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„Pokora ma zakurzone stopy, serce wśród cierni, ale duszę w niebie”
M. Barat
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Liturgia
Koœcio³a

4 marca – Święto św. Kazimierza, 
królewicza
Postać królewicza przypomina o możliwości łą-
czenia głębokiego życia duchowego z obywa-
telską troską o Ojczyznę. Św. Kazimierz dokład-
nie wypełniał obowiązki swojego stanu, nie za-
niedbując przy tym głębokiej modlitwy i wiel-
kiego nabożeństwa, jakie miał do Najświętsze-
go Sakramentu i Matki Bożej. To patron bardzo 
na czasie, zwłaszcza wtedy, gdy my tak łatwo 
dyspensujemy się, rezygnując z „mniejszych” 
bądź „mniej ważnych” zasad wiary.

7 marca – III Niedziela Wielkiego Postu 
Drzewo, które nie przynosi owocu jest bezwar-
tościowe. Życie bez owoców jest stratą. Jakie 
jest moje życie?

14 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
Przychodzili do Jezusa wszyscy, szczególnie 
grzesznicy. Dlaczego? Bo z Miłością wychodził 
do każdego człowieka. I nadal to czyni jak do-
bry i miłosierny ojciec z dzisiejszej Ewangelii. 
Wyciąga w każdym czasie swoje ręce by nas 
przygarnąć, potrzeba tylko jednego przyjść do 
Niego.  Bez względu jak wygląda moje życie 
jeśli chcę do niego przyjść nie zostanę odrzu-
cony. On Czeka!

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku przy okazji Wielkiego Postu Ko-
ściół zachęca nas do szczerego przeanalizowa-
nia własnego życia w świetle wskazań Ewange-
lii. W tym roku pragnę wam przedstawić parę 
refleksji, dotyczących rozległego zagadnienia 
sprawiedliwości, obierając za punkt wyjścia sło-
wa św. Pawła: „Jawną się stała sprawiedliwość 
Boża (...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Sprawiedliwość: „dare cuique suum” 
Najpierw poświęcę trochę miejsca znaczeniu 
pojęcia „sprawiedliwość”, które w języku ogółu 
jest tożsame z wymogiem, by „dać każdemu 
to, co mu się należy – „dare cuique suum”, 
zgodnie ze słynną formułą Ulpiana, rzymskie-
go prawnika z III w. W rzeczywistości jednak 
ta klasyczna definicja nie precyzuje, czym jest 
owo „suum”, które należy każdemu zapewnić. 
To, czego człowiek najbardziej potrzebuje, nie 
może być zagwarantowane przez prawo. By 
mógł on cieszyć się pełnią życia, potrzebuje 
czegoś głębszego, co może mu być dane tylko 
darmo; moglibyśmy powiedzieć, że człowiek 
żyje miłością, którą może mu dać jedynie Bóg, 
bo stworzył go na swój obraz i podobieństwo. 
Z pewnością przydatne są i konieczne do-
bra materialne – Jezus sam zresztą uzdrawiał 
chorych, karmił tłumy, które za Nim chodziły, 
i niewątpliwie potępia obojętność, która rów-
nież dziś skazuje setki milionów istot ludzkich 
na śmierć z powodu braku żywności, wody 
i lekarstw – jednak sprawiedliwość „w rozdzie-
laniu” nie daje człowiekowi całego należnego 
mu „suum”. Tak jak chleba i bardziej niż chleba 
potrzebuje on bowiem Boga […].

Skąd bierze się niesprawiedliwość?
Ewangelista Marek przytacza następujące słowa 
Jezusa, które się odnoszą do toczącej się wów-
czas dysputy na temat tego, co jest czyste, a co 
nieczyste: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w czło-
wieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz 
to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 
nieczystym (...). Co wychodzi z człowieka, to 
czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z ser-
ca ludzkiego pochodzą złe myśli”. Abstrahując 
od kwestii ściśle związanej z żywnością, może-
my dostrzec w reakcji faryzeuszy stałą pokusę 
człowieka, żeby upatrywać źródła zła w przy-
czynach zewnętrznych. W wielu współczesnych 
ideologiach, jak dobrze popatrzeć, występuje ta 
przesłanka: skoro niesprawiedliwość pochodzi 

„z zewnątrz”, to aby zapanowała sprawiedli-
wość, wystarczy usunąć zewnętrzne przyczyny, 
które uniemożliwiają jej urzeczywistnienie. Ten 
sposób myślenia – napomina Jezus – jest naiwny 
i krótkowzroczny. Niesprawiedliwość, owoc zła, 
nie ma jedynie zewnętrznych korzeni; rodzi się 
ona w sercu człowieka, w którym tkwią zalążki 
tajemniczej zmowy ze złem. Psalmista z goryczą 
uznaje: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka”. Tak, czło-
wieka osłabia wewnętrzna siła, która ogranicza 
jego zdolność do komunii z drugim człowie-
kiem. Z natury swojej otwarty na swobodną 
wymianę z innymi, czuje, że dziwna siła ciąże-
nia popycha go do zamknięcia się w sobie, do 
wybicia się „ponad” innych i „przeciw” innym: 
jest to egoizm, konsekwencja grzechu pierwo-
rodnego. [...]

Chrystus, sprawiedliwość Boga
Orędzie chrześcijańskie jest pozytywną odpo-
wiedzią na ludzkie pragnienie sprawiedliwości, 
jak stwierdza apostoł Paweł w Liście do Rzy-
mian: „teraz jawną się stała sprawiedliwość 
Boża niezależna od Prawa (...) przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. 
Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrze-
szyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują 
usprawiedliwienia za darmo, z Jego łaski, przez 
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego 
to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 
dzięki wierze mocą Jego krwi”.
Jaka jest zatem sprawiedliwość Chrystusa? Jest 
to przede wszystkim sprawiedliwość pochodzą-
ca od łaski, według której to nie człowiek na-
prawia, uzdrawia samego siebie i innych. Fakt, 
że „przebłaganie” dokonuje się „mocą krwi” 
Jezusa, oznacza, że to nie ofiary składane przez 
człowieka uwalniają go od ciężaru win, ale gest 
miłości Boga, który otwiera się aż do końca, tak 
dalece, że bierze na siebie „przekleństwo”, na-
leżne człowiekowi, aby w zamian obdarzyć go 
„błogosławieństwem”, które należy się Bogu. 
Natychmiast rodzi to jednak obiekcję: co to za 
sprawiedliwość, gdy sprawiedliwy umiera za 
winnego, a winowajca otrzymuje w zamian 
błogosławieństwo, które należy się sprawiedli-
wemu? Czyż nie jest zatem tak, że każdy otrzy-
muje przeciwieństwo tego, co „mu się należy”? 
W rzeczywistości to pokazuje Bożą sprawiedli-
wość, głęboko różniącą się od sprawiedliwości 
ludzkiej. Bóg w swoim Synu zapłacił cenę nasze-
go wykupu, cenę naprawdę ogromną. W obliczu 

Orędzie na Wielki Post 2010 r. (fragmenty)
„Jawną się stała sprawiedliwość Boża (...)

przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Rz 3, 21-22)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY 
Aby Kościół, świadomy swojej tożsamości misyjnej, starał się wiernie 
naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom

sprawiedliwości krzyża człowiek może się bun-
tować, gdyż uwidacznia ona jasno, że człowiek 
nie jest istotą samowystarczalną, ale potrzebuje 
Drugiego, aby być w pełni sobą. Nawrócić się 
do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza 
w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć się złudze-
nia samowystarczalności, aby uświadomić sobie 
i zaakceptować własny brak – brak innych i Boga, 
potrzebę Jego przebaczenia i Jego przyjaźni.
Staje się zatem zrozumiałe, że wiara bynajmniej 
nie jest czymś naturalnym, wygodnym, oczywi-
stym: potrzeba pokory, by uznać, że potrzebuję 
Drugiego, który uwolni mnie od tego, co moje, 
by dać mi darmo, „co mi się należy”. Dokonuje 
się to zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eu-
charystii. Dzięki działaniu Chrystusa możemy 
dostąpić „większej” sprawiedliwości, jaką jest 
sprawiedliwość miłości, sprawiedliwość tego, 
kto w każdym przypadku zawsze czuje się bar-
dziej dłużnikiem niż wierzycielem, otrzymał bo-
wiem więcej, niż można się spodziewać [...].
Drodzy bracia i siostry, uwieńczeniem Wielkie-
go Postu jest Triduum paschalne, podczas któ-
rego również w tym roku będziemy wysławiać 
sprawiedliwość Bożą, która jest pełnią miłości, 
daru i zbawienia. Oby ten czas pokuty był dla 
każdego chrześcijanina czasem prawdziwego 
nawrócenia i intensywnego zgłębiania tajem-
nicy Chrystusa, który przyszedł, by stało się 
zadość wszelkiej sprawiedliwości. Z tymi uczu-
ciami wszystkim udzielam z serca Apostolskiego 
Błogosławieństwa. 

Benedykt XVI,
Watykan, 30 października 2009 r.
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List Biskupa Polowego WP na Wielki Post 2010 r.:

Wierność Chrystusa, wiernością kapłana

2. Ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI Rok Kapłaństwa jest dla kapłanów i wszyst-
kich wiernych okazją do składania dziękczy-
nienia Panu Bogu, za ten niezwykły wzór życia 
i służby kapłańskiej, jaki Proboszcz z Ars, święty 
Jan Maria Vianney stanowi dla całego Kościoła, 
a przede wszystkim dla kapłanów. Bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebujemy jego świadectwa 
i jego wstawiennictwa, aby sprostać sytuacjom 
naszych czasów, w których głoszenie Ewangelii 
napotyka na sprzeciw rosnącej laicyzacji.
Przykład świętego Proboszcza z Ars nie przestaje 
być żywym i wciąż aktualnym świadkiem prawdy 
o powołaniu i służbie kapłańskiej. Przypomnijmy 
jedno z fundamentalnych powiedzeń świętego 
Jana Marii Vianney’a, odsłaniających sekret jego 
pobożności i gorliwości: Kapłaństwo to miłość 
Serca Jezusowego.
Święty Proboszcz z Ars dla Chrystusa starał się 
dosłownie wypełniać radykalne wymagania, 
jakie Pan postawił w Ewangelii. Podobnie jak 
Chrystus, darzył on wiernych miłością, która 
doprowadziła go do krańcowego pasterskiego 
poświęcenia i ofiary z siebie:
– Na kolanach przed Najświętszym Sakramen-
tem codziennie powtarzał modlitwę w intencji 
swojej parafii: O Boże mój, pozwól mi nawrócić 
moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cier-
pienia, jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego 
mego życia.
Dla świętego Proboszcza z Ars Kapłaństwo było 
czymś niewyobrażalnie wielkim. W jednym ze 
swoich kazań głosił: Gdyby nie było sakramentu 
kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto 
bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. 
Kto przyjął wasze dusze do Kościoła, kiedyście 
się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały 
siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. 
Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bo-
giem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? 
Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie 
w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? 
Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan.
Tak jak Chrystus rozpoczął swoją publiczną 
działalność od słów: Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię! (Mk 1,15), tak Proboszcz z Ars roz-
poczynał każdy dzień od posługi jednania ludzi 
z Bogiem przez sakramentalną spowiedź. Ten 
sakrament jest bowiem wezwaniem wszystkich 
wierzących w Chrystusa nie tylko do pojednania, 
ale i do podjęcia pokuty i nawrócenia.
Drodzy Bracia i Siostry!
3. Rozpoczęty w ubiegłym roku I Synod Or-
dynariatu Wojskowego w Polsce stwarza dla 
duszpasterzy w mundurach Wojska Polskiego 
nadzwyczajną okazję do intensywnej współ-
pracy z Wami w dziele nawracania i uświęca-
nia, którego niezwykłym przykładem jest świę-
ty Proboszcz z Ars.
Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
posługa duszpasterska w Ordynariacie Polowym 
Wojska Polskiego, potrzebne są spotkania w ko-
misjach synodalnych, potrzebna jest wymiana 
myśli duszpasterzy i wiernych; potrzebne jest 
wspólne i krytyczne otwieranie umysłu na rzeczy 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia
„Chrystus umiłowawszy swoich na świecie, 
do końca ich umiłował”. (J 13,1)
1. Przed kilkoma dniami, w Środę Popielcową, 
przez posypanie głów popiołem rozpoczęliśmy 
okres Wielkiego Postu. Do naszych świątyń gar-
nizonowych powróciły głębokie prawdy o miło-
ści Boga i poruszające serca pieśni wielkopostne. 
W parafiach tradycyjnie odprawiane są pasyjne 
nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. 
Jak co roku, przeżywać będziemy też rekolekcje 
wielkopostne i przystąpimy do sakramentu po-
kuty i pojednania, który umocni nas do pokony-
wania codziennych trudności i uczyni z nas ludzi, 
w których Bóg upodobał sobie.
Wzorem dobrego i skutecznego przeżywania 
Wielkiego Postu pozostaje dla nas czterdziesto-
dniowy post Pana Jezusa na pustyni. Kuszenie Je-
zusa nie było konieczne dla Niego samego. Ono 
było niezbędne dla nas, ponieważ Jego wierność 
miała stać się przykładem i wybawieniem dla 
wszystkich, którzy kiedykolwiek – po otrzyma-
niu Chrztu Świętego – będą kuszeni przez złego 
ducha. „Dlatego musiał się upodobnić pod każ-
dym względem do braci, aby stał się miłosier-
nym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla 
przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem 
sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może 
przyjść z pomocą tym, którzy są poddani pró-
bom” (Hbr 2, 17-18).
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu ukazuje nam 
złego ducha, szatana, który prowadzi walkę 
z pierwszym człowiekiem Adamem i nowym 
Adamem — Jezusem Chrystusem. Pierwszy 
Adam przegrywa walkę ze złym. Drugi odnosi 
nad nim zwycięstwo. Przez uległość złemu pierw-
szy Adam wprowadził potomstwo swoje w nie-
wolę szatana i grzechu. Wszyscy tego codziennie 
doświadczamy. Nowy Adam natomiast dokonał 
i wciąż dokonuje wyzwolenia człowieka z tej nie-
woli. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa doświad-
czamy owoców Jego zbawczego dzieła i możemy 
oprzeć się śmiercionośnym podszeptom szatana. 
Do końca świata będzie jednak prowadzona 
walka szatana z Chrystusem o człowieka.
Duchowy program Wielkiego Postu jest wyma-
gający i jest przedmiotem zainteresowania dla 
ambitnych i wymagających nade wszystko od 
siebie. Ale w tajemnicy świętych obcowania 
wzrost w świętości jednego, zapewnia duchowe 
owoce wszystkim.
W tajemnicy miłości wzajemnej możemy wziąć 
na swoje ramiona grzech tych, którzy już sami 
do Boga przyjść nie chcą lub nie mogą, bo są 
sparaliżowani zapatrzeniem się w siebie. Dzię-
ki temu radość paschalna Zmartwychwstania 
Pańskiego będzie udziałem wielu. Powiadam 
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15,7). Do-
świadczenie na nowo Bożej miłości i budowanie 
w sobie postawy ucznia Chrystusa wrażliwego 
na potrzeby innych jest możliwe w każdym cza-
sie i w każdym miejscu.

nowe i pogłębianie tego, co już wyrosło w nas 
z dotychczasowej pracy duszpasterskiej.
Nie możemy stracić z oczu najważniejszego 
celu, któremu służy duszpasterstwo w parafiach 
wojskowych. A jest nim potrzeba nawrócenia 
i uświęcania. Dokonuje się to w tajemnicy Ko-
ścioła przede wszystkim przez liturgię Mszy św., 
sakramentów, sakramentaliów, Liturgię Godzin, 
celebrację roku kościelnego. 
Pan Bóg wychodzi do nas podczas każdej litur-
gii, jest najbliżej nas, jak to tylko możliwe, jednak 
także i my musimy uczynić krok, aby wejść w tę 
Jego bliskość i znaleźć się razem z Jezusem we 
wspólnocie modlącego się ludu.
4. Proszę was, Siostry i Bracia, abyście zaanga-
żowali się w przeżywanie liturgii, poczynając 
od właściwego do niej przygotowania. Proszę 
okażcie gotowość do współpracy z Waszymi Pa-
sterzami w poznawaniu i przygotowaniu liturgii. 
Przez śpiew liturgiczny, asystę, słuchanie słowa, 
modlitwę przenosimy siebie i w konsekwencji 
swoje sprawy, w inny wymiar – mianowicie ten, 
w którym Chrystus uwalnia nas od siebie samych 
i tworzy z nas jedno Ciało, Kościół, którego On 
jest Głową.
Wyrażam wdzięczność Panu Bogu za tych 
wszystkich, których praca prowadzi do coraz 
pełniejszego uczestnictwa wiernych w liturgii 
Kościoła. Dziękuję duszpasterzom, siostrom za-
konnym, organistom, kościelnym, służbie ołtarza 
a szczególnie osobom, które działają w chórach 
i scholach kościelnych. Doceniam Wasz wysiłek 
wielogodzinnych prób, oddanego czasu i sił. 
Wszystko to z pewnością zostanie nagrodzone 
przez Pana Boga, każdemu na miarę jego odda-
nia. Niech każda liturgia przeżywana w naszych 
wspólnotach parafialnych, będzie świadectwem 
życia Kościoła, który czynnie oczekuje przyjścia 
Zbawiciela w pełni czasów.
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny 
zawsze obecnej przy Jezusie Chrystusie, proszę 
dobrego Boga, aby Wielki Post posłużył rodzi-
nom i całym wspólnotom parafialnym do więk-
szego i coraz głębszego otwarcia się na owoce 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Niech nam 
w tym będą  pomocą praktyki wielkopostne: 
intensywna modlitwa, lektura Pisma Świętego, 
częste przystępowanie do Sakramentu Pokuty 
i Pojednania oraz żywe uczestniczenie we Mszy 
świętej.
Tak przygotujmy się do obchodów Świąt Wielka-
nocy, abyśmy mogli doświadczyć mocy Wszech-
mogącego Boga, który przychodząc: „oddala 
zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca nie-
winność upadłym, a radość smutnym, rozprasza 
nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” 
(«Exultet»).
Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu wszyst-
kim z serca błogosławię!

+ Tadeusz PŁOSKI 
Biskup Polowy Wojska Polskiego 
Warszawa, Wielki Post 2010 roku

kim z serca błogos

Biskup Polowy Wojska Polskiego
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Rocznice Ordynariatu Polowego,
czwarta sesja Synodu i znaki Bożej obecności
– Chrystus nie czyni cudów na zawołanie. Ci, którzy oczekują nadzwyczajnych 
znaków, nigdy nie zobaczą cudów, które dzieją się wokół nich w codzienności. 
Te słowa z homilii ks. płk. Januarego Wątroby, wikariusza biskupiego są kluczem 
do zrozumienia, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu 91. lat Biskupstwa Po-
lowego i 19. lat istnienia Ordynariatu Polowego w wymiarze indywidualnym, 
historycznym i narodowym.

Eucharystią, najpiękniejszym wyrazem 
wdzięczności Panu Bogu, rozpoczęła się 15 
lutego w Katedrze Polowej IV sesja Synodu 
Ordynariatu Polowego WP. Obrady komisji ds. 
wychowania, mediów i nowej ewangelizacji 
przypadły w momencie szczególnym, kiedy 
Ordynariat Polowy obchodził 19. rocznicę 
przywrócenia duszpasterstwa wojskowego.
– Szablą, sercem i modlitwą walczyli o Najja-
śniejszą Rzeczypospolitą. Nazywali Ojczyznę 
w ten sposób nawet wtedy, gdy była najbied-
niejsza, wykreślona z map. Dziś z wdzięcz-
nością wspominamy i rycerstwo spod Grun-
waldu, którego 600. rocznicę będziemy ob-

chodzić w tym roku, i żołnierzy wojny 1920 
roku. I pod Grunwaldem, i pod Radzyminem 
z żołnierzami byli kapelani. Składamy dziś 
na ołtarzu ich ofiarę krwi z wdzięcznością, 
by Chrystus przyoblekł nas w nowego czło-
wieka, bo tylko prawdziwe cierpienie rodzi 
miłość, mówił m.in. we wprowadzeniu do 
Mszy św. Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. 
dr hab. Tadeusz Płoski.
Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkies- 
tra Koncertowa „Victoria” z Parafii Matki Bo-
żej Zwycięskiej z Rembertowa pod dyrekcją 
płk. w st. spocz. Lucjana Kwiatkowskiego.
– Faryzeusze żądali od Chrystusa znaków, 
mówił w homilii ks. płk January Wątroba, 
proboszcz Bazyliki mniejszej pw. św. Elżbie-
ty we Wrocławiu. – Temu plemieniu żaden 
znak nie będzie dany, pada stanowcza od-
powiedź, ostrzeżenie dla wszystkich „faryze-

uszy” wszechczasów, którzy próbują Chry-
stusa wystawiać na próbę. Chrystus prze-
niknął ich serca; oni nie zabiegali o większą 
wiarę, prawdę i miłość, ale chcieli być świad-
kami sensacji, nadzwyczajności – podkreślił 
ks. Wątroba. Tak jak Herod żądali znaków, 
by zaspokoić potrzebę sensacji, ciekawości. 
A Chrystus nie przyszedł po to, aby ludzi za-
bawić, ale ich zbawić.
Nawiązując do przeżywanego przez Ordyna-
riat Polowy jubileuszu, ks. January przytoczył 
słowa Sorena Kierkegaarda, który przyrów-
nał rocznice do wzgórz, z których można 
lepiej zobaczyć, co się wydarzyło w naszym 

życiu. By zobaczyć na przebytej drodze znaki 
Bożej obecności w życiu wojska, narodu.
– Wśród cierpień żołnierzy w obozach, w po-
wstaniu warszawskim, w czasie II wojny, ka-
pelani byli znakiem Bożej obecności, znakiem 
nadziei wśród cierpienia. – Takim znakiem 
zwycięstwa Maryi, znakiem Bożej Opatrznoś- 
ci był wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową 
i odrodzenie Ordynariatu Polowego.
Kaznodzieja przypomniał czas biskupiej po-
sługi Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głó-
dzia. – To był czas dodawania Wojsku nadziei 
do odważnego wyznawania wiary, czas two-
rzenia struktur duszpasterstwa wojskowego 
i wyprowadzania kościoła wojskowego z ka-
takumb – podkreślił.
Przypomniał też wielki znak obecności Bożej 
wśród Wojska, jakim były Misje święte po-
święcone Miłosierdziu Bożemu, dzieło kolej-

nego Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego.
– Na drogach naszej służby, mówił na zakoń-
czenie homilii ks. Wątroba, wciąż doświad-
czamy znaków Bożej obecności. Może przez 
to, że są codziennością, tak nam spowsze-
dniały, że przestajemy je zauważać. Żyjmy 
treścią codziennych znaków; to pozwoli nam 
lepiej spełniać nasze obowiązki służbowe 
i rodzinne, zachęcił kapelan.
W imieniu Prezydenta RP minister Stasiak 
podziękował biskupowi polowemu i księżom 
kapelanom za wielkie dzieła Ordynariatu Po-
lowego. – Za waszą wielką pracą dla Wojska 
Polskiego stoi wielka służba na chwałę Bożą, 
ale i Rzeczypospolitej, powiedział Władysław 
Stasiak.
Biskup Płoski przekazał na ręce ministra Sta-
siaka dla pana Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go ryngraf z Matką Bożą. – Z takim ryngra-
fem (z taką duchową tarczą) rycerstwo pol-
skie szło w bój, by ratować Rzeczypospolitą, 
powiedział Biskup Płoski.
Los Rzeczypospolitej nigdy nie był obojętny 
również polskim świętym i błogosławio-
nym, którzy zostali podczas tej Eucharystii 
uczczeni bardzo uroczyście. Relikwie św. 
Siostry Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćki, bł. 
Wincentego Frelichowskiego (i innych) od 
dzisiaj będą przechowywane pod obrazem 
Jezusa Miłosiernego, w sercu Medalu Virtuti 
Militari. 
Kolejnym punktem uroczystości jubileuszo-
wych było uhonorowanie zasłużonych dla 
Ordynariatu polowego medalami „Milito 
pro Christo”. Laudacje odczytał ks. kmdr 
Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP. Medal 
dla Ministra Obrony Narodowej Bogdana 
Klicha wręczył Biskup polowy Tadeusz Płoski. 
Uhonorowani zostali także ks. prałat Edward 
Żmijewski, orkiestra koncertowa „Victoria” 
oraz Lech Grześkiewicz. 
Po przerwie rozpoczęła się sesja synodalna. 
Członkowie synodalnej komisji ds. wycho-
wania, mediów i nowej ewangelizacji u stóp 
ołtarza złożyli uroczyste wyznanie wiary.  
Gościem sesji była m.in. dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Stołecznego Warsza-
wy Joanna Bojarska.
Poinformowała m.in. o dobiegających końca 
pracach przy udostępnieniu dla zwiedzają-
cych Muzeum Ordynariatu Polowego. Pani 
Bojarska przekazała na ręce Biskupa Polo-
wego pamiątkę rodzinną do Muzeum OPWP. 
Jest to krzyżyk z pasyjką, którą ciocia dyr. 
Bojarskiej, Urszulanka szara, otrzymała od 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Laskach 
podczas II wojny.
Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta 
Stołecznego Warszawy zaapelowała do 
obecnych księży kapelanów o przekazywa-
nie do Muzeum Ordynariatu Polowego m.in. 
pamiątek z misji pokojowych i stabilizacyj-
nych, których uczestniczyli wraz z polskimi 
żołnierzami.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/oprac.kes
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Członkowie synodalnej komisji ds. wy- 
chowania, mediów i nowej ewangeli- 
zacji, u stóp ołtarza złożyli uroczyste 
wyznanie wiary. Sesję prowadził i przy-
gotował przewodniczący tej komisji ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, rzecznik praso-
wy Ordynariatu Polowego i odpowie-
dzialny za portal internetowy duszpa-
sterstwa wojskowego. Sesja poświę-
cona była wykorzystaniu Internetu, 
jako narzędzia ewangelizacji. O wy-
zwaniach duszpasterskich, jakie stoją 
przed Ordynariatem Polowym mówił 
Minister Obrony Narodowej Bogdan 
Klich, członek Komitetu Honorowego 
Synodu Wojskowego w Polsce. 

„W koszarach służy się, ale również w co-
raz większym stopniu pracuje. Służba staje 
się pracą i w związku z tym nie powinna 
ona utracić tego wymiaru, który zawsze dla 
służby wojskowej był niezmiernie znaczący; 
wymiaru odpowiedzialności za naród, Ojczy-
znę, odpowiedzialności za państwo. Zawód 
żołnierza nie może być zawodem takim, 
jak każdy inny. Jest to zawód specyficzny 
i niezwykła w tym rola zarówno Ordynariatu 
Polowego, jak i wszystkich innych naszych 
struktur wychowawczych, aby ta służba 
była w dalszym ciągu służbą, aby ludźmi 
kierowały nie tylko ambicje indywidualne, 
kariera zawodowa, ale także przekonanie 
o tym, że żołnierz rzeczywiście służy” – po-
wiedział Minister Klich w swoim wystąpieniu 
nt. „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a wyzwa-
nia duszpasterskie Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego”. 
Minister Klich, laureat medalu Milito pro 
Christo, który otrzymał m.in. za oddanie 
w pełnieniu służby wojskowej w duchu umi-
łowania Ojczyzny i Sił Zbrojnych Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej oraz za działania, które 
znacząco zaważyły na podniesieniu bezpie-
czeństwa żołnierzy pełniących służbę w kra-
ju i poza jego granicami, podkreślił w swoim 
referacie znaczenie Ordynariatu Polowego 
w wychowaniu i kształtowaniu postaw żoł-
nierzy. Stoją przed nim wielkie wyzwania. 
„Źródłem tych wyzwań są zarówno zmiany 
w samej armii i obszarze jej działania, jak 
i zjawiska mające szerszy wymiar, jak cho-
ciażby laicyzacja zamożnych społeczeństw, 
rozwój konsumpcjonizmu czy też dominacja 
nowoczesnych technologii, zwłaszcza infor-
matycznych” – powiedział minister.
I dodał: „Przyszłości Sił Zbrojnych nie można 
sobie wyobrazić bez Ordynariatu Polowego 
i chciałbym przedstawić w kilku punktach 
zadania, jakie przed nim stawiam. Po pierw-
sze, sam Ordynariat musi dostosować swoje 
struktury do nowych struktur i rozmieszcze-
nia 100-tysięcznej armii. Po drugie, w związ-
ku z wprowadzeniem służby zawodowej, 
zmienia się radykalnie horyzont czasowy od-

działywania na żołnierzy. Nie jest to praca na 
krótki dystans...”. 
Minister zaznaczył, że przynosi to wiele no-
wych zadań, m.in. konieczna będzie opieka 
nad rodzinami tych żołnierzy.  Szef resortu 
mówił o trosce o trwałość rodziny, o rozwój 
dzieci i pomocy dla potrzebujących wsparcia 
duchowego. Szczególnej pomocy wymagają 
rodziny, które oczekują na powrót swoich 
mężów i ojców z misji zagranicznych, bo 
przecież „misje są coraz dłuższe i stają się 
coraz trudniejsze”. 
„Mam także nadzieję, że parafie wojskowe 
staną się centrami życia społecznego i kultu-
ralnego w garnizonach, a kapelani wojskowi 
przyjaciółmi, a jednocześnie autorytetami 
miejscowej społeczności. Rodzi się wielka 
szansa na pogłębienie oddziaływań Ordy-
nariatu i stanie się przeciwwagą dla kultury 
masowej” – powiedział. 
Minister Klich zachęcił także do angażowa-
nia się w dzieła charytatywne i akcje społecz-
ne: „Czyny będą świadczyły o tym, jak wy-
gląda współpraca pomiędzy środowiskiem 
wojskowym a cywilnym. W mojej opinii takie 
działania będą przynosiły również dodatko-
we korzyści wojsku, bowiem będą zapobie-
gać jego alienacji ze społeczeństwa. Jest to 
zagrożenie całkiem realne w wypadku profe-
sjonalizacji WP”.
Minister wyraził swoje zadowolenie, że 
przedmiotem obrad synodu są nowoczesne 
techniki przekazu oraz sposób wykorzystania 
Internetu: „Mam nadzieję, że synod pod tym 
względem przyniesie nowe spojrzenie także 
na technologie”.
Na koniec jeszcze raz podkreślił, jak trudne 
i wymagające są misje zagraniczne zarówno 
od samych żołnierzy, jak i kapelanów: „Mam 
nadzieję, że to będzie ten zasadniczy punkt, 
na którym skoncentruje się uwaga wszyst-
kich, którzy są zaangażowani w działalność 
duszpasterską. Mam również nadzieję, że 
nasza obecność w misjach będzie oznaczała 
także nowe wyzwania dla Caritasu Ordyna-
riatu Polowego i również Caritas przystosuje 
się do tych nowych wyzwań”. 
Szef resortu przyjął podziękowania ze strony 
Ordynariatu Polowego za możliwość dyspo-
nowania środkami społecznego przekazu 
w swojej działalności duszpasterskiej; Dwu-
tygodnika Ordynariatu Polowego „Nasza 
Służba”, portalu internetowego ordynariat.
pl, który funkcjonuje na serwerze wojsko-
wym oraz umożliwienie szerokiej działalności 
Caritas Ordynariatu Polowego, która oprócz 
akcji charytatywnych i humanitarnych wy-
daje materiały audio i audiowizualne, czego 
przykładem jest m.in. album z płytą DVD 
„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”.
Jak głosić Ewangelię pokoju, wykorzystując 
środki społecznego przekazu? – nad tym 
zagadnieniem pochylił się w swoim wystą-
pieniu kolejny prelegent ks. dr Józef Kloch, 

rzecznik prasowy KEP, przedstawiając referat 
nt. „Kościół wobec Internetu”.
W przejrzysty sposób ukazał nowe możliwo-
ści dotarcia z Dobrą Nowiną do współcze-
snego człowieka, wykorzystując nowoczesne 
technologie informatyczne. Internet prze-
kracza granice państw i narodów, daje użyt-
kownikowi poczucie anonimowości i tym 
samym ułatwia przełamanie wewnętrznych 
oporów, aby poprosić kapłana o duchowe 
wsparcie i pomoc. Dotyczy to szczególnie 
osób młodych oraz ludzi bardzo aktyw-
nych zawodowo, szczególnie działających 
w branży biznesowej. Presja w tym zawodzie 
jest tak ogromna, że obniża się odporność 
psychiczna człowieka i część osób działają-
cych w tej branży jest na granicy załamania 
nerwowego.
Dzisiejsze możliwości technologiczne po-
zwalają na większą interaktywność użytkow-
ników Internetu, którzy jednocześnie mogą 
stać się autorami tekstów, redaktorami 
i czytelnikami. Pozwala to na głębsze zaan-
gażowanie i tym samym większe oddziały-
wanie świata wirtualnego na rzeczywistość 
człowieka.
Płk Zbigniew Podosek, Komendant Centrum 
Zarządzania Systemami Teleinformatycz-
nymi,  wygłosił referat nt. „Wojsko wobec 
Internetu”. Na wstępie przypomniał, że 
w przyszłym roku Internet w Polsce będzie 
obchodził 20. rocznicę istnienia.
Zanim Internet zaczął realnie funkcjonować 
jako globalna sieć, idea rozległej sieci do 
przesyłania informacji pojawiła się w litera-
turze fantastycznej w 1945 r. Płk Podosek 
przedstawił kalendarium rozwoju Internetu. 
W 1957 r. ZSRR zainstalował w przestrzeni 
kosmicznej pierwszego satelitę. W odpowie-
dzi na ten ruch, Departament Obrony USA 
utworzył Agencję ARPA (Advanced Research 
Project Agency) zajmującą się przesyłaniem 
informacji.
Pierwsza sieć, którą tworzyły cztery węzły, 
powstała w 1969 r. We wczesnych latach 70- 
tych na zamówienie Departamentu Obrony 
USA powstała sieć komputerowa ARPANET. 
Była prototypowym wdrożeniem sieci pakie-
towej, na podstawie którego opracowano 
protokół IP (Internet Protocol), a następnie 
ściśle powiązanych ze sobą protokołów TCP/
IP. Sieć ta uważana jest za poprzedniczkę In-
ternetu.
Płk Podosek porównał szybkość pozyskiwa-
nia przez Internet użytkowników z innymi 
mediami. Liczbę 50 mln. odbiorców Internet 
osiągnął w ciągu 7 lat, czterokrotnie szybciej 
niż radio. Kolejnym tematem wystąpienia 
płk. Podoska był rozwój Internetu w Polsce. 
W 1991 r. powstała w Polsce pierwsza dome-
na pl., a pierwszy e-mail został wysłany z Wy-
działu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1995 r. zaczął działać pierwszy portal in-
ternetowy Wirtualna Polska., a już w 1996 r. 
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Opiekun chorych u Ojca Świętego
Ksiądz pułkownik Marian Kmiecikowski, wieloletni Kapelan Szpi-
tala WAM na Szaserów w Warszawie, oddany bez reszty dla cho-
rych i cierpiących, w środę trzeciego lutego został przyjęty na 
osobistym spotkaniu przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas 
Audiencji Generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie. 

Ks. Pułkownik ofiarował w darze Ojcu Świę-
temu Obraz Matki Bożej, logo Ordynariatu 
Polowego i osobisty list. 
– To dla mnie wielki dzień. Dziękuję Bogu 
za to, że mogłem dostąpić tego zaszczytu 
i ucałować pierścień Następcy Świętego Pio-
tra i Głowy Świętego Kościoła Rzymskiego 
– powiedział ks. Marian Kmiecikowski.
– Mój pobyt w Rzymie zbiegł się z Rokiem 
Kapłańskim, tak szczególnym dla wszyst-
kich kapłanów. To spotkanie odbieram jako 
swoistą nagrodę za moją posługę kapłańską 
i kapelańską – podkreśla.
– Przybyłem do Rzymu aby odbyć rekolekcje 
dziękczynne za powołanie mnie do służby 
kapłańskiej i za 46 lat posługi dla Świętego 

Kościoła oraz Ordynariatu 
Polowego. Przez te wszyst-
kie lata starałem się za-
wsze na pierwszym miej-
scu stawiać sprawy Boskie, 
a dopiero potem ziemskie. 
I głosić prawdę Ewangelii.
Ojciec Święty tego dnia 
przyjął na osobistą rozmo-
wę jeszcze jednego Polaka, 
artystę muzyka z Warsza-
wy – Emanuela Bączkow-
skiego.
Poprzedniego dnia – dru-
giego lutego w święto Matki Bożej Grom-
nicznej – ks. Marian uczestniczył w Uro-

czystych Nieszporach pod prze-
wodnictwem Ojca Świętego, 
w Bazylice Świętego Piotra w 
Watykanie. To szczególne nabo-
żeństwo zjednoczyło tego dnia 
wspólnotę osób konsekrowa-
nych z całego świata. 
Na zakończenie swoich rekolek-
cji ks. Kmiecikowski wspólnie 
z księżmi pracującymi w Watyka-
nie odprawił Mszę św. w Grotach 
Watykańskich, w Kaplicy Polskiej. 
Zbiegło się to, z przekazaniem 
jako wotum wdzięczności Jano-
wi Pawłowi II rzeźby przedsta-
wiającej głowę Chrystusa artysty 
warszawskiego prof. Jerzego No-
wickiego. 
Po odśpiewaniu „My chcemy 
Boga” Księża oraz zgromadzeni 
wierni udali się do grobu Ojca 
Świętego Jana Pawła II, aby po-
modlić się i dokonać aktu prze-
kazania rzeźby bezpośrednio na 
płytę grobu. 
– Modlitwa przy grobie naszego 
wielkiego Polaka jest ogrom-
nym przeżyciem – wspomina 

ks. Kmiecikowski. Towarzyszy mi tam zawsze 
wzruszenie i medytacja nad wielką tajemni-
cą Świętych Obcowania. Ojciec Święty jest 
z nami. Codziennie czujemy jego pomoc. 
Polećmy wszyscy Ojcu Świętemu nasze życie, 
jestem przekonany że On nam zawsze do-
pomoże.
– Gdy odprawiałem Mszę św. w Grotach Wa-
tykańskich nie mogłem nie przywołać myśli 
o Polsce i rodakach. Modliłem się również 
w intencjach Biskupa Polowego i wszystkich 
kapelanów Ordynariatu Polowego. Przecież 
to my kapelani, walczymy dla Chrystusa. 
Milito pro Christo. 
– Posługa w szpitalu, codzienne obcowanie 
ze śmiercią, trud pokonywania ogromnych 
odległości z oddziału na oddział, a przede 
wszystkim codzienne głoszenie Słowa Bo-
żego, udzielanie Sakramentów, Komunii 
Świętej, jeszcze bardziej zjednoczyła mnie 
z wielką tajemnicą powołania do służenia 
drugiemu, przez oddanie się Chrystusowi 
w Kapłaństwie – podkreśla ks. Kmiecikow-
ski. – Trzeba umieć współcierpieć z Chrystu-
sem poprzez Kapłaństwo i tym dzielić się 
z ludźmi cierpiącymi. Wtedy praca Kapela-
na Szpitalnego jest piękna, pomimo trudu 
– dodaje.

eb/kes

TP SA uruchomiła modemowy dostęp do In-
ternetu.
Głównym tematem wystąpienia płk. Podo-
ska było zastosowanie Internetu w wojsku.
Instytucja, którą kieruje płk Podosek wyko-
nała 200 serwerów www. 
Wśród nich jest portal internetowy www.
ordynariat.pl. Z analizy wykresów statystyki 
odwiedzin poszczególnych stron wynika, że 
strona Ordynariatu sytuuje się w czołówce 
wszystkich stron internetowych wojskowych 
i liczba odwiedzających wykazuje tendencję 
rosnącą.
Specjalista od informatyki w wojsku omówił 
także funkcjonowanie Internetu w ramach 

Wojska Polskiego. We wnioskach końcowych 
płk Podosek wskazał na utrzymywanie cią-
głego dostępu do Internetu oraz archiwizo-
wanie danych. 
Autorami referatów, wygłoszonych lub 
przekazanych do dokumentacji synodalnej, 
byli również: Biskup Polowy WP gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski nt. „Środki spo-
łecznego przekazu w służbie nowej ewan-
gelizacji i pokoju”, Krzysztof Wiatrzyk nt. 
www.ordynariat.pl. Spojrzenie użytkownika, 
ks. dr Wojciech Tarasiuk nt. „Studia z ko-
munikacji społecznej na papieskich uniwer-
sytetach w Rzymie”, ks. kmdr dr Leon Szot, 
„«Nasza Służba» jako medium służące po-

mocą duszpasterstwu wojskowemu”, ks. płk 
SG dr Zbigniew Kępa „Informatyka w służbie 
duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego”;  ks. mjr Paweł Piontek „Dusz-
pasterstwo wojskowe w świecie cyfrowym 
– analiza i implementacja «Orędzia Benedyk-
ta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Spo-
łecznego» Przekazu” oraz ks. mgr ppłk Jan 
Osiński „Ograniczenie wolności słowa wyni-
kające z pełnienia służby wojskowej”. 
Materiały i sprawozdania synodalne uka-
zują się na stronie internetowej Ordyna-
riatu Polowego WP w odnośniku „Synod”. 
(http://www.ordynariat.pl/pl/377.html )

at/jes

Rzeźba prof. Nowickiego, którą poświęcił ks. Marian w Grotach 
watykańskich

Ks.płk Marian Kmiecikowski podczas składania Homagium Ojcu Święte-
mu. Obok stoi E. Bączkowski
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Eucharystię, we Wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes, sprawowali m.in.: Prowincjał Zgro-
madzenia Słowa Bożego, o. Andrzej Danile-
wicz, Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału 
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk, Dyrektor Biu-
ra Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
przy Sekretariacie KEP, ks. Józef Kubicki TCh, 
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji 
ds. Misji Episkopatu Polski, ks. dr Marek Ga-
łuszko oraz kapelani Ordynariatu Polowego. 
W uroczystej koncelebrze wzięli udział rów-
nież chorzy kapłani m.in. ks. prał. Józef Urcus 
z Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Remberto-
wie i ks. dr Krzysztof Wolski. Z chorymi wspól-
nie modlili się przedstawiciele Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia i władze szpitala 
z dyrektorem WIM gen. bryg. doc. dr. hab. 
n. med. Grzegorzem Gielerakiem.
Ks. Marek Kwieciński podziękował Ordy-
nariuszowi Wojskowemu za podniesienie 
29 stycznia 2010 r. duszpasterstwa w WIM 
do rangi parafii. Przedstawił w skrócie losy 
duszpasterstwa wojskowego w szpitalu na 
Szaserów. „Od czasu otwarcia Centralnego 
Szpitala MON w 1964 r. kapelani wojsko-
wi przyjeżdżali do chorych na indywidual-
ne wezwania z Kościoła Garnizonowego 
przy ul Długiej” - mówił ks. kapelan. „Gdy                 
21.01.1991 r. przywrócono Ordynariat Po-
lowy WP, ustanowiono kapelana na stałe 
oddelegowanego do posługi chorym i per-

sonelowi przy kaplicy, funkcjonującej już od         
12.01.1991 r. Poświęcił ją Ksiądz Prymas 
Polski Kardynał Józef Glemp, dedykując św. 
Rafałowi Kalinowskiemu.
W Słowie Bożym, skierowanym do wier-
nych, Biskup Płoski podkreślił: „Sakramen-
tu namaszczenia chorych nie możemy po-
traktować, jako magicznej sztuczki, która 
zawsze przyniesie spodziewany efekt; to 
nie krem, który wygładzi każdą zmarszczkę 
albo pigułka uśmierzająca każdy ból, czy 
„superproteza”, dzięki której śmiało będzie 
można ćwiczyć gimnastykę artystyczną”. 
I dodał: „Tak naprawdę, to sam Chrystus, 
który schodzi z własnego krzyża, podchodzi 
do nas umęczony i pobity, słaniający się na 
nogach, by pomóc nam dźwigać krzyż, by 
pomóc nam przemieniać nasz krzyż cierpie-
nia i smutku, na podobieństwo Jego krzyża 
chwały i zwycięstwa”. 
„Jeżeli człowiek, przez akt swojej woli i ro-
zumu, znosi cierpienie w miłości, wtedy, 
jako członek Mistycznego Ciała Chrystusa, 
staje wobec własnego „współuczestnictwa” 
w dziele zbawienia. Można powiedzieć, że 
staje się drugim Chrystusem, w Chrystusie... 
Właśnie dlatego, chorzy są prawdziwym 
skarbem Kościoła” – mówił dalej Biskup.  
W homilii znalazły się również rozważania 
o istocie powołania lekarza i pielęgniar-
ki: „Słowo służba jest najwłaściwsze dla 
uchwycenia istoty pracy lekarza. Służba 

Nie zmarnować łaski krzyża
„Bać się i zostać, skoro Ciebie bolało” – te słowa Ks. Jana Twardowskiego usłysze-
li w Wojskowym Instytucie Medycznym, 11 lutego, chorzy i „miłosierni Samary-
tanie”, którzy im towarzyszą. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego w WIM miał 
szczególny przebieg. W Kaplicy szpitalnej p.w. św. Rafała Kalinowskiego odbyła 
się uroczystość ustanowienia parafii i dekanatu przy WIM oraz objęcia urzędu 
przez nowego proboszcza i dziekana w osobie ks. ppłk. prał. Marka Kwiecińskiego.  
Mszy św. koncelebrowanej w intencji chorych i personelu medycznego, połączo-
nej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, przewodniczył Biskup Polo-
wy Tadeusz Płoski. 

musi stanąć ponad wszystkim. Tylko rzetel-
na służba człowiekowi choremu sprawi, że 
praca lekarza będzie prawdziwym powoła-
niem, dostrzeganym z szacunkiem również 
przez innych”.
Na zakończenie homilii Biskup przypomniał 
istotę służby kapłana przy chorym, w związ-
ku z trwającym Rokiem kapłańskim: „Kapłan 
przy łożu boleści chorego reprezentuje sa-
mego Chrystusa, Boskiego Lekarza… W oso-
bie kapłana jest zatem obecny przy chorym 
sam Chrystus, który przebacza, uzdrawia, 
pociesza, bierze za rękę i mówi: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby umarł, żyć będzie.
Biskup poprosił też o ofiarowanie cierpienia 
w intencji świętości kapłańskiej oraz beatyfi-
kacji i kanonizacji Jana Pawła II. 
„Módlcie się także za mnie! Jako kapłan 
i Biskup liczę na Waszą modlitwę i ofiarę 
cierpienia, abym mógł jak najlepiej i w bo-
jaźni Bożej wypełnić zadanie Biskupa Polo-
wego powierzone mi przez Ojca Św. Ze swej 
strony zapewniam o mojej gorącej modli-
twie w Waszych intencjach. Wraz z moimi 
współpracownikami w Kurii Polowej, w go-
dzinie modlitwy „Anioł Pański”, modlimy się 
każdego dnia słowami Benedykta XVI” – po-
wiedział  Ordynariusz.
Dyrektor WIM gen. bryg. Grzegorz Gielerak 
na zakończenie uroczystości podziękował 
Biskupowi Płoskiemu za tak zaszczytne wy-
różnienie szpitala i ustanowienie parafii.
Jak co roku w Dzień Chorego, po Mszy św., 
Biskup Płoski odwiedził chorych, udzie-
lając im pasterskiego błogosławieństwa. 
W tym roku spotkał się z  małymi pacjen-
tami w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergo-
logii Dziecięcej. Dzieci zostały obdarowane 
zabawkami pluszakami. Towarzyszący im ro-
dzice otrzymali obrazki Miłosiernego Sama-
rytanina z modlitwą Benedykta XVI na XVIII 
Światowy Dzień Chorego: „Spraw, aby nikt 
nie zmarnował łaski cierpienia duchowego 
lub fizycznego, by Twoja męka nie była dla 
nikogo daremna”.
Dzieci również przygotowały dla gości niespo-
dziankę: kosz kolorowych kwiatów z papieru.  
Biskup Płoski nawiedził też dorosłych pa-
cjentów z Oddziału Kardiologii Nieinwa-
zyjnej i Telemedycyny. Ordynator poprosił 
Ordynariusza Wojskowego o pobłogosła-
wienie nowego pomieszczenia oddziału 
z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.
Bp Płoski spotkał się również z pacjentami, 
żołnierzami z Afganistanu.
Kapłańską posługę chorym w Wojskowym 
Instytucie Medycznym niosą obecnie: ks. 
kan. płk dr Marek Wesołowski, Kapelan Biu-
ra Ochrony Rządu; ks. kmdr Ryszard Pruess, 
Kapelan Straży Granicznej; ks. Artur Samsel, 
wikariusz parafii wojskowej w Rembertowie, 
ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan Wojskowego 
Instytutu Medycyny Lotniczej i ks. Jerzy Ak-
samitowski.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/atFo
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Do końca była wierna swojemu słowu. Przez wstawiennictwo 
Twej Matki, prosimy Cię, Jezu, niech prawdziwie Boża miłość 
przynagla nas do mówienia Bogu: chcę Twoją wolę wypełnić.

STACJA 5
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Przymuszono Szymona, by niósł Twój krzyż. Jego serce napełnio-
ne było buntem. Dopiero, gdy stanęło blisko Twojego Boskiego 
Serca, zaczęła się w nim dokonywać przemiana. Może dzięki tej 
przymusowej pomocy Tobie, odkrył Twoją odkupieńczą miłość.
Jezu, Ty chcesz, abyśmy idąc razem z Tobą zbawiali siebie. Poka-
załeś nam drogę do Ojca. Nikt z nas tej drogi nie może przejść 
sam. Przejdziemy ją, gdy nasze ludzkie pragnienia złączymy 
z pragnieniem Twojego Boskiego Serca. Aby do końca je odkryć, 
musimy dotknąć Twojego krzyża, aby przy nim, tak jak Szymon, 
odczuć bicie Twojego Boskiego Serca.
Spraw, Panie aby rytm Twojego Serca przemieniał nasze serca. Spraw, 
aby nasze ludzkie serca biły rytmem Twojego Boskiego Serca.

STACJA 6
Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Wybiegła z tłumu, by podejść do Ciebie. Otarła Twoją Twarz. Na 
chuście pozostało odbite Twoje Oblicze. Każdy z nas, Panie, po-
winien uczyć się postawy Weroniki, aby odkrywać Twoje Oblicze 
w drugim człowieku, w tym bliskim i tym dalekim.
Będzie to możliwe wtedy, gdy zechcemy, aby Twoje Oblicze wy-
ciśnięte na naszym ludzkim sercu było naszym przewodnikiem. 
Spraw, Panie, niech Twoje oblicze wyryte na naszym sercu pomoże 
nam patrzeć na innych ludzi Twoimi oczyma i oczyma Weroniki.

STACJA 7
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Twój drugi upadek, Panie, to kolejne przyciśnięcie całej ziemi do 
Twojego Serca. Twoja miłość do człowieka i do całego świata 
chce, by cały świat został nią ogarnięty.
Jezu, Ty chcesz, aby miłość, którą umiłowałeś świat, ukazywali 
dziś chrześcijanie, Twoi uczniowie. Spraw, Panie, abyśmy po-
stępowali zgodnie z prawem Twojego Ojca i przyczyniali się do 
przemiany świata w duchu prawdziwej, Bożej miłości.
Jezu, mój Mistrzu, leżący na ziemi, wyśmiewany, kopany, jakże jesteś 
bliski nam. Tyle razy upadasz i tyle razy powstajesz i ukazujesz nam 
absurdalność naszego młodzieńczego zniechęcenia i niedowierzania. 
Panie Jezu, Mistrzu i Nauczycielu ciszy, refleksji i dobrych postano-
wień, tak często jesteśmy sam na sam z Tobą, upadającym i wy-
cieńczonym. Prosimy Cię o łaskę dobrych i trwałych postanowień.

STACJA 8
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Rozważanie prowadzą przedstawiciele rodziców i dzieci pierw-
szokomunijnych

Mama: Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad dziećmi 
waszymi” (Łk 23,28). Twoje cierpienie, Panie, nie przysłoniło 
potrzeb innych ludzi. W głębi Twojego udręczonego serca jest 
miejsce, z którego wypływają pociechy dla innych. Spraw, Panie, 
abyśmy w Twoim Sercu szukali łask potrzebnych do wypełnienia 
naszego życiowego powołania na ziemi. Spraw, Panie, abyśmy 
w głębi Twojego Serca szukali prawdziwej pociechy i zjednocze-
nia z Tobą w Sakramencie Eucharystii, abyśmy umieli pocieszać 
strapionych i uciśnionych, których spotykamy na drogach na-
szego życia. Panie, bądź dla nas umocnieniem w chwilach trud-
nych, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi Twojej miłości.
Dziecko: Panie Jezu, Mój Mistrzu, Ty, wielki i prawdziwy Bóg, 
chciałeś na zawsze pozostać z nami. Przyjąłeś postać Chleba, 
stałeś się Pokarmem na drogę do wieczności dla wszystkich wie-
rzących w Ciebie. Już za kilka tygodni Dzień Pierwszej Komunii 
świętej. Po raz pierwszy nakarmisz nas Chlebem dającym życie. 
Tak bardzo czekamy na ten dzień.

Rozważania Drogi Krzyżowej na I piątek marca 2010 r.
Modlitwa wstępna
Panie Jezu Chryste, dziś w I piątek miesiąca wpatrujemy się w Two-
je Boskie Serce. W Twym sercu zawarte są tajemnice naszego zba-
wienia, pragniemy je rozważać idąc Drogą Krzyżową.
Tak umiłowałeś świat, że wydałeś samego siebie, aby przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do Ojca. Bądź 
z nami, Panie, podczas rozważania tej Drogi Krzyżowej, abyśmy 
nauczyli się Twojego patrzenia na świat, na człowieka, na całe ży-
cie. 
Jezu ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, pragniemy ofiarować Ci to 
rozważanie Drogi Krzyżowej w intencji naszej parafii, a zwłaszcza 
dobrego przeżycia Triduum Paschalnego, w intencji ducha pokuty 
i nawrócenia, aby nasze rodziny były mocne Twoją obecnością. 

STACJA 1
Pan Jezus na śmierć skazany

Jezu, stanąłeś przed sądem człowieka. Stanąłeś przed Piłatem, 
by przyjąć wyrok. Zostałeś skazany na śmierć. Wcześniej ten wy-
rok wydali najwyżsi kapłani – Annasz i Kajfasz. W planach Two-
jego Ojca był przewidziany wyrok skazujący Ciebie.
Pierwszy człowiek – Adam – sprzeciwił się woli Bożej. Ty przy-
szedłeś, aby wypełnić wolę Ojca i naprawić zło, które weszło 
na świat. Twoje Serce całkowicie oddane Bogu Ojcu pragnęło 
otworzyć w duchu miłości drogę powrotu do Domu Ojca, aby 
człowiek mógł znów zjednoczyć się ze Stwórcą. 
Jezu, z miłości do człowieka przyjąłeś wyrok skazujący, byśmy 
pamiętali, że Twoje Serce jest drogą do zjednoczenia z Ojcem.

STACJA 2
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Już nie było innych możliwości, nie było innej drogi. Można było 
tylko tak postąpić. Wziąć krzyż i wejść na drogę śmierci. Śmierć 
na krzyżu, to śmierć buntowników. A Ty Panie głosiłeś prawdzi-
wy pokój, bo głosiłeś miłość nawet do nieprzyjaciół.
Mój Mistrzu, wziąłeś krzyż na swoje ramiona, aby nam pokazać, 
że uciekać nie wolno. Co więcej, trzeba nazwać cierpienie i uczy-
nić krok w stronę krzyża. A my ciągle uciekamy. Tracimy czas, 
choć ciągle mówimy, że nam go brakuje. Każdy ma jakiś krzyż. 
Jeden z buntem, drugi z poddaniem. Jeden z radością, inny ze 
wzgardą. A jak ja biorę swój krzyż?

STACJA 3
Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem

Ciężar krzyża przygniótł Twoje osłabłe ciało do drogi, po któ-
rej szedłeś. W tym momencie Twoje Serce przytuliło ziemię, tak 
jakbyś chciał, Panie, objąć Nim cały świat. Przed wiekami Bóg 
stworzył świat z miłości. Z miłości do człowieka posłał Ciebie, 
aby zostało przywrócone pierwotne szczęście, któremu czło-
wiek się sprzeciwił. 
Twoje Serce pragnęło objąć całą ziemię, bo dla wszystkich ludzi, 
wszystkich pokoleń, wszystkich języków i wszystkich czasów 
podjąłeś się tej drogi, która otwiera nam bramy niebios.

STACJA 4
Pan Jezus spotyka swą Matkę

Trzydzieści trzy lata wcześniej Twoje ludzkie serce współbrzmia-
ło z sercem Matki, gdy Ona oczekiwała Twojego przyjścia na 
świat, liczyła dni, może godziny. Tu, na Drodze Krzyżowej, Wa-
sze serca znów się spotkały. Te dwa serca nie potrzebują słów, 
by wyrazić to, co czują.
Miłość macierzyńska i miłość synowska razem otwierają dro-
gę do Ojca. Maryja, Twoja Matka, była przy Tobie od samego 
początku Twojej misji na ziemi, od chwili narodzin do Twojej 
śmierci na krzyżu, a także po Twojej śmierci. Zostawiłeś nam 
Jezu swoją Matkę, abyśmy tak jak Ona uczyli się wypełniać wolę 
Ojca. Ona pierwsza z ludzi powiedziała swoje bezwarunkowe 
„Tak – niech mi się stanie według słowa Twego”. 
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Wraz z moimi koleżankami i kolegami pragnę wypowiedzieć dziś 
dziecięce: wierzę, kocham i dziękuję. Pragniemy iść przez życie 
tylko z Tobą. Wiemy, że nie jest to łatwe. Dlatego prosimy Cię, 
prowadź nas, umacniaj, pomagaj zło zwyciężać dobrem. Nie do-
puść, aby nasi rodzicie kiedykolwiek płakali z naszego powodu.

STACJA 9
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Po raz trzeci upadasz, Jezu. Trzeci raz tulisz do swego Serca całą 
ziemię, ze wszystkimi jej mieszkańcami. Swoim Sercem ogar-
niasz każdego człowieka, każdego z nas. Podnosisz się, aby do 
końca wypełnić wolę Ojca, któremu chcesz być posłuszny aż do 
śmierci. Spraw, Panie, abyśmy powstawali z grzechów i z czysty-
mi sercami wypełniali wolę Twojego Ojca.
My także przeżywamy różne problemy w naszym życiu. Wyda-
je się nam, że to, do czego dążymy przerasta nasze możliwości. 
Upadamy ciągle w tym samym miejscu. Popełniamy zawsze ten 
sam błąd. To rozczarowuje, zniechęca, napełnia rozpaczą. Ale na-
leży powstać. Jak Jezus. Powstaje, jeden krok, następny. Zaufajmy 
mu. On mówi do każdego z nas: „Wystarczy ci mojej łaski, moc 
bowiem w słabościach się doskonali”. 
Zaufajmy Bogu. W każdej ciężkiej sytuacji, w każdym naszym 
upadku nauczmy się liczyć na Boga. 
Ty zaś Panie – nasz Mistrzu – przymnóż nam wiary, dobroci, mę-
stwa. Naucz nas, w każdej sytuacji przegranej, straconej, z Tobą, 
z mocą Twojej łagodności, do życia powstawać.

STACJA 10
Pan Jezus z szat obnażony

To już koniec Jego drogi. Teraz czeka Go ostatni etap. Śmierć. Żoł-
nierze zdarli szaty przyschnięte do ran, a tłum patrzył pogardliwie. 
Drwił z Jego słabości i klęski. Zdarli z Ciebie Twoje szaty, o które 
za chwilę będą rzucać losy. Stoisz pomiędzy niebem i ziemią na 
oczach bezczelnego tłumu. Upokorzony do granic możliwości.
Człowiek po raz pierwszy poczuł wstyd po grzechu pierworod-
nym. Dlatego nie przestaje skrywać swego ciała, swych uczuć, 
bo drugi człowiek może oszukać, zniewolić, wykorzystać. Nas 
też mogą odrzeć z godności, związać ręce, zamknąć w celi, ale 
tak naprawdę nikt nie może nas pozbawić godności, jeśli jej się 
nie wyrzeczemy sami. Jeśli nie wyrzekniemy się jej dla pieniędzy, 
kariery, źle rozumianej miłości.
Stoi przed nami obnażony Mistrz, odarty z szat, zraniony, a jed-
nak bardzo piękny. Tyle w nim godności, której brakuje nam, 
dobrze ubranym i podziwianym. 
Jezu, zdarto z Ciebie szaty, jednak nie odarto Cię z miłości do 
człowieka. Twoje czyste Serce, kochające każdego człowieka, 
chce nam przypomnieć, czym jest ludzkie ciało. Ciało człowie-
ka jest świątynią, bo w głębi ludzkiego serca zamieszkał Bóg. 
Stojąc upokorzony przed ludźmi przypominasz nam, abyśmy 
patrząc na drugiego człowieka nie patrzyli na jego wygląd ze-
wnętrzny, ale byśmy umieli dostrzegać jego serce.

STACJA 11
Pan Jezus przybity do krzyża

Położyli Go na ziemi i dłonie rozkrzyżowane przybili do belki. Unie-
śli ją w górę, jak rozpięty żagiel. Z przebitych rąk i nóg wypłynęła 
krew. 
Panie Jezu poddany woli Ojca, przyjmujesz jeszcze większy ból, 
który zadają gwoździe rozrywające Twoje ręce i nogi. W tym 
wielkim bólu modlisz się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. W Twoim sercu, tak bardzo udręczonym, jest miejsce na 
tak wielkie miłosierdzie dla ludzi. Naucz nas umiejętności prze-
baczania tym, którzy w jakikolwiek sposób nam zawinią.
Scena ukrzyżowania wpisana jest w życie każdego z nas. Zawsze na 
nowo musimy dać się przybić do krzyża z naszymi wadami, słabościa-
mi, z naszymi grzechami. Tylko wtedy możemy zaznać radości zmar-
twychwstania. Nikt nie może zaprzestać wysiłku duchowej odnowy.

Rozważania Drogi Krzyżowej na I piątek marca 2010 r.
Panie, Mój Mistrzu, nie raz czuję się przybity, przygnębiony. Wy-
daje mi się, że nic już więcej nie mogę zrobić. Ty również mu-
siałeś odczekać kilka godzin od chwili ukrzyżowania do śmierci. 
Panie pomóż nam przybić do Twojego krzyża nasze grzechy, by 
mógł zajaśnieć nad nami blask zmartwychwstania. 

STACJA 12
Pan Jezus umiera na krzyżu

„Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 
Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czy-
nią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 
mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebraj-
skim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawie-
dliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: + Za-
prawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym gło-
sem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych 
słowach wyzionął ducha…” (Mt 23, 33-46)
A teraz Siostry i Bracia uklęknijmy i w ciszy uwielbiajmy Chrystu-
sa za to, że nas zbawił.
Po chwili ciszy: Jezu, oddając swojego ducha w ręce Ojca przy-
pominasz nam, że my także jesteśmy dziećmi Twojego Ojca. Bóg 
jest naszym Ojcem. Spraw, Panie, abyśmy dzięki ofierze, którą za 
nas złożyłeś, rzeczywiście byli dziećmi Ojca, który jest w niebie 
i wypełniali Jego wolę.

STACJA 13
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Józef z Arymatei i Nikodem, uczeni mężowie w tajemnicy chodzący 
za Chrystusem, pozostali do końca. Martwe, zimne ciało zostało 
złożone na rękach Matki. Ona pod krzyżem stała się naszą Matką. 
Matko Bolesna, która stałaś pod krzyżem Syna i z Jego woli 
stałaś się naszą Matką, jakże wtedy musiałaś cierpieć! Jedna ze 
współczesnych matek, która straciła syna, mówi, że jest to rana, 
która nigdy się nie goi. Matko, wytrwałaś na całej Drodze Krzy-
żowej Syna, teraz musisz Go pożegnać. Ale nie na długo, bo 
przecież nie może umrzeć król życia.
Matko Boga, Matko nasza. Módl się za nami grzesznymi, teraz 
– aby nasze życie było piękne, lepsze, bliższe Bogu, abyś kiedyś 
z radością stanęła przy nas w godzinie naszej śmierci.

STACJA 14
Pan Jezus złożony w grobie

Twój grób jest dla nas znakiem i miejscem zadumy. Twój grób 
nie kryje Twojego Ciała. Ono było w nim tylko trzy dni. Ty zmar-
twychwstałeś. 
Panie Jezu: umocnij naszą wiarę w zmartwychwstanie! Ta wiara 
przerasta nasze ludzkie wyobrażenia i myśli. Panie, umocnij wia-
rę naszą! I obudź w nas pragnienie dążenia do życia wiecznego 
w zjednoczeniu z Tobą. 
Spraw, Panie, abyśmy tu na ziemi trwali w łasce uświęcającej, a przez 
częste korzystanie z sakramentu pokuty, który jest zmartwychwsta-
waniem z grzechów naszych, zostali napełnieni Twoim pokojem.
Módlmy się, abyśmy nigdy nie tracili wiary w zmartwychwsta-
nie. Bo ono jest nadzieją w naszej beznadziejności.
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Cała świętość jest w pokorze

Postanawia sobie w myślach, że celowo 
dość mocno przytrzyma opłatek w swych 
palcach, aby przekonać się osobiście, czy 
zjawisko powtórzy się. Gdy nadchodzi ta 
chwila, powoli podchodzi w stronę leżącej 
na łóżku kobiety trzymając mocno Najświęt-
szy Sakrament. Gdy jego dłoń niosąca opła-
tek jest już w odległości około dwudziestu 
centymetrów od niej, hostia nagle w ta-
jemniczy sposób opuszcza zaciśnięte palce 
księdza i pojawia się w ustach pobożnej 
kobiety. Wszystko trwa bardzo krótko, ale 
wprawia w prawdziwe osłupienie i zachwyt 
wszystkich uczestniczących w tej Euchary-
stii. Kapłan stara się zrozumieć to, co się 
wydarzyło. Uświadamia sobie, że w istocie 
wszystko, co mu opowiadano na ten temat 
jest prawdą. W każdej konsekrowanej hostii 
jest rzeczywiście obecny Pan Jezus, który 
śpieszy do dusz szczególnie umiłowanych 
w tak tajemniczy i niezwykły sposób.

Uratować zagrożony świat

Kim jest ta kobieta, którą za życia jak się sza-
cuje odwiedziło ponad sto tysięcy osób. Co 
ich do niej przyciągało? Z pewnością fakty, 
które wzbudzały podziw i niedowierzanie. 
Czy można na przykład nie jeść, nie pić i nie 
spać przez ponad 50 lat? Podobno człowiek 

bez jedzenia mógłby wytrzymać ok. 40 dni, 
bez picia już znacznie mniej, ale bez snu nie 
dałby rady przetrwać tygodnia. Tymi darami 
obdarowuje Pan Jezus jednak tylko wybrane 
osoby.
Do takich należała z pewnością, zmarła sto-
sunkowo niedawno we Francji, Marta Robin 
(1902–1981) – prawdziwa święta. Nie mo-
gła zupełnie nic jeść, ani pić z powodu za-
niku odruchów przełykania. Pan Jezus ode-
brał jej nawet sen, aby w odpoczynku nie 
znajdowała ukojenia, ale wszystko przyjęła 
z wdzięcznością. Została obdarzona wielo-
ma łaskami, w tym stygmatami.
Trzeba dodać, że od czwartku do niedzieli 
bezustannie cierpiała męki, jakich doświad-
czył sam Chrystus. Krew ciekła nieustannie 
z jej ran, a zwłaszcza z oczu. Dodatkowo 
doznawała licznych napaści od Złego du-
cha, który nawet na oczach niektórych osób 
niemiłosiernie zadawał jej ból. Przez ponad 
pięćdziesiąt lat, z podkurczonymi nogami, 
nie mogąc się nawet poruszyć bez pomocy 
innych osób, pozostaje w łóżku całkowicie 
sparaliżowana. Zachowuje jednak jasność 
umysłu.
Rozmowa z nią jest zawsze bardzo interesu-
jąca i przynosi odpowiedzi na wiele pytań, 
z którymi przybywają do niej ludzie z całej 
Francji. Są wśród nich duchowni i świeccy, 
mężowie stanu, biskupi, dziennikarze i pro-

ści ludzie Przyjeżdżają także ateiści, któ-
rzy po spotkaniu z Martą Robin często 

nawracają się. Mało tego, zdarzają 
się przypadki, że niektórzy z nich 

nawet wstępują do klasztorów, 
poświęcając się życiu konse-
krowanemu.
Gdy już od wielu lat Marta 
Robin nic nie je, nie pije, nie 
śpi i jest całkowicie sparaliżo-
wana, ofiarowuje Panu Bogu 
ostatnią rzecz, która Jej po-
została – oczy. Ma to miejsce 
w czasie wybuchu II wojny 
światowej we wrześniu 1939 r. 
Jej prośba zostaje wysłuchana 
i Marta traci wzrok. Pozostaje 
niewidoma aż po kres swoich 
dni. Uczyniła to, aby ratować 
zagrożony świat.

Dla zatwardziałych
i sceptycznych… 

Pan Jezus powierzył Marcie 
misję zakładania tzw. „Ognisk 

Miłości”. Powiedział Jej: „To będzie schro-
nieniem w wielkich nędzach ludzi, któ-
rzy przyjdą z nich zaczerpnąć pociechę 
i nadzieję … niezliczeni grzesznicy przyjdą 
zewsząd, przyciągnięci przez moją Matkę 
i przeze Mnie, szukać tutaj uzdrowienia 
ze swych boleści dzięki mojemu boskiemu 
przebaczeniu. Chcę, żeby dzieło to było jak 
ognisko promieniujące Światłem, Miłością 
i Miłosierdziem… jak oaza ożywiająca dusze 
dobrej woli, dusze zatroskane i zniechę-
cone, grzeszników zatwardziałych i scep-
tycznych… Dom mojego serca otwarty dla 
wszystkich…”.
Są to katolickie wspólnoty ochrzczonych 
kobiet i mężczyzn, których zadaniem jest or-
ganizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz 
dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 
70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce.
W zakładaniu „Ognisk Miłości” pomaga 
Marcie Robin Ks. Finet, którego w tym celu 
wyznaczył sam Pan Jezus. Ujrzała go dużo 
wcześniej niż się u Niej zjawił tj. w czasie jed-
nego z widzeń. W trakcie pierwszego spo-
tkania opowiada mu o zdarzeniach sprzed 
sześciu lat, o których wiedział tylko on sam. 
Dotyczyły one jego udziału w prowadzeniu 
akcji ratowniczej i posługi duchowej, gdy 
w jednej z wiosek obsunęła się ziemia. Mówi 
mu również, że wówczas Pan Jezus przedłu-
żył jego życie tylko dlatego, aby zajął się 
tworzeniem „Ognisk Miłości”. Robi to na 
nim olbrzymie wrażenie. 

Taki ciężar może unieść
tylko wielka miłość

Marta Robin umiera 10 lutego 1981 r. 
w wigilię święta Matki Bożej z Lourdes. Na 
pogrzebie obecnych było 5 biskupów i 250 
księży.
Na koniec zadajmy sobie pytanie: jaką trze-
ba mieć odporność, jaką cierpliwość, jaką 
wytrwałość, aby można było udźwignąć tak 
wielkie cierpienie? Taki ciężar może unieść 
jedynie wielka miłość… Wówczas największe 
cierpienie nie jest już tylko samym cierpie-
niem, ale ma swój głęboki sens, jest darem 
najcenniejszym, jest łaską. W istocie każde 
cierpienie to tak naprawdę przejaw nieskoń-
czonej miłości Boga względem człowieka. 
Pan bowiem przychodzi ze swymi łaskami 
tylko do dusz pokornych, a taką właśnie 
duszą była Marta Robin. W swej ogromnej 
pokorze przyjęła wszystko z wdzięcznością, 
chociaż nie było to łatwe. O Marcie Robin 
możemy śmiało powiedzieć, że Jej świętość 
wynikała z ogromnej pokory, znajdującej 
źródło w bezgranicznym zawierzeniu Bożej 
Opatrzności. A jaka jest nasza pokora wzglę-
dem Pana Boga?

mjr SG Jerzy Misiewicz

W jednej z małych miejscowości na południu Francji w prywatnym mieszkaniu 
sparaliżowanej, przykutej do łóżka kobiety odprawiana jest  Msza Św. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, ale ksiądz, który ją sprawuje czeka w napięciu na moment 
udzielania Komunii Św. Wie z opowiadań swych kolegów, że w tej szczególnej 
chwili nie można utrzymać hostii, która „wyrywa się” z rąk kapłana i w tajemniczy 
sposób wędruje do ust chorej.

Marta Robin – żyła tylko Eucharystią 
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Niebanalne
życiorysy

Guido (lub Guidoli-
no) da Pietro urodził 
się około 1400 roku 
w Castello Vecchio 
w Mugello (Toskania). 
W młodym wieku 
uczył się malarstwa 
we Florencji. Kiedy 

w wieku 20 lat odczuł powołanie do życia 
zakonnego, wstąpił do zreformowanego 
konwentu dominikanów w Fiesole, który nie-
dawno wybudował bł. Jan Dominici. Około 
1420 roku otrzymał od niego habit oraz to 
samo imię. Śluby złożył około 1425 roku.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich był 
dwa razy wikariuszem swojego konwentu, 
a następnie jego przeorem. Wiernie wypeł-

niał swoje obowiązki zakonne, a w swoich 
dziełach malarskich przekazywał braciom 
i wiernym Boże tajemnice, które kontemplo-
wał na modlitwie i w czasie studium świętej 
prawdy. Wezwany do Rzymu przez papie-
ża Eugeniusza IV, wymalował dwie kaplice 
w kościele św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. 
Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdo-
bił jego prywatną kaplicę i prywatny apar-
tament (1445-1449). Pracował także w Kor-
tonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) 
i w katedrze w Orvieto (1447 r.).
Gdy zawakowało biskupstwo florenckie, 
Eugeniusz IV zaproponowano jego objęcie 
Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby nie mu-
siał przyjmować tego obowiązku. „Był nie 
mniej znakomitym malarzem, jak i miniatu-

Błogosławiony Jan z Fiesoli – Fra Angelico, prezbiter

rzystą, i niezwykle przykładnym mnichem” 
– zapisał Giorgio Vasari. Jego głównym 
źródłem natchnienia było Pismo Święte. Był 
człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i 
pokornym. Także jego malarstwo jest peł-
ne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem 
proste. Ze względu na to, że umiał połączyć 
cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydo-
mek Beato Angelico – anielski. Szeroko roze-
szła się sława jego świętości i talentu.
Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku, 
w konwencie Santa Maria sopra Minerva, 
gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki znaj-
duje się jego grób z marmurową podobizną. 
Beatyfikowany został przez Jana Pawła II 
w 1982 roku. W Polsce jest patronem histo-
ryków sztuki.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Choroba i zwią-
zane z nim cier-
pienie są częścią 
naszego życia. 
Doświadczenie 
choroby jest mo-
mentem, w któ-

rym możemy się „zatrzymać”, wyjść 
z rytmu codziennego życia i pomyśleć 
o sprawach najważniejszych. W tej re-
fleksji niezwykle cenne są świadectwa 
wiary ludzi chorych zawarte w książce 
„Wiara pomogła mi żyć”. 
 
Świadectwa pacjentów Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Opolu i Opolskim 
Centrum Onkologicznym zebrał kapelan 
szpitalny ks. Józef Tarnawa SJ. Jak zauważa,  
ludzie w szpitalu „oczekują pomocy ze stro-
ny lekarza, rodziny, a także kapłana”. Opie-
rając się na swych długoletnich doświad-
czeniach w duszpasterstwie ludzi chorych, 
podkreśla, że choroba, cierpienie zbliżają 
ludzi do Boga, otwierają go na świat warto-
ści duchowych. Ks. Tarnawa przytacza słowa 
młodej dziewczyny, Elżbiety, która zacho-

Wiara pomogła mi żyć…

rowała na postępujący paraliż kręgosłupa. 
Leżała już dłuższy czas „przykuta” do łóżka, 
z jej ust nie padło żadne słowo skargi, mimo, 
że wyrzekła się jej najbliższa rodzina. W jej 
sercu nie było urazy, czy żalu do kogokol-
wiek. Nie była załamana swą bezsilnością, 
kalectwem i brakiem nadziei na powrót do 
zdrowia. „Powtarzała słowa, którymi kiero-
wała się w całym swoim życiu: Plany Boże, 
są zawsze planami miłości, chociaż prowa-
dzą przez krzyż”. 
 
Zdaniem kapelana dla wielu chorych pobyt 
w szpitalu dokonuje całkowitego przewar-
tościowania ich dotychczasowego życia. 
Zmieniają oni pogląd na świat, cierpienie 
i śmierć. Liczni odnajdują wewnętrzną rów-
nowagę i pokój, poczucie sensu swego ży-
cia oraz odnajdują właściwy obraz samych 
siebie. 
Świadectwa osób chorych – ludzi zarówno 
wykształconych, jak i prostych – pomagają 
nam spojrzeć na kwestię choroby i śmierci 
przez pryzmat wiary. „Nie boję się śmierci, 
gdyż całe moje życie powierzyłam Panu Bogu 
i wierzę, że On mnie szczęśliwie doprowadzi  

do samego końca. (...) Z wiarą człowiek żyje 
bez obaw i lęku o swoją przyszłość. Nale-
ży ona do Boga i On sam wie najlepiej, jaką 
każdemu wyznaczyć drogę życia i określić 
czas jego pobytu na Ziemi” – pisze chora 
na nowotwór Maria (71 lat). Książka zawie-
ra także świadectwa pielęgniarek i lekarzy. 
Wyznają oni, że ludzie wierzący, czerpią siłę 
do walki z chorobą z modlitwy, z codzien-
nej Komunii św. „Z przekonaniem mogę 
powiedzieć, że ludzie wierzący umierają 
w spokoju, pogodzeni ze swoim losem, in-
nymi ludźmi i ze światem” – napisała Ewa, 
pielęgniarka z 20-letnim stażem pracy. 
„Nadzieja widzi bowiem dalej, miłość głę-
biej, a wiara – inaczej” – czytamy we wstępie 
autorstwa abpa Alfonsa Nossola. Nadzieja 
pozwala spojrzeć poza chorobę i śmierć, 
miłość pozwala zrozumieć sens cierpienia, 
a wiara daje moc do trwania przy Bogu. 

Tytuł: Wiara pomogła mi żyć. Świadectwa 
dotkniętych chorobą oraz osób im pomaga-
jących. Zebrał i opracował: ks. Józef Tarnawa 
SJ. Wstęp: abp Alfons Nossol. Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2009, ss. 331. 

Myœli
nieprzedawnione

„Wielki Post jest po to, żeby karmić swoją duszę, 
żeby się nie wyziębiała, nie chorowała, 

nie chudła i nie wariowała”.
ks. Jan Twardowski
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W cieniu i blasku krzyża cz.3

Jest rok 1939. Nad Polską gromadzą się 
czarne chmury; zagrożenie wojną staje się 
coraz bardziej realne.
W Wielki Piątek, 7 kwietnia 1939 r. na Jasnej 
Górze Władysław Gurgacz dokonuje aktu  
ofiarowania swojego życia za Ojczyznę. Tej 
przysiędze pozostaje wierny przez 10 lat.
Bliska mu duchowość ignacjańskiej ascezy 
sprawia, że podejmuje decyzję o wstąpieniu 
do zakonu jezuitów.
W 1942 r. przybywa na Jasną Górę, by 
w dniu św. Bartłomieja Apostoła, 24 sierpnia 
w kaplicy jasnogórskiej, z rąk ks. bp. Teodora 
Kubiny przyjąć święcenia kapłańskie.
Jesienią 1942 r. zakonnik zapada na zdrowiu. 
Poddaje się kuracji, znajdując tymczasem 
schronienie w Kamiennej koło Wiślicy, w ma-
jątku Adama i Ludwiki Grabkowskich, któ-
rych dwór jest azylem dla osób ukrywających 
się przed okupantem. W kaplicy dworskiej ks. 
Gurgacz wygłasza kazania, rekolekcje. Maluje 
obrazy o tematyce religijnej sygnowane ini-
cjałami SM – Sługa Maryi. Ten wielki czciciel 
Matki Bożej przyjmie po wojnie pseudonim 
konspiracyjny „Sem” (serwus Mariae).
Choroba postępuje i ks. Władysław Gurgacz  
trafia w kwietniu 1945 r. do szpitala w Gor-
licach. Tutaj oddaje siebie i cały szpital pod 
opiekę Matki Bożej, bo tylko z Jej pomocą 
mogą się dokonać cuda nawróceń i uzdro-
wień. Jest bowiem nie tylko pacjentem, ale 
przede wszystkim kapelanem. 
Szpitalne spotkania duchownego z ranny-
mi, ukrywającymi się żołnierzami podziemia 
niepodległościowego, akowcami, żołnierza-
mi Narodowych Sił Zbrojnych zadecydują 
o jego dalszej kapłańskiej drodze – w stronę 
krzyża.

Przysięgam na zbawienie mej duszy, 
że będę wiernym Polakiem i katolikiem

W 1947 roku władze zakonne kierują go do 
Krynicy, gdzie jest kapelanem Sióstr Służeb-
niczek Starowiejskich. W górskim kurorcie 
głosi odważne kazania, które przysparzają 
mu uznanie wiernych, świadomych konse-
kwencji zniewolenia komunistycznego. Jest 
rzecznikiem prawdy, która zawsze rodzi nie-
nawiść. Jako posłaniec prawdy nie występu-
je przeciw ludziom, ale przeciw bezbożnej 
ideologii komunistycznej.
Pierwszy atak „obrońcy socjalizmu” nastę-
puje we wrześniu 1947 r. Ksiądz Gurgacz tak 

Tak jak Ksiądz Jerzy nie zostawił tych, za których czuł się duchowo odpowiedzial-
ny. Mówił o nich „moi chłopcy”, ubecy nazwali bandytami, a historia opatrzyła 
tragicznym mianem „żołnierzy wyklętych”. Był ich kapelanem do końca, do ka-
tyńskiego strzału na Montelupich w Krakowie, w Święto Podwyższenia Krzyża 
14 września 1949 roku. Jeszcze na kilka godzin przed wykonaniem na nim wyroku 
śmierci, ks. kpt. Władysław Gurgacz prosił przyjaciół, by postawili mu krzyż brzo-
zowy. Ten testament mógł zostać spełniony dopiero po 40 latach, w 1989 r. 

opisuje to zdarzenie w liście do o. Józefa Pa-
chuckiego: „Było to przed kilkoma tygodnia-
mi. Gdy wracałem z kościoła, napadł mnie 
pijany komendant MO z pobliskiej wioski 
i bez pytania strzelił z pistoletu. Był jednak 
niewypał. Skoczył i chwycił mnie za gardło. 
Zaczęły się tarapaty z pijakiem. Puścił mnie 
i znowu strzelił – ale tym razem niecelnie. 
Zawiadomiłem milicję. Przepraszano mnie 

itd. Obiecywano mi nawet przyprowadzić 
winowajcę do Ochronki i zmusić do publicz-
nego przeproszenia. Stanowczo sobie to 
wymówiłem. Proszę mu powiedzieć – oznaj-
miłem komendantowi – że się nie gniewam, 
z serca mu daruję... niech się tylko więcej 
nie upija, bo człowiekowi na jego stanowi-
sku nie wolno tego czynić”.
Gdy jezuita upublicznił z ambony okoliczno-
ści zamachu na jego życie, bezpieka zaczęła  
operacyjne rozpracowanie kaznodziei. Wy-
dział V WUBP w Krakowie wszczyna sprawę 
o kryptonimie „Jezuita”.
W obliczu narastającego zagrożenia ks. 
Gurgacz powiadamia prowincjała zakonu 
o swojej decyzji związania się z żołnierza-
mi podziemia niepodległościowego i leśnej 
konspiracji. Oddział Stanisława Pióry „Emi-
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ra” na wniosek jezuity, przyjmuje nazwę 
Pierwszy Podhalański Oddział Partyzantów 
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
Królowej Różańca Świętego, a później „Żan-
darmeria”.
Kapelan mówił o swoich podopiecznych 
„moi chłopcy”, a oni nazywali go „Ojcem”. 
Był dla nich moralną busolą, dbał o eduka-
cję, wychowanie, duchowy format. 
Każdy dzień oddział partyzancki rozpoczynał 
od uczestnictwa we Mszy św., a gdy brako-
wało „Ojca”, partyzanci odmawiali Różaniec.
Duchowy autorytet i szacunek, jaki żywi-
li do swego kapelana, opierał się na jego 
czytelnym świadectwie. By dawać siebie in-
nym, „chodził w obecności Chrystusa”, dbał 
o stan łaski uświęcającej, przystępując regu-
larnie do sakramentów św. Wpływ kapelana 
na chłopców z lasu wyrażał się m.in. w świa-
domym ograniczaniu przez nich przemocy, 
wobec ludzi sprzyjających komunistom.
Nowych członków organizacji kapelan przyj-
mował po Mszy św. przysięgą na Krzyż: będę 
walczyć z komunizmem i sumiennie wykony-
wać będę rozkazy przełożonych. Przysięgam 
zachować tajemnice organizacji”. 

Iudica me, Deus 
(Bądź mi Sędzią, Boże)

Po roku bezpieka zinfiltrowała to środowi-
sko, tak że konieczne było podzielenie od-

działu na trzy grupy. Ks. Władysław Gurgacz 
znalazł się w grupie Stefana Balickiego „By-
liny”. Członkowie grupy wpadli w ręce stali-
nowskich oprawców w lipcu 1949 r. w cza-
sie ostatniej akcji w Krakowie, której celem 
było zdobycie środków na przetrwanie.
Kapelan postanowił sam oddać się w ręce 
UB, czuł się do końca odpowiedzialny za 
los „swoich chłopców”: „Moje miejsce jest 
tam, gdzie moich chłopców. Byliśmy razem, 
dlatego do końca będziemy dzielić wspólny 
los”.
W krakowskim procesie, nadzorowanym 
przez UB, podjęto próbę skompromitowa-
nia nie tylko zakonu jezuitów. Transmisje 
radiowe miały posłużyć do propagando-
wej walki z Kościołem Katolickim. Ksiądz 
Gurgacz przestawiany był „jako szef szajki 
bandytów”. 
„Ksiądz na czele bandy – za zgodą władz 
kościelnych”; „Ksiądz – przywódca bandy 
podziemia przed sądem w Krakowie” – to 
tytuły ówczesnej prasy komunistycznej. Ka-
płana patriotę oskarżano, że „wykorzystując 
uczucia religijne członków organizacji, siał 
nienawiść i podżegał do obalenia ustroju 
Polski Ludowej” oraz „werbował młodzież 
do bandy podziemnej pod oszukańczym po-
zorem „świętej wiary katolickiej”. 
Podczas procesu ks. Gurgacz cały czas bro-
nił dobrego imienia tych, nad którymi spra-
wował duchową pieczę: „Ci młodzi ludzie, 
których tu sądzicie, to nie bandyci, jak ich 

oszczerczo nazywacie, ale obrońcy Ojczy-
zny”.
W ostatnim słowie oskarżony Kapłan mówił: 
„Jako kapłan i jako Polak jestem niewinny. 
Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny 
były zgodne z tym, o czym myślą miliony 
Polaków, tych Polaków, o których obecnym 
losie zadecydowały bagnety NKWD”.
Spodziewając się wyroku śmierci mówił do 
swoich oprawców: „Na śmierć pójdę chęt-
nie. Cóż to zresztą jest śmierć?... Wierzę, że 
każda kropla krwi przelanej niewinnie zro-
dzi tysiące przeciwników i obróci się wam 
na zgubę”.
Na sali sądowej padły też z kapłańskich ust 
słowa Psalmu 43: Judice me, Deus et discer-
ne causam meam – „Bądź mi sędzią, Boże, 
i rozsądź sprawę moją”.
Razem z księdzem Gurgaczem na śmierć zo-
stali skazani Stefan Balicki, Stanisław Szajna 
i Michał Żak.
Ksiądz Gurgacz do końca niósł kapłańską 
posługę tym, z którymi go zamordowano.
A gdy wyprowadzano ich z celi śmierci na 
Montelupich na egzekucję, pozostali więź-
niowie intonowali pieśń: „Pod Twą obronę”. 
Strażnicy próbowali uciszyć śpiewających. 
Modlitwa nie ustawała. 
Zapytany o ostatnią wolę ks. Władysław 
Gurgacz poprosił o możliwość wysłuchania 
pieśni do końca.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Gdy słyszę słowa „procedura” i „standard”, ulubione słowa liberalnej nowomowy, 
przed oczami staje mi natychmiast Józef K. Słynny bohater „Procesu” Kafki,  miota-
jący się niczym mucha w pajęczynie w absurdzie totalitarnej biurokracji.

Te słowa robią dziś oszałamiającą karierę. 
Podobnie jak  ulubiony zwrot komunistycz-
nej nowomowy „walka o pokój”. Gdy z czo-
łówek „Trybuny Ludu” nie schodziła „walka 
o pokój”, wszyscy nerwowo rozglądali się 
za jakimś schronem przeciwatomowym. Bo 
a nuż towarzysze zawalczą nie tylko na szta-
bowych mapach…
Poczułam się nieswojo, gdy musiałam pew-
nego styczniowego dnia pójść do szpitala, 
aby poddać się „jednodniowej procedu-
rze”. To znaczy już nie jak człowiek-pacjent, 
powierzający się z zaufaniem troskliwym 
dłoniom człowieka-lekarza, ale jak zgięty 
w paragraf przypadek z pieczątką zamiast 
serca.
Język to czuły barometr stanu ducha wspól-
noty, która się nim posługuje. Inwazja 
„procedur” i „standardów” na polszczyznę 
postępuje. Wiedzą o tym dobrze poloniści, 
że gdy taki językowy natręt się rozpanoszy, 
to niczym perz zniszczy wszystkie piękne 
kwiaty w pobliżu. Ukrytą i groźną bronią 
tych natrętów językowych jest stopniowe 
eliminowanie w mentalności ludzi osobowej 
odpowiedzialności za decyzje i czyny. Coraz 

częściej słyszymy bowiem argumenty typu: 
nie przewidują tego czy owego standardy 
unijne czy procedury prawne. 
Procedura jak Neron. Skinął palcem, nie-
wolnik stracony. Procedura uruchomiona, 
człowiek poległ, papierowy Goliat zatrium-
fował. Doświadczył tego przedsiębiorca, 
któremu urzędnik skarbówki wdrożył pro-
cedurę z powodu źle obliczonego groszo-
wego długu. Dostał zawału. Doświadczył 
zabójczej procedury piekarz, który chciał po-
dzielić się nadwyżkami chleba z bezdomny-
mi.  Zagrożona procedurą była pani Doktor 
z Krakowa, która wierna przysiędze Hipokra-
tesa leczyła za darmo chorych bezdomnych. 
Doświadcza wielu ludzi dobrej woli, którzy 
odbijają się od papierowej ściany.  
Jeden z naszych dzielnych ratowników, któ-
rzy chcieli jak najszybciej pomóc ludziom na 
Haiti oznajmił nam niedawno w szklanym 
okienku, że „realizacja procedury” zwią-
zana z transportem lotniczym… opóźniała 
wylot o kilka dni. Trzeba więc mówić jasno 
– to zabójcze procedury. Odpowiedzialnych 
z imienia i nazwiska za pozbawienie szan-
sy na ratunek ludzi dotkniętych dramatem 

trzęsienia ziemi oczywiście brak. Procedury 
chronią skutecznie anonimowość i zapew-
niają bezkarność. Naturą procedur i standar-
dów z definicji jest mnożenie bytów praw-
nych, komplikowanie, niejednoznaczność 
rozstrzygnięć.  
Dziś jednak coraz więcej ludzi ulega uto-
pijnemu złudzeniu, że można coś trwa-
łego zbudować wyłącznie na tworzeniu 
perfekcyjnych zabezpieczeń zewnętrznych. 
Tworzone są więc piramidalne konstruk-
cje prawne, które niczym nowotwór opa-
nowują niemal wszystkie dziedziny życia. 
W ten sposób prawnicze lobby na usługach 
potężnych grup politycznych i biznesowych 
próbuje nas przekonać, że całą złożoność 
i bogactwo życia można ująć w paragrafy. 
Tą filozofią omnipotentnego prawa zarażo-
nych jest dziś wielu. Aż do momentu, kie-
dy na własnej skórze się nie przekonają, że 
tym samym paragrafem można ochronić 
mordercę i zabić niewinnego i na odwrót, 
zależnie od decyzji władców tego świata. 
A jak wiadomo łaska pańska na pstrym ko-
niu jeździ. Dzisiejsi beneficjenci procedur 
i standardów jutro mogą stać się ich ofia-
rami.
Gdzie bowiem Bóg przestaje być prawem, 
tam prawo staje się bogiem.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Procedurą w człowieka Fe l i e t o n
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Niech stanie się dla Was patronem

Pustynia Wielkiego Postu
U progu Wielkiego Postu Jezus zaprasza nas 
do wyjścia na duchową pustynię. W miejscu, 
gdzie nie ma blichtru, widowiskowości, pu-
bliki, przed którą moglibyśmy się popisywać, 
najłatwiej o wewnętrzne wyciszenie i na-
wiązanie autentycznego kontaktu ze swoim 
Stwórcą. 
Jednocześnie jest to sytuacja nieznośna dla 
złego ducha, kiedy potencjalna ofiara jego 
przemyślnych knowań znajduje ukojenie w 
Bożej harmonii. Dlatego też na drodze głęb-
szego poznania Boga, człowiek doświadcza 
trudności i pokus, za którymi czai się moc 
szatana. 
Zły duch ma swoje marzenia. Chciałby on 
oglądać człowieka, który zawęża swoje życie 
do wymiaru czysto materialnego, skupia-
jąc się całkowicie na troskach i problemach 
dnia codziennego, nie pozostawiając choćby 
szczeliny na życie duchowe. Bożkiem człowie-
ka może wówczas stać się praca, podejmo-
wana nawet kosztem rodziny, odpoczynku, 
budowy relacji z Bogiem.
Inną wizją szatana jest człowiek pozbawiony 
poczucia własnej wartości, który nieustannie 

wać ze złym. Pod żadnym pozorem nie należy 
z nim wchodzić w dialog, pogawędkę, luźną 
rozmowę. Szatanowi odpowiada się krót-
ko i zdecydowanie; Słowem samego Boga 
i w ścisłym zjednoczeniu z Nim. Ewangelia 
opisująca kuszenie Jezusa na pustyni jest za-
tem zaproszeniem do budowania jedności 
ze swoim  Stwórcą, z którym stając ramię 
w ramię do walki z szatanem, niweczymy ma-
rzenia złego ducha.

Anna Tokarska

potrzebuje „dźwigać własne ego” czy 
to poprzez karierę, różnorakie sukce-
sy, bujne życie towarzyskie itd. Istnieje 
wówczas niebezpieczeństwo sprowa-
dzenia Pana Boga do roli służebnej wo-
bec jego pragnień i życzeń – swoistego 
„czarodzieja” spełniającego ludzkie 
zachcianki.
I wreszcie na końcu wynurza się wizja 
człowieka, który uległ pokusie władzy 
i bogactwa. Zapewne tym widokiem  
szatan napawa się bez końca. Lubu-
jące się w przepychu i luksusie stwo-
rzenie Boże, gardzące tym, co proste 
i skromne. Napawające się bogactwem i chę-
cią zawłaszczenia wszystkiego dla siebie. Taki 
człowiek zachowuje się wobec bliźnich, jak 
ich władca, pan życia i śmierci. 
Człowiek nie pokona złego ducha o własnych 
siłach, choć szatan kusi go do stanięcia z nim 
w szranki w samotnym boju. On dobrze wie, 
że tylko mocą imienia Jezusa człowiek jest 
w stanie odrzucić pokusę i jej architekta. 
Chrystus sam przeszedł przed nami tę drogę, 
stając się dla nas wzorem, jak należy postępo-

Biskup Polowy WP pobłogosławił tablicę poświęconą bł. dh. Wincentemu Frelichowskiemu

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski pobłogosławił tablicę poświęconą bł. dh. Win-
centemu Frelichowskiemu, podczas Mszy św. sprawowanej 21 lutego w Katedrze 
Polowej WP. Eucharystia zakończyła obchody 10. rocznicy beatyfikacji patrona pol-
skiego harcerstwa, była też jednym z punktów Dnia Myśli Braterskiej. Po zakoń-
czeniu Mszy św. senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący senackiej Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu wręczył Biskupowi Polowemu srebrny Medal Senatu RP. Decy-
zją 331. Zebrania plenarnego Episkopatu Polski, z marca 2005 roku, Biskup Płoski 
jest delegatem KEP ds. duszpasterstwa harcerzy.

– Bł. Stefan Frelichowski wyrósł w harcer-
stwie dojrzewając do najbardziej mężnych 
postaw życiowych – mówił w homilii Biskup 
Tadeusz Płoski. – Służyć, znaczyło dla nie-

go nieść bezinteresowną pomoc drugiemu 
człowiekowi, a braterstwo oznaczało uzna-
nie godności drugiego człowieka. Ordyna-

riusz wojskowy zaapelował do młodzieży 
zgromadzonej w Katedrze Polowej, by 
odnajdowali w bł. Frelichowskim swojego 
przewodnika i czerpali wzór z jego życia.

Biskup polowy podkreślił znaczenie 
ruchu harcerskiego w kształtowaniu 
charakterów kolejnych pokoleń Pola-
ków. – Stulecie to czas nie tylko spo-
glądania na piękny dorobek minionych 
lat, ale to również okazja i sposobność 
do pewnych przemyśleń, aby w duchu 
odpowiedzialności podjąć wyzwania 
na przyszłość – zachęcał.
Nawiązując do obchodzonego Dnia 
Myśli Braterskiej życzył harcerzom by 
„gorąca rzeka braterstwa, wierności 
idei harcerskiej i harcerskim prawom 
towarzyszyła naszej harcerskiej orga-
nizacji”. Zaapelował o przyjaźń i jed-
ność harcerzy. – Zróbmy wszystko, co 
w naszej mocy, aby nadal w nas żyła 

– powiedział.
Eucharystię celebrowali kapelani Ordyna-
riatu Polowego WP oraz księża związani 

z ruchem harcerskim w Polsce. W nawie 
głównej katedry harcerze ustawili szpaler, 
a obok ołtarza stanęły poczty sztandarowe 
chorągwi harcerskich.
Po Komunii nastąpił akt błogosławieństwa 
tablicy pamięci bł. dh. Wincentego Freli-
chowskiego, patrona polskich harcerzy, 
więźnia obozów koncentracyjnych, beatyfi-
kowanego przez Jana Pawła II w 1999 roku. 
Tablica, autorstwa Marcina Zalewskiego, 
przedstawia wizerunek błogosławionego 
oraz słowa Jana Pawła wypowiedziane pod- 
czas Mszy św. beatyfikacyjnej: „Niech sta-
nie się dla Was patronem, nauczycielem 
szlachetności i orędownikiem pojednania 
i pokoju”. Tablicę ufundowali polscy posło-
wie i senatorowie związani z organizacjami 
harcerskimi.
Senator Kazimierz Wiatr przewodniczący 
senackiej komisji Nauki Edukacji i Sportu 
wręczył Biskupowi Polowemu srebrny Medal 
Senatu RP za „zasługi w budowie autentycz-
nego ruchu harcerskiego, a w szczególności 
duszpasterstwa harcerek i harcerzy”. – Dzię-
kujemy Ci za budowanie tego duszpaster-
stwa i za to, że jesteś kustoszem pamięci 
o bł. dh Wincencie Frelichowskim – powie-
dział senator Kazimierz Wiatr.
Po zakończeniu liturgii zgromadzeni w Ka-
tedrze Polowej wierni mieli okazję do ado-
rowania relikwii bł. dh. Wicka, przechowy-
wanych w nowym relikwiarzu.

kes

go nieść bezinteresown pomoc drugiemu – powiedzia
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Diecezji Wojskowej

Afganistan
Wolontariusze łódzkiej Fundacji „Bezpie-
czeństwo dla Pacjentów” wraz z żołnierzami 
VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Afganistanie przekazali na potrzeby pro-
wincjonalnego szpitala w Ghazni nowoczesny 
specjalistyczny sprzęt do diagnostyki obrazo-
wej.
W sobotę 6 lutego wraz z żołnierzami Zgru-
powania Bojowego Alfa oraz oficerami Grupy 
Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC (ang. Ci-
vil Military Cooperation) wolontariusze udali się 
do prowincjonalnego szpitala w Ghazni, gdzie 
na ręce dyrektora placówki, dr Isibrahima Zai, 
przekazali specjalistyczny sprzęt do diagnosty-
ki obrazowej o wartości blisko 85 tys. złotych. 
Przekazane zostały m.in.: dwa nowoczesne apa-
raty USG wraz z monitorami oraz dwa elektro-
niczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi.
Tego dnia, oprócz specjalistycznego sprzętu do 
diagnostyki obrazowej, szpital w Ghazni wzbo-
gacił się również o zestawy stomatologiczne, 
przekazane do gabinetu stomatologicznego 
przez personel polskiej Grupy Zabezpieczenia 
Medycznego.
Szpital w Ghazni jest obecnie największą i naj-
lepiej wyposażoną placówką medyczną w całej 
okolicy oraz jedną z lepszych w Afganistanie. 
Ogromny wkład w jego funkcjonowanie wnieśli 
również polscy żołnierze oraz specjaliści z Ze-
społu Specjalistów PRT(ang. Provincial Recon-
struction Team – Zespół Odbudowy Prowincji). 
W 2009 roku, w ramach projektu pomocowego 
sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, Polacy za kwotę ponad 250 tys. 
złotych zakupili i przekazali na potrzeby szpita-
la m.in. 40 łóżek na oddział pediatryczny, stoły 
operacyjne, aparaty USG, RTG oraz lampy bak-
teriobójcze.                                         mr

Słupsk
Biskup Polowy poświęcił kaplicę pw. św. Michała Archanioła w Szkole Policji w Słupsku.
W dniu wizyty w garnizonie Słupsk Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski jednocześnie Delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, przebywał w najstarszej Szkole 
Policji w Polsce.
W murach uczelni bp. Płoskiego powitał inspektor Jacenty Bąkiewicz – komendant Szkoły, 
który zapoznał Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji z historią szkoły i z aktualną sytu-
acją szkoleniową.
Następnie Biskup Polowy poświęcił kaplicę pw. św. Michała Archanioła, która znajduje się 
w kompleksie koszarowym i która, jak zaznaczył bp Płoski będzie służyła również wiernym 
innych wyznań zgodnie z dekretem z 24 grudnia 1994 r. o udostępnieniu kaplic innym 
wyznaniom.
Na ręce kapelana Szkoły Policji ks. ppor. rez. Bolesława Leszczyńskiego przekazał Mszał 
Rzymski oraz nowy informator Ordynariatu Polowego WP. Na zakończenie spotka-
nia Biskup Polowy Komendzie Szkoły wręczył obrazki z patronem Policji św. Michałem 
Archaniołem.                                         jo

Elbląg – Słupsk
Biskup Polowy WP przebywał 14 lutego z wizytą pasterską w 16. Dywizji Zmechanizowa-
nej w Elblągu. W koszarach dywizji Ordynariusza Wojskowego powitał gen. bryg. Krzysz-
tof Makowski – zastępca dowódcy 16. Dywizji wraz z kapelanem ks. ppłk. Bogdanem 
Zalewskim – proboszczem parafii wojskowej p.w. Miłosierdzia Bożego w Elblągu. Następ-
nie Biskup Polowy przyjął meldunek od dowódcy kompanii reprezentacyjnej 16. Dywizji 
Zmechanizowanej i dokonał inspekcji pododdziałów.  
Głównym punktem wizyty bp. Płoskiego w Elblągu była Msza Święta koncelebrowana, 
podczas której zostały poświęcone nowe organy i udzielony sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej grupie 116 młodym parafianom.
Podczas Mszy św. w kościele garnizonowym zostały poświęcone nowe organy i udzielo-
ny sakrament dojrzałości chrześcijańskiej grupie 116 młodym parafianom. Biskup Polowy 
udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii garnizonowej w Słupsku i zwi-
zytował parafię garnizonową pw. św. Michała Sopoćki w Redzikowe.                            jo

Łódź
W niedzielę, 7 lutego odprawiona została w ko-
ściele garnizonowym p.w. św. Jerzego w Łodzi 
Eucharystia w intencji śp. ks. ppłk Marka Strze-
leckiego w 4. rocznicę jego tragicznej śmierci. 
Ks. Marek był w latach 2004-2006 probosz-
czem tamtejszej parafii wojskowej. W łódzkiej 
świątyni garnizonowej znajduje się tablica pa-
miątkowa ku czci tragicznie zmarłego kapłana, 
której poświęcenia dokonał Biskup Polowy WP 
Tadeusz Płoski 10 września 2006 r. podczas ob-
chodów 80-lecia obrazu Matki Bożej Hetman-
ki Żołnierza Polskiego w tamtejszym kościele 
garnizonowym.                                              GŁ

Kołobrzeg – Koszalin
Wspólnota Kościoła garnizonowego w Kołobrzegu przeżywała święto związane 
z uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 50. młodych parafian, jak rów-
nież z konsekracją nowego stałego ołtarza i poświęceniem tabernakulum w kościele pw. 
św. Macieja. Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej 13 lutego z ceremoniałem wojsko-
wym, przewodniczył Biskup Polowy. 
Po wygłoszonym kazaniu odbył się obrzęd konsekracji ołtarza poprzez namaszczenie, 
poświęcenie nowego tabernakulum. Następnie Ordynariusz Wojskowy udzielił młodzieży 
sakramentu bierzmowania.
Biskup Płoski odwiedził także parafię p.w. św. Marcina z Tours w Koszalinie, gdzie podczas 
Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania 31 dziewczętom i chłopcom.                    jo
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