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„W Tobie, mój Boże, znajdę pokój wiec zny, 
Ty będziesz dla mnie niegasnąc ym świa tłem”. 

s. M. Imelda
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy Bracia i Siostry!
Przybywam tu z bazyliki św. Piotra, gdzie 
przewodniczyłem Mszy św. otwierają-
cej Zgromadzenie Specjalne dla Bliskiego 
Wschodu Synodu Biskupów. To niezwykłe 
posiedzenie synodalne, które potrwa dwa 
tygodnie, zgromadziło w Watykanie paste-
rzy Kościoła, żyjącego w regionie bliskow-
schodnim w rzeczywistości wyjątkowo 
zróżnicowanym: na tych ziemiach bowiem 
jeden Kościół Chrystusowy wyraża się w ca- 
łym bogactwie swych starożytnych trady-
cji. Temat, na którym się skupimy, brzmi: 
„Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: 
wspólnota i świadectwo”. W krajach tych 
bowiem, naznaczonych niestety głębokimi 
podziałami i zranionych starymi konflikta-
mi, Kościół jest wezwany do bycia znakiem 
i narzędziem jedności i pojednania, na 
wzór pierwszej wspólnoty jerozolimskiej, 
w której „jeden duch i jedno serce ożywiało 
wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Zadanie 
to jest trudne, od chwili, gdy chrześcija-
nie Bliskiego Wschodu znajdują się często 
w trudnych do zniesienia warunkach za-
równo w wymiarze osobistym i rodzin-
nym, jak i jako wspólnota. Nie powinno to 
jednak zniechęcać: to właśnie w tym kon-
tekście jako coraz bardziej niezbędne i pa-
lące staje się trwałe przesłanie Chrystusa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(Mk 1,15). Podczas mej ostatniej wizyty na 
Cyprze wręczyłem „instrumentum laboris” 
tego zgromadzenia synodalnego; teraz, 
gdy się rozpoczęło, wzywam wszystkich 
do modlitwy, aby upraszać u Boga obfite-
go rozlania darów Ducha Świętego.
Październik nazywany jest miesiącem ró-
żańcowym. Chodzi o „intonację ducho-
wą”, nadaną przez liturgiczne wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 
obchodzone 7. dnia. Zostaliśmy więc wez- 
wani do zdania się na prowadzenie przez 
Maryję w tej prastarej i ciągle nowej modli-
twie, która jest Jej szczególnie droga, pro-
wadzi nas bowiem wprost do Jezusa, uzu-
pełniona w swych tajemnicach zbawienia – 

radosnych, świetlistych, chwalebnych i bo- 
lesnych. Za czcigodnym Janem Pawłem II 
(por. list apostolski „Rosarium Virginis Ma-
riae”), chciałbym przypomnieć, że różaniec 
jest modlitwą biblijną, całkowicie przesiąk-
niętą Pismem Świętym. Jest to modlitwa 
serca, w której powtarzanie „Zdrowaś Ma-
rio” ukierunkowuje myśl i uczucie ku Chrys- 
tusowi, staje się zatem ufnym błaganiem 
Matki Jego i naszej. Jest to modlitwa, która 
pomaga rozważać Słowo Boże i przyswajać 
wspólnotę eucharystyczną na wzór Maryi, 
która strzegła w swym sercu wszystkiego, 
co Jezus czynił i mówił oraz samej jego 
obecności.
Drodzy przyjaciele, wiemy, jak bardzo Ma-
ryja Panna jest kochana i czczona przez na-
szych braci i siostry z Bliskiego Wschodu. 
Wszyscy widzą w Niej Matkę troskliwą, blis- 
ką każdemu cierpieniu i Gwiazdę nadziei. 
Jej wstawiennictwu powierzmy zgroma-
dzenie synodalne, które dzisiaj się otwiera, 
aby chrześcijanie tego regionu umacniali 
się we wspólnocie i dawali wszystkim świa-
dectwo Ewangelii miłości i pokoju.
Po wygłoszeniu rozważań Ojciec Święty 
pozdrowił zgromadzonych na Placu św. 
Piotra kolejno po włosku, francusku, an-
gielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugal-
sku i po polsku. W naszym języku papież 
powiedział:
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Pola-
ków. Dziś w Polsce po raz dziesiąty jest ob-
chodzony Dzień Papieski. W tym roku jego 
mottem jest „Odwaga świętości”. Modlę 
się, aby wszyscy wierzący, w mocy Ducha 
Świętego, mężnie kroczyli ewangeliczną 
drogą prawdy i miłości, jaką wskazywał 
Jan Paweł II. Jestem wdzięczny za modlitwy 
w mojej intencji. Dziękuję też za duchowe 
i materialne wsparcie edukacji młodzieży 
w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia. Niech 
Bóg wam błogosławi!

Benedykt XVI, Watykan 
10 października 2010 r.

Wspólnota i świadectwo 17 października – XIX Niedziela Zwykła 
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”. 
(Łk 18, 7) 
W przypowieści o sędzim i wdowie Jezus za-
pewnia, że Bóg stale nas słucha i wysłuchuje, 
ale żąda od nas wytrwałości w modlitwie, 
więcej pewnej nieustępliwości. Taka modlit- 
wa jest ogromnie skuteczna. Musimy na mo-
dlitwie nieustannie „z Bogiem się mocować” 
i wtedy będziemy z pewnością wysłuchani. Je-
żeli niesprawiedliwy sędzia wysłuchuje wdo-
wę tylko dlatego, aby się jej wreszcie pozbyć, 
to tym bardziej Bóg, który jest miłosierny, wy-
słucha swoich wybranych. Zaufajmy Mu! 

18 października – Święto św. Łukasza 
Ewangelisty
„Powiedział do nich: Żniwo wprawdzie wiel-
kie, ale robotników mało; proście więc Pono 
żniwo, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo”. (Łk 10, 2)
Święty Łukasz w tym miejscu wprowadza 
opowiadanie o wysłaniu 72 uczniów, aby 
zaznaczyć, że droga Jezusa nie kończy się 
w Jerozolimie, ale jest przedłużona do 
wszystkich narodów świata. Wszędzie tam, 
dokąd docierają uczniowie, głoszą Ewange-
lię i udzielają sakramentów, przychodzi sam 
Jezus. Miejscem spotkania się Boga z ludźmi 
jestem także ja i ty drogi bracie i siostro, bo 
dziś Chrystus posyła właśnie nas. Czy jednak 
mamy świadomość jak duża odpowiedzial-
ność spoczywa na nas w wypełnianiu tak 
wielkiej misji? 

24 października – XXX Niedziela Zwykła
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższo-
ny”. (Łk 18, 14b) 
Kto się przed Bogiem przyznaje do swej grzesz-
ności, oddaje się w ręce Boga miłosiernego. 
Kto się uniża, ten będzie wywyższony. Kto się 
zaś wywyższa, temu towarzyszy strach, żeby 
nie upaść, żeby nie odkryć swoich słabości. 
Bóg nie przekreśla, ani nie potępia pobożno-
ści faryzeuszy, ich wysiłków i dobrych uczyn-
ków. Pragnie jednak, aby uczynki były wypeł-
nieniem „potrzeby serca”, a nie Prawa. Chce 
nas nauczyć postawy służby i pokory, bowiem 
wszystko, co czynimy jest dziełem łaski. 

31 października – XXXI Niedziela Zwykła
„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszu-
kać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19, 1-10) 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przyjmuje Za-
cheusza, jak ojciec marnotrawnego syna. 
Swą radość Jezus wyraża w słowach: „Dziś 
zbawienie stało się...”. Tymi słowami Jezus 
ukazuje swą miłość do wszystkich ludzi, także 
do grzeszników. My również często gubimy 
się na drogach naszego życia. Pozwólmy Je-
zusowi się odnaleźć i doprowadzić do celu, 
jakim jest zbawienie.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAZDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą 
zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną i niezby-
walną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla 
dobra ludzkości.
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Słowa Wielkiego Papieża, naszego rodaka, 
stają się wielką zachętą w kontekście roz-
poczętego miesiąca, który poświęcony jest 
Maryi Królowej Różańca Świętego. 
Różaniec w pierwszej kolejności oznacza 
sposób modlitwy, po drugie zaś, jest to 
„narzędzie” do odmawiania tej modlitwy, 
czyli sznur paciorków odpowiednio podzie-
lonych, na których liczy się wypowiadane 
formuły. Taka forma modlitwy różańcowej, 
jaką mamy dziś, kształtowała się przez całe 
wieki istnienia Kościoła. Najnowszą zmianę 
w odmawianiu modlitwy różańcowej wpro-
wadził Jan Paweł II. W 2002 r. ogłosił on list 
apostolski „O Różańcu Świętym”, w którym 
ukazał i potwierdził wartość tej modlitwy, 
zachęcił do jej praktykowania, a także wpro-
wadził nowe tajemnice, które nazwał tajem-
nicami światła. 
Modlitwa ta bardzo rozwinęła się w średnio-
wieczu, które odznaczało się niezwykłym 
nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy też 
pojawił się zwyczaj odmawiania 150 „Zdro-
waś”, co było inspirowane Psałterzem, który 
liczy 150 psalmów. Dlatego też mówiono 
o „psałterzu Maryi”. Mniej więcej od XII w. 
znany jest zwyczaj przeplatania modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo” z „Ojcze nasz”. Nadanie 
tej modlitwie nazwy „różaniec” nie jest łat- 
we do wyjaśnienia, choć wiadomo z całą 
pewnością, że róża od bardzo dawna jest 
symbolem Matki Bożej. Być może wpływ 
miał tu istniejący w średniowieczu zwyczaj 
przyozdabiania głowy wieńcem z kwiatów. 
Wieniec ten w niektórych językach nazywa-
no właśnie „różańcem”. Wyjaśnienie może 
przynosić pewna XIII-wieczna legenda. 
Otóż ten świecki zwyczaj ozdabiania gło-
wy przeniesiono też na Maryję. Legenda 
opowiada o pewnym bardzo leniwym mło-
dzieńcu. Jedynym dobrem, jakie czynił było 
to, że każdego dnia splatał wieniec, którym 
przyozdabiał figurę Maryi. Dotknięty łaską 
wstąpił do zakonu. Jednakże nie mogąc 
w klasztorze codziennie zbierać kwiatów na 
wieniec, zaprzestał swojego zwyczaju. Było 
mu tego żal i już zamierzał opuścić klasztor, 
ale pewien stary mnich udzielił mu takiej 

rady: „Jeśli chcesz życiem nowym cieszyć 
Maryję, ze szlachetnych czynów wianek 
w każdy dzień niech dostanie. Wplataj weń 
słowa chwały (...) po pięćdziesiąt Zdrowaś 
Maryja codziennie będziesz odmawiać. To 
już będzie cały wieniec, który ona bardziej 
ceni niźli lilie, niźli róże”.
Przez długi czas powstanie różańca koja-
rzono z postacią św. Dominika, który miał 
go „otrzymać” od samej Matki Bożej pod-
czas objawienia. Skoro jednak, jak widać, 
różaniec powstawał przez wieki, to nie 
sposób przypisać go jednemu człowieko-
wi. Niewątpliwie św. Dominik i jego bracia, 
którzy jako wędrowni kaznodzieje prze-
mierzali świat, ogromnie przyczynili się do 
rozpowszechnienia tej modlitwy. W 1569 r. 
papież Pius V – dominikanin – specjalnym 
dokumentem nadał różańcowi formę, 
która przetrwała aż do naszych czasów. 
Wydawać się może, że różaniec jest modli-
twą wyłącznie maryjną i rzeczywiście często 
tak jest pojmowany. W istocie jednak, w jej 
centrum stoi Chrystus, Jego miłość, któ-
rą nas do końca umiłował. To prawda, że 
gdy odmawiamy różaniec, to Maryja uczy 
nas odkrywać i rozumieć Boże tajemnice. 
W Ewangelii czytamy: „Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu” (Łk 2,19) – „wszystkie te sprawy” czy-
li słowa i czyny Jezusa. Modląc się na różań-
cu, stajemy się jakby naśladowcami Maryi. 
Ewangelia stopniowo wnika w obieg myśli 
człowieka, umacniając jego wiarę i przybli-
żając do Boga. W tej modlitwie Maryja jest 
z jednej strony orędowniczką, z drugiej zaś, 
jako jedna z nas, tą, która już doszła do peł-
nego zjednoczenia z Bogiem; jest potwier-
dzeniem i gwarancją Bożych obietnic i źró-
dłem naszej nadziei – my zmierzamy tam, 
dokąd Ona już doszła. 
Różaniec jest modlitwą dwuwarstwową. 
Specyficzna technika modlitewna, która 
polega na powtarzaniu pacierzy, jest przy-
gotowaniem serca i umysłu do rozważania 
najważniejszych wydarzeń z życia Chrystu-
sa i Jego Matki, które zarazem są dziejami 
naszego zbawienia. Rytm i melodyka słów 

w różańcu nieustannie podtrzymują więź 
z Bogiem, pozwalają w skupieniu rozważać 
tajemnice, budzą pragnienie głębszej wiary 
i otwierają człowieka na łaskę Bożą.
W sortowni ubrań więziennych obozu Da-
chau upadł na posadzkę różaniec. Obecny 
tam esesman rozgniewał się, zaczął obrzu-
cać obelgami stan duchowny. – To oszuści, 
obłudnicy, co innego głoszą, a co innego ro-
bią. Zaraz wam to udowodnię – powiedział 
do więźniów. – Pierwszy lepszy ksiądz, któ-
rego tu sprowadzę, podepcze te „koraliki”. 
Strach padł na obecnych. Esesman wrócił. 
Obok niego szedł młody więzień. – Ktoś ty? 
– Jestem księdzem. – A to co jest? – wskazał 
hitlerowiec na podłogę. – To jest różaniec 
Matki Bożej. – Podepcz go, inaczej zatłukę 
cię na śmierć. – Nigdy tego nie zrobię – od-
powiedział ksiądz. Posypały się ciosy pięścią 
i kolbą karabinu. Ofiara po chwili upadła 
z jękiem na posadzkę. Wściekły ze złości 
oprawca wskoczył na leżącego, skakał po 
całym ciele. Ksiądz konał. Po kilku godzinach 
cierpień umarł. Ostatnie jego słowa były dla 
pozostałych więźniów testamentem: – Nie 
wyprę się Matki Bożej.
Jan Paweł II kończy swój list apostolski o ró-
żańcu „Rosarium Virginis Mariae” gorącym 
wezwaniem: „Modlitwa tak łatwa, a rów-
nocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, 
by wspólnota chrześcijańska ponownie ją 
odkryła”. Dziś potrzeba Kościołowi, Polsce 
i światu ludzi, którzy będą świadkami wiary 
i modlitwy różańcowej – prostej modlitwy, 
a zarazem głębokiej. Takich świadków, jak 
ów kapłan z obozu koncentracyjnego. Ró-
żaniec, ta wspaniała broń, jaka została dana 
w ręce człowieka w walce z wszelkim złem. 
Zło staje się bezradne w świetle modlitwy 
różańcowej. 

Ks. kpt. Krzysztof Kara

„Bądźcie wytrwali w odmawianiu różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaci-
szu naszych rodzin. Modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, rozgrze-
je płomień domowego ogniska, umocni nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki 
pokój i radość Chrystusa, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał”. 

   Sługa Boży Jan Paweł II

Różaniec
modlitwa pełna prostoty
i wielkiej głębi
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Człowiek, który pamięta, kocha
Michów: odsłonięcie tablicy upamiętniającej biskupiego sekretarza – ks. płk. Jana Osińskiego

Eucharystię poprzedziła Koronka do Miłosier-
dzia Bożego. Dr Andrzej Bulzak, dyrektor Liceum 
w Michowie, w czasach kiedy uczęszczał do nie-
go ks. płk Osiński, odczytał życiorys tragicznie 
zmarłego kapelana.
– Pamięć jest pierwszym i podstawowym przeja-
wem miłości – mówił w homilii ks. Żarski. Dodał, 
że „człowiek, który nie pamięta – nie kocha”. 
– To właśnie ta pamięć o naszym współbracie 
sprowadziła nas do tej parafialnej świątyni, po-
szliśmy jego śladami – podkreślił.
Administrator diecezji wojskowej powiedział, że 
odsłonięta tablica jest kolejną pamiątką „trud-
nego i mrocznego, bo niewyjaśnionego jeszcze 
dramatu”. – Bogu dzięki, że przejawów pamięci 
o 10 kwietnia 2010 roku jest tak wiele, powsta-
ły, powstają i będą jeszcze stawiane w Ojczyźnie 
naszej krzyże, tablice i kapliczki chroniące przed 
zapomnieniem ofiary 96 Polaków, którzy odda-
li swoje życie w walce o przywrócenie pamięci 
w Europie i na świecie o zamordowanych w Katy-
niu – powiedział. Dodał, że już „nie tylko Katyń, 
ale i Smoleńsk staje się pamiątką tego mordu”. 
Ks. Żarski wyraził ubolewanie, że miejsca pamię-
ci o katastrofie samolotu rządowego często stają 
się przedmiotem aktów wandalizmu i profana-
cji. – Bolą profanacje krzyży i tablic. Bolą – tak po 
ludzku – kłamstwo, manipulacja i zaniedbania, 
chęć zapomnienia o patriotach, którzy zginęli 
10 kwietnia – powiedział.
Zwracając się do mieszkańców Michowa powie-
dział: – Proszę Was, niech nie tylko ta kamienna 

tablica świadczy o 
ks. płk. Janie Osiń-
skim, Wy bądźcie tą 
pamiątką, bądźcie 
czytelną tablicą uka-
zującą wiarę nadzieję i miłość – zaapelował.
Mszę św. z bp. Ryszardem Karpińskim i ks. 
Sławomirem Żarskim koncelebrowało liczne 
grono kapelanów Ordynariatu Polowego oraz 
archidiecezji lubelskiej. W uroczystościach od-
słonięcia tablicy poza rodziną i przyjaciółmi 
ks. Jana uczestniczyli wysłannicy BBN i MON, 
władze samorządowe, przedstawiciele wojska, 
pracownicy Kurii Polowej WP, młodzież z mi-
chowskich szkół, sąsiedzi i mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości. Przy ołtarzu stanęły poczty 
sztandarowe dęblińskiej Szkoły Orląt, szkół 
i organizacji kombatanckich, kolejowych i stra-
żackich.
– Obecność tak wysokich przedstawicieli Woj-
ska Polskiego na tej uroczystości jest wspaniałą 
odpowiedzią na medialne dyskusje o tym, czy 
potrzebni są kapelani w wojsku, czy potrzebni 
w szpitalach, czy potrzebna jest nauka religii 
w szkołach, czy potrzebni jesteśmy my, duchow-
ni – powiedział bp Karpiński. 
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. 
bryg. Stanisław Koziej przesłał na ręce Mamy 
ks. Osińskiego list, w którym podkreślił, że tra-
gicznie zmarły kapelan „służył Ojczyźnie jako 
żołnierz, a jako kapelan dla wielu żołnierzy był 
przewodnikiem i autorytetem moralnym, jako 

kapłan spinał słowem 
wiedzy i wiary, czym 
budował most między 
rzeczywistością fizycz-
ną i duchową”. 
Gen. Grudziński, który 
z racji pełnionych funk-
cji często miał okazję 
spotykać się z ks. Ja-
nem podkreślił, że wie-
le obecnych osób przy-
jechało do Michowa 
nie z obowiązku, ale 
z potrzeby serca. – Ja-
nek, mimo młodego 
wieku zaskarbił sobie 
wielu przyjaciół wśród 
ludzi: kolegów, przeło-
żonych i podwładnych 
– powiedział.

– Bogu dzięki, że przejawów pamięci o 10 kwietnia 2010 roku 
jest tak wiele. Powstały, powstają i będą jeszcze stawiane 
w Ojczyźnie naszej chroniąc przed zapomnieniem – powie-
dział 3 października podczas Mszy św. w kościele p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Michowie (woj. lubelskie) ks. płk Sławo-
mir Żarski, administrator diecezji wojskowej. Podczas Mszy 
św. odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca 
postać pochodzącego z Michowa, ks. płk. Jana Osińskiego, 
osobistego sekretarza śp. bp. polowego Tadeusza Płoskie-
go, jednej z 96 ofiar katastrofy samolotu rządowego. Eu-
charystii przewodniczył bp pomocniczy archidiecezji lubel-
skiej Ryszard Karpiński, z którego rąk ks. Osiński otrzymał 
w 1989 roku sakrament bierzmowania.

Odczytane zostały listy od Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej. Słowa skierowa-
li także przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele przyjaciół rodziny Osińskich oraz 
proboszcz parafii, ks. Jan Brodziak.
Wykonaną z czarnego granitu tablicę ufundował 
ks. Waldemar Sierpiński. Jej odsłonięcia dokonali 
mama ks. Jana – Stanisława, siostry, fundator 
oraz przedstawiciele BBN i ministra ON. Aktu 
poświęcenia tablicy dokonał ks. płk Sławomir 
Żarski. Przy tablicy złożone zostały kwiaty i za-
palono znicze. Odczytany został także wiersz 
dedykowany kapelanowi.
Na tablicy widnieje portret ks. Osińskiego oraz 
orzeł Sił Powietrznych RP. Znajduje się też na-
pis: ŚP. KSIĄDZ PUŁKOWNIK JAN OSIŃSKI/1975-
-2010/SEKRETARZ BISKUPA POLOWEGO WOJ-
SKA POLSKIEGO/SYN TUTEJSZEJ PARAFII/ZGINĄŁ 
W KATASTROFIE LOTNICZEJ/POD SMOLEŃSKIEM 
W DNIU 10 IV 2010 R.
Na tablicy umieszczone zostało także następu-
jące epitafium: Tułaczka moja już dobiegła kre-
su,/Dla moich oczu słońce ziemi zgasło,/W Tobie 
mój Boże, znajdę pokój wieczny,/Ty będziesz dla 
mnie niegasnącym światłem. /s. M. Imelda/. Ta-
blica znajduje się na prawo od głównego wejścia 
do kościoła.
Ks. Osiński pełnił funkcję sekretarza Bp. Płoskie-
go od 15 listopada 2004 roku. Sprawował także 
funkcję Korespondenta Ordynariatu Polowego 
WP dla Radia Watykańskiego, kapelana Wojsko-
wego Wymiaru Sprawiedliwości, kapelana WSI, 
wicekanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego 
i Kapelana 1. Bazy Lotniczej w Warszawie, a tak-
że Naczelnego Kapelana Straży Ochrony Kolei 
oraz Kapelana Komendy Głównej Straży Ochro-
ny Kolei w Warszawie.
W 2009 roku został powołany przez bp. Tade-
usza Płoskiego w skład Komisji Głównej Synodu, 
jako zastępca Sekretarza Generalnego Synodu 
w Sekretariacie Synodu Ordynariatu Polowego 
w Polsce. Zginął z bp. Płoskim i 94 uczestnika-
mi uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, w katastrofie samolotu pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 roku.

Krzysztof Stępkowski

i mił ść – zaapelował
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Dęby Pamięci w Warszawie-Wesołej
Uroczystą Mszą św. w parafii garnizonowej, której prze-
wodniczył kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot, roz-
poczęły się 2 października uroczystości upamiętnienia ofiar 
zbrodni katyńskiej sprzed 70 laty oraz ofiar tegorocznej, 
straszliwej tragedii, która 10 kwietnia rozegrała się na zie-
mi smoleńskiej. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali: ks. 
ppłk Piotr Majka, proboszcz miejscowej parafii, ks. Marek 
Kiedrowicz, kapelan X Międzynarodowego Motocyklowe-
go Rajdu Katyńskiego oraz ks. Tomasz Denicki, uczestnik 
rajdu. 

„Dzisiaj sadząc dąb pamięci dla kpt. Euge-
niusza Piotrowskiego, jednej z ofiar zbrod-
ni katyńskiej, sadzimy też inne dęby, bo nie 
możemy nie pamiętać o wszystkich tych, 
którzy zginęli na tragicznym polu chwały, 
na tym spod smoleńskiego nieba (...). Mamy 
w pamięci wszystkich, ale dziś, tutaj, pa-
miętamy w sposób szczególny o Biskupie 
Polowym gen. broni Tadeuszu Płoskim i jego 
sekretarzu ks. płk. Janie Osińskim” – mówił 
w homilii ks. płk Stanisław Gulak, Dziekan 
Sił Specjalnych. 
„Księdza Biskupa wszyscy dobrze znaliśmy; 
tu w tej Świątyni wspólnie wbudowywa-
liśmy kamień węgielny, był z wizytą wiele 
razy zapraszany przez ks. proboszcza Piotra 
Majkę, bywało, że towarzyszył mu ks. płk 
Jan (...). Pamięć o nich wcale nie zamyka nas 
w świecie grobów i katafalków, ale kieruje 
nasze serca i umysły ku dojrzalszej przyszło-
ści...” – powiedział kapłan. 

Na zakończenie podkreślił: „Na tym polega 
wielkość człowieka, że wyrastając z okreś- 
lonych korzeni, nie odcina się od nich, nie 
wstydzi się ich, gdyż wie, że bez nich umrze. 
Wiedzieli to nasi bohaterowie, wiedzieli 
to nasi bracia, których dziś wspominamy 
i przywołujemy. Oni byli jak te dęby, które 
zapuszczają korzenie i tworzą dobry styl ży-
cia, umiejąc pić soki korzeni tradycji, domu 
i Ojczyzny”. 
W świątyni wojskowej zgromadzili się licznie 
uczestnicy tegorocznego rajdu katyńskiego, 
którzy złożyli kaski u stóp ołtarza. Przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Międzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Katyński, Leszek Rysak, pod-
kreślił w krótkim wystąpieniu: „Dzisiaj, po 
70 latach, możemy pełnym głosem mówić 
o zbrodni katyńskiej. Od kilku lat wspaniała 

inicjatywa upa-
miętnienia tych, 
którzy zostali za-
mordowani spra-
wia, że sadzimy 
dęby katyńskie. 
Pamiętajmy, że 
tak do końca wszystkich tych nazwisk jesz-
cze nie znamy, możemy te dęby poświęcić 
tym, których nazwiska zostały odnalezione, 
gdzie zostało potwierdzone, że to właśnie 
oni wiosną 1940 r. z rąk sowieckich katów 
ponieśli śmierć”. 
Po zakończonej Eucharystii dzieci z para-
fii garnizonowej zaprezentowały program 
słowno-muzyczny, poświęcony zbrodni ka-
tyńskiej. 
W uroczystości sadzenia dębów pamięci 
i poświęcenia tablic pamiątkowych przy 
świątyni wojskowej uczestniczyła najbliższa 
rodzina śp. kpt. Piotrowskiego oraz wszyscy 

przybyli goście 
wraz z przedsta-
wicielami władz 
dzielnicy Warsza-
wa-Wesoła. 
Dąb pamięci po-
święcony Bisku-
powi Polowemu 
posadził kanclerz 
Kurii Polowej ks. 
kmdr Leon Szot. 
Kapłan dokonał 
uroczystego po-
święcenia tablic 
pamiątkowych. 
Oprawę uroczy-
stości tworzyła 
Kompania Repre-

zentacyjna 1. Warszawskiej Brygady Pan-
cernej z Wesołej. Odczytano Apel Pamięci, 
a Kompania oddała salwę honorową na cześć 
ofiar. Podniosły nastrój tworzyła także Orkie-
stra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod 
dowództwem mjr. Artura Czereszewskiego 
oraz obecność pocztów sztandarowych. 

*** 
Parafia wojskowa pw. św. Andrzeja Boboli 
w Warszawie-Wesołej włączyła się w ogól-
nopolską akcję „Katyń. Ocalić od zapomnie-
nia”. W ramach akcji w parkach, na skwe-
rach, terenach przykościelnych zostanie po-
sadzonych 21.857 dębów, symbolizujących 
ofiary zbrodni katyńskiej w 70. rocznicę jej 
dokonania. Jeden dąb symbolizuje jedno na-
zwisko z listy katyńskiej. 
Proboszcz parafii, ks. ppłk Piotr Majka pod-
kreślił, że sadząc także dwa dęby upamięt-
niające śp. Biskupa Polowego WP Tadeusza 
Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego, jego 
sekretarza chcą „w ten symboliczny sposób 
wyrazić szacunek i pamięć o bliskich nam Bi-
skupie Płoskim i księdzu Janie. Zależy nam, 
żeby trwale włączyć pamięć o nich w tożsa-
mość naszej parafii wojskowej”. 
Organizatorami programu są burmistrz Zbi-
gniew Piotrowski oraz Rada Miasta i Gminy 
Radzymin, ks. proboszcz Stanisław Kuć i Pa-
rafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzymi-
nie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk. pil. 
Mariana Pisarka oraz Stowarzyszenie Para-
fiada im. św. Józefa Kalasancjusza. 
Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach 
– ofiarach zbrodni katyńskiej – organizato-
rzy akcji pragną uświadamiać uczestnikom 
i realizatorom projektu trwałość przekazu 
pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. 
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”.

    at
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Zakończenie Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
Mszą św. w Katedrze Polowej, złożeniem wieńców i modlitwą przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza zakończył się 2 października Motocyklowy Rajd Katyński. Liturgii przewodniczył 
ks. prał. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, który  wygłosił Słowo 
Boże do uczestników rajdu. Rajd Katyński trwał od 28 sierpnia do 18 września br. Ducho-
wym opiekunem Rajdu – Pielgrzymki był franciszkanin, o. Marek Kiedrowicz.

Na zakończenie podkreślił Na tym polega zentacyjna 1. Warszawskiej Brygady Pan
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Przezwyciężanie ponurego dziedzictwa
Charków-Piatichatki: upamiętniono 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

We Mszy św. odprawionej przez biskupa 
charkowsko-zaporoskiego Mariana Buczka, 
wzięli udział m.in. prezydent Polski Bro-
nisław Komorowski oraz premier Ukrainy 
Mykoła Azarow. Prezydent Ukrainy Wiktor 
Janukowycz nie mógł wziąć udziału w uro-
czystości, gdyż przebywa obecnie na sesji 
ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Komorowski 
został powitany oklaskami przez członków 
Rodzin Katyńskich. Najpierw prezydent i pre-
mier złożyli wieńce przy pomniku sowieckich 
ofiar stalinizmu. Zabrzmiały salwy armatnie. 
Odegrano również hymn Ukrainy. Odbyły się 
prawosławne modlitwy w intencji ofiar tota-
litaryzmu. Przewodniczył im biskup Onufry, 
biskup pomocniczy metropolity charkow-
skiego Patriarchatu Moskiewskiego Nikode-
ma. Towarzyszył mu bp Jerzy (Pańkowski), 
Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.
Przed Mszą św. w polskiej części cmentarza 
odegrano hymn narodowy. Głos zabrał Bro-
nisław Komorowski. Oddał hołd zamordo-
wanym przed 70 laty, jak również tym, którzy 
przyczynili się do wygrania „bitwy o pamięć” 
o tej zbrodni, zwłaszcza Januszowi Krupskie-

mu, Januszowi Kurtyce i Andrzejowi Skąp-
skiemu. Wyraził nadzieję na otwarcie czwar-
tego cmentarza związanego ze zbrodnią 
katyńską w Bykowni pod Kijowem. Chciałby 
on, aby te cztery cmentarze upamiętniały nie 
tylko zbrodnię, ale i wspólny los narodów 
w czasie systemu totalitarnego. 
Głos zabrał również premier, Mykoła Azarow. 
Zapewnił, że cały naród Ukrainy podziela ból 
narodu polskiego. Podziękował Bronisławo-
wi Komorowskiemu za jego osobisty wkład 
w otwarcie cmentarza w Charkowie, gdy był 

ministrem obrony narodo-
wej RP. Przemówiła również 
Ewa Gruner-Żarnoch z Fe-
deracji Rodzin Katyńskich, 
której ojciec pochowany 
jest w Piatichatkach. Przy-
pomniała, że 4 kwietnia br. 
premier Rosji Władymir Pu-
tin publicznie przyznał, iż 
oficerowi polscy zostali za-
mordowani przez NKWD. 
Podczas Mszy św. odprawianej z ceremonia-
łem wojskowym psalm odśpiewano po ukra-
ińsku, choć cała liturgia sprawowana była po 
polsku. Ewangelię odczytał ks. płk. Sławomir 
Żarski, administrator Ordynariatu Polowego.
W homilii wygłoszonej po polsku i ukraińsku 
bp Marian Buczek podkreślił, iż wojny rozpo-
czynają się w sercach ludzkich. Dlatego po-
winniśmy w swoich sercach budować twier-
dze pokoju, kto bowiem ma Boży pokój, nie 
podniesie ręki na człowieka – stwierdził. Kaz- 
nodzieja zaznaczył, że geneza zbrodni ka-
tyńskiej sięga Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 
która powstrzymała ateizm na granicach 

związku Sowieckiego. Spoczywający w Piati-
chatkach polscy generałowie walczyli wcze-
śniej w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku. Bp Buczek przypomniał, że ziemia char-
kowska była w latach trzydziestych ziemią 
krwawą, gdzie pomordowano rzesze ludzi 
różnych narodowości i wyznań tylko dlate-
go, że chcieli żyć w wolności. Zauważył, że 
zgoda między narodami musi być budowana 
na prawdzie i przekroczeniu ran zadanych 
przez wyrządzone w przeszłości zło. Obecne 
pokolenie – jego zdaniem – nie odpowiada 

Na polsko-ukraińskim cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie-
-Piatichatkach odbyły się 25 września uroczystości upamiętniające 
70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Spoczywa tam 4329 polskich ofice-
rów z obozu jenieckiego w Starobielsku.

za winy swoich przodków. Polska i Ukraina 
powinny pokazać Europie, że można sobie 
przebaczyć i tworzyć jedność – mówił or-
dynariusz charkowsko-zaporoski. Zaznaczył 
równocześnie, że nie czujemy żalu do całego 
narodu rosyjskiego za zbrodnię katyńską, tyl-
ko do bezpośrednich jej sprawców.
Po Mszy św. odśpiewano hymn „Boże coś 
Polskę”. Modlitwy w intencji spoczywają-
cych w Piatichatkach odmówili prawosławny 
ordynariusz wojskowy, bp Jerzy Pańkowski, 
ks. Wiesław Żytek z ewangelickiego dusz-
pasterstwa wojskowego oraz imam Tomasz 
Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP. Następnie odbył się apel 
poległych. Po czym prezydent Komorowski, 
premier Azarow i przedstawiciele Rodzin Ka-
tyńskich oraz innych polskich instytucji cywil-
nych i wojskowych złożyli wieńce pod ścianą 
z nazwiskami polskich oficerów. Opuszcza-
jąc cmentarz Bronisław Komorowski zapalił 
znicze przy tablicy z nazwiskiem kpt. Jakuba 
Wajdy, ojca reżysera Andrzeja Wajdy, autora 
filmu „Katyń”.
Wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia 
węgielnego pod budowę polsko-ukraińskie-
go cmentarza ofiar totalitaryzmu odbyło się 
27 czerwca 1998 r. z udziałem prezydentów: 
Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukra-
iny – Leonida Kuczmy. W homilii podczas od-
prawionej wówczas Mszy św. biskup polowy 
Sławoj Leszek Głódź powiedział, że wspólny 
cmentarz w charkowskim lesie może stać się 
ważnym, symbolicznym miejscem polsko-
-ukraińskiego pojednania. Kamień węgielny 
ufundowany przez Stowarzyszenie Rodziny 
Katyńskich z Opolszczyzny, pobłogosławił w 
Watykanie papież Jan Paweł II.
Cmentarz otwarto 17 czerwca 2000 r. 
W uroczystości wzięli udział premierzy: Polski 
– Jerzy Buzek i Ukrainy – Wiktor Juszczenko. 
Uroczystą Mszę św. odprawił wówczas na 
terenie nekropolii bp Sławoj Leszek Głódź. 
– Pragniemy, aby ten cmentarz stał się miej-
scem spotkania naszych narodów w duchu 
prawdy i miłości – powiedział hierarcha 
w homilii.

pb (KAI) / oprac. kes

mu, Januszowi Kurtyce i Andrzejowi Sk zwi zku Sowieckiego. Spoczywaj cy w Piati

w. odprawianej z ceremonia za winy swoich przodków. Polska i Ukraina 
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Katedra Polowa
„Bóg wybiera spośród kierowanych próśb 
te, które są dla nas najlepsze – powiedział 
w homilii prymas-senior. Tego doświadczyli 
nasi bohaterowie. Bóg potrafi zamienić klę-
skę w zwycięstwo, bo to jest zawsze zwycię-
stwo ducha, prawdy, tego, co jest szlachetne 
i prawdziwe – podkreślił Kardynał Glemp. 
Nazwał Polskie Państwo Podziemne „tajem-
nicą siły i dobra”. – Dlatego odnosimy to 
do Pana Boga dziękując za hart ducha tym 
ludziom, którzy potrafili to państwo two-
rzyć i w nim wytrwać przy dobru. Niech ta 
modlitwa obejmie całą treść, którą obfituje 
dzisiejszy dzień” – powiedział.
Zaapelował o pamięć potomnych dla odda-
nia hołdu kolejnym rocznicom powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. „Niech 
każda rocznica zaznacza swój ślad w naszych 
sercach, byśmy umieli zawsze podnosić do 
góry czoło i patrzeć na Pana Boga, który daje 
siłę swojemu ludowi” – zakończył.
Do Katedry przybyły liczne poczty sztan-
darowe, obecni byli kombatanci i weterani 
II wojny światowej, członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Związku Powstań-
ców Warszawy oraz młodzież warszawskich 
szkół. Wspólnie modlili się przedstawiciele 
wojska i stołecznych władz miejskich. 

Pomnik Polskiego Pañstwa
Podziemnego i AK

Przy stołecznym Pomniku uczczono pamięć 
członków Polskiego Państwa Podziemnego 

i żołnierzy Armii Krajo-
wej, którzy poświęcili 
życie w walce o wolność 
i niepodległość Polski. 
Zgromadzeni na uroczystości: Prymas senior 
Polski, Kardynał Józef Glemp, reprezentanci 
najwyższych władz państwowych z Marszał-
kiem Sejmu Grzegorzem Schetyną i władz 
samorządowych, generalicja z Dowódcą 
Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Wiesła-
wem Grudzińskim, a przede wszystkim licz-
nie przybyli kombatanci oddali hołd bohate-
rom – twórcom i przywódcom podziemnych 
struktur państwowych w okresie okupacji 
hitlerowskiej i sowieckiej.
Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Stanisław Oleksiak: „Dzień dzisiejszy 
kojarzy nam się z rokiem 1939 roku. W tym 
to dniu – 27 września – stolica resztkami sił 
opierała się najazdowi hitlerowskiemu, po-
wstawały pierwsze struktury polskiej władzy 
podziemnej, organizującej naród do walki 
z okupantami. Należy tu przypomnieć, że 
władze II Rzeczypospolitej przewidując na-
paść Niemiec przygotowały wcześniej regu-
lacje prawne (...), w duchu których zrodziła 
się koncepcja Służby Zwycięstwu Polski, 
organizacji wojskowo-politycznej, która 
14 lutego 1942 roku przekształciła się w Ar-
mię Krajową”.
Wraz z organizacją Służby Zwycięstwu Pol-
ski przywołał postać gen. Michała Karasze-
wicza-Tokarzewskiego, podkreślając jednak, 

że: „Organizacja ta, to nie tylko struktury 
wojskowe. Istotne były także struktury cywil-
ne, obejmujące szkolnictwo, sądownictwo, 
opiekę społeczną oraz placówki kulturalne 
i naukowo-badawcze, gdzie kształtowała 
się wizja demokratycznej Polski. Myślę, że 
ważne jest, by spuścizna Polskiego Państwa 
Podziemnego weszła do kanonu wiedzy po-
wszechnej”.
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna przypo-
mniał postać ostatniego Prezydenta Polski 
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, 
zmarłego tragicznie w katastrofie smoleń-
skiej, który w jego ocenie jest symbolem od-
zyskania pełnej niepodległości przez Polskę. 
„W 1990 roku to on przywiózł z Londynu in-
sygnia władzy prezydenckiej i państwowej, 
wywiezione w roku 1939. To dla nas wielki 
zaszczyt, że możemy wspominać dzisiaj tych 
ludzi i obiecać im, że pamiętamy i będziemy 
pamiętać o ich ofierze i wielkości” – zazna-
czył Marszałek.
W liście wystosowanym na uroczystości 
rocznicowe, Prezydent m. st. Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że Polskie 
Państwo Podziemne, stanowiące kontynu-
ację legalnych władz w łączności z rządem 
emigracyjnym, objęło swym zasięgiem cały 
kraj. „Poprzez swoją działalność umacniało 
Polaków, budziło ich ducha, cementowa-
ło narodowe morale. Dziś oddajemy hołd 
wszystkim tym bohaterom, którzy walczyli 
o Polskę dając dowód swego patriotyzmu 
w zbrojnych potyczkach, ale także w cichej 
konspiracyjnej pracy” – zaznaczyła.
W czasie uroczystości odczytano Apel Pa-
mięci, a Kompania Reprezentacyjna WP od-
dała salwę honorową.
W hołdzie bohaterom, przedstawiciel Pre-
zydenta RP, reprezentacja Sejmu i Senatu, 
przedstawiciele MON, MSWiA, władz samo-
rządowych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, IPN, harcerze, a przede 
wszystkim sami weterani z gen. bryg. Zbi-
gniewem Ścibor-Rylskim złożyli wieńce pod 
Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej. 

oprac. at

71. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Kardynał Józef Glemp, prymas senior, przewodniczył 27 wrześ- 
nia w Katedrze Polowej WP Mszy św. w 71. rocznicę powołania 
Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas uroczystej liturgii 
wierni modlili się także w intencji śp. płk. pil. Tadeusza Henry-
ka Rolskiego, patrona 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadza-
nia w Bydgoszczy, pilota biorącego udział m.in. w kampanii 
wrześniowej i Bitwie o Anglię. Po Mszy św., na warszawskich 
Powązkach, odsłonięta została tablica poświęcona Henrykowi 
Rolskiemu. Ku czci bohaterów niepodległościowego podzie-
mia odbyły się uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa 
Podziemnego i AK, znajdującego się tuż obok serca polskiej 
demokracji – Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ostatniego dnia tegorocznych rekolek-
cji na Jasnej Górze, 23 września, które 
Ekscelencja głosił księżom kapelanom, 
ich rodzicom i kurialistom, nastąpił akt 
zawierzenia Ordynariatu Polowego Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. To moment 
szczególny; w przededniu jubileuszu 
20-lecia Ordynariatu Polowego, świeżo 
po tragedii pod Smoleńskiem, w czasie 
przełomowych zmian w Wojsku Polskim. 
Ksiądz Arcybiskup przeszedł z nami ka-
wałek tej drogi, był świadkiem przywra-
cania duszpasterstwa Wojsku Polskiemu. 
Czy mógłby Ekscelencja podzielić się tym 
doświadczeniem i refleksją związaną 
z naszym jubileuszem?

– Rzeczywiście, pamiętam te początki, bo 
śledziłem je niejako z zewnątrz. Początek 
lat 90. to był czas wielu wydarzeń, m.in. 
w sferze odzyskiwania wolności religijnej. 
Przywrócenie obecności Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce, przyjście biskupa po-
lowego do wojska po długiej przerwie, po-
wrót katechezy do szkół. Patrzyliśmy na te 
wydarzenia z nadzieją, że idzie normalność, 
że otwierają się nowe możliwości nie tylko 
dla misji Kościoła w świecie, nie tylko dla 
duszpasterstwa wojskowego, ale i nowe 
perspektywy wszechstronnego rozwoju 
kraju, naszej Ojczyzny. To było odbierane 
przez nas jako znak nowych możliwości 
dla państwa i Narodu. Ale i jako znak, że 
w państwie wszystko staje się znowu nor-
malne. Potem miałem takie osobiste spo-
tkanie. Jako pracownik KUL, wtedy jeszcze 
doktor – myślę, że był to kwiecień albo maj 
1991 r. – byłem z moim mistrzem i promo-
torem, śp. ks. prof. Jerzym Grzywaczem na 
jakimś zjeździe w Warszawie. – Proszę księ-
dza, powiedział w pewnej chwili ks. prof. 
Grzywacz, odwiedzimy mojego dawnego 
studenta, obecnego Biskupa Polowego Sła-
woja Leszka Głódzia.
Rozmawialiśmy około pół godziny. Ksiądz 
biskup opowiadał jak „wchodzi” w struktu-
rę dotychczasowych kapelanów Dziekanatu 
Generalnego, kościołów garnizonowych, 
w urzędy. Dzielił się z nami refleksją, ile 
przed Ordynariatem Polowym nowych wy-
zwań, koniecznych zmian. Dobrze pamię-
tam tę rozmowę.

Przede wszystkim potrzeba było nowych 
„robotników w tej winnicy” – kapelanów 
wojskowych? 

Przywrócenie Ordynariatu Polowego 
w 1991 r. to był widomy znak odzyski-
wania wolności religijnej, respektowania 
norm prawnych państwa demokratycz-
nego, negowanej przez ustroje totalitar-
ne. Czy obserwując przebieg – tak boles- 
nych dla ludzi wiary – wydarzeń wokół 
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu moż-
na mówić jeszcze o respektowaniu praw 
ludzi wierzących. Czy wolność religijna 
jest dziś w Polsce respektowana czy za-
grożona? Ksiądz Arcybiskup wielokrotnie 
publicznie odnosił się do tych wydarzeń 
z Krzyżem, nie tylko w centrum miasta…

– Jeśli chodzi o katastrofę smoleńską z 
10 kwietnia, to poza wielkim przeżyciem 
w skali narodowej, ja też bardzo osobiście 
odbieram ten dramat, szczególnie ze wzglę-
du na osobę Księdza Biskupa Tadeusza Pło-
skiego. To był mój przyjaciel, ja zawsze mó-
wię: to jest mój przyjaciel. Razem studiowa-
liśmy na KUL prawo kanoniczne; on zaczął 
rok po mnie. Doskonale się rozumieliśmy. 
Gdy trzeba było wprowadzić do Kurii Polo-
wej notariusza, wtedy ja zaproponowałem 
Biskupowi Polowemu Księdza Tadeusza. Tak 
się zaczęła jego wielka przygoda z wojskiem. 
I dziś, kiedy sięgam myślą wstecz, narasta we 
mnie swoisty wyrzut, że gdybym go wtedy 
nie wciągnął… to może by żył. Ale to są zbyt 
daleko idące emocje, przed którymi czasem 
trudno się człowiekowi obronić.
Jeśli chodzi o wolność religijną i sprawę 
Krzyża, to jest prawda: tu chodzi o zabez-
pieczenie przez państwo, przez normalne 
państwo, przysługującej ludziom wolności 
religijnej. Ale trzeba tu rozróżnić trzy spra-
wy. Nie dwie, jak mówi Pan Prezydent i inni, 
ale trzy sprawy.
Pierwsza sprawa – to nasze traktowanie 
Krzyża w Polsce. Krzyża, który został gdzieś 
świadomie postawiony jako znak święty, 
znak zbawienia. Gdziekolwiek jest – woła 
o szacunek. Miejsce jego usytuowania ni-
kogo nie uprawnia, żeby z niego drwić, 
bezcześcić go, żeby bluźnić przeciwko Panu 
Bogu. A nawet, jeśli krzyż zostałby z wiarą 
postawiony na środku ronda, ale nie blo-

Z ordynariuszem szczecińsko-kamieńskim, Abp. Andrzejem Dzięgą, 
rozmawiają ks. mjr Paweł Piontek i Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Gdziekolwiek jest
– Krzyż woła o szacunek

– Tak, ksiądz biskup Sławoj powiedział 
wtedy, że szuka dobrych księży, otwartych, 
takich z charakterem, gotowych do pracy 
w tym środowisku. Zapowiedział również 
– nie podając nazwiska – że jeden z księży 
mojej rodzimej diecezji siedleckiej będzie 
wikariuszem generalnym. Chodziło o śp. Ks. 
prof. Jerzego Syryjczyka. Mam taki problem 
w tej chwili, powiedział też do nas, wyjeż-
dża nowy kontyngent na Wzgórza Golan, 
potrzebny jest kapelan, a nie mam nikogo. 
Przydałby się kapelan z odpowiednią for-
macją, znajomością języka angielskiego. 
– Jest taki ksiądz w Siedlcach, powiedzia-
łem wówczas, profesor biblistyki, studiował 
w Jerozolimie, tamte tereny zna, doskonale 
zna angielski. – Ale czy biskup Mazur mi go 
puści? wyraził wątpliwość Biskup Sławoj. To 
był śp. Ksiądz Marek Major. Prosto z War-
szawy pojechaliśmy wtedy z ks. prof. Grzy-
waczem do Siedlec. Marek szeroko otworzył 
oczy, ale po kilku dniach był już zawodowym 
żołnierzem i leciał na Wzgórza Golan. Takie 
były wtedy okliczności.

To był czas, kiedy działo się wiele i bardzo 
dynamicznie. W jakich okolicznościach 
został Ksiądz Arcybiskup powołany do 
wojska?

– Ta historia powołania Ks. Marka Majora 
oddaje w pewien sposób atmosferę tam-
tego czasu, tych początków Ordynariatu 
Polowego. Później docierały do nas sygna-
ły o powołaniu Wikariusza Generalnego 
(z Siedlec), nowego Kanclerza Kurii Polowej 
(z Lublina) itd…
W styczniu następnego roku otrzymałem 
telefon od. Ks. Syryjczyka: – przychodzisz 
do wojska, będziesz kanclerzem. I tak to się 
zaczęło, a trwało formalnie trzy i pół roku 
na urzędzie kanclerza Kurii Polowej. Potem 
jeszcze dwa i pół roku (już nie jako zawodo-
wy oficer) jako wykładowca na Wojskowej 
Akademii Technicznej. Sympatie i przyjaźnie 
pozostały do dziś. Teraz z wielką radością 
patrzę na to pokolenie księży, które wtedy 
przychodziło do wojska. Ich dokumenty 
przechodziły wtedy m.in. przez moje biurko. 
Wówczas młodzi księża, trochę nieśmiało 
przekraczali bramy koszar; niektórzy po raz 
pierwszy w życiu. A dziś? Okrzepli, zmężnie-
li, twardzi, doświadczeni kapelani, którzy 
byli i są z wojskiem na dobre i na złe.
Dzisiaj jest zupełnie inna atmosfera w armii, 
ale też inne zadania i nowe niebezpieczeń-
stwa. 

Fo
t: 

Je
rz

y 
W

łu
da

rc
zy

k



9

kowałby ruchu… To w czym problem? Na 
wszystko jest swój czas, nie należy przyspie-
szać pewnych spraw.
Z tym wiąże się kwestia traktowania ludzi 
modlących się w przestrzeni publicznej. 
Czy to w lesie, czy na konferencji, czy na 
chodniku w środku miasta, każdy człowiek 
ma prawo wziąć do ręki różaniec i modlić 
się na nim. Znam wiele takich sytuacji, gdy 
w czasie pewnych wydarzeń, ktoś wkłada 
rękę do kieszeni po różaniec i się modli, czy 
to dla umocnienia duchowego czy w inten-
cji innej osoby. To święte prawo każdego… 
 
Przypominam sobie, jak rok temu podob-
ne osobiste świadectwo w kaplicy Matki 
Bożej na Jasnej Górze złożył poprzednik 
Księdza Arcybiskupa, głoszący rekolekcje 
kapelańskie, śp. Ks. prof. Ryszard Rumia-
nek, kolejna ofiara katastrofy smoleń-
skiej. – Bardzo lubię modlić się na różańcu 
w autobusie, powiedział, ogarniam wte-
dy modlitwą współpasażerów…

– Jeśli np. na chodniku, gdzie przemieszcza 
się wielu ludzi, każdy w naturalny sposób 
może się odezwać: są np. powitania, okrzy-
ki, przypadkowe pytania i odpowiedzi, ja 
nie widzę żadnego problemu, żeby na tym 
samym chodniku grupa ludzi zatrzymała 
się także z osobistą modlitwą. Byleby niko-
go nie przymuszali do modlitwy (zapraszać 
mogą!) i nie blokowali koniecznego ruchu.
Za kilka dni na skrzyżowaniach wielkich 
miast będzie po raz kolejny o godz. 15 orga-
nizowana wspólnotowa wielka modlitwa do 
Miłosierdzia Bożego. To przecież to samo. 
I przy Krakowskim Przedmieściu każdy ma 
prawo się zatrzymać, ma prawo się pomo-
dlić, gdy czuje taką potrzebę serca. To jego 
święte prawo, to prawo do postaw religij-
nych w przestrzeni publicznej, gwarantowa-
ne w wolnym kraju. Kolejna kwestia związa-
na z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu 
to sprawa wartości tego miejsca.

Ten wątek znalazł się w tegorocznej ho-
milii Księdza Arcybiskupa, wygłoszonej 
na Jasnej Górze w czasie Dożynek, którą 
miałam okazję wysłuchać w Radiu Maryja, 
powtórzoną na życzenie radiosłuchaczy...

– Mówiłem o tym na przykładzie Krzyża na 
dawnym placu Zwycięstwa, obecnie Piłsud-
skiego. Krzyża tam jeszcze nie było, a tam się 
zachodziło i mówiło, pokazywało dzieciom 
czy młodzieży: o, tutaj stał ołtarz, gdzie Jan 
Paweł II odprawiał Mszę św. w czasie swo-
jej pierwszej pielgrzymki do Polski, stąd szło 
to nauczanie, a ja stałem tam. Ten plac żył 
w całym naszym pokoleniu wydarzeniem tej 
pierwszej papieskiej pielgrzymki i Mszy św. 
w tym miejscu. Tam też był pogrzeb Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, tam stała jego 
trumna. Te wydarzenia nałożyły się, to miej-
sce rosło w sercach Polaków, uczestników 
tych wielkich chwil.
Powtórzę to, co napisałem już w „Naszym 
Dzienniku”. Dla mnie Krakowskie Przed-
mieście już na zawsze będzie się kojarzyło 
z tą rzeszą ludzi, wyciszonych, pogrążonych 
w modlitwie, trwających w milczeniu na 

medytacji, zapalających znicze, kładących 
kwiaty. I to trwało dniami i nocami. Żaden 
dekret, żadne rozporządzenie tego faktu nie 
zatrze i nie zmieni, że to miejsce dla ludzi 
ma i będzie miało walor duchowy.
I ja osobiście jestem przekonany, że wartość 
duchowa tego miejsca w jakimś momencie 
będzie uzewnętrzniona przez jakiś znak, 
który się odpowiednio wkomponuje.

Wymieniliśmy dwa aspekty wydarzeń na 
Krakowskim Przedmieściu: sposób trak-
towania Krzyża i ludzi modlących się w 
miejscu publicznym oraz wartość ducho-
wą tego miejsca. A trzeci aspekt tej spra-
wy? 
 
– Trzecia rzecz, odrębna, to kwestia upa-
miętnienia Pana Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i wszystkich ofiar lotu do Katynia. Tu 
trzeba spokojnie rozmawiać; wyważyć miej-
sce, czas, formę, przekaz. Żeby nie było to 
tylko upamiętnienie, ale rodzaj dokumentu, 
który staje się nauczycielem dla przyszłych 
pokoleń, jak kochać Polskę, jak być do jej 
dyspozycji w różnych uwarunkowaniach. 
I to będzie zrobione i już jest robione w tak 
wielu miejscach w Polsce.

Wielu pasterzy Kościoła Katolickiego za-
chęca wiernych do modlitwy ekspiacyjnej 
za zniewagi Krzyża. Mam wrażenie, że 
zanika w naszej pobożności głęboki sens 
takiej modlitwy i jej wielkiej potrzeby 
w naszych czasach? Co oznacza dla czło-
wieka wiary podjęcie takiej modlitwy?

– Przyznam się, że po nabożeństwie idę 
do zakrystii, zdejmuję szaty liturgiczne i na 
chwilę staram się jeszcze wyjść przed Naj-
świętszy Sakrament. Wychodzą wtedy 
z kościoła wierni. Niestety często już roz-
mawiają zbyt swobodnie, na głos. Szcze-
gólnie młodzi. Przed Najświętszym Sakra-
mentem – poza uczczeniem Pana Jezusa 
– pojawia się wtedy we mnie często taka 
dodatkowa intencja: Panie Jezu, daruj im, 
że tak gadają, że już o Tobie nie myślą. 
Może ktoś im czegoś nie powiedział, może 
sami coś przeoczyli. To jest początek modli-
twy przebłagania. Przyznaję, że 6 sierpnia 
zwróciłem się listownie do kapłanów mo-
jej archidiecezji o modlitwę przebłagalną 
w niedzielę 8 sierpnia za grzechy przeciwko 
Krzyżowi. To było po sytuacji z 3 sierpnia 
(pierwsza próba zabrania Krzyża z Krakow-
skiego Przedmieścia – przyp. E.Sz-J), a na 
dzień przed zapowiedzianą na noc z 9 na 
10 sierpnia demonstracją. Nie wiem, czy to 
nie była pierwsza taka oficjalnie ogłoszona 
w Polsce modlitwa ekspiacyjna. Dlatego 
cieszę się, że potem wielu proboszczów 
i braci biskupów podjęło także taką modli-
twę. Szczególny wymiar te modlitwy miały 
dni 14 i 15 września – w święto Podwyż-
szenia Krzyża i Matki Bożej Bolesnej. Pana 
Boga trzeba przepraszać za grzechy. Chodzi 
tu o modlitwę wstawienniczą nad kimś, kto 
z różnych racji, często nieświadomie, bez 
złej woli, ze zwykłej głupoty popełnia 
grzech, który go obciąża i odgradza od 
Pana Boga. To jest modlitwa nad nim.

– Panie Boże, nie poczytuj mu tego grze-
chu… Pan Jezus z Krzyża nas tego nauczył.

Biskup Głódź, gdy obejmował duszpa-
sterstwo wojskowe, powtarzał, że przy-
szedł czas otwarcia koszar dla Chrystusa. 
Jego następca, śp. Biskup Tadeusz Płoski, 
podkreślał, że teraz nastąpił czas, by„le-
miesze poszły w głąb”, a w dewizie, którą 
obrał, wskazał m.in. na wartość Euchary-
stii. Oczekujemy, modląc się, na następcę 
śp. Biskupa Tadeusza… Wojsko przeszło 
tzw. profesjonalizację, jak ks. Arcybiskup 
postrzega dziś rolę kapelana wojskowe-
go w modernizującej się armii? 
 
– Rola kapelana wojskowego jest taka sama 
jak rola każdego duszpasterza: być przy 
ludziach sobie zawierzonych. Jeśli chodzi 
o sposób bycia, powinien być odpowiednio 
przystosowany do sposobu bycia ludzi po-
wierzonych swojej duszpasterskiej pieczy.
Proboszcz parafii rolniczej np. swoje życie, 
jego rytm, propozycje duszpasterskie, na-
chyla do życia gospodarzy. Gdy kapłan służy 
w parafii wielkomiejskiej, gdzie jest wielu 
intelektualistów, to formy i tematy duszpa-
sterskie także odpowiednio przeprofiluje. 
Kapelan posługujący w szpitalu żyje jeszcze 
innymi sprawami; nawet sposób rozmowy 
z człowiekiem cierpiącym, wyraz twarzy, 
zmienia w kontakcie z nim. I to nie jest 
sztuczne, to nie jest jakaś maska, to wypły-
wa z wnętrza człowieka.
Tak samo pośród żołnierzy; oni też są prze-
cież jak każdy z nas, dziećmi Bożymi, też 
mają się zbawić, trafić do nieba. Służba 
wojskowa jest dla nich drogą zbawienia po-
przez tę ziemię. 
Za czasów biskupstwa polowego Abp. Sła-
woja zaczęła się silniej przebijać teza so-
borowa, że służba wojskowa jest służbą 
pokojowi między narodami. Żołnierz słu-
ży bezpieczeństwu państwa, narodu, ale 
i pokojowi w wymiarze międzynarodowym. 
O tej służebności ma przede wszystkim 
przypominać kapelan. To zadanie kapelana; 
wciąż przypominać, co to znaczy zbawić 
się będąc żołnierzem. Proszę zauważyć, że 
setnik rzymski, zwykły żołnierz, patrząc na 
Chrystusa na Krzyżu, na Maryję pod Krzy-
żem, na Apostoła Jana pod Krzyżem, na 
Marię Magdalenę, wśród największego na-
tężenia bluźnierstw zawołał: Prawdziwie ten 
był Synem Bożym, czyli wyznał wiarę. Zwy-
kły żołnierz. Służba żołnierska nie blokuje 
działania łaski Pana Boga; a nawet wręcz 
wyraziściej, intensywniej, można tu usłyszeć 
Jego głos.
Nie ma jednej recepty, formuły bycia kape-
lanem wojskowym, bo życie się zmienia. 
Trzeba więc wciąż na nowo jej poszukiwać. 
Sama istota kapłaństwa i posługi pozostaje 
natomiast niezmienna. Kapelan pozostanie 
członkiem mundurowej, wojskowej rodziny, 
ale jednocześnie duchowym przewodni-
kiem, głosicielem Słowa i szafarzem Bożej 
łaski. 
Niech Bóg obficie działa przez wojskowych 
kapelanów. 

Bóg zapłać, Ekscelencjo, za rozmowę.



10

Bliscy wspólnocie parafialnej z  Bemowa
– Pragniemy modlić się i uczcić w naszej wspólnocie parafialnej na Bemowie blis- 
kich naszemu sercu, przyjaciół, znajomych, krewnych, mężów, ojców, żon, którzy 
zginęli 10 kwietnia 2010 r. w pielgrzymce do Katynia. Ale naszą modlitwą ogar-
niamy wszystkie ofiary tej tragedii z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim na 
czele. Tymi słowami proboszcz parafii wojskowej p.w. Matki Bożej Ostrobram-
skiej, ks. prałat płk Jan Domian wprowadził wiernych w intencję Mszy św., konce-
lebrowanej w pól roku po tragedii smoleńskiej.

Gospodarz parafii na Bemowie szczególnie 
serdecznie powitał rodziny i bliskich ofiar: 
Panią Kazimierę Płoską, Mamę śp. bp. po-
lowego Tadeusza Płoskiego i siostrę Elżbietę 
Smiszek z mężem, syna śp. gen. Franciszka 
Gągora, Michała, żonę śp. gen. Bronisława 
Kwiatkowskiego, Panią Krystynę Kwiatkow-
ską wraz z siostrą generała, Panią Teresą 
Kamyczek, syna gen. Kazimierza Gilarskie-
go, por. Piotra Gilarskiego, Panią Jolantę 
Przewoźnik, żonę śp. Andrzeja Przewoźnika, 
wraz z dziećmi oraz Panią Dorotę Skrzypek, 
żonę śp. Sławomira Skrzypka, z synami Alek-
sandrem i Stanisławem.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
ks. prałat płk Sławomir Żarski, administrator 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. pra-
łat kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej, 
ks. prałat płk Zbigniew Kępa, dziekan Deka-
natu Wojskowej Służby Zdrowia ks. prałat 
płk Marek Kwieciński, ks. prof. Jarosław 

Koral (UKSW), Dziekan Dekanatu Jelonkow-
skiego ks. Jan Popiel, proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Królowej Aniołów ks. Józef 
Groński.
W homilii ks. płk Sławomir Żarski nawiązał 
do Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu 
10 trędowatych, z których tylko jeden oka-
zał wdzięczność. Dziś wielu jest wśród nas 
„trędowatych”, chorych na niewdzięczność 
i zanik pamięci; niewdzięczność dzieci wo-
bec rodziców, polityków itd. Zapominamy 

o wdzięczności wobec wychowawców, są-
siadów, kapłanów. Często więcej jest preten-
sji, roszczeń, nowych oczekiwań, bo gdzieś 
panuje trąd niepamięci.
Dziś nie tylko tablice są znakami naszej 
pamięci, naszej miłości. Nasza ziemia jest 
szczególnie naznaczona symbolami pamięci, 
posłuszeństwa i wdzięczności wobec Boga. 
Świątynie, cmentarze, przydrożne kaplice, 
krzyże są wyrazem miłości, która wynika 
 naszej wiary. Warszawa, to miasto szczegól-
nie naznaczone przejawami pamięci z okre- 
su okupacji, Powstania Warszawskiego i dzi- 
siejszymi śladami pamięci i miłości; tymi, 
które od pól roku po tragedii smoleńskiej 
zaczynamy w miejscach drogich naszym ser-
com odsłaniać. Nic nie zatrzyma tej naszej 
potrzeby upamiętniania, bo ta tragedia na 
trwałe wpisała się w serce każdego z nas 
i naszej Ojczyzny.
I dzisiaj tu jesteśmy, aby ochronić przed za-
pomnieniem ofiarę życia 96. Polaków, którzy 

pielgrzymując do Katynia 10 kwietnia 2010 r., 
pragnęli okazać pamięć, lecieli tam dla pa-
mięci. Bo pamięć jest zawsze wyrazem mi-
łości. Lecieli, aby okazać miłość oficerom 
pomordowanym w Katyniu. Bo zadaniem 
pamięci jest umocnienie prawdy o wydarze-
niu, o osobach.
A my przybyliśmy tutaj, aby podziękować, 
bo tyle wnieśli miłości, wiary, dobra w na-
sze życie, mówił administrator Ordynariatu 
Polowego.

Ks. Żarski złożył na ręce Mamy Biskupa Ta-
deusza Płoskiego podziękowanie wszystkim 
mamom za dar ich życia.
– My, ludzie wiary, mówił dalej ks. Żarski, 
musimy odczytywać tę tragedię jako „bło-
gosławioną winę”. Tak musiało być, abyśmy 
nawet dzisiaj, tutaj na modlitwie, a nie na 
jakimś spotkaniu towarzyskim, pogłębiali 
naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Tyle dobra wyszło z tych wszystkich spotkań 
na modlitwie. I niech sobie niektórzy mówią, 
że ten czas żałoby i pamięci księża i kościół 
wykorzystał do swego panowania i zajęcia 
większej przestrzeni. To szatańskie podszep-
ty. To mówią ludzie, którzy nadal chorują na 
trąd niewiary, nienawiści, niepamięci, pogar-
dy. A cóż dadzą nam w zamian? Jaką hie-
rarchię wartości, jakie ideały? Do czego chcą 
doprowadzić młode pokolenie? Bo można 
zatracić pamięć, ale najgorzej, gdy człowiek 
zatraci własną duszę.
Ale nie tylko kamienne tablice mają przywo-
ływać tych, co odeszli. Dziś potrzeba nam 
żywych tablic, aby każdy z nas był czytelną 
tablicą wiary, nadziei i miłości dla drugiego 
człowieka.
Na zakończenie swojej homilii ks. Żarski 
przywołał najnowsze wotum narodu pol-
skiego, które symbolicznie zawierza Maryi 
ofiarę z życia 96. najlepszych synów i córek 

naszej Ojczyzny. W koralowej szacie 
Pana Jezusa na Jasnogórskim obrazie 
umieszczony jest bowiem fragment 
samolotu prezydenckiego, który rozbił 
się pod Smoleńskiem.
Po zakończeniu Mszy św. przed ko-
ściołem odbyła się uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia tablicy, upa-
miętniającej 96. ofiar katastrofy smo-
leńskiej, a wśród nich 8. osób bliskich 
wspólnocie parafii na Bemowie. Są 
to: Bp Tadeusz Płoski, Ks. Jan Osiński, 
gen. Franciszek Gągor, gen. Bronisław 
Kwiatkowski, gen. dyw. Kazimierz Gi-
larski, Grażyna Gęsicka, Andrzej Prze-
woźnik, Sławomir Skrzypek.
Tablicę odsłoniła Pani Kazimiera Pło-
ska oraz przedstawiciele pozostałych 
rodzin.
Po odegraniu Hymnu Narodowego 
przedstawiciele rodzin w asyście ge-
nerałów WP zapalili znicze przed ta-
blicą. Na zakończenie honory ofiarom 
tragedii smoleńskiej oddali wszyscy 

obecni na uroczystości czynni i emerytowani 
generałowie.
Salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej 
Garnizonu Warszawa była ostatnim akordem 
uroczystości w Kościele Garnizonowym p.w. 
Matki Bożej Ostrobramskiej na Bemowie. 
Tablicę zaprojektował Marek Moderau, autor 
kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej WP.

Danuta Berezowska
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Koral (UKSW), Dziekan Dekanatu Jelonkow pielgrzymuj c do Katynia 10 kwietnia 2010 r., obecni na uroczysto

96. ofiar katastrofy smoleńskiej upamiętnionych w Kościele Matki Bożej Ostrobramskiej

Fo
t: 

je
s



Warto pomyœleæ

11

Niebanalne
życiorysy

Stanisław Sołtys, zwany 
Kazimierczykiem, przy-
szedł na świat 27 wrze-
śnia 1433 roku. Rodzina 
Sołtysów była bardzo 
religijna, ich życie ści-
śle wiązało się z para-
fią i kościołem Bożego 

Ciała na Kazimierzu, do którego regularnie 
uczęszczali. Stanisław Sołtys kształcił się 
w prowadzonej przez Kanoników Regular-
nych szkole dla chłopców. Po jej ukończe-
niu podjął studia w Akademii Krakowskiej, 
następnie kontynuował studia na wydziale 
teologicznym, gdzie uzyskał doktorat. Gdy 
miał 23 lata, zdecydował się wstąpić do 
Klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu. Po za-
ledwie roku nowicjatu, złożył śluby zakonne. 
Dalszy okres przygotowania do kapłaństwa 
nie trwał zbyt długo. Kazimierczyk był już 
po studiach, dlatego kapłanem został ma-
jąc 25 lat. – Patrząc na biografię Kazimier-
czyka zauważamy, że był człowiekiem żyją-

cym na pełnych obrotach: był kaznodzieją, 
wychowawcą nowicjuszy, spowiednikiem, 
zastępcą przeora, opiekował się chorymi. 
Pomimo wielu zajęć nie utracił zdrowia, ani 
fizycznego, ani psychicznego. Jak to zrobił? 
W centrum jego życia wewnętrznego była 
Msza św., Słowo Boże, modlitwa. Zawsze 
przedkładał spotkanie z Bogiem nad „ak-
cyjność” – mówi ks. Jarosław Klimczyk CRL 
z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. – Po-
trzebny jest nam ks. Stanisław Kazimierczyk, 
bo jest świetnym opiekunem „ciągle będą-
cych w biegu”: biznesmenów, dziennikarzy, 
rodziców, pracowników fabryk, studentów, 
uczniów... i zakonników – dodaje. 
Wewnętrzną siłę dawało Kazimierczykowi 
czynienie dobra dla innych. Był przy tym 
bardzo pokorny. Zakon Kanoników Regu-
larnych, do którego wstąpił, po dziś dzień 
ślubuje życie wspólnotowe. Kazimierczyk, 
choć był wielkim profesorem pochodzącym 
z zamożnego domu, zmywał naczynia z no-
wicjuszami, prał habity, przyjmował gości. 

Św. Stanisław Kazimierczyk Cenił sobie przyjaźń, a wśród osób, z któ-
rymi utrzymywał kontakty byli m.in. wynie-
sieni później na ołtarze Jan Kanty, Szymon 
z Lipnicy, Michał Giedroyć. – Kazimierczyk 
jest nam w XXI wieku bardzo potrzebny, bo 
swoim życiem pociąga nas do budowania 
wspólnot i ratowania się przed osamot- 
nieniem. 
Kazimierczyk umarł w 1489 roku. W rok po 
jego śmierci przy jego grobie Bóg dokonał 
176 uzdrowień, które zostały udokumento-
wane. Do dzisiejszego dnia tych niezwykłych 
interwencji było kilkaset lub kilka tysięcy. 
Starania o beatyfikację Stanisława Kazimier-
czyka rozpoczęto w 1767 r. Na przeszkodzie 
stanęły jednak rozbiory Polski i kolejne wojny. 
Po II wojnie światowej proces beatyfikacyjny 
podjęto ponownie. Jan Paweł II beatyfiko-
wał Stanisława Kazimierczyka 18 kwietnia 
1993 r. jego kanonizacja odbyła się w Rzymie 
17 października 2010 r. Wspomnienie litur-
giczne obchodzone jest w Kościele katolic-
kim 5 maja.

Oprac. kes

„Żywię nadzieję, 
że zaprezento-
wana książka 
zostanie przyję-
ta nie tylko jako 
dokumentacja  

obrad Komisji ds. Dzieł Charytatywnych 
i Pomocy Humanitarnej Synodu Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego… ale 
stanie się punktem wyjścia do dalszych 
rozważań i działań dla pogłębienia odpo-
wiedzialności za wspólnotę Diecezji Woj-
skowej” – napisał w uroczystość Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny 25 marca 
2010 r. śp. Tadeusz Płoski.

To fragment wstępu do książki „Ludzie 
ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomo-
cy charytatywno-humanitarnej”, wydanej 
przez  onus Liber, Wydawnictwo i Drukar-

Plon przerwanego Synodu

nię Diecezji Rzeszowskiej pod red. ks. Leona 
Szota, kanclerza Kurii Polowej WP. 
Publikacja jest plonem prac Komisji do spraw 
Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitar-
nej Synodu Ordynariatu polowego Woj-
ska Polskiego, zwołanego po raz pierwszy 
w dziewięćdziesięcioletniej historii Ordyna-
riatu Polowego przez Bp. Tadeusza Płoskie-
go 28 października 2009 r.
Jak napisał jeden z recenzentów tej pu-
blikacji, ks. dr hab. Tadeusz Bąk (UKSW), 
jest to kolejna okazja, by przypomnieć, że 
Ordynariat Polowy poza opieką duchową 
w Wojsku Polskim prowadzi także liczne 
dzieła miłosierdzia. Caritas OPWP udziela 
bowiem pomocy ludności cywilnej w rejo-
nach klęsk żywiołowych i konfliktów zbroj-
nych. Wygłoszone referaty dokumentują 
wszechstronnie różnorakie formy  tej pomo-
cy, stanowią cenne źródło doświadczeń wo-

lontariuszy w mundurach – kapelanów woj-
skowych i żołnierzy. Bo to przez ich ręce ta 
pomoc może dotrzeć tam, gdzie organizacje  
charytatywne  ze względów bezpieczeństwa 
nie maja takich możliwości. 
Cenne w tej publikacji jest również przypo-
mnienie, że w misję Kościoła Katolickiego od 
początku wpisana była pomoc wszystkim po-
trzebującym; ubogim, chorym, samotnym, 
uciskanym i wielorako pokrzywdzonym.
Miłosierdzie wobec barci naszych najmniej-
szych, odrzucanych, marginalizowanych 
przez „silnych” tego świata, jest zakorzenio-
ne w Chrystusie. I tylko w Nim, przez Niego 
– ma ona sens i wartość transcendentalną. 
Odsuwanie i przemilczanie wymiaru werty-
kalnego działalności charytatywnej (odno-
szącego wszelkie ludzkie działania do Boga) 
jest puste i bezowocne.  

jes   

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

 „Jeśli świat w swej pysze różaniec ośmiesza i odrzuca, 
to nieprzejrzany zastęp świętych ze wszystkich epok 

i stanów nie tylko go pokochał, ale używał go też zawsze 
jako potężnego oręża w walce z szatanem”.

Papież Pius XI
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Inauguracja roku akademickiego
w Wojskowym Instytucie Medycznym
„Niezmiernie ważne jest, aby w przestrzeni życia szpitala był Bóg. Dlatego 
też Mszą św. rozpoczynamy dzisiejsze obchody. Jest to ważne dla profeso-
rów, lekarzy personelu medycznego, jak i dla chorych, szczególnie w cza-
sach, kiedy wydaje się, że nasza kościelna posługa bywa powoli spychana na 
dalsze tory...” – powiedział na rozpoczęcie uroczystej liturgii, sprawowanej 
w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego, ks. płk Marek Kwieciński, ka-
pelan WIM. Eucharystii przewodniczył ks. płk Sławomir Żarski, administrator 
diecezji polowej, a koncelebrowało liczne grono kapłanów wraz z ks. płk. SG 
Zbigniewem Kępą, Dziekanem Straży Granicznej. 

W homilii ks. Żarski podkreślił: „Chociaż Bóg 
czyni cuda, to jednak pozostawia zawsze ten 
margines działania ludzkiego. Daje szansę 
człowiekowi, aby poprzez swoją piękną pra-
cę ulżył w cierpieniu drugiemu człowiekowi. 
Stajemy tu dzisiaj, aby podziękować Wam 
wszystkim, którzy tutaj służycie, za to, że 
przede wszystkim realizujecie to piękne po-
wołanie...”.
Dyrektor WIM, gen. bryg. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gielerak wraz z przełożoną pielę-
gniarek szpitala podziękowali ks. prał. Żar-
skiemu za posługę kapelanów w Wojskowym 
Instytucie Medycznym.
Po Mszy św. odbyła się uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2010/2011. Jak podkre-
ślił dyrektor WIM: „Inauguracja roku akade-
mickiego to okazja do podsumowania działal-
ności Instytutu w okresie 12 miesięcy oraz wy-
znaczenia dalszych kierunków jego rozwoju 

(...). Naszego sukcesu – zespołowego 
i indywidualnego – upatrujemy w no-
wocześnie zorganizowanej instytucji, 
posiadającej zdolność stawiania czoła 
wyzwaniom współczesności w wymiarze my-
ślenia i działania”.
I dodał: „Wielu spośród animatorów zmian, 
jakich jesteśmy świadkami, jest dziś z nami. 
Swoją pracą, rozwijaną z pasją, potwierdzi-
liście Państwo naukowy rodowód Instytutu, 
stworzyliście  naszej jednostce nowe możli-
wości i perspektywy rozwoju. Za to jeszcze 
raz serdecznie Wam dziękuję...”.
W czasie uroczystości wręczono dyplomy 
doktora habilitowanego nauk medycznych, 
dyplomy doktora nauk medycznych, indeksy 
wyróżnionym studentom I roku oraz nagrody 
Dyrektora.
Dyplom doktora habilitowanego nauk me-
dycznych dla tragicznie zmarłego w katastro-

fie smoleńskiej, dr. n. med. Wojciecha Lubiń-
skiego, odebrała żona – Beata.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dyrek-
tor Generalny MON Jacek Olbrycht, Minister 
Środowiska dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, 
przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, gen. 
bryg. Andrzej Wiśniewski,  ks. płk Sławomir 
Żarski, zastępca Prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Warszawie, dr Marta Klimkow-
ska-Misiak, prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz, 
przewodniczący Rady Naukowej WIM oraz 
rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani 
wielu polskich uczelni.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Dy-
czek nt. „... Co rzymscy legioniści byli wdzięcz-
ni bogu medycyny?”.                                   at

ci w wymiarze my fie smoleńskiej, dr. n. med. Wojciecha Lubiń

RP Bronisław Komorowski,  Minister Obrony 
Narodowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu 
w MON Czesław Piątas, Szef Sztabu General-
nego WP gen. Mieczysław Cieniuch, Szef BBN, 
Stanisław Koziej, dowódcy Rodzajów Sił Zbroj-
nych, rektorzy wyższych uczelni wojskowych, 
dyplomaci. Ordynariat Polowy WP reprezen-
tował administrator diecezji polowej, ks. płk 
Sławomir Żarski wraz z księżmi kapelanami 
rembertowskiej parafii wojskowej.  W uroczy-
stości udział wzięli także przedstawiciele Or-
dynariatu Prawosławnego i Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego. 
W mowie powitalnej Komendant mówił 
o strategii rozwoju AON na kolejne lata. 

Rozpoczęcie roku akademickiego w AON
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 rozpoczęła się uroczystą Mszą św., spra-
wowaną w kościele garnizonowym pw. św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie w 
intencji kadry, pracowników i studentów AON. Mszy św. koncelebrowanej z udzia-
łem ks. kmdr. por. Ryszarda Preussa i por. Artura Samsela przewodniczył proboszcz 
parafii, ks. ppłk Mariusz Śliwiński. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ryszard 
Preuss. 
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W homilii kapelan mówił o zagrożeniach mo-
ralnych, etycznych, cywilizacyjnych, o dykta-
turze relatywizmu, o zgubnych ideologiach,  
jakie pojawiają się we współczesnym świecie, 
do których nawiązuje papież Benedykt XVI, 
oraz przedstawił postać nowego błogosła-
wionego, kardynała Johna Newmana, któ-
rego beatyfikował Ojciec św. podczas swojej 
wrześniowej pielgrzymki do Wielkiej Brytanii. 
Ks. kapelan przywołał słowa Jana Pawła II 
o odpowiedzialności za swoje życie, za 
kształtowanie właściwej hierarchii wartości, 
kształtowanie sumienia. Zdobywanie wiedzy 
i umacnianie wiary – to zadanie jakie wyzna-
cza Pan Bóg każdemu z nas.
Na koniec ks. kapelan złożył życzenia kadrze 
naukowej, pedagogicznej i studentom od-
dając ich pod opiekę Matki Bożej Hetmanki 
i nowego błogosławionego, kardynała Johna 
Newmana.
Na rozpoczęcie uroczystości w auli Akademii 
Obrony Narodowej, Komendant-Rektor AON, 
gen. dyw. dr inż. Romuald Ratajczak, powitał 
przybyłych gości. Wśród uczestników inaugu-
racji roku akademickiego byli m.in.: Prezydent 

Prezydent RP  podkreślił, że: „Bezpieczeństwo 
to nie jest stan, ale ciągły proces, nad którym 
trzeba ciągle pracować. Armia wówczas bę-
dzie skuteczna, kiedy będzie się wciąż moder-
nizować i szkolić.
Minister Klich zaznaczył, że profesjonalna 
armia potrzebuje profesjonalnej uczelni. Pod-
kreślił oraz podkreślił znaczenie współpracy 
międzynarodowej AON.
Podczas uroczystości nadane zostały stopnie 
naukowe, a wyróżnionym studentom I roku  
wręczono indeksy. Gratulacje, dyplomy oraz 
indeksy osobiście wręczył Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski w asyście MON Bogdana 
Klicha i Rektora-Komendanta AON. 
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania Re-
prezentacyjna WP wraz z Orkiestrą Wojsk Lą-
dowych i Chórem Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP.

ks. kmdr por. Ryszard Preuss, kapelan Nw OSG,
     oprac. at

Jubileusz XX – lecia AON
Akademia Obrony Narodowej, 1 października, obchodziła jubileusz XX - lecia swego istnienia. Pod-
czas uroczystości zostały wręczone odznaczenia honorowe AON, pierścienie, ryngrafy oraz medale 
XX - lecia AON. Uroczystość uświetniła koncertem Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania.
Akademia kontynuuje tradycje najstarszych Szkół Wojskowych w Polsce: Szkoły Rycerskiej założo-
nej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Wojennej Szkoły Sztabu General-
nego, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego WP. Z dniem 1.X.1990 r., na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów, została przekształcona w Akademię Obrony Narodowej. 
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Święto Czerwonych Beretów
Dwudniowe obchody Święta „czerwonych beretów” rozpoczęły się 24 września 
od Mszy świętej, odprawionej w intencji żołnierzy Brygady, w kościele garnizo-
nowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie, którą celebrowali: ksiądz prał. płk dr Sta-
nisław Gulak, dziekan dekanatu Wojsk Specjalnych, w asyście kapelana 6 BPD 
– ks. mjr Kryspina Raka oraz kapelana 18 bpd – ks. mjr Mariusza Tołwińskiego.

Główna część piątkowych obchodów – uro-
czysty Capstrzyk, odbyła się w siedzibie do-
wództwa i sztabu 6 Brygady przy ulicy Wro-
cławskiej. Przed pomnikiem patrona 6 BPD 
gen. Stanisława Sosabowskiego zebrali się: 
dr Zbigniew Włosowicz, podsekretarz sta-
nu ds. polityki obronnej w MON, gen. bryg. 
Andrzej Knap, Dowódca 6 BPD wraz z kadrą 

dowódczą i sztabem Brygady, byli dowódcy 
6 BPD, dowódcy poszczególnych batalionów 
Brygady, kombatanci i weterani, przedsta-
wiciele władz samorządowych, młodzież, 
zaproszeni goście, jak również delegacje 
z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.
„Dziś kolejne pokolenie Oficerów i Podofi-
cerów, które stoi na tym uroczystym apelu, 

będzie kontynuować i twórczo 
rozwijać dzieło naszych przod-
ków, będzie w żołnierskim tru-
dzie rozwijać nowe struktury 
6 Brygady Powietrznodesan-
towej. Będzie z determinacją 
doskonalić swoje żołnierskie 
rzemiosło oraz kontynuować 
chlubne tradycje spadochro-
niarskie, aby w pełni zasłużyć na 
miano spadochroniarzy elitarnej 
formacji „Czerwonych Beretów” 
dla chwały Ojczyzny.” – podsu-
mował gen. Andrzej Knap.
Również Minister Zbigniew 
Włosowicz podkreślał profesjo-
nalizm i oddanie w służbie kra-
kowskich spadochroniarzy, które 
niejednokrotnie zostało spraw-
dzone podczas wykonywania 
zadań w kraju i za granicą.
Uroczystość przebiegała w asyś- 
cie kompanii honorowej, wy-
stawionej przez 16 batalion 
powietrznodesantowy. Podczas 
apelu poległych przywołano 
pamięć o wszystkich spado-
chroniarzach, którzy zginęli na 
frontach II wojny światowej, 

poligonach, zrzutowiskach, podczas wykony-
wania zadań służbowych, misji wojskowych 
na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Zgodnie 
z ceremoniałem apel poległych zakończyła 
salwa honorowa.
Ostatnim elementem uroczystości było zło-
żenie pod pomnikiem Patrona 6 BPD oko-
licznościowych wieńców i wiązanek kwiatów 
przez dowództwo Brygady, kombatantów, 
weteranów, młodzież, a także zaproszonych 
gości oraz delegacje z Holandii, Niemiec 
i Wielkiej Brytanii.
W sobotę na placu apelowym 16 Batalionu 
Powietrznodesantowego odbyła się uroczy-
sta zbiórka wszystkich pododdziałów Bryga-
dy. W obecności Dowódcy Wojsk Lądowych, 
generała broni Zbigniewa Głowienki nastąpi-
ła zmiana na stanowisku dowódcy Brygady.
Dotychczasowy dowódca gen. bryg. An-
drzej Knap, przekazał dowodzenie swojemu 
następcy płk. Bogdanowi Tworkowskiemu. 
Podczas apelu gen. Głowienka odznaczył 
wyróżniających się oficerów, podoficerów 
oraz żołnierzy.
Tegoroczne obchody 69. rocznicy utworzenia 
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie miały 
nieco bardziej uroczysty charakter niż do-
tychczas. Rok 2010 jest znamienny dla kra-
kowskich spadochroniarzy. 1 lipca tego roku 
6 Brygada Desantowo-Szturmowa przeszła 
reorganizację, zmieniając dotychczasową 
nazwę na 6 Brygadę Powietrznodesantową, 
powracając tym samym do chlubnych trady-
cji polskich spadochroniarzy dowodzonych 
przez gen. Stanisława Sosabowskiego.

ppor. Katarzyna Szal

Kraków: Święto 6 Brygady Powietrznodesantowej

Święto Małopolskich Celników
W niedzielę 26 września, w Świątyni Garnizonowej w Krakowie bardzo licznie 
zgromadzili się krakowscy Celnicy. Małopolska Izba Celna swoje świętowanie roz-
poczęła na Rynku Krakowskim w środę 22 września, dzień po Uroczystości swego 
Patrona świętego Mateusza.

W środę 22 września na Rynku Krakowskim 
odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru 
dla Izby. Fundatorem Sztandaru był Woje-
woda Małopolski, a uroczystego wręczenia 
dokonał Minister Finansów Pan Jacek Ka-
pica. Poświęcenia Sztandaru dokonał Ks. 
Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita 
Krakowski.
W niedzielę zaś Małopolscy Celnicy, dum-
nie pod swoim nowym Sztandarem stanęli 
w Wojskowej Świątyni, aby prosić o błogo-

sławieństwo dla swojej służby i pracy. Mszę 
świętą w ich intencji celebrował Dziekan 
Wojsk Specjalnych ks. prałat płk dr Stani-
sław Gulak, zaś Słowo Boże wygłosił ks. mjr 
Kryspin Rak, wikariusz Parafii Wojskowej pw. 
Św. Agnieszki w Krakowie.

S.G.
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Fenomen ludzkiego umysłu
Rozpoczyna się rok akademicki, rzesza braci studenckiej mobilizuje swoje umysły 
i przystępuje do kontynuowania nauki. Jest to zapewne dobry moment do re-
fleksji nad słowem „nauka”. Spróbujmy zastanowić się czym ona  jest w swojej 
istocie, bowiem „nauka” brzmi dumnie, tak jak dumnie brzmi „człowiek”. Jest ona 
przecież wytworem rodzaju ludzkiego. 

Od zarania jego istnienia, aż po dzień dzisiej-
szy nastąpiła wielka kumulacja myśli ludzkiej, 
która stworzyła naszą cywilizację i ciągle ją 
udoskonala. Proces ten wydaje się nie mieć 
końca. Zastanawiając się nad wielkością 
i wielorakością oraz głębią dokonań ludzkie-
go umysłu, stawiamy sobie pytanie, skąd tak 
prężna i kreatywna siła w świecie natury? Siła, 
która dokonała i ciągle dokonuje tak olbrzy-
mich postępów w poznawaniu  jej istoty oraz 
twórczych postępów w przekształcaniu śro-
dowiska naturalnego, budowania skompliko-
wanych urządzeń i instrumentów do badania 
tegoż środowiska, jak i daleko wykraczających 
swoim zasięgiem do badania bezkresnego 
i wszechpotężnego kosmosu. 

Potęga ludzkiego myślenia wydaje się nie-
ograniczona w swojej kreacji; tworzy mode-
le czysto umysłowe, których potwierdzenia 
oczekuje w super zaawansowanych obserwa-
cjach natury. Nasuwa się tutaj pytanie o fun-
damentalnym znaczeniu. Czy człowiek, który 
jest przecież wytworem tejże natury, może 
zgłębiać do końca wszelkie jej tajniki, a więc 
początek wszechrzeczy, początek rodzaju 
ludzkiego z jego potężnym umysłem i potęgą 
ludzkiego ducha? 
Niestety, człowiek  w swojej potędze nie może 
sam siebie określić, nie zna bowiem swojego 
początku, sensu swojego istnienia, jak i istnie-
nia wszechświata. Człowiek nie jest przecież 
Alfą i Omegą, jak to powiedział o sobie posła-

niec ze świata nadprzyrodzonego – Syn Boży 
Jezus Chrystus. To od niego pochodzi wszelkie 
jestestwo, wszelka moc i prawda. Przy próbie 
Jego zanegowania, zbuntowania się przeciw 
Niemu, człowiek, jak to niestety pokazuje hi-
storia, budując upragniony raj na ziemi, może 
obrócić to wielkie Dzieło Boże w niwecz.
Największą ofiarą budowy takiej konstrukcji 
życia bez Boga jest sam człowiek, który stając 
się Alfą i Omegą, kompletuje sobie towarzy-
szy życiowej drogi; w orszaku ustawiają się: 
pycha, zawiść i zakłamanie, które wspólnie 
zakłócają realny osąd siebie samego i otacza-
jącego świata. 
Warto więc zastanowić się czy fenomen ludz-
kiego umysłu prowadzi człowieka do prawdy, 
dobra i piękna, czy też przeciwnie – do uni-
cestwienia  życia ludzkiego, które jest prze-
cież najpiękniejszym przejawem Bożego aktu 
stworzenia.

Anna Tokarska

Skutki amnezji
Tupet kłamców rośnie, gdy milczą świadkowie prawdy. Czy możliwy byłby spektakl 
kłamstw „sztukmistrza z Lublina” w Sali Kongresowej PKiN 2 października 2010 r., 
w której nie tak dawno wyprowadzony został sztandar PZPR, gdyby nie milczenie 
lękliwych owiec? 

Milczenie chrześcijańskich rodziców, gdy powo-
li, paragraf za paragrafem, ustawa za ustawą, 
odbiera się im wpływ na wychowanie własnych 
dzieci. Milczenie czyli przyzwolenie na drastycz-
ne obniżanie poziomu nauczania historii i lite-
ratury ojczystej w polskiej szkole. Milczenie czyli 
przyzwolenie na profanowanie sacrum w me-
diach, kabaretach, na uczelniach, na ulicy pod 
pozorem wolności słowa i „sztuki”? Milczenie 
czyli przyzwolenie na publiczne medialne lincze 
najwartościowszych z nas?
„Polały się łzy me czyste, rzęsiste” po 10 kwiet-
nia 2010 r., gdy niektórzy odkryli, że przyłączy-
li się do wyszydzania ludzi, którym chodziło 
o Polskę… bez przymiotników. Po prostu naszą, 
tę od Mickiewicza, Norwida, Ks. Popiełuszki, 
Jana Pawła II, Gajcego, w której rozpoznamy 
siebie, nasze twarze, naszą duszę, nasze ser-
ca, nasze korzenie. „Postępowe, socjalistyczne 
i nowoczesne Polski”, również w tej samej Sali 
Kongresowej PKiN już przerabialiśmy w cza-
sach „jedynie słusznego ustroju powszechnej 
szczęśliwości”. Jak wszystkie utopie w historii 
ludzkości, które fałszują obraz człowieka, świa-
ta i próbują zastępować prawdziwe religie, 
i ta komunistyczna zakończyła się (?) ludo- 
bójstwem katyńskim i nie tylko. 
Minister, który swoim życiem świadczył, co 
oznacza służba publiczna, śp. Władysław Sta-
siak, doskonale rozumiał i powtarzał, że dzie-
dzictwo ducha to najlepszy impuls do moderni-
zacji kraju. Dlatego jako człowiek sprawiedliwy 
potrafił oddać cześć duchowieństwu i Kościo-
łowi, którego rolę i męczeńską ofiarę w naszej 
historii widział w prawdzie. Na Konferencji 
w Belwederze w grudniu 2009 r., poświęconej 
represjom wobec księży w PRL, nie było dzien-

nikarzy mainstreamowych mediów; oni w tym 
czasie podstawiali, na życzenie swoich wydaw-
ców, mikrofon Panu P. A Pan P. powoli zawłasz-
czał cały ekran, całą debatę publiczną, spycha-
jąc w medialny niebyt tematy tak żywotne dla 
rozwoju kraju, dla przyszłości naszych dzieci, 
jak bezpieczeństwo energetyczne, jak reforma 
finansów publicznych, polskie lasy i bogactwa 
naturalne, jak stan naszej armii, a więc i bezpie-
czeństwa narodowego, jak wzrost bezrobocia, 
jak…tyle innych. 
„Zniszczę autorytet Kaczyńskich śmiechem, że się 
już nie podniosą” – wcale nie ukrywał swojego 
celu Janusz P. I niszczył nie tylko autorytet Pana 
Prezydenta i jego brata. Dołączali się do tego 
niszczącego śmiechu „młodzi, wykształceni”, dla 
których najnowsza historia Polski to biała plama, 
a może czarna dziura? Wielu, często nieświa-
domych młodych ludzi, doskonaliło przy piwku 
konwencję niszczącego rechotu Pana P., brylując 
w towarzystwie rówieśników. No cóż, nihil novi. 
Gdyby, „młodzi, jednak niedokształceni” zechcieli 
trochę lepiej poznać obroty sfer ziemskich w ostat-
nich 50. latach, odkryliby, do czego i przez kogo 
szlachetni młodzi ludzie byli używani. Bynajmniej 
nie do szlachetnych celów, które im podrzucali na 
pikietach cyniczni gracze polityczni.
Mądry śmiech, satyra polityczna – to wspaniała 
tradycja polskiej kultury „która z przywar, nie 
z osób się natrząsa” (Krasicki). Ten satyryczny 
śmiech nie niszczył ludzkiej godności, nie nisz-
czył polskiej kultury, bo szanował godność czło-
wieka. A przy tym wspomagał głębszą refleksję 
nad naprawą Rzeczypospolitej. 
– Trzeba odebrać majątek kościołowi, który 
nam zagrabił, trzeba wyprowadzić religię ze 
szkół, trzeba zabronić biskupom uczestniczenia 

w uroczystościach państwowych, trzeba zabijać 
dzieci poczęte na życzenie, trzeba… – grzmiał 
z trybuny w PKiN Janusz P. 
Czego jeszcze trzeba, jakiej tragedii, byśmy się 
obudzili? Majątek Kościoła tworzony przez wie-
ki dzięki pracy i modlitwie zakonników, zakon-
nic i szlachetnej hojności donatorów służył edu-
kacji, kulturze, leczeniu tych, których nie było 
stać – braciom naszym najmniejszym. 
W przeciwieństwie do wielu fortun, zdobytych 
przez ostatnie 20 lat niejasnymi drogami i me-
todami, które służą przeważnie luksusowi i co-
raz bardziej wyszukanej konsumpcji własnej.
Dzięki Kościołowi, biskupom i zwykłym księżom, 
którzy trwali przy narodzie w okresie zaborów 
i komunizmu, odzyskaliśmy niepodległość. 
Dlatego nasi Pasterze mają prawo obywatel-
stwa w naszym życiu publicznym. Tego doma-
ga się sprawiedliwość, wdzięczność i wierność 
polskiemu dziedzictwu. 
Szkoły, szpitale odebrali Kościołowi komuniści 
posługując się tymi samymi propagandowymi 
hasłami co Pan P. w Sali Kongresowej. Czyżby 
polityk z Lublina, filozof, i biznesmen od spi-
rytualiów, założyciel pisma „życzliwego” Ko-
ściołowi – „Ozon”, był ich dziedzicem? A może 
jego idolem jest premier Zapatero, wspierają-
cy m.in. „Projekt wielkiej małpy”, zrównujący 
w prawach ludzi i małpy naczelne. 
Sztukmistrz od masek przybrał nową pozę try-
buna ludowego, nawołującego do antyklery-
kalnej rozprawy z Kościołem w Polsce? Tej sa-
mej Polsce, gdzie do dziś woła „wniebogłosy” 
męczeńska krew Księdza Popiełuszki… (i tak 
wielu duchownych męczenników komunizmu, 
których proces beatyfikacyjny właśnie się roz-
począł). 
Woła „wniebogłosy, bo są przemilczenia” (Nor-
wid).
Czy to przypadek, że Janusz P. wystąpił w pierw-
szą sobotę miesiąca, kiedy Kościół Katolicki, 
zgodnie z objawieniami fatimskimi, przestrze-
gającymi świat „przed błędami Rosji” modli się 
do Niepokalanego Serca Maryi? 

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Felieton
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Diecezji Wojskowej

Gołdapia
– Nasz brat, Kazimierz robi nam dzisiaj rachu-
nek sumienia, z naszego życia, naszej posta-
wy wobec Ojczyzny – mówił 1 października 
w kościele Matki Bożej Matki Kościoła w Goł-
dapi ks. płk Sławomir Żarski, administrator 
diecezji wojskowej. Rodzina, generałowie WP, 
przyjaciele, koledzy, żołnierze pożegnali pod-
czas Mszy św. celebrowanej przez ordynariu-
sza ełckiego bp Jerzego Mazura, chor. Kazimie-
rza Kasprzaka, który w miniony poniedziałek 
zginął w Afganistanie.
Przed rozpoczęciem Mszy św. odczytane zosta-
ły decyzje o awansowaniu Kazimierza Kasprza-
ka na stopień chorążego i przyznaniu mu od-
znaczeń Krzyża Kawalerskiego Orderu Krzyża 
Wojskowego oraz Gwiazdy Afganistanu.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynaria-
tu Polowego WP m.in. kapelan garnizonu ks. 
ppłk Bogdan Słotwiński oraz duchowni diece-
zji warmińsko-mazurskiej. Po Mszy św. ciało 
chor. Kazimierza Kasprzaka zostało w asyście 
wojskowej złożone na cmentarzu komunal-
nym w Gołdapi.                                        kes

Warszawa
Był z nami 15 lat. To spory kawałek historii Ordynariatu Polowego, który w styczniu 
przyszłego roku będzie obchodził Jubileusz 20 lecia. Dzieliliśmy z nim radość z naro-
dzin dzieci, z włączenia ich do wspólnoty Kościoła. Swoim niewątpliwym geniuszem 
informatycznym służył nam wszystkim, którzy jeszcze nie do końca oswoili to narzę-
dzie komunikacji XXI w.
30 września kadra i pracownicy Kurii Polowej WP pożegnali mł. chor. sztab. Jarosła-
wa Berkietę, wieloletniego i wszechstronnego pracownika, stałego i nieocenionego 
współpracownika redakcji „Nasza Służba”.
Jarek Berkieta współtworzył razem z ks. płk. SG Zbigniewem Kępą stronę internetową 
Ordynariatu Polowego. Gdy „Naszą Służbę” trzeba było wesprzeć fotoreporterskim 
talentem np. podczas Pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, Jarek również okazał się 
nieoceniony. Przez wiele lat fotografował wejście wojskowej pielgrzymki na Jasną 
Górę, a jego zdjęcia z różnych uroczystości w Ordynariacie Polowym wzbogaciły 
nasze archiwum fotograficzne.                                                                                esj

Szydłowiec
Wprowadzeniem sztandaru powiatu oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego przez 
solistkę Natalię Zabrzeską w oprawie muzycznej Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza, rozpoczęto uroczystości finalizujące obchody 200-lecia 
Powstania Powiatu Szydłowieckiego.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, przyznane postanowieniem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz odznaczenia wojskowe.
W trakcie uroczystości wbito także honorowe gwoździe w drzewiec Powiatowego 
Sztandaru oraz dokonano wpisu do księgi pamiątkowej. Tego symbolicznego aktu 
w imieniu śp. biskupa Tadeusza Płoskiego dokonał notariusz Kurii Polowej Wojska 
Polskiego dziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa. 
Zaproszeni goście jako pierwsi mogli także zapoznać się z kolejną publikacją poświę-
coną w całości walorom Powiatu Szydłowieckiego pt.: „Powiat Szydłowiecki w foto-
grafii”. 
O godz. 18.00 w kościele farnym św. Zygmunta odbyła się uroczysta koncelebra 
w intencji mieszkańców powiatu, pod przewodnictwem ks. dziekana Adama Radzi-
mirskiego.                                                                                                          pu/ms

Złocieniec
Parafia Wojskowa p.w. św. Augustyna w Zło-
cieńcu od samego początku, po otrzymaniu 
i potwierdzeniu informacji o katastrofie auto-
karu pod Berlinem, modliła się za ofiary, tym 
żarliwiej, że wśród nich jest małżeństwo z tej-
że Parafii.
Modlitwa parafian Kościoła Garnizonowego 
w Złocieńcu nie zakończyła się wraz z zakoń-
czeniem żałoby w województwie zachodniopo-
morskim w dniu 28 września. Wraz z rodziną, 
dziećmi, tragicznie zmarłych, począwszy od śro-
dy 29 września do piątku  1 października, para-
fianie modlili się w czasie Mszy świętej o godzi-
nie 17.00, a później w modlitwie różańcowej za 
naszych parafian – Małgorzatę i Jarosława.
Ksiądz Kapelan wraz z innymi Księżmi włączył 
się w modlitewną łączność i odprawił Mszę 
koncelebrowaną w dniu 28 września o go-
dzinie 18.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Złocieńcu, której przewodniczył J. E. 
ks. Bp Edward Dajczak – Ordynariusz diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej.                         S.P.

Warszawa-Żelazowa Wola
2 października ks. kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr por. 
Ryszard Preuss zorganizował pielgrzymkę dla funkcjonariuszy SG, pracowników i ich 
rodzin do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, do Nie-
pokalanowa, Brochowa i Żelazowej Woli w Roku Fryderyka Chopina.
W Szymanowie w Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej znajdująca się figura Matki 
Bożej Niepokalanej Pani Jazłowieckiej. 
W Sanktuarium Pani Jazłowieckiej kapelan odprawił uroczysta Mszę św. w intencji 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji 6 rocznicy powstania Oddziału, 
która była obchodzona także w Katedrze Polowej WP 10 września br. oraz w intencji 
Komendy Głównej Straży Granicznej całej Straży Granicznej z okazji przypadającej 
w przyszłym roku 20 rocznicy powstania Straży Granicznej. Pielgrzymi odwiedzili tak-
że Niepokalanów i Żelazową Wolę.                                                                          rp






