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Zło może zwyciężyć tylko ten, kto jest pełen dobroci
(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Eminencje, Ekscelencje, Szanowni przedsta-
wiciele władz cywilnych i wojskowych, Dro-
dzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego, 
Umiłowani Bracia i Siostry!

Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w War-
szawie muzeum poświęcone naszemu Błogo-
sławionemu męczennikowi Księdzu Jerzemu 
Popiełuszce. Za każdym razem wzruszenie 
było tak wielkie, że prowadziło do łez. Po-
twornie zeszpecona twarz tego łagodnego 
kapłana była podobna do ubiczowanego 
i upokorzonego oblicza ukrzyżowanego 
Chrystusa, które utraciło piękno i godność. 
Zakrwawione usta tej umęczonej twarzy zda-
wały się powtarzać słowa Sługi Pańskiego: 
„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje 
rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twa-
rzy przed zniewagami i opluciem”.
Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy 
Ksiądz Jerzy był może przestępcą, morder-
cą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. 
Ksiądz Popiełuszko był po prostu wiernym 
katolickim kapłanem, który bronił swojej 
godności jako sługi Chrystusa i Kościoła 
oraz wolności tych, którzy, podobnie jak 
on, byli ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, 
Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wol-
ność nie były pojęciami zgodnymi z ideolo-
gią marksistowską.
To właśnie dlatego rozpętał się przeciw nie-
mu niszczący gniew wielkiego kłamcy, nie-
przyjaciela Boga i ciemiężcy ludzkości, tego, 
który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo. 
Dlatego ten bezbronny kapłan był śledzony, 
prześladowany, aresztowany, torturowany, 
a ostatecznie brutalnie związany i, choć jesz-
cze żył, został wrzucony do wody. 
Ofiara młodego kapłana nie była porażką. 
Jego oprawcy nie byli w stanie, nie mogli 
uśmiercić Prawdy. Tragiczna śmierć naszego 
męczennika była w rzeczywistości począt-
kiem powszechnego nawrócenia serc do 
Ewangelii. Śmierć męczenników jest istotnie 
posiewem chrześcijan. 
Poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy Bło-
gosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 
Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do Kościoła 
w Polsce: „Patrz, oto syn twój żyje”. Jest to 
wielki dar dla wielkiego narodu, którego księ-
ga świętości wzbogaca się o kolejną szczegól-
ną kartę.
Kto dał naszemu męczennikowi tak heroicz-
ną siłę do przyjęcia męczeństwa?
Jezus wybrał młodego Jerzego, jeszcze w ło-
nie jego matki, i powołał go swoją łaską do 
kapłaństwa, aby głosił Jego słowo prawdy 
i zbawienia „nowym poganom” swoich cza-
sów. W obliczu religijnych prześladowań, Eu-
charystia była dla niego boskim pokarmem, 

który umacniał go w dawaniu świadectwa 
wierze. Eucharystycznym był również jego 
ostatni życiowy czyn, celebracja Mszy św., 
odprawionej 19 października 1984 roku.
Chrześcijanin jest świadkiem dobra i prawdy. 
Chrześcijanin przeżywa jako „błogosławień-
stwo” ubóstwo, smutek, niesienie pokoju 
oraz prześladowania, ponieważ Jezus mówi: 
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowa-
nie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześla-
dują was, i gdy z mego powodu mówią kłam-
liwie wszystko złe na was. Cieszcie się i ra-
dujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest 
w niebie. Tak bowiem prześladowali proro-
ków, którzy byli przed wami”.
Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami, że 
wieść o tym „rozeszła się po całej Judei i po 
całej okolicznej krainie”.
Teraz również wieść o beatyfikacji Księdza Po-
piełuszki roznosi się z Polski na cały Kościół 
i na cały świat jak zapach wonnego kadzidła.
Dzisiaj, na zakończenie Roku Kapłańskiego, 
święta Matka Kościół przedstawia postać nie 
tylko wzorowego księdza, ale również hero-
icznego świadka piękna i prawdy Ewangelii 
Jezusa.
Ksiądz Popiełuszko...  w kazaniach wzywał 
do zgody. Jego dewizą były słowa św. Paw-
ła: „Zło dobrem zwyciężaj”. Był świadomy, że 
zło dyktatury miało swoje źródło w szatanie, 
dlatego więc zachęcał, aby zło zwyciężać do-
brem i łaską Bożą: „Zło może zwyciężyć tylko 
ten, kto jest pełen dobroci”.
Mówił: „Chrześcijaninowi nie może wystar-
czyć jedynie potępienie zła, kłamstwa, nik-
czemności, przemocy, nienawiści, zniewole-
nia; on sam musi być autentycznym świad-
kiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, 
dobra, prawdy, wolności i miłości”.
Zło, niosące ze sobą przemoc, jest znakiem 
słabości i bezużyteczności. Natomiast dobro 
zwycięża i rozszerza się siłą swojej słodyczy, 
współczucia i miłości.
Ustroje polityczne przemijają tak jak letnie 
burze, pozostawiając jedynie zniszczenia, 
podczas gdy Kościół wraz ze swoimi synami 
pozostaje, aby wspomagać ludzkość darem 
nieograniczonej miłości. Chrześcijanie są solą 
ziemi i światłem świata: „Tak niech świeci wa-
sze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie”.
14 czerwca 1987 roku Czcigodny Sługa Boży 
Jan Paweł II długo modlił się nad grobem 
Księdza Jerzego. Złożył wiązankę kwiatów 
oraz w ciszy objął i ucałował kamień grobo-
wy. Papież widział w tym kapłanie godnego 
syna Polski.

Zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi 17 czerwca – wspomnienie św. Brata
Alberta
Pokorny sługa najuboższych. Wzorujący swo-
je życie i postępowanie na cierpiącym Chry-
stusie. Oddał wszystko biednym i potrzebują-
cym, a szczególnie oddał siebie by pozyskać 
życie wieczne. Ukochał braci odrzuconych 
przez wszystkich, bo ukochał Chrystusa.

20 czerwca – XII niedziela zwykła
Za kogo uważają mnie ludzie? Pytanie z dzi-
siejszej Ewangelii przeradza się w bezpośred-
nie: za kogo ty mnie uważasz? Za kogo?

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel, dziecko obietnicy, wielki 
poprzednik Chrystusa. Przyszedł by przygoto-
wać miejsce Barankowi, który gładzi grzechy 
świata. Przyszedł i jak na dobrego herolda 
przystało wykonał swoją misję przypłacając 
ją życiem. Jest przykładem bezkompromiso-
wości w kontaktach ze złem.

27 czerwca – XIII Niedziela zwykła
„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Boże-
go”. Cechą chrześcijanina jest ciągłe zmie-
rzanie do przodu i powstawanie z grzechów 
i swoich ograniczeń. To nigdy się nie kończy 
w tym ziemskim życiu.

29 czerwca – Uroczystość
św. Apostołów Piotra i Pawła
Dwa filary Kościoła Piotr i Paweł, Opoka i Apo-
stoł Pogan. Kroczyli jakże innymi drogami, 
szukali Chrystusa w różnych częściach świata, 
a znaleźli Go w drugim człowieku. Głoszenie 
Ewangelii było ich życiem, które dla Jej zasad 
poświęcili.

oprac. ks. mjr Mateusz Hebd

Moi drodzy, w obliczu odradzających się prze-
śladowań skierowanych przeciwko Ewangelii 
i Kościołowi, ponadczasowym przesłaniem, 
jakie musi rozbrzmiewać dzisiaj w naszych 
sercach, jest to, które wyraził Ojciec Święty 
Benedykt XVI, przedstawiając syntezę mę-
czeńskiego świadectwa Błogosławionego 
Jerzego Popiełuszki. Papież mówi, że nowy 
Błogosławiony był kapłanem i męczennikiem, 
wytrwałym oraz niestrudzonym świadkiem 
Chrystusa: on zło dobrem zwyciężył, aż do 
przelania krwi.
Amen.

Fragmenty homilii Abp Angelo Amato 
wygłoszonej podczas Mszy św.

beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki, 
Warszawa 6 czerwca 2010 r.
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„Okazałem się bardzo twardy”
Żołnierska służba błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Służba błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kleryckiej jed-
nostce wojskowej (1967–1968) miała duże znaczenie dla ugruntowania 
jego kapłańskiego powołania, także dla dogłębnego uświadomienia, 
jak bardzo wrogie Kościołowi, jednoczącemu Lud Boży wokół Chrys- 
tusa, było ówczesne polskie państwo, rządzone przez komunistyczną 
monopartię. W kleryckiej wspólnocie, poddanej zaostrzonym rygorom 
żołnierskiej służby, przyszły błogosławiony ujawnił – dostrzeżone i za-
pamiętane przez alumnów-żołnierzy – cechy swego charakteru: niezłom-
ność, odwagę, wierność wyznawanym zasadom, także koleżeńskość, 
prostolinijność, spokój...

Zapoczątkowane w 1959 roku powoływa-
nie kleryków do odbywania czynnej służby 
wojskowej stanowiło jawne pogwałcenie 
zawartego w 1950 roku porozumienia 
między Państwem a Kościołem, które m.in. 
stanowiło, że alumni seminariów diecezjal-
nych i zakonnych otrzymywali odroczenia 
od służby wojskowej. W pierwszych latach 
tego procederu (1959–1964) kierowano się 
przede wszystkim dyrektywami partyjnymi; 
„pod broń” powoływano kleryków z tych 
diecezji, których biskupi byli źle oceniani 
przez władze. Wcielano ich pojedynczo do 
poszczególnych jednostek. Z biegiem czasu 
zdano sobie jednak sprawę, że był to błąd. 
Do Głównego Zarządu Politycznego Woj-
ska Polskiego poczęły napływać informacje, 
że alumni-żołnierze wywierają negatywny 
wpływ na pozostałych poborowych: są ko-
leżeńscy, tworzą dobrą atmosferę w oddzia-
łach, manifestują swą religijność, podczas 
zajęć politycznych podejmują polemikę z wy- 
kładowcami...
Postanowiono tę sytuację zmienić. Od 1965 
roku w dużych garnizonach (Szczecin-Podju-
chy, Bartoszyce, Brzeg) zaczęto tworzyć tzw. 
kompanie kleryckie, w których „proces szko-
lenia i wychowania oparto o specjalny, za-
wierający zwiększony wymiar godzin i odpo- 
wiednią tematykę, program szkolenia poli-
tycznego”. 

* * *
Jerzy Popiełuszko, alumn drugiego roku 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie, w 1967 roku 
dostał wezwanie do odbycia służby wojsko-
wej w Bartoszycach. Był jednym spośród 320 
alumnów wcielonych tego roku do tej jed-
nostki. Mówiło się o niej, że to „największe 
seminarium duchowne w Polsce”.
Obraz tamtej służby pomagają odtworzyć li-
sty Błogosławionego, m.in. do ks. Czesława 
Miętka, ojca duchownego warszawskiego 
seminarium i do najbliższej rodziny, także 
wspomnienia towarzyszy żołnierskiej służby.
Jeden jej wątek to intensywne szkolenie 
wojskowe. Wyczerpujące ćwiczenia, mar-
sze, musztra, strzelanie, częste alarmy; (...) 
ostatnio przełożeni nasi obrali w stosunku 
do nas metodę »przez nogi do głowy«. Dają 
w kość, ale nie zdają sobie sprawy, że tym 
samym przyczyniają się do lepszego zgrania 
bractwa. Stajemy się bardziej jednomyśl-

świetle.(...) ten Chorążewicz wyjechał od nas 
zmyty. Kiedy został przyparty do muru, przy-
znał nam wiele racji, bo nie umiał odeprzeć 
naszych zarzutów.
Antykościelna, ateistyczna i marksistowska 
propaganda nie przynosiła spodziewanych 
efektów. Co więcej, owocowała w później-
szej kapłańskiej działalności. Łatwiej było 
przecież w praktyce duszpasterskiej prowa-
dzić krytykę filozofii marksistowskiej, kiedy 
się miało za sobą egzaminy z jej znajomości. 
Tak też było w wypadku księdza Jerzego. Był 
impregnowany na polityczne szkolenia, na 
miraże, jakie roztaczano przed tymi, którzy 
zdecydują sie na opuszczenie seminarium. 
Miał świadomość, że ta specyficzna, repre-
syjna służba wojskowa to czas egzaminu 
z wierności Bogu i swemu powołaniu. Wiele 
czyniono, żeby to powołanie zgasić, osła-
bić, rozerwać wspólnotę kleryków-żołnierzy 
(A tak cały czas mówił [dowódca – przyp. J.L.] 
o różnych rzeczach, że przedtem miałem 
autorytet na sali, a teraz jestem narzędziem 
w ręku innych, tchórzy, którzy sami boją 
się narażać. Oczywiście zmyślone. Chęć po-
różnienia z kolegami). Listy i wspomnienia 
przynoszą – jakże liczne – świadectwa jego 
niewzruszonej wiary, życia modlitwą, wysił-
ku, aby nie osłabić więzi z Chrystusem, aby 
wbrew przeszkodom i zakazom uczestniczyć 
w życiu sakramentalnym: (...) wczoraj pod 
pretekstem włożenia pieniędzy na książecz-
kę PKO poszedłem po południu do miasta. 
Byłem w kościele i po raz pierwszy od mie-
siąca przyjąłem Komunię Świętą.(...) Sprawy 
modlitwy układają się w moim plutonie naj-

ni – pisał ksiądz Jerzy do swego 
ojca duchownego. Kiedy pytano go 
– podczas urlopów czy odwiedzin 
– jak przebiega służba, nie skarżył 
się na jej dolegliwości, zwykle od-
powiadał, że jest bardzo ciężka, ale 
przecież musi się trzymać. W pierw-
szych miesiącach pobytu w wojsku 
fizyczny wysiłek dobrze wpływał na 
jego tężyznę fizyczną. Czuję się do-
skonale i ciągle mi na wadze przyby-
wa. Obawiam się że sutanna, którą 
zostawiłem w domu po powrocie 
będzie mała. Jednak w miarę upływu 
czasu zaostrzony rygor służby, liczne 
karne raporty w pełnym rynsztunku, 
do których stawał, wyrafinowane 
udręki, jak choćby sprzątanie toalet 
w maskach gazowych, poczęły negatywnie 
odbijajać się na stanie zdrowia. Po wyjściu 
z wojska zaczęły się problemy z tarczycą, 
z sercem. Ksiądz Jerzy będzie się z nimi bory-
kał do końca swego krótkiego życia. 
Zmorą tamtej służby były wielogodzinne 
zajęcia polityczno-ideologiczne, nachalna 
indoktrynacja, godząca w katolickie prze-
konania alumnów-żołnierzy. Klerycka służba 
wojskowa to nie był „patriotyczny obowią-
zek każdego obywatela”. Jej cel był inny. 
Przejrzyście, bez ogródek, mówiły o nim 
„Wytyczne” szefa Głównego Zarządu Poli-
tycznego WP, gen. Wojciecha Jaruzelskiego. 
W ich świetle dowódcy wojskowi swój wy-
siłek mieli skoncentrować na pogłębianiu 
u alumnów-żołnierzy „krytycyzmu wobec 
dogmatów kościelnych, osłabianiu ich po-
staw i przekonań światopoglądowych; wpa-
janiu im przekonania o aspołecznym charak-
terze zawodu księdza”, miało to przynieść 
pożądany efekt: rezygnację z dalszych stu-
diów seminaryjnych. 
Ten szczególnie dotkliwy wątek służby prze-
wija się w korespondencji ks. Jerzego. Bar-
dzo Ojcu dziękuję za „Naśladowanie Chry-
stusa”. Jest to bardzo wygodna książeczka, 
dlatego noszę zawsze w kieszeni, bo na 
politycznym, którego mamy po same uszy, 
można z niej korzystać i śledzić piękne myśli 
w niej zawarte – pisał do ojca duchownego. 
Dzisiaj mięliśmy polityczne z niejakim pa-
nem Chorążewiczem. Przez całe siedem go-
dzin mówił o stosunku państwa do Kościo-
ła i perspektywach na przyszłość. Księdza 
Prymasa przedstawił w najbardziej czarnym 
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Śp. Biskup Polowy Tadeusz Płoski, który zginął 
w katastrofie pod Smoleńskiem, 6 czerwca, w 
dniu beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki, 
obchodziłby 28. rocznicę swoich święceń ka-
płańskich. 
Już od wczesnych godzin porannych na placu 
Piłsudskiego gromadzili się uczestnicy Mszy św. 
Zapytany przez dziennikarza dwudziestolatek, 
kim dla niego jest Ksiądz Jerzy, odpowiedział 
zdecydowanie: bohaterem narodowym. – Czy 
czujesz jakiś osobisty związek z tym księdzem, 
pytał dalej dziennikarz stacji komercyjnej i usły-
szał: Tak, czuję z nim głęboką duchową więź. 
Nad placem powiewały biało-czerwone flagi 
i transparenty z różnych części Polski. Na jed-
nym z nich: błagalne wezwanie o wstawiennic-
two z Limanowej, którą dotknęła powódź: Ra-
tuj Polskę! Na Mszy św. beatyfikacyjnej duszpa-
sterza ludzi pracy zameldowali się członkowie 
NSZZ Solidarność z różnych regionów Polski. 
Las sztandarów (ok. 300 delegacji) solidarności 
z wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej, 
Licheńskiej, Nieustającej Pomocy i inne, tak 
bliskie oblicza polskich Madonn. – Bóg, honor, 
Ojczyzna, godność pracy – tak bliskie Księdzu 
Jerzemu wartości, wyhaftowane na solidarno-
ściowych sztandarach. Ludzie pracy, wdzięczni 
swojemu kapłanowi, na wielu swoich znakach 
umieścili również jego wizerunek. 
Nad ołtarzem polowym napis: Pawłowa de-
wiza, której Ksiądz Popiełuszko był wierny do 
końca: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Ostatnią publiczną modlitwą Księdza Jerzego 
był różaniec, który poprowadził 19 październi-
ka 1984 r. w Kościele w Bydgoszczy. 
Mówił wówczas o tym, że zło należy zwyciężać 
dobrem, a zwyciężać zło dobrem to zachować 

wierność prawdzie. Tylko ten może zwyciężyć 
zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba 
o rozwój i wzbogacanie siebie tymi wartościa-
mi, które stanowią o ludzkiej godności dziecka 
Bożego. Jako synowie Boga nie możemy być 
niewolnikami, mówił wtedy. Między innymi 
te słowa zostały przypomniane przed dzie-
siątką różańca w intencji licznych, świętych 
powołań kapłańskich. Różaniec poprowadziła 
Mama Błogosławionego kapłana męczennika, 
Marianna Popiełuszko. Przed rozpoczęciem 
Mszy św. z koncertem religijno-patriotycznym 
wystąpiła orkiestra koncertowa „Wiktoria” 
z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Rembertowa. 
Usłyszeliśmy m.in. pieśń, hymn Solidarności: 
„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, jak 
głęboka jest twoja rana, jakże długo cierpienie 
twe trwa… Tyle razy pragnęłaś wolności, a dziś 
brata zabija brat”… Autorem tych słów był ks. 
Karol Dąbrowski (Michalita).
Ania Graniszewska z rembertowskiej parafii za-
śpiewała pieśń „Wystarczyła ci sutanna uboga” 
– tak dosłownie kojarzona z Księdzem Jerzym. 
Ta jego uboga, połatana sutanna jest dziś cen-
ną relikwią w Muzeum Księdza Popiełuszki 
w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Sześć połączonych chórów pod dyr. prof. 
Krzysztofa Kusiel-Moroza z Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Szopena w Warszawie 
tworzyło oprawę muzyczną Mszy św. beatyfi-
kacyjnej. W skład tego wielkiego chóru wcho-
dzili: Chór Chłopięco-Męski UM, Chór UKSW, 
Chór Archikatedry Warszawskiej, Centralny Ze-
spół Artystyczny Wojska Polskiego, Chór Cen-
trum Myśli JPII oraz Chór Sonante parafii księży 
Michalitów pw. Matki Bożej Królowej Aniołów 
na warszawskim Bemowie.

Męczennik wolności i prawdy
– Ks. Jerzy Popiełuszko beatyfikowany
– Na zakończenie Roku Kapłańskiego, święta Matka Kościół przedstawia postać 
nie tylko wzorowego księdza, ale również heroicznego świadka piękna i prawdy 
Ewangelii Jezusa – powiedział delegat papieża Benedykta XVI, abp Angelo Amato, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o nowym Błogosławionym ks. Jerzym 
Popiełuszce. Na placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca 2010 r. Mszę św. beaty-
fikacyjną koncelebrowało 100 biskupów i około 1300 kapłanów. Ordynariat Polo-
wy reprezentował administrator diecezji wojskowej ks. płk Sławomir Żarski i inni 
kapelani.

Procesji na wejście towarzyszyła Litania do 
Wszystkich Świętych. Wierni modlili się za 
wstawiennictwem licznej rzeszy polskich świę-
tych o błogosławione owoce tej beatyfikacji. 
Przyzywane było m.in. wstawiennictwo innego 
męczennika komunizmu Bł. Władysław Findy-
sza. Przyzwani byli też m.in.: siostra Faustyna, 
Bronisław Markiewicz, Stanisław Kostka, Jan 
Kanty, Ignacy Kłopotowski, Maksymilian Maria 
Kolbe, Michał Kozal, męczennicy II wojny świa-
towej i tylu wspaniałych świętych rodaków 
z Patronami Polski św. Stanisławem, Wojcie-
chem i Andrzejem Bobolą na czele.
We wprowadzeniu do Mszy św. abp Kazimierz 
Nycz przypomniał m.in., że modlitwa o wynie-
sienie kapłana męczennika na ołtarze trwała 
u jego grobu nieprzerwanie od ponad 25 lat 
i została wysłuchana. W tym czasie jego grób 
przy Kościele św. Stanisława Kostki nawiedziło 
ok. 18 mln pielgrzymów.
Witając gości gospodarz metropolii warszaw-
skiej wyróżnił jedynie delegata papieskiego, 
powitanie innych gości honorowych złożył na 
ręce Marianny Popiełuszko. To jej Bóg dał łaskę 
doczekania tej chwili; w 1984 r. stała jako mat-
ka bolesna pod krzyżem swojego syna, a dziś 
uczestniczy w tajemnicy chwalebnej – wynie-
sienia go do chwały ołtarzy.
Metropolita warszawski przedstawił życiorys 
ks. Jerzego Popiełuszki.
– W czasie służby wojskowej, mówił m.in. 
Abp Nycz, wielokrotnie był surowo karany, 
m.in. za odmowę wykonania rozkazu zdjęcia 
medalika i wyrzucenia różańca. Boże, jak się 
lekko cierpi, gdy ma się świadomość, że cierpi 
się dla Chrystusa, pisał do ojca duchownego 
w seminarium z wojskowej jednostki kleryckiej 
(forma komunistycznej represji wobec Kościo-
ła) w Bartoszycach. Otaczał troską potrzebu-
jących, dotkniętych cierpieniem fizycznym czy 
moralnym, ubóstwem, jednoczył ludzi różnych 
środowisk. 
W życiu kapłańskim praktykował cnotę posłu-
szeństwa, podkreślił Abp Nycz.
Uprowadzili go i zamordowali oficerowie służb 
specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

– Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy Ksiądz Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą?
Nic z tych rzeczy. Ksiądz Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem. (abp Angelo Amato)

lepiej. Ale to nie nasza wina bo oni sami do-
brali do tego plutonu grupę buntowników. 
Różaniec wspólnie odnawiamy codziennie 
(...) W niedzielę Mszę świętą recytujemy, 
a w piątek drogę krzyżową odprawiamy. 
Wieczorem krótka, wspólna modlitwa. 
Kilkakrotnie Błogosławiony miał okazję ma-
nifestować swą mężną postawę: odmówił 
zdjęcia medalika podczas zajęć sportowych, 
zdarzyło się też – o czym pisał w liście – że 
„dowódca plutonu kazał mi zdjąć z palca ró-
żaniec na zajęciach przed całym plutonem. 

Odmówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu”. 
Nastąpiło straszenie prokuratorem, wy-
szydzanie, rozkaz stawienia się w pełnym 
umundurowaniu i oporządzeniu, zdjęcia 
butów; stał boso przed dowódcą plutonu, 
po raz kolejny odmówił – tym razem ofice-
rowi politycznemu – zdjęcia z palca różańca; 
w odwecie zarządzono nocny alarm dla 
całej drużyny, w której służył.
Okazałem się bardzo twardy, nie można 
mnie złamać groźbą ani torturami – infor-
mował swego ojca duchownego. 

19 października 1984 roku ta deklaracja 
nabrała nowego wymiaru: męczeństwa za 
wiarę. Świadectwa, tego najwyższego, 
złożonego przez ks. Jerzego Popiełuszkę, 
dawnego alumna-żołnierza, „wytrwałego 
i niestrudzonego świadka Chrystusa” (Bene- 
dykt XVI).

Kursywą zaznaczono cytaty z listów Błogo-
sławionego. 

Jędrzej Łukawy
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nych, powiedział dalej. W 1987 r. przy grobie 
ks. Popiełuszki modlił się papież Jan Paweł II, 
a w 2005 r. kard. Józef Ratzinger.
„Sława świętości oraz męczeństwa rozszerzała 
się nie tylko na Polskę, ale i na cały świta i trwa 
nadal”, zakończył abp Nycz. Po łacinie odczy-
tany został następnie List Apostolski podpisany 
przez Benedykta XVI 3 maja 2010 r. w uroczy-
stość Królowej Polski. Papież wskazał w nim 
m.in., że święto Błogosławionego będzie co-
rocznie obchodzone 19 października.
Elementami obrzędu beatyfikacyjnego jest 
uroczyste odsłonięcie obrazu, który będzie 
przedmiotem kultu i wniesienie relikwii. Obraz 
przedstawia kapłana męczennika w szatach li-
turgicznych koloru czerwonego, oznaczających 
męczeństwo. Autorem obrazu jest lubelski ar-
tysta Zbigniew Kotyłło.
Do prezbiterium wchodzi procesja z relikwia-
mi, znakiem szczególnej obecności Ks. Jerzego. 
Relikwie, umieszczone w szkatule, niosą diako-
ni w czerwonych dalmatykach. W orszaku idzie 
najbliższa rodzina ks. Popiełuszki. Abp Angelo 
Amato oddaje cześć relikwiom Błogosławione-
go.
Orszakowi towarzyszy pieśń: „Nie daj się zwy-
ciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”.
Homilię wygłosił abp Angelo Amato, który na 
wstępie podzielił się swoim osobistym świa-
dectwem:
– Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w War-
szawie muzeum poświęcone naszemu Błogo-
sławionemu męczennikowi Księdzu Jerzemu 
Popiełuszce. Za każdym razem wzruszenie było 
tak wielkie, że prowadziło do łez. Potwornie 
zeszpecona twarz tego łagodnego kapłana 
była podobna do ubiczowanego i upokorzo-
nego oblicza ukrzyżowanego Chrystusa, które 
utraciło piękno i godność. Zakrwawione usta 
tej umęczonej twarzy zdawały się powtarzać 
słowa Sługi Pańskiego: „Podałem grzbiet mój 
bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie 
zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 
i opluciem” (Iz 50, 6).
Rozważał dalej, jakie były żródła nienawiści do 
kapłana:
– Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy 
Ksiądz Jerzy był może przestępcą, mordercą, 
a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ksiądz 
Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim 
kapłanem, który bronił swojej godności jako 
sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, 
którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upo-
korzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby 
ludzkiej, wolność nie były pojęciami zgodnymi 
z ideologią marksistowską.
To właśnie dlatego rozpętał się przeciw niemu 
niszczący gniew wielkiego kłamcy, nieprzyja-
ciela Boga i ciemiężcy ludzkości, tego, który 
nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo… zgub-
na ideologia nie znosiła światła prawdy i spra-
wiedliwości. Dlatego ten bezbronny kapłan był 
śledzony, prześladowany, aresztowany, tortu-
rowany…
Ofiara młodego kapłana nie była porażką, mó-
wił dalej Abp Amato. Jego oprawcy nie byli 
w stanie, nie mogli uśmiercić Prawdy. Tragiczna 
śmierć naszego męczennika była w rzeczywi-
stości początkiem powszechnego nawrócenia 
serc do Ewangelii. Beatyfikacja ks. Jerzego Po-
piełuszki, podkreślił delegat Papieża Benedykta 
XVI, to wielki dar dla wielkiego narodu, któ-
rego księga świętości wzbogaca się o kolejną 

szczególną kartę… Podczas gdy wspomnienie 
oprawców budzi zawsze dezaprobatę, pamięć 
o naszym Błogosławionym lśni blaskiem wiecz-
nego błogosławieństwa dla wszystkich.
…Podobnie jak św. Paweł, również błogo-
sławiony Ksiądz Jerzy mógłby powiedzieć: 
„Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze 
mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. 
Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem 
się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją 
Jezus Chrystus” (Gal 1,11-12). Jezus Chrystus, 
obecny w Eucharystii, był jego mocą. W latach 
1966-68 kleryk Jerzy Popiełuszko, mówił Abp 
Amato, odbył służbę wojskową, która była dla 
niego czasem wielkiego cierpienia, okresem 
licznych upokorzeń i ograniczenia wolności 
religijnej. Nie pozwalano mu uczestniczyć 
w Mszy św. i przyjmować Komunii św. W liś- 
cie, który skierował do ks. Czesława Miętka, 
swojego ojca duchownego w seminarium 
w Warszawie, jako młody kleryk-żołnierz pisał: 
„Wczoraj poszedłem do miasta, podając jako 
pretekst konieczność wpłacenia pieniędzy do 
banku. Poszedłem do kościoła i po raz pierw-
szy od miesiąca przyjąłem Eucharystię”. 

Bardzo wzruszające jest świadectwo mamy 
naszego Błogosławionego, Pani Marianny Po-
piełuszko: „Mój syn, Ksiądz Jerzy, był przez całe 
życie człowiekiem głęboko wierzącym… Kiedy 
służył w wojsku, odmawiał różaniec pomi-
mo zakazu dowódcy. Nigdy nie słyszałam, by 
żalił się na Pana Boga. Starał się przyjmować 
wyrządzane nieprzyjemności w duchu wiary 
i z miłości do Pana Boga”…
Nigdy nie nawoływał do nienawiści, jak 
oszczerczo oskarżali go oprawcy: „Bądźmy 
więc silni miłością, modląc się za braci błą-
dzących, nie potępiając nikogo, a piętnując 
i demaskując zło. Prośmy słowami Chrystusa, 
jako Jego wyznawcy, które On wypowiedział 
na krzyżu: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co 
czynią. Mówił: „Chrześcijaninowi nie może wy-
starczyć jedynie potępienie zła, kłamstwa, nik-
czemności, przemocy, nienawiści, zniewolenia; 
on sam musi być autentycznym świadkiem, 
rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, 
prawdy, wolności i miłości”…
– Moi drodzy, zakończył homilie Abp Amato, 
w obliczu odradzających się prześladowań 

skierowanych przeciwko Ewangelii i Kościoło-
wi, ponadczasowym przesłaniem, jakie musi 
rozbrzmiewać dzisiaj w naszych sercach, jest 
to, które wyraził Ojciec Święty Benedykt XVI, 
przedstawiając syntezę męczeńskiego świa-
dectwa Błogosławionego Jerzego Popiełusz-
ki. Papież mówi, że nowy Błogosławiony był 
kapłanem i męczennikiem, wytrwałym oraz 
niestrudzonym świadkiem Chrystusa: on zło 
dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi.
Potwierdzeniem prawdy ewangelicznego 
świadectwa Księdza Jerzego było jedno we-
zwań modlitwy wiernych, modlitwa za spraw-
ców mordu: „Módlmy się za sprawców śmier-
ci Księdza Jerzego – aby zmarłym Bóg okazał 
swoje miłosierdzie, a żyjącym dał łaskę na- 
wrócenia.”
Major Słabosz z Komendy Garnizonu Warsza-
wa odczytał wezwanie modlitewne za Ojczy-
znę: „Módlmy się za Ojczyznę, przechodzącą 
przemiany kulturowe i ekonomiczne, a także 
doświadczoną bolesnymi wydarzeniami ostat-
niego czasu, aby pozostawała wierna warto-
ściom, o które walczył i za które oddał życie 
Ksiądz Jerzy”.
Do uczestników Mszy św. beatyfikacyjnej swoje 
słowo po polsku skierował też przed Modlitwą 
Anioł Pański Papież Benedykt XVI, przebywają-
cy obecnie w Nikozji na Cyprze: –  Serdeczne 
pozdrowienie kieruję do Kościoła w Polsce, 
który dziś raduje się wyniesieniem na ołtarze 
księdza Jerzego Popiełuszki. Jego ofiarna po-
sługa i męczeństwo są szczególnym znakiem 
zwycięstwa dobra nad złem. Niech jego przy-
kład i wstawiennictwo budzi gorliwość kapła-
nów i rozpala miłość wiernych – dodał Bene-
dykt XVI.
W świętej pieśń Kościoła „Ciebie, Boże wysła-
wiamy” od dziś w białym orszaku męczenni-
ków hołdy Panu Bogu nieść pospiesza Bł. Ks. 
Jerzy Popiełuszko.
Msza św. beatyfikacyjna na placu Piłsudskiego 
wpisała się w obchody III Dnia Dziękczynienia.
Po Mszy św. uformowała się procesja, która 
z relikwiami Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki 
przeszła Traktem Królewskim do Wilanowa –do 
Świątyni Opatrzności Bożej.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Zarzućcie sieć
Dwóch diakonów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przy-
jęło 22 maja br. w Katedrze Polowej święcenia kapłańskie. Sakra-
mentu diak. Łukaszowi Hubaczowi i diak. Maciejowi Kalinowskie-
mu udzielił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Ks. Sławomir Żarski, administrator diecezji 
wojskowej witając gości i abp. Głódzia po-
wiedział, że dzień święceń jest dniem, w któ- 
rym kościół, gdzie dokonuje się obrzęd „sta-
je się Wieczernikiem, miejscem narodzin 
kapłańskich”. Podziękował abp. Głódziowi, 
poprzedniemu biskupowi polowemu, że 
w czasie kiedy diecezja wojskowa pozostaje 
bez swojego ordynariusza, „wyczuł chwilę 
jej sieroctwa i dopełni udzielenia tego sakra-
mentu”. Prosimy o Twoją dalszą opiekę, rady 
i modlitwę – powiedział ks. Żarski.
Msza św. odprawiona była z ceremoniałem 
wojskowym. Przy stopniach prezbiterium sta-
nął poczet Kompanii Reprezentacyjnej, żoł-
nierze Batalionu służyli do Mszy, a w nawie 
głównej Katedry stanął szpaler żołnierzy-stu-
dentów Wojskowej Akademii Technicznej.
– Bierzecie dziś odpowiedzialność za wier-
nych, których powierza Waszej opiece Kościół 
– mówił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź. 
Przyszedł dziś dla Was czas powołania i po-
słania. Musicie żyć w relacji do wiernych i we 
wspólnocie z braćmi kapelanami – podkreślił. 
Zachęcał diakonów, aby uważnie wsłuchiwali 
się w słowa Pisma Świętego i z odwagą głosili 
słowo Boże. „Jezus sprawi, że ten połów się 
uda. Dziś i dla Was przyszedł czas zarzucenia 
sieci w diecezji wojskowej” – powiedział.
Abp Głódź zachęcił neoprezbiterów do naśla-
dowania postaci patrona roku kapłańskiego 
św. Jana Marii Vianneya. – Miał wszystkie te 

W czerwcu obydwaj neoprezbiterzy uda-
dzą się do Wrocławia na kurs oficerski, po 
którym uzyskawszy stopień podporucznika 
rozpoczną służbę w wojsku i zostaną od-
delegowani do jednej z parafii Ordynariatu 
Polowego.
Księża diakoni studiowali w Wyższym Metro-
politalnym Seminarium Duchownym w War-
szawie z przeznaczeniem do duszpasterstwa 
wojskowego. Święcenia diakonatu przyjęli 
17 maja 2009 roku.
Abp Sławoj Leszek Głódź pełnił posługę Bi-
skupa Polowego Wojska Polskiego w latach 
1991-2004. Założył Seminarium Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego, którego alum-
ni studiują i otrzymują formację duchową 
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie. Alumni Ordyna-
riatu Polowego przygotowują się do dusz-
pasterstwa wojskowego poprzez spełnianie 
posług w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
i praktyki wakacyjne.
Z roku akademickim 2009/2010 do duszpa-
sterstwa wojskowego przygotowywało się 
siedmiu alumnów.

Krzysztof Stępkowski

dary, które powinien posia-
dać dobry kapłan. Silną wolę, 
odwagę, miłość do Kościoła, 
przywiązanie do praktyk reli-
gijnych, dar rozmowy z ludź-
mi, wierność, modlitwę i siłę 
do posługiwania w konfesjonale. Starajcie się 
go naśladować, bo to najlepszy przykład, po-
stać prawdziwego pasterza – powiedział.
– Prawdą jest, że kościół dotknięty jest kry-
zysem powołań, szczególnie zakonów żeń-
skich, dlatego tym bardziej podziwiać trzeba 
tych, którzy pomimo panującej atmosfery an-
typowołaniowej wstępują na tę drogę życia 
– podkreślił abp Głódź.
Po homilii rozpoczął się obrzęd udzielenia 
święceń kapłańskich, w którym poza abp. 
Głódziem wzięło udział kilkunastu księży 
cywilnych i kapelanów obecnych w Kate-
drze Polowej. W Eucharystii, poza rodzinami 
neoprezbiterów, wspólnie modlili się przed-
stawiciele wojska, uczelni wojskowych, służb 
mundurowych i mieszkańcy Warszawy. Obec-
ni byli m.in. rektor WAT gen. bryg Zygmunt 
Mierczyk, kanclerz tej uczelni Jan Klejszmit, 
pełniący obowiązki Dowódcy Garnizonu 
Warszawa płk Wiesław Grudziński.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 
do Kaplicy Lotników, gdzie znajduje się grób 
biskupa Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana 
Osińskiego, przy którym odmówiono modli-
twę za zmarłych i zapalono znicze.

Abp Sławoj Leszek Głódź udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom Ordynariatu Polowego WP
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Polskie źródło w Septfonds
Polski żołnierz daje małej blondyneczce w krakowskim stroju obrazek z Matką 
Bożą Częstochowską. Czteroletnia Noemi Kwiatkowska, bez niczyjej zachęty 
ani podpowiedzi, całuje święte oblicze. – Jak pięknie cię mamusia wychowała 
– uśmiecha się z czułością do mamy małej Polki z Septfonds jedna z uczestni-
czek tegorocznej Międzynarodowej Wojskowej Pielgrzymki do Lourdes.

Dobra twarz na podarowanym obrazku, tak 
dobrze znajoma nie tylko dzieciom polskich 
emigrantów z Departamentu Tarn-et-Garon-
ne, ale i mieszkającym tu Francuzom, komba-
tantom. Czuwa, tu przecież na rozstaju fran- 
cuskich dróg, w kapliczce, nieopodal dawne-
go Camp Judes i Septfonds, gdzie w czasie 
drugiej wojny, w 1941 r., rząd Vichy interno-
wał polskich oficerów i aspirantów.
Przed kapliczką Matki Bożej Częstochowskiej 
polscy emigranci razem ze swoimi francuskimi 
sąsiadami już czekają 24 maja 2010 r. na nas, 
swoich rodaków. Majowe słońce złoci nie tylko 
twarz Madonny, ukwieconej przez kochające 
dłonie. Polskie i francuskie barwy narodowe, 
zieleń mundurów Kompanii Reprezentacyjnej 
WP i polskie stroje ludowe tworzą niezwykłą 
symfonię barw, która cieszy i oko, i serce. 
Polscy pielgrzymi wojskowi do Lourdes po raz 
pierwszy przyjeżdżają do miejsca, gdzie nasi 
oficerowie i aspiranci zostawili swój ślad i… 
przesłanie do polskich żołnierzy pielgrzymów 
wszystkich czasów, jak wspomina w słowach 
powitania pani Nicole Roger-Taillade, repre-
zentująca Stowarzyszenie Polskich Kombatan-
tów w rejonie Toulouse.
Jak bardzo polscy żołnierze byli przywiązani 
do swojej Hetmanki świadczą te kapliczki, 
które wznosili na francuskiej ziemi. Wszędzie 
tam, gdzie rzucił ich wojenny los. Pod Jej 
płaszczem czuli się bliżej domu. Ona osładza-
ła ich tęsknotę za rodziną, za Ojczyzną.

nych we Francji. Archiwa Instytutu Polskiego 
i Muzeum Sikorskiego w Londynie zachowały 
regulamin „centrum przegrupowania lotnic-
twa z obozu Judes” oraz listę z 500. nazwi-
skami. Polscy lotnicy i technicy zostali następ-
nie przerzuceni do obozu Lyon-Bron. Polscy 
lotnicy brali udział w walkach powietrznych 
w l.1940-1941. Niestety , część naszych żołnie-
rzy nie zdołała się przedostać się do Anglii, by 
dalej walczyć. Kolaborujący z okupantem nie-
mieckim rząd w Vichy internował ich w obo- 
zie w Septfonds… To ich dziełem była kaplicz-
ka z Matką Bożą Częstochowską.

Odnalezione przes³anie
Tak jak „Paryż wart był mszy”, tak historia ka-
pliczki z Septfonds zasługuje co najmniej na 
reportaż telewizyjny albo scenariusz filmowy.
– Nasza rodaczka z Septfonds, opowiada 
o losach kapliczki, o jej zniszczeniu przez jed-
nego z Francuzów. – Człowiek ten przyznał się 
do tego złego postępku i postanowił odkupić 
swoją winę, zobowiązując się do jej odbudo-
wy i łożenia na jej konserwację, opowiada 
starsza pani. 
Rzeczywiście dziś kapliczka wygląda jak 
nowa.
Polskim oficerom internowanym w Septfonds 
udało się jednak uciec z obozu. Zostawili dwa 
manuskrypty, umieszczone w butelce, zako-
pane przy kapliczce. Ziemia kryła tajemnicę 
posłania polskich oficerów aż do 1995 r., kie-
dy odnalazł je płk Andre Mignot, ówczesny 
mer Septfonds. Polscy żołnierze zobowiązali 
mieszkańców tej okolicy, by chociaż raz w roku 
gromadzili się przy kapliczce Matki Bożej Czę-
stochowskiej i pomodlili się w ich intencji.
Obecny na uroczystości mer Septfonds, za-
pewnił, że Francuzi i Polacy co roku 3 maja 
spotykają się w tym miejscu.
– Teksty te wydają się zaadresowane wła-
śnie do Was, żołnierzy pielgrzymów – mówił 
24 maja 2010 r. mer Septfonds – Są wyrazem 
tragicznego, ale również imponującego losu 
narodu polskiego: „Żołnierz polski podjął 
swój kij pielgrzymi i ruszył odwiecznym szla-
kiem. W oczach duma żołnierska, w sercach 
wiara w Boga i wiara w zwycięstwo”.
Przed kapliczką w Septfonds tego pięknego 
majowego dnia – oprócz uczestników 52 PMI 
– był z pewnością obecny duchem śp. Pan Mi-
nister Janusz Krupski, który zginął 10 kwietnia 
w katastrofie pod Smoleńskiem. To on przecież 
uhonorował bijące dla Polski serca na francu-
skiej ziemi medalami, które wręczali oficjalni 
przedstawiciele Wojska Polskiego – gen. bryg. 
Dariusz Wroński i attache wojskowy w Paryżu 
płk Waldemar Kozicki.
Niepokalana z Lourdes wskazała św. Bernade-
cie Soubirous źródło, które leczy chore ciała 
i dusze. Matka Boża zawsze pokazuje zdrowe 
źródła życia. Francuska nazwa miejscowości 
– Septfonds oznacza siedem źródeł.
Nasi żołnierze z tamtych lat wskazali swoim 
następcom źródło wiary pewnej, które odbija 
się w przeczystych oczach Bogurodzicy. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Polscy pielgrzymi do Lourdes ze wzruszeniem 
odkrywają te znaki żołnierskiej miłości do Ma-
ryi Częstochowskiej, pozostawione na francu-
skiej ziemi.
Od lat stałym punktem programu wojsko-
wej pielgrzymki jest Idron. Spotkania pol-
sko-francuskie przed kapliczką Matki Bożej 
Częstochowskiej wystawioną przez polskich 
spadochroniarzy, którzy tu znaleźli po woj-
nie swój dom i założyli rodziny. Tak jak zna-
ny wszystkim pielgrzymom do Lourdes pan 
Zygmunt Szczepaniak i jego żona Sabina, 
Francuzka. Polscy i francuscy wojskowi salu-
tują przed polską Madonną, składają kwiaty, 
zapalają znicze, by uczcić polskich żołnierzy, 
którzy walczyli o wolność waszą i naszą. Pani 
mer Idron z szacunkiem mówi o Polakach, 
solidaryzując się z nami w bólu po tragedii 
pod Smoleńskiem. A potem jest wspólna 
polsko-francuska Msza św. w Idron. Z bocz-
nego ołtarza spogląda z obrazu Pani Często-
chowska, podarowana przez wojskowych 
pielgrzymów w 2004 r. do tego „naszego 
i waszego kościoła”, jak podkreśla z serdecz-
nością francuski proboszcz.
Przed kapliczką w Septfonds francuscy gospo-
darze wspominali o jeszcze jednym miejscu, 
gdzie polscy żołnierze modlili się za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. 
To Evaux-les-Bains…
Wszędzie, gdzie podczas tegorocznej 52. PMI 
pojawiały się polskie barwy narodowe, do-

świadczaliśmy dowodów wielkiego 
współczucia po tragedii Katyńskiej, 
i to w wymiarze międzynarodowym. 
– Tragedia pod Smoleńskiem – mó-
wił przy kapliczce mer Septfonds 
– sprawiła, że nazwa Katyń poja-
wiła się na ustach ludzi, uwolniona 
od wszelkich kłamstw, które przez 
dziesiątki lat ukrywały to miejsce 
zagłady Polaków. Upamiętnienie 
jest jednym ze sposobów potwier-
dzenia prawdy historycznej, dlatego 
razem z wami przywiązujemy wiel-
ką wagę do uroczystości podkreśla-
jących rolę Polski i Polaków podczas 
II wojny światowej u boku państw 
alianckich.
– Polacy przebywali tu, w okolicy 
obozu Judes, w różnych momentach 
II wojny, przypomniała Pani Nicole 
Roger-Taillade. Po 17 września 1939 r. 
część polskich żołnierzy przez kraje 
neutralne, Rumunię i Węgry, przedo-
stała się do Francji. 15 grudnia 1939 r., 
14.500 ludzi (50% to personel lot-
niczy) zostaje skierowanych do 
obozów wojskowych rozlokowa-

Na pielgrzymim szlaku do Lourdes…

Gen. bryg. Dariusz Wroński, dowódca 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej i francuski gospodarz Septfonds
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– Jesteśmy w sytuacji szczególnej, bo po 
śmierci naszego zwierzchnika – mówił do 
kapelanów ks. płk Sławomir Żarski, admi-
nistrator diecezji polowej. Poświęćmy ten 
czas na lepsze zorganizowanie naszej pracy 
duszpasterskiej – podkreślił. Przypomniał 
kapelanom o konieczności przeprowadzenia 
w jednostkach zajęć z etyki i podziękował za 
zaangażowanie kapłanów podczas żałoby 
narodowej. To był dla nas czas próby – dodał. 
Pierwszego dnia poligonu, 24 maja, kape-
lani zapoznali się m.in. ze sprzętem, jakim 
dysponuje brygada i zasadami działania dru-
żyny zmechanizowanej. Uczestniczyli także 
w spotkaniu z oficerem Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i wysłuchali wykładu na temat 
systemów ochrony informacji niejawnych.

Ossów

W podwarszawskim Ossowie, 25 maja, 
odbyły się uroczystości upamiętniające bo-
haterską śmierć ks. mjr. Ignacego Skorup-
ki. „Czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale 
za niedługo – piętnastego, w dzień naszej 
Królowej, losy odwrócą się w naszą stro-
nę” – prorocze słowa 27-letniego kapela-
na, ks. Ignacego Skorupki, wypowiedziane 
13 sierpnia 1920 r. w kazaniu do młodocia-
nych żołnierzy, którzy dzień później stoczyli 
ciężką i krwawą bitwę z oddziałami bolsze-
wickimi, przywołał w homilii ks. płk Sławo-
mir Żarski, w czasie uroczystej celebry spra-
wowanej w ossowskiej kaplicy na cmentarzu 
bohaterskich obrońców kraju z 1920 r. 
Historyczne miejsce, uświęcone bohaterską 
krwią młodych obrońców Ojczyzny „czę-
sto mniejszych od karabinu”, zgromadziło 
Wojsko Polskie, kapłanów diecezji war-
szawsko-praskiej, kapelanów wojskowych, 

kombatantów i młodzież 
okolicznych szkół, którzy 
przybyli licznie, aby przy-
pomnieć innym i przede 
wszystkim sobie samym, 
co znaczą wartości: Bóg, 
Honor i Ojczyzna.
Dynamiczny obraz ks. 
Ignacego Skorupki – dzie-
ło Mariana Stefańskie-
go – rozświetlił w czasie 
uroczystości blask relikwii 
wielkiego patrona Polski 
św. Andrzeja Boboli, bi-
jący z Eucharystycznego 
ołtarza. Jak przypomniał 
kapłan diecezji warszaw-
sko-praskiej: „Niedziela 
8 sierpnia 1920 r. (...) na 
Placu Zamkowym pod 
Kolumną Zygmunta, na 
ołtarzu polowym wysta-
wiono dla publicznej ad-
oracji relikwie bł. Andrzej 
Boboli i patrona stolicy 
Władysława z Gielniowa. 
Także przez ich przyczynę 
Warszawianie błagali Boga o zmiłowanie 
dla Ojczyzny i jej stolicy...”. 
I dodał: „Błagał o nią z całą pewnością tak-
że ks. Ignacy Skorupka. Wpatrując się w reli-
kwie bł. Andrzeja Boboli, wspominając jego 
okrutne męczeństwo, być może także i stąd 
czerpał siłę, odwagę i otuchę do swojego 
bohaterskiego czynu, który stał się jednym 
z przełomowych elementów Cudu nad Wisłą. 
I dlatego także i dziś są pośród nas na oł-
tarzu relikwie wielkiego patrona Polski, św. 
Andrzeja Boboli, które były w stolicy, gdy 
zaistniał Cud nad Wisłą 90 lat temu”.

Kapłan celebrujący 
dzisiejszą Eucharystię 
podkreślił, że groma-
dzimy się przed kap- 
licą Cudu nad Wisłą, 
aby obchodzić ko-
lejną stację roku ka-
płańskiego: „Będzie- 
my modlić się o du-
cha patriotyzmu, ale 
ponieważ jest to wy-
jątkowy dzień – dzień 
kapłański – będziemy 
prosić wielkiego ka-
pelana, ks. Skorupkę, 
o dobre i liczne po-
wołania. 

Uroczystej celebrze przewodniczył abp Hen-
ryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-
-praskiej, który podkreślił, że bitwa w 1920 r. 
nie była tylko walką o wolność Ojczyzny, ale 
również bitwą o wolność sumienia: „Polski 
żołnierz (...) walczył również przeciwko złu, 
by dobra bronić. Walczył o to, byśmy mogli 
wzrastać nie ku ziemi, a ku niebu. Tu dokonał 
się Cud nad Wisłą. I w tej perspektywie, kiedy 
w pierwszej linii do boju prowadził ks. mjr 
Ignacy Skorupka, kapelan wojskowy, wchodzi-
my w jego motywację, w jego dążenia, w jego 
ideały i w jego pragnienie świętości nie tylko 
osobistej, ale również polskich żołnierzy”.
W homilii ks. płk Sławomir Żarski przybliżył 
postać ks. Ignacego Skorupki, bohaterskiego 
kapłana Archidiecezji Warszawskiej i kapela-
na lotnego praskiego garnizonu w Ordyna-
riacie Polowym w czasie obrony Warszawy 
w wojnie z bolszewikami 1920 r. 
„Gdy odradzająca się w sercach Polaków 
młoda niepodległość ojczyzny, Rzeczypo-
spolitej Polskiej, staje w ogniu bolszewic-
kiej nawały 1920 roku, ks. Ignacy Skorupka 
prosi swojego biskupa, księdza kardynała 
Aleksandra Kakowskiego o pozwolenie na 
wstąpienie do wojska. Spotyka się z odmo-
wą. Dwudziestosiedmioletni ksiądz Ignacy 
w oczach swego biskupa jest osobowością 
wybitną. Szkoda Biskupowi tak zdolnego 

Doroczna odprawa szkoleniowa 
kapelanów Ordynariatu Polowego WP
Tegoroczna odprawa szkoleniowa odbyła się w 1. Warszawskiej 
Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie-We-
sołej. Kapelani przebywający na ćwiczeniach poligonowych za-
poznali się ze sprzętem bojowym jednostki pancernej i przeszli 
szkolenie z zakresu informacji niejawnej. Szkolenie kapelanów 
nadzorował Dowódca Brygady, płk Jerzy Wiatr. Kapelanem 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej jest ks. ppłk Piotr Majka.
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Abp warszawsko-praski Henryk Hoser święci obraz przedstawiający
ks. mjr. Ignacego Skorupkę

Oficerowie oddają hołd bohaterskiemu ks. Skorupce w miejscu 
jego śmierci, które dzisiaj upamiętnia krzyż

Wystawa prac poświęcona 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej
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i młodego księdza oddać do wojska i posłać 
na wojnę...” – mówił ks. Żarski. 
I dodał: „Ponowna prośba ks. Skorupki o skie-
rowanie go do wojska zostaje kategorycznie 
odrzucona. (...) Determinacja ks. Skorupki 
w odpowiedzialności za niepodległość Ojczy-
zny i wolność żyjącego w niej kościoła naka-
zuje mu zwrócić się bezpośrednio do Biskupa 
Polowego ks. Stanisława Galla o przyjęcie 
w szeregi kapelanów Wojska. Tym razem 
stało się według jego prośby. Żołnierz Chry-
stusa staje się żołnierzem Rzeczypospolitej 
Polskiej, jako kapelan garnizonu praskiego. 
Jak przystało na „dobrego pasterza”, stara 
się być wszędzie tam, gdzie przebywają żoł-
nierze. Całe dnie żegna i błogosławi idących 
na front ochotników. W szpitalach i kosza-
rach spowiada, udziela sakramentów, do-
daje otuchy, umacnia wiarę i krzewi ufność 
w Opatrzność Bożą”. 
Kaznodzieja podkreślił, że decyzja młodego 
kapłana o wstąpieniu w szeregi wojska była 
bardzo dojrzała: „Sam, wiedziony troską 
o zbawienie własnej duszy, w przeddzień 
wymarszu na front, u ojców kapucynów, 
w klasztorze na Miodowej w Warszawie, od-
bywa spowiedź generalną ze swego życia. 
Po spowiedzi sporządza testament, w któ-
rym m.in. zapisał: „Dług za wpisy szkolne 
spłacam życiem. Za wpojoną miłość Ojczy-
zny płacę miłością serca”. 
13 sierpnia, ks. Ignacy i żołnierze 1. i 2. Kom-
panii 236. pułku piechoty Legii Akademickiej, 
ze śpiewem „Błękitne rozwińmy sztanda-
ry...”, opuszczają Warszawę i maszerują na 
front do Ossowa. Realia mającej stoczyć się 
u wrót stolicy bitwy były dramatyczne. „Re-
gularna, doskonale wyszkolona i doświad-
czona w walkach Armia Czerwona, a przeciw 
niej polscy żołnierze z pospolitego ruszenia 
(...) gimnazjaliści, studenci, polskie dziecia-
ki nie mające najmniejszego doświadczenia 
z okrucieństwem wojny” – mówił kapłan. 
„14 sierpnia, szereg polskich żołnierzy bie-
gnących w tyralierze zaczynał się łamać i chy-
lić ku ziemi. Ks. Skorupka widząc załamanie 
szyku, wybiega przed swoich żołnierzy. Sam 
prowadzi młodocianych żołnierzy do walki. 
Za Boga i Ojczyznę!” – wołał porwany we-
wnętrznym nakazem, wznosząc w jednej 
ręce krzyż, drugą wskazując kierunek natar-
cia – „Za Boga i Ojczyznę”. Krzyż w rękach 
kapelana dodawał odwagi tym bardzo mło-

dym żołnierzom, od których Bóg i Ojczyzna 
zażądała tak nadludzkiej ofiary (...). Jak i kie-
dy zginął ks. Ignacy nikt nie zauważył. Jednak 
chwila jego śmierci stałą się jednym z punk-
tów zwrotnych w wojnie Polaków z Armią 
Czerwoną” – podkreślił z mocą kaznodzieja.
Na zakończenie ks. Żarski zaapelował o czy-
stość sumień chrześcijan XXI w.: „W czasach 
kiedy Ojczyzna znowu w potrzebie, nadszedł 
czas powszechnej mobilizacji. Wróg znów 
u bram Warszawy i Ojczyzny, u wrót sumie-
nia Polek i Polaków. Potrzeba nam żołnierzy 
w pospolitym ruszeniu na miarę Ignacego 
Skorupki i jego młodocianych żołnierzy...”. 
Po zakończonej Eucharystii, przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz kapelani wojskowi wręczyli 
nagrody i wyróżnienia laureatom Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego, poświę-
conego 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
i bohaterskiej śmierci ks. Skorupki. I – miej-
sce zdobył Michał Adamowski z Łomży. 
W uroczystości uczestniczyli: szef BBN Sta-
nisław Koziej, przedstawiciel Sztabu Gene-
ralnego WP gen. bryg. Włodzimierz Nowak, 
licznie zgromadzeni reprezentanci władz 
lokalnych z burmistrzem Wołomina Jerzym 
Mikulskim, przedstawiciele służb munduro-
wych i wszyscy przybyli goście. 
Poszczególne delegacje złożyły wieńce i zni-
cze pod pomnikiem bohaterów 14 sierpnia 
1920 r. Uczestnicy obchodów rocznicowych 
udali się również pod Krzyż upamiętniający 
bohaterską śmierć ks. mjr. Ignacego Skorup-
ki, gdzie Abp Hoser zmówił modlitwę dzięk-
czynną, odczytano Apel Pamięci, a Pododdział 

Reprezentacyjny WP oddał salwę honorową. 
Przedstawiciele władz i młodzież z okolicz-
nych szkół złożyli pod Krzyżem wieńce. 
Oprawę uroczystości tworzył Chór Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna WP. 
Obchody zakończyła rekonstrukcja Bitwy 
Warszawskiej na polach ossowskich. 
Uroczystości wpisały się w drugi dzień do-
rocznej odprawy szkoleniowej kapelanów 
Ordynariatu Polowego WP, którzy licznie 
przybyli do podwarszawskiego miejsca pa-
mięci narodowej.

Wręczenie doktoratów
honoris causa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, 26 maja,  przyozdobił  dwóch 
wybitnych polskich biskupów – generałów ho-
norowym doktoratem; śp. Biskupa Polowego 
WP gen. broni Tadeusza Płoskiego oraz Abp. 
gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. W imieniu 
Ordynariatu Polowego, dyplom nadany śp. 
Biskupowi Płoskiemu odebrał ks. płk Sławomir 
Żarski, administrator diecezji wojskowej.  
Uroczystości rozpoczęła poranna Msza św., 
której przewodniczył Abp Głódź, a koncele-
browało liczne grono kapelanów uczestni-
czących w odprawie szkoleniowej. Wśród 
koncelebransów był nowy rektor UKSW, ks. 
prof. Henryk Skorowski, następca tragicz-
nie zmarłego w katastrofie smoleńskiej ks. 
prof. Ryszarda Rumianka. Słowo Boże wy-
głosił ks. Żarski podkreślając, w odniesieniu 
do współczesnych form duszpasterstwa, że 
nie można owocnie zabiegać o nawrócenie 
i zbawienie drugich, nie dbając o nawróce-
nie i zbawienie samego siebie. 
Laudację, z racji przyznania dyplomu Dok-
tora honoris causa UKSW śp. Biskupowi 
Polowemu, wygłosił ks. prof. dr hab. Julian 
Kałowski: „Zadanie, które mi powierzono 
– wygłoszenie laudacji – jest zaszczytne, ale 
zarazem nieproste. Zwłaszcza w świetle trau-
matycznego wydarzenia 10 kwietnia 2010 r. 
pod Smoleńskiem. Ale niełatwe także z in-
nego powodu, bo jakże w kilkanaście minut 
ukazać sylwetkę i dorobek naukowy kapłana 
i uczonego. Powinienem przedstawić 54 lata 
jego nagle przerwanego żywota. Powinienem 
zaprezentować liczne publikacje, których spis 
zawiera 3 prace monograficzne, współautor-
stwo w 14 dziełach zbiorowych, 64 artykuły 
naukowe, 118 tekstów popularno-nauko-
wych w różnego rodzaju czasopismach. Po-Fo
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Kapelani przed nowo wybudowaną świątynią wojskową w Warszawie – Wesołej

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej na polach Ossowskich 
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winienem też powiedzieć o powstałych pod 
jego kierunkiem 47 pracach licencjackich 
z dziedziny prawa, o 52 recenzjach takich 
prac, o promotorstwie 59 prac magisterskich 
i o 76 recenzjach takich prac. I nie mogę też 
nie wspomnieć o sympozjach krajowych i za-
granicznych, w których śp. Laureat brał czę-
sto udział występując z referatami”.
„O niemal renesansowej wszechstronności 
śp. Laureata świadczy jeden jakże wymow-
ny fakt: w dniu 10 maja 2006 r. wykonał on 
skok spadochronowy z wysokości 4000 m 
podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej 
Formacji Specjalnej GROM” – mówił dalej 
Promotor.
I dodał: „Po przejściu pierwszego Biskupa 
Polowego, obecnego wśród nas, ks. Abp. 
Sławoja Leszka Głódzia na stolicę biskupią 
diecezji warszawsko-praskiej (…), nowy Bi-
skup Polowy wniósł ogromny wkład w pro-
ces ugruntowania struktur wewnętrznych 
Ordynariatu Wojskowego. Pełnił też wiele 
znaczących funkcji w Episkopacie Polski”.

Senat uczelni nadał również 
doktorat honoris causa Arcybi-
skupowi Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi, który po latach sys-
temowej ateizacji polskiej armii 
w okresie PRL-u, od podstaw 
tworzył struktury duszpaster-
stwa wojskowego. „Senat pra-
gnie wyrazić uznanie dla dzia-
łalności ks. Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia, który wniósł 
ogromny wkład w proces prze-
mian społecznych w Polsce oraz 
przyczynił się do zorganizowa-
nia, po długoletniej przerwie, 

struktur Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego” – głosi uchwała senatu UKSW.
„Bogata i rozległa działalność naszego do-
stojnego gościa zjednywała mu i nadal zjed-
nuje prawdziwe uznanie i głęboką wdzięcz-
ność. Wyrazem tego są liczne, krajowe 
i zagraniczne, odznaczenia i wyróżnienia 
przyznawane mu tak przez państwa, jak 
i instytucje. Do ważniejszych należy zaliczyć: 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski...” – przywołał w laudacji ks. 
Wojciech Góralski.
Doktoraty zostały przyznane na mocy uchwał 
senatu uczelni z 28 stycznia 2010 r., podpisał 
je jeszcze rektor UKSW ks. prof. Ryszard Ru-
mianek, a  wręczał jego następca, ks. prof. dr 
hab. Henryk Skorowski. 
W ceremonii nadania doktoratów honoris 
causa uczestniczyli m.in. Prymas Polski, abp 
Józef Kowalczyk, wicepremier i Minister Go-
spodarki Waldemar Pawlak, Dyrektor Gene-
ralny MON Jacek Olbrycht, rektorzy wielu 

uczelni, m.in. rektor WAT gen. bryg. Zyg-
munt Mierczyk oraz licznie zgromadzeni ka-
pelani Ordynariatu Polowego.

***
Uroczystość wręczenia doktoratów honoris 
causa poprzedziła konferencja nt. form dusz-
pasterstwa w Wojsku Polskim, zorganizowana 
przez Instytut Socjologii UKSW wraz z Ordyna-
riatem Polowym. Referat nt. „Współczesnych 
form duszpasterstwa” wygłosił ks. prof. dr 
hab. Edmund Robek, który podkreślił, że wy-
nikają one z ogólnych zasad działalności Ko-
ścioła. „Sens działalności duszpasterskiej Ko-
ścioła wypływa z celu zbawczego, który może 
być osiągnięty w pełni dopiero w przyszłym 
świecie. Dlatego Kościół nie może stawiać na 
pierwszym miejscu zadań związanych z roz-
wiązywaniem problemów ziemskiego świa-
ta. Kościół zdaje sobie sprawę, że otacza go 
widzialna rzeczywistość, ale jednocześnie ma 
świadomość, że powinien się nią zajmować 
tylko w perspektywie niewidzialnego królestwa 
wiecznego, które w tajemniczy sposób już 
w sobie urzeczywistnia. Tę podstawową praw-
dę wyraża dobrze tradycyjne motto: per visibilia 
ad invisibilia – poprzez rzeczywistość widzialną 
do niewidzialnej” – powiedział prelegent.
Temat „Specyfiki parafii wojskowej” przy-
bliżył zgromadzonym ks. płk Tomasz Ani-
siewicz. Referaty wygłosili także m.in.: ks. 
kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej nt. 
„Duszpasterstwo wojskowe w misjach po-
kojowych i stabilizacyjnych PSZ” oraz ks. mjr 
Witold Mach „Duszpasterstwo akademickie 
w Wojsku Polskim”. Doświadczeniami z misji 
afgańskiej podzielił się ze zgromadzonymi 
ks. ppor. Stanisław Denys.                  at, kes

– Jej wrażliwość była wrażliwością dobrej 
córki troszczącej się o los Matki – mówił 
podczas Mszy św. pogrzebowej ks. płk 
Robert Mokrzycki, proboszcz Katedry Po-
lowej WP. Rodzina, przyjaciele i kapelani 
pożegnali 27 maja Krystynę Krajewską, 
żołnierza AK, dobroczyńcę Katedry Polo-
wej, czcicielkę Matki Bożej Hetmanki Żoł-
nierza Polskiego.

– Po raz kolejny w tym roku, nasza świątynia że-
gna osobę, która była „zakochana” w Katedrze 
Polowej – mówił w homilii ks. płk Mokrzycki. 
W styczniu odszedł Piotr Grześkiewicz, 
w kwietniu spoczęły tu doczesne szczątki Bis- 
kupa Polowego Tadeusza Płoskiego i ks. płk. 
Jana Osińskiego, dziś towarzyszymy ostatniej 
drodze naszej drogiej Pani Krystynie. Proboszcz 
Katedry Polowej podkreślił, że mimo tego, że 
pani Krajewska na stałe mieszkała w Hiszpanii 
to czuła, że poprzez związek z wojskiem nale-
ży do wspólnoty parafii katedralnej. – Od czasu 
mojej przysięgi wojskowej w 1941 roku ta Ka-
tedra jest moją parafią – wspomniał słowa śp. 
Krystyny Krajewskiej ks. Mokrzycki. Cieszyliśmy 

się, że kiedy tu przyjeżdżała, wra-
cała do swojej Matki – Hetmanki 
Żołnierza Polskiego, czuła, że jest 
u siebie – podkreślił.
Kapelan powiedział że troska 
i wrażliwość śp. Krystyny Krajew-
skiej sprawiły, że w 2006 roku, 
2 maja Figura Matki Bożej znaj-
dująca się w prezbiterium została 
przez Biskupa Polowego WP ukoronowana. 
Podkreślił też, że śp. Krystyna Krajewska była 
fundatorką kielicha i pateny, używanych pod-
czas uroczystych Mszy św. sprawowanych 
w Katedrze Polowej WP.
– Wzruszeniem napełniają mnie decyzje podej-
mowane przez panią Krystynę w imię miłości 
do Ojczyzny: zamieszkanie w Hiszpanii, by bę-
dąc w Europie, być jednocześnie blisko Polski; 
pochowanie ciała zmarłego Męża na cmenta-
rzu Rakowickim w Krakowie w ojczystej ziemi, 
bo nie wyobrażali sobie, by mogło być inaczej; 
wypełnienie woli generała Józefa Kobyłeckie-
go, adiutanta prezydenta Ignacego Mościckie-
go, o przekazaniu wolnej Polsce zabytkowej 
kapy liturgicznej, uszytej prawdopodobnie 

z materiału zdobytego w czasie Odsieczy Wie-
deńskiej; wreszcie, decyzja by być pochowaną 
w ojczystej ziemi – powiedział ks. Mokrzycki.
– Pani Krystyna nie żyła dla siebie, ale dla nas, 
dla Polski i dla Tego, który dla naszego zba-
wienia zstąpił z nieba – zakończył proboszcz 
Katedry Polowej.
Mszę św. koncelebrował ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, notariusz Kurii Polowej WP. Trumnę z do-
czesnymi szczątkami śp. Krystyny Krajewskiej że-
gnał poczet sztandarowy AK zgrupowania Kam-
pinos. Obecna była rodzina, przyjaciele, kom-
batanci, żołnierze AK, pracownicy Ordynariatu 
Polowego i Caritas Wojskowej. Trumna z ciałem 
śp. Krystyny Krajewskiej spoczęła na cmentarzu 
parafialnym w Warszawie-Włochach.            kes

Katedra była jej domem
Uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Krajewskiej
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Dyplomy honoris causa UKSW dla Abp. Sławoja Leszka Głódzia
i pośmiertnie Biskupa Polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego
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Niebanalne
życiorysy

Trzeci z pięciorga dzieci ro-
dziców Marianny i Władysła-
wa, urodził się w Okopach 
na ziemi podlaskiej 14 wrze-
śnia 1947 roku. W dwa dni 
później został ochrzczony 

w kościele parafialnym w Suchowoli.
W rodzinie otrzymał staranne religijne wycho-
wanie. Od najmłodszych lat pociągały go spra-
wy Boże. Jako chłopiec idąc do szkoły chętnie 
wstępował do kościoła na modlitwę i służył do 
Mszy świętej. 
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 1965 
roku wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Warszawie. Na drugim roku studiów został 
wcielony do wojskowej jednostki kleryckiej 
o zaostrzonym rygorze.
W czasie służby wojskowej wielokrotnie był suro-
wo karany, między innymi za odmowę wykona-
nia rozkazu zdjęcia medalika i wyrzucenia różań-
ca. W liście do ojca duchownego w seminarium 
napisał: „Boże, jak się lekko cierpi, gdy ma się 
świadomość, że cierpi się dla Chrystusa”.
Po dwóch latach powrócił do seminarium 
z osłabionym zdrowiem. Święcenia prezbitera-
tu przyjął 28 maja 1972 r. z rąk Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od przyjęcia 

święceń swoją gorliwością duszpasterską oraz 
naturalną dobrocią przyciągał wiernych do 
Chrystusa i owocnie im służył.
W maju 1980 roku został skierowany jako rezy-
dent do parafii św. Stanisława Kostki w Warsza-
wie, gdzie spotkał się z życzliwością probosz-
cza, ks. Teofila Boguckiego. W tym czasie nie-
zwykle ofiarnie związał się z duszpasterstwem 
ludzi pracy. Otaczał troską wszystkich potrze-
bujących, zwłaszcza dotkniętych cierpieniem fi-
zycznym i moralnym czy ubóstwem. Odznaczał 
się umiejętnością jednoczenia ludzi różnych 
środowisk i warstw społecznych. Każdego czło-
wieka umiał uszanować. W życiu kapłańskim 
praktykował cnotę posłuszeństwa. 
Od stycznia 1982 roku zaangażował się w spra-
wowane w kościele św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu Msze święte w intencji 
Ojczyzny.
Jego charyzmatyczna postawa kapłańska gro-
madziła coraz większe tłumy wiernych. Głoszo-
ne homilie opierał na nauczaniu papieża Jana 
Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Mówił o bolesnych problemach deptania praw 
ludzkich, godności człowieka, o łamaniu sumie-
nia. Jednocześnie zachęcał do pojednania i spo-
koju, nawołując, aby zło dobrem zwyciężać.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko Z tego powodu uznany został za niebezpieczne-
go dla systemu komunistycznego i dlatego wła-
dze komunistyczne uruchomiły przeciw niemu 
kampanię zniesławienia oraz represji. Oskarżano 
go o działalność antypaństwową. Ksiądz Jerzy 
zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebez-
pieczeństwa. Gdy go ostrzegano, odpowiadał: 
„Rola księdza jest taka, by głosić prawdę i za 
prawdę cierpieć, jeśli trzeba nawet za prawdę 
oddać życie”.
W dniu 19 października 1984 roku po sprawo-
waniu Mszy świętej dla robotników w Bydgosz-
czy i odmówieniu różańca, w czasie powrotu 
do Warszawy został uprowadzony, a następnie 
zamordowany. Dokonali tego oficerowie służb 
specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych.
Od dnia pogrzebu Księdza Jerzego jego grób 
stał się miejscem masowych odwiedzin i mo-
dlitw, nawiedziło go blisko 18 milionów ludzi. 
W 1987 roku modlił się przy nim Sługa Boży Jan 
Paweł II, a w roku 2005 także kard. Józef Rat-
zinger – obecny Ojciec Święty Benedykt XVI.
Sława świętości oraz męczeństwa rozszerzała 
się nie tylko na Polskę, ale i na cały świat i trwa 
nadal, czego jesteśmy świadkami.

       Abp Nycz
w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej

Pó³ka z ksi¹¿kami

Tragedia 10 kwietnia 
2010 r… „Jeszcze jed- 
no, jakże bolesne og- 
niwo do owego łań-

cucha niewidzialnego, spajającego pol-
skość, nadającego jej metafizyczny sens, 
zostało dodane w tym dniu. Na pewno 
nie na próżno. Te ofiary muszą ostatecz-
nie zwyciężyć”. To słowa prof. Andrzeja 
Nowaka z Krakowa, z albumu „Hołd ka-
tyński”, wydanego przez ekskluzywne 
krakowskie wydawnictwo „Biały Kruk”. 

W Albumie możemy zobaczyć to, co w nas 
najlepsze. Mądrość i piękno majestatu Rzeczy- 
pospolitej zespolonej z Krzyżem Chrystusa.
Te zdjęcia z dni narodowych rekolekcji pokazują 
polskie twarze, gesty, słowa, przepojone „nutą 
swojską”. Tą samą nutą, która brzmiała w tych 
dniach cudowną harmonią w polskich sercach 
od Dublina, Londynu, po Kraków i Warszawę. 
Tak jakby znów „pośród niesnasków Pan Bóg 
uderzył w ogromny dzwon” i obudził sumie-
nia. I zaczęliśmy mówić, patrzeć i czuć swoim 

„Hołd katyński” – dni, które wstrząsnęły Polską

głosem, swoimi oczami i swoim sercem. Gdy 
Polska staje się Polską, niepokój wzrasta wśród 
tych, którzy zbyt pospiesznie zwinęli dumne 
polskie sztandary, a pojęcie naród i ojczyzna 
odesłali do lamusa historii.
– „Zdawał sobie sprawę, że narażał się wpły-
wowym środowiskom, lecz – jak twierdził 
– prezydentura była sprawą zbyt poważną, by 
podporządkować ją gestom pochlebczym… 
Jego prezydentura była przemyślana, a stały 
za nią głębokie refleksje nad Polską… Nie miał 
serca do taktyki politycznej, doraźności decy-
zyjnej, do polityki rozumianej jako reagowanie 
na wydarzenia i okoliczności… Była to polity-
ka, za którą stała dobra tradycja inteligencka, 
dobre wykształcenie oraz subtelna refleksja” 
– tak o Prezydencie Lechu Kaczyńskim pisze je-
den z jego doradców prof. Ryszard Legutko we 
wstępie do albumu „Hołd katyński”. 
„Polacy wiedzieli bardzo mało” – pisze o Pre-
zydencie Kaczyńskim Ryszard Legutko. – „Jego 
wystąpienia…nie docierały do szerokiej rzeszy 
Polaków, bo nie mieściły się w formule przeka-
zu medialnego. Słowo systematycznie przegry-

wało z obrazem i prześmiewczym grymasem.”
Niejako mottem spajającym całość publikacji 
jest fragment niewypowiedzianego w Katyniu 
10 kwietnia kazania Biskupa polowego śp. Ta-
deusza Płoskiego: „Czy nie jest tak, że wciąż 
wolimy bardziej słuchać ludzi niż Boga? Czy 
nie próbujemy za bardzo dopasowywać się do 
ludzkich poglądów, usiłując nasze doświadcze-
nie wcisnąć w ramy poprawności społecznej 
i politycznej? Czy nie łatwiej nam odrzucać 
dowody Bożego działania, byle tylko zacho-
wać swój, często budowany latami, wizerunek 
w pracy czy towarzystwie…”.
Oprócz pięknych zdjęć artystów fotografików 
tej klasy co Adam Bujak, dokumentujących ten 
czas, w albumie są teksty na wagę wolności 
i prawdy: Kard. Stanisława Dziwisza, Kard. 
Stanisława Nagy, Abp. Kazimierza Nycza, Abp. 
Józefa Michalika. Kard. Angelo Sodano, Abp. 
Henryka Muszyńskiego. Jest też z serca płyną-
ce wyznanie Janusza Śniadka, wygłoszone nad 
trumną przyjaciela z Solidarności – Lecha Ka-
czyńskiego – w Kościele Mariackim.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Myœli
nieprzedawnione

„Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich 
przedstawicielem Boga i niech przewodniczy im nie 

tylko władzą, ale również przykładem życia”.
Jan XXIII
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Uroczystą Eucharystię koncelebrował rektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, ks. prof. Henryk Skorowski, który 
na ołtarzu wraz z ofiarą przebłagalną Chry-
stusa złożył modlitwę w intencji swojego 
przyjaciela, byłego rektora UKSW, ks. prof. 
Ryszarda Rumianka, jednej z 96 ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Wśród koncelebransów 
byli także m.in.: ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
dziekan Straży Granicznej oraz ks. płk Marek 
Wesołowski, kapelan BOR.
W intencji wszystkich ofiar katastrofy lotni-
czej, a szczególnie za duszę Biskupa Polowe-
go WP gen. broni Tadeusza Płoskiego i jego 

sekretarza ks. płk. Jana Osińskiego modlił się 
ks. płk Sławomir Żarski. 
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, ks. prof. Henryk Skorowski powie-
dział w homilii: „Eucharystia – jedna z naj-
większych tajemnic wiary. Tajemnica, wobec 
której człowiek zawsze pozostanie w zadzi-
wieniu i albo ją przyjmie, albo odrzuci. Eu-
charystia nie jest bowiem do udowodnienia. 
Eucharystia  jest do uwierzenia”.  
„W tym doświadczeniu chleba muszę sam 
odnaleźć jego znaczenie dla mnie. To do-
świadczenie mówi mi, że pozostałeś Panie, 
aby umacniać mojego ducha w walce ze 
swoimi słabościami. Człowiek (...) pozostaje 

„Boże Ciało – to dzień szczególnej wizytacji; Jezus Chrystus pod 
postacią chleba przejdzie ulicami naszej stolicy. Spojrzy w ser-
ce każdego z nas, zajrzy do naszych domów, zatrzyma się przy 
instytucjach, będzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przybę-
dzie, aby iść dalej Krakowskim Przedmieściem, przy naszej Kurii 
Polowej. Jesteśmy tutaj, aby w tej Mszy św. podziękować za dar 
Eucharystii, za tę Bożą obecność” – powiedział na rozpoczęcie 
uroczystej Mszy św. sprawowanej na Placu Piłsudskiego, przy oł-
tarzu zbudowanym przez Wojsko Polskie, administrator diecezji 
wojskowej ks. prał. płk Sławomir Żarski. 

bezradny w zmaganiu się 
z sobą i własnymi słabo-
ściami. Potrzebna jest mi 
siła ducha. Ty mi ją dajesz 
w tym „kawałku chleba”, 
którym jesteś sam jako Bóg. Dzięki tej sile 
ducha potrafię ciągle powracać z krainy naj-
większego zła w krainę dobra tzn. do Ciebie 
Boże, tak jak wraca marnotrawny syn do cią-
gle czekającego Ojca” – podkreślił rektor.
I dodał: „Z propozycją spotkania się w per-
spektywie chleba może do świata wyjść tylko 
ten, kto sam w sobie przeżył doświadczenie 
jego aksjologii. Dzielić się bowiem można 

ze światem tym, co sa-
memu się posiada”.
„Chcemy dziś do świata 
wyjść z bogatym do-
świadczeniem Chleba, 
by w jego perspektywie 
świat odnalazł siebie 
(...). Idźmy zatem z tym 
Chlebem, by dzielić się 
ze światem, bo to „jest 
chleb, który daje życie 
światu”. To jest chleb, 
dzięki któremu świat bę-
dzie bardziej ludzki” – za-
kończył ks. Skorowski.
W uroczystej celebrze na 
Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego uczestniczyli przedstawiciele 
wojska m.in.: gen. bryg. Krzysztof Szymań-
ski, reprezentujący Sztab Generalny WP, 
gen. bryg. Sławomir Mara, przedstawiciel 
Wojskowej Służby Zdrowia, gen. dyw. pil. 
Sławomir Dygnatowski, reprezentanci służb 
mundurowych m.in. mjr SG Jerzy Misiewicz, 
a także „małe aniołki” – dzieci, które w Ka-
tedrze Polowej WP przyjęły po raz pierwszy 
Pana Jezusa oraz ich rodzice. 
Oprawę celebry tworzył Chór Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego WP oraz obec-
ność Kompanii Honorowej. 
Uczestnicy Mszy św. włączyli się w procesję 
Bożego Ciała, która wyruszyła z Bazyliki św. 

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba...
Procesja Bożego Ciała z udziałem żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych

Krzyża w Warszawie w blasku relikwii patro-
na Warszawy – bł. Władysława z Gielniowa, 
zatrzymując się przy czterech ołtarzach: 
przy kościele Sióstr Wizytek, na Placu Pił-
sudskiego, przy kościele seminaryjnym pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca 
Bogurodzicy oraz przed kościołem św. Anny, 
gdzie arcybiskup Kazimierz Nycz, metropoli-
ta warszawski, wygłosił Słowo Boże.  
Na tle ołtarza przedstawiającego młodego 
Jerzego Popiełuszkę, w którym rodziło się 
powołanie kapłańskie, wymownie zabrzmia-
ły słowa hierarchy: „Sługa Boży ks. Jerzy Po-
piełuszko, w Kościele na Żoliborzu w 1982 r., 
mówił: „Dzięki śmierci i zmartwychwsta-
niu Chrystusa, symbol hańby i poniżenia 
stał się symbolem odwagi i męstwa, pomo-
cy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy 
dzisiaj to, co najbardziej piękne i wartościo-
we w człowieku. Przez krzyż idzie się do 
zmartwychwstania – mówił – innej bowiem 
drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczy-
zny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin 
muszą doprowadzić do zwycięstwa, do 
zmartwychwstania, jeśli łączymy je z Chry-
stusem. Tak głębokie i proste słowa nowego 
błogosławionego zacytował i potwierdził 
Jan Paweł II w Warszawie, 3 lata po jego 
męczeńskiej śmierci...”. 
„Tragiczna śmierć młodego księdza Jerze-
go Popiełuszki 26 lat temu, smutek, boleść 
matki i rodziny, smutek Warszawy i Polski... 
Wiemy, że z tego zła, które tylko Bóg i jego 
wyznawcy mogą przemienić w dobro, naro-
dziło się później wiele dobra...” – podkreślił 
Abp Nycz.
Procesję Bożego Ciała zakończyło błogosła-
wieństwo Przenajświętszym Sakramentem, 
którego  wszystkim zgromadzonym udzielił 
metropolita warszawski. 

tekst i zdjęcia: Anna Tokarska
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Nowi dowódcy
Marszałek Bronisław Komorowski powołał dowódców Sił Po-
wietrznych, Wojsk Lądowych i Dowództwa Operacyjnego.

Pełniący obowiązki prezydenta RP, zwierzch-
nika Sił Zbrojnych marszałek Bronisław Ko-
morowski powołał na stanowiska dowód-
cze Sił Powietrznych Wojsk Lądowych oraz 
Dowództwa Operacyjnego nowych dowód-
ców. Uroczystość wręczenia nominacji od-
była się w Belwederze. W uroczystości no-
minacyjnej uczestniczyli m.in.: Minister ON 
Bogdan Klich, Szef Sztabu Generalnego gen. 
Mieczysław Cieniuch, szef BBN Stanisław 
Koziej, generałowie, oficerowie, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta RP, pracownicy BBN, 
żołnierze stołecznego garnizonu. Ordynariat 
Polowy reprezentował ks. płk Sławomir Żar-
ski, administrator diecezji polowej.
Nowym Dowódcą Wojsk Lądowych został 
gen. dyw. Zbigniew Głowienka, Dowódcą 
Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski, 
Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych 
pokieruje gen. dyw. Edward Gruszka.

– Zwykle wręczanie ak-
tów nominacji na najwyż-
sze funkcje dowódcze to 
uroczystość szczególnie 
radosna. Ta uroczystość, 
ze względu na dramat, 
który przeżywaliśmy, jest 
przełamana nastrojem 
żałoby, refleksją nad sta-
nem sił zbrojnych – po-
wiedział Komorowski.
Podkreślał doświadcze-
nie mianowanych, przed 
którymi stoi zadanie dal- 
szych zmian w wojsku, także tych, które 
wynikają ze smoleńskiej katastrofy. – Jestem 
rozdarty, z jednej strony odczuwam satys-
fakcję i radość, że mogę wręczać nominacje 
osobom, które znam od tylu lat, z drugiej 
strony, czuję żal, że odbywa się to w ta-

kich okolicznościach – dodał Komorowski. 
W imieniu nominowanych głos zabrał gen. 
Majewski, który podziękował za zaufanie 
i zapewnił o pełnym zaangażowaniu w no- 
we obowiązki.

Krzysztof Stępkowski

W łączności z Bogiem i ludźmi
Gen. bryg. Andrzej Kaczyński, szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia 
i Łączności SG WP, płk Wiesław Grudziński, p.o. Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz 
ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej otrzymali honorowe go-
dła Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. Łącznościowcy 
obchodzili swoje święto w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodo-
wej 2 czerwca.

Spotkanie w głównej Sali Centrum rozpoczęło 
się od odczytania decyzji ministra ON i mini-
stra Infrastruktury o nadaniu wyróżniającym 
się żołnierzom i pracownikom wojska medali 
i odznaczeń. Przyznano medale „Za długo-
letnią służbę”, „Za zasługi dla obronności 
kraju” oraz honorowe odznaki „Zasłużony 
dla łączności”. List z gratulacjami i podzięko-
waniami przesłał Marszałek Sejmu, Bronisław 
Komorowski. Żołnierze i pracownicy wojska 
odebrali także nagrody rzeczowe i pieniężne 
przyznane przez dowódcę Centrum, płk. Ry-
szarda Michtę.

Zwracając się do swoich podwładnych płk 
Ryszard Michta podziękował im za pełnio-
ną służbę. – Już za dwa lata zostaniemy 
przekształceni w Centrum Wsparcia Telein-
formatycznego, nie oznacza to jednak, że 
przestaniemy nawiązywać tradycjami do 
CWŁ. Ten dorobek wart jest zachowania 
i z całą pewnością będzie zachowany nie 
tylko w naszych barwach i odznakach, ale 
przede wszystkim w zaangażowaniu i pro-
fesjonalizmie – powiedział. Dzisiejsze święto 
jest okazją do podziękowania Wam, którzy 
umacniacie polskie wojsko w zakresie łącz-

ności – podkreślił.
Podziękował gen. Kaczyń-
skiemu i płk. Grudzińskiemu 
za wieloletnią współpracę 
między Sztabem General-
nym, Dowództwem Garni-
zonu Warszawa oraz Cen-
tralnym Węzłem Łączności. 
– Dziękuję za Waszą życzli-
wość i logistyczne zabezpie-
czanie – powiedział.
– Waszym Patronem jest św. 
Gabriel Archanioł, to on, 
Boży posłaniec poinformo-
wał Maryję o jej Niepoka-
lanym Poczęciu. Wiemy, że 

rola jakiej się podjął była trudna, ale i odpo-
wiedzialna. Dziś za Waszą pracę przyszliśmy 
tu podziękować. Niech nigdy nie zabraknie 
Wam dwóch łączy: tej do łączności z Bogiem 
i tej do wzajemnego porozumienia między 
sobą – życzył ks. Żarski. Administrator die-
cezji wojskowej udzielił zebranym błogosła-
wieństwa.
Spotkanie zakończył koncert dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twar-
dowskiego z Konstancina-Jeziornej, zaprzy-
jaźnionej z warszawskimi łącznościowcami.
Centralny Węzeł Łączności MON im. płk. 
prof. Kazimierza Drewnowskiego (JW 3211, 
Al. Żwirki i Wigury 9/13) jest instytucją pod-
ległą Dowódcy Garnizonu Warszawa, której 
głównym zadaniem jest zapewnienie łączno-
ści dla MON, Sztabu Generalnego, Dowództw 
Rodzajów Sił Zbrojnych ulokowanych w War-
szawie i innych instytucji związanych z Siłami 
Zbrojnymi RP.
CWŁ MON zapewnia wspólne funkcjono-
wanie stacjonarnego systemu łączności Sił 
Zbrojnych RP ze stacjonarnym systemem łącz-
ności państw NATO oraz organizację systemu 
łączności z kontyngentami wojskowymi.
Na terenie garnizonu Warszawa obsługuje: 
stacjonarny system łączności jawnej i niejaw-
nej, system łączności radiowej, trankingowej 
i satelitarnej, sieci teleinformatyczne, wy-
mianę kurierską do NATO, wojskową pocztę 
polową.
Od 18 stycznia 1999 roku patronem CWŁ 
MON jest płk prof. Kazimierz Drewnowski.

Krzysztof Stępkowski

Fo
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Warszawa: Święto Centralnego Węzła Łączności MON im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego
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Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi tra-
dycyjnie miał przewodniczyć biskup polowy 
gen. broni Tadeusz Płoski. Po jego tragicznej 
śmierci w samolocie prezydenckim Mszę św. 
w jasnogórskiej bazylice celebrował ks. płk Ze-
non Surma, krajowy duszpasterz honorowych 
dawców krwi.
„Czułem obecność księdza biskupa, jak za-
wsze, który bywał tu z nami, który pielgrzy-
mował i mówił, że trzeba nieustannie mówić 
ludziom: «ofiarujcie swoją krew, póki jesteście 
zdrowi, bo nie znamy dnia ani chwili, kiedy 
z dawców możemy stać się biorcami»” – po-
wiedział ks. płk Surma.
W tegorocznej pielgrzymce, ze względu na 
powódź, wzięło udział mniej osób niż zwy-
kle. „Miałem około 100 telefonów z różnych 
stron Polski, gdzie ludzie przepraszali, że nie 
mogą przyjechać. Po dwa, trzy autobusy były 

już zarezerwowane, ale musieli odwołać, bo 
albo ratują dobytek swojego życia, albo po-
magają innym. Choć nie mogli tu być z nami 
fizycznie, ale łączyli się duchowo” – wyjaśnił 
krajowy duszpasterz dawców krwi.
Jak co roku pod Jasną Górą stanął ambu-
lans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Katowic, gdzie chętni 
mogli oddawać krew idąc za przykładem ks. 
pułkownika. Oddano łącznie ponad 11 litrów 
krwi.
Rafał Chromiński, rzecznik prasowy hono-
rowych dawców, podkreślił, że jest to żywe 
i wyjątkowe wotum dla innych, ratujące życie 
i zdrowie, „to konkretny dar płynący z serca”.
Uczestnicy pielgrzymki zauważają, że jasno-
górskie spotkanie jest akcją promocyjną od-
dawania krwi, której wciąż bardzo potrzeba, 
zwłaszcza w perspektywie wakacji, w czasie 

Ponad 11 litrów krwi oddali w sobotę 22 maja na Jasnej Górze uczestnicy 13. Ogól-
nopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie przebiegło pod ha-
słem „Ofiarując krew, jesteśmy świadkami Miłości” i stanowiło zachętę do ofiaro-
wania innym najcenniejszego daru z siebie – własnej krwi. Pielgrzymi modlili się za 
powodzian i o pocieszenie w żałobie.

których zwiększa się liczba drogowych wy-
padków. „Bądźmy świadkami Miłości i po-
dzielmy się własnym zdrowiem, własną cząst-
ką siebie, własną krwią” – apelował ks. Surma. 
Wyjaśniał, że honorowym krwiodawcą może 
zostać osoba pełnoletnia i zdrowa. Wystarczy, 
że zgłosi się do wyznaczonego punktu krwio-
dawstwa, będzie po lekkim posiłku, z dowo-
dem tożsamości, wypełni ankietę i zostanie 
przebadana przez lekarza.
Rafał Chromiński podkreślił, że coraz częściej 
organizowane są obecnie tzw. akcje wyjazdo-
we pobierania krwi, podczas których specjalne 
służby z potrzebnym sprzętem docierają do 
konkretnych grup społecznych. W gronie od-
dających krew wciąż dominują żołnierze, ale 
licznie czynią to również klerycy seminariów 
czy wierni polskich parafii. Obecnie w Polsce 
jest ok. pół miliona honorowych krwiodaw-
ców czyli osób, które regularnie przynajmniej 
raz w roku oddają życiodajny płyn. Rekordzi-
sta oddał 200 litrów krwi.
Organizatorami Pielgrzymki są Ordynariat Po-
lowy Wojska Polskiego i Krajowy Duszpasterz 
Honorowych Dawców Krwi.                      KAI

Jasna Góra: podczas pielgrzymki honorowych dawców 
oddano ponad 11 litrów krwi

Świat nie kocha prawdy, o której mówił Ksiądz Jerzy Popiełuszko. A nawet więcej, 
dzisiejszy świat, koniunkturalnych poglądów, rozmazanych półprawdek, himerycz-
nych opinii, sterowanych przez sondaże nienawidzi ludzi prawdy. 

Człowieka, który służy prawdzie nie da się bo-
wiem przerobić na sezonowego celebrytę. Czło-
wiekowi prawdy szkoda czasu na narcystyczne 
zabiegi wokół własnego medialnego wizerun-
ku, bo czas to dla niego nie pieniądz, lecz mi-
łość do Boga i ludzi, którym pragnie służyć.
Medialny świat pełen jest dziś jednak nieszczę-
snych ludzi, którzy najlepiej się czują w roli ce-
lebrytów, a większość danego sobie czasu po-
święcają na kokietowanie telewidowni i dzien-
nikarzy. Uwodzą minami, pozami, błyskotliwym 
bon motem, nie cofają się przed oszczerstwem, 
wygłaszanym z uwodzicielskim wdziękiem 
i przymrużonym okiem. Opanowali na zamó-
wienie zdolność przepoczwarzania się z błazna 
w „autorytety moralne”, współbrzmiące niczym 
miedź brzęcząca z aktualnymi cenami na ryn-
ku idei bez prawdy. Gdy jedni chcą poważnie 
rozmawiać z szacunkiem do inaczej myślących 
z przekonaniem, że „Warto rozmawiać” – słyszą 
obraźliwe szyderstwo w stylu „Warto pitolić”. 
Gdy jedni cierpią z powodu straty przyjaciół, 
słyszą raniące inwektywy. To taki właśnie świat, 
świat „kulturalnego” barbarzyństwa skazuje 
dziś ludzi gorliwie służących swojej ojczyźnie, 
wiernych, bo wsłuchanych w puls jej żywotne-
go dziedzictwa, kochających Chrystusa, na wy-
kluczenie, medialany niebyt.
Po narodowej tragedii 10 kwietnia, w której 
Polska straciła tylu szlachetnych synów i córki, 
okazało się, że to dziedzictwo tak oszczerczo 
sponiewierane, tak wyszydzone w wielu ko-
mercyjnych mediach, odezwało się w polskiej 
duszy. Przebiło się niczym wulkaniczna gorąca 

lawa, przez zewnętrzną plugawą skorupę. Ten 
pamiętny tydzień narodowych rekolekcji na 
Krakowskim Przedmieściu i w innym miejscach 
kraju pokazał, że polskość to nie faszyzm, jak 
nam próbowano wmówić. To niezniszczalne 
spoiwo i porządek wartości, ustanowiony z mi-
łości w Bożym planie, który dał nam tę ziemię, 
tych ludzi na wieczną odpowiedzialność. 
Szłam Krakowskim Przedmieściem w te pamięt-
ne dni, mijałam znajome portrety Pielgrzymów 
do Katynia na szybach, chodnikach, a przy nich 
słowa wieszczów narodowych, dla których co-
raz mniej miejsca w szkolnych lekturach. Ich 
słowa brzmiały w tym czasie i w tym miejscu jak 
głos do naszych sumień z głębi dziejów. Słowa 
tak bliskie naszym duchowym autorytetom, pa-
sterzom prawdy, jak Jan Paweł II. Były też wier-
sze pisane przez licealistów, z których przebijał 
młodzieńczy żal po tej stracie. Pełne kościoły, 
z których przez głośniki i na telebimach płynęły 
słowa Ewangelii: „Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowania dla sprawiedliwości”.
Nie rozumiemy jeszcze sensu tego, co się wy-
darzyło, ale jedno już wiemy na pewno, bo 
tego uczyli nas słudzy prawdy: „Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi… W świecie mnogości 
głosów i idei, w czasach zalewu informacji, mu-
simy umieć praktycznie postępować w kwestii 
wyboru autorytetów, osób lub instytucji, które 
obdarzymy zaufaniem na tyle, że pozwolimy 
im kształtować naszą doczesność i wieczność, 
uczynimy z nich naszych życiowych doradców. 
Musimy umieć zdecydować, kogo i czego bę-
dziemy słuchać bardziej, a kogo i czego mniej 

lub wcale.” (kazanie Bp. Płoskiego niewygłoszo-
ne w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.)
Pod pałac prezydencki w dniach żałoby nie 
przyszły tylko „oszołomy z Ciemnogrodu”, jak 
stygmatyzowały i dzieliły Polaków media. Byli-
śmy tam sobie bliscy jak wtedy, gdy ksiądz Po-
piełuszko na Mszach św. za Ojczyznę modlił się 
i cierpiał za Bożą polskość w naszych duszach. 
Jak tylu kapłanów niezłomnych, szykanowa-
nych i mordowanych, o których pamięć upo-
minała się ś.p. Anna Walentynowicz, a którą 
„wolna” Polska upokorzyła brakiem pozwalają-
cej na przeżycie emerytury.
I może dlatego oszukani przez media młodzi 
ludzie pod pałacem płakali. Jak ten student, 
który powiedział, że stoi tak długo, bo chce 
przeprosić Pana Prezydenta. To był płacz oszu-
kanych, zwiedzionych sumień, które uwierzyły 
w oszczerstwa.
Dziś powrót do tych skompromitowanych me-
tod będzie trudniejszy, chociaż atak nieprze-
bierający w haniebnych środkach już ruszył na 
film „Solidarni 2010”. Metody takie same jak w 
1984 r. Insynuacje, inwigilacja osób, które miały 
odwagę powiedzieć przed kamerami, co czują, 
jak myślą. I że martwią się o nas, o Polskę…
– Tak, jestem moherem – wyznała dumnie i od-
ważnie do podstawionego mikrofonu młoda 
osoba miesiąc po tej tragedii na Krakowskim 
Przedmieściu. Solidarność to też więź między 
pokoleniami. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Oszołomy” prawdy i oszołomieni prawdą „Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy, 
tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo 
musi być detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak 
towar na pólkach, musi być ciągle nowe, musi mieć 
wiele sług, którzy wedle programu nauczą się go 
na dziś, na jutro, na miesiąc, potem znowu będzie 
szkolenie na gwałt w innym kłamstwie”

               Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Świętoszów
Przeszło 1200. żołnierzy oraz 90. jednostek sprzętu z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej 
w Świętoszowie zostało skierowanych do walki z powodzią w województwach Dol-
nośląskim, Wielkopolskim i Lubuskim.
Najwięcej wojskowych, bo aż 750. z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 
walczy z żywiołem we Wrocławiu. Wspiera ich 80. z 34. Brygady Kawalerii Pancernej 
z Żagania. 142. żołnierzy z 69. Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego działa w re-
gionie miejscowości: Głogów, Chwałów, Kotla i Czerna. Ponadto w działaniach anty-
kryzysowych zaangażowane są: 5. Lubuski pułk artylerii z Sulechowa, 4. Zielonogórski 
pułk przeciwlotniczy z Czerwieńska i 11. batalion remontowy z Żagania.
Dodatkowo w nocy 23 na 24 maja br. 200 przeciwlotników z 4. Zpplot wzmocniło 
działania przeciwpowodziowe w województwie Lubuskim. 100. zostało wydzielonych 
do akcji w rejonie Czerwieńska, 80. w rejonie Bojadły i 20. w gminie Zabór.            SZG

Hrubieszów
Do udziału w akcji przeciwpowodziowej 27 maja zostały skierowane dwa transporty 
żołnierzy 2. pułku  rozpoznawczego z Hrubieszowa. Zadaniem żołnierzy było zabez-
pieczenie i umocnienie przerwanych wałów przeciwpowodziowych, oraz usuwanie 
skutków powodzi w miejscowościach Wilków i Wielowieś.
Wraz z żołnierzami na tereny ogarnięte powodzią udał się kapelan 2. pułku ppłk 
Andrzej Puzon Dyrektor CARITAS Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z darami tak 
potrzebnymi dla ludzi dotkniętych tą wielką tragedią.                                             ap

Afganistan
Co czwarte z nich nie dożywa piątego roku 
życia. Padają ofiarą min pułapek, zamachów 
samobójczych, zostają porywane, otrute. 
Polscy żołnierze sukcesywnie starają się im 
pomagać. Nie zapomnieli o najmłodszych 
Afgańczykach także w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka, obchodzonego 1 czerwca.
Miejscowość Janda położona niedaleko pol-
skiej bazy Warrior. Żołnierze grupy współpra-
cy cywilno-wojskowej (CIMIC) z samego rana 
odwiedzają położoną tutaj szkołę. Ponad 
100 zgromadzonym dzieciom rozdali plecaki, 
przybory szkolne i maskotki. Dzieci począt-
kowo nieufnie, potem z coraz większym za-
interesowaniem oglądały otrzymane rzeczy. 
– Ten widok sprawia, że czujesz satysfakcję ze 
swojej pracy. Wiesz, że to co robisz, ma sens 
– powiedział kpt. Piotr Nebelski z CIMIC-u. 
Obecnie zarówno grupa CIMIC, jak i specjali-
ści z polskiego zespołu odbudowy prowincji 
(PRT) pracują nad projektami, które pomogą 
poprawić system tutejszej edukacji oraz wa-
runki bytowe najmłodszych. Wszystko po to, 
aby choć trochę zrekompensować im trudy 
minionych lat i dać szansę na lepszą, zdrową 
i szczęśliwą przyszłość.                             ap

Warszawa
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hemato-
logii WIM, Polskie Towarzystwo Hemato-
logów i Transfuzjologów oraz Fundacja 
Wyleczyć Białaczkę zorganizowały kon-
ferencję naukowo-szkoleniową zatytu-
łowaną „Nienowotorowe choroby krwi. 
Sztuka porozumiewania się z pacjentem”. 
Konferencja trwała od 27 do 29 maja 
w podwarszawskiej Jachrance była obję-
ta patronatem śp. Biskupa Polowego WP 
gen. broni Tadeusza Płoskiego. Na krótko 
przed swoją tragiczną śmiercią w katastro-
fie pod Smoleńskiem, Ordynariusz woj-
skowy przygotował posłanie do uczest-
ników konferencji, które, podczas uro-
czystego otwarcia odczytał ks. kmdr Leon 
Szot, Kanclerz Kurii Polowej WP.         kes

Warszawa
Tablicę poświęconą ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem odsłonięto 1 czerwca w siedzibie 
Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie.
W uroczystości uczestniczył Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, 
Ewa Błasik małżonka śp. generała pil. Andrzeja Blasika, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie ON ds. Uzbrojenia i Modernizacji Marcin Idzik, przedstawiciele  związków kom-
batanckich, stowarzyszeń i klubów lotniczych oraz kadra i pracownicy Dowództwa Sił 
Powietrznych. 
Aktu odsłonięcia tablicy, poprzez przecięcie wstęgi dokonał Dowódca SP oraz małżonka 
śp. gen. pil. Andrzeja Błasika.
Po odsłonięciu tablicy Ks. Dziekan Sił Powietrznych płk Janusz Radzik odmówił modlitwę 
w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem oraz dokonał aktu jej po-
święcenia, w asyście Dziekanów SP – Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego.
Podczas uroczystości pani Ewa Błasik, podziękowała wszystkim, którzy w trudnych chwi-
lach po tragedii smoleńskiej okazali jej wsparcie. Odczytała List od Rodziny z podziękowa-
niem dla szefa sztabu Sił Powietrznych – gen. dyw. Krzysztofa Załęskiego, który pełniąc 
czasowo obowiązki dowódcy Sił Powietrznych udzielił pomocy  i okazał ogromne wsparcie 
najbliższym generała Andrzeja Błasika.                                                                           Mk
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