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„Szczęśliwi owi słudzy, których Pan
zastanie czuwających, gdy nadejdzie...” (Łk 12)
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Liturgia
Koœcio³a

4 grudnia – wspomnienie św. Barba-
ry dziewicy i męczennicy
Patronka tak wielu grup zawodowych, któ-
re narażone są na nagłą śmierć. Patronka 
dobrej śmierci. Wzywana przy umiejących, 
towarzysząca w ostatniej drodze. To najkrót-
sze określenia jakimi tradycja chrześcijańska 
obdarza tę wielką święta męczennice, która 
nie bała się poświęcić swego młodego życia. 
Torturowana okrutnie a wreszcie ścięta ręką 
swego ojca za to, iż wybrała swym życiem 
Chrystusa.

6 grudnia – II Niedziela Adwentu
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścież-
ki dla Niego! Znamy dobrze ten fragment 
Ewangelii. Zachęca każdego z nas do pracy 
nie dla idei, nie dla dobrego samopoczucia, 
nie dla niewiadomych mrzonek, ale dla Boga, 
dla mego szczęścia. Czy moje życie to w isto-
cie prostowanie ścieżek dla Jezusa?

8 grudnia – Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP
„Niech Mi się stanie według twego słowa!” 
Krótkie słowa, a niosące w sobie wielką wia-
rę i zaufanie woli Bożej. Jakże chciałoby się 
mieć tę pewność, która pozwoliłaby nam 
z odpowiedzialnością przyjąć decyzje Boga. 
Matko Niepokalanie Poczęta ucz mnie za-
wierzenia Bogu w każdej minucie życia.

13 grudnia – III Niedziel Adwentu
Co mamy czynić wołamy jak tłumy z dzisiej-
szej Ewangelii. Przyjmijcie chrzest to odpo-
wiedź Jana Chrzciciela, przyjmijcie chrzest 
i wydajcie owoce nawrócenia, bądźcie bli-
sko drugiego człowieka, szczególnie tego 
potrzebującego. Wykonujcie swe życiowe 
zadania sumiennie i bez krzywdy dla innych. 
Szukajcie w swym życiu Boga bo on jest naj-
ważniejszy.

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego 
obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, święto ustanowione 
stosunkowo niedawno, które ma jednak 
głębokie korzenie biblijne i teologiczne. Ty-
tuł „król” przyznany Jezusowi, jest bardzo 
istotny w Ewangeliach i pozwala na wyczer-
pującą interpretację Jego postaci i Jego mi-
sji zbawienia. Można zauważyć w związku 
z tym pewien rozwój: wychodzi się od okre-
ślenia „król żydowski” i dochodzi się do 
króla wszechświata, Pana kosmosu i historii, 
a więc wychodzących poza oczekiwania sa-
mego narodu żydowskiego.
W centrum tej drogi objawienia królewsko-
ści Jezusa Chrystusa znajduje się raz jeszcze 
tajemnica Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Kiedy Jezus został ukrzyżowany, przywódcy 
żydowscy szydzą z Niego mówiąc: „Jest kró-
lem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, 
a uwierzymy w Niego” (Mt 27, 42). W rze-
czywistości właśnie dlatego, że jest Synem 
Bożym, Jezus wydał się dobrowolnie na 
swoją mękę, a krzyż jest paradoksalnym 
znakiem Jego królewskości, która polega na 
zwycięstwie woli miłości Boga Ojca nad nie-
posłuszeństwem grzechu. Właśnie wydając 
siebie samego na ofiarę przebłagalną Jezus 
staje się królem wszechświata, jak powie 
On sam pokazując się Apostołom po zmar-
twychwstaniu: „Dana Mi jest wszelka wła-
dza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18).

Na czym jednak polega królewska „władza” 
Jezusa? Nie jest władzą królów i wielkich 
tego świata; jest władzą boską dawania ży-
cia wiecznego, uwolnienia od zła, pokonania 
panowania śmierci. Jest władzą miłości, któ-
ra potrafi czerpać dobro ze zła, zmiękczyć 
stwardniałe serce, przynieść pokój podczas 
najostrzejszego konfliktu, rozpalić nadzieję 
w najgęstszych ciemnościach.
To królestwo łaski nigdy się nie narzuca 
i zawsze szanuje naszą wolność. Chrystus 
przyszedł, aby „dać świadectwo prawdzie” 
(J 18, 37), jak powiedział przed Piłatem: kto 
przyjmuje Jego świadectwo, staje pod Jego 
„sztandarem”, według wyobrażenia drogie-
go św. Ignacemu Loyoli. Każdemu sumieniu 
zatem potrzebna jest decyzja: za kim chce 
podążać? Za Bogiem czy za złym? Za praw-
dą czy kłamstwem? Wybór Chrystusa nie za-
pewnia sukcesu zgodnie z kryteriami świata, 
ale gwarantuje ten pokój i tę radość, które 
tylko On może dać. Dowodzi tego w każ-
dej epoce liczba mężczyzn i kobiet, którzy 
w imię Chrystusa, w imię prawdy i sprawie-
dliwości, potrafili odeprzeć pochlebstwa 
ziemskiej władzy w jej rozmaitych maskach, 
aż po przypieczętowanie męczeństwem 
swej wierności.

Benedykt XVI,
Watykan, 22 listopada 2009,

Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata

Na okładce:
Rozpoczął się Adwent – czas czuwania 
i oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

„Wybór Chrystusa nie zapewnia sukcesu 
zgodnie z kryteriami świata...”

PAPIESKIE
INTENCJE MISYJNE
NA LISTOPAD

Aby wierzący różnych religii, dzięki świadec-
twu życia i braterskiemu dialogowi, jasno uka-
zywali, że imię Boga jest zwiastunem pokoju.
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       List Pasterski Biskupa Polowego 
na I Niedzielę Adwentu 2009 roku

żane są w świetle prawd zawartych w sło-
wach: „Wierność Chrystusa. Wierność Kapła-
na”. Patronem Roku Kapłańskiego jest święty 
Jan Maria Vianney – świątobliwy proboszcz 
małej, trzystuosobowej wspólnoty para-
fialnej w miejscowości Ars koło Lyonu we 
Francji. Ksiądz Jan Maria Vianney, obejmując 
obowiązki proboszcza Parafii w Ars, wziął 
odpowiedzialność za zbawienie ochrzczo-
nych, ale w znacznej mierze zlaicyzowanych 
swoich parafian. W niedzielnej Mszy świętej 
uczestniczyło bowiem zaledwie kilkanaście 
osób, niedziela i święta mieszkańców Ars 
nie różniły się niczym od pozostałych dni 
w tygodniu. Jednak  nieustannie obecne 
w życiu i kapłańskiej posłudze księdza Vian-
ney’a poczucie odpowiedzialności za zba-
wienie – swoje i parafian – uczyniło z Ars 
miejsce tętniące życiem łaski. Tysiące piel-
grzymów, spotkało tu Miłosiernego Boga, 
przez osobę i posługę prostego i pobożnego 
kapłana, który sprawował Mszę świętą, gło-
sił kazania, spowiadał, czynił dzieła miłości 
wobec bliźnich. 
Rok Kapłański ma na celu przypomnieć 
wszystkim, że ksiądz jest sakramentalnym 
uobecnieniem  Jedynego Kapłana Nowego 
Przymierza – Jezusa Chrystusa. To przez ręce 
księdza żyjącego wśród nas sam Chrystus 
sprawuje sakramenty – udziela chrztu, bierz-
mowania, rozgrzesza, umacnia i pociesza 
cierpiących, przeprowadza umierających. 
Ustami księdza Chrystus głosi swoją Dobrą 
Nowinę o zbawieniu człowieka. Przez osobę 
księdza, również tego dobrze nam znanego, 
podczas każdej Mszy świętej Jezus staje się 
Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym. 
To w dłoniach tego dobrze nam znanego 
księdza, mocą Ducha Świętego, Odwiecz-
ne Słowo Boga Ojca staje się Ciałem i jest 
z nami po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata. To kapłani, „z ludu wzięci i dla ludu 
postawieni” (por. Hbr 5,1), stoją na straży 
adwentowego charakteru wspólnoty Ko-
ścioła. Ich życiowym zadaniem jest, aby Pan, 
gdy powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych, zastał nas przy wypeł-
nianiu codziennych obowiązków jako „przy-
gotowanych i oczekujących” (por. Łk 12,36). 
W Ewangelii czytamy bowiem: „Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone po-
chodnie! /…/ Szczęśliwi owi słudzy, których 
pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie 
i zakołacze. Zaprawdę, powiadam wam: 
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a 
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o dru-
giej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie”. (Łk 12, 35-38) 
Rok Kapłański jest dla wszystkich kapela-
nów Wojska Polskiego dogodnym czasem 
powrotu do pierwotnej gorliwości uczniów 
Chrystusa i szafarzy miłości Boga. Jest cza-
sem wzmożonego wysiłku duchowego nad 

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 

Zapowiedź Mesjasza, który przyjdzie 
w Imię Pańskie, by wyzwolić człowieka 
 z niewoli grzechu wypełniła się wówczas, gdy 
„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między 
nami” (J 1,14). Naród wybrany Starego Przy-
mierza trwał w oczekiwaniu na Mesjasza, 
który przywróci świetność Izraela. Ci zaś, któ-
rzy w misterium chrztu świętego z Boga się 
narodzili, w nadziei życia wiecznego trwają 
w miłości Boga, tworzą Kościół, to znaczy 
Naród wybrany Nowego Przymierza i ocze-
kują powtórnego przyjścia Mesjasza – Jezusa 
Chrystusa, „który przyjdzie w chwale, sądzić 
żywych i umarłych” (Credo).
Kościół  ze swej natury jest Ludem Bożym 
pielgrzymującym; Ludem będącym w drodze 
do domu Ojca, który jest w niebie. Kościół 
jest również Ludem Bożym adwentowym. 
Jest Ludem oczekującym na przyjście Pana. 
Adwent czyli oczekiwanie nie ma nic wspól-
nego z biernością i lenistwem. Wręcz prze-
ciwnie - z adwentowego charakteru Kościoła 
wynika konieczność  podjęcia wysiłku nad 
przygotowaniem siebie i całej wspólnoty do 
właściwego i godnego przyjęcia Tego, który 
ma przyjść. 
Czas Adwentu – który rozpoczęliśmy tą 
niedzielą – otwiera nowy Rok Liturgiczny, 
w którym uobecniać będziemy zbawcze dla 
nas wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 
Sprawując liturgię Kościół sprawia, że Chry-
stus Jezus – Mesjasz Pan jest nadal z nami, 
aby nas nauczać o Bogu, nawracać ku Bogu 
i jednoczyć z Bogiem. Liturgiczny Adwent 
poprzedza i jednocześnie przygotowuje do 
świętowania Tajemnicy Wcielenia Słowa Bo-
żego – do świętowania Narodzenia Syna Bo-
żego, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ad-
went ukazuje nam Boga mówiącego, Boga 
objawiającego siebie człowiekowi przez pro-
roków Starego Testamentu. Przyjęcie Bożego 
Orędzia jest początkiem Bożego Narodzenia 
w nas. 
Kościół w swej istocie jest Kościołem ocze-
kiwania, Kościołem adwentowym. Niech 
więc czas Adwentu będzie czasem przygo-
towania do świętowania kolejnej rocznicy 
narodzenia w Betlejem Jezusa Chrystusa, ale 
niech też stanie się początkiem świadomego 
i szczerego otwarcia się na Boga, który „dla 
nas i dla naszego zbawienia stał się człowie-
kiem” (Credo). 
Tegoroczny Adwent przeżywamy w aspekcie 
Roku Kapłańskiego oraz Synodu Diecezjalne-
go Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
Rok Kapłański ogłoszony został w Bazylice 
Świętego Piotra na Watykanie przez Ojca 
Świętego Benedykta XVI w Uroczystość Naj-
świętszego Serca Jezusowego – 19 czerwca 
2009 roku. Treści Roku Kapłańskiego rozwa-

obudzeniem w sobie odpowiedzialności za 
zbawienie Ludu Bożego, który z decyzją bi-
skupa została powierzona waszej pasterskiej 
trosce. Niech kapłańska – i żołnierska – wier-
ność Kościołowi będzie wiernością na wzór 
Chrystusa, który „…umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towa-
rzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą 
Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy 
zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby 
był święty i nieskalany” (Ef 5,25 -27). 
Przywracaniu świadomości kapłańskiej 
wśród duszpasterzy Wojska Polskiego oraz 
ukazywaniu właściwego miejsca i właściwej 
roli duszpasterstwa w szeregach żołnierzy 
Wojska Polskiego służyć będą również Sy-
nod Ordynariatu Polowego Wojska Polskie-
go, którego prace zostały uroczyście zainau-
gurowane 28 października tego roku.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” 
(Mt 5,9) – jedno z Ośmiu Błogosławieństw 
wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa 
w „Kazaniu na Górze”. Ta myśl Mistrza bę-
dzie przewodzić podjętym pracom synodal-
nym. Synod Diecezji Wojskowej ma za za-
danie przedstawić aktualny „raport o stanie 
wiary” Kościoła wojskowego w Polsce, od-
powiedzieć na pytanie, jaka jest znajomość 
nauki Jezusa Chrystusa oraz jaki jest stan 
osobistego przyjęcia przez żołnierzy-kato-
lików Osoby Jezusa Chrystusa i Jego Ewan-
gelii? 
Podstawowym zadaniem Kościoła jest zba-
wienie, czyli pojednanie i zjednoczenie czło-
wieka z Bogiem. Tym samym pierwszym, 
najważniejszym i podstawowym zadaniem 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego jest 
zbawienie żołnierza polskiego. Wspólnota 
Kościoła Chrystusowego to wszyscy wierni 
ochrzczeni w Imię Boga w Trójcy Świętej Je-
dynego. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 
to nie tylko księża kapelani. Ordynariat Polo-
wy Wojska Polskiego to wszyscy ochrzczeni 
żołnierze i pracownicy wojska, którzy „spra-
wom Ojczyzny ziemskiej oddani” pielgrzy-
mują do bram Ojczyzny Niebieskiej. 
Prace Synodu Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego mają na celu wypracowanie 
i opracowanie takich metod głoszenia 
Ewangelii w szeregach Wojska Polskiego, 
aby treść zbawczego orędzia była zrozu-
miała dla wszystkich. Ewangelia bowiem 
jest adresowana do wszystkich ludzi, w tym 
również do wszystkich żołnierzy. Wszyscy 
bowiem jesteśmy powołani są do święto-
ści. Przypomniał o tym Sobór Watykański II, 
który w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele 
poucza: „wszyscy w Kościele, niezależnie od 
tego, czy należą do hierarchii, czy są przed-
miotem  jej funkcji pasterskiej, powołani są 
do świętości” (KK 39). 
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Kościół ze swej natury jest misyjny. Gło-
szenie Ewangelii światu jest obowiązkiem 
także Kościoła wojskowego w Polsce. Szcze-
gólnym zatroskaniem misyjnym otaczamy 
naszych braci i siostry w mundurach, któ-
rzy są niewierzący. Zbawienie jest owocem 
wiary w Jezusa Chrystusa. On zaś prowadzi 
do Ojca wszystkich ludzi dobrej woli. Synod 
ma uświadomić wszystkim, a jednocześnie 
pomóc i spowodować, aby miejsce pracy 
i służby było ewangelicznym miejscem zba-
wienia i uświęcenia, aby na warcie, w kosza-
rach, na uczelni i w szpitalu, na poligonie 
i na wojnie, Pan zawsze zastał nas „oczeku-

jących i przygotowanych” (por. Łk 12,36).  
Przywracanie pokoju na świecie i jego obro-
na jest obowiązkiem każdego żołnierza. 
Głoszenie i niesienie współczesnemu czło-
wiekowi takiego pokoju, jakiego świat dać 
nie może, jest obowiązkiem każdego żołnie-
rza Jezusa Chrystusa.
Ufam, że wsparci obecnością i matczyną 
opieką Najświętszej Maryi Panny przyjmie-
my Słowo, które dla nas i naszego zbawie-
nia stało się Człowiekiem. 

Na czas przygotowań do świąt Narodze-
nia Pańskiego oraz trwania w miłości 

Boga do dnia, w którym Syn Człowieczy 
przyjdzie, powtórnie wszystkim Wiernym 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
błogosławię: 
W Imię +Ojca i +Syna i +Ducha Święte-
go. Amen.

+Tadeusz PŁOSKI 
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, Adwent 2009

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Podczas Mszy świętej rozbrzmiewa prze-
piękna starożytna pieśń, wyrażająca pełne 
tęsknoty wołanie o nadejście Mesjasza-Zba-
wiciela. Śpiewa się ją w jej pierwotnej, łaciń-
skiej wersji lub w polskim przekładzie: naj-
wierniejszy rozpoczynają słowa: Niebiosa, 
rosę ślijcie nam z góry, bardziej swobodny 
słowa: Niebiosa, rosę spuście nam z góry. 
Refren: Rorate caeli desuper et nubes pluant 
justum (Spuście rosę niebiosa i obłoki niech 
wyleją sprawiedliwego) stanowi przewodni 
motyw adwentowej liturgii. Jego pierwsze 
słowo: rorate dało nazwę tej adwento-
wej Mszy świętej, odprawianej u schyłku 
jesiennej nocy. Tekst pieśni Rorate coeli 
w dużej mierze skomponowany jest z cyta-
tów zaczerpniętych z Księgi Izajasza; mówi 
o upadku Państwa Judzkiego, o dramacie 
niewoli Izraelitów, konsekwencji ich grze-
chu, nękającemu ich poczuciu opuszczenia 
przez Boga; odzywa się w niej pokorny głos 
prośby, aby Bóg przebaczył ich przewiny 
(Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris in-
iquitatis – Nie bądź zagniewany, Panie! Nie 
pamiętaj dłużej naszych grzechów!), tęsk-
nota za Zbawicielem i Odkupicielem (Emitte 
Agnum dominatorem terrae – Ześlij Baran-
ka, Władcę ziemi), wreszcie adresowana do 
udręczonego ludu Boża obietnica powrotu 
do Ziemi Obiecanej, wyzwolenia z więzów 
niewoli (Cito veniet salus tua – Wkrótce na-
dejdzie twoje zbawienie; Salvabo te, noli 
timere – Ocalę cię, nie bój się). W końcowej 
partii pieśni Ten, do którego zanoszone są 
prośby, objawia swoje imię: Ego enim Sum 
Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemp-
tor tuus (Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, 

Święty Izraela, twój Odkupiciel!) – początek 
i źródło stworzenia, któremu należy bez 
reszty zaufać. 
Na tę wspaniałą roratnią pieśń należy pa-
trzeć jako na alegorię całej historii zba-
wienia, spełnione oczekiwanie na przyjście 
upragnionego Mesjasza Jezusa Chrystusa. 
Jej duchowa interpretacja pozwala dostrzec 
w jej dramatyzmie, w jej duchowym napię-
ciu, obraz duszy ludzkiej wciągniętej w tryby 
grzechu, upadku, słabości. Wspaniałomyśl-
nie przychodzi do niej Bóg, który „gładzi 
grzechy świata” – Wyzwoliciel i Odkupiciel. 
Roraty przenika duch Adwentu – czasu 
oczekiwania na Misterium Bożego Narodze-
nia, tego jedynego w swoim rodzaju dnia 
w dziejach ludzkości, kiedy „Ojciec zesłał 
Syna jako Zbawiciela świata” (1 J 4,14), kiedy 
„Słowo stało się ciałem” (J 1,14) i zamiesz-
kało między nami. A także – to drugi wątek 
adwentowych dni – oczekiwania na powtór-
ne przyjście w chwale Zbawiciela, „aby są-
dzić żywych i umarłych” i doprowadzić do 
ostatecznego triumfu dobra nad złem. Ma-
rana Tha! Przyjdź, Panie Jezu – rozlega się 
w tych dniach pełne tęsknoty wołanie. 
Oczekiwanie i duchową gotowość na po-
wtórne przyjście Zbawiciela w wymowny, 
obrazowy sposób wyrażała liturgia rorat 
sprawowanych przed wiekami w katedrze 
wawelskiej. Uczestniczący w niej król, bi-
skup krakowski, reprezentanci różnych sta-
nów w stosownym momencie podchodzili 
do siedmioramiennego świecznika. Zapala-
jąc umieszczone w nim świece, wypowiadali 
donośnym głosem deklarację: „Jestem go-
towy na Sąd Boży!”.

Nade wszystko roraty są Msza świętą wo-
tywną o Matce Bożej, wrosłą głęboko w pol-
ską pobożność i tradycję religijną. Jej wielka 
popularność trwała już od XIV wieku, szczyt 
rozwoju osiągnęła w XVI wieku, kiedy w wie- 
lu katedrach i kolegiatach odprawiano ją 
codziennie, przez cały rok liturgiczny. Przez 
wiele wieków roraty były jedynym publicz-
nym nabożeństwem maryjnym. 
Uczestnicząc w roratach czcimy Maryję, 
która, jako „Gwiazda Zaranna”, poprzedza 
przyjście na świat Chrystusa – „Słońce Zba-
wienia”, „Światłość świata”, a dla nas sta-
nowi najlepszy, najmocniej przemawiający 
przykład gotowości na przyjęcie Mesjasza. 
Z pokorą, ufnością, z posłuszeństwem wiary, 
przyjęła oznajmienie niebieskiego posłańca 
i wyraziła zgodę na to, że porodzi Bożego 
Syna. W adwentowych dniach przed prze-
szło dwoma tysiącami lat oczekiwała na Ży-
cie, które wzrastało pod Jej sercem.
W roratni czas, oczekując radości Bożego 
Narodzenia, a także uświadamiając sobie, 
że w każdej chwili może nadejść obiecana 
godzina końca czasów, zwracamy się do 
Maryi z ufną modlitwą: „Bądź nam obroną 
Bogurodzico/ Gdy się błąkamy w ciemności./
Do świata wiary prowadź na nowo/Drogą 
świętości”. 
„Marana Tha! Przyjdź Jezu, Panie,/ W swej 
chwale do nas zejdź!”

Jędrzej Łukawy 

„Ocalę cię, nie bój się” – Roraty
Roraty to nazwa Mszy świętej wotywnej, o Najświętszej Maryi Pannie, odprawia-
nej w okresie Adwentu. Zwyczajowo rozpoczyna się ją w godzinie przedświtu, kie-
dy jeszcze mrok kryje ziemię. Ci, którzy się na roraty wybierają, zwykle wychodzą 
z domów z zapalonymi lampionami. Przez ciemne podwórka, przez puste jeszcze 
o tej porze ulice, wędrują ku świątyni. Im bliżej niej, tym więcej tych świetlnych 
punkcików. W kościelnym wnętrzu też jest ciemno. W niewielkim stopniu mrok 
rozjaśnia blask kilku płonących na ołtarzu świec. Kiedy rozpoczyna się Msza świę-
ta, zapala się dodatkową, zdobną święcę, zwaną roratnią. Przewiązana niebieską 
wstęgą, symbolizuje Maryję. 
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Brońcie Krzyża!
JPII, Zakopane, 6 VI 1997 r.

Biskup Polowy WP, gen. dyw. Tadeusz Płoski

…Dla kultury europejskiej, z której wyra-
stamy, krzyż i Chrystus zawsze był źródłem 
mocy i mądrości. Jeśli odrzucimy krzyż, to 
na jakich wartościach będziemy budować 
Europę? Piękne znaki chrześcijańskie ma 
cała kultura europejska – walka z nimi to 
prawie barbarzyństwo.
Znak krzyża stoi na chrześcijańskim grobie, 
gdzie jest znakiem nadziei zmartwychwsta-
nia, wisi w sali szpitalnej, gdzie jednoczy 
cierpienia ludzi z cierpieniem Zbawicie-
la, stoi na rozstajach dróg i wreszcie wisi 
w sali szkolnej, gdzie staje się niejako stróżem 
prawdy, która ma formować dzieci i mło- 
dzież. Nigdy nie możemy się wyrzec wiary 
i miłości do krzyża. To jest nasz obowiązek, 
aby go bronić. Szkoda, że ci, którzy mają 
inne poglądy, nie są w stanie tego uszano-
wać i walczą z krzyżem przed trybunałami. 
Tak jak katolicy mają obowiązek szanowa-
nia ludzi o innych przekonaniach religij-
nych, tak też inni powinni szanować nasze 
przekonania.
Po wyroku Europejskiego Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu (3 XI 2009) w spra-
wie krzyży we włoskich szkołach, zapewne 
także i w Polsce odezwą się ci, którzy wal-
cząc z chrześcijaństwem chcieliby usunąć 

wszelkie jego przejawy z naszego życia pu-
blicznego.
A to właśnie krzyż jest znakiem wolności. 
Usuwając krzyż, rezygnujemy z wolności, 
wola decydentów staje się ważniejsza od 
godności. Nie ma wolności bez prawdy, 
krzyż jest znakiem wolności, krzyż jest zna-
kiem prawdy…
Podobnie może być i w Polsce: Dzisiaj zdej-
mujemy krzyż znad szkolnej tablicy. Jutro 
będziemy wypraszać biskupów z uroczy-
stości 11 listopada. A pojutrze wykasujemy 
„Ziarno” z telewizji publicznej…
W ten sposób „Europa nigdy potęgą się 
nie stanie, gdyż właśnie dokonuje cywi-
lizacyjnego samobójstwa. Odcina się od 
swoich chrześcijańskich korzeni, wywra-
ca do góry nogami świat wartości, który 
przez stulecia łączył Europejczyków. Nie 
łączy nas już bowiem kościół Mariacki 
w Krakowie, katedra Notre Dame i Kaplica 
Sykstyńska. Nie łączy już nas „Złożenie do 
grobu” Caravaggia i „Powrót syna marno-
trawnego” Rembrandta. Dzisiaj łączą nas: 
traktat lizboński, MTV, pełny brzuch, wa-
kacje na Ibizie oraz tolerancja dla gejów” 
– pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Marek 
Magierowski.

„Dochodzi do tego, że chrześcijaństwo pró-
buje się wypierać z życia publicznego, a sę-
dziowie, którzy ustawiają się w roli stróżów 
wolności poprzez ten wyrok sami stają się 
jej zaprzeczeniem” – stwierdza metropolita 
krakowski – kard. Stanisław Dziwisz.
Sprawdza się po raz kolejny prawda, o której 
mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, a co obec-
nie powtarza Benedykt XVI, że demokracja 
bez wierności prawu Bożemu czy naturalne-
mu wpisanemu w ludzkie serca, grozi tota-
litaryzmem. Jest to przemoc, którą próbuje 
się prawnie narzucić ludziom wierzącym.
„Trybunał osiągnął apokaliptyczne dno” – tak 
profesor pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika Aleksander Nalaskowski skomen-
tował wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. „Każda choroba czy 
uzależnienie, np. narkomania, musi osiągnąć 
swój skrajny punkt, aby się móc odbić od 
dna” – podkreślił. „To już niedługo potrwa. 
Ta Apokalipsa się wypali. Ale później powrót 
do krzyża, do Kościoła, do podstawowych 
wartości jest bardzo trudny i pod górkę, choć 
schodzi się w podskokach”.
Krzyż był zawsze znakiem ofiarowania mi-
łości Boga oraz jedności i przyjęcia dla całej 
ludzkości. Krzyż był zawsze nie tylko symbo-
lem religijnym, lecz także symbolem ludzkim 
– niesprawiedliwości i przeciwstawiania się 
złu (V. Messori). To przykre, że dzisiaj uzna-
ny zostaje za znak podziału, wykluczenia czy 
ograniczenia wolności. – Wszak póki On był 
z naszymi Ojcami, byli zwycięzce.

Fragmenty kazania wygłoszonego w 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
Warszawa, 11listopada 2009 r., Bazylika św. Krzyża.

Abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

…Niepodległość naszej ojczyzny kształto-
walna się w znaku krzyża. Znaku Chrystusa. 
Znaku Odkupieńczej Miłości. Znaku Zwycię-
stwa. Znaku transcendentnej nadziei…
Werdykt Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka: krzyż, który wisi we włoskiej szkole, 
jest nie do pogodzenia z zasadami demokra-
cji. Obecność krzyża w szkolnej sali – zdaniem 
sądu – zagraża ludzkiej wolności, przynieść 
może „straty moralne” spoglądającemu na 
nie dziecku. Dziecku, którego rodzice są ate-
istami, zaangażowanymi w walkę z Bogiem, 
Kościołem, katolicką religią. I to ma być wol-
ność? Przecież to nowa niewola. Nowy dyk-
tat. Ileż arogancji jest w tej decyzji podjętej 
przez instytucję Unii Europejskiej, która na-
rzuca swoje prawa, swoje poglądy niezgod-
ne z tradycją społeczności, do których są kie-
rowane. Pogarda dla 90% Włochów.

Życie narodów europejskich, kształtowa-
ło od wieków chrześcijaństwo, to z niego 
wyrastała europejska cywilizacja i kultura. 
Religia chrześcijańska ma wymiar społeczny, 
wspólnotowy. Ma prawo – właśnie w imię 
właściwie zrozumianej wolności ludzkiej 
– do umieszczania, także w miejscach pu-
blicznych, symboli swojej religii, do okazy-
wania im czci. Dziękujemy Ks. Kard. Tarcisio 
Bertone za zdanie: „Nowa Europa zamiast 
krzyża chce dyni”.
Jedna z gazet polskich napisała, że wyrok 
wydany w Strasburgu tworzy „standard ro-
zumienia praw i wolności”. To raczej stan-
dard bezprawia i nowej niewoli! To znak 
nienawiści skierowany przeciw chrześcijań-
stwu, przeciwko religii Miłości, przeciwko tej 
ogromnej liczbie obywateli Europy, którzy za-
wierzyli Krzyżowi i Temu, który na nim umarł 

– dla naszego zbawienia. „Umiłowawszy 
swoich... do końca ich umiłował” (J 13,1).
„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię 
Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu rodzinnym czy społecznym”.
Pamiętamy to wołanie, to zalecenie, to zada-
nie, jakie postawił przed nami 6 czerwca 1997 
roku Ojciec Święty – w Zakopanem, patrząc 
na krzyż umieszczony na szczycie Giewontu.
Był świadom zagrożeń, jakie płyną od de-
strukcyjnych sił, od nieuporządkowanego 
świata, od wrogów chrześcijaństwa.
„Brońcie krzyża!” – wołał. Obronimy Ojcze 
Święty! No pasarán!
Brońcie krzyża, Bracia i Siostry, jeśli przyjdzie 
taka potrzeba, taka godzina!
Brońcie krzyża, tak, jak niegdyś ojcowie 
wasi, bronili polskiej wolności!
Będziemy bronić krzyża, bowiem jest częścią 
naszej Niepodległości!
Brońcie krzyża, bo tylko pod tym znakiem 
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem!
Brońcie krzyża!
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. 
W krzyżu miłości nauka”.

 Fragmenty homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w dniu Święta Niepodległości 
w Bazylice Mariackaiej w Gdańsku 11 listopada 2009 roku.
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W hołdzie bohaterom, twórcom Niepodległej Rzeczypospolite w 1918 r., którzy nig-
dy nie zwątpili, że odzyskanie wolnej i suwerennej Polski jest możliwe, na terenie 
kraju i za granicą, w  miejscach, gdzie służą polscy żołnierze, odbyły się uroczystości 
rocznicowe.

Bazylika św. Krzyża w Warszawie

„Jeśli odrzucimy krzyż, to na jakich warto-
ściach będziemy budować Europę?” – za-
pytywał 11 listopada Biskup Polowy gen. 
dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski w czasie 
Mszy św. w intencji Ojczyzny, sprawowanej 
w podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża. 
Hierarcha zastanawiał się czy dzisiaj, skoro 
zdejmujemy krzyż znad szkolnej tablicy, ju-
tro będziemy wypraszać biskupów z uroczy-
stości 11 listopada. 
Ordynariusz Wojskowy zaznaczył, że świę-
tując 91. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości ogarniamy myślą całą naszą 
Ojczyznę, wspominamy naszych przodków, 
którzy szli długą i jakże trudną drogą do 
tamtego, pamiętnego 11 listopada. Biskup 
przypomniał o roli papieża Benedykta XV, 
który „zwrócił oczy świata na cierpienia 
Polaków i dla ulżenia ich doli zorganizował 
akcję o globalnym wymiarze”. 
Podczas Mszy św. harcerze przekazali na 
ręce Prezydenta RP Światełko Niepodległo-
ści, które zostało złożone na ołtarzu.
Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordy-
nariatu Polowego WP, m.in.: ks. płk Sławo-
mir Żarski, ks. kmdr Leon Szot, ks. płk Jan 
Domian. Obecny był także kapelan Prezy-
denta RP, ks. Roman Indrzejczyk.
We Mszy św. uczestniczyli m.in.: Prezydent 
RP Lech Kaczyński, minister obrony naro-
dowej Bogdan Klich, Szef BBN Aleksander 
Szczygło, przedstawiciele Sejmu i Senatu, 
władze Warszawy, nowo mianowani gene-

rałowie, funkcjonariusze służb munduro-
wych. Obecne były poczty sztandarowe oraz 
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego WP. 

Plac Piłsudskiego

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
na Placu Piłsudskiego odbyły się centralne 
uroczystości państwowe z udziałem Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Pani Pre-
zydent Litwy Dalii Grybauskaite, premiera 
Donalda Tuska, przedstawicieli rządu z mi-
nistrem spraw zagranicznych Radosławem 
Sikorskim i ministrem obrony narodowej 
Bogdanem Klichem, generalicją, kombatan-
tami i harcerzami. Ordynariat Polowy repre-
zentował na uroczystości Biskup Polowy WP 
gen. dyw. Tadeusz Płoski. 
W okolicznościowym wystąpieniu Prezy-
dent RP zaznaczył, że konieczne jest dziś 
budowanie nowego patriotyzmu, skoncen-
trowanego na przyszłości, ale pamiętające-
go o przeszłości: „Nie ma patriotyzmu bez 
pamięci. Nowy patriotyzm to m.in. walka 
o miejsce Polski w Europie, o bezpieczeństwo 
Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne, 
dbałość o rozwój gospodarczy, o moderniza-
cję kraju, ale także o zachowanie wartości”. 
Lech Kaczyński nawiązał także do decyzji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
podkreślając, że w Polsce nie jest możliwe 
usuwanie krzyży z miejsc publicznych. 
Uświetnieniem Dnia Niepodległości była 
defilada, która zakończyła uroczystość na 

Placu Piłsudskiego. Szczególne zaintereso-
wanie warszawiaków wzbudziła kawaleria, 
której obecność na najważniejszych świę-
tach państwowych stała się już tradycją. De-
filadę poprzedziło złożenie wieńców przez 
poszczególne delegacje na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza. 
Wieńce złożono również pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oddając hołd 
twórcy państwa polskiego. Defilada podod-
działów Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Pol-
skiego, kawalerii, grup rekonstrukcyjnych, 
historycznych pojazdów wojskowych, prze-
szła Krakowskim Przedmieściem. Na trasie 
przejazdu wszystkich uczestników pozdra-
wiał Marszałek Piłsudski, w którego rolę tra-
dycyjnie wcielił się Janusz Zakrzeński. W Mu-
zeum Wojska Polskiego odbył się festyn żoł-
nierski pod hasłem „Dotknij Niepodległości”, 
a po południu, w Filharmonii Narodowej, 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP wraz 
z Chórem i Orkiestrą WP stworzyły niezwykłe 
widowisko artystyczne prezentując utwory, 
które towarzyszyły Polakom w ich dążeniu 
do odzyskania upragnionej wolności. 

Pałac Prezydencki

„Państwo, które od pięciu i pół wieku zwie-
my Rzeczypospolitą, to wartość, na której 
dzisiaj trzeba się skoncentrować. Od jej 
sprawności zależy nasze przyszłe powodze-
nie” – powiedział Prezydent Lech Kaczyński 
podczas uroczystości wręczania odznaczeń 
i nominacji generalskich z okazji Święta 
Niepodległości. W uroczystości wziął udział 
Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. 
Tadeusz Płoski.
Prezydent wręczył nominacje general-
skie, a minister Klich szable generalskie 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości trzem pułkownikom. Na stopień gen. 
bryg. mianowany został m.in. ks. płk Wi-
told Kiedrowski. Wręczone zostały także 
odznaczenia państwowe i wojskowe za 
udział w misjach pokojowych: Krzyże Woj-
skowe oraz Gwiazdy Iraku i Afganistanu. 
Prezydent wyróżnił także odznaczeniami 
działaczy opozycji, sędziów odwołanych ze 
stanowisk w stanie wojennym oraz obroń-
ców w procesach politycznych w latach 
80-tych. Ordery otrzymali m.in.: pośmiert-
nie ks. Józef Zych, zamordowany w 1989 r. 
i płk Rajmund Andrzejczak, który dowodził 
polskimi żołnierzami w Afganistanie.

Przeddzień Święta Niepodległości
w stolicy

W przeddzień Święta Niepodległości w sie-
dzibie MON odbyła się uroczystość, w cza-
sie której wiceminister obrony narodowej 
Czesław Piątas odznaczył Biskupa Polowego 
gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego 
Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny. Wśród osób odznaczonych zna-
lazło się grono oficerów i pracowników cy-
wilnych Wojsk Lądowych, łączności, prasy 
i informacji wojskowej oraz administracji Sił 
Zbrojnych. 
Obecni byli także członkowie Klubu Kawale-
rów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wie-
czorem, przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, odbył się uroczysty capstrzyk 
połączony z Apelem Pamięci, złożeniem 
wieńców i koncertem orkiestry, w którym 
uczestniczyli: minister Klich, Szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Franciszek Gągor, 
duszpasterze wojskowi, żołnierze Garnizo-
nu Warszawa oraz harcerze. Ordynariat Po-
lowy WP reprezentował ks. płk Jan Domian, 
dziekan Garnizonu Warszawa. W trakcie 
ceremonii delegacja harcerzy przekazała mi-
nistrowi lampkę z „Ogniem Niepodległości”. 
Światełko rozbłysło przed pomnikiem Mar-
szałka Piłsudskiego.

Uroczystości w Radomiu

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza św., 
sprawowana w radomskiej Katedrze w in-
tencji Ojczyzny, której przewodniczył Biskup 
Edward Materski. Eucharystię koncelebro-
wał m.in. dziekan Sił Powietrznych ks. prał. 
płk Janusz Radzik – proboszcz radomskiej 
parafii wojskowej. 
Na radomskim rynku, pod „Pomnikiem 
Czynu Legionowego”, odbył się uroczy-
sty capstrzyk. Przed rozpoczęciem uroczy-
stości Dowódca Garnizonu płk pil. Adam 
Ziółkowski dokonał przeglądu Kompani 
Honorowej oraz pocztów sztandarowych 
jednostek wojskowych, służb munduro-
wych i organizacji kombatanckich. Grupy 
rekonstrukcji historycznych, harcerze i ra-
domska młodzież odegrały widowisko his- 
toryczne zatytułowane „Plac Wolności”. 
Odczytano Apel Pamięci i złożono wieńce 
przed „Pomnikiem Czynu Legionowego”. 
Uroczysty apel zakończyła wiązanka pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Gar-
nizonowej Sił Powietrznych z Radomia oraz 
przemarsz Kompani Honorowej, pocztów 

sztandarowych i uczestników rekonstruk-
cji historycznych. W uroczystościach wzięły 
udział: władze samorządowe, parlamen-
tarzyści, duchowieństwo, przedstawiciele 
organizacji i związków kombatanckich oraz 
mieszkańcy Radomia. 

Uroczystości w Szczecinie

Obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści rozpoczęły się Mszą św., sprawowaną 
w szczecińskiej Katedrze w intencji Ojczy-
zny, pod przewodnictwem metropolity ks. 
abp. Andrzeja Dzięgi. Na Eucharystii obecni 
byli dowódcy jednostek, komendanci służb 
mundurowych, władze miasta i samorzą-
dowcy. Oprawę celebry tworzyła obecność 
Kompanii Honorowej i orkiestry wojskowej.  
Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, po odebraniu meldunku przez dowódcę 
garnizonu gen. dyw. Marka Tomaszyckiego, 
odbył się Apel Poległych i zmówiono modli-
twę w intencji poległych w obronie Ojczy-
zny. Ks. abp Dzięga pobłogosławił obelisk 

upamiętniający harcerzy Szarych Szeregów. 
Została też zmieniona nazwa z Placu Sprzy-
mierzonych na Plac Szarych Szeregów.
Uroczystości odbyły się także w Szczecinie-
-Dąbiu, podczas których odsłonięto obelisk 
upamiętniający żołnierzy 12. Pułku Ułanów 
Podolskich. Po odczytaniu aktu erekcyjnego 
i odsłonięciu obelisku przez byłych żołnie-
rzy 12. Pułku Ułanów Podolskich został on 
pobłogosławiony przez proboszcza parafii 
wojskowej w Szczecinie ks. prał. ppłk. Ry-
szarda Stępnia. Obelisk został ufundowany 
z okazji 200. rocznicy powstania Pułku. Ron-
do, przy którym znajduje się obelisk, zostało 
nazwane Rondem Ułanów Podolskich.

Święto Niepodległości
w 12. BZ w Szczecinie 

10 listopada w 12. Brygadzie Zmechanizo-
wanej w Szczecinie odbył się uroczysty apel, 
podczas którego dowódca gen. bryg. Janusz 
Adamczak wręczył medale, odznaczenia 
oraz nagrody wyróżniającym się żołnierzom. 
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Odczytano Apel Poległych, a najbliższe ro-
dziny żołnierzy 12. BZ, poległych podczas 
pełnienia służby w kraju i za granicą, odsło-
niły płyty pamiątkowe. Ks. ppłk Ryszard Stę-
pień odmówił modlitwę w intencji wszyst-
kich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny 
i poświęcił pamiątkowe tablice. Uroczystość 
zakończyła defilada pododdziałów.

Święto Niepodległości w Afganistanie

11 listopada w bazie Warrior sprawowa-
no uroczystą Mszę św. dziękczynną za dar 

wolnej i niepodległej Ojczyzny. Na wspólnej 
modlitwie zgromadzili się stacjonujący tutaj 
podhalańczycy z dowódcą bazy ppłk. Wie-
sławem Lewickim.
Ksiądz kapelan Stanisław Denys w okolicz-
nościowym kazaniu podkreślił, że nie można 
lekceważyć tego, czego dokonali nasi ojco-
wie przelewając swoją krew, abyśmy mogli 
dziś cieszyć się wolnością. 
W czasie uroczystej zbiórki, ppłk Lewic-
ki przywitał zaproszonych gości i przedsta-
wicieli lokalnej władzy, policji i wojska. Po 
odczytaniu okolicznościowego rozkazu zo-
stały wręczone medale oraz listy gratulacyj-
ne za służbę w strukturach NATO. 

Obchody Święta w Bazie Ghazni

Z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, w bazie Ghazni odbyła 
się uroczysta zbiórka. Wśród zaproszonych 
przez gen. bryg. Janusza Bronowicza, do-
wódcę VI zmiany PKW, gości znaleźli się 
m.in.: ambasador Polski w Islamskiej Repu-
blice Afganistanu Maciej Lang, dowódca Re-
gionu Wschód, gen. dyw. Curtis Scaparrotti 
oraz jego zastępca gen. bryg. Andrzej Knap. 
W uroczystości uczestniczyło także kierow-
nictwo policji i armii afgańskiej z dystryktu 
Ghazni oraz przedstawiciele administracji 
z gubernatorem Usmanem Usmanim.
Uroczysta zbiórka była okazją do wręcze-
nia odznaczeń, przyznanych przez ministra 
obrony narodowej, żołnierzom polskim 
i amerykańskim. Medale wszystkim wyróż-
nionym wręczył dowódca PKW oraz Amba-
sador Polski w Afganistanie.
W czasie uroczystości odczytano Apel Pole-
głych i oddano salwę honorową. 
Specjalne wyróżnienia od Ambasadora Ma-
cieja Langa otrzymali także żołnierze i pra-
cownicy polskiego PRT. 

W kaplicy, w bazie Ghazni, w intencji Oj-
czyzny została odprawiona Msza św. Dla 
wszystkich wierzących Polaków – jak we 
wstępie kazania podkreślał kapelan VI zmia- 
ny PKW Afganistan ks. Zbigniew Kłusek, 
którzy w tym roku obchodzą rocznicę od-
zyskania niepodległości służąc i pracując 
w Afganistanie, to szczególny dzień. 
Podczas nabożeństwa do kaplicy uroczyście 
została wniesiona figura Matki Boskiej Ludź-
mierskiej, która pozostanie tu już na stałe. 
Jak przypomniał kapelan, 15 lipca 2000 r. 
spadkobiercy tradycji Dywizji Strzelców Pod-

halańskich – 21. Brygada 
Strzelców Podhalańskich 
im. gen. bryg. Mieczysła-
wa L. Boruty – Spiechowi-
cza stacjonująca na Pod-
karpaciu, odnowiła przy- 
rzeczenia i złożyła przed 
figurą Matki Bożej Ludź-
mierskiej ryngrafy jedno-
stek brygadowych. Z kolei 
30 września br. w Rzeszo-
wie, podczas pożegnania 
żołnierzy VI zmiany Pol-
skich Sił Zadaniowych, ku-
stosz Sanktuarium Ludź- 
mierskiego ks. prał. Tade-
usz Juchas przekazał dla 

żołnierzy stacjonujących w bazach Ghazni 
i Warrior dwie figurki Matki Boskiej Ludź-
mierskiej. 

Obchody Święta w Kosowie

W bazie Bondsteel, 11 listopada, żołnierze 
PKW w Kosowie obchodzili Narodowe Świę-
to Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła 
Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odpra-
wił kapelan PKW KFOR ks. mjr Krzysztof 
Smoleń. 
Uroczystą zbiórkę pododdziałów batalio-
nu POLUKRBAT rozpoczął meldunek zło-
żony dowódcy PKW KFOR ppłk. Cezaremu 
Pacewiczowi o gotowości pododdziałów 
batalionu do rozpoczęcia uroczystości. Do-
wódca kontyngentu powitał zaproszonych 
na uroczystość gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: 
zastępca Ambasadora RP 
w Byłej Jugosłowiańskiej 
Republice Macedonii Marta 
Anna Przeniosło, dowódca 
Wielonarodowej Brygady Sił 
Zadaniowych Wschód gen. 
bryg. Keith Jones oraz de-
legacja Jednostki Specjalnej 
Polskiej Policji w Kosowie 
z jej dowódcą młodszym in-
spektorem Pawłem Kurow-
skim. 
Przemówienia okolicznoś- 
ciowe wygłosili: ppłk Pace-
wicz i generał Keith Jones. 
Z okazji Święta odczytano 
rozkaz specjalny oraz Apel 
Pamięci zakończony salwą 
honorową. Uroczystość za-
kończyła defilada podod-
działów polskich i ukraiń-
skich.

Święto niepodległości w Czadzie

W dniu 11 listopada, w bazie Iriba, odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepod-
ległości. W obchodach uczestniczyli m.in.: 
przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ 
w Czadzie Victor Da Silva Angelo, zastępca 
dowódcy Sił MINURCAT gen. bryg. Gerald 
Aherne, gubernator Wadi Fira gen. Moussa 
Mahatma oraz przedstawiciele organizacji 
humanitarnych z Iriby.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
m.in.: dowódca Sektora Północnego, płk Ar-
kadiusz Widła, Victor Da Silva Angelo, dzię-
kując polskim żołnierzom za dotychczasową 
służbę w ramach misji sił ONZ MINURCAT 
oraz goszczący w Iribie Biskup Pomocniczy 
Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. 
Zwieńczeniem obchodów była wieczor-
na Msza św. w intencji wszystkich żołnie-
rzy pełniących służbę w misjach na całym 
świecie. Eucharystii przewodniczył Biskup 
Białogłowski, a koncelebrowali goszczący 
w bazie księża oraz kapelan polskiego kon-
tyngentu ks. kpt. Tomasz Skupień.

Bośnia i Hercegowina

Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną roz-
poczęły się obchody Święta Niepodległości 
w Camp Butmir w Sarajewie. Na Euchary-
stię przybyli licznie żołnierze XI zmiany PKW 
EUFOR w Bośni i Hercegowinie (BiH) wraz 
z dowódcami i zaproszonymi gośćmi. Mszy 
św. przewodniczył ks. Waldemar Sommer-
tag z Nuncjatury Apostolskiej w BiH, który 
modlił się w intencji naszej Ojczyzny, a ks. 
mjr Sławomir Pięt sprawował Eucharystię 
w intencji wszystkich polskich żołnierzy.  
Po liturgii i Apelu Poległych odbyła się uro-
czysta zbiórka, w czasie której wszyscy żoł-
nierze zostali uhonorowani pamiątkowymi 
medalami pokojowej operacji ALTHEA.
Medale wręczali najwyżsi dowódcy Mię-
dzynarodowych Sił EUFOR i Ambasador RP 
w BiH, gen. Andrzej Tyszkiewicz. Uroczysto-
ści zakończyła defilada wojskowa. 
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To wszystko o Polsce, o nas, polskiej szta-
fecie pokoleń słowami naszych wielkich ro-
daków, którzy mówili nam czasem gorzką 
prawdę – ku refleksji i opamiętaniu. Wiele 
pięknych, ważnych i trudnych słów, wy-
śpiewanych i wyrecytowanych, wysłuchali-
śmy 18 listopada 2009 r. podczas koncertu 
w Katedrze Polowej z okazji 91. rocznicy od-
zyskania Niepodległości.
To było prawdziwe oratorium rozpisane na 
głosy wielu utalentowanych ludzi; muzy-
ków, solistów opery, aktorów, studentów 
UKSW i dzieci. Koncert poruszył najczulsze 
struny polskiej duszy. Wzruszenie i skupie-
nie na twarzach słuchaczy, którzy szczelnie 
wypełnili Katedrę Polową, oraz wielki aplauz 
nagrodził artystów. Ten koncert był kolej-
nym żywym dowodem, że „póki Polska żyje 
w nas, póty nie zginie”. Serca słuchaczy 
podbił zwłaszcza mały Maciek Tomaszew-
ski z zespołu „Kantylena”, który nie będzie 
miał w przyszłości kłopotów z tożsamością 
(Kto ty jesteś? Polak mały) i pamięcią o bo-
haterach spod Monte Cassino („Czerwone 
maki”).
– Polacy nigdy nie pogodzą się z obcą wła-
dzą, religią, językiem, obcym prawem i po-
niżeniem – usłyszeliśmy we wprowadzeniu 
do koncertu o historii zrywów wolnościo-
wych Polaków w XIX w. Koncert poprowa-
dzili i dokonali wyboru fragmentów polskiej 
poezji i prozy patriotycznej: aktorka Teatru 

O polskich zmaganiach „za wolność wa-
sza i naszą” przypomniały obecnym słowa 
pierwszego prezydenta II RP Ignacego Jana 
Paderewskiego: „Bóg nam olbrzymi krzyż 
włożył na barki. Staliśmy się… obrońcą całe-
go chrześcijaństwa, orędownikiem wolności 
całego Zachodu… O losy nasze nikt się nie 
zatroszczył, bo znieprawione w dobrobycie 
narody zawsze tylko o sobie myślały! Upa-
dliśmy, ale nie sami! Upadło z nami wszyst-
kich cywilizowanych narodów sumienie. 
I nie oczyści się ono z błota i nie podniesie 
zgoła, aż my powstaniemy”.
Popłynęły dalej i strofy Norwida „Do kra-
ju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie dla darów Nie-
ba, tęskno mi, Panie” w wykonaniu Chóru 
UKSW pod dyr. ks. prof. Kazimierza Szymo-
nika i „Szara piechota” w wykonaniu dzie-
ci z chóru Kantylena pod dyr. Małgorzaty 
Michniewskiej i tyle innych pieśni i piosenek, 
które opowiadały o bohaterach walk o wol-
ność i ich marzeniach o Niepodległej. O ich 
małych radościach, miłości i tęsknocie do 
dziewczyny.
Marszałek Piłsudski wspominał żartobliwie 
kresowym zaśpiewem swoją kasztankę. Le-
gioniści – dramatyczne epizody z pól bitew-
nych.
Swoimi głosami koncert uświetnili soliści 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej 
Natalia Zabrzeska sopran oraz Wacław Wa-
cławiak – baryton; soliści Opery Narodowej 
Teatru Wielkiego Ryszard Wróblewski tenor 
i Robert Dymowski bas-baryton.
Dziękując wszystkim wykonawcom na zakoń-
czenie koncertu Biskup Płoski powiedział, że 
dzięki temu oratorium byliśmy z żołnierzami 
tamtych czasów w bliskości modlitewnej, ale 
również z tymi, którzy dziś walczą i czuwają 
w Afganistanie i na innych misjach zagranicz-
nych. A zwracając się do oczekujących na ich 
powrót: Czuwajcie i czekajcie, wrócą chłopcy 
z wojny jak należy. Na to czekanie i czuwanie 
błogosławię wszystkim.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

– Niech się nikomu nie wydaje, że buduje nową Polskę. Mamy jedną 
Ojczyznę i jej winniśmy miłość, pracę, a nawet śmierć, gdy tego Bóg 
zażąda (Prymas Wyszyński). – Można jej złorzeczyć… i ze wstydu 
płakać, gdy ją rodzime chamy plugawią („Ojczyzna”).
– Oto ślub nasz, Panie Marszałku…jutro będziemy wielcy/Albo nie 
będzie nas wcale. (Hemar).
– Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna (JP II).

Polskiego w Warszawie 
Barbara Dobrzyńska 
oraz aktor Teatru Ram-
pa Maciej Gąsiorek.
Gospodarzami koncer-
tu (który w Katedrze 
Polowej odbywa się już 
od 4. lat i cieszy coraz 
większym zaintereso-
waniem) byli Biskup Polowy WP gen. dyw. 
Tadeusz Płoski i Komendant Główny Straży 
Granicznej ppłk SG Leszek Elas.
Biskup Płoski przypomniał na wstępie, że 
Niepodległą budowali przede wszystkim ci, 
dla których Rzeczpospolita zawsze w sercach 
była Najjaśniejsza. Polska wolność „krzyżami 
się mierzy”, podkreślił.
Naszej drodze do Niepodległej, mówił dalej 
Biskup Płoski, towarzyszyła wiara, nadzieja 
i miłość. My kapłani wiemy i składamy na 
ołtarzu chleb, który czasem tak gorzko sma-
kował na obczyźnie, na zsyłkach. Zwróćmy 
uwagę, podkreślił Biskup Płoski, że wiele 
z tych pieśni, które usłyszymy, to modlitwy.
Ppłk Leszek Elas wezwał do uczczenia pa-
mięci poległych w obronie granic Rzeczpo-
spolitej minutą ciszy, a trębacz odegrał „Śpij 
kolego”.
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
pod dyr. ppłk. Stanisława Strączka oraz kpt. 
Leszka Mieczkowskiego odegrał pierwszy 
polski hymn „Bogurodzicę”.

„Wolna ojczyzno! O bądź pozdrowiona!”
Katedra Polowa: koncert pieśni i poezji patriotycznej
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Żołnierz bez skazy
generał Stanisław Rostworowski

25 września 1918 r. poślubił Zofię Myciel-
ską, właścicielkę majątku Gębice pow. Go-
styń w Wielkopolsce, co pośrednio nadało 
mu status polskiego ziemianina. Jednakże 
służba wojskowa Stanisława na kilka lat 
rozdzieliła małżonków. Jego walka podczas 
zamachu majowego w 1926 r. po stronie 
rządu sprawiła, że z Poznania został on 
skierowany do pułków kresowych, jako za-
stępca dowódcy 2 psk w Hrubieszowie, póź-
niej jako dowódca kolejno dwóch pułków 
ułanów: 27 w Nieświeżu i 22 w Brodach. 
W 1935 r. płk dypl. Rostworowski przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Gębicach. Owe 
4 i pół roku spokojnego bytowania w Gębi-
cach stały się wielką kartą jego życia dzięki 
osiągnięciom w pracy pisarskiej i społecz-
nej. Wydał trzy książki poświęcone krytycz-
nej ocenie stanu przygotowania polskiej go-
spodarki żywnościowej do wojny. Ponadto 
był członkiem wielu organizacji kombatanc-
kich, zawodowych, a także otrzymał tytuł 
członka honorowego Sodalicji Mariańskiej 
w Poznaniu i był prezesem Akcji Katolickiej 
w swojej parafii w Pępowie. Jego religijność 
była znana od lat. Jeszcze jako dowódca 
pułku, codziennie, przed ćwiczeniami, jeź-
dził do kościoła i przystępował do komunii 
św. Pisywał artykuły wzywające księży do 
pełnienia funkcji kapelanów wojskowych 
w pułkach stacjonujących na kresach, gdzie 
podejmowaliby oni nie tylko pracę dusz-
pasterską, lecz i narodowo-patriotyczną. 
Zwalczał wśród podkomendnych oficerów 
pijaństwo i skłonność do sporów honoro-
wych, kończących się pojedynkami. Jego 
żona, gdy przyjechała do Brodów, założyła 
wśród żon oficerów koło pań Sodalicji Ma-
riańskiej. 
Przyszła nowa wojna. We wrześniu 1939 r. 
brał udział w obronie Warszawy. W latach 
1939-1942 był szefem baz łączności pomię-
dzy krajem i rządem emigracyjnym. Stano-
wiska te piastował w Bukareszcie, Stambule 
i Budapeszcie. Zagrożony aresztowaniem 
przez Gestapo, przez zieloną granicę wró-
cił do kraju. Był szefem „Obserwatorium”, 
komórki Komendy Głównej AK grupującej 

dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski napisał 
o nim – Gdy zamknięto go w kaźni na Pomor-
skiej, ustawiono pod ścianą i zaczęto zada-
wać pytania, może zaczął wtedy odmawiać 
Litanię do Przenajświętszej Panny, podobnie 
jak kiedyś sienkiewiczowski Longinus pod 
zbaraskim dębem; tę litanię, którą ułożył 
w październiku 1939 r. i odmawiał codzien-
nie od czasu wrześniowej klęski i odejścia 
z rozbitej Warszawy. Z chwilą, gdy z rąk 
oprawców padło pierwsze uderzenie, mó-
wił, jak Pan Longinus: „Matko Odkupicie-
la”…Potem słowa litanii zmieszały się z ko-
lejnymi uderzeniami.

  Stanisław Jan Rostworowski,
syn generała

W życiu Stanisława Rostworowskiego (1888-1944) było kilka momentów bardzo 
doniosłych. Jednym z nich było na pewno zdanie egzaminu doktorskiego z chemii 
nieorganicznej we Fryburgu z tytułem Magna cum Laude. Od 1914 r. służył on 
w Legionach Polskich, początkowo jako prosty ułan. Wielkim wydarzeniem w ży-
ciu młodego kawalerzysty był udział w szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 r., 
kiedy cudem uniknął  śmierci, będąc w ostatniej chwili skierowany na boczny pa-
trol. Ogromnej skali wyzwaniem dla Stanisława Rostworowskiego było pełnienie 
w stopniu kapitana szt. gen. funkcji szefa kwatermistrzostwa Frontu Litewsko-
-Białoruskiego na przestrzeni 750 km, kiedy w 1919 i 1920 r. Wojska Polskie docho-
dziły pod Połock. Już w stopniu majora szt. gen. dane mu było pełnienie funkcji 
szefa oddziału operacyjnego 5 Armii podczas bitwy warszawskiej, kiedy armia ta 
pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego  uderzeniem znad Wkry rozbiła  
IV Armię sowiecką. Od 2 maja do 31 sierpnia 1921 r. pełnił funkcję szefa sztabu 
Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych podczas trzeciego powstania śląskiego, 
a przez tydzień był głównodowodzącym tego powstania.

oficerów przewidzianych do dowodzenia 
okręgami podczas realizacji planu „Burza”. 
Mimo, że ukrywał się, aktywnie uczestniczył 
w życiu kulturalnym. Został wybrany prze-
wodniczącym tajnego Instytutu św. Pawła 
i św. Ignacego Loyoli, grupującego redak-
torów pisma „Walka” i przedstawicieli śro-
dowiska narodowego. Instytut wspierali du-
chowo ks. Jan Stępień i ks. Jan Salamucha. 
Ks. Stępień nazwał płk. Rostworowskiego 
„rycerzem bez skazy, obdarzonym chary-
zmatem wiary i mądrości”. 12 lutego 1944 r. 
został powiadomiony, że Wódz Naczelny 
gen. broni Kazimierz Sosnkowski mianował 
go generałem brygady. W lipcu 1944 gen. 
Rostworowski oficjalnie przeniósł swoje 
miejsce dowodzenia do Krakowa. Został 
mianowany komendan-
tem Obszaru Krakow-
skiego AK, obejmującego 
Okręg Kraków oraz pod-
okręgi rzeszowski i śląski. 
Szybko nawiązał kontakt 
z dziekanem duszpaster-
stwa wojskowego Okrę-
gu Krakowskiego ks. płk. 
Zator-Przytockim, z któ-
rym omawiał zakres po-
sługi kapłańskiej pełnio-
nej w szeregach wojska. 
Generał wskazywał, że 
kapelani powinni głosić, 
iż służba w AK jest jedno-
cześnie spełnieniem obo-
wiązków obywatelskich 
i religijnych. Podkreślał, 
że żołnierz Armii Krajo-
wej nie będzie walczył o 
Polskę bezwyznaniową, 
tylko o Polskę szanującą 
wiarę swych ojców. Aresz-
towany przez Gestapo 
11 sierpnia 1944 r., praw-
dopodobnie zginął zaka-
towany podczas pierw-
szego przesłuchania.
Członek Komendy Głów-
nej Armii Krajowej płk 
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Niebanalne
życiorysy

Franciszka Siedliska uro-
dziła się 12 grudnia 1842 r. 
w zamożnej rodzinie zie-
miańskiej, w Roszkow-
skiej Woli koło Rawy Ma-
zowieckiej. Na chrzcie św. 
otrzymała imiona Fran-

ciszka Józefa. Jej rodzice Adam i Marianna 
Cecylia z Morawskich zadbali o wszechstron-
ne wykształcenie córki. Nie troszczyli się na-
tomiast o sprawy wiary i życia wewnętrznego 
- byli obojętni religijnie. Franciszka żyła w do-
statku i wygodzie, „w domu, gdzie Bóg nie 
był Panem” - jak sama napisała po latach.
Lata jej dzieciństwa wypełniła ciężka choro-
ba kręgosłupa. Leczyła się w najsłynniejszych 
uzdrowiskach w Austrii, Niemczech, Francji 
i Szwajcarii. Była osobą nieśmiałą, łagodną, 
ciągle cierpiąca. Już w wieku 8 lat pragnęła 
wstąpić do klasztoru, jednak sprzeciw ojca, 
który marzył o jej karierze artystycznej, opóź-
nił tę decyzję.
W 1864 w Cannes złożyła prywatny ślub 
czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się pla-
nom matrymonialnym snutym przez ojca. 
Jej zamiarem było całkowite poświęcenie się 

Bogu. Przyrzekła jednak ojcu, że pozostanie 
z rodziną, dopóki on będzie żył. Adam Sie-
dliski powrócił przed śmiercią do zaniedba-
nych praktyk religijnych i umarł pojednany 
z Bogiem w 1870 r. W tym samym roku 
Franciszka wstąpiła do zakonu. Najpierw 
była tercjarką franciszkańską, potem utwo-
rzyła nowe zgromadzenie zakonne Naj-
świętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanki. 
W 1873 r. przedstawiła Piusowi IX projekt 
swego dzieła i otrzymała błogosławieństwo. 
Ponieważ w kraju, po kasacie zakonów ofi-
cjalna działalność nie była możliwa, w 1875 
roku powstał w Rzymie pierwszy dom za-
konny nowego zgromadzenia. Założycielka 
przybrała imię Maria od Pana Jezusa Do-
brego Pasterza. Od tego czasu pochłonięta 
organizowaniem zgromadzenia, kształto-
waniem jego duchowości, wytyczaniem ce-
lów i zadań apostolskich odzyskała zdrowie 
i siły. W 1881 powstał dom zakonny w Kra-
kowie, gdzie siostry otaczały opieką pracują-
ce dziewczęta. Zgromadzenie podjęło pracę 
w szkołach, sierocińcach, ochronkach, in-
ternatach. Służyło moralności i religijnemu 
odrodzeniu rodziny. Wychodziło naprzeciw 

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica

każdej ludzkiej biedzie moralnej i mate-
rialnej. Siostry otaczały swą opieką ludzi 
biednych, chorych, samotnych oraz niepeł-
nosprawnych. Troszczyły się o wychowanie 
religijne dzieci zaniedbanych. Zajmowały się 
samotnymi matkami i broniły życia nienaro-
dzonych.
W 1885 roku kierownik Misji Polskiej w Ame-
ryce poprosił Marię, aby zaopiekowała się 
przebywającymi tam Polakami. Chociaż Zgro-
madzenie miało wówczas jedynie 22 siostry, 
Założycielka zabrała połowę z nich na dru-
gi kontynent. Nowe placówki powstały też 
wkrótce we Francji i Anglii. Siostry pomagały 
emigrantom w prowadzeniu życia religijne-
go, zapewniały opiekę chorym w szpitalach, 
dzieciom w tworzonych przez siebie ochron-
kach, stały na straży ducha narodowego i oj-
czystego języka. Obejmowały swą serdeczną 
troską nie tylko Polonię, ale wszystkich po-
trzebujących pomocy.
Błogosławiona Maria zmarła 21 listopada 
1902 r. w Rzymie.
23 kwietnia 1989 r. w Rzymie beatyfikował 
ją Jan Paweł II.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami
Kto to taki? Najwięk-
szy wróg człowie-
ka, który zwłaszcza 
ostatnio przestaje 
wierzyć w jego de-
strukcyjną obecność. 
To on, szatan, zbun-
towany przeciw Bo-

żemu planowi miłości, czyli zbawienia czło-
wieka, prowadzi  go ku utracie najwięk-
szego szczęścia – zjednoczenia z Bogiem 
w wieczności.

I choć czasem wydaje się nam, że triumfu-
je, bo zło rozlewa się wokół nas jak biblij-
ny potop, to przecież już został pokonany. 
Krzyż Chrystusa to znak jego nieodwołalnej 
klęski. Pewnie dlatego szatan tak nienawidzi 
krzyża. O realnej obecności szatana w życiu 
konkretnych ludzi opowiadają niezwykłe  
świadectwa włoskiego egzorcysty ojca Beni-

Wierzy i nienawidzi

gnusa oraz świadectwa  wyzwolonych spod 
jego wpływu ludzi. O ile media interesują się 
tą posługą Kościoła czyli egzorcyzmami  jako 
kolejną egzotyczną sensacją, o tyle zawarte 
w tej książce świadectwa, choć wstrząsające  
i realistyczne, to przecież pokazujące jed-
noznaczną perspektywę nadziei. Cierpienia 
ludzi opętanych przez siły ciemności, czę-
sto bez własnej winy, choć równie często 
wynikające z braku roztropności („zabawy” 
okultystyczne, zapraszające do wnętrza złe 
duchy) są niezwykle bolesne fizycznie i du-
chowo. Uświęcona tradycją modlitwa wsta-
wiennicza Kościoła przynosi zwycięstwo. 
W książce „Szatan istnieje naprawdę. Spo-
tkałem go”. Zarówno lekceważenie de-
strukcyjnej siły szatana i jego demonów jest 
wielką nieroztropnością, jak i przecenianie 
jego siły jest grzechem przeciw pierwszemu 
przykazaniu. Myślę, że jeśli takie przemyśle-
nia będą owocem tej lektury, to z pewno-

ścią odniesiemy duchową korzyść. Przed-
mowę do książki napisał kard. Salvatore De 
Giorgi, a wydało krakowskie wydawnictwo 
Esprit SC.
Święci kościoła doznawali za życia szatań-
skich ataków (taka dusza to przecież naj-
cenniejsza zdobycz). Mistycy widzieli realny 
finał (piekło) dobrowolnej służby szatanowi 
(pycha, żądza władzy to najskuteczniejsze 
kanały działania Złego). Mądrale, bo prze-
cież nie mędrcy na współczesnych areopa-
gach wyśmiewają tę rzeczywistość. Ten się 
będzie śmiał…, bo największym zwycię-
stwem szatana w XX jest sprawić, by ludzie 
przestali wierzyć w jego istnienie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Myœli
nieprzedawnione

„Błędem jest, niemal herezją, usuwnanie pobożności 
z wojskowych koszar. Gdziekolwiek jesteśmy,

możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości”.
św. Franciszek Salezy

Żołnierz bez skazy
generał Stanisław Rostworowski
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Zakończył Ksiądz właśnie jedną z najtrud-
niejszych misji w Afganistanie. Śmierć 
6. naszych żołnierzy to dramat dla nas 
wszystkich – dla ich najbliższych, dla ko-
legów, dowódców. Który z momentów 
tej misji był dla księdza kapelana najtrud-
niejszy?
–  Gdy jest telefon ze szpitala, że jest źle, to 

zawsze trudny moment. Jednak najtrud-
niejszy to ten, gdy wszyscy już siedzieli na 
walizkach, mieli zapięte lockery, a tu nagle 
wiadomość: że prawdopodobnie zginęło 
dwóch NASZYCH, jak później się okazało 
znałem go dobrze. Oni też za kilka dni 
mieli się rozliczać, opuścić bazę i wrócić 
do kraju… Wola Boża była inna. Ten ostat-
ni patrol, nazywany przez żołnierzy zło-
tym, zebrał żniwo śmierci.

W jakim momencie tego dramatu pojawia 
się kapelan ze swoją posługą? 
–  Wiadomo, przychodzi info (z różnych źró-

deł się dowiaduję), pędzę na izbę chorych. 
Tam się czeka na rannych. W szumie infor-
macyjnym zazwyczaj nie wiemy dokład-
nie, kto to jest, z jakiej jest bazy, w jakim 
jest stanie. Czekamy więc cierpliwie, aż sy-
tuacja się ostatecznie wyjaśni. Zdarzały się 
przecież sytuacje, że docierały niepotwier-
dzone informacje, że ktoś nie żyje, a był 
w krytycznym stanie i wyszedł z tego. Po 
przywiezieniu rannych trwa walka lekarzy 
o ich życie. Ksiądz idzie w tym momencie 
namaszcza, rozgrzesza. Jeśli okazuje się, 
że niestety żołnierz już nie żyje, szybko 
szykuje się mundury, różaniec, obrazek 
do trumny, tzw. powiernik żołnierski (nie-
śmiertelnik). Idę do dowódcy i mówię, 
że za chwilę będę dzwonił do kraju, by 
przekazać Księdzu Biskupowi tę przykrą 
wiadomość. W tym samy czasie dowódca 
Jednostki, z której poległy żołnierz po-
chodził, jedzie wraz z lekarzem, psycho-
logiem, kapelanem – z ekipą osób, które 
mogą ewentualnie pomóc – do rodziny, 
by powiadomić…

Mówi ksiądz o wydarzeniach, które bie-
gną równolegle. Co się dzieje tymczasem 
w bazie w Ghazni? 
–  My tam na miejscu, w Afganistanie mamy 

24 godziny, by przygotować pogrzeb, ka-

Duszpasterstwo wojskowe zorganizo-
wało, jak sobie przypominam, spotkanie 
z żołnierzami cierpiącymi z powodu tych 
wojennych urazów, m.in. w Myczkowcach. 
Rozmawiałam też podczas pielgrzymek 
wojskowych na Jasna Górę z żołnierzami, 
którzy wrócili z misji z Iraku. Oni wiedzieli, 
Kto jest najskuteczniejszym Lekarzem, co 
oczywiście nie wyklucza pomocy psycho-
logicznej…
–  Muszę podkreślić wielką wzajemną otwar-

tość i dobrą współpracę z psychoprofi-
laktykami zarówno w Afganistanie, jak 
i w kraju. Mówiliśmy sobie, na kogo trzeba 
zwrócić troskliwą uwagę, żeby skutecznie 
pomóc, dotrzeć do człowieka, żeby nie był 
sam w kryzysowych chwilach. 

Porozmawiajmy teraz o pracy Księdza na 
misjach; Ksiądz jest stosunkowo młodym 
kapelanem, a już doświadczenie misyjne 
spore?
–  Mam za sobą dwie misje – w Iraku i w Afga-

nistanie, a w Ordynariacie służę od 6 lat. 
Nie używam słowa trudne w odniesieniu 
do misji, bo dla mnie to jest super sposób, 
właściwe miejsce, gdzie mogę realizować 
swoje powołanie jako kapelan, gdzie mogę 
być potrzebny.
Do Iraku chciałem wyjechać, żeby się 
sprawdzić, bo wiele słyszałem od żołnierzy 
o misjach. To była misja VIII zmiany w 2006 
r. z żołnierzami z 11 Brygady Kawalerii Pan-
cernej z Żagania. Tam był lekarz, który na 
misjach był już tyle razy, że sam nie wiedział 
ile. On mi powiedział: – Proszę księdza, 
przyjechał ksiądz na misję i albo ksiądz za 
chwilę pojedzie na następną, albo już nigdy 
nie będzie chciał słyszeć słowa misja. Jego 
zdanie okazało się prorocze. To jest trudne 
do zwerbalizowania; jedni nazywają to po-
szukiwaniem adrenaliny, inni czują potrze-
bę wykazania się. A ja myślę, że to twarda 
szkoła, ale potrzebna. Do tego się dorasta. 
Więc jeśli taka będzie wola Księdza Biskupa, 
a lekarze pozwolą – jestem do dyspozycji.

Czy w afgańskich warunkach sprawa re-
gularnych praktyk religijnych jest w ogó-
le realna? Czy żołnierze mają zapewnione 
minimum w tym względzie, np. udział 
w niedzielnej Mszy św.?
–  Z góry mówię, że nie, bo nie ma dosta-

tecznej liczby księży do zapewnienia ta-
kiej regularności. Kapelan ma pod swoją 
opieką duszpasterską cztery fire base (jak 

Z ks. mjr. Władysławem Jasicą – o życiu i śmierci w Afganistanie, 
o Mszach za dzieci, które idą do komunii tysiące mil od Ghazni,  
za żony na urodziny i… o kurzu w kaplicy rozmawia Elżbieta Szmi-
gielska-Jezierska.

plicę, nagłośnienie, przelot śmigłowcem. 
Tak prozaiczne, można powiedzieć, lo-
gistyczne sprawy. Odbywa się Msza św., 
potem uroczyste pożegnanie na helipa-
dzie (lądowisko śmigłowców). Na pasie 
startowym gromadzą się wszyscy z bazy, 
którzy mogą, by uczestniczyć w ceremonii 
uroczystego pożegnania, z defiladą. Na-
stępnie leci się z ciałem do Bagram, gdzie 
jest największe lotnisko. Tam odbywa się 
drugi obrzęd pogrzebowy, drugie poże-
gnanie. Trumna wnoszona jest na pokład 
samolotu C-5 lub C-17 (potężne samolo-
ty transportowe), zależy co Amerykanie 
w tym momencie podstawią. Tak w skró-
cie wygląda ta smutna ceremonia w Afga-
nistanie. 

To opis zagęszczonej w czasie dramatycz-
nej akcji, ale w sferze wydarzeń zewnętrz-
nych. Mija kilka dni i przychodzi moment 
skonfrontowania się z traumą śmierci ko-
legi w sferze duchowej i psychicznej. Czy 
szukają wtedy kontaktu z Księdzem, czy 
raczej zamykają się w sobie?
–  Raczej samemu trzeba poszukać kontaktu 

z tymi chłopakami. Jest to grupa szcze-
gólna, na którą zwraca się wtedy uwagę. 
Generalnie; czasu na rozpamiętywanie nie 
ma za dużo, bo misja trwa dalej, naprzód. 
Chyba że u kogoś psychologowie stwier-
dzą Syndrom stresu pourazowego (ptsd 
– Post traumatic stress disorder), wtedy 
żołnierz jest rotowany. Wiadomo, chwila 
na przeżycie, wyparcie i do przodu, do no-
wych zajęć. Na to jest czas w innych oko-
licznościach, przy podsumowaniu misji, 
po powrocie do kraju.

Jednak mechanizm wyparcia sprawdza 
się na krótko, a potem „nieprzecierpiane 
cierpienie” może powrócić i przygnieść 
człowieka? Tu wchodzimy już w miary 
i strategie krzyża? W sytuacji cierpienia 
nie ma zwykle, nie tylko zresztą z Afgani-
stanu, jak się rozejrzeć wokół, zbyt wielu 
Cyrenejczyków ochotników?
–  Praca psychologów i księży jest więc bar-

dzo ważna również po powrocie żołnierzy 
do kraju, tutaj trzeba ich otoczyć opieką 
duchową i psychologiczną. Pomoc na 
miejscu w Afganistanie to jedno, pomoc 
po powrocie do kraju to cos zupełnie in-
nego. Inne realia, inny charakter tej po-
mocy i moim zdaniem jest ważniejsza niż 
doraźne kroki na wojennej ścieżce.

Nikt tu nie powie, że 
ksiądz jest niepotrzebny
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Wielu z tych żołnierzy ma rodziny, które 
zostały w kraju. Jak ksiądz kapelan może 
pomóc w sprawach rodzinnych, związa-
nych z dziećmi, z rozłąką z domem?
–  Szczególnym okresem był maj, kiedy prak-

tycznie co tydzień w niedzielę, chłopcy 
przeżywali trudne chwile, gdy ich dzieci 
przystępowały do Pierwszej Komunii św. 
Tęsknili. Zamawiali intencje modlitew-
ne za swoje dzieci, podawali ich imiona, 
chcieli być z nimi blisko duchowo. Skype 
i internet nie wystarczał w tych momen-
tach. Podobnie było z okazji urodzin, rocz-
nic ich żon.
W tych chwilach „przenosili swoją duszę 
utęsknioną”, jak pisał Mickiewicz, do kra-
ju, do bliskich. To były wtedy ich prioryte-
ty. Oni wiedzą, że ta misja, to nie tylko ich 
poświęcenie, ale przede wszystkim żon, 
które dźwigają dom na swoich barkach.

Jak ksiądz może pomóc zredukować oba-
wę o własne życie, która jest przecież 
integralną częścią misji afgańskiej, gdzie 
istnieje zagrożenie życia?
–  Razem z psychologami stanowimy zgrany 

zespół. Sygnalizowaliśmy sobie wzajem-
nie, gdy ktoś widział problem. Ja poma-
gałem w konfesjonale, sakramentalnie, 
prywatną modlitwą za ludzi, których mam 
przy sobie, a oni swoim środkami.
Oczywiście przed wyjazdem na patrole 
nie jest fizycznie możliwy indywidualny 
kontakt, bo patroli jest wiele dziennie. Na-
tomiast jest jedna rzecz; kaplica otwarta 
przez 24 godziny. Proszę mi wierzyć; nie tyl-
ko podczas Mszy są tam ludzie, ale i przed 
wyjazdem na dłuższe i trudniejsze patrole. 
Jest wtedy takie widoczne oddanie się Panu 
Bogu. Chociaż i… kurz naniesiony do kapli-
cy przez cały dzień też o tym świadczy.

Które wspomnienie z tej misji jest szcze-
gólnie bliskie sercu kapłańskiemu?
–  To był pierwszy dzień świat Bożego Naro-

dzenia 2008 r. Po półtorej godziny jazdy 
odprawiłem Mszę św. dla chłopaków na 
HMMWV tzw hummer na moście 211 
w hełmie i kamizelce kuloodpornej… 

społeczne maleje, gdy przychodzą kolej-
ne doniesienia o śmierci naszych żołnie-
rzy. Ludzie pytają o sens naszego udziału 
w nie naszej sprawie…
–  Jedno nie ulega wątpliwości, żołnierze są 

tam gwarantem stabilności sytuacji. Tak 
naprawdę przeciętna afgańska rodzina 
nie myśli o walce, o wojnie, ale o tym, co 
do garnka włożyć, by wyżywić się z tej 
twardej nieurodzajnej ziemi, jak spokoj-
nie przeżyć zimę, trudną w tym klimacie. 
Niestety, ich współbracia rebelianci żerują 
na miejscowej ludności. Polscy żołnierze 
niosą pomoc humanitarną, ułatwiają co-
dzienne życie, wnoszą cywilizacyjne udo-
godnienia. Gdy na przykład pomagamy 
im budować drogi, to najpierw uzgad-
niamy to ze starszyzną wioski, bo ona ma 
realną władzę. Generalnie zwykli ludzie 
są do nas przyjaźnie usposobieni, oprócz 
nich są jednak ci, dla których wojna stała 
się sposobem życia. 
Trzeba przyznać, że fenomenem byto-
wania afgańskich rodzin, ubogich jak na 
standardy cywilizacyjne zachodu, jest to, 
że opieka socjalna państwa właściwie nie 
istnieje. To wychowanie w rodzinie jest 
idealnie funkcjonującym systemem zabez-
pieczeń socjalnych. Silna rodzina, wielo-
pokoleniowa jest solidarna; młodzi dbają 
o starszych, gdy ci już nie mają sił do pracy. 
Wszyscy żołnierze w Afganistanie odnoszą 
się też szacunkiem do ich silnej wiary. 

Jak jest Ksiądz odbierany wśród żołnierzy 
na tej misji, jak oceniają oni religijne za-
angażowanie kapelana? 
–  Tam na misji nikt nie powie, że ksiądz jest 

niepotrzebny. Nawet niewierzący, którzy 
widzą, jak ich koledzy idą do kościoła, po-
szukują kontaktu, rozmowy z kapelanem. 
Im mniejsza baza tym te relacje żołnierzy 
z księdzem są bliższe. Wiadomo, raz się po-
rozmawia o wczorajszym patrolu, a innym 
razem o sprawach bliższych Pana Boga.
Rozmowa o wczorajszym wyjeżdzie też 
jest bardzo ważna, bo tym żyją ci chłopcy 
i w tych doświadczeniach też można po-
kazać działanie Pana Boga.

się to pisze?) To niewielkie bazy, liczące 
do 70. żołnierzy, którzy są na najbardziej 
wysuniętych placówkach, w polu. Oni też 
czekają, żeby ksiądz do nich przyjechał. 
Jeździ się więc po tych małych bazach. 
Choć oczywiście mamy stacjonarną kapli-
cę w Ghazni, elegancko urządzoną, druga 
kaplica jest w bazie Warrior.
Jest nas dwóch katolickich księży Polaków 
w dwóch głównych bazach – w bazie War-
rior i bazie Ghazni. Nie mówimy oczywi-
ście o kapelanach amerykańskich, których 
jest tam mnóstwo, różnych wyznań.
Kapelan z Ghazni ma pod sobą następują-
ce bazy: Ajiristan Four Corners, FOB Wul-
kan, BAF–Bagram, KAIA–Kabul oraz HQ 
w Kabulu. Teraz dojdą dodatkowe miejsca 
gdzie mają zacząć stacjonować żołnierze 
z biało-czerwoną flagą na mundurze.
Kapelan z bazy Warrior ma pod sobą bazy 
Giro i Quarabach…

A więc polscy kapelani w Afganistanie, 
aby dotrzeć do wszystkich naszych żołnie-
rzy, są wciąż w drodze, od bazy do bazy?
–  Kapelan jedzie z żołnierzami w składzie 

patrolu. W Afganistanie sposób i moż-
liwości naszej posługi wyznaczają realia 
wojenne. Jedziemy na przykład na jeden 
dzień, a wracamy po 14. Bo sytuacja się 
zmieniła i powrót nie jest możliwy. Widać 
więc, że z przyczyn niezależnych i od ka-
pelana, i od dobrej woli żołnierzy regu-
larny udział we Mszy św. niedzielnej nie 
zawsze jest możliwy, bo księdza po prostu 
w bazie nie ma. 

Jak trafiła do Afganistanu Gaździna Podha-
la, Matka Boża Ludźmierska? Od naszych 
korespondentów z Afganistanu dostali-
śmy wiadomość, że będzie z Podhalańczy-
kami już w Święto Niepodległości?
–  Figurę Matki Bożej Ludźmierskiej, nazywa-

nej przez Jana Pawła II Gaździną Podhala, 
przywiozło do Afganistanu dwóch księży, 
ks. Stanisław Denys z Rzeszowa i ks. Zbi-
gniew Kłusek z Wrocławia. Z tego, co ja 
się orientuję, to była inicjatywa pana płk. 
Żurawskiego. Matka Boża Ludźmierska 
jest przecież Patronką żołnierzy z bryga-
dy podhalańskiej, którzy teraz są na misji 
w Afganistanie. Właśnie trwały przygo-
towania, by figury stanęły w dwóch ka-
plicach – w bazie Ghazni i bazie Warrior. 
A ich poświęcenie planowane było na te-
goroczne Święto Niepodległości.

Jeśli niedzielę nie zawsze udaje się tam 
święcić, to pewnie i świętowanie wielkich 
świąt chrześcijańskich też wygląda ina-
czej?
–  Moja wigilia Bożego Narodzenia roz-

poczęła się ok. 6 grudnia, a skończyła 
31 grudnia. Tyle trwał objazd wszystkich 
baz. Wszystko po to, żeby maksymalnie 
przybliżyć żołnierzom klimat polskości. 
Był opłatek, była prawie pasterka, Msza 
św. odprawiona w nocy, chociaż daty inne 
niż w kraju., itp. 

W odbiorze społecznym ta wojna wzbu-
dza coraz więcej kontrowersji, poparcie 
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Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Przy sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie koło Tarnowa, 15 listopada, 
wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego w Polsce pomnika upamięt-
niającego ofiary wypadków drogowych. Mszy św. w intencji ludzi, którzy zginęli tra-
gicznie na drogach przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. 
dr hab. Tadeusz Płoski. Po uroczystościach w Zabawie Ordynariusz Wojskowy  na-
wiedził dom rodzinny błogosławionej Karoliny Kózkówny w Wał Rudzie. 

– Wy Boniszewska, macie uczulenie na krzyż – postawił diagnozę sowiecki lekarz, 
specjalista od psychuszki. Najwyraźniej projektujący na siostrę Wandę swoje fobie.  
Stała przed nim zmaltretowana, po kolejnej obróbce sadystyczno-ideologicznej 
w więzieniu NKWD siostra Wanda Boniszewska, polska stygmatyczka, bezhabitowa 
siostra ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która zmarła przed 6. laty. To jej poświę-
cona była powtórka spektaklu Teatru TV 16 listopada 2009 r. w  Uroczystość Matki 
Bożej Miłosierdzia, (Ostrobramskiej Pani Kresów) z  poruszającą, bo prawdziwą, kre-
acją aktorską Kingi Preis. 

O Wandzie Boniszewskiej czytałam przed 
laty książeczkę ks. Jana Pryszmonta „Ukryta 
stygmatyczka. Siostra Wanda Boniszewska 
(1907-2003)”. To ostania przed śmiercią 
(2007 r.) publikacja księdza Jana Pryszmon-
ta, świadka życia siostry Wandy, również 
więźnia wileńskich Łukiszek, ucznia m.in. bł. 
Ks. Michała Sopoćki. – Jak to, żyła prawie 
obok nas i nikt o tym nie wiedział! – pomy-
ślałam po przeczytaniu tej książki, skażona 
jak my wszyscy logiką medialną. Wielki zna-
czy obecny w mediach – taki automatyzm 
zamieszkuje już na dobre w naszych zniewo-
lonych umysłach. Siostra Wanda Boniszew-
ska była wielka wielkością, którą świat dziś 
odrzuca coraz agresywniej, ale bez której 
nasze życie „nie ma ani korzenia, ani sensu” 
(JPII). Tak o krzyżu Chrystusa mówił Jan Pa-
weł II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r. 
Była wielka, ale wielkością oddania Bogu, 
rozpiętemu przez grzech człowieka na Krzy-
żu. Była wielka ciszą modlitwy ogarniającej 
swoich prześladowców. Wreszcie była wiel-
ka heroizmem wytrwałości w cierpieniu, aż 
do zwycięskiego końca. Jej ścisłe zespolenie 
z Krzyżem Chrystusa wyraziło się darem 
stygmatów. Wanda Boniszewska nie życzy-

ła sobie, by za życia ktokolwiek wiedział 
o jej stygmatach i objawieniach. Zostało to 
upublicznione dopiero po jej śmierci. I to 
też wyrazisty znak jej świętości czyli wielko-
ści. My oswajani coraz bardziej z nachalną 
często autopromocją, która dziś jest narzu-
cana wielu jako warunek spektakularnego 
sukcesu, coraz mniej rozumiemy świętość 
(zdolność do ofiary z siebie, do poświęcenia 
dla innych), a tym samym Krzyż Chrystusa. 
Święci wiedzieli, że Krzyż jest znakiem zwy-
cięstwa. Z tego powodu wojsko przyjęło 
Krzyż jako najwyższe odznaczenie bojowe. 
Szkoda, że dziś odchodzi się w symboli-
ce odznaczeń w stronę gwiazdy (Gwiazda 
Afganistanu, Gwiazda Iraku).
Jeśli chodzi o gwiazdy, to mamy ich dziś 
w przestrzeni medialnej zatrzęsienie. Po-
wiem więcej, „gwiazdorstwo” stało się cho-
robą ducha naszych czasów. Od pierwszych 
osób w państwie po bufetową, od posła do 
osła czy też osiłka każdy chce być gwiazdą 
pierwszej wielkości. Najbardziej wyraźnym 
znamieniem tzw. gwiazdorstwa jest dziś 
dla mnie pozerstwo, czyli pewien rodzaj 
oszustwa dokonywanego na masowej wy-
obraźni. Udaję innego niż jestem, mówię, 

co innego niż myślę, wszystko pod dyktan-
do tzw. fachowców od pijaru. Dzisiejsze 
fałszem podszyte gwiazdorstwo jest anty-
tezą gwiazd na Niebie, takich jak Maryja, 
nieprzypadkowo nazywana Gwiazdą nowej 
ewangelizacji, a za nią cały orszak świętych 
kobiet, takich jak wspomniana na wstępie 
Wanda Boniszewska. To przykłady życia 
autentycznego, które jest świadectwem 
zwycięskiego krzyża. Krzyż w ich życiu to 
nie ozdobnik na szyi, z którym afiszują się 
gwiazdy i gwiazdeczki, wiodące życie, które 
zaprzecza prawdzie krzyża. To znak firmo-
wy ich świętego życia, spójnego, w którym 
słowa nie były czcze, ale wypełnione życiem 
wiernym Chrystusowi…
Tak się dziwnie, niedziwnie złożyło w ten listo-
padowy dzień – któremu patronowała Mat-
ka Miłosierdzia z Wilna – że zmaltretowana 
twarz Kingi Preis – Wandy Boniszewskiej na-
gle zniknęła mi z ekranu (pilot zrobił swoje), 
a w jej miejsce całą powierzchnię zajęła 
uśmiechnięta twarz posłanki Senyszyn w per- 
fekcyjnym makijażu. W tym samym czasie 
bowiem Teatr TV konkurował z programem 
pana Tomasza Lisa. Pani posłanka, rzeczniczka 
świeckości w europarlamencie czyli „nowej 
religii” bez Boga na Krzyżu, rozpoczynała 
właśnie swoją wojnę z krzyżem w szkole itd.
Dwie twarze, dwa serca. Tamto, włócznią 
przebite na krzyżu, ratuje grzeszników. Mę-
czeństwo Wandy Boniszewskiej zaowoco-
wało nawróceniem sowieckich oprawców. 
Kogo i przed czym uratuje, a kogo zatraci 
serce, które odrzuca krzyż?

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Znak firmowy Fe l ieton

„18 listopada tego roku przypada 95. roczni-
ca śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Zginęła ona 
z rąk rosyjskiego żołnierza, broniąc się przed 
gwałtem. Od 2006 roku w diecezji tarnow- 
skiej toczy się proces kanonizacyjny” – przy-
woływał postać błogosławionej Karoliny Bi-
skup Płoski podczas uroczystości w Zabawie. 
„Bł. Karolina jest patronką Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc 
i szkolnych kół Caritas. W jej sanktuarium 
znajduje się kaplica ofiar przemocy. Do Za-
bawy przyjeżdżają także osoby, które straciły 
bliskich m.in. w wypadkach, zostawiają przy 
sanktuarium przydrożne krzyże i wspomnienia 
o swoich bliskich. Są one umieszczane w spec- 
jalnej księdze pamięci” – mówił dalej Biskup.
List do uczestników uroczystości przesłali 
premier Donald Tusk i Jerzy Buzek. Przekaza-

li oni wyrazy solidarności z rodzinami ofiar, 
podziękowali inicjatorom budowy pomnika 
i centrum terapii po traumie oraz zadeklaro-
wali współpracę. 
Biskup Polowy Tadeusz Płoski apelował w ho-
milii, aby na drodze nie myśleć tylko o sobie, 
ale widzieć osoby, które chcą szczęśliwie do-
trzeć do celu. Ordynariusz wskazywał, że pro-
wadzenie pojazdu polega na samokontroli, 
ma wymiar moralny, a kierowcę obowiązują 
przykazania: „nie zabijaj” i „nie kradnij”. 
Po Mszy św. wmurowano kamień węgielny 
pod budowę pierwszego w Polsce pomnika 
upamiętniającego ofiary wypadków. Obok 
pomnika ma także powstać ośrodek pomocy 
i terapii dla osób poszkodowanych w wypad-
kach. Ośrodek terapeutyczny mieściłby m.in. 
sale terapeutyczne i miejsca do przebywania 

w samotności. Ważne miejsce odgrywałaby 
w nim kaplica.
Formą terapii może być też udział w Drodze 
Krzyżowej szlakiem męczeństwa bł. Karoli-
ny – dziewicy i męczennicy. Odbywa się ona 
18 dnia każdego miesiąca na pamiątkę śmier-
ci bł. Karoliny. 
W Polsce obchody Dnia Pamięci Ofiar Wy-
padków Drogowych zainicjowała MIVA Pol-
ska z Krajowym Duszpasterzem Kierowców 
ks. Marianem Midurą. W ubiegłym roku  
włączył się w nie kustosz Sanktuarium bł. 
Karoliny Kózkówny w Zabawie. Każdego 
roku punktem centralnym jest Msza św. 
w intencji ofiar i poszkodowanych w wypad-
kach drogowych. 
W tym roku w obchodach wzięli udział m.in.: 
wiceminister sprawiedliwości, przedstawi-
ciele MSWiA, Ministerstwa Zdrowia, zastęp-
ca Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor 
Instytutu Transportu Samochodowego oraz  
sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażacy, 
posłowie, samorządowcy oraz rodziny, które 
straciły bliskich w wypadkach. 

zjk/at
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Warszawa
Dowódca Garnizonu Budapeszt gen. bryg. 
Ferenc Horváth przebywający z wizytą w 
Polsce złożył 12 listopada wizytę w Kate-
drze Polowej WP. Generałowi towarzyszyli 
gen. bryg. Kazimierz Gilarski, Dowódca 
Garnizonu Warszawa i płk Wiesław Gru-
dziński. Gości przywitał Biskup Polowy, 
który opowiedział o historii Katedry Polo-
wej oraz o poszczególnych elementach jej 
wystroju. Ordynariusz Wojskowy poprowa-
dził modlitwę w Kaplicy Matki Bożej Ostro-
bramskiej w intencji polskich i węgierskich 
żołnierzy poległych podczas II wojny świa-
towej oraz w intencji misji pokojowych 
prowadzonych na całym świecie.         kes

Rzeszów
Ordynariusz rzeszowski, Bp Kazimierz Górny, poświęcił 9 listopada tablicę upamiętniającą funk-
cjonariuszy Policji, którzy w latach 1919-2009 zginęli na służbie, broniąc życia i mienia innych 
ludzi. Tablica zawisła na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Bohaterscy poli-
cjanci, którzy oddali życie za Ojczyznę, zostali także pośmiertnie odznaczeni Krzyżami Zasługi. 
– Jesteśmy winni tym ludziom ogromną wdzięczność – mówił Bp Górny. – Łatwo mówić Ojczy-
zna. Trudniej dla niej żyć, a jeszcze trudniej umierać. Dziś wspominany tych, którzy oddali swoje 
życie za Ojczyznę w wielu miejscach zbrodni ludobójstwa, m.in. w Ostaszkowie.                KAI 

Warszawa
W Katedrze Polowej, 10 listopada, odprawiona została Msza św. w intencji żyjących i zmarłych 
harcerzy „Szarych Szeregów”. Mszy św. przewodniczył delegat Biskupa Polowego ds. Duszpa-
sterstwa Harcerzy, ks. kmdr Leon Szot, Kanclerz Kurii Polowej. W tym roku zasłużona w służbie 
Ojczyzny organizacja harcerska obchodzi jubileusz 70. lecia. 
Spadkobiercami tradycji i etosu „Szarych Szeregów” jest obecnie Stowarzyszenie „Szarych Sze-
regów”. Na Mszy św. w Katedrze Polowej obok legendarnych postaci „Szarych Szeregów”, 
takich jak uczestniczka zamachu na kata Warszawy Kutscherę „Kama”, modlili się  najmłodsi 
harcerze i harcerki. Młodzież harcerska przybyła ze swoimi pocztami sztandarowymi i propor-
cami. W koncelebrze wzięli udział ks. Henryk Kietliński SAC, kapelan środowisk kombatanckich 
oraz ks. Stefan Wysocki, kapelan „Szarych Szeregów”. 
Na ręce Ks. Leona Szota członkowie Stowarzyszenia „Szare Szeregi” przekazali ryngraf dla 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, jako wyraz dziękczynienia za 70 lat istnienia tej 
bohaterskiej organizacji harcerskiej.                                                                                       jes

Hrubieszów
W dniach 14-15 listopada odbył się XIV Fe-
stiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Woj-
ska Polskiego – Hrubieszów 2009 r.
Hasłem tegorocznego spotkania były 
słowa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój”. Do Hrubieszowa 
przyjechało w tym roku 25 wykonawców 
(15 w kategoriach solistów i 10 zespołów). 
Reprezentowali oni swoje parafie, kluby 
żołnierskie, oraz różne Rodzaje Sił Zbroj-
nych. Artyści przyjechali m.in. z Warszawy, 
Darłowa, Gdyni, Przemyśla, Lublina, Zamo-
ścia, Szczecina, Bydgoszczy, Hrubieszowa 
i Siemirowic.
Posłanie do uczestników festiwalu przesłał 
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.         ap

Skarżysko-Kamienna
W Skarżysku-Kamiennej, 9 listopada, odbyły się jubileuszowe uroczystości 20-lecia obrazu 
Matki Bożej Miłosierdzia. Spotkanie prowadził o. Benedykt Cisoń. Drogą radiową z wiernymi 
przybyłymi do sanktuarium połączył się o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja. Historię 
sanktuarium, które mimo, iż liczy dopiero 20 lat wpisało się na trwałe w dzieje kieleckiej ziemi, 
przybliżył kustosz ostrobramskiego sanktuarium ks. prał. Jerzy Karbownik. Mszę św. pod prze-
wodnictwem Biskupa Polowego gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego koncelebrowało 
ponad dwudziestu kapłanów. 
Budowę sanktuarium rozpoczęto w 1988 r., w tym samym roku poświęcono i intronizo-
wano obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. W 2004 r. Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił koro-
ny do obrazu. Kaznodzieja wspomniał, że do sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej co roku 
przybywa coraz więcej pielgrzymów z kraju i zagranicy. Rocznie odwiedza sanktuarium około 
30 tys.  pątników.                                                                                                               zjk

Czad
W dniach 10-12 listopada z oficjalną wi-
zytą w strefie odpowiedzialności PKW 
w Czadzie przebywał Biskup Pomocniczy 
Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. 
Podczas dwudniowej wizyty Ekscelen-
cja oraz towarzyszący mu ks. Jan Szupak 
– Kanclerz Kurii Rzeszowskiej, ks. Stani-
sław Tarnawski – Dyrektor ds. Misji, ks. dr 
Paweł Pietrusiak – Prorektor Seminarium 
w N’djamenie (Czad) oraz ks. Stanisław 
Worwa – misjonarz (Czad) odbyli szereg 
spotkań m.in. z dowództwem kontyngen-
tu, sztabem i żołnierzami stacjonującymi 
w bazie Iriba, a także przedstawicielami 
lokalnych władz. Biskup podziękował za 
pomoc okazywaną polskim misjonarzom 
i za wsparcie miejscowej ludności.          sr

Kraków
Plac przy Kościele św. Idziego w Krakowie, u stóp Wawelu, będzie nosić  imię o. gen. Adama 
Studzińskiego OP, zmarłego półtora roku temu kapelana spod Monte Cassino. Uroczyste nada-
nie imienia odbyło się 11 listopada podczas pochodu patriotycznego krakowian z Katedry na 
Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza.
Patron placu był związany z Kościołem św. Idziego od początku lat 80., kiedy to, będąc dyplo-
mowanym konserwatorem dzieł sztuki, własnoręcznie wyremontował go i oddał pod opiekę 
Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy.                               KAI



„Gdy się błąkamy w ciemności, do świata wiary prowadź na nowo”.
 (z pieśni adwentowej)
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