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Z w yc iężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
W tej chwili głębokiej wspólnoty z Chrystu-
sem, obecnym i żywym wśród nas i w nas, 
jest czymś pięknym, gdy jako rodzina koś- 
cielna zwracamy się w modlitwie do Jego 
i naszej Matki, Najświętszej Maryi Niepoka-
lanej. Sycylia jest usiana sanktuariami ma-
ryjnymi i z tego miejsca czuję się duchowo 
w centrum tej „sieci” pobożności, która łączy 
wszystkie miasta i wszystkie krainy wyspy.
Maryi Pannie pragnę zawierzyć cały lud 
Boży, żyjący na tej umiłowanej ziemi. Niech 
wspiera Ona rodziny w miłości i w zaanga-
żowaniu wychowawczym, niech zapłodni 
nasiona powołania, jakie Bóg rozsiewa hoj-
nie wśród młodych, niech dodaje odwagi 
w chwilach prób, nadziei w trudnościach, 
nowego zapału w pełnieniu dobra. Niech 
Madonna pocieszy chorych i wszystkich 
cierpiących i niech pomaga wspólnotom 
chrześcijańskim, aby nikt w nich nie czuł 
się zmarginalizowany lub potrzebujący, ale 
aby każdy, a zwłaszcza najmniejsi i najsłab-
si, czuł się przyjęty i doceniony.

Maryja jest wzorem życia chrześcijańskie-
go. To Ją proszę przede wszystkim, aby 
sprawiła, żebyśmy wkroczyli szybko i ra-
dośnie na drogę świętości, idąc śladami 
tak wielu światłych świadków Chrystusa, 
synów ziemi sycylijskiej. W tym kontekście 
pragnę przypomnieć, że dziś w Parmie 
jest ogłaszana błogosławioną Anna Maria 
Adorni, która w XIX wieku była przykładną 
żoną i matką, a następnie, gdy owdowiała, 
poświęciła się dziełom miłosierdzia wobec 
kobiet w więzieniach i przeżywających 
trudności, do służenia którym utworzyła 
dwa Instytuty zakonne. Matka Adorni, ze 
względu na swą ciągłą modlitwę, była na-
zywana „Żywym Różańcem”.
Chciałbym podkreślić to na początku mie-
siąca, poświęconego Świętemu Różańco-
wi. Niech codzienne rozważanie tajemnic 
Chrystusa w jedności z Maryją – Modlą-
cą się Dziewicą – umocni nas wszystkich 
w wierze, nadziei i miłości.

Benedykt XVI, Palermo, 2010-10-03

Niech Maryja wspiera rodziny w miłości 
i wysiłku wychowawczym

1 listopada – Uroczystość Wszystkich 
Świętych
Dziś każdy z nas jest świadkiem, że BŁOGOS- 
ŁAWIENI to istotnie ci, którzy żyjąc w warun-
kach takich jak my, dali radę zachować swoje 
człowieczeństwo i chrześcijańskiego ducha 
bez uszczerbku. Chrystus daje nam moc by 
być jak Oni!

2 listopada – Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych
„Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wy-
branych” – słyszeliśmy dziś słowa Księgi Mą-
drości. To wszystko dla nas, ale mamy świa-
domość naszej grzeszności i ludzkich ograni-
czeń, dlatego w duchu chrześcijańskiej odpo-
wiedzialności wspomagamy naszych bliskich 
w odciągnięciu spotkania z Bogiem, darem 
naszej modlitwy, odpustu, czasem cierpienia. 
Na pewno nie pozostanie to bez echa!

4 listopada – pierwszy czwartek miesiąca
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, 
biskupa
Dar Eucharystii jest nie do opisania. Chrystus, 
który nie bacząc na nasze słabości daje się 
nam zawsze, byśmy mieli siły iść do przodu 
z podniesionym czołem, bez odwracania się 
za siebie, bez kompleksów! Z Nim możemy 
wszystko! Dziękujemy dziś za tę obecność ci-
chą, spokojną, ciągłą w tajemnicy komunii.

5 listopada – pierwszy piątek miesiąca
Każde serce potrzebuje miłości. Ja również 
jestem obdarowywany na co dzień miłością 
bezgraniczną. Jak na nią odpowiadam? Czy 
w ogóle zdaję sobie z tego sprawę i umiem 
podziękować? A Jego Serce kocha pomimo 
wszystko!

13 listopada – Wspomnienie śś. Bene-
dykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 
– pierwszych polskich Męczenników
Zginęli zamordowani 10 listopada 1003 
roku. Ich śmierć na samym początku histo-
rii Kościoła w Polsce uczy wiernych męstwa 
w wyznawaniu wiary i dawania świadectwa 
nawet za cenę życia. Jest dla nas przypo-
mnieniem o tysiącletnim dziedzictwie, jaki 
niesiemy w przyszłość.

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.

Zapraszamy na koncert patriotyczny
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

„Dobrze, że jesteś Ojczyzno” 
W Katedrze Polowej WP (ul. Długa 13/15) 10 listopada o godz. 13.00 odbę-
dzie się uroczysty koncert patriotyczny „Dobrze, że jesteś Ojczyzno”, w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Orkiestra już po raz piąty 
zagra w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczny koncert 
ma szczególne znaczenie – rozpoczyna bowiem o�cjalne obchody związane 
z 20-leciem powołania Straży Granicznej. W roli konferansjera wystąpi aktor 
Teatru Rampa Maciej Gąsiorek.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jerzy Miller, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Wstęp wolny

11 listopada
– wspomnienie św. Marcina z Tours, 

Narodowe Święto Niepodległości
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W 1931 r. w Krakowie kpt. Władysław Pole-
siński cudem został uratowany z katastrofy 
samolotu, gdy wracał na lotnisko z lotu ćwi-
czebnego. Była to godzina dziewiąta wieczo-
rem, jak wspominała żona pilota Janina Po-
lesińska, która o tej porze modliła się o jego 
szczęśliwy powrót do domu. Ta wieczorna 
godzina stała się dla lotnika początkiem co-
dziennej praktyki raportu przed Chrystusem; 
przed którym składał meldunek z dokonań 
dnia, prosząc o światło na następny dzień.
Swoje przeżycia z tej katastrofy opisał w wier-
szu „W płonącym samolocie”: Usiadłem nad 
swym niedoszłym śmiertelnym zwęgliskiem… 
nie śmiałem spojrzeć… Czułem, że ktoś się 
z tych płomieni zbliża, schyliłem kornie gło-
wę, bo szedł do mnie On, Wielki, Miłujący Pan 
z Krzyża – Jezus, Bóg – do mnie, człowieka.
Miał tylko 33 lata, gdy zginął wykonując 
lot łącznikowy nad Warszawą we wrześniu 
1939 r. Ale to krótkie życie młodego pilota, 
kapitana Władysława Polesińskiego, prze-
pełnione było Bożą treścią i mądrością, którą 
mógłby obdzielić tak wielu z nas, wiodących 
dziś życie w pustce konsumpcji i użycia.
Niezwykłość tej postaci jest wprost propor-
cjonalna do jej zamilczenia w Polsce, której 
oddał siebie, bo wiedział, że taka „miłość 
żąda ofiary”. Do złożenia tej ofiary przygoto-
wywał się zresztą konsekwentnie, umacniając 
się Ofiarą Chrystusa. Codziennie, jak mówią 
świadkowie, przystępował do Komunii św. 
w Kościele św. Piotra i Pawła na Koszykach 
w Warszawie. – Nieraz zdarzało mi się klę-
czeć obok tego nieznanego mi wojskowego, 
o którym z początku nie wiedziałem, kim jest, 
ale który budował swoją postawą głęboko 
skupioną. Czuło się, że czas modlitwy w ko-
ściele jest wyrwany z czynnego życia, ale jest 
niezbędny dla żarliwej duszy, która przyjmuje 
Chrystusa nie tylko, by się samej z Nim zjed-
noczyć, ale by Go zanieść tym, z którymi  za 
chwilę w swej służbie się zetknie…Po jakimś 
czasie dowiedziałem się z kół lotniczych, że 
jest to kpt. pil. Polesiński”. 
A przecież we wrześniu 1939 r., gdy trwały 
naloty na Warszawę, jego głos zaraz po Pre-
zydencie Warszawy, Stefanie Starzyńskim, 
był najbardziej rozpoznawalnym głosem 
w Polsce. I co równie zaskakujące – ani je-
den, ani drugi nie mają swoich grobów 
(poza oczywiście symbolicznymi), bo ich cia-
ła nie zostały odnalezione, a ostatnie chwile 
ich życia okrywa tajemnica.

W taką bezkompromisową miłość, jakiej 
świadkiem (łac. martyr – świadek) był kpt. 
Polesiński oczywiście wpisany jest Krzyż. 
Dla niego krzyż był źródłem mocy. Krzyż 
Chrystusa i etos rycerski narodu polskiego był 
dlań inspiracją do stworzenia w Polsce Rycer-
skiego Zakonu Krzyża i Miecza – ruchu etycz-
nego łączącego w sobie religię i patriotyzm 
– jak sam twórca napisał we wprowadzeniu 
do regulaminu tego świeckiego zakonu.

Jego głęboka religijność, wyrażająca się 
w integralnej postawie zgodności słów z czy-
nami, nie mająca nic wspólnego z dewocyj-
nością, w środowisku wojska, które prefero-
wało duchową letniość, musiała oczywiście 
wzbudzać niechęć i zarzuty znane wszystkim 
świadkom Chrystusa. Posuwano się nawet 
do suponowania choroby psychicznej. Sta-
wiano mu zarzuty uprawiania religianctwa, 
hołdowania średniowieczu itp. 
Podobnie zwalczano pod koniec życia Ro-
mualda Traugutta, który umierał na stokach 
Cytadeli warszawskiej, ściskając w ręku róża-
niec, gdy carscy oprawcy wykonywali wyrok 
śmierci na ostatnim przywódcy powstania 
styczniowego. Nieprzypadkiem  pojawia się 
tu postać Romualda Traugutta. Kpt. Polesiński 
urodził się bowiem w Żelechowie 8 września 
1906 r, w małym mazowieckim miasteczku 
nad Wisłą, gdzie w czasie powstania stycz-

niowego przebywał Romuald Traugutt. Ten 
bohater walki o wolność Ojczyzny, człowiek 
głębokiej wiary, patriotyzmu, ale i trzeźwy re-
alista, niewątpliwie wywarł wpływ na ideały 
młodzieńcze przyszłego lotnika.
Pochodził z rodziny wielodzietnej, matkę 
stracił w dzieciństwie, a ojciec był niezamoż-
nym stolarzem. Uczęszczał do Gimnazjum 
im. J. Lelewela w Żelechowie, prowadzonego 
przez Polską Macierz Szkolną. Po egzami-
nach, do których sam się przygotowywał, zo-
stał przyjęty do Korpusu Kadetów Nr 2 w Mo-
dlinie. 18 czerwca 1925 r. został przeniesiony 
do Oficerskiej Szkoły Lotniczej, a stamtąd na 
praktykę do 15 p.p. w Dęblinie. Przeszedł 
również kurs instruktorski strzelców płatow-
cowych w Grudziądzu i kurs pilotów w Szko-
le Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.
W czasie służby w 2 pułku lotniczym w Kra-
kowie studiował na Uniwersytecie Jagielloń-
skim na Wydziale Prawa. Niekompletność 
jego akt personalnych sprawia, że nie ma 
wszystkich danych o jego służbie jako ofice-
ra zawodowego.
Gdy dziś czyta się jego odczyty, które wy-
głaszał jeżdżąc przed samą wojną po Polsce, 
jego artykuły w przedwojennej prasie,  przy-
chodzi na myśl słynne zdanie: żeby innych 
zapalać trzeba samemu płonąć. Tyle w nich 
żarliwości, bezkompromisowości, po prostu 
wewnętrznej prawdy, wobec której nie spo-
sób przejść obojętnie.
Czy może więc dziwić, że postać tak ducho-
wo niezłomna była wyjątkowo niebezpiecz-
na dla odwiecznych wrogów Polski?
Pisał: Taktyka Gestapo, a tak samo i Komin-
ternu, nakazuje swoim agentom wciskać się 
we wszelkie przejawy życia polskiego i szerzyć 
tam podstępem rozwiązłość, alkoholizm, sek-
sualizm, narkomanię. Wrogowie nasi wycho-
dzą z logicznego założenia, że jeżeli zabie-
rze się człowiekowi zdrowie moralne, to już 
z takiego człowieka nic zdrowego nie wyro-
śnie, ani obywatel, ani żołnierz. Dlatego tak 
czynem, jak i słowem walczył o „dozbrojenie 
moralne” Polski. I temu miał służyć założony 
przez niego w 1938 r. Rycerski Zakon Krzyża 
i Miecza, którego mottem uczynił słowa: „Kto 
siebie nie opanuje, ten nic w życiu nie dokona 
– ni dla siebie, ni dla Ojczyzny”.
Rycerzom zakonu towarzyszyło zawołanie: 
„Chrystus zwycięża” i odzew: „Zawsze”.

*** 
Już we wrześniu 1939 r., tuż po jego śmier-
ci, do mieszkania na Łowickiej załomotali 
Niemcy. Był jednym z pierwszych na ich li-
stach proskrypcyjnych. Spóźnili się – on był 
już u Chrystusa na ordynansach.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

* Na podstawie  książki „Człowiek mocny Bo-
giem”, wyd. SOLIDEO, druk. Apostolicum.
Całościowe źródło Saturnina Jarmulskiego 
na temat założyciela ruchu  Krzyża i Miecza 
w  formie maszynopisu znajduje się w zbio-
rach Biblioteki Narodowej.

U źródeł Apelu Jasnogórskiego: Kpt. pil. Władysław Polesiński codziennie o 21. stawał do raportu przed Chrystusem*

Nieznany święty lotnik?
– W podejmowaniu naszych decyzji o wybraniu Jezusa na swe-
go Pana i Wodza pomagają nam święci wyniesieni na ołtarze, 
ale również tacy, którzy tylko w naszych sercach są kanonizo-
wani i dobrze pokazują nam, jak podążać za Chrystusem – na-
pisał o nim śp. Biskup Tadeusz Płoski. – Był oficerem, lotnikiem, 
człowiekiem niezwykłej uczciwości, szlachetności i odwagi. 

Ojczyznę umiłował całą duszą, ze wszystkich swoich sił, całą pasją. Wiedział, że 
Polska znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i tylko ludzie prawi, mocni, 
gotowi na najwyższą ofiarę, zdołają obronić jej wolność i niepodległość – tak za-
rekomendował go świadek Katynia śp. ks. Zdzisław Peszkowski.

Przykazania zawarte w Regulaminie osobistym 
Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza:

1.  Miłuj Boga i Polskę czynem i miłość tę rozszerzaj 
wokoło.

2.  Przed każdym czynem zastanów się, jakby w tym 
wypadku postąpił człowiek mocny i prawy – 
a w najważniejszych chwilach życia Chrystus.

3.  Bądź gotów do wszelkiej i natychmiastowej ofia-
ry i miej zawsze spokój i radość ducha.

4.  Bądź zawsze mocny i panuj nad sobą we wszyst-
kich okolicznościach.

5.  Bądź karnym, posłusznym i skromnym.
6.  Bądź pierwszym do każdej pracy, do każdego tru-

du i niebezpieczeństwa i dąż nieugięcie do celu.
7.  Czyń wszystko dokładnie i sumiennie, tak jakby 

od twej pracy przyszłość całej Polski zależała 
i tak jakby cała Polska na ciebie patrzyła.

8.  Do innego człowieka zbliżaj się z dobrem na 
ustach i miłością w sercu, a dla siebie miej żela-
zną bezwzględność.

9.  Ufaj bezgranicznie w Opatrzność i jednocześnie po-
stępuj tak, jakby wszystko tylko od Ciebie zależało.

10.  Zdobywaj serca ludzkie dla Boga i Polski przykła-
dem swego życia i czynu. 
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W sercu Kościoła
Wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Rzymie

Witając prezydenta Benedykt XVI przypom- 
niał, że polski Kościół od następnego dnia 
będzie miał nowego świętego – Stanisława 
Kazimierczyka, za co Bronisław Komorowski 
podziękował Ojcu Świętemu. Rozmowa w 
cztery oczy odbyła się w papieskiej bibliotece 
z udziałem tłumacza ks. prałata Pawła Ptasz-
nika, z watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Po rozmowie do prezydenta dołączyła jego 
małżonka Anna i członkowie delegacji, 
w skład której wchodzą ministrowie prezy-
denckiej kancelarii. Wszyscy zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie z papieżem.
Od Ojca Świętego prezydent otrzymał 
złoty medal pontyfikatu a towarzyszące 
mu osoby – papieskie różańce. Natomiast 
od prezydenta Komorowskiego Benedykt 
XVI otrzymał komplet wydawnictw z oka-
zji jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka 
Chopina, w którym znajdują się faksymile 
największych utworów polskiego kompozy-
tora. Prezydentowa Anna Komorowska po-
prosiła Ojca Świętego o błogosławieństwo 
dla dzieci oraz mającej się niedługo naro-
dzić wnuczki.
– Uderzyła mnie niezwykła serdeczność i cie-
pło z jakimi spotkałem się ze strony Papieża. 
Ks. Ptasznik przedstawił mnie jako kapelana, 
choć chyba nie było to konieczne, bo jako je-
dyny w prezydenckiej świcie byłem w mun-
durze i z koloratką. Ojciec święty uścisnął 
moją dłoń, wręczył różaniec i pobłogosławił 
na trud posługi kapelańskiej – relacjonuje ks. 
Hebda.
Jak powiedział prezydent, z Benedyktem 
XVI rozmawiał m.in. o roli Kościoła w po-
jednaniu narodów. Bronisław Komorowski 
poinformował papieża, że ma zamiar podjąć 
dialog ze stroną rosyjską, który ma dopro-
wadzić do wzajemnego pojednania.
Odnosząc się do kwestii ewentualnej beaty-
fikacji Jana Pawła II prezydent przyznał, że 
ten temat również był poruszany podczas 
prywatnej rozmowy z papieżem. Tym bar-
dziej, jak mówił prezydent, że jutro będzie-
my uczestniczyli w kanonizacji bł. Stanisła-
wa Kazimierczyka. – Mam nadzieję, że pro-
ces papieża Polaka będzie przebiegał szybko 
– podkreślił Komorowski.
Padła również ze strony prezydenta suge-
stia zaproszenia Benedykta XVI do Polski, 
o czym już wcześniej Bronisław Komorowski 
informował dziennikarzy. Prezydent wyraził 
nadzieję, że zaproszenie to zostanie przez 
Stolicę Apostolską przyjęte.
Komorowski przyznał, że przedmiotem roz-
mów z papieżem były również relacje między 
Kościołem a państwem. „Mówimy o przy- 

jaznym rozdziale państwo – Kościół” – pod-
kreślił prezydent.
Po audiencji u Benedykta XVI prezydent RP 
spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apo-
stolskiej kard. Tarcisio Bertone. Podczas go-
dzinnego spotkania zarówno kard. Bertone 
jak i Bronisław Komorowski zgodzili się, że 
rolą Kościoła jest wskazywanie na zagroże-
nia w obszarze etyki. Prezydent podkreślił, 
że należy szukać takich rozwiązań, które 
zawierały by element kompromisu. W tym 
kontekście Bronisław Komorowski przywołał 
podczas rozmowy z watykańskim hierarchą 
przyjętą w Polsce ustawę antyaborcyjną 
i kompromis jaki udało się wokół niej za-
wrzeć.
Podczas serdecznych rozmów nade wszyst-
ko przypomniano 32. rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową Sługi Bożego Jana Pawła II 
– głosi komunikat. Mówiono także o znacze-
niu dialogu między Kościołem a państwem, 
zgodnie z właściwymi kompetencjami, aby 
krzewić dobro wspólne. Wyrażono wzajem-
ną wolę kontynuowania w sposób skuteczny 
owocnej współpracy w dziedzinach stano-
wiących przedmiot zainteresowania obydwu 
stron, na przykład w edukacji, w krzewieniu 
podstawowych wartości społecznych.
Watykański komunikat informuje, że w trak- 
cie rozmów podkreślono też znaczenie 
ochrony życia ludzkiego we wszystkich jego 
fazach. Wymieniono ponadto opinie na te-
mat aktualnej sytuacji w Europie.
Wcześniej, rano z udziałem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego odprawiona 
została Msza św. przy grobie Jana Pawła II 
w Grotach Watykańskich. Liturgii przewodni-
czył abp Józef Michalik, przewodniczący KEP. 
Tego dnia przypadała 32. rocznica wyboru 
kard. Karola Wojtyły na papieża. Prezydent 
Komorowski złożył na grobie Jana Pawła II 
wiązankę biało-czerwonych róż.
– Karol Wojtyła wielokrotnie w życiu sta-
wał wobec tajemnicy powołania. Tak było 
gdy w mrocznych latach II wojny światowej 
powiedział Chrystusowi `tak` wstępując na 
drogę prowadzącą do kapłaństwa. Tak było, 
gdy powołany został do posługi biskupiej. 
Tak było w Kaplicy Sykstyńskiej dokładnie 
32 lata temu – przypomniał kard. Dziwisz 
i podkreślił, że „zgoda na wybór była prostą 
konsekwencją nieodwołalnej decyzji pójścia 
za Chrystusem”.
Kard. Dziwisz podkreślił, że kolejna rocznica 
wyboru Jana Pawła II „to nie tylko czas wspo-
mnień i wdzięczności, ale przede wszyst-
kim okazja do rachunku sumienia i posta- 
wienia sobie kilku pytań”. „Co czynimy z dzie- 

Benedykt XVI przyjął 16 października na audiencji Prezydenta RP i Zwierzchnika 
Sił Zbrojnych, Bronisława Komorowskiego. Rozmowa papieża i głowy polskiego 
państwa trwała pół godziny i – jak relacjonował prezydent – dotyczyła m.in. po-
lityki międzynarodowej i fenomenu szybkiego rozwoju Polski przy zachowaniu 
wartości, w tym wartości wiary. Podczas wizyty w Watykanie, prezydentowi to-
warzyszył m.in. ks. mjr Mateusz Hebda, prezydencki kapelan. 

dzictwem tego, który dla naszego pokolenia 
był Piotrem naszych czasów? Czy poznaje-
my jego bogate nauczanie? Czy głosimy 
Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię nie tylko 
słowem, ale całym prostym, pokornym sty-
lem naszego życia tak, jak Jana Paweł II? Czy 
przyjmujemy postawę szacunku wobec każ-
dego człowieka, również inaczej myślącego 
i wierzącego? Czy bronimy godności ludzkie-
go życia od poczęcia, aż do śmierci? – pytał 
metropolita krakowski.
W koncelebrze uczestniczyli kard. Franciszek 
Macharski, metropolita warszawski abp Ka-
zimierz Nycz, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, abp Józef Michalik oraz 
sekretarz generalny Episkopatu bp Stanis- 
ław Budzik. Mszę św. koncelebrował także 
ks. mjr Mateusz Hebda.
W trakcie Mszy św. modlono się m.in. o be-
atyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Kolejnym punktem wizyty był Polski Cmen-
tarz Wojenny na Monte Cassino. Wizyta na 
cmentarzu żołnierzy polskich trwała około 
kwadransa. Prezydent Komorowski złożył 
wieniec z biało-czerwonych kwiatów i zapa-
lił znicz na grobie generała Władysława An-
dersa. Pod przewodnictwem ks. mjr Mate-
usza Hebdy odmówiono wspólnie modlitwę 
Piotra Skargi za rządców naszej Ojczyzny. 
Na krótko prezydent spotkał się i rozmawiał 
także z grupą obecnych na cmentarzu Po-
laków. Po modlitwie prezydent Komorowski 
udał się do położonego nieopodal benedyk-
tyńskiego opactwa. Tam odbyła się krótka 
prywatna wizyta, podczas której zwiedził 
klasztor i wpisał się do księgi pamiątkowej.
Po wizycie na Monte Cassino prezydent po-
wiedział dziennikarzom, że bywał w tym 
miejscu już wielokrotnie, ale „każdy przy-
jazd w każdej roli tutaj jest dobrym źródłem 
wzruszeń dla Polaków”. „To jest też dowód 
jak bardzo zmieniła się Polska, gdyż kiedyś 
przyjazd na Monte Cassino był niemożliwy 
albo bardzo trudny. Dzisiaj stojąc przed 
mogiłą generała Andersa, w nawiązaniu do 
tytułu jego słynnych wspomnień pt. „Bez 
ostatniego rozdziału” udało nam się dopisać 
ten ostatni rozdział, o którym marzył gene-
rał i myśmy marzyli, a dzisiaj stał się rzeczy-
wistością i jesteśmy wolni” – powiedział pre-
zydent dziennikarzom towarzyszącym mu 
na Monte Cassino.
Prezydentowi towarzyszyła m.in. ambasador 
RP przy Stolicy Apostolskiej, Hanna Suchoc-
ka.
Ostatnim punktem wizyty Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych RP był udział w Mszy św. spra-
wowanej 17 października na Pl. Świętego 
Piotra, podczas której do chwały ołtarzy wy-
niesiony został polski zakonnik – Stanisław 
Sołtys, zwany Kazimierczykiem. Eucharystii, 
w której wzięło udział kilka tysięcy wiernych 
z całego świata przewodniczył papież Bene-
dykt XVI.

KAI/oprac. kes
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Sztandar dla Centrum Szkolenia Żandarmerii
– Nadanie jednostce wojskowej sztandaru to postawienie zadań 
i wymagań żołnierzom w niej służących – mówił dziś podczas Mszy 
św. w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim, ks. płk Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu 
Polowego. Liturgią, koncelebrowaną pod przewodnictwem Pryma-
sa-seniora Józefa Glempa, rozpoczęły się uroczystości wręczenia 
Sztandaru dla Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (ŻW).

Podczas Mszy św. modlono się także w in-
tencji Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego 
prezydenta RP na uchodźstwie, którego imię 
nosi od dzisiaj skwer u zbiegu ulic Bankowej 
i Warszawskiej. W uroczystościach uczest-
niczyła Karolina Kaczorowska, wdowa po 
śp. prezydencie Kaczorowskim. Uroczystość 
wręczenia sztandaru zbiega się z obchodzo-
ną w tym roku XX rocznicą powstania Żan-
darmerii Wojskowej.

Na początku Mszy św. uczestników uroczys- 
tości powitał ks. płk Andrzej Molendowski, 
kapelan Ordynariatu Polowego WP, dzie-
kan ŻW. Przy ołtarzu, w otoczeniu pocztów 
sztandarowych stowarzyszeń kombatanc-

kich i szkół, stanął sztan-
dar Żandarmerii Wojsko-
wej.
– Jeśli sztandar to świę-
tość to nie uchodzi, aby 
ci, którzy pod nim sto-
ją swoją służbą i życiem 
naruszali jego świętość 
– powiedział ks. Żarski. Administrator Ordy-
nariatu Polowego podkreślił, że wręczenie 

sztandaru jest „oka-
zją do refleksji i zo- 
bowiązaniem do kon-
tynuowania chlubnych 
tradycji oręża polskie-
go, której jesteśmy 
spadkobiercami”.
Zwracając się do żoł-
nierzy i pracowników 
ŻW podkreślił, że służ- 
ba w ich formacji łączy 
ponadczasowe warto- 
ści stojące u zarania- 
jej powstania z nowo-
czesnością. Przypom- 
niał, że od czasów 
Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów w sze- 
regach polskich wojsk 
funkcjonowali wyzna- 
czeni do zachowywa-
nia porządku w sze- 
regach urzędnicy i żoł- 
nierze, do których za-
dań należało chwyta-
nie przestępców, wy-
konywanie wyroków, 
dbanie o porządek 
w obozach, wykony-
wanie hetmańskich po- 
leceń i rozkazów. – Żan- 
darm to swoisty anioł 
stróż polskiej armii 
– powiedział.
Podkreślił, że ŻW za-
wsze angażowała się 

nie tylko w chwytanie przestępców, ale i po- 
moc bliźnim. Wśród zadań mijających mie-
sięcy wymienił pomoc dla rodzin ofiar kata-
strofy smoleńskiej oraz akcję pomocy dla po-
wodzian, prowadzoną przez żołnierzy ŻW. 

– Żandarmeria nigdy nie wykonywała zadań 
na niby. O Waszej gotowości służenia spo-
łeczeństwu mogliśmy przekonać się wszyscy 
naocznie – powiedział.
Część swojej homilii ks. Żarski poświęcił tak-
że pamięci tragicznie zmarłego prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, honorowego 
obywatela Mińska Mazowieckiego. Podkre-
ślił, że ostatni prezydent RP na uchodźstwie, 
pozostawał „wierny Ojczyźnie opartej na 
chrześcijańskich wartościach”. – Nasza pa-
mięć o nim jest szczególnym wyrazem na-
szej miłości – powiedział.
W wypełnionym kościele obecni byli przed-
stawiciele parlamentu, generałowie WP, 
bractwo kurkowe, żołnierze pełniący służbę 
w Żandarmerii Wojskowej, kombatanci, har-
cerze i młodzież z okolicznych szkół. Mszę 
św. z kard. Glempem koncelebrowali kapela-
ni Ordynariatu Polowego oraz kapłani miej-
scowej parafii.
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 
po Mszy św. na Placu Stary Rynek. Sztan-
dar Komendantowi Żandarmerii Wojskowej 
płk Wiesławowi Chrzanowskiemu wręczył 
gen. broni Lech Konopka. Aktu poświęcenia 
sztandaru dokonał ks. płk Żarski oraz przed-
stawiciele wojskowych ordynariatów prawo-
sławnego i ewangelicko-augsburskiego.
Na uroczystość przybył wiceminister ON 
Czesław Piątas, władze lokalne, parlamen-
tarzyści oraz delegacje wojskowe z innych 
państw, w tym Słowacji, Czech, Ukrainy.
Ostatnia część uroczystości odbyła się na skwe-
rze przy zbiegu ulic Warszawskiej oraz Ban-
kowej, który niedawno otrzymał nazwę „Pre-
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego”. W tym 
miejscu odsłonięto pamiątkowy obelisk po-
święcony pamięci ofiarom tragedii smoleńskiej 
z 10 kwietnia 2010. Przedstawiciele władz sa-
morządowych zapewnili, że w przyszłym roku 
na skwerze stanie pomnik upamiętniający tra-
gicznie zmarłego prezydenta.

kes
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Uroczystości liturgiczne ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

„Ksiądz Jerzy okazał się odważnym męczen-
nikiem Chrystusa” – słowa wypowiedziane 
przez abp. Angelo Amato w czasie Mszy św. 
beatyfikacyjnej stały się mottem uroczystości 
liturgicznej ku czci nowego błogosławione-
go. Główne uroczystości odbyły się w parafii 
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoli-
borzu, gdzie znajduje się grób legendarnego 
kapelana „Solidarności”. 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył metro-
polita warszawski, abp Kazimierz Nycz, który 
wygłosił Słowo Boże. W liturgii uczestniczył 
nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Ce-
lestino Migliore, ks. Grzegorz Kalwarczyk, 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
postulatorzy w procesie beatyfikacyjnym ks. 
Jerzego Popiełuszki – o. Gabriel Bartoszewski 

i ks. Tomasz Kaczmarek oraz kapłani archi-
diecezji warszawskiej. 
Wspólnie modlili się: najbliższa rodzina ks. 
Jerzego, przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, tłumnie zgromadzo-
ne poczty sztandarowe „Solidarności” wraz  
z przewodniczącym związku – Januszem 
Śniadkiem oraz wszyscy przybyli wierni. 
Uroczystości liturgiczne rozpoczęła modli-
twa różańcowa w intencji Ojczyzny. Było 
to nawiązanie do różańca odmawianego 
o tej samej porze 19 października 1984 r. 
w bydgoskim Kościele pw. św. Polskich Bra-
ci Męczenników, tuż przez porwaniem ks. 
Jerzego i bestialskim zabójstwem dokona-
nym przez funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa.

W tym roku po raz pierwszy, 19 października, Kościół obchodził liturgiczne wspo-
mnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień jego męczeńskiej śmierci został ogłoszo-
ny przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji, 6 czerwca 2010 r., dniem na-
rodzin ks. Jerzego dla nieba.

Dar kapłaństwa
Różne są kapłańskie drogi. Droga ks. Jerzego to być 
duchowym opiekunem, spowiednikiem, przewod-

nikiem. Pomimo wątłego zdrowia, braku doświad-
czenia. Był w ręku Boga. Odczytał Boże znaki. 

Żołnierski różaniec
Różaniec ułożony z żołnierskich czapek przypomi-
na trudny i niezwykle ważny okres życia kleryka 
Alka Popiełuszki. Przymusowa służba wojskowa 
w Bartoszycach umocniła go duchowo i przygoto-
wała do przyjęcia święceń kapłańskich. 

Z listów kleryka – żołnierza wiemy, że wspólna 
modlitwa, szczególnie różańcowa, była źródłem 
wewnętrznej siły w dawaniu świadectwa wierno-
ści Bogu i Ewangelii. 

Golgota
Sala jest upamiętnieniem męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego. Szum płynącej wody, świetlisty krzyż 
i zdjęcia ciała kapłana przypominają nam trage-
dię, jaka rozegrała się na tamie pod Włocławkiem. 
W gablotach znajdują się: koszula, spodnie, buty, 
które ks. Jerzy miał na sobie w chwili śmierci, a tak-

Są wydarzenia i osoby, których zapomnieć nie można. Do takich osób należy bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko, a wydarzeń – jego męczeńska śmierć. Przesłaniem jego życia były słowa: „zło dobrem 
zwyciężaj”. Zło zawsze jest niszczące, a szczególnie gdy polega na przemocy człowieka nad 
człowiekiem i systemu nad społeczeństwem. Twórcy Muzeum o bł. ks. Jerzym pragną ukazać, 
że prawda i sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią 
o godności i wielkości każdego człowieka i społeczeństwa. 

Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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Uroczystości liturgiczne ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Na początku Mszy św., ks. Grze-
gorz Kalbarczyk odczytał dekret 
abp. Kazimierza Nycza, metro-
polity warszawskiego, wyno-
szący kościół pw. św. Stanisława 
Kostki do godności Sanktuarium 
Diecezjalnego Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki.
Padły także znamienne słowa 
arcybiskupa: „Gromadzimy się 
w Kościele św. Stanisława Kost-
ki na Żoliborzu, tak jak przez 
26 poprzednich lat, ale przecież 
dzisiaj (19 października – przyp. 
red.) gromadzimy się inaczej. 
Po raz pierwszy przeżywamy 
wspomnienie bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, kapłana i męczennika. 
Tak, jak trwaliśmy tutaj na mo-
dlitwie za naszą Ojczyznę, tak 
trwamy i dzisiaj, ale modlitwę 
do Boga zanosimy już przez jego 
wstawiennictwo...”. 
W homilii metropolita podkre-
ślił: „Po raz pierwszy nie tylko 
o ks. Jerzym dziś mówimy, nie 
tylko rozważamy duchowy wy-
miar jego życia i śmierci, ale 
możemy zwracać się wprost do 
niego i przez niego, modlić się 
z nim i do niego wołać. W ta-
jemnicy świętych obcowania możemy do-
świadczać jego obecności ...”.
I dodał: „Potrzebny jest naszej Ojczyźnie ten 
niezłomny pasterz, by uczyć nas wszystkich 
tego, co stanowiło znak jego ziemskiego 
życia; głębokiej wiary, pobożności, odwagi 
i męstwa. (...) Trudno jest zestawiać ze sobą 
i porównywać tamte ponure lata stanu wo-
jennego i obecnych czasów (...), jednak tak 
jak wtedy, tak i dziś stajemy na rozdrożu 
dróg, gdzie musimy dokonywać wyborów 
stanowiących o naszym człowieczeństwie 
i naszej tożsamości. Wypełniać odzyskaną 
wolność solidarnością i miłością, odpowie-

że narzędzia zbrodni (pałka, którą bito ks. Jerzego, 
sznury, którymi skrępowano mu ręce i nogi, kamie-
nie, które przywiązano mu do nóg).

Odszedł pasterz dobry
Sala upamiętnia wydarzenie, które wstrząsnęło 
Warszawą i całą Polską. Pogrzeb ks. Jerzego 3 lis- 
topada 1984 r. przypominany jest poprzez rela-
cje uczestników, zdjęcia, dokumenty i pamiątki. 
O reakcjach Polaków świadczyła liczba uczest-
ników uroczystości (około miliona) oraz tysiące 
wieńców i wiązanek. Wszystkie szarfy i transpa-
renty zostały przechowane. 

Pomnażanie dobra
Do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przybywają 
tysiące ludzi. Zamyśleni i rozmodleni podążają 
jego ścieżkami (...). Znakiem widzialnym ich uczuć 
są ofiarowane krzyżyki, różańce, szkolne tarcze 
i przedmioty stworzone z myślą o ks. Jerzym. 
Nierzadko modlitwa zmienia ich życie. Składają 
świadectwa o tym, że doświadczyli umocnienia 
łaską Boga, doświadczyli ulgi w cierpieniu, ducho-
wym czy fizycznym. 
W Polsce i różnych krajach, nie tylko europejskich, 
postawiono 39 pomników ks. Jerzego. 
W 43 miastach nadano ulicom jego imię. Ufundo-
wano 121 tablic pamiątkowych. 
Dziewięć szkół nosi imię ks. Popiełuszki. Liczne 
stowarzyszenia oraz organizacje społeczne podej-
mują działania zgodnie z jego przesłaniem i wy-
bierają go na swojego patrona. 
Posługa i śmierć ks. Jerzego jest zaczynem Dobra 
w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, społecz-
nym, zawodowym i narodowym.

Chrześcijaństwo prowadzi
ku Zmartwychwstaniu

W archiwum parafialnym znajduje się ponad 200 
dokumentów, w których ludzie pochodzący z róż-
nych środowisk zaświadczają o tym, że za przyczy-
ną ks. Jerzego otrzymali różne łaski (...). Ta część 
ekspozycji mówi o zwycięstwie dobra nad złem, 
życia nad śmiercią. O wielkości człowieka, który 
żyje Ewangelią.

na podstawie materiałów
Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki

oprac. at

dzialnością czy też – jak się niektórym wydaje 
– swoją wolą, cynizmem i nienawiścią...”.
Arcybiskup wspomniał także w homilii zmarłe-
go w sierpniu ks. prałata Zygmunta Malackiego, 
proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki, 
dla którego ks. Popiełuszko był nie tylko kolegą, 
ale stał się duchowym przewodnikiem. 
W czasie uroczystej celebry abp Nycz wręczył 
matce ks. Jerzego – Mariannie obraz beaty-
fikacyjny, a wszyscy wierni mogli ucałować 
relikwie bł. kapłana-męczennika. Po Mszy 
św. złożono wieńce na grobie ks. Popiełuszki 
i zapalono znicze.

Tekst i zdjęcia Anna Tokarska

Są wydarzenia i osoby, których zapomnieć nie można. Do takich osób należy bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko, a wydarzeń – jego męczeńska śmierć. Przesłaniem jego życia były słowa: „zło dobrem 
zwyciężaj”. Zło zawsze jest niszczące, a szczególnie gdy polega na przemocy człowieka nad 
człowiekiem i systemu nad społeczeństwem. Twórcy Muzeum o bł. ks. Jerzym pragną ukazać, 
że prawda i sprawiedliwość, wolność i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią 
o godności i wielkości każdego człowieka i społeczeństwa. 

Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki



8

Pierwsza tajemnica bolesna:
agonia w Ogrójcu

Ojciec Święty, Jan Paweł II, 23 czerwca 1982 r., zwrócił się do 
Pani Jasnogórskiej w następujących słowach modlitwy: Dzięku-
ję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni Swemu 
sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. 
Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć 
złu, ale zło zwyciężają dobrem. Tylko ten może zwyciężać zło, 
kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogace-
nie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godno-
ści dziecka Bożego. Odnawiać dobro i zwyciężać zło to dbać 
o godność dziecka Bożego, o godność swoją, ludzką. Życie trze-
ba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno.
Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby 
zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na 
świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. Zacho-
wać godność, by móc powiększać dobro, zwyciężać zło – to po-
zostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrzne-
go zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako 
synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo 
Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności, wolność daną czło-
wiekowi, jako wymiar jego wielkości.

Druga tajemnica bolesna:
biczowanie Pana Jezusa

Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło 
– to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wy-
pływa z Prawdy i Miłości. Im więcej w człowieku jest Prawdy 
i Miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść 
w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni spra-
wiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce 
wchodzi nienawiść i przemoc. A kierując się nienawiścią i prze-
mocą, nie można mówić o sprawiedliwości. Bo nie ma sprawie-
dliwości w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie mi-
łości, ale na przemocy i zniewoleniu. Ważną sprawą dla chrze-
ścijanina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości 
jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie 
nie ma miejsca dla Boga i jego przykazań, gdzie słowo Bóg urzę-
dowo jest eliminowane z życia narodu. Należy więc zdać sobie 
sprawę z niesprawiedliwości i krzywdy, jaką czyni się naszemu 
narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy 
urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również 
i przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzie-
ży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki 
rodzice, wartości, które zdawały wielokrotnie egzamin w tysiąc-
letnich dziejach naszej historii. Sprawiedliwość czynić i o spra-
wiedliwość wołać, mają obowiązek wszyscy bez wyjątku. Bo jak 
powiedział starożytny myśliciel: „Złe czasy, gdy sprawiedliwość 
nabiera wody w usta”. Módlmy się, byśmy w życiu naszym na co 
dzień kierowali się sprawiedliwością.

Rozważania różańcowe ks. Jerzego Popiełuszki z Bydgoszczy 19 października 1984 r.
W czasie ostatniej Mszy św., sprawowanej w bydgoskim Ko-
ściele przez ks. Jerzego, tuż przed jego porwaniem i brutalnym 
zabójstwem przez funkcjonariuszy SB, błogosławiony kapłan-
-męczennik pozostawił nam swój duchowy testament. 

Maryjo, Matko polskiej ziemi, Nadziejo Nasza, Bolesna Królowo Polski. 
W naszej dzisiejszej modlitwie różańcowej stajemy przed Tobą my, lu-
dzie pracy oraz oaza Domowego Kościoła. Chcemy trwać przy Twoim 
Synu w godzinach Jego agonii, spojrzeć na Jego sponiewierane obli-
cze, chcemy wziąć swój krzyż, krzyż naszej codziennej pracy, naszych 
znojów, naszych problemów i pójść drogą Chrystusa na Kalwarię.
Nas, których dręczą rany i bóle fizyczne, wspieraj Maryjo. Nas, któ-
rych tak często spotyka niepokój, rozterka i załamanie, podtrzymaj 
na duchu, Maryjo. Nam, którzy jesteśmy upokorzeni, pozbawieni 
nieraz praw i godności ludzkiej, użycz męstwa i wytrwałości. Nam, 
którzy dokładamy wszelkich starań, aby odnowić oblicze tej zie-
mi, naszej polskiej ziemi, w duchu Ewangelii, okaż swą matczyną 
opiekę, Maryjo. Nam, którzy w trudzie i znoju walczymy o Prawdę, 
Sprawiedliwość, Miłość, Pokój i Wolność w Ojczyźnie naszej, podaj 
pomocną dłoń.
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Rozważania różańcowe ks. Jerzego Popiełuszki z Bydgoszczy 19 października 1984 r.
Czwarta tajemnica bolesna:

dźwiganie krzyża

Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. 
Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłasz-
cza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trze-
ba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. 
Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, 
kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale 
sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą 
sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości 
musi upominać się odważnie dla siebie i dla innych. Prawdziwie 
roztropnym i sprawiedliwym, mówił Ojciec Święty, może być tylko 
człowiek mężny. Biada społeczeństwu – wołał Prymas Tysiąclecia 
– którego obywatele nie rządzą się męstwem, przestają być wte-
dy obywatelami, stają się zwykłymi niewolnikami. Jeżeli obywatel 
rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza naj-
większą krzywdę sobie, swojej ludzkiej osobowości, rodzinie, gru-
pie zawodowej, narodowi, państwu i Kościołowi. Chociaż byłby 
łatwo pozyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba i względów ubocz-
nych. Ale i biada władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za 
cenę zastraszania i niewolniczego lęku. Jeśli władza rządzi zastra-
szonymi obywatelami, obniża swój autorytet, zubaża życie naro-
dowe, kulturalne i wartości życia zawodowego. Troska więc o mę-
stwo powinna leżeć w interesie zarówno władzy, jak i obywateli. 
Prośmy Chrystusa Pana dźwigającego krzyż, abyśmy w naszym 
codziennym życiu okazywali męstwo w walce o wartości praw-
dziwie chrześcijańskie.

Trzecia tajemnica bolesna:
cierniem ukoronowanie

Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność Prawdzie. Prawda 
jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do 
prawdy wszczepił w człowieka Pan Bóg. Stąd w człowieku jest 
naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, 
podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosz-
tuje – prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi koszto-
wać. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość Prawdy 
przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od 
wieków trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Prawda jest jed-
nak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. Stąd też, 
jak powiedział zmarły Prymas Kardynał Wyszyński, ludzi mó-
wiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu 
do głoszenia prawdy, tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo 
kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar 
na półkach. Musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług, którzy 
wedle programu nauczą się go na gwałt w innym kłamstwie. By 
opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa, trzeba 
wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by głosić prawdę. Lu-
dzie znajdą, ludzie przyjdą z daleka, by słów prawdy szukać, bo 
w ludziach jest naturalna tęsknota za prawdą. Musimy nauczyć 
się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, 
w których żyjemy. Nie jest to łatwe w czasach, o których po-
wiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie 
chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy. Nie jest 
łatwo dzisiaj, gdy cenzura wykreśla, zwłaszcza w pismach kato-
lickich, słowa prawdziwe i mjrśli odważne, gdy wykreśla nawet 
słowa Księdza Prymasa, Ojca Świętego. Nie jest łatwo, gdy kato-
likowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika, lecz 
po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy 
przekonań ogólnoludzkich wobec napaści choćby najbardziej 
oszczerczych i krzywdzących. Nie wolno mu prostować fałszu, 
który inni mają pełną swobodę głosić i rozszerzać bezkarnie. 
Nie jest łatwo, gdy w ostatnich dziesiątkach lat w glebę ojczystą 
zasiewano ziarna kłamstwa i ateizmu. Obowiązek chrześcijanina 
– to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo 
za prawdę się płaci. Tylko plewy nic nie kosztują, za pszeniczne 
ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. Módlmy się, by nasze 
życie codzienne było przepełnione prawdą.

Piąta tajemnica bolesna:
ukrzyżowanie Chrystusa

Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie 
wolno walczyć przemocą. Ojciec Święty w czasie stanu wojen-
nego, w modlitwie do Pani Jasnogórskiej, powiedział, że naród 
nie może rozwijać się prawidłowo, gdy jest pozbawiony praw, 
które warunkują jego pełną podmiotowość i państwo nie może 
być mocne siłą żadnej przemocy. Komu nie udało się zwyciężyć 
sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw 
przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i naj-
trwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki 
ludzkiej myśli; najnędzniejsze i najkrótsze to walki przemocą. 
Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumie-
ra. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest 
wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą; za 
nią spontanicznie idą miliony. Solidarność dlatego tak szybko 
zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, 
z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach, upominała się 
o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. 
O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. W ostat-
nim roku swojego życia Kardynał Wyszyński powiedział, że 
świat pracowniczy na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat doznał 
wielu zawodów, ograniczeń. Ludzie pracy i całe społeczeństwo 
przeżywało w Polsce udrękę podstawowych praw osoby ludz-
kiej, ograniczenie wolności myślenia, światopoglądu, wyznawa-
nia Boga, wychowania młodego pokolenia. Wszystko to było 
tłumione. Na odcinku pracy zależnej, stworzono specjalny mo-
del ludzi zmuszanych do milczenia i do wydajnej pracy. Gdy ten 
ucisk wszystkich dostatecznie umęczył, powstał zryw ku wolno-
ści, powstała „Solidarność”, która udowodniła, że do przebudo-
wy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywać z Bogiem. 
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede 
wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. 
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Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych, tych, którzy zo-
stali przyjęci do wiecznej miłości Boga. To uroczystość przepełniona radością 
i duchową pogodą. Tego dnia Kościół przynagla nas, aby nasze myśli poszybowa-
ły ku niebu, które stanowi przecież ostateczny cel naszej ziemskiej pielgrzymki.  
Bowiem przebywać w niebie, to znaczy widzieć Boga „takim, jakim jest” (1 J 3,2), 
żyć z Trójcą Świętą, z Chrystusem, z Jego Wniebowziętą Matką, z aniołami, wresz-
cie ze wspólnotą świętych, z tymi, którzy umierając w przyjaźni z Bogiem i w Jego 
łasce, dostąpili chwały zbawienia.   

Każdego dnia Kościół w kalendarzu liturgicz-
nym przywołuje postaci świętych lub błogo-
sławionych. Ich żywoty – także te publiko-
wane na łamach „Naszej Służby” – pokazują 
zwykle ich nieszablonowe drogi przez ży-
cie, wyrastające „ponad poziomy”, oddane 
Chrystusowi, Kościołowi, bliźnim. Droga do 
świętości, tej ogłaszanej powagą Kościoła, 
niekiedy trwa kilka wieków – przywołajmy 
św. Stanisława Kazimierczyka, kanonizowa-
nego przez Ojca Świętego Benedykta XVI 
17 października, którego pobożne, kapłań-
skie życie biegło w odległym XV wieku.
Kult świętych Pańskich ma swoją historię. 
Choć początkowo kultem otaczano tylko 
Boga Ojca i Chrystusa, to przecież już bar-
dzo wcześnie – w katakumbach pierwszych 
pokoleń chrześcijan – znaleźć można wy-
raźne ślady czci oddawanej Matce Zbawi-
ciela, jaśniejącej w chwale nieba. W dobie 
prześladowań począł się kształtować kult 
męczenników, ich przelana za wiarę krew 
stawała się posiewem chrześcijaństwa (Ter-
tulian), a oni sami, podczas modlitw przy 
ich grobach, stawali się adresatami próśb o 
wstawiennictwo. Nieco później (w IV w.) po-
czął się rozpowszechniać kult wyznawców 
– tych, których życie, stanowiące wzór cnót 
chrześcijańskich, zamknęła naturalna śmierć. 

Ostatecznie kult świętych został usankcjo-
nowany w drugiej połowie pierwszego ty-
siąclecia wiary. Pielęgnuje go Kościół, niesie 
w swym sercu z wieku na wiek, jest obecny 
wśród chrześcijańskiej wspólnoty, w imio-
nach świętych patronów nadawanych na 
chrzcie świętym, wezwaniach kościołów, 
nazwach ulic…. 
1 listopada Kościół ukazuje nam Wszyst-
kich Świętych: wyznawców, męczenników, 
„z każdego narodu i wszystkich pokoleń, 
ludów i języków” (Ap 7,9), żyjących w róż-
nym czasie, tych co do których jest przeko-
nany, że „praktykowali heroiczne cnoty i żyli 
w wierności łasce Bożej” (KKK 828). W dniu 
tym kierujemy nasze spojrzenie także da-
lej, ku tym „których świętość, ukryta przed 
światem, znana jest dobrze Bogu i jaśnieje 
w Jego wiecznym Królestwie” (Jan Paweł II, 
1 listopada 2002). Ich imiona i liczbę zna tyl-
ko Bóg. To On powołał ich do swojej chwały, 
otworzył przed nimi bramy nieba, to On „ich 
wpisał wszystkich w księgę życia, jaką jest 
serce Jego wiecznej miłości (Karl Rahner SJ). 
Uroczystość Wszystkich Świętych – to jej 
ważny motyw – winna nam przypominać 
i uświadamiać prawdę wiary o powszech-
nym powołaniu do świętości; „Jam jest 
chleb życia… Kto spożywa ten chleb, będzie 

żył na wieki” (J 6, 48.58) o zbawczej ofierze 
Chrystusa złożonej za wszystkich ludzi, tak-
że o potrzebie Bożej łaski na ludzkich dro-
gach ku świętości. 
Stajemy tego dnia przy grobach bliskich, 
którzy towarzyszyli naszemu życiu i nagle 
skręcili ze wspólnej drogi w noc śmierci. 
Winniśmy na ich dopełnione życie patrzeć 
spojrzeniem wiary. Odchodzili z tego świata 
w różny sposób, w różnym czasie, łączy ich 
wszystkich jedno: wstąpili w życie Boga. Przy 
ich grobach umacnia się nasza pewność, że 
oni, przekraczając bramę śmierci, łaską Bożą 
zostali włączeni do społeczności świętych, 
bo obdarowywali nas i innych miłością, 
uczyli umiejętności wybaczania, byli świad-
kami wiary i nadziei. Oczyma wiary dostrze-
gamy ich pośród społeczności zbawionych 
– Wszystkich Świętych, których Kościół tego 
dnia uroczyście przyzywa, których chwałę 
proklamuję, o których wstawiennictwo pro-
si. To jest prawda kojącą i wynagradzająca, 
szczególnie wtedy, gdy śmierć, ta tragiczna, 
nagła, niespodziewana, przechodzi nagle 
środkiem życia i burzy ład naszego serca. 
Uroczystość Wszystkich Świętych prowadzi 
nas też ku tajemnicy Świętych Obcowania 
(comunio sanctorum). To przez nich, którzy 
wielbią w niebie Boga – „źródło wszelkiej 
świętości”, kierujemy nasze wstawiennicze 
prośby, to przez nich otrzymujemy ducho-
we dary, o które prosimy. To ich obecność 
– szczególnie świętych patronów, także na-
szych bliskich zmarłych – odczuwamy w roż-
nych chwilach naszego życia… 
Tego dnia powtarzamy w szczególny spo-
sób słowa Litanii do Wszystkich Świętych: 
„Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się 
za nami”.

 Jędrzej Łukawy 

W Warszawie obchodzono Święto Wojsk Łączności
W Centrum Konferencyjnym MON odbyły się dziś, uroczystości związane z obchoda-
mi Święta Wojsk Łączności. Podczas apelu wręczone zostały odznaczenia państwo-
we i ministerialne dla żołnierzy i pracowników Centralnego Węzła Łączności im. płk. 
Kazimierza Drewnowskiego. Ordynariat Polowy reprezentowali podczas uroczysto-
ści ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej oraz ks. płk Krzysztof 
Wylężek, kapelan CWŁ. 

Do Centrum Konferencyjnego MON przyby-
li m.in. gen. bryg. Andrzej Kaczyński, szef 
Zarządu Planowania Systemów Dowodze-
nia i Łączności SG WP, gen. bryg. Wiesław 
Grudziński, Dowódca Garnizonu Warszawa 
przedstawiciele poszczególnych pionów 
związanych z organizacją i funkcjonowaniem 
łączności w stołecznym garnizonie.
Spotkanie w głównej Sali Centrum rozpoczę-
ło się od odczytania decyzji prezydenta RP 
o nadaniu Gwiazdy Afganistanu i Iraku żoł-
nierzom biorącym udział w misjach pokojo-
wych oraz ministra ON i ministra Infrastruk-
tury o nadaniu wyróżniającym się żołnierzom 
i pracownikom wojska medali i odznaczeń. 
Przyznano medale „Za długoletnią służbę”, 
„Za zasługi dla obronności kraju” oraz hono-

nują nowoczesną techniką i biorą udział 
w działaniach sił sojuszniczych operujących 
w dalekich rejonach globu i przyczyniają się 
do międzynarodowego bezpieczeństwa”. 
– Chylę czoła przed czynem zbrojnym i wy-
siłkiem łącznościowców i informatyków 
(…). Życzę, abyście nadal dowodzili swego 
kunsztu służąc i pracując dla dobra Ojczyzny 
– podkreślił.

rowe odznaki „Zasłużony dla łączności”. List 
z gratulacjami i podziękowaniami przesłał 
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Żołnie-
rze i pracownicy wojska odebrali także na-
grody rzeczowe i pieniężne przyznane przez 
dowódcę Centrum, płk. Ryszarda Michtę.
Płk Ryszard Michta, kierujący Centralnym 
Węzłem Łączności MON przekazał pamiąt-
kowe listy gratulacyjne na ręce gen. bryg. 
Kaczyńskiego i gen. bryg. Grudzińskiego.
Reprezentujący Ministra ON gen. Kaczyński 
podkreślił, że zasadniczą rolą Centrum od 
czasów jego powstania było zapewnienie 
łączności. – Napełnia nas dumą, że łączno-
ściowcy chlubnie wpisali się w historię pol-
skiej wojskowości. Gen. Kaczyński podkreślił, 
że współczesne wojska łączności „dyspo- dokoñczenie na str. 13
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Niebanalne
życiorysy

Helena Kowalska urodziła 
się 25 sierpnia 1905 r. jako 
trzecie z dziesięciorga dzieci, 
w rolniczej rodzinie z Gło-
gowca k/Łodzi.
Jako czternastoletnia dziew- 

czynka opuściła dom rodzinny, by na służbie 
u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi 
i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i po-
móc rodzicom. Przez cały czas bardzo pragnęła 
życia zakonnego. 
W lipcu 1924 r. zgłosiła się do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej 
w Warszawie. 1 sierpnia 1925 r. - mimo sprzeci-
wu rodziców – została przyjęta do Zgromadze-
nia. Postulat odbywała w Warszawie, a nowicjat 
w Krakowie, gdzie w czasie obłóczyn zakon-
nych otrzymała imię Maria Faustyna i habit. Od 
marca 1926 r. Bóg doświadczył siostrę Faustynę 
ogromnymi trudnościami wewnętrznymi, wiele 
przecierpiała aż do końca nowicjatu. 30 kwiet-
nia 1928 r. złożyła pierwsze śluby zakonne, 
a 30 kwietnia 1933 r. Śluby wieczyste. Pracowa-
ła w różnych domach zakonnych, m.in. w Kra-
kowie, Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obo-
wiązki. Zawsze pozostawała w pełnym zjedno-
czeniu z Bogiem. Jej bogate życie wewnętrzne 
wspierane było poprzez wizje i objawienia.
22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana 
Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polece-

nie namalowania takiego obrazu, jak ukazana 
jej postać Zbawiciela oraz publicznego wysta-
wienia go w kościele.
Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą 
do artysty malarza Eugeniusza Kazimierskiego 
o wykonanie według jej wskazówek obrazu 
Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerwcu ujrzała 
ukończony obraz, płakała, że Chrystus nie jest 
tak piękny, jak Go widziała.
Dzięki usilnym staraniom ks. Michała Sopoćko, 
kierownika duchowego siostry Faustyny, obraz 
został wystawiony po raz pierwszy w czasie tri-
duum poprzedzającego uroczystość zakończenia 
Jubileuszu Odkupienia świata w dniach 26-28 
kwietnia 1935 r. Został umieszczony wysoko 
w oknie Ostrej Bramy i widać go było z daleka. 
Uroczystość ta zbiegła się z pierwszą niedzielą 
po Wielkanocy, tzw. niedzielą przewodnią, któ-
ra – jak twierdziła siostra Faustyna – miała być 
przeżywana na polecenie Chrystusa jako święto 
Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko wy-
głosił wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu.
W 1936 r. stan zdrowia siostry Faustyny znacz-
nie się pogorszył. Od marca tego roku do grud-
nia 1937 r. przebywała na leczeniu w szpitalu 
krakowskim w Prądniku Białym. Po powrocie 
ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki 
furtianki. Starała się bardzo, by żaden ubogi nie 
odszedł bez najmniejszego choćby wsparcia od 
furty klasztornej. Wywierała bardzo pozytywny 

Święta Faustyna Kowalska, dziewica wpływ na wychowanki Zgromadzenia, dając 
im przykład pobożności i gorliwości, a zarazem 
wielkiej miłości.
Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzial-
ną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. Polecił 
pisanie Dzienniczka poświęconego tej sprawie, 
odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw 
do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 
15:00 Faustyna czciła Jego konanie na krzyżu. 
Przepowiedziała także, że szerzona przez nią 
forma kultu Miłosierdzia Bożego będzie zabro-
niona przez władze kościelne. Dzięki s. Faustynie 
odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia 
Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: 
obraz Jezusa Miłosiernego („Jezu, ufam Tobie”), 
koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Mi-
łosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na 
krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego 
w II Niedzielę Wielkanocną.
W kwietniu 1938 r. nastąpiło gwałtowne pogor-
szenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Zmarła 
w wieku 33 lat 5 października 1938 r.
Siostra Faustyna została beatyfikowana 18 kwiet-
nia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 
roku. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Nie-
dzielę Wielkanocną, którą Jan Paweł II ustanowił 
wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie 
św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-
-Łagiewnikach. 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II 
dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudo-
wanej świątyni w Krakowie-Łagiewnikach i za- 
wierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.

oprac. jur

– Co tego ostatnie-
go wieczoru mo- 
gę powiedzieć Bo- 
gu? ...Czy nie za-
pomniałem, że da- 
ny mi czas przemi-

ja?...  Bóg nas widzi, czas ucieka, śmierć 
nas goni – wieczność czeka (Bp Płoski).

Gdy wielu z nas myślało w tę noc 31 grudnia 
2009 r. o sylwestrowych fajerwerkach i szam-
pańskich hulankach, ś.p. Biskup Polowy Tade-
usz Płoski ten dzień, trzy miesiące przed swoją 
śmiercią, spędzał wśród dzieci w Domu Dziecka 
„Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku, pro-
wadzonym przez siostry Pallotynki. To znaczą-
cy wybór czasu i miejsca – być przy najmniej- 
szych, porzuconych przez świat, który coraz za-
chłanniej chce się zabawić niż zbawić.
Zacytowany na wstępie fragment kazania za-
myka kolejny pracowity rok nauczania Biskupa 
Płoskiego. Tę homilię, wygłoszoną w kaplicy 
ośrodka w Rudniku, Biskup Tadeusz kończy 
słowami wiersza Adama Asnyka, które czy-
tane dziś, po tragedii smoleńskiej, odkrywają 
przed nami ukryte dotąd znaczenia i sensy.

„Nie marzył o łatwym cudzie” 
Posłuchajmy: „W olbrzymim pokoleń trudzie 
bądźmy ogniwem łańcucha, co się poświę-
ca. Nie marzmy o łatwym cudzie! Najwyższy 
heroizm ducha jest walką, co nie wybucha, 
Pracą bez wieńca. Amen”.
Biskup Tadeusz sam „nie marzył o łatwym cu-
dzie” i dlatego dany mu czas duchowej służ-
by Wojsku Polskiemu wykorzystał niezwykle 
pracowicie, intensywnie nauczając w różnych 
garnizonach Rzeczypospolitej i nie tylko. Plo-
nem tych 5 lat posługi słowa jest m.in. 6 to-
mów kazań. Ostatni, szósty tom, wydany po-
śmiertnie - podobnie jak pozostałe, w opra-
cowaniu ks. płk. Zbigniewa Kępy – zawiera 
kazania wygłoszone od 8 maja 2009 r. do 
31 grudnia 2009 r. Nie ma chyba w kalenda-
rzu liturgicznym wspomnienia, uroczystości 
czy święta, w którym Pasterz Diecezji Polowej 
nie głosiłby słowa, przywołując nie tylko he-
roizm żołnierza polskiego, ale i przypomina-
jąc żołnierzom heroizm i odwagę świętych.
Ileż w czytanych dzisiaj słowach pasterskiego 
nauczania Biskupa Tadeusza miłości i troski 
o nasze zbawienie, ojcowskich napomnień, 
gdy błądziliśmy, czy jak wspólnota zapomi-
naliśmy o wielkiej lekcji, jaką zostawił nam 

Jan Paweł II.  W słowach kierowanych z oka-
zji  jubileuszy małżeńskich, urodzin czy imie-
nin najbliższych współpracowników, wszyscy 
znajdą uniwersalne przesłanie prawdy, która 
rozświetli nasze ludzkie drogi. „Błogosławie-
ni, którzy wprowadzają pokój” – to tytuł tego 
tomu, nawiązujący do hasła Synodu Wojsko-
wego, który Bp Płoski zwołał 28 październi-
ka 2009, którego ostatnia sesja odbyła się 
8 kwietnia 2010 r. Dzieło, do którego Biskup 
Tadeusz przywiązywał niezwykłą wagę – tak 
tragicznie przerwane w przełomowym dla 
Wojska Polskiego i duszpasterstwa wojsko-
wego momencie.  
I jest w tym tomie to niezwykle poruszające 
kazanie, które wygłosił pod Pomnikiem Gol-
goty Wschodu w Warszawie w 70. rocznicę 
agresji sowieckiej. Swego rodzaju zobowiąza-
nie do pamięci i prawdy o tej ofierze i innych 
męczennikach z polskiego martyrologium.
Biskup Płoski, ofiara katastrofy smoleńskiej, 
służył do końca Bogu i Ojczyźnie. Dziś jego 
słowa brzmią w naszym sercu jak duchowy 
testament. I jak każde słowo natchnione Du-
chem świętym, zobowiązujące w sumieniu. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Świdwin: święto 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

nego z dowódcą, płk dypl. pil. Eugeniuszem 
Gardasem. Obecni byli żołnierze, pracownicy 
cywilni i rodziny bierzmowanej młodzieży.
Mszę św. uświetniła muzyką Orkiestra Re-
prezentacyjna Sił Powietrzna z Koszalina. Po 

zakończonej Eucharystii młodzież pa-
rafii ustawiła się do pamiątkowej fo-
tografii.
Centralnym punktem obchodów Świę-
ta 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
był apel w centrum Świdwina pod po-
mnikiem upamiętniającym poległych 
lotników. Na uroczystość przybył do-
wódca Sił Powietrznych gen. broni 
Lech Majewski. Apel był okazją do 
wręczenia odznaczeń prezydenckich 
i wojskowych oraz podsumowania mi-
nionego roku.
Płk Gardas, dowódca 1. Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego powiedział, że 
mimo „intensywnych zmian organiza-
cyjnych podległe jednostki wojskowe 
z powodzeniem i na dobrym poziomie 
wykonywały powierzone zadania”. 
Wymienił uczestnictwo w ćwiczeniach 
wojennych Anaconda, Jacal Stone oraz 
udział w misji Orlik 3, jako najlepsze 
przykłady działania 1. Skrzydła Lotnic-
twa Taktycznego. Podziękował kadrze 
zawodowej i pracownikom wojska za 
ich służbę.
Gen. Majewski podkreślił, że Skrzydło 
jest ważnym związkiem taktycznym 
odpowiedzialnym za obronę powietrzną 
kraju. Pogratulował żołnierzom m.in. wy-
pełnienia misji Air-Policing, patrolowania 
przestrzeni powietrznej państw nadbałtyc-

Chrześcijańska dojrzałość
Uroczyste obchody święta 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego rozpoczęły się rano od 
Mszy św. w kościele garnizonowym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Świdwinie, 
podczas której młodzież z rodzin wojskowych przyjęła sakrament bierzmowania. 
Jego szafarzem był ks. płk Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu Polowego. 
Po Mszy św., w centrum Świdwina, pod pomnikiem poświęconym poległym lotni-
kom odbył się apel pamięci z udziałem gen. broni Lecha Majewskiego, dowódcy Sił 
Powietrznych RP.

Na początku Mszy św. głos zabrał ks. mjr 
Andrzej Migała, proboszcz parafii. Podzięko-
wał administratorowi diecezji wojskowej za 
przybycie i udzielenie sakramentu. Wyjaśnił, 
że bierzmowanie było zaplanowane jeszcze 

przez bp. Płoskiego, ale z uwagi na katastro-
fę w Smoleńsku trzeba było przesunąć je na 
październik.
W homilii ks. Żarski zachęcał przystępującą 
do sakramentu młodzież do odważnego wy-
znawania wiary w Chrystusa. Przypomniał, 
że napełnieni Duchem Świętym apostołowie 
rozpoczęli przedzieranie się przez „dżunglę 
pogaństwa”. – Z tych bojaźliwych, słabych 
ludzi stali się bohaterami. Macie stać się Jego 
świadkami – dodał. Dary Ducha świętego mu-
szą stać się dla was mocą i siłą. – Niech to jego 
dary będą dla was dopalaczem – powiedział.
Podkreślił, że przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania staje się nakazem dla człowieka, który 
musi przestrzegać pewnego systemu war-
tości. – Dojrzały człowiek wie co robi, czego 
broni i jaka jest jego hierarcha wartości, jakie 
zasady moralne – podkreślił.
Mszę św. z ks. Żarskim koncelebrowali kape-
lani Ordynariatu Polowego. Obecni byli ks. 
ppłk Pałka Sławomir Pałka, proboszcz parafii 
wojskowej w Złocieńcu, ks. mjr Tomasz Paroń, 
proboszcz parafii wojskowej w Stargardzie 
Szczecińskim.
Uroczystość uświetniła obecność kompanii 
honorowej oraz pocztów sztandarowych 
i żołnierzy z jednostek wchodzących w skład 
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Elbląga, 
Malborka, Mińska Mazowieckiego, Mirosław-
ca i Świdwina. W Eucharystii uczestniczyła ka-
dra dowódcza 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-

kich realizowanej w ramach NATO. – Dzisiaj, 
w dniu Waszego święta dziękuję za wasze 
zaangażowanie wsparte rzetelnością i goto-
wością w wykonywaniu trudnych zadań – po-
wiedział gen. Majewski.
Podczas apelu upamiętniono także lotników, 
którzy pochodzili z baz i eskadr związanych 
1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Gen. 
Majewski i płk Gardas złożyli kwiaty i znicze 
pod pomnikiem.
Po apelu, w Klubie Garnizonowym odbył się 
koncert Zespołu Marynarki Wojennej „Ri- 
wiera”.
1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego jest jed-
nostką wojskową wchodzącą w skład Sił 
Powietrznych. Powstało 1 stycznia 2009 r. 
na podstawie Decyzji Ministra Obrony Naro-
dowej. Jest spadkobiercą najlepszych trady-
cji jednostek lotniczych, które stacjonowały 
na ziemi świdwińskiej. Do głównych zadań 
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego należy ob- 
rona powietrznych granic kraju, a także 
wsparcie wojsk lądowych oraz współdzia-
łanie z MW. Żołnierze jednostek podległych 
skrzydłu: 12 BLot, 21 BLotT, 22 BLot, 23 BLotT, 

41elt oraz 14 brl biorą udział w wielu ćwicze-
niach taktyczno-bojowych organizowanych 
w kraju i za granicą.

Krzysztof Stępkowski
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Święto Kościuszkowców
Dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, 1. Legionowskiego Bata-
lionu Dowodzenia oraz 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia zorganizowały 
12 października obchody święta jednostek 1 WDZ stacjonujących w Garnizonie Le-
gionowo.

O godz. 9.00 rozpoczął się Dzień Otwartych 
Koszar jednostek wojskowych przy ul. Kosza-
rowej w Legionowie. Następnie w Kościele 
Garnizonowym o godz. 15.00 sprawowana 
była Msza św., która zgromadziła przedsta-
wicieli jednostek wojskowych podległych 
1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej 
z jej dowódcą gen. bryg. Ryszardem Jabłoń-
skim wraz z gen. bryg. Grzegorzem Dudą, 
zastępcą dowódcy 1. WDZ i gen. dyw. An-
drzejem Malinowskim – szefem sztabu za-
stępcą dowódcy Wojsk Lądowych. Obecni 
byli kombatanci i weteranami – słynni „Ko-
ściuszkowcy”, do których tradycji nawiązuje 
1. WDZ; udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych i licznie zgromadzeni wier-
ni, szczególnie z rodzin wojskowych parafii 
garnizonowej w Legionowie.
W święto jednostki, obchodzone w rocznicę 
bitwy pod Lenino, rozegranej przed 67 laty, 
uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. płk 
Dariusz Kowalski – Dziekan Wojsk Lądowych, 
a koncelebrowali kapelani 1. WDZ: ks. płk Ka-
zimierz Krużel, ks. płk Zenon Surma, ks. mjr 
Marek Wojnowski, ks. kpt. Jacek Skrzypczak, 
ks. por. Tomasz Krawczyk i ks. por. Marek 
Drabik.
– Naszą myśl kierujemy dziś na cmentarz 
wojenny w ziemi białoruskiej pod Lenino 
– mówił w słowie wstępnym ks. kan. płk 
Kazimierz Krużel. – Z wielkim szacunkiem 
wspominamy dzisiaj wszystkich poległych 
i zmarłych żołnierzy 1. Warszawskiej Dywizji. 
Módlmy się za tych, którzy oddali swe życie 
w obronie Ojczyzny i przelali swoją krew 
w obronie jej granic. Prosimy także w intencji 
poległych żołnierzy w czasie pełnienia misji 
pokojowych i stabilizacyjnych, aby Bóg przy-
jął ich na wieczną wartę – dodał.
Ksiądz Krużel poruszył także wątek tragedii 
smoleńskiej. Zwracając się do wszystkich 
zebranych na Mszy św. powiedział: – Cały 

Naród Polski od 6 miesięcy jednoczy się 
w bólu i cierpieniu po katastrofie samolo-
tu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 
Lechem Kaczyńskim, i delegacją udającą się 
na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 
– W naszej modlitwie nie możemy dziś nie 
wspomnieć Dowódcy Wojsk Lądowych Gen. 
Broni Tadeusza Buka, tak bardzo związanego 
z naszą Dywizją i Legionowem – powiedział. 
Bardzo dobrze pamiętamy go, szczególnie za 
to, że w roli dowódcy naszej Dywizji, a po-
tem dowódcy Wojsk Lądowych chciał stwo-
rzyć wojska nowoczesne, dostosowane do 
wymogów współczesnego, pola walki. Pół 
roku temu Wojsko Polskie straciło jednego 
z najlepszych Generałów – dodał ks. Krużel.
Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. por. 
Marek Drabik – kapelan Brygady Zmechani-
zowanej w Lublinie. Nawiązując do historii 
1. Dywizji Piechoty, powiedział: Przeżywamy 
dziś wyjątkowy dzień, w którym nasze oczy 
i serca kierują się ku tym, którzy od 1943 
roku, od tamtej październikowej Bitwy pod 
Lenino, w sposób szczególny, czynią wszyst-
ko, wypełniając swoje żołnierskie powołanie 
niejednokrotnie narażając swoje własne ży-
cie, aby nasze granice, nasza Ojczyzna mogła 
cieszyć się wolnością i pokojem. Aby ludzie 
żyjący w jej granicach mogli czuć się bez-
piecznie każdego dnia. To w tamtych dniach 
rozpoczęła swój bojowy szlak 1. Warszaw-
ska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościusz-
ki, która stała się fundamentem rodowodu 
1. WDZ tego samego patrona, a której świę-
to dziś przeżywamy.
Zwracając się bezpośrednio do żołnierzy 
1. WDZ kaznodzieja powiedział: – To szcze-
gólny dzień dla Was, Waszych rodzin, kiedy 
możecie cieszyć się tym dzisiejszym świętem. 
I bardzo dobrze, że jesteście tu, w tej świątyni 
garnizonowej, że chcecie w radość Waszego 
święta zaprosić Chrystusa i spotkać się z Jego 

Słowem, aby napełnić serce Bożym pokojem 
i miłością, bo miłość do Boga uczy miłości 
Ojczyzny i ludzi żyjących na polskiej ziemi. 
Na zakończenie Mszy św. Proboszcz Garni-
zonu Legionowo zwracając się do wszystkich 
zebranych, powiedział: – Dziękujemy Wam, 
tu obecnym, za przybycie wraz ze sztanda-
rem na wspólną modlitwę z okazji święta Dy-
wizji. Zachęcamy Was, oficerowie i żołnierze, 
do wytrwania, do wierności temu wszystkie-
mu, co ten sztandar symbolizuje. Wszystkim 
kombatantom i weteranom, żołnierzom 
rezerwy i w stanie spoczynku, którzy swoją 
radą i doświadczeniem wciąż służą wojsku 
i obronności dziękuje za dzisiejszą obecność 
i wspólną modlitwę” – powiedział ks. płk Ka-
zimierz Krużel.
Po południu odbyła się uroczystość odsłonię-
cia tablicy z nazwą ulicy im. gen. broni Tade-
usza Buka, tragicznie zmarłego w katastrofie 
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. 
Ks. płk Kazimierz Krużel poświęcając pamiąt-
kową tablicę, powiedział: – Panie Jezu Chry-
ste, spraw, aby ta ulica, której nadajemy dziś 
imię gen. broni Tadeusza Buka, mogła służyć 
wzajemnemu łączeniu ludzi. Strzeż wszyst-
kich, którzy ją używać będą od wypadków 
i niebezpieczeństw.
Dalsze uroczystości odbyły się na osiedlu 
Piaski przy ul. Zegrzyńskiej, gdzie nadano 
imię „Kościuszkowców” parkowi miejskiemu 
i odsłoniono kamień upamiętniający żołnie-
rzy 1. Dywizji Piechoty. Po odsłonięciu kamie-
nia upamiętniającego „Kościuszkowców”, 
odbyła się część artystyczna w wykonaniu 
Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskie-
go oraz dzieci z Zespołu Szkół w Legionowie. 
Atrakcją obchodów była także rekonstrukcja 
obozowiska wojskowego z II Wojny Świato-
wej. Były również atrakcje dla najmłodszych 
oraz gorący poczęstunek.

Ks. por. Tomasz Krawczyk

Legionowo: obchody Święta 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej

Płk Michta podziękował swoim współpra-
cownikom, żołnierzom i pracownikom woj-
ska za zaangażowanie i pracę na rzecz woj-
skowej łączności.
– Życzę Wam pięknej przyjaźni w łączności, 
w koleżeństwie we współpracy między Wami 
i przełożonymi – mówił ks. płk Żarski. Podkre-
ślił, że Święto Wojsk Łączności jest dobrą oka-
zją do podziękowań za całoroczny trud. – Dziś 
chciałbym podziękować Wam za komórkę, 
dzięki której mogę wysyłać SMS-y, ale przede 
wszystkim za łączność jaką co roku podczas 

Pasterki możemy dzięki Wam przeżywać 
z naszymi wojskowymi kontyngentami. To 
jest wielkie dzieło – powiedział. Na koniec 
udzielił żołnierzom CWŁ błogosławieństwa.
Święto Wojsk Łączności i Informatyki obcho-
dzone jest corocznie w dniu 18 października, 
kiedy to w 1558 roku ustanowione zostało 
pierwsze połączenie pocztowe pomiędzy 
Krakowem a Wenecją.
Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 18 paź-
dziernika w Wojsku Polskim obchodzony 
jest jako Dzień Wojsk Łączności i Informa-
tyki. W tym dniu swe święto obchodzą: ra-
diotelegrafiści i telefoniści, informatycy, ob-
sługi central i pracownicy stacji pocztowych 

oraz wielu innych specjalistów, dla których 
utrzymywanie ciągłej łączności jest nie tylko 
obowiązkiem, ale i honorem.

Krzysztof Stępkowski

dokoñczenie ze str. 10
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„Wiara w postęp” czy chrześcijańska nadzieja?
„Nowa apokalipsa…, jakiej boją się ludzie, rysuje się jako destrukcja ludzkości przez 
samych ludzi, którzy zawładnęli straszliwymi siłami natury, po czym utracili nad nimi 
kontrolę. Są to te same siły, które przez dłuższy czas uzasadniały mit postępu. Nowa 
Apokalipsa zawisła nad człowiekiem, wysyłając złowrogie błyski nauki zabsolutyzo-
wanej”. Ta diagnoza włoskiego filozofa wpisuje się w najnowsze próby wyznawców 
postępu – zapanowania nad życiem i śmiercią człowieka w wersji in vitro.

Głos filozofa, pisarza stawiającego sobie i nam 
trudne pytania o cel i sens naszego życia przy-
pomina dziś głos wołającego na puszczy. Gdy 
pogoń za użyciem i przyjemnością zastępuje 
dziś wszelki trud i poświęcenie – w tym trud sa-
modzielnego myślenia – wielu z nas zadowala 
się łatwodostępną medialną „pigułką informa-
cyjną”, którą utożsamia z wiedzą o otaczającym 
świecie i ludzkiej kondycji. Tak się jednak skła-
da, że dziś mądrość tonie w nadmiarze wiedzy, 
a wiedza w potopie informacji, jak ktoś traf-
nie zauważył. Ludzie prawdziwe mądrzy to 
ludzie wielkiej pokory, czyli prawdy o sobie, 
jako Bożym projekcie stworzonym z miłości. 
Oni zawsze czynią użytek z rozumu ze świa-
domością jego ludzkich ograniczeń. Są wśród 
nich zarówno intelektualiści z różnych dziedzin 
wiedzy przyrodniczej, jaki i ewangeliczni „pro-
staczkowie”, którym często dana była wiedza 
mistyczna, przekraczająca granice ziemskiego 
poznania empirycznego. I to ci ostatni są dziś 
na pierwszej linii starcia duchowego z siłami 
i sługami ciemności. 
Intensywność objawień Maryjnych w ostatnich 
dwóch wiekach (Objawienia Cudownego Me-
dalika, potem Lourdes, La Sallette, Fatima – 
a dziś trwają w Miedjugorie) są – jak podkreśla-
ło wielu pasterzy Kościoła Katolickiego z Janem 
Pawłem II na czele – znakiem apokaliptyczne-
go, ostatecznego starcia pomiędzy „Niewiastą 
a smokiem”. Walka ta, jak pisze Antonio Socci 
w książce „Tajemnice Jana Pawła II” ma prze-
biegać przy użyciu „bezbronnej” broni, jaką jest 
różaniec, Eucharystia, przyjęcie cierpienia dla ra-
towania świata. To potężne narzędzia w rękach 
Boga, podobnie jak proca, którą Dawid zwycię-
żył Goliata. Ta walka jest dziś niezwykle zażarta 
i powoduje „wiele ofiar w naszych rodzinach 
i wśród młodzieży” – jak powiedział 8 grudnia 
2007 r. Kard. Ivan Dias, który głosił w Lourdes 

homilię na zaproszenia Benedykta XVI na roz-
poczęcie 150. rocznicy objawień. To z różańcem 
w ręku obrońcy życia w Polsce wywalczyli obec-
ny kształt ustawy ograniczającej zabijanie dzieci 
w łonach matek. Ale siły zła nie rezygnują; atak 
sumień, znieprawionych przez grzechy przeciw 
życiu, nie ustaje. Trwają właśnie próby zakwe-
stionowania tej ustawy. Kolejny zamach na 
świętość ludzkiego życia od poczęcia. 
Swego czasu niemiecka pisarka, hołubiona 
w środowiskach feministycznych za „postępo-
we poglądy”, zdecydowała się napisać książkę, 
w której ujawniła osobiste świadectwo związa-
ne z syndromem postaborcyjnym; własne cier-
pienia psychiczne po aborcji. Z dnia na dzień 
przestała być pupilką mediów; a stała się obiek-
tem ich niewybrednych ataków… 
Inną formą zastępowania Pana Boga w akcie 
stwórczym – za pośrednictwem aktu miłości ro-
dziców – jest lobbing na rzecz kultury śmierci 
czyli In vitro.
O rozmiarach manipulacji w tej kwestii niech 
świadczy wyemitowany ostatnio materiał z 
„Faktów” TVN. Najazd kamery na zawansowaną 
ciążę i słowa kobiety w stanie błogosławionym: 
Jestem wierząca, dlatego skorzystałam z napro-
technologii. Proporcje pomiędzy promocją in 
vitro a rzetelną informacją o naprotechnologii 
– mówią wszystko o sumienności nadawcy. 
Konia z rzędem temu z telewidzów, który wie, 
o co chodzi. A chodzi właśnie o sprawy życia 
i śmierci. Dlaczego dziennikarze wszystkich 
stacji tak agresywnie lobbują na rzecz me-
tody in vitro, a nic lub prawie nic nie mówią 
o naprotechnologii? To metoda, która nie łamie 
sumień, szanując podstawowe normy etyczne, 
jest mniej kosztowna niż in vitro i zapewnia re-
alną diagnostykę niepłodności i jej leczenie.
Tutaj człowiek nie stawia siebie w pozycji Nero-
na, który wskazuje palcem: ten ma prawo żyć, 

a tamten… do zamrożenia. A oto świadectwo 
prawnika, ojca dziewczynki, która urodziła się 
w wyniku in vitro: Proces „hodowli człowieka” 
jest zaprzeczeniem aktu małżeńskiej miłości, 
te przykre wspomnienia oddaliły nas od sie-
bie. „Każdego dnia mam wyrzuty sumienia, że 
gdzieś w zamrażalniku znajduje się 25. naszych 
dzieci, które być może będą żyły, a może zosta-
ną zabite”.
Antyduch świata lobbuje jak zwykle na rzecz 
wielkiej mamony. Największe zyski z dotacji 
państwowych (jeśli nasi „katoliccy” posłowie 
uchwalą tę ustawę) spłyną do prywatnych kli-
nik stosujących sztuczne zapłodnienie. 
– Żyjemy w czasach, w których każdy z nas musi 
zdać wielki test wierności Chrystusowi i moral-
ności – podkreślał Michael O’Brien, kanadyjski 
pisarz na spotkaniu zorganizowanym ostatnio 
w warszawskim klasztorze Braci Mniejszych Ka-
pucynów.
„Miękka dyktatura relatywizmu” (obejmująca 
m.in. stosunek do integralności i świętości ludz-
kiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci) 
jest bardziej niebezpieczna od komunizmu 
i faszyzmu, bo chce człowiekowi odebrać du-
szę, zniszczyć nadzieję, odebrać Boga. 
Te słowa kanadyjskiego pisarza są powtórze-
niem nauczania ostatnich papieży, których 
głosu powinien słuchać każdy katolik. Jeśli jest 
członkiem Kościoła Katolickiego z ducha, a nie 
tylko z nazwy, nadużywanej zresztą najczęściej 
przed wyborami. 
– „Katoliccy” politycy doprowadzili do tego, 
że mamy aborcję dopuszczalną do dziewiąte-
go miesiąca ciąży – mówił dalej na spotkaniu 
u Kapucynów kanadyjski pisarz. 
A potem zaapelował do nas, byśmy nie popeł-
niali tych samych błędów. – Brońcie prawdy 
w życiu prywatnym i społecznym. Bądźcie go-
towi utracić dla wiary wszystko. Budowa praw-
dziwej cywilizacji miłości musi być oparta na 
modlitwie, poście i ofierze.
Jak pięknie o takim ideale kobiecości, uosabianym 
przez św. Joannę Berettę Mollę, mówił z okazji te-
gorocznego Dnia Kobiet, na miesiąc przed swoją 
śmiercią, Biskup Polowy Tadeusz Płoski.
Na jego biurku stał jej portret. Pięknej i świętej 
kobiety, lekarki. Lekarki, która oddała swoje ży-
cie ofiarowując je nowonarodzonej córeczce.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Festyn rodzinny w Dziwnowie
W piątkowe popołudnie 1 października w Dziwnowie odbył się festyn rodzin-
ny. Uczestnicy mieli niecodzienną okazję skorzystać m.in. z przejażdżki wojsko-
wym quadem i wozem strażackim oraz spróbować umiejętności strzeleckich na 
strzelnicy. Festyn połączony był z promocją Narodowych Sił Rezerwowych.

Strażacy Wojskowej Straży Pożarnej przygoto-
wali stanowisko gaszenia wodą, a ochotnicy 
z Dziwnowa pokaz sprzętu. Dzieciaki prze-
bierały się w strażackie kombinezony, lały 
strumienie wody do przygotowanych celów 
i bawiły się syrenami strażackimi. Policjanci 
z Kamienia Pomorskiego testowali umiejęt-
ności i znajomość zasad bezpieczeństwa na 
torze rowerowym. Za prawidłowo wykonanie 
zadania, rozdawali nagrody i gadżety. Naj-
większą atrakcją i zainteresowaniem cieszyły 
się przejażdżki quadem oraz strzelnica.

Warunkiem skorzystania z atrakcji, 
było zdobycie talonów w konkuren-
cjach zręcznościowych. Długa kolejka 
ustawiła się również do koła fortuny, 
gdzie dzieci i dorośli losowali nagrody. 
W trakcie festynu w Kościele Garnizonowym 
odprawiona została Msza święta celebrowana 
przez księdza dziekana kanonika Dariusza Żar-
kowskiego. W godzinach wieczornych dobrą 
zabawę przy muzyce zapewnił zespół AVANS 
z Kamienia Pomorskiego.
Organizatorem festynu była – Parafia Woj-

skowa w Dziwnowie, Dowództwo Garnizonu 
Dziwnów, Klub Garnizonowy w Dziwnowie, 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa z Dziw-
nowa, Sołectwo Dziwna oraz zaprzyjaźnione 
służby mundurowe. Kapelanem parafii woj-
skowej jest ks. ppłk Mirosław Biernacki.

kpt. mar. Jacek Kwiatkowski
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk 
Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” OS-W w Rzeszowie odwiedzili 8 paź- 
dziernika Katedrę Polową Wojska Polskiego. 
Strzelcy wzięli udział w Mszy św. o godz. 
18.00, w której modlono się za zmarłego tra-
gicznie śp. Bp. gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. 
Mszy św. przewodniczył ks. płk Dariusz Kowal-
ski wraz z wikariuszem katedry ks. mjr. Krzysz-
tofem Kacorzykiem.
Ks. Darek wygłosił Słowo Boże, w którym 
przypominał wartości jakim powinni kierować 
się ci młodzi ludzie. Mają stać się wzorem po-
stępowania wśród swoich rówieśników, uka-
zywać pamięć narodu i jego historię.
Po Eucharystii Strzelcy zostali oprowadzeni 
po Katedrze Polowej, nawiedzili grób ks. Bp. 
Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza ks. Jana 
Osińskiego.
Ponadto Związek Strzelecki „Strzelec”, przez 
osobę komendanta głównego Związku Strze-
leckiego „Strzelec” OSW mł. insp. ZS prof. 
Janusza Ciska nadała Ryngraf Pamiątkowy ks. 
płk prał. Robertowi Mokrzyckiemu, probosz-
czowi Katedry Polowej, za szczególne zasługi 
dla ruchu strzeleckiego.                             km

Grudziądz
W dniu 15 września 2010 r. ruszył 15 Jubileuszowy Marsz Pokoju miejscami pamięci 
narodowej, aby modlić się o pokój oraz oddać hołd ofiarom wojny i bohaterom naro-
dowym którzy oddali swoje życie na Ołtarzu Ojczyzny. Nawiedzając miejsca Martyro-
logii Polskiej wspominano wydarzenia Bitwy Warszawskiej – zwycięstwo nad Bolsze-
wikami w 1920 r., ofiary Katynia – zamordowanych na nieludzkiej ziemi, pomordo-
wanych Grudziądzan przez hitlerowców podczas II Wojny Światowej oraz bohaterów 
Powstania Warszawskiego.
Marsz odbył się z inicjatywy  Komendanta 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców ppłk An-
drzeja Kaczorowskiego i kapelana ppłk Piotra Gibasiewicza. W 10 kilometrowym Mar-
szu Pokoju uczestniczyli żołnierze Ośrodka oraz słuchacze przebywający na szkoleniu 
w Ośrodku. Wymarsz wyruszył z Kościoła Farnego po modlitwie przed Ołtarzem Matki 
Bożej Łaskawej – patronki Grudziądza, a zakończył się w kaplicy w Wielkich Lniskach 
Mszą św. koncelebrowaną przed obliczem Matki Bożej Królowej Pokoju. Żołnierze, 
wierni ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, młodzież i kapłani z modlitwą na ustach 
maszerowali odmawiając różaniec w intencji pokoju w trudnych czasach w rodzinie, 
w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Żołnierze rozważali tajemnice różańca i modląc 
się podczas Mszy Świętej prosili Boga za wstawiennictwem Maryi Hetmanki żołnierza 
Polskiego o potrzebne łaski, wsparcie i opiekę dla wszystkich żołnierzy polskich peł-
niących służbę w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Afganistanie, na Bałkanach 
i innych zakątkach świata oraz o pokój wieczny dla tych którzy zginęli.                     pg

Warszawa
– Modlitwa jest pamięcią o tych, którzy już odeszli na drugi brzeg życia – mówił dziś podczas Mszy św. w Katedrze Polowej WP ks. płk 
Krzysztof Jamrozik, dziekan Biura Ochrony Rządu. Kadra dowódcza, rodziny, przyjaciele, funkcjonariusze i pracownicy BOR uczestniczyli we 
Mszy św. w intencji kolegów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia.
– Kiedy patrzymy z perspektywy tych kilku miesięcy widzimy jakimi byli ludźmi, jak byli zaangażowani w służbę dla drugiego człowieka – mó-
wił w homilii ks. płk Marek Wesołowski, kapelan BOR. Podkreślił, że modlitwa w intencji funkcjonariuszy jest zobowiązaniem dla przyszłych 
pokoleń i najlepszą pociechą dla bliskich. Ks. Wesołowski podkreślił, że ofiara tragicznie zmarłych funkcjonariuszy nie poszła na marne.
Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze BOR. W modlitwie powszechnej polecano Bogu również zmarłego Biskupa Polowego WP Tade-
usza Płoskiego i jego sekretarza ks. Jana Osińskiego. Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy BOR.
Po Mszy w rozmowie z dziennikarzami szef BOR, gen. Janicki powiedział, że oficerowie nigdy nie zapomną o swoich poległych kolegach. 
– Będzie ich nam brakowało, ponieważ byli to wzorowi oficerowie BOR – dodał. Funkcjonariusze i pracownicy BOR udali się do kwatery 
smoleńskiej na Wojskowych Powązkach, gdzie złożyli wieńce i kwiaty na grobach swoich kolegów.
10 kwietnia w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem zginęło dziewięciu oficerów BOR.                                                                     kes

Elbląg
16 Batalion Zaopatrzenia przeżywał 8 października 61. rocznicę swojego istnienia. Obchody święta Batalionu rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą w Klubie Żołnierskim, na której zgromadzili się żołnierze oraz pracownicy cywilni batalionu. Eucharystii przewodniczył proboszcz 
Garnizonu Elbląg, ks. ppłk Bogdan Zalewski. Okolicznościową homilię wygłosił ks. kpt. Stanisław Garbacik, wikariusz Parafii Wojskowej 
w Elblągu.
Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym. Dowódca Batalionu Zaopatrzenia, ppłk mgr inż. Jerzy Neumann po 
przyjęciu meldunku i przeglądzie pododdziałów powitał przybyłych gości. Następnie po odczytaniu rozkazu wyróżnił zasłużonych żoł-
nierzy i pracowników cywilnych okolicznościowymi nagrodami i pamiątkowymi odznakami Batalionu. Uroczystość na palcu apelowym 
zakończyła się defiladą Kompani Honorowej, pododdziałów Batalionu oraz Orkiestry Garnizonu Elbląg, która swym występem uświetniła 
obchody święta.                                                                                                                                                                                    sg 



fot. Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Współczesnemu człowiekowi 
potrzeba mądrości kontemplacyjnej, 

jeśli ma się uratować, a nie zginąć 
w szumie liści sezonowych mądrości”.

 Stefan Kardynał Wyszyński


