militarnych. 

Na pocz¹tek Katedra Polowa

Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Ks. 
płk Sławomir Żarski opowiedział dzieciom 
o wkładzie ich Patrona, księdza Tadeusza, 
w remont i przebudowę prezbiterium Ka-
tedry. Wręczył też obrazki z modlitwą za 
Ojczyznę, podpisane przez Biskupa Polowe-
go. – Módlcie się za Ojczyznę tymi słowami, 
zachęcił ks. Sławomir. Pod tablicą Księdza 
Tadeusza Dłubacza w kruchcie Katedry po-
sterunek honorowy wystawiło Dowództwo 
Garnizonu Warszawa. Dzieci pomodliły się 
i ustawiły znicze. 

Tam, gdzie służył Ksiądz Tadeusz
Pewnie uradowało się wielkie serce śp. Księdza płk. Tadeusza Dłubacza, pierwsze-
go proboszcza Katedry Polowej i kapelana Prezydenta RP, gdy zobaczył i usłyszał 
tę gromadę dzieci. Radość dziecka była jego radością, zwłaszcza takiego, które 
pałace oglądało tylko na obrazkach. Ta gromadka małych Górali, która przed zbli-
żającymi się imieninami swojego Patrona, przyjechała do stolicy (23–24 paździer-
nika), by pójść jego śladami, została przyjęta niemal po królewsku aż w dwóch 
pałacach – w Belwederze i Pałacu Prezydenckim. 

Uczniowie ze szkół im. Księdza płk. Tadeusza Dłubacza podążali śladami swojego Patrona 
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Po podróży żołnierska grochówka, przygo-
towana w siłach powietrznych, smakowała 
wybornie. Nie obyło się bez repety. 
W Belwederze na małych gości czekali już 
przewodnicy i Pani Krystyna Milewska z kan-
celarii Prezydenta Kaczyńskiego. To dzięki 
m.in. wielu ludziom dobrej woli, takim jak 
m.in. Pani Krystyna czy Małgorzata Brańska 
dzieci wyjechały z Warszawy szczęśliwe. Jak 
podkreślał Ks. Indrzejczyk w kaplicy prezy-
denckiej dobroć jednego człowieka, jakim 
był Ksiądz Tadeusz, porusza następne fale 
dobra. Wdzięczność wobec tego kapelana 
żyje w wielu wdzięcznych żołnierskich ser-
cach. Dlatego Pani Małgorzata Brańska zy-
skała wielu sojuszników tego dobrego dzie-
ła w szeregach wojska. Dowódca 10 Pułku 
Samochodowego płk Chudzik gościł dzieci 
z Moszczenicy z wielką serdecznością. – Za-
dbał nawet o to, żeby dzieci miały wieczo-
rem przed pójściem spać gorącą herbatę 
–mówi z wdzięcznością jedna z opiekunek. 
Równie gościnne było Centrum Szkolenia 
Zandarmerii Wojskowej z Mińska Mazo-
wieckiego na czele z dowódcą płk. Wiesła-
wem Chrzanowskim, ppłk. Piotrem Płonką 
i mjr. Zbigniewem Marcińczykiem. W Miń-
sku nocowały dzieci z Sufczyna. Gimnazja-
listów z Birczy pod dach przyjął internat 
Szpitala na Szaserów. 

¯yczenia ³ask Bo¿ych dla
Pani Prezydentowej

W piątkowy wieczór dzieci były gośćmi 
Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Przez 
komnaty pałacowe przetoczył się potęż-
ny śpiew małych górali, którzy życzyli Pani 
Marii „i zdrowia, i szczęścia i błogosławień-
stwa przez ręce Maryi”. Pani Prezydentowa 
otrzymała kosz „ze smakami z rodzinnych 
stron Księdza Tadeusza Dłubacza”. To gest 
szczodrości a la Ksiądz Tadeusz, który ilekroć 
przyjeżdżał z Moszczenicy do Warszawy, 
przywoził „smaki swojej ziemi”. Było ciepło 
i serdecznie, choć niekoniecznie zgodnie 
z tzw. „protokołem”, bo i goście szczególni. 
Dzieci pytały panią Marię, czy jest pan Pre-
zydent? – Niestety, męża nie ma, ale gdyby 

był, na pewno by się z wami spotkał, za-
pewniła Pani Maria Kaczyńska.
Na Mszy św. w Kaplicy prezydenckiej pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 
pani Jadwiga Grądalska zaintonowała „Bar-
kę”, którą dziecięce głosy poniosły… aż pod 
samo „niebieskie okno” Jana Pawła II. Jego 
klęcznik z herbem „Totus Tuus” do dziś stoi 
w Prezydenckiej Kaplicy. Jest też tablica, 
upamiętniająca prezydenckiego Kapelana, 
który w niej posługiwał ks. Tadeusza Dłu-
bacza. Tutaj też dzieci zapaliły znicz i zatrzy-
mały na chwilę modlitwy. Po zwiedzeniu 
pałacowych wnętrz z przewodniczką, dzieci 
zostały ugoszczone w oranżerii ciepłym po-
siłkiem i innymi smakowitościami. 
W sobotę dzieci zapoznawały się z historią 
Polski i dziejami oręża polskiego. Zwiedzi-
ły Muzeum X Pawilonu Cytadeli. W drodze 
do Muzeum Wojska Polskiego czekała je 
niespodzianka. Przejazd metrem z Dwor-
ca Gdańskiego do Centrum. To wielka 
atrakcja dla dzieci, które nigdy nie jechały 
metrem. 

Z matczyną serdecznością nakarmiła pełne 
wrażeń i już zgłodniałe dzieciaki pani Han-
na Banaszak, kierowniczka Kasyna Dowódz-
twa Sił Powietrznych. 
Ostatnim punktem warszawskiej marszru-
ty dzieci z Birczy, Sufczyna i Moszczenicy 
był 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transpor-
towego. Ten sam, który służył obu Papie-
żom, Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI 
podczas ich pielgrzymek do Polski. Dzięki 
uprzejmości dowódcy płk. pil. Ryszarda 
Raczyńskiego dzieci zwiedziły Salę Tradycji 
oraz obejrzały statki powietrzne: W-3 „So-
kół”, JAK–40, TU–154 M. Przewodnikami 
po pułku byli mjr Albert Słowiński, por. 
pil. Bogdan Sucharski oraz por. pil. Piotr 
Pniewski. 
Swoją wdzięczność dzieci wyraziły wyśpie-
wanymi życzeniami łask Bożych i błogo-
sławieństwa, dla wszystkich ludzi o wiel-
kich sercach. Takich, jakie miał ich Patron 
– Ksiądz Tadeusz Dłubacz. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Goście przybywający do nas z zagranicy 
pozostają pod wielkim wrażeniem Kom-
panii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Co takiego emanuje z polskiego żołnierza, 
że budzi on nieskrywany podziw zagra-
nicznych delegacji?
–  Uważam, że odpowiedź na to pytanie 

tkwi w specyfice polskiego ceremoniału 
wojskowego. Nasza musztra jest prosta 
w swej istocie, a jej dopełnieniem jest 
mundur z charakterystyczną, tradycyjną 
rogatywką, w którym nasi żołnierze wy-
stępują podczas uroczystości. Maszeru-
jemy krokiem defiladowym z nogą lekko 
usztywnioną w kolanie. Do tego docho-
dzi dynamiczny wymach ręki, podczas 
gdy druga ręka trzyma karabinek SKS. 
W połączeniu z muzyką marszową Orkie-
stry Reprezentacyjnej WP otrzymujemy 
efekt, który czyni takie, a nie inne wra-
żenie.
Moim zdaniem poza wrażeniami este-
tycznymi, wszyscy zwracają uwagę na siłę 
ducha, która bije od naszych żołnierzy. 
Osoby, które trafiają do Batalionu Repre-
zentacyjnego WP i służą w nim „od ma-
leńkości” nabierają tutaj cech żołnierskich, 
utożsamiając się z duchem naszej jednost-
ki. Każdy z nas osobno i wszyscy razem 
staramy się tego ducha tworzyć, w pełni 
identyfikując się z plakietką noszoną na 
ramieniu. To ona jest wyróżnikiem i symbo-
lem naszego reprezentacyjnego rzemiosła. 
Żołnierze mają świadomość, że nie każdy 
w Polsce może taką plakietkę nosić. 
Duch jednostki to polskie tłumaczenie 
fr. Esprit de corps. W okresie II Rzeczy-
pospolitej, kiedy Polska odradzała się 
z porozbiorowych zgliszcz, z wielu forma-
cji zbrojnych trzech zaborów utworzono 
namiastkę Sił Zbrojnych, budowano jed-
ność. Ci ludzie zaczęli tworzyć ducha ar-
mii, mając za sobą wielkie poparcie spo-
łeczne wyrosłe z przekonania, że gdyby 
nie oręż z pewnością nie odzyskalibyśmy 
niepodległości. Każda formacja miała 
wówczas swojego ducha – siłę i moc cha-
rakterów służących w nich żołnierzy.
Uważam, że nasza jednostka – Batalion 
Reprezentacyjny Wojska Polskiego także 

okresie mocno nadszarpnięty. Czy wy-
zwoliliśmy się już z tej spuścizny i czy jest 
to już zamknięta karta w historii polskiej 
wojskowości?
–  Myślę, że tak. To były mechanizmy, któ-

re funkcjonowały ponad wojskiem. Byli-
śmy wtedy częścią panującego systemu 
i jako jego element służyliśmy władzy do 
realizacji takich czy innych zadań. To, że 
takie zadania zostały nam w tamtych cza-
sach przewidziane, nie przysporzyło nam 
chwały, jako Siłom Zbrojnym. Etos żołnie-
rza w umysłach Polaków został nadszarp-
nięty, ale uważam, że dzisiaj po 20 latach 
transformacji ustrojowej, patrząc przez 
pryzmat sondaży opinii publicznej, Woj-
sko Polskie cieszy się dużym zaufaniem 
społecznym. To jest chyba taki wyznacz-
nik, że już uwolniliśmy się od „duchów 
przeszłości”.
Uważam jednak, że dopiero żołnierze 
którzy urodzili się już w dobie demokra-
cji będą na nowo tworzyć rzeczywistość 
i wizerunek naszych Sił Zbrojnych.

Jakie znaczenie w procesie „przywracania 
armii społeczeństwu” odegrało spotkanie 
Jana Pawła II z Wojskiem Polskim w Zegrzu 
Pomorskim w 1991 r.?
–  Był to początek końca poprzedniego 

systemu i pierwsze, tak duże spotkanie 
Jana Pawła II z Wojskiem Polskim. Dopie-
ro przed chwilą odrodził się Ordynariat 
Polowy WP dzięki determinacji i dążeniu 
ówczesnego Biskupa Polowego Sławoja 
Leszka Głódzia. Uważam, że to jego oso-
bowość doprowadziła do tego, że spo-
tkanie Ojca Świętego z wojskiem doszło 
do skutku. Był to moment przełomowy 
i punkt zwrotny. Myślę, że dopiero po tym 
wydarzeniu nastąpiła pewna „odwilż” 
i zaczęło być inaczej, lepiej.
W 1991 r. byłem już żołnierzem, ale nie 
byłem jeszcze oficerem. Uczyłem się 
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zme-
chanizowanych we Wrocławiu, aby kiedyś 
w przyszłości nim zostać.
Jednak w 1999 r. w czasie jednej z kolej-
nych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 
sam uczestniczyłem w spotkaniach z Oj-
cem Świętym.
Na lotnisku w Gdańsku – Rębiechowie 
w czasie powitania składałem meldu-
nek Janowi Pawłowi II jako dowódca 
2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. Później 
uczestniczyliśmy we Mszy św. z udziałem 
wojska w Sandomierzu i na końcu, w cza-
sie pożegnania Ojca Świętego na lotnisku 
w Krakowie – Balicach, również składa-
łem meldunek.

Etos żołnierza

posiada swojego ducha, a tworzy go wła-
śnie siła charakterów ludzi, którzy tutaj 
służą. Nie definiując, można go określić, 
jako zespół pewnych cech i czynników, 
które łącznie integrują ludzki zespół, 
tworząc pewną więź emocjonalną.
Wszyscy w Batalionie dbają o to, aby 
swój wizerunek „sprzedać” jak najlepiej. 
Jeżeli żołnierz utożsamia się z tym sze-
roko pojętym duchem jednostki, to chce 
dążyć indywidualnie do perfekcji, aby 
potem swój kunszt pokazać na zewnątrz. 
Wysiłek pojedynczego żołnierza buduje 
obraz całości.
Od kiedy trafiłem tutaj w 1993 r., na 
stanowisko dowódcy plutonu Kompa-
nii Reprezentacyjnej WP, zawsze bardzo 
emocjonalnie przeżywałem, przeżywam 
i pewnie nadal będę przeżywał, stojąc 
w postawie zasadniczej z szablą w poło-
żeniu „Prezentuj – Broń” moment, kiedy 
nasza biało-czerwona, w takt Mazurka 
Dąbrowskiego jest wciągana na maszt. Za-
wsze przechodzą mnie ciarki i wypełnia po-
czucie dumy, że jestem tu i teraz, w danym 
miejscu i mogę tego doświadczać. Jest to 
coś niepowtarzalnego, szczególnie kiedy 
jest się cząsteczką takiego wydarzenia.

Czy żołnierz polski wykuwałby chwałę 
oręża Najjaśniejszej Rzeczypospolitej na 
przestrzeni dziejów, gdyby w sercu nie 
nosił wartości, wyszytych na żołnierskich 
sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna?
–  Myślę, że jest to uwarunkowane histo-

rycznie. Od momentu, kiedy powstała 
pierwsza drużyna książęca za Mieszka I, 
ruszyła sztafeta pokoleń. Każde pokole-
nie żołnierzy Rzeczypospolitej doświad-
czało różnych, często dramatycznych 
i ciężkich przeżyć na przestrzeni dziejów. 
Moim zdaniem wartości: Bóg, Honor, 
Ojczyzna pozwoliły im przetrwać i wyjść 
z nich obronną ręką, dodając jednocze-
śnie chwały naszemu orężu.
Ich dokonaniom należy się więc ogromny 
szacunek, a na nas spoczywa obowiązek 
kontynuowania ich dzieła w obecnych cza-
sach, w myśl tych wartości. Jeżeli będziemy 
w stanie dołożyć jakąś cegiełkę i zostawić 
coś po sobie, to tylko chwała dla nas.

W okresie komunizmu Wojsko Polskie 
zamiast stać na straży najwyższych war-
tości, którym służyło przez wieki, zostało 
zepchnięte przez ówczesnych decyden-
tów politycznych do roli obrońcy syste-
mu komunistycznego, obcego naszej kul-
turze i całemu dziedzictwu narodowemu. 
Etos żołnierza polskiego został w tym 

Z ppłk. Tomaszem Dominikowskim, dowódcą Batalionu Reprezenta-
cyjnego Wojska Polskiego, rozmawia Anna Tokarska
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Dla mnie osobiście było to coś wielkiego 
i bardzo podniosłego. Wydałem żołnierzom 
komendy do prezentowania broni, potem 
wykonałem zwrot w kierunku miejsca, 
w którym stał Ojciec Święty i ruszyłem do 
meldunku. Papież miał lekko przymknięte 
prawe oko. Na zawsze pozostanie w mo-
jej pamięci, że kiedy podszedłem i odda-
łem honor szablą, Ojciec Święty otworzył 
je szeroko i popatrzyliśmy sobie głęboko 
i szczerze w oczy. „Dziękuję” – padło z ust 
Ojca Świętego i za chwilę: „Czołem żołnie-
rze!”. Wszyscy mieliśmy wtedy poczucie 
dumy, że to właśnie my tworzymy tę Kom-
panię, że jesteśmy tu, w tym momencie 
i możemy tego doświadczać. W życiu 
moim i mojej rodziny było to niepowta-
rzalne wydarzenie. Mogłem stać przed 
obliczem wielkiej osobowości naszych 
czasów, wielkim człowiekiem, od którego 
emanowała niezwykła siła.

Czy obecnie, w związku z profesjonaliza-
cją polskiej armii, istnieje obawa, że mło-
dzi ludzie składający przysięgę wojskową 
będą kierowali się względami material-
nymi, które przesłonią wartości wyższe 
uzdalniające człowieka do poświęcenia za 
wolność innych?
–  Moim zdaniem, obecnie młodzież u pro-

gu pracy zawodowej jest nastawiona bar-
dzo roszczeniowo. Młody człowiek ocze-
kuje bezwzględnego zapewnienia mu 
jego praw, a jeżeli ma odrobinę rozsądku 
i poczucia dobrego smaku, to na końcu 
ewentualnie zapyta o swoje obowiązki. 
Takich ludzi trzeba umieć dostrzec i pra-
cować nad ich osobowością, aby prze-
wartościowali trochę swoje poglądy.
Na początku października br., stawiło 
się do służby w naszym Batalionie pięciu 
nowo promowanych oficerów – młodych 
ludzi, absolwentów studium oficerskiego. 
Parafrazując słowa Prezydenta J. F. Ken-
nedy’ego rzekłem do nich: „Nie pytajcie 

się Panowie oficerowie, co Batalion może 
Wam dać od siebie teraz, gdy przyszliście 
i jesteście na początku drogi, tylko za-
pytajcie sami siebie, co Wy możecie dać 
Batalionowi. Starajcie się to dać, o ile ma-
cie coś do zaoferowania, a uważam, że 
macie, bo każdy z Was posiada potencjał, 
który wnosi coś nowego do naszej rzeczy-
wistości. Natomiast możecie oczekiwać, 
że Batalion odwdzięczy się Wam w bliższej 
czy dalszej perspektywie”.
Batalion jest małą społecznością, moc-
no zintegrowaną ze sobą, która ponosi 
wspólną odpowiedzialność za wszystko, 
co czynimy. To środowisko jest w stanie 
bardzo szybko zdiagnozować i zweryfi-
kować tzw. figurantów, którzy wiozą się 
na plecach innych. My nie możemy sobie 
pozwolić na figurantów.

Jak Pan postrzega rolę duszpasterstwa 
wojskowego w procesie właściwej forma-
cji młodego żołnierza?
–  Młody człowiek, który trafia do naszego 

środowiska, ma najczęściej od 19 do 23 
lat. Jest to osoba wstępnie ukształtowa-
na pod względem charakterologicznym, 
ale można jeszcze na nią oddziaływać. 
Taki człowiek dopiero krzepnie – mówię 
to na podstawie obserwacji i osobistych 
doświadczeń.
Kiedy patrzę, jak pracuje kapelan w Ba-
talionie, ks. mjr Mateusz Hebda, dostrze-
gam w nim niezwykłą charyzmę, to coś 
co powoduje, że kiedy przychodzi do nas 
jest akceptowany, a poglądy które głosi 
docierają do moich żołnierzy i oni chcą 
z nim obcować.
Także to, że na terenie naszego kompleksu 
koszarowego kaplica żyje, przychodzą tam 
ludzie, wynika nie tylko z ich indywidual-
nych potrzeb ukształtowanych od dzie-
ciństwa w ich rodzinach, lecz jest zasługą 
kapelanów, którzy tam posługują. Ks. płk 
Krzysztof Wylężek, kapelan Pułku Ochrony 

wraz z ks. Mateuszem Hebdą nie są oder- 
wani od rzeczywistości. Naprawdę może-
my liczyć na ich szeroko pojęte wsparcie.
Przed Świętami Wielkanocnymi czy Boże-
go Narodzenia ks. Mateusz udziela żoł-
nierzom Batalionu sakramentu pokuty. 
Czasem spowiada po prostu w gabinecie, 
bo żołnierze nie mają czasu, aby pójść do 
kaplicy. Kapelani wychodzą więc naprze-
ciw naszym oczekiwaniom, przychodzą 
tutaj. Poza tym prowadzą różnego ro-
dzaju kursy, przygotowania do takich czy 
innych sakramentów. Potrafią rozłado-
wać napięcia, frustracje ludzi. Obciążenia 
psychiczne i fizyczne osób, które pracują 
w Batalionie są duże, więc gdzieś to w jakiś 
sposób trzeba odreagować. Księża cieszą 
się pełnym zaufaniem żołnierzy i uważam, 
że duszpasterstwo wojskowe w dobie ar-
mii profesjonalnej jest tak samo potrzebne 
i zasadne.

Co ze swojego chlubnego dziedzictwa 
może wnieść polski żołnierz służąc w mi-
sjach poza granicami naszego kraju, w ra-
mach działań natowskich, misji pod egidą 
ONZ czy Unii Europejskiej?
–  W mojej opinii istotą jest tutaj mentalność 

polskiego narodu. W dobie naszego roz-
kwitu kulturowego, „złotej polskiej wol-
ności”, byliśmy krajem słynącym z wielkiej 
tolerancji wobec różnych nacji. Mental-
ność narodowa, ukształtowana na prze-
strzeni dziejów, ułatwia nam zrozumienie 
innych społeczności i ich dążeń, także na-
rodowowyzwoleńczych.
Uważam, że Polski Żołnierz potrafi trafnie 
ocenić sytuację w miejscu, w którym się 
znajduje, w ramach wykonywania takiego 
czy innego mandatu oraz lepiej poukła-
dać współpracę z autochtonami, którzy 
nie traktują nas do końca jak okupantów, 
tylko jako tych, którzy chcą im pomóc.

Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
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Pożegnanie Jana Pawła II na lotnisku w Krakowie, 17 czerwca 1999 r.
Meldunek składa por. Tomasz Dominikowski, dowódca 2 Kompanii Reprezentacyjnej
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W pierwszym rozkazie z 12 listopada 1918 r. 
do Wojska Polskiego czytamy: „Żołnierze! 
Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy 
serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, 
gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swo-
body w całym jej blasku. Z Wami razem prze-
żywam wzruszenie tej godziny dziejowej, 
z Wami razem ślubuję życie i krew swoją 
poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczę-
ścia Jej obywateli. Żołnierze! W ciągu wojny 
światowej w różnych miejscach i warunkach 
tworzyły się próby formacyj wojskowych pol-
skich. Przy kalectwie – zdawało się – nieule-
czalnym naszego Narodu próby nawet, gdy 
były szczytne i bohaterskie, były z konieczno-
ści karle i jednostronne. Pozostałością tych 
stosunków jest niejednolitość szkodliwa woj-
sku. Liczę na to, że każdy z Was potrafi sie-
bie przezwyciężyć i zdobędzie się na wysiłek 
dla usunięcia różnic i tarć, klik i zaścianków 
w wojsku, dla szybkiego wytworzenia po-
czucia koleżeństwa i ułatwienia pracy. 
Żołnierze! Cały Nasz Naród staje teraz 
przed zagadnieniami, które rozwiązać bę-
dzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysił-
ku i naprężeniu swej siły i woli. W swoim 
zakresie zagadnienia te stają i przed nami. 
Rozwiązać je będzie nam tym trudniej, że 
twarda nasza służba nakłada nieraz ciężaru 

napływu ochotników do oddziałów ka-
drowych. Widział w nich zalążek przyszłej 
armii. 
Za działaniami, które podejmował stała 
głęboka analiza ówczesnej sytuacji poli-
tyczno-militarnej, która skłaniała Piłsud-
skiego do wniosku o nieuchronności wy-
buchu konfliktu zbrojnego na kontynencie 
europejskim. Jego sny o jedności Polski zi-
ściły się, a myślenie w kategoriach państwa 
i narodu wyniosło go na miarę przywódcy 
prowadzącego rodaków do wielkich zwy-
cięstw.

*  *  *
Dzień 11 listopada ustanowiono po raz 
pierwszy świętem państwowym w roku 1937, 
nawiązując do daty przejęcia przez Józefa Pił-
sudskiego, powracającego w 1918 r. z twier-
dzy magdeburskiej, władzy wojskowej.
Podczas okupacji hitlerowskiej i w okre-
sie władzy komunistycznej obchodzenie 
Święta było zabronione. Dopiero w 1989 r. 
przywrócono obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Anna Tokarska

Cytat pochodzi z książki: J. Piłsudski, Pisma 
zbiorowe, t.5, Warszawa 1990, str. 16-17

W tym roku obchodzimy 91. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wskrzeszenie zjednoczonej Rzeczy-
pospolitej nie byłoby możliwe bez pięciu zasadniczych fi-
larów: sprzyjającego momentu dziejowego, kiedy rozpadły 
się potęgi trzech naszych zaborców, aktywności polskich 
przywódców narodowych na Zachodzie, zabiegających o 
powrót Polski na mapę Europy, powstałej we Francji 100 
tysięcznej armii polskiej – tzw. Błękitnej Armii dowodzo-
nej przez gen. Józefa Hallera, a przede wszystkim siły na-
rodu polskiego, który przetrwał ponadstuletnią niewolę 
i wielkiego przywódcy na miarę czasów – Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Gdyby któregokolwiek z tych elementów 
zabrakło, odrodzenie polskiej państwowości mogłoby 
być poważnie zagrożone. Jednak do pełnego sukcesu po-
trzeba było klamry, spinającej wszystkie te okoliczności 
w jedną, spójną całość, fundamentu, na którym spoczęły 
owe filary, a który stanowiła zgoda narodowa. Ze wszyst-
kich sił zabiegał o nią Naczelny Wódz Wojska Polskiego Józef 
Piłsudski, troszcząc się w szczególności o prawdziwą jed-
ność i właściwe relacje w nowotworzonej, polskiej armii.

więcej na uczucia i serce żołnierza. Zarówno 
w najradośniejszych, jak i najcięższych chwi-
lach żołnierz musi być opanowanym i zrów-
noważonym, zdolnym do wykonania swego 
zadania w porządku i dokładnie. Wykrocze-
nia pod tym względem są tym łatwiejsze, 
gdy wszystko dokoła w tej podniecającej 
chwili nie ma tych dodatkowych ciężarów, 
jakie zawsze na sobie niesie żołnierz. 
Chciałbym, abym pod tym względem nie 
potrzebował robić Wam wyrzutów i abym 
mógł, zdając sprawę ze wszystkich czynno-
ści przed Narodem, powiedzieć sumiennie 
o sobie i o Was, że byliśmy nie tylko pierw-
szymi, ale i dobrymi żołnierzami zmar-
twychwstałej Polski.
Rozkaz ten przeczytać przed frontem pod-
władnych mi oddziałów”.
Słowa te kierował do żołnierzy człowiek, 
który swoim wizjonerstwem i znajomo-
ścią rzemiosła wojskowego, emanujący 
prawdziwą charyzmą porwał „garstkę sza-
leńców” tworzących Pierwszą Kompanię 
Kadrową, która powstawała w czasie, gdy 
armie państw zaborczych wydawały się być 
murem nie do przebicia. Budując jedność 
Kompanii, Piłsudski rozmyślał o jej wkro-
czeniu z obszaru Galicji na teren Królestwa 
Polskiego, gdzie spodziewał się masowego 

Narodowe Święto Niepodległości

Krakowskie Przedmieście w Warszawie, 11 listopada 2009 r. Defilada pododdziałów Rodzajów Sił Zbrojnych
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Niebanalne
życiorysy

Franciszek urodził się 
14 sierpnia 1607 roku 
w hiszpańskim mieście 
Baquerin de Campos. 
W wieku 17 lat został 

dominikaninem. W 1632 roku wstąpił do za-
konu w miejscowości Valladolid. Następnie 
wysłano go do Manilii na Filipinach, gdzie 
otrzymał święcenia kapłańskie. W tym mie-
ście został przez następnych 9 lat. Miejscowy 
klimat, choroby i orientalny gwar prawdopo-
dobnie przygotowywały go do jeszcze bar-
dziej wymagającej misji.
W tym czasie w Hiszpanii zapłonęło pra-
gnienie szerzenia wiary zapalone przez 
św. Ludwika Bertranda, Filipa de las Casas 
i św. Franciszka Ksawiera. Wielką wiadomo-
ścią społeczną były wieści o męczeństwie 
Alfonsa Navarette w Japonii. Być może at-

mosfera ta i dokonania współczesnych świę-
tych przyczyniły się do tego, że w 1642 roku, 
na własną prośbę, Franciszek Capillas został 
wysłany na misję w Chinach wraz z Francisz-
kiem Diazem. Prześladowania tak zdziesiąt-
kowały miejscowych kapłanów, że jedynym 
księdzem, który ich tam przywitał, był Jan 
Garcia. Franciszek Capillas od razu rozpoczął 
posługę i w latach 1644-1646 udało mu się 
rozwinąć misję i ustanowić świeckich do-
minikanów w Chinach. Jeden ze świadków 
jego działalności tak wspominał tamte dni: 
„Kiedy o. Capillas był w drodze, było w nim 
tak gorące pragnienie pomagania duszom, 
że wspinaczka po stromych górach była mu 
niby przechadzka po poziomej drodze”.
13 listopada 1647 r. w czasie inwazji Tata-
rów został posłany z sakramentami do umie-
rającego chrześcijanina. W drodze schwytali 

Święci Franciszek de Capillas, prezbiter
i Towarzysze, męczennicy chińscy

go żołnierze i uznali za szpiega, a następnie 
aresztowali. Do aresztu prowadzono go za 
linę uwiązaną wokół jego szyi. Osadzono go 
w więzieniu o najgorszej reputacji. Był wie-
lokrotnie torturowany w czasie przesłuchań. 
W zamian za wyrzeczenie się wiary obiecywa-
no mu wolność. On jednak pozostał wierny 
i nawet w więzieniu głosił współtowarzy-
szom Ewangelię. Przebywał tam 2 miesiące.
Zmarł 15 stycznia 1648 roku w chińskim 
mieście Fu’an. Wykonano na nim egzekucję 
poprzez ścięcie. Papież Benedykt XIV ogłosił 
go protomęczennikiem chińskim – pierwszym 
świętym, który wylał krew za Chiny – 16 wrze-
śnia 1748 roku. Został beatyfikowany 2 maja 
1909 roku przez Piusa X. Natomiast kanonizo-
wał go Jan Paweł II 1 października 2000 roku 
wraz z grupą 120 męczenników chińskich.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

„Często wydaje się 
nam, że nasze na-

wrócenie jest wynikiem osobistego wysił-
ku i naszej woli. Nic podobnego. To jest 
działanie Boga, my możemy je przyjąć 
lub nie”. Te słowa z kazania Biskupa Po-
lowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tade-
usza Płoskiego, wygłoszone w Roku św. 
Pawła w Kościele Męczeństwa św. Pawła 
w Rzymie, otwierają V tom nauczania pa-
sterskiego ordynariusza wojskowego pt. 
„Moc w słabości się doskonali”.

Duch Pawłowego nauczania jest obecny 
na kartach tego tomu kazań. Święty Paweł 
w swoich podróżach misyjnych przemawiał 
– po nawróceniu pod Damaszkiem – z Bożą 
mocą, przy świadomości swojej ludzkiej zni-
komości, do różnych ludzi. Byli i tacy, któ-
rzy nie przyjęli natchnionych słów Apostoła 
Narodów.

„Moc w słabości się doskonali”

Jesteśmy dziś niemal zanurzeni w powodzi 
słów pustych, miałkich, które nic w naszym 
życiu nie zmieniają, a co gorsza, dewastują 
nasze sumienie, zaciemniają horyzonty inte-
lektualne, zabijają uczucia wyższe. 
Słowa Biskupa, który z mandatu samego 
Chrystusa naucza, by prowadzić człowieka 
do zbawienia – to nieporównywalna jakość. 
Biskupie kazania to nie jest książka jedna 
z wielu, którą można przeczytać i odłożyć na 
półkę. Te słowa żyją, jeżeli trafią na podatny 
grunt naszej duszy. Czas i miejsce otwarcia 
na to żywe słowo wybiera sam Bóg, jak pod-
kreśla w cytowanym kazaniu Biskup Płoski. 
W V tomie znalazły się kazania wygłoszone 
od 1 września 2008 roku do 3 maja 2009 r., 
zredagowane przez ks. płk. Zbigniewa Kępę, 
a wydane przez tarnowskie Wydawnictwo 
Biblos.
Ksiądz Kępa redaguje również stronę interne-
tową Ordynariatu Polowego, gdzie w dziale 

Nauczanie pasterskie dostępne są wszystkie 
teksty kazań Biskupa Płoskiego. Piąty tom 
zawiera również relację Ks. Zbigniewa Kępy 
i Zbigniewa Gretki z Pielgrzymki do Watyka-
nu na uroczystości 30. rocznicy pontyfikatu 
Jana Pawła II. Relacja opatrzona jest boga-
tym serwisem fotograficznym.
W ciągu pięciu lat gorliwej posługi słowa Bi-
skupa Polowego gen. dyw. Tadeusza Płoskie-
go ukazały się następujące tomy: „Zostań 
z nami, Panie” (t. I); „Trwajcie mocni w wie-
rze” (t. II); „Miłosierdzie Boże trwa na wieki” 
(t. III); „Miłość żąda ofiary” (t. IV) oraz „Moc 
w słabości się doskonali” (t. V).
Całość serii kazań, wydawana jest w nobliwej 
szacie edytorskiej, nawiązującej stylistycznie 
do dawnych dzieł piśmiennictwa o tematy-
ce religijnej. Autorami tej szaty graficznej są 
Dagny Czerwińska-Bieńkowska i Jacek Czer-
wiński.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ukazał się piąty tom nauczania pasterskiego
Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego

Myœli
nieprzedawnione

„Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,
daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj”.

Julisz Słowacki
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Apel cieni
Na cmentarzu w Ejszyszkach na Litwie, (rejon Solecznicki) zło-
żono 7 listopada br., szczątki żołnierzy Armii Krajowej pole-
głych w walce z oddziałami sowieckimi w styczniu 1945 roku. 
Po Mszy św. odsłonięty i poświęcony został krzyż upamięt-
niający wszystkich bezimiennych żołnierzy AK poległych na 
wileńszczyźnie. Wśród nich były najprawdopodobniej szczątki 
Jana Borysewicza ps. „Krysia”, legendarnego dowódcy oddzia-
łów AK z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Tego samego dnia 
na wileńskim cmentarzu Rossa, odbyła się ceremonia złożenia 
do grobu szczątków Juliana Szweda „Grzegorza”, kierownika 
komórki „N” w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głów-
nej Okręgu Wileńskiego AK.

W homilii wygłoszonej w Ejszyszkach Bi-
skup Polowy WP Tadeusz Płoski przedstawił  
sylwetkę, szlak bojowy i okoliczności śmier-
ci por. Jana Borysewicza „Krysi”. Prawdopo-
dobnie jednego z żołnierzy, których szczątki 
ekshumowano. Był on dowódcą oddziału 

partyzanckiego nr 314, na bazie którego 
powstał później II batalion 77 Pułku Piecho-
ty AK. Partyzantkę zaczynał z 7 osobami, 
w rok później miał w swoim batalionie 650 
świetnie uzbrojonych żołnierzy.
Por. Borysewicz odnotował na swym koncie 
szereg udanych działań bojowych przeciw 
niemieckim siłom okupacyjnym m.in. rozbił 
więzienie w Ejszyszkach i zdobył Raduń. Od 
maja 1944 był komendantem Zgrupowania 
„Północ” Okręgu Nowogródek AK (II i V ba-
talion 77 Pułku Piechoty AK). Po lipcu 1944 
kontynuował działalność na Nowogródczy-
znie.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że po-
stać por. Borysewicza w okresie PRL była 
przemilczana, a nawet oczerniana przez 
władze. – „Krysia” poległ 21 stycznia 1945 
roku pod wsią Kowalki na Nowogródczyź-
nie w walce z grupą operacyjną NKWD. Sam 
ten fakt był wystarczającym powodem, by 

postać tego dzielnego człowieka przemil-
czeć w PRL. Pamięć o nim była niewygod-
na również dlatego, że był przedwojennym 
żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego, 
partyzantem AK. Walczył za Polskę niepod-
ległą, wolną, ale też i całą. Nie taką, jakiej 

chcieli komuniści – „aż po Bug”, i jaką dziś 
mamy – powiedział.
Biskup Polowy przypomniał, że po śmierci 
ciało por. Borysewicza było obwożone po 
okolicznych miejscowościach i pokazywane 
w celu zastraszenia miejscowej ludności, 
a na koniec wrzucone wraz z niewybucha-
mi i pociskami do studni. – „Krysia” niczym 
dawny rycerz po śmierci spoglądał i trzymał 
pieczę nad ziemią, której za życia bronił. 
Ziemią, którą kochał i za którą oddał życie 
– podkreślił Ordynariusz wojskowy.
W Eucharystii uczestniczyli m. in. Andrzej 
Przewoźnik, sekretarz Rady OPWiM, Maciej 
Płażyński, prezes Stowarzyszenia Wspólno-
ta Polska. Obecni byli weterani AK okręgu 
Wileńskiego i Nowogródzkiego oraz przed-
stawiciele miejscowej Polonii.
Po Mszy św. trzy trumny ze szczątkami 
żołnierzy Armii Krajowej zostały złożone 
w nowo wybudowanej kwaterze wojennej. 

W centralnym miejscu tej nekropolii znajduje 
się krzyż upamiętniający także tych żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy spoczywają w bezi-
miennych mogiłach Ziemi Wileńskiej i Nowo-
gródzkiej, a których szczątki, w miarę odnaj-
dywania grobów, będą w przyszłości mogły 
być w tej kwaterze godnie pochowane.
Jesienią 2008 i wiosną 2009 r. specjaliści 
Rady OPWiM prowadzili prace archeologicz-
no-ekshumacyjne na terenie grodziska Ma-
jak pod Ejszyszkami, gdzie według wskazań 
miejscowej ludności w 1945 r. NKWD wrzu-
ciła do głębokiej, nieczynnej studni zwłoki 
żołnierzy Armii Krajowej poległych w walce 
z oddziałami sowieckimi.
Prace archeologiczne, prowadzone przez 
ROPWiM w Ejszyszkach utrudniał fakt zale-
gania w studni kilkudziesięciu niewypałów, 
którą jak można przypuszczać celowo wrzu-
cono, aby zabezpieczyć ją przed ewentual-
nymi próbami wydobycia ciał i godnego ich 
pochowania przez miejscową, polską lud-
ność.
W efekcie prac wydobyto ze studni szczątki 
trzech młodych mężczyzn ze śladami prze-
strzelin oraz pchnięć typowym sowieckim 
trójgraniastym bagnetem. Niestety, nie 
znaleziono przy nich żadnego przedmio-
tu, który mógłby pomóc zidentyfikować 
zabitych żołnierzy. Nie można więc z całą 
pewnością potwierdzić, czy wśród wydoby-
tych szkieletów są szczątki por. Jana Bory-
sewicza „Krysi”, ale biorąc pod uwagę oko-
liczności jest to wysoce prawdopodobne. 
 
Kilka godzin wcześniej na wileńskim cmen-
tarzu na Rossie złożono do grobu szczątki 
Juliana Szweda „Grzegorza”, profesora SGH 
w Wilnie, kierownika komórki N w Biurze 
Informacji i Propagandy Komendy Głów-
nej Okręgu Wileńskiego AK, ekshumowane 
przez specjalistów Rady OPWiM w podwi-
leńskich Gulbinach.
Ceremonię złożenia do grobu poprze-
dziła Msza św. w kościele p.w. św. Rafała 
w Wilnie, celebrowana przez ks. Tadeusza 
Jasińskiego. W uroczystościach wzięła udział 
polska delegacja, a także miejscowa Polo-
nia. Modlitwom na cmentarzu przewodni-
czył Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.

kes

Litwa: w Ejszyszkach i w Wilnie pochowano ekshumowane szczątki żołnierzy AK
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Pogrzeb Juliana Szweda
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Życie zmienia się, ale się nie kończy

Warszawa

Biskup Płoski modlił się przy grobach żołnie-
rzy i kapelanów
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski modlił się 
29 października 2009 r. przy grobach żołnie-
rzy i kapelanów na Cmentarzu Wojskowym, 
na stołecznych Powązkach. Przy mogiłach 
wartę honorową zaciągnęli żołnierze Żan-
darmerii Wojskowej. W odwiedzinach mogił 
żołnierskich towarzyszyli mu reprezentujący 
komendanta głównego ŻW płk Zbigniew 
Powęska i płk Jan Gęsich, Komendant Ma-
zowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojsko-
wej.
Biskup polowy odwiedził m.in. kwaterę ks. 
płk Jana Mrugacza, kapelana saperów, a tak- 
że mogiły powstańców warszawskich 1944 
roku. Wspólnie z żołnierzami Żandarmerii 
Wojskowej zapalił znicze na mogiłach „Zoś-
ki”, „Rudego” i „Alka”, a także pod pomni-
kiem „Gloria victis”. – Musimy pamiętać 
o ich poświęceniu i umiłowaniu ojczyzny, 
jest naszym obowiązkiem dbać o mogiły 
polskich bohaterów i żołnierzy – powie-
dział. Chwilę zadumy poświęcił Ordynariusz 
wojskowy żołnierzom poległym w wojnie 
obronnej Polski 1939 roku, a także tym, 
którym oddał ostatnią posługę w minionym 
roku, poległym w misjach pokojowych.

Œwinoujœcie

Jedną z form troski o zmarłych są tak zwane 
wypominki. W tradycji dekanatu świnouj-
skiego wierni co roku 2 listopada w godzi-
nach wieczornych gromadzą się na świno-
ujskiej plaży. Tam wspominają ludzi morza, 
którzy nigdy nie powrócili z morza, czy to na 
skutek działań wojennych, czy też w wyni-
ku nieszczęśliwego wypadku. Także i w tym 
roku z inicjatywy Księdza Dziekana, kapłani 
diecezjalni oraz kapelani wojskowi, jak rów-
nież licznie zgromadzeni wierni, w świetle 
pochodni trzymanych przez harcerzy i har-
cerki III Szczepu Harcerskiego „Słowianie” 
ZHR, zanosili modlitwy. Po wspomnieniu 
jednostek pływających, które nie powróciły 
do portu macierzystego, nastąpiła chwila 
cichej modlitwy. Natomiast marynarz z Or-
kiestry Garnizonowej, w tym czasie, odegrał 
„Ciszę”, oddając cześć marynarzom, którzy 
odeszli na wieczną wachtę. Na zakończenie 
każdy zaświecił znicz w miejscu, gdzie mo-
rze łączy się z lądem.

Ks. por. Adam Rogacki

Dar³owo

Uroczystość  Wszystkich  Świętych  to  dzień 
poświęcony refleksji  i zadumie nad prze-
mijaniem ludzkiego życia, czas pamięci 
o tych, którzy już odeszli. Już od kilku lat 
w tym szczególnym dniu Dowódca Garnizo-

Loreto

Również 2 listopada 2009 odbyła się uro-
czysta Msza święta na cmentarzu wojen-
nym w Loreto. Przewodniczył jej i homilię 
wygłosił ks. Sławomir Bromberek, polski 
kapłan studiujący na Papieskim Uniwersyte-
cie Biblijnym w Rzymie oraz dwóch polskich 
ojców franciszkanów, którzy posługują 
w Loreto. W Eucharystii uczestniczył Attache 
wojskowy RP we Włoszech pan płk Ryszard 
Tomczak, burmistrz, przedstawiciele władz 
miejskich, armii włoskiej i policji oraz siostry 
zakonne i mieszkańcy miasta.
Po Mszy świętej zabrał głos pan płk Ryszard 
Tomczak, wspomniał o bohaterstwie Po-
laków, którzy walczyli o wolność narodów 
Europy a której to wolności nie doczekali się 
w swojej Ojczyźnie. Podziękował także za 
troskę i pamięć o polskich żołnierzach po-
chowanych na cmentarzu w Loreto. Po prze-
mówieniu pana burmistrza miasta złożono 
wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Po za-

kończonych uroczystościach, polskie siostry 
zakonne Nazaretanki, zaprosiły wszystkich 
uczestników na poczęstunek do klasztoru.
Na Polskim Cmentarzu wojennym w Loreto 
jest pochowanych 1080 bohaterskich żoł-
nierzy polskich, poległych w czasie drugiej 
wojny światowej, na linii frontu od Pescara 
aż do tzw. „Linii Gotów”.

Ks. mjr Paweł Piontek

Afganistan

Modlitwy za poległych oraz bliskich zmar-
łych żołnierzy służących w Afganistanie 
odprawiane w bazie Ghazni były przez cały 
tydzień, począwszy od niedzieli 1 listopada. 
Pierwszą Mszę św. za dusze zmarłych odpra-
wił w niedzielę w kaplicy w bazie Ghazni ks. 
kapelan ppłk. Jerzy Kłusek. Na nabożeństwie 
oprócz żołnierzy polskich, wśród których 
obecny był dowódca Polskich Sił Zadanio-

W listopadowe dni wspominamy wszystkich naszych drogich zmarłych, którzy za-
kończyli już pielgrzymowanie na ziemi. Pamięć o nich jest czczona w diecezji wojsko-
wej wszędzie tam, gdzie służą żołnierze w polskim mundurze. 

obecny by

nu Darłowo wraz z Księdzem Kapelanem Gar-
nizonu, Dowódcą 29 Eskadry Lotniczej MW, 
Komendantem Placówki Straży Granicznej, 

i przedstawicielami Związku Byłych Żołnie-
rzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy uda-
ją się na pobliski Darłowski Cmentarz, aby 
oddać hołd swoim przełożonym, instrukto-
rom, wychowankom i podopiecznym, któ-
rych Bóg powołał już na wieczną wachtę. 
W chwili modlitwy i zadumy pochylając się 
nad każdą mogiłą, aby zapalić znicz, dzie-
lą się z innymi refleksją: to był dobry pilot, 
nawigator, mechanik, logistyk, funkcjona-
riusz…, to był dobry człowiek, ale odszedł 
zbyt szybko. Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie.

 xJZ

Casamassima

2 listopada 2009 r. na polskim cmentarzu 
wojennym w Casamassima (Włochy), odby-
ła się uroczysta Msza święta w intencji po-
ległych polskich żołnierzy, którzy zmarli w 
wyniku odniesionych ran w walce nad rzeką 
Sangro i Monte Cassino.
Mszy świętej przewodniczył ks. mjr Paweł 
Piontek a homilię wygłosił ksiądz Andrzej 
Wiśniowski kapłan pochodzący z Polski, po-
sługujący jako kapelan szpitala dla trędowa-
tych w Gioia di Colle w okolicach Bari.
W Eucharystii uczestniczył Ekscelencja 
Ambasador Polski we Włoszech pan Jerzy 
Chmielewski, burmistrz miasta Casamassi-
ma, przedstawiciele włoskiej armii, policji, 
liczna grupa mieszkańców miasta, siostry 
zakonne oraz liczna grupa polskich stu-
dentów studiujących w Bari oraz dzieci ze 
szkoły podstawowej w Casamassima. Armia 
włoska wystawiła na uroczystość kompanię 
honorową oraz posterunki warty honoro-
wej. Po Mszy świętej pan Ambasador RP 
podziękował społeczności Casamassima za 
troskę i pamięć o polskich żołnierzach, któ-
ry „duszę oddali Bogu, swoje serca Polsce, 
a ciała włoskiej ziemi”. Na grobach żołnierzy 
złożono wieńce i zapalono znicze.
Po uroczystościach na cmentarzu otwarto 
trzecią już edycję wystawy zdjęć i pamiątek, 
które są żywym świadectwem obecności 
polskich żołnierzy w tym regionie. 

i przedstawicielami Zwi zku Byłych Ż łnie

kończonych uroczystościach, polskie siostry 
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wych gen. bryg. 
Janusz Brono-
wicz, zgromadzili 
się także stacjo-
nujący w polskiej 
bazie żołnierze 
armii amerykań-
skiej.
„Dziś żyjący za-
trzymują się przed 
grobami swoich 
znajomych by za-
palić znicz, by od-
dać się zadumie. 

Zadumie nad śmiercią. (…) śmiercią, która 
jest nieunikniona. My dziś dziękujemy, tym 
wszystkim zmarłym za każde dobro jakie 
dla nas uczynili i chcemy się odwdzięczyć 
nie tylko naszą obecnością ale i modlitwą. 
(…) Raz postanowiono człowiekowi żyć, raz 
umrzeć. Kiedy to dla nas nastąpi nikt nie 
wie. Śmierć była i jest najczęściej bolesnym 
rozstaniem z naszymi bliskimi. Ona budzi 
w naszych sercach niejeden raz rozczarowa-

Zadumie nad śmierci . (

nie a nawet rozpacz.(…) zastanawiając się 
dziś nad tajemnicą śmierci chcemy spojrzeć 
na nas samych, ludzi wierzących. (…) – ta-
kie słowa do wiernych podczas pierwszego 
nabożeństwa za zmarłych skierował kape-
lan z bazy Ghazni.
Po nabożeństwie żołnierze zorganizowali 
apel pamięci. Pod krzyżem, który ufundowa-
li żołnierze IV zmiany Polskich Sił Zadanio-
wych, zapalono dziesiątki zniczy, za dusze 
poległych polskich i amerykańskich żołnie-
rzy, którzy na co dzień stacjonowali w pro-
wincji Ghazni. W czasie wykonywania zadań 
bojowych w Islamskiej Republice Afganista-
nu poległo 15 polskich żołnierzy.

Bogumiła Piekut

Bia³a Podlaska

Z inicjatywy ks. prał. płk Kazimierza Tuszyń-
skiego – Proboszcza Parafii Wojskowej w 
Białej Podlaskiej i przedstawicieli ze służb 
mundurowych została odprawiona 4 listo-
pada 2009 roku Msza św. żałobna w Kościele 

Garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Białej Podlaskiej w intencji Zmarłych ze 
służb mundurowych: Żołnierzy i Pracowników 
Wojska, Funkcjonariuszy i Pracowników Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Policji, Straży Pożar-
nej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei 
i Straży Miejskiej, a także za tych Zmarłych, 
którzy tragicznie zginęli podczas pełnionej 
służby, a zwłaszcza Pilotów z Pułku w Białej 
Podlaskiej oraz Funkcjonariuszy z Nadbużań-
skiego Oddziału SG i Podlaskiego Oddziału 
SG, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca 
31 października.
Po zakończonej Mszy św. uczestnicy wspólnej 
modlitwy udali się pod pomnik znajdujący 
się obok kościoła garnizonowego poświęco-
ny pilotom, którzy tragicznie zginęli pełniąc 
służbę wojskową w Pułku Lotniczym w Białej 
Podlaskiej. Uroczystość żałobna zakończyła 
się złożeniem kwiatów i wieńców oraz zapa-
leniem zniczy pod pomnikiem wraz z krótką 
modlitwą.

Janusz Łojko

Dziś żądają zdjęcia krzyża, zamilknięcia dzwonów kościelnych (które przed wiekami 
miały odstraszać złe duchy), a jutro publicznego zaparcia się Chrystusa? Niemożli-
we ? A przecież taka jest żelazna logika „państwa prawa”. Prawa, które literą bez 
ducha próbuje zabić Prawdę. 

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka w Strasburgu wieszanie 
krzyży w klasach stanowi naruszenie „pra-
wa rodziców do wychowania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami”. Skargę złożyła 
obywatelka Włoch, której Trybunał zasądził 
5 tys. euro za poniesione „straty moralne”. Jej 
mąż, związany jest z Włoskim Związkiem Ate-
istów, Agnostyków i Racjonalistów, który m.in. 
walczy z włoską katolicką rozgłośnią Radia 
Maria, bo anteny rozgłośni „narażają zdrowie 
okolicznych mieszkańców”. Typowa, prze-
wrotna argumentacja podobnych środowisk, 
które nigdy nie ujawniają prawdziwych celów 
swoich działań. Ateiści włoscy protestowali 
też w zeszłym roku przeciw nadaniu lotnisku 
w Bari imienia Jana Pawła II. 
Człowiek myślący samodzielnie, niekoniecznie 
wierzący, powinien skierować do gremium 
orzekającego w Strasburgu co najmniej dwa 
pytania: a co z respektowaniem prawa rodzi-
ców chrześcijańskich do wychowania dziecka 
zgodnie z ich przekonaniami? Drugie: Czy 
nakaz zdjęcia krzyża jest zgodny z demokra-
tycznym prawem do wolności religijnej i to-
lerancją. Zdjęcie krzyża, który w szpitalu zało-
żonym i prowadzonym przez siostry zakonne 
wisiał tu od stuleci, jest aktem dyskryminacji, 
a nie wyrazem neutralności światopoglądowej 
państwa, które w ten sposób uprzywilejowuje 
agnostycyzm. Gdzie tu więc może być mowa 
o równości wobec prawa. Chyba że prawo Unii 
Europejskiej jest zbiorem pięknie brzmiących 
formułek, spoza których wychyla się właśnie na 
naszych oczach prawdziwa twarz agresywne-
go laicyzmu, który nie spocznie dopóki nie wy-
eliminuje chrześcijaństwa ze sfery publicznej. 

Strategia agresywnego laicyzmu została sku-
tecznie przetestowana przez dwa stulecia we 
Francji, najstarszej córze Kościoła Katolickiego. 
Dumna koncepcja „państwo prawa”, stworzo-
na w kręgach francuskiej masonerii, stała się 
narzędziem niesłychanego terroru i bezprawia, 
prześladowania katolików w najprzeróżniej-
szych formach. Od bestialskich mordów, zdra-
dzających nienawiść demoniczną poczynając 
(Wandea), aż po całkowite odebranie głosu 
katolikom w debacie publicznej metodami 
administracyjnymi i prawnymi czy możliwości 
działania na rzecz wspólnego dobra poza ko-
ściołem. I wszystko to pod szlachetnie brzmią-
cymi hasłami równość, wolność, braterstwo.
Czy to aby nie przesada, porównywanie terro-
ru jakobińskiego czy trefnisiowatości równie 
groźnego dla chrześcijaństwa Woltera z casu-
sem prawnym ogłoszonym właśnie w Stras-
burgu? Otóż nie, Szanowni Państwo, usypiają-
cy sumienia przed telewizorami, coraz bardziej 
izolowani od rzeczywistości za oknem.
Szybki test… Czy wiedzą państwo o miliono-
wych demonstracjach w Madrycie w obronie 
rodziny i jej praw? Pewnie nie wiedzą o niej 
nawet sami Hiszpanie pod rządami Zapatero. 
Bo na wszystkich kanałach telewizyjnych w po-
rach największej oglądalności pokazywane są 
kilusetosobowe demonstracje gejów i lesbijek. 
Film „Popiełuszko” na festiwalu w Gdyni po-
kazany był jako jedyny o godzinie dziewiątej 
rano. Aby tylko nieliczni mogli go obejrzeć? 
Tak właśnie działa demokracja koncesjono-
wana medialnie. Jak niszczony jest medialnie 
i sądownie autorytet biskupów katolickich na 
Zachodzie Europy, którzy ośmielą się bronić 
chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu? 

Można o tym przeczytać w książeczce Stefa-
na Meetschena „Europa bez Chrystusa?” Nie-
miecki dziennikarz, prawdziwe wolny i nieza-
leżny publicysta, ujawnia powtarzalne metody 
marginalizowania chrześcijan w krajach Euro-
py Zachodniej, odbieranie im dobrego imienia, 
wyszydzanie, przemilczanie przez polityków 
i media inicjatyw obywatelskich, usuwanie 
z prestiżowych stanowisk za wierność wyzna-
wanej wierze. 
Hannibal ante portas (Hannibal u bram), moż-
na by rzec obserwując pierwsze próby forso-
wania „totalitarnej” demokracji spod znaku 
„państwa prawa” w Polsce. Wyrok w sprawie 
„Gościa Niedzielnego” contra Alicja Tysiąc czy 
oskarżenie Joanny Najfeld przez lobby pro-
aborcyjne to zwiastuny tej nadciągającej nad 
Polskę fali chrystianofobii.
Miałam ostatnio okazję uczestniczenia razem 
ze znajomymi we Mszy św. w pięknym drew-
nianym kościółku w Zakopanem. Porywające 
kazanie głosił gościnnie ksiądz z Rzeszowsz-
czyzny.
Po Mszy św. znajomi, wyraźnie poruszeni ka-
zaniem, zapytali: jak to jest możliwe, że ludzie 
o tym nie wiedzą, że nie piszą o tym w prasie, 
że nie można o tym usłyszeć w telewizji? Ano, 
właśnie… 
Obudźmy się, tak jak to zrobili Włosi, broniąc 
zdecydowanie prawa do obecności Krzyża 
w przestrzeni publicznej i kulturowej. Tak nie-
dawno przecież polska młodzież i nauczyciele 
bronili Krzyża w Miętnem (1984) przed ko-
munistami. Większość ludzi myśli i postrzega 
świat inaczej, niż nam to próbuje wmawiać 
niewielka, choć wpływowa grupa ludzi wro-
gich chrześcijaństwu.
Jan Paweł II ostrzegał nas przecież podczas 
wizyty w polskim parlamencie przed demo-
kracją bez wartości, która może przerodzić się 
w jawny lub ukryty totalitaryzm. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pełzająca chrystianofobia Fe l ieton
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Bezledy
Uroczystość poświęcenia i przekazania no-
wego budynku Straży Granicznej odbyła 
się 19 października w Bezledach. W uro-
czystościach wzięli udział przedstawiciele 
władz wojewódzkich, samorządowych 
oraz Straży Granicznej i Służby Celnej. 
W związku z poświęceniem nowego 
obiektu obecni byli kapelani Ordynariatu 
Polowego: ks. dr Marian Midura – kape-
lan Służby Celnej i Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Olsztynie oraz ks. ppor SG 
Jacek Dzwonek kapelan CSSG w Kętrzynie 
i W-MOSG. W słowie modlitwy kapelani 
prosili Boga by służba Ojczyźnie pełniona 
z wykorzystaniem nowego obiektu była 
źródłem wzrastania w łasce u Boga i ludz-
kiej wdzięczności. Po uroczystym poświę-
ceniu i otwarciu obiektu uczestnicy wzięli 
udział w cyklu prezentacji dotyczących 
służby granicznej.                           J.D./zjk

Gniezno
Patron kapłanów św. Jan Maria Vianney oraz związany z archidiecezją gnieźnieńską bł. bp 
Michał Kozal byli głównymi bohaterami tegorocznej Nocy Świętych w Gnieźnie. Modlitewne 
czuwanie w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych zgromadziło kilkaset osób. Obecni byli 
także: abp Henryk Muszyński, bp Wojciech Polak oraz prezydent miasta Jacek Kowalski.
Tegoroczna Noc Świętych była już piątą z kolei. Po raz pierwszy odbyła się w kościele garni-
zonowym, a nie jak dotąd, w gnieźnieńskiej farze. Pierwsza ze świątyń jest większa i może 
pomieścić większą liczbę wiernych. Niezmienione pozostały za to główne punkty spotkania, 
które – jak co roku – rozpoczęła procesja z relikwiami świętych z gnieźnieńskich kościołów 
i zgromadzeń zakonnych.
W procesji podążały także żywe ikony świętych – przeszło dwudziestu młodych ludzi, którzy 
wcielili się w postaci wyniesionych na ołtarze m.in.: św. Jana Marii Vianney’a, bł. bp. Michała 
Kozala, św. Wojciecha, św. Wawrzyńca, św. Franciszka, bł. Radzyma Gaudentego, bł. Edmun-
da Bojanowskiego i wielu innych. Podczas spotkania przedstawiono krótko sylwetkę i zasługi 
każdego z nich. Wystawiono także etiudę o życiu patrona kapłanów, którą w konwencji teatru 
cieni przygotowały z młodzieżą gnieźnieńskie szarytki.

KAI (bgk / Gniezno)

Grudziądz
W duchu orędzia o nadziei dla świata jaką jest Boże Miłosierdzie 15 października w Kościele 
p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu w przeddzień rocznicy wyboru na stolicę Pio-
trową, Papieża Jana Pawła II o godz. 17.30 została odprawiona uroczysta Msza św., z okazji 
drugiej rocznicy Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej 
w Parafii Wojskowej w Grudziądzu i Grupie .
W uroczystej Eucharystii z udziałem Wojska Garnizonu Grudziądz i Grupa oraz kompanii ho-
norowej uczestniczyła cała społeczność parafii wojskowej, kadra, pracownicy wojska, rodziny, 
kombatanci, byli żołnierze zawodowi, chorzy, czciciele Jezusa Miłosiernego.
Woj sko Garnizonu Grudziądz reprezentował Dowódca Garnizonu płk Grzegorz Mosiołek, Ko-
mendant l OSK ppłk Andrzej Kaczorowski, Dowódca 8 batalionu walki radioelektronicznej i Kie-
rownik l OWT. Po Mszy św. proboszcz parafii wojskowej w Grudziądzu ks. ppłk Piotr Gibasiewicz 
wraz z Księdzem Infułatem przewodniczył Koronce do Bożego Miłosierdzia i dokonał aktu zawie-
rzenia całej społeczności wojskowej Miłosierdziu Bożemu.              ks. ppłk Piotr Gibasiewicz

Warszawa
Od 1993 roku Środowisko Fordonianek 
gromadzi się na liturgii w Katedrze Polo-
wej WP. Tegoroczna Msza św. koncelebro-
wana była przez Biskupa Polowego.
Zebrane w kościele członkinie Środowiska 
Fordonianek modliły się w intencji zmar-
łych koleżanek- kobiet więźniów politycz-
nych okresu stalinowskiego.
Podczas Mszy św. przedstawicielka Śro-
dowiska Fordonianek przybliżyła historię 
więzień dla kobiet z przyczyn politycznych. 
Mszę św. zakończono pamiątkowym zdję-
ciem, członkiń Środowiska Fordonianek 
z Biskup Polowym.                                 ŁP

Warszawa
W intencji zamordowanych w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego mieszkańców Woli 
sprawowana była w stolicy Msza w kościele św. Wojciecha. W homilii ks. Paweł Powierza pod-
kreślił, że gdy dziś wspominamy tych, którzy walczyli o wolną Polskę, wspominamy nasze ko-
rzenie, historię i tożsamość.
„Kiedy modlimy się dzisiaj, to chcemy mieć z nimi łączność, chcemy mieć z nimi współudział, 
bo głęboko w to wierzymy, że ich ofiara nie poszła na marne, czego w wymiarze historycznym 
jesteśmy dziś świadkami, bo żyjemy w wolnej Polsce” – powiedział ks. Powierza.
Po Mszy św. nastąpiło procesyjne przejście na Miejsce Pamięci Narodowej przy ul. Górczewskiej 
32. Tam w dniach od 5 do 12 sierpnia 1944 r. Niemcy zamordowali 12 tys. mężczyzn, kobiet 
i dzieci – mieszkańców Woli. Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy 
informującej o tym miejscu kaźni narodu polskiego.                                                        RŁ/KAI

Bielsko-Biała
W Bielsku Białej, 9 listopada odbyły się 
uroczystości z okazji 50-lecia 18. bielskie-
go batalionu desantowo-szturmowego 
oraz powitania żołnierzy po zakończeniu 
V zmiany ISAF Afganistan. W kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej, odprawiona zosta-
ła Msza św., której przewodniczył ks. mjr 
Mariusz Tołwiński.
W Eucharystii uczestniczyły władze woje-
wódzkie, samorządowe oraz powiatowe, 
dowództwo batalionu wraz z żołnierza-
mi i rodzinami. Po zakończeniu Mszy św. 
odsłonięto i poświęcono pamiątkową 
tablicę poświęconą księżom i kapelanom 
18. batalionu desantowo-szturmowego 
w dowód wdzięczności za posługę w cza-
sie misji. Tablica została ufundowana przez 
dowództwo 6. Brygady Desantowo-Sztur-
mowej z Krakowa.                                 mt
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