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Każde spojrzenie na Krzyż, niech niepokojem zagości 
Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej Miłości
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!

Dziękuję Panu za to, że pozwolił mi przeżyć 
w minionych dniach rekolekcje i jestem rów-
nież wdzięczny wszystkim, którzy towarzyszyli 
mi w tym modlitwą. Niedziela dzisiejsza – dru-
ga Wielkiego Postu – nosi nazwę Przemienie-
nia, gdyż Ewangelia opowiada nam o tej wiel-
kiej tajemnicy życia Chrystusa. Po zapowie-
dzeniu uczniom swej męki „wziął [On] z sobą 
Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemie-
nił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” 
(Mt 17, 1-2). Według zmysłów, światło Słoń-
ca jest silniejsze niż cokolwiek zna przyroda, 
ale według ducha, uczniowie widzieli, przez 
krótką chwilę, blask jeszcze silniejszy – blask 
boskiej chwały Jezusa, który rozświetla całe 
dzieje zbawienia. Święty Maksym Wyznawca 
stwierdza, że „szaty, gdy stały się białe, niosły 
symbol słów Pisma Świętego, które stały się 
jasne, przejrzyste i świetliste” (Ambiguum 10: 
PG 91, 1128 B).
Ewangelia mówi, że obok przemienionego 
Jezusa „ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy 
rozmawiali z Nim” (Mt 17, 3); Mojżesz i Eliasz 
– postać Prawa i Proroków. Był tam Piotr, któ-
ry zachwycony, zawołał: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza” (Mt 17, 4). Tymczasem 
św. Augustyn komentuje to, stwierdzając, 
iż mamy tylko jedno mieszkanie: Chrystusa; 
to On „jest Słowem Bożym, Słowem Boga 
w Prawie, Słowem Boga w Prorokach” 
(Kazanie „De Verbis Ev.” 78,3: PL 38, 491). 

Albowiem sam Ojciec woła: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie” (Mt 17, 5). W Przemienieniu Jezus 
nie zmienia się, ale objawia swoją boskość, 
jest ono „głębokim współprzeniknięciem 
Jego bytu z Bogiem, który staje się czystym 
światłem. W swym jednym bycie z Ojcem Je-
zus sam staje się Światłem ze Światła” (Jezus 
z Nazaretu; Mediolan 2007, str. 357). Piotr, 
Jakub i Jan, rozważając boskość Pana, zostają 
przygotowani do zmierzenia się ze skandalem 
krzyża, jak o tym śpiewa starożytny hymn: 
„Na górze przemieniłeś się, a Twoi uczniowie, 
choć nie byli do tego zdolni, rozważali Two-
ją chwałę, aby – widząc Cię ukrzyżowanego 
– zrozumieli, że Twoja męka była dobrowolna 
i aby głosili światu, że jesteś prawdziwie bla-
skiem Ojca” (Kontakion na Przemienienie, w: 
Mineia, t. 6, Rzym 1901, 341).
Drodzy przyjaciele, my także uczestniczymy 
w tym widzeniu i w tym nadprzyrodzonym 
darze, gdy użyczamy miejsce modlitwie i słu-
chaniu Słowa Bożego. Ponadto, zwłaszcza 
w tym okresie Wielkiego Postu, zachęcam, 
aby – jak pisze sługa Boży Paweł VI – „odpo-
wiedzieć na Boże wezwanie do pokuty, za po-
mocą jakichś dobrowolnych uczynków, poza 
wyrzeczeniami narzucanymi przez ciężary 
dnia codziennego” (konstytucja apostolska 
„Paenitemini”, 17 lutego 1966, III; zb. AAS 
58 [1966], 182). Prośmy Maryję Pannę, aby 
pomogła nam zawsze wsłuchiwać się i kro-
czyć za Panem Jezusem aż po mękę i krzyż, 
aby mieć udział także w Jego chwale.

Benedykt XVI,  
Rzym 20 marca 2011 roku

W Przemienieniu Jezus objawia swoją boskość 3 kwietnia – IV Niedziela Wielkiego Postu
„Jak długo jestem na świecie, jestem świa-
tłością świata” – słowa Jezusa jasne i nie 
pozostawiające złudzeń. Z Nim jest światło, 
jeśli świat, jeśli ja będę przy Nim, nie będę 
tego żałował i nie potknę się w ciemnościach 
swojego życia. Rzadko mam okazję tak jasno 
poznać cel mojego życia. Krocząc przez ten 
wielki post i zastanawiając się na jakością ży-
cia warto o tych jasnych i czytelnych słowach 
pamiętać. Czy to aż tak dużo?

10 kwietnia – V Niedziela 
Wielkiego Postu
„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki” te słowa wskrzeszonego Łazarza 
są dzisiejszą katechezą. Ufajmy. Dla Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych. Z naszej strony 
potrzeba tylko i aż woli przyjęcia. To także 
zapowiedź tej nagrody, która spotyka spra-
wiedliwych – przyjaciół Chrystusa. Radość 
i życie razem z Nim. To droga, którą powin-
niśmy kroczyć do Niego, wraz z kolejnymi 
okresami liturgicznymi. Już niedługo pod-
czas kulminacji, koncentrującej się wokół 
Niedzielnego Poranka, będziemy wyśpiewy-
wać radosne Alleluja.

17 kwietnia – Niedziela palmowa 
Męki Pańskiej
Hosanna, hosanna! Radość, palmy, bazie… 
przybywa Król. Ale Król na ośle? Jaka to 
przyszłość nas czeka? Przyszłość krwawego 
wielkiego tygodnia. Fałszywie przyjętej mi-
łości, która gdy nam nie odpowiada zamyka 
się, krzyżuje i chce zabić. Taki to jest nasz 
Król. Władca miłości i bliskości człowieka, 
dzielący jego człowieczeństwo we wszystkim 
oprócz grzechu. Miłość przychodzi do mnie, 
tak prosto i bez splendoru. Co ja na to?

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE 
INTENCJE 
MISYJNE 
NA MARZEC

Aby Duch Święty dawał światło i siłę 
chrześcijańskim wspólnotom i wiernym 
prześladowanym bądź dyskryminowa-
nym z powodu Ewangelii w licznych 
regionach świata

Na okładce:
Krzyż znaleziony w podziemiach Katedry 
Polowej podczas prac konserwatorskich 
przy Muzeum Ordynariatu Polowego.

W średniowieczu przed 
ołtarzem albo prezbiterium 
zawieszano tzw. chusty 
wielkopostne, aby wiernym 
nie potra�ącym czytać
opowiedzieć o męce Pańskiej. 
I my powinniśmy w Wielkim 
Poście mieć przed oczyma 
stale mękę Chrystusa, skoro 
zapomnieliśmy alfabetu wiary.

Mieć
przed 
oczyma
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Droga do nawrócenia
Od niepamiętnych czasów znakiem symbolizującym pokutę jest popiół, coś 
bardzo znikomego, ulotnego. Nie tylko starożytność biblijna, ale i cywiliza-
cja chrześcijańska w posypaniu głów popiołem widzi przemijanie, marność 
tego świata, oraz przejaw skruchy wobec majestatu Boga. Jest to zewnętrz-
ny przejaw tego, co się dokonuje wewnątrz, mianowicie: uniżenie się ludz-
kiego ducha. Gdyby sprowadzić ten obrzęd tylko do zewnętrznego znaku 
– byłby wtedy nic nie znaczącym, teatralnym gestem. Tymczasem przyjęcie 
popiołu na swą głowę oznacza, iż człowiek staje w prawdzie o własnej zni-
komości, o uzależnieniu, chorobie, o tym, że przemijamy, że ciało jest „jak 
trawa rano zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha”. I uznaniem, że 
ciało samo w sobie nie przyniesie nam szczęścia, zbawienia.

Przyjęty popiół jest znakiem nawrócenia, 
albo przynajmniej gotowością do podjęcia 
nawrócenia, słyszymy bowiem słowa Chry-
stusa, które wypowiada na początku swej 
misji: Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię. Ten gest zatem jest konkretnym znakiem 
podjęcia nowej drogi, wiary w Ewange- 
lię, porzucenia grzechu, a przylgnięciem do 
Boga.
Pokuta ma miejsce tam, gdzie jest doświad-
czenie grzechu, słabości. Kiedy patrzymy na 
postaci biblijne, to widzimy pokutę wśród 
mieszkańców Niniwy, którym prorok Jonasz 
zapowiedział karę Bożą za ich grzechy. Usłu-
chali Proroka, podjęli post, posypali głowy 
popiołem, a Pan zmiłował się nad tym mia-
stem. Widzimy pokutę i poniżenie u królowej 
Estery, która chciała w ten sposób zjednać 
Boga, by wysłuchał jej błagania w sprawie 
ocalenia Izraela. Wreszcie widzimy pokutę 
w osobie króla Dawida, który uznawszy swój 
grzech, uciekał boso i w poniżeniu przed 
czyhającym na jego życie własnym synem 
Absalomem.
A my, czy nie mamy powodów by podejmo-
wać pokutę? Pokutę, która jednak nie byłaby 
jedynie zewnętrznym zamanifestowaniem 
swojego poniżenia, ale głęboką prawdą, że 
Boga potrzebujemy, że ma dla nas znacze-
nie to, co On do nas mówi o nas samych, 
o życiu wiecznym. Gdyby nie prawda o ży-
ciu wiecznym, umartwianie własnego ciała 
nie miałoby żadnego znaczenia, a człowiek 
podzielałby wtedy los bezrozumnych istot; 
a tak, w sposób wolny, świadomy podejmu-
je duchową walkę z tym, co mu zbawienie 
może odebrać: z grzechami, nałogami…
Trzeba w tym ważnym dniu, rozpoczyna-
jącym czterdziestodniowy okres Wielkiego 
Postu, zapytać siebie: Jakie są moje kajdany 

zła? Jakie są moje pęta niewoli, któ-
re powinny być zerwane? Z czego ja 
mam się nawrócić, by być bliżej Pana? 
Jeśli uczciwie staniemy wobec tych 
pytań – to dzisiejszy zewnętrzny znak 
posypania popiołem, będzie miał nie-
zwykłą wymowę i będzie prowadził 
do nawrócenia, a w naszym nawróco-
nym życiu sam Bóg będzie naszą świa-
tłością, naszym pięknem, będzie Tym, 
który „nam odpowie”.
W istocie Bóg odpowiada, ale po-
trzeba więzi z Panem Bogiem. Wszak 
tyle nerwów w rodzinie, nawet myśli o roz-
wodzie, utracony autorytet ojcowski wo-
bec dzieci… Zatem potrzeba duchowości 
w której następowałby wewnętrzny wzrost. 
Terapia jest bardzo potrzebna. Rozwojowi 
duchowemu każdego człowieka służy słu-
chanie słów Syna Bożego i odnoszenie ich 
do swego życia, to, co dokonuje się w czasie 
sprawowania Mszy świętej i innych sakra-
mentów.
Chrystus mówi szczególnie w Wielkim Po-
ście: Czuwajcie i módlcie się w każdym cza-
sie. Któż z nas nie potrzebuje czuwać, by nie 
ulec swym skłonnościom, namiętnościom 
czy nałogom? A czuwać to przede wszyst-
kim ochronić ten skarb, którym jest każdy 
z nas, bo przecież Syn Boży umarł za każdego 
z nas, aby nas wykupić od śmierci. Czy zdaje-
my sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy cenni 
w Jego oczach? Zły duch wciąż „wyciąga 
pazury” po człowieka, bo już kiedyś znalazł 
dojście. Czuwać – to powierzać siebie Chrys- 
tusowi, Temu, który pokazał swoją śmiercią 
i zmartwychwstaniem, że jest mocniejszy od 
złego, że jest mocniejszy od śmierci. Toteż 
człowiek nigdy nie jest przegrany, nie ma 
przypadków beznadziejnych!

Gdy człowiek udaje się do Tego, który jest 
nieskończenie mocny, wtedy odnosi zwy-
cięstwo, już nie własne, ale Boga w nim. 
Dlatego skruszone ma być serce i to ono 
ma przylgnąć do Boga, poprzez decyzje 
i postępowanie, które będzie miłe Bogu. 
Trzeba bezgranicznie zaufać, po prostu od-
dać się w ręce kochającego Boga. Pan Bóg 
tylko tego pragnie od nas, byśmy Mu ufali. 
On wie, że Jego miłość wobec nas jest nie-
skończona, bezwarunkowa i pragnie ocalić 
swoje umiłowane dzieci, którymi jesteśmy. 
Jeżeli zaufamy Bogu – to wcale nie znaczy, 
że będziemy wolni od drobnych, codzien-
nych kłopotów, ale zupełnie inaczej będzie-
my je przeżywać. I będą przychodziły roz-
wiązania, które będą nas zadziwiać swoją 
trafnością. Bóg naprawdę daje prezenty 
swoim dzieciom.
W Wielkim Poście trzeba nam poczynić re-
fleksję nad własnym życiem, by przeżyć na-
wrócenie. „Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij 
pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę, za-
uważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę, 
popatrz, co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na 
chwilę i pomyśl, po co żyjesz”.

JKS

Refleksja na Wielki Post
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– Człowiek człowieka nie może nauczyć 
niczego, może tylko dopomóc wyszukać 
prawdy we własnym sercu, jeśli ją po-
siada. Tą myślą św. Augustyna zakończył 
swoją prelekcję podczas rekolekcji dla 
gimnazjalistów w Kościele Garnizono-
wym na Boernerowie prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Czupryński z Wydziału No-
wych Technologii i Chemii WAT. – Jeśli 
tej prawdy nie będziecie posiadać, to 
zrobią z wami to, co będą chcieli. Patrz-
cie na ten świat, w którym przykuwają 
się łańcuchami do pięknych drzew, przez 
pryzmat prawdy serca i rzetelnej wiedzy 
naukowej.

W drugim dniu rekolekcji dla młodzieży gim-
nazjalnej w Kościele Garnizonowym na Boer-
nerowie z prelekcją „Środowisko człowieka 
– kontrowersje” wystąpił – na zaproszenie 
proboszcza ks. płk. Jana Domiana – prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Czupryński. Dziekan Wy-
działu Nowych Technologii i Chemii WAT jest 
chemikiem, specjalistą w zakresie fizykoche-

Antidotum na truciznę duchową
mii ciekłych kryształów oraz chemii fizycznej 
i teoretycznej.
Konferencję duchową wygłosił ks. Stanisław 
Bożętka, Michalita z Kościoła Matki Bożej 
Królowej Aniołów z Bemowa.
Wykład prof. Czupryńskiego, wygłoszony ze 
swadą i humorem, spotkał się z żywą reak-
cją młodzieży. Młodzi ludzie poszukują praw-
dy o otaczającym ich świecie, a naukowiec 
z WAT, jak podkreślił na wstępie, „włożył kij 
w mrowisko”, aby nie dali się oszukiwać 
akcjom ekologów nagłaśnianych medial-
nie. Na konkretnych przykładach informacji, 
a de facto dezinformacji dziennikarzy pokazał 
mechanizmy manipulacji w kwestiach ochro-
ny środowiska naturalnego.
– „Żyjemy w środowisku, w którym chemia 
wszystkich nas truje” – taki katastroficzny 
przekaz wyłania się z wielu publikacji me-
dialnych. Czy rzeczywiście chemia nas truje 
i co nas truje rzeczywiście? Na te pytania 
odpowiedział młodzieży prof. Czupryński, 
zachęcając do lektury książki Przemysława 
Mastalerza, emerytowanego profesora Po-

– Dotknij, Panie, moich oczu, abym przej-
rzał, dotknij, Panie, moich warg, abym 
przemówił uwielbieniem, dotknij, Panie, 
mego serca i oczyść je, niech Twój Świę-
ty Duch dziś ogarnia mnie. Tą modlitwą, 
wyśpiewaną przez młodzieżową scholę 
z Boernerowa, która oddaje cel i sens re-
kolekcji, rozpoczęły się trzydniowe konfe-
rencje duchowe dla gimnazjalistów z pa- 
rafii cywilno-wojskowej p.w. Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej na Boernerowie.

W garnizonowej świątyni na skraju Puszczy 
Kampinoskiej w rekolekcjach uczestniczy mło-
dzież z Gimnazjum nr 86 im. Ignacego Augu-
sta Boernera z ulicy Thommeego. Proboszcz 
kościoła garnizonowego na Boernerowie, 
ks. płk Jan Domian, przedstawił rekolekcjoni-
stę i zapowiedział udział gościa specjalnego, 
znanego sportowca, kolarza, a obecnie dyrek-
tora Tour de Pologne, Czesława Langa.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. Stanisław Bożęt-
ka (CSMA), który od 2007 r. pracuje w sąsied-
niej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Anio-
łów, największej parafii Księży Michalitów 
w Polsce. – Nasza religia, chrześcijaństwo, mó-
wił ks. Stanisław, to przede wszystkim wiara, 
że Bóg przychodzi do Ciebie w Osobie Jezusa 
Chrystusa, aby ofiarować Ci swoją miłość i za-
prosić do życia z Nim w wieczności.
Często spotykamy się z pytaniem, mówił da-
lej Michalita, na jakiej podstawie ksiądz jest 
pewien, że się nie pomylił wybierając swoje 
powołanie. – Życie jest zbyt krótkie na eks-
perymenty, dlatego wybrałem drogę, którą 
przeszli św. Piotr, wasi święci patronowie, bło-
gosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Jan Pa- 
weł II, i osiągnęli sukces – wewnętrzną wol-
ność, spokój serca – czyli drogę świętości. To 
droga pewna, bo Przewodnikiem na niej jest 
Jezus Chrystus, który zstąpił z nieba, aby po-
kazać nam właściwy kierunek wędrówki.
Naszą drogą nie jest Budda, Mahomet czy 
inny guru, tylko On, Jezus Chrystus. Przyszedł, 
aby objawić nam całą prawdę o Ojcu.
Bóg Ojciec jest wszechmogący; dobrze to czu-
jemy, gdy widzimy potęgę żywiołów, wobec 
których człowiek jest bezradny, czy gdy staje-
my na szczytach gór.
Ale ten sam wszechmogący Bóg tak się poni-
żył, że obdarzył człowieka wolną wolą. Gdy 
człowiek źle wykorzysta ten dar wolności, 
rodzi się zło, grzech, krzywda, zniszczenie, 
nienawiść, korupcja. To nie Pan Bóg jest wi-

Wołanie Jezusa do naszych serc jest ciche, bo 
zagłusza je świat pieniądza, reklamy, zabawy. 
Czy chcemy je usłyszeć?...
Świadectwem swojej pasji życiowej podzielił 
się z młodzieżą, uczestniczącą w rekolekcjach, 
Czesław Lang. Opowiedział gimnazjalistom, 
jak w małej miejscowości na Pomorzu, jako 
młody chłopak, marzył o pierwszym rowerze. 
O udziale w pierwszych zawodach i naro-
dzinach pasji, która stała się jego życiowym 
powołaniem. – Trzeba wyznaczyć sobie cele 
i konsekwentnie je realizować. Wtedy speł-
niają się marzenia. Upór, wytrwałość, konse-
kwencja, systematyczność i oczywiście ciężka 
praca – to podstawa jego sukcesów w kolar-
stwie. Najpierw jako amatora, a potem po 
wyjeździe z kraju – jako zawodowca.
Czesław Lang 20 lat uprawiał kolarstwo; dwu-
krotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich. 
Przejeżdżał rocznie ok. 40 tys. kilometrów na 
rowerze.
– Zachęcam was, abyście odkrywali w sobie 
pasje, talenty, które każdy otrzymał od Pana 
Boga. Gdy człowiek robi coś z miłością, z pa-
sją, to potrafi góry przenosić. Bo żeby przeje-
chać te 40 tysięcy kilometrów rocznie, nie wy-
starczą same pieniądze, trzeba czegoś więcej, 
właśnie pasji, podkreślił mistrz kolarstwa.
Po latach Czesław Lang wrócił z Włoch, gdzie 
m.in. brał udział w Giro di Italia, do Polski. 
Postanowił reaktywować narodowy wyścig 
kolarski Tour de Pologne, który po raz pierw-
szy wyruszył w 1928 roku.
Dziś ta impreza kolarska jest jedną z 13. naj-
bardziej prestiżowych imprez kolarskich na 
świecie.
– To również forma promocji naszego pięk-
nego kraju. Możemy być dumni, że jesteśmy 
Polakami, powiedział do młodych mistrz ko-
larski.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Czesław Lang o sportowej pasji na rekolekcjach 
dla gimnazjalistów

nien, że człowiek źle wykorzystuje wolność. 
– Czy to Bóg jest winien, pytał dalej retorycz-
nie ksiądz Stanisław, że młody człowiek szan-
tażuje samobójstwem rodziców, gdy mu na 
coś nie pozwalają? Czy Bóg jest winien morzu 
łez w rozpitych rodzinach? To człowiek czło-
wiekowi gotuje taki los. Bóg jednak nie chce 
śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. 
Dlatego też w pewnym momencie dziejów 
ludzkości posyła swojego Syna, który ma nam 
pokazać Serce Boga.
To serce jest czystą miłością i na nic więcej nie 
ma w nim miejsca. – Gdyby Bóg nie był czystą 
miłością, nikt nigdy by się do Niego nie zbliżył, 
tylko uciekałby jak przestępca przed wymia-
rem sprawiedliwości…
Bóg kocha nas zawłaszcza wtedy, gdy się od 
Niego odwracamy plecami, gdy popadamy 
w grzech, bo ktoś nas zranił, oszukał, zdra-
dził. Bo Bóg wie, że właśnie wtedy najbardziej 
potrzebujemy Jego miłości. Chce nas przygar-
nąć do siebie, choć nam może się wydawać, 
że jest inaczej…
– Jaki jest ten nasz Bóg? – pytał dalej ks. Bo-
żętka. Przypatrzmy się Jezusowi. Zna się na 
rybołówstwie, na stolarce, zna pracę na roli, 
wie, co to znaczy brak dachu nad głową, wie 
co to łzy, wie, jak boli zdrada przyjaciela… Bo 
nasz Bóg był człowiekiem. Przeżywał nawet 
próbę wiary, gdy był kuszony na pustyni. Roz-
mawiał z inteligentami i ludźmi z marginesu. 
Nasz Bóg nikogo nie potępia: ani Piłata, ani 
Heroda, ani Judasza. Nie potępia, bo czeka 
do twego ostatniego tchnienia na twój po-
wrót. Jezus brzydzi się grzechem, ale kocha 
grzesznika. Jest Ktoś, Kto nigdy się tobą nie 
zgorszy…

Rekolekcje – Boernerowo
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litechniki Wrocławskiej – przeciwnika wielu 
poglądów promowanych przez środowiska 
ekologiczne, włączając w to wpływ czło-
wieka na globalne ocieplenie klimatu Ziemi 
– „Ekologiczne kłamstwa ekowojowników.” 
Prof. Czupryński przywoływał również książ-
kę angielskiego autora „Paradoks trucizn.”
Rynek mediów karmi się sensacjami, które 
dobrze się sprzedają, stąd często bierze roz-
brat z wynikami rzetelnych badań nauko-
wych. Gdy człowiek czegoś nie wie, to się 
boi. Łatwo wtedy nim manipulować tworząc 
psychozę strachu przed – wykreowanym me-
dialnie – zagrożeniem chemią. Często w two- 
rzeniu takiej zafałszowanej rzeczywistości 
mają swój udział potężne interesy i między-
narodowa konkurencja ekonomiczna…
– Jest taka trucizna, która zadaje śmierć du-
chową, mówił rekolekcjonista do młodzie-
ży… Są ludzie, którzy wmawiają sobie: Ja 
nie potrzebuję Jezusa, bo mam swoją wizję 
życia. Ale jeśli chcemy być ludźmi żyjącymi 
w prawdzie, to musimy przyznać, że popeł-
niamy grzechy. Nie ma na świecie człowie-
ka, który by nie obraził Boga Stwórcy nawet 
najmniejszym grzechem. Gdy Bóg nas stwo-
rzył, to obdarzył nas największą godnością; 
nosimy Jego obraz i podobieństwo w sobie. 
Jednocześnie jednak człowiek jest zranio-
ny przez grzech, odkąd w raju powiedział 
Panu Bogu „nie.” Od tego czasu nosimy 
w sercu rysę. I czy tego chcemy czy nie, grzech 

W pierwszym dniu rekolekcjonista prowadził 
duchowo wiernych na „Górę Zgorszenia”, aby 
zapisać w sercu słowa „…błogosławiony, któ-
ry się nie zgorszył”. Ludzie małej wiary gorszą 
się bez powodu wieloma sprawami. Również 
faryzeusze i uczeni w piśmie gorszyli się sa-
mym Jezusem, jednak błogosławiony, kto wy-
trwał i nie dał się zgorszyć.
Drugi dzień ćwiczeń rekolekcyjnych to wycho-
dzenie na „Górę Cierpienia”, aby odkryć praw-
dę Chrystusową „…kto krzyż odgadnie ten nie 
upadnie...”. Wskazując na krzyż Chrystusa ka-
znodzieja ukazywał głębię cierpienia ludzkiego, 
które jest oczyszczaniem człowieka, jak złota 
w ogniu, łączeniem się z cierpiącym Chrystu-
sem i Jego Matką. Cierpienie, które uszlachet-
nia i udoskonala człowieka. Przykład takiego 
przeżywania cierpienia dał Ojciec Święty Jan 
Paweł II w czasie całego pontyfikatu, a szcze-
gólnie w ostatnich dniach życia, czego widocz-
nym znakiem jest krzyż papieski i fotografia 
Jana Pawła II z krzyżem przed ołtarzem.
Po doświadczeniu cierpienia rekolekcjonista 
ukazywał „Ciemną Dolinę” grzechu i upadku 

nia Służb Medycznych w Łodzi i kadetów ze 
Szkoły Podoficerskiej.
Żołnierze z wielkim nabożeństwem adoro-
wali krzyż papieski oraz asystowali przy oł-
tarzu podczas nabożeństw i Liturgii Euchary-
stycznej. Biorąc udział w rekolekcjach dawali 
wspaniały przykład swojej wiary i przywiąza-
nia do wartości chrześcijańskich. Ich obec-
ność w kościele garnizonowym to kontynu-
owanie chlubnych tradycji rycerskich, służby 
Bogu i Ojczyźnie z Honorem.
Na zakończenie rekolekcji wszyscy uczestnicy 
otrzymali błogosławieństwo, a ks. proboszcz 
ppłk Mariusz Śliwiński podziękował o. Kazi-
mierzowi za posługę i świadectwo wiary, a 
wszystkim wiernym za obecność w kościele.

ks. ppłk Stanisław Błądek

Rekolekcje wielkopostne z krzyżem papieskim

i „Jasną Dolinę” pokuty i miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu 
wierni skorzystali z sakramentu 
Bożego Miłosierdzia.
W ostatnim dniu rekolekcji, 
kaznodzieja ukazywał Eucha-
rystię, jako spełnienie pra-
gnienia ludzkiego serca, aby żyć wiecznie. 
Dzieląc się swoją wiarą, oraz jako egzorcy-
sta własnymi doświadczeniami, ukazywał 
rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa oraz 
siłę i moc człowieka, który karmi się Ciałem 
Pańskim.
W czasie rekolekcji codziennie odbywały się 
nabożeństwa adoracyjne krzyża papieskiego, 
a na zakończenie dnia wierni śpiewali „Gorz-
kie Żale”.
O obecności krzyża papieskiego w parafii 
wojskowej wierni dowiedzieli się z radia Plus, 
Radia Maryja oraz pięknego baneru z wize-
runkiem Ojca Świętego z 25 marca 2005 r., 
rozwieszonym na frontonie świątyni, który 
zapraszał na rekolekcje. Wśród wiernych nie 
zabrakło podchorążych z Centrum Kształce-

W dniach od 20 do 23 marca br. w parafii wojskowej pw. św. Jerze-
go w Łodzi odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził 
o. Kazimierz Wasilewski – franciszkanin z Niepokalanowa. Przez cały 
czas rekolekcji wierni mieli możliwość adoracji krzyża papieskiego, 
który błogosławiony Jan Paweł II trzymał w dłoniach w czasie nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 25 marca 2005 r., tydzień 
przed swoją śmiercią. W nabożeństwie tym Papież uczestniczył, mo-
dląc się w swojej prywatnej kaplicy.

zapuścił w nasze serce duchową truciznę. 
Przez grzech człowiek karłowacieje, grzech 
ma moc uzależniającą. Wpadamy weń jak 
w bagno i sami sobie z tym nie poradzimy. 
Ktoś porównał zatwardziałego grzesznika do 
trupa. Człowiek umarły nic nie widzi i nie sły-
szy. Tak grzesznik nie widzi przed sobą Sądu 
Bożego, nie słyszy napomnień matki, ojca, 
nauczyciela, papieża.
Po kilku dniach od śmierci człowiek wydziela 
przykrą woń. Podobnie grzesznik, wytwarza 
wokół siebie zatrutą atmosferę zgorszenia. 
Rekolekcje to czas głoszenia dobrej nowiny: 
jest Ktoś, Kto ponad 2 tys. lat temu rozwiązał 
problem ludzkiego grzechu. To Jezus Chry-
stus wziął na siebie każdy nasz grzech. Krzyż 
jest więc dla nas znakiem ułaskawienia To On 
zdejmuje kajdany z naszych rąk i kraty z na-
szych serc. Śmierć Jezusa odkupiła wszystkie 
grzechy w historii świata. 

Przychodzi niewierzący do wierzącego: – Sły-
szałem, że nawróciłeś się do Jezusa. To po-
wiedz mi, ile kazań wygłosił, w jakich mia-
stach nauczał? – Nie wiem odpowiada na-
wrócony. – I jest mi wstyd, że tak mało wiem 
o Jezusie, ale jedno wiem, że przez 15 lat 
moje życie było wielkim bagnem. Ale klękną-
łem do konfesjonału i w kilka sekund Jezus 
mi przebaczył każdy grzech. Czy poznaliście 
takiego Jezusa, który ma moc uwolnić wasze 
serca? Nie ilość twoich grzechów sprawia, 
że Jezus przebacza, ale twój żal i stanięcie 
w prawdzie.
Kiedy człowiek zaczyna używać swojego ro-
zumu w pysze, chce Pana Boga poprawić. 
Ale każdy kto naprawdę Go spotkał w swoim 
życiu, doświadczył, że dyskusja z Panem Bo-
giem jest śmieszna. Jezus nie odpuszcza tylko 
takiego grzechu, o którym ty mu nie powie-
działeś. On zna twoje serce. Zatajenie grze-
chu czyni spowiedź świętokradzką, a przyj- 
mowanie komunii św. po takiej spowiedzi 
też jest świętokradztwem i szykuje takiemu 
człowiekowi wieczne potępienie.
Spowiedź to nie sąd, to spotkanie dwojga 
serc: serca, które zgrzeszyło i przeprasza 
Pana Boga i serca, które przebacza, bo ko-
cha. Tak sobie Pan Jezus zażyczył, że swoje 
przebaczenie złożył w ręce kapłana. Człowie-
ka grzesznego, który też się spowiada…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Żołnierskie spotkania z Janem Pawłem II 

W drugim dniu Pielgrzymki, 2 czerwca, na 
lotnisku wojskowym w Zegrzu Pomorskim, 
Ojciec Święty po raz pierwszy spotkał się 
z Wojskiem Polskim, z jego czterdziesto-
tysięczną reprezentacją (przypomnimy to 
pamiętne wydarzenie w osobnym tekście). 
Patrzył na żołnierskie szeregi, na barwę 
polskich mundurów, słuchał pieśni śpie-
wanych zgodnym chórem przez tysiące. To 
było „wielkie zdumienie. Zmartwychwstanie 
i zdumienie”. Mówił o nim kilka dni później, 
8 czerwca, w Teatrze Wielkim: „Kiedy zna-
lazłem się wśród Wojska Polskiego śpiewa-
jącego nie tylko „Błękitne rozwińmy sztan-
dary”, ale także „Bogurodzicę”, modlącego 
się na całonocnym czuwaniu przed przyjaz-
dem papieża, przecierałem oczy... Wtedy to 
w nowym świetle zrozumiałem zapis zmar-
twychwstania w Ewangeliach”.

„Bogu dziękujcie... Ducha nie gaście” – te słowa św. Pawła Apo-
stoła z 1 Listu do Tessaloniczan stanowiły przewodnie hasło IV 
Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1–9 czerwca; 13–16 sierpnia 
1991) – pierwszej po historycznych przemianach 1989 roku. Wielu 
z nas w przybywającym do Polski Papieżu widziało nie tylko Na-
miestnika Chrystusowego, także Ojca odzyskanej polskiej wolności. 
Powracało wspomnienie Mszy św. na ówczesnym placu Zwycięstwa 
w dniu 2 czerwca 1979 roku; słów Ojca Świętego, że nie może być 
Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie, pamięt-
nego przyzywania przezeń Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił 
oblicze polskiej ziemi. Także tego wszystkiego, co w trudnych la-
tach osiemdziesiątych czynił Papież dla swej Ojczyzny: modlitwą, 
nauczaniem, różnorodnymi działaniami, a nade wszystko pod-
trzymywaniem nadziei... „Wielki prorok pojawił się wśród nas...” 
(Łk 7,16) – przywołuję jeden z tytułów prasowych, jakimi witano 
Jana Pawła II w wolnej wreszcie Ojczyźnie. On zaś na drogach IV Piel-
grzymki do Ojczyzny pragnął m.in. pobudzić rodaków do „wielkiej 
ogólnospołecznej modlitwy... abyśmy umieli czynić dobry użytek 
z wolności...” – tak to ujął w poprzedzającym przyjazd posłaniu. 

Niespodziewane nawiedzenie Katedry Polowej

* * *
Ostatnie dwa dni pierwszego etapu IV Piel-
grzymki (8–9 czerwca) Ojciec Święty ofiaro-
wał Warszawie. Pierwszego dnia spotkał się 
z prezydentem Lechem Wałęsą w Belwederze 
i z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej 
w Zamku Królewskim. W archikatedrze Świę-
tego Jana Chrzciciela uczestniczył w uroczy-
stym Te Deum w dwusetną rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 maja („Dziękujemy Ci, Boże, 
za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak 
grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj 
nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od 
zniewoleń ducha” – to słowa Jego dziękczyn-
nej modlitwy). Stamtąd odjechał do rezyden-
cji Prymasa Polski. Wczesnym popołudniem 
Ojciec Święty miał się udać na warszawską 
Pragę, do Bazyliki Najświętszego Serca Jezu-
sowego, na inaugurację Synodu Plenarnego.

Około południa ks. bp Sławoj Leszek Głódź, 
Biskup Polowy Wojska Polskiego, został po-
informowany, że Ojciec Święty w drodze na 
Pragę postanowił nawiedzić Katedrę Polową 
Wojska Polskiego. Była to wiadomość poru-
szająca, elektryzująca, niezwykła... Decyzja 
Ojca Świętego burzyła ramy ustalonego 
w najdrobniejszych szczegółach programu 
dnia. Rozdzwoniły się telefony Ordynariatu 
Polowego, różnymi kanałami popłynęły in-
formacje o mającej nastąpić wizycie. Swo-
isty „alarm bojowy” poskutkował. Stawiła 
się Kompania Reprezentacyjna WP ze sztan-
darem. Świątynia wypełniła się wiernymi, 
tymi, na szybko zapraszanymi, i tymi, któ-
rzy znaleźli się przypadkiem w okolicy Kate-
dry. Oczekiwali na przybycie Ojca Świętego 
szczęśliwi, że będą świadkami historycznej 
chwili, znajdą się blisko Pielgrzyma Nadziei, 
nie oddzieleni odeń sznurami, barierkami, 
kordonami służb porządkowych.... 
O godz. 15.20 papamobile zatrzymał się 
przed Katedrą Polową. Pochylił się z czcią 
przed Ojcem Świętym sztandar Kompanii 
Reprezentacyjnej WP, rozbłysła w słońcu 
czerwcowego popołudnia w salucie klinga 
oficerskiej szabli, rozległy się słowa meldun-
ku.... Przed świątynią witał Ojca Świętego 
rozradowany ks. bp. Sławoj Leszek Głódź, 
tuż przy nim stał ks. mjr Tadeusz Dłubacz, 
proboszcz Katedry Polowej. Przy śpiewie 
„Roty” Jan Paweł II wszedł do wnętrza ka-
tedry. Szedł przez główną nawę z kropidłem 
w dłoni, święcąc zebranych. Ukląkł na mo-
dlitwę przed głównym ołtarzem, przed ala-
bastrową figurą Matki Bożej Królowej Polski, 
wiernej patronki żołnierskich zmagań pod-
czas Powstania Warszawskiego.
Ledwie kilka miesięcy wcześniej (24 lute-
go) w ingresowej homilii bp Sławoj Leszek 
Głódź mówił, że „był taki czas, że i same te 
mury zwątpiły, aby kiedykolwiek miał w nie 
wstąpić prawowity biskup Polowy Wojska 
Polskiego. Ale dla Chrystusa nie ma rzeczy 
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niemożliwych”. Okazało się rychło, że w ka-
tedralne mury Katedry Polowej wstąpił nie 
tylko Biskup Polowy (po ponad pięćdzie-
sięcioletniej przerwie), ale także – po raz 
pierwszy w jej dziejach – Namiestnik Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa.
Rozległy się serdeczne słowa Jana Pawła II: 
„Pragnę w czasie krótkiego pobytu, tego na-
wiedzenia wyrazić wielką radość z tego, że 
Wojsko Polskie odzyskało swojego biskupa 
polowego, i że ten biskup ma w Warszawie 
swoją katedrę.
Niech Bóg błogosławi biskupowi polowemu 
naszej armii, który jest następcą jego wiel-
kich poprzedników – arcybiskupa Galla, ar-
cybiskupa Gawliny.
Niech Bóg pozwoli tej katedrze, ażeby mogła 
w stosunku do duszpasterstwa wojskowego 
pełnić tę funkcję, jaką spełnia każda katedra 
biskupia na świecie, tzn. jest matką wszyst-
kich kościołów, wszystkich kościołów, które 
są wśród żołnierzy, garnizonów, rozproszone 
po całym kraju, ale stanowią specjalną jed-
ność ze względu na charakter wspólnoty, 
która jest jednocześnie wspólnotą żołnierzy, 
wspólnotą wojskową i równocześnie wspól-
notą chrześcijańską, katolicką, skupioną wo-
kół biskupa, skupioną wokół Piotra.
Jest dla mnie motywem głębokiej radości, że 
jako następca św. Piotra mogę nawiedzić to 
miejsce, błogosławić waszemu biskupowi, ca-
łemu duszpasterstwu polowemu III Rzeczypo-
spolitej, wszystkim, którzy z tym duszpaster-
stwem polowym będą związani jako duszpa-
sterze i jako świeccy. Niech Bóg błogosławi”.
Słowa błogosławieństwa, znak krzyża... 
Opuszczającego katedrę Ojca Świętego (także 
towarzyszących mu kardynała Józefa Glem-

pa i abp. Józefa Kowalczyka) żegnała pieśń: 
„Najświętsze Serce Boże” i burza oklasków. 
W księdze dziejów Katedry Polowej została 
zapisana nowa, wspaniała karta: nawiedze-
nia jej murów przez Biskupa Rzymu, Następcę 
Świętego Piotra Apostoła. 

* * *
5 czerwca 1999 roku rozpoczęła się VII Piel-
grzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Najdłuż-
sza z dotychczasowych – trwała 12 dni. Sło-
wa „Bóg jest Miłością” (1 J 4,16) stanowiły jej 
przewodnie hasło. Znów zdarzyła się chwila 
– tak jak przed ośmiu laty – kiedy w polu uwa-
gi Ojca Świętego znalazła się Katedra Polowa 

Niespodziewane nawiedzenie Katedry Polowej

WP, a zgromadzona w jej pobliżu żołnierska 
wspólnota stała się adresatem papieskiego 
pozdrowienia i błogosławieństwa... Miało 
to miejsce po popołudniu 11 czerwca. Jan 
Paweł II nawiedził dwie stacje warszawskiej 
pamięci o tragediach II wojny światowej: 
Umschlagplatz – miejsce, z którego Żydów 
z warszawskiego getta wywożono do obo-
zu zagłady w Treblince i Pomnik Poległych 
i Pomordowanych na Wschodzie. Stamtąd Pa-
pież z Prymasem Polski i ks. bp. Stanislawem 
Dziwiszem zdążał do archikatedry Świętego 
Jana Chrzciciela na uroczyste zakończenie 
II Synodu Plenarnego. Trasa przejazdu biegła 
w pobliżu Katedry Polowej WP. Przy ul. Bo-
nifraterskiej, na osi ul. Długiej, oczekiwał Bi-
skup Polowy z gronem kapelanów, Kompania 
Reprezentacyjna WP, Orkiestra Reprezenta-
cyjna WP, pododdziały Garnizonu Warszawa, 
oficerowie, żołnierze, warszawiacy. W wielu 
dłoniach chorągiewki w barwach papieskich, 
w tle oczekujących transparent: „Ojcze Świę-
ty. Chcemy słuchać Ciebie na progu trzeciego 
tysiąclecia”. Nadzieja oczkujących, że Pa-
pież choć na chwilę zatrzyma się na widok 
żołnierskich mundurów. Tak też się stało! 
Pojazd papieski przystanął. Kilka słów powi-
tania, wyrażających cześć i radość wypowie-
dzianych przez bp. Sławoja Leszka Głódzia, 
żółta róża wręczona Ojcu Świętemu. Patrzył 
Papież na żołnierskie, radosne twarze, i dalej, 
ponad dwuszeregiem Kompanii Honorowej, 
na przybrane papieskimi barwami wieżyce 
Katedry Polowej, na pomnik Powstania War-
szawskiego, przypominający pokoleniom 
o cenie polskiej wolności. W odpowiedzi na 
papieskie pozdrowienie: „Czołem żołnie-
rze!”, rozległo się gromkie: „Czołem, Wasza 
Świątobliwość!”, papamobile ruszył w dalszą 
drogę wśród oklasków, okrzyków radości, 
dźwięków melodii wojskowych i góralskich 
wykonywanych z animuszem przez orkiestrę. 
Znakiem krzyża kreślonego Jan Paweł II – syn 
oficera Wojska Polskiego błogosławił i żegnał 
Biskupa Polowego, księży kapelanów, wspól-
notę żołnierską, Katedrę Polową Wojska Pol-
skiego. 

 Jędrzej Łukawy 
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Czy wartości, które są naszym wielopoko-
leniowym dziedzictwem narodowym, są 
dostatecznie cenione, czy też przeciwnie, 
stały się wstydliwym reliktem przeszłości 
we współczesnym świecie, gdzie liczy się 
postęp, nowoczesność i dostatek, słowem 
– tzw. liberalne trendy cywilizacyjne?
–  Każdy dowódca wie, że morale wojska jest 

nie mniej ważne, a niekiedy ważniejsze, 
od jego wyposażenia, wyszkolenia, finan-
sowania itd. Z kiepskim morale nawet naj-
lepiej wyposażona i zorganizowana armia 
staje się bezwartościowa. Jeśli ktokolwiek 
próbuje wmówić Polakom, że patriotyzm 
jest przestarzały, to równie dobrze powi-
nien nas przekonywać, że mamy zrezy-
gnować ze swojego państwa, ze swojej 
tożsamości i ze zdolności do zabiegania 
o nasze interesy.
Nowoczesny pogląd zakłada, że naród to 
zorganizowana grupa interesów, zaś pań-
stwo jest jej głównym instrumentem. Aby 
złożona grupa interesów mogła sprawnie 
funkcjonować, muszą być w niej podzie-

dowej, któremu to procesowi zapewne 
sprzyjają wpływy nowoczesnych, liberal-
nych prądów świata zachodniego, tak sil-
nie oddziałujących na naszą kulturę?
–  Tak. Wiele osób myśli w sposób czysto 

naoczny: gdy nie widzą zagrożenia, to 
znaczy, że go nie ma (przypomina się za-
chowanie strusia). Jednak teoretycy wojen 
wiedzą, że w wielu konfliktach zbrojnych 
i niezbrojnych bardzo skuteczna jest me-
toda działań niebezpośrednich. Została 
ona teoretycznie opracowana przez Basila 
Liddela Harta, brytyjskiego XX-wiecznego 
teoretyka wojskowości. Dla przykładu: 
jeżeli zabijemy przeciwnikowi jednego 
żołnierza, to on ma jednego żołnierza 
mniej, ale jeśli jednego żołnierza zainfe-
kujemy paniką i defetyzmem, to on za-
infekuje strachem kolegów w okopach. 
Jeśli pozbawimy równowagi psychicznej 
dowódcę jakiegoś zgrupowania, to na 
tym odcinku frontu, który mu podlega, 
nastąpi dezorganizacja. Jeśli natomiast 
niewiarą w swój kraj jesteśmy w stanie 
zarazić, np. lansując kosmopolityzm, elitę 
jakiegoś państwa, to łatwiej stanie się ono 
łupem różnych grup interesów. Teoretycy 
globalizacji mówią o państwach upadłych 
i państwach „zakładnikach”. Otóż pierw-
szym krokiem do tego, żeby stać się kra-

Współczesny patriotyzm

lane wartości wspólnotowe. W sytuacji, 
kiedy jesteśmy zbiorowością, która ma 
tysiącletnią tradycję, wszelkie działania 
mające na celu odcięcie nas od tej tradycji, 
deprecjonujące dzieła naszych przodków, 
są działaniami antypolskimi, szkodliwymi 
także z gospodarczego punktu widzenia.
Formuła „Bóg, Honor, Ojczyzna” przypo-
mina, że przez tysiąc lat Kościół Katolicki 
był kośćcem polskości – duchowym, ale 
i organizacyjnym. Jestem przeciw prymi-
tywnemu rozumieniu tej formuły, że kto 
nie wierzy w Boga, ten nie jest Polakiem, 
ale nie zgadzam się również z inną, skrajną 
jej interpretacją, że w sytuacji, gdy część 
z Polaków jest obojętna wobec Boga, 
możemy lekką ręką odrzucić te wartości 
historyczne, dzięki którym chroniliśmy 
przestrzeń naszej wolności. Jesteśmy taką 
wspólnotą losu – użyję języka neutralne-
go religijnie – dla której Kościół, jako ta 
ziemska instytucja, pomijam teraz wymiar 
metafizyczny, pełnił funkcję istotnego 
spoiwa. Tego dziedzictwa nie wolno nam 
lekceważyć, także z czysto racjonalnych, 
socjotechnicznych powodów.

Czy długotrwały okres względnego spo-
koju, jakim cieszy się nasze państwo, nie 
spowodował utraty poczucia więzi naro-

Z dr. hab. Andrzejem Zybertowiczem, prof. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, socjologiem, rozmawia Anna Tokarska
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Współczesny patriotyzm
jem upadłym, zależnym – np. od wielkich 
korporacji – jest niewiara w swoją własną 
wartość. 
Świat społeczny nie jest zbiorowością 
jednostek, życie społeczne jest grą zorga-
nizowanych grup interesów, które konku-
rują ze sobą o zasoby. W momencie, gdy 
różne grupy interesów – albo zewnętrzne, 
albo wewnętrzne, ale słabo zakorzenione 
w polskiej tradycji – cynicznie wmanew-
rowują Polaków w poczucie winy, to za-
razem czynią z nas bezwolne marionetki 
cywilizacji konsumpcyjnej, przemysłu 
rozrywki i propagandy. Czytając niektóre 
gazety i oglądając niejedną stację telewi-
zyjną mam wrażenie, iż chodzi o to, aby 
pozbawić nas podmiotowości obywatel-
skiej, państwowej i wepchnąć nas w ram-
ki podmiotowości, co najwyżej, konsu-
menckiej. Polacy, którzy będą ekscytowali 
się kolejną cyfrówką, telewizorem pla-
zmowym, ściąganiem z Internetu utwo-
rów muzycznych, których nigdy nie będą 
mieli czasu przesłuchać, staną się łatwym 
łupem zorganizowanych grup interesów 
kierowanych przez ludzi, którzy jednak w 
swoje kraje wierzą i działają zgodnie z ich 
interesem.

Czy ostatnie wydarzenia w Japonii nie 
każą zastanowić się w kontekście rzeczy-
wistości polskiej czy postęp cywilizacyjny 
i wynikające z niego osiągnięcia material-
ne mogą, jak chcieliby niektórzy, zastąpić 
wartości, na których wyrosła chrześci-
jańska cywilizacja, jeśli zaledwie w ciągu 
kilku minut zdobycze ludzkiego umysłu 
obróciły się wniwecz pochłaniając tysiące 
istnień ludzkich?
–  To jest dobry przykład. Przypominam so-

bie, jak pewien biskup mówił w radiu o lu- 
dziach, którzy w czasie powodzi w 1997 r. 
stracili dorobek swojego życia. Hierarcha 
podkreślił, że w takiej sytuacji okazuje się, 
czy ktoś posiada bogactwo ducha i wię-
zi społecznych. Prawdziwym bogactwem 
może być nasza osobista dzielność i wiara 
w samych siebie oraz zdolność wspólnoty 
do wspierania się. 
Każdy obserwujący sytuację w Japonii 
niech rozważy, na czym polegają te więzi 
społeczne, które powodują, że oni z god- 
nością, ze wzajemnym współczuciem 
i wsparciem radzą sobie z trudnymi pro-
blemami, które powstały po trzęsieniu zie-
mi. Kluczem nie jest bogactwo materialne, 
ale bogactwo ludzkich więzi, a one wyni-
kają m.in. z przywiązania do tradycji.
Dlaczego narody mające nowoczesne 
gospodarki, jak brytyjski, holenderski i ja- 
poński pielęgnują swoje tradycje mo-
narchiczne? Ci Polacy, którzy dali sobie 
wmówić, iż chcąc być nowocześni, po-
winni odwrócić się od przeszłości, niech 
zadadzą sobie to pytanie: dlaczego tam-
te narody finansują swoje monarchie? 

Czyż nie chodzi tu o pewną oś 
symboliczną, która ogniskuje 
myślenie wspólnoty. Królowie, 
monarchowie to ludzie, którzy 
mogą być ułomni, ale konty-
nuują oni pewną ponadpoko-
leniową tradycję.

Polska również przeżyła w 
ubiegłym roku hekatombę, 
która wstrząsnęła całym pań-
stwem, ale zderzyliśmy się 
nie rozszalałym tsunami, ale z 
utratą dużej części elity nasze-
go kraju, której brak tak bole-
śnie daje się odczuć aż po dziś 
dzień. Czy poczucie wspólnoty 
narodowej, jakiej doświadczy-
liśmy w tamtych tragicznych 
dniach, jest zjawiskiem trwa-
łym w pamięci narodowej, czy 
też ulotnym lub wręcz niepo-
żądanym w przededniu pierw-
szej rocznicy katastrofy smo-
leńskiej?
–  Reakcje społeczeństwa polskie-

go pokazują, że tęsknota za 
wspólnotą jest silna, że chce-
my się wspierać, rozumieć, 
szanować, potrafić dawać 
sobie poczucie bezpieczeń-
stwa nawet wtedy, a może 
zwłaszcza wtedy, gdy osoby, 
które wybraliśmy do pełnienia 
wysokich urzędów zawodzą. Wtedy czu-
jemy potrzebę pokazania, że nie jesteśmy 
przedmiotami, że trzeba się z nami liczyć; 
wtedy chcemy pokazać, że potrafimy 
być razem.

Służba ojczyźnie i gotowość do najwięk-
szych ofiar, jakie przyświecają żołnierzom, 
budzą szacunek Polaków do swojego woj-
ska. Czy wizja Polaka służącego za duże 
pieniądze w mundurze Bundeswehry nie 
zakłóca tego jednolitego, pozytywnego 
przekazu?
–  Gdyby stosunki polsko-niemieckie były 

naprawdę tak dobre, jak głoszą niektórzy 
politycy, można by na możliwość służ-
by Polaków w niemieckiej armii patrzeć 
neutralnie. Ale np. prof. Zdzisław Kra-
snodębski, który wykłada na uniwersyte-
cie w Bremie i zna dobrze problematykę 
niemiecką, zwraca uwagę, że cały czas 
występuje bardzo głęboko zakorzenione 
poczucie niemieckiej wyższości nad Pola-
kami. Oznacza to prawdopodobieństwo, 
że nasi żołnierze zostaną potraktowani 
nie jako żołnierze kraju partnerskiego Unii, 
tylko jako mięso armatnie. Z tego trzeba 
wyciągać wnioski. 

Jak wpoić miłość do Ojczyzny i gotowość 
do poświęceń młodym Polakom, aby nie 
były to dla nich tylko puste slogany, ale 

prawdziwe wartości, które poruszają ser-
ca i umysły? 
–  Pewną konkretną formą patriotyzmu jest 

dzisiaj odwaga cywilna. Wierzysz w swój 
kraj, nie bój się przeciwstawić kłamstwu 
– np. bezczelnej manipulacji propagando-
wej. Nie bój się nosić polskiej flagi w klapie 
swojego ubrania. Kiedy słyszysz, że ktoś 
mówi nieprawdę o tym, w co wierzysz, 
miej odwagę powiedzieć: „nie zgadzam 
się na pogardliwy stosunek wobec ludzi, 
którzy są symbolami naszego kraju. Nie 
zgadzam się z mówieniem „ten kraj”; ja 
mówię: „nasz kraj”. Autentyzm i odwa-
ga w manifestowaniu swoich poglądów 
pociągają młodych ludzi. Rozmawiamy 
w momencie, gdy otrzymałem informację, 
jak jurorzy w programie w Polsacie potrak-
towali młodego człowieka, Piotra Wolwo-
wicza, który zamiast zaprezentować „no-
woczesne kompozycje”, wolał zaśpiewać 
piosenkę Andrzeja Rosiewicza, która ma 
klimat patriotyczny. I to, co zobaczyłem 
w nagraniu, oburza mnie – rechot osób, 
które mienią się być elitą, poczucie wyż-
szości wobec chłopaka, który chce poka-
zać, że w naszej ojczyźnie nadal trzeba 
stawiać sobie pytanie: „co mnie tu trzy-
ma?”, który chciałby, żeby młodzi ludzie 
nie emigrowali z naszego kraju. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
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Święto 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego

Mszę św. z Bp. Guzdkiem koncelebrowali ks. 
mjr Mateusz Hebda, kapelan Prezydenta RP 
i ks. mjr Krzysztof Kacorzyk, kapelan 10 WPS, 
który na początku Eucharystii podkreślił, że 
intencją Mszy św. objęci są wszyscy żołnierze 
służący w „warszawskiej dziesiątce” oraz ich 
rodziny.
W homilii Biskup Polowy zachęcił zebranych, 
by czas Wielkiego Postu, czas, w którym 
przypada Święto 10. Pułku, był dla żołnierzy 
momentem do postawienia pytań o odpo-
wiedzialność, odwagę myślenia oraz zdol-
ność do pojednania z bliźnim. Bp Guzdek 
zachęcał, aby właśnie wokół tych trzech 
problemów koncentrowała się refleksja ze-
branych w Katedrze Polowej żołnierzy. „Tylko 

ten, kto ma odwagę myślenia osiąga zamie-
rzony cel” – mówił do zebranych Bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy przekonywał, że od-
waga myślenia i odpowiedzialność podej-
mowanych decyzji jest niezależna od pełnio-
nej służby i piastowanego stanowiska. „Każ-
dy z nas podejmując działania, służbę, jest 
zobowiązany do brania odpowiedzialności. 
Z każdym tygodniem musi być ona większa, 
z każdym dniem musi przynosić pożytek na-
szej Ojczyźnie. Odpowiedzialność musi trwa-
le wpisać się w naszą świadomość” – powie-
dział Bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy zachęcał, aby podjąć 
wysiłek wzajemnego pojednania i budowania 
wzajemnego szacunku, opartego na jedności 
i zgodzie. „Jakże ważne jest, abyśmy tworzy-
li wspólnotę ludzi o wzajemnym szacunku 
i życzliwości” – zaapelował. Życzył żołnierzom 
10. Pułku Samochodowego, by na co dzień 
spotykali się z wdzięcznością i życzliwością. 
„Wasza służba jest niezwykle ważna, stanowi 
istotny element w strukturach Sił Zbrojnych 
naszej Ojczyzny” – podkreślił.
Żołnierze Pułku przygotowali Liturgię Sło-
wa. Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy 
jednostki. W Eucharystii uczestniczyła kadra 
dowódcza 10 WPS na czele z dowódcą płk. 
Piotrem Chudzikiem, który na zakończenie 

Mszy św. podziękował Biskupowi za prze-
wodniczenie Eucharystii. Dowódca podkreślił 
więź łączącą Pułk z Katedrą Polową. „Modli-
twa, rozpoczynająca nasze święto, pozwala 
nam ładować nasze duchowe akumulatory. 
Dziękujemy, że co roku możemy inauguro-
wać święto naszej jednostki przy ołtarzu Ka-
tedry Polowej” – podkreślił płk Chudzik. Na 
koniec złożył Bp. Guzdkowi życzenia z okazji 
rocznicy urodzin.

Uroczysty apel
Po południu, w siedzibie jednostki, odbył się 
uroczysty apel. Pułkownik Chudzik powitał 
przybyłych na uroczystość gości m.in.: Szefa 
Sztabu DGW płk. Wiesława Mruka, reprezen-

tującego dowódcę Garni-
zonu Warszawa, byłego 
Dowódcę Garnizonu War- 
szawa, Pana generała 
Jana Klejszmita, swoich 
poprzedników, byłych do- 
wódców 10 WPS: płk. 
Jana Ciećkę, szefa szkole-
nia DGW płk. Krzysztofa 
Ksenia oraz płk. Andrzeja 
Opiołę. 
Dowódca serdecznie powi- 
tał przedstawicieli władz 
i instytucji państwowych 
oraz centralnych MON, 
dyrektorów Departamen-
tów, Agencji, przedsta-

wicieli Sztabu Generalnego WP, Dowództw 
Rodzajów Wojsk, Żandarmerii Wojskowej, 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, gene-
rałów, oficerów i podoficerów.
Płk Chudzik podkreślił, że w tym roku po raz 
pięćdziesiąty dziewiąty 10 WPS obchodzi swo-
je doroczne święto. „Już drugie półwiecze, 
pod swoim sztandarem, z honorem wykonu-

jemy nasze trudne zadania służbowe. Poka-
zujemy, że stać nas, aby dobrze wywiązywać 
się ze swoich obowiązków transportowo-logi-
stycznych, wnosić swój wkład w tradycje jed-
nostki, dla dobra wojsk DGW i Sił Zbrojnych 
RP. Dokumentujemy to w codziennym, prak-
tycznym działaniu, zyskując uznanie w oczach 
przełożonych, instytucji współpracujących 
i społeczeństwa Warszawy” – powiedział.
Pułkownik Chudzik odczytał także list Szefa 
BBN Stanisława Kozieja, wystosowany na 
uroczystość. „Działania i funkcjonowanie 
10. Pułku, sprawność i profesjonalizm Jego 
żołnierzy, dobrze wpisują się w zadania 
umacniające bezpieczeństwo Rzeczypospo-
litej. (...) Gratuluję wszystkim wyróżnionym 
i nagrodzonym za trud i wysiłek wnoszony 
w dobre imię 10. Pułku. Wyrażam szacunek 
dla trudu służby i pracy oficerów, podofice-
rów, żołnierzy i pracowników. Dowództwu 
gratuluję sprawnego dowodzenia i życzę, 
aby nadal narzucało ostre tempo i wysokie 
wymagania, a wszystkim podwładnym, by 
wypełniali zadania z determinacją”.
Życzenia wszystkim pracownikom 10 WPS 
złożył także płk Wiesław Mruk, Szef Sztabu 
DGW.
W czasie uroczystości przyznano wyróżnienia 
i odznaki pamiątkowe Pułku. Apel zakończy-
ła Reprezentacyjna Pieśń Wojska Polskiego 
i defilada pododdziałów. 

* * *
10. WPS jest jednostką logistyczną, przezna-
czoną do realizacji zadań transportowych 
na rzecz instytucji centralnych MON, Sztabu 
Generalnego WP i DGW. Organizacyjnie pułk 
jest podporządkowany DGW. Dowództwo, 
sztab i pododdziały jednostki stacjonują 
w Warszawie i rozlokowane są w kompleksie 
koszarowym przy ul. 29 Listopada. W struk-
turze pułku znajdują się pododdziały trans-
portowe, diagnostyczno-remontowe oraz 
specjalistyczne przeznaczone do zabezpiecze-
nia funkcjonowania i ochrony macierzystej 
jednostki.

at/kes

„Niech święto 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego (10 WPS) będzie okazją 
do refleksji, do stawiania sobie ważnych pytań” – mówił do żołnierzy jednost-
ki Biskup Polowy WP Józef Guzdek w czasie Mszy św. sprawowanej 18 marca, 
w Katedrze Polowej WP. Kierowcy, mechanicy, personel i pracownicy wojska mo-
dlitwą rozpoczęli święto swojej jednostki, która jest odpowiedzialna za zadania 
transportowe w całym stołecznym garnizonie.
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 paździer-
nika 1912 roku w Zawa-
dach koło Rawicza, jako 
syn rolników, Kaspra 
i Katarzyny z d. Żurek.
Uczęszczał do francisz-

kańskiego Niższego Seminarium Duchowne-
go w Rybniku. W 1930 roku po ukończeniu 
piątej klasy gimnazjum wstąpił do zakonu 
franciszkańskiego prowincji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Polsce. W zako-
nie przyjął imię Fortunat. Roczny nowicjat 
ukończył w Wieluniu koło Częstochowy. 
W latach 1931-34 odbył studia filozoficzne 
w Wyższym Seminarium Duchownym Fran-
ciszkanów w Osiecznej koło Leszna, a w la-
tach 1934-38 studia teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym Franciszkanów we 
Wronkach. Śluby zakonne złożył 28 wrze-
śnia 1934 roku we Wronkach. Święcenia 
kapłańskie przyjął 25 września 1937 roku 
we Wronkach z rąk biskupa pomocniczego 
diecezji poznańskiej Walentego Dymka. Po 

święceniach odbył roczne studium teolo-
giczne.
W 1939 roku wyjechał na studia z zakresu 
historii Kościoła do Katolickiego Uniwersyte-
tu w Louvain w Belgii. W grudniu 1939 roku 
wyjechał do Francji, gdzie ochotniczo wstąpił 
do Wojska Polskiego. Ukończył Szkołe Pod-
chorążych Piechoty w Coëtquidan. W kam-
panii francuskiej 1940 roku był kapelanem 
1. batalionu saperów. Po kapitulacji Francji 
dotarł do Wielkiej Brytanii. Został kapelanem 
w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. 24 maja 
1944 roku objął funkcję kapelana 9. batalio-
nu strzelców flandryjskich w 1 Dywizji Pan-
cernej generała Stanisława Maczka.
29 lipca 1944 roku wraz z dywizją wylądo-
wał w Normandii. Uczestniczył w bitwie pod 
Falaise. Poległ 21 sierpnia 1944 roku pod 
Mont Ormel we Francji w czasie niemieckie-
go przeciwnatarcia na wzgórze „Maczuga”. 
Dowodził kontratakiem broniącym punktu 
opatrunkowego przed atakiem niemieckiego 
czołgu. Zginął przeszyty serią z karabinu ma-

O. Wiktor Hupa (1912-1944) – franciszkanin O. Fortunat, 
major, kapelan w 1. Dywizji Pancernej

szynowego tego czołgu. Spoczywa na pol-
skim cmentarzu wojskowym w Langannerie.
Jak napisano we wniosku o odznaczenie 
„W dniu swojej śmierci, będąc przy punkcie 
opatrunkowym, który został zaatakowany 
przez „Panterę”, z pistoletem w ręku rzucił 
się na atakujących, porywając za sobą ludzi 
– odpędzając Niemców – sam oddając życie. 
W czasie całej akcji zagrzewał ludzi świecąc 
osobistym przykładem nie tylko jako kape-
lan, ale jako żołnierz”. Za ten czyn został po-
śmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Milita-
ri V klasy numer 10385. Prezydent RP Włady-
sław Raczkiewicz awansował go pośmiertnie 
na stopień starszego kapelana (majora).
Jego nazwisko znajduje się na tablicy w Ka- 
tedrze Polowej Wojska Polskiego w Warsza-
wie poświęconej kapelanom wojskowym 
poległym i zamordowanym w latach 1939-
-45 oraz na tablicy w kościele w Wielkiej 
Wsi, poświęconej kapłanom pochodzącym 
z tej parafii.

Bogusław Szwedo

Wstrząsa jący 
film Antoniego 
Krauze o grud- 
niowych wyda-
rzeniach 1970 r. 
na wybrzeżu jest 

nie tylko wierną inscenizacją historyczną 
jednej z najbardziej ponurych kart władz 
PRL, ale niesie ze sobą ogromny ładunek 
emocjonalny, który nie pozwala biernie 
obserwować wydarzeń rozgrywających 
się na ekranie, tylko każe widzowi stać 
się ich uczestnikiem. 

Reżyser przywołuje dramat stoczniowców 
w Gdyni, którzy po decyzji władz komuni-
stycznych o wprowadzeniu drakońskich 
podwyżek cen żywności przyłączyli się do 
strajków robotniczych w całym Trójmie-
ście, poprzez los małżeństwa Drywów. Bru-
non, 34-letni pracownik Stoczni Gdyńskiej, 
17 grudnia 1970 r., zgodnie z dwukrotnie 
nadanym poprzedniego dnia apelem wice-
premiera Stanisława Kociołka, jednego z naj-
bliższych współpracowników Władysława 
Gomułki, aby normalnie rozpocząć pracę, 
wyjeżdża rano do stoczni. Wysiadając z ko-
lejki dojazdowej, stał się jedną z kilkunastu 

Czarny czwartek

śmiertelnych ofiar, które padły od ostrzału 
karabinów maszynowych i czołgów otacza-
jących stocznię. W tej potwornej masakrze 
bezbronnych, niczego nie spodziewających 
się robotników, uczestniczyły także załogi 
wojskowych helikopterów, z których strze-
lano do uciekających w panice ludzi. Jedną 
z ofiar ostrzału z powietrza stał się 18-letni 
Zbigniew Godlewski, którego rozwścieczeni 
ludzie ponieśli na drzwiach przez ulice Gdy-
ni, aby zademonstrować społeczeństwu do 
czego zdolna jest władza. „Janek Wiśniew-
ski padł” – śpiewali o nim bardowie „Soli-
darności”.
W powojennej historii Polski nie było zbrod-
ni równie cynicznej, de facto egzekucji, 
przeprowadzonej – z polecenia dygnitarzy 
komunistycznych – rękoma żołnierzy Ludo-
wego Wojska Polskiego i milicji.
Antoni Krauze zwraca uwagę, że dotąd 
o dramatycznych wydarzeniach w Gdyni 
i Gdańsku roku 1970 nie nakręcono żad-
nego filmu fabularnego, a szczegóły gdyń-
skiego dramatu są mało znane. „Po prostu 
wiedziałem, że muszę to zrobić, bo jest to 
rodzaj wypełnienia pewnego zobowiązania 
wobec tych, którzy zginęli i tych, którzy żyją 
do dziś z ogromną traumą. (...) To wszystko 

jest jeszcze bardziej tragiczne przez to, że 
o ile w Gdańsku przez dwa dni toczyły się 
walki na ulicach, były dwie strony konfliktu, 
to w Gdyni poza podjęciem strajku, który 
został zalegalizowany, nic się nie wydarzyło. 
Nie było żadnych zamieszek. A jednak ro-
botników, wezwanych przez wicepremiera 
Kociołka do podjęcia pracy, potraktowano 
kulami. Do dziś nie wyjaśniono dlaczego tak 
się stało...” – mówi reżyser. 
Uniwersalny wydźwięk filmu sprawia, że 
jest on czytelnym przekazem prawdziwej 
historii, szczególnie dla pokolenia młodych 
Polaków. Jedynym mankamentem tego po-
ruszającego obrazu jest brak przywołania 
postaci ówczesnego Ministra ON Wojciecha 
Jaruzelskiego i jego roli w dramatycznych 
wydarzeniach grudnia 1970 r.
Warto zwrócić uwagę na wybitne kreacje 
Piotra Fronczewskiego jako Zenona Kliszki 
oraz Wojciecha Pszoniaka jako Władysława 
Gomułki. Dramaturgię wydarzeń oddaje tak-
że znakomita muzyka, którą skomponował 
Michał Lorenc, a „Balladę o Janku Wiśniew-
skim” – motyw przewodni do „Czarnego 
czwartku” zaśpiewał Kazik Staszewski.

Anna Tokarska
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– Jaś jest naszym cudem. Przypomina nam codziennie, jak wielki jest Bóg i tylko On 
jest Dawcą życia – napisała Karolina, mama chłopczyka, który urodził się 8 grudnia 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. – Na drugie imię 
daliśmy mu Józef, bo o Jego wstawiennictwo najczęściej prosiliśmy w modlitwie 
– czytał dalej list lekarz ginekolog z warszawskiego Szpitala św. Rodziny, świadek 
tego cudu życia, dr Piotr Klimas.
Te słowa z listu szczęśliwej mamy kilkumiesięcznego dzieciątka usłyszeli uczestnicy 
Sympozjum „Dar życia – w trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia”, 
które odbyło się w Uroczystość św. Józefa, 19 marca 2011 r. na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

– Przyszli do mnie w styczniu ubiegłego 
roku – opowiadał dr Piotr Klimas. Kobieta lat 
26 i mężczyzna lat 33. Pobrali się w 2007 r. 
i od razu zapragnęli potomstwa. Kobieta od 
16. roku życia przyjmowała antykoncepcję 
z powodu rozległych miesiączek. Po zaprze-
staniu przyjmowania środków antykoncep-
cyjnych, cykle ustały zupełnie i przez ko-
lejne 5 lat, trwały próby ich przywrócenia. 
W 2008 r. u kobiety wykryto guz przydat-
ków. W wyniku operacji usunięto jajowód, 
część jajnika. Diagnoza – nowotwór złośliwy. 
Następuje chemioterapia… – Gdy słuchałem 
tej historii, to się powoli zapadałem w fo-
tel, opowiada dr Klimas. Jakby jeszcze tego 
było mało, w 2009 r. wykryto u pacjentki na 
jedynym jajniku torbiel, którą trzeba było 
wyłuszczyć. Podczas tej ubiegłorocznej wi-
zyty pacjentka mówi, że od 2 miesięcy ma 
uderzenia gorąca. Każda kobieta w okresie 
menopauzy wie, co to oznacza – jajniki po-
woli przestają funkcjonować.
– My wiemy, panie doktorze, że jest źle, ale 
chcemy, żeby pan nam pomógł. Spróbuje-
my?
– Na studiach uczono mnie, dzielił się tym 
świadectwem swojej służby życiu dr Piotr 
Klimas, że nawet w sytuacjach beznadziej-
nych nie odbieraj ludziom nadziei. Zale-
ciłem więc Creighton Model FertilityCare 
System (metodę stosowaną przez napro-
technologię, która szanuje prawo Boże 
w leczeniu niepłodności). Kazałem się im 
zgłosić po dwóch miesiącach obserwacji 
cyklu. Instruktorka (wspomagająca lekarza 
stosującego naprotechnologię w leczeniu 
niepłodności) zauważyła na prowadzonej 
karcie obserwacji nieprawidłowości. – Przy-
szliśmy wcześniej niż pan doktor zalecił, 
bo… jesteśmy w ciąży.
Urodzony 8 grudnia – w dzień Niepokalanej, 
która wyprasza niezwykłe łaski dla proszą-
cych z zaufaniem.
Maryja i Józef – filary świętej Rodziny. Oboje 
– tytani ufnej wiary – zaufali Bogu bezgra-
nicznie i poddali Jego woli. Dlatego są zwy-
cięzcami. Jak Karolina i jej mąż.

Niszczyć życie za 74 mld

Jan Paweł II wiele miejsca w swoim naucza-
niu poświęcił teologii ludzkiego ciała w per- 
spektywie Bożego planu. Był prorokiem 

naszych czasów, więc ostrzegał nas przed 
wszelkimi ofertami „cywilizacji śmierci”, 
która wszystkie siły kieruje dziś na atak na 
świętość życia. 
To nie przypadek, że żyjemy dziś w świecie 
„zglobalizowanej antykoncepcji”. Antykon-
cepcja to nie tylko potężne zyski koncernów 
farmaceutycznych, ale przede wszystkim 
próba zniszczenia Bożego planu wobec czło-
wieka: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się.” 

Promotorzy mentalności antykoncepcyjnej 
i aborcyjnej, próbują wmówić kobietom, że 
wielki i kruchy zarazem dar płodności, któ-
rym zostały obdarzone przez Boga, jest dla 
nich zagrożeniem. 
To nic innego jak współczesna odsłona 
propagandy odwiecznego kłamcy i zabój-
cy, który już w raju kusił pierwszych ludzi: 
będziecie jak Bóg. Zapanujecie nad życiem, 
będziecie decydować niczym Hitler (antydu-
chowy ojciec eugeniki): ten może się uro-
dzić, a tego trzeba zabić, bo jest „niepełno-
wartościowy.” Droga od „czystości rasowej” 
do „planowania rodziny” to nieuchronna lo-
gika tego antyduchowego procesu, za któ-
rym stoi ludzka pycha i ignorowanie Boga. 
„W 1942 roku, Margaret Sanger – założy-
cielka największej i najbardziej wpływowej 
organizacji aborcyjnej na świecie, zastąpiła 
w nazwie założonej przez siebie w 1914 
roku organizacji określenie „kontrola uro-
dzeń” zwrotem „planowane rodzicielstwo”. 
Wraz z zespołem swoich błyskotliwych do-
radców, zdecydowała się ukryć głęboko 
eugeniczne źródła swojej działalności, z któ-
rych przez ostatnie kilkadziesiąt lat obficie 
czerpała inspiracje dla swoich programów 
„wyzwolenia kobiet z opresji własnej płci” 
– pisze Paul Jalsevac. 
Mamy tu odpowiedź dlaczego środowiska 
lewicowe, które forsują tę ideologię, tak 
histerycznie reagują na wskazywanie jej 
eugenicznych korzeni. W tle tych zabiegów 
pobrzmiewają oczywiście fobie demogra-
ficzne, straszenie ludzi przeludnieniem. 

Antykoncepcyjny atak na płodność to nie 
tylko zamach na przekazywanie obrazu Bo-
żego (creatio continua), stwarzanie świata 
przez pro-kreację, ale też tragiczne konse-
kwencje w sferze psychicznej i duchowej dla 
rodziny, rzutujące na jakość i trwałość więzi 
małżeńskiej.
Zamach na Boży plan wobec człowieka 
przynosi zawsze tragiczne skutki. Zostaliśmy 
ostrzeżeni: Jeśli usłuchacie poleceń Boga, to 
będzie wasze błogosławieństwo… Jeśli od-
stąpicie od drogi, którą ja wam daję i pój-
dziecie za obcymi bogami – przekleństwo 
(z Księgi powtórzonego prawa). Trzykrot-
nie – przypominał podczas sympozjum na 
UKSW abp Hoser – w Piśmie świętym jest 
mowa o tym, że grzechy ludobójstwa wo-
łają o pomstę do nieba: „Bóg upomni się 
o krew przelaną”.
Małżeństwa, które podczas sympozjum na 
UKSW dawały świadectwo wielkiej mądro-

ści nauczania Kościoła w kwestii odpowie-
dzialności za dar życia i płodności, a mają 
za sobą traumatyczne przeżycia związane 
z poczęciem dziecka, były mocnym głosem 
do sumień. Niestety, ten głos bywa dziś za-
głuszany na różne sposoby.
Abp Hoser sam stał się obiektem nie prze-
bierających w środkach ataków za wyra-
zistą postawę obrońcy życia, którego głos 
jako lekarza jest, jak widać, szczególnie 
niebezpieczny dla środowisk liberalno-
-lewicowych. Proces Joanny Najfeld, któ-
ra zło antykoncepcji nazwała po imieniu, 
wytoczony jej przez Wandę Nowicką, akty-
wistkę Towarzystwa Rozwoju Rodziny, ob-
razuje metody kneblowania ust obrońcom 
życia. Wystarczy dodać, że proces toczy 
się przy drzwiach zamkniętych. Nie tylko 
zamykanie ust, ale i drzwi, żeby prawda 
nie mogła dotrzeć do szerszych kręgów 
społeczeństwa? 
Ordynariusz warszawsko-praski wskazał na 
ogromną dysproporcję w źródłach, jeśli 
chodzi o literaturę dotyczącą antykoncep- 
cji, a literaturę i promocję płodności, świę-
tości życia.
Promotorzy „cywilizacji śmierci” mają swo-
je wyspecjalizowane agendy i dysponują 
ogromnymi środkami. 
Rocznie na te cele wydają 74 mld dolarów, 
zatrudniają 500 wyspecjalizowanych pra-
cowników, zatrudnionych w 18 biurach na 
wszystkich kontynentach.
W Polsce taką agendą jest Towarzystwo 
Rozwoju Rodziny (szyldy zawsze są w tych 

Urodzony 8 grudnia
25 marca – Dzień Świętości życia (Uroczystość Zwiastowania)

Płodność jest kruchym darem 
 abp Henryk Hoser
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praktykach zwodnicze), które powstało po 
ustawie gomułkowskiej.
Obrońcy życia w Polsce są medialnie dyskry-
minowani, Próbują więc wyjść ze swoimi ak-
cjami wprost na ulicę, by dotrzeć ze swoim 
przekazem bezpośrednio do ludzi.
Widok plakatów z rozszarpanym w wyniku 
aborcji ciałkiem dziecka obok portretu Hitle-
ra wielu szokuje, a wśród organizacji lewac-
kich wywołuje prawdziwą furię (niszczenie 
wystaw obrońców życia).
Ale czy dalsze znieczulanie sumień w cza-
sach wylewania krokodylich łez nad rozje-
chaną na autostradzie żabką, gdy ludzkie 
życie tanieje z dnia na dzień, nie wymaga 
dziś środków, które spowodują katharsis.
Ta prawda jest brutalna, pora się z nią zmie-
rzyć. Bo to Adolf Hitler jako pierwszy zale-
galizował aborcję w Polsce 9 marca 1943: 
„Osobiście zastrzelę tego idiotę, który 
chciałby wprowadzić w życie przepisy za-
braniające aborcji na wschodnich terenach 
okupowanych” – powiedział.

In vitro: dziewiętnaście 
musi umrzeć

Kolejną odsłoną w zmaganiach o respekto-
wanie świętości życia jest dziś przemilczanie 
alternatywy dla in vitro. Tą alternatywą jest 
naprotechnologia, która jest służbą życiu, 
a nie jego niszczeniem. Żeby mogło się 
urodzić jedno dziecko w tzw. procedurze 
in vitro 19. musi być zniszczonych.
„Wielkie chcenie” dziecka nie usprawiedli-
wia podjęcia de facto praktyki aborcyjnej. 
– Przetestowałem cię, zamroziłem, przenio-
słem – tak wygląda rzeczywistość w prak-
tyce in vitro, jak powiedział dr Piotr Klimas 
podczas konferencji na UKSW.
Wybierający poczęcie dziecka „na szkle” nie 
uciekną od moralnego dylematu: czy moż-
na zabić, aby mieć. Dziecko nie może być 
bowiem przedmiotem chcenia, ale darem 
do przyjęcia. Jeśli jednak po wyczerpaniu 
wszelkich godziwych metod poczęcia, tego 

daru jesteśmy z woli Bożej pozbawieni, to 
przecież ten potencjał miłości możemy skie-
rować na dzieci porzucone. 
Mieć dziecko czy być rodzicem? To nie tylko 
temat rozważań filozoficznych, ale realna 
jakość egzystencjalna. Mieć można samo-
chód, ale drugi człowiek to istota autono-
miczna, a nie dobro konsumpcyjne, przed-
miot posiadania czy samorealizacji. – Świat 
rzeczy jest światem posiadania, a świat osób 
– światem powołania, podkreślali prelegen-
ci podczas sympozjum na UKSW.
Naprotechnologia, której twórcą jest prof. 
Thomas Hilgers z USA, przywróciła wielu 
małżeństwom, cierpiącym z powodu nie-
płodności, nadzieję na zostanie rodzica-
mi. Ta metoda sprawdza się w wiodących 
ośrodkach za granicą: Instytucie Pawła VI 
w Omaha (Nebraska, USA), The American 
Academy of Fertility Care Professionals w St. 
Luis i założonym w 2000 roku International 
Institute of Restoriative Reproductive Medi-
cine w Londynie.
Również w Polsce zaczynają się rozwijać 
ośrodki leczenia metodą naprotechnolo-
gii. Skupiają lekarzy, ginekologów, lekarzy 
rodzinnych, instruktorów modelu Creigh-
tona.
Przez dziewięć lat starali się o poczęcie 
dziecka. W ciągu zaledwie dwóch lat prze-
szli dziewięć sztucznych inseminacji. To bar-
dzo kosztowne, a przede wszystkim upoka-
rzające doświadczenie, jak potwierdza wiele 
par, które skorzystały z in vitro, by ostatecz-
nie znaleźć ratunek i radość z rodzicielstwa 
po zastosowaniu naprotechnologii i modelu 
Creightona. Po trzynastu miesiącach lecze-
nia, stosowania terapii hormonalnej, diety, 
witamin z grupy B i flegaminy, kobieta zo-
stała matką.
Naprotechnologia to przede wszystkim me-
toda diagnozowania i leczenia niepłodności 
w przeciwieństwie do in vitro, które niczego 
nie leczy. Sztuczne zapłodnienie jest przy 
tym formą odhumanizowania misterium 
poczęcia życia ludzkiego, oddzielając dra-

stycznie poczęcie od aktu miłosnego zjed-
noczenia małżonków.
Niezwykle poruszające świadectwo podczas 
sympozjum na UKSW złożyła Agnieszka 
Pietrusińska wraz z mężem, którzy dzięki na-
protechnologii stali się rodzicami. Dziś Pani 
Agnieszka jako instruktor modelu Creighto-
na pomaga innym małżeństwom.
– Podczas jednej z pierwszych wizyt u gine-
kologa, opowiadała pani Agnieszka, usłysze-
liśmy, że sytuacja jest beznadziejna. A jedy- 
ną szansą jest dla nas in vitro. Gdy powie-
dzieliśmy, że jesteśmy temu przeciwni, do-
słownie wyrzucił nas za drzwi.
Po zdiagnozowaniu przez naprotechnologa, 
konieczna okazała się operacja. I nadal cze-
kanie i obserwacja cyklu. Był ból na widok 
dzieci znajomych, były depresje, ale nie pod-
dawaliśmy się. Pytaliśmy Pana Boga, jaki ma 
plan wobec nas...
To zawierzenie, wytrwałość zostały nagro-
dzone. Pani Agnieszka urodziła wytęsknione 
dziecko.

* * *
W czasie przerwy na kawę podczas Sympo-
zjum na UKSW… Podchodzi młoda śliczna 
dziewczyna. Uśmiecha się nieśmiało i pyta, 
czy nie wiemy, gdzie może się zapisać na 
kurs instruktorów modelu Creightona. Na 
szyi krzyżyk z pasyjką, na przegubie ręki ró-
żaniec. 
W trakcie rozmowy okazuje się, że jest ab-
solwentką Marketingu i zarządzania. Na 
moje pytające spojrzenie, skąd więc takie 
zainteresowanie naprotechnologią, usłysza-
łam: – Wie pani, pracowałam już w swoim 
zawodzie i zrozumiałam, że to nie moje po-
wołanie.
A po chwili równie zaskakujące wyznanie: 
– Oczywiście ta zmiana zainteresowań była-
by niemożliwa bez nawrócenia.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Kto ty jesteś? – pytał ponad sto lat temu w „Katechizmie polskiego dziecka” Władysław 
Bełza. I każde dziecko w II Rzeczypospolitej wiedziało, co to znaczy być Polakiem. Polak 
mały wiedział, że jego znakiem identyfikacyjnym nie jest plastikowa karta kredytowa, 
choćby i złota, ale orzeł biały. Dumny ptak, co szybuje ku niebu. A Polka mała miała 
równie jasną świadomość – że kobiecość najwyższej próby pieczętuje się lilią białą.

To proste skądinąd pytanie o tożsamość okazuje 
się dziś jednym z najtrudniejszych nie tylko dla 
małego, ale przede wszystkim dla dużego Pola-
ka. Zaglądając dziś bowiem za kulisy theatrum 
mundi (teatr świata), może się okazać, że to nie 
walka o ropę, ceny na rynkach zbrojeniowych 
i trasy przerzutu narkotyków, to największe 
walki, jakie dziś toczy człowiek.
A stawką w tej walce jest życie i śmierć, bło-
gosławieństwo i przekleństwo. I to w sensie 
jak najbardziej biblijnym. Dziś toczy się naj-
ważniejsza dla człowieka walka – walka o toż-
samość. A najtrudniejszym polem bitwy jest 
nasze sumienie; bo tu trzeba jasno rozpoznać 
dobro i zło, które gra o naszą duszę. 
 Definicję podstawowej tożsamości ludzkiej 
znajdziemy już w Księdze Genesis: człowiek 
to korona Bożej kreacji. Dzisiaj ci, którzy pró-
bują zniszczyć człowieka, mówią mu, że jest 
sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Zaba-
wa w Boga w wykonaniu człowieka przynosi 
dziś destrukcję pozostałych tożsamości czło-
wieka, wynikających z tej fundamentalnej. 
Człowiek to dzieło Boga, Pana życia i śmierci. 

Żyjemy dziś w kulturze, która nie akceptuje 
daru, skrajnie subiektywistycznej. W tej opty-
ce wszystko staje się produktem, wytworzo-
nym przez człowieka.
Bóg jako dawca życia?... „Zanim ukształ-
towałem cię w łonie matki, znałem cię, po-
święciłem cię, nim przyszedłeś na świat.” 
Jr 1,4-10. Głuchniemy, wzruszamy ramiona-
mi i ogłaszamy się twórcami wszechrzeczy. 
Pycha, cynizm, ironia kreuje dziś „wielkości” 
i „wyrocznie” polityczne, naukowe, artystycz-
ne, które licytują się w negowaniu prawa na-
turalnego i Krzyża. Nawołują do przegłoso-
wania Bożej Mądrości i Miłości w sondażach 
i referendach. Chcą przekrzyczeć odwieczną 
wiedzę Boga swoimi sezonowymi nowinka-
mi. Zapominają , że „Wielkiego wiedza czyni 
pokornym, przeciętnego dziwi, a małego na-
dyma”. (Tołstoj).
Majstrowaniem przy innej tożsamości – toż-
samości kobiety zajmują się dziś aktywistki 
ruchu gender. – Kobieta to nie płeć (dana 
przez Boga) ale twój wybór. To kwestia two-
jej zachcianki, chirurga i portfela – tumanią 

chwiejnych i wykorzenionych z podstawowej 
tożsamości. Oczywiście zdania te przetłuma-
czyłam z języka poprawności politycznej, któ-
rego celem jest rozmycie i ukrycie prawdy.
Patriota – człowiek, który kocha swoją ojczyznę, 
kulturę, tradycję, troszczy się o nią, ofiarnie dla 
niej pracuje i broni jej, to kolejna tożsamość 
poddawana rozmontowaniu. Kluczem a raczej 
wytrychem do rezygnacji z tej tożsamości jest 
tu z pozoru niewinne słówko „nowoczesny”. 
Jakby miłość zdolna do najwyższej ofiary mo-
głaby być nienowoczesna. W takim razie albo 
jest to miłość albo jej nie ma w ogóle. „Miejcie 
odwagę żyć dla miłości” – mówił w jednym ze 
swoich ostatnich kazań do żołnierzy śp. Biskup 
Tadeusz Płoski. Bez odwagi i wierności nie ma 
miłości do Ojczyzny. 
To tak jakby chrześcijanom zabrać Krzyż. 
Bez niego nie ma blasku Zmartwychwstania, 
a uczta niebieska straci smak. Dobrze wiedzą 
o tym ci nieszczęśnicy, którym pokiereszowa-
no serca, zabierając z ich życia sens krzyża 
czyli miłości. 
To przede wszystkim dla nich Kościół nie może 
zrezygnować ze swojej tożsamości i wymagań. 
Kościół bowiem to nie safandułowaty „dobry 
wujek”, który zagłaszcze na śmierć. I to śmierć 
rzeczywistą, nie wirtualną; duchową i wiecz-
ną, a więc nieodwracalną.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Dobry wujek ” i tożsamość Fe l ieton

Panteon – cmentarz wojskowy w Warszawie

W pokazie prasowym filmu, który odbył się 
w warszawskim Domu Spotkań z Historią, 16 
marca, uczestniczyli bohaterowie dokumentu, 
którzy dawali żywe świadectwo o minionej 
epoce – Pani Danuta Rossman, żołnierz AK 
oraz Pan Tadeusz Filipkowski. 
Reżyser filmu, Marek Widarski podkreślił, że 
dla tego rodzaju dokumentu, sprawą kluczo-
wą jest przekaz emocjonalny. „Stąd właśnie 
zwracaliśmy się do osób, które w jakichś spo-
sób są związane swoim życiorysem, zdarze-
niami – dobrymi czy złymi – z tym tematem” 
– zaznaczył. 
Jest to film o miejscu spoczynku weteranów 
powstań: styczniowego, wielkopolskiego, ślą-
skiego, żołnierzy poległych w walkach I woj-
ny światowej, wojnie polsko-bolszewickiej w 
1920 r., wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. 
oraz powstańców warszawskich. 
„Jasiek Bytner „Rudy” był chowany po akcji 
pod Arsenałem. Po ceremonii pogrzebu po-
szłyśmy do kamieniarza, żeby zamówić jakiś 
krzyż. Wtedy pierwsze, co nam się rzuciło w 
oczy, to krzyż brzozowy i od niego zaczęły 

okresie stalinowskim chowano ofiary mordów 
politycznych” – zaznacza w dokumencie Lidia 
Eberle, sanitariuszka w zgrupowaniu „Łupasz-
ki”, która w okresie stalinowskim dostała wy-
rok dożywotniego więzienia.
Na Powązkach znajdują się pomniki: „Gloria 
Victis”, poświęcony powstańcom warszaw-
skim oraz katyński. W moralnym, ludzkim i głę- 
boko humanistycznym wymiarze, najwyższą 
rangę polityczną miało złożenie wieńca pod 
Krzyżem Katyńskim, pomnikiem – symbolem, 
przez Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. 
Dokument przywołuje także pamięć spoczy-
wających tu ludzi kultury – Władysława Bro-
niewskiego, Kawalera Orderu Virtuti Militari za 
wojnę 1920 r. czy Jacka Kaczmarskiego, barda 
„Solidarności”. 
W filmie zostały wykorzystane krótkie wypo-
wiedzi osób zasłużonych dla Polski, którzy tak-
że spoczęli na wojskowych Powązkach m.in. 
płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz płk. Zbigniewa 
Dębskiego, który w czasie Powstania War-
szawskiego zawiesił flagę na zdobytym, waż-
nym strategicznie, budynku PAST-y. Płk Dębski 
zginął w katastrofie smoleńskiej; dokument 
pokazuje fragmenty ceremonii pogrzebowej. 
Film, obok zdjęć współczesnych, zawiera ma-
teriały archiwalne m.in. unikalne zdjęcia z po-
grzebów powstańców warszawskich, dramat 
ich najbliższych i spontaniczne reakcje miesz-
kańców stolicy, rzucających kwiaty na niesione 
trumny. 

Anna Tokarska

się te wszystkie brzozowe krzyże, które w tej 
chwili stoją na każdym grobie” – wspomina w 
dokumencie Danuta Rossman.
„Na przełomie lat 40. i 50., na cmentarzu 
powązkowskim zaczęto chować prominen-
tów komunistycznych, poczynając od Karola 
Świerczewskiego, który zajął honorowe miej-
sce w alei głównej. Aby godnie go pochować, 
usunięto pomnik stojący na osi cmentarza 
ofiar wojny polsko-bolszewickiej (...). Dla iro-
nii, grobowiec Marchlewskiego umieszczono 
na wprost żołnierzy, którzy walczyli z nawałą 
bolszewicką” – mówi Tadeusz Filipkowski.
Na Powązkach znajduje się także duża liczba 
grobów symbolicznych – ofiar totalitaryzmu 
faszystowskiego i komunistycznego m.in. 
gen. Stefana „Grota” Roweckiego, gen. Le-
opolda Okulickiego „Niedźwiadka” i mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”. 
„Nie wiemy, gdzie oni wszyscy są pochowa-
ni, jest tylko tablica tych, którzy zginęli w 
więzieniu tzw. łączka – miejsce znajdujące 
się kiedyś pod murem cmentarnym, w któ-
rym najprawdopodobniej w najtrudniejszym 

„Cmentarz wojskowy jest nie tylko miejscem spoczynku pokoleń ludzi walczących 
o wolność, nie tylko miejscem spoczynku wielu luminarzy naszej kultury, nie tylko 
miejscem pamięci historycznej, ale i świadectwem dziejów i kultury naszego społe-
czeństwa, naszego narodu. Jest kilka takich cmentarzy – Rossa w Wilnie, Cmentarz 
Łyczakowski z fragmentem cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie czy cmentarz Ra-
kowicki w Krakowie...” – powiedział  Tadeusz Filipkowski, prezes Fundacji Filmowej Ar-
mii Krajowej, która przy udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Domu Spotkań z 
Historią oraz MON zrealizowała nowy film dokumentalny o wojskowych Powązkach.
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Szczecin
W dniu 19 marca w kościele garnizonowym w Szczecinie odbył się, zorganizowany 
przez „Operę na Zamku”, koncert Misterium Triduum Paschalnego – Requiem w ra-
mach przewodu doktorskiego dyrygent Małgorzaty Bornowskiej. Zespół „Opery na 
Zamku” przedstawił szczecińskiej publiczności koncert, na który składały się dzieła 
dwóch wielkich kompozytorów Charlesa Gounoda i Francisa Poulenca. Muzyka wiel-
kopostna ma charakter kontemplacyjny jest przejmująca, wspaniale ilustruje treści 
związane z tajemnicą misterium Męki Pańskiej i Zmartwychwstania.
Wkrótce w szczecińskim kościele garnizonowym odbędą się kolejne koncerty.         rs

Warszawa
Biskup polowy WP Józef Guzdek decyzją Pre-
zesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
Donalda Tuska został powołany w skład Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Akt 
nominacyjny wręczył biskupowi polowemu 
Sekretarz Rady Andrzej Krzysztof Kunert 22 
marca br.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
została powołana przez Sejm RP ustawą z 2 
lipca 1947 roku. Rada jest ciałem społecznym 
powoływanym na 4-letnią kadencję przez 
Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej Prze-
wodniczącym jest od r. 2001 Władysław Bar-
toszewski. Ustawowe zadania Rady OPWiM 
realizuje Biuro, którym kieruje Sekretarz An-
drzej Krzysztof Kunert.
Rada OPWiM jest jedynym w Polsce organem 
państwowym inicjującym i koordynującym 
działalność związaną z upamiętnianiem hi-
storycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w 
dziejach walk i męczeństwa narodu polskie-
go w kraju i zagranicą, a także walk i męczeń-
stwa innych narodów na terytorium Polski. 

Zjk

Międzyrzecz
W Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, w Sanktuarium Pierwszych Męczenników 
Polski w 17. Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, podczas uroczystej Mszy 
św. odbyło się pożegnanie żołnierzy udających się w ramach IX zmiany Polskiego Kon-
tynentu Wojskowego Afganistan w rejon misji. Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył bp Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego.
Po przybyciu do ołtarza służby liturgicznej i kapłanów uroczyście został wprowadzony 
sztandar Wojska Polskiego. Wszystkich zgromadzonych gości powitał ks. kustosz Marek 
Rogeński SAC. Mszę św. koncelebrowali: ks. mjr Mariusz Antczak – proboszcz Parafii Woj-
skowej w Międzyrzeczu, ks. Marek Walczak – dziekan dekanatu Pszczewskiego, przed-
stawiciele ordynariatu polowego, jak również ks. ppłk Piotr Szwec-Nadworny kapelan 
Kościoła Greckokatolickiego i ks. Mateusz Łaciak z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Wśród zgromadzonych gości byli obecni przedstawiciele różnych instytucji lokalnych, 
wojskowych oraz rodziny żołnierzy wyjeżdżających na misję, kadra i pracownicy cywilni.
Ksiądz biskup zapewnił żołnierzy o swojej pamięci modlitewnej. Również podczas 
Mszy św złożono życzenia Jego Ekscelencji z okazji imienin, który dziękując za pamięć 
wyraził radość, że imieniny może obchodzić wśród swoich.
Żołnierze otrzymali proporce IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afgani-
stan i Zgrupowania Bojowego Alfa oraz flagę państwową dla PKW Afganistan, po-
święcone w trakcie Mszy świętej.
Druga część uroczystości odbyła sie w koszarach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej. W tej trudnej i niebezpiecznej misji weźmie udział około 1.300 żołnierzy 
międzyrzecko-wędrzyńskiej brygady. Polskim kontyngentem podczas dziewiątej zmia-
ny kierować będzie gen. bryg. Sławomir Wojciechowski, któremu podlegać będzie 
także batalion amerykańskiej piechoty.
Żołnierze przygotowywali się do wyjazdu przez ostatnie kilka miesięcy. Na szkoleniach 
i ćwiczeniach zdobywali umiejętności praktyczne oraz niezbędną wiedzę z zakresu 
obyczajów i kultury kraju, do którego się udają.                                                       tk

Konstancin-Jeziorna
Wielkopostna akcja honorowego oddawania krwi odbyła się 27 marca przy kościele 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Konstancinie-Jeziornie (Klarysew). Jej uczestnicy oddali 
ponad 5 litrów krwi. Jednym z organizatorów akcji był ks. płk Zenon Surma, proboszcz 
parafii wojskowej w Bydgoszczy i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, 
Dariusz Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie. Była to już 9. akcja zorganizowana przez parafię w Klarysewie i na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń parafialnych. Pierwsza akcja honorowego oddawania 
krwi w parafii w Klarysewie odbyła się 26 marca 2006 r. podczas rekolekcji wielkopost-
nych głoszonych w parafii w Klarysewie przez ks. płka Zenona Surmę.                    kes

Kronika
Diecezji Wojskowej

Gdynia
W związku z tragicznymi wypadkami jakie 
miały miejsce w historii Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej, we współpracy Do-
wództwa Brygady Lotnictwa MW z Księżmi 
Kapelanami MW, po katastrofie Bryzy w 2009 
roku powstała inicjatywa upamiętnienia 
wszystkich tragedii lotniczych.
W 2010 roku w Parafii Wojskowej w Gdyni 
została ustanowiona na III niedzielę marca 
Msza Św. upamiętniająca wszystkie rocznice 
tragicznych wypadków z udziałem marynar-
skich pilotów.
20 marca sprawowana była uroczysta Msza 
św. w intencji tragicznie zmarłych lotników 
morskich. W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele Dowództwa MW na czele z Do-
wódcą MW, Dowództwo Brygady Lotnictwa 
MW, kadra zawodowa pilotów, kompania 
honorowa, orkiestra MW, przedstawiciele 
lokalnych władz, kombatanci i emeryci woj-
skowi. Eucharystię koncelebrował Dziekan 
MW ks. kmdr Bogusław Wrona razem z ks. 
por. Sławomirem Gadowskim, kapelanem 
Brygady Lotnictwa, homilię wygłosił kapelan 
Akademii Marynarki Wojennej, modlitwę eku-
meniczną poprowadził Dziekan Prawosławny.   
We Mszy św. udział wzięły otaczane opieką 
duszpasterską rodziny tragicznie zmarłych 
pilotów. Po Eucharystii, na Cmentarzu MW 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku po-
święconego pamięci lotników morskich.

sg




