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„Dobrze jest grać naszemu Bogu...” 
                                                    (Psalm 147,1)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,

Wielki Post, który prowadzi nas do święto-
wania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła dro-
gocennym i ważnym okresem liturgicznym, 
dlatego z radością kieruję do was słowo, aby 
był on przeżywany z należnym zaangażowa-
niem. Wspólnota Kościoła, gorliwie trwająca 
w modlitwie i w czynnej miłości, wypatruje 
ostatecznego spotkania ze swym Oblubień-
cem, gdy nadejdzie czas wiekuistej Paschy, 
intensyfikuje swoją drogę oczyszczenia w Du- 
chu, aby z większą obfitością dostąpić w ta-
jemnicy odkupienia nowego życia w Chrystu-
sie Panu.

Pierwsza niedziela wielkopostnej drogi uka-
zuje naszą sytuację człowieka na tej ziemi. 
Zwycięska walka z pokusami, która rozpo-
czyna misję Jezusa, jest zaproszeniem do 
uświadomienia sobie własnej ułomności, 
aby przyjąć Łaskę, która uwalnia z grzechu 
i wlewa nową siłę w Chrystusie jako drodze, 
prawdzie i życiu. Jest stanowczym wezwa-
niem by przypomnieć, jak wiara chrześcijań-
ska implikuje, na wzór Chrystusa i w jedności 
z Nim, walkę „z władcami tego świata po-
grążonego w ciemnościach” (Ef 6,12), w któ-
rym diabeł działa i nie ustaje, także i dzisiaj, 
w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć się 
do Pana: Chrystus wychodzi z niej zwycięski, 
aby otworzyć nasze serce na nadzieję i pro-
wadzić nas do zwyciężania pokus zła.
Ewangelia o Przemienieniu Pańskim sta-
wia przed naszymi oczami chwałę Chry-
stusa, która antycypuje zmartwychwstanie 
i która zwiastuje przebóstwienie człowie-
ka. Wspólnota chrześcijańska uświadamia 
sobie, że jest prowadzona, jak apostołowie 
Piotr, Jakub i Jan, „osobno, na wysoką górę” 
(Mt 17,1), aby przyjąć na nowo w Chrystusie, 
jako synowie w Synu, dar Łaski Bożej: „To jest 
mój Syn umiłowany, w którym sobie upodo-
bałem. Słuchajcie Go”. Jest to zaproszenie 
do oddalenia się od codziennego szumu, 
aby zanurzyć się w obecności Boga: On chce 
przekazać nam każdego dnia słowo, które 
przenika do głębin naszego ducha, gdzie 
rozróżnia dobro od zła i umacnia wolę pój-
ścia za Panem.
Prośba Jezusa do Samarytanki: „Daj mi pić” 
(J 4,7), która przekazana zostaje w liturgii 
trzeciej niedzieli, wyraża uczucie Boga do 
każdego człowieka i pragnie wzbudzić w 
naszym sercu pragnienie daru „wody, który 
tryska ku życiu wiecznemu”: jest to dar Du-

cha Świętego, który czyni z chrześcijan „praw-
dziwych czcicieli”, którzy modlą się do Ojca 
„w duchu i prawdzie”. Tylko ta woda może 
ugasić nasze pragnienie dobra, prawdy i pięk-
na! Tylko ta woda, dana nam przez Syna, na-
wadnia pustynie niespokojnej i nienasyconej 
duszy, dopóki ta „nie spocznie w Bogu”, zgod-
nie ze słynnymi słowami świętego Augustyna.
„Niedziela niewidomego od urodzenia” uka-
zuje Chrystusa jako światłość świata. Ewan-
gelia stawia każdemu z nas pytanie: „Czy ty 
wierzysz w Syna Człowieczego?” „Wierzę, 
Panie!” (J 9,35.38), stwierdza z radością nie-
widomy od urodzenia, stając się głosem każ-
dego wierzącego. Cud uzdrowienia jest zna-
kiem, że Chrystus, razem ze wzrokiem, pra-
gnie otworzyć nasze spojrzenie wewnętrzne, 
aby nasza wiara stawała się coraz głębsza 
i abyśmy mogli rozpoznać w Nim naszego 
jedynego Zbawiciela. On rozświetla wszyst-
kie ciemności życia i prowadzi człowieka do 
życia jako „syn światłości”.
Gdy piątej niedzieli zostaje nam ogłoszone 
wskrzeszenie Łazarza, jesteśmy postawieni 
przed ostatnią tajemnicą naszej egzystencji: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem… 
Wierzysz w to?” (J 11,25-26). Dla wspólno-
ty chrześcijańskiej jest to moment szczerego 
złożenia, wraz z Martą, całej nadziei w Je-
zusie z Nazaretu: „Tak, Panie, ja wierzę, że 
Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który przychodzi 
na świat”. Współudział z Chrystusem w tym 
życiu przygotowuje nas do pokonania grani-
cy śmierci, aby żyć bez końca w Nim. Wiara 
w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja 
na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie 
na ostateczny sens naszej egzystencji: Bóg 
stworzył człowieka dla zmartwychwstania 
i dla życia, i ta prawda nadaje autentyczny 
i definitywny wymiar ludzkiej historii, ich ży-
ciu osobistemu i ich życiu społecznemu, kul-
turze, polityce, ekonomii. Pozbawiony świa-
tła wiary cały wszechświat zostaje zamknięty 
w grobie bez przyszłości, bez nadziei.
Wielkopostna droga znajduje swoje speł-
nienie w Triduum Paschalnym, szczególnie 
w Wielkiej Wigilii Świętej Nocy: odnawiając 
przyrzeczenia chrzcielne, ponownie wyzna-
jemy, że Chrystus jest Panem naszego życia, 
tego życia, które Bóg nam podarował, gdy 
zostaliśmy odrodzeni „z wody i z Ducha 
Świętego”, i potwierdzamy nasze mocne po-
stanowienie, by odpowiadać działaniu Łaski, 
aby stawać się Jego uczniami.

Watykan, 4 listopada 2010 r.

Z Orędzia Benedykta XVI na Wielki Post 2011 r.
„Z Chrystusem jesteście pogrzebani w Chrzcie, 

z Nim jesteście także wskrzeszeni” (por. Kol 2,12)

19 marca – Uroczystość św. Józefa Oblu-
bieńca NMP
W kroczeniu przez Wielki Post życia towarzy-
szy nam wyjątkowa osoba – Józef Oblubie-
niec Maryi i opiekun Jezusa. Niewiele mówił 
w swoim życiu, ale wiele powiedział swoim 
życiem. Św. Józef uczy nas brania odpowie-
dzialności. To szczególny patron ludzi dzier-
żących w swoim ręku troskę za drugiego 
człowieka. Uczy jak być wiernym swojej dro-
dze powołania, jak służyć najwyższym warto-
ścią i nigdy nie przesłaniać ich swoją osobą. 
Wzór doskonałej służby.

20 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy” słowa Pio-
tra pełne dziecięcego zadowolenia, radości. 
Dobrze być przy Panu. Dobrze czuć się bez-
piecznym, spokojnym i trwać w dobrym to-
warzystwie. Taka piękna chrześcijańska idylla. 
Ale wszystko się kończy. I przemienienie na 
górze również; trzeba iść do codziennych za-
jęć. Wśród codziennych zajęć i obowiązków 
sprawdzać swoje przywiązanie do Jezusa. Tyle 
razy doświadczam w swoim życiu dotknięcia 
Boga w różnych, nawet bardzo prozaicznych 
sytuacjach. Czy to dostrzegam? Czy zmienia 
to moją rzeczywistość? 

25 marca – Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się sta-
nie według twego słowa” i to wystarczyło! 
Proste słowa zgody na Boży plan. Bóg kolejny 
raz wszedł w życie człowieka by go uratować. 
Tym razem przyszedł tak, aby nikt nie miał 
możliwości się wykręcać, że nie rozumie, że to 
za trudne i nieosiągalne. Przyszedł do naszej 
ziemskiej rzeczywistość z darem zbawienia, 
a zaczęło się od prostego: „niech Mi się sta-
nie” Maryi. I my odpowiedzmy swoim życiem 
jak Maryja w dniu Zwiastowania, niech nam 
się staną Boże rzeczy w naszym życiu!

27 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
„On prawdziwie jest Zbawicielem świata” 
– świadectwo kobiety samarytańskiej daje 
nam dziś do myślenia. Skoro ona uwierzyła, 
a przecież była sceptycznie nastawiona do 
tego dziwnego przybysza, który chciał jej 
dać „wody żywej”, ona która szukała tego co 
zakryte jakby po omacku, teraz świadczy tak 
odważnie przed swoimi rodakami. To świa-
dectwo autentycznej wiary i troski o swoje 
życie. I nam trzeba czasem wyjść ze sposo-
bu myślenia i naszego środowiska ku wielkiej 
przyszłości z Bogiem. Spotkać i przekazać Go 
innym. To zadanie wielkopostnego czuwa-
nia. Samarytanka poszła po wodę do studni, 
a znalazła źródło swojego życia.

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda
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„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Ks. Rdz 3, 19)
– W Środę Popielcową rozpoczyna się czas Wielkiego Postu, czas refleksji, przyglą-
dania się samemu sobie – mówił podczas Mszy św. sprawowanej w Środę Popiel-
cową w Katedrze Polowej WP biskup polowy WP Józef Guzdek. Podczas Mszy św. 
wierni modlili się w intencji śp. biskupa Tadeusza Płoskiego, w 55. rocznicę jego 
urodzin. Kościół katolicki rozpoczął tego dnia czterdziestodniowy okres przygoto-
wania na Święta Wielkanocne. Podczas Mszy św. wierni na znak pokuty posypali 
swe głowy popiołem.

– Żyjemy w czasach kultu niewierności, poka-
zuje się kapłana, który porzucił kapłaństwo, 
on jest ekspertem od spraw wiary i Kościoła, 
pokazuje się niewiernych w małżeństwie, 
niewiernych, złych rodziców – mówił w ho-
milii bp Guzdek. Czy nie należałoby jednak 
pokazywać tych dobrych, świętych, aby 
przypominali o naszym powołaniu? – pytał 
ordynariusz wojskowy.
Biskup Guzdek podkreślił, że współczesny 
świat nie ułatwia utrzymania więzi z Bogiem. 
– Żyjący w pośpiechu, zapracowani zapomi-
namy o naszym związku z Chrystusem, o zo-
bowiązaniach wynikających z chrztu święte-
go, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa 
– przestrzegał bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że celem 
Wielkiego Postu jest przypominanie sobie 
prawdy o „przygodności człowieczego byto-
wania”. – Życie nasze jest wędrówką, która 
ma swój kres w Domu Ojca (…). Bywamy na 
pogrzebach, żegnamy bliskich i widzimy, że 
człowiek po jakimś czasie prochem się sta-
nie, a my zachowujemy się tak, jakbyśmy 
byli nieśmiertelni – podkreślił.
Gest posypania głowy popiołem zdaniem, 
biskupa Guzdka, ma służyć „odkryciu kon-

dycji własnego życia”. Biskup polowy prze-
konywał, że popiół ma przypominać także 
prawdę, by nie pokładać nadziei w dobrach 
materialnych. – One są nam potrzebne, 
Chrystus, św. Paweł wielokrotnie zachęcają 
do wysiłku, pomnażania talentów, do prze-
miany, przetwarzania świata, zmieniania 
swojego otoczenia. Jednak pamiętaj, że 
wszystko cokolwiek posiadasz jest Ci niejako 
pożyczone, bo w godzinie śmierci wszystko 
wypuścisz z zastygającej ręki – powiedział.
Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. koncele-
browali ks. mjr Mateusz Hebda i ks. Maciej 
Kalinowski. Na znak pokuty biskup i towa-
rzyszący mu kapelani posypali głowy wier-
nych popiołem. Przy ołtarzu Katedry przy-
gotowana została dekoracja wielkopostna, 
z umieszczoną w centrum koroną cierniową, 
symbolem męki Chrystusa.
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 
katolickim okres Wielkiego Postu czyli czter-
dziestodniowej pokuty. Ma on pobudzić 
katolików do podjęcia zdecydowanej drogi 
osobistej odnowy i nawrócenia. Post trwa 
do Wielkiego Czwartku, kiedy to rozpoczyna 
się Święte Triduum Paschalne. Wielki Czwar-
tek wypada w tym roku 21 kwietnia.

Okresy i dni pokuty są w Kościele specjalnym 
czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokut-
nej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, 
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmuż-
na, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. 
poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych 
i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Allelu-
ja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolo-
rem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą 
pozostaje przygotowanie wspólnoty wier-
nych do największego święta chrześcijan, 
jakim jest Wielkanoc.

kes

Biskup Józef Guzdek: Czas Wielkiego Postu – czasem refleksji nad samym sobą
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W ciągu ostatnich tygodni odwiedził 
Ksiądz Biskup prawie wszystkie parafie 
garnizonowe. Jaki obraz Kościoła wojsko-
wego wyłania się z tych wizyt?

–  Tak jak zapowiadałem, w lutym i na po-
czątku marca odwiedziłem prawie wszyst-
kie wojskowe parafie i ośrodki duszpaster-
skie. Nie wyobrażam sobie podjęcia jakich-
kolwiek decyzji personalnych, administra-
cyjnych bez dotknięcia tej rzeczywistości, 
która łączy się z kondycją duchową wier-
nych i kapelanów. Dzisiaj dziękuję Bogu za 
dar każdego spotkania z człowiekiem oraz 
poznania przyziemnej, materialnej strony 
funkcjonowania diecezji. Rzeczywistość 
ta jest niezwykle zróżnicowana. Spotka-
łem wspaniałe, wielowiekowe świątynie 
– zadbane, odnowione, z rozbudowanym 
zapleczem parafialnym – ale dostrzegłem 
także w wielu miejscach potrzebę remon-
tów i nakładów finansowych. Dotyczy to 
nie tylko świątyń, ale także warunków, 
w jakich mieszkają kapelani. Podam przy-
kład: w diecezji istnieje kaplica, gdzie 
w centralnej ścianie prezbiterium umiesz-
czono drzwi prowadzące do zakrystii, któ-
ra jest równocześnie mieszkaniem księdza. 
Skromnie urządzone pomieszczenie, obok 
kancelaryjnego biurka łóżko kapelana. 
Wierni mogą czuć się skrępowani zała-
twianiem spraw w zakrystii, która jest za-
razem sypialnią księdza. 

Jak wyglądały spotkania w parafiach gar-
nizonowych i jednostkach?

–  Moje wizyty miały zasadniczo podobny 
przebieg. Zaczynały się na ogół od nawie-
dzenia kościoła, kaplicy lub izby modlitwy. 
Następnie spotkanie w jednostce, w sali 
tradycji i możliwość zapoznania się z jej 
historią, nieraz bardzo bogatą, sięgającą 
początków niepodległości – 1918 roku. 
Odbyłem też szereg rozmów z dowódca-
mi, zazwyczaj w obecności kapelana, co 
było okazją do poznania zarówno specyfiki 

duszpasterstwa wojskowego przez MON, 
podkreśla konieczność zachowania Ordy-
nariatu Polowego i kapelanów w Wojsku 
Polskim. Dobrze zapamiętałem jego wypo-
wiedź: „Uważam, że w wojsku Ordynariat 
Polowy powinien istnieć. Mówię to jako 
człowiek niewierzący. W wojsku jest bo-
wiem tyle napięć i nieszczęść, że kapelani 
mają co robić”. Taki pogląd wyraża osoba 
deklarująca się jako niewierząca. To krze-
piące i konstruktywne podejście, bo nie 
odrzuca sensu istnienia posługi kapelana 
i otwiera pole do dyskusji, choć nie braku-
je innych bardziej radykalnych głosów. 
Trzeba pokazywać prawdę, że kapelan 
wspiera duchowo żołnierzy przebywa-
jących w kraju i na misjach pokojowych 
poza jego granicami, a obecnie jest tam 
około 2600 żołnierzy. Ma też posługiwać 
ich rodzinom, wszak bardzo często jest 
tak, że pozostawione rodziny potrzebują 
wsparcia i opieki. 
Nasza posługa dotyczy żołnierzy zawodo-
wych i ich rodzin. Ale nie możemy zapo-
mnieć o tych, którzy odeszli już na emery-
turę lub rentę. Oni także mają prawo ko-
rzystania z duszpasterstwa wojskowego. 
Likwidacja jednostki nie oznacza jakiegoś 
exodusu wojskowych z danej miejscowo-
ści. Jest poważnym problemem, dotyka-
jącym zwłaszcza mniejsze miejscowości, 
gdzie zaburzony zostaje rynek pracy i sta-
bilność lokalnej społeczności. Po rozfor-
mowaniu lub rozwiązaniu jednostki pozo-
stają tam liczne środowiska rezerwistów 
i emerytów wojskowych oraz ich rodzi- 
ny. Wciąż szukamy kompleksowej odpo-
wiedzi na pytanie, jak w takich przypad-
kach zagospodarować tę przestrzeń spo-
łeczną. Zatrzymajmy się jeszcze przy żoł-
nierzach-emerytach i środowiskach kom- 
batanckich. Z przeprowadzonych z nimi 
rozmów i obserwacji wyczułem głębo-
ką potrzebę bycia zauważonym i doce-
nionym. Od przejścia na emeryturę mija 
często wiele lat, a oni ciągle czekają na 
gest, na zainteresowanie, na zwyczajne 
słowo: dziękujemy Wam za Waszą służbę 
Ojczyźnie. Okazanie im naszego szacunku 
i zainteresowania to spłacenie długu, jaki 
zaciągnęliśmy wobec wszystkich, którzy 
oddali Ojczyźnie swoją młodość i zdrowie. 
Kiedyś funkcjonował bardzo uproszczony 
podział ludzkiego życia: na wiek przedpro-
dukcyjny, w odniesieniu do którego narze-
kano na koszt edukacji dzieci, wiek pro-

Niewiele jest rzeczy równie ważnych 
jak posługa myślenia

jednostki oraz pracy księdza. To były bar-
dzo budujące rozmowy. Wielokrotnie sły-
szałem wspaniałą opinię dowódców o na- 
szych kapłanach. Oficerowie podkreślali, że 
kapelan jest nie tyle „przy wojsku”, ale „z woj- 
skiem”. Towarzyszy żołnierzom podczas 
ćwiczeń i codziennej służby, jest w kosza-
rach i na poligonie. Jest obecny w chwilach 
radosnych, ale także i w chwilach trudnych 
dla społeczności żołnierskiej, czy też w życiu 
indywidualnym i rodzinnym żołnierza.
Podczas wizyt miałem również okazję spo-
tkać się z większymi grupami żołnierzy 
i pracowników wojska, jak choćby w Wej-
herowie. Spotkania zarówno z kadrą, jak 
i w szerszym gronie były okazją do lepsze-
go poznania się. Dowódcy mówili o swojej 
jednostce, podwładnych, realizowanych 
zadaniach, o zapleczu armii. Natomiast ja 
miałem okazję zaprezentować mój punkt 
widzenia: z jaką misją my, kapelani, idzie-
my do żołnierzy i co możemy dać wojsku. 
Przede wszystkim jesteśmy dla wierzą-
cych, którym głosimy ewangelię. Idziemy 
też do ludzi dobrej woli, którzy poszuku-
ją głębszego sensu życia. Bardzo często 
podkreślałem, że kapelan jest tym, który 
może ofiarować swoją obecność i przyjść 
z „posługą myślenia”. Podczas spotkania 
z przedstawicielami środowiska akade-
mickiego w 1997 roku, w kolegiacie św. 
Anny w Krakowie Jan Paweł II powiedział: 
„Niewiele jest rzeczy równie ważnych 
w życiu człowieka i społeczeństwa jak po-
sługa myślenia”. Posługa myślenia to nasz 
obowiązek, nasza służba wobec żołnierzy, 
którą powinniśmy realizować, zachowując 
i szanując ich wewnętrzną wolność. Prze-
cież wielu znajduje się na różnych etapach 
dochodzenia do wiary. Kapelani pomagają 
w kształtowaniu prawego sumienia i cha-
rakteru żołnierza.

Często pojawia się argument o likwido-
waniu kościołów garnizonowych, zwłasz-
cza tam gdzie likwidowane są jednostki 
wojskowe. Jak Ksiądz Biskup ustosunkuje 
się do tych głosów? Czy istnienie kościoła 
garnizonowego w miejscowościach po-
zbawionych jednostek ma jeszcze sens?

–  Z zainteresowaniem przeczytałem wy-
powiedź byłego wiceministra obrony 
narodowej Janusza Zemke, który choć 
postuluje zmniejszenie liczby parafii woj-
skowej i obniżenie kosztów utrzymania 

Z biskupem Józefem Guzdkiem o pracy duszpasterskiej, wizytach w para-
fiach wojskowych i przygotowaniach do beatyfikacji Jana Pawła II rozma-
wia Krzysztof Stępkowski
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dukcyjny – mierzony odniesionym zyskiem 
– oraz poprodukcyjny – czas wypominania 
już niepracującym tego, ile kosztuje ich 
utrzymanie. Tymczasem człowiek na każ-
dym etapie swojego życia jest sam w sobie 
niezwykłą wartością. I tak jak towarzyszy-
my dziecku czy później osobom czynnym 
zawodowo, tak powinniśmy towarzyszyć 
tym, którzy przeżywają jesień życia. Tak 
powinno być również w rodzinie wojsko-
wej, która kultywuje tradycje i ceni sobie 
mundur. Wiem, że przy wielu parafiach 
działają koła kombatanckie, stowarzysze-
nia i inne wspólnoty emerytów, a moją 
rolą i rolą kapelanów jest odpowiadać na 
ich potrzeby. Wojsko powinno zatroszczyć 
się o godny materialny wymiar jesieni ich 
życia, ale także nie zapominać o potrzeb-
nie duchowego wsparcia. 
Zastanawiam się też nad niedocenianą 
możliwością popularyzacji służby wojsko-
wej dzięki pomocy parafii wojskowych. 
Jeżdżąc sporo po kraju przyglądałem się 
naszym kościołom i kaplicom, na których 
umieszczane są nieraz wielkie reklamy 
Narodowych Sił Rezerwowych. Zadam 
pytanie, czy nie warto spojrzeć na para-
fie wojskowe, jako na miejsca, w których 
motywuje się wewnętrznie młodych Pola-
ków do wstępowania w szeregi wojska? 
Kapelan w miejscowościach, gdzie nie 
ma jednostek i instytucji wojskowych, jest 
najlepszym ambasadorem wojska i idei 
poświęcenia Ojczyźnie. Trzeba te wszyst-
kie akcenty zestawić razem, zważyć i być 
może zweryfikować pogląd o „niepotrzeb-
nych kościołach wojskowych”.
Dyskusja o likwidacji parafii przypomina 
w jakiejś mierze dyskusję toczącą się w prze- 
szłości wokół kosztów papieskich wizyt 
w Polsce. Papież wyjechał, a pozostały nowe 
chodniki, nawierzchnie dróg, odnowione 
budynki, darmowa promocja miejscowości 
odwiedzanych przez Niego – bo przecież te 
miasta pokazywano w mediach na całym 
świecie. A cóż dopiero powiedzieć o owo-
cach duchowych... Myślę, że i ten wątek 
nie powinien być pomijany w dyskusji nad 
zmianami w wojsku i ordynariacie. 

Powrócę do pytania, jakie padło pod-
czas pierwszego redakcyjnego spotkania 
z Ekscelencją. Ksiądz Biskup posiada duże 
doświadczenie w duszpasterstwie w die-
cezji cywilnej. Czym różni się diecezja te-
rytorialna od wojskowej?

–  Przede wszystkim terytorium oddziaływa-
nia. Wierni Ordynariatu Polowego znaj-
dują się nie tylko na terenie całego kraju, 
ale także poza jego granicami. Wśród 
nich są żołnierze na misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych, pełniący służbę w kwa-
terze NATO w Mons i w Brukseli. Należy 
zaznaczyć, że ordynariat nie jest diecezją 
terytorialną obejmującą wyznaczony ob-
szar, lecz personalną, czyli dotyczy całej 
społeczności mundurowej, bez względu 
na miejsce służby i zamieszkania.
Jest jeszcze jedna różnica. Widzę to i z ca- 
łą mocą podkreślam, że w tym środowi-
sku trzeba mieć specyficzne powołanie do 
duszpasterstwa indywidualnego. Kapelan 
nie może ograniczyć się do duszpaster-
stwa ogólnego, ale musi zauważyć żołnie-
rza lub funkcjonariusza, który przeżywa 
jakiś życiowy problem, konflikt pomiędzy 
wymaganiami służby a swoim sumieniem, 
przeżywa bardzo śmierć czy kalectwo swo-
ich towarzyszy broni. Częściej też niż inni 
duchowni spotyka on osoby, które chcą 
uzupełnić braki w sakramentach. 
Duchowni wojskowi znacznie częściej niż 
inni księża stykają się z najtrudniejszymi 
problemami oscylującymi wokół kwestii 
życia i śmierci. Wymagają one bardzo do-
brego przygotowania oraz otwarcia się na 
drugiego człowieka i umiejętności prowa-
dzenia rozmów. W takich przypadkach 
rozmowę należy traktować jako formę 
indywidualnej pomocy. Jezus nauczał tłu-
my, ale równocześnie rozmawiał z Zache-
uszem, Samarytanką i z wieloma innymi 
w cztery oczy. Tu widzę tę specyfikę, praw-
dziwe wyzwanie dla zaangażowanych 
w duszpasterstwo wojskowe. 
Do tego dochodzi kwestia gotowości wy-
jazdu na misje, w miejsca bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia i życia. Budujące jest 

to, że kiedy trzeba było wyznaczyć trzech 
kapelanów do wyjazdu na kolejną zmianę 
do Afganistanu, nie było z tym problemu! 

W najbliższym czasie Polaków czekają 
dwa wielkie wydarzenia. Smutne – rocz-
nica katastrofy smoleńskiej i radosne 
– od dawna oczekiwana beatyfikacja Jana 
Pawła II. Jak Kościół wojskowy przygotuje 
się do tych wydarzeń?

–  Na początku marca episkopat wystoso-
wał list w związku z pierwszą rocznicą 
katastrofy smoleńskiej, w którym zazna-
cza potrzebę jedności w przeżywaniu tej 
wielkiej tragedii. Biskupi zachęcają w nim 
do udziału w centralnych uroczystościach, 
które odbędą się w Warszawie, a których 
kulminacją ma być msza święta sprawo-
wana w archikatedrze św. Jana. Stanowi-
sko episkopatu rozumiem jako działanie 
na rzecz odrodzenia się jedności, towa-
rzyszącej nam w pierwszych dniach po 
katastrofie. Wyrażała się ona m.in. w mo-
dlitwie w intencji tych, którzy oddali swe 
życie, będąc na służbie Ojczyźnie, ale też, 
w intencji ich rodzin, nadal głęboko prze-
żywających stratę swoich bliskich. 
Jeśli chodzi o beatyfikację, będzie to dla 
nas, Polaków, bezprecedensowe wydarze-
nie. Benedykt XVI wynosi do chwały ołtarzy 
swego bezpośredniego poprzednika, tego, 
z którym przez szereg lat współpracował. 
Dla społeczności wojskowej uroczystość ta 
ma dodatkowy wymiar – Jan Paweł II był 
synem polskiego oficera. Został ochrzczo-
ny 20 czerwca 1920 roku w kościele w Wa-
dowicach przez ks. mjr. Franciszka Żaka, 
kapelana Wojska Polskiego. Warto ten fakt 
zaakcentować w dyskusji na temat pracy 
duszpasterskiej kapelanów wśród rodzin 
wojskowych. Powtórzę: posługę duszpa-
sterską wobec rodziny Wojtyłów pełnili 
właśnie kapelani wojskowi. 
Mając na uwadze wielką sympatię Ojca 
Świętego do Wojska Polskiego, liczne 
wizyty wojskowych u Jana Pawła II, pa-
miętne spotkania z żołnierzami w Zegrzu 
Pomorskim (1991), przed katedrą polową 
(1997), podczas pielgrzymki Wojska i Po-
licji do Rzymu w Roku Wielkiego Jubile-
uszu, a także pamiętając o pomocy wojska 
w organizowaniu papieskich pielgrzymek, 
jestem pewien, że polscy żołnierze, ich 
rodziny, będą obecne na Placu św. Piotra 
w dniu beatyfikacji. Z jednej strony po to, 
aby podziękować za Największego z rodu 
Polaków, a z drugiej, żeby modlić się za 
jego wstawiennictwem o potrzebne łaski. 
Bo przecież na ten trudny czas transfor-
macji, jaki w Wojsku Polskim przeżywamy, 
potrzebujemy jego wsparcia. Módlmy się 
o to, żeby podejmowane decyzje były traf-
ne i dalekowzroczne, żeby nie sięgały tylko 
od wyborów do wyborów. By były to decy-
zje godne mężów stanu. Bo przeobrażenia 
w polskiej armii dokonujące się dziś będą 
mieć swoje następstwa w ciągu następ-
nych kilku, a nawet kilkudziesięciu lat.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Stępkowski

Spotkanie biskupa Józefa Guzdka w Wejherowie

Fo
t. 

ar
ch

iw
um



6

 Organy Katedry Polowej  zalśniły nowym blaskiem zewnętrznym i wewnętrznym

Wielkie dzieło przywrócenia „vox caelestis” 
(niebiańskiego głosu) zabytkowym piszczał-
kom katedralnych organów, zainicjowane 
przez Biskupa Płoskiego przed 3. laty, zosta-
ło zwieńczone poświęceniem przez Biskupa 
Polowego Józefa Guzdka. Uroczystość po-
święcenia gruntownie zmodernizowanych 
i odnowionych organów odbyła się 6 mar-
ca 2011 r. Zgromadziła m.in. dobrodziejów, 
dzięki którym ta wielka inwestycja mogła 
być sfinalizowana. Organy katedralne słu-
żyć będą odtąd nie tylko potrzebom kultu 
Bożego, ale i edukacji kulturalnej, adep-
tom sztuki muzycznej. Przekazanie odno-
wionych organów tej klasy to wielkie wy-
darzenie również dla świata muzycznego 
Warszawy. 
Proboszcz Katedry Polowej ks. płk Robert 
Mokrzycki powitał przybyłych gości w oso-
bie żony ś.p. Prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego, Pani Karoliny Kaczorowskiej. 
Mszy św. dziękczynnej – z podziękowaniem 
Panu Bogu za to dzieło i w intencji dobro-
dziejów za ich hojność – przewodniczył Bi-
skup Polowy Józef Guzdek. 

Piękno w różnorodności
 Jeśli mówimy o orga-
nach to trzeba pamię-
tać, że nie ma dwóch 
identycznych egzem-
plarzy na świecie. Każ-
dy instrument charak-
teryzuje się czymś in-
dywidualnym, czymś 
wyjątkowym i niepo-
wtarzalnym. Organy 
są instrumentem, w 
którym piękno tkwi 

w różnorodności.  Mówiąc o organach Katedry Polowej trzeba do-
dać, że nie jest to nowy instrument, tylko instrument odnowiony, 
zmodernizowany, przywrócony do czasów swojej świetności. To co 
możemy obejrzeć jako przepiękną szafę prospektową pochodzi od 
śląskiego budowniczego organów, jednego z najbardziej renomo-
wanych budowniczych – Ignacego Mentzla. Natomiast brzmienie 
tego instrumentu jest połączeniem tych wszystkich elementów, 
które się wiążą z jego historią. Część odtworzonych głosów na-
wiązujących do epoki baroku,  a część nawiązująca do brzmienia 
romantycznego, jest rezultatem przebudów w końcu XIX wieku 
i na początku XX. Mamy więc do czynienia z romantyczno-baroko-
wym instrumentem o trzystuletniej tradycji. 
Odnowione organy katedry posiadają bardzo piękną intonację, 
bardzo sprawnie działającą trakturę (system przenoszenia dźwię-
ków pomiędzy klawiszem a zaworami sterującymi poszczególnymi 
piszczałkami organów – przyp. K.S.). Jest to zasługą firmy organ-
mistrzowskiej Andrzeja Kamińskiego, który nad tym pracował.

– Dzień przed katastrofą smoleńską, 9 kwietnia 2010 roku, biskup Tadeusz Płoski 
odwiedził katedralny chór i cieszył się z postępów prac przy renowacji organów 
– mówił organista Katedry Polowej Leszek Gorecki. – Teraz usłyszy Adaggio Albi-
nioniego po drugiej stronie, w niebiańskiej akustyce. 

„Poświęcone dobremu Bogu”

Ordynariusz wojskowy poświęcił organy. 
– Gdy aniołowie grają dla Boga, grają Ba-
cha – zapowiedział krótki koncert w wy-
konaniu prof. Andrzeja Chorosińskiego 
proboszcz Mokrzycki. Słyn-
na Toccata i Fuga d-moll 
kantora z kościoła św. To-
masza z Lipska wypełniła 
mury wojskowej świątyni 
cudownym brzemieniem 
polifonii. Ceniony w środo-
wisku organmistrzowskim 
ks. Jan Chwałek, autor 
koncepcji modernizacyj-
nej katedralnych organów, 
przedstawił bogactwo ich 
możliwości dźwiękowych. 
Organy, nazywane „chórem 
instrumentów”, zabrzmia-
ły tonami fletów i smycz-
ków, głosami pryncypałowymi i in-
strumentów dętych na melodię Boga- 
rodzicy.
Pojedyńcza piszczałka, mówił ks. Chwałek, 
to prymitywny instrument; dopiero zjedno-

czone „rodziny dźwięków” tworzą praw-
dziwą harmonię brzmień.
Na koniec tej prezentacji słuchacze usłyszeli 
muzyczny żart – świergot ptaków i groźne 
pomruki niedźwiedzia. 
To wszystko dzięki 3285 piszczałkom, 12 mie- 
chom i oczywiście talentom organistów. 
Największa 5. metrowa piszczałka waży 150 
kg i wydaje prawie niesłyszalny najniższy 

dźwięk, najmniejsza 20 gram i równie słabo 
słyszalny – najwyższy.
– Wielcy tego świata komponowali muzykę 
sakralną, to po to byśmy byli bliżej Boga, by-
śmy stawali się lepsi – powiedział podczas 

Jako młody, początkujący student miałem okazję zasiadać przy 
tym instrumencie przed czterdziestu laty, w czasie kiedy organistą 
był znakomity, polski kompozytor Marian Sawa, zastępowałem go 
wtedy podczas niektórych Mszy świętych. Przez szereg lat nie mia-
łem okazji zasiąść do instrumentu, tu w kościele garnizonowym. To 
co zastałem, w ostatniej fazie prac konserwatorskich było dla mnie 
wielką radością. Warszawa wzbogaca się o wspaniały, koncerto-
wy instrument, który w pełni nawiązuje do swojej bogatej historii. 
Z pewnością należy on do najlepszych, znajdujących się obecnie 
w stolicy, choć jak już wspomniałem, trzeba pamiętać, że charakter 
każdego instrumentu jest inny. 

Prof. Andrzej Chorosiński (ur. 24 maja 1949 w Otwocku) – organi-
sta, absolwent i profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Laureat wielu prestiżowych nagród konkursów 
organowych. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w kraju i za 
granicą, nagrywał płyty dla wielu firm fonograficznych.  Repertuar 
Andrzeja Chorosińskiego obejmuje muzykę baroku i romantyzmu 
oraz transkrypcje (częściowo dokonane z Marianem Sawą) utwo-
rów Antonio Vivaldiego (Cztery pory roku), Camille Saint-Saënsa 
(Danse macabre), Modesta Musorgskiego (Obrazki z wystawy) 
i Paula Dukasa (Uczeń czarnoksiężnika).
Znaczące miejsce w działalności muzyka zajmuje praca pedago-
giczna.  Jest współinicjatorem i dyrektorem artystycznym siedmiu 
międzynarodowych festiwali muzyki organowej i kameralnej na 
zabytkowych instrumentach. W latach 1993-1999 pełnił funkcję 
rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od 1997 do 
2002 sprawował także funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Jest także konsultantem i autorem wielu projektów w zakresie bu-
downictwa organowego w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Japonii.

Notował: Krzysztof Stępkowski
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dzisiejszej Mszy św. w katedrze polowej WP 
bp Józef Guzdek…
Wielcy mistrzowie muzyki organowej mieli 
jasną świadomośc, Kto jest Dawcą ich ta-
lentu, dlatego często sygnowali swoje par-
tytury dedykacjami: SDG (Soli Deo Gloria 
– Samemu Bogu Chwała) czy „poświęcone 
Dobremu Bogu”).
Mszę św. koncelebrowało grono kapelanów 
Ordynariatu Polowego. Wspólnie modlili się 
przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, 
generałowie i żołnierze Wojska Polskiego, 
służb mundurowych, bractwa kurkowego, 
środowiska akademickie, wierni i meloma-
ni, dla których niespodzianką był koncert 
w wykonaniu prof. Andrzeja Chorosińskie-
go, światowej sławy organisty i wykładow-
cy Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, jaki odbył się po za-
kończeniu Eucharystii.
Poświęcone organy powstały w latach 1724-
-1729 – dla protestanckiego kościoła w Ka-
miennej Górze. Ich budowniczy był Ignacy 
Mentzel. W roku 1882 organy przebudowa-

ła słynna firma Schlag Und Sohne, 
a 23 lata później – firma Sauer.
Po II wojnie światowej organy 
przeniesiono do świątyni garni-
zonowej w Warszawie. Tutaj, po 
prawie 50 latach ich eksploatacji, 
mimo dwukrotnego remontu, 
konieczne było przeprowadzenie 
gruntownej renowacji i moder-
nizacji. Zadanie to rozpoczął po-
przedni biskup polowy śp. gen. 
broni Tadeusz Płoski, powołując 
Radę ds. Renowacji Organów Ka-
tedry Polowej.
Złożoność przedsięwzięcia sprawi-
ła, że przygotowania do remontu 
trwały blisko trzy lata. Po ponad 
2 latach prac, prowadzonych przez 
Zakład Organmistrzowski Andrze-
ja Kamińskiego z Warszawy oraz 
Dom Sztuki Pracowni Konserwacji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromo-
wanej Katarzyny Fili Makowieckiej 
i Mariusza Makowieckiego, or-
gany zachowując swoje brzmie-
nie odzyskały dawną świetność, 
sprawność i blask. Zwiększone 
zostały walory koncertowe instru-
mentu, poprzez rozszerzenie tzw. 
dyspozycji do 52 głosów.
Jak poinformował ks. 
płk Robert Mokrzycki 
proboszcz parafii kate-
dralnej koszt remontu 
organów wyniósł prawie 
2 mln złotych. – Część 
środków przekazało Mi- 
nisterstwo Kultury i Dzie- 
dzictwa Narodowego, 
Miasto Stołeczne War-
szawa oraz grono pry-
watnych sponsorów, 
przyjaciół Katedry Po-
lowej, którym jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. 
Organy są instrumen-
tem, który towarzyszy 

w czasie liturgii, podtrzymuje śpiew, 
a więc naszą modlitwę, pomagając 
w głębszym przeżyciu spotkania 
z Chrystusem – podkreślił. 
– Jestem wdzięczny za to, że tak wie-
le ludzi dobrej woli przyczyniło się 
do wyremontowania tego pięknego 
instrumentu na chwałę Bogu, ale 
także i ludziom. Bo te środki, które 
popłynęły tu do Katedry Polowej na 
remont organów, będą służyć stu-
dentom muzykologii, profesorom 
i mieszkańcom Warszawy – powie-
dział. Ordynariusz wojskowy podzię-
kował również proboszczowi katedry 
za to, że „potrafił skupić wokół siebie 
grono życzliwych ludzi” oraz chórowi 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego 
za oprawę Mszy św. Bp Józef Guzdek 
w dowód wdzięczności przekazał in-
stytucjom i firmom prywatnym, które 
wsparły remont organów pamiątko-
we dyplomy.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/kes
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Ks. prof. Jan Chwałek prezentuje 
możliwości nowych organów
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Należy Pan generał do pokolenia dowód-
ców wojskowych, sztabowców, którzy 
najwyższe stopnie w hierarchii wojskowej 
osiągali w okresie transformacji. Ta droga 
służbowa wiodła m.in. przez moskiewską 
„Woroszyłówkę”? 
–  Studia w Moskwie rozpoczynałem wraz 

z pięcioma kolegami w 1990 roku (już po 
zmianach ustrojowych w kraju) jeszcze 
w Akademii Sztabu Generalnego ZSRR 
im. Woroszyłowa w Związku Radzieckim, 
a kończyłem już w Akademii Sztabu Ge-
neralnego Federacji Rosji w 1992 r. To był 
dosłownie i symbolicznie rocznik czasu 
przełomu i zmian; byliśmy jednym z ostat-
nich roczników dowódców kierowanych do 
Moskwy. Na naszych oczach następowa-
ły historyczne zmiany. Byliśmy świadkami 
rozpadu Związku Radzieckiego, zachowań 
kadry akademii w tym okresie. Usunięto 
palnikiem poprzednie imię patrona z ta-
blicy informacyjnej, a moskiewska akade-
mia została przemianowana na Akademię 
Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Po 
powrocie żartowaliśmy, że przyłożyliśmy się 
z kolegami do tego rozpadu. W 1992 r. ob-
jąłem stanowisko dowódcy 1. Warszawskiej 
Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.

I w Legionowie po raz pierwszy zetknął 
się pan Generał z księdzem kapelanem, 
bo dzięki odzyskanej wolności w sferze 
religijnej, w 1991 r. do Wojska Polskiego 
wróciło duszpasterstwo wojskowe? Jak 
wyglądały te pierwsze kontakty dowódca 
– kapelan?
– Pierwszym kapelanem, z którym spotka-
łem się w Kościele Garnizonowym w Legio-
nowie, był ks. kpt. Wiesław Korpeta. Trzeba 
przypomnieć, że w Legionowie istniał Kościół 
Garnizonowy, w którym przez 37 lat (od 
1947 r. – przyp. jes) proboszczem był bardzo 
zasłużony dla Legionowa, kapłan społecznik 
(dziś ma w Legionowie swoją ulicę) śp. ks. 
Jan Mrugacz. Po nim proboszczem był ks. 
Leszek Kołoniecki. Obaj byli kapelanami 
Dziekanatu Generalnego, a po 1991 r. Or-
dynariatu Polowego. Od ks. Kołonieckiego 
obowiązki przejął ks. Korpeta.
Początek lat dziewięćdziesiątych to był czas 
wzajemnego docierania, uzgadniania, do-
pasowywania. Ksiądz Korpeta uczestniczył 
w odprawach w dywizji, aby zorientować 
się w przedsięwzięciach dywizyjnych, my 
z kolei wysłuchiwaliśmy jego planów dusz-
pasterskich, aby je wmontować w wojskowy 
rytm służby. Były też kontakty bezpośred-
nie; ksiądz kapelan gościł u mnie w domu 
i myślę, że te bezpośrednie kontakty służyły 
dobrej współpracy i lepszemu zrozumieniu. 

Głódź zadeklarował wtedy chęć uczestnic-
twa w tej pielgrzymce do miejsca, gdzie zgi-
nęło tylu polskich żołnierzy.

W tamtym czasie, zwłaszcza wśród nie-
których emerytowanych wojskowych, 
żywe były obawy, jak zostaną potrakto-
wani przez kapelanów, przez nowego 
biskupa polowego. Przymusowa ateiza-
cja wojska w niedalekiej przeszłości, nie-
uregulowane rachunki nie tylko sumień, 
a w konsekwencji obawy przed osądem, 
odtrąceniem. Jak to wyglądało podczas 
tamtego spotkania w Wesołej?
– Biskup Głódź był człowiekiem otwartym 
na każdego. Podszedł do stojących przed 
kaplicą emerytowanych dowódców dywizji 
i powiedział, że przyjemnie mu jest ich po-
znać osobiście, bo dotychczas znał ich tylko 
z telewizji. Potraktował ich serdecznie i cie-
pło. Lody pękły. Generał Józef Kamiński zain-
tonował nawet na cześć biskupa Głódzia sto 
lat i wszyscy obecni podchwycili. 
Biskup zjednał sobie wielu kombatantów 
ze Wschodu stwierdzeniem, że jedną miarą 
mierzy się krew żołnierską przelaną dla Oj-
czyzny na Wschodzie i na Zachodzie, ma ona 
tę samą barwę i wartość. 

Biskup Głódź wielokrotnie wspominał 
przy różnych okazjach tę waszą wyprawę 
pod Lenino. Jak to wygląda w pańskich 
wspomnieniach?
– Przygotowujemy wyjazd pod Lenino w 1993 
roku. I co ciekawe, biskup Głódź rezygnuje z 
przelotu samolotem w składzie delegacji VIP. 
Chce jechać z nami i kombatantami pociągiem.
Razem z generałem Stanisławem Ferenzem, 
ze mną i ks. płk. Janem Mrugaczem Biskup 
Głódź przeszedł cały pociąg, przedział za 
przedziałem, by porozmawiać ze wszystkimi 
uczestnikami tej swoistej pielgrzymki.

Świadkowie dwudziestolecia

Kapelani starali się poznawać nasze rodziny, 
bo ich służba obejmowała też naszych naj-
bliższych. Dobra rodzina to przecież nasze 
oparcie w trudach służby wojskowej. 
Nasze legionowskie środowisko skupiało się 
w osiedlu wojskowym liczącym wówczas 
ok. 4 i pół tysiąca mieszkańców. A kościół, 
który należał do parafii cywilno-wojskowej, 
usytuowany był po drugiej stronie torów 
kolejowych. 
Trzeba był przejść przez kładkę. Choć tor 
rozdzielał te dwie części Legionowa – woj-
skową i cywilną – to kładka była pomostem, 
który połączył nas i drogą do kościoła.

Legionowo – centrum sztabowe dywizji, 
któremu podlegały różne jednostki, w któ- 
rych byli kapelani. Wielu ludzi, wiele zda-
rzeń, wiele miejsc. W jednostkach poja-
wiały się pierwsze kaplice, izby modlitwy. 
Czy pamięta Pan Generał, jak powstawa-
ła pierwsza kaplica na terenie podległej 
Panu kościuszkowskiej dywizji?
– Pamiętam jak powstawała kaplica w jed-
nostce w Wesołej. Dowódcą był wówczas płk 
dypl. Janusz Paczkowski, a kapelanem ks. kpt. 
Wiesław Bożejewicz. W jednostce w Wesołej 
potrzebna była kaplica, bo kościół, owszem 
był, ale w mieście, oddalony od jednostki, po 
drugiej stronie torów kolejowych. Na adapta-
cję dla potrzeb kultu wybrany został magazyn 
po Wojskowej Administracji Koszar. 
Ustaliliśmy, że w święto dywizji, 12 paździer-
nika 1992 r. będzie poświęcenie tej kaplicy 
przez Biskupa Polowego Sławoja Leszka 
Głódzia (to była jego pierwsza oficjalna wi-
zyta w dywizji). Zaprosiliśmy na uroczystość 
wszystkich byłych dowódców dywizji. Wita-
my gości przy dyżurce; podchodzi do mnie 
jeden z byłych dowódców i pyta, czy może 
przekazać do kaplicy dar. Poprosiłem ks. Bo-
żejewicza, żeby zobaczył ten dar i ocenił, czy 
można go umieścić w 
kaplicy. Ksiądz Wiesław 
z właściwym sobie do-
brotliwym humorem 
podsumował to zda-
rzenie: – Dowódco, bę-
dzie koniec świata; były 
członek Komitetu Cen-
tralnego PZPR przyniósł 
nam obraz Jana Pawła II 
jako dar do kaplicy… 
Uroczystość wspaniała. 
Przypomnieliśmy, że to 
49. rocznica bitwy pod 
Lenino, a w przyszłym 
roku będzie 50. rocz-
nica i wybieramy się na 
miejsce bitwy. Biskup 

Pękanie lodów i mistyczny wiatr…
Z gen. dyw. w st. spocz. Zbigniewem Cieślikiem, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocła-
wiu (1973 r.), szefem sztabu – z-cą dowódcy Wojsk Lądowych do 2008 r., rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska.

Plac św. Piotra, 8 kwietnia 2005 r. – pogrzeb Jana Pawła II. 
Gen dyw. Zbigniew Cieślik stoi drugi od lewej.
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W pewnym momencie wchodzimy do prze-
działu, gdzie są weterani wyznania mojże-
szowego. Zrobili nam miejsce, usiedliśmy; 
biskup chciał każdego wysłuchać. Toczy się 
rozmowa i pewnej chwili siedzący z boku, 
cicho, kombatant o imieniu Władzio odzy-
wa się: – Ekscelencjo, opowiem, co mi się 
przydarzyło pod Lenino. Jestem w okopie, 
podchodzi do mnie ksiądz Wilhelm Kubsz 
i mówi: Władziu, ja wiem, że ty jesteś Ży-
dem, ale mamy jednego Boga, masz, tu jest 
modlitewnik. I niech cię Bóg strzeże. On 
schował modlitewnik do wewnętrznej kie-
szeni munduru. Rozpoczyna się atak. W pew- 
nym momencie poczuł jakieś uderzenie. 
Nic się nie dzieje, więc idzie dalej. Po jakimś 
czasie, wyciąga modlitewnik… Ten sam mo-
dlitewnik Władziu wyciąga 50. lat później 
w pociągu jadącym pod Lenino i pokazuje 
Biskupowi Głódziowi. Modlitewnik z kulą 
w środku. Ten dar od kapelana przed bitwą 
uratował mu życie.
Biskup Głodź włączył tę historię w homilię, 
którą wygłosił pod Lenino. 

W tendencyjnych publikacjach praso-
wych, nieprzychylnych duszpasterstwu 
wojskowemu, pojawiały się czasem suge-
stie, że żołnierze byli zmuszani do udziału 
we Mszach św. Jak to rzeczywiście wyglą-
dało, jakie są obserwacje Pana Generała 
i doświadczenia w tej kwestii?
– Nic podobnego. Podam przykład; jest 
ćwiczenie dywizyjne na poligonie w Orzy-
szu. Kilka tysięcy wojska. Przed ćwiczeniami 
– zbiórka, omówienie zadań i warunków 
ćwiczenia, szczególnie warunków bezpie-
czeństwa, przedstawienie dowódców. Koń-
czę oficjalną część i informuję, że w drugiej 
części odbędzie się Msza polowa, którą 
odprawią obecni z nami kapelani. Kto nie 
jest zainteresowany, może odejść do obo-
zowiska. Na przyczepach był przygotowany 
ołtarz polowy. Odeszło raptem kilka osób 
i to najprawdopodobniej dlatego, że były 
jakieś zadania do wykonania. Sami księża 
kapelani, a był wśród nich śp. ks. płk Tade-
usz Dłubacz, byli zaskoczeni frekwencją na 
tej Mszy św. I kolejny szok. W czasie Mszy 
prośba, by przystępujący do komunii św. wy-
stąpili do przodu. I nagle cały szyk przesuwa 
się do przodu. Powstała obawa, że zabrak-
nie komunikantów. Ostatni dostali maleńkie 
okruszki hostii.

Wspomniał Pan Generał śp. ks. płk Tade-
usza Dłubacza, dziekana WOW, kapelana 
prezydenta i proboszcza Katedry Polowej. 
Jest Pan wśród grupy wojskowych, którzy 
od 11 lat, w rocznicę jego śmierci, mel-
dowali się przy jego grobie i na Mszy św. 
w Moszczenicy. To piękna postawa chrze-
ścijańskiej i żołnierskiej wdzięczności dla 
kapłana. Kim dla Pana był Ksiądz Tadeusz 
Dłubacz? 
– To był wspaniały człowiek, mogę nie-
skromnie powiedzieć „przyjaciel” i niezwy-
kłe zrządzenie Opatrzności, że pojawił się w 
tamtym czasie wśród nas. Przede wszystkim 
on czuł wojsko i rozumiał nas; sam przecież 
odbywał służbę wojskową jako kleryk. Oso-
bowość, charakter, urok osobisty, otwartość 
i bezpośredniość otwierały mu wszystkie 

drzwi; i do dowódcy kompanii, i do genera-
łów, szefów instytucji centralnych MON.
Dzięki niemu zawsze wiedzieliśmy, gdzie być 
powinniśmy. Przynosił nam „Nasza Służbę”, 
opłatki dla kadry i pracowników wojska, był 
łącznikiem między nami i Ordynariatem Po-
lowym, między naszymi rodzinami, integro-
wał nas. Mieliśmy wspaniały kontakt. Które-
goś dnia dzwonek do drzwi mojego domu; 
wpada ks. Tadeusz Dłubacz z ks. Tadeuszem 
Płoskim. – Zbierzcie wasze żony, mówią, my 
je zabierzemy na lotnisko, bo właśnie przy-
gotowywany jest kolejny transport Caritas 
na Bałkany i trzeba pomóc. A do mojej żony: 
Basia, daj nam jakiejś zupy, bo jesteśmy 
głodni. Tak byli zalatani, że nie mieli czasu 
zjeść. 
Zwieńczeniem wspomnienia o ks. Tadeuszu 
niech będzie wypowiedź Biskupa Głódzia 
w czasie homilii na pogrzebie śp. Tadeusza 
Dłubacza – „czegokolwiek się dotknął, 
wyrastało dzieło”. Tadeusz działał bardzo 
intensywnie, myślał o wielu ludziach i spra-
wach do załatwienia, o dzieciach w Mosz-
czenicy, Birczy i o konwojach do Kosowa, 
o potrzebach katedry i wozie strażackim dla 
Moszczenicy. Wielkie serce i ogromne tem-
po życia… Pozostawił po sobie wiele dobra 
i ludzkiej wdzięczności. Bardzo nam brakuje 
Tadeusza.

W kolejne rocznice śmierci ks. Tadeusza 
Dłubacza, jeździł z nami na jego grób do 
Starego Sącza, jego następca w kaplicy 
prezydenckiej, śp. Roman Indrzejczyk…
– W powrotnej drodze rozmawiam ze ś.p. 
księdzem Romanem Indrzejczykiem, który 
powiedział mi wtedy: – Wie pan, to jest coś 
niesamowitego, jestem pod wielkim wraże-
niem Waszej żołnierskiej przyjaźni i pamięci, 
że jest takie grono ludzi, które co roku od 
10 lat odwiedza swojego kapelana prawie 
na krańcu Polski. I że potraficie w ten spo-
sób kultywować przyjaźń, która sięga poza 
grób. Ja się piszę na każdy wyjazd. I rzeczy-
wiście był z nami, sprawował Eucharystię 
w pięknym góralskim drewnianym kościółku 
w rodzinnej miejscowości Tadeusza i przyj-
mował dzieci z Moszczenicy, Birczy w pałacu 
prezydenckim w Warszawie.

Biskup Głódź mawiał do generałów, że 
dzięki żonom jesteście lepsi niż mogli by-
ście być. I nie był to tylko ukłon w stronę 
żeńskich połówek żołnierzy, ale i docenie-

nie ich roli w waszym religijnym wzras- 
taniu…
– Ekscelencja był bardzo bezpośredni i ser-
deczny, realizując wielkie zadania odnowio-
nego ordynariatu polowego WP pamiętał 
o bardzo przyziemnych sprawach wprowa-
dzając nieraz uczestników w zakłopotanie. 
Pamiętam jego wizytę (niezapowiedzianą) 
na mszy sylwestrowej w Legionowie, czy 
też przejeżdżając gdzieś w pobliżu potra-
fił wpaść do naszego domu z życzeniami 
w dniu imienin Barbary, konsolidował rodziny 
wojskowe, przykładał wielką wagę do wspól-
nych spotkań z rodzinami w czasie mszy 
świętych w Katedrze Polowej, koncertów ko-
lęd, wspólnych pielgrzymek itd. Uroczystości 
rodzinne chrzty, komunie, bierzmowania, 
śluby we wspaniałej asyście wojskowej stały 
się już elementem tradycji w katedrze polo-
wej i kościołach garnizonowych. 
Wspomnę o inicjatywie żon żołnierzy 11 Dy- 
wizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu któ-
rzy wyjechali na misję do Iraku ufundowa-
nia korony obrazu Matki Boskiej w intencji 
szczęśliwego powrotu mężów z misji, gdzie 
pierścionek zaręczynowy przekazała żona 
dowódcy dywizji.
Należy się naszym żonom wielki pokłon za 
wychowanie dzieci i kultywowanie wartości 
chrześcijańskich w rodzinach wojskowych 
w czasie kiedy my poświęcaliśmy się w pełni 
służbie wojskowej w najtrudniejszych misjach.

Które z wydarzeń, w których Pan uczest-
niczył razem z Ordynariatem Polowym, 
poruszyło Pana szczególnie, jakieś do-
świadczenie, które sięgnęło najgłębszych 
pokładów ducha? 
– Takich wydarzeń było wiele. To co mnie 
jednak tak wewnętrznie „przeorało” to był 
udział w uroczystości pogrzebowej Jana 
Pawła II w Watykanie. Siedzimy na placu św. 
Piotra, wniesienie trumny. Kompletna cisza 
i nagle zrywa się wiatr, który zamyka księgę 
Ewangelii na trumnie. Wśród uczestników 
ceremonii zapanowała przeszywająca cisza.
Jak nagle się ten wiatr pojawił, tak nagle 
ucichł. Przyszedł i odszedł nie wiadomo 
skąd. Doświadczenie przeszywające…
Na zakończenie pragnę podziękować Bisku-
pom Polowym, kapelanom za te dwadzieścia 
lat wspólnej służby Bogu i Ojczyźnie. 

Dziękuję za rozmowę
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Msza św. na polu bitwy pod Lenino w 50. rocznicę (1993 r.) 
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Refleksje przed beatyfikacją Jana Pawła II
Nie wiadomo dokładnie kto pierwszy – jesz-
cze na długo przed Jego śmiercią – określił Pa-
pieża z Polski słowami „Jan Paweł II Wielki”.
Miał zapewne na myśli epokowe dokonania 
Ojca Świętego, jego wpływ na historię współ-
czesną i kształt Kościoła rzymsko-katolickie-
go, któremu ponad 27 lat z woli Chrystusa 
przewodził.
Dziś, gdy nie tylko Polacy, ale cały Kościół Po-
wszechny z radością oczekuje na wyniesienie 
Jana Pawła II na ołtarze, warto spojrzeć na 
Jego pontyfikat także z perspektywy polonij-
nej.
Warto postawić pytanie jak posługa papieska 
Karola Wojtyły była i jest postrzegana przez 
amerykanów polskiego pochodzenia i przez 
Polaków, których trudne losy rzuciły na goś- 
cinną ziemię amerykańską.
Odpowiedź nie jest łatwa. 
Musielibyśmy uwzględnić niesłychane wręcz 
zróżnicowanie środowisk, które składają się 
na amerykańską Polonię. To zróżnicowanie 
widać w podziale na „storą”, czyli powo-
jenną emigrację oraz nową, która general-
nie ma charakter „solidarnościowy”, ale nie 
wykształciła adekwatnej do swej liczebności 
i potencjału intelektualnego organizacji.
Jedno wszakże, wydaje się, nie ulega wąt-
pliwości: wybór kardynała Karola Wojtyły na 
Biskupa Rzymu sprawił, że identyfikacja z Pol-
ską i narodem polskim stała się modna.
Ojciec Święty Jan Paweł II obudził w nas 
szczery, a wcześniej gdzieś ukryty i zalęknio-
ny patriotyzm. Poprzez Jana Pawła II świat 
zainteresował się Polską Jego pochodzenia, 
jego (jej) historią i kulturą. Prawdziwie histo-
rycznym wydarzeniem dla Chicago i Polonii 
była wizyta Jana Pawła II. Przyjmowano go 
z wiarą, miłością i nieopisaną radością i en-
tuzjazmem. 
Łatwiej było niektórym przyznać się do pol-
skości. Dość wspomnieć prawdziwy renesans 
3-majowych parad, które gromadzą dziesiątki 
tysięcy dorosłych, młodzieży i dzieci.
Obraz tysięcy samochodów oznaczonych pol-
skimi barwami, jeżdżących tego dnia ulicami 
Chicago, tezę o Papieżu – budzicielu uczuć 
patriotycznych – potwierdza.
Innym, a jakże pięknym, symptomem patrio-
tycznego „przebudzenia” Rodaków w Amery-
ce jest siła Związku Podhalan, dziesiątki kapel 
i zespołów góralskich i co niezwykle ważne 
coroczne wyjazdy do Ojca Świętego, by wraz 
z nim i dla niego muzykować. On sam bar-
dzo się z odwiedzin Górali zza oceanu cieszył. 
Podobnie zresztą polski Papież „przebudził” 
miłość do ojcowizny, rodzinnej pieśni, zwy-
czajów, strojów na polskim Podhalu. Wielkim 
góralskim świętem była wizyta Jana Pawła II 
w Zakopanem pod Wielką Krokwią 6 czerwca 
1997 r. i w Ludźmierzu w dniu następnym.
Aby uświadomić sobie znaczenie Ojca Święte-
go w naszych polonijnych relacjach do „tego 
co Polskę stanowi” wystarczy przywołać stan 
wojenny ogłoszony 13. grudnia 1981 r.  Świa-
domość, że jako naród mamy w Rzymie Ro-

daka – Papieża, wielkiego orędownika sprawy 
wolności, była światłem w ciemnościach nie 
tylko dla maltretowanych, więzionych przez 
reżym Polaków. Fakt ten musiał wpłynąć na 
decyzje i sposób postępowania komunistów.
Mobilizacja społeczeństwa tzw. wolnego 
świata w obronie praw narodu polskiego 
i ogromna pomoc materialna, organizowana 
oddolnie (także przez Amerykanów) byłyby 
bez „promieniowania” Jana Pawła II nie do 
pomyślenia.
Nie ulega wątpliwości, że pod urokiem Papie-
ża z Polski był prezydent Ronald Reagan, któ-
ry podjął federalny program charytatywnej 
pomocy dla uciemiężonego narodu.
Jest oczywiste, że wiodącym motywem pon-
tyfikatu nie mógł być – nawet najszlachet-
niejszy – patriotyzm. Jan Paweł 
II swoją misję pojmował tak jak 
Piotr – być świadkiem i głosicie-
lem Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Rozpo-
czął swój pontyfikat proroczym 
wezwaniem: Nie lękajcie się 
otworzyć serc i przestrzeni pu-
blicznej dla CHRYSTUSA!
Nie da się stwierdzić w jaki spo-
sób papieskie zawierzenie Chry-
stusowi wpłynęło na naszą wia-
rę. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że wielu Polaków, zwłaszcza 
młodych w kraju i na emigracji 
– uczyło się od Ojca Świętego odwagi w na-
śladowaniu Chrystusa i entuzjazmu w prze-
żywaniu swojego chrześcijaństwa. Wiemy, 
z jakim entuzjazmem młodzież amerykańska 
i polonijna uczestniczyła w Światowych 
Dniach Młodzieży w Denver.
Nieustannie pielgrzymując, spotykając się 
z milionami ludzi, Papież rozpalał entuzjazm 
wiary i dumę z bycia katolikiem w szerokich 
kręgach wiernych; był i dla wielu nadal jest 
punktem odniesienia, prawdziwą Skałą Chry-
stusową, duchowym przewodnikiem i mi-
strzem.
Patrząc z pewnej perspektywy na pontyfikat 
Sługi Bożego, trzeba dostrzec fakt wewnętrz-
nego umocnienia i uspokojenia sytuacji w sa- 
mym kościele. Jan Paweł II powstrzymał de-
strukcyjne eksperymenty (np.  liturgiczne), 
które po Soborze Watykańskim II niszczyły 
Kościół „od środka”.
Warto też przy przypomnieć, że za sprawą 
Jana Pawła II dokonała się i to dosłownie 
w kilka miesięcy od początku jego ponty-
fikatu – rewolucja sumień. Jej owocem był 
wybuch polskiej „Solidarności”, a w słynnym 
roku 1989 rozpad sowieckiego imperium 
i wyzwolenie wielu narodów spod opresji ko-
munistycznej.
Dowodzi to niezwykłej siły, która tkwi w 
chrześcijaństwie branym serio. Jan Paweł II 
potrafił ją „uruchomić” głosząc Ewangelię 
bronił godności osoby ludzkiej, a sam stał się 
symbolicznym orędownikiem wolności „ku 
której wyswobodził nas CHRYSTUS”. Można 

pytać, czy my takiej perspektywie w patrzeniu 
na tzw. wielką politykę i rolę chrześcijaństwa 
w kształtowaniu współczesnego świata zo-
staliśmy wierni.
Jednym z przejawów duchowego przebudze-
nia, które jako Polonia zawdzięczamy wyboro-
wi Kardynała z Krakowa na tron papieski, jest 
Fundacja Jana Pawła II. Impulsem do polonij-
nej aktywności była już pierwsza pamiętna 
wizyta Papieża w USA i w Chicago w 1979 r. 
Organizacja ta podczas 30 lat działania 
w Stanach Zjednoczonych potrafiła zgromadzić 
olbrzymie sumy na bliskie papieżowi sprawy 
jak kształcenie polskiej młodzieży ze Wscho-
du (czyli z Kresów dawnej Rzeczypospolitej). 
Ze stypendiów Fundacji skorzystało ponad 
2 tyś. studentów, a także studiujący w Rzymie 

księża z krajów byłego Związku Sowieckie-
go. To tylko jeden, ale jakże znaczący owoc 
pontyfikatu i polonijnego zaangażowania 
z którego możemy być dumni. Inną widzialną 
„pamiątką” która Polonii w Chicago została 
po papieżu Janie Pawle II jest pomnik, a także 
kościół św. Jacka, który on podniósł do rangi 
bazyliki mniejszej, pewnie po to by być bliżej 
Rodaków w Chicago. 
Szczególnym hołdem dal Wielkiego Papieża 
i twórczym upamiętnieniem jego dziedzictwa 
ma być powstające z inicjatywy metropolity 
krakowskiego kard. Dziwisza Centrum Jana 
Pawła II – „Nie lękajcie się” w sąsiedztwie 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach. Będzie to: hospicjum, ośrodek pomo-
cy rodzinie, szpital, muzeum pontyfikatu, bi-
blioteka, sale koncertowe, sportowe, centrum 
wolontariatu. Centrum ma służyć wszystkim, 
niezależnie od stanu posiadania.
Chcemy utrwalić, upamiętnić w tym widzial-
nym znaku osobę Jana Pawła II wraz z ducho-
wym dziedzictwem jego pontyfikatu – mówi 
kard. Dziwisz.
Polonia również wspiera to dzieło. Na dzień 
beatyfikacji przygotowujemy się tu wszyscy 
na Polonii. Cieszymy się i pamiętamy ten cały 
Pontyfikat Jana Pawła II, że już za niedługo 
słowa słyszane na Placu Św. Piotra w dniu 
pogrzebu „Santo Subito – Święty, Święty na-
biorą dosłownego znaczenia i będziemy mo-
gli czcić go jako Świętego – Błogosławionego 
Jana Pawła II.

Jan Jaworski, Chicago

Z perspektywy polonijnej
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 7 grudnia 
1906 r. we Frampolu z 
rodziców Franciszka i Zo- 
fii z Maciągów. Jego ro-
dzinne miasteczko, pow- 
stałe na początku XVIII w., 

położone w południowej Lubelszczyźnie, 
posiada unikatowy układ architektoniczny 
ulic nawiązujący do renesansowych wzorów 
idealnego miasta. W tamtejszej świątyni pw. 
MB Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena 
otrzymał chrzest; tam też 24 czerwca 1931 r. 
odprawił prymicyjną Msze św. Naukę rozpo-
czętą we Frampolu kontynuował w odległym 
o ok. 70 km Lublinie: mieście wojewódzkim, 
biskupim, uniwersyteckim. To tam, w Męskim 
Gimnazjum Biskupim, dojrzewała decyzja 
o wybraniu kapłańskiej drogi. W 1925 r. wstą-
pił do Seminarium Duchownego. 21 czerw-
ca 1931 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Z woli bp. Mariana Leona Fulmana, pasterza 
diecezji lubelskiej, podjął studia na Wydziale 
Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego zwieńczone licencjatem z teologii. 
W sierpniu 1936 r. Biskup Lubelski skierował 
go do posługi duszpasterskiej. Został wika-
riuszem w parafii pw. Świętego Pawła w Lu-

blinie. Okazała i piękna świątynia parafialna 
(pochodząca z XV w.), wpisana w panoramę 
Lublina, przez wieki służyła klasztorowi Oj-
ców Bernardynów, skasowanemu przez wła-
dze carskie. Po latach, w 1992 r., w świątyni 
została umieszczona tablica utrwalająca pa-
mięć ks. Aleksandra Dubiela. 
W latach szkolnych wstąpił do harcerstwa. Po-
został nim będąc kapłanem, m.in. w 1938 r. 
został harcmistrzem oraz drużynowym dru-
żyny zastępowych przy Komendzie Lubelskiej 
Chorągwi Harcerzy. Jeździł na harcerskie obo-
zy organizowane na Lubelszczyźnie, m.in. 
w Milejowie i Puławach, i wędrówki po Euro-
pie, do Jugosławii, Finlandii, Danii. Wychowy-
wał harcerską młodzież, uczył ją miłości Boga 
i Ojczyzny. 
Zarządzeniem Prezydenta RP z 28 IV 1939 r. 
został mianowany kapelanem rezerwy. Latem 
1939 r., po powrocie z wyprawy do Danii, zo-
stał zmobilizowany w stopniu kapitana Woj-
ska Polskiego do kapelańskiej służby. Otrzymał 
przydział do Dowództwa Okręgu Korpusu nr 
II w Lublinie. Brak jak dotąd miarodajnych 
informacji dotyczących jego służby podczas 
kampanii wrześniowej. Wiadomo tylko, że po 
17 września 1939 r. znalazł się na terenach 

Ks. mjr Aleksander Dubiel (1906–1940) ogarniętych przez Armię Czerwoną. Wraz 
z tysiącami innych jeńców został uwięziony 
w obozie w Kozielsku. Świadczy o tym przy-
toczona przez Jacka Grabka, biografa ks. Du-
biela, informacja zawarta w liście wysłanym 
29 listopada 1939 r. z Kozielska przez kpt. Mi-
chał Hakiela, który swym bliskim w Lublinie 
przekazuje „ukłony” od ks. Aleksandra. Nie 
wiemy też, kiedy został z Kozielska przewiezio-
ny do obozu w Ostaszkowie. 8 stycznia 1940 r. 
wysłał stamtąd kartkę do ojca. Ślad ostatniego 
etapu życiowej drogi ks. Aleksandra Dubiela, 
kapłana diecezji lubelskiej, harcerza, kape-
lana WP zachował się na liście wywozowej 
(nr 019/2) z obozu w Ostaszkowie z 7 kwietnia 
1940 r. Kres tej ostatniej podróży stanowiła 
katownia NKWD w Kalininie (Twerze), strzał 
w tył głowy, zbiorowa mogiła w Miednoje.
5 października 2007 roku. ks. kpt Aleksan-
der Dubiel został pośmiertnie awansowany 
przez Aleksandra Szczygło, ministra obrony 
narodowej, do stopnia majora w gronie 7842 
oficerów WP, ofiar katyńskiej zbrodni. Awan-
se zostały odczytane 9 i 10 listopada 2007 
roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy 
– Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

(więcej informacji: www.bilgoraj.com.pl)
Jędrzej Łukawy

Prezentujemy dziś 
nagranie szczegól-
ne. Jest to płyta 

na której utrwalono brzmienie odrestau-
rowanych i gruntownie zmodernizowa-
nych organów Katedry Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie. 

Nagrania, które Prezentuje walory koncerto-
we naszych katedralnych organów dokonał 
prof. Andrzej Chorosiński. Artysta ukończył 
z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akade-
mii Muzycznej w klasie organów prof. Feliksa 
Rączkowskiego i kompozycji prof. Tadeusza 
Paciorkiewicza. Jest laureatem licznych kon-
kursów improwizacji organowej. Prowadzi 
ożywiona działalność koncertową w kraju 
i zagranicą. Artysta dokonał licznych nagrań 
radiowych i telewizyjnych.
Nagranie otwiera Intrada autorstwa Piotra 
Grinholca (ur. 1966), warszawskiego organisty 
i pedagoga. Kompozycja powstała specjalnie, 
by uświetnić inaugurację odrestaurowanego 
i gruntownie zmodernizowanego katedralne-
go instrumentu. Kompozycja w całości została 
oparta na Bogurodzicy, która jest hymnem 

Organy Katedry Polowej

polskiego rycerstwa. Muzyczne odwołanie do  
Matki Bożej to także nawiązanie do patron-
ki wojskowej świątyni katedralnej – Królowej 
Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
Kolejna kompozycja to słynne Adagio g-moll 
na smyczki i organy, włoskiego kompozytora 
doby baroku Tommaso Albinioniego (1671–
–1751), tym razem w transkrypcji na organy 
solo. Na płycie z muzyką organową nie może 
zabraknąć kompozycji Jana Sebastiana Bacha 
(1685-1750), którego historia ochrzciła mia-
nem kompozytora wszechczasów. Na krążku 
zarejestrowano dwie kompozycje: preludium 
chorałowe Wachet auf, ruft uns die Stime 
BWV 645 (Ocknijcie się woła nas Głos) i bo-
dajże najsławniejsze dzieło muzyki organo-
wej, czyli słynna Toccata i Fuga d-moll BWV 
565. Kolejna kompozycja to Wiosna, Antonio 
Vivaldiego (1678–1741), włoskiego skrzypka 
i kompozytora, a także duchownego.Kolej-
nym zarejestrowanym utworem jest Nokturn 
op. 9 nr 2 Fryderyka Chopina (1810–1849). 
Transkrypcji na organy Nokturnu op. 9 nr 2 
dokonał E. H. Lemare. Przedostatnią kompo-
zycję zarejestrowaną na krążku napisał César 
Franck (1822–1890), kompozytor i organista 

belgijskiego pochodzenia, związany z Francją, 
Preludium, fuga i wariacja h-moll op. 18. to 
kompozycja błyskotliwa i wpadająca w ucho. 
Nagranie zamyka jedno z najwybitniejszych 
dzieł polskiej literatury organowej: Improwi-
zacje na temat polskiej pieśni pasyjnej Świę-
ty Boże, op.38, Mieczysława Surzyńskiego 
(1866–1924). 
Wszystkim słuchaczom nagrania życzymy, 
by jak napisał Biskup Polowy Józef Guzdek 
w odezwie skierowanej do wiernych diecezji 
wojskowej z okazji odrestaurowania orga-
nów Katedry Polowej, „…muzyka organowa, 
z którą integralnie zrosła się nasza religijność, 
rozbrzmiewająca swym majestatycznym, 
szlachetnym pięknym i donośnym brzmie-
niem ad maiorem Dei Gloriam na znakomi-
tym katedralnym instrumencie, pobudziła 
ich do jeszcze żarliwszej modlitwy i zachęciła 
do nawiedzenia Katedry Polowej, by poprzez 
obcowanie z żywym pięknem muzyki organo-
wej, zasilili rzesze miłośników piękna liturgii 
i muzyki sakralnej”.

 Leszek Gorecki
organista Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Refleksje przed beatyfikacją Jana Pawła II
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W tym roku, po raz pierwszy, obchodzimy dzień pamięci poświęcony „żołnierzom wyklętym”, dzięki staraniom m.in. śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który na prośbę kombatantów skierował w 2009 r. do Sejmu projekt ustawy ustanawiającej 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, uchwalony dopiero po apelu fundacji „Polska się upomni”, 3 lutego 2011 r. 
Inicjatorem uhonorowania bohaterów podziemia niepodległościowego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i pod-
porządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963, był także śp. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który wraz 
z Prezydentem Kaczyńskim zginął w katastrofie smoleńskiej.

Zapomniani, przemilczani, opluci – dziś boha-
terowie podziemia niepodległościowego wra-
cają do krwioobiegu polskiej pamięci. Nowe 
święto państwowe przywraca do panteonu 
bohaterów narodowych „żołnierzy wyklę-
tych”, formację niezwykłą – Polaków, którzy 
w obronie najwyższych wartości rzucili wyzwa-
nie powojennej komunistycznej dyktaturze.
Żołnierze podziemia niepodległościowego 
nie przerwali swojej służby dla Ojczyzny 
z chwilą zakończenia wojny. Ich walka trwa-
ła aż do 1963 r. (Józef Frańczak „Laluś” 
– ostatni żołnierz Polski Podziemnej zginął 
w obławie pod Piaskami na Lubelszczyźnie 
w październiku 1963 r.). Działali w Zrzesze-
niu „Wolność i Niezawisłość”, a także w Na- 
rodowych Siłach Zbrojnych. Najbardziej zna-
ni pośród nich to: mjr Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka”, porucznik Józef Kuraś „Ogień” 
oraz Danuta Siedzikowna „Inka”, sanita-
riuszka w zgrupowaniu „Łupaszki”. 
1 marca został nieprzypadkowo wybrany 
dniem poświęconym tej zbiorowości, po-
nieważ jest to dzień, w którym 60 lat temu, 
7 członków IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość” z komendan-
tem, ppłk. Łukaszem Cieplińskim zostało 
zamordowanych w areszcie śledczym przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niecały mie-
siąc wcześniej, 8 lutego 1951 r., „Łupaszka” 
i inni bohaterowie podziemia niepodległo-
ściowego zostali zamordowani tak, jak Łu-
kasz Ciepliński i jego 6 współpracowników. 
Do dzisiaj nie wiemy, gdzie znajdują się ich 
zwłoki. 

Warszawa

W ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 1 marca, 
Prezydent RP Bronisław Komorowski, wraz 
z rodzinami ofiar, złożył wieniec przed tabli-
cą pamiątkową na murze więzienia moko-
towskiego przy ul. Rakowieckiej. 
W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczy-
stość przekazania przez Prezydenta orderów 
nadanych pośmiertnie bohaterom powo-
jennego podziemia, które odebrali najbliżsi 
członkowie rodzin. Uroczystości towarzyszy-
ła wystawa fotograficzna poświęcona „żoł-
nierzom wyklętym”, przygotowana przez 
Oddział IPN w Rzeszowie.

Katedra Polowa

”Prośmy Matkę Bożą, byśmy tak jak „żołnie-
rze wyklęci” potrafili kochać naszą Ojczy-
znę” – mówił podczas Mszy św., sprawowa-

nej 1 marca, o. Eustachy Rakoczy, kapelan 
środowisk Armii Krajowej. 
Na rozpoczęcie Eucharystii, odsłonięta została 
tablica upamiętniająca „żołnierzy wyklętych” 
podziemia antykomunistycznego lat 1944-56. 

Tablicę odsłonił prof. Andrzej 
Kunert, sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, 
która ufundowała tablicę. Aktu 
poświęcenia dokonali o. Eusta-
chy Rakoczy i ks. kmdr Janusz 
Bąk, kapelan kombatantów 
w Ordynariacie Polowym WP.
W homilii o. Rakoczy przywo-
łał m.in. postać ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego: „Pułkownik (...) 
na dzień przed śmiercią po-
łknął medalik z Matką Bożą, 
jaki udało mu się ukrywać po-
mimo licznych rewizji. To był 
jego wiatyk, z nim przeszedł 
na drugą stronę życia. Wiara była dopełnie-
niem patriotyzmu, a patriotyzm był podsta-
wą jego wiary” – powiedział o. Rakoczy.
We Mszy św. uczestniczyły liczne poczty 
sztandarowe organizacji związanych ze śro-
dowiskami „żołnierzy wyklętych”, młodzież 
ze szkół noszących imię jednostek wojsko-
wych AK oraz przedstawiciele MON. 
Po południu, w Katedrze Polowej, odpra-
wiono Eucharystię w intencji żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych, z inicjatywy Komi-
tetu Budowy Pomnika NSZ w Warszawie. 
Mszę św. koncelebrowali: ks. mjr Mateusz 
Hebda, ks. mjr Krzysztof Kacorzyk, ks. por. 
Maciej Kalinowski oraz proboszcz z kolegia-
ty radzymińskiej ks. Stanisław Kuć, wspiera-
jący ideę budowy pomnika.

W Katedrze stanęły m.in. poczty sztandaro-
we pokolenia AK i najmłodszego pokolenia 
harcerzy ZHR. Na jednym z płatów sztandaru 
widniał wizerunek Kresowej Madonny, Matki 
Bożej Ostrobramskiej – tak bliskiej legendar-

nej formacji Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”, dowódcy 5 Wileńskiej Brygady AK. 
„Naiwny jest człowiek, który sądzi, że 
w 1945 r., zakończyło się przelewanie pol-
skiej krwi - mówił w homilii ks. mjr Mateusz 
Hebda. Jednak, podkreślił kapelan, łatwiej 
się pogodzić, gdy tę krew przelewa obcy. 
Gorzej, gdy na obrońców prawdy, Ojczyzny, 
Boga, rękę podnosi Polak – chociaż z nazwy, 
z urodzenia i mowy, to nie z serca”.
Prezes Komitetu Budowy Pomnika Narodo-
wych Sił Zbrojnych przypomniał, że tę ideę 
wspierały za życia ofiary katastrofy smoleń-
skiej: Prezydent Ryszard Kaczorowski, Stefan 
Melak, którego brat Andrzej Melak, obecny 
na Mszy św., kontynuuje jego dzieło oraz Ja-
nusz Krupski. Ideę budowy pomnika wsparł 

„Żołnierze wyklęci”
1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Katedra Polowa WP, 1 marca 2011 r.

Katedra Polowa WP, 1 marca 2011 r.
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również ks. prał. Sławo-
mir Żarski.
Na zakończenie Mszy św. 
odśpiewany został Apel 
Jasnogórski.
Złota korona na skro-
niach Madonny w pre-
zbiterium Katedry Polo-
wej zalśniła szczególnym 
blaskiem. Śp. Pani Krysty-
na Krajewska (zmarła w 
Hiszpanii dwa tygodnie 
po katastrofie smoleń-
skiej), również „żołnierz 
Niepodległości”, która 
ofiarowała tę złotą koro-
nę, cieszy się dziś na pewno razem ze swoim 
dowódcą, zamordowanym w katowni UB na 
Mokotowie.

Instytut Pamięci Narodowej
 
W warszawskiej siedzibie IPN, w sali wy-
stawienniczo-edukacyjnej „Przystanek Hi-
storia” im. Janusza Kurtyki, zaprezentowa-
no album „Brygady Łupaszki” 1943-1952. 
5 i 6 Brygada Wileńska AK w fotografii. Jak 
zaznaczył obecny na spotkaniu Józef Ban-
dzo „Jastrząb”, jeden z „żołnierzy wyklę-
tych” mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupasz-
ki”, który przeszedł z nim szlak bojowy przez 
Białostoczczynę, Pomorze, Warmię i Mazury, 
dzień pamięci został ustanowiony za póź-
no. „Uważam, że ten dzień nastał o wiele 
za późno. Nie mam się teraz z kim cieszyć, 
kiedy nikogo już nie ma. Ale na pewno jest 
to bardzo ważne dla rodzin, które zostały. 
To jest dla nich wielka pociecha i otucha, że 
pamięta się o ich ojcach, braciach...” – za-
znaczył Józef Bandzo. 
Prowadzący spotkanie i współautor albu-
mu, dr Tomasz Łabuszewski, reprezentujący 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Warszawie podkreślił: „Żołnierze wyklęci” 
jako pierwsi podnieśli opór przeciwko wła-
dzom komunistycznym i okupacji sowiec-
kiej. Zaznaczył także skalę tego zjawiska 
– ok. 250-300 tys. osób było zaangażowa-
nych w działalność konspiracyjną. Była to 

najkrwawsza ofiara złożona przez społe-
czeństwo polskie w walce o odzyskanie nie-
podległości. „W pierwszym dziesięcioleciu 
rządów komunistycznych, sądy wojskowe 
wydały ok. 5 tys. wyroków śmierci. 21 tys. 
zginęło, bądź zostało zamęczonych w wię-
zieniach. Ile zginęło w trakcie operacji pacy-
fikacyjnych do dzisiaj nie wiemy” – podkre-
ślił dr Łabuszewski. 
Tragiczna jest także historia zakończe-
nia działań bojowych Brygad Wileńskich: 
„W 1952 r. nie zostały one wybite przez siły 
operacyjne komunistycznego aparatu re-
presji, ale w wyniku prowokacji 5 kolumny 
WiN-u. Ostatni partyzanci odwołujący się do 
tradycji Brygad Wileńskich zostali ściągnięci 
do Warszawy, w wyniku prowokacji zatrzy-
mani i zamordowani w więzieniu w Białym-
stoku” – powiedział Tomasz Łabuszewski. 
Pomysł powstania albumu powstał z inspi-
racji odnalezionych w Lublinie, w oddziale 
IPN, zdjęć zarekwirowanych przez komu-
nistyczny aparat bezpieczeństwa jednemu 
z dowódców szwadronów 5. Brygady Wi-
leńskiej, Henrykowi Wieliczce „Lufie”. 
Zbiór kilkudziesięciu fotografii zawierał na 
odwrotach dopiski i komentarze autorów 
owych fotografii, niekiedy bardzo ciepłe, 
osobiste, dotyczące relacji ze współtowarzy-

szami broni. Wraz z odnalezieniem dalszej 
części dziennika pisanego przez Henryka 
Wieliczkę, stanowiło to wszystko razem 
asumpt do powstania albumu poświę-
conego bohaterskim żołnierzom Brygad 
Wileńskich, którymi dowodził legendarny 
„Łupaszka”. 
Oprawę artystyczną uroczystości stanowiły 
piosenki, które śpiewali żołnierze Brygad 
Wileńskich, wykonane we współczesnej 
aranżacji. Na spotkanie przybyła również 
grupa rekonstrukcyjna „Radosław”. Szcze-
gólnymi uczestnikami spotkania byli przed-
stawiciele Wydawnictwa „Rytm”, nakładem 
którego ukazał się album oraz plastycy, któ-
rym zawdzięczamy koncepcję artystyczną 
publikacji. 

Kielce

Otwarcie wystaw IPN „Zrzeszenie „Wolność 
i Niezawisłość”. W Służbie Niepodległej” 
i „Ostatni leśni”, modlitwa kielczan w inten-
cji „żołnierzy wyklętych”, uroczystości pod 
pomnikiem Armii Krajowej oraz pokaz filmu 
„Generał Nil” towarzyszyły obchodom Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Kielcach.
Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN Leszek 
Bukowski podkreślił, że „Żołnierze wyklęci”, 
to żołnierze podziemia antykomunistyczne-
go, działającego w latach 1944-1956, czyli 
naturalna kontynuacja Armii Krajowej. 
Modlitwę za zmarłych – ofiary prześlado-
wań reżimu – poprowadził ks. płk Adam 
Prus, proboszcz parafii garnizonowej w Kiel-
cach. Pod pomnikiem AK złożono wieńce 
i zapalono znicze. W obchodach uczestni-
czyli przedstawiciele władz wojewódzkich, 
miejskich oraz środowiska kombatanckie.
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Prowadził w Nowym Jorku największą klinikę aborcyjną. Prawdziwą fabrykę śmierci 
najmniejszych i bezbronnych, gdzie dziennie uśmiercano 120. dzieci nienarodzo-
nych. Był odpowiedzialny za zabicie75 tys. dzieci w łonach matek. Twórca i perfek-
cyjny wykonawca współczesnego holocaustu, rzezi niewiniątek. Prof. dr Bernard 
Nathanson, Żyd ateista, ginekolog, naukowiec, erudyta… I radykalnie nawrócony, 
jak św. Paweł, bezkompromisowy obrońca życia. 

Do przyjęcia chrztu świętego doprowadziła 
go, podobnie jak jego rodaczkę, intelektu-
alistkę św. Edytę Stein, droga uczciwego 
poszukiwania prawdy. W Kościele katolickim 
odnalazł prawdę nadprzyrodzoną, tak jak 
Karl Stern, którym się fascynował, a który 
w książce o swoim nawróceniu „Słup ognia” 
opisał swoją duchową odyseję od religii moj-
żeszowej do katolicyzmu (m.in. dzięki świa-
dectwu papieża Piusa XII).
W czasach, gdy wielu naukowców popada 
w pychę rozumu – mieni się kreatorami praw-
dy i instrumentalizuje wyniki badań do celów 
marketingowych – ta 
dwójka żydowskich 
intelektualistów może 
być wzorem wew- 
nętrznej uczciwości 
w dochodzeniu do 
Prawdy. Gdy wynaleziono USG, Nathanson 
zobaczył i sfilmował „Niemy krzyk”. To był 
przełom w jego życiu. Cierpienie zabijanego 
dziecka, które ujrzał na USG, nie pozwoliło 
mu dalej rozpowszechniać fałszywego twier-
dzenia, że to tylko zlepek niedokończonych 
tkanek.
Z idola środowisk promujących „kulturę 
śmierci”, permisywizm obyczajowy, stał się 

po emisji filmu „Niemy krzyk” obiektem 
medialnych ataków. Nikt przecież lepiej niż 
on nie poznał strategii zwolenników aborcji 
i całego systemu (polityczno-medialno-biz-
nesowego) zagłady najbardziej bezbron-
nych. Demaskował więc bardzo precyzyj-
nie ten system zorganizowanej „cywilizacji 
śmierci”, jak to określił w swoim nauczaniu 
Jan Paweł II. 
Wobec obrońców życia ich przeciwnicy sto-
sują dziś trzy metody: medialne oszczerstwa, 
wytaczanie spraw sądowych (casus Joanny 
Najfeld i „Gościa Niedzielnego”). I trzecia – 

gdy nie staje 
argumentów 
merytorycz-
nych – prze-
milczanie.
Doktor Ber-

nard Nathanson przyjechał do Polski w 1996 r.  
a zaproszenie Radia Maryja w momencie, 
gdy w polskim parlamencie rozstrzygały się 
kwestie rozszerzenia legalizacji zabijania 
dzieci poczętych. Ostrzegał nas wówczas: 
„Błagam was, nie róbcie żadnego kroku 
w stronę liberalizacji aborcji… Głosowanie za 
aborcją będzie jednocześnie głosowaniem za 
eutanazją, zabijaniem ludzi starych, kalekich 

i terminalnie chorych, za eksperymentami 
genetycznymi – będzie pierwszym krokiem 
po równi pochyłej, na dole której znajduje 
się całkowita dehumanizacja życia, dolina 
śmierci.”
Dwa tygodnie po tej wizycie przyjął chrzest 
w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku. Od-
szedł do Pana życia 21 lutego br.
Dziś, gdy tak wielu bardziej troszczy się 
o los żab na autostradzie niż o życie człowie-
ka najbardziej bezbronnego… Dziś, gdy poli-
tycy afiszują się ze swoim katolicyzmem przy 
okazji beatyfikacji Jana Pawła II, by podnieść 
swoje sondażowe notowania, a jednocześnie 
głosują za ustawami, które całkowicie za-
przeczają nauczaniu papieża Polaka…
Ostrzeżenia obu obrońców życia – Jana Paw-
ła II i doktora Nathansona – brzmią dziś jak 
SOS (Ratujcie wasze dusze):
„Musimy nazwać po imieniu Złego. Nie mo-
żemy przeoczyć faktu, że wraz kulturą mi-
łości i życia na świecie rozpowszechnia się 
inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca 
bezpośrednim dziełem Szatana i stanowiąca 
jeden z przejawów zbliżającej się Apokalip-
sy.” (JP II, Rzym 31XII 1993 r.).
„Błagam całą Polskę, żeby była świadoma, że 
świat, w którym nauka dochodzi do perwer-
sji, w którym Chrystus nie stoi w samym cen-
trum, to świat, który jest skazany na upadek, 
skazany na śmierć… Muszę przekazać wam 
to przesłanie i błagam, żebyście przekazali je 
innym.” (dr Bernard Nathanson).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ostrzeżenia nawróconego aborcjonisty Fe l ieton

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, 
ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
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Warszawa
W piątek, 25 lutego w Katedrze Polowej WP odbyło się prawykonanie dzieła Grzegorza Duchnowskiego pt.: „Msza za grzechy świata”. 
Wykonawcami koncertu byli: połączone Chóry Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy i Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej z Lublina oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego. Partie solowe wykonała Justyna Kowynia 
– mezzosopran. Koncertem dyrygował w ramach przewodu doktorskiego kpt Marcin Ślązak – zastępca dowódcy, kapelmistrz Orkiestry 
Reprezentacyjnej WP. 
Artystów – wykonawców, grono pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i licznie zgromadzoną na 
koncercie publiczność powitał wikariusz generalny – zastępca biskupa polowego WP ks. płk January Wątroba.
Majestatyczne dzieło Duchnowskiego wykonane perfekcyjnie publiczność przyjęła owacyjnie. Tak wykonana piękna muzyka w scenerii odre-
staurowanych organów i nawy głównej Katedry Polowej WP stworzyła szczególny nastrój i sprawiła, że było to wydarzenie artystyczne.    

  AB

Chełm
W pomieszczeniach klubu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w okresie Wielkiego Postu można oglądnąć wystawę zdjęć 
Golgoty Częstochowskiej Jerzego Dudy Gracza. Fotografiom obrazów znanego malarza towarzyszy komentarz autorstwa Ernesta Bryla. 
Pomysłodawcą wystawy jest ksiądz kapelan ppłk SG Mirosław Kurjaniuk. Dużą pomoc w urządzeniu tej ciekawej wystawy okazali funkcjo-
nariusze i pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

mk/zjk
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter 
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – st. kpr. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel./fax: 22 687-31-30, tel. 22 687-33-01, fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26
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Grudziądz
W jedno nas tu zgromadziła miłość Jezusa Chrystusa. W tym duchu w dniu 25 lutego 2011 r. w Kaplicy Wojskowej w Grupie została od-
prawiona uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 9. rocznicy powstania 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu. Uroczystej Mszy 
św. przewodniczył i kazanie wygłosił kapelan Garnizonu Grudziądz ks. ppłk Piotr Gibasiewicz. Obecni byli również ks. ppłk Piotr Wszelaki 
proboszcz parafii wojskowej w Grupie i kapelan Garnizonu Czarne ks. mjr Szczepan Madoń.
Księża kapelani wraz z Komendantem 1 OSK ppłk Andrzejem Kaczorowskim i jego małżonką, kadrą wraz z rodzinami, żołnierzami, strażaka-
mi wojskowymi, pracownikami wojska oraz zaproszonymi gośćmi modlili się w intencji swojej jednostki prosząc Boga o Błogosławieństwo, 
siłę i wytrwałość w codziennej służbie Bogu i Ojczyźnie oraz o dalszy perspektywiczny rozwój Ośrodka, który ma się przekształcić w Centrum 
Szkolenia Logistyki i obejmował będzie całą Polskę.
Podczas Mszy św. dokonano uroczystego aktu odsłonięcia i poświęcenia obrazu św. Krzysztofa patrona kierowców. Obraz został namalowa-
ny przez byłego dowódcę pana płk Witolda Nawrockiego.                                                                                                                     x.PG

Warszawa
2 marca br. w Bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Warszawie odbyły się uroczystości pogrze-
bowe ks. Marka Rybińskiego, salezjanina zamordo-
wanego w Tunezji. Uroczystościom przewodniczył 
abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski. Mszę św. koncelebrowali ab Henryk 
Hoser – ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej 
i bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny KEP, 
obecni byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP 
oraz licznie zgromadzeni wierni.
Ciało ks. Marka Rybińskiego spoczęło w grobowcu 
wspólnoty salezjańskiej na Cmentarzu Bródnow-
skim w Warszawie.
Prezydent Bronisław Komorowski nadał pośmiert-
nie ks. Rybińskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu 
postaw moralnych dzieci i młodzieży, za dawanie 
świadectwa miłości do człowieka oraz osiągnięcia 
w pracy misyjnej.
Ks. Marek Rybiński został zamordowany 18 lute-
go br. Miał 33 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w 
2005 r., a w Tunezji pracował od 2007 r. Należał do 
warszawskiej inspektorii zgromadzenia salezjanów.

za KAI 

Pruszcz Gdański
25 lutego Mszą św. rozpoczęła się uroczystość pożegnania żołnierzy wyjeżdżają-
cych do Afganistanu w ramach Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej. Na 
placu apelowym 49 Pułku Śmigłowców Bojowych wśród zgromadzonych gości 
znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych, wojskowych i kościelnych 
oraz rodziny żołnierzy wyjeżdżających na misję, kadra i pracownicy cywilni prusz-
czańskiego pułku.
Uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Dowódca 49 Pułku 
Śmigłowców Bojowych płk dyplomowany pilot Adam Trzeciak życzył wszystkim 
opuszczającym Polskę dużo szczęścia na afgańskiej ziemi i podkreślił znaczenie tej 
misji dla Sił Zbrojnych RP. Dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej 
płk dyplomowany pilot Andrzej Pawłowski zwrócił uwagę na profesjonalne przy-
gotowanie żołnierzy do pełnienia trudnych i naznaczonych niebezpieczeństwem 
zadań. Na zakończenie uroczystości ksiądz kapelan płk Jan Wołyniec pobłogosła-
wił wyjeżdżającym na misje.
Mimo siarczystego mrozu atmosfera podczas tego oficjalnego pożegnania była 
pełna emocji, a z drugiej strony również szczególnej zadumy. 
Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa jest pododdziałem Polskich Sił Za-
daniowych i podlega bezpośrednio dowódcy kontyngentu. Podczas IX zmiany 
liczyć będzie ona około 280 żołnierzy, w tym 120 z Pruszcza Gdańskiego. Zało-
gi polskich śmigłowców stacjonując w bazie w Ghazni realizują zadania bojowe 
podczas osłony patroli, konwojów i śmigłowców ewakuacji medycznej MEDAVAC 
oraz pełnią stałe dyżury w ramach grup szybkiego reagowania QRF (QuicklyRe-
actionForces).

                                                                                                 AP

Afganistan
W trzecią rocznicę tragicznej śmierci st. kpr. Szymona Słowika oraz kpr. Huberta Kowalewskiego, w bazie Ghazni oddano im cześć i hołd. 
(St. kpr. Szymon Słowik oraz kpr. Hubert Kowalewski zginęli 26 lutego 2008 r. podczas wykonywania akcji bojowej w Afganistanie pełniąc 
służbę w ramach II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie)
Organizatorami upamiętnienia poległych żołnierzy byli żołnierze Zgrupowania Bojowego Alfa (ZB A), koledzy kpr. Huberta Kowalewskiego, 
który pełnił służbę wraz z nimi w 24 batalionie ułanów (24buł) w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
W intencji poległych odprawiono Msze święte w bazach Ghazni oraz Vulcan, gdzie znajdują się poświęcone im pamiątkowe tablice.
Po zakończonej Mszy świętej w bazie Ghazni delegacje żołnierzy Zgrupowania Bojowego Alfa (ZB A) w tym ułani z 24 batalionu udały się 
pod obelisk upamiętniający poległych żołnierzy, gdzie zapalono pochodnie i znicze. Pod obeliskiem wystawiono także posterunek honoro-
wy. Podczas minuty ciszy i zadumy oddano cześć i hołd poległym kolegom. Przedstawiono w krótkich słowach sylwetki poległych żołnierzy. 
Odegrano ponadto pieśń „śpij kolego”. – Hubert był wspaniałym żołnierzem i kolegą. Razem służyliśmy w jednym batalionie w 10BKPanc. 
Zawsze będziemy o nim pamiętać. Jesteśmy mu to winni zwłaszcza w tak wyjątkowym miejscu, tu gdzie oddał swe życie, w Afganistanie 
– mówił przejęty st.szer. Adam Kontowicz.                   AP
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