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Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją!
(Bp Płoski)
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Liturgia
Koœcio³aAlleluja!

Na okładce:
Żołnierze Garnizonu Warszawa podczas 
procesji rezurekcyjnej, 11 kwietnia 2009 r.

18 kwietnia – III Niedziela Wielkanocy
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brze-
gu. Wydarzenie, które wspomina św. Jan 
w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam 
wszystkim, że to Jezus szuka człowieka na-
wet wówczas, gdy zostaje przez niego od-
rzucony. Szuka każdego, bo go kocha. Szuka 
mnie, w każdej minucie mojego życia. Szu-
ka, jak uczniów nad jeziorem Tyberiadzki, by 
z nimi spędzić czas. A czas z Bogiem nigdy 
nie jest czasem straconym!

23 kwietnia – Uroczystość
św. Wojciecha biskupa i męczennika
Główny patron Polski – św. Wojciech męczen-
nik i misjonarz. Współcześnie Polska również 
potrzebuje naszego chrześcijańskiego misyj-
nego zaangażowania. Nasze chrześcijańskie 
korzenie to nie wszytko. Drzewo ocenia się 
po owocach, które wydaje. Jakie są owoce 
mojego chrześcijańskiego i obywatelskiego 
życia? Gdzie i jaka jest moja odpowiedzial-
ność za Ojczyznę, dom rodzinny, za Polskę? 
Święty Wojciechu wspomagaj nas, byśmy 
umieli być dumnymi z tego, że jesteśmy 
chrześcijanami i Polakami.

25 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocy
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja 
znam je. Idą one za Mną” Słowa Jezusa 
nie pozostawiają wątpliwości. Wierność, 
zasłuchanie w głos Jezusa, kroczenie Jego 
drogami określają prawdziwego chrześcija-
nina. To nie moje widzimisie powinno prze-
wodzić mojej drodze życia; jedynym wy-
znacznikiem jest prawda, którą przekazał 
nam Jezus. Radykalizm ewangeliczny jest 
podstawą ludzkiego szczęścia – „Ja daję im 
życie wieczne”.

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat
(J 16,33)

Jest sens wbrew bezsensowi, jest ratunek wbrew 
rozpaczy, jest Nadzieja wbrew beznadziei

Chrystus Zmartwychwstał!!!
Radości z całej duszy

 życzy Redakcja „Naszej Służby”

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 

NA KWIECIEN
Aby chrześcijanie prześladowani 
z powodu Ewangelii, dzięki mocy 
Ducha Świętego, wytrwali w wier-
nym świadectwie o miłości Boga do 
całej ludzkości

´
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Bardziej czarne niż czerwone!

U szczytu Wielkiego Postu, w czasie którego 
„umocnieni łaską Bożą, pracujemy nad sobą 
w wielkiej cierpliwości”, pragnę zwrócić naszą 
uwagę na wydarzenie zasługujące na mia-
no wydarzenia najważniejszego. Ze szczytu 
Wielkiego Postu rozciąga się przed naszymi 
oczyma wspaniała perspektywa Wielkiego 
Tygodnia  z drogocenną perłą, jaką jest Msza 
święta w czasie Triduum Sacrum czyli Trzy 
Święte Dni Paschalne. To, co dokonało się 
w Jerozolimie za czasów Cesarstwa Rzym-
skiego, stanie się obecne „tu i teraz” w Ka-
tedrze Polowej i pozostałych świątyniach. 
Msza święta to bezkrwawe uobecnienie 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa, czyli Msza święta to uczynienie 
dzieła odkupienia człowieka i uwielbienia 
Boga, dokonanego przez Chrystusa obec-
nym, aktualnym i aktywnym.
Czym jest Msza święta można się przekonać 
w czasie sprawowania liturgii Triduum Sa-
crum. Ten, kto chociaż raz pozwolił Kościo-
łowi przeprowadzić się po tajemnicach Wiel-
kiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Soboty wie, że to są prawdziwie Trzy Święte 
Dni, które prowadzą i pozwalają zrozumieć 
tajemnice Wielkiej Nocy; pozwalają zobaczyć 
i zrozumieć Mszę świętą – „Wielką Tajemnicę 
naszej wiary”. Pewien XIX-wieczny konwerty-
ta określił Mszę świętą jako „Najpiękniejszą 
rzecz po tej stronie Nieba”. Cóż niezwykłego 
jest we Mszy świętej, że dla wielu staje się 
ona źródłem niezwykłego zachwytu, prze-
budowującego od podstaw dotychczasowy 
sposób myślenia i styl codziennego życia? 
Gilbert K. Chesterton twierdził, że „Ludzi 
najbardziej nużą rzeczy nowe, mody, pro-
jekty, zmiany i udoskonalenia. Właśnie sta-
re rzeczy zdumiewają i upajają. To właśnie 
stare rzeczy są młode… (…) Ale my, którzy 
czynimy rzeczy stare, zostaliśmy obdarzeni 
przez naturę wiecznym dzieciństwem”. Czy 
Kościół jest stary? Tak, jest stary. Dwa tysiące 
lat życia Kościoła Powszechnego to sędziwy 
wiek. Czy Msza święta jest stara? Oczywi-
ście, że jest stara. Ale ilekroć Kościół przystę-
puje do ołtarza Bożego, by sprawować Mszę 
świętą, przystępuje do Boga, który rozwese-
la młodość jego (por. Ps 42, 4). Dzięki Mszy 
świętej, stary Kościół Powszechny staje się 

przez wieki młody. Bóg, który jest we Mszy 
świętej, nieustannie ożywia młodość stare-
go Kościoła powszechnego, czyli wszystkich 
ochrzczonych.
Rozpoczęty na jesieni ubiegłego roku Synod 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
podjął wysiłek poznania własnego oblicza. 
Synod ma na celu określenie stanu samo-
świadomości wiernych – zarówno świeckich, 
jak i duchownych – czym jest Ordynariat Po-
lowy Wojska Polskiego w Mistycznym Ciele 
Jezusa Chrystusa na ziemi, którym jest Ko-
ściół Chrystusowy.
Kolejną istotną kwestią, z którą musi się 
zmierzyć Synod Kościoła wojskowego w Pol-
sce, to wyraźne i precyzyjne określenie celu 
lub celów Ordynariatu Polowego WP. I nie 
chodzi tu o uprawianie nowinkarstwa, jakie-
goś religijnego show, ale o odkrycie i pozna-
nie źródła i istoty, swoistego rdzenia, krę-
gosłupa pasterzowania duszami rycerstwa 
polskiego. Misją Kościoła, a zatem również 
Ordynariatu Polowego WP jest celebrowa-
nie „Dzieła Bożego” w szeregach Wojska 
Polskiego i z żołnierzami Wojska Polskiego, 
którzy w tajemnicy Chrztu świętego mają 
udział w dziedzictwie Syna Bożego. Szczy-
tem „Dzieła Bożego” była Męka, Śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Za-
tem szczytem celebrowania „Dzieła Bożego” 
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego 
jest celebrowanie Mszy świętej. Przypomnę, 
że celebrowanie Mszy świętej to nie tylko 
zadanie duchownej części Kościoła Wojsko-
wego w Polsce. Mszę świętą celebruje cały 
Kościół, czyli Jezus Chrystus i jego uczniowie 
– duchowni i świeccy, mundurowi i cywile. 
A zatem przed nami zadanie, aby odkryć, że 
celebrowanie Mszy świętej jest „najpiękniej-
szą rzeczą po tej stronie Nieba”. A jeśli już 
tak się stanie, to wówczas ci, którzy żyją poza 
Kościołem, w naszej celebracji „Dzieła Boże-
go” zobaczą piękno i dobroć oblicza Bożego 
jeszcze po tej stronie Nieba. Czasami niepo-
koję się zachowaniem ludzi na Mszy świętej. 
Trwają dyskusje nad sposobem przyjmowa-
nia Komunii świętej – klęcząc czy stojąc, na 
rękę czy bezpośrednio z rąk kapłana do ust. 
Czy kapłan ma być zwrócony ku wiernym 
czy też razem z wiernymi ku Ukrzyżowane-

mu? Mnie osobiście nikt nie potrafi odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego chrześcijanie 
w mundurach na Mszy świętej nie klękają, 
gdy całe zgromadzenie taką postawą ciała 
wyznaje wiarę i oddanie należnej czci Bogu 
pod postaciami Chleba i Wina. Synod będzie 
pracował również nad sposobem najbardziej 
godnego celebrowania Mszy świętej w Ordy-
nariacie Polowym Wojska Polskiego. Będzie-
my czytać dotychczasowe Rytuały kościelne 
i Ceremoniały wojskowe oraz pisać nowe. 
W tych pracach należy jednak zwrócić uwa-
gę na pozornie błahy szczegół, że tekst Rytu-
ałów kościelnych i Mszału mają dwa kolory: 
czarny i czerwony. Teksty pisane na czerwo-
no to tak zwane „rubryki”, zawierające prze-
pisy kierujące przebieg liturgii. Natomiast na 
czarno pisane są tzw. „nigryki”, czyli same 
teksty liturgiczne – modlitwy wypowiadane 
przez Kościół do Boga. Józef kardynał Rat-
zinger, obecny Ojciec święty Benedykt XVI, 
w swojej pracy zatytułowanej „Duch Litur-
gii”, a poświęconej odnowie liturgicznego 
życia Kościoła, mocno podkreśla, że w litur-
gii, czyli w celebrowaniu „Dzieła Bożego” 
przez Kościół bardziej liczą się „nigryki” niż 
„rubryki”. Świadomość tego, co się mówi, 
do Kogo się mówi oraz w czyim imieniu się 
mówi, bezpośrednio wpływa na to, jak i kie-
dy się mówi. Zatem w celebrowaniu Mszy 
świętej w Ordynariacie Polowym Wojska 
Polskiego bardziej należy zwracać uwagę 
na „czarne”, niż na „czerwone”. Do starej 
praktyki Kościoła Rzymsko-Katolickiego na-
leżało używanie przez wiernych Mszalików, 
zawierających teksty Mszy świętej. Pozwala-
ło to na uważnie śledzenie wypowiadanych 
przez kapłana modlitw. Na pewno sprzyjało 
to osobistemu skupieniu i wspólnemu cele-
browaniu Mszy świętej. Może by przywrócić 
tę praktykę? Wówczas zniknąłby palący dla 
wielu problem – co mówić na Mszy świętej, 
kiedy wstać, kiedy usiąść, a kiedy klęknąć? 
Ale zanim to nastąpi pozwólcie, że zakoń-
czę tekstem pisanym na czarno, czyli „ni-
grykiem”, przeznaczonym na Mszę świętą 
2. Niedzieli Wielkanocnej:
„Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną 
uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę 
Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzie-
liłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak 
wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy 
oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez 
którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna 
jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupie-
ni. Przez Chrystusa, Pana naszego”.

Ks. płk Dariusz Kowalski,
Dziekan Wojsk Lądowych

Na wstępie spieszę ze sprostowaniem dla wszystkich, którym tytuł może się 
kojarzyć z powszechnie powtarzanym po roku 1991 stwierdzeniem, odzwiercie-
dlającym atmosferę i przekonania w Wojsku Polskim: „Odeszło czerwone, przy-
szło czarne”, że wszystko co poniżej znajdziecie, nie będzie miało nic wspólnego 
z polityką. Wręcz przeciwnie, wyrażając na piśmie kilka moich refleksji, przede 
wszystkim kieruję się odpowiedzialnością za dobra duchowe czytających i za-
troskaniem o zbawienie żołnierzy Wojska Polskiego.



4

Więzienne Wielkanoce 
       Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prymas Stefan Wyszyński spędził w izolacji 
ponad trzy lata – od 25 września 1953 do 
28 października 1956 roku. Jego uwięzie-
nie bez aktu oskarżenia, śledztwa, wyroku 
sądowego, procesu, stanowiło świadectwo 
komunistycznego bezprawia. Dla Księdza 
Prymasa był to czas ważnego doświadcze-
nia duchowego. W obliczu własnego nie-
pewnego losu, zachował spokój, ufność 
w Bożą Opatrzność, także poczucie odpo-
wiedzialności za Kościół w Polsce, który wte-
dy, w apogeum stalinizmu, przechodził czas 
dziejowej próby. Na swoją sytuację patrzył 
z szerokiej perspektywy: „A więc sprawa 
Chrystusowa trwa blisko dwa tysiące lat i za 
tę sprawę ludzie siedzą do dziś dnia w wię- 
zieniach. Sprawa się nie przeżyła. Jest ak-
tualna, świeża, pociągająca” – zanotował 
w Stoczku Warmińskim. Modlitwa, medy-
tacje, lektura, pisanie – tak płynęły dni Pry-

masa w odosobnieniu. To wtedy powstał 
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu i pro-
gram Wielkiej Nowenny przygotowującej 
do millennium Chrztu Polski. Ksiądz Pry-
mas był szczelnie izolowany, inwigilowany, 
podsłuchiwany, codzienne funkcjonariusze 
przygotowywali obszerne raporty do swych 
przełożonych o tym, co robił, co mówił (spo-
rządzali je, jak się po latach okazało, także 
ksiądz i siostra zakonna, więzieni wcześniej 
w Rawiczu i Grudziądzu, towarzysze wię-
ziennej niedoli Prymasa). 
Trzykrotnie w miejscach odosobnienia Kardy-
nał przeżył Triduum Paschalne i dzień Zmar-
twychwstania Pańskiego. Po raz pierwszy 
w Stoczku Warmińskim. Do znajdującego 
się tam starego, XVIII-wiecznego poklasztor-
nego budynku, zawilgoconego i zimnego, 
zamienionego w ubecką twierdzę, został 
przewieziony 12 października 1953 roku, 
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Omnia bene fecisti   (Wszystko dobrze zrobiłeś)

25 września 1953 roku, w późnych godzinach wieczornych, Prymas Polski Ste-
fan Kardynał Wyszyński został aresztowany. Jeden z grupy kilkunastu funk-
cjonariuszy UB, którzy dokonali najścia na Dom Arcybiskupów Warszawskich, 
wręczył Prymasowi pismo z decyzją komunistycznego rządu: ma natychmiast 
zostać usunięty z Warszawy, nie wolno mu sprawować żadnych czynności zwią-
zanych z jego kościelną funkcją. „Nie mogę tego przyjąć do wiadomości, gdyż 
w decyzji tej nie widzę podstaw prawnych” – oświadczył Prymas. Kilkakrotnie 
wobec nieproszonych gości ponawiał protest przeciwko tej decyzji i nocnemu 
najściu. „To czego jestem świadkiem uważam za gwałt” – mówił. Na drogę 
w nieznane zabrał ze sobą brewiarz i różaniec. Było już po północy, kiedy samo-
chód, do którego wprowadzono Kardynała, otoczony przez sześć innych, ruszył 
na północny-wschód Polski. 

z pierwszego miejsca uwięzienia – klasztoru 
Ojców Kapucynów w Rywałdzie.
Triduum Paschalne poprzedziły rekolekcje 
trójki współwięźniów.
Ich myślą przewodnią „była ascetyka więzie-
nia jako nadzwyczajnego środka stosowane-
go przez Opatrzność dla uświęcenia ludzi od 
początków chrześcijaństwa. Chrześcijanie 

zaczęli „karierę” więźniów bardzo 
wcześnie, bo od czasów pierwszych 
kazań świętego Piotra Apostoła w Je-
rozolimie”. W Wielki Czwartek, dzień 
ustanowienia kapłaństwa, Prymas 
sercem i myślą biegł do swej Archika-
tedry, do duchowieństwa i wiernych. 
Zanotował wtedy refleksję, wyrosłą 
zapewne z sytuacji, w jakiej się zna-
lazł: „Bóg oczyszcza swego sługę, 
zaprasza go, by posiadł się wyżej; 
czyni zeń narzędzie ostrzeżenia dla 
innych; wymierza sprawiedliwość 
prześladowcom, ukazuje wierność 
sługi swego Bogu, nawet w przeciw-
nościach; przymnaża chwały Kościo-
łowi; pomnaża swoje błogosławień-
stwa”.
W Wielką Sobotę spotkała Kardynała 
bolesna przykrość. Wyczekiwany list 
od ojca, Stanisława Wyszyńskiego, 
jaki tego dnia wieczorem dostar-
czył komendant, nosił ślady cenzury, 
w trzech miejscach był „powycinany 
i posklejany”. „Wygląda na to, jak-
by ktoś żywcem wyciął z człowieka 
to, co najcenniejsze, co najbardziej 
upragnione” – zanotował.
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Więzienne Wielkanoce 
       Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Również z paczki, jaka nadeszła z Domu 
Arcybiskupów Warszawskich zostały skonfi-
skowane bandaż, wata, wazelina, aspiryna 
i inne proste środki lekarskie, ktorych był 
pozbawiony. Nic to było przecież, wobec 
doświadczanej w tych dniach „chrześcijań-
skiej nadziei, cnoty najbardziej zdobywczej, 
otwierającej wszystkie dni”. 
„... z krzyża rodzi się Nadzieja i ona włada 
Wielką Sobotą, dniem Nadziei, blaskiem no-
wego Światła – Lumen Christi – i tego zdo-
bywczego optymizmu, który nawet grzech 
Adama nazywa „szczęśliwą winą” – felix 
culpa – gdyż grzech sprowadził na świat nie 
tylko śmierć, ale i Zwycięzcę śmierci – Wodza 
Życia” – napisał w liście do Ojca.
Wielki Tydzień 1955 roku przypadł już w 
nowym miejscu izolacji: Prudniku Śląskim, 
w leżącym na porośniętym lasem wzgórzu 
poklasztornym budynku, który ogrodzono 
wysokim parkanem i drutami kolczastymi. 
Wieli Tydzień – tak jak to miało miejsce przed 
rokiem w Stoczku Warmińskim – poprzedziły 
trzydniowe rekolekcje. W Wielki Czwartek w 
swej skromnej kaplicy Prymas odprawił Mszę 
Świętą, w Wielki Piątek – Drogę Krzyżową, 
„która była daleka od wszelkich bólów i narze-
kań, natomiast pełna była wspólnoty z Chry-
stusem w Jego drodze”. W Wielką Niedzielę 
– rezurekcja, niestety, bez procesji w kapliczce. 
„Znaleźliśmy w ogrodzie jakieś górskie kwia-
teczki, które zaledwie zdołały się wychylić 
z ziemi. Przesadzone do małych doniczek, uczy-
niły wszystko, aby dekorować pusty ołtarz”.

W Wielki Poniedziałek zanotował: Alleluja... 
... Radość to znamienna pieśń czasu Zmar-
twychwstania. Bo już «wykonało się». 
Bo wyrok, który wisiał nad ludźmi został 
zniszczony. Bo Chrystus na śmierć skazany, 
już więcej nie umiera”. Tego dnia Prymas 
podszedł do swych nadzorców, którzy po-
zbawieni radości religijnych, wyglądali tego 
dnia „jak ptaki z podwiązanymi skrzydła-
mi”. Zatrzymał się przy stoliku dyżurnego, 
zachęcał go, aby bronił się przed smutkiem, 
zachował wolę życia, wyzbył się swej po-
grzebowej miny... 
Rok później, w Komańczy, w Bieszczadach, 
w klasztorze Sióstr Nazaretenek, dokąd 
29 października 1955 roku przewieziono 
Księdza Prymasa, w Wielki Czwartek zno-
wu obudziła się w nim tęsknota i napłynęła 
fala bólu: „Moja Katedra prymasowska dziś 
bez biskupa, którego Duch Święty dla Ko-
ścioła pragnie (...) Niech ta męka sługi Twe-
go oczyszcza moich uczniów i powierzone 
mi owce... Nie szczędź mnie, nie żałuj, nie 
oszczędzaj”. 
Choć w Komańczy skończył się czas dro-
biazgowego nadzoru, nie ustały przecież 
przykrości. Na Święta Wielkanocne dotarły 
siostry Kardynała: Stanisława i Janina, któ-
re z trudem uzyskały stosowne przepustki. 
W Komańczy dopatrzono się jednak, że prze-
pustka Janiny ma błędnie wystawioną datę 
ważności. Musiała natychmiast wyjeżdżać, 
„odprowadzona” do pociągu przez dwunas- 
tu „wopistów”.

W październiku 1956 roku, na fali tzw. od-
wilży, dobiegł końca czas ponad trzyletniej 
izolacji Prymasa Polski. 28 października 1956 
roku wrócił do Stolicy, radośnie witany, roz-
począł swoją prymasowską posługę. Wielki 
Tydzień 1957 roku przeżywał wreszcie we 
wspólnocie kapłanów i wiernych, do której 
tak tęsknił w poprzednich trzech latach.
Jeszcze przebywając w Komańczy, w trze-
cią rocznicę swego uwięzienia, 25 wrze-
śnia 1956 roku, zapisał w swym dzienniku: 
Omnia bene fecisti [Wszystko dobrze zro-
biłeś]. Po trzech latach mego więzienia ten 
wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie 
wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech 
lat z curriculum mego życia... Jednak lepiej, 
że upłynęły one w więzieniu, niżby miały 
upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały 
Bożej, dla pozycji Kościoła Powszechnego 
w świecie – jako stróża prawdy i wolności 
sumień; lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej 
dla pozycji mojego Narodu; lepiej dla mo-
ich diecezjan i dla wzmocnienia postawy 
duchowieństwa. A już na pewno lepiej dla 
dobra mojej duszy. Ten wniosek zamykam 
dziś, w godzinie mego aresztowania, swoim 
Te Deum i Magnificat”.
Omnia bene fecisti – Wszystko dobrze zro-
biłeś

Cytaty bez odsyłaczy: Stefan Kardynał Wyszyński, 
Prymas Polski, Zapiski więzienne, Éditions du 
Dialoque, Paris 1982. 

 Jędrzej Łukawy 

W homilii Biskup Polowy przywołał dane 
opublikowane ostatnio przez portal Onet.pl, 
z których wynika, że okres gimnazjum jest 
momentem krytycznym w procesie wycho-
wania młodych ludzi. Z przytoczonych przez 
Biskupa Tadeusza Płoskiego badań wynika, 
że w gimnazjum nastolatki najczęściej wa-
garują, eksperymentują z używkami i ulega-
ją złym wpływom rówieśników. Wskazał, że 

jednym z najważniejszych czynni-
ków chroniących młodego czło-
wieka są zdrowe więzi rodzinne. 
– Badacze podkreślili, że bardzo 
ważnym czynnikiem ochronnym 
jest rodzina wspierająca młodego 
człowieka – gdy w rodzinie za-
czyna dziać się gorzej, pojawiają 
się zachowania problemowe – powiedział. 

Ordynariusz wojskowy życzył 
młodzieży i rodzicom, aby 
nadchodzące święta były dla 
nich czasem odnowy rodzin-
nych więzi, opartej na szcze-
rości i wzajemnym zrozumie-
niu swoich niedoskonałości.
– Rzeczywiście, stawanie w 
prawdzie może boleć. Zosta-
jemy odarci z naszych iluzji 
o sobie. Nasze nadmuchane 
„ja” zostaje nakłute i wycho-
dzi z niego powietrze. Jednak 
Bóg nie jest jedynie Sędzią. 
Póki tu jesteśmy na tej ziemi, 

Z odwagą stawajcie w prawdzie
– Straszna to niewola, w której człowiekowi wydaje się, że jest wolny 
– mówił podczas Mszy św., sprawowanej 24 marca w kościele garnizono-
wym p.w. św. Jerzego w Sopocie, Biskup Polowy Wojska Polskiego Tade-
usz Płoski. Podczas Eucharystii Ordynariusz wojskowy udzielił sakramen-
tu bierzmowania 40 dziewczętom i chłopcom z sopockich gimnazjów.

zachowania problemowe – powiedział działanie Boga nie ogranicza się do osądze-
nia naszego życia, ale polega na jego zba-
wieniu – podkreślił Ordynariusz wojskowy.
Wraz z Biskupem Płoskim Mszę św. konce-
lebrowało grono kapelanów wojskowych. 
Obecny był Dziekan Marynarki Wojennej, 
ks. kmdr Bogusław Wrona, ks. ppłk Krzysz-
tof Karpiński, ks. mjr Wojciech Szerszeń, 
ks. Marian Krzywda, dziekan dekanatu so-
pockiego. W imieniu wspólnoty parafialnej, 
podziękowanie za udzielenie sakramentu 
bierzmowania złożył na ręce Biskupa Polo-
wego ks. płk Roman Dziadosz, proboszcz 
parafii wojskowej w Sopocie.

kes/ fot. Wiesław Lewnau
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Spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem

Człowiek powrócił do lektury książki. Po 2 go- 
dzinach znów rzucił okiem na miejsce, gdzie 
leżał owad i ogarnęło go wielkie zdumienie. 
Owad wysechł, a jego grzbiet zaczął pękać. 
Po chwili coś zaczęło się z niego wyłaniać 
– najpierw wilgotna głowa, potem skrzydła, 
następnie ogon. Była to piękna ważka. Kiedy 
ważka odleciała, człowiek dotknął palcem 
wysuszonej, pustej skorupy owada, która 
przypominała grób. Ten piękny przykład, 
zaczerpnięty ze świata przyrody, pomaga 
nam lepiej zrozumieć i docenić to, co się wy-
darzyło w Niedzielę Wielkanocną. Chrystus 
Zmartwychwstał. Ta wielka chrześcijańska 
prawda towarzyszy nam od prawie 2000 
lat. Ważne są dla nas te pierwsze spotkania 
Zmartwychwstałego i ich przesłanie. Maria 
Magdalena, apostołowie w Wieczerniku, 
niewierny Tomasz, uczniowie w drodze do 
Emaus oraz spotkanie nad Morzem Tybe-
riadzkim – to radosne chrystofanie świad-
czące, że Jezus żyje.

Maria Magdalena – pierwszy świadek 

Przybywa do grobu, gdy jeszcze jest ciemno 
i spostrzega „kamień odsunięty od grobu”. 
Natychmiast biegnie z powrotem: „Zabrano 
Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położo-
no”. Tego, którego kochała, nie tylko zabito, 
ale również wykradziono Jego ciało, ode-
brano Go jej całkowicie. Chce Go odzyskać, 
dotykać swoimi rękami. 
W chłodny, wiosenny poranek stała sama 
pośrodku kwitnącego ogrodu, przy pustym 
grobie i płakała. Jej oczy były pełne łez, 
a serce chyba zbyt nabrzmiałe bólem, żeby 
coś poczuć. A może czekała na to jedno spo-
tkanie, na to jedno słowo... Najpierw pomy-
ślała, że to ogrodnik... ale wystarczyło jedno 
Jego słowo: „Mario!” „Rabbuni!” – Nauczy-
ciel, tak, to naprawdę On, Jezus!!! Tylko 
On potrafił tak wypowiedzieć jej imię, żeby 
wyrwać ją z otchłani beznadziei, cierpienia, 
rozpaczy, bólu, zła... „Mario!” Czy potra-
fisz to sobie wyobrazić? Poczuć sercem tę 
radość? Jezus żyje! Powstał z martwych! To 
spotkanie przemieniło na zawsze nie tylko 
życie Marii Magdaleny, ono jest absolutnie 
niesamowite i trwa przez wieki – wszyscy 
ludzie, także każdy z nas może zobaczyć sie-
bie w osobie Marii. Jezus Zmartwychwstały 
ociera nasze ludzkie łzy. Budzi w sercu na-
dzieję, bo chrześcijanin to człowiek nadziei.

Spotkanie z Apostołami w Wieczerniku 

Wieczorem „pierwszego dnia po szabacie” 
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Apo-
stołom zamkniętym w Wieczerniku. Słowa 
„Pokój Wam…” dają apostołom ukojenie 
serca. Byli zatrwożeni tym, co się stało. Po-
trzebowali uspokojenia i On uczniom daje 
pokój. 

Chrystus, który przybywa do Apostołów, 
tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Du-
cha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane” (J 20, 22). W tajemnicy 
Zmartwychwstania jest zbawienie i odpusz-
czenie grzechów. Przychodzi Jezus i przynosi 
pokój w sercu człowieka, tak jak pokój w su-
mieniu ludzkim przynosi przebaczenie grze-
chów. Chrystus przekazuje Apostołom i ich 
następcom władzę odpuszczania grzechów 
mocą Ducha Świętego.
Tomasza nie było razem z Apostołami, gdy 
Jezus przyszedł do nich po raz pierwszy, 
wchodząc do Wieczernika pomimo drzwi 
zamkniętych. Gdy więc inni uczniowie 
oznajmili Tomaszowi po jego powrocie: „Wi-
dzieliśmy Pana!”, Tomasz okazał zdumie-
nie, niedowierzanie i odpowiedział: „Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę”. Po ośmiu dniach Jezus przyszedł 
do Wieczernika powtórnie, aby spełnić żą-
dania „niewiernego” Tomasza i rzekł do nie-
go: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” 
Kiedy zaś Tomasz wyznał wiarę w słowach 
„Pan mój i Bóg mój!”, Jezus mu powie-
dział: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. Wielka łaska płynie dla człowie-
ka z wiary w zmartwychwstanie.

Spotkanie z uczniami w drodze do Emaus 

Kolejne spotkanie Jezusa ma miejsce z dwo-
ma uczniami, którzy udają się do wsi, zwa-
nej Emaus. Przepiękna perykopa z Ewangelii 
św. Łukasza opowiada nam o ich smutnym 
stanie duchowym, gdy uciekali z Jerozolimy, 
o spotkaniu ze Zmartwychwstałym, którego 
nie poznali w drodze, o pouczeniu, jakie 
Chrystus zaczerpnął ze Starego Testamen-
tu i o poznaniu Pana przy łamaniu Chleba. 
Podróżując duchowo do Emaus, mamy się 
uczyć, że Zmartwychwstałego Chrystusa po-
znaje się przy Eucharystii. Dlatego Kościół za-
wsze tak nalegał, aby w okresie paschalnym 
każdy chrześcijanin przystąpił do Stołu Pań-
skiego. Tu dopiero może czerpać ze zdrojów 
otwartych nam przez zwycięstwo Chrystusa 
nad śmiercią, piekłem i szatanem.
Ci dwaj wyznawcy Jezusa, którzy na począt-
ku drogi byli „smutni i przygnębieni”, mając 
w pamięci to, co stało się z Mistrzem w dniu 
ukrzyżowania i którzy nie ukrywali zawodu, 
jaki przeżyli wskutek upadku pokładanej 
w Nim nadziei, jako Mesjaszu-wyzwolicielu 
(„A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela”), doznają całkowi-
tego przemienienia, gdy staje się dla nich 
jasne, że Nieznajomy, z którym rozmawiali, 

jest właśnie tym samym Chrystusem i gdy 
zdają sobie sprawę, że On zmartwychwstał. 
Z całego opowiadania wynika, że pewność 
zmartwychwstania Jezusa uczyniła z nich 
jakby nowych ludzi. Nie tylko odzyskali 
wiarę w Chrystusa, ale byli również gotowi 
dawać świadectwo prawdzie o Jego zmar-
twychwstaniu.

Spotkanie nad Morzem Tyberiadzkim 

Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się 
swoim uczniom, którzy strwożeni Jego 
śmiercią zaczęli opuszczać Jerozolimę; nie-
którzy z nich udali się nad Jezioro Tybe-
riadzkie, aby łowić ryby. Całą noc męczyli 
się bez skutku. Zmartwychwstały zjawił się 
przy nich i polecił im jeszcze raz spróbować, 
a kiedy próba zakończyła się sukcesem, 
uwierzyli w objawienie się Zmartwychwsta-
łego. Podczas wspólnego posiłku Jezus na-
kazał Piotrowi: „Paś owce moje” (J 21,17). 
I w ten sposób św. Piotr został ustanowiony 
Głową Kościoła. 
Świadomość życia dla nieba w kontekście 
zmartwychwstania nadaje sens całemu na-
szemu życiu na ziemi, naszemu zmaganiu 
się z falami morza, ciemnościami nocy, sens 
naszemu wysiłkowi, sens naszej pracy. „To 
jest Pan” – Jan rozpoznaje Jezusa stojącego 
na brzegu jako pierwszy. On również oglą-
dając pusty grób jako pierwszy uwierzył 
w Zmartwychwstanie. Postawa św. Jana, 
który nazywa siebie umiłowanym uczniem 
Jezusa, ukazuje nam zbieżność dwóch rze-
czywistości w życiu wiary: poznania i mi-
łowania. Doświadczenie bycia miłowanym 
prowadzi do większego poznania kochanej 
osoby, pełniejsze zaś poznanie powoduje 
większe pragnienie bycia kochanym. Wła-
śnie w Ewangelii św. Jana, Jezus objawia 
swoją więź z Ojcem, jako relację poznania 
i miłości. W komunii Syna z Ojcem te dwie 
rzeczywistości: poznanie i miłość nakłada-
ją się. Poznanie jest miłością, a miłość jest 
poznaniem. Syn kocha Ojca miłością dosko-
nałą, gdyż poznaje Go w pełni. Poznaje zaś 
w pełni dzięki doskonałej miłości.

Ks. kpt. Krzysztof Kara

Pewien człowiek płynął łódką, unoszony prądem czytał książkę. W pewnej chwili 
oderwał wzrok od książki i zauważył wodnego owada pełzającego po ścianie łódki. 
Po przebyciu połowy drogi, owad wczepił się w drewno łódki i padł martwy…
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Spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem Posługa Duszpasterska w Afganistanie

W Afganistanie przebywa dwóch polskich 
kapelanów, którzy otrzymali błogosławień-
stwo pasterskie i zostali skierowani na tę mi-
sję przez generała dywizji Biskupa Polowego 
WP Tadeusza Płoskiego. Pierwszym jest ks. 
kmdr por. Zbigniew Kłusek w Zgrupowaniu 
Bojowym ALFA w Ghazni, drugim zaś ks. 
kpt. Stanisław Denys w Zgrupowaniu Bojo-
wym BRAVO w bazie WARRIOR. Każdy z nich 
ma pod opieką trzy placówki – macierzystą 
i dwie dojazdowe. W zależności od sprzyjają-
cych warunków atmosferycznych starają się 
dotrzeć do tych miejsc drogą powietrzną lub 
lądową. Dyspozycyjność księży w mundurach 
jest największą zaletą duchownych. Podob-
nie jak lekarze czy strażacy nie ograniczają 
się do konkretnych godzin służby. Trudno 
bowiem przewidzieć, kiedy któryś z żołnierzy 
będzie potrzebował pilnej rozmowy, porady 
czy spowiedzi. Jest to często spowodowane 
jakimś kryzysem, chwilowym załamaniem, 
czy dramatyczną wieścią z Polski od swoich 
krewnych czy przyjaciół.
Żołnierze chętnie uczestniczą w nabożeń-
stwach, bo właśnie tutaj, czyli w miejscu 

ścierania się życia ze śmiercią, nie trzeba ni-
kogo szczególnie zachęcać do praktykowania 
modlitwy. Podczas tej zmiany została zwięk-
szona ilość Mszy św. niedzielnych do trzech, 
aby każdy mógł właściwie przeżyć świątecz-
ny dzień. Zarówno w kaplicy w Ghazni jak 
i w Warrior znajduje się zaledwie 50 miejsc 
siedzących. Dlatego też pojedyncze Msze św. 
z okazji większych uroczystości religijnych ta-
kich jak pasterka, Wigilia paschalna sprawo-
wane są w innych miejscach np. w stołówce 
żołnierskiej, aby wszyscy mogli się zmieścić. 
Kapelani nie wyjeżdżają na patrole, bo nie 
ma takiej potrzeby, aby opuszczać miejsce 
stacjonowania wojska w innych celach, niż 
duszpasterskie. Przeciwnie – są przez cały 
czas obecni przy kościele, będąc niejako 

„ochroniarzami” Pana Jezusa. Kape-
lan w bazie Warrior ma przygotowane 
miejsce pracy i odpoczynku w zakrystii. 
Każdego dnia po śniadaniu i porannej 
odprawie oficerskiej na ołtarzu wy-
stawiany jest Najświętszy Sakrament  
do publicznej adoracji. To dobra propozycja 
dla żołnierzy, którzy przychodzą nabrać sił 
do dalszej służby i w ciszy „porozmawiać” 
z Tym, od którego wszystko zależy. Wspólna 
modlitwa to koronka do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 15.00 i nabożeństwo różańcowe 
o 18.30. Po błogosławieństwie Najświętszym 
Sakramentem odprawiana jest Msza św. jako 
dziękczynienie za kolejny pracowity dzień. 
Jeśli nie ma intencji szczegółowej, kapelan 
modli się o bezpieczną służbę w Afganista-
nie, szczęśliwy powrót do domu i opiekę 
Bożą dla żołnierskich rodzin. Często jednak 
pojawiają się konkretne prośby o modlitwę 
w różnych potrzebach. Wielu z żołnierzy do-
wiaduje się o narodzinach dzieci, chorobach 
swoich bliskich czy też śmierci drogiej osoby. 
Są to radości i smutki, które poleca się w co-
dziennej Eucharystii.  

Na VI zmianę ISAF przyjechali żołnierze 
z Podkarpacia z 21. Brygady Strzelców Pod-
halańskich z Rzeszowa. Razem z nimi przy-
leciały dwie figury Gaździny Podhala czyli 
Matki Bożej z Ludźmierza. Kustosz ludźmier-
skiego sanktuarium, ks. prał. Tadeusz Juhas 
przekazał je, spełniając prośbę kapelanów. 
Jedna z nich stanęła w kaplicy w FOB GHA-
ZNI, druga zaś opiekuje się podhalańczykami 
w FOB WARRIOR. Po zakończeniu misji figu-
ry powrócą do Rzeszowa, aby być przez cały 
czas z tymi, którzy obrali sobie Matkę Bożą 
Ludźmierską za swą Opiekunkę. A jeśli zajdzie 
potrzeba kolejnego wyjazdu na misję, zapew-
ne wyruszy w dalszą podróż po świecie.
Do pomocy kapelanowi chętnie  śpieszą 
dawni lektorzy, kantorzy, organiści, minis- 

tranci czy kościelni. W każdym gronie, także 
wojskowym, znajdzie się ktoś z „ołtarzową” 
przeszłością. Z braku niektórych przyborów 
liturgicznych żołnierze sami starają się wyko-
nać z dostępnych materiałów wyposażenie 
wnętrza kaplicy. Tak też, za sugestią kape-
lana, zawisł  na zewnętrznej ścianie kaplicy 
krzyż z łusek (kaliber 30 mm), powstały stoja-
ki do świec ołtarzowych z pocisków moździe-
żowych, kropielnica z piasty od Rosomaka. 
Kapelani zachęcają żołnierzy, aby wykonali 
coś wyjątkowego i jednocześnie upamiętnili 
swoją obecność na misji w tej części świata.
Ważne jest to w służbie kapelańskiej, kiedy 
widzi się przy ołtarzu coraz więcej uczest-
ników liturgii na czele z dowódcami. Są to 
małe sukcesy, które zachęcają do gorliwszej 
służby. Oko cieszy, gdy w pierwszej ławce 
są obecni podczas nabożeństwa w kaplicy 
w Ghazni gen. bryg. Janusza Bronowicza, 
w Warrior zaś ppłk. Wiesława Lewickiego. 
Gdzież szukać lepszego wzorca? Przykład 
zawsze idzie od góry. Na pewno byłoby ła-
twiej ogarnąć obowiązki, gdyby w każdej 
bazie był obecny kapelan. Byłaby większa 
możliwość systematycznego uczestnictwa 
żołnierzy w nabożeństwach i korzystania 
z posługi kapłańskiej. Zauważa się szczególny 
„duchowy głód”, gdy przez kilka tygodni nie 
ma opieki duszpasterskiej w danym miejscu. 
Godnym pochwały jest także to, że żołnierze 
sami zachęcają się do modlitwy. Są dowódcy 
patroli, którzy przed wyjazdem przewodni-
czą wspólnej modlitwie. Nie jest to związa-
ne ze strachem jak mówi przysłowie: „jak 
trwoga, to do Boga”. Wręcz przeciwnie, to 
oznaka dojrzałości chrześcijańskiej i piękne 
świadectwo wobec swoich podwładnych. 
Żołnierze z wdzięcznością przyjmują od ka-
pelana poświęcone różańce i zakładają pod 
pagon, powierniki z modlitwą zawierzenia 
zawieszają na szyi razem z „blachami”, ob-
razki zaś umieszczają nad łóżkiem lub wty-
kają do jednej z kieszeni munduru. Każdy 
tego typu upominek traktują jak szczególny 
talizman, który zapewnia opiekę i żołnierskie 
szczęście.
Kapelani nazywani są ojcami duchownymi 
i największym marzeniem każdego z nich jest  
to, aby ich „synowie” wypełnili powierzo-
ną służbę w Afganistanie jak najlepiej i bez  
uszczerbku na zdrowiu wrócili do stęsknionej 
rodziny.

Kapelan FOB WARRIOR
ks. kpt. Stanisław Denys

Kapelan  podczas pobytu w Afganistanie jest odpowiedzialny za organizo-
wanie i wykonywanie posługi duszpasterskiej w Zgrupowaniu Bojowym. Bie-
rze udział w odprawach dotyczących dyscypliny i stosunków międzyludzkich 
wśród stanu osobowego, przewodniczy uroczystościom religijnym, kształ-
tując morale powierzonych mu żołnierzy. Posługę duszpasterską powinien 
wykonać wzorowo i przykładnie, z duchowym pożytkiem dla wszystkich. 

ścierania się życia ze śmierci , nie trzeba ni Na VI zmian ISAF przyjechali ż łnierze

 To dobra propozycja tranci czy kościelni. W każdym gronie, takż
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1. Komunikacja i informacja
(…) Dostęp do informacji, a właściwie sama 
informacja była i jest podstawą rozwoju spo-
łecznego i kluczem do wiedzy, dzięki której 
szybciej rozwija się świadomość człowieka 
i zwiększa się możliwość skuteczniejszego 
oddziaływania na otoczenie, które staje się 
bliższe i bardziej zrozumiałe (Jerzy Olędzki. 
Komunikowanie w świecie. Warszawa 1998, 
s. 11). To, co kiedyś wydawało się bardzo 
odległe i nieosiągalne, dziś dzięki mass me-
diom, staje się realne i bliskie, osiągalne dla 
każdego, nawet człowieka ubogiego i niewy-
kształconego. Współczesne społeczeństwo 
staje się w coraz większym stopniu społe-
czeństwem informacyjnym, którego funk-
cjonowanie opiera się na wykorzystywaniu 
najnowszych technologii z dziedziny prze-
syłu informacji. Informacja wykazuje zna-
czenie strategiczne i jest uważana za wroga 
totalitarnej władzy, dlatego np. komuniści 
w Polsce chcieli ją kontrolować, aby izolować 
społeczeństwo od świata zewnętrznego i ła-
twiej nim manipulować (J. Lubiński. Prasa. 
Lata 1945–1989. W: Media w Polsce. Red. 
R. Gluza. Poznań 1999, s. 27).

2. Mass media
(…) Dziś media są narzędziami, którymi 
posługuje się człowiek w poznaniu rzeczy-
wistości i kształtowaniu swojego umysłu, 
stanowią istotny czynnik kształtujący kultu-
rę społeczną i postawy ludzi. Pełnią funkcję 
informacyjną, opiniotwórczą, edukacyj-
ną, rozrywkową oraz mobilizacyjną. Obok 
wymienionych funkcji media pełnią także 
funkcję kontrolną i monitorującą działa-
nia władz państwowych oraz instytucji 
i organizacji. Często korygują obraz działań 
zawarty w oficjalnych komunikatach prze-
kazywanych mediom przez organy władzy 
lub rzeczników prasowych (A. Mach. Rola 
mediów w kształtowaniu relacji między 
środowiskiem cywilnym a wojskowym. 
Warszawa 2008, s.44). Obok roli kontrolnej 
przypisuje się im również rolę identyfika-
cyjną, socjalizacyjną, propagandową oraz 
upowszechniania sztuki. Sprawna i sku- 
teczna komunikacja z otoczeniem stała się 
warunkiem sine qua non dla funkcjono-
wania całego spektrum różnych instytucji 
i organizacji ulokowanych w sferze życia 
społecznego, gospodarczego i polityczne-
go (Public relations w teorii i praktyce. Red. 
Dariusz Tworzydło i Tomasz Soliński. Rze-

Dwutygodnik „Nasza Służba” jako medium 
służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu

szów 2006, s. 119). Do środków masowego 
przekazu zaliczamy: telewizję, radio, prasę, 
Internet, książkę, film, a ostatnio dodaje 
się także komputer, gry komputerowe oraz 
telefony komórkowe, gdyż pełnione przez 
nie funkcje ściśle wiążą się z funkcjami 
mass mediów. Na straży ładu medialnego 
w demokratycznych państwach stoją usta-
wy dotyczące mediów oraz regulacje praw-
ne zapewniające bezpieczeństwo państwa. 
Przepisy te ustalają miejsce i zakres działa-
nia mediów w społeczeństwie. Media oraz 
pracownicy mediów winni być apolityczni, 
niezależni, bezstronni i rzetelni. Szczegól-
nie zwraca się na te cechy uwagę w krajach 
postkomunistycznych, które przeżyły lata 
cenzury państwowej. Decydowała ona nie 
tylko o treściach publikowanych w czaso-
pismach i książkach, ale również o wszyst-
kim co wystawiano na scenach teatralnych 
i wyświetlano w salach kinowych. Cenzura 
także decydowała o informacjach przekazy-
wanych przez radio i telewizję. (…) 

3. „Nasza Służba” jako medium
duszpasterstwa wojskowego
Najczęściej mówi się o trzech rodzajach ko-
munikacji: werbalnej, niewerbalnej i pisem-
nej. Dla potrzeb artykułu obecnie zajmiemy 
się komunikacją pisemną. Komunikatami 
pisemnymi są np.: listy, notatki, e-maile 
oraz wszystkie inne metody przekazywania 
słów czy symboli na piśmie (R. A. Podgórski. 
Tamże, s. 91 - 92). Komunikaty te mogą być 
przechowywane przez dłuższy czas i prze-
kazywane w formie wydanej przez nadaw-
cę. Podczas opracowywania poświęca się im 
więcej czasu, dlatego najczęściej są logicz-
niejsze i precyzyjniejsze od komunikatów 
ustnych. Jednak ze względu na brak wbu-
dowanego mechanizmu sprzężenia zwrot-
nego po ich wydaniu nie mamy pewności, 
że wiadomość dotarła do odbiorcy (R. A. 
Podgórski. Tamże, s. 91 - 92). Początki prasy 
sięgają 1609 roku do Strasburga, kiedy to 
niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus 
wydał pierwszą gazetę. Pomysł wydawania 
gazet szybko rozpowszechnił się w Europie. 
Już w 1661 roku w Krakowie wydano pierw-
szą polską gazetę „Merkuryusz Polski Ordy-
naryjny”. Słowo pisane zastępuje mędrców, 
gdyż jest stale dostępne, pozbawione zako-
rzenienia w aktualnej sytuacji ludzi. Zastę-
puje również pamięć, gdyż nie jest już nie-
zbędne pamiętanie o przeszłości, albowiem 

jest ona spisana, możliwa do przywołania 
w dowolnej chwili, a do tego nie ubarwio-
na. Jest to szczególna zaleta w dzisiejszym 
świecie obiektywnej wiedzy i obiektywnego 
poznania.
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego dyspo-
nuje wieloma komunikatorami pisemnymi. 
Jednym z nich jest czasopismo „Nasza Służ-
ba”, które ukazuje się dwa razy w miesiącu 
z wyjątkiem lipca i sierpnia, wówczas wy-
dawane jest raz w miesiącu. Dwutygodnik 
ten wydawany jest od 1992 roku jako pismo 
o charakterze formacyjno-informacyjnym. 
Adresowany jest do żołnierzy oraz pracow-
ników wojska i ich rodzin, a także innych 
służb mundurowych otaczanych opieką 
duszpasterską przez Ordynariat Polowy (Biu-
ro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Służba 
Celna, Straż Ochrony Kolei, Policja, komba-
tanci i weterani oraz wszystkie organizacje 
harcerskie). W „Naszej Służbie” znajdują się 
stałe rubryki takie jak: kalendarium, naucza-
nie papieskie, życiorysy świętych, recenzje 
książek, kronika diecezji polowej prezentują-
ca szerokie spektrum zagadnień związanych 
z prowadzonym przez księży kapelanów 
duszpasterstwem w jednostkach wojsko-
wych i innych służbach mundurowych. Na-
kład czasopisma ulegał ciągłym zmianom: 
1992 rok – 5 tys. egz.; 1995 rok – 22 tys. 
egz.; 2010 rok – 6 tys. egz.
Pismo w całości jest finansowane z budże-
tu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 
który fundusze na funkcjonowanie otrzy-
muje z Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Początkowo druk gazety odbywał się we 
Wrocławiu a następnie w Warszawie. Pierw-
szy redaktor naczelny ks. kpt. Waldemar Irek 
wspominając początki wydawnicze pisał: „ 
„Nasza Służba” nie miała koncentrować się 
jedynie na życiu Ordynariatu, nie miała być 
nawet kroniką działania Bpa Polowego i woj-
skowych duszpasterzy – ale miała ambicję, 
by stać się narzędziem ewangelizacji w od-
radzającym się po 1989 r. Wojsku Polskim” 
(„Nasza Służba” trafia do Waszych rąk po raz 
300. W. Irek. W: Nasza Służba 16 – 30 IX. 
2005, s. 7). W latach 1992 – 2010 czasopi-
smem kierowało 5 redaktorów naczelnych: 
1992 – ks. kpt. Waldemar Irek; 1992 – 1995 
– ks. kpt. Antoni Gorzandt; 1995 – 2001 – 
ks. płk Tadeusz Płoski; 2001 – 2004 – ks. płk 
Krzysztof Wylężek; 2004 – 2007 – płk Adam 
Mazur; 2008 – ponownie ks. płk Krzysztof 
Wylężek.

400. numer „Naszej Służby” trafia do rąk czytelników

Przyszedł do nas po cichu, prawie nie zauważyliśmy kiedy, a to już 400 numer. Czterechsetny raz trafiamy do 
rąk naszych Czytelników. Radość jest tym większa, że numer jubileuszowy to numer świąteczny, wielkanocny. 
Z tej okazji, dziękując za wyrażone nam dowody sympatii, zapraszamy do lektury artykułu, autorstwa ks. kmdr. 
Leona Szota, Kanclerza Kurii Polowej WP o naszym i Waszym czasopiśmie. O naszej i Waszej służbie…
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Od początku ukazywania się czasopisma 
zmieniały się liczebność i skład zespołu re-
dakcyjnego (obecnie w skład zespołu wcho-
dzi 5 osób). Redakcja korzysta z materiałów 
własnych oraz nadesłanych przez księży 
kapelanów oraz osoby świeckie. Znacznym 
wsparciem w pracy redakcyjnej są także in-
formacje internetowe i artykuły prasowe, 
które wzbogacają warsztat dziennikarski 
i służą rzetelnej publicystyce („Nasza Służ-
ba” trafia do Waszych rąk po raz 300. 
W. Irek. W: Nasza Służba 16 – 30 IX. 2005, 
s. 7; T. Płoski, tamże.). Zespół redakcyjny sta-
le współpracuje m.in. z Departamentem Pra-
sowo-Informacyjnym MON, Departamentem 
Promocji MON, Biurem Prasowym Prezyden-
ta RP i BBN, Wydziałem Prasowym Dowódz-
twa Garnizonu Warszawa, władzami miejski-
mi, agencjami informacyjnymi m.in. z KAI, 
redakcjami ogólnopolskich stacji radiowych 
i telewizyjnych. Prowadzi także współpracę 
z prasą katolicką tygodnikami katolickimi 
m.in. „Gościem Niedzielnym”, „Niedzielą”, 
„Idziemy”, a także z jednostkami wojskowy-
mi np. z Batalionem Reprezentacyjnym.

W „Naszej Służbie” pojawiają się reportaże 
z pracy duszpasterskiej kapelanów, relacje 
z przebiegu uroczystości religijno-patrio-
tycznych, relacje z pielgrzymek m.in.: Pie-
szej Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy 
na Jasną Górę, Pielgrzymki Wojskowej do 
Lourdes. W czasopiśmie pojawiają się tak-
że artykuły z kart historii duszpasterstwa 
wojskowego, historii I i II wojny światowej, 
okresu powojennego i współczesności. Przy 
dwutygodniku prowadzone jest także ob-
szerne archiwum fotograficzne gromadzą-
ce materiały związane z duszpasterstwem 
wojskowym. Zbiór zawiera kilkanaście ty-
sięcy fotografii od czasów przywrócenia 
Ordynariatu Polowego przez Jana Pawła II 
po dzień dzisiejszy. Od 2005 roku zdjęcia 
gromadzone są na nośnikach cyfrowych 
i udostępniane instytucjom i organizacjom 
współpracującym z MON i Ordynariatem 
Polowym WP. Także od tego roku „Nasza 
Służba” jest zamieszczana na portalu inter-
netowym Ordynariatu Polowego, na którym 
obszernie dokumentowane są bieżące wy-
darzenia z życia Kościoła i diecezji wojsko-
wej. Administratorem strony internetowej 
jest ks. płk SG Zbigniew Kępa, który pełni 
funkcję rzecznika prasowego Ordynariatu 
Polowego. Strona internetowa jest wspie-
rana redakcyjnie przez dziennikarzy zespołu 
redakcyjnego „Naszej Służby”. Członkowie 
zespołu biorą udział także w innych przed-
sięwzięciach wydawniczych powstających 
w Ordynariacie Polowym: kalendarze, książ-
ki, foldery itp. (Wywiad przeprowadzony 
z członkiem zespołu redakcyjnego K. Stęp-
kowskim. Warszawa 11.02.2010).
Jednym z atutów czasopisma jest jego szata 
graficzna. Początkowo gazeta była czarno-
-biała, a obecnie wydawana jest w kolorze 
i szeroko ilustrowana. W ciągu kilkunastu 
lat funkcjonowania na ryku wydawniczym 

„Nasza Służba” zyskała wierne grono czy-
telników. O żywotności i wiarygodności 
pisma świadczą listy od czytelników, które 
redakcja przechowuje w archiwum redak-
cyjnym. Np.: z dnia 11.09.2007 r. od Preze-
sa Związku Represjonowanych Politycznie 
Żołnierzy Górników (Archiwum redakcji 
„Nasza Służba”. Warszawa Nr 11/2007); 
z dnia 14.05.2007 r. od Sióstr św. Elżbiety 
z Jerozolimy (Tamże. Nr 13/2007); z dnia 
28.04.2008 r. od Rektora WSD w Lądku 
(Tamże. Nr 1/2008); z dnia 2.07.2008 r. od 
Prezesa Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie 
(Tamże. Nr 2/2008).
Najwięcej korespondencji z podziękowania-
mi napływa do pani redaktor Elżbiety Szmi-
gielskiej-Jezierskiej, która jest najbardziej 
doświadczonym i zasłużonym członkiem 
redakcji. Dwutygodnik „Nasza Służba” 
stara się odpowiadać na bieżące potrzeby 
duszpasterstwa i kształtować pozytywny 
wizerunek Sił Zbrojnych w społeczeństwie. 
Problematyka społeczna pojawia się na 
łamach dwutygodnika poprzez liczne wy-
wiady z najważniejszymi osobami Kościoła 
i wojska oraz w artykułach polemicznych 
dotyczących współczesności. Dwutygodnik 
propaguje i dokumentuje pomoc charyta-
tywną organizowaną m.in. przez Caritas 
Wojskową i żołnierzy Polskich Kontyngen-
tów Wojskowych. Na łamach „Naszej Służ-
by” zamieszczane są także homilie i listy 
pasterskie biskupa polowego, co umożliwia 
stały kontakt wiernych diecezji polowej z jej 
ordynariuszem. Dzięki dobrej dystrybucji 
i księżom kapelanom dwutygodnik dociera 
prawie do wszystkich parafii wojskowych 
i ośrodków duszpasterskich, a także jed-
nostek wojskowych w kraju oraz do żoł-
nierzy stacjonujących za granicą. „Nasza 
Służba” należy do mediów zaliczanych do 
grupy mediów narodowych, które często 
używają terminologii mówiącej o Bogu, Oj-
czyźnie, tożsamości narodowej i państwie. 
Przyczynia się to do pogłębienia w społe-
czeństwie poczucia tożsamości narodowej 
(A. Lepa. Tamże, s. 141). Przez osiemnaście 
lat funkcjonowania wrosła w duszpaster-
stwo wojskowe stając się jego integralną 
częścią. Ważnym elementem duszpaster-
skim „Naszej Służby” jest przede wszystkim 
to, że nie tylko mówi o dawaniu świadec-
twa, lecz to świadectwo odważnie daje.
Po dokonaniu próby analizy funkcji duszpa-
sterskiej „Naszej Służby” wydaje się słusz- 
nym postawienie postulatu zwrócenia uwa-
gi na większe zaangażowanie czytelników 
w tworzenie gazety, co niewątpliwie przy-
czyniłoby się do zacieśnienia więzi z pi-
smem oraz pogłębienia współodpowie-
dzialności za kształt i treści przekazywane 
przez dwutygodnik.

ks. kmdr dr Leon Szot/oprac. kes

*  artykuł został opracowany na IV sesję Sy-
nodu Wojskowego w Polsce

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XIX nr 6 (399) 16-31 marca 2010 r.

„Wielki Tydzień, to czas, w którym rozważamy największą miłość 
Boga do człowieka ukazaną w Ofierze Krzyża”.  

(Bp Tadeusz Płoski)
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Relikwie świętych – z Bonville do Katedry Polowej

– Przed 20-laty (w 1990 r.), jako doktorant 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lu-
blinie – opowiada ks. dr hab. Janusz Mierz-
wa, podjąłem się opieki nad 30-osobową 
grupą polskich harcerek i harcerzy z War-
szawy, którzy przyjęli zaproszenie skautów z 
regionu Cluses w Górnej Sabaudii we Francji 
do udziału w Międzynarodowym spotka-
niu Skautów Europy. Dwumiesięczny pobyt 
polskich harcerzy w skautowskich rodzinach 
francuskich (lipiec-sierpień 1990 r.), zapew-
nił nam dyrektor domu pomocy socjalnej 
im. św. Marcina z Tours w Cluses (Maison St. 
Martin à Cluses) oraz deputowany z regionu 
Bonville, który wówczas czynnie zajmował 
się skautingiem. Doświadczenia tamtych 
dni, a zwłaszcza „szkoła przetrwania” w lip-
cu (dla dziewcząt w Jura i w St. Maximine-
-la-Ste Baume we Francji) i w sierpniu (dla 

chłopców w Val d’Aosta we Włoszech i w Ia 
i w Rumunii) były dla nas wszystkich wielkim 
doświadczeniem egzystencjalnym i aksjolo-
gicznym.
Po zakończeniu Międzynarodowego spotka-
nia skauci francuscy przeprowadzili tradycyj-
ną dla nich zbiórkę darów, które w paździer-
niku każdego roku są wystawiane na sprze-
daż za symboliczne wówczas 5 franków za 
sztukę (dziś ok. 1 Euro), na tzw. „pchlim 
targu”, organizowanym przez nich samych. 
W tym dziele – oprócz Francuzów – uczest-
niczyli czynnie także Polacy, Libańczycy, Ru-
muni oraz mieszkańcy Burkina Fasso (Górna 
Wolta). Dzięki promocji medialno-wizualnej 
(telewizja, radio, prasa, akcja afiszowa) ze-
brano pokaźną liczbę darów, które po sprze-
daży za symboliczną „złotówkę”, pozwoliły 
tej organizacji (skupiającej ponad 300 rodzin 

skautowskich) na swobodne kontynuowanie 
ich statutowej działalności.
Wśród darów przekazanych przez społeczność 
departamentu Bonville, znalazły się także pa-
ramenty liturgiczne, takie, jak: ornaty, alby, 
stuły, medaliki, medaliony, księgi liturgiczne 
oraz relikwie 4 Świętych francuskich. O ile nie 
było problemu z paramentami liturgicznymi 
(chętnie kupowali je muzułmanie, stanowiący 
wówczas kilkanaście procent mieszkańców 
Cluses), o tyle pojawił się dylemat: „co zrobić 
z przyjętymi relikwiami?” Zwrócono się wów-
czas z prośbą do mnie, abym wziął je ze sobą 
i coś z nimi zrobił. Wziąłem je i przez prawie 
20 lat (sierpień 1990 – luty 2010) otaczałem 
należytą czcią i właściwym szacunkiem.
W dniu 15 lutego 2010 r., podczas kolejnej 
sesji I Synodu Ordynariatu Wojskowego, w 
której uczestniczyłem jako członek Komisji 
ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass 
mediów oraz Nowej Ewangelizacji, podjąłem 
decyzję o przekazaniu tych relikwii Ordynaria-
torowi Wojska Polskiego. Moją decyzję chęt-
nie podjął J.E Ks. Bp Polowy gen. dywizji prof. 
dr hab. Tadeusz Płoski, któremu przekazałem 
ten dar 20 lutego 2010 r. w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego.                                       zjk

20 lutego ks. dr hab. Janusz Mierzwa – zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UKSW 
przekazał Biskupowi Polowemu gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeuszowi Płoskiemu re-
likwie czterech Świętych Francuskich. Poniżej relacja ks. dr hab. Janusza Mierzwy 
o okolicznościach wejścia w posiadanie relikwii, która ilustruje współpracę skau-
towską polsko-francuską i ich przekazaniu Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskie-
go. W relikwiarzu znajdują się napisy mikroskopijnych rozmiarów, które pozwolą 
odpowiedzieć na pytanie jakich świętych czy błogosławionych są to relikwie.

Przed mym kapłaństwem klękam – pisał o tym darze od samego Najwyższego 
Kapłana jeden z nich, Ksiądz Jan Twardowski. I był w tej pokornej deklaracji księdza 
poety zachwyt i bojaźń wobec tajemnicy, która przerasta człowieka w każdym 
kapłanie. A czy my świeccy otaczamy należną czcią ten dar, bez którego niemożliwe 
jest prawdziwe życie. Bo oczywiście wegetacja jest możliwa mimo pozorów 
witalności. Do czasu… 

Sukienkowi, czarni, klechy, księża na księżyc – 
to zestaw obelg, którymi anonimowi internauci 
częstują dziś w postach kapłanów pod każdą 
informacją związaną z Kościołem Katolickim, 
która pojawia się na Onet.pl – emanacji TVN.
– Będą was prześladować z powodu moje-
go Imienia – zostali przecież ostrzeżeni przez 
samego Mistrza… Szyderstwo, obelgi bluź-
niercze wygłupy kabareciarzy pod najtańszą 
publiczkę dotykają nie tylko Jego wybranych – 
każdy cierń szyderczej korony wciska się głębiej 
w Głowę Tego, który do końca nas umiłował. 
Poszli za Nim, jak tamtych dwunastu znad Je-
ziora Galilejskiego. 
Jak Ten, który śpiewał jeszcze tak niedawno 
drżącym głosem z wielomilionowym tłumem 
na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r.: 
– „Panie to Ty na mnie spojrzałeś, dziś wyrze-
kłeś me imię”. Dobrze wiedzą, że oni tylko od-
powiedzieli, wybór należał do Chrystusa, który 
w swoich wyborach jest wolny i wszechmocny. 
Czy mamy wobec tego prawo, bez zaciąga-
nia ciężkiego grzechu na swoje sumienie, 
ich sądzić, skoro są Chrystusowi? Zanika dziś 
wrażliwość na sacrum Kapłaństwa, dlatego 
tak pochopne, tak niesprawiedliwe są nasze 
opinie o kapłanach. Ile jest naszej winy w ich 
odejściach, w ich kryzysie powołania? 

Jak ochoczo przyłączamy się dziś my, katolicy 
do piętnowania księży tylko na podstawie po-
mówień dziennikarza, który goni za sensacją 
czyli wierszówką.
Grzech pedofilii jest oczywiście straszny, ale czy 
księża katoliccy mają monopol na tę dewiację? 
Gdyby wnioskować tylko na podstawie często-
tliwości informacji telewizyjnych, to niebawem 
w naszej głowie utworzy się zbitka pojęciowa: 
ksiądz równa się pedofil. Tymczasem badania 
wykazują, że wśród księży katolickich… jest 
najmniejszy procent pedofili, więcej wśród po-
lityków, artystów i dziennikarzy. Co oczywiście 
nie umniejsza winy. Tyle że gdy w rodzinie jest 
chory, padamy na kolana, by wymodlić dla nie-
go uzdrowienie, a nie bierzemy kamienie do 
ręki…
Fałszywie pojęta fraternizacja wcale nie pogłę-
biła więzi między kapłanami i świeckimi, lecz 
ją spłyciła i strywializowała. Coraz częściej jej 
konsekwencją są opinie w rodzaju: ksiądz to 
taki sam człowiek jak ja i ty. Oczywiście, z ludu 
wzięty i dla ludu ustanowiony… tyle że gdzieś 
się nam zagubiła najważniejsza różnica. To ten 
człowiek został wybrany przez Chrystusa, a nie 
ty i ja, to ten człowiek otrzymał w sakramen-
cie święceń od Pana Jezusa pełnię Bożej mocy 
(a nie świecki Kowalski czy Wiśniewska), 

i ostrzeżenie skierowane do nas: Kto was słucha, 
Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.
Dla prześladowców Chrystusa i Jego Kościoła 
zawsze najbardziej niebezpieczny był Kapłan, 
bo tylko on mógł dać ludziom Chrystusa w Eu-
charystii. To kapłan był znakiem Bożej rzeczy-
wistości, więc w Rosji sowieckiej i jakobińskiej 
Francji od eksterminacji księży zaczęto walkę 
z Kościołem.
Gdy w roku Kapłańskim w Wielki Czwartek 
będziemy przeżywać pamiątkę ustanowienia 
przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy 
sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, podzię-
kujmy za Kapłanów. 
Polska została szczodrze obdarowana tym skar-
bem. Czy wiemy, jakimi jesteśmy szczęściarzami? 
Mamy kapłanów w zasięgu ręki, ale czy serca? 
Niech w naszym wielkopostnym rachunku su-
mienia co do jakości naszej relacji do Kapłań-
stwa pomoże nam Patron Roku Kapłańskiego 
św. Jan Maria Vianney: „Gdyby nie było sakra-
mentu 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 Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chry-
stusa? Kapłan…
A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, 
kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej 
spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie 
żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby 
za nim nie stał kapłan”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Jego kapłani... Fe l i e t o n

Wszystkim Kapłanom, których Pan Bóg postawił na mojej drodze – z wdzięcznością
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Niebanalne
życiorysy

Noniusz (właść. Nuno) Al-
warez Pereira urodził się 
24 czerwca 1360 r. w Cer-
nache do Bomjardim koło 
Serty (Portugalia) jako 
potomek znanego rodu 
rycerskiego. Mając 17 lat, 

ożenił się z Eleonorą de Alvim.
Już cztery lata wcześniej rozpoczął służ-
bę rycerską. Brał udział w powstrzymaniu 
inwazji kastylijskiej. Dał się wtedy poznać 
jako odważny i impulsywny młodzieniec, 
co zapowiadało szybki rozwój jego kariery. 
Kiedy w 1383 r. zmarł król Fernardo I, nie 
zostawiając po sobie dziedzica, niepodle-
głość Portugalii znów była bardzo krucha. 
Noniusz jako jeden z pierwszych poparł 
starania brata zmarłego króla, Jana, mistrza 

zakonu Avis, o objęcie tronu. Jan, po swoim 
zwycięstwie nad Kastylijczykami w kwietniu 
1384 r., mianował Noniusza protektorem 
i naczelnym dowódcą wojsk portugalskich.
Dzięki poparciu Noniusza w kwietniu 1385 
roku Jan został uznany przez zgromadzenie 
królewskie jako król Jan I. Noniusz zadał si-
łom Jana I Kastylijskiego decydującą klęskę 
pod Aljubarrota we wrześniu 1385 i nie-
co później, w październiku, pod Valverde. 
W 1415 r. dowodził wyprawą do Ceuty, któ-
ra zapoczątkowała portugalską ekspansję 
na kontynent afrykański.
W 1423 r., po śmierci żony, Noniusz porzucił 
życie rycerskie i dworskie i postanowił wstą-
pić jako brat do zakonu karmelitów w ufun-
dowanym przez siebie klasztorze w Lizbo-
nie. Przyjął wtedy imię Noniusza od Świętej 

Błogosławiony Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik
Maryi. Zasłynął z gorliwej modlitwy, praktyk 
pokutnych i synowskiego oddania się Maryi. 
Pełnił też liczne dzieła miłosierdzia, szcze-
gólną troską otaczając osierocone dzieci. 
Zmarł w opinii świętości w swoim klaszto-
rze w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia 
1431 r. w Lizbonie. Podczas trzęsienia zie-
mi w 1755 r. jego grób został zniszczony. 
23 stycznia 1918 r. papież Benedykt XV be-
atyfikował go, stawiając go za wzór wszyst-
kim walczącym w pierwszej wojnie świa-
towej. W roku 1940 papież Pius XII ogłosił 
dekret, otwierający drogę do kanonizacji 
Noniusza. Jak dotąd nie została ona jednak 
jeszcze przeprowadzona ze względów dy-
plomatycznych. Droga do kanonizacji jest 
jednak nadal otwarta.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

W 2009 roku 
wydawnictwo 
Ars pro Memo-
riał w Staracho-

wicach wydało zbiór utworów Władysława 
Janusza Obary: Dobry Bóg raport przyjął 
i duszę…
Władysław Janusz Obara to pedagog – kul-
turoznawca, aktor niezawodowy i animator 
kultury, autor wierszy, tekstów piosenek 
i pomysłów muzycznych oraz wielu zreali-
zowanych, publikowanych i nagradzanych 
scenariuszy teatru poezji. Pochodzi ze Sta-
rachowic. Był wieloletnim wykładowcą Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
W publikacji Dobry Bóg raport przyjął i du-
szę… autor zawarł cały swój dorobek po-
etycki, wzbogacając go esejami, wywiadami 
i propozycjami scenicznymi. 
Tomik  odzwierciedla drogę twórczą artysty, 
w kontekście niełatwych zakrętów naszej 

Władysław Janusz Obara
Dobry Bóg raport przyjął i duszę…

historii. Ukazuje, jak bardzo rzeczywistość 
wpływa na wrażliwość i postawę autora. 
Szczególnie widoczne jest zamiłowanie au-
tora do wojskowego ceremoniału, uroczy-
stości patriotycznych, a także rekonstrukcji 
wydarzeń wojennych, które unaoczniają 
historyczne fakty. Obecność wątków religij-
nych stanowi świadectwo, wyznanie wiary 
poety, a także jego zakorzenienie w kato-
lickiej tradycji. Część poezji poświęcona 
jest polskiemu papieżowi. Na marginesie 
warto wspomnieć w tym miejscu o niezwy-
kle inspirującej dla artystów osobie Jana 
Pawła II. Od jego wyboru na Stolicę Piotro-
wą nastąpił niebywały rozkwit twórczości 
religijnej rodzimych artystów, zarówno 
w literaturze, jak i w sztukach muzycznych 
i plastycznych. 
Publikacja Dobry Bóg raport przyjął i duszę 
podzielona jest na osiem części zróżnicowa-
nych tematycznie: Pro Memoria, Niech zstą-

pi Duch…, Dobry Bóg raport przyjął i duszę, 
Oddech natury, Ars longa vita brevis, Wol-
ność i wiara (ballady i poematy), Curriculum 
vitae –  Eseje, relacje i wywiady, Scenariusze 
poetycko narracyjne.
Wydanie jest bogato zdobione interesujący-
mi fotografiami ożywiającymi  i ilustrujący-
mi poszczególne części książki. 
W publikacji uderza wielowarstwowość 
źródeł inspiracji. Poeta pełnymi garściami 
czerpie z bogatej historii naszego kraju, ka-
tolickiej tradycji, wojskowości, piękna natu-
ry i sztuki.   
Książka jest niewątpliwie ciekawą propozy-
cją literacką, ukazującą bogatą wrażliwość 
twórcy. Może też stanowić cenną inspirację 
dla reżyserów pragnących przedstawić roz-
budowane widowiska historyczne, które są 
cenną i zapadającą głęboko w pamięć lekcją 
narodowej historii i patriotyzmu. 

Leszek Mateusz Gorecki

Myœli
nieprzedawnione

„..nigdy nie chciał zachować własnego życia, mieć go 
dla siebie: chciał dać siebie samego bez ograniczeń, 

aż do ostatniej chwili, za Chrystusa
i w ten sposób także za nas”.

Kard. Joseph Ratzinger o Janie Pawle II
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MISTERIUM WIELKIEGO TYGODNIA

Dominującym wyznacznikiem Wielkiego Pos- 
tu jest Krzyż, na którym zawisło Zbawienie 
świata. Krzyż Chrystusa jest znakiem całko-
witego umiłowania ludzi, jest ceną za miłość. 
Jednakże nasze ludzkie krzyże nie zawsze są 
ceną za miłość. Czasami krzyż, który dźwiga 
człowiek, jest konsekwencją grzechu i może 
nie skończyć się zmartwychwstaniem, lecz 
dalszym upadkiem. Każdy z nas swój wła-
sny krzyż dźwigać musi. Jedni otrzymują go 
wprost z rąk Bożych, jako podarek Jego mi-
łości, inni zaś od swoich bliźnich, są też tacy, 
którzy go sami sobie wycofali. Toteż zdarza 
się, że krzyż, który dźwiga człowiek odzwier-
ciedla ludzkie tragedie i upadki. Taki krzyż 
jest najcięższy. A przecież to nie Stwórca 
zsyła nam krzyże. Wymyślili go ludzie. Bóg, 
który obdarza nas bezgraniczną miłością, 
pozwolił się przybić do krzyża w imię Miłości 
i Prawdy. On też swoją obecnością i miłością 
pomaga nam być silnym i cierpliwym wobec 
cierpienia, pomaga zmienić nasze postę-
powanie, byśmy nie krzywdzili ani samych 
siebie, ani innych bliźnich, a także nie byli 
i przez nich krzywdzeni, żebyśmy dostąpili 
zmartwychwstania.

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego jest głównym punktem roku 
liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Św. 
w Wielki Czwartek. Nawiązując do Ostatniej 
Wieczerzy, ustanowienia Najświętszej Ofiary 
i Sakramentu Kapłaństwa, jest dniem jedno-
ści kapłaństwa i wspólnoty chrześcijańskiej. 
Obrzęd umywania nóg wskazuje na źródła tej 
jedności: miłość i pokorę. Wieczorna adoracja 

Wielkanoc to największe święto chrześcijaństwa, czas łaski i radości. Nasz Pan Jezus Chrystus poniżony i pohańbiony, na 
śmierć skazany, do krzyża przybity, złożony do grobu – zmartwychwstał.  Święta Wielkanocne to  nie tylko radosne przeżywa-
nie Zmartwychwstania Pańskiego, ale też rodzinnego ucztowania po przebytym poście i oczekiwanie narodzin nadchodzącej 
wiosny.  Święta Wielkanocne nierozerwalnie wtopiły się w  prasłowiańską  obrzędowość ludową  przesilenia zimowego, 
nadchodzącej wiosny ze staropolską obyczajowością, rodzinnego biesiadowania w najważniejszy świąteczny wielkanocny  
czas – Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc to święto radości, świąteczne śniadanie w gronie rodziny,  tradycyjne „świę-
cone”,  dzielenie się jajkiem i życzenia poprzedzające wspólną ucztę w gronie rodziny. Przypomnijmy zatem podstawowe 
zasady Triduum Paschalnego, Wielkanocne symbole i towarzyszącą  Świętom Wielkanocnym obrzędowość ludową.

to czuwanie i trwanie z Chrystusem na mo-
dlitwie w Ogrójcu, rozważanie Męki Pańskiej. 
Liturgia Męki Pańskiej – w Wielki Piątek to 
dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Liturgia słowa 
z opisem Męki Pańskiej zakończona jest adora-
cją Krzyża oraz przeniesieniem Najświętszego 
Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego. Wigilia 
Paschalna – odprawiana w Wielką Sobotę na 
pamiątkę przejścia z niewoli do prawdziwej 
wolności. Wigilia, matka wszystkich wigilii, 
podczas której wierni trwają w oczekiwaniu 
przy grobie Chrystusa. To znak światła i wody, 
rozważanie w liturgii (Światła i Wody) słowa 
bogactwa darów Zmartwychwstania. To czu-
wanie z zapalonymi świecami na cześć Pana, 
światło które zachęca do wyjścia z ciemności 
grzechu. To noc rozjaśniona światłem, która 
biciem dzwonów ogłosi wieść o zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Kończy ją Procesja re-
zurekcyjna, przeprowadzana zaraz po Wi-
gilii Paschalnej lub przed pierwszą Mszą Św. 
w dzień Zmartwychwstania. Obchody Tri-
duum Paschalne zamykają Nieszpory Zmar-
twychwstania Pańskiego.

WIELKANOCNE SYMBOLE

Uroczystościom Wielkanocnym zazwyczaj to-
warzyszą wielkanocne symbole. Spróbujmy 
pobudzić naszą wyobraźnię i przypomnieć 
sobie niektóre z nich: Palma wielkanocna. 
Pojawiła się w liturgii Kościoła w XI w. na 
pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. W rozpoczynającą Wielki Tydzień 
Niedzielę Palmową przynosimy je celem po-
święcenia do świątyni. W tradycji ludowej 
palma wielkanocna ma chronić ludzi i zwie-
rzęta przed chorobami i wszelkim złem. Nie 

wolno jej wyrzucać aż do następnych Świąt 
Wielkanocnych. Wtedy wolno ją spalić. Ba-
ranek. Przez wszystkie pokolenia Żydzi przy-
gotowywali ucztę paschalną, podczas której 
spożywali paschalnego baranka. Podczas 
ostatniej Wieczerzy Chrystus całkowicie zmie-
nił sens uczty paschalnej. On, syn Boży, stał 
się barankiem paschalnym, stał się ofiarą, od-
dając swoje życie za ludzi. Zmartwychwsta-
ły, odnosi zwycięstwo nad grzechem, złem 
i śmiercią. Paschał – wielkanocna świeca zaj-
mująca centralne miejsce w świątyni obok 
ołtarza – jest symbolem Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Pięć umieszczonych na niej gwoź-
dzi przypomina pięć ran Jezusa. Pierwsza 
i ostatnia litera greckiego alfabetu – alfa i ome-
go mówi nam, że do Pana należą także histo-
ria i przyszłość, ponieważ On jest początkiem 
i końcem wszystkiego. W Wigilię Paschalną 
podczas Liturgii Światła, Paschał zapala się od 
Ognia – rozpalonego przy kościele i poświę-
conego wcześniej ogniska, który następnie 
w uroczystej procesji wnosi się do kościoła. 
Zapalenie wielkanocnej świecy symbolizuje 
przejście z ciemności do światła, ze śmierci do 
życia. W Wielką Sobotę kapłan podobnie bło-
gosławi Wodę chrzcielną, trzykrotnie wkłada-
jąc do niej paschał, a wierni z zapalonymi od 
Paschału świecami odmawiają przyrzeczenia 
chrzcielne. W tradycji ludowej utrzymuje się 
zwyczaj, że od płonących świec gospodarze 
rozpalali pod kuchnią „nowy ogień”, a przy-
niesioną „święconą wodę” z kawałkiem żaru 
z ogniska skrapiali dom, całe obejście i pole. 
Grób Pański. Symbolizujący miejsce złożenia 
ciała Chrystusa i Zmartwychwstania. W trady-
cji ludowej przyjął się zwyczaj zaciągania Stra-
ży Grobu Pańskiego, szczególnie barwnej 
w stroje i zbroje na ścianie wschodniej Polski, 
na Kurpiach i Podlasiu. Dziś z reguły straż przy 
Grobie Pańskim pełnią członkowie Straży Po-
żarnej lub kombatanci nierzadko harcerze. 
Święcone. Nazwa pokarmów święconych 
w Kościele katolickim w Wielką Sobotę przez 
kapłanów na znak zakończenia postu. W Pol-
sce obyczaj ten praktykuje się od XIV wieku. 
Dzisiaj koszyk wielkanocny z reguły zawiera: 
baranka, jaja (często w postaci kolorowych 
pisanek), chleb, sól, chrzan, wędlinę (kiełba-
skę) i babkę (ciasto). Jajko – prasłowiański 
symbol życia, płodności i siły. W chrześcijań-
stwie jest znakiem odradzającego się życia, 
zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmier-
cią. Zwyczaj dzielenia się jajkiem i składania 
sobie życzeń jest typowo polski, nie znany 
w innych krajach. Chleb. Najważniejszy po-
karm człowieka niezbędny do życia, symbol 
Ciała Chrystusa. Sól. Chroni od zepsucia. 
W symbolice ludowej ma moc zwalczania 
wszelkiego zła, w chrześcijańskiej tradycji 
– oczyszczania, sedno istnienia i prawdy. 
Bez soli nie ma życia. 

Radosne świętowanie Wielkiej Nocy
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WIELKANOCNE BIESIADOWANIE

Często sięgamy pamięcią do tej szczególnej 
refleksji, który to już raz z woli Opatrzno-
ści Bożej będziemy świętowali radosny czas 
Wielkiej Nocy. Niezależnie od tego, jak wie-
le przeżyliśmy Świąt Wielkanocnych, zawsze 
oczekujemy na ten niezwykły, pełen ciepła 
i uroku czas. Chętnie powracamy pamięcią 
do dziecięcych wspomnień, wielkiej tęskno-
ty i oczekiwania na nadchodzące święta, po 
okresie Wielkiego Postu, przynoszące radość 
z racji wspólnego, rodzinnego świętowania. 
Święta Wielkanocne to szczególny czas, 
z którym wiąże się wiele narodowych trady-
cji i wspaniałych polskich zwyczajów. Wrosły 
w atmosferę rodzinnych świąt, że dziś nie wy-
obrażamy sobie Wielkanocy bez koszyka ze 
święconką, porannego rodzinnego śniadania, 
białego cukrowego baranka wśród zielonej 
rzeżuchy i trawki, dzielenia się jajkiem i tak 
oczekiwanego przez młodzież poniedział-
kowego „śmigusa-dyngusa”. Wszystkie te 
piękne zwyczaje i tradycje powstawały przez 
wieki, tworzone przez kolejne pokolenia 
wiernych, pragnących jak najlepiej przygo-
tować się, w okresie czterdziestodniowego 
postu, do tak oczekiwanego Zmartwych- 
wstania. 
W Palmową Niedzielę, wierni przynoszą do 
kościoła palemki zrobione z bukszpanu, zie-
lonych gałązek wierzby („bazie”) suchej kwit-
nącej trawy. Przeważają jednak „sztuczne” 
palmy sporządzone z suchych kłosów zbóż, 
liści traw i kwiatów, nieraz bardzo „strojnie” 
ozdobione. Te przemysłowe produkty z wolna 
wypierają zielone gałązki wierzby, bukszpanu, 
topoli czy porzeczek napełniające kościół za-
pachem świeżej zieleni..
Święta Wielkiej Nocy poprzedza czterdzie-
stodniowy post. Dawniej, w wielu polskich 
domach zachował się zwyczaj, że od piątku 
do świątecznej niedzieli jedzono tylko „su-
che” potrawy (chleb, śledź, ziemniaki go-
towane w mundurkach). Dziś, często post 
ogranicza się do piątku, kiedy rezygnujemy 
z potraw mięsnych. Po surowym okresie po-
stu wszyscy byli wygłodzeni niemiłosiernie 
i z utęsknieniem wypatrywali, kiedy można 
było się „dorwać” do świątecznych smako-
łyków: wędzonej, pachnącej szynki, białej 
kiełbasy z chrzanem, chrupiącej jałowcowej 
kiełbasy i pieczonego boczku z ćwikłą… 

Wielki Piątek był także dniem, kiedy pieczo-
no święcone, wykonywano pisanki i wypra-
wiano pogrzeb znienawidzonemu przez post 
żurowi i śledziowi. Jak barwnie opisywał ks. 
Jędrzej Kitowicz Opis obyczajów za panowa-
nia Augusta III: „Śledzie noszono przywiąza-
ne sznurkiem do kija i okładano nimi znie-
nacka przechodzących sąsiadów. Resztki ryby 
i żuru zakopywano wśród śmiechów i niekła-
manej radości gdzieś pod płotem, najczęściej 
nie lubianego sąsiada. Swoiste święto żuru 
i śledzia stanowiło kulminację uciążliwego 
postu, zwiastowało nadejście świątecznego 
„obżarstwa”. Toteż z niecierpliwością czeka-
no na przyniesiony i poświęcony przez ka-
płana w kościele koszyk ze święconką, który 
w sobotę kończył piątkowy „ścisły post”. 
Rezurekcja, inaczej procesja w dzień wielka-
nocny, pozostała niezmieniona od wieków. 
Zaczynała się w sobotnich godzinach wie-
czornych lub rano w niedzielę o wschodzie 
słońca. Niemal wszędzie po wsiach i małych 
miasteczkach podczas tej uroczystej proce-
sji strzelano z prywatnie robionych ręcznych 
„moździerzy” lub rzucano petardy. Dawniej, 
w czasie rezurekcji odbywała się gwałtowna 
strzelanina przy kościołach, ze wszelkiego 
rodzaju broni palnej. Strzelano i ze starych 
moździerzy wiwatowych, przechowywanych 
przy kościołach. Później zwyczaj ten został 
zabroniony, pozostawiając go wojsku. Z lat 
dziecięcych pamiętam, że w Grodzisku Mazo-
wieckim ta swoista kanonada, przypominają-
ca starszemu pokoleniu zbliżający się front, 
trwała całą noc poprzedzającą rezurekcje. 
Często też młodzież rozpoczynała swoisty 
trening strzelecki na kilkanaście dni przed 
Świętami Wielkanocnymi. Ostra akcja Milicji 
Obywatelskiej w stanie wojennym skutecznie 
zlikwidowała ten regionalny zwyczaj, kulty-
wowany przez młode pokolenie od lat.
Tradycyjnie, świąteczne śniadanie rozpoczynał 
wyjątkowy, polski zwyczaj dzielenia się jaj-
kiem, podawany po poświęceniu stołu z po- 
karmami przez głowę rodziny biesiadnikom 
z jednoczesnym składaniem sobie wzajem-
nych życzeń. Z tradycji rodzinnych utrwalił mi 
się ten niepowtarzalny świąteczny dzień, pe-
łen powagi, dostojeństwa i radości. W poko-
ju biesiadnym dominował duży stół, pięknie 
nakryty śnieżnobiałym obrusem z haftowa-
nymi dekoracjami, kusił przysmakami, gdzie 
pośród smakowitych, wędzonych szynek, 

kiełbas, boczków dominował biały cukrowy 
baranek wśród zielonej rzeżuchy i trawki. 
(dzieci zazwyczaj nie mogły się doczekać, 
kiedy będzie się można „dorwać’ do tego cu-
krowego przysmaku). Śniadanie rozpoczyna-
ło się tradycyjnym poświęceniem stołu przez 
gospodarza domu, a gospodyni z półmiskiem 
jajek podchodziła do każdego biesiadnika 
według starszeństwa. Wzajemne życzenia, łzy 
wzruszenia i autentyczna serdeczność domi-
nowała w tym dniu, a stół obficie zastawiony, 
kusił przysmakami przez cały dzień, tym bar-
dziej, iż po okresie postu gospodarz równie 
ochoczo napełniał kieliszki i szklanice. Drugi 
dzień świąt przeznaczony był na odwiedziny 
rodziny, bliskich i sąsiadów, podczas których 
składano sobie życzenia i kropiono się wodą. 
Tradycją tego dnia był jednak „śmigus-dyn-
gus”, tak oczekiwany przez najmłodsze po-
kolenie, ale też nie wolny o „krotochwile” 
z udziałem starszego pokolenia. Wtedy też 
obficie polewano się wodą z butelek, ręcz-
nych sikawek, cebrzyków czy wiader, szcze-
gólnie na wsi, gdzie były „panny na wydaniu” 
tak, że woda ku uciesze gospodyni przelewa-
ła się przez próg. Dostojne matrony kropiono 
perfumami lub wodą kolońską. Współcześnie, 
zwyczaj ten „ucywilizowany” społeczną kry-
tyką wobec sporadycznych, młodzieżowych 
„ekscesów” został skomercjalizowany bogac-
twem przedmiotów służących do polewania, 
opryskiwania, sikania czy strzelania wodą. 
Ten okres biesiadowania zamykała niedzie-
la Zesłania Ducha Świętego, przypadająca 
w kościele katolickim 50 dni po Wielkano-
cy, w tradycji ludowej nazwana Zielonymi 
Świątkami. I ponownie (o ile nie zostały po-
bielone) malowano chaty, przyozdabiając je 
zielonymi gałązkami brzozy i tataraku. Stro-
jono nie tylko wnętrza domostw czy zagro-
dy, ale też przydrożne kapliczki dla magicz-
nego wzmocnienia życia. Często okadzano 
pomieszczenia dymem z zasuszonych w po-
przednim roku ziół lub palm wielkanocnych. 
W wielu regionach kraju rolnicy obchodzili 
też pola ze śpiewem religijnych pieśni, dla 
ochrony pól przed zarazą czy gradobiciem. 
Po tym obrzędzie również urządzano wy-
stawne śniadania i dzielono się jajkiem, co 
było swoistym zakończeniem wielkanocnego 
świętowania.

Wiesław Leszek Ząbek

Radosne świętowanie Wielkiej Nocy

Rekolekcje wielkopostne 
w 1. Brygadzie Logistycznej 
w Bydgoszczy
W ramach rekolekcji wielkopostnych, żołnierze i pracownicy 1. Bry-
gady Logistycznej w Bydgoszczy mogli uczestniczyć w spotkaniach 
tematycznych oraz Mszy św. Na opiekuna Brygady na czas spotkań re-
kolekcyjnych wyznaczony został Wikariusz Generalny Biskupa Polowe-
go, ks. prał. płk Sławomir Żarski, który 22 marca porannym wykładem 
z etyki rozpoczął rozważania przedświąteczne. Dzień później kapłan 
odprawił Eucharystię w kaplicy znajdującej się na terenie Brygady.

kpt. Paweł Wąsowicz
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Polacy będą się przygotowywać 
do beatyfikacji Jana Pawła II

W każdą drugą niedzielę miesiąca w prasie, 
telewizji, radiu i internecie przedstawia-
ne będzie nauczanie z kolejnej wizyty Jana 
Pawła II w Polsce. Następujący po niej „ty-
dzień duszpasterski” w parafiach, szkołach 
i innych środowiskach wypełnią Msze św., 
nabożeństwa, adoracje, sympozja, dyskusje 
i spotkania. Podczas spotkań ponownie roz-
ważane będzie przesłanie papieża do roda-
ków. Hasło „Jestem z Wami” jest odpowie-
dzią na wielokrotnie powtarzane wołanie 
Polaków do Ojca Świętego w trakcie jego 
pielgrzymek do Ojczyzny: „Zostań z nami!”.
Pierwsza „papieska niedziela” przypada 
11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Boże-

go. Media powrócą wówczas do słów wy-
powiedzianych w czerwcu 1979 r. w czasie 
pielgrzymki, której myśl przewodnia brzmia-
ła: „Gaude Mater Polonia”.
W opinii abp. Nycza przygotowania do be-
atyfikacji Jana Pawła II nie mogą się obejść 
bez udziału prasy, radia i telewizji. – Media 
pokażą to, co budziło nasze emocje w roku 
1979 i nasze nadzieje w roku 1983, w okre-
sie stanu wojennego, gdy papieżowi wręcz 
odradzano przyjazd. On jednak przyjechał, 
by pocieszyć przygnębionych w tym czasie 
rodaków – przypomniał metropolita war-
szawski.
Podkreślił, że oprócz emocjonalnego prze-
żywania kolejnych rocznic papieskich, 

Od 11 kwietnia przez dziewięć kolejnych miesięcy media i środowiska 
duszpasterskie będą przypominać Polakom nauczanie Jana Pawła II z kolejnych 
pielgrzymek do Ojczyzny. Duchowym przygotowaniom do beatyfikacji papieża 
- Polaka towarzyszyć będzie hasło „Jestem z Wami – przesłania do Polaków”. 
Koordynacją działań zajmuje się Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”.

w tym rocznicy śmierci Jana Pawła II i Dnia 
Papieskiego, istnieje także potrzeba bardziej 
trwałego i systematycznego zachowania 
w pamięci nauczania Ojca Świętego. Nale-
żą do nich centra i instytuty papieskie oraz 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
koncentruje swą działalność na budowaniu 
„żywego pomnika” Jana Pawła II – wspie-
raniu edukacji ubogiej, ale uzdolnionej mło-
dzieży wiejskiej i z małych miejscowości. 
Obecnie programem stypendialnym Funda-
cji objętych jest prawie 2200 młodych Pola-
ków w 39 diecezjach.
Zdaniem abp. Nycza, za życia Jana Pawła II 
Polacy przeżywali jego pielgrzymki do Oj-

czyzny bardzo emocjonalnie. – Kiedy umarł, 
te emocje opadły, śmiem twierdzić, że za 
mocno – stwierdził metropolita warszawski. 
W jego opinii, nie jest pożądane, by od tego 
przeżywania emocjonalnego przejść do wy-
łącznie intelektualnego upamiętniania pon-
tyfikatu papieża-Polaka.
W inicjatywę aktywnie włączą się stypen-
dyści „Dzieła”. Na przełomie marca i kwiet-
nia wspólnoty studentów-stypendystów 
w największych miastach akademickich 
będą się modlić podczas Mszy św. i czuwań 
upamiętniających 5. rocznicę śmierci papie-
ża. Na lodowisku w Bydgoszczy odbędzie się 
niecodzienny happening – młodzi będą jeź-
dzić na łyżwach, odczytując przez mikrofon 

słowa Ojca Świętego z pierwszej pielgrzymki 
do Polski. Ich koledzy z Lublina wypuszczą 
w powietrze lampiony i balony. W Krakowie 
stypendyści urządzą wieczór poezji Karola 
Wojtyły.
Swój udział w przedsięwzięciu zadeklaro-
wały też ruchy katolickie – KSM, Akcja Ka-
tolicka, Ruch Światło-Życie, Klub Inteligen-
cji Katolickiej, Ogólnopolska Rada Ruchów 
Katolickich i Duszpasterstwa Akademickie. 
Przyłączą się też instytucje świeckie i kościel-
ne (Fundacja Świętego Mikołaja, Centrum 
Opatrzności Bożej, Stowarzyszenie Przymie-
rze Rodzin, Instytut Tertio Millennio), harce-
rze (ZHP, ZHR, SHK „Zawisza” FSE) i strażacy 
ze Związku Głównego Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.
Rodzina Szkół im. Jana Pawła II już rozpo-
częła realizację specjalnego programu dla 
uczniów w ramach lekcji wychowawczych. 
Organizuje także misterium wielkanocne 
nawiązujące do nauczania Ojca Świętego. 

Z kolei Centrum Myśli Jana 
Pawła II startuje w kwiet-
niu z całoroczną kampanią 
społeczną „Jestem z Wami”. 
W pierwszym jej etapie na bill- 
boardach i plakatach w całej 
Warszawie pojawi się projekt 
przedstawiający kalendarzo-
wą kartkę z datą 2 kwietnia, 
na której widnieje odręczny 
podpis: „Jestem z Wami”.
Abp Nycz podkreślił, że dzie-
więciomiesięczne przygoto-
wania realizowane są nieza-
leżnie od oczekiwanej decyzji 
Stolicy Apostolskiej w sprawie 
beatyfikacji Jana Pawła II. 
– Nie bądźmy rozczarowani, 
że papież będzie beatyfiko-
wany sześć czy siedem lat po 
śmierci, to nie jest najważniej-
sze. Ten proces jest i tak szyb-
ki, szybszy niż w przypadku 
innych kanonizowanych czy 
beatyfikowanych – uznał.
Koordynacją całości działań 
zajmuje się Fundacja Konfe-

rencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, która od 2001 r. organizuje 
Dzień Papieski. Jego tegoroczne obchody 
10 października, którym towarzyszy hasło 
„Jan Paweł II – Odwaga Świętości”, będą 
jednocześnie punktem kulminacyjnym ocze- 
kiwania na beatyfikację. Szczegółowe in-
formacje o przygotowaniach będą publi-
kowane na stronie www.dzienpapieski.pl. 
Głównymi partnerami serwisu są Katolicka 
Agencja Informacyjna, Opoka.org.pl, Wiara.
pl, TVP, Polskie Radio, Radio Plus, VOX FM, 
„Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy” 
i „Przewodnik Katolicki”.

kai
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Legionowo
Biskup Polowy WP udzielił sakramentu bierzmowania 114 dziewczętom i chłopcom 
z parafii wojskowo-cywilnej pw. Św. Józefa w Legionowie, podczas Mszy św. odpu-
stowej sprawowanej 18 marca. W homilii zachęcił młodzież do naśladowania patrona 
parafii św. Józefa. – Św. Józef jest mistrzem dyskrecji, załatwiania spraw trudnych, 
bolesnych delikatnie, po cichu, mając przed oczyma dobre imię drugiej strony. Dziś 
bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam jest józefowe milczenie, jego gotowość do 
czynienia trudnej woli Bożej, jego zaufanie Bogu i człowiekowi. Św. Józef uczy współ-
czesnego człowieka poczucia sacrum, poczucia głębokiego szacunku wobec tajemni-
cy działania Boga – powiedział Biskup Płoski.
Proboszcz parafii ks. kan. płk Kazimierz Krużel podziękował Jego Ekscelencji za odpra-
wioną Eucharystię, za wygłoszoną okolicznościową homilię i za udzielenie Sakramentu 
Bierzmowania. Słowa podziękowania skierował do Rodziców, Nauczycieli i Wychowaw-
ców, a w szczególny sposób podziękował swoim wikariuszom i katechetkom, którzy 
bezpośrednio byli odpowiedzialni za przygotowanie młodzieży do bierzmowania.
Na zakończenie Mszy św. Biskup Polowy poświęcił pamiątkowe krzyże dla bierzmo-
wanych.                                xTk

Hrubieszów
W Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie 17 marca, rano odby-
ło się pożegnanie żołnierzy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego udają-
cych się do udziału w misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Na Mszę św. oprócz 
żołnierzy stawił się cały stan osobowy pułku oraz rodziny i bliscy wyjeżdżających 
żołnierzy, jak również przedstawiciele władz miasta i powiatu. Mszę św. z cere-
moniałem wojskowym odprawił i homilię wygłosił kapelan ks. płk Andrzej Puzon.  
Ksiądz Kapelan wszystkim odjeżdżającym żołnierzom wręczył obrazki i modlitwę do 
Miłosierdzia Bożego, różańce oraz medaliki. Żołnierze odbyli wcześniej spowiedź 
i przystąpili do Komunii Świętej. Jest to już kolejna zmiana żołnierzy z 2 Pułku Rozpo-
znawczego z Hrubieszowa.                                                                                   xAp

Gdańsk-Wrzeszcz
W kościele garnizonowym w Gdańsku-
-Wrzeszczu, w Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, Ordynariusz Wojskowy udzielił 
dojrzałości chrześcijańskiej. Dary Ducha św. 
przyjęło 26 osób z parafii wojskowo-cywilnej 
pw. Matki Odkupiciela.
Eucharystię, której przewodniczył Biskup Po-
lowy WP, koncelebrowało grono kapłanów 
m.in.: Dziekan Marynarki Wojennej, ks. kmdr 
Bogusław Wrona, Dziekan Dekanatu Gdańsk-
-Wrzeszcz, ks. Piotr Szamocki, proboszcz miej-
scowej parafii, ks. kmdr por. Krzysztof Karpiński 
oraz ks. Andrzej Nowak z diecezji włocławskiej.
We Mszy św. uczestniczyli m.in.: dowódca 
49 Pułku Śmigłowców Bojowych, płk pil. 
Adam Trzeciak, Komendant Morskiego Od-
działu SG, kmdr Piotr Stocki, szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego, płk Janusz Sylwe-
ster, kombatanci, harcerze, weterani służby. 
Na uroczystość przybył poczet sztandarowy 
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Gdań-
sku – Wrzeszczu; szkoły, której uczniowie 
przyjęli dzisiaj sakrament bierzmowania.
Nowo utworzona parafia wojskowo-cywilna 
przeżywa także swoje pierwsze rekolekcje, 
które prowadzi Dziekan Wydziału Teologiczne-
go UKSW, ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, 
a także pierwszy odpust parafialny. Proboszcz 
zachęcił wiernych, aby w Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego wszystkie swoje troski, kłopo-
ty, radości i nadzieje złożyli u stóp Matki Od-
kupiciela - powierniczki naszych spraw przed 
obliczem Najwyższego.                                  at

Szczecin
W dniach od 20 do 23 marca w parafii wojskowej w Szczecinie odbyły się Wielko-
postne Rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Tadeusz Bąk z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Podczas nauk rekolekcjonista zwracał uwagę, że człowiek nie jest powołany do życia 
w grzechu, ale do życia w świętości. Poprzez rozważanie ośmiu błogosławieństw 
ukazywał wielką miłość i miłosierdzie Boga do człowieka. W naukach rekolekcyjnych 
wzięły udział rodziny wojskowe oraz duża liczba sympatyków kościoła garnizono-
wego.
Na zakończenie rekolekcji proboszcz ks. ppłk Ryszard Stępień podziękował ojcu reko-
lekcjoniście za przyjęcie zaproszenia i trud przyjazdu do Szczecina składając jednocze-
śnie życzenia wielu łask Bożych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.     xRS

Radom
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski celebrował 
Mszę św. w kościele garnizonowym pw. Św. 
Stanisława w Radomiu w intencji ofiar kata-
strof lotniczych, którzy swoją ostatnią podróż 
rozpoczęli na miejscowym lotnisku wojsko-
wym Po Mszy św. odbyła się uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci tra-
gicznie zmarłych lotników.
Wraz z Biskupem Tadeuszem Płoskim Mszę św. 
koncelebrował ks. płk Janusz Radzik, Dziekan 
Sił Powietrznych RP. W uroczystej Eucharystii 
uczestniczyli generałowie Wojska Polskiego 
z gen. broni Andrzejem Błasikiem, dowódcą Sił 
Powietrznych RP na czele. Obecne były pocz-
ty sztandarowe, kadra dowódcza, oficerowie, 
żołnierze, pracownicy cywilni radomskiego 
lotniska oraz władze samorządowe Rado-
mia. Po Mszy św. gen. Błasik odsłonił tablicę, 
a Ordynariusz Wojskowy dokonał aktu jej po-
święcenia.                                                 kes
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