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Trzeba zniżyć się aż do samej ziemi,
by unieść tajemnicę Bożego Narodzenia
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Liturgia
Koœcio³a

1 stycznia – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki
Rozpoczynamy kolejny rok naszego życia. Czy 
nowy w rzeczywistości? To się okaże. Ważne, 
że rozpoczynamy go wraz z Maryją Bożą 
Rodzicielką. Trzymajmy się Jej, tak jak Ona 
trzyma się każdego człowieka prowadząc go 
drogami życia, opiekując się nim jak kiedyś 
maleńkim Zbawicielem. Pozwólmy jej na to,
a rok na pewno nie będzie zmarnowany.

3 stycznia – II Niedziela
po Narodzeniu Pańskim
Znamy dobrze dzisiejszą Ewangelię „Na po-
czątku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo” Bóg przemówił po raz 
kolejny do mnie! Do mnie osobiście! Oczeku-
je bym otwarł swe życie na Niego „tym któ-
rzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi”. Czy jestem gotów? A może jestem 
jednym z tych „Przyszło do swojej własno-
ści, a swoi Go nie przyjęli”. Bóg czeka to ode 
mnie zależy czy drzwi mu otworze!

6 stycznia – Uroczystość
Objawienia Pańskiego
Ze wschodu czy zachodu, północy czy połu-
dnia, mali czy wielcy, każdy ma przystęp do 
Bożego dziecięcia. Do każdego Bóg wycho-
dzi ze swoją Miłością. My tylko czy aż musi-
my pozwolić się tej Miłości ogarnąć i prze-
mienić, nie słownie ale bardzo konkretnie
w codzienności naszego życia. W domu, pra-
cy, wśród najbliższych, przyjaciół i tych co 
nas może za bardzo nie kochają. Wszędzie 
bądźmy Jego świadkami jak mędrcy co na 
jego odnalezienie poświęcili swe życie.

10 stycznia – Niedziela
Chrztu Pańskiego
„Przez chrztu świętego wielki dar” śpiewa-
my dzisiaj w naszych świątyniach, zostaliśmy 
włączeni w wielką historię zbawienia. Wielką 
Bożą przygodę, w której Bóg jest naszym To-
warzyszem. Pamiętajmy nie jesteśmy sami! 
On zawsze przy nas trwa.

opr. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Ewangelista pisze: „W Nim było życie, a ży-
cie było światłością ludzi”, która „w ciem-
ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Tym 
jednak, którzy ją przyjęli, została dana „moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi”. I kończy tym 
uroczystym stwierdzeniem: „Boga nikt nig-
dy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”.
Te słowa, rozbrzmiewające w sercu Kościo-
ła od ponad dwóch tysięcy lat, zachowują 
całą swą nowość i aktualność. W Jezusie, 
Jednorodzonym Synu Ojca, Bóg objawia się
w pełni i przekazuje swoje życie każdej 
istocie ludzkiej, która uznaje Go za Zbaw-
cę. Dziecię narodzone w Betlejem jest na-
prawdę „rówieśnikiem” każdego człowieka, 
przychodzącego na świat.
Jest zatem „współczesne” również i nam. 
Dary Pana nigdy nie przemijają. Oto rado-
sne przesłanie Bożego Narodzenia: Boże 
światło, które napełniło serca Maryi i Józe-
fa i prowadziło pasterzy i mędrców, świeci 
również dla nas.

Dramat polega na tym, że Chrystus — Świa-
tłość świata wielu jest nieznany, przez innych 
nie jest przyjmowany, a nawet odrzucany. 
W naszym społeczeństwie rozpowszech-
niona jest, niestety, kultura nacechowana 
egoizmem i zamknięta na poznanie i miłość 
Boga. Kultura ta, odrzucając w istocie stałe 
odniesienie do transcendencji Boga, rodzi 
zagubienie i niezadowolenie, obojętność 
i samotność, nienawiść i przemoc. Jakże 
ważne jest zatem, by dawać radosne świa-
dectwo jedynemu orędziu zbawienia, daw-
nemu i zawsze nowemu, Ewangelii życia
i światła, nadziei i miłości!
Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, którą 
z ufnością wzywamy, wspiera nas zawsze, 
abyśmy pozostali wierni powołaniu chrze-
ścijańskiemu i mogli zaspokoić pragnienia 
sprawiedliwości i pokoju, które żywo odczu-
wamy na początku tego nowego roku

Jan Paweł II, 5 I 2003 – Rozważanie 
przed modlitwą „Anioł Pański’

Swoi Go nie przyjmują

PAPIESKIE
INTENCJE MISYJNE
NA GRUDZIEN

Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały
w Słowie wcielonym światłość oświecającą
każdego człowieka, a kraje otwarły drzwi
Chrystusowi, Zbawicielowi świata.

Bóg ma dla nas czas. On, Odwieczny, który jest ponad czasem
Benedykt XVI

Niech w ten święty czas 
Bóg, który stał się Dzieckiem
sam będzie dla Ciebie darem.
Niech napełnia Twoje życie pokojem
i radością swej obecności.

***
Wszystkim współpracownikom „Naszej Służby” składamy ser-

deczne podziękowania za tegoroczną, owocną pracę. Zapraszamy 
jednocześnie do dalszej, twórczej współpracy w nadchodzącym 
roku. 

Na zbliżający się święty czas życzymy wszystkim pięknych i bło-
gosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności na 
Nowy 2010 Rok. 

redakcja „Naszej Służby”
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trudnych, duchowych wynurzeń. Umacniają 
ich kapłańskim słowem oraz sakramentami 
świętymi. Niosą im żywego Chrystusa.
Chorzy i pochylający się nad nimi pragną 
właściwie obchodzić Święta Bożego Naro-
dzenia. Właściwie, czyli w sposób religijny. 
Są to przecież święta religijne, dlatego trze-
ba je przeżywać z Bogiem po chrześcijańsku: 
ze Mszą Świętą, dzieleniem się opłatkiem
i modlitwą. W tych dniach posiadanie opłat-
ka jest tradycją. Można się w niego zaopa-
trzyć u księdza kapelana. Potrzebny będzie, 
gdy przyjdą goście.
Zwyczajem jest, że kilka dni wcześniej, Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego przybywa do 
tego sanktuarium cierpienia, aby przełamać 
się opłatkiem z lekarzami, pielęgniarkami
i pracownikami szpitala oraz pochylić się 
nad cierpiącymi, umacniając ich duchowo

Tylko chorym czas biegnie wolniej, gdyż 
przykuci do łoża boleści długo oczekują 
na upragnione zdrowie. Chcą szybko wy-
zdrowieć i wrócić do domu. Tam czekają 
na nich najbliżsi. Czy zdążą wyjść na świę-
ta? Jakby było dobrze spędzić je w gronie
bliskich… 
Temat świąt, zakupów, prezentów pod cho-
inkę, pojawia się w rozmowach pacjentów, 
osób odwiedzających i personelu szpitala. 
Wielu z nich uczestniczyło już w rekolek-
cjach i przez spowiedź św. przygotowało się 
do uroczystości Świętej Nocy. O niej, coraz 
wyraźniej, przypominają szopka i choinka 
w kaplicy oraz dekoracje świąteczne w kli-
nikach. 
Do chorych, z posługą duszpasterską, idą 
kapelani, którzy pochylają się nad ich zbo-
lałym ciałem i udręczoną duszą. Wysłuchują 

i składając wszystkim świąteczne życzenia. 
Podobne, przedświąteczne spotkania w gro-
nie współpracowników mają miejsce w  każ-
dej klinice. Na wielu z nich obecny jest ka-
płan. 
Nagle, w popołudniowy czas dnia Wigilii 
następuje długo oczekiwana zmiana. Rap-
townie robi się pusto i cicho. Na oddziałach 
pozostaje niewiele osób: lekarz, pielęgniar-
ka i pacjenci obłożnie chorzy, którzy jeszcze 
muszą się leczyć. Być może, dla niektórych 
z nich  te święta mogą być ostatnimi! Jesz-
cze pod wieczór odwiedzi ich kapelan z Ko-
munią świętą. Potem odprawi  Pasterkę, na 
którą i tak nie będą mieli siły przyjść. Nawet 
kilka osób na Mszy świętej bardzo cieszy.
Już coraz odważniej rozbrzmiewają nastro-
jowe kolędy „Cicha noc, święta noc…”. 
Przypominają, że czas spojrzeć w niebo, by 
zobaczyć pierwszą gwiazdę. Właśnie ktoś 
został wypisany do domu. Ma nadzieję, że 
jeszcze zdąży na wigilijną kolację.
Szkoda tylko tych, którzy pierwszy raz Wi-
gilię spędzą w szpitalu. Będzie to dla nich 
trudne doświadczenie. Jak to zniosą? Oby 
ktoś przyszedł…
Jeśliby nie odwiedził mąż, żona czy dziecko, 
pozostaliby sami. Na samą myśl o tym łza 
kręci im się w oku. W ten jedyny wieczór  
roku samotność doskwiera najbardziej. Dzi-
siaj nikt nie powinien czuć się opuszczony.
O tym wiedzą najbliżsi, których wzrok w cza-
sie Wigilii zatrzymał się na pustym talerzu. 
Kogo przypomniał? Kogoś bliskiego, który 
gdzieś pozostał  sam i czeka na odwiedziny.
Niespodziewany gość też nie przyszedł. Na-
wet wędrowiec nie zapukał do drzwi. I bez-
domny nie poprosił o nocleg. A chory tam 
czeka. Trzeba pójść do niego i z samarytań-
ską miłością podać mu ten talerz, wypełnio-
ny świątecznym pokarmem. Czym prędzej 
się wybierajmy, do szpitala pośpieszajmy, 
aby pobyć ze „swoimi” w trudnych dla nich 
chwilach. Tam przywitamy Pana.
Duch Wigilii niech natchnie nasze dusze do 
modlitwy z chorymi o ulżenie ich cierpie-
niom, o łaskę uzdrowienia. Niech znak dzie-
lonego chleba wzbudzi w nas potrzebę  ro-
dzinnego pojednania i przebaczenia, abyśmy 
przy wspólnym stole cieszyli się Narodzeniem 
Zbawiciela. Niech Boża Dziecina da nam 
łaskę  zrozumienia, że jutro role mogą się
odwrócić. Dziś jesteśmy jeszcze zdrowi, lecz 
w przyszłości możemy spojrzeć na nasze życie 
z poziomej pozycji pacjenta. Ktoś z nas kiedyś 
tam się znajdzie. Warto więc ten święty czas 
poświęcić na refleksję, modlitwę i zadumę.

ks. prał. ppłk Marek Kwieciński, 
kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego

Czym prędzej się wybierajmy,
do szpitala pośpieszajmy
Szpital jest kilkutysięcznym miastem. To inny, tajemniczy świat. Płotem został od-
grodzony od przestrzeni zdrowych. Omijamy go, bo tam jest choroba i śmierć. 
Jednak tętni w nim życie ciała i ducha. Wewnątrz tego ogromnego gmachu, na 
korytarzach, panuje wielki gwar. Gdy znajdziesz się w nim, odczujesz wielki po-
śpiech ludzi. Szybkim krokiem zdążają do celu. Przecież przyszli po zdrowie. Jedni 
je osiągną, inni muszą już tu pozostać, nieraz dłużej niż planowali. Diagnoza. Cho-
roba. Wyrok.
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Jesienią 1915 roku Legiony Polskie 
znalazły się na Wołyniu, rozpoczyna-
jąc długotrwałe, trwające do czerwca 
1916 roku, walki z oddziałami rosyjski-
mi. I Brygada Legionów walczyła pod 
Jabłonką, Kuklami, Kamieniuchą. Przy-
była z Bukowiny II Brygada Legionów 
wielkimi stratami okupiła zażarty bój
o Polską Górę. Tam też był początek 
bojowej drogi niedawno sformowanej
III Brygady Legionów.

Wszystkie trzy brygady toczyły walki w nies-
przyjającym terenie, wśród leśnych obsza-
rów i bagnistych rozlewisk Styru i Stocho-
du. W początkowej fazie walk (dopóki nie 
naprawiono linii kolejowej z Chełma do 
Kowla) legionistom doskwierały wielkie kło-
poty aprowizacyjne. Pogoda była fatalna:
jesienna plucha, dokuczliwe zimno, wcze-
sny śnieg, już 28 października. Żołnierze 
mokli w nieoszalowanych okopach, bra-
kowało płaszczy, ciepłej bielizny, solidnych 
butów. Od połowy listopada walki przy-
brały charakter pozycyjny; oddziały peł-
niły służbę patrolową, marzły i mokły na 
wysuniętych pozycjach: „Zimno. Nie wolno 
rozpinać namiotów/Co kto miał, włożył: 
wśród siąpiącej młaki/ siedzimy w płach-
tach u armat wylotów/ niby niezgrabne, 
osowiałe ptaki” – tamtą sytuację utrwalił 
legionowy poeta Jan Starzewski (wiersz 
„Milcząca pozycja”). Przybywało grobów 
na legionowym cmentarzu, ofiar nieprzy-
jacielskiego ostrzału, poległych podczas 
służby patrolowej. 
Dopiero gdy front się ustabilizował, można 
było pomyśleć o przygotowaniu solidnych 
okopów, ziemianek. ocieplanych pomiesz-
czeń. Na leśnej polanie w pobliżu Wołczecka 
(znajdował się tam polowy cmentarz) roz-
poczęto budowę zimowej kwatery dla Ko-
mendy Legionów, słynnego osiedla wojsko-
wego nazwanego – Legionowo. Powstała 
kolonia domków, zaprojektowanych przez 
por. Włodzimierza Hellmana, wzniesionych 
z sosnowych okrąglaków uszczelnianych
mchem.
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia – wo-
jenne, frontowe, z dala od bliskich. Rodacy 
pamiętali o legionistach. Z Wiednia, gdzie 
funkcjonował Naczelny Komitet Narodowy, 
nadeszły paczki ze świątecznymi podarka-
mi. Nadeszła wieść, że na Wołyń wyruszył 
ze świąteczną wizytą biskup Władysław 
Bandurski, Naczelny Kapelan Legionów 
Polskich, w towarzystwie przedstawicieli 
NKN: Władysława Sikorskiego, Konstan-
tego Srokowskiego, Zygmunta Zielińskie-
go. W Wigilie Bożego Narodzenia przybył 
do Legionowa. Witano go tam serdecznie 
Księdza Biskupa, wielkiego patriotę, przed 

W i g i l i a  n a  W o ł y n i u
Z kart duszpasterstwa polowego

* * *
Gdyby przyszli do Ciebie wtedy

w świętą noc 
kiedy świeciła jedna czytelna gwiazda 

dzisiejsi chrześcijanie 
zwłaszcza ci co uważają, że trzeba wszystko mieć 

żeby nie przestać być 
może chcieliby przykryć Cię wełnianą kołdrą 

porozwieszać Ci �ranki w stajni 
sprawić świętemu Józefowi rękawiczki 

te najcieplejsze z jednym palcem 
obmyślać centralne ogrzewanie 

bardziej wpływowi pisaliby do Urzędu Kwaterunkowego
o mieszkanie dla Ciebie z wygodami 

żebyś nie mieszkał kątem 
nieufni doszukiwaliby się w podskakującym ośle
kucyka trojańskiego z podejrzanym sumieniem  

najodważniejsi zaczęliby protestować powołując się 
na Deklarację Praw Człowieka i Obywatela 

i wszystkie dekrety o wolności wyznań
poeci ubraliby Betlejem w liryczne dekoracje 

malarze smarowaliby złotym pędzlem
bo inaczej nie wypada 

w najlepszym wypadku modliliby się do Ciebie
jak do dziecka milionera 

złożonego umyślnie na sianie
a Ty tłumaczyłbyś otwartymi oczami
ze zmarzniętą mamusią przy policzku 

że nie chcesz takiego Bożego Narodzenia 
że jesteś nagą tajemnicą 

że oddajesz wszystko

wszystko możesz oddać 
że właśnie będąc tylko oddawaniem

jesteś Bogiem

ks. Jan Twardowski
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W i g i l i a  n a  W o ł y n i u
Z kart duszpasterstwa polowego

wybuchem wojny opiekuna młodzieży sku-
pionej w paramilitarnych organizacjach: 
Sokole, Drużynach Bartoszowych, Strzelcu, 
złotoustego kaznodzieję. Biskup Bandurski 
poparł zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego,
a po wyjeździe ze Lwowa (wobec zagrożenia 
miasta przez zbliżające się wojska rosyjski), 
najpierw do Krakowa, a potem do Wiednia, 
rozpoczął, jako członek Naczelnego Komi-
tetu Narodowego, intensywną działalność 
na rzecz Legionów: czynem, słowem –
w kazaniach, odezwach, własnej poezji. 
„Sycił patriotyzm wiarą, a wiarę zespolił
z największym patriotyzmem. W świetle 
słów Jego i nauk każdy żołnierz sprawy pol-
skiej stawał się bojownikiem sprawiedliwo-
ści Bożej, by oddawać życie w ofierze dwóm 
największym świętościom żołnierskim: Oj-
czyźnie i Bogu” („Polska Zbrojna”, 8 marca 
1932).
Poeta-legionista, Józef Mączka, w baraku 
kawalerii sztabu Legionów Polskich, witał 
dostojnego Gościa wierszem zatytułowa-
nym: „Ks. Biskupowi Bandurskiemu ducho-
wemu Prymasowi odradzającej się Polski
w Hołdzie”. Znalazły się w nim takie strofy:
A oto stoim przed tobą dziś w dumie,
żeśmy Twych święceń nie zmazali z ducha
 I żeśmy w zgiełku bitewnym i w szumie
Nieśli się wichrem – jak ta zawierucha
Twych słów płomiennych, co serca nam sili 
– Hetmanie Ducha nasz – od owej chwili!
Zeszedłeś ku nam, jako znak widomy,
Jak gwiazda Bożą zapalona ręką
Nad Betlejemska zawisła stajenką,
Ukazująca przez burze i gromy
Szlak nieomylny. i twarde wytrwanie, 
I jasny drogi kres – Zmartwychwstanie!

wieczerzy wigilijnej w Legionowie wzięli 
udział oficerowie Komendy Legionów; były 
serdeczne życzenia, opowiadano Biskupo-
wi o minionych wołyńskich dniach walk
i codziennej służby. A później bp Bandurski 
wyruszył z wigilijnym opłatkiem do żołnier-
skich kwater, łamał się nim z legunami, ob-
dzielał ich serdecznym słowem, pasterskim 
błogosławieństwem.
O północy w legionowej kaplicy Ksiądz Bi-
skup odprawił Pasterkę. Uczestniczyli w niej
– zgromadzeni na placu przed kaplicą – ofi-
cerowie i żołnierze stacjonujący w Legio-
nowie. Mrok wołyńskiej nocy rozświetlały 
pochodnie i blask reflektorów (osada posia-
dała własną elektrownię). To wtedy, podczas 
tej niezwykłej pasterki, zaśpiewano po raz 
pierwszy „ Kolędę Legionów” (obok przyta-
czamy jej słowa.
Z wielkim wzruszeniem słuchano homilii 
bp. Władysława Bandurskiego. Zapadła głę-
boko w pamięć słuchaczy, jej tekst pojawia 
się w wielu publikacjach opisujących legio-

nową epopeję: „W tej chwili na olbrzymim 
obszarze ziem, gdziekolwiek płoną ogniska 
jasnego chrystianizmu, odprawia się msza 
pasterska, celebrowana przez biskupów we 
wspaniałych katedrach skąpanych w poto-
ku świateł. Może mi jednak każdy z bisku-
pów pozazdrościć mojej dzisiejszej katedry
i mego tłumu wiernych. Odprawiam bo-
wiem Mszę św. w najwspanialszej obecnie 
w Polsce katedrze, rękami polskich rycerzy 
wzniesionej, postawionej trudem i znojem 
wojennym polskiego żołnierza, zroszonej 
krwią serdeczną bojowników o wolność 
narodu, a tak olbrzymiej i przestronnej, jak 
olbrzymie serce i duch prawego i szlachet-
nego Polaka, zrzucającego kajdany stulet-
niej niewoli... Odprawiam wzniosłą Bożego 
Narodzenia pamiątkę pod czystym i jasnym 
niebios sklepieniem, wśród wysokich ko-
lumn wspaniałego lasu, wśród czworoboku 
rycerstwa polskiego, wśród kadzideł bijących 
pod niebios stropy ognisk polowych, przy 
których grzejecie trudem bojowym spraco-
wane ciała, przy odgłosie z dala grających 
armatnich organów, co zdają się wtórować 
cichej, a pokój niosącej polskiej kolędzie... 
Wśród nocnej ciszy Wy jedni na czatach... 
Wy jedni straż trzymacie nad ideą ukocha-
ną – nad pragnieniem wolności zrodzonym 
w krwawym Waszym trudzie i męce wśród 
armat dymu i rozjęku... Tam Polska żywa, 
gdzie Wy, gdzie Wasza krew serdeczna go-
rącego dowodzi życia...”.
W dniu Bożego Narodzenia bp Bandurski 
odprawił w żołnierskiej kaplicy w Legiono-
wie pontyfikalną Mszę świętą. Poświęcił 
podczas niej sztandar kompani skautowej, 
który przygotowały skautki z Piotrkowa Try-
bunalskiego. Później udał się do Wołczeska, 
na polowy cmentarz. Poświecił tam krzyż 
na mogile oficerów poległych podczas boju 
o Polska Górę, przewodniczył ceremoniom 
pogrzebowym Pawła Kabata, artylerzysty 
poległego w przeddzień Wigilii. Odwiedził 
jeszcze szpital polowy i pożegnał Legiono-
wo, udając się do jednostek stacjonujących 
na zapleczu frontu.

W pamięci legionistów pozostał na zawsze 
obraz Biskupa- Kapelana celebrującego tam-
tą, niezwykłą pasterkę „wśród czworoboku 
rycerstwa polskiego, wśród kadzideł biją-
cych pod niebios stropy ognisk polowych”. 
Tego Biskupa, który wielokroć, zwracając się 
do żołnierzy, powtarzał słowa: „Służba dla 
Rzeczypospolitej kapłaństwem jest”.

 Jędrzej Łukawy

Kolęda Legionów 1915 r.
(na melodię: „W dzień Bożego Narodzenia”)

W dzień Bożego Narodzenia
Radość serca rozpłomienia,
Że w armatnim huku, dymie,
Zmartwychwstaje Polski imię,
Polski imię!
Rok już drugi na placówce,
Wciąż w wojennej my wędrówce.
Poprzez krwawą dolę, blizny,
Śpieszmy do wolnej Ojczyzny,
Do Ojczyzny!
Już za nami Ziemia-Matka,
Przeszliśmy ją do ostatka,
Krwią na Kresach wyznaczyli
Nową Polskę, bracia mili,
Bracia mili!
Pastuszkowie Boże Dziecię
Oznajmili hen po świecie –
Przez Legionów pacholęta,
Zwiastowana wolność święta,
Wolność święta!
Przez legiońskie szare dzieci
Wokół z wichrem słowa leci,
Szabli błyskiem wszem ogłasza:
Z grobu wstaje Polska nasza,
Polska nasza!

Biskup Władysław Bandurski z Józefem Piłsduskim odwiedzają Legionistów na Wołyniu, maj 1916 r.
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Na nowej płycie Haliny Frąckowiak…

Pani Halino, co skłoniło Panią do wydania 
nowej płyty z kolędami? Rynek muzyczny 
wydaje się dziś nasycony pod tym wzglę-
dem, a i Pani ma w swoim dorobku arty-
stycznym nagrania kolęd?
–  Uważam, że dobrze jest, gdy choć raz w 

życiu artysta może indywidualnie odnieść 
się do tej wielkiej tradycji, tego wielkiego 
tematu, którym oddycha nasza chrześci-
jańska kultura.
Rzeczywiście, nagrałam przed laty pły-
tę z Andrzejem Zauchą, Alicją Majewską
i Włodkiem Korczem.
Nagrałam też płytę, już sama, z polskimi 
tradycyjnymi kolędami. Było to w odle-
głych czasach; dziś możliwości techniczne 
można wykorzystać do nowych aranżacji, 
zmieniły się realia wydawnicze. Minęły lata 
i zmienił się mój sposób patrzenia, myśle-
nia, odczuwania. A więc i dobór kolęd jest 
na nowej płycie troszkę inny…

Jakie niespodzianki dla słuchaczy pod 
choinkę przygotowała Pani na tej płycie?
–  Obok naszych przepięknych tradycyjnych 

kolęd, które śpiewamy zawsze na Pasterce 
i w okresie Bożego Narodzenia, znalazły 
się kolędy, które dla mnie mają wyjątko-
we znaczenie. Pochodzą z przedstawienia 
„Kolędy Nocki” Ernesta Brylla i Wojciecha 
Trzcińskiego.

To rzeczywiście ogromna niespodzianka, 
zwłaszcza że tak rzadko mamy dziś okazję  
słuchać utworów-legend Solidarności, 
które współtworzyły klimat wielkiej na-
dziei wbrew otaczającej beznadziei roku 
1980. Wielu z nas zna na pamięć „Psalm 
stojących w kolejce” i inne.(„stój jak ka-

ko wpisuje się w taką polską opowieść wi-
gilijną - o wielkiej tęsknocie za ojczyzną. 
Nagrałam też osobną płytę „Ogród Lu-
izy” do liryków Kazimierza Wierzyńskie-
go, gdzie jest m.in. poruszający wiersz 
„Ucieczka” o emigracyjnej nostalgii. Kto-
kolwiek jesteś bez ojczyzny – to wielki 
dramat i ból samotności, w której znikąd 
ratunku, znikąd pomocy.

Skąd pomysł tytułowego zestawienia ko-
lędy z litanią?
–  Jest taki tytuł jednej z moich piosenek 

„Idę dalej, dalej wciąż”. To rodzaj motta 
życiowego, który towarzyszy mi na wielu 
płytach i w programie TV.
Miałam w repertuarze dwie piosenki „lita-
nijne” – „Panna pszeniczna” i „Tyle tęsknot 
w każdym sercu”, które były na płycie o 
tym tytule. To się we mnie tak przepraco-
wało i uznałam, że wszystko, co śpiewam 
jest formą takiej kolędy -  litanii. 
Litania to rodzaj dwugłosu. Na przykład 
w „Kołysance Matki brzemiennej” jest 
głos mojego syna, który recytuje to, co ja 
śpiewam: - „Po co tutaj stoisz i na domy 
patrzysz?” – „Pokój mego dziecka chciała-
bym zobaczyć”.
Ten dwugłos to też wokalizy, dośpiewy, 
tęskne wołanie bez tekstu. To tworzy kli-
mat zamyślenia, głębokiej zadumy kolęd 
– litanii. Tak to sobie nazwałam. 

W Kołysance Matki Brzemiennej słychać 
kwilenie i gaworzenie. Małe dzieci pła-
czą, to wiadomo. Ten płacz ma jednak 
dramatyczną wymowę. Dlaczego?
–  To kolęda z „Kolędy Nocki”. Opowieść ko-

biety brzemiennej z lat 80. To czasy wielu 
lat oczekiwania na własne mieszkanie w 
bloku, czas tułaczki kobiet z łóżeczkami 
dziecinnymi z jednego wynajętego miesz-
kania do drugiego.Ten płacz to dowód na 
istnienie dziecka i drugiego jeszcze pod 
sercem matki.
Ten utwór kojarzy się też ze stanem wo-
jennym.
Pamiętam; występowałam w „Kolędzie 
Nocce” w Teatrze w Gdyni, a mieszkałam 
w Grand Hotelu w Sopocie. Była noc z 
12 na 13 grudnia 1981 r. W środku nocy 
usłyszałam pukanie do drzwi. Nie chcia-
łam otworzyć, nauczona, że po 6. mam 
obowiązek otworzyć, ale w nocy?! Nie 
otwierałam, więc walenie do drzwi się 
ponowiło. Nie wiedziałam, co się dzieje. 
Ktoś przyszedł i otworzył. Ja w nocnej 
koszulce, a w drzwiach kilku młodych 
rosłych mężczyzn z bronią, z bagnetami. 
Nie znam się zresztą na tym. Weszli do 
pokoju i zaczęli przeszukiwać; pod łóż-
kiem, w łóżku, w łazience, w szafie. Wy-
szli, wrócili, jeszcze raz przeszukali cały 

mień, stój wytrzymaj, kiedyś te kamie-
nie drgną i polecą jak lawina przez noc, 
przez noc”). Polski kostium nałożony na 
ewangeliczne Betlejem, przypomnijmy 
młodemu pokoleniu. Jaki jest Pani zwią-
zek z tym legendarnym wydarzeniem ar-
tystycznym? 
–  Ja zostałam zaproszona do udziału w tym 

przedstawieniu, aby zagrać rolę matki, ko-
biety brzemiennej. Tak się jednak złożyło, 
że dokładnie w tym czasie, gdy była pre-
miera, w grudniu 1980 r., ja również byłam 
w ciąży i urodziłam mojego syna Filipa. Nie 
mogłam więc wziąć udziału w tych począt-
kowych spektaklach. W tę rolę wcieliła się 
Teresa Haremza. Dopiero, gdy wyjechała 
z Polski, zaproszono mnie do tego przed-
stawienia. Ponieważ wcześniej nie miałam 
okazji nagrać utworów, które wykony-
wałam na deskach Teatru Muzycznego
w Gdyni, czułam pewien niedosyt, brak. 

Pomyślałam, że ta moja 
propozycja na nasz czas 
powinna mieć charakter 
patriotyczny. Przecież pol-
skie tradycyjne kolędy są 
tak głęboko osadzone w 
naszej kulturze, w naszej 
wrażliwości, w naszym 
polskim doświadczeniu. 
Dostrzegłam głęboki zwią-
zek między klimatem bied-
nej stajenki betlejemskiej, 
a czasem Solidarności,
o którym opowiada „Kolęda 
Nocka”. Tak też starałam się 
budować charakter tej pły-
ty; na zestawieniu naszego 
polskiego losu sprzed po-
nad 2O lat i doświadczeniu 
narodzin Nadziei świata – 
Jezusa Chrystusa w biednej 
betlejemskiej stajence, bo
nie było miejsca w gospo-
dzie.

Pani nowa płyta z kolędami zaskakuje 
jeszcze innymi motywami. W sens wigilij-
nego czuwania wprowadza słowo Bisku-
pa Polowego WP Tadeusza Płoskiego…
–  Płyta nosi tytuł „Kolędy i Litanie” i ma taką 

kompozycję, że rozpoczyna się słowem 
Biskupa Tadeusza Płoskiego, a kończy 
słowami poety Kazimierza Wierzyńskiego 
„Kolęda dziecinna”. Taki rodzaj klamry. 
Biskup Polowy mówi w swoim słowie ad-
resowanym do żołnierzy, o oddalonych od 
rodzin, od ojczyzny w ten niezwykły czas. 
Początek i koniec łączy wspólny motyw – 
polskiej tęsknoty, za domem, ojczyzną, ro-
dziną. Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, 
zresztą poety emigracyjnego, recytuję na 
tle scherza Fryderyka Szopena. To wszyst-

Polskie tęsknoty na Boże Narodzenie
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pokój. Zapytałam, co się stało. - Jutro się 
Pani dowie, usłyszałam.

Myślę, że większość Polaków 13 grud-
nia 1981 r., gdy zobaczyliśmy skoty na 
ulicach, czuło, że dokonano zamachu na 
polską nadzieję. A co Pani wówczas czu-
ła?
–  Czułam się jak wyrzucona z orbity, szok 

i ogromny żal. Jeszcze tej samej nocy za-
dzwoniłam do Krysi Prońko, która miesz-
kała przez ścianę, żeby się dowiedzieć, czy 
coś wie. – Wyjrzyj przez okno, usłyszałam. 
Zobaczyłam, że cały hotel jest okrążony 
kordonami ZOMO (Zmechanizowane Od-
działy Milicji Obywatelskiej). To było prze-
rażające. Następnego dnia zeszłam do re-
cepcji, żeby zapytać, dlaczego mój telefon 
nie działa. – Pani Halino, niech Pani włączy 
radio. Usłyszałam expose Jaruzelskiego. 
Dość, że wiedziałam: muszę się spakować 
i wyjechać, wrócić do Warszawy. Warsza-
wa… okropny widok, czołgi  na ulicach. 

Właściwie nie wychodziłam z domu.  Pa-
miętam takie ogólne wrażenie, kiedy sta-
łam w oknie, łzy same mi płynęły: jak to 
możliwe, że wśród bliskich, przyjaciół, we 
własnym kraju nagle dzieje się coś takie-
go.

Do tej kolędy „Kołysanki matki brzemien-
nej” przywiązuje Pani wielką wagę. To 
serdeczny klucz do tej płyty?
–  Bardzo chciałam, by ten utwór znalazł się 

na płycie. Zawierają się w nim te wszyst-
kie wspomnienia, trudne i piękne, ważne 
dla mnie przeżycia artystyczne, i osobiste. 
Poza tym to wspaniała muzyka. To bardzo 
osobista moja płyta, pełna ciepła i nostal-
gii.
Taka ciepła i pogodna kolęda to zwłaszcza 
utwór Seweryna Krajewskiego „Jest taki 
dzień”. Wykonuję go razem z dziećmi ze 
szkoły Żagle – Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji i Rodziny STERNIK*, które śpie-
wają w chórze.

Dlaczego właśnie Biskupa Polowego po-
prosiła pani o wstęp do płyty?
–  Te kolędy, o patriotycznej wymowie, są 

również adresowane do naszych żołnierzy 
oddalonych od Ojczyzny.
A przede wszystkim obecność Biskupa na 
płycie z kolędami jest nie tylko uzasadnio-
na, ale dla mnie wręcz obowiązkowa. Na-
daje jej taki prawdziwy charakter. Uwiel-
biam kolędować szczególnie w kościele na 
Pasterce. To przecież śpiewana modlitwa, 
w której wyraża się nasza chrześcijańska 
dusza i nasze polskie korzenie.

Gdyby miała Pani możliwość stanąć dziś 
przed żołnierzami w Afganistanie, to co 
chciałaby Pani im powiedzieć?
–  Życzyłabym im pokoju w duszach, szyb-

kiego powrotu do ojczyzny, spotkania 
z bliskimi. Żeby ich dusze nie płakały, a 
oczy nie zachodziły smutkiem. To święta 
radości i nadziei. Wracajcie cali i zdrowi.

 
Ks. płk Zbigniew Kępa

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Bóg wtargnął w 
historię człowieka. 
Oczekiwany przez 
wieki Mesjasz przy-

szedł na świat, ale poza rodzicami witali 
go tylko pastuszkowie, ludzie z najniższych 
warstw społecznych. Wielcy tego świata 
spali. W pogoni za sławą, wielkością, po-
pularnością, dla których oddaliby wszystko, 
aby móc panować, rządzić, rozsiadać się 
wygodnie na tronie, przespali najważniej-
sze wydarzenie w historii ludzkości, kiedy 
Bóg przyszedł do swojego stworzenia, aby 
je ocalić. Zresztą takiego Mesjasza oni nie 
potrzebowali i aż po dziś dzień oczekują na 
„tego właściwego”, który „autoryzuje” ich 
postawę i doprowadzi do wiekuistego kró-
lowania i ich udziału we współrządzeniu.
Można powiedzieć, że są to ludzie, którzy 
poprzez swoje wybory utracili więź z Bo-
giem, zerwali „gorącą linię” ze Stwórcą i 
Jego Miłością, którą przestali się nasycać. 
Cóż im pozostało w zamian? Człowiek po-
trzebuje napełniać całą swoją egzystencję 
„życiowym paliwem” i jeśli nie czyni tego 

Święta Bożego Narodzenia
u źródeł,  jakim jest Słowo Boże i święte 
sakramenty, rozmija się z Panem Bogiem i 
gubi jego łaskę. Łatwo jest rozpoznać ta-
kiego człowieka, bo upodabnia się on tro-
chę do „wampira”. Łaknie on ponad miarę 
wszelkich dobrodziejstw tego świata, który-
mi wciąż nie może się nasycić, więc pragnie 
ich coraz więcej i więcej, aż staje się to ka-
rykaturalne. 
Nawet jeśli rozpoznamy w takim człowieku 
samego siebie, Bóg ma dla swojego stwo-
rzenia Dobrą Nowinę. Hej, ocalę cię! Mu-
sisz jednak wyruszyć w daleką drogę, która 
z każdym krokiem oddali cię od „starego 
człowieka” i jego upodobań. Jest to nie-
stety proces bolesny, tak jak nie może być 
przyjemny zabieg chirurgiczny. Ostatecznie 
jednak okazuje się on niezbędny, czasem 
nawet ratujący  życie. Jeśli tylko człowiek 
podejmie trud przemiany, Bóg towarzyszy 
mu na tej drodze, zstępuje nawet do sa-
mego piekła jego nie zagojonych ran, tam 
dokąd on sam bez pomocy Jezusa bałby się 
zejść, aby nie powaliła go prawda o sobie 
samym. Spojrzenie Boga pełne Miłości ocala 

go i przywraca prawdziwemu życiu. Takiego 
człowieka także jest łatwo rozpoznać. Ema-
nuje on prawdziwym spokojem, radością i 
pięknem. Świat, który go otacza oddziałuje 
na niego, ale nie determinuje jego postaw 
i zachowań. Więź z Bogiem zapewnia mu 
ziemską niezależność i stałość w trzymaniu 
życiowego kursu, choćby wydawało się, że 
cały świat tańczy. Obyśmy ostatecznie roz-

poznali się w tym drugim człowieku, któ-
ry doświadczył prawdziwego spotkania ze 
swoim Stwórcą.

Anna Tokarska

y czy. Oby my ostatecznie roz-

*Stowarzyszenie STERNIK
Szkoły STERNIKa są oparte na systemie edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej ze względu na płeć (oddzielne placówki dla chłopców 
i dziewcząt od poziomu szkoły podstawowej). Więcej na www.sternik.edu.pl.To właśnie rodzice z tej szkoły zorganizowali na ulicach 
Warszawy Orszak Trzech Króli – Jasełka Uliczne, które w pierwszą niedzielę stycznia 2009 zgromadziły na Starym Mieście blisko 10 tysięcy 
warszawiaków. W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2010 Orszak wyjdzie znowu na ulice Warszawy. Orszak narodził się z corocznej tra-
dycji świątecznych jasełek, które odbywały się najpierw w szkole, później w Teatrze Buffo, a w końcu na ulicach Warszawy. Orszak kończy 
się koncertem kolęd wokół Stajenki Betlejemskie wzniesionej na Rynku Nowego Miasta.W szkole przywiązuje się bardzo dużą wagę do 
aktywnej obecności rodziców jako pierwszych wychowawców dzieci. Działa w niej męski chór Ojców i Synów, który w listopadzie był na 
warsztatach śpiewu gregoriańskiego w dwóch francuskich klasztorach benedyktyńskich Fontgombault i Triors. To właśnie młodzi człon-
kowie tego chóru zaśpiewali na płycie Haliny Frąckowiak. 
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PRZYGOTOWANIE
DO WIGILII

Członkowie rodziny powinni zgromadzić się wokół wigi-
lijnego stołu. O ile jest to możliwe, cała rodzina powinna 
być w komplecie. Do wigilijnej wieczerzy wszyscy powinni 
zasiąść w odświętnym stroju, aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tego dnia.
Na świątecznie nakrytym stole kładziemy Pismo Święte 
oraz opłatki i ustawiamy świecę. Pod obrus kładziemy 
sianko. Jedno miejsce przy stole pozostawiamy wolne jako 
znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami 
zasiąść do Wigilii. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy ko-
lędą „Wśród nocnej ciszy”. W tym czasie dzieci zapalają 
światełka na choince. 

Następnie ojciec lub matka rozpoczyna modlitwę;
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Zapala świecę na stole, mówiąc;
Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają Bogu niech będą dzięki:

W ten wyjątkowy wieczór, pojednani i pełni radości, zasiadamy do wspólnej wigilijnej wieczerzy. 
Z miłością wyciągamy dłoń trzymającą biały opłatek, dzieląc się radością i życzliwością z bliskimi. 
Każda rodzina spędza wigilijny wieczór według własnej tradycji. Chcemy, aby zamieszczony poniżej 
rytuał stał się inspiracją dla rodzin wojskowych. 

CZYTANIE EWANGELII
(Mt 1, 18-25)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali ra-
zem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajem-
nie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów”. 
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i poro-
dzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg 
z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, ja mu 
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz 
nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał 
imię Jezus.

Rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole
Rytuał wieczerzy wigilijnej

Lulajże Jezuniu

Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Lulajże piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże wdzięczniuchny świata 

kwiateczku.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
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Nie było miejsca dla Ciebie 

Nie było miejsca dla Ciebie 
w Betlejem w żadnej gospodzie 

i narodziłeś się, Jezu, 
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

 
Nie było miejsca, choć zszedłeś 

jako Zbawiciel na ziemię, 
by wyrwać z czarta niewoli 
nieszczęsne Adama plemię.

 
Nie było miejsca, choć chciałeś 

ludzkość przytulić do łona 
i podać z krzyża grzesznikom 

zbawcze, skrwawione ramiona. 
 

Nie było miejsca, choć szedłeś 
ogień miłości zapalić 

i przez swą mękę najdroższą 
świat od zagłady ocalić.

 
Gdy liszki mają swe jamy 

i ptaszki swoje gniazdeczka, 
dla Ciebie brakło gospody, 

Tyś musiał szukać żłóbeczka. 
 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 
tyle łez, jęków, katuszy? 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 
w niejednej człowieczej duszy!

RODZINNA MODLITWA

Ojciec lub matka wypowiada prośby, wszyscy odpowiada-
ją: Wysłuchaj nas, Panie. Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej 
godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której 
posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i Zbawiciela.
1.  Udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju. 

Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie.
2.  Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych po-

kojem tej nocy.
3.  Wszystkich samotnych, chorych, biednych, głodnych 

pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
4.  Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczę-

ściem i światłem Twej chwały. 
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”. Jezu, Maryjo, Józefie 
– Święta Rodzino z Nazaretu, opiekuj się naszą rodziną.

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia 
przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwórzmy na-
sze serca na wzajemną miłość otwórzmy je na miłość przy-
chodzącego ku nam Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Ojciec z matką pierwsi, a potem z pozostałymi uczestnikami 
wieczerzy wigilijnej dzielą się opłatkiem i wszyscy składają 
sobie życzenia, znajdując także słowa prośby o wybaczenie 
sobie uraz. Po pojednaniu i złożeniu życzeń rodzina może 
zasiąść do wspólnej kolacji. Po głównym daniu może nastą-
pić moment obdarowywania się prezentami.
Pod koniec wieczerzy śpiewamy kolędy, np. „Przybieżeli 
do Betlejem pasterze”, „Bóg się rodzi” i inne.
Wspólną kolację powinna zakończyć modlitwa:
Dziękujemy! Ci Boże, nasz dobry Ojcze, za tę wspólną, ro-
dzinną wieczerzę, za ten błogosławiony wieczór, dziękuje-
my za wzajemną miłość i przypomnienie nam, że Twój Syn 
stał się tamtej nocy naszym Bratem i Zbawicielem. Tobie 
chwała na wieki. Amen.
Po Wigilii Ci, którzy mogą powinni udać się na Pasterkę, 
która rozpocznie Święta Bożego Narodzenia.
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Trudno jest w kilku słowach napisać o Świę-
tach Bożego Narodzenia w Argentynie, gdyż 
panuje tam ogromne zróżnicowanie społecz-
no-kulturowe. Niemniej chciałbym wspo-
mnieć o moim pierwszym Bożym Narodze-
niu w Santo Pipo, miejscu,  gdzie zostałem 
posłany do pracy misyjno-duszpasterskiej.
Z początkiem grudnia kończy się rok szkol-
ny;  zbliża się lato i nie można już wysiedzieć 
w budynkach bez klimatyzacji (temperatura 
dochodzi do 30 stopni, a wilgotność powie-
trza do 90%). Wieczory są nie do wytrzyma-
nia, bo bez przerwy od 18.00 aż do bólu 
biją w bębny. Za dwa miesiące karnawał
i codziennie trzeba się już przygotowywać. 
Uroczystość I Komunii Św. w okolicach
8 grudnia i … Święta. Nie są one tak uro-
czyście obchodzone, jak Fiesta Parrocuial, 24 
czerwca na świętego Jana. W mojej parafii 
nie było Pasterki, Wigilię spędziłem  u padre 
Santiago (ks. Jakub, współbrat kapłańskiej 
drogi, z którym zaczęliśmy misyjną posługę) 
w Gobernador Roca, 10 km od Santo Pipo, 
ze śledziem i opłatkiem z Polski. Teraz już 
wiem, jak to smakuje na obczyźnie. Przed 

wieczerzą wigilijną, na zaproszonej kolacji 
w mojej parafii u Julio, diakona stałego, zja-
dłem lechon – pieczone prosię. Nie obowią-
zuje tam post od mięsa, jak to jest w zwy-
czaju w Polsce – trochę bolało, ale czego się 
nie robi, by głosić Królestwo Boże, zwłasz-
cza, że nie wypada odmawiać, gdy jest się 
zaproszonym. O północy Pasterki nie ma, ale 
huczą petardy, sztuczne ognie, rakiety roz-
świetlające ciemności i w niebo wzbijają się 
okrzyki: „FELIZ NAVIDAD”, co oznacza, że
i tutaj Chrystus  się narodził. Patrzę w niebo 
i szukam Gwiazdy Polarnej…nie znajduję jej, 
bo to druga półkula ziemi. Widzę Krzyż Połu-
dnia i stwierdzam, że na szczęście nie chodzę 
do góry nogami, bo ten sam Chrystus i tu się 
narodził.
Przebywając na misji nie odkryłem, nie po-
znałem  wszystkich argentyńskich zwycza-
jów, ale najważniejsze jest, by wśród wielu 
dróg odnaleźć drogę ubogich pasterzy do 
stajenki w Betlejem, czego wszystkim czytel-
nikom „Naszej Służby” życzę.

 ks. ppor. rez. Artur Samsel
Kapelan Akademii Obrony Narodowej/at

Misiones to prowincja w północno-wschodniej części Argentyny, położona pomiędzy Paragwajem i Brazylią. Niektórzy z 
nas pamiętają ją z filmu „Misja” z cudowną muzyką Ennio Morricone, opowiadającym o jezuitach zakładających wspólnoty 
chrześcijańskie wśród Indian Guarani. Po działalności jezuitów zostały tylko ruiny przepięknych niegdyś budowli i zaszcze-
piona wiara chrześcijańska. Rejon ten nazywany jest przez samych Argentyńczyków „tyglem narodowościowym” i można 
tam znaleźć, poza Indianami, Brazylijczyków, Paragwajczyków,  Hiszpanów, Włochów, Polaków, Niemców,  Ukraińców, Wę-
grów, a nawet Japończyków. 

Boże Narodzenie w Misiones,
czyli wszystko do góry nogami
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Niebanalne
życiorysy

Dwuletnim, a nawet 
młodszym chłopcom 
zamordowanym w 
Betlejem i okolicy na 
rozkaz króla Hero-
da, św. Ireneusz, św. 

Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła 
nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się 
od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Ko-
ściele Zachodnim Msza święta za świętych 
Młodzianków jest celebrowana – tak jak Msze 
święte Wielkiego Postu – bez radosnych śpie-
wów; kolor liturgiczny – czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz 
przekazał nam informację o tym wydarzeniu 
(Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wy-
dał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowie-
dział się od Magów, że narodził się Mesjasz, 
oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, 
by Jezus nie odebrał mu i jego potomkom pa-
nowania chciał w tak podstępny sposób po-
zbyć się Pana Jezusa.
Za czasów Heroda panowało przekonanie, że 
wszystko w państwie jest własnością wład-

cy, także ludzie, nad którymi ma prawo życia
i śmierci. Jeśli stoją mu na przeszkodzie, zagra-
żają jego życiu lub panowaniu, może bez skru-
pułów ich się pozbyć. Historia potwierdza, że 
Herod był wyjątkowo ambitny, chciwy władzy 
i podejrzliwy. Sam bowiem doszedł do tronu 
po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał 
się u władzy. Był synem Antypatra, wodza Idu-
mei. Za cel postawił sobie panowanie. Dlate-
go oddał się na całkowitą służbę Rzymianom. 
Dzięki nim otrzymał panowanie nad Ziemią 
Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. 
Wymordował żydowską rodzinę królewską, 
która panowała nad narodem przed nim: 
Hirkana II, swojego teścia; Józefa, swojego 
szwagra; Mariam, swoją żonę; ponadto trzech 
swoich synów – Aleksandra, Arystobula i An-
typatra; arcykapłana, który miał również imię 
Arystobula; Aleksandrę, matkę Mariamme
i wielu innych, jak to szczegółowo opisuje ży-
jący ok. 70 lat po nim historyk żydowski, Józef 
Flawiusz (Dawne dzieje Izraela). Jeszcze przed 
samą swoją śmiercią, by nie dać Żydom powo-
du do radości, ale by im wycisnąć łzy i upa-

Święci Młodziankowie, męczennicy miętnić w ten sposób swój zgon, rozkazał do-
wódcy wojska zebrać na stadionie sportowym 
w Jerycho najprzedniejszych obywateli żydow-
skich i na wiadomość o jego śmierci, wszyst-
kich zgładzić. Nie wykonano na szczęście tego 
polecenia. Te fakty i wiele innych wskazują, kim 
był Herod i czym było pozbawienie życia kilku-
dziesięciu niemowląt.
Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być 
tych niemowląt? Betlejem w owych czasach 
mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemow-
ląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być 
najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest 
to cyfra raczej maksymalna i trzeba ją prawdo-
podobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył 
wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla 
nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliże-
niu określić czas narodzenia Pana Jezusa. Pan 
Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla 
„swego bezpieczeństwa” wiek ofiar zawyżyć.
Czczeni jako flores martyrum – pierwiosnki 
męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli życia 
za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powo-
du. Zatriumfowali nad światem i zyskali koro-
nę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego 
świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

(źródło: brewiarz.pl)

Prezentowane 
nagranie jest 
zwieńczeniem 
skomplikowa-
nego i długo-

trwałego procesu renowacji instrumentu 
organowego kościoła ewangelicko-refor-
mowanego w Warszawie. Remont trwał
4 lata i zakończył się 5 października 2008 r. 
Organy wykonał w 1900 r. znany śląski za-
kład organmistrzowski ze Świdnicy – Schlag 
und Söhne. Warto w tym miejscu odnoto-
wać, że  instrument tej firmy znajduje się 
w Katedrze Polowej i również jest w trak-
cie prac modernizacyjno-renowacyjnych. 
Organy z warszawskiego kościoła ewange-
licko-reformowanego po zakończonej re-
konstrukcji należą w stolicy do najlepszych
instrumentów o estetyce romantycznej.

Założenia brzmieniowe determinowały wybór 
utworów zapre zentowanych na płycie. Naj-
bardziej uzasadniona i odpo wiednia dla tego 
typu romantycznego instrumentu jest muzyka 

Historyczne organy koœcio³a
ewangelicko-reformowanego w Warszawie

organowa XIX wieku, kompozytorów kręgu 
niemieckiego. Na krążku zarejestrowano: Pre-
ludium na temat pieśni „Lobet den Herren” 
Nielsa Wilhelma Gadego (1817-1890); Prelu-
dium i Fuga c-moll oraz Preludium i fuga f-moll
z koncertu fortepianowego op. 35 w transkryp-
cji na organy Christopha Bosserta, Feliksa Men-
delssohna-Bartholdy’ego (1809-1847); Sonatę 
c-moll „Psalm 94” Juliusa Reubke (1834-1858);
Melodię op. 59 nr l oraz Introdukcję i Passacaglię 
d-moll op. posth. Maxa Regera (1873-1916). 
Trafnie dobrane kompozycje znakomicie uka-
zują ogromne możliwości i wielki potencjał ar-
tystyczny odrestaurowanego instrumentu.
Wykonawcą jest Michał Markuszewski, uzdol-
niony organista młodego pokolenia, a także 
znawca budownictwa organowego. W 2004 
roku ukończył z wyróżnieniem studia w war-
szawskiej Akademii Muzycznej im. Fryde ryka 
Chopina, w klasie organów prof. Joachima 
Grubicha. Swoje umiejętności artysta doskona-
lił pod okiem wybitnych artystów i pedagogów 
w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu na-
gród i wyróżnień. Występował z recitalami na 

międzynarodowych festi walach w Polsce, na 
Litwie, Słowacji, w Czechach, Holandii, Szwaj-
carii oraz ponad 50 miastach w Niem czech.
Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem od-
restaurowano zabytkowe organy w kościele 
ewangelicko-reformowanym w Warszawie, 
gdzie od 2004 roku pełni funkcję organisty.
W 2007 roku był stypendystą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Nagranie urzeka pięknem brzmienia instru-
mentu i doskonałymi, przemyślanymi interpre-
tacjami kompozytorów.
Do płyty dołączony jest interesujący i przystęp-
nie napisany komentarz naukowy dotyczący 
szczegółów renowacji instrumentu, zawierają-
cy także omówienie wykonywanych utworów, 
co ułatwia percepcję nagrania. 
Warto sięgnąć po tę płytę (wydaną w firmie 
DUX), aby dostrzec piękno i bogactwo muzyki 
organowej. Choć za złoty wiek twórczości or-
ganowej powszechnie uważa się epokę baroku, 
to jednak kompozycje romantyczne są istotnym 
wkładem w historię literatury organowej. 

Leszek Mateusz Gorecki

Myœli
nieprzedawnione

„Dziwne, że się ludzie boją ludzi
jak Boga i więcej niż Boga”.

Juliusz Słowacki

Boże Narodzenie w Misiones,
czyli wszystko do góry nogami
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Jak pomagać potrzebującym

Udział w pierwszej sesji wzięli nie tylko 
członkowie komisji, kapelani i osoby świec-
kie z duszpasterstwa wojskowego, w tym 
minister Andrzej Przewoźnik, ale także 
specjaliści od działalności humanitarnej 
m.in.: ks. dr Zbigniew Sobolewski – sekre-
tarz generalny Caritas Polska, płk dr Andrzej 
Dylong – szef CIMIC oraz pracownicy woj-
skowej Caritas. Sesja została podzielona 
na dwie części. W pierwszej przedstawio-
no podstawy działalności charytatywnej
i dotychczasowe osiągnięcia. Druga miała 
charakter świadectwa osób zajmujących się 
pomocą humanitarną i charytatywną.
Otwierając obrady komisji ds. dzieł charyta-
tywnych bp Płoski powiedział, że głównym 
zadaniem stojącym przed Synodem jest 
znaleźć odpowiedź na pytanie „o współcze-
sne wyzwania jakie stoją przed Wojskiem 
Polskim i duszpasterstwem wojskowym
w dobie profesjonalizacji armii”.
– Siłą Caritas Wojskowej jest to, że ona może 
docierać tam, gdzie nie mogą docierać or-
ganizacje cywilne. Caritas Polska może or-

ganizować środków, jeżeli natomiast chodzi 
o bezpośrednie dotarcie do potrzebujących 
nie jesteśmy w stanie tego zrobić ze wzglę-
du chociażby ze względu na warunki bezpie-
czeństwa. Natomiast wojsko i Caritas może 
to zrobić. Wojskowa Caritas dociera tam, 
gdzie nie dotrze cywilna pomoc. Za to je-
steśmy szczególnie wdzięczni – powiedział
ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz general-
ny Caritas Polska.
Według ks. Sobolewskiego utworzenie Ca-
ritas Wojskowej było naturalnym następ-
stwem chęci niesienia pomocy bliźnim. 
– Tak jak nie można wyobrazić sobie wspól-
noty kościelnej bez przepowiadania słowa, 
tak nie można wyobrazić sobie takiej wspól-

noty bez świadczenia 
pomocy materialnej 
– podkreślił. Szef Grupy 
Współpracy Cywilno-
-Wojskowej (CIMIC) ppłk 
Andrzej Dylong przed-
stawił rezultaty pomocy 
humanitarnej i charyta-
tywnej na misjach poko-
jowych, stabilizacyjnych 
i w rejonach konfliktów 
zbrojnych. – Przezna-
czeniem Sił Zbrojnych 
nie jest dostarczanie pomocy humanitarnej 
ani prowadzenie projektów pomocowych. 
Wojsko prowadzi taką działalność, gdyż 
w niektórych miejscach na świecie, lub w 
szczególnych okolicznościach tylko one po-
siadają zdolność do jej prowadzenia – po-
wiedział.
Wśród wielu form pomocy wspomniał m.in. 
wybudowanie placówki diagnostyczno-me-
dycznej w Drajkowcach (Serbia), w rejonie 
zamieszkałym przez różne grupy etnicz-

ne, będące ze sobą w 
konflikcie. Placówka 
ta stała się symbolem 
pojednania i współ-
pracy. Pieniądze na 
inwestycję kosztującą 
300.000 dolarów zo-
stały zebrane podczas 
ogólnopolskiej zbiórki 
ogłoszonej przez Cari-
tas Polska. Wojsko Pol-
skie dodatkowo prze-
kazało w darze samo-
chód – sanitarkę.
Szef CIMIC wspomniał, 
także o bieżącej dzia-
łalności humanitarnej 
prowadzonej przez pol-

ską armię. – W Afganistanie realizowanych 
jest 37 projektów, z czego 5 zostało zre-
alizowanych, 30 zakończono, zaś niestety 
z dwóch projektów trzeba było z różnych 
przyczyn zrezygnować.
– Garnizonowe oddziały Caritas istnieją 
przy 87 parafiach i wojskowych ośrodkach 
akademickich. Wiele z nich działa niezwy-
kle prężnie - choćby w Parafii Wojskowej na 
Bemowie, w Ustce i Chełmie – powiedział 
ks. płk Robert Mokrzycki, dyrektor Wojsko-
wej Caritas. Ksiądz Robert Mokrzycki wspo-
mniał o planach utworzenia Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego z Hospicjum dla mun-
durowych i ich rodzin. Caritas – podkreślił 
– pragnie włączyć się w pomoc żołnierzom, 

którzy wracają z misji z różnymi problema-
mi natury duchowo-psychicznej.
Pracownicy Caritas Wojskowej Agata Era-
towska i Adam Buszko przedstawili histo-
rię organizowanych obozów dla młodzieży, 
m.in. w Ustce i Łomnej w Bieszczadach, 
a także wydawnictwa Caritas Wojskowej 
obejmującej liczne pozycje albumowe i pły-
towe będące jednym ze źródeł finansowa-
nia organizacji.
Synod Ordynariatu Wojskowego w Polsce, 
ogłoszony 28 października jest pierwszym 
w historii polskiego duszpasterstwa woj-
skowego i drugim w świecie, (pierwszym 
był trwający od roku 1996 do 1999 roku 
Synod Diecezji Wojskowej we Włoszech). 
Głównym jego celem, określonym w doku-
mencie ogłaszającym synod, jest „wola dal-
szej ewangelizacji i pragnienie dostosowa-
nia struktury duszpasterskiej do wymagań 
nowej ewangelizacji i profesjonalizacji Woj-
ska Polskiego”. – Kieruje nami pragnienie 
ofiarowania Chrystusowi takiego Kościoła, 
którym mógłby się radować i wskazywać 
wiernym służącym Ojczyźnie w Siłach Zbroj-
nych namacalny znak obecności Zbawiciela 
pośród nich – mówił podczas otwarcia bp 
polowy WP Tadeusz Płoski. Biskup polowy 
powołał 6 Komisji Synodalnych: ds. Kultu 
Bożego; Nauczania i Wychowania; Duszpa-
sterstwa; Ekumenizmu; ds. Charytatywnych 
oraz ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangeli-
zacji. Prace kolejnych komisji rozpoczną się 
po Nowym Roku.
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego obcho-
dzi w tym roku 90. rocznicę powstania. Zo-
stał reaktywowany 18 lat temu. W duszpa-
sterstwie wojskowym posługuje w nim pra-
wie 200 księży. Polscy kapelani są wszędzie 
tam, gdzie służą polscy żołnierze. Posługą ka-
pelańską są także objęte wszystkie uczelnie, 
szpitale, sanatoria wojskowe, a także wetera-
ni, kombatanci, harcerze oraz funkcjonariu-
sze Służb Celnych i Służby Ochrony Kolei.

zjk/oprac. kes

Pierwsza sesja Synodu Ordynariatu Polowego 

W Kurii Polowej WP w Warszawie 9 grudnia zainaugurowane 
zostały prace komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy hu-
manitarnej Synodu Ordynariatu Polowego WP, ogłoszonego
28 października br.
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Święty Mikołaj w Dziwnowie

Na świąteczne spotkanie Mikołaj przybył w eskorcie policjanta. Dzieci rozmawiały na te-
mat bezpieczeństwa, uczciwości i dobrego zachowania, a także specyfiki pracy w Policji.
Święty obdarował dzieci prezentami, a od policjanta otrzymały odblaskowe gadżety ma-
jące zwiększyć ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Specjalnie na spotkanie przybyli artyści ze Szczecina. W świat operetki wprowadzała dzieci 
pani Bożena Morgal – konferansjer ze szczecińskiej Opery na Zamku. Występ śpiewaków 
Barbary Marcinkowskiej – Sinius (sopran) i Adama Jeleń (tenor) przy akompaniamencie 
Andrzeja Prus-Wakulskiego dostarczył zebranym niezapomnianych wrażeń. Dla większości 
dzieci było to pierwsze w życiu spotkanie z operetką. 
Klub Garnizonowy w Dziwnowie prowadzi działalność kulturalno-oświatową gromadząc 
w różnych formach działalności dzieci i młodzież ze środowiska wojskowego i cywilnego. 
Klub prowadzi ponadto bibliotekę, która dysponuje ponad 15 tys. woluminów. Z Klubem 
współpracuje sołectwo Dziwna, Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” oraz Koło PTTK 
„MASZOPERIA”. Kierownikiem klubu jest Joanna Piwińska.

Sekcja Prasowa Dowództwa 8.FOW
chor. mar. Piotr Płuciennik

W sobotę, 5 grudnia br., blisko „setka” dzieci spotkała się w Kościele Garni-
zonowym w Dziwnowie ze świętym Mikołajem. Zabawę dla dzieci udało się 
zorganizować dzięki ścisłej współpracy Klubu Garnizonowego, Parafii Wojsko-
wej, Rady Sołectwa Dziwna oraz Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji
w Dziwnowie.

Ksiądz Biskup w wygłoszonym kazaniu pod-
kreślił, że Adwent jest czasem szczególnego 
czuwania i modlitwy. Przestrzegł, że w mo-
dlitwie nie chodzi tylko o ciągłe „klepanie” 

pelanów wojskowych, kalendarze oraz płyty
z kolędami.
Ksiądz Biskup spotkał się z przybyłymi do 
ambasady rodakami i rozmawiał na tematy 
duszpasterskie.
Pielgrzymka do Chińskiej Republiki Ludowej 
została zorganizowana z inicjatywy Ogólno-
krajowej Spółdzielni Turystycznej „Groma-
da”, której prezesem jest dr Roman Budzyń-
ski. Uczestnicy zwiedzili Świątynię Nieba, 
Zakazane Miasto, Plac Tiananmen, Świątynię 
Lamańską, Pałac Letni, Mur Chiński i Katedrę 
katolicką w Pekinie.
Pielgrzymi, turyści przybywający do Chin 
napotykają duże trudności w uczestnictwie 
we Mszy św. Wierny Ojcu Świętemu Ko-
ściół rzymskokatolicki może działać jedynie
w podziemiu i jest traktowany w Chinach 
jako organizacja wywrotowa. Wielu bisku-
pów i kapłanów, uważanych przez władze za 
wrogów państwa zostało zesłanych na przy-
musowe roboty do obozów pracy.
„Patriotyczny” kler został w 1957 roku eks-
komunikowany przez papieża Piusa XII jako 
schizmatycki. W 1999 roku Watykan po raz 
pierwszy wyraził zgodę na „patriotycznego” 
biskupa. Oficjalny Kościół liczy według pań-
stwowych statystyk ok. 4 milionów wiernych, 
natomiast wierny papieżowi Kościół kilka-
krotnie więcej wyznawców.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa

pacierzy, ale o otwarcie się na Boga poprzez 
prośbę o przebaczenie i o duchową siłę. Wy-
jaśnił, że chrześcijańskie czuwanie oznacza 
otwieranie się na działanie i na natchnienia 

Ducha Świętego i na 
rozpoznawanie Boga 
w swoim życiu.
Na zakończenie litur-
gicznego spotkania 
biskup Tadeusz Pło-
ski złożył uczestni-
kom życzenia, by w 
okresie adwentu Bóg 
błogosławił nowym 
nadchodzącym po-
koleniom w ich dą-
żeniu do Królestwa 
Niebieskiego.
Na ręce Ambasadora 
Ksiądz Biskup złożył 
nietypowe dary: duży 
mszał, komunikanty,
dwie alby i dwie stuły 
używane przez ka-

Biskup Polowy z wizytą w Chinach
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski przebywał w Chińskiej Republice Ludowej z piel-
grzymką zorganizowaną przez Spółdzielnię Turystyczną „Gromada”. Uczestnicy 
pielgrzymki mogli uczestniczyć we Mszy św. w Ambasadzie Polskiej w Pekinie. 
Eucharystię w pierwszą Niedzielę Adwentu sprawował Biskup Polowy gen. dyw. 
Tadeusz Płoski wraz z ks. prał. płk. Janem Domianem oraz dwoma polskimi kapła-
nami. We wspólnej modlitwie uczestniczyli pracownicy ambasady: m.in. ambasa-
dor Polski w Pekinie Tadeusz Chomicki, attache wojskowy płk Andrzej Markowicz 
z małżonką oraz rodacy przebywający w Pekinie i w okolicach.

Po raz pierwszy w dziejach duszpasterstwa wojskowego Biskup Polowy przebywał w Chinach
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Krzyż organizacji WiN dla Biskupa Polowego WP

W przesłanym piśmie podano następujące 
uzasadnienie:
Wierni najwyższym wartościom zawołania 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” jako dar serc żołnierzy
i działaczy walczących o wolność i niezawi-
słość, za Jego pasterskie krzewienie ducha 
wiary i miłości Ojczyzny-Polski, w szeregach 
Wojska Polskiego, został przyznany Tobie Eks-
celencjo – Honorowy Krzyż WiN /005/ nasz 
symbol nieustannej walki z siłami zła, siłami 

ateizmu komunizującego Polaków. Na korpusie 
Godła w Krzyżu WiN widnieje krwawiąca rana. 
To ślad zaboru przez komunę Polskich Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. /Zdra-
dliwe porozumienie zawarte między PKWN 
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
a rządem Rosji Sowieckiej – ZSSR w sprawie 
granic Polski, Moskwa 27 sierpnia 1944 r./
My weterani nieustannie prosimy Matkę 
Miłosierdzia – Ostrobramską o Jej wstawien-

nictwo do Pana Boga w obronie polskości
i wiary na tamtej ZIEMI.
Dziękujemy Ci Ekscelencjo za pełne patrio-
tyzmu kaznodziejskiego nauki. Jednocześnie
w związku z Synodem Ordynariatu Polowe-
go kłaniamy się całując Jego biskupi Pierścień
z wyrazami życzenia długich lat biskupiej po-
sługi. Dziękujemy, że zechciałeś Ekscelencjo 
przyjąć i założyć na swój mundur generalski 
przyznany Ci Krzyż WiN.
Szczęść Panie Boże!

Przewodniczący Kapituły Krzyża WiN
Romuald Bardzyński „Pająk” 

Jakże piękni i mądrzy musieli być ci pastuszkowie i ci mędrcy, którzy 
przybieżeli do Betlejem. Człowiek pięknieje, gdy jest zdolny zachwycić 
się Bogiem. Tak jak oni. Człowiek jest wielki, gdy składa pokłon swojemu 
Bogu.

Gdy pada „na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina”, jak 
śpiewamy w kolędzie „Wśród nocnej ciszy”. Być może dlatego smutno mi, Boże, gdy 
widzę, że podczas oficjalnych uroczystości w Katedrze Polowej tak wielu wojskowych 
w chwili największego cudu, obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramenci – stoi. 
Co prawda w postawie na baczność, oznaczającej oddawanie honorów…
Nie znam się na regulaminach wojskowych, nie wiem, kto sobie wymyślił i za jakim 
biurkiem, że klękanie wojsku nie uchodzi. Wiem jednak, że w czasie urlopowych 
wojaży ci sami panowie wojskowi nie omieszkają zdjąć butów, gdy wchodzą do 
meczetu. Trzeba wszak uszanować sacrum Islamu. Szkoda, że z takim trudem przy-
chodzi uszanowanie odwiecznej tradycji katolickiej.
Widziałam i inne wojsko, to które pada na kolana aż ziemia zadudni na jasnogór-
skich błoniach w wigilię święta Wojska Polskiego i Wniebowstąpienia Najświętszej 
Maryi Panny. 
Wielcy i piękni, bo pokorni synowie polskiej ziemi, oddający pokłon Królowej Polski 
i Jej Synowi.
W ich duszach dźwięczy czystą nutą „Ojców naszych śpiew: „Bogurodzico Dziewi-
co” i wyznanie księdza Piotra z Mickiewiczowskich Dziadów: Boże, czymże jestem 
przed Twoim obliczem? Prochem i niczem”. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Na kolanach Fe l ieton

Szymon Czechowicz, „Pokłon Trzech Króli”
Galeria Obrazów, Lwów

XIII Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe honorowych dawców krwi
odbędzie się 3 stycznia (niedziela) 2010 r.

w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Zegrzu Północnym k. Warszawy

Liturgii Eucharystii sprawowanej w intencji honorowych dawców krwi i ich rodzin
o godz. 11.00 przewodniczyć będzie Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski.

Spotkanie będzie połączone z akcją honorowego oddawania krwi. 

Przewodniczący Kapituły Krzyża WiN Romuald Bardzyński w piśmie z dnia 6 listopa-
da 2009 r. poinformował Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego o decyzji Kapitu-
ły Krzyża Wolność i Niepodległość przyznania Jego Ekscelencji Krzyża WiN.

Przy kościele garnizonowym w Zegrzu stanie nowoczesny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie w którym w godz. od 9.00 do 14.00. będzie można oddać krew.

Organizatorami akcji są ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi
i Dariusz Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy.
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Międzyrzecz
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu (17 WBZ) gościła w swoich 
bramach 25 osobową grupę kleryków z wychowawcami z Wyższego Seminarium Duchow-
nego z Paradyża.
Wizyta seminarzystów rozpoczęła się od zwiedzania Sali Tradycji w  Międzyrzeczu, gdzie 
przybliżono uczestnikom wycieczki historię i tradycje międzyrzecko-wędrzyńskiej brygady. 
Prezentacja filmu z pobytu lubuskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie przybliżyła zwie-
dzającym cel i zadania misji pokojowych i stabilizacyjnych. Kapelan 17 WBZ, ksiądz kpt. 
Mariusz Antczak oprowadził alumnów po kaplicy wojskowej.
W Wędrzynie żołnierze 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich przeprowadzili 
z seminarzystami zajęcia z przysposobienia obronnego oraz zasad udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. Piechurzy rozmieszczeni ze sprzętem wprowadzali zwiedzających
w tajniki służby w wielkopolskiej brygadzie. Żołnierze prezentujący sprzęt starali się od-
powiedzieć na wszystkie pytania dotyczące jego danych taktyczno-technicznych oraz
inne związane ze specyfiką pracy w mundurze.                                                             mg

Warszawa
XXXVI Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego wybrał 5 grudnia władze związku - naczelni-
kiem została powtórnie hm. Małgorzata Sinica, a przewodniczącym - hm. Andrzej Massal-
ski. Przegłosowano także poprawki do statutu ZHP i przeprowadzono dyskusję na temat 
programu związku na najbliższe lata.
W rozpoczętym 3 grudnia zjeździe wzięli udział m.in. minister edukacji narodowej Katarzy-
na Hall, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister obrony narodowej 
Czesław Piątas, kard. Józef Glemp oraz ks. płk Krzysztof Wylężek, reprezentujący Biskupa 
Polowego WP.
W Zjeździe, który trwającym do niedzieli, bierze udział 209 delegatów z 17 chorągwi ZHP
(w każdym województwie chorągiew skupia wszystkie środowiska harcerskie z danego tere-
nu; w województwie mazowieckim działają chorągiew mazowiecka i stołeczna).            kes

Szczecin
Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęły się 
12 grudnia w parafii wojskowej w Szcze-
cinie rekolekcje adwentowe. Nauki reko-
lekcyjne wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk 
Wejman, profesor teologii duchowości 
w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Szczecinie.
Tematami nauk rekolekcyjnych były czte-
ry wartości: nadzieja, mądrość, miłosier-
dzie i eucharystia. Rekolekcje zakończyły 
się we wtorek 15 grudnia.
W niedzielę, 13 grudnia, (tradycyjnie 
w III Niedzielę Adwentu) przy wyjściu 
ze świątyni Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 1 zorganizował świątecz-
ny kiermasz. Przy wyjściu ze świątyni 
można było nabyć artykuły wykonane 
przez uczniów a dochód zostanie prze-
znaczony jest na świąteczne paczki dla 
najuboższych uczniów.
Po południu odbył się koncert kolęd
w wykonaniu zespołów i chórów: Przed-
szkole Publiczne Nr 60, Chór dziecięcy „Ser-
duszka”, Chór Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej Pierwszego Stopnia z ulicy 
Bolesława Śmiałego „Bel Canto” pod dy-
rekcją Iwony Mróz Dudek, Chór Zespołu 
Szkół Muzycznych pod dyrekcją pani Syl-
wii Fabiańczyk-Makuch, Zespół „Łobuzy 
Jezusa”, Duet prowadzony przez panią 
Jolantę Rostkowską, Solista z ZSZSp Nr 
1. Przybyłe zespoły i chóry oraz słuchaczy 
powitał proboszcz ks. prał. ppłk Ryszard 
Stępień wyrażając radość, że garnizono-
wa świątynia może rozbrzmiewać pięk-
nym śpiewem i rodować się zbliżającymi 
się świętami Bożego Narodzenia.
Kolejne koncerty odbędą się: w niedzielę, 
17 stycznia 2010r. o godz. 16.00, kon-
cert kolęd w wykonaniu chórów z Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 
w niedzielę, 24 stycznia 2010r. o godz. 
18.40, koncert kolęd w wykonaniu chóru
„Słowiki” dziecięce.                        x.RS

Krzyż organizacji WiN dla Biskupa Polowego WP

Łódź
W II Niedzielę Adwentu, z okazji patronalnego święta górniczego oraz w 60-lecie po-
wołania Wojskowych Jednostek Pracy odprawiona została w kościele garnizonowym pw. 
św. Jerzego w Łodzi uroczysta Msza św. pod przewodnictwem tamtejszego proboszcza 
– ks. prał. kmdr por. dr Henryka Sofińskiego oraz księdza wikariusza – ks. kpt. mgr Jacka 
Skwarka. Eucharystia sprawowana była w intencji poległych, zmarłych i żyjących Żołnie-
rzy-Górników ze Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Okręgu Łódź. 
Z okazji święta patronalnego, na wniosek Zarządu Związku odznaczeni zostali najwyższym 
odznaczeniem, tj. Krzyżem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników: 
płk dypl. Wojciech Filkowski – Szef WSzW w Łodzi, Tadeusz Kaczor – Honorowy Konsul 
Generalny Republiki Węgierskiej, ks. prał. kmdr por. dr Henryk Sofiński – proboszcz parafii 
wojskowej w Łodzi.                     red



Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą
– Czasie pełen Bożych łask!
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