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Liturgia
Koœcio³a

2 lutego – Święto Ofiarowania
Pańskiego
Dziecię Jezus wnoszone do świątyni przez 
Maryję i Jezusa oraz radość Symeona uzmy-
sławiają nam jak Bóg czeka na każdego z nas 
i cieszy się, gdy przybywamy na spotkanie 
z Nim. Symeon ujrzał w Jezusie ZBAWIENIE, 
którego tak długo wyczekiwał. Czy ja również 
jak On umiem cieszyć się z ofiarowanego mi 
przez Chrystusa zbawienia? Czy oczekuję na 
spotkanie z Nim w każdej Eucharystii? A może 
spowszechniały mi te niedzielne „odwiedziny” 
i muszę z tym smutnym obowiązkiem jakoś 
żyć? Gdzie radość oczekiwania i spotkania? 

5 lutego – wspomnienie św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy
Dzisiejsza święta, pomimo iż z odległych cza-
sów, to „bardzo na czasie”. Poświęciła swe ży-
cie chcąc być wierną zasadom Chrystusa. Nie- 
ważne były ludzkie okoliczności, wolała przy-
jąć okrutną męczeńską śmierć, niż zaprzeć się 
w swym życiu krzyża. Dziś także niewiele się 
zmieniło, poza tym, iż nie grozi nam śmierć, 
ale Krzyż na nowo rodzi sprzeciw. Wielu chęt-
nie by wyrzuciło zasady z nim związane z pola 
widzenia. Agata przypłaciła je swym młodym 
życiem, a ja? Czy gotów jestem pokazać sobie 
i innym, że nie wstydzę się Chrystusa?

7 lutego – V Niedziela zwykła
Wypłyń na głębię – słyszymy zachętę Chrystu-
sa do każdego z nas. Porzuć ludzkie ograni-
czenia, uwierz Chrystusowi, czeka na Ciebie 
wielka przygoda z Bogiem. Pomimo ludzkiej 
grzeszności, albo na przekór niej, zaproszenie 
zawsze jest aktualne. Tylko ja i nikt za mnie 
odpowiedzi nie może udzielić. Nie bój się. Je-
zus jest zawsze z tobą i będzie cię wspierał. 
Zaufaj!

11 lutego – wspomnienie NMP
z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
„Pod twoją obronę uciekamy się” – wołamy 
dzisiaj my zdrowi wraz z osobami chorymi do 
tej, którą Bóg uczynił Wielką pośredniczką ła-
ski. Matki, chcącej pomagać swym dzieciom 
w każdy czas. Wraz z Nią wspieramy osoby 
chore na ciele i duszy, by łaski najwyższego 
spłynęły na nich. 

14 lutego – VI niedziela zwykła
„Błogosławieni…”, którzy wierzą Chrystuso-
wi, którzy kroczą jego drogą pomimo wielu 
przeszkód i trudności. Wybrani, którzy nie 
boją się iść śladami ewangelii we współczes- 
nym świecie. Oni są szczęśliwymi wybrańca-
mi. Ale istnieje również przestroga: „Biada  
wam wszystkim…”, którzy swoją nadzieję 
pokładacie w tym świecie i nie oczekujecie 
niczego więcej.  

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Przed południem, podczas Mszy św. odpra-
wionej w Kaplicy Sykstyńskiej, udzieliłem 
sakramentu chrztu kilkanaściorgu noworod-
kom. Zwyczaj ten związany jest ze świętem 
Chrztu Pańskiego, kończącym liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia. Chrzest sugeru-
je bardzo dobrze ogólny sens tych świąt, 
w których temat stania się dziećmi Bożymi 
dzięki przyjściu Syna jednorodzonego do 
naszego człowieczeństwa stanowi element 
dominujący. Stał się On człowiekiem, aby-
śmy my mogli stać się dziećmi Boga. Bóg 
narodził się, abyśmy my mogli na nowo się 
narodzić. Pojęcia te powracają nieustannie 
w bożonarodzeniowych tekstach liturgicz-
nych i stanowią napawający entuzjazmem 
motyw do refleksji i nadziei. Pomyślmy o 
tym, co pisze św. Paweł do Galatów: „Zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, 
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzy-
mać przybrane synostwo” (Ga 4, 4-5); a św. 
Jan w Prologu do swej Ewangelii: „Wszyst-
kim tym, którzy Je przyjęli, dało moc aby się 
stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12). Ta wspaniała 
tajemnica, jaką są nasze „ponowne narodzi-
ny” – narodziny istoty ludzkiej „z wysoka”, 
od Boga (por. J 3, 1-8) – realizuje się i zawie-
ra w sakramentalnym znaku chrztu.
Poprzez ten sakrament człowiek staje się 
rzeczywiście synem, synem Bożym. Od tego 
momentu cel jego egzystencji polega na 
osiągnięciu, w sposób dobrowolny i świa-
domy, tego, co od początku otrzymał jako 
dar. „Stań się tym, czym jesteś” – stanowi 
podstawową zasadę wychowania osoby 
ludzkiej, odkupionej przez łaskę. Zasada ta 
ma wiele podobieństw z dorastaniem czło-
wieka, gdzie relacja rodziców z dziećmi, 
poprzez rozstania i kryzysy, przechodzi od 
całkowitej zależności do świadomości by-
cia dziećmi, do wdzięczności za otrzymany 
dar życia i za zdolność przekazywania życia. 
Zrodzony przez chrzest do nowego życia, 
także chrześcijanin rozpoczyna swoją drogę 
wzrostu w wierze, która doprowadzi go do 
świadomego wzywania Boga jako „Abba 
– Ojca”, do zwracania się do Niego wdzięcz-
nością i do przeżywania radości z bycia Jego 
synem.
Z chrztu wypływa także wzór społeczeń-
stwa: społeczeństwa braci. Braterstwa nie 
można ustanowić poprzez ideologię, tym 
bardziej przez dekret jakiejkolwiek władzy. 

Uznajemy się za braci wychodząc od pokor-
nej, lecz głębokiej świadomości własnego 
bycia dziećmi jednego Ojca niebieskiego. 
Jako chrześcijanie, dzięki Duchowi Święte-
mu otrzymanemu na chrzcie, mamy otrzy-
maliśmy od losu dar i zadanie życia jako 
synowie Boga i bracia, ażeby być niczym 
„zaczyn” nowej ludzkości, solidarnej i boga-
tej w pokój i nadzieję. Pomaga nam w tym 
świadomość, że obok jednego Ojca w nie-
bie, mamy także jedną matkę, Kościół, któ-
rej wiecznym wzorem jest Maryja Dziewica. 
Jej zawierzamy nowo ochrzczone dzieci i ich 
rodziny i prosimy dla wszystkich o radość 
ponownych narodzin każdego dnia „z wy-
soka”, z miłości Boga, która czyni nas swymi 
dziećmi i braćmi między sobą.
W ostatnich dniach dwa fakty zwróciły 
szczególnie moją uwagę: przypadek poło-
żenia migrantów, którzy szukają lepszego 
życia w krajach, które z różnych powodów 
potrzebują ich obecności oraz sytuacje kon-
fliktowe w różnych stronach świata gdzie 
chrześcijanie są celem ataków, także gwał-
townych.
Trzeba wyjść od serca problemu! Trzeba 
wyjść od znaczenia osoby! Imigrant jest 
istotą ludzką, odmienną ze względu na po-
chodzenie, kulturę i tradycje, ale jest osobą, 
którą należy szanować, posiadającą prawa 
i obowiązki, w szczególności w dziedzinie 
pracy, gdzie łatwiej o pokusę wyzysku, ale 
także w dziedzinie konkretnych warunków 
bytowych. Przemoc nie może być nigdy dla 
nikogo drogą rozwiązania trudności. Pro-
blem jest nade wszystko ludzki! Wzywam 
do spojrzenia w twarz drugiego i odkrycia, 
że ma on duszę, historię i życie, i że Bóg mi-
łuje go tak samo, jak mnie.
Podobną uwagę pragnę uczynić jeśli chodzi 
o to, co dotyczy człowieka w jego odmien-
ności religijnej. Przemoc wobec chrześcijan 
w niektórych krajach wzbudziło oburzenie 
wielu, również dlatego, że doszło do niej 
w dniach najświętszych dla chrześcijańskiej 
tradycji.
Trzeba, aby instytucje zarówno polityczne, 
jak i religijne, nie zaniedbywały – co powta-
rzam – swej odpowiedzialności. Nie może 
być przemocy w imię Boga, nie można też 
myśleć o oddaniu Mu czci, obrażając god-
ność i wolność swoich bliźnich.

Benedykt XVI,
Watykan, 10 stycznia 2010 r.

„Nie może być przemocy w imię Boga...!”

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN 
Aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszyst-
kich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia 
Ewangelii.
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jemy, z jednej strony, jako docenienie naszych 
starań, z drugiej zaś strony jako zobowiązanie 
na przyszłość”.
Dyplom „Benemerenti” otrzymała również 
Barbara Wachowicz w uznaniu jej zasług „bu-
dowania i umacniania – szczególnie w mental-
ności młodego pokolenia Polaków – wizerun-
ku Polski wspaniałej, Ojczyzny prawych ludzi 
i Wielkich Polaków. Swoją pasję – z miłością 
i wytrwałością – przekuwa w słowa i czyny: 
piórem, kamerą, słowem żywym podczas nie-
zliczonych spotkań – z oddaniem i sercem”.
Odbierając nagrodę zaznaczyła: „Włączenie 
mnie w poczet laureatów „Benemerenti” po-
czytuję za nagrodę mego życia wyjątkowo 
dostojną”. W swojej barwnej wypowiedzi 

nawiązała do losów swych przodków, którzy 
w imię miłości, o której tak pięknie mówił 
Jan Paweł II, że jest prawem ludzkiego serca 
i ludzkiej szlachetności, walczyli w powstaniu 
styczniowym, cierpieli na Syberii i walczyli 
w szeregach Armii Krajowej. Przytoczyła tak-
że m.in. słowa Henryka Sienkiewicza, który 
w czasie, gdy jego sława przekraczała wszel-
kie granice świata powiedział: „Oddałbym 
cały mój talent, gdybym mógł przez jeden 
dzień nosić mundur polskiego żołnierza...”.
Barbara Wachowicz, która jest wielkim przyja-
cielem Harcerstwa Polskiego i pięknej idei bra-
terstwa podziękowała obecnym w Katedrze 
kombatantom, harcerzom „Szarych Szere-
gów”, którzy zawsze pozostali wierni swoim 
ideałom.
W czasie uroczystości wręczono także medale 
„Milito pro Christo”. Za „ofiarne uczestnicze-
nie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i czynne 
uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, 
ratowniczych i humanitarnych, a także za tro-
skę o życie, zdrowie ludzi i ochronę mienia” 
medal otrzymała Żandarmeria Wojskowa. 
Żołnierze tej formacji przyczyniali się m.in. 
do zabezpieczania pielgrzymek papieskich, 
uroczystości religijno-patriotycznych, a także 
wielu przedsięwzięć organizowanych przez 
Ordynariat Polowy.

Dyplomy i medale zostały wręczone w Kate-
drze Polowej, 9 stycznia, podczas koncertu 
noworocznego we wspaniałym wykonaniu 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz 
z Chórem i Orkiestrą oraz gościnnie przyby-
łymi solistami: Dorotą Osińską i Krystianem 
Krzeszowiakiem.
W tym roku obchodzimy 19. rocznicę przy-
wrócenia Ordynariatu Polowego przez Jana 
Pawła II. Postać Ojca św. towarzyszyła całemu 
spotkaniu, a prowadzący uroczystość przywo-
ływali fragmenty z jego życia podkreślając,jak 
silne więzy łączyły Jana Pawła II z Wojskiem 
Polskim. 
Syn oficera, ochrzczony przez kapelana woj-
skowego, zawsze okazywał głęboki szacunek 
dla ofiarnej służby żołnierskiej. W czasie uro-
czystości zaprezentowano unikatowe zdjęcia 
późniejszego papieża Jana Pawła II w mun-
durze, kiedy w ramach przysposobienia woj-
skowego od 27 września do 2 października 
1938 r. odbywał kurs wstępny. Po zwolnieniu 
ze służby czynnej 28 listopada 1938 r. brał 
udział w cotygodniowych zajęciach Legii Aka-
demickiej. Przebywał też na jednym z orga-
nizowanych przez Krakowską Legię obozów 
w Ożomli pod Lwowem. 
Prowadzący spotkanie przywołali także pa-
miętne spotkanie Ojca św. z Wojskiem Pol-
skim w Zegrzu Pomorskim w 1991 r. oraz 
nawiedzenie przez papieża Katedry Polowej, 
kiedy padły wzruszające słowa: „Pragnę (...) 
wyrazić wielką radość z tego, że Wojsko Pol-
skie odzyskało swojego Biskupa Polowego i że 
ten Biskup ma w Warszawie swoją Katedrę”. 
Dyplom „Benemerenti” otrzymało Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które doceniono 
m.in. za budzenie wśród młodego pokole-
nia Polaków szlachetnych uczuć patriotycz-
nych, wskazanie młodzieży bohaterów i au-
torytetów na miarę jej prawdziwych tęsknot 
i wrażliwości, za lekcje historii żywej, wytrwa-
łą pracę dokumentacyjną i kulturotwórczą 
oraz integrowanie Polaków wokół wartości, 
które budowały i budują poczucie przynależ-
ności do wspólnoty narodowej. 
Nagrodę odebrał dyrektor Muzeum Jan Oł-
dakowski, który podkreślił: „Wyróżnienie to 
przyjmuję w imieniu 120 pracowników Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i wolonta-
riuszy. Od 5 lat pracujemy, żeby opowiedzieć 
kilka lat z XX w., kiedy kilkadziesiąt tysięcy 
młodych ochotników stanęło po słusznej 
stronie do walki (...). To wyróżnienie traktu-

Medale otrzymali również Zbigniew Gretka, 
Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich za 
wspieranie Polonii na Wschodzie oraz Ryszard 
Kunicki, Prezes „Ciech S.A.” za „aktywne 
współdziałanie w krzewieniu kultury i warto-
ści chrześcijańskich”. 
Komendant Żandarmerii Wojskowej, gen. 
bryg. Marek Witczak, występując w imieniu 
wszystkich wyróżnionych medalem „Mili-
to pro Christo”, zaznaczył: „Znaleźliśmy się 
w gronie walczących dla Chrystusa; to ogrom-
ny zaszczyt. Wyróżnienie jest podkreśleniem 
zasług tych, którzy swoim życiem, działal-
nością dają świadectwo najwyższym warto-
ściom, jakimi są służba Bogu i Ojczyźnie (...). 
Dziękuję za docenienie naszego wieloletniego 

trudu i zaangażowania w walce o dobro. Jest 
to zobowiązanie na przyszłość”.
Ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej 
WP, odczytał dekret papieski przyznają-
cy godność Kapelana Jego Świątobliwości 
czterem kapelanom Ordynariatu Polowego. 
Otrzymali ją: ks. mjr Władysław Maciej Ko-
zicki, ks. mjr Piotr Łuński, ks. mjr Wiesław 
Okoń i ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Pasy 
prałackie oraz akty nominacyjne wręczył 
kapelanom abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce. Ks. Rećko w imieniu 
kapelanów złożył podziękowanie na ręce 
Benedykta XVI oraz podziękował Biskupowi 
Polowemu za wskazanie ich jako osób god-
nych tego wyróżnienia.
Na uroczystość przybyli m.in.: przedstawi-
ciele Sejmu i Senatu, MON, władz miasta 
stołecznego Warszawy, generałowie na czele 
z Szefem Sztabu Generalnego WP gen. Fran-
ciszkiem Gągorem, przedstawiciele wojsko-
wego wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa 
wojskowego i opieki medycznej. Obecni byli 
przedstawiciele dyplomacji wojskowej z za-
proszonych krajów, weterani i kombatanci, 
przedstawiciele Policji, Służby Celnej, Straży 
Granicznej, BOR, Straży Pożarnej, SOK, Służ-
by Więziennej oraz harcerze.  

                   at/kes

Wręczenie dyplomów „Benemerenti”
i medali „Milito pro Christo”
Barbara Wachowicz oraz Muzeum Po-
wstania Warszawskiego zostali uhono-
rowani przez Biskupa Polowego gen. 
dyw. Tadeusza Płoskiego dyplomem 
„Benemerenti” Ordynariatu Polowego 
WP. Specjalne wyróżnienie i medal „Mi-
lito pro Christo” otrzymali: Żandarme-
ria Wojskowa, Zbigniew Gretka, Prezes 
Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz 
Ryszard Kunicki, Prezes „Ciech S.A.”. 
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Barbara Wachowicz uhonorowana dyplomem „Benemerenti”



4

BBeenneemmeerreenn

Księża uhonorowani godnością Kapelanów Jego Swiętobliwości

Laureaci madali „Milito pro Christo”

Medal otrzymuje Komendant Żandarmerii Wojskowej gen. Witczak

Dyplom „Benemerenti” odbiera Dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski
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„Zostań z nami” – śpiewa Dorota Osińska

Fotoreportaż: ks. płk SG Zbigniew Kępa, Krzysztof Stępkowski, Anna Tokarska 

Śpiewa Krystian Krzeszowiak
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W kawiarence „La Vittoria” przy Watyka-
nie, wśród świętujących to radosne wyda-
rzenie, jest Biskup Polowy Tadeusz Płoski, 
ks. prałat Zbigniew Kępa i nasz „Watykań-
czyk”, ks. mjr Paweł Piontek, kapelan, któ-
ry studiuje obecnie w Rzymie na Papieskim 
Uniwersytecie św. Krzyża. Jest rodzina, 
znajomi, kapelan Gwardii Szwajcarskiej, 

tej najmniejszej i najstarszej armii świata, 
w której służy tata Marii Magdaleny, Mar-
cel Redii. Na pobliskim Placu św. Piotra 
trwa jeszcze Bożonarodzeniowa radość; 

do szopki zaglądają „pasterze” wszystkich 
ras i języków.
„Benwenuta Maria Magdalena” – cieszy 
oczy i podniebienia wielki tort na cześć ma-
leństwa. W oczach zebranych, którzy pochy-
lają się nad małą – zachwyt nad maleńkim 
wielkim cudem. Biskup Płoski błogosławi 
dziewczynkę, by rosła na chwalę Boga i lu-

dzi. Czy trzeba więcej dowo-
dów na istnienie Boga Stwórcy, 
niż ten cud nowego życia?
Pogoda na lotnisku w War-
szawie nie była w tę niedzie-
lę „lotna”, jak mówią lotnicy. 
Biskup Płoski i towarzyszące 
mu osoby niestety nie zdąży-
li na Mszę św. celebrowaną 
przez Benedykta XVI i chrzest 
Marii Magdaleny.
– „Możemy powiedzieć – mó-
wił papież w tę Niedzielę 
Chrztu Pańskiego – że także 
dla tych dzieci otwiera się dziś 
niebo. Otrzymają one w darze 
łaskę Chrztu, a Duch Święty za-
mieszka w nich jakby w świąty-
ni przemieniając dogłębnie ich 
serca. Od tej chwili głos Ojca 
powoła także je do bycia Jego 
synami w Chrystusie i w Jego 
rodzinie, którą jest Kościół, 
dając każdemu wzniosły dar 
wiary. To dobrodziejstwo, z 
którego nie zdają sobie w peł-
ni sprawy, będzie spoczywało 
w ich sercach niczym zalążek 
pełni życia w oczekiwaniu na 
rozwinięcie się i przyniesienie 
owocu. Dziś będą ochrzczone 
w wierze Kościoła, wyznawa-
nej przez rodziców, chrzest-
nych i obecnych tu chrześcijan, 
którzy później poprowadzą ich 
za Chrystusem”.
Chrzest to dopiero początek 
jego wiary, która przejdzie 
przez niejedną próbę, pod- 
kreślał Benedykt XVI.
Niedzielny wieczór zakończyła 
Eucharystia w Papieskim Kole-

gium Polskim. Pierwszej Mszy św. przewod-
niczył Ordynariusz Wojskowy, a koncelebran-
sami byli: ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan 
Straży Granicznej, oraz ks. mjr Paweł Piontek.

Maleńka Maria Magdalena i wielki Synod
Maleństwo w białej czapeczce tuli się ufnie do piersi mamy, obok dumnie na swo-
ją córeczkę spogląda tata. Dziś w Niedzielę Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2010 
roku wielka radość w rodzinie państwa Riedi – Magdaleny i Marcela, oficera pa-
pieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Ich córeczka została przez Chrzest św. włączona do 
wspólnoty Kościoła. Papież Benedykt XVI ochrzcił dziś czternaścioro dzieci; wśród 
nich Marię Magdalenę Riedi. Radość rodziny, radość Kościoła…
Małe i wielkie radości Kościoła płyną jednym nurtem. Jak wody Jordanu, w które 
wstąpił Jezus Chrystus, byśmy wszyscy mogli być nazwani najpiękniejszym imie-
niem „umiłowanego dziecka Bożego” (Bp Płoski).

Biskup Polowy w Watykanie – od Niedzieli Chrztu Pańskiego do audiencji generalnej

Przy Grobie Jana Pawła II
i w Kurii Rzymskiej

To moment szczególnie upragniony przez 
wszystkich pielgrzymów, podążających do 
wiecznego miasta. Uklęknąć przy Jego gro-
bie. Dotknąć marmurowej płyty pod którą 
spoczywa, i powierzyć jego wstawiennictwu 
ludzi i sprawy. Upadli więc wszyscy na ko-
lana, wianuszkiem otoczyli nagrobną płytę. 
Pan Zbigniew Gretka położył na płycie Me-
dal „Milito pro Christo”, który otrzymał dwa 
dni temu (9 stycznia) podczas uroczystości 
Benemerenti, Biskup Polowy położył wią-
zankę czerwonych róż, a ojcowskiemu sercu 
Jana Pawła II zawierzył dzieło Wojskowego 
Synodu. 
– Bóg poprzez osobę Chrystusa jest źródłem 
każdego powołania – powołania do życia sa-
mego i każdej zmiany w naszym życiu w od-
niesieniu do Boga, obejmującej kapłaństwo 
i życie konsekrowane. Jan Paweł II wskazał na 
tę podstawową prawdę w pierwszych wer-
sach „Pastores dabo Vobis” – mówił w homilii 
przy grobie Jana przy Grobie Jana Pawła II 
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Ordy-
nariusz Wojskowy: „pierwszą odpowiedzią 
Kościoła [na kryzys powołań kapłańskich] jest 
akt całkowitego zawierzenia Duchowi Świę-
temu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze 
zaufanie nie zostanie zawiedzione, zwłasz-
cza jeżeli pozostaniemy wierni otrzymanej 
łasce”.
Współkoncelebransami podczas tej Eucha-
rystii byli ks. prał. płk Zbigniew Kępa – dzie-
kan Straży Granicznej oraz ks. mjr Paweł 
Piontek, student Uniwersytetu św. Krzyża 
w Rzymie. Uczestniczyli: szwajcarska rodzina 
Marcelego Riedi, polska rodzina Magdaleny 
Redii, a także niemieccy pielgrzymi. Teksty 
liturgiczne zostały odczytane w języku pol-
skim i niemieckim. Lektorami byli Zbigniew 
Gretka oraz Mama Marcelego Riedi, która 
w swojej parafii pełni funkcję nadzwyczaj-
nego szafarza Eucharystii. 
Biskup Płoski wspomniał o trudnych latach 
II wojny światowej, kiedy to wojsko polskie 
i niemieckie spotkało się na wojennych szla-
kach, walcząc przeciwko sobie. Dzisiaj – pod-
kreślił Bp Płoski – polscy i niemieccy żołnie-
rze spotykają się na pielgrzymich szlakach 
prowadzących z Warszawy do Częstochowy. 
Dzielą wspólnie pątniczy trud na wojskowej 
pielgrzymce, organizowanej przez Ordyna-
riat Polowy Wojska Polskiego.
W grotach watykańskich jest miejsce, gdzie 
chyli głowę każdy z apostołów i uczniów 
Chrystusa. To grób św. Piotra. Na prymacie 
Piotra, na skale zbudował przecież Chrystus 
swój Kościół, „którego bramy piekielne nie 
przemogą”. Tutaj ordynariusz wojskowy, 
kolejny pasterz w nieprzerwanej od wieków 
sukcesji apostolskiej, powierza sprawy dusz-
pasterstwa wojskowego i synodu.

Bp Polowy spotkał się w Watykanie m.in. z Abp. Zygmuntem 
Zimowskim, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Magdalena i Marcel Riedi z Marią Magdaleną, której Chrztu św. 
udzielił Benedykt XVI ,10 stycznia 2010 r.



7

Poniedziałek 12 stycznia, po nawiedzeniu 
Grobu Sługi Bożego Jana Pawła II, był dniem 
spotkań pasterza diecezji polowej z hierar-
chami watykańskimi.
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski złożył wizytę 
abp. Zygmuntowi Zimowskiemu, przewod-
niczącemu Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia. Rozmowa dotyczyła 
m.in. opieki duszpasterskiej nad wojskową 
służbą zdrowia. Księża kapelani pełnią po-
sługę duszpasterską w Wojskowym Instytu-
cie Medycznym w Warszawie, Wojskowym 
Instytucie Medycyny Lotniczej w Warsza-
wie, w szpitalach wojskowych w Krakowie, 
Wrocławiu, Grudziądzu, Gdańsku w Żarach, 
w Lublinie w innych. 
Abp. Zygmunt Zimowski mówił o przesłaniu 
tegorocznego Dnia Chorego, obchodzone-
go 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes. Wspomniał także o zbliżającym 
się jubileuszu 25-lecia działalności Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 
Biskup Tadeusz Płoski przedstawił inicjaty-
wy duszpasterstwa wojskowego związane 
z posługą wśród chorych w szpitalach woj-
skowych. Podkreślił ofiarność lekarzy woj-
skowych, którzy ratują nie tylko życie i zdro-
wie polskich żołnierzy w kraju i na misjach 
wojskowych, ale także cywilów w kraju oraz 
ludności cywilnej wszędzie tam, gdzie prze-
bywają Polskie Kontyngenty Wojskowe. 
Hierarchowie wraz z towarzyszącymi im 
osobami modlili się w intencji polskiej służ-
by zdrowia, także wojskowej, w kaplicy Pa-
pieskiej Rady.
Przewodniczący Papieskiej Rady wręczył 
Biskupowi Polowemu medal „Miłosierny Sa-
marytanin”, a Ordynariusz Wojskowy uho-
norował Gospodarza pamiątkowym meda-
lem 90-lecia Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego. 
Ks. abp. Zygmunt Zimowski pochodzi z die-
cezji tarnowskiej. W 1983 r. rozpoczął pracę 
w Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostol-
skiej, był współpracownikiem ówczesnego 
Kard, Josepha Ratzingera. W latach 2002-
-2009 był ordynariuszem Diecezji Radom-
skiej. 18 kwietnia Ojciec Święty Benedykt XVI 
mianował go przewodniczącym papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
i wyniósł go do godności arcybiskupiej.

Gospodarzem kolejnego spotkania Bi-
skupa Płoskiego w Kurii Rzymskiej był 
ks. prał. Giulio Cerchietti z Kongrega-
cji ds. Biskupów.
W jego gabinecie zwracają uwagę 
plakaty z Wojskiem Polskim:
– To pamiątki otrzymane w różnym 
czasie od polskiego duszpasterstwa 
wojskowego, wyjaśnia ksiądz Cer-
chietti. Wspomina o swojej pracy nad 
dokumentami, które stanowiły funda-
menty funkcjonowania Ordynariatu 
Polowego w Polsce. – Polskie dusz- 
pasterstwo wojskowe stało się mo-
delem dla ordynariatów wojskowych 
nie tylko w Europie, ale i na świecie 
– podkreślił Ksiądz Prałat. 
Ordynariusz Wojskowy zameldował 
o rozpoczęciu synodu pod hasłem 
„Błogosławieni pokój czyniący” oraz 

przybliżył zagadnienia, którymi będą się zaj-
mował cztery komisje synodalne. Wspomniał 
także o przemianach, jakie dokonują się 
w polskiej armii w związku z uzawodowie-
niem i restrukturyzacją, a także problemach, 
przed którymi stoi obecnie duszpasterstwo 
wojskowe. 
Biskup Tadeusz Płoski wręczył ks. prał. Cer-
chietti pięć tomów kazań nauczania paster-
skiego oraz dwa tomy wyborów kazań – ka-
zania „patriotyczne” i „katyńskie”. Dorobek 
ten wzbudził uznanie Księdza Prałata. Ksiądz 
prał. Cerchietti z zainteresowaniem przeglą-
dał kalendarz wydany przez Caritas Ordy-
nariatu Polowego, zawierający archiwalne 

zdjęcia z dzieciństwa Karola Wojtyły, prze-
żywanego u boku ojca oficera. Ordynariusz 
Wojskowy wręczył także pamiątkowy medal 
wybity z okazji 90-tej rocznicy powołania do 
istnienia Biskupstwa Polowego. 
Biskup Polowy Tadeusz Płoski spotkał się także 
z Abp. Manuelem Monteiro de Castro. Ksiądz 
Arcybiskup okazał duże zainteresowanie ka-
lendarzem wydanym przez Caritas Ordynaria-
tu Polowego. Wysłuchał także relacji Księdza 
Biskupa Tadeusza Płoskiego o rozpoczętym 
synodzie. Ksiądz Arcybiskup udzielił błogosła-
wieństwa zebranym, a także Wojsku Polskie-
mu i wszystkim formacjom, nad którymi pie-
czę duszpasterską sprawuje Biskup Polowy. 

Na pożegnanie ks. prał. Giulio Cerchietti 
wręczył przybyłym swoją książkę „Il volto 
degli amici. Militari testimoni di Christo”. 
O wielkiej życzliwości i pomocy Wojska Pol-
skiego, której zaznał podczas pielgrzymek 
papieskich do Polski wspominał w rozmo-
wie z Biskupem Płoskim ks. prał. Krzysztof 
Nykel z Kongregacji Nauki Wiary.
Ksiądz prał. Krzysztof Nykiel był od 2002 r. 
jednym z bliskich współpracowników kard. 
Josepha Ratzingera, dziś Papieża Benedyk-
ta XVI. – Znana jest mi Parafia wojskowa 
w Łasku, powiedział ks. Nykel. Miałem oka-
zję poznać ją bliżej.
Duszpasterstwo wojskowe oraz służb mun-
durowych pasterze zawierzyli w kaplicy Kon-
gregacji Nauki Wiary. 

W Instytucie na via Cavallini 

Mieszka tu obecnie 61 kapłanów, wśród 
nich ks. mjr Paweł Piontek, kapelan Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego, który na 
Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie studiuje 
zagadnienia medialne.
Papieski Instytut Polski to zasłużona placów-
ka kościelna. W tym roku obchodzi swoje 
stulecie. Powstała dzięki staraniom święte-
go biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, który 
13 maja 1909 roku uzyskał od Papieża Piusa 
X pisemną aprobatę i błogosławieństwo. Na 
siedzibę obrano dom przy via Pietro Cavallini 
w dzielnicy zwanej Prati. Poświęcenie domu, 
którego dokonał osobiście bp Pelczar, odby-
ło się 13 listopada 1910 roku.

To dom formacyjny, gdzie zamieszkują księża 
studenci, którzy zostali skierowani przez swo-
ich biskupów do Rzymu na studia kościelne.
Gościem Papieskiego Instytutu Polskiego był 
12 stycznia 2010 r. Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 
Ksiądz Biskup spotkał się z rektorem Instytutu 
ks. dr. Bogdanem Kośmiderem, który zapo-
znał ordynariusza polowego z funkcjonowa-
niem Instytutu, jego historią i teraźniejszo-
ścią. Biskup Płoski złożył wizytę Braciom Serca 
Jezusowego, którzy pełnią posługę w Insty-

dokoñczenie na str. 14

Msza św. w koszarach Gwardii Szwajcarskiej w Kaplicy św. Marcina i Sebastiana
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Od 1 stycznia br. w Siłach Zbrojnych RP 
obowiązuje nowy „Ceremoniał Wojskowy”, 
który zastąpił dotychczasowy dokument 
z 1995 r. 
Powstanie nowego ceremoniału jest kon-
sekwencją zmian zachodzących w Siłach 
Zbrojnych RP oraz potrzeb unormowania 
tych elementów świąt i życia codziennego 
żołnierzy, które funkcjonowały dotychczas 
jako zwyczaje, bez jednoznacznych podstaw 
formalnych. 
Stworzono więc dokument, który z założe-
nia nie ma mieć formy sztywnych przepisów 
narzucających organizację i przebieg uroczy-
stości, a jedynie być wskazówką dla orga-
nizatorów tych przedsięwzięć. Nie zwalnia 
on w żaden sposób z inwencji, wprost prze-
ciwnie, wymaga od organizatorów znajo-
mości obowiązujących regulaminów, rozpo-
rządzeń i innych aktów prawnych funkcjo-
nujących w Siłach Zbrojnych RP. 

Zasadniczą zmianą w nowym ceremonia-
le jest sposób przedstawiania przebiegu 
uroczystości z wojskową asystą honorową, 
które zostały opisane punktowo – w for-
mie scenariuszy. Ma to na celu ułatwienie 
użytkownikom wykorzystania dokumentu 
w praktyce, a jednocześnie ujednolicenie 
przebiegu uroczystości w całych Siłach 
Zbrojnych RP. Ponadto, ceremoniał zawiera 
wskazówki organizacyjne, które stanowią 
pomoc w trakcie przygotowania uroczystoś- 
ci. Oczywiście nowy ceremoniał nie burzy 
dotychczas obowiązujących zasad i form, 
a tylko je rozwija i normuje. Dotyczy to 
szczególnie uroczystości już realizowanych, 
a nie zawartych w poprzednim ceremoniale 

Nowy ceremoniał wojskowy
Ppłk Andrzej Drozd z Dowództwa Garnizonu Warszawa:

oraz nowych, dotychczas nie realizowanych, 
a wynikających ze zmian prawnych, nowych 
form wyrażania uhonorowania, zmian ro-
dzajów Znaków Sił Zbrojnych RP, itp.
Co do samego ceremoniału – nie jest on 
niczym nowym. Od wieków uroczystości 
odbywały się według pewnych schematów 
i zgodnie z obowiązującymi zwyczajami. 
Ponieważ władcom zazwyczaj towarzyszyło 
wojsko – głównie pełniące funkcje ochronne 
– siłą rzeczy kształtowały się także elemen-
ty, które współcześnie nazwalibyśmy repre-
zentacyjnymi. Liczebność, wyszkolenie, wy-
gląd zewnętrzny drużyny przybocznej oraz 
stosowne insygnia tworzyły prestiż władcy. 
Z biegiem lat elementy te ewaluowały, 
zgodnie ze zmieniającymi się zwyczajami 
i rzeczywistością. 
W II Rzeczypospolitej powszechnym zwy-
czajem było, że do towarzyszenia głowom 
państw, ambasadorom i dygnitarzom w cza- 

sie ich oficjalnych wizyt w Polsce wyzna-
czano oddziały czy pododdziały konne. Od 
stycznia ubiegłego roku w strukturach Do-
wództwa Garnizonu Warszawa funkcjonuje 
Szwadron Kawalerii WP, który coraz częściej 
asystuje w uroczystościach państwowych 
jako jedyny tego typu regularny oddział 
Wojska Polskiego, a jednocześnie kontynu-
ator chlubnych tradycji jazdy polskiej. Jego 
rola i zadania znalazły odzwierciedlenie 
w nowym ceremoniale wojskowym. 
Zmieniła się również specyfika wykonywa-
nia przez polskich żołnierzy zadań poza 
granicami kraju. W starym ceremoniale 
wojskowym z 1995 r. praktycznie skupiano 
się na uroczystościach w ramach kontyn-

gentów ONZ. Obecnie zakres realizowanych 
zadań poza granicami kraju jest znacznie 
szerszy. W nowym ceremoniale wojskowym 
postanowiono rozpisać szczegółowo spo-
sób organizacji uroczystości w polskich ba-
zach z uwzględnieniem panujących realiów 
i ograniczonych możliwości, między innymi 
ceremoniał określa, jak zorganizować uro-
czystość z udziałem żołnierzy z różnych kra-
jów, mających inne zwyczaje, inną musztrę, 
odmienny sposób realizacji ceremoniału. 
Obecnie zmieniają się realia służby i moż-
liwości dowódców. Do tego też trzeba do-
pasować ceremoniał, żeby nadać uroczysto-
ściom właściwy charakter. Należy zdawać 
sobie sprawę z faktu, że stosunkowo nie-
wielkim nakładem sił można przygotować 
uroczystość. Jest to kwestia zmiany men-
talności i sposobu podejścia do uroczysto-
ści. Ograniczona liczba żołnierzy biorących 
udział w przedsięwzięciu nie oznacza, że 

jego ranga została auto-
matycznie obniżona.
Polski ceremoniał woj-
skowy jest bardzo rozbu-
dowany. Większość uro-
czystości państwowych 
i patriotycznych realizo-
wanych jest z udziałem 
wojska. Wynika to z wielo-
wiekowych tradycji oręża 
polskiego oraz burzliwych 
losów naszego narodu. 
Udział żołnierzy w uroczy-
stościach, poza aspektem 
patriotycznym i wycho-
wawczym, promuje woj-
sko w społeczeństwie, 
bo nie sposób skupić się 
tylko i wyłącznie na tym, 
że wojsko realizuje swoje 
„statutowe” zadania, ale 
jest ono także integralną 
częścią społeczeństwa. 
Ludzie widzą, że wojsko 
nie jest wyobcowane. 
Jestem w zespole twór-
ców nowego ceremoniału 
wojskowego, więc treści, 

które się tam znalazły są po części także 
moimi osobistymi doświadczeniami. Moim 
zdaniem do realizacji ceremoniału wojsko-
wego trzeba podchodzić z sercem, bo nie 
ukrywam, że jest to naprawdę przyjemne 
uczucie, jeżeli uroczystość wywoła odpo-
wiednie emocje wśród widzów i żołnierzy, 
którzy biorą udział w danym przedsięwzię-
ciu. Zależy nam, aby każdy, kto przygląda 
się lub bierze czynny udział w uroczystości 
wiedział, czemu to służy, potrafił zrozumieć 
wysiłek i docenić pracę żołnierzy, która nie 
jest pracą lekką. 
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Wskrzeszenie Korpusu Kadetów

Fundacja św. Marcina podjęła się zadania 
organizacji szkół kadeckich. Dziełu temu 
patronuje Ordynariat Polowy WP, a ks. płk 
Marek Wesołowski w realizacji szczytnych 
zamierzeń kultywowania tradycji i patrio-

tycznego wychowania młodzieży otrzymał 
błogosławieństwo Biskupa Polowego WP 
Tadeusza Płoskiego. Ordynariusz Diecezji 
Wojskowej należy do Komitetu Honoro-
wego zorganizowania sieci szkół kadetów 
w Polsce. Od przyszłego roku szkolnego 
w Zespole Szkół w Kunowie (woj. święto- 
krzyskie) oraz w Zespole Szkół w Lipinach 
(woj. mazowieckie) zostaną otwarte Licea 
Akademickie Korpusu Kadetów. Będą to trzy-
letnie licea na podbudowie gimnazjum koń-
czące się maturą. Nauka będzie wzbogacona 
o dodatkowe zajęcia z wojskowości i obron-
ności, a uczniowie będą nosić mundury.
Jest to powrót do tradycji szkół kadeckich, 
które sięgają swoich początków XVIII w., 
kiedy król Stanisław August Poniatowski 
utworzył w 1765 r. pierwszą 
tego typu uczelnię w Polsce. 
Tradycje szkół kadeckich przed-
stawiła obszernie w swoim wy-
stąpieniu dyrektor Centralnej 
Biblioteki Wojskowej dr hab. 
Aleksandra Skrabacz.
Celem konferencji było prze-
dyskutowanie możliwości for-
mowania i wychowania czło-
wieka w szkole wojskowej oraz 
ukazanie znaczenia kształcenia 
zawodowego młodzieży w pro-
cesie profesjonalizacji wojska.
Ordynariusz Wojskowy w swo-
im referacie nt.: „Wychowania 
młodzieży w kontekście war-

W Centralnej Bibliotece Wojskowej, 20 stycznia, odbyła się konferencja nt.: „Pro-
fesjonalizacji Wojska Polskiego – zawód żołnierz – co dalej?”, zorganizowana 
przez Fundację św. Marcina „Patria et Misericordia” (której założycielem jest ks. 
płk Marek Wesołowski), Bractwo Świętokrzyskie, współtworzone przez księdza 
kapelana oraz Centralną Bibliotekę Wojskową. Prelegentami konferencji byli m.in. 
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski oraz Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr 
Leon Szot. Spotkanie prowadził ks. prał. płk Sławomir Żarski, Wikariusz Generalny 
Biskupa Polowego.

tości” podkreślił, że w każdej epoce wy-
chowanie, kształtowanie pełnej, dojrzałej 
osobowości jest zadaniem trudnym i odpo-
wiedzialnym. „Początek XXI wieku nazna-
czony jest wszechobecnym subiektywizmem 

i relatywizmem, pustką aksjologiczną, prze-
sadnym eksponowaniem praw dziecka i jego 
wolności z pomijaniem jego obowiązków 
i odpowiedzialności, a to utrudnia prowa-
dzenie procesu kształcenia i wychowania” 
– powiedział.
I dodał: „Do tych trudności należy dodać 
galopadę zmian w systemie oświaty, zmniej-
szającą się ilość bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich, niespójność oddziaływań 
wychowawczych. Coraz więcej młodych ludzi 
ma problemy psychiczne, moralne, społeczne 
w domu, szkole, w grupie rówieśniczej, z sa-
mym sobą. Oni nie mają wzorów osobowych 
godnych naśladowania, nie mają ukształto-
wanej własnej osobowości, są bardzo podat-
ni na wszelkie iluzje łatwego szczęścia, na 

życie bez obowiązków, odpowiedzialności, 
bez zasad moralnych, bez miłości”.
„Negowanie norm moralnych i wartości prze-
jawia coraz więcej młodych ludzi. Dlatego na-
leży uczyć wychowanków rozumienia siebie 
i innych ludzi oraz otaczającej nas rzeczywi-
stości. Występujące zagrożenia winny być 
brane pod uwagę przy opracowywaniu pro-
gramów wychowawczych oraz programów 
profilaktycznych. Należy demaskować zagro-
żenia oraz ukazywać bogactwo naszej trady-
cji i kultury narodowej. Warto być dobrym 
i żyć w prawdzie” – powiedział Biskup.
O edukacji i wychowaniu kadetów w latach 
1765-1939 mówił w swoim referacie ks. 
kmdr Leon Szot, podkreślając: „W szkołach 
kadetów realizowano cel najwyższy – wycho-
wanie ludzi bezgranicznie oddanych Polsce 
oraz zawsze gotowych na jej usługi. Tam też 
zrodziła się maksyma: Ojczyzna i nic ponad 
i poza nią, która stała się dewizą młodego 
Polaka opuszczającego mury szkoły kade-
tów”. Ks. Szot zaznaczył także, że dopeł-
nieniem wychowania obywatelskiego były 
kazania i pogadanki wygłaszane przez księży 
kapelanów. „Duszpasterze przygotowywali 
je tak, aby każdy kadet znalazł w nich przy-
kłady i wskazówki, które w swym postępo-
waniu mógłby stosować’ – powiedział.
Referaty wygłosili także: Witold Skrzypek 
nt.: „Jednego dnia z życia Liceum Lotni-
czego w Dęblinie” – absolwent szkoły, ks. 
Dariusz Bartocha, delegat krajowy ds. dusz-
pasterstwa młodzieżowego nt.: „Systemu 
prewencyjnego św. Jana Bosko” oraz przed-
stawiciel szefa BOR nt.: „Znaczenia formacji 
człowieka w doborze kadry BOR”.
Uczniowie szkół w Kunowie i Lipinach zapre-
zentowali koncert kolęd, a w czasie spotkania 
wręczono nagrody wychowankom i dyrekcji 
tych placówek oświatowych. 
Na konferencję przybyli m.in.: przedstawiciel 
Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. 
Bogusław Pacek, poseł Andrzej Bętkowski, 
członek Komisji Obrony Narodowej, Radomir 
Korsak, dyrektor nowo utworzonego Woj-
skowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
członkowie przedwojennego Związku Kade-
tów II RP z Panią Jadwigą Mikołajczak oraz 
Kurator Świętokrzyski Małgorzata Muzoł.
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Garnizonowe kolędowanie

Szczecin

Bożonarodzeniowe Kolędowanie w koście-
le garnizonowym w Szczecinie odbyło się 
17 stycznia. Jego organizatorem był Związek 
Chórów Szczecińskich. W koncercie wzię-
ło udział 15 chórów ze Szczecina i okolic. 
Przybyłe do świątyni garnizonowej zespo-
ły oraz gości z radością powitał proboszcz 
ks. prał. ppłk Ryszard Stępień i przekazał 
prowadzenie uroczystości panu prof. Dariu-
szowi Dyczewskiemu z Akademii Muzycznej 
w Szczecinie.
Na początku wszystkie chóry wspólnie za-
śpiewały Canticorum Iubilo. Chórami dyry-
gowała Sylwia Fabiańczyk-Makuch. Następ-
nie każdy z przybyłych chórów zaprezento-
wał dwie kolędy lub pastorałki.
W kościele garnizonowym wystąpiły nastę-
pujące chóry: Chór Akademii Morskiej, Chór 
Sanctus-Moryń, Chór kameralny ZUT, Chór 
Cantate Deo – Szczecin Dąbie, Chór Komba-
tant, Chór Con Forza, Chór parafialny Can-
tate Deo, Chór Słowiki 60, Chór Rapsodia,  
Chór żeński Primo Vere, Chór Pax Christi, 
Chór kameralny A’vista, Chór Echo-Arioso ze 
Stargardu Szczecińskiego, Chór Concentrino 
oraz Chór Collegium Maiorum.
Na zakończenie koncertu chóry wspólnie 
zaśpiewały: Serca Ludzkie oraz Triumfy. Nie 
był to jedyny koncert kolęd jaki odbył się 
tego roku w kościele wojskowym w Szcze-
cinie. 10 stycznia, odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej garnizo-
nu Szczecin. Podczas wspólnego kolędowa-
nia zbierano pieniądze na leczenie ciężko 
chorej 2,5 letniej Natalki, córki żołnierza za-
wodowego z 12 Batalionu Dowodzenia.

Ks. ppłk Ryszard Stępień

Katowice

W uroczystość Objawienia Pańskiego, w ko-
ściele garnizonowym w Katowicach, odbył 
się koncert Kolęd. Wystąpili soliści i Orkie-
stra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą 
pana Grzegorza Mielimąki.
Zebrani wysłuchali znanych polskich kolęd 
i próbowali nawet swych sił wokalnych to-
warzysząc artystom wykonującym utwory 
kolędowe. Nie zabrakło znamienitych gości 
wśród słuchaczy, a byli nimi: szef WSzW 
w Katowicach płk Zbigniew Piątek, komen-
dant WKU Katowice ppłk Zbigniew Sieradzy, 
komendant Regionu Katowice SOK gen. 

Mirosław Sokół, dziekan dekanatu Katowi-
ce-Śródmieście ks. Andrzej Suchoń, prezes 
Kompani Węglowej Jacek Korski, prezes 
Eltrans pan Mariusz Saratowicz, prezes 
Okręgu Katowice Światowego Związku AK 
mjr rez. Marian Piotrowicz, prezes Stowarzy-
szenia Lotników Polski Południowej Tadeusz 
Zemuła, prezes Stowarzyszenia „Rodzina 
Katyńska” Bogna Szklarczyk.
Organizatorem koncertu był proboszcz pa-
rafii wojskowej w Katowicach ks. płk Miro-
sław Sułek. Koncert zakończył się gromkimi 
i długimi brawami jakimi słuchacze nagro-
dzili wykonawców.

ks. mjr Tomasz Paroń

Jarocin

W Święto Objawienia Pańskiego, w kościele 
oo. Franciszkanów w Jarocinie, wystąpiła 
z koncertem kolęd Orkiestra Reprezentacyj-
na Sił Powietrznych z Poznania. Pomysło-
dawcą i inicjatorem koncertu był Dowódca 
Garnizonu Jarocin – ppłk Marian Borowiak, 
który z kapelanem jarocińskiej jednostki, 

o. Markiem Janusem zaprosił orkiestrę do 
wspólnego kolędowania z mieszkańca-
mi miasta. Koncert spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Jarocina.
Kapelmistrz orkiestry, mjr Paweł Joks, we 
wspaniały sposób wprowadził słuchaczy 
w świąteczny nastrój, a w czasie trwania 
koncertu wplatał między poszczególne 
utwory fragmenty prozy i poezji stanowiące 
tło dla kolejnych występów. Publiczność wy-
pełniająca po brzegi kościół włączyła się we 
wspólny śpiew kolęd.
Największą atrakcją koncertu był występ 
dziewięcioletniej flecistki – Gabrieli Piotrow-
skiej, która przy akompaniamencie orkiestry 
grała partie solowe najpopularniejszych, 
polskich kolęd.
Zarówno występy solistki, jak i całej orkie-
stry nagradzane były gromkimi oklaskami 
i owacją na stojąco. 
Uwagę wiernych skupiała nie tylko piękna 
muzyka, ale i pięknie udekorowany kościół 
a zwłaszcza podkreślająca świąteczny na-
strój szopka bożonarodzeniowa.
Po koncercie, Dowódca Garnizonu wraz 
z Komendantem WKU w Kaliszu – ppłk An-
drzejem Krupińskim, wręczyli Staroście Jaro-
cina Stanisławowi Martuzalskiemu oraz Bur-
mistrzowi Jarocina – Adamowi Pawlickiemu 
brązowe medale Za Zasługi Dla Obronności 
Kraju nadane im decyzją Ministra Obrony 
Narodowej.
Patronat medialny nad koncertem sprawo-
wała „Gazeta Jarocińska”.

 chor. Maciej Zaborowski

Wspólny śpiew kolęd i pastorałek podczas Świąt Bożego Narodzenia i następują-
cym po nich okresie, do 2 lutego, jest jednym z najpiękniejszych polskich zwycza-
jów. W wielu kościołach garnizonowych tradycja ta jest podtrzymywana poprzez 
organizowanie koncertów, dzięki czemu miejscowe świątynie stają się nie tylko 
miejscami kultu, ale i ośrodkami kulturalnymi. W styczniu koncerty kolęd odbyły 
się m.in. w kościołach garnizonowych w Szczecinie i Katowicach. W organizowanie 
koncertów czynnie włączyło się wojsko, m.in. orkiestra wojskowa Sił Powietrznych 
z Poznania wystąpiła w kościele oo. Franciszkanów w Jarocinie. 
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Niebanalne
życiorysy

Bronisław Markiewicz 
urodził się 13 lipca 1842 
r. w Pruchniku koło Ja-
rosławia. Otrzymał sta-
ranną formację religijną; 
nie uchroniło go to jed-
nak przed pewnym zała-

maniem wiary podczas nauki w gimnazjum 
przemyskim. W 1863 r. wstąpił do semina-
rium duchownego. We wrześniu 1867 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Został skie-
rowany do pracy duszpasterskiej w Harcie 
i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświę-
cić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął 
dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii 
i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie i na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. W 1875 r. został proboszczem pa-
rafii Gać, a dwa lata później – w Błażowej. 

Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną 
w seminarium duchownym w Przemyślu. 
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie 
powołanie do życia zakonnego. W listo-
padzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam 
wstąpił do salezjanów. W marcu 1887 r. 
złożył śluby na ręce św. Jana Bosko. Z od-
daniem i gorliwością wypełniał powierza-
ne mu zadania. Z powodu surowego trybu 
życia zachorował na gruźlicę; uważano go 
za bliskiego śmierci. Udało mu się jednak 
odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za 
pozwoleniem przełożonych, powrócił do 
Polski i został proboszczem w Miejscu Pia-
stowym.
Oddał się tutaj pracy z młodzieżą, głównie 
z ubogimi i sierotami. Otworzył Instytut 
Wychowawczy, przez który troszczył się 
o materialną i zawodową przyszłość pod-

Błogosławiony Bronisław Markiewicz, prezbiter

opiecznych. W 1897 r. założył dwa nowe 
zgromadzenia zakonne pod opieką św. 
Michała Archanioła, oparte na duchowo-
ści św. Jana Bosko. Zostały one zatwier-
dzone dopiero po śmierci założyciela – ga-
łąź męska w 1921 r., a żeńska – siedem lat 
później.
Bronisław Markiewicz w Miejscu Piasto-
wym stworzył dom, w którym wychowa-
ły się setki chłopców. W 1903 r. powstała 
też nowa placówka w Pawlikowicach koło 
Krakowa.
Wyczerpany pracą, zmarł 29 stycznia 
1912 r. W 1958 r. rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny. Zakończył się on uroczystą 
beatyfikacją, dokonaną przez delegata pa-
pieskiego, kard. Józefa Glempa, w Warsza-
wie 19 czerwca 2005 r.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Lżejsza Muza  
łacińska Jana 
z Czarnolasu 
nie mogła spe-

cjalnie narzekać na brak powodzenia u tłu-
maczy i  wydawców. Ukazywały się elegie, 
w tym miłosne i fraszki – foricoenia. Tak je 
nazwał poeta, bo dosłownie miały umilać 
uczty urządzane na zewnątrz dworów. Jed-
nak poważniejsze pieśni z nurtu patriotycz-
nego, szczególnie te poświęcone Batoremu 
i wojnom moskiewskim, z trudem przebijały 
się przez monopol wydawniczy PRL. Przez 
długi czas nie pojawiały się także na wolnym 
rynku publikacji w III RP. 
Tym bardziej się cieszę, że w niespełna rok 
po pierwszym wydaniu (pod auspicjami 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego), ukazuje się druga edycja oryginału 

„Pieśń zwycięstwa nad Moskwą... i inne pieśni wojenne”
Jana Kochanowskiego w przekładzie Wojciecha Stańczaka

i tłumaczenia poetyckiego pieśni wojennych 
Jana Kochanowskiego. Po trzydziestu jeden 
latach wypełnia się wreszcie luka w realiza-
cji uchwały sejmowej o wydaniu wszystkich 
dzieł „ojca literatury polskiej”. 
„Pieśń o wzięciu Połocka” (1580) i „Pieśń 
zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o po-
wrót Inflant” (1583) to zarazem „szczyt rene-
sansu”, ale i wzorzec kunsztu artystycznego 
w chlubnej dla kraju służbie. Kiedy zapomina 
się u nas (inaczej niż np. w krajach sąsiednich) 
o polityce historycznej i wychowaniu patrio-
tycznym, wydawca i tłumacz Jana z Czarno- 
lasu przypominają, na przekór tym tenden-
cjom, o wielkich wydarzeniach w naszych 
dziejach, które uwiecznia literatura piękna.
Księgę otwiera wstęp „Kochanowski niezna-
ny – słowo tłumacza”, a zamyka podobnie 
udokumentowane posłowie historyczne 

prof. Mirosława Nagielskiego, poprzedzone 
cennym dodatkiem źródłowym; od kronika-
rzy epoki, jak biograf króla Stefana Batore-
go Reinhold Heidenstein, po XX-wiecznego 
historyka  prof. Mariana Kukiela. Do części 
dwujęzycznej wprowadza „Słownik imion 
i nazw starożytnych”. Przypisy, indeksy, bi-
bliografia i 60 unikatowych ilustracji uboga-
cają księgę i czynią ze spotkania z literaturą 
piękną pasjonującą przygodę. 
Z „Pieśnią zwycięstwa” Jana Kochanowskie-
go na podorędziu, każdy z nas  może poczuć 
się dumny z dziedzictwa, które wspólnie 
nosimy. Książka została wydana nakładem 
warszawskiej Oficyny Literatów i Dziennika-
rzy „Pod wiatr”.

 dr Wojciech Stańczak
     oprac. at

Myœli
nieprzedawnione

„Różnica między grzesznikiem a świętym
polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą 

przeszłość – grzesznik zaś przyszłość”.
Oskar Wilde
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W cieniu i blasku krzyża cz.1

Był rok 1958, młody wikariusz z Ożarowa 
k. Ostrowca Świętokrzyskiego, ks. Wójcik 
mówił w kazaniu: „Dzieci, Polska to nie Ros- 
ja… Jeżeli tam dzieci uczą się bez krzyży, to 
nie znaczy, że i wy macie uczyć się bez krzy-
ży w klasach. Konstytucja PRL gwarantuje 
nam wszystkim prawo do wolności sumienia 
i wyznania. Jeżeli te prawa zostały pogwałco-
ne, to moim obowiązkiem jest domagać się 
sprawiedliwości, domagać się tego, aby wa-
sze uczucia religijne zostały uszanowane”.
To była reakcja młodego, wiernego Chrystu-
sowi, kapłana, na rozporządzenie ministra 
oświaty z 1958 r. o przestrzeganiu świec-
kości szkoły, za którym poszło zdejmowanie 
krzyży.
Obrona krzyża wiąże się ze zgodą na przy-
jęcie krzyża, gdy Bóg tego zażąda. To droga 
wielkich duchem ludzi Kościoła. Tą drogą 
poszedł Prymas Wyszyński i wielu innych, 
gdy stanęli przed próbą wierności Kościo-
łowi Chrystusowemu. Wybrali więzienie 
i śmierć. 
To takim, Kapłanom niezłomnym, poświęco-
na była Konferencja zorganizowana w Bel- 
wederze 9 grudnia 2009 r. przez Kancelarię 
Prezydenta RP oraz Instytut Pamięci Naro-
dowej.
Jak podkreślił prowadzący konferencję prof. 
Jan Żaryn, odbyła się ona z inspiracji Pani 
Anny Walentynowicz, legendy Solidarności 
ze Stoczni Gdańskiej: – To z głowy i serca 
Pani Anny, wyszła ta inicjatywa. Spotykamy 
się tu, by przywrócić naszej wspólnej pamię-
ci niezłomnych ludzi Kościoła, których jest 
tak wielu. Winniśmy im z perspektywy pań-

– My krzyże zdejmujemy i będziemy zdejmować – oświadczył ubek Ks. Prałato-
wi Józefowi Wójcikowi. Po przesłuchaniu ks. Wójcika w sprawie „przestępstwa” 
– obrony krzyża w szkole, odwoził go właśnie do więzienia.

stwa oddać cześć i szacunek, bo zawdzię-
czamy im niepodległość, mówił prof. Żaryn.
– Dlatego że byli ludźmi Kościoła, byli wiel-
kimi polskimi patriotami. Oni wiedzieli, że 
polski katolicyzm nigdy nie był przeciw Po-
lakom – skonkludował prof. Jan Żaryn.
Konferencja rozpoczęła się uroczystym ak-
tem pośmiertnego uhonorowania przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżami 
Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. 
Minister Władysław Stasiak, w imieniu Pre-
zydenta, wręczył na ręce ks. Majewskiego 
pośmiertnie odznaczenie o. Tomaszowi Ros- 
tworowskiemu oraz s. Izabeli Łuszczkiewicz. 
Minister Stasiak powiedział, że Kościół 
w totalitarnym państwie komunistycznym 
od początku był prześladowany, bo ofiaro-
wywał narodowi inną tożsamość, niż na-
rzucona przez totalitaryzm. Kościół dawał 
ludziom nadzieję, możliwości patrzenia da-
lej i głębiej. Minister Stasiak przypomniał, 
że Prezydent Kaczyński odznaczył już wielu 
Kapłanów niezłomnych; m.in. ś.p. Abp. Ka-
zimierza Majdańskiego, Abp. Ignacego To-
karczuka, Kard. Henryka Gulbinowicza. 
– Nieprawdziwy jest obraz stosunków pań-
stwo-kościół, forsowany w propagandowej 
publicystyce PRL, że po roku 1956 było już 
coraz lepiej, zauważył również minister.

Kościół łączył nas ze sobą
i z pokoleniami przeszłości

– Trzeba oddać Kościołowi cześć i szacunek 
z perspektywy państwa, ponieważ zawdzię-
czamy mu niepodległość – powiedział prof. 

Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej, 
który prowadził spotkanie w Belwederze. 
Kościół bronił wartości religijnych i narodo-
wych; łączył nas ze sobą, ale i z pokolenia-
mi przeszłości. Prof. Żaryn przypomniał, że 
historycy z IPN opracowują i publikują bio-
grafie heroicznych księży. Tych nazwisk – bo 
to przecież konkretni ludzie z krwi i kości 
– które zapisały tę wspaniałą kartę Kościoła 
Katolickiego, jest bardzo wiele. Trzeba ich 
koniecznie przywrócić wspólnej pamięci; 
tego domaga się wdzięczność, atrybut su-
mienia ludzi sprawiedliwych.
– Są wśród nich tak wielcy rodacy, jak Jan 
Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, ks. Jerzy 
Popiełuszko, ale i żyjący, tacy jak bp Edward 
Frankowski – wymieniał prof. Żaryn.
Historyk z IPN wspomniał na wstępie 
o ofiarnej służbie duchowieństwa z daw- 
nych kresów II RP, które nie opuściło wier-
nych rodaków ze Wschodu. To do dziś biała 
karta straszliwego cierpienia duchowień-
stwa pod dwoma okupacjami – niemiec-
ką i sowiecką. Prof. Żaryn wymienił m.in.: 
ks. Władysława Bukowińskiego, bp. Adolfa 
Szelążka, ks. Dionizego Kajetanowicza, bp. 
Józefa Teofila Teodorowicza. 
Kolejna grupa, wobec której mamy dług pa-
mięci i wdzięczności, to kapelani podziemia 
niepodległościowego WiN. To oni trwali przy 
swoich żołnierzach do końca, aż do strzału 
plutonu egzekucyjnego.
Historyk z IPN przypomniał zasługi grupy 
księży, zaangażowanych w reaktywowanie 
pism katolickich w PRL: Gościa Niedzielne-
go, Niedzieli, Powściągliwości i Pracy.
Kolejna grupa księży, których trzeba przy-
pomnieć, to represjonowani przez komu-
nistów na różne perfidne sposoby prefekci 
szkolni i duszpasterze akademiccy. To oni, 

począwszy od lat 40. do lat 80., gorli-
wie walczyli o serca i dusze młodzieży. 
Znamienna jest wypowiedź kard. Bo-
lesława Kominka po 1968 roku. Me-
tropolita wrocławski stwierdził, że to 
komuniści boją się młodzieży. Kościół 
nigdy się młodzieży nie bał, podkreślił, 
bo młodzi ludzie mają w sobie natu-
ralną zdolność poszukiwania prawdy 
i sprawiedliwości.
Wśród duchowych przewodników 
młodzieży są księża oazowi, księża 
towarzyszący młodym podczas piel-
grzymek na Jasną Górę. Tu na uwagę 
zasługuje historia akademickiej „17” 
z WAPM – wielkie dzieło Kościoła 
z lat 80. Sposoby niszczenia tego ruchu 
pielgrzymkowego przez SB to świadec-
twa ogromnej nikczemności (m.in. za-
truwanie studni chłopom goszczących 
pielgrzymów, podrzucanie pornografii 
i prezerwatyw, podpalenia zabudowań 
gospodarczych i inne „subtelne” pro-
wokacje esbeckie).
Prof. Jan Żaryn wymienił również gru-
pę księży, którzy doświadczali nękania 
przez władze komunistyczne z powodu 
budowy kościołów.

W 1969 roku mieszkańcy Zbroszy Dużej urządzili kaplicę w oborze , którą poświęcił Prymas Tysiąclecia. 
„Narodzenie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Zbroszy Dużej zaczyna się w stajni . Tak bardzo 
po chrześcijańsku , po katolicku , po Bożemu” (Kard. Wyszyński)
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Historia Zbroszy Dużej i ks. Czesława Sa-
dłowskiego jest tu przykładem wyjątkowej 
zaciekłości komuny w budowie „państwa 
świeckiego” na niszczeniu Kościoła kato-
lickiego. O rozmiarach inwigilacji księdza 
Sadłowskiego niech świadczy 9 tys. stron 
A4 akt IPN i 123. informatorów i agentów 
w jego otoczeniu.
O intencjach i zamiarach komunistów wo-
bec zakonów i sióstr zakonnych, niech 
świadczy zapis z akt IPN z początków lat. 
60.: „Wszystko zabieramy, zostawiamy tyl-
ko siostry opiekujące się osobami niepeł-
nosprawnymi i upośledzonymi. Władcy PRL 
uznali, że to osoby nieprzydatne w budowa-
niu socjalizmu”.
Listę osób godnych upamiętnienia, zdaniem 
prof. Żaryna, zamykają osoby duchowne 
i świeckie, które działały wśród polskiej emi-
gracji (Londyn, Paryż, Szwecja).

Kto i kiedy rozproszy tę mgłę?

– Byłem z Panią Anną Walentynowicz 
w stoczni podczas słynnego strajku w sierp-
niu 1980 r. Czy ktoś z nas mógł wówczas, po 
tym zwycięskim strajku, pomyśleć, że będą 
mordować naszych kapłanów? – pytał red. 
Zbigniew Branach na wstępie swojego wy-
stąpienia, poświęconego tajemnicy śmierci 
ks. Sylwestra Zycha. 
Już dwa lata przed swoją śmiercią, 13 paź-
dziernika 1987 r., ten młody, bo zaledwie 37-
-letni ksiądz, w zarejestrowanym na taśmie 
magnetofonowej testamencie mówił: „Czu-
ję, że zbliża się mój dzień – czas spotkania 
z Panem, który uczynił mnie swoim kapła-
nem. Solidarnym sercem jestem ze wszystki-
mi, którzy dążą do Polski wolnej i niepodle-
głej... Niech dobry Bóg was błogosławi”. 
W testamencie przebacza sprawcom swojej 
śmierci. Moment sporządzenia tego aktu 
ostatniej woli nie jest przypadkowy; wokół 
ks. Zycha zagęszczała się atmosfera osacze-
nia. Przychodziły po dwa anonimowe listy 
dziennie, w których grożono mu śmiercią. 
Na listę SB trafił już w latach 70., z adnota-
cją: „niebezpieczny zwolennik przywracania 
krzyży w szkołach”. SB obserwowała rosną-
cą popularność młodego kapłana wśród 
młodzieży z miejscowości podwarszawskich, 
w których odprawiał Msze św.: Czerniewice, 

Tłuszcz, Stanisławów, Grodzisk Mazowiecki.
W połowie lat siedemdziesiątych zainicjował 
głośną akcję wieszania krzyży w okolicznych 
szkołach i przedszkolach.
Jeden ze współbraci kapłanów o ks. Zychu: 
„miał serce do ludzi i ludzie mieli do niego 
serce”. Jego mama, Irena Zych, mówi o swo-
im najstarszym synu: – Od dziecka lubił po-
magać. Przesadnie skromny, predestynowany 
do ofiarnej pracy, tak określają go ci, którzy 
się z nim zetknęli. Po raz pierwszy ks. Zych 
trafia do więzienia w stanie wojennym. 
Propaganda komunistyczna wykorzystuje 
śmierć milicjanta sierż. Zdzisława Karosa, 
postrzelonego nieszczęśliwie w tramwaju 
przez dwóch licealistów, którzy próbowa-
li go rozbroić, do postawienia ks. Zychowi 
zarzutu o kierowanie siatką terrorystyczną, 
zagrażającą ustrojowi PRL.
Sąd wojskowy skazuje księdza Zycha na 4 la- 
ta więzienia, a Sąd Najwyższy podnosi wy-
rok do lat 6. 
Po wywiadzie gen. Kiszczaka, udzielonym 
„Polityce”, ks. Zych słyszy od „klawiszy” 
w więzieniu: – On ci tego nie daruje po wyj-
ściu.
Trafia do celi twardego łoża za podanie 
Komunii św. współwięźniowi. – Chcę pod-
kreślić, powiedział red. Branach, który 
przywołał te fakty, że nie mówię o czasach 
stalinowskich, ale o latach 80. Dobroć i na-
iwność ks. Sylwestra Zycha, zauważył red. 
Branach, niestety, ułatwiała też dostęp do 
niego bezpieki.
Po wyjściu z więzienia ks. Zych żyje w cią-
głym zagrożeniu życia. „Niedługo zamknie-
my ci mordę, klecho”, „Módl się, módl, bo 
twoje dni są policzone” – to tylko niektóre 
z anonimów, które dostawał w tym czasie. 
Żyje cały czas w cieniu śmierci, coraz bar-
dziej osaczony. Matka Księdza przeczuwała 
najgorsze: „Syn po wyjściu z więzienia nie 
miał spokoju. Tropili go wszędzie. W Zie-
lonce, po Mszy Świętej za Ojczyznę, po raz 
pierwszy go pobili. Zbili i uciekli”. 
Gdy wracał z pogrzebu po śmierci ks. Stani-
sława Suchowolca, powiedział: „Teraz to chy-
ba kolej na mnie”. Skarży się jednak rzadko. 
W lipcu 1989 roku ksiądz Zych pojechał do 
Braniewa, gdzie proboszczem katedry był 
ksiądz Tadeusz Brandys. 10 lipca, po śnia-
daniu na plebanii, księdza Sylwestra od-

wieziono na przystań we Fromborku. Tam 
widziano go po raz ostatni... 11 lipca 1989 
roku przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej 
znaleziono ciało.
Lekarz „nie zauważył” na ciele denata 54. 
ran i obrażeń, krwawych podbiegnięć od 
uderzenia pałką.
Prokuratura umarzała śledztwo w tej spra-
wie wielokrotnie. Dziennikarzy, którzy zaj-
mowali się tym mordem spotykały tragiczne 
wydarzenia (red. Jachowicz, red. Branach). 
Ks. Sylwester Zych to ostatnia ofiara „nie-
znanych sprawców” przed rozwiązaniem 
struktur SB, co nastąpiło kilka miesięcy po 
tej śmierci.
– Takiego roku jak 1989 nie było w historii 
Polski – podsumował red. Zbigniew Branach 
– zamordowani zostali trzej Kapłani w ciągu 
pół roku (ks. Stefan Niedzielak – 19/20 stycz-
nia, ks. Stanisław Suchowolec – 30 stycznia, 
ks. Sylwester Zych – 11 lipca). 
Zbrodnie „doskonałe, sprawcy nieznani”…
Na czołówkach „Trybuny Ludu”, „Życia 
Warszawy”, „Sztandaru Młodych” królował 
w tym pamiętnym roku „okrągły stół”. Bez 
kantów? Na błyszczącym blacie tego mebla 
wciąż kładą się długim cieniem te kapłań-
skie śmierci.

Cdn.
 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pomoc dla Haiti
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego wraz z Caritas Polska włączyły się 
w ogólnoświatową pomoc ofiarom trzęsie-
nia ziemi na Haiti. Samolotem prezydenckim 
wysłano z warszawskiego Okęcia ponad 
7 ton leków i środków opatrunkowych.
Zgodnie z apelem Biskupa Polowego WP, 
24 stycznia w parafiach diecezji wojskowej 

w całej Polsce zbierano pieniądze do puszek 
na rzecz poszkodowanych Haitańczyków. 
Zebrane pieniądze, przekazane do wojsko-
wej Caritas, zostały wpłacone na konto Ca-
ritas Polska. Przeznaczone zostaną na zakup 
lekarstw, wody pitnej, żywności i odzieży. 
O pomoc dla mieszkańców Haiti zaapelował, 
podczas modlitwy na Anioł Pański, papież 

Benedykt XVI. – Śledzę pracę i zachęcam 
do wysiłku liczne organizacje charytatywne, 
które biorą na siebie ciężar tak wielu olbrzy-
mich potrzeb kraju. Modlę się za rannych i za 
bezdomnych oraz za tych, którzy tragicznie 
stracili życie – powiedział podczas spotkania 
z wiernymi.
W wyniku wstrząsu o sile co najmniej 7 stopni 
w skali Richtera, jaki miał miejsce 12 stycznia, 
ok. 200 tys. osób zginęło, a 250 tys. zostało 
rannych.

Agata Eratowska

Ks. Sylwester Zych – ostatnia ofiara „niezna-
nych sprawców” przed rozwiązaniem SB. 
Zamordowany 11 lipca  1989 r.
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Silni, zdrowi, przebojowi, zasobni, wy-
godni i pragmatyczni tolerują wyłącz-
nie silnych, zdrowych, przebojowych… 
Budowniczowie nowego świata. Bez 
cierpienia, kalectwa, słabości. Ideal-
nego. Najlepiej modelowo opisanego 
w rozporządzeniach i procedurach biu-
rokratów, finansowo zainteresowa-
nych obsługą „służby zdrowia”. 

Tylko taki model jest dla nich do zaakcepto-
wania. Wszystko, co odbiega od tego wzor-
ca, to bezużyteczny margines. Czy w tym 
nowym świecie łatwych sukcesów widok Bo-
ga-człowieka rozpiętego na krzyżu cierpie-
nia, z którego uczynił znak zwycięstwa, jest 
do pomyślenia i przyjęcia? W tym nowym 
nieludzkim świecie idealnych, którzy zabija-
ją „z litości”, bo cierpienie nie ma dla nich 
sensu. Bo co może być za pożytek z takiego 
na przykład umierającego na raka. Brzyd-
ko pachnie, źle wygląda, jego widok psuje 
dobre samopoczucie, do którego „przecież 
mają prawo”. A na dodatek jego leczenie 
kosztuje firmy ubezpieczeniowe i fundusze 
zdrowia więcej, niż całe życie sprzed cho-
roby. Same straty, żadnego zysku. Prosta 
kalkulacja: zabić. Zastrzyk śmierci i po bólu. 

Tylko czyim? Pozostaje przecież, odłożony 
dziś w kąt duszy, ból, który kiedyś wróci 
– ból sumienia lekarza aplikującego truciznę 
i zleceniodawcy, czyli „kochającej” rodzinki. 
Można sumienie oczywiście chwilowo znie-
czulać na różne sposoby. Alkohol, narkotyki, 
seks, luksus, konsumpcja, poczucie władzy 
nad życiem i śmiercią swoją i cudzą, ale to 
środki doraźne. Kiedyś ten ból stłumiony 
sztucznie wróci ze zwielokrotnioną siłą.
Może wtedy, gdy nad lekarzem czy zlece-
niodawcą pochyli się z zastrzykiem śmierci 
inny… zleceniodawca i lekarz.
Żaden popierający eutanazję nie przyzna się 
dziś, może nawet przed samym sobą, jakie 
rzeczywiste motywacje nim kierują, gdy 
namawia osobę najbliższą, żeby się zabiła. 
Będzie za to sugestywnie przekonywał, jaki 
to z niego humanista, czuły na cierpienie 
bliźniego.
W Telewizji Puls wyemitowany został przed 
kilkoma miesiącami wstrząsający film „Po-
proszę o jedną śmierć”, który pokazuje 
prawdziwą twarz eutanazji w Holandii, kra-
ju, który jako pierwszy zalegalizował ten za-
bójczy proceder.
A czy dziś w Polsce kalkulacje czysto ekono-
miczne nie zaczynają dominować w myśle-

niu i – co gorsze – w działaniu urzędników 
ministerstwa zdrowia czy Funduszu Ochro-
ny Zdrowia? Ostatnie wydarzenia, związane 
z rozporządzeniem dotyczącym leczenia 
niestandardowego chorych onkologicznie 
musi poruszyć sumienia i skłonić do reflek-
sji. Czy przypadkiem nie jest to próba wpro-
wadzenia bocznymi drzwiami ukrytej formy 
eutanazji?!
Wierzę Prof. Cezaremu Szczylikowi z WIM, 
zresztą Laureatowi Dyplomu Biskupa Polo-
wego Benemerenti, gdy z taką determinacją 
staje w obronie swoich pacjentów, zagrożo-
nych tymi bezdusznymi rozporządzeniami.
Tak się składa, że od kilku lat, jako pacjent-
ka Wojskowego Instytutu Medycznego, 
obserwuję i słucham opowieści pacjentów, 
pielęgniarek i lekarzy. Z tych doświadczeń 
wyłania się obraz niepokojący. Biurokra-
tyczna pętla zaciska się na szyi pacjentów. 
Jeśli ktoś twierdzi, że wypisywanie stosów 
papierów kosztem czasu poświęconego na 
leczenie pacjentów jest służbą zdrowiu cho-
rego… To po prostu kłamie. Ludzie prawe-
go sumienia biją na alarm. Służba zdrowia 
jest chora.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Idealni z krainy miłości Fe l ieton

tucie. Obecnie wspólnota liczy trzech braci, 
a jej przełożonym jest brat Andrzej Józefow-
ski. Brat Andrzej opowiedział o służbie braci, 
pełnionej w Instytucie od 1978 roku.
Biskup Polowy odwiedził także siostry za-
konne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Edmunda Bojanowskiego, które przygoto-
wywały obiad. Siostry zawiesiły wkuchni 
kalendarz Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego z logo synodu. Siostra Przełożo-
na „po żołniersku” zameldowała wspólnotę 
zakonną, wyrażając radość z odwiedzin Księ-
dza Biskupa. Siostry z zainteresowaniem słu- 
chały o aktualnych wydarzeniach w duszpa-
sterstwie wojskowym, m.in. o rozpoczętym 
synodzie. 
Biskup Tadeusz Płoski udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa zarówno Braciom Serca 
Jezusowego, jak i Siostrom Służebniczkom. 

Papiescy gwardziści dołączą
do wojskowych pielgrzymów

Ostatniego dnia rzymskiej wizyty, 13 stycz-
nia, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. 
dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski z wojsko-
wymi honorami został przyjęty w koszarach 
Gwardii Szwajcarskiej. W kaplicy św. Marci-
na i Sebastiana celebrował Mszę św. w ję-
zyku niemieckim wraz z kapelanem Gwardii 
ks. Alain de Remy oraz ks. prał. płk. Zbignie-
wem Kępą i ks. mjr. Pawłem Piontkiem. 

Uczestnikami liturgii byli gwardziści wraz 
ze swoim przełożonym, oficerem Marce-
lem Riedi, Siostry Albertynki oraz m.in. pol-
ska dziennikarka Anna Arytmiak pracująca 
w Gaudium Press. 
Ksiądz Biskup wyraził podziękowanie gwar-
dzistom za ofiarną służbę przy Ojcu Świę-
tym Janie Pawle II i obecnie przy Benedykcie 
XVI. Na ręce Marcelego Riedi oraz księdza 
kapelana de Remy złożył zaproszenie dla 
gwardzistów papieskich do udziału w pie-
szej pielgrzymce na Jasną Górę. Zaprosze-
nie zostało przyjęte z zapewnieniem, że 
w 2011 roku wśród żołnierzy zagranicznych 
pielgrzymujących na Jasną Górę pojawią 
się także żołnierze Gwardii Szwajcarskiej. 
Biskup Tadeusz Płoski wyjawił w rozmowie 
z kapelanem Gwardzistów, że w ostatnim 
czasie zostały uporządkowane zasady doty-
czące udziału żołnierzy w liturgii w wyda-
nym ceremoniale wojskowym.
Biskup Tadeusz Płoski podziękował siostrom 
zakonnym za modlitwę w intencji polskich 
żołnierzy. 

Benedykt XVI pobłogosławił
dzieło Synodu OPWP

Podczas środowej audiencji generalnej, Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. 
Tadeusz Płoski poprosił Ojca Świętego Bene-
dykta XVI o błogosławieństwo dla rozpoczę-
tego 28 października 2009 r. Synodu Ordy-
nariatu Wojskowego w Polsce. Ordynariusz 
Wojskowy wręczył ceramiczne logo synodu 

oraz album multimedialny „Jan Paweł II 
z Wojskiem Polskim”. Ksiądz Biskup popro-
sił także o błogosławieństwo dla polskich 
żołnierzy na misjach stabilizacyjnych i po-
kojowych w Afganistanie, w Bośni i Her-
cegowinie, w Kosowie i pełniących służbę 
w strukturach sztabowych NATO. 
Ojciec Święty pobłogosławił Synod Wojsko-
wy w Polsce i udzielił pasterskiego błogosła-
wieństwa Biskupowi Polowego oraz dusz- 
pasterstwu wojskowemu. 
W audiencji generalnej w Watykanie wraz 
z Ordynariuszem Wojskowym uczestniczyli 
ks. prał. płk Zbigniew Kępa oraz ks. mjr Pa-
weł Piontek. 
Ceramiczną płytkę z logo Synodu Diecezji Woj-
skowej zaprojektował Zbigniew Gretka wyko-
nała zaś i przekazała w darze dla Ordynariatu 
Polowego Ceramika Paradyż. Logo Synodu za-
projektowała firma M. i W. Wdowiak według 
pomysłu Biskupa Tadeusza Płoskiego. 
Synod Ordynariatu Wojskowego został za-
inaugurowany 28 października 2009 roku 
podczas uroczystości w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. 
9 grudnia 2009 r. odbyła się pierwsza sesja 
Komisji ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy 
Humanitarnej.
15 lutego w Katedrze polowej odbędzie sesja 
Komisji ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, 
Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji. 

ks. płk SG Zbigniew Kępa 
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

(fot. ks. płk SG Zbigniew Kępa) 

dokoñczenie ze str. 7
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Kielce
14 stycznia br. Biskup Polowy udzielił sakrmanetu bierzmowania 65. dziewczętom 
i chłopcom z parafii garnizonowej w Kielcach. W homilii Biskup Tadeusz Płoski 
wezwał młodzież do odważnego dawania świadectwa o Ewangelii Chrystusa.
Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, młodzież w procesji z da-
rami przyniosła jako dar ołtarza: Biblię, Katechizm Kościoła Katolickiego, tablicę 
z Dekalogiem, muszlę i światło – symbol Chrystusa, który rozświetla ich życie.
Na zakończenie młodzi, wyrażając radość i dziękczynienie za przyjęty sakrament, 
podarowali swoim rodzicom zapalone świece, deklarując, że to światło które 
symbolizuje ich wiarę, będą podtrzymywać jako dojrzali chrześcijanie. Każdy 
z przystępujących do sakramentu bierzmowania otrzymał krzyż, który pobłogo-
sławił Ordynariusz Wojskowy.
W uroczystości wzięli udział księża, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz 
wspólnota parafialna. Proboszczem parafii garnizonowej jest ks. płk Adam Prus.

                                                                    jo

Warszawa
– Posługa duszpasterska wśród więźniów i funkcjonariuszy Służby Więziennej, sytuacja w pol-
skich i zagranicznych więzieniach, ochrona praw człowieka, ewolucja systemu penitencjarnego 
w Polsce i Unii Europejskiej – te i inne zagadania były tematem rozmowy płk Kajetana Dubiela 
– Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z Biskupem Polowym.
Ks. Paweł Wojtas – naczelny kapelan więziennictwa przedstawił sposób funkcjonowania dusz-
pasterstwa w zakładach karnych i zakładach wychowawczych. Wspomniał o wyzwaniach, ja-
kim muszą sprostać księża kapelani, by być przewodnikami na drogach nawrócenia i przemiany 
życia dla skazanych.
Płk Kajetan Dubiel przedstawił strukturę Służby Więziennej, sposób naboru i szkolenia funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej. Podkreślił dużą rolę księży kapelanów więziennictwa w procesie 
re zjk

Warszawa
W uroczystość Objawienia Pańskiego u Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego, w rezydencji 
Biskupów Polowych, odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem – przewodniczącym Parla-
mentu Europejskiego.
Spotkanie przebiegło w atmosferze przeżywanych przed kilkoma dniami Świąt Bożego Naro-
dzenia. Biskup Polowy WP złożył Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego życzenia no-
woroczne, w których wyraził nadzieję, że prace zgromadzenia europejskiego będą przebiega- 
ły z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich.
Na wniosek kapituły Biskup Polowy WP, w obecności księży kapelanów, odznaczył Przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego medalem „Milito pro Christo”. Biskup wręczył także Gościo-
wi zestaw mulitmedialny zawierający: hymny państw Unii Europejskiej, zbiór najpiękniejszych 
pieśni ojczystych „Pieśń Ojczysta” w wykonaniu Chóru i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego oraz film dokumentalny „Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”, wydane przez Caritas 
Ordynariatu Polowego.                                                                                                            jo

Afganistan
Dzięki błyskawicznej pomocy polsko-ame-
rykańskiego zespołu medycznego, udało się 
uratować życie trzem afgańskim policjan-
tom. 13 stycznia br., w pobliżu bazy Vulcan, 
pod przejeżdżającym pojazdem afgańskiej 
policji wybuchł  improwizowany ładunek 
wybuchowy. W wyniku eksplozji jeden funk-
cjonariusz zginął, pięciu zostało rannych.
Wszystkich rannych przewieziono do szpi-
tala w mieście Ghazni, skąd trzech z naj-
większymi obrażeniami trafiło do Polskiej 
Placówki Medycznej. 
Operacja najciężej poszkodowanego trwała 
prawie cztery godziny. 22-letni mężczyzna 
stracił dużo krwi, doznał poważnych ob-
rażeń wewnętrznych: uszkodzonej tętnicy, 
krwiaku w opłucnej, złamanych pięciu że-
ber, rozerwanej nerki i wątroby. Przetoczo-
no mu ponad dwa litry krwi i osocze. Usu-
nięto uszkodzoną nerkę i zszyto wątrobę. 
Natychmiastowa pomoc medyczna, szybka 
diagnoza i podjęta operacja uratowała po-
szkodowanemu życie. W bardzo ciężkim, 
choć stabilnym stanie Afgańczyk został 
przetransportowany śmigłowcem medycz-
nym do wojskowego szpitala w amerykań-
skiej bazie Bagram.
Drugi poszkodowany, 20-letni policjant miał 
stłuczone udo i krwiaka powieki. W wyniku 
wypadku najbardziej ucierpiał jego kręgo-
słup – doznał stłuczenia odcinka piersiowo-
-lędźwiowego. W stanie stabilnym został 
odtransportowany do szpitala w Gardez.
Trzeci z rannych, 23-letni mężczyzna miał 
najwięcej szczęścia. Doznał obrażeń głowy, 
miał także złamaną lewą nogę. Po zszyciu 
rany głowy i założeniu stabilizatora na po-
łamane kości, przewieziono go również do 
szpitala w Gardez.                                 ap

Warszawa
W Katedrze Polowej WP 13 stycznia br. Wikariusz General-
ny Biskupa Polowego Ks. płk Sławomir Żarski przewodni-
czył Mszy św. koncelebrowanej w intencji Ks. prof. Jerzego 
Syryjczyka w pierwszą rocznicę jego śmierci.
Za duszę Wikariusza Generalnego Ordynariatu Polowego 
modlili się przy ołtarzu księża kapelani: ks. ppłk Jan Osiń-
ski (wicekanclerz), ks. płk Zenon Surma, ks. płk Mariusz 
Śliwiński, ks. płk Kazimierz Krużel, ks. mjr Piotra Majka. 
Wśród intencji polecanych Jezusowi Miłosiernemu w tej 
Eucharystii były też ofiary trzęsienia ziemi na Haiti.
Pogrzeb śp. Ks. płk. prof. Jerzego Syryjczyka odbył się 
17 stycznia (sobota) 2009 r. w Kościele pw. Św. Trójcy 
w Radzyniu Podlaskim (ul. Jana Pawła 15).

                                                jes/zjk



„Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry”.
 Konfucjusz

fot. Karolina Jezierska




