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„Dziś czeka nas wielka praca nad mową, jaką się posługujemy. Ogromna praca. Nasze słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną 

wolność. Nie można stosować środków przemocy, ażeby człowiekowi narzucać jakieś tezy. Te środki przemocy mogą być takie, jakie znamy

z przeszłości, ale w dzisiejszym świecie także i środki przekazu mogą stać się środkami przemocy, jeżeli stoi za nimi jakaś inna przemoc, nieko-

niecznie ta przemoc fizyczna. Jakaś inna przemoc, jakaś inna potęga. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy.”

Jan Paweł II, Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.

 W czasie Pielgrzymki do Katynia

zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

Nasz Pasterz

Świadek Prawdy Katynia

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. broni Tadeusz Płoski

oraz

Ks. płk Jan Osiński

Sekretarz Biskupa Polowego

 Z pamięcią w modlitwie

polecamy Was Jezusowi Miłosiernemu

i wstawiennictwu świętych Apostołów Miłosierdzia

Ordynariat Polowy WP

„Jam się po to narodził i po to przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie”.

Będziecie świadkami prawdy. To świadectwo będzie was kosztować…

Jan Paweł II , Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.
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Urodził się 24 marca 1975 roku 
w Michowie jako jedno z trojga 

dzieci Henryka i Stanisławy z do-

mu Rączka. 

17 sierpnia 1975 roku został 

ochrzczony w parafii rzymskoka-

tolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 

w Michowie otrzymując imio-

na Jan Kazimierz. W 1984 roku przystąpił do I Komunii św., a

w 1989 roku z rąk Biskupa Ryszarda Karpińskiego otrzymał Sa-

krament Bierzmowania.

W latach 1990-1994 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego

w Michowie, które ukończył składając egzamin maturalny.

W 1994 roku rozpoczął studia wyższe w Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie na Wydziale Elektroniki. Po pierwszym 

roku studiów, po głębokim przemyśleniu, zrezygnował z dalszych 

studiów na tej uczelni i – jak sam mówił – kierowany głosem serca 

i formacją duchową jaką otrzymał w domu rodzinnym poprosił

o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana 

Chrzciciela w Warszawie z zamiarem wstąpienia do służby woj-

skowej, jako kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

W maju 2000 roku otrzymał święcenia diakonatu. 27 maja 2001 
roku z rąk ówczesnego Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia 

otrzymał święcenia kapłańskie. Został wtedy mianowany na sto-

pień podporucznika.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej, jako 

wikariusz Parafii Wojskowej w Dęblinie i kapelan 1. Ośrodka Szko-

lenia Lotniczego. W 2003 roku zostaje mianowany porucznikiem. 

Powierzone funkcje sprawuje do czerwca 2004 roku.

15 czerwca 2004 roku Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź mia-

nuje go wikariuszem Parafii Katedry Polowej w Warszawie, a tak-

że sekretarzem Biskupa Polowego. Otrzymuje stopień kapitana

Wojska Polskiego. 

Od 15 listopada 2004 roku pełnił urząd osobistego sekretarza

Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego. Sprawował także funkcję 

Korespondenta Ordynariatu Polowego WP dla Radia Watykań-

skiego, a od 21 listopada 2005 roku – kapelana Wojskowego 

Wymiaru Sprawiedliwości.

W pracy cechowała go wielka aktywność. Powierzone zadania 

wykonywał odpowiedzialnie i z zaangażowaniem. W 2005 roku 

został awansowany do stopnia majora, a w 2006 r. – na stopień 

podpułkownika.

Od 2007 roku Biskup Polowy Tadeusz Płoski powierzył mu spra-

wowanie także innych odpowiedzialnych urzędów: Wicekancle-

rza Kurii Polowej Wojska Polskiego i Kapelana 1. Bazy Lotniczej

w Warszawie, Naczelnego Kapelana Straży Ochrony Kolei oraz Ka-

pelana Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

Wywiązując się z nałożonych obowiązków, pełen energii i inicja-

tywy kontynuował naukę i zgłębianie wiedzy. W 2008 roku ukoń-

czył Wydział Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i rozpoczął studia na Wydzia-

le Prawa i Administracji tego Uniwersytetu.

Brał czynny udział w zainaugurowanym 28 października 2009 
roku Synodzie Ordynariatu Polowego w Polsce – powołany przez 

Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego w skład Komisji Głównej 

Synodu jako zastępca Sekretarza Generalnego Synodu. Był także 

mianowany zastępcą Sekretarza Generalnego Synodu w Sekreta-

riacie Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce. 

Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego sa-

molotu lecącego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Pośmiertnie został awansowany na stopień pułkownika.

Został odznaczony:

•  2005 rok – Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności 

Kraju;

•  2008 rok – Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-

zny;

•  2009 rok – Lotniczym Krzyżem Zasługi;

•  2010 rok – Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kra-

ju.

Urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku War-

mińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku 

wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 

„Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozo-

ficzno-teologiczne.

6 czerwca 1982 r. w Katedrze olsztyńskiej przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego 

Jana Obłąka. Przez okres jednego roku pracował 

jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie 

Biskupim Diecezji Warmińskiej. W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym 

„Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych”, duszpasterzem akademickim Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza; w 1994 roku – urząd szefa wydziału 

duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. W 1993 roku uzyskał na Wydziale 

Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa 

kanonicznego.

W 1994 roku – jako pierwszy z kapelanów wojskowych – ukończył Podyplomowe 

Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-

-Rembertowie.

W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojsko-

wych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu –

w 2000 roku – kapelanem Biura Ochrony Rządu; w 2001 roku – dziekanem Biura 

Ochrony Rządu.

Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Po-

lowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

W latach 1996-2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Semina-

rium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku był wykładowcą prawa 

wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Ma-

zurskim w Olsztynie.

Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta 

Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 

1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok – generał brygady; 

2006 rok – generał dywizji.

10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął świę-

cenia biskupie i odbył uroczysty ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry 

Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Uchwałami kolejnych Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski został mia-

nowany Duszpasterzem Kombatantów, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harce-

rzy, członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski, duszpasterzem Służby Celnej, Stra-

ży Ochrony Kolei, Młodzieży, a także delegatem ds. Duszpasterstwa Policji.

23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa Tadeusza Płos-

kiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; był także członkiem Rady 

Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego.

10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m, podczas 

ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.

11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr. Tadeuszowi 

Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, po odby-

tym kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji „Duszpasterstwo w Woj-

sku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa huma-

nitarnego” (Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie).

29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Bisku-

pa Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie

na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.

Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, 

portugalskim odznaczeniem „Bem Merecer”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odzna-

kami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych. 

10 kwietnia 2010 r. Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski zginął w katastrofie samo-

lotu pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Pośmiertnie został awansowany na stopień generała broni odznaczony Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ksiądz płk Jan OsińskiBiskup Polowy WP Tadeusz Płoski
(gen. broni prof. dr hab.)
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Ostatnia Eucharystia Biskupa TadeuszaOstatnia Eucharystia Biskupa Tadeusza

Przed rozpoczęciem Mszy św. Jubilat modlił 

się z przybyłymi do Katedry Polowej Koronką 

do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. 

mjr Krzysztof Kacorzyk. 9 kwietnia przypadał 

ósmy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego 

– nabożeństwa, które podyktował św. siostrze 

Faustynie Pan Jezus. „Bogu dziękujcie, ducha nie 

gaście” – napisał ks. Kępa, zapraszając na swoje 

uroczystości jubileuszowe. 

Do Katedry przybyło wielu funkcjonariuszy Stra-

ży Granicznej z komendantem SG płk. Leszkiem 

Elasem na czele.

Szczególnym Gościem była tego dnia Mama 

Kapłana, Pani Stanisława Kępa. To na jej ręce, 

w podziękowaniu za syna, Wikariusz General-

ny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski 

złożył w imieniu Ordynariatu Polowego wią-

zankę kwiatów. Z pewnością duchowo towa-

rzyszył swojemu synowi tego dnia Tata, Józef 

Kępa, który zmarł 19 czerwca 2005 r., w dniu 

wyniesienia na ołtarze przez Benedykta XVI 

trzech kapłanów: ks. Markiewicza, ks. Findysza 

i ks. Kłopotowskiego. Ksiądz Zbigniew pochodzi

z Żegociny na Podkarpaciu, z wielodzietnej ro-

dziny. Ma cztery siostry: Krystynę, Grażynę, Ire-

nę i Bernadetę oraz jednego brata, młodszego 

o 19 lat, Jana.

 Ostatnia Ewangelia Rektora UKSW 
Ryszarda Rumianka

We Mszy św. koncelebrowanej pod przewod-

nictwem Biskupa Płoskiego uczestniczyło licz-

ne grono kapłanów. Wśród nich byli m.in.:

rektor UKSW ks. prof. Ryszard Rumianek, któ-

ry odczytał ostatnią Ewangelię w swoim życiu 

(zginął w drodze do Katynia). Była to Ewangelia 

wg św. Jana. Jezus ukazał się Apostołom nad 

Morzem Tyberiadzkim – po raz trzeci po swoim 

Zmartwychwstaniu: (…) rzekł do nich: „Zarzuć-

cie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. 

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mo-

gli jej wyciągnąć… A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli 

żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 

rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynie-

ście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł 

Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 

wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 

A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie roze-

rwała”.

W koncelebrze uczestniczyli koledzy kursowi 

ks. Zbigniewa z seminarium tarnowskiego oraz 

proboszcz z rodzinnej parafii z Żegociny, ks. Le-

szek Dudziak.

W homilii Biskup Płoski mówił o postrzeganiu 

kapłaństwa we współczesnym świecie, o ocze-

kiwaniach wiernych wobec kapłanów oraz ich 

tożsamości, którą nadał im sam Chrys-

tus. Scharakteryzował też „styl” duszpa-

sterski świętego kapłana, Patrona Roku 

Kapłańskiego, św. Jana Marii Vianneya. 

– Prosty Proboszcz z Ars mówi, że i dziś 

najważniejszą sprawą w duszpasterstwie jest 

święty kapłan, trudzący się wokół świętości 

swoich parafian – mówił w homilii Biskup Polo-

wy Tadeusz Płoski. (www. ordynariat.pl w dziale  

„Nauczanie pasterskie”)

Kapłan to przewodnik na drodze do zbawienia, 

przypomniał Biskup Płoski. – Nie zbawi nas na-

sza własna pobożność ani dobre czyny, nie zba-

wiają nas systemy duchowości czy ideologie, 

podkreślił ordynariusz wojskowy.

Kapłan – mówił dalej Bp Płoski – niesie zranio-

nych przed Chrystusa. Jest świadkiem ducho-

wych zwycięstw nad słabościami i grzechem, 

uczy, jak dobrze żyć, ale też jak dobrze umierać. 

Zbawienie dusz jest dla niego najwyższym pra-

wem – pokreślił.

Bp Płoski przywołał również nauczanie Jana 

Pawła II z Listu do kapłanów: „Próby zeświec-

czenia kapłana są dla Kościoła szkodliwe. Nie 

oznacza to wcale, że kapłan miałby stać z dala 

od ludzkich problemów osób świeckich: prze-

ciwnie, winien jak najlepiej je poznawać, tak 

jak Jan Maria Vianney, ale jako kapłan, zawsze

w perspektywie zbawienia ludzi i rozszerzania 

królestwa Bożego. Jest świadkiem i szafarzem 

innego życia, niż ziemskie. Zasadniczą sprawą 

dla Kościoła jest zachowanie tożsamości kapła-

na w wymiarze wertykalnym” – pisał Jan Paweł 

II w 1986 r. w Liście do Kapłanów.

– Ludzie potrzebują od nas tego, żebyśmy od-

ważnie, pośrodku naszych miast, pokazywali 

całymi sobą, że wiara nie jest kwestią prywatną, 

którą powinno się uprawiać we własnych czte-

rech ścianach, ale jest aktem publicznym, mówił 

dalej Biskup Polowy. Sakrament kapłaństwa to 

widzialny znak niewidzialnej łaski.

Biskup Płoski scharakteryzował też sytuację ka-

płanów w dzisiejszej Polsce: – Niektórzy księża 

muszą się bronić przed zarzutem tak zwanej 

współpracy z komunistami, podczas gdy osoby 

naprawdę odpowiedzialne za komunizm pro-

wadzą wygodne i spokojne życie.

Najwięcej kontrowersji wśród wiernych budzą 

postawy kapłańskie typu gwiazdorskiego, pod-

kreślił Bp Płoski: – Duch kapłański zdaje się nie 

być w nich za bardzo rozwinięty.

Ordynariusz wojskowy poddał refleksji zjawisko 

zeświecczenia księży i zawłaszczania władzy

w Kościele przez świeckich: – Księża coraz bar-

dziej starają się wyglądać jak świeccy, a świeccy 

chcą mieć coraz więcej władzy w Kościele – jak 

Biskup PBiskup Płłoski o tooski o tożżsamosamośści kapci kapłłana w ana w śświeciewiecie
Srebrny jubileusz kapSrebrny jubileusz kapłłaańństwa Ksistwa Księędza Zbigniewa Kdza Zbigniewa Kęępypy

– Szczególnym rysem Twojego kapłaństwa jest rozmodlenie, gorliwość
i pracowitość. Zawsze można Cię było spotkać z brewiarzem i różańcem 
w ręku – mówił ks. ppłk SG Stefan Dmoch podczas uroczystości srebrne-
go jubileuszu kapłaństwa ks. płk. prał. kan. dra Zbigniewa Kępy, Dzieka-
na Straży Granicznej i Notariusza Kurii Polowej. Dziękczynnej Eucharystii 
za dar kapłaństwa Księdza Zbigniewa przewodniczył w Roku Kapłańskim
w Katedrze Polowej, 9 kwietnia 2010 r., Biskup Polowy gen. dyw. prof. dr 
hab. Tadeusz Płoski.

księża. Ten trend pochodzi z zachodniej Euro-

py. Jest to zły trend. Na Zachodzie Kościoły są

puste. Ludzie odchodzą z Kościoła. Być może 

winne temu jest pewne nieporozumienie. Pozy-

cja w Kościele nie jest kwestią władzy, ale du-

chowego autorytetu, podkreślił.

Na taki rodzaj autorytetu, który pociągał lu-

dzi, wskazał biskup w osobie Sługi Bożego ks. 

Jerzego Popiełuszki: – Miał w sobie jakąś cha-

ryzmę, bo zaczęła się lawina chrztów, ślubów, 

spowiedzi. Trzeba najpierw okazać wierność

w codziennych przeciwnościach, by stać się po-

tem świętym, mówił biskup o dojrzewaniu ks. 

Jerzego do najtrudniejszej próby – męczeństwa.

Drugą część kazania Biskup Płoski poświęcił oso-

bie księdza jubilata, Zbigniewa Kępy… (patrz 

www.ordynariat.pl)

Niezwykła pracowitość Księdza Kępy zaowoco-

wała wieloma inicjatywami zarówno w Kętrzy-

nie, jak w ciągu 5 lat posługi w Kurii Polowej. Im-

ponujący jest dorobek publicystyczny i edytorski 

Kapłana (patrz nauczanie pasterskie, www. or-

dynariat.pl). Przygotował m.in. do druku ostatni 

tom kazań Biskupa Płoskiego, poświęcony Gol-

gocie Wschodu „Pamiętaj o nich, Polsko”.

Na zakończenie homilii Biskup Płoski mówił do 

uczestników liturgii: – Dziś prosimy Was, kocha-

ni uczestnicy tego Jubileuszu, o modlitwę za 

księdza Jubilata i za nas – kapłanów. Prosimy 

każdego z Was: walczcie z nami o naszą wier-

ność powołaniu… Bez Was nasze dłonie nie są 

w stanie unieść ciężaru Boga w białej Hostii... 

Bez Waszej modlitwy nasza droga może stać 

się koszmarem... Bez waszej pamięci zatracimy 

wierność naszemu powołaniu... Bez Was nigdy 

nie będziemy... świętymi kapłanami... Módlcie 

się... za nas... Amen.

Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot od-

czytał specjalne Błogosławieństwo dla ks. Kępy 

od Ojca św. Benedykta XVI, które nadeszło na 

ręce Nuncjusza Apostolskiego, Abp. Józefa Ko-

walczyka…

Na zakończenie ks. Kępa podziękował Bogu

i ludziom słowami Psalmu Dawidowego 116: 

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wy-

świadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę 

imienia Pana”.

Jubilat poprosił Biskupa Polowego o udzielenie 

błogosławieństwa i odpustu zupełnego związa-

nego z Rokiem Kapłańskim. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Ostatnia Eucharystia Biskupa Tadeusza
W ciągu kilku minut coraz więcej osób sięga-

ło po telefony komórkowe i odbierało szcząt-

kowe informacje na temat tego, co działo się 

kilka kilometrów od katyńskiego lasu. Infor-

macje były sprzeczne, mówiono o drobnej 

awarii samolotu, następnie o katastrofie jed-

nej z dwóch maszyn lecących do Smoleńska, 

a w końcu o śmierci prezydenta i towarzyszą-

cych mu osób. Płacz i kolejna fala telefonów

i SMS-ów z Polski z pytaniami: Czy słyszałeś, 

co się stało? Leciałeś czy jechałeś? Kolejna 

fala SMS-ów (chyba najboleśniejsza) zawiera-

ła nazwiska osób lecących samolotem.

Sytuację częściowo uspokoiła zdecydowana 

postawa oficerów, odpowiedzialnych za prze-

bieg uroczystości i kapelanów, którzy różań-

cem i Koronką do Miłosierdzia Bożego kon-

centrowali na modlitwie emocje czekających 

na dalszy przebieg wydarzeń. Nad mogiłami 

polskich oficerów popłynęła modlitwa, którą 

poprowadził ks. ppor. rez. Krzysztof Zwiślak, 

kapelan harcerzy. W katyńskim lesie wyczu-

wało się pełne napięcia oczekiwanie, ból

i ciągłe niedowierzanie. Wiele osób trzymało 

w jednej ręce różaniec, a drugą przyciskało 

do ucha telefon komórkowy, zapewniając 

bliskich, że im nic się nie 

stało. 

Po modlitwie rozpoczęła 

się Msza św. w intencji 

ofiar katastrofy samolo-

tu i spoczywających na 

cmentarzu polskich żoł-

nierzy, zamordowanych 

przed 70 laty. Na miej-

scu przeznaczonym dla 

prezydenta umieszczono 

wieniec, a przed ołtarzem 

zapalono znicz, który 

Lech Kaczyński miał po-

stawić w miejscu straceń 

polskich oficerów. 

Krzesła przeznaczone dla

osób towarzyszących prezydentowi pozosta-

ły puste. Ktoś rozłożył małe biało-czerwone 

flagi. Na oparciach wisiały pamiątkowe pa-

rasole przygotowane przez Radę Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa.

Mszę odprawili kapelani Rodzin 

Katyńskich pod przewodnictwem 

ks. infułata Juliana Żołnierkiewicza. 

Po zakończeniu Mszy św. członko-

wie Rodzin Katyńskich indywidual-

nie składali hołd zamordowanym 

przodkom. Przed wieloma z tysięcy 

tabliczek, z których każda to jeden 

ludzki los, zapłonęły znicze pamięci. 

W katyńskim lesie
– Wiadomość o katastrofie prezydenckiego samolotu dotarła do uczestników uro-
czystości, które odbywały się w lesie katyńskim, krótko przed rozpoczęciem Mszy 
św. w intencji zamordowanych 70 lat temu.

– Wracamy do innej Polski – tak komentowa-

li podróż powrotną uczestnicy uroczystości. 

Zginęli nie nasi przywódcy, ale przyjaciele.

To potęguje ból związany z Katyniem – do-

dawali. Wśród powracających były także 

osoby, które straciły bliskich w katastrofie 

prezydenckiego samolotu, m.in. córka An-

drzeja Przewoźnika.

W zmierzającym do Polski przez Białoruś po-

ciągu dało się wyczuć prawdziwą i głęboką 

solidarność w bólu. W rozmowach prowa-

dzonych przez telefony komórkowe domi-

nował temat prawdopodobnych przyczyn 

tragedii i wspomnień o ofiarach katastrofy. 

– Boże, to wszystko miało wyglądać zupeł-

nie inaczej – mówiła jedna z uczestniczek 

uroczystości, z trudem tłumiąc łzy.

– Jechałem na te uroczystości z Kalisza, nie 

sądziłem, że wszystko zakończy się w ten 

sposób. To straszna, godząca w serce Polski 

tragedia, brak mi słów – podkreślał uczest-

nik delegacji.

Grupa żołnierzy Batalionu Reprezentacyjne-

go wspominała biskupa polowego – Biskup 

Płoski miał dobry kontakt z żołnierzami. Nie 

pamiętam, żeby ktoś z ważnych witał się

z każdym szeregowcem, biorącym udział

w uroczystościach. A on zawsze się z nami 

witał. Takim otwartym go zapamiętamy 

– podkreślił jeden z żołnierzy.

Krzysztof Stępkowski 
Katyń-Smoleńsk-Warszawa
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Ile dowodów trzeba przedstawić lu-
dziom, aby wreszcie uwierzyli w Boże 
działanie? Słowo Boże wybrane na 70. 
rocznicę zbrodni katyńskiej pokazuje 
także, że nie jest to sprawa łatwa.  

Dzisiejsza Ewangelia, pokazując spotkania 
Jezusa Zmartwychwstałego z kolejnymi oso-
bami, de facto przekazuje smutną prawdę 
o ludzkiej podejrzliwości, niedowierzaniu, 
dystansie do nowych, niepojętych Bożych
interwencji, itp...
Nieco podobnie ma się sprawa z opisem za-
wartym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 
Św. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich prze-
kazuje nam, że „przełożeni i starsi, i uczeni 
widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziaw-

szy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i pro-

stymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też 
towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi 

z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali 
odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Rady

i naradzili się: Co mamy zrobić z tymi ludźmi? 
– mówili jeden do drugiego – bo dokonali 
jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich 
mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie 
możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpo-

wszechniało się to wśród ludu, zabrońmy 
im surowo przemawiać do kogokolwiek
w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im 

w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezu-
sa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, 
czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słu-
chać was niż Boga? Bo my nie możemy nie 
mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś 

ponowili groźby, a nie znajdując żadnej pod-
stawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich 
ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga

z powodu tego, co się stało” (Dz 4,13-21).

Obawiam się, że taki punkt widzenia jest bar-
dzo powszechny w każdym czasie. Niektórzy 
ludzie tak bardzo boją się Boga, że wolą za-

przeczać Jego działaniu, wbrew najbardziej 
oczywistym, wręcz krzyczącym świadec-
twom Jego obecności i działania. Wolą sami 
milczeć, co więcej, wolą zmuszać innych do 
milczenia, byle tylko zachować swoisty „sta-
tus quo”, nie wymagający wysiłku nawróce-
nia i zmiany myślenia.
Jest to bardzo powszechna cecha szczegól-
nie chyba w naszych czasach. Gorzej jednak, 
że taka postawa blokuje możliwość rozpo-
wszechniania Ewangelii.

Widać to również w dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii. Jezus, ukazując się Jedenastu, 
gdy siedzieli za stołem, musiał najpierw wy-
rzucać im brak wiary i upór, że nie wierzyli 
tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 
Dopiero potem (zapewne w chwili, gdy Apo-
stołowie zrozumieli, jak wielki błąd popełnili 
i żałowali za swój grzech niedowiarstwa) 
Mistrz i Nauczyciel mógł im przekazać waż-
ne zadanie głoszenia Ewangelii wszelkiemu 
stworzeniu.

A my? Czy nie jest tak, że wciąż wolimy bar-
dziej słuchać ludzi, niż Boga? Czy nie próbu-
jemy za bardzo dopasowywać się do ludzkich 
poglądów, usiłując nasze doświadczenie 
wcisnąć w ramy poprawności społecznej
i politycznej? Czy nie łatwiej nam odrzucać 
dowody Bożego działania, byle tylko zacho-
wać swój, często budowany latami, wizeru-
nek w pracy czy towarzystwie... 
Bóg jednak oczekuje od nas czegoś innego... 
Nie po to przemawia do nas słowami dzisiej-
szej Ewangelii, abyśmy pozostali zamknięci
w ciasnym (ale własnym) pokoju naszych po-
glądów. Być może dzisiaj wyrzuca brak wiary, 
Tobie i mnie właśnie po to, aby posłać nas 
z misją głoszenia Dobrej Nowiny, nawet do 
tych, którzy coraz bardziej otwarcie sprzeci-
wiają się temu, co Boże… 
Pamiętaj, że w takiej sytuacji bardziej trzeba 
słuchać Boga niż ludzi...
W świecie mnogości głosów i idei, w czasach 
zalewu informacji, musimy umieć praktycznie 
postępować w kwestii wyboru autorytetów, 
osób lub instytucji, które obdarzymy zaufa-

niem na tyle, że pozwolimy im kształtować 
naszą doczesność i wieczność, uczynimy
z nich naszych życiowych doradców. Musimy 

umieć zdecydować, kogo i czego będziemy 
słuchać bardziej, a kogo i czego mniej lub 
wcale.
Z zalecenia, że mamy „bardziej słuchać Boga 
niż ludzi” wynika, że słyszeć będziemy przy-

najmniej dwa głosy: ludzki – ten głos łatwo 
usłyszeć, ale również głos Boży, a to wymaga 
z naszej strony pewnej postawy i działania.

Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to musimy 
być bardziej ludźmi Bożej Księgi Życia. Dzięki 
Biblii poznajemy bowiem Boże odwieczne za-
mysły, Boże sposoby działania, Boże zasady
i prawa, Boże wartości.

Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to mu-
simy być wrażliwi bardziej na wewnętrzny 

głos Ducha Świętego, wpływającego na na-
sze motywacje. Tu właściwym środkiem jest 
modlitwa.

Słuchać Boga „bardziej”, oznacza słuchać 
Go bardziej, niż własnego zdrowego rozsąd-
ku, bardziej, niż tego, czego się nam bardzo 
chce, albo bardzo nie chce.
Jeśli Boga mamy słuchać „bardziej”, to Bóg 
ma być autorytetem w sprawach życia ro-
dzinnego, małżeńskiego, wychowania, ży-
cia codziennego. Bóg ma być autorytetem
w kwestii polityki, kultury, historii, sztuki, pra-
wa, filozofii. Bóg ma być autorytetem w spra-
wach medycyny i opieki społecznej, przed-
siębiorczości, sukcesu. Bóg ma być autoryte-
tem w kwestiach wiary, Kościoła, religii… 
W każdej z tych dziedzin są też ludzkie auto-
rytety. I, oczywiście, słuchajmy ich. Tylko za-
wsze pamiętajmy, że aby nie przegrać życia, 
„trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Tak. 
Bóg zna się na wszystkim doskonale. Wszyst-
ko wie najlepiej. Warto zatem Go słuchać…

Jezus, mówiąc, że jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem, chce podkreślić, że poprzez prawdę 
daje nam nowe impulsy do wychodzenia

z sytuacji życiowych obronną ręką. Przecież 
powiedział: poznacie prawdę, a prawda 
Was wyzwoli (J 8,32). Jezus jako Prawda 
niesie wyzwolenie od tego, co zniewala, co 
nie pozwala trzeźwo spojrzeć na wydarze-
nia codziennego życia.

Cóż to jest prawda? – pytał Piłat w czasie 
procesu Pana Jezusa (por. J 18,38). Wielu 
współczesnych także pyta o prawdę. Dziś
w wielu wypadkach lepiej nie powiedzieć 
prawdy, przemilczeć ją lub powiedzieć tylko 
część prawdy. Tymczasem właśnie w naszej 
epoce tak bardzo potrzebnym lekarstwem na 

znalezienie sensu życia jest prawda.
James Garfield – amerykański prezydent – po-

wiedział: „Prawda Cię wyzwoli, ale wpierw 
uczyni Cię żałosnym”. Cóż to jest prawda? 

Prawdę można pomylić z własną opinią,
z poglądami, z uczuciami – bo choć uczucia 
są prawdziwe, nie znaczy to, że są prawdą. 

Prawdy można poszukiwać, można ją znać, 
odrzucać ją, ukrywać.... .
Co można zrobić z prawdą w świecie pełnym 
kłamstwa? Oprawić w ramkę i powiesić na 
ścianie? Co można, a co należy z nią robić? 

Może trzeba jej bronić? Choć niektórzy twier-
dzą, że prawda obroni się sama, to jest chy-
ba dość naiwny pogląd. Bałagan nie sprząta 

się sam, problemy nie rozwiązują się same,
a prawda miała by się sama obronić?
Prawda potrafi być wielkim ciężarem, źró-
dłem spokoju, punktem oparcia, powodem 
rozterek... Czy prawda jest ważniejsza od 

szczęścia? Czy można być szczęśliwym bez 
prawdy?
Pytamy dalej: – Czy prawda rzeczywiście wy-

zwala? – Czy zawsze i czy każda prawda? 

Trzeba bardziej sTrzeba bardziej słłuchauchać ć Boga niBoga niż ż ludziludzi

Homilia, ktHomilia, któórrąą Biskup Polowy WP Tadeusz P Biskup Polowy WP Tadeusz Płłoski miaoski miałł  wygwygłłosiosić ć na cmentarzu wojennym w Katyniu podczas Mszy na cmentarzu wojennym w Katyniu podczas św. polowej w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
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Nie, nie każda prawda wyzwala i nie zawsze 
wyzwala. Nie zawsze, ponieważ potrzebuje 
swojego, właściwego czasu, aby mogła zaja-
śnieć w pełnym blasku. Wielokrotnie na ów 
czas trzeba czekać, długo czekać i trzeba go 
rozpoznać, gdy nadejdzie. Prawda wyjawio-
na za wcześnie lub za późno zamiast świecić 
– roztacza wokół siebie ciemność. Zamiast 
wyzwalać – niszczy.
Czy wobec tego Chrystus pomylił się mówiąc: 
„prawda was wyzwoli”? Nie. Dlatego, że „wy-
zwolenie” oznacza „otrzymanie wolności”.
O „wolności” decyduje „możliwość dokona-
nia wyboru”, czyli „posiadanie wolnej woli”. 
Poznanie „prawdy”, to „otrzymanie za nią 
odpowiedzialności”. „Być odpowiedzialnym” 
za „prawdę” oznacza „podejmowanie decyzji 
o jej wyjawieniu”. Oznacza „wolność”…

Wraz z prawdą otrzymujemy wolność, ponie-
waż prawda jest miarą wolności.
Jeżeli dobrze skorzystamy z wolności, prawda 
przyniesie nam wyzwolenie…
Natomiast człowiek – jak naucza Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II – nie może pozwolić, żeby 
prawda została wydarta pod pozorem ni-
czym nieograniczonej wolności, nie można 
zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu 
Prawdy, która go przerasta, ale która jedno-
cześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego 
człowieczeństwie.
Na naszej historii w XX wieku zaważyły dwa 
okrutne systemy: faszyzm, którego symbo-
lem jest Oświęcim – Auschwitz, i stalinizm, 
którego symbolem jest Katyń. Hitler i jego 
potworne zbrodnie zostały już osądzone
i potępione. A Stalin i system komunistyczny 
winien śmierci milionów ofiar, w tym setek 
tysięcy Polaków, pozostaje nadal bezkarny. 
Ten ogrom potwornego bolszewickiego zła 
nazywamy Golgotą Wschodu. Kaci totalitary-
zmu zabijali ludzi, niszczyli ich niezależnie od  
pochodzenia, rasy, religii… Zbrodnie ludo-
bójstwa państwa totalitarnego nie mogą być
w żaden sposób usprawiedliwione…

70 lat temu sowieckie NKWD przystąpiło do 
wykonywania polecenia Stalina i towarzyszy, 

którzy postanowili zgładzić tysiące polskich 
oficerów, policjantów i funkcjonariuszy pań-
stwowych uznanych za zdeklarowanych i nie-
rokujących nadziei poprawy wrogów władzy 
sowieckiej. Nie rokowali nadziei, że da się 

ich urobić do konsystencji ludzi sowieckich, 
wobec czego byli wrogami, których należało 
unicestwić.

Zbrodnia ludobójstwa nazwana później 
– katyńską – pochłonęła tysiące ofiar. Według 
ustaleń historyków wiosną 1940 roku Sowieci 
zamordowali co najmniej 22 079 obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 14 463 woj-

skowych, policjantów i innych funkcjonariu-
szy państwowych z obozów specjalnych.
Szacuje się, że w Lesie Katyńskim – oprócz 
polskich oficerów – pochowanych jest oko-
ło 8-10 tys. obywateli byłego ZSRR. Tylko od 

sierpnia 1937 do listopada 1938 roku, czyli
w czasie „wielkiego terroru”, NKWD rozstrze-
lało tam 7088 osób.

Ciśnie się do światła niby warstwy skóry
Tłok patrzących twarzy spod ruszonej darni
Spoglądają jedna znad drugiej – do góry
Ale nie ma ruin. To nie gród wymarły...
Raz odkryte – krzyczą zatęchłymi usty
Lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku
W rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty
Ale nie ma krzyży. To nie groby przodków...
Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy
Po miskach czerepów – robaków gonitwy
Zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi
Ale nie ma broni. To nie pole bitwy...
Może wszyscy byli na to samo chorzy?
Te same nad karkiem okrągłe urazy
Przez które do ziemi dar odpłynął Boży
Ale nie ma znaków, że to grób zarazy...
Jeszcze rosną drzewa, które to widziały
Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi
Niebo zna język, w którym komendy padały
Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi
Ale to świadkowie żywi – więc stronniczy
Zresztą, by ich słuchać – trzeba wejść do zony
Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć
Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych
Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu.
Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu.
Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga.
Świat Boga bez imienia, imienia – bez losu.
Jest tylko jedna taka świata strona
Gdzie coś, co nie istnieje – wciąż o pomstę woła
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona
Dół nieominięty – dla orła sokoła...
„O pewnym brzasku w katyńskim lasku
Strzelali do nas Sowieci...”

       (J. Kaczmarski, Ballada Katyńska)

Podczas pielgrzymki do Rzymu, 13 kwiet-
nia 1996 roku, Rodziny Katyńskie usłyszały 
najgłębsze, najbogatsze w treść słowa Ojca 
Świętego Jana Pawła II o istocie Golgoty 
Wschodu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wie-
dzą, co czynią... Dziś, pozdrawiając Rodziny 
Katyńskie na czele z księdzem prałatem Zdzi-
sławem Peszkowskim, przywołuję te wła-

śnie słowa Chrystusa: Ojcze, przebacz... Są 
one bowiem szczególnie aktualne dla ludzi, 

których dotknął dramat niewinnej śmierci 
bliskich. Jesteście świadkami śmierci, która 

nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne 
wydarzenia, które mia-
ły miejsce na wiosnę 
1940 roku w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, 

są rozdziałem w mar-
tyrologium polskim, 
które nie może być 

zapomniane. Ta żywa 
pamięć powinna być 
zachowana jako prze-
stroga dla przyszłych 
pokoleń (...).

Przybyliście do Rzymu, 
do grobu Apostołów, 
aby na nowo – po 56 

latach od tamtego dra-
matu – odczytać, jakie 
jest wasze zadanie, 
zadanie Rodzin Katyń-
skich. Wydaje się, że 

jest nim właśnie nie-
sienie przebaczenia. 
Tak, jest nim prze-
chowanie w pamię-
ci tego dramatu narodowego, rodzinnego, 
osobistego, ale jest nim również, poprzez tę 
pamięć, przebaczenie.
Pragnę dodać, że ja również codziennie mo-
dlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu”.

Każdy rok pontyfikatu Ojca Świętego Jana 
Pawła II naznaczony był jakimś znakiem pa-
mięci i troski o Golgotę Wschodu. Z wielkim 
namaszczeniem traktował wszelkie znaki 
wiążące się z dziejami naszego Narodu na 
tej „nieludzkiej ziemi”.
W marcu 2005 roku na placu św. Piotra
w Rzymie, w czasie audiencji ogólnej w Nie-
dzielę Wielkanocną, Ojciec Święty Jan Paweł 
II podczas swojego ostatniego błogosławień-
stwa „Urbi et orbi” pobłogosławił przywiezio-
ny z Polski do Rzymu Krzyż Katyński.

2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas nasz 
największy Opiekun i Orędownik. Do dziś 
pamiętamy wstrząsające misterium Jego 
choroby, cierpienia i umierania. To były dla 
naszego Narodu, dla całego świata wielkie 
rekolekcje.

Dziękujemy Ojcu Świętemu za to wszyst-
ko, co uczynił dla Golgoty Wschodu, dla 
jej pamięci, dla świadomości i tożsamości 
młodych pokoleń. Modlimy się żarliwie, aby
i tam, w Niebie, stał się orędownikiem Gol-
goty Wschodu, tak jak czynił to w czasie 
swojej posługi tu, na ziemi.
Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nie-
śmiertelny! – zmiłuj się nad nami.   
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw 
nas Panie.    
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zacho-
waj nas Panie.   
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj 
nas Panie.

+ Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Katyń, 10 kwietnia 2010 r.

Homilia, którą Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski miał wygłosić na cmentarzu wojennym w Katyniu podczas Mszy s Mszy śśw. polowej w 70. rocznicw. polowej w 70. rocznicę ę zbrodni katyzbrodni katyńńskiejskiej
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KRZYSZTOF PUTRA, wicemarszałek Sejmu

KRYSTYNA BOCHENEK, wicemarszałek Senatu

JERZY SZMAJDZIŃSKI, wicemarszałek Sejmu
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dyr. protokołu dyplomatycznego MSZ

GEN. FRANCISZEK GĄGOR,
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MARIUSZ HANDZLIK,

podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta

ANDRZEJ KREMER, podsekretarz stanu
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Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

PIOTR NUROWSKI,
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JANUSZ KOCHANOWSKI,
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SŁAWOMIR SKRZYPEK, prezes NBP

JANUSZ KURTYKA, prezes IPN

JANUSZ KRUPSKI, kierownik Urzędu ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych:

KS. BP GEN. DYWIZJI TADEUSZ PŁOSKI,

ordynariusz polowy WP

KS. ABP GEN. BRYGADY MIRON CHODAKOWSKI, 

prawosławny ordynariusz WP

KS. PŁK ADAM PILCH, ewangelickie duszpasterstwo polowe

KS. PPŁK JAN OSIŃSKI, ordynariat polowy WP

KS. ROMAN INDRZEJCZYK, kapelan prezydenta

KS. PRAŁAT BRONISŁAW GOSTOMSKI

KS. JÓZEF JONIEC

KS. ZDZISŁAW KRÓL

KS. ANDRZEJ KWAŚNIK

KS. RYSZARD RUMIANEK

Posłowie i senatorowie:

GRZEGORZ DOLNIAK
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GRAŻYNA GĘSICKA

PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI

ZBIGNIEW WASSERMANN

SEBASTIAN KARPINIUK

IZABELA JARUGA-NOWACKA

ALEKSANDRA NATALII-ŚWIAT

ARKADIUSZ RYBICKI

JOLANTA SZYMANEK-DERESZ

WIESŁAW WODA

EDWARD WOJTAS

STANISŁAW ZAJĄC



Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP:

GEN. BRONI BRONISŁAW KWIATKOWSKI,

dowódca Sił Operacyjnych

GEN. ANDRZEJ BŁASIK,

dowódca Sił Powietrznych

GEN. TADEUSZ BUK, dowódca Sił Lądowych
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dowódca Sił Specjalnych

WICEADMIRAŁ ANDRZEJ KARWETA,

dowódca Marynarki Wojennej

GEN. KAZIMIERZ GILARSKI,
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Przedstawiciele Rodzin Katyńskich
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EWA BĄKOWSKA

ANNA MARIA BOROWSKA 

BARTOSZ BOROWSKI

EDWARD DUCHNOWSKI
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GABRIELA ZYCH

Osoby towarzyszące:

JOANNA AGACKA-INDECKA

CZESŁAW CYWIŃSKI

PPŁK. ZBIGNIEW DĘBSKI

KATARZYNA DORACZYŃSKA

ALEKSANDER FEDOROWICZ

DARIUSZ JANKOWSKI

GEN. BRYG. STANISŁAW KOMORNICKI

WOJCIECH LUBIŃSKI

BARBARA MAMIŃSKA

JANIANA NATUSIEWICZ-MIRER

IZABELA TOMASZEWSKA

ANNA WALENTYNOWICZ

JANUSZ ZAKRZEŃSKI

Funkcjonariusze BOR:

JAROSŁAW FLORCZAK

DARIUSZ MICHAŁOWSKI

PAWEŁ JANECZEK

PIOTR NOSEK

ARTUR FRANCUZ

PAWEŁ KRAJEWSKI
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Załoga samolotu:

ARKADIUSZ PROTASIUK, kapitan

ROBERT GRZYWNA

ARTUR ZIĘTEK

ANDRZEJ MICHALAK

BARBARA MACIEJCZYK

NATALIA JANUSZKO

JUSTYNA MONIUSZKO
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Prymas Glemp: Prymas Glemp: Tam, w KatyniuTam, w Katyniu
jest taki dyskretny wjest taki dyskretny włłaz do niebaaz do nieba

Tłumy ludzi wypełniły tego dnia nie tylko Ka-

tedrę Polową, ale i cały plac przed Katedrą,  

gdzie był ustawiony telebim. Przy pomni-

ku Powstania Warszawskiego dominowały 

mundurki harcerskie. Przyszli pomodlić się 

m.in. w intencji swojego Biskupa Tadeusza, 

który był ich duchowym opiekunem z ramie-

nia Episkopatu Polski. 

W tym tłumie można było zobaczyć i zna-

nych polityków różnych opcji, i generalicję

i zwykłych żołnierzy, Strażaków i Służby Cel-

ne, Straż Graniczną i zwykłych warszawia-

ków z rodzinami.

Znicze oświetlały twarze na portretach, 

ustawionych przed ołtarzem – ś.p. Biskupa 

Tadeusza Płoskiego i ks. ppłk. Jana Osińskie-

go.

Ksiądz mjr Krzysztof Kacorzyk poprowadził 

modlitwę ostatniego 9. dnia Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego:

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je 

w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te 

najboleśniej ranią Serce Moje. Największej 

odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od 

dusz oziębłych. One były powodem, iż wy-

powiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten 

kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich 

ostateczną deską ratunku jest uciec się do 

miłosierdzia Mojego.

– Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie 

dla nas i całego świata – modlili się w Kate-

drze ludzie Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Przed rozpoczęciem Eucharystii za dusze 

tych, co zginęli, rzeźbiarz i poeta Maksymi-

lian Biskupski odczytał swój wiersz poświę-

cony ofierze Katynia: – Ich ofiara niech sta-

nie się siłą naszego pojednania…

Maksymilian Biskupski zaprojektował m.in. 

rzeźbę Chrystusa poświęconą ofiarom Ka-

tynia, która znajduje się w kruchcie Katedry 

Polowej.

Odczytaniem listy poległych i Hymnem 

„Jeszcze Polska nie zginęła” rozpoczęła się 

ofiara eucharystyczna.

Mimo smutku z wielką mocą brzmiały stare 

pieśni wieszczące niezniszczalną Nadzieję: 

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wycho-

dzi z grobu dnia trzeciego z rana”.

– Udawali się do Katynia, aby swoją tam 

obecnością i modlitwą uczcić ofiary katyń-

skie, mówił we wprowadzeniu Nuncjusz 

Apostolski w Polsce Abp Józef Kowalczyk. 

To właśnie w tej drodze zastała ich śmierć. 

Wpisuje się ona w martyrologię tych, którzy 

oddali swe życie w imię prawdy, wolności, 

obrony godności każdego człowieka. 

O męstwie narodu, który w chwilach dzie-

jowych prób mimo przygnębienia nie tra-

cił nadziei, mówił w homilii Kard. Józef 

Glemp.

– Wierzący lub mniej wierzący stajemy przed 

tajemnicą niespodziewanej śmierci i pytamy, 

czy to ślepy los, czy też wola Boga, który 

wszystko przewiduje i działa według swoich 

planów?

Przez nasze narodowe szeregi przeszedł 

Bóg i przez cieniutką granicę miedzy życiem

i śmiercią skinął na tych najbardziej doj-

rzałych i poprosił ich prosto z samolotu 

do siebie. Tam, w pobliżu Katynia, jest taki 

dyskretny właz do nieba. Przed siedemdzie-

sięciu laty tędy co noc przechodzili polscy 

żołnierze czwórkami, kompaniami ponad 

200 chłopa co noc. Dziś przeszła grupa 

skromniejsza, ale za to dwaj prezydenci, 

kilku generałów, biskupi, ministrowie, par-

lamentarzyści. Fundamentem naszego żalu

i bólu jest to, że urwała się nadzieja z nimi 

łączona. A myśmy się spodziewali – przywo-

łał kard. stan ducha uczniów z Emaus.

Boża logika zawsze koryguje ludzkie rachuby. 

Chrześcijańska nadzieja sięga poza grób.

Kard. Józef Glemp przytoczył kilka przykła-

dów z życia naszego narodu, który zaborcy

i nieprzyjaciele próbowali złamać represjami. 

Ale mimo chwilowego załamania, nadzieja 

zwyciężyła: – W czasie, gdy rozrastała się 

„Solidarność”, Jan Paweł II – nowe natchnie-

nie dla świata – został śmiertelnie raniony, 

a Prymas Wyszyński w tym samym miesiącu 

oddał życie Bogu, zaś zabójstwo ks. Jerze-

go miało dowodzić, że wierzyć w ideały nie 

warto – wtedy pojawiły się czarne chmury 

nad nadzieją, ale naród się nie załamał.

Kardynał Glemp wspomniał Biskupa Polo-

wego, którego wyświęcał na diakona. – Miał 

przygotowane kazanie do wygłoszenia nad 

grobami w Katyniu.

– Musimy z tej próby wyjść zwycięsko. Nad 

grobami Katynia powiewa chorągiew Miło-

sierdzia Bożego, dojrzeją owoce tych 

ofiar i będą promieniować czynami

i dziełami sąsiedzkiej życzliwości i do-

brych czynów, zakończył przesłaniem 

nadziei Kard. Józef Glemp.

Wśród uczestników Mszy św. był tak-

że Metropolita Warszawski Abp Kazi-

mierz Nycz.

Mszę św. w Katedrze Polowej zakoń-

czyły modlitwy ekumeniczne przedsta-

wicieli Autokefalicznego Kościoła Pra-

wosławnego i duszpasterstwa ewan-

gelickiego.

– Ta śmierć w Oktawie Wielkanocy to 

znak dla nas, żebyśmy przemyśleli na-

sze postawy w życiu politycznym, pod-

kreślił duchowny prawosławny. Więcej 

pokory – upominał.

Wielu uczestników liturgii składało po 

Mszy św. serdeczne wyrazy współczu-

cia Mamie Biskupa, Kazimierze Pło-

skiej, siostrze Elżbiecie i bratu Janowi 

oraz ich rodzinom.

Przed Katedrą Polową wciąż przybywa 

zniczy i kwiatów…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

– To bardzo wymowne, że w piątą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 
która nastąpiła również w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, wpisuje się także ich 
odejście do wieczności, do domu Ojca – mówił w Katedrze Polowej WP 10 kwietnia 
2010 r. we wprowadzeniu do Mszy św. w intencji ofiar katastrofy samolotowej pod 
Smoleńskiem Abp Józef Kowalczyk. Nuncjusz Apostolski przewodniczył Mszy św. 
koncelebrowanej, a homilię wygłosił Kard. Józef Glemp.

Katedra Polowa WP: Msza Katedra Polowa WP: Msza śśw. w dniu katastrofy samolotu prezydenckiego w  drodze do Katyniaw. w dniu katastrofy samolotu prezydenckiego w  drodze do Katynia
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Nikt nie byNikt nie był ł obojobojęętnytny

W specjalnie odprawionej polowej Mszy św. 

w polskiej bazie Ghazni, uczestniczyło kilku-

set żołnierzy i pracowników wojska. Podob-

nie, jak w Polsce, wiadomość o tragicznej 

śmierci zwierzchnika Sił Zbrojnych i towa-

rzyszących mu osób przyjęto w Afganistanie 

ze smutkiem i niedowierzaniem.

W Afganistanie było już prawie południe 

(godziny poranne czasu polskiego), gdy do 

polskich żołnierzy dotarły smutne wiado-

mości. Powracający z patrolów, konwojów, 

wylotów spotykali swoich kolegów mają-

cych łzy w oczach. Wiadomość o katastrofie 

prezydenckiego samolotu błyskawicznie do-

tarła do wszystkich w kontyngencie. Nikt nie 

mógł uwierzyć, że zginęli najwyżsi dowódcy 

polskiego wojska. „Niedawno był u nas gen. 

Kwiatkowski, gen. Gągor, gen. Potasiński, 

gen. Buk. Składali nam świąteczne życzenia 

i życzyli szczęśliwego powrotu do domu. 

Nikt by nie pomyślał, że to będą ich ostatnie 

Święta” – mówił jeden z żołnierzy. Nie było 

chyba osoby, która nie byłaby zszokowana 

tą tragedią. 

Z kondolencjami przybyli miedzy innymi: 

gubernator prowincji Ghazni dr Mohammad 

Usman Usmani, szef policji w prowincji ge-

nerał Bazz Khan Sherazai, dowódca 3. Bry-

gady Armii Afgańskiej pułkownik Ali Rajab 

Rashed oraz przedstawiciele rady prowincji.

Katastrofa wywołała także silne emocje

w żołnierzach amerykańskich. Wielu z nich 

płakało, słysząc od Polaków o tragedii. Na 

znak żałoby, przez tydzień każdy z żołnierzy 

przy mundurze miał przypiętą czarną wstąż-

kę. Wszystkie flagi w polskich bazach i po-

sterunkach zostały opuszczone do połowy 

masztu. 

Smutek zapanował także w innych polskich 

kontynentach wojskowych. Żołnierze XII 

zmiany PKW EUFOR w Bośni i Hercegowi-

nie z ogromnym bólem przyjęli wiadomość

o katastrofie prezydenckiego samolotu. Żoł-

nierze innych kontyngentów, uczestników 

operacji ALTHEA spontanicznie zatrzymywa-

li naszych żołnierzy, składając 

kondolencje.

Ks. mjr Grzegorz Przewrocki 

w sobotnie popołudnie od-

prawił Mszę żałobną w in-

tencji 96 osób, które zginęły 

pod Smoleńskiem. Mszę kon-

celebrował również, kapelan 

wojskowy hiszpańskiego kontyngentu ks. 

kpt. Maco Toledo Antonio, który w imieniu 

swoich żołnierzy, przekazał kondolencje

i szczere wyrazy współczucia. W niedzielę 

11 kwietnia dowódca XII zmiany PKW EU-

FOR ppłk dypl. Robert Majdecki wraz z gru-

pą towarzyszących mu żołnierzy udał się do 

Ambasady RP w Sarajewie gdzie ambasador 

RP w Bośni i Hercegowinie Andrzej Tyszkie-

wicz wyłożył księgę kondolencyjną. 

Chwilą skupienia uczcili żołnierze Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie 

pamięć ofiar tragicznej katastrofy. Strata 

odczuwana przez braniewskich pancernia-

ków i goleniowskich logistyków pozostała 

tym większa, że zaledwie kilka dni wcześniej 

mieli zaszczyt gościć u siebie niektórych

z pośród nich...

Bezpośrednio po refleksyjnej zbiórce żoł-

nierze udali się do kaplicy na nabożeństwo 

żałobne, a delegacja Kontyngentu pojechała 

do Skopje w Byłej Jugosłowiańskiej Republi-

ce Macedonii, gdzie w kościele gromadzą-

cym Polonię Bałkańską odbyła się z inicjaty-

wy polskiej ambasady, msza święta w inten-

cji ofiar katastrofy.

W sąsiadujących z Polską państwach ogło-

szona została żałoba narodowa. Oficjalnym 

oznakom czci dla ofiar towarzyszą specjalne 

nabożeństwa. W białoruskim Pińsku mo-

dlono się za tragicznie zmarłych w pińskiej 

katedrze, gdzie w Niedzielę Miłosierdzia 

Mszy św. w języku polskim przewodniczył 

kard. Kazimierz Świątek, więzień łagrów 

syberyjskich. W Godzinie Miłosierdzia tego 

dnia obyło się również specjalne nabożeń-

stwo przed czczonym w tej świątyni obra-

zem Matki Bożej Miło-

sierdzia. Obecnym na 

liturgii i spotykanym 

przy świątyni Polakom, 

zarówno kapłani i kle-

rycy Białorusini, jak też 

wierni, składali kondo-

lencje.

Mieszkająca w Chicago 

Polonia tym głębiej po-

grążona była w żałobie, 

że pośród ofiar znalazł 

się śp. Wojciech Sewe-

ryn, reprezentant Ro-

dzin Katyńskich na sta-

łe mieszkający w USA.

Jako syn zamordowa-

nego w Katyniu oficera, był on pomysło-

dawcą, współwykonawcą i prezesem ko-

mitetu budowy pomnika ofiar katyńskich, 

poświęconego w ubiegłym roku w Chicago 

przez prymasa Józefa Glempa. Nastrój ża-

łoby dał się odczuć na ulicach miasta. Już

w sobotę rano Chicago udekorowano biało-

-czerwonymi flagami przepasanymi kirem. 

Przymocowane do aut lub powiewające na 

domach i polonijnych przedsiębiorstwach, 

oznajmiły polską tragedię.

We wszystkich polskich kościołach zostały 

odprawione Msze i nabożeństwa żałobne 

w intencji ofiar katastrofy. Najwięcej Polonii 

zgromadziła Eucharystia odprawiona w ba-

zylice św. Jacka.

Niezapomniana była także ceremonia złoże-

nia kwiatów pod pomnikiem ofiar Katynia

w niedzielę w południe. Oprócz przedstawi-

cieli wielu organizacji polonijnych przyjecha-

ła na nią także w kawalkadzie grupa kilkuset 

motocyklistów.

W niedzielę wieczorem zaś, w kościele św. 

Ferdynanda, odprawiona została Msza św. 

pod przewodnictwem biskupa polonijnego 

Tomasza Paprockiego, a przewodniczący 

episkopatu amerykańskiego, kard. Francisa 

George wystosował list kondolencyjny na 

ręce konsula generalnego Rzeczpospolitej 

Polski w Chicago Zygmunta Matyni. 

We środę 14 kwietnia, w intencji ofiar ka-

tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, mię-

dzynarodowa wspólnota katolicka Ziemi 

Świętej modliła się podczas Eucharystii we 

franciszkańskim kościele Najświętszego Zba-

wiciela w Jerozolimie. Mszę pod przewod-

nictwem kustosza Ziemi Świętej koncelebro-

wało kilkudziesięciu kapłanów. Świątynię 

wypełnili nie tylko Polacy, ale również księża 

i siostry zakonne z innych krajów. Współczu-

cie i solidarność z Polakami wyrazili ponad-

to lokalni chrześcijanie, żydzi i muzułmanie. 

W modlitwie za tragicznie zmarłych wziął 

udział również abp Twal, łaciński patriarcha 

Jerozolimy, oraz polscy przedstawiciele dy-

plomatyczni na czele z Agnieszką Magdziak-

-Miszewską, ambasador RP w Izraelu.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy wpisali się 

do księgi kondolencyjnej przywiezionej

z polskiej ambasady w Tel Awiwie. W żałob-

nej Eucharystii wziął udział także Bogusław 

Ochodek, przedstawiciel RP przy Niezależ-

nym Rządzie Autonomii Palestyńskiej z sie-

dzibą w Ramallah.                        oprac.kes

Od Afganistanu po Chicago, wszędzie tam gdzie mieszkają lub pełnią 
służbę Polacy po 10 kwietnia panował nastrój żałoby, bólu i poczucia 
nieodżałowanej straty. Polacy doznali w tych dniach także dowodów 
przyjaźni i wsparcia, siły płynącej z modlitwy i solidarności ludzkich 
serc. 
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Dziewczyna ukrywa łzy pod ciemnymi okularami. – Bardzo osobiście przeżywam tę tragedię. 

Biskupa Płoskiego widziałam jeszcze w środę na bierzmowaniu w Kościele Garnizonowym 

na Boernerowie. To taki bezpośredni, serdeczny człowiek… przepraszam, ale nie mogę dalej 

mówić. Łzy stają w gardle.

Starszy mężczyzna też nie może powstrzymać łez po tej stracie. Biskup Tadeusz zauważył każ-

dego człowieka; nigdy nie przeszedł koło człowieka obojętnie, żeby nie zamienić choć kilku 

słów. Co Bóg chce nam powiedzieć przez tę śmierć?... zastanawia się dojrzały mężczyzna.

– Biskup Tadeusz Płoski pokonał wszystkie szczeble drabiny w hierarchii kościelnej, a teraz 

osiągnął najwyższy cel – dzieli się refleksją pan Krzysztof.

– Dziś rano o godz. 7.05 dostałam SMS: „Pozdrawiam z podróży do Katynia. Ksiądz Roman.” 

Dwie godziny później kapelan Prezydenta Roman Indrzejczyk już nie żył – opowiada Małgosia.

– To tak jakby nagle stanęło serce Polski; bo w tym samolocie byli ludzie tak oddani Ojczyźnie. 

Po prostu najlepsi z nas – mówi z przejęciem młody chłopak. Czy możliwy jest taki przypadek, 

w takim miejscu i w takim czasie? – pada pytanie bez odpowiedzi z ust młodego chłopaka? 

Brak słów, żeby to wyrazić.

– „Matko Boża, miej w opiece i módl się z nami za Tych, co powiększyli listę katyńską” – czytam 

nowe wpisy z Księgi Kondolencyjnej.

– „Zginął kwiat polskiej inteligencji”.

– „Mamy drugi Katyń. Boże miej ich w swojej opiece i nas Polaków”.

– „Z tej Katedry polskość bije. Księże Biskupie, brak nam Ciebie pośród nas. W naszej pamięci 

będziesz zawsze razem z tymi, co byli w obronie Najświętszej Rzeczypospolitej”…

„Zostań z nami, Księże Biskupie Tadeuszu. Modlimy się o świętość dla Ciebie i kapelanów, 

których osierociłeś. Tak jak nas o to prosiłeś w ostatnich słowach ostatniego wypowiedzianego 

przez Ciebie kazania”. Oddani w Panu.                                                                               (jes)

W Kaplicy Katyńskiej, gdzie wyłożona została Księga Kondolencyjna, ustawia 
się kolejka; przeważają ludzie młodzi.

W obliczu takiej katastrofy jest mi ogromnie 

ciężko zebrać trochę polskich słów. W wielkim 

smutku dowiedziałam się w dzisiejszych wia-

domościach o śmierci Biskupa. Jako pracownik 

niemieckiej Kurii Polowej, poznałam Biskupa 

jaszcze jako Księdza na Konferencji w Eichstätt. 

Poznałam Go jako niezwykle mądrego i przede 

wszystkim skromnego człowieka. Bardzo się ucie-

szyłam, kiedy został Biskupem Polowym. Wszyscy 

w naszej Kurii, którzy Go znali, bardzo go lubili

i cenili. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata. 

W tej wielkiej żałobie my wierzący mamy wielką 

otuchę – On jest u Boga.

Pozdrawiam serdecznie

Halina Kluge

W takiej chwili trudno wyrazić słowami to, co 

czujemy. 

Wciąż jeszcze z niedowierzaniem myślimy o tra-

gedii, jaka wczoraj stała się udziałem tak wielu 

wybitnych Rodakow, na czele z Parą Prezydenc-

ką, szczególne myśli kierujemy zaś ku naszemu 

Przyjacielowi, cudownemu, pełnemu radości 

życia i nieustraszonej wiary czlowiekowi, jakim 

był kochany Biskup Polowy Tadeusz Ploski... 

Wciąż jeszcze pozostaje nam przed oczami jego 

pogodna twarz i roześmiane oczy, a w uszach 

pobrzmiewa piękny, donośny, łołnierski głos, jaki 

dane nam było słyszeć podczas przyjęcia po uro-

czystości Chrztu Św. naszej malenkiej Marii Mag-

daleny w Kaplicy Sykstyńskiej tu w Watykanie

10 stycznia tego roku. 

Tak niedawno żeśmy się poznali, a dziś już rozsta-

nia nadszedl czas...

Całym sercem łączymy się w bólu z Księdzem, 

Księże Zbigniewie, po niepowetowanej stracie 

tak wspanialego Pasterza oraz jego sekretarza 

ks. ppłk. Jana Osińskiego.

Wraz z Kapelanem i gwardzistami, którzy mieli 

zaszczyt osobiście poznać Biskupa Polowego 

Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego modlimy 

się tu w koszarach Gwardii Szwajcarskiej na 

Watykanie, aby Dobry Bóg przyjął Go do swe-

go Królestwa, a nam tu na Ziemi dał siłę i od-

wagę, aby Go naśladować i na zawsze o Nim

pamiętać.

Dziękujemy za serce i rodzinne ciepło, jakich 

doświadczaliśmy, przekraczając próg Kurii Polo-

wej przy ul. Długiej i ufamy, że kiedyś, po tamtej 

stronie, znów zasiądziemy z naszym Biskupem 

do wspólnego stołu i ponownie odśpiewamy żol-

nierskie piosenki.

Magdalena i Marcel Riedi z Melania

i Maria Magdalena.

Tak jest mi bardzo smutno. Pochlipuję sobie

i przypominam nasze miłe spotkanie. Od Zbyszka 

Gretki wiem, że gwardzisci wieczorem modlili się 

za Biskupa Tadeusza. Nie mogę w to uwierzyć. 

Tak bardzo liczyłam, że się spotkamy i że mi po-

błogosławi mieszkanie.

Teraz pewnie z góry patrzy na nas i się do nas 

uśmiecha. W polskim kościele [w Rzymie] msza 

była o 18, byli obecni nasi ambasadorowie. Jutro 

rano w Grotach [watykańskich] odprawi ks. Kon-

rad Krajewski, ceremoniarz papieski.

Z modlitwą!

Ania

Miałem wielki honor poznać Księdza Biskupa. 

W tej tragicznej chwili składam na Twoje ręce 

kondolencje z powodu utraty osoby, która za-

wsze będzie przeze mnie postrzegana jako sym-

bol życzliwości, dobra i godności.

Przyjmijcie moje słowa jako wyraz najwyższego 

szacunku dla pamięci o osobie Księdza Biskupa, 

jego dzieła duszpasterskiego i sprawowanej po-

sługi w Kościele na rzecz wszystkich ludzi w mun-

durach i ich rodzin.

Łączę wyrazy szacunku

ppłk SG Piotr Bona

Z ogromnym smutkiem dowiedziałem się

o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego, Jego Małżonki, drogiego nam Księ-

dza Biskupa Generała Tadeusza Płoskiego, oraz 

wszystkich udających się na uroczystości z okazji 

70-tej rocznicy wydarzeń katyńskich. Tragedia 

ta dotknęła nas w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia

Bożego, gdy świat wspomina 5-tą rocznicę 

odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. Modlę się

o wieczne zbawienie dla Nich przy grobie Pa-

pieża Polaka, wpatrzony w Chrystusa, który 

powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga. I we Mnie wierzcie. W domu 

Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie 

było, to bym wam powiedział. Idę przecież przy-

gotować wam miejsce” (J 14,1-2). Jestem głę-

boko przekonany, że z tej tragedii Bóg Władca 

Wszechświata wyprowadzi wiele dobra i miło-

ści, tak bardzo potrzebnych dla naszej Ojczyzny

w tych trudnych chwilach. Moją modlitwą obej-

muję również tych, których ta śmierć napełniła 

bólem i smutkiem. 

 

Z całego serca Księżom Kapelanom, oraz 

wszystkim Żołnierzom Wojska Polskiego, bło-

gosławię i powierzam opiece Matki Bożej Kró-

lowej Polski.

+ Zygmunt Zimowski

    Arcybiskup

   Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby 

Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych

Z bólem w sercu przeżywamy fakt, że nie ma już 

z nami Krajowego Duszpasterza Harcerstwa Ks. 

Bpa Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego. Nie ogarnie 

serdecznym spojrzeniem i troskliwym słowem 

naszych harcerek i harcerzy, którzy tak Mu byli 

bliscy...

Nie odwiedzi nas na kolejnym Zjeździe, rekolek-

cjach kapelańskich, zlotach, obozach.

Głęboko wierzymy, że z nieba będzie nas jednak 

jeszcze bardziej wspierał w harcerskiej służbie.

Łączymy się w modlitwie z Księdzem Leonem

i wszystkimi Kapłanami ordynariatu, wyprasza-

jąc łaski zbawienia dla Księdza Biskupa i Księdza 

Janka.

Czuwaj!

ks. hm. Kazimierz Chudzicki,

Kapelan Organizacji Harcerek ZHR

ks. hm. Tomasz Kościelny,

b. Kapelan Naczelny ZHR

Z księgi kondolencyjnej

 Ż Żal i modlitwaal i modlitwa
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Prawosławny arcybiskup hajnowski Mi-
ron – Mirosław Chodakowski urodził się 

21 października 1957 r. w Białymstoku. Tam 

ukończył szkołę podstawową, potem Pra-

wosławne Seminarium Duchowne w War-

szawie oraz Wyższe Prawosławne Semina-

rium Duchowne w Jabłecznej (Lubelskie).

Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. 

Od 1981 roku pełnił funkcję namiestnika 

monasteru (klasztoru) pw. św. Onufrego

w Jabłecznej, był też prorektorem Wyższe-

go Prawosławnego Seminarium Duchowne-

go przy tym klasztorze. W 1989 roku, gdy wznowił działalność klasztor

w Supraślu k. Białegostoku, został jego namiestnikiem i kierował nim 

aż do konsekracji na biskupa hajnowskiego w 1998 roku. W 2003 roku 

uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teo-

logicznej w Warszawie. Prawosławnym ordynariatem polowym WP kie-

W katastrofie zginęli także pasterze dwóch bratnich Duszpasterstw Wojskowych: Ordynariatu Prawosławnego i Ewangelickie-
go Duszpasterstwa Wojskowego

Pasterze dwóch bratnich duszpasterstw

rował od 1998 roku, awansowany do stopnia generała dywizji. „Szczery 

polski patriota” – powiedział premier Donald Tusk podczas ceremonii po-

witania trumien z ciałami ofiar katastrofy. 

W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Zwierzchnik 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa

w filmie – wspomnieniu o abp Mironie pokazanym w TVP zwrócił uwagę, 

że hierarcha zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 70. rocznicę śmierci 

na tamtych ziemiach ówczesnego zwierzchnika prawosławnego ordyna-

riatu WP Szymona Fiedorenki. „Mija te 70 lat, znowuż ginie następny” 

– powiedział metropolita Sawa.

Metropolita Sawa wspominał, że abp Miron był jego „wychowankiem”. 

Mówił, że przybył do klasztoru w Jabłecznej w czasie, gdy on sam był tam 

archimandrytą (przełożonym). Metropolita Sawa mówił, że niejako „opieko-

wał się nim”, gdyż zmarł mu ojciec i abp Miron „pozostał” przy Sawie. Abp 

Miron jest wspominany jako wielki budowniczy. W 1984 roku przybył bo-

wiem z Jabłecznej do klasztoru w Supraślu – był tam wówczas jedynym mni-

chem – i powierzono mu organizację prac nad odbudową tego miejsca.

Ks. płk Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Po studiach 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 15 lipca 1990 

roku w Sorkwitach na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w RP. Od 1993 r. był związany z warszawską parafią Wniebowstąpienia 

Pańskiego, najpierw jako proboszcz administrator, a od 1996 jako pro-

boszcz. Także od 1993 był proboszczem administratorem parafii w Ży-

rardowie. Od 1995 służył w ewangelickim duszpasterstwie wojskowym 

jako dziekan Warszawskiego Okręgu Wojskowego, od 1999 r. był zastępcą 

ewangelickiego biskupa wojskowego, a od listopada 2010 pełnił obowiąz-

ki naczelnego kapelana wojskowego.

Ks. płk Adam Pilch był członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu. W 2007 roku 

został odznaczony złotym medalem Alberta Schweitzera, nadanym przez 

Światową Akademię Medycyny w uznaniu za postawę humanitarną i dzia-

łalność wskazującą drogę rozwoju ku człowieczeństwu.

Od 1990 roku był współorganizatorem co-

miesięcznych ekumenicznych nabożeństw 

w Warszawie. Był także członkiem Komitetu 

Warszawskich Dni Biblijnych przy Towarzys-

twie Biblijnym w Polsce.

Uczestniczył w spotkaniach z żołnierzami 

w misjach pokojowych w Kosowie, Libanie, 

Czadzie. Brał udział w licznych międzyna-

rodowych konferencjach i seminariach. Za-

angażowany był w prace ze środowiskami 

kombatanckimi, a także studenckimi.

Pozostawił w żałobie żonę i córkę, rodziców 

z rodziną. Pośmiertnie ks. Adam Pilch został mianowany na stopień gene-

rała brygady i odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„PAMIĘTAJ O NICH 

POLSKO” – to je-

den z ostatnich 

projektów wydaw-

niczych Ordynaria-

tu Polowego Woj-

ska Polskiego inspi-

rowany rocznicą agresji sowieckiej na Pol-

skę oraz kolejnymi rocznicami, będących 

następstwem masowych deportacji, wywó-

zek i mordów na ludności polskiej w okresie

II Wojny Światowej. Jest to zbiór homilii wy-

głoszonych przez Biskupa Polowego Wojska 

Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza 

Płoskiego podczas różnych uroczystości.

Wydawnictwo to jest hołdem złożonym 

pamięci ofiar bestialsko zamordowanych, 

traktowanych nieludzko, zmarłych w wyniku 

wycieńczenia, ale też, jak sam tytuł wskazuje,

ku pamięci następnych pokoleń Polaków.

Wybór homilii rozpoczyna się od uroczysto-

ści w dniu 16 kwietnia 2005 roku w koście-

„Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i Poległym na Wschodzie”
– wybór kazań Biskupa Polowego Wojska Polskiego 

le św. Anny w Warszawie, upamiętniającej 

65. rocznicę zbrodni katyńskiej, która obok 

rocznicy agresji sowieckiej na naszą Ojczyznę 

umieszczona jest w kalendarzu centralnych 

obchodów.

Kiedy mówimy o „zbrodni katyńskiej” mamy 

na myśli pomordowanych polskich oficerów, 

funkcjonariuszy i urzędników państwowych 

w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych miej-

scach. Decyzją Stalina na wniosek Ludowego 

Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR roz-

strzelano ich, uznając za „zdeklarowanych 

i nie rokujących nadziei poprawy wrogów 

władzy radzieckiej”, bez przedstawiania za-

rzutów i aktu oskarżenia. Mord ten został 

dokonany w Katyniu, Charkowie, Kalininie

i wielu jeszcze nie znanych nam miejscach.

Homilie Biskupa Polowego zamieszczone

w wyborze kazań „Pamiętaj o Nich, Polsko” 

nawiązujące do uroczystości rocznicowych 

poprzedzone są relacjami autorstwa p. 

Krzysztof Burka, ks. prał. płk. SG Zbigniewa 

Kępy i redaktor „Naszej Służby”, p. Elżbiety 

Szmigielskiej-Jezierskiej. Relacje te zawierają 

kontekst historyczny i są nieocenione w swej 

zawartości jako źródło historyczne.

Wyboru zdjęć do tej publikacji dokonał foto-

reporter „Naszej Służby” Krzysztof Stępkow-

ski. Wstęp zaś jest autorstwa ks. prał. płk SG 

Zbigniewa Kępy.

Publikacja od strony edytorskiej została opra-

cowana staraniami przez wydawnictwo Die-

cezji Tarnowskiej BIBLOS, projekt graficzny 

autorstwa Dagny Czerwińskiej-Bieńkowskiej 

i Jacka Bieńkowskiego.

Książka ukazała się dzięki inicjatywie Ordyna-

riatu Polowego Wojska Polskiego i wsparciu 

finansowym CIECH-u i jest drugą publikacją 

nawiązującą do martyrologii narodu polskie-

go. Pierwsza z nich zatytułowana „Dobrze, że 

jesteś Polsko” dokumentowała uroczystości

i homilie 3 maja, 15 sierpnia, i 11 listopada

z lat 2004-2008 ukazała się w 2009 roku.

Danuta Berezowska

oprac. kes, fot. Krzysztof Stępkowski



UroczystoUroczystośści katyci katyńńskie w skie w WarszawieWarszawie
W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej odbyły się obchody upamiętnia-
jące 70. rocznicę rozstrzelania polskich 
oficerów przez NKWD w 1940 r. War-
szawa oddała hołd 22 tysiącom ofiar 
pogrzebanym w zbiorowych mogiłach 
w Charkowie, Chersoniu, Katyniu, Kijo-
wie, Miednoje, Mińsku i Twerze.

Katedra Polowa  
W Katedrze Polowej WP odprawiono uro-

czystą Mszę św. w intencji polskich ofice-

rów oraz ofiar wypadku pod Smoleńskiem. 

Liturgii przewodniczył abp Józef Kowalczyk, 

nuncjusz apostolski w Polsce.

W czasie Mszy św. odczytano homilię, któ-

rą podczas sobotniej Eucharystii w Katy-

niu miał wygłosić Biskup Polowy WP gen. 

dyw. Tadeusz Płoski. Hierarcha jest jedną

z 96 ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod 

Smoleńskiem.

„Czy nie jest tak, że wciąż wolimy bardziej 

słuchać ludzi, niż Boga? – pytał Biskup Pło-

ski w homilii, której tekst odczytał ks. płk 

Dariusz Kowalski, Dziekan Wojsk Lądowych. 

„Czy nie próbujemy za bardzo dopasowywać 

się do ludzkich poglądów, usiłując nasze do-

świadczenie wcisnąć w ramy poprawności 

społecznej i politycznej? Czy nie łatwiej nam 

odrzucać dowody Bożego działania, byle 

tylko zachować swój, często budowany la-

tami, wizerunek w pracy czy towarzystwie?” 

– zapytywał dalej Biskup.

W homilii Biskup Płoski podkreślał także:

„W świecie mnogości głosów i idei, w czasach 

zalewu informacji, musimy umieć praktycznie 

postępować w kwestii wyboru autorytetów, 

osób lub instytucji, które obdarzymy zaufa-

niem na tyle, że pozwolimy im kształtować 

naszą doczesność i wieczność, uczynimy z nich 

naszych życiowych doradców. Musimy umieć 

zdecydować, kogo i czego będziemy słuchać 

bardziej, a kogo i czego mniej lub wcale”.

Hierarcha zachęcał, by dokonując w życiu 

różnych wyborów „bardziej słuchać Boga niż 

ludzi”. 

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele Ro-

dzin Katyńskich, rządu, parlamentu, Sztabu 

Generalnego, służb mundurowych,  harcerze 

i wszyscy wierni. Obecni byli m.in.: wicemar-

szałek Sejmu Stefan Niesiołowski i prezydent 

m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Po homilii odczytano modlitwę ekumenicz-

ną za pomordowanych w Katyniu. Podczas 

sobotnich uroczystości, w imieniu Kościoła 

katolickiego, miał ją odczytać Biskup Tade-

usz Płoski.

Wraz z nuncjuszem apostolskim Mszę św.  

koncelebrowali: ordynariusz warszawsko-

-praski abp Henryk Hoser i warszawski bi-

skup pomocniczy Tadeusz Pikus oraz wika-

riusz generalny diecezji polowej ks. płk Sła-

womir Żarski. Podczas Mszy św. abp Kowal-

czyk ogłosił decyzję o objęciu przez ks. płk. 

Sławomira Żarskiego funkcji tymczasowego 

administratora diecezji wojskowej. 

Po zakończonej Eucharystii Rodziny Katyń-

skie, parlamentarzyści, władze samorządo-

we Warszawy złożyli kwiaty w Kaplicy Ka-

tyńskiej znajdującej się w Katedrze Polowej. 

Świątynia wojskowa nie pomieściła wszyst-

kich wiernych, część z nich uczestniczyła

w Eucharystii na pl. Krasińskich przed telebi-

mem znajdującym się obok Katedry.

Grób Nieznanego Żołnierza
W sercu Warszawy, przedstawiciele naj-

wyższych władz państwowych, samorzą-

dowych, wojskowych, reprezentanci Rodzin 

Katyńskich, instytucji publicznych, komba-

tanci i harcerze oddali hołd ofiarom zbrodni 

katyńskiej oraz ofiarom sobotniej katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem. Poszczególne 

delegacje złożyły wieńce na płycie Gro-

bu Nieznanego Żołnierza pochylając gło-

wy w geście najwyższego szacunku i czci.

W imieniu władz  wieńce złożyli m.in. wice-

marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, Mini-

ster Kultury Bogdan Zdrojewski i Prezydent 

m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

W uroczystości uczestniczyły pododdziały 

reprezentacyjne WP i Policji.

Po zakończonej uroczystości, w Ogrodzie 

Saskim, posadzono Drzewo Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej. Miał tego dokonać Pre-

zydent RP Lech Kaczyński…

Pod korzeniami dębu został umieszczony akt 

posadzenia Drzewa Pamięci, we fragmencie 

którego czytamy: „Prezydent m. st. Warsza-

wy Hanna Gronkiewicz-Waltz i przedstawi-

ciele Rodzin Katyńskich posadzili ten dąb na 

znak siły i niezłomności, jako symbol hołdu 

i wiecznej pamięci zamordowanych przez 

NKWD, na mocy decyzji naczelnych władz 

Związku Sowieckiego z dnia 5 marca 1940 r.,

oficerów WP, KOP, funkcjonariuszy Policji 

Państwowej, Służby Więziennej, duchow-

nych i urzędników państwowych, obywateli 

polskich wielonarodowej Rzeczypospolitej, 

pogrzebanych w dołach śmierci w Katyniu, 

Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach 

i innych nieznanych miejscach. Gwałcąc 

międzynarodowe prawo, dokonano mordu 

na polskiej elicie intelektualnej, a pełnej listy 

ofiar do dzisiaj nie znamy. Oddali swe życie 

za Ojczyznę. Cześć ich pamięci!”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: wicemi-

nister Obrony Narodowej Czesław Piątas, 

Dyrektor Generalny MON Jacek Olbrycht, ks. 

płk Sławomir Żarski, administrator diecezji 

wojskowej  i ks. płk Dariusz Kowalski, Dzie-

kan Wojsk Lądowych.

Dolinka Katyńska na Powązkach
W Dolince Katyńskiej, na Cmentarzu Wojsko-

wym na Powązkach, pamięć ofiar zbrodni 

katyńskiej uczczono modlitwą ekumeniczną, 

Apelem Pamięci oraz złożeniem wieńców.

Modlitwę ekumeniczną za dusze ofiar 

zbrodni katyńskiej odmówili m.in. przedsta-

wiciele Ordynariatu Polowego WP, Ordyna-

riatu Prawosławnego WP, Ewangelickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego oraz Kościoła 

Ewangelicko-Metodystycznego. W imieniu 

Ordynariatu Polowego modlitwie przewod-

niczył ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii 

Polowej. W uroczystości uczestniczyli rów-

nież przedstawiciele władz, wojska, Rodzin 

Katyńskich, poczty sztandarowe m.in. or-

ganizacji kombatanckich i harcerstwa oraz 

mieszkańcy stolicy. 

***
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

– święto państwowe, obchodzone co roku

13 kwietnia, zostało uchwalone 14 listopa-

da 2007 r. poprzez aklamację Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej.

Rocznica popełnionej przez NKWD w 1940 r. 

zbrodni obchodzona jest 13 kwietnia, gdyż 

tego właśnie dnia w 1943 r. Niemcy ogłosili 

światu, że znaleźli w lesie katyńskim ma-

sowe groby polskich oficerów. Przez wiele 

lat po wojnie władze ZSRR i PRL twierdziły, 

że zbrodnię tę popełnili Niemcy. Podczas 

tegorocznych obchodów podkreślano, że 

katastrofa prezydenckiego samolotu przy-

czyniła się do poznania przez świat prawdy

o zbrodni katyńskiej i jej sprawcach. Prezy-

dent i towarzyszące mu osoby lecieli do Ka-

tynia, by uczcić pamięć ofiar sprzed 70 lat. 

oprac. at

Katedra Polowa  

Grób Nieznanego Żołnierza

Dolinka Katyńska na Powązkach

***
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Uroczystości katyńskie w Warszawie

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl,
relacje z uroczystości pogrzebowych w następnym numerze „Naszej Służby”.

Ingres Biskupa Polowego WP, 
30 października 2004 r.

Pożegnanie Międzynarodowej 
Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na 

Jasną Górę, 5 sierpnia 2005 r.

Biskup Tadeusz Płoski otrzymuje z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
awans na stopień generała dywizji, 31 marca 2006 r.

Na grobie Jana Pawła II z delegacją dowódców
rodzajów Sił Zbrojnych, 3 kwietnia 2006 roku

Podczas Mszy św.
na poligonie

w Drawsku Pomorskim, 
10 września 2006 r.

Eucharystia w intencji Wojsk Lądowych,
11 września 2007 r.

Biskup Polowy wręcza Benedyktowi XVI album
z pielgrzymki papieskiej „Czołem żołnierze” 

Wśród generałów podczas ostatniej Wigilii Paschalnej, 3 kwietnia 2010 r.

Zostaną w naszych sercachZostaną w naszych sercach

Ks. ppłk Jan Osiński podczas
Pielgrzymki Wojskowej, 14 sierpnia 2009 Fo
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„Zdało się oczom
 głupich, że pom

arli,
„Zdało się oczom

 głupich, że pom
arli,

zejście ich poczytano za nieszczęście
zejście ich poczytano za nieszczęście

i odejście od nas za unicestwienie,
i odejście od nas za unicestwienie,

a oni trwają w pokoju”.
a oni trwają w pokoju”.
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fot. Krzysztof Stępkowski


