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„Ta wiz y ta jest hołdem złożonym Waszej duchowej posłudze
w bardzo ważnym sektorze polskiego bezpiec zeństwa…” 

Abp Celestino Migliore
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Gdzie można znaleźć etyczne podstawy dla 
wyborów politycznych?
Tradycja katolicka utrzymuje, że obiektyw-
ne normy rządzące prawym działaniem są 
dostępne dla rozumu niezależnie od treści 
Objawienia. Zgodnie z takim rozumieniem 
rola religii w debacie politycznej polega nie 
tyle na dostarczaniu tych norm, tak jakby nie 
mogły być one znane niewierzącym – a tym 
mniej na proponowaniu konkretnych rozwią-
zań politycznych, które znajdują się całkowi-
cie poza kompetencjami religii – ale raczej 
na dopomaganiu w oczyszczeniu i rzucaniu 
światła na stosowanie rozumu do odkrywa-
nia obiektywnych zasad moralnych. Ta „ko-
rekcyjna” roli religii względem rozumu nie 
zawsze jest mile widziana, gdyż, po części ze 
względu na zniekształcone formy religii, takie 
jak sekciarstwo i fundamentalizm, może być 
ona postrzegana jako stwarzająca sama po-
ważne problemy społeczne. Z drugiej strony 
zakłócenia te powstają wówczas, gdy zbyt 
małą uwagę przywiązuje się do oczyszczającej 
i kształtującej roli rozumu w obrębie religii. 
Jest to proces dwukierunkowy. Jednakże bez 
korekt jakie daje religia, także rozum może 
paść ofiarą wypaczeń, tak jak ma to miejsce 
wówczas, kiedy jest manipulowany przez 
ideologię lub używany w sposób stronniczy, 
nie uwzględniający w pełni godności osoby 
ludzkiej. Takie nadużywanie rozumu zrodziło 
przede wszystkim [...] wiele przejawów zła 
społecznego, w szczególności ideologie to-
talitarne XX wieku. Dlatego właśnie pragnę 
zasugerować, że świat rozumu i świat wiary 
– świat racjonalności świeckiej i świat wiary 
religijnej – potrzebują siebie wzajemnie i nie 
powinny się obawiać podjęcia głębokiego 
i stałego dialogu dla dobra naszej cywilizacji.

Innymi słowy, religia nie jest problemem, 
który powinni rozwiązywać prawodawcy, 
ale żywotnym wkładem w debatę narodo-
wą. W tym świetle, nie mogę nie wyrazić 
mojego zaniepokojenia rosnącą marginali-
zacją religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, któ-
re ma miejsce w pewnych kręgach, nawet 
w państwach, w których duży nacisk kła-
dzie się na tolerancję. Istnieją ludzie, którzy 
opowiadają się za wyciszeniem głosu religii 
lub przynajmniej jej usunięciem do sfery 
czysto prywatnej. Są tacy, którzy twierdzą, 
że należy odwodzić od publicznych obcho-
dów takich świąt, jak Boże Narodzenie, 
w wątpliwym przekonaniu, że może to ja-
koś obrażać wyznawców innych religii czy 
niewierzących. Są też i tacy, którzy twierdzą 
– paradoksalnie dążąc do wyeliminowania 
dyskryminacji – że od chrześcijan zajmują-
cych funkcje publiczne powinno się wyma-
gać niekiedy, aby działali wbrew własnemu 
sumieniu. Są to niepokojące oznaki nie-
zdolności docenienia prawa wierzących do 
wolności sumienia i swobody wyznania, ale 
także uprawnionej roli religii w sferze pu-
blicznej. Chciałbym więc w związku z tym 
wszystkich was zachęcić, abyście w swoich 
środowiskach poszukiwali sposobów krze-
wienia i rozbudzania dialogu między wiarą 
a rozumem na każdym poziomie życia na-
rodowego.

Benedykt XVI,
Westminster Hall, 17 IX 2010

(z przemówienia na spotkaniu
z przedstawicielami społeczeństwa

brytyjskiego, korpusu dyplomatycznego, 
świata polityki, nauki i przedsiębiorczości)

Religia nie jest problemem,
który powinni rozwiązywać prawodawcy...

3 października – XXVII Niedziela 
zwykła (Łk 17,5-10)
„Gdybyście mieli wiarę, jak…” W dzisiej-
szych czasach nasza wiara jest coraz płytsza. 
Nie ufamy Bogu, księżom, rodzicom, leka-
rzom ani innym ludziom. Chcemy wszystko 
ogarnąć i poznać rozumem. Gdy byliśmy 
mali, rodzice przynieśli nas do kościoła, 
gdzie kapłan polewając naszą głowę wodą, 
wypowiedział imię Boga w Trójcy Jedynego. 
W chwili naszego chrztu została w nas za-
siana wiara, która powinna ciągle się roz-
wijać. Zadajmy sobie pytanie: czy nasienie 
wiary w nas dojrzewa, czy przeciwnie – mar-
nieje? Co trzeba zmienić, aby zaczęło coraz 
szybciej rosnąć, i w końcu życia dotarło do 
Boga? Wspólnie prośmy Chrystusa – „Panie 
przymnóż nam wiary”.

7 października – Święto NMP Różań-
cowej (Łk 11, 5-13) 
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” 
Te słowa Chrystusa to nie tylko wezwanie do 
gotowości, to także wezwanie do nieustan-
nego poszukiwania Mistrza z Nazaretu. Szu-
kania odpowiedzi. Wiara musi być nieustan-
nie pogłębiana, jej poszukiwanie jest dowo-
dem dojrzałości i poważnego traktowania 
spraw wiecznych. Lektura Pisma Świętego, 
modlitwa, refleksja to nie tylko czas nauki, 
to także czas bliskiego kontaktu z Bogiem.

10 października – XXVIII Niedziela 
zwykła (Łk 17,11-19)
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” 
– trudno jest w dzisiejszych czasach prosić 
kogokolwiek o pomoc. Większość dziś uwa-
ża, że się im należy: od Boga, od Kościoła, 
od księdza, od kolegi, od każdego człowieka. 
Jeszcze trudniej jest dziękować za otrzymany 
dar. Powinniśmy się tego uczyć. Doskona-
ły przykład daje nam dzisiejsza Ewangelia. 
Dziesięciu prosiło, ale tylko jeden umiał po-
dziękować Chrystusowi za otrzymaną łaskę 
uzdrowienia. Zastanówmy się czy kiedykol-
wiek nie zapomnieliśmy powiedzieć Bogu lub 
drugiemu człowiekowi słów: „dziękuję Ci”.

PAPIESKIE INTENCJE 
MISYJNE NA WRZESIEN

Aby dzięki otwarciu serc na miłość 
udało się położyć kres licznym woj-
nom i konfliktom na świecie, powo-
dującym rozlew krwi.

Administrator Diecezji Wojskowej ks. płk Sławomir Żarski oraz ks. Ar-
tur Oględzki, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, zapraszają na 
uroczystość dziękczynną za beatyfikację Ks. Jerzego Popiełuszki, która 
odbędzie się 26 października 2010 r. w Bartoszycach. Błogosławiony 
Ks. Jerzy Popiełuszko w latach 1966- 968 odbywał w Bartoszycach służ-
bę wojskową. 

– „Zapraszamy wszystkich kapłanów, którzy w okresie swoich studiów semi-
naryjnych byli zmuszeni odbyć dwuletnią służbę wojskową (w jakiejkolwiek 
jednostce wojskowej w Polsce)” – czytamy w piśmie nadesłanym przez Kurię 
Metropolitalną Archidiecezji Warmińskiej.

Zgłoszenia do 15 października 2010 r. należy kierować na adres ks. inf. Adolfa 
Setlaka, proboszcza par. św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach (ul. Mazurska 27, 
11-200 Bartoszyce) lub na adres e-mailowy Kurii: kuriaol@olsztyn.opoka.org.pl 
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W 71. rocznicę agresji sowieckiej
Gromadzimy się w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego  i innych świątyniach diecezji wojsko-
wej na modlitwie w imię Ojczyzny. Dziś dzień 
17 września 2010 roku. Wspominamy inny sie-
demnasty dzień września. Ten sprzed 71 laty 
– 17 września 1939 roku. Dzień agresji Związku 
Sowieckiego na Rzeczpospolitą. Dzień wiaro-
łomstwa, złamania paktu o nieagresji, zaska-
kującego ataku. Nóż wbity w plecy walczącej  
z Niemcami Armii Polskiej.
Wkrótce IV rozbiór Polski dokonany przez 
III Rzeszę i Związek Sowiecki. Nasza ojczyzna 
utraciła niepodległość. Została wymazana 
z mapy Europy. Ogarnięta misterium niepra-
wości. Przemieniona w ciemną dolinę zbrod-
ni, pogardy, cierpień.
Tamten czas zaciążył nad dziejami ojczyzny, nad 
losami ludzi, nad biegiem polskich spraw. Wciąż 
domaga się refleksji, pamięci, także modlitwy. 
Tej modlitwy serca, która ogarnia nieprzeliczone 
ofiary tamtej niewypowiedzianej wojny i jej skut-
ków. Także tej przebłagalnej, kierowanej ku Bo-
żemu miłosierdziu. Od lat z wielu kościołów pły-
nie ku Bogu modlitwa o wieczne odpocznięcie 
dla tych, którzy stali się ofiarami tamtej wojny, 
o ducha prawdy niezbędnego w relacjach mię-
dzy wspólnotami, o przemianę ludzkich serc. 
Gromadzimy się w świątyniach i przed pomni-
kami w imię pamięci. Świadomi tego, jak wiele 
pamięć znaczy w dziejach jednostek i wspólnot. 
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pa-
mięć, tracą życie.” Dom ojczyzny odciętej od 
źródeł pamięci, staje się domem budowanym 
na piasku. Ci, którzy w nim mieszkają nie wie-
dzą skąd przychodzą, co z sobą przynoszą. Taki 
dom nie ostanie się burzom, wichrom, przeciw-
nościom. Nie wesprze się o to, co stałe, spraw-
dzone, mocne. Pójdzie z byle jakim prądem, 
z modą, pozwoli się prowadzić fałszywym pro-
rokom, wybierze drogę – donikąd.
Mówił w Auschwitz 28 maja 2006 oku Ojciec 
Święty Benedykt XVI: „Czas miniony nie jest 
tylko przeszłością. W jakiś sposób dotyczy nas 
wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie należy 
iść, jak też drogi, którymi pójść należy”.
W latach PRL-u wypowiedziano walkę pamięci 
o 17 września 1939 roku, o agresji sowieckiej 
na nasz kraj, zbrodniach, zsyłkach, wywózkach. 
Nie mówiło się o tym w mediach, w szkole, 
w sferze publicznej. Jeśli już – to kłamliwie. Zrąb 
ojczystych dziejów, jakże bolesnych, próbowa-
no oderwać od pnia ojczyzny, przysypać pyłem 
niepamięci, wypłukać ze świadomości wstępu-
jących w życie pokoleń.
Ale był to próżny wysiłek. Pamięć trwała. W pol- 
skich domach, rodzinach, Kościele. Szczególne 
pośród tych, którzy przeżyli tamten czas. Szcze-
gólnie pośród tysięcy, którzy – z jałtańskich 
wyroków – zmuszeni zostali do opuszczenia 
wschodnich województw Rzeczypospolitej, 
domowych progów, świątyń, cmentarzy, miejsc 
gdzie stawali się dziećmi Bożymi i obywatelami 
ojczyzny. Przyszło im szukać nowego miejsca 
osiedlenia. Trwała także pośród tych, którzy 
wbrew zewnętrznym okolicznościom, trzymali 

się tego, co polskie, nie zwątpili – nawet w naj-
gorszych stalinowskich czasach – że polski na-
ród wyjdzie z domu niewoli na brzeg wolności.
Przyszedł ten czas, kiedy pamięć o tym wszyst-
kim, co wiąże się z datą 17 września 1939 roku 
mogła wyjść z ukrycia, stać się pamięcią wspól-
noty. Znakiem tej pamięci stały się pomniki – jak 
ten Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 
– pamiątkowe tablice, publiczne uroczystości, 
publikacje. Trwa proces przywracania i wzbo-
gacania zbiorowej pamięci polskiej wspólnoty 
o wiedzę o polskiej Golgocie Wschodu. Po-
trzebny i konieczny. Szczególnie dziś, w czasach 
duchowych zagrożeń, cywilizacyjnych i kultu-
rowych prądów, które z lekceważeniem poczy-
nają odnosić do tradycji i wartości historycznej 
pamięci.
Tamto polskie doświadczenie, trudne i bolesne, 
którego początek wyznacza data 17 września 
1939 roku, pragniemy włączyć w Chrystusową 
drogę – w Jego Krzyż, Jego zmartwychwsta-
nie. Nie jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, 
o których mówi Apostoł Paweł. Jesteśmy – przez 
naszą wiarę – świadkami Jego zmartwychwsta-
nia. To w naszych sercach żyje Chrystus Zmar-
twychwstały. To On otwiera nam dostęp do 
nowego życia. Stąd płynie pewność, że ludzkie 
losy – nawet te najbardziej tragiczne – w Chrys- 
tusie zmartwychwstałym odnajdują swój sens.

Bracia i Siostry!
Wspominamy tych, którzy wtedy, w dniu 
17 września i później, nie poddali się rozpa-
czy, wypełnili żołnierski obowiązek, trwali 
na służbie ojczyzny, często wierni do końca. 
Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza – tych 
z pierwszej linii, Brygady Rezerwowej Kawalerii 
„Wołkowysk”, Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie”, obrońców Grodna – żołnierzy, harce-
rzy, ochotników, obrońców Czortkowa, innych 
kresowych miast. Uczestników potyczek – po-
dejmowanych w niejasnej sytuacji, pomnych 
dyrektywy Naczelnego Wodza: „Z bolszewikami 
nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony 
albo próby rozbrojenia oddziałów”. Ale również 
bitew, które przeszły do panteonu żołnierskiej 
chwały, pod Wytycznem, Szackiem, Milano-
wem, Jabłonią.
Modlimy się za tych, co padli na polu chwały, 
i z tych bestialsko pomordowanych „pojmanych 
w napaści z tyłu, zdradzieckiej i judaszowej” za: 
żołnierzy w łagrach śmiertelnych, żołnierzy w 
bagnach zatrutych, Żołnierzy w lodach kamien-
nych, żołnierzy bitych i skutych, Żołnierzy naszej 
wolności – to słowa poety Kazimierza Wierzyń-
skiego z poematu Msza żałobna w katedrze no-
wojorskiej).  Żołnierzy naszej wolności! Żołnie-
rzy z katyńskich mogił, z Charkowa, z Miednoje, 
z Kuropatw – z innych miejsc nieludzkiej ziemi, 
na których dopełnił się ich los. Ofiar Kainowej 
zbrodni. Nad ich mogiłami wypowiadamy sło-
wa Chrystusa Pana: „Błogosławieni, którzy życie 
swoje oddają za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Oplotły świat pomniki katyńskie – przypomina-
ją pokoleniom o tamtej zbrodni. Kiedy przyszła 

wolność powstały też w wielu miejscach ojczy-
zny.
To dla uczczenia tej niewielkiej deszczułki z wy-
rytym na niej wizerunkiem Matki Miłosierdzia, 
powstałej w obozie w Kozielsku, daru więźnia, 
Henryka Gorzechowskiego, dla syna Henryka, 
także więźnia, powstała ta niezwykła Kaplica 
Katyńska w Katedrze Polowej. Do serca Mat-
ki Miłosiernej garną się wszyscy – ich imiona 
i nazwiska utrwalone zostały na pokrywających 
ściany Kaplicy oksydowanych tabliczkach – jeń-
cy niewypowiedzianej wojny, ofiary kainowej 
zbrodni. Zwyciężeni – niepokonani. Oni dziś, 
w sercu stolicy, w katedrze Wojska Polskiego, 
doznają chwały i czci.
Ich śmierć to wciąż wielkie pytanie. Także wy-
zwanie dla naszych czasów, dla pokolenia 
współczesnej Polski, aby to straszne dziedzic-
two przezwyciężyć. Ale, aby to zrobić, trzeba 
to, co się zdarzyło, tam, na Wschodzie, poznać 
w całej prawdzie. Bez uników, bez wyłączeń, 
bez zamykania dla polskich badaczy dostępu do 
dokumentów archiwalnych, bez deklaracji, za 
którymi nie idą czyny, bez pustych gestów. Je-
dynie prawda jest ciekawa. Jedynie w prawdzie 
można przełamać uprzedzenia narosłe przez 
lata. Jedynie na gruncie prawdy można budo-
wać lepszą przyszłość. Jedynie prawda może 
stanowić rękojmię spotkania – w prawdzie….
Módlmy się za zwycięstwo prawdy. Mówił nie-
gdyś Sługa Boży Jan Paweł II: „Człowiek jest 
sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to 
prawda sumienia odbita w czynach”.
Módlmy się o te dobre czyny – w wymiarze 
państwa, w wymiarze instytucji – których de-
terminacja, odwaga i stanowczość – utoruje 
drogę prawdzie, może poruszy sumienia tych, 
którzy prawdę reglamentują, którzy jej pełni się 
lękają.
Dziś biegniemy myślą i modlitwą ku tym, którzy 
tam pozostali, w Kazachstanie, Uzbekistanie… 
O ich potomkach, którzy się Polski nie wyrzekli, 
którzy trwają na tamtych dalekich posterunkach 
miłości i wierności. Przyszedł tam do nich Ko-
ściół, przyszli biskupi-Polacy z ewangelicznym 
przesłaniem nadziei. Ale oni czekają tam także 
na Polskę, aby przyszła z pomocą, z wyciągnię- 
tą dłonią. Także ku tym, którzy chcieliby powró-
cić – po latach – do ojczyzny. Niech w niej znaj-
dą nie tylko gorące serca gotowe ich przyjąć na 
świąteczne Bożonarodzeniowe dni, ale trwały 
dach nad głową i warunki materialnego bytu, 
zapewnione stosownymi ustawami to nasza 
powinność. To nasz obowiązek. Za ich trwanie 
przy Polsce, za ich wierność.
W tej godzinie naszej modlitwy pamiętajmy 
o ludziach, którzy na różnych polach służą 
utrwalaniu pamięci o tym wszystkim, co wią-
że się z datą 17 września 1939 roku i jej na-
stępstwami. Wiele tych imion, wiele tych dzieł, 
wiele porywów ludzkich serc w służbie pamięci 
i dziedzictwa polskiej historii i kultury, tam na 
Wschodzie, na dawnych Kresach Rzeczypospoli-
tej. Ich reprezentatywne grono poniosło śmierć 
w smoleńskiej katastrofie.

Słowo Administratora Diecezji Polowej
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Posadzenie drzewa jest elementem akcji „Ka-
tyń. Ocalić od zapomnienia”, w ramach której 
na terenie kraju zostanie posadzonych 21857 
dębów, symbolizujących ofiary zbrodni katyń-
skiej w 70. rocznicę jej dokonania. Jeden dąb 
symbolizuje jedno nazwisko z listy katyńskiej.
- Jesteśmy tutaj bo chcemy, żeby Polska żyła 
w nas – mówił w homilii ks. Żarski. Kapelan 
wezwał do angażowania się w projekty edu-
kacyjne, mające na celu przypominanie o 
czasach wojny i zbrodniach dokonanych na 
narodzie. – Naszym obowiązkiem jest pamięć 
wyrażona w modlitwie, wspominanie boha-
terów i przekazywanie wiadomości o nich 
przyszłym pokoleniom Polaków – powiedział. 
Ks. Żarski przedstawił biogram Władysława 
Zajączkowskiego, inteligenta, przedstawiciela 
poznańskiej palestry, który został aresztowany 
przez NKWD i poniósł śmierć w Katyniu. – Lu-
dzie tacy jak Władysław Zajączkowski, polscy 
inteligenci, prawnicy, oficerowie, żołnierze 
są ludźmi błogosławionymi, bo cierpieli dla 
sprawiedliwej Polski, oni mieli swą ojczyznę 
wypisaną w sercach – podkreślił.
W uroczystej Mszy św. z udziałem pocztów 
sztandarowych, uczestniczyli m. in. minister 
w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, Jacek 
Sasin, przedstawiciele Wojsk Lądowych oraz 

stołecznego Garnizonu, a także syn Władysła-
wa Zajączkowskiego - Andrzej.
Po Mszy św. młodzież z gimnazjum numer 22 
im. gen. Piotra Szembeka zaprezentowała wi-
dowisko poetycko – muzyczne o zbrodni ka-
tyńskiej. Dzieci i młodzież ze szkoły przygoto-
wały także wystawę „Pamiętamy” dotyczące 
Zbrodni Katyńskiej.
Po zakończeniu uroczystości w kościele jej 
uczestnicy przeszli do przykościelnego ogro-
du, gdzie przy krzyżu upamiętniającym ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem posadzony i po-
święcony został dąb pamięci.
- Ten dąb jest symbolem życia i śmierci mo-
jego ojca – powiedział Andrzej Zajączkowski, 
dzieląc się z zebranymi osobistym wspomnie-
niem o ojcu. Nie wiele pamiętam z jego obec-
ności, pojedyncze obrazy, wspólne spacery, 
naukę jazdy na rowerze i bolesne pożegnanie 
z nim – powiedział ze wzruszeniem. Andrzej 
Zajączkowski przywiózł z jednej z pielgrzymek 
do Katynia ziemię z polskiej nekropolii wo-
jennej. Ziemię tę rozsypał pod poświęconym 
przez ks. Żarskiego dębem. Akt posadzenia 
i poświęcenia dębu przekazano młodzieży 
gimnazjum nr 22 gen. Piotra Szmbeka.
Organizatorami akcji „Katyń. Ocalić od zapo-
mnienia.” są burmistrz Zbigniew Piotrowski 

oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin, ks. pro-
boszcz Stanisław Kuć, obecny podczas uro-
czystości na pl. Szembeka i Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej w Radzyminie, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka 
oraz Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa 
Kalasancjusza.
Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach 
– ofiarach zbrodni katyńskiej organizatorzy 
akcji pragną uświadamiać uczestnikom i reali-
zatorom projektu trwałość przekazu pokole-
niowego i jego historyczne znaczenie. 
Uczestnicy projektu zobowiązują się do opie-
ki nad dębem oraz upamiętnienia na terenie 
placówki oficera - ofiarę zbrodni. Uczestnicy 
akcji po rejestracji otrzymają numer oraz na-
zwisko i imię z listy katyńskiej.
Do 10 września posadzono już 3414 drzewek. 
Już niedługo przy kościele wojskowym p.w. 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie-Wesołej po-
sadzony zostanie kolejny dąb pamięci.
Mottem akcji „Katyń. Ocalić od zapomnienia” 
są słowa Jana Pawła II: „Człowiek nie może 
pozwolić, żeby prawda została wydarta pod 
pozorem niczym nieograniczonej wolności, 
nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, 
jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale 
która równocześnie czyni go człowiekiem i 
stanowi o jego człowieczeństwie”.
Szczegółowe informacje na temat akcji oraz 
mapkę z naniesionymi, rosnącymi już drzew-
kami można znaleźć na stronie internetowej 
www.katyn-pamietam.pl

Krzysztof Stępkowski

Dąb pamięci Władysława Zajączkowskiego
- Ci którzy zginęli na nieludzkiej ziemi to ludzie błogosławieni – mówił dziś pod-
czas Mszy św. w kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi przy pl. Szembeka ks. płk 
Sławomir Żarski. Po Mszy św. w przykościelnym ogrodzie posadzony i poświęco-
ny został dąb pamięci Władysława Zajączkowskiego, prawnika, który zginął w 
Katyniu.

Akcja „Katyń. Ocalić od zapomnienia”

Ludzie wielkiej troski, wielkiej miłości, służby 
dla prawdy o Golgocie Wschodu. „Pamiętaj 
o nich Polsko”, taki tytuł nosi zbiór homilii śp. 
biskupa Tadeusza Płoskiego – świadectwo jego 
myśli, jego gorącego polskiego serca, paster-
skiej ewangelicznej miary przykładanej do tego 
dziejowego doświadczenia: „Pragniemy też, aby 
wiedza o tej zbrodni przenikała do świadomości 
młodej generacji Polaków. Niech stanie się częś- 
cią tej najważniejszej tradycji, która będzie wia-
nem polskiej historii przeniesionej w XXI wiek. 
Niech przypomina tym pokoleniom, co w życie 
wchodzić będą, że można zabić ciało, ale nie 
można zabić polskiej duszy” – to słowa naszego 
tragicznie zmarłego Pasterza. Służyło sprawie 
pamięci z oddanie grono członków Rodziny Ka-
tyńskiej, kapłanów i osób świeckich.
Wśród niego śp. Bożena Momontowicz-Łojek, 
była wśród tych, którzy na ręce ks. biskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, złożyli relikwię z Ko-
zielska – wizerunek Matki Miłosierdzia, który 
dziś króluje w Kaplicy Katyńskiej. Chylimy czoło 
nad dziełem życia śp. Andrzeja Przewoźnika, se-
kretarza Generalnego Rady Pamięci Walk i Mę- 
czeństwa. Bije mu dziś cmentarny katyńskie 
dzwon – realizatorowi architektury cmentarnej 

w miejscach kaźni, odnowicielowi cmentarza 
Orląt Lwowskich, żołnierskich grobów, także 
tam, na Wschodzie, w miejscach, które niegdyś 
należały do ojczyzny. Przywołujemy szlachetną 
postać śp. Macieja Płażyńskiego, który rozpo-
czął z energią służbę „Wspólnocie Polskiej” 
rozproszonej na świecie, także rodakom z kra-
jów Wschodu. Ileż razy w tej świątyni modlił się 
śp. Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski, niegdyś 
dla miłości ojczyzny na śmierć skazany, łagiernik, 
jeden z tych, co z armią gen. Andersa, ruszyli 
w swój niedokończony marsz ku Polsce.
Odnajdziemy ich nazwiska na tablicy poświę-
conej ofiarom katastrofy smoleńskiej w kruch-
cie Katedry Polowej WP. Na styku z tabliczkami 
Kaplicy Katyńskiej. Bo jest przecież jakiś głęboki 
duchowy związek miedzy mogiłami katyńskiego 
lasu a śmiercią tych, którzy do tych mogił piel-
grzymowali w narodowej pielgrzymce pamięci 
i wspólnoty z ofiarami tamtej zbrodni.

Bracia i Siostry!
Wracamy pamięcią do dnia 17 września 1939 
roku, który tak głęboko odcisnął się w dziejach 
ojczyzny i naszego narodu. Niech ta pamięć sta-
nie się oparciem dla naszych postaw, teraz, dziś, 

w Polsce 2012. Także pamięć o drodze narodu, 
co niesie ciężar tamtego czasu, który wciąż 
krwawi.
3 września 1939 roku, ks. Józef Gawlina, Biskup 
Polowy Wojsk Polskich wystosował List paserski 
do Wojska Polskiego prowadzącego od dwóch 
dni walkę „o wielkość i niepodległość Ojczy-
zny”. Znalazły się w nim takie słowa: „Jesteśmy 
świadomi, że słuszność i sprawiedliwość jest po 
naszej stronie. Do narodu naszego odnoszą się 
słowa wypowiedziane w Piśmie świętym: Oto 
uczynię Cię dziś miastem obronnym i słupem że-
laznym i murem miedzianym wobec całej tej zie-
mi.. Będą przeciwko Tobie walczyli, ale nie prze-
mogą, bo ja jestem z tobą, abym Cię wybawił 
– mówi Pan (Jer 1, 17-19). Oczyśćcie więc serca 
i uświęćcie dusze wasze. Będziecie godnymi 
bojownikami Boga i Polski. Odrzucie od siebie 
wszystko, co poziome, grzeszne, niegodne”.
Bądzcie tymi bojownikami i dziś, Bracia i Sio-
stry, odrzucie od siebie wszystko, co poziome, 
grzeszne, niegodne.
Polska was potrzebuje: ludzi sumienia, za wciąż 
aktualną, wciąż potrzebną służbę prawdzie i pa- 
mięci.

Amen

O niepodległość trzeba troszczyć się stale
W 71. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

W homilii ks. Szot przypomniał, że wkroczenie 
armii sowieckiej zapoczątkowało falę deportacji 
i mord dokonany na elicie polskiego społeczeń-
stwa. – Głos Polski o agresji sowieckiej został 
całkowicie zlekceważony, a jej konsekwencje 
ponosimy do dziś. Te wydarzenia ukształtowa-
ły bowiem obecną granicę Polski – podkreślił.
Kanclerz Kurii Polowej przytoczył wyniki son-
dażu, według którego zaledwie 
połowa Polaków kojarzy datę 
17 września z sowiecką napa-
ścią. – Te wyniki pokazują na jak 
słabym poziomie wykładana jest 
nauka historii w naszych szkołach 
– powiedział. Dodał, że „dzisiaj 
należy troszczyć się o to, aby 
nowe pokolenia zdobyły i zacho-
wały właściwe rozumienie II woj-
ny światowej”.
Ks. Szot podkreślił, że „wszyscy 
jesteśmy dziećmi Ojczyzny, której 
na imię Polska i wszyscy jesteśmy 
wezwani do jej odnowy ekono-
micznej, kulturowej, moralnej i re- 
ligijnej”.
Kapelan wezwał, aby za rzetelnym 
rozliczeniem z przeszłością zrezy-
gnowano ze stereotypów uniemo- 

żliwiających pojednanie między narodami. 
– Nie mniej niż dawniej potrzebujemy również 
i dzisiaj żywej troski o pokój i kształtowanie 
człowieka wolnego od nienawiści wobec in-
nych i zdolnego do budowania porządku, 
opartego na godności ludzkiej – podkreślił.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono 
Warszawian. Obecna była prezydent miasta 

– Potrzebna jest nie tylko rzetelność w rozliczaniu się z okropnościami przeszłoś- 
ci, ale także rezygnacja ze stereotypów, które utrudniają prawdziwe zrozumienie 
tych czasów i mogą podważyć budowane z trudem zaufanie między Polakami 
a Niemcami, Polakami a Rosjanami – powiedział 17 września, podczas Mszy św. 
w intencji Ojczyzny, ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP. Eucharystia 
pod przewodnictwem prymasa-seniora kard. Józefa Glempa zainaugurowała ob-
chody 71. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w Warszawie.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, dowódca Garni-
zonu Warszawa, gen. bryg. Wiesław Gru-
dziński oraz dyrektor generalny MON Jacek 
Olbrycht. Z całej Polski ściągnęły do Warsza-
wy organizacje i związki Sybiraków. Mszę św. 
pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa 
koncelebrowali kapłani związani ze środo- 
wiskami Sybiraków oraz kapelani Ordynariatu 
Polowego WP.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali 
się pod pomnik Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie, gdzie odbył się apel pamięci 
i zmówione zostały modlitwy ekumeniczne.
17 września 1939 roku Armia Czerwona 
wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, po-
łożone na wschód od linii Narew-Wisła-San. 

Był to efekt paktu Ribbentrop-
-Mołotow, podpisanego 23 sierp-
nia 1939 roku w Moskwie, który 
ustalał „strefy interesów Niemiec 
i ZSRR” na terytorium Polski.
Po napaści ZSRR na Polskę aresz-
towano ponad 200 tys. Polaków; 
oficerów, policjantów, ziemian 
i prawników. Wszystkim obywa-
telom II Rzeczpospolitej narzuco-
no obywatelstwo radzieckie. Ma-
sowe wywózki na Syberię objęły 
około 1 mln 350 tys. Polaków, 
około 22,5 tys. oficerów i poli-
cjantów zostało zamordowanych 
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Miejsca pochówku ponad 7 tys. 
z nich są nieznane.

Krzysztof Stępkowski
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Nuncjusz Apostolski przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Celestino Migliore oddał hołd Niezna-
nemu Bohaterowi w sercu stolicy.

Na Placu Piłsudskiego, Arcybiskupa Migliore 
powitał m.in. Dowódca Garnizonu Warsza-
wa, gen. bryg. Wiesław Grudziński oraz ks. 
płk Jan Domian, Dziekan Warszawskiego De-
kanatu Wojskowego. Delegacja złożyła wie-

niec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Nuncjusz Apostolski wysłuchał historii – 
o tym szczególnym dla każdego Polaka miej-

scu – którą przedstawił oficer Dowództwa 
Garnizonu Warszawa. Arcybiskup zobaczył 
m.in. urny z ziemią, którą przywieziono 
z miejsc, gdzie walczył i ginął polski żołnierz.
Abp Migliore jest jednym z najwybitniej-

szych dyplomatów Sto-
licy Apostolskiej. Ma 58 
lat. Pochodzi z Cuneo 
we włoskim regionie 
Piemontu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 
25 czerwca 1977 r. 
Studiował w Centrum 
Studiów Teologicznych 
w Possano i na Papie-
skim Uniwersytecie La- 
terańskim w Rzymie. 
Po ukończeniu Papie-
skiej Akademii Koś- 
cielnej w 1980 r., roz-
począł służbę dyplo-
matyczną. Pracował 
m.in. w nuncjaturach 
apostolskich w Sta- 

nach Zjednoczonych Ameryki i Egipcie. Ks. 
prał. Celestino Migliore przybył do Polski 
w 1989 r., kiedy ponownie rozpoczęła swą 

misję nuncjatura apostolska w Polsce. Praco-
wał w Warszawie do 14 kwietnia 1992 r. Był 
też specjalnym wysłannikiem w roli stałego 
obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie 
Europy w Strasburgu we Francji. Od grud-
nia 1995 r. pełnił funkcję Zastępcy Sekreta-
rza ds. Relacji z Państwami w watykańskim 
Sekretariacie Stanu. 30 października 2002 r. 
Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go ar-
cybiskupem i nuncjuszem apostolskim, sta-
łym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy 
ONZ. 30 czerwca br. Benedykt XVI mianował 
go nuncjuszem apostolskim w Polsce.
Nuncjusze apostolscy rozpoczęli swoją misję 
w Polsce w styczniu 1555 r. Ich prace prze-
rwał wybuch II wojny światowej. Pełniący 
funkcję nuncjusza abp Filippo Cortesi wyje-
chał z Polski wraz z rządem RP. Opuścił bu-
dynek nuncjatury 5 września 1939 r. Wobec 
braku następcy w okresie powojennym, tytuł 
nuncjusza zachował do śmierci. Pierwszym 
po II wojnie światowej nuncjuszem apo-
stolskim w Polsce został 26 sierpnia 1989 r. 
Polak – ks. Józef Kowalczyk. Misję nuncjusza 
apostolskiego w Polsce i dziekana Korpusu 
Dyplomatycznego zakończył 24 czerwca br. 
Nowy nuncjusz w Warszawie oprócz włos- 
kiego zna francuski, angielski, hiszpański, 
portugalski i polski.

at, Biuro Prasowe KEP

niec na płycie Grobu Nieznanego Ż łnierza. nach Zjednoczonych Ameryki i Egipcie. Ks. 
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Abp Migliore modlił się przy grobie Biskupa Płoskiego
– Chciałem przybyć do tego kościoła, aby modlić się przy 
grobie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego. Był on ofia-
rą wypadku wraz z wieloma innymi Polakami, którzy słu-
żyli Ojczyźnie. Cieszę się, że odwiedzając zmarłego bp. Ta-
deusza, mogę oddać hołd wszystkim ofiarom katastrofy 
smoleńskiej – powiedział 27 września w Katedrze Polowej 
WP abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 
Watykański dyplomata odwiedził na zaproszenie ks. płk. 
Sławomira Żarskiego Katedrę Polową WP. Abp Migliore 
zapalił znicze w Kaplicy Katyńskiej i modlił się przy grobie 
bp. Tadeusza Płoskiego.

U drzwi Katedry Polowej witali abp. Migliore 
ks. płk Sławomir Żarski, administrator diece-
zji wojskowej, ks. kmdr Leon Szot, kanclerz 
Kurii Polowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
rzecznik Ordynariatu, kapelani, wikariusze 
Katedry oraz jej proboszcz ks. płk Robert Mo-
krzycki, który przybliżył nuncjuszowi historię 
świątyni i duszpasterstwa wojskowego.
Abp Migliore wysłuchał krótkiego koncertu 
organowego i historii Ordynariatu Polowe-
go. Po przejściu do Kaplicy Lotników, w któ-
rej spoczywają bp Tadeusz Płoski oraz jego 
sekretarz ks. płk Jan Osiński, abp Migliore 
zapalił znicz i podzielił się z zebranymi re-
fleksją.
– Ta wizyta jest hołdem złożonym Waszej du-
chowej posłudze w bardzo ważnym sekto-
rze polskiego bezpieczeństwa. Równocześ- 
nie jest ona wyrazem uznania dla ogromnej 

pracy duszpaster-
skiej i organiza-
cyjnej, którą wy-
konaliście w ciągu 
dwudziestu lat 
istnienia Ordyna-
riatu – powiedział abp Migliore.
Nowy nuncjusz apostolski wyraził nadzieję, 
że katastrofa smoleńska, która „obudziła 
jedność i solidarność społeczną, nie zagubi-
ła się w polemikach i niezgodzie, lecz będzie 
zaczątkiem takiego życia społecznego i poli-
tycznego, które coraz bardziej będzie dbać 
o potrzeby zwykłych ludzi”.
Po tych słowach zebrani w Kaplicy Lotników 
kapelani odmówili wspólnie modlitwę za 
zmarłych oraz „Ojcze nasz”. Abp Migliore 
zapalił także znicze pod tablicą upamięt-
niającą ofiary katastrofy z 10 kwietnia oraz 

w Kaplicy Katyńskiej. – Chciałbym, abyśmy 
w tej modlitwie pamiętali nie tylko o tych, 
którzy zginęli, ale także w szczególny spo-
sób o ich rodzinach, które cierpią z powodu 
wielkiej straty – powiedział.
Nuncjusz apostolski nawiedził także prywat-
ną kaplicę biskupów polowych gdzie udzielił 
kapelanom i siostrom pallotynkom, posłu-
gującym w domu biskupów polowych, swe-
go błogosławieństwa. Podczas wizyty ks. płk 
Żarski przekazał w darze nuncjuszowi sześć 
tomów nauczania bp. Płoskiego.
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Heroizm żołnierzy baonu KOP „Dawidgródek”
 W 71. rocznicę bitwy pod Wytycznem

Historycy szacują, że w bitwie pod Wytycz-
nem zginęło około 130 polskich żołnierzy. 
Ze szczególną bezwzględnością wojska so-
wieckie obeszły się z żołnierzami, którzy 
trafili do niewoli. Ukazuje to relacja pod-
porucznika rezerwy Józefa Klaudy spisana 
w 1978 roku: „Po boju bolszewicy nakazali 
ludności zebrać z pól poległych i rannych 
i pozwozić na plac przed Domem Ludowym. 
(Było to 1 października 1939 r.) Rannych 
polecili wnieść do Domu Ludowego, gdzie 
zamknęli ich na klucz, nie udzielając pomo-
cy lekarskiej. Pozamykali również okiennice, 
aby nikt nie mógł wydostać się ze środka. 
Dopiero w poniedziałek 2 października 1939 
roku zjechała z Włodawy sowiecka kolum-
na sanitarna, niby w celu udzielenia rannym 
pomocy lekarskiej. Oczywiście wszyscy ranni 
zmarli z upływu krwi. Poległych i zmarłych 
z ran żołnierzy polskich, obdarto z mundu-
rów, a dokumenty złożono na stos i spalono. 
Umundurowaniem podzielili się żołnierze 
sowieccy i miejscowi Ukraińcy. […] Zarówno 

żołnierze bolszewiccy, jak i miejscowi Ukra-
ińcy mścili się na bezbronnych, wziętych do 
niewoli, żołnierzy polskich”. 
Od bezpośredniego świadka tamtych wy-
darzeń, Józefa Klaudy (1978 rok) można się 
dowiedzieć: 
„Po bitwie grupy pościgowe Armii Czerwo-
nej wyłapały około 300 żołnierzy polskich. 
Widziano ich 2 października pędzonych pod 
konwojem w stronę lasów pieszowolskich 
przez wieś Wielki Łan na wschód. Zostali 
oni prawdopodobnie wymordowani w la-
sach włodawskich. Byli wśród nich dowódcy 
KOP-u płk dypl. Tadeusz Różycki-Kołodziej-
czyk i ppłk Jacek Jura. Druga kilkudziesię-
cioosobowa grupa jeńców była prowadzona 
przez Urszulin, Świerszczów w stronę Traw-
nik. Zostali oni prawdopodobnie rozstrzela-
ni i pochowani na cmentarzu protestanckim 
w jednej z wiosek – kolonii niemieckiej na 
południe od Świerszczowa. Większość zbior-
czego batalionu KOP „Polesie” i część bata-
lionu KOP „Rokitno” około 800 żołnierzy, 

którzy nie zdołali przekroczyć 
szosy dostało się do niewoli 
i wszelki ślad po nich zaginął”. 

To relacja, której szczegóły 
trzeba zweryfikować i potwier-
dzić, ukazuje wielką ofiarę pol-
skiego żołnierza. 
Na służbę Ojczyźnie zostali 
pobłogosławieni przez swo-
jego kapelana wojskowego. 
Wielu z nich miało możliwość 
skorzystania z sakramentu po- 
kuty w swoich parafiach wy-
ruszając na miejsce mobiliza-
cji. Inni skorzystali z posługi 
księży kapelanów. Zachowało 
się wspomnienie o księdzu ka-
pelanie podpułkowniku Fran- 
ciszku Juszczyku, który w sier- 
pniu 1939 r., w przededniu 
II wojny światowej, przybywał 
do jednostek w Grudziądzu, 
organizował nabożeństwa po- 
kutne i udzielał zbiorowej 
absolucji. Nie był w stanie 
wyspowiadać wszystkich żoł-
nierzy. Taką praktykę rozgrze-
szania wielu penitentów bez 
osobistej spowiedzi stosowali 
księża kapelani nie mogąc 

W Wytycznem koło Włodawy 25 września 2010 r. odbyły się uroczyste obchody 
71. rocznicy bitwy stoczonej przez Zgrupowanie Korpusu Ochrony Pogranicza 
w dniach 30 września – 1 października 1939 r. z wojskami sowieckimi. Był to ostatni 
akcent obrony polskich kresów wschodnich podczas kampanii polskiej. W progra-
mie uroczystości Mszy świętej w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Wytycznie 
przewodniczył i kazanie wygłosił ks.płk Zbigniew Kępa, Dziekan Straży Granicznej. 
W trakcie uroczystości przy Kopcu Chwały została odsłonięta i poświęcona tablica 
„Pamięci Żołnierzy 17 Baonu KOP Dawidgródek”. Koncert Orkiestry Reprezentacyj-
nej Straży Granicznej pod dyrekcją mjr. Leszka Mieczkowskiego zakończył obchody 
71. rocznicy Bitwy pod Wytycznem. 

wyspowiadać wszystkich żołnierzy przed 
bitwą. 
Dzielnie walczyli żołnierze 17 Batalionu Kor-
pusu Ochrony Pogranicza „Dawidgródek”. 
Na tablicy, upamiętniającej ich ofiarność dla 
Ojczyzny zostały wypisane słowa: „Pamię-
ci Żołnierzy 17 Baonu KOP Dawidgródek”. 
Nazwa tej jednostki pochodzi od leżącego 
na Polesiu miasta Dawidgródek. To miasto 
było macierzystym garnizonem tegoż bata-
lionu. Sformowana w tym mieście jednostka 
poprzez wcielenie rekrutów i rezerwistów 
weszła w skład Brygady KOP „Polesie”. 
Po 17 września 1939 roku brała ona udział 
w obronie ówczesnej wschodniej granicy 
państwa przed sowieckim agresorem. Żoł-
nierze tego batalionu walczyli i ginęli pod 
Wytycznem. 

Żołnierze Zgrupowania Korpusu Ochrony 
Pogranicza, zdobyli się na heroiczny wysiłek. 
W ciągu 18 dniu marszu pokonali od 380 do 
447 km. Jeden dzień marszu wynosił prze-
ciętnie 32 km. Na 13 dni marszowych wypa-
dało 6-7 marszów nocnych. 
Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w cią- 
gu 15 dni działań walczyli od 6 do 9 dni. Wal-
czyły dwa do czterech dni nad granicą 
Państwa, stoczyły jedną potyczkę z dywer-
santami pod Ratnem i dwie bitwy /z Armią 
Czerwoną/ pod Szackiem i pod Wytycznem. 
W sumie oddziały grupy KOP walczyły nad 
granicą na odcinku około 300 km, zbierając 
się ze strażnic w kompanie i baony w wal-
ce; organizują grupę KOP w składzie około 
8 baonów, 2 baterii i jednego szwadro-
nu, i znad granicy przechodzą w walkach 
przez całe Polesie ze wschodu na zachód, 
przebijają się przez nieprzyjaciela do Bugu, 
niszcząc nieprzyjacielowi 17 czołgów i przy- 
najmniej jeden samolot. Niech te liczby 
same przemówią!
Duża liczba zołnierzy zginęła w walce. Inni 
zostali rozstrzelani po zakończonej bitwie. 
O śmierci jednego z nich opowiedział Longin 
Samson, mieszkający w Wytycznie w tzw. 
kantorze przy młynie: „Z niedzielnego popo-
łudnia pamiętam też takie zdarzenie. Stałem 
za cmentarzem. Ruski żołnierz poszedł do 
Kremera, gdzie było (…) trzech rannych żoł-
nierzy polskich i wziął ze sobą tego najlżej 
rannego – podoficera chyba. Przyprowadził 
go na cmentarz, gdzie były doły wykopane. 
Kazał mu wejść do tego dołu i powoli przy-
sypywał rannego. Polski żołnierz chwytał się 
„ruskiego” za nogi i błagał o litość, mówiąc, 
że ma żonę i dwoje dzieci. Po chwili bolsze-
wik wyciągnął pistolet i go zastrzelił strza-
łem w głowę chyba… 
A wszystko przez niejaką Kremerową, która 
narobiła szumu dużo, że nie życzy sobie, by 
ranni u niej leżeli”, dodał świadek Longin 
Samson. 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa/jesFo
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Dramatyczną sytuację naszego państwa we 
wrześniu 1939 r. przywołał w liście, skierowa-
nym do uczestników uroczystości, Prezydent 
RP Bronisław Komorowski: „Zaledwie miesiąc 
temu świętowaliśmy 90-lecie wielkiego zwy-
cięstwa Bitwy Warszawskiej. Dzisiaj kalen-
darz narodowych rocznic przypomina nam 
o odwecie na naszym państwie i narodzie, jaki 
za porażkę z 1920 roku wzięli po 19 latach 
bolszewicy. Rankiem 17 września 1939 roku, 
pod pretekstem, że rząd polski rozpadł się, 
a tym samym państwo faktycznie przestało 
istnieć, na wschodnie ziemie Rzeczypospoli-
tej wkroczyła Armia Czerwona. W tym czasie 
nasze wojska wycofywały się na Kresy, aby 
stąd kontynuować wojnę obronną z niemiec-
kim najeźdźcą. W tej sytuacji zajęcie połowy 
terytorium kraju było faktycznie zadaniem 
ciosu w plecy państwu polskiemu...”.
Jak przypomniał, ten „IV rozbiór Polski”, jak 
wkrótce nazwano podział kraju między nazis- 

towską III Rzeszę, a ZSRR stanowił realizację 
ich wcześniejszych tajnych ustaleń.
Datę 17 września 1939 r. przywołała także Pre-
zydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkie-
wicz-Waltz: „(...) To symbol całego ciągu tra-
gicznych wydarzeń, z tym najtragiczniejszym, 
czyli zamordowaniem ponad 20 tys. oficerów 
Wojska Polskiego i polskiej elity intelektualnej 
(...), których symbolem jest Katyń. Pamięć 
o ofiarach Katynia żyła w sercach ich najbliż-

szych i to dzięki nim poznaliśmy ich hi-
storie i twarze. Ten pomnik, pod którym 
co roku się spotykamy, jest poświęcony 
także pamięci 1,5 mln Polaków wywie-
zionych ze wschodnich Kresów Rzeczy-
pospolitej. Co roku składamy tu hołd 
ofiarom i chylimy czoła przed bohate- 
rami, wspominając ich cierpienia”.
„Data 17 września 1939 roku winna 
być stale obecna nie tylko w naszej 
świadomości, lecz także w świadomoś- 
ci innych narodów ku przestrodze, by 
przyszłe pokolenia nigdy nie doświad-
czyły wojennego cierpienia” – podkre-
ślił w liście wystosowanym na uroczy-
stości rocznicowe Marszałek Grzegorz 
Schetyna. 
W intencji wszystkich ofiar sowieckiej napaś- 
ci na Polskę modlili się wspólnie przedstawi-
ciele Kościoła katolickiego, prawosławnego, 
ewangelickiego i Gminy Muzułmańskiej. Od-

czytano także list naczelnego rabina Polski 
Michaela Schudricha. Ordynariat Polowy re-
prezentowali: kanclerz Kurii Polowej WP, ks. 
kmdr Leon Szot, który rozpoczął modlitwę 
ekumeniczną oraz Dziekan Straży Granicznej, 
ks. płk SG Zbigniew Kępa.
Wszystkich zgromadzonych pobłogosławił 
Prymas senior Kardynał Józef Glemp.
W hołdzie Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie odczytano Apel Pamięci, Kom-

pania Reprezentacyjna oddała salwę hono- 
rową, a uroczystość zakończyło złożenie 
wieńców. Wśród uczestników byli m.in.: 
Dyrektor Generalny MON Jacek Olbrycht, 
generalicja, przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, reprezentanci służb 
mundurowych, Sybiracy, mieszkańcy stolicy 
i licznie zgromadzeni kombatanci z gen. bryg. 
Zbigniewem Ścibor-Rylskim. Obecny był rów-
nież Prezes Fundacji Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie, gen. dyw. Leon Komor-
nicki oraz Prof. Wiesław Wysocki z UKSW.

* * *
17 września 1939 r. był drugim aktem trage-
dii narodu polskiego. Bez określonego w pra-
wie międzynarodowym wypowiedzenia woj-
ny, na mocy tajnego protokołu do Paktu Rib-
bentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r., 
Armia Czerwona dokonuje agresji na Polskę. 
Atak stanowił pogwałcenie polsko-sowiec-
kiego układu o nieagresji. Agresor miał pra-
wie dwa razy więcej czołgów niż Wehrmacht 
1 września 1939 r. i dwa razy tyle samolotów 
bojowych, co Luftwaffe na froncie polskim. 
22 września w Brześciu obaj agresorzy ode-
brali wspólną defiladę oddziałów pancernych 
niemieckich i sowieckich. 28 września Zwią-
zek Sowiecki i III Rzesza podpisały traktat 
o granicach i przyjaźni przypieczętowując po-
dział Polski. 17 września 1939 r. Związek So-
wiecki stał się faktycznym uczestnikiem II woj- 
ny światowej, jako sojusznik III Rzeszy. 

at

Hołd Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
„Od 17 września dłuższą drogą szedł każdy z nas...” – rozbrzmiały słowa 
na rozpoczęcie uroczystości pod stołecznym pomnikiem Poległym i Po-
mordowanym na Wschodzie, w 71. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. 
„A ta dłuższa droga, to prócz strat wynikających bezpośrednio ze starcia 
z wrogiem – aresztowania, powszechne deportacje, osadzanie w łagrach, 
represje, egzekucje, morderstwa, grabież majątku narodowego i dóbr pry-
watnych. Bezmiar cierpienia, którego trakt na nieludzkiej ziemi wyznaczy-
ły bezimienne krzyże, którego zbiorowym symbolem stały się katownie 
Łubianki i katyński las...” – powiedział prowadzący uroczystość Andrzej 
Krusiewicz.
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17 września 2010 r. Modlitwa ekumeniczna przed stołecznym Pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie
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Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo.
Hetmanko polskiego żołnierza i Polski Królowo.
Matko Niepokalana!

Zwieńczając u Twojego Tronu dzieło naszych kapłańskich rekolekcji,
jako kapelani Wojska Polskiego, Straży Granicznej,
a także Policji i innych służb mundurowych,
całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa
i w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca.
Posłuszni Twojej woli i zaleceniom Kościoła
poświęcamy się na nowo Twojemu Niepokalanemu Sercu,
i Tobie zawierzamy całe nasze dziś i nasze jutro.
O dobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych,
niech jako wzór jaśnieje w naszych parafiach i rodzinach wojskowych.
Twojemu Niepokalanemu Sercu
zawierzamy wszystkich polskich żołnierzy,
rodziny wojskowe oraz weteranów i inwalidów wojennych.
Wyproś im łaskę umocnienia jedności i trwałości rodzinnego życia,
bądź gwiazdą przewodnią dla sierot,
bądź umocnieniem dla małżonków zdradzonych lub osamotnionych,
oraz dla wszystkich borykających się z codzienną biedą.

W przededniu obchodów
Dwudziestolecia Przywrócenia Ordynariatu Polowego
zawierzamy Ci, Matko, owoce posługiwania
pierwszych biskupów odnowionego Ordynariatu:
biskupa Sławoja Leszka i biskupa Tadeusza
oraz owoce posługiwania wszystkich kapelanów wojskowych
tego czasu.
W sposób szczególny Tobie, Królowo Polski, zawierzamy
smoleńską ofiarę życia naszego Biskupa Tadeusza
i Księdza Pułkownika Jana,
wpisaną w cały, ciągle jeszcze tajemnicą okryty, polski dramat Katynia.

Trwając w oczekiwaniu na przybycie nowego ordynariusza 
wojskowego,
Tobie, Hetmanko Żołnierza Polskiego, przedstawiamy i zawierzamy
naszą dalszą gotowość do kapłańskiej służby wobec polskich żołnierzy,
w nowych okolicznościach czasu i miejsca posługiwania.

Królowo Polski!
Wobec Ciebie wołamy do całej Trójcy Przenajświętszej:
Ojcze Wszechmogący, Stwórco Świata i Stwórco Człowieka!
Jako kapłani Twojego Syna i prezbiterzy Kościoła katolickiego
na nowo wyznajemy, że Ty, Boże, jesteś Sprawcą wszystkiego,
i wszystko nieustannie otrzymuje od Ciebie swoje istnienie.

Kapelański Akt Zawierzenia
Najświętszej Maryi Pannie – Hetmance Żołnierza Polskiego
dalszego życia i posługiwania dokonany 
we wspomnienie św. Ojca Pio
23 września 2010 r. na zakończenie Jasnogórskich Rekolekcji
odprawianych w przededniu Jubileuszu XX Rocznicy
przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Opatrzność Twoją nieustannie roztaczasz nad nami,
opiekując się całym stworzeniem, a zwłaszcza nami jako Twoimi 
dziećmi.
W Twojej miłości do nas stworzyłeś nas jako osoby rozumne i wolne,
dlatego - szanując nie tylko naszą godność,
lecz także naszą ludzką słabość i grzeszność –
pozwalasz nam jednak współpracować z Twoją Opatrznością
w tworzeniu naszego losu i w kształtowaniu oblicza tej ziemi.

Synu Boży, Panie Jezu Chryste, Arcykapłanie dóbr wszelkich!
Udziel nam Twojej mądrości, abyśmy według Twojego zamysłu
rozpoznawali sprawy tego świata i polskie sprawy;
Udziel nam Twojej miłości, abyśmy wytrwali w Twojej świętej służbie;
Udzielaj nam siły woli – abyśmy chcieli i potrafili
czynem codziennym budować dobro wspólne naszej Ojczyzny – Polski.

Duchu Święty! Boskie swe charyzmaty rozlej dziś na nas na nowo.
Twoimi Darami umocnij całe obecne pokolenie naszego Narodu,
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym,
w każdej sytuacji umieli zachować święte prawo Boga.
Razem z całym Narodem prosimy też za Ojczyznę naszą
słowami Księdza Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny – Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by – Tobie zawsze wierna –
chwałę przynosiła Imieniowi Twojemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy Jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi swoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – przyczyń się za nami!
Hetmanko Żołnierza Polskiego – módl się za nami!
Święty Ojcze Pio – módl się za nami!

ks. abp Andrzej Dzięga

Matka Boża w nowych koronach i szacie wotywnej 
Wdzięczności i Miłości, Cierpienia i Nadziei Narodu 
Polskiego, poświęconych 4 września 2010 r.
W szacie Pana Jezusa – relikwia – fragment samolotu 
z katastrofy pod Smoleńskiem.
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Jasna Góra, 20-23 września 2010 r.
Rekolekcje kapelanów, ich rodzin i kurialistów

fotoreportaż: Jerzy Włudarczyk

Modlitwa brewiarzowa w Kaplicy Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II

Rekolekcji można wysłuchać i poczytać o nich na www.ordynariat.pl

W Apelu Jasnogórskim 
wziął udział dowódca 
Wojsk Lądowych 
gen.broni Zbigniew 
Głowienka

Rekolekcjonista
– Abp Andrzej Dzięga

„Ty za nami przemów słowo, Maryjo”

„Podniosę kielich zbawienia i wezwę Imienia Pana”

Rekolekcje dla rodzin kapelanów i kurialistów głosili:
Ks. prof. Henryk Skorowski i Ks. prof. Jarosław Koral
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Święto Wojsk Lądowych
Równolegle z techniczną modernizacją wojska musi 
podążać „modernizacja” duchowa i moralna – mówił 
12 września podczas Mszy św. ks. płk Sławomir Żarski, 
administrator diecezji wojskowej. Eucharystią, sprawo-
waną w Katedrze Polowej WP, rozpoczęły się obchody 
Święta Wojsk Lądowych.

Przed rozpoczęciem Mszy św., delegacja 
Wojsk Lądowych złożyła kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą poległych żołnierzy, pocho-
dzących z tej największej formacji wojskowej 
w polskich Siłach Zbrojnych. Po wprowadze-
niu sztandaru wojskowego odegrany został 
hymn państwowy.
– Czas zrobić z przeprowadzonej moderniza-
cji i reorganizacji rachunek sumienia – mówił 
w homilii ks. płk Żarski. Administrator diecezji 
wojskowej podkreślił, że „armia jest nowo-
czesną nie tylko sprzętem, ale przede wszyst-
kim ludźmi”.
Ks. Żarski przypomniał, że wielokrotnie 
w dziejach naszej historii, polscy żołnie-
rze spieszyli na ratunek bliźniemu i stawali 
w obronie chrześcijańskiej tożsamości Euro-
py. Przywołał m.in. bitwę pod Legnicą, Grun-
waldem, Bitwę Warszawską oraz Wiktorię 
Wiedeńską, na pamiątkę której 12 września 
obchodzone jest Święto Wojsk Lądowych. 
– Fakt, że żołnierze Wojsk Lądowych obcho-
dzą swe święto w dniu 12 września (…), 
dla uczczenia zwycięstwa chrześcijańskich 
wojsk koalicyjnych nad Turkami powoduje, 

że właśnie ta największa część Sił Zbrojnych 
naszej Ojczyzny jest spadkobiercą i stróżem 
meldunku złożonego papieżowi Innocente- 
mu IX: Venimus, vidimus, Deus Vicit – przyby-

liśmy, zobaczyliśmy, 
Bóg zwyciężył – przy-
pomniał kapłan.
Administrator diecezji 
wojskowej podkreślił, 
że także „dzisiejsza 
służba żołnierzy Wojsk 
Lądowych podpisuje 
się pod tym królew-
skim meldunkiem i wy- 
znaniem wiary”.
Ks. Żarski wezwał do 
odpowiedzialności 
za los Ojczyzny. – Obserwując sytuację mię-
dzynarodową oraz skrupulatnie przyglądając 
się wydarzeniom wewnętrznym, budzi się 
w nas potrzeba głośnego wezwania do na-
wrócenia i opamiętania – zaapelował. Dodał, 
że „Polska potrzebuje pokolenia ludzi nowych, 
a nie pokolenia ludzi przemalowanych”. Każ-
dy, komu zależy na dobru Polski powinien już 
dziś rozpocząć pracę nad budowaniem moc-
nej, niepodległej Polski, zaczynając przede 
wszystkim od siebie – zachęcał zebranych. 
Przypomniał także wezwanie Sługi Bożego 

Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze tej ziemi”.
Na koniec życzył żołnierzom Wojsk Lądowych, 

aby każdego dnia byli „odnowieni Duchem 
Świętym i mocni Bożą mocą”.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordy-
nariatu Polowego WP; ks. kmdr Leon Szot, 
ks. płk Dariusz Kowalski, ks. płk Robert Mo-
krzycki i ks. płk Marek Wesołowski. Obecny 
był Biskup Polowy wyznania ewangelickiego, 
ks. płk Mirosław Wola oraz ks. płk Michał 
Dudicz z prawosławnego Ordynariatu Woj-
skowego.
Do Katedry Polowej przybyli: szef BBN, gen. 
Stanisław Koziej, Dowódca Wojsk Lądowych, 
gen. broni Zbigniew Głowienka, rektor WAT, 
gen. bryg. Zygmunt Mierczyk, oficerowie 
i podoficerowie oraz pracownicy cywilni słu-
żący w Wojskach Lądowych. 
Liturgię słowa przygotowali żołnierze Wojsk 
Lądowych, a oprawę muzyczną Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojsk Lądowych.
Po Mszy św., delegacja Dowództwa Wojsk 
Lądowych oraz Szef BBN złożyli kwiaty i za-
palili znicze w Kaplicy Katyńskiej.

*   *   *
Wojska Lądowe powołane do życia decyzją 
ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwiet-
nia 1997 r. stanowią najliczniejszą formację 
Wojska Polskiego. W skład Wojsk Lądowych 
wchodzą jednostki operacyjne i obrony tery-
torialnej, zorganizowane w dwa okręgi woj-
skowe (Pomorski i Śląski) oraz korpus zme-
chanizowany (2 Korpus Zmechanizowany 
w Krakowie), a także Wyższa Szkoła Oficer-
ska Wojsk Lądowych  we Wrocławiu oraz 
trzy centra szkolenia. Dowódcą Wojsk Lądo-
wych jest gen. broni Zbigniew Głowienka, 
a dziekanem – ks. płk Dariusz Kowalski.

Krzysztof Stępkowski/at

ż ł śnie ta najwi ksza część Sił Zbrojnych Jana PawJana Pawła II wyga II wygłoszone podczas pierwszej 
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Niebanalne
życiorysy

Niewiele informacji zachowało 
się o świętym Januarym. Wia-
domo, że był biskupem Bene-
wentu. Według dokumentu 
z V w., kiedy wybuchło prze-

śladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecja-
na, został aresztowany jego diakon Sozjusz. 
January udał się do więzienia, aby go pocie-
szyć. Towarzyszyli mu diakoni: św. Festus i św. 
Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano. Kiedy 
nie chcieli złożyć ofiary bożkom, namiestnik 
Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez dzikie 
niedźwiedzie w amfiteatrze.
Powleczono ich do miasta Puteoli. Przeciwko 
tak okrutnemu wyrokowi zaprotestowali: św. 
Prokul, diakon, i dwie osoby świeckie – św. Eu-
tyches i św. Akucjusz – wszyscy zostali skazani 
na śmierć. Ponieważ byli obywatelami rzymski-
mi, nie mogli ginąć jak January i jego diakoni 
na arenie, ale zostali wyprowadzeni na rynek 
i tam ich publicznie ścięto. Bardzo dawne 
dokumenty liturgiczne dowodzą, że wszyscy 

ponieśli śmierć za wiarę tego samego dnia, 
tj. 19 września 305 r. Dokładniejsze badania 
wykazały jednak, że każdy męczennik poniósł 
śmierć na innym miejscu: January, Festus i De-
zyderiusz – w Benewencie, Sozjusz – w Miseno, 
a Prokulus, Eutyches i Akucjusz – w Puteoli.
Relikwie św. Januarego przechodziły różne 
koleje. Biskup Neapolu, św. Jan I (f 432), prze-
niósł je do katakumb neapolitańskich w pobli-
żu Puteoli, jak to głosi kamień zachowany po 
dzień dzisiejszy. W latach 413-432 znajdowały 
się one w grobowcu pewnego znakomite-
go obywatela, który zamieniono na kaplicę. 
W roku 831 książę Benewentu, Sikone, po zdo-
byciu Neapolu zabrał relikwie Januarego do 
Benewentu i umieścił je w kościele Matki Bożej 
Jerozolimskiej. W roku 1154 król Wilhelm I dla 
bezpieczeństwa przeniósł je na Monte Vergi-
ne. Znaleziono je pod ołtarzem głównym w 
roku 1480 i w kilka lat potem (1497) przenie-
siono do Neapolu. Są tam dotąd w katedrze. 
25 lutego 1964 r. arcybiskup Neapolu, kardy-

Święty January, biskup i męczennik nał Alfons Castaldo, dokonał kanonicznego 
badania relikwii św. Januarego. Znaleziono na-
pis, stwierdzający ich autentyczność.
January jest głównym patronem Neapolu. Kilka-
krotnie w ciągu roku powtarza się tam tzw. cud 
św. Januarego. Obok relikwii znajdują się dwie 
hermetycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą 
krwią Januarego. Krew została zebrana przez 
wiernych w czasie męczeńskiej śmierci biskupa, 
gdy ciało jego krwawiło po ścięciu głowy. Na 
oczach pielgrzymów zakrzepła krew Świętego, 
blisko czaszki w relikwiarzu, staje się płynna 
i pulsująca, jakby świeżo wylana. Zjawisko to 
jest notowane od XIV wieku. Kościół urzędowo 
o tym zjawisku się nie wypowiedział. Kilkakrot-
nie zaś ponawiane badania zdają się wskazy-
wać, że fakt ten ma charakter nadprzyrodzony.
W ikonografii św. January przedstawiany jest 
w stroju biskupim z paliuszem lub w tunice 
i płaszczu. Jego atrybutami są: fiolki z krwią 
w dłoniach aniołów, gałązka palmowa, koro-
na, krzyż biskupi trzymany przez anioła, lwy 
u jego stóp, miecz.

oprac. jur

Książka „Klucz do zrozu-
mienia Nowego Testa-
mentu” rzuca światło na 
nowotestamentową egze- 

gezę. Autorzy, którzy są profesorami 
teologii związanymi z Katedrą Teologii 
Biblijnej na Uniwersytecie w Wupper-
talu szczegółowo omawiają założenia 
współczesnej egzegezy. Ma ona przede 
wszystkim do spełnienia trzy zadania: 
analizę tekstów, ich interpretację oraz 
rekonstrukcję historycznych faktów.

Analizowanie nowotestamentowych tekstów 
oznacza ustalenie dokładnego ich brzmienia 
słownego, przyczyny ich powstania. Istotnym 
jest również odkrycie i ujawnienie historycz-
nego, kulturowego i religijno-historycznego 
środowiska powstania tekstów, jego kon-
tekstu, formy językowej i historię powstania. 
Interpretacja nowotestamentowych tek-
stów oznacza ich wyjaśnienie i rozumienie 
w oparciu o ich własne uwarunkowania hi-
storyczne, kulturowe, społeczne i teologicz-
ne. Zadaniem interpretacji jest odkrycie, jakie 
były intencje autora piszącego, a jeśli to moż-
liwe, zbadanie, jak owe teksty zostały przy-
jęte przez pierwszych czytelników oraz jakie 
było oddziaływanie tych tekstów w obszarze 
tradycji biblijnej. Trzecim zadaniem stojącym 
przed egzegezą jest rekonstrukcja zdarzenia 
historycznego, które nowotestamentowy 
tekst zakłada lub opisuje; chodzi tu zarówno 
o dzieje Jezusa Chrystusa, jak i historię wczes- 
nego chrześcijaństwa. 

Zrozumieć Nowy Testament

Istotną rzeczą, na którą zwracają uwagę au-
torzy jest fakt, że Nowy Testament jest zbio-
rem tekstów literackich. „Nowy Testament 
jest zbiorem tekstów, które swoim językiem, 
swoimi obrazami i pojęciami, swoimi struk-
turami i historią powstawania, swoimi for-
mami komunikowania się i oddziaływania sa 
nierozłącznie związane z literaturą ich cza-
sów”. Teksty te powstały w różnych czasach 
i powoli zrosły się w jedną całość. Autorzy 
przypominają, że Nowy Testament jest rów-
nież historycznym dokumentem wczesnego 
chrześcijaństwa. 
W książce można znaleźć przykłady różnych 
analiz fragmentów Nowego Testamentu, 
m.in. przypowieści o miłosiernym Samaryta-
ninie (Łk 10, 30-37), przypowieść o siewcy 
(Mk 4, 1-20), obecność Jezusa w świątyni 
w ujęciu autorów czterech Ewangelii, a tak- 
że uzdrowienie chromego przy sadzaw-
ce Betesda (J 5, 1-9a), czy chrzest Jezusa 
(Mt 3, 13-17). Mówiąc o nowotestamento-
wych historiach uzdrowień, autorzy podkre-
ślają, że są one w porównaniu z hellenistycz-
nymi, jak i (w większości) ze starotestamen-
towymi, dość oszczędne jeśli chodzi o opisy 
zewnętrznych przejawów choroby (wyjątek: 
Mk 9, 17n.20nn); tylko rzadko wspomina się 
o tym, „i nigdy nie bywa to akcentowane, 
że Jezus stosuje określone środki lecznicze 
(Mk 7, 33; 8, 23; J 9, 6: ślina). Głównym punk-
tem opowiadania o uzdrowieniu jest zazwy-
czaj spotkanie Jezusa z chorym: „spojrzenie 
Jezusa na ludzką biedę, prośba o jego pomoc, 
odważne przezwyciężenie wszelkich przeciw-

ności na drodze do Jezusa, Jego wszechmoc-
ne słowo”. Opowiadania te mają podwójne 
znaczenie. Ukazują „owo eschatologiczne 
zbawienie, które, z wyprzedzeniem stanowi 
już urzeczywistnienie królestwa Bożego wkra-
czającego do teraźniejszości (...)”. W drugim 
znaczeniu są one „elementem motywującym 
wiarę, która żyje z przyjęcia ożywiającej łaski 
i prowadzi do afirmacji Jezusa jako Syna Bo-
żego”. W książce w przystępny sposób doko-
nano porównania Ewangelii synoptycznych. 
Autorzy wskazują na trudności związane 
z historycznym rozumieniem tekstu biblij-
nego, które związane są z czasem jego po-
wstania. Tekst może wskazywać lub za znane 
uważać pewne miejsca, osoby, stany rzeczy, 
wydarzenia na temat których czytelnik nie 
posiada wiedzy. Ponadto współczesny czy-
telnik „może z danym słowem wiązać inne 
wyobrażenia, doświadczenia, inny świat 
wartości, niż sam autor (i pierwsi adresaci). 
W okresie dwóch tysięcy lat od powstania 
Nowego Testamentu w zasadniczy sposób 
zmienił się obraz świata, kultura i możliwości 
poznawcze. 
Pozycja autorstwa niemieckich teologów od-
krywa drogi prowadzące do tajemnicy Słowa 
Boga, wyrażonego w słowie ludzkim. 

Tytuł: Klucz do rozumienia Nowego Testa-
mentu, autorzy: Söding Thomas, Münch Chri-
stian, przekład Franciszek Wycisk, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2009, ss. 180. 

rch
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Zdzisław Krzyszkowiak
– stal obleczona w łagodność

Zdzisław Krzyszkowiak ps. „Krzyś”, ppłk Wojska Polskiego, najwybitniejszy po-
wojenny długodystansowiec polski, był postacią, która zapisała się piękną kartą 
w historii polskiego i międzynarodowego sportu. Fenomen „Polskiej Szkoły Bie-
gowej” w latach 50 i 60 tych; dwukrotny rekordzista świata w biegu na 3000 m 
z przeszkodami (1960 r. Tuła i 1961 r. Wałcz), dwukrotny Mistrz Europy na 5000 m 
i 10000 m (1958 r. Sztokholm). Ukoronowaniem jego kariery sportowej był złoty 
medal olimpijski w biegu na 3000 m z przeszkodami (1960 r. Rzym).

Szczyty sportowe, jakie osiągnął, przyszły 
śladem jego niewątpliwego talentu, ciężkiej 

pracy i niezwykłego hartu ducha. Trudności 
natury politycznej i ekonomicznej, piętrzą-

ce się przed nim w realiach PRL, 
w czasie niemal całej kariery spor-
towej, dodatkowo rzeźbiły jego 
cechy charakteru, które uczyniły 
go prawdziwym mistrzem bieżni: 
wzrastał w prawdziwej skromno-
ści, dobrze pojętej waleczności 
i odwadze.
Ideały patriotyczne i religijne, ja-
kie wyniósł z domu i na których 
oparł całe swoje życie, stanowiły 
prawdziwą ozdobę tego człowie-
ka i wszystko to razem tworzyło 
pełnię – sportowca idealnego, 
na którym mogły wzorować się 
zarówno jemu współczesne po-
kolenia młodych sportowców, jak 
i obecne. „Skromność i siła cha-
rakteru, delikatność i piękny upór” 
– tak mówił o nim komentator 
sportowy Bohdan Tomaszewski.
Siedem lat temu zakończył swoją 
drogę życiową, a my jesteśmy mu 
winni pamięć o jego dokonaniach, 
o wszystkich wzruszeniach, jakich 
dostarczał swoim rodakom na 
krajowych i międzynarodowych 
imprezach, kiedy oglądaliśmy 
niezwykle subtelnego człowieka, 

fruwającego z białym orłem na piersi nad 
przeszkodami i te niezapomniane momen-
ty, kiedy wsłuchiwaliśmy się w dźwięki Ma-
zurka Dąbrowskiego.
Inicjatywę w tej mierze przejął jego przyja-
ciel – Ryszard Traczyk, który jesienią 2006 r., 
zorganizował pierwsze wystawy poświęco-
ne Zdzisławowi Krzyszkowiakowi; 18 wrześ- 
nia w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ 
i 12 października w rembertowskim Ratuszu. 
Do dnia dzisiejszego odbyło się już ok. 40 
prezentacji poświęconych mistrzowi bieżni. 
Umożliwiają one spotkanie z niezwykłym 
człowiekiem, którego nie ma już wśród nas, 
ale o którym pamięć jest wciąż żywa.

Wystawa w DGW poświęcona wybitnemu polskiemu lekkoatlecie w 50. rocznicę zdobycia złotego medalu olimpijskiego
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Igrzyska Olimpijskie w Rzymie, 1960 r. 
Mistrzostwo Olimpijskie w biegu
na 3000 m z przeszkodami.
Czas 8.34.2 min.

 „(...) Oto Krzyszkowiak zobaczył, że od 
kolejnej przeszkody dzieli ich jeszcze 
30 metrów. Więc mija błyskawicznie 
przeciwników, aby jako pierwszy prze-
skoczyć ponad płotem. Ma dwa metry 
przewagi. Sokołów jakby stanął w miej-
scu. Zupełnie załamał się. 
...Trudno opisać co dzieje się na trybu-
nach wśród Polaków. Krzyszkowiak jest 
już na ostatniej prostej. Teraz dopiero 
ogląda się. Sprawdza, jak daleko został 
Sokołów. Uznaje, że dystans jest wystar-
czający, więc lekko zwalnia. Tak dobiega 
do mety. Swobodnym, zupełnie rozluź-
nionym krokiem”.

komentarze prasowe

Mecz Polska-Francja 1956 r.
Zwycięski bieg na 5 km

Wystawę w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ, 18 września 2006 r., poświęconą
śp. Zdzisławowi Krzyszkowiakowi otwierał abp Sławoj Leszek Głódź.
W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina sportowca i mieszkańcy stolicy
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Wystawa w DGW poświęcona wybitnemu polskiemu lekkoatlecie w 50. rocznicę zdobycia złotego medalu olimpijskiego Ryszard Traczyk, komisarz wystaw
o śp. Zdzisławie Krzyszkowiaku,

legendzie polskiego sportu

– Pomysł zorganizowania wystawy o Zdzis- 
ławie Krzyszkowiaku zrodził się już w mo-
mencie, kiedy byłem na uroczystościach 
pogrzebowych naszego mistrza olimpij-
skiego, na cmentarzu wojskowym na Po-
wązkach. 
Od najmłodszych lat kochałem sport 
i Zdzisław Krzyszkowiak utkwił mi w pa-
mięci, bo w latach 50-tych i początku 60-
-tych był chyba najbardziej znaną osobą, 
wymienianą przez wszystkie przypadki 
na najróżniejszych zawodach, w których 
najczęściej wygrywał. Pamiętam do dzi-
siaj transmisje radiowe, które niezwykle 
żywiołowo i spontanicznie prowadził Pan 
Bohdan Tomaszewski, legenda polskich 
sprawozdawców. 
Pierwszy raz widziałem Zdzisława Krzysz-
kowiaka na żywo w telewizji 3 września 
1960 r., kiedy biegł po złoto olimpijskie na 
stadionie w Rzymie. Byłem jeszcze wtedy 
uczniem szkoły podstawowej; chodziło się 
do szkoły również w sobotę i wiedząc, że 
bieg finałowy odbędzie się w godzinach 
popołudniowych, nie mogłem w szkole 
usiedzieć, nie mogłem się doczekać, żeby 

zobaczyć, jak Zdzisław Krzyszkowiak – by-
łem o tym już wtedy przekonany, bo kilka 
miesięcy wcześniej ustanowił w Tule rekord 
świata – zostanie mistrzem olimpijskim. Sły-
sząc, jak przez tyle lat znakomicie biegał, 
jaki był waleczny, byłem zupełnie spokojny, 
chciałem tylko potwierdzić, że będzie mi-
strzem olimpijskim. I tak się stało! To była  
nieopisana radość!
Wracając do tematu wystaw, bo Pana Zdzi-
sława nie ma już wśród nas …Kiedy sze-
dłem na uroczystości pogrzebowe (Zdzisław 
Krzyszkowiak zmarł 24 marca 2003 r., a po-
grzeb odbył się 1 kwietnia), mówiłem sobie: 
Rysiek, Rysiek, to jest Prima Aprilis, to nie 
prawda, że twój idol nie żyje. Niestety, oka-
zało się to brutalną prawdą.
Uroczystościom pogrzebowym przewod-
niczył Ordynariusz diecezji wojskowej, abp 
Sławoj Leszek Głódź. Kiedy kończyła się 
ceremonia na cmentarzu i transmisja z uro-
czystości (zobaczyłem to później w relacji), 
byłem ostatnią osobą, którą ujęła kamera. 
Wiedziałem już, że powinienem coś zrobić, 
aby Zdzisław Krzyszkowiak znowu zaczął 
być obecny w świadomości ludzi, bo trzeba 
to podkreślić, że jest on naszym prawdzi-
wym dobrem narodowym. Wkrótce stałem 
się inicjatorem wystaw poświęconych mi-
strzowi olimpijskiemu.  
Działając aktywnie w duszpasterstwie Śro-
dowisk Twórczych i Sportu diecezji war-
szawsko-praskiej, uczestniczyłem w szeregu 
przedsięwzięć podejmowanych na terenie 
diecezji i m.in. byłem obecny na uroczysto-
ści otwarcia nowej sali w Urzędzie Dzielni-
cy Praga Północ. Była to niespodzianka dla 
pasterza diecezjalnego, abp. Głódzia, gdyż 
z inicjatywy radnych sala otrzymała imię bł. 
ks. Ignacego Kłopotowskiego. Dokonując 

uroczystego otwarcia i poświęcenia, arcy-
biskup zaznaczył, że ksiądz Kłopotowski 
był największym człowiekiem dla Pragi, 
że nie ma mu równego i nigdy nie będzie. 
Słysząc te słowa pomyślałem, że Zdzisław 
Krzyszkowiak był największym powojen-
nym polskim długodystansowcem i wysta-
wę, zorganizowaną w tym samym miej-
scu, ku jego czci, powinien otworzyć nie 
kto inny, jak abp Głódź. Tak się też stało 
i we wrześniu 2006 r., najbliższa rodzina 
mistrza, mieszkańcy warszawskiej Pragi 
i wszyscy przybyli goście mogli uczestni-
czyć w tym niezwykłym wydarzeniu.
Dzisiejsza wystawa, organizowana w Do-
wództwie Garnizonu Warszawa, jest już 
czterdziestą prezentacją na terenie kraju 
i poza jego granicami. O randze osiągnięć 
sportowych śp. Zdzisława Krzyszkowiaka 
świadczy m.in. wystawa zorganizowana 
w Sejmie RP pod patronatem Marszałka 
Izby, 27 czerwca 2007 r.; żaden inny spor-
towiec nie miał dotychczas  wystawy zor-
ganizowanej w polskim parlamencie. 
Wystawa była również prezentowana na 
Litwie, m.in. w wileńskim Domu Polskim, 
gdzie starsi ludzie płakali oglądając film 
dokumentujący największe osiągnięcia 
sportowca, włącznie z biegiem olimpij-
skim. Zorganizowaliśmy również prezenta-
cję w litewskich Ejszyszkach i Solecznikach, 
w tym specjalnie dla sierot z polskich ro-
dzin w Domu Dziecka. Przedsięwzięcie to 
sfinansowała Wspólnota Polska. 
Wystawy odbywają się przede wszystkim 
dla dzieci i młodzieży; to do nich w spo-
sób szczególny kierujemy przesłanie wiel-
kiego sportowca, jakim było umiłowanie 
największych wartości i służenie im całym 
swoim życiem.   
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Mistrzostwa świata w Tule, 1960 r.
Rekord świata w biegu na 3000 m
z przeszkodami.
Czas 8.31.4 min.

„Nie utracił spokoju, kiedy na ostatnich 
okrążeniach przeciwnicy raz po raz próbo- 
wali wysunąć się do przodu. Nagle 
Jewdokimow potknął się i przewrócił. 
Sokołow został sam i jeszcze raz wszyst-
ko postawił na jedną kartę. Wyprzedził 
Polaka na dwieście metrów przed metą. 
Trzy sekundy później nastąpił kontratak: 
raptem Krzyszkowiak trochę przyspieszył 
i na trzydziestu metrach zdobył pięć me-
trów przewagi! Na ostatniej prostej był 
już niezagrożony. Widzowie zerwali się 
z miejsc patrząc z podziwem na swobod-
ny finisz, który nie zapowiadał rekordu 
świata”.

komentarze prasowe

17 września 2010 r. Ryszard Traczyk przed wy-
stawą w Dowództwie Garnizonu Warszawa

oprac. Anna TokarskaWystawę można obejrzeć na  www.dgw.wp.mil.pl
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Następcy św. Mateusza
Musimy opowiedzieć się za Chrystusem i odpowiedzieć pozytywnie na jego zapro-
szenie „pójdź za mną”– powiedział 16 września podczas Mszy św. ks. płk Sławo-
mir Żarski, administrator diecezji wojskowej. Funkcjonariusze i pracownicy Służby 
Celnej (SC) obchodzili swoje święto. W modlitwie uczestniczyło liczne grono funk-
cjonariuszy i pracowników SC z całego kraju. Podczas Mszy św. Szef SC Jacek Kapi-
ca przekazał na ręce ks. Żarskiego złotą odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”.

Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze 
SC. Eucharystię z ks. Żarskim koncelebrowa-
li kapelani posługujących w Służbie Celnej 
i Straży Granicznej.
W homilii ks. Żarski zachęcił pracowników SC 
do naśladowania ich patrona, św. Mateusza. 
– Jeżeli tak jak św. Mateusz oprzemy swoje 
życie na Jezusie i jak on odpowiemy na po-
zytywnie na zaproszenie „Pójdź za mną”, to 
możemy być pewni tego, co najważniejsze: 
zaufania Bogu i rodzącym się z tego zaufania 
nadziei i miłości – powiedział.
Administrator diecezji polowej przypomniał 
historię i specyfikę działania Służby Celnej. 
Podkreślił, że choć Ewangelia wielokrotnie wy-
mienia celników jako ludzi chciwych i grzesz- 
nych, to Chrystus zawsze odnosił się do nich 
życzliwie.
Ks. Żarski zachęcił celników do postępowa-
nia zgodnie z kodeksem etyki i szczególne 
zwrócenie uwagi na: „postępowanie zgod-
nie z prawem, uczciwość i rzetelność”. – To 

są te wartości, które nigdy nie tracą na ak-
tualności, ale o które ciągle trzeba zabiegać 
– podkreślił.
We Mszy św. uczestniczył szef polskich cel-
ników, Jacek Kapica, który w imieniu funk-
cjonariuszy i pracowników SC podziękował 
ks. Żarskiemu za sprawowanie liturgii.
– Co roku z okazji święta Służby Celnej przy-
znajemy odznaczenia dla osób, które najbar-
dziej oddały się Służbie Celnej. W tym roku 
chcieliśmy nadać pierwszą odznakę po wejściu 
w życie nowej ustawy odznakę Zasłużony dla 
Służby Celnej Biskupowi Tadeuszowi Płoskie-
mu. Nie zdążyliśmy. To smutne, że nadajemy 
mu je pośmiertnie. Pozostanie w naszych myś- 
lach i w naszych sercach, bo był osobą bardzo 
ciepłą i serdeczną. Zawsze mogliśmy liczyć na 
jego gościnę i dobre słowo – powiedział.
Jacek Kapica przekazał na ręce ks. Żarskiego 
złotą odznakę Zasłużony dla Służby Celnej. 
Po Mszy św. celnicy złożyli kwiaty na grobie 
bp. Płoskiego i ks. Jana Osińskiego, znajdują-

cym się w kaplicy Lotników Katedry Polowej 
WP oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary 
katastrofy samolotu rządowego pod Smoleń-
skiem.
Polska administracja celna powstała 91 lat 
temu, ale instytucje celne tworzone były 
etapami, równolegle z odbudową państwa. 
24 lipca 1999 r. Sejm uchwalił ustawę o Służ-
bie Celnej.
Uchwałą zebrania plenarnego Episkopatu 
Polski z 19 października 2006 r. Duszpa-
sterstwo Służby Celnej zostało włączone do 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
W 2007 r. organizację pracy duszpasterzy 
w Służbie Celnej określono w porozumieniu 
między Ministerstwem Finansów a Delega-
tem KEP ds. Służby Celnej.
Prace duszpasterskie w każdej z 16 izb celnych 
pełni pięciu kapelanów, a na szczeblu minister-
stwa utworzono stanowisko dziekana Służb 
Celnych. Funkcję tę pełni ks. Marcin Iżycki.

Krzysztof Stępkowski
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Polscy celnicy przyznali pośmiertnie bp. Płoskiemu złotą odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”

Bólów ból
W najstarszym chińskim podręczniku sztuki wojny z VI w. p.n.e. mistrza Sun Tse moż-
na przeczytać następujące rady dotyczące skutecznej strategii podboju przeciwnika, 
niekoniecznie w drodze bezpośredniej konfrontacji zbrojnej: „Siejcie waśń i niezgody 
między obywatelami wrogiego kraju. Buntujcie młodych przeciwko starym. Ośmie-
szajcie tradycje waszych przeciwników”. Co ciekawe wskazania mistrza Sun Tse nadal 
są wykorzystywane w szkoleniu armii za naszą wschodnią granicą.

Doprawdy czy już zapomnieliśmy w szumie pro-
pagandowych haseł i medialnych manipulacji 
mądrość starożytnych Si vis pacem para bellum?
I wcale nie chodzi tu o nawoływanie do na-
kręcania spirali zbrojeń, ale o roztropność. 
Tak zwana „zgoda i pojednanie”, nieoparte na 
prawdzie, mądrości i doświadczeniu pokoleń 
zawsze były bezlitośnie wykorzystywane przez 
przeciwnika do skutecznego „rozbrojenia” du-
cha, znieczulenia sumień, a wreszcie osłabienia 
potencjału obronnego…
Chcemy być sobą – wyśpiewywała na koncertach 
młodzież polska lat 80. Do góry wyciągały się ręce 
ułożone w znak V. Wyraz buntu pokolenia Soli-
darności przeciw komunistycznemu kłamstwu 
i zniewoleniu. Tamto kłamstwo było preparowa-
ne tak prymitywnie, że łatwo je było zdemasko-
wać. Przyzwoici ludzie w czasie stanu wojennego 
za komuny wiedzieli, że w czasie Dziennika TV, 
bierze się psa i wychodzi na spacer. 
Na murach młodzi pokolenia Solidarności wypi-
sywali „TV kłamie” i słuchali Kaczmarskiego, żyjąc 
nadzieją, że „mury runą”. Młodzież broniła krzy-

ży w Miętnem, bo komuniści wydali zarządzenie 
zdjęcia ich ze ścian szkoły. Śp. bp Jan Mazur bro-
nił Krzyża i młodych przed represjami władz…
Minęło 30 lat. Pokolenie Solidarności posiwia-
ło, przygarbiło pod ciężarem życiowych trosk 
czy wręcz represji i prześladowań (mowa oczy-
wiście o tej części Solidarności, która została 
wykluczona z udziału w beneficjach pookrągło-
stołowych). Prawdziwi bohaterowie tamtych 
dni zostali nazwani oszołomami i ciemnogro-
dem i skazani na banicję we własnej Ojczyźnie, 
której oddali swoją lojalność, odwagę, miłość, 
żarliwość… Nie wszyscy doczekali się nawet 
słowa przepraszam, nie mówiąc o innym za-
dośćuczynieniu. Jakże smutne były tegoroczne 
obchody 30. lecia Solidarności…
W Wielki Czwartek, na 10 dni przed śmiercią 
na pokładzie Tupolewa, Annę Walentynowicz 
odwiedził znajomy z Solidarności. Pani Anna, 
zaniepokojona kierunkiem w jakim zmierza Jej 
ukochana Ojczyzna, zapytała go: „Co będzie 
z Polską? – W niedzielę Jezus zmartwychwsta-
nie – padła odpowiedź. To świadectwo złożone 

nad grobem Pani Anny na cmentarzu Srebrzy-
sko, gdzie spoczęła obok swojego męża Kazi-
mierza Walentynowicza.
„Gdyby wróg kazał Annie wybrać miejsce, 
w którym ma ją zabić, na pewno wybrałaby Ka-
tyń – mówił nad grobem Pani Anny Krzysztof 
Wyszkowski – Anna zginęła dlatego, że miała 
odwagę towarzyszyć prezydentowi Rzeczypos- 
politej w jego żądaniu, by Rosja uznała swoją 
nieprzedawnialną odpowiedzialność za mord na 
narodzie polskim, za zbrodniczy plan likwidacji 
państwa polskiego. Zginęła, razem ze swoim 
starym przyjacielem z Wolnych Związków Zawo-
dowych (Prezydentem Lechem Kaczyńskim), dla-
tego, że oboje byli wierni prawdzie o systemie 
sowieckiej antycywilizacji, która zniszczenie Pol-
ski uznawała za pierwszy krok w podboju całego 
świata. Zginęli dlatego, że Rosja nadal odmawia 
uznania swojej winy za katyńskie ludobójstwo”.
Dokąd zmierzasz, Polsko? – pyta nas już z tam-
tej strony Anna Solidarność, „tułacze dziecko”, 
jedna z ofiar Golgoty Wschodu, gdy widzi 
młodych pod Krzyżem na Krakowskim Przed-
mieściu. Młodych znieważających krzyż i siwe 
włosy pokolenia, które walczyło o wolność 
z krzyżem w ręku i sercu.
„Niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch 
zatruty to dopiero bólów ból” – śp. Biskup 
Tadeusz Płoski często cytował w swoich kaza-
niach Zygmunta Krasińskiego. 
Biskup Tadeusz, Pasterz, który tak troszczył się o 
zbawienie młodych – profetycznie ostrzegał…
Krzyż z puszek po piwie to apogeum tego bólu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W 71. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę…
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
– Stajemy dzisiaj przed tronem Matki Bo-
żej Hetmanki Żołnierza Polskiego, aby 
w 6. rocznicę powołania Nadwiślańskiego Od-
działu Straży Granicznej (NwOSG) prosić Ma-
ryję o wstawiennictwo u Pana i wypraszać dla 
nas wszystkich potrzebne łaski – powiedział 
na rozpoczęcie uroczystej celebry 10 września 
ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej. 
Mszę św. koncelebrował ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, Dziekan Straży Granicznej, ks. kmdr 
por. SG Ryszard Preuss, kapelan NwOSG, ks. 
inf. Józef Wójcik oraz ks. płk Marek Wesołow-
ski, kapelan BOR.
W Kaplicy Lotników Katedry Polowej WP, 
gdzie spoczywają: śp. Biskup Polowy WP gen. 
broni Tadeusz Płoski i jego sekretarz ks. płk 
Jan Osiński, złożono wieńce.
Po zakończeniu Mszy św., na Placu Krasiń-
skich, odbył się uroczysty apel, w czasie któ-
rego wręczono wyróżnienia i nagrody funk-
cjonariuszom SG.                                       AT

Afganistan
Ks. kpt. Rafał Kaproń, kapelan PKW Afganistan poświęcił 12 września proporzec 
VII zmiany PKW Afganistan. Proporzec ten został ufundowany ze składek żołnierzy 
dowództwa i sztabu VII zmiany PKW. Będzie obecny podczas uroczystości wojsko-
wych i świąt państwowych żołnierzy VII zmiany polskiego kontyngentu.
Ks. Kaproń odprawił w polskiej bazie w Ghazni Mszę św. w intencji polskich żołnie-
rzy służących w Afganistanie oraz śp. gen. Tadeusza Buka, poprzedniego Dowódcy 
Wojsk Lądowych, który zginął w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem. 
Wczoraj, 12 września w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej obchodzone było Święto Wojsk 
Lądowych.
– Niech pod tym sztandarem gromadzą się wszyscy którzy pragną służyć sprawie po-
koju – powiedział podczas poświęcenia sztandaru kapelan PKW Afganistan.
– Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę wiktorii polskiej husarii. Dzisiaj obchodzimy 
również kolejną rocznicę utworzenia Wojsk Lądowych, których oznaką rozpoznawczą 
jest właśnie husarskie skrzydło – powiedział podczas uroczystego apelu dowódca Pol-
skich Sił Zadaniowych gen. bryg. Andrzej Przekwas.
Dowódca Polskich Sił Zadaniowych życzył swoim podwładnym żołnierskiego szczęścia 
i bezpiecznego powrotu do rodzinnych domów.                                               KAI/rk

Marcinkowice
Kapłani, którzy w czasach PRL-u odbyli służbę wojskową, spotkali się 8 września na 
Mszy św. w Marcinkowicach. Przewodniczył jej biskup tarnowski Wiktor Skworc. 
W homilii mówił, że kandydaci do kapłaństwa trafiając do wojska poddawani byli 
indoktrynacji i wyjątkowo trudnej próbie wierności Chrystusowi i Kościołowi często 
„za cenę poniżenia, szargania ludzkiej godności i różnych form zastraszania”.
Przypomniał też, że w latach 1966-68 bł. ks. Jerzy Popiełuszko był alumnem – żołnie-
rzem w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Bp Skworc podkreślił też, że osobowość 
kapłańska musi być dla drugich wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogowskazem.
W spotkaniu uczestniczyło 33 kapłanów z trzynastu diecezji. Obecny był ks. Andrzej 
Urbański, generał salwatorianów, który przyjechał na to spotkanie z Rzymu, i biskup 
pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa. Do Marcinkowic przybyli także kapłani 
m.in. z archidiecezji krakowskiej, wrocławskiej, katowickiej, poznańskiej oraz diecezji 
opolskiej i tarnowskiej.
W 1959 r. po raz pierwszy powołano do wojska kleryków z seminarium w Kielcach. 
Miejsca specjalnych jednostek wojskowych dla kleryków istniały m.in. w miejscowo-
ściach takich jak Szczecin-Podjuchy i Bartoszyce. Ta praktyka władz komunistycznych 
zakończyła się 10 kwietnia 1980 roku w jednostce wojskowej w Bartoszycach, kiedy 
to pożegnano 101 alumnów – żołnierzy, którzy po sześciu miesiącach od wcielenia 
do służby zostali przedterminowo zwolnieni i mogli już bez przeszkód kontynuować 
formację do kapłaństwa w wyższych seminariach duchownych.                            KAI

Warszawa
Dwaj attaches wojskowi Republiki Włoskiej 
złożyli w dniu 13 września 2010 roku wizytę 
administratorowi diecezji wojskowej, ks. płk. 
Sławomirowi Żarski. Ks. Żarski przyjął płk. płk 
Maurizio Calissano, który kończy swoją misję 
w Polsce oraz rozpoczynającego swoją dzia-
łalność płk. Caludio Fazariego.
Włoscy oficerowie zwiedzili Katedrę Polową 
i wysłuchali krótkiego koncertu organowe-
go. Ks. Żarski oprowadził gości po świątyni. 
Goście z zainteresowaniem wysłuchali historii 
powstania Kaplicy Katyńskiej i umieszczonej 
w niej niedawno tablicy poświęconej ofiarom 
katastrofy smoleńskiej.
Na zakończenie wizyty ks. Żarski uhonorował 
kończącego swoją misję w Polsce płk Calis-
sano medalem pamiątkowym Ordynariatu 
Polowego WP. Ks. Żarski podziękował mu za 
uczestniczenie w uroczystościach religijno-
-patriotycznych. – Obecność przedstawicieli 
ambasad na wojskowych uroczystościach do-
daje im nie tylko splendoru, ale jest także wi-
docznym znakiem współpracy i przyjacielskiej 
więzi z naszymi sojusznikami – powiedział ks. 
Żarski.                                                       kes



 „Tu zawsze byliśmy wolni”.
 Jan Paweł II

foto: Jerzy Włudarczyk




