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„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.

Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” 

(Jan Paweł II)
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Refleksje niedzielne

Zatrzymując się nad tekstem dzisiejszej 
Ewangelii sięgnijmy myślą do Starego Testa-
mentu, do Księgi Wyjścia. Tam znajdujemy 
słowa wypowiedziane przez Boga, które 
znamy od dzieciństwa jako 10 Przykazań Bo-
żych, miedzy innymi znajdujemy tam nakaz: 
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok 
Mnie!”
Bóg Stwórca – przekazuje nam bardzo waż-
ną informację. To On jest jedynym Bogiem, 
od Niego wszystko się rozpoczyna, to On na-
daje wszystkiemu sens i wartość wszelkiemu 
istnieniu.
W Ewangelii św. Mateusza słyszymy zaś sło-
wa Jezusa: „Nikt nie może dwom panom 
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym 

Na okładce:
Warszawa-Wesoła, Kościół p.w. bł. Jana Pawła II, 2 października 2011 roku. Uczestnicy XI Rajdu Katyńskiego umieszczają ziemię z polskiego 
cmentarza wojennego w urnie.

będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie mo-
żecie służyć Bogu i Mamonie”.
Co to oznacza? Nic innego, jak to, że nasze 
serce powinno być wypełnione miłością do 
jedynego Boga. Nie powinno w nim być 
miejsca dla innych marności – nowoczesnych 
bogów i bałwanów tego świata.
Znając dzieje zbawienia, ale przecież i sie-
bie samego, dostrzegamy, że nie zawsze 
Bóg jest na właściwym miejscu. A powinien 
być na pierwszym! To od Niego powinno 
się rozpoczynać całe nasze wartościowa-
nie. Czy tak jest? Nie do końca. Jakże często 
w miejsce Boga stawiamy sobie innych boż-
ków. Czasem nasze serce zawładną różnego 
rodzaju używki, które niszczą nasze zdro-
wie, rodzinę i całe nasze życie. Czasem po 

przepracowanym tygodniu, w którym za-
pominamy nawet o modlitwie, nie znajdu-
jemy czasu na niedzielną Mszę św. Miejsce 
to wypełnia Super Market, różnorakie roz-
rywki – nie zawsze godne chrześcijanina, 
kult „wielkich” ludzi, źle pojęta kultura, czy 
muzyka.
Dziś Jezus jeszcze raz przypomina: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą i całym swoim umy-
słem. To jest największe i pierwsze przykaza-
nie.” Słowa „Będziesz miłował” są  przykaza-
niem Bożym, są nakazem Boga. Dodatkowe  
wzmocnione tego nakazu słowami „całym 
sercem, całym umysłem i cała duszą ozna-
cza, że Boga należy kochać ponad wszystko, 
czyli całym konkretnym życiem i  niczego 
nie można zatrzymać dla siebie. Bowiem 
w życiu człowieka jest miejsce tylko na jedną 
religię i wyznawanie jednej wiary!

23 października, XXX Niedziela Zwykła

Słuchając tych słów Jezusa, wielu „prawych” 
katolików komentuje i tłumaczy je sobie po 
swojemu. Często wykorzystując je przeciw 
pewnym osobom w Kościele, których nauka 
im nie odpowiada.
Sięgnijmy do Starego Testamentu, do Księ-
gi Wyjścia. Napotykamy tam fragment, 
w którym Bóg mówi do Mojżesza: „Idź przeto 
teraz, oto posyłam cię do faraona, i wypro-
wadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”. Jak to 
zazwyczaj bywa, kiedy człowiekowi stawia-
ne jest trudne zadanie, pojawiają się wątpli- 
wości, strach i obawa – czy dam radę?
Pewnie podobne wątpliwości pojawiły się 
także u Mojżesza skoro mówi do Boga: 
„Kimże jestem, bym miał iść...?”. I tu słyszy 
odpowiedź: „Ja będę z tobą”.
Każdy uważny czytelnik zauważ, że Mojżesz 
nie zabiega o to zadanie, a po ludzku myśląc 
stanowisko, a wręcz przeciwnie, obawia się 
podjęcia zadania, a nawet chce się od niego 
wymówić. Wiedział przecież, jak ciężko bę-
dzie przeprowadzić Lud Wybrany przez pu-

stynię i wypełnić wszystkie polecenia Boga.
Można się zastanowić nad tym, co by było, 
gdyby Mojżesz zakwestionował plan Boga. 
Co by było, gdyby odpowiedział Bogu, że tak 
się nie da, że to niemożliwe, to zbyt trudne. 
Co by było, gdyby powiedział, że zgadza się, 
ale ma pewne poprawki do Bożego planu, 
drobne modyfikacje, by ludowi było łatwiej, 
by nie szemrał przeciw Boga i nie narzekał. 
Mojżesz jednak tak nie postąpił mimo, iż lud 
szemrał przeciw niemu – „Izraelici szemra-
li przeciwko Mojżeszowi...”, „Mówili więc 
jeden do drugiego: Wybierzmy sobie wo-
dza...”, czytamy w Księdze Liczb. Nie zraził 
się niezadowoleniem ludu, ale „Mojżesz wy-
konał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał 
uczynić. Tak wykonał”.
Dobrze wiemy, że w człowieku drzemią takie 
myśli, by poprawiać plany Boże. Zamiast wy-
pełniać wolę Bożą i przestrzegać Jego prawa 
człowiek woli wprowadzać modyfikacje do 
tego prawa – chce tworzyć chrześcijański 
liberalizm. Tłumaczy to przystosowaniem 

do warunków współczesnego świata. Pra-
wo Boże jest zbyt mało liberalne, trzeba je 
dostosować do potrzeb człowieka, aby mu 
„ulżyć” w codziennym życiu.
Dokładnie w ten sposób postępowali za 
czasów Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie. 
Wyjaśniali prawo niejednokrotnie kompli-
kując je – co wolno, a co nie wolno czynić 
w szabat, albo wręcz zmieniając prawo Boże 
wyjaśniając przepisy dotyczące możliwości 
rozwodów, a Jezus powiada: „Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”.
Patrząc na współczesne trendy ideologiczne 
czy polityczne, nawet w samym Kościele, 
wydaje się, że niektórym grozi wpychanie 
się na katedrę Mojżesza, a co za tym idzie, 
próba wyjaśniania przepisów prawa Boże-
go według własnego osądu. Tym samym 
stawianie się ponad Bogiem i podporządko-
wywanie Jego prawa własnym doczesnym 
potrzebom.
 Dlatego zapamiętajmy te ostatnie zdanie 
Jezusa: „...jeden jest wasz Nauczyciel, a wy 
wszyscy braćmi jesteście. (...) jeden bowiem 
jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (...) jeden jest 
tylko wasz Mistrz, Chrystus”.

oprac. jur

30 października, XXXI Niedziela Zwykła

„To jest największe i pierwsze przykazanie.”

„Na katedrze Mojżesza zasiedli...”

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAZDZIERNIK 
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalno-
ści misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom
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Sięgnijmy więc myślą do Lourdes w Pirene-
jach. Jest rok 1858, 11 lutego. Czternastolet-
nia Bernadeta Soubirous wraz z siostrą i przy-
jaciółką udają się po drewno na opał w oko-
lice groty Massabielle. Tam Bernadeta ujrzała 
nieznaną Panią ubraną na biało. Nie wiedząc 
jeszcze kim jest owa Pani, Bernadeta uklękła, 
wyjęła różaniec i zaczęła się modlić. 
Rok 1917, Fatima w Portugalii. Maryja ukazuje 
się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszko-
wi. Zachęca dzieci do modlitwy: „Odmawiaj-
cie różaniec”. Szczególną uwagę zwraca na 
modlitwę o nawrócenie grzeszników. Poleca 
także modlitwę po każdym dziesiątku różań-
ca: „Kiedy odmawiacie różaniec, po każdym 
dziesiątku mówcie: „«O mój Jezu, przebacz 
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba i pomóż szczególnie tym, którzy naj-
bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia»”. 
Odmawiamy tę modlitwę kończąc każdy dzie-
siątek różańca.
Wielu świętych dostrzegało ogromną wagę 
i siłę modlitwy różańcowej. Św. Ludwik Gri-
gnion de Montfort mówił: „Różaniec trzeba 
odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa 
Chrystusa: «Wszystko, o co prosicie, stanie 
się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie»”. (...) 
Wierzcie w moc różańca. Nie oparł mi się 
żaden grzesznik, skoro oplotłem go różań-
cem”. Św. Pius X: „Różaniec jest najpiękniej-
szą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do 
Pośredniczki wszelakich łask: to modlitwa, 
która najbardziej porusza serce Matki Boga. 
Odmawiajcie go codziennie”. Św. ojciec Pio 
z Pietrelciny: „Przylgnijcie do różańca. Okazuj-
cie wdzięczność Maryi, bo to Ona dała nam 

wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego 
przesłanie” (RVM). 
Przez tajemnice różańca pielgrzymujemy wraz 
z Maryją drogą wiary, odkrywając na niej 
kim jest dla mnie Ten, który dla mnie umarł 
i zmartwychwstał. Poznawanie i wnikanie 
w tajemnice różańca, jest niejako „czytaniem” 
Chrystusa. „Jest to droga przykładu Dziewicy 
z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słu-
chania”(RVM). To droga pobożności maryjnej. 
Matka Najświętsza uczy nas w niej spojrze-
nia na tajemnice Jezusa, bo była Ona z Nim 
związana, „tajemnice Chrystusa są również, 
w jakimś sensie, tajemnicami Maryi, nawet 
wówczas, gdy nie jest z nimi bezpośrednio 
związana, przez sam fakt, że żyje Ona Nim 
i dla Niego. (RVM).
Spojrzenie na Maryję, słuchanie Jej rad, jak to 
miało miejsce w Kanie Galilejskiej, kiedy za-
chęcała sługi do wykonania poleceń Jezusa 
– „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
(J 2.5) – uczy nas posłuszeństwa Jezusowi. 
Maryi bardzo zależy, abyśmy spełniali polece-
nia Jej Syna, albowiem od tego zależy nasze 
zbawienie. Rozważając tajemnice różańcowe 
możemy dostrzec, że nie tylko nauka Jezusa 
kształtuje naszą postawę, ale także przykład 
Maryi.
Ponieważ Różaniec, skupiając naszą uwagę 
na Jezusie, „jest modlitwą o sercu chrysto-
logicznym”, dlatego ogromna wartość roz-
ważań tajemnic różańcowych tkwi w tym, 
że kierują one nasze myśli ku wydarzeniom 
zawartym w Piśmie Świętym. Przypominają 
nam wydarzenia zbawcze opisane w Ewan-
geliach. Różaniec więc nie odwraca naszej 
uwagi od kart Pisma Świętego, lecz zachęca 
do rozważania ich treści. Dzięki rozważaniom 
różańcowym możemy lepiej wnikać w tajem-
nicę miłości Boga, którą nam przekazuje Do-
bra Nowina – Ewangelia. Każda zapowiedź 
tajemnicy różańcowej, „to jakby odsłonięcie 
sceny, na której należy skupić uwagę. Słowa 
kierują wyobraźnię i ducha ku temu określo-
nemu wydarzeniu czy momentowi z życia 
Chrystusa” (RVM).
Ojciec Święty w swoim Liście Apostolskim 
„Rosarium Virginis Mariae” daje nam odpo-
wiednie wskazówki, jak rozważać tajemnice 
różańca w połączeniu z Pismem Świętym: 
„Aby dać medytacji podstawy biblijne i więk-
szą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajem-
nicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, 
zależnie od okoliczności, może być krótszy 
albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy 
tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy 
go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo 
Boga, wypowiedziane na dzisiaj i «dla mnie-
»”(RVM).
Różaniec jest szkołą pobożnego życia, życia po 
Bożemu, czyli według nauki Jezusa Chrystusa, 
której uczymy się z kart Pisma Świętego. Jest 
szkołą, w której spotykamy się z najlepszą 
Nauczycielką, którą jest sama Matka naszego 
Zbawiciela. „Przez różaniec lud chrześcijański 
niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się 
wprowadzić w kontemplację piękna oblicza 
Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego mi-
łości. Za pośrednictwem różańca wierzący 
czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako 
wprost z rąk Matki Odkupiciela” (RVM).

Ks. płk Krzysztof Wylężek

Jezusa. (...) Modlitwa Różańcowa jest syntezą 
naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem 
naszej miłości”.
Bł. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał: 
„Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną 
modlitwą”. W swych wystąpieniach często 
do Różańca zachęcał: „Chcę was wezwać 
i zachęcić do coraz gorliwszego odmawiania 
różańca. Sam wyrosłem z tradycji nabożeń-
stwa różańcowego w mojej rodzinnej parafii 
w Wadowicach”. 
Ogromna wartość Różańca polega między 
innymi na tym, że chociaż jest on modlitwą 
maryjną, to jednak całą uwagę modlącego 
skupia na Jezusie Chrystusie. „Różaniec bo-
wiem, choć ma charakter maryjny, jest modli-
twą o sercu chrystologicznym” – napisał bł. 
Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium 
Virginis Mariae”.
Rozważanie tajemnic różańca uczy nas pa-
trzenia oczyma i sercem Maryi na naszego 
Zbawiciela, bo „skupia w sobie głębię całe-
go przesłania ewangelicznego, którego jest 
jakby streszczeniem” (RVM). To w Różańcu 
przeżywamy tajemnice naszego zbawienia, 
całą historię Jezusa – począwszy od Zwiasto-
wania, poprzez Jego ziemskie życie, mękę, 
śmierć i Zmartwychwstanie oraz prawdę 
o niebie. To tu, w tajemnicach różańcowych, 
Maryja staje się naszą Przewodniczką, która 
uczy nas swojego spojrzenia na Jezusa i po-
maga nam w Jego poznaniu. „Maryja żyje 
z oczyma zwróconymi na Chrystusa...” (RVM). 
„Jej szczególnym pragnieniem jest, abyśmy 
nie tylko poznali samą naukę Jezusa, co raczej 
„nauczenie się Jego samego” (RVM)].
Trzeba nam pamiętać, że to Maryja jest tą, 
która uczestniczyła w całym Misterium Zbaw-
czym swego Syna. „Oczy Jej Serca skupiły 
się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwia-
stowania, gdy Go poczęła za sprawą Ducha 
Świętego” (RVM). To Ona wiernie trwała pod 
Krzyżem i przeżywała Jego Śmierć, Zmar-
twychwstanie i Wniebowstąpienie, a potem 
wraz z młodym Kościołem oczekiwała wypeł-
nienia obietnicy Ojca – Zesłania Ducha Świę-
tego. Któż więc może znać bardziej Jezusa niż 
sama Maryja? Dlatego Jan Paweł II pisze: „Ja-
każ nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż 
Maryja? Jeśli ze strony Boga to Duch Święty 
jest wewnętrznym Nauczycielem, który pro-
wadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie (por. 
J 14, 26; 15, 26; 16, 13), wśród istot stwo-
rzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; 
nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas 
w głęboką znajomość Jego misterium” (RVM).
Tajemnice Różańca są więc szkołą, w której 
główną Nauczycielką jest Maryja. „Przecho-
dzić z Maryją przez sceny różańca to jakby 
być w ‚szkole’ Maryi, by czytać Chrystusa, by 

Przyglądając się wielowiekowym dziejom modlitwy różańcowej nie możemy po-
minąć znaków, którymi Boża Opatrzność potwierdza jej ogromną wartość i sku-
teczność. Do tych najbardziej wymownych należą objawienia Matki Bożej, podczas 
których Ona sama odmawiała różaniec.

„Uczyć się Chrystusa od Maryi”
Październik – miesiąc Różańca świętego
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Gospodarz świątyni, proboszcz ks. ppłk Piotr 
Majka powitał głównego celebransa, poczet 
sztandarowy 1. Warszawskiej Brygady Pan-
cernej z Wesołej oraz syna oficera zamor-
dowanego w Katyniu, Pana Piotrowskiego. 
Kapelan podzielił się z parafianami świadec-
twem radości Pana Piotrowskiego, który od 
dziś ma w Kościele skrawek ziemi uświęconej 
m.in. krwią swojego ś.p. Taty. Motocykliści 
biorący udział w Rajdzie Katyńskim przeka-
zali parafii urnę z ziemią z Katynia, która zo-
stała umieszczona pod tablicą.
Msza św. rozpoczęła się od odczytania de-
kretu bp Guzdka o nadaniu tytułu kościołowi 
i zmianie nazwy parafii. Datę odpustu wyzna-
czono na dzień 22 października – liturgiczne 
wspomnienie bł. Jana Pawła II. Św. Andrzej 
Bobola dotychczasowy patron parafii rów-
nież będzie czczony i w jego wspomnienie, 
16 maja, każdy będzie mógł uzyskać odpust.
– Dziś w sposób szczególny cieszymy się 
z nadania imienia tej parafii, której od dziś 
patronuje Jan Paweł II, wielki Polak i wielki 
papież. To za jego wstawiennictwem chcemy 
zanosić wszystko to co najważniejsze w na-
szym życiu – nie tylko w wymiarze prywat-
nym, ale i społecznym. Właśnie Jan Paweł II 
wiele razy uczył nas o tych obowiązkach ja-
kie mamy wobec ojczystej ziemi – podkreślił 
w homilii ks. Wątroba.
Wikariusz generalny biskupa polowego po-
dziękował uczestnikom Rajdu Katyńskiego 
„za świadectwo przekazywania prawdy o na- 

dział. Podkreślił też, że modlitwa na różańcu 
towarzyszyła ostatnim chwilom oficerów za-
mordowanych w Katyniu.
Dzieci, którym towarzyszyli rodzice, odebra-
ły przy ołtarzu poświęcone różańce. Ks. por. 
Tomasz Szefliński przy akompaniamencie 
gitary wraz ze scholą śpiewali: Ave Maryja, 
u Boga nam wypraszaj zdroje łask, by świat 
lepszy był…
– Ten tytuł kościoła był moim marzeniem. 
Cieszę się, że mogło się ono spełnić i może-
my dziś Bogu dziękować za ten dar świątyni, 
w którym czcimy pamięć o papieżu – powie-
dział Naszej Służbie ks. Majka. – Jan Paweł II 
przywracając ordynariat, przywrócił pewną 
normalność, która się wojsku należała. Wie-
my, że rozumiał i kochał wojsko. Dziś może-
my to świętować w tej świątyni, dziękując za 
obecność Kościoła w wojsku – podkreślił.
Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli 
w Wesołej została erygowana 1 lipca 1993 r. 
przez ówczesnego biskupa polowego Sławo-
ja Leszka Głódzia. Do sprawowania czynności 
liturgicznych, tworząc kaplicę, zaadaptowa-
no część budynku administracyjnego, który 
w swojej historii był przed II Wojną Świa-
tową stajnią, a potem magazynem. Parafia 
swoją opieką duszpasterską objęła wówczas 
1. Pułk Zmechanizowany, a obecnie 1. War-
szawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Ko-
ściuszki oraz osiedle rodzin wojskowych na 
Placu Wojska Polskiego w Wesołej.
Prace przy budowie kościoła garnizonowe-
go w Wesołej rozpoczęły się w 2005 roku. 
18 września 2007 roku poświęcony został 
plac. Rok później, 22 października mury po-
wstającej świątyni pobłogosławił biskup Tade-
usz Płoski, ówczesny ordynariusz wojskowy.
Uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego odbyła się 17 czerwca 2009 r. Kamień 
węgielny pod nową świątynię został pobło-
gosławiony przez papieża Benedykta XVI, 
26 maja 2006 r., podczas papieskiej Mszy św. 
sprawowanej na Pl. Piłsudskiego.
Od maja 2010 roku Msze św. odprawiane 
są już murach nowo powstałego kościoła. 
2 października, parafia otrzymała nowego 
patrona, bł. Jana Pawła II.

kes, jes

szej historii i utrwala-
nie pamięci o synach 
polskiego narodu”.  
Niech ta dzisiejsza uro-
czystość, powiedział na 
zakończenie, nauczy 
nas dostrzegać wielkie dary Boże. Nauczy nas 
wdzięczności za dar Jana Pawła II, nauczy nas 
wsłuchiwania się w jego naukę i przełożenia 
jej na nasze życie. Niech ta uroczystość na-
uczy nas też wdzięczności za dar wolności, 
który wyrasta na ofierze życia i męczeństwa 
ofiar Katynia.
– Aby wszystkie dary Boże wydały w naszym 
życiu dobre owoce – życzył ks. Wątroba 
wszystkim uczestnikom Liturgii w Kościele 
Garnizonowym w Wesołej.
Dzieci, które przygotowują się do Pierwszej 
Komunii św., zaniosły w darze ołtarza różance 
jako wyraz postanowienia pokochania modli-
twy do Matki Bożej. Dzieci są katechizowane 
przez siostry Werbistki. Ks. płk Wątroba po-
prosił dzieci, by w modlitwie na różańcu pa-
miętały o ofiarach ludobójstwa Katyńskiego 
i o swojej Ojczyźnie, Polsce. Przypomniał, że 
na różańcu za swoją Ojczyznę modlił się Jan 
Paweł II, wielki Polak i wielki papież. – Błogo-
sławiony Jan Paweł II, mówił ks. płk January 
Wątroba, uczył nas o obowiązkach wobec 
ojczystej ziemi, którą tak ukochał: – Ojczyzna 
jest naszą Matką ziemską. Polska jest Matką 
szczególną, która wiele przecierpiała, dlatego 
ma prawo do miłości szczególnej – powie-

Pierwszy w Warszawie kościół otrzymał 2 października wezwa-
nie bł. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. sprawowanej w kościele 
garnizonowym w Warszawie – Wesołej noszącym do tej pory 
wezwanie św. Andrzeja Boboli, odczytany został dekret bisku-
pa polowego WP Józefa Guzdka o nadaniu tytułu świątyni. We 
Mszy św., którą celebrował wikariusz generalny biskupa polo-
wego, ks. płk January Wątroba uczestniczyli parafianie, żołnie-
rze oraz uczestnicy XI Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

Kościół wojskowy w Wesołej otrzymał imię 
bł. Jana Pawła II

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



5

Pobór alumnów do wojska stanowił jedną 
z najbardziej bolesnych antykościelnych akcji 
podjętych w czasach PRL-u. Inicjując ją, ko-
munistyczne władze nie wahały się złamać 
Porozumienia zawartego między rządem 
a Kościołem w 1950 roku, które stanowiło, że 
„księża po wyświęceniu i zakonnicy po złoże-
niu ślubów nie będą powoływani do czynnej 
służby wojskowej.
Data spotkania nie była przypadkowa. Odby-
wało się w wigilię rocznicy męczeńskiej śmier-
ci ks. Jerzego Popiełuszki, jednego z dawnych 
alumnów-żołnierzy, wtedy, w 1997 roku, kan-
dydata na ołtarze, dziś Błogosławionego. 
Uczestnicy jubileuszowego spotkania przybyli 
z różnych stron Polski.
Było wśród nich czterech biskupów (Sławoj 
Leszek Głódź, Piotr Libera, Adam Odzimek, 
Wojciech Ziemba), liczne grono profesorów 
katolickich uczelni i seminariów duchownych, 
duszpasterze parafialni... Wspólnota żołnier-
skiej służby w jednostkach w Brzegu, Barto-
szycach, Kołobrzegu, Szczecinie-Podjuchach.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego – pełnej 
pamiątek żołnierskiej chwały – Biskup Polowy 
WP, dawny żołnierz, witał ok. 350 kapłanów 

przybyłych na spotkanie, także tych, którzy 
„wybrali inną drogę”, nie ukończyli studiów 
seminaryjnych. Spotkanie zainaugurował ga-
lowy koncert ojczystych i wojskowych pieśni 
i melodii – tych najpiękniejszych – w wykona-
niu Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego 
i chóru Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie.
Potem był Modlin. Zakwaterowanie w żoł-
nierskich izbach, takich niemal jak te, sprzed 
lat. Jesienny wieczór w kręgu pięciu wielkich 

kował kapłanom, dawnym żołnierzom „za 
świadectwo wiary, nadziei i miłości, które 
wytrwale dawali w niezmiernie trudnej, cza-
sem nawet bolesnej rzeczywistości, w jakiej 
się znaleźli służąc w szeregach ówczesnego 
Wojska Polskiego”. 
O tamtej rzeczywistości wrogiej i obcej Ko-
ściołowi, w której przyszło pełnić alumnom 
wojskową służbę mówił w homilii bp Sławoj 
Leszek Głodź: „Rzuceni jak owce między wilki 
wiary ustrzegliśmy, Chrystusa się nie zaparli-
śmy, podążaliśmy przez czas wojskowej służ-
by jego drogami. (...) Przejrzeliśmy istotę ide-
ologicznego, komunistycznego państwa, po-
znaliśmy ludzi związanych z tamtą ideologią, 
z tamtym systemem. Ulegli ideologicznemu 
„zaczadzeniu”. Było wśród nich wielu (...) co 
źle czynili. Ale byli również i tacy, co zasługi-
wali na nasz szacunek, co chcieli służyć dobru 
wspólnemu, a nie ideologicznemu państwu 
– prawdziwi prawi Polacy – oficerowie Woj-
ska Polskiego”.
Po zakończeniu Mszy świętej kolumna ka-
płanów – dawnych żołnierzy i aktualnych 
kapelanów Wojska Polskiego ruszyła ulicami 
Warszawy poprzedzona Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Wojska Polskiego na plac Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, przed Grób Nieznanego 
Żołnierza, na którym złożono kwiaty. Pewnie 
niejednemu z uczestników tamtego spotka-
nia, patrzącemu na Ołtarz Ojczyzny, towarzy-
szyła refleksja, że ta dawna wojskowa służ-
ba – choć niechciana i represyjna – w swym 
najgłębszym wymiarze była przecież służbą 
Bogu i Polsce. Deo et Patriae. 
Dziś, w październiku 2011, dawni alumni-
-żołnierze przybywają, zaproszeni przez ks. 
bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego, na kolejne braterskie spotkanie 
swej wspólnoty, które, tak jak i tamto w 1997 
roku, stanie się „okazją do dziękczynienia 
Bogu za przeżytą próbę kapłańskiego powo-
łania” (ks. bp J. Guzdek). 

 Jędrzej Łukawy

ognisk. Niepowtarzalny smak żołnierskiej 
grochówki. Odnawianie dawnych przyjaźni, 
kontaktów. Wspominki o tamtych wspólnych, 
żołnierskich dniach na trwałe zapisanych 
w pamięci.
O poranku następnego dnia uczestnicy spo-
tkania udali się na warszawski Żoliborz, do 
kościoła pw. Świętego Stanisława Kostki, do 
grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Czekał tam na 
nich ks. Józef kardynał Glemp, Prymas Polski. 
Otoczyli wieńcem kapłańskich serc tamten 
grób, przejmujące świadectwo ceny, jaką za 
wierność Chrystusowi i wartościom ojczystym 
przyszło zapłacić ks. Jerzemu Popiełuszce. 

Kolejny etap jubileuszowego spotkania: sesja 
naukowa w Katedrze Polowej WP. Referaty 
ks. dr. Andrzeja Lesińskiego i dr. hab. Wiesła-
wa J. Wysockiego. 
W kościele Wszystkich Świętych odprawiona 
została uroczysta Eucharystia pod przewo-
dem bp. ełckiego Wojciecha Ziemby. Koncele-
browało ją 253 dawnych alumnów-żołnierzy 
i około 100 kapelanów Wojska Polskiego. Za 
pośrednictwem Sekretariatu Stanu, w spec- 
jalnym liście, Ojciec Święty Jan Paweł II dzię-

To było czternaście lat temu: 17–18 paź-
dziernika 1997 roku. Na zaproszenie ks. 
bp. Sławoja Leszka Głódzia, Biskupa 
Polowego WP, przybyli do Warszawy ka-
płani, którzy w latach 1959–1981, jako 
alumni seminariów diecezjalnych i za-
konnych, pełnili służbę wojskową.

Zwycięska próba kapłańskiego powołania

kował kapłanom, dawnym ż łnierzom ognisk. Niepowtarzalny smak ż łnierskiej 

przybyłych na spotkanie, także tych, któ Kolejny etap jubileuszowego spotkania: sesja 

Pierwsze spotkanie kapłanów – żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
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„Jak kropla wody wrzucona w płonący żar”
 Bp Philippe Barbarin o orędziu Miłosierdzia Bożego

Helena Kowalska w Klembowie i w Ostrówku

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, 
Jezu ufam, Tobie, święta siostro Faustyno 
i błogosławiony Michale Sopoćko módlcie 
się za nami – to dziś koła ratunkowe tak 
wielu ludzi dotkniętych cierpieniem. Miło-
sierdzie Boże – jedyna nadzieja dla świata, 
pogrążonego dziś w morzu cierpień, kłam-
stwa, zbrodni i nieprawości. Nie ma jednak 
takiego ludzkiego dna, takiej ludzkiej nędzy, 
z której bezgraniczna ufność w Boże Miło-
sierdzie nie wydobyłaby człowieka grzesz-
nego… Jeśli tego naprawdę pragnie. To nie 
„kościołkowy frazes”, to żywe doświadczenie 
odzyskanej wolności ducha ogromnych dziś 
rzesz czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy 
za wstawiennictwem św. Faustyny wyprosili 
i nadal wypraszają łaski dla swoich bliskich, 
przyjaciół i wrogów, dla świata całego i dla 
najbardziej zagrożonych Kapłanów. 
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach w dniach 1–5 paździer-
nika 2011 r. odbywał się II Światowy Kon-
gres Bożego Miłosierdzia, gdzie można było 

usłyszeć, jak wielka jest wdzięczność wysłu-
chanych przez św. siostrę Faustynę.
Metropolita Lyonu, kard. Philippe Barbarin 
powiedział pięknie, że Miłosierdzie Boże  
jest” złotą nicią całego pontyfikatu błogo-
sławionego Jana Pawła II”.  
Carolina Forloti z Paragwaju wyznała, że 
postać polskiej świętej przybliżyli mieszkań-
com tego kraju misjonarze z Polski. – Dla 

z Lipszycami, i z poleceniem Pana Jezusa 
w duszy, które usłyszała w łódzkiej Katedrze 
przed Najświętszym Sakramentem. Ks. Dą-
browski wiedział, że Aldona Lipszycowa po-
trzebuje pomocy, bo spodziewa się piątego 
dziecka. Samuel Lipszyc, właściciel modrze-
wiowej willi z przeszklonymi werandami, 
położonej w środku dębowego lasu, nazy-
wanej w okolicy Dziecinnym Dworem, był 
Żydem, który się ochrzcił żeniąc się z kato-
liczką. W domu Lipszyców Helena Kowalska 
pracowała jako służąca. Ta uboga wiejska 
dziewczyna, która ukończyła zaledwie czte-
ry klasy szkoły powszechnej, bez szemrania 
wiozła zarobione u Lipszyców pieniądze 
jako wyprawkę – bilet wstępu do klasztoru 
na Żytniej w Warszawie. To też jeden z ry-
sów rodzącej się świętości – wolność ducha 
od przywiązania do dóbr doczesnych. Tak 
o tym mówił w słowie skierowanym do die-
cezjan Abp Henryk Hoser przed poświęce-
niem domu w Ostrówku: – Co miesiąc wiozła 
do klasztoru ciężko zarobione grosze: około 
60 przedwojennych złotych polskich. Czyniła 
to z pokorą, bez buntu, bez narzekania, że 
jej za ciężko, że to niesprawiedliwe. Znając 
wartość pracy rozumiała, iż potrzebny jest 
własny wkład w utrzymanie zakonnej wspól-
noty. Dowodziła prawdziwości swego powo-
łania do materialnej solidarności. Okazywała 
też posłuszeństwo przełożonym zakonnym, 
choć jeszcze nie była do niego zobowiąza-
na. Rozumiała, że posłuszeństwo, to cecha 
Chrystusa, posłusznego aż do śmierci (por. 
Flp 2, 8)…
Dzieci Lipszyców przepadały za swoją nową 
opiekunką. – Naszą kochaną Helę kochaliśmy 
bardzo, wspomina jedna z córek Lipszyców, 
Maria. – Choć byliśmy kłopotliwi i na ogół 
mało ulegli, to jej byliśmy posłuszni. Nie dla-
tego, żeśmy się jej bali, ale za nic na świecie, 
nie chcieliśmy jej sprawić przykrości.
Helenka wzrastała w domu pełnym dzieci, 
w ubogiej rodzinie w Głogowcu; miała sied-
mioro młodszego rodzeństwa. Była dziew-
czynką, która nie potrafiła przejść obojętnie 
wobec żadnej ludzkiej krzywdy. Raz prze-
brała się za żebraczkę i zebrane datki od-
dała proboszczowi ze Świnic Warckich dla 
biednych. Rodzeństwo czasem dokuczało 
jej nazywając „litościwą babą”, gdy matka 
stawiała ją za wzór.
Pani Aldona Lipszycowa tak zapamiętała 
swoją służącą, którą zresztą traktowała jak 
członka rodziny: – Pamiętam jej zdrowy, ra- 
dosny śmiech. Śpiewała dużo i mnie jej oso-
ba kojarzy się z pieśnią, którą najczęściej 
śpiewała, i której się od niej nauczyłam „Je-
zusa ukrytego”. Teraz, gdy dowiedziałam się 
o jej drodze, zrozumiałam, że ta pieśń była 
całą treścią jej życia.
Gdy po roku opuszczała modrzewiowy 
dworek Lipszyców, jego mieszkańcom trud-

mnie Polska jest ziemią świętych. W Para-
gwaju bardzo kochamy wasz kraj za przy-
wiązanie do wiary, za to, co dajecie światu. 
Sportowiec z Francji Frederic Buttigier mówi 
o wpływie lektury „Dzienniczka” św. siostry 
Faustyny na swoje nawrócenie: – Zafascyno-
wało mnie życie świętej Faustyny. Ona jest 
jak rycerz Chrystusa o szczerym spojrze-
niu, niezrównanej etyce i ogromnej odwa-
dze – mówi. David ze wspólnoty Cenacolo 
z USA powiedział: – Dzięki siostrze Faustynie 
doświadczyłem tego miłosierdzia. Wiem, że 
Bóg mnie kocha, wybacza mi, podnosi mnie 
z każdego upadku – mówi (Nasz Dziennik 
4.10.2011).

Rozśpiewana, roześmiana

Znad ołtarza polowego w Klembowie na 
osiem tysięcy wiernych, którzy tu przybyli 
24 września 2011 r., spogląda uśmiechnięta 
dziewiętnastoletnia dziewczyna z grubym 
rudym warkoczem. Obok portretu słowa: 

„Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie; oto 
idę na podbój dusz”. Tak wyglądała Helenka 
Kowalska, przyszła polska święta Faustyna, 
która w 1924 roku zapukała do drzwi mo-
drzewiowej willii rodziny Aldony i Samuela 
Lipszyców w Ostrówku, oddalonego o 5 km 
od Klembowa. Do tej rodziny Helena Kowal-
ska trafiła z listem polecającym od księdza 
Jakuba Dąbrowskiego, zaprzyjaźnionego 

– Kochamy św. Faustynę – tak ludzie przyjeżdżający do Łagiewnik z całego świata 
reagują na widok naszego habitu, powiedziała w rozmowie dla „Naszego Dzien-
nika” siostra Elżbieta Siepak. Każda siostra, która nosi ten habit, jest dla nich jak 
św. Faustyna, dodaje. Święta siostra Faustyna, Apostołka Miłosierdzia Bożego, któ-
rej wspomnienie Kościół obchodzi 5 października (rocznica śmierci rocznicą naro-
dzin dla nieba) to dziś najbardziej rozpoznawalna polska święta. A jej „Dzienni-
czek”, choć światowe media o tym milczą, jest największym bestsellerem wydaw-
niczym na świecie. 

Rozpoczyna się Msza św. przed kościołem w Klembowie, 24 września 2011 r.
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no się było z nią rozstać. „Nigdy was nie za-
pomnę” – powiedziała Helena na odchodne 
i te słowa przypomniała sobie Aldona Lip-
szycowa po latach. Faustyna pamiętała o jej 
dzieciach już w niebie (zmarła 5 październi-
ka 1938 r. w wieku 33 lat). Wszystkie prze-
żyły holocaust.

Poślubiona w Klembowie

Na pięknie odnowionym klasycystycznym 
frontonie parafii w Klembowie medalion 
z wizerunkiem Heleny Kowalskiej, świętej 
parafianki, która modliła się w tym kościele 
przez rok (1924–1925). We wnętrzu świąty-
ni witraż św. Faustyny. A po prawej stronie 
portret dobroczyńcy klembowskiej parafii, 
generała Franciszka Żymirskiego, uczestnika 
powstań narodowych. To on, dziedzic oko-
licznych dóbr wybudował ten murowany 
kościół w latach 1823–29.
Z Ostrówka Helena Kowalska szła pieszo 
5 kilometrów do Klembowa, by spotkać ze 
swoim jedynym Oblubieńcem, Panem Jezu-
sem.
Wspominając ten rok dojrzewania powołania 
zakonnego, św. Faustyna napisała w „Dzien-

niczku”: – Bóg napełnił duszę moją światłem 
wewnętrznym głębszego poznania Go, jako 
najwyższego dobra i piękna. Poznałam, jak 
bardzo Bóg mnie miłuje. Przedwieczna jest 
miłość Jego ku mnie. Było to w czasie nie-
szporów – w prostych słowach, które pły-

nęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej 
czystości. Od tej chwili czułam większą zaży-
łość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej 
chwili uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie 
zawsze przestawałam z Jezusem…

* * *

Na uroczystościach w Klembowie Ordynariat 
Polowy reprezentował ks. płk Sławomir Żar-
ski. Mszy św. w otoczeniu biskupów polskich 
przewodniczył przewodniczący papieskiej 
Rady Cor Unum Kardynał Robert Sarah.
Po Mszy św. przy ołtarzu polowym w Klem-
bowie, 24 września 2011 r., 87. lat później 
wielotysięczny tłum pielgrzymów z relikwia-
mi św. Faustyny wyruszył tą samą drogą, 
którą wracała z kościoła Helena Kowalska, do 
domu w Ostrówku. W Godzinie Miłosierdzia, 
o 15. Abp Henryk Hoser poświęcił dom, który 
odtąd będzie służył wszystkim, którzy zapra-
gną duchowo wzrastać.

Biały modrzewiowy dworek, gdzie każdy za-
kątek jeszcze oddycha obecnością przyszłej 
świętej, zaprasza wszystkich, by zanurzyli 
swoje zbolałe dusze w niezgłębionym Miło-
sierdziu Bożym.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Kuchnia w domu Lipszyców w Ostrówku, gdzie służyła Helena Kowalska
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Do innego kleryka-żołnierza zadzwonił po 
latach oficer i podziękował, że ten wytrwał 
w kapłaństwie, że był wówczas czytelnym 
świadkiem Chrystusa. Niektórzy byli klerycy-
-żołnierze wrócili do wojska, które otworzyło 
po latach bramy koszar dla Chrystusa, jako 
kapelani wojskowi. Są też kapelanami Policji, 
których opieką duchową obejmują kolejni bi-
skupi polowi. Klerycy-żołnierze byli w tamtym 
ateizowanym przymusowo wojsku forpocztą 
wojska prawdziwie polskiego, zjednoczone-
go z Narodem i Kościołem, z jego Pasterzami 
– Prymasem Wyszyńskim i Papieżami – Janem 
XXIII, Pawłem VI, Janem Pawłem I i Janem 
Pawłem II. Na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 r., 
w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski, odbył się proroczy dialog. Jan Pa-
weł II przeczytał tylko jeden transparent: 

„Alumni-żołnierze w jedności z Ojcem Świę-
tym”. – Ojciec święty w jedności z alumna-
mi-żołnierzami, odpowiedział Jan Paweł II. 
To prawda, od ówczesnych wojskowych do-
wódców klerycy żołnierze dostali przepustki 
na to pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II 
na jasnogórskich błoniach, ale już zabronili 
oni klerykom występowania w mundurach 
wojskowych. 
Na spotkaniach z Janem Pawłem w czasie 
pielgrzymek do Ojczyzny w 1979 r., w 1983 r. 
w 1987 r. było wielu wojskowych z rodzi-
nami. Po cywilnemu. Ten wojskowy kościół 
katakumbowy płacił swoją większą lub 
mniejszą cenę za wierność. Byli i tacy, którzy 

rążowie, podoficerowie, chorążowie, młodsi 
i starsi oficerowie. Gdy w latach 60. śp. ks. 
Tadeusz Uszyński był studentem w Paryżu, 
uczestniczył w pielgrzymce do Lourdes i wów-
czas z żalem odkrył, że wśród międzynarodo-
wej wspólnoty żołnierskiej nie ma polskiego 
munduru: – Wróciłem do Cudownej Groty, 
wspominał, ukląkłem i zacząłem się modlić 
do Maryi Niepokalanej, by sprawiła, aby do 
Lourdes zawitali także i żołnierze w polskich 
mundurach. Trzydzieści lat później ks. Uszyń-
ski ukląkł po raz drugi, już w otoczeniu żołnie-
rzy w polskich mundurach: „Maryjo, Królowo 
Polski, Niepokalana. Ty wszystko możesz wy-
prosić u Twego Syna. Spraw, by żołnierz polski 
był zawsze Tobie wierny.” 
Tak wyglądała duchowa logistyka, choć tak 
mało spektakularna, przygotowań do histo-
rycznego spotkania Wojska Polskiego z Ja-
nem Pawłem II 2 czerwca 1991 r.

My chcemy Boga w Wojsku…

W zewnętrznym wojskowym wymiarze 
przygotowania te określone zostały kryp-
tonimem „Perła 1”. Rozpoczęły się już 
w lutym 1991 r. Biskup Sławoj Leszek Głódź 
i ks. Tadeusz Dłubacz (obaj byli klerycy-żoł-
nierze) spotykali się na roboczych naradach 
z wojskowymi różnych rang i specjalności. 
Po latach niektórzy wspominali, że nie od 
razu podzielali entuzjazm Biskupa Generała: 
– Zobaczycie, panowie, nastanie normalność, 
kapelani pójdą do koszar, a rodziny wojsko-
we do kościołów garnizonowych. Nastała, 
choć „normalność” Kościoła od dwóch tysię-
cy lat to nie marsz szerokim wymoszczonym 
gościńcem, lecz wąską i stromą ścieżką.
Jechali z różnych krańców Polski na to ze-
grzyńskie lotnisko pod Koszalinem nieraz 
po 18. godzin. Samochodami osobowymi 
z rodzinami, włączeni w kolumny wolno su-
nących wojskowych wozów. Aura był pokut-
na, bo przecież tyle sumień zabrudzonych, 
czekających na wielką łaskę Miłosierdzia Bo-
żego. Na nocnym czuwaniu z 1 na 2 czerwca 
temperatura spadła poniżej zera. Przenikli-
wy chłód, porywisty wiatr, zziębnięte palce 
przesuwały paciorki różańca. Kapelani w tę 
mroźną noc wysłuchiwali spowiedzi. Modli-
twa, na przemian z pieśniami religijnymi i pa-
triotycznymi. Czekali w sile 40 tysięcy wojska. 
Poranek wstał słoneczny. Gdy biała postać 
Namiestnika Chrystusowego w papamobile 
przejeżdżała o godz. 8.20 przed wyprężony-
mi jak struna żołnierzami Kompanii Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego, echo poniosło 
słowa Pieśni, która wyrażała tęsknotę tylu 
wojskowych dusz: „My chcemy Boga, Panno 
Święta!”. Czy znali ten ojców naszych głos, 
zapisany w ostatniej, tak rzadko dziś śpie-
wanej zwrotce tej pieśni: My chcemy Boga 
w wojsku, w sądzie,/W rozkazach królów, 
w księgach praw,/W służbie na morzu i na lą-
dzie, Spraw to, Maryjo! Spraw, o spraw!?.. 

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście (cz. 1)

zostali wyrzuceni z wojska za udział w pa-
pieskiej pielgrzymce w 1983 r. 
To spotkanie na lotnisku w Zegrzu Pomor-
skim, 2 czerwca 1991 r., spotkanie w wolno-
ści, pierwsze z dumnie podniesioną przyłbicą, 
okupione więc było cierpieniami i modlitwą 
wielu bezimiennych do dziś cichych współ-
pracowników Chrystusowego Krzyża.
I właśnie dlatego 8 czerwca 1991 r. Jan 
Paweł II w Teatrze Wielkim mógł nazwać 
to spotkanie z Wojskiem Polskim rezurek-
cyjnym odkryciem. Nie ma rezurekcji bez 
krzyża. On, syn polskiego oficera, duchowy 
dziedzic św. Stanisława Biskupa i Wojciecha, 
Kardynała Sapiehy, Prymasa Hlonda i Pryma-
sa Wyszyńskiego i tylu innych, dobrze o tym 
wiedział, bo tą prawdą po prostu żył. Czy 
mogło zabraknąć pod tym krzyżem – klu-

czem do rezurekcji ducha – Maryi – Hetman-
ki żołnierskich serc od czasu ochrzczonych 
Mieszkowych wojów?
Ten pamiętny czerwiec 1991 roku, czerwiec 
rezurekcyjnego spotkania Wojska Polskiego 
z Piotrem naszych czasów, poprzedziła 
skromna majowa pielgrzymka do Niepoka-
lanej w Lourdes. Na prośbę Biskupa Polowe-
go, Sławoja Leszka Głódzia, nominowanego 
21 stycznia 1991 r. przez Jana Pawła II, ks. pra-
łat Tadeusz Uszyński przewodniczy 90. osobo-
wej XXXIII Międzynarodowej Pielgrzymce Żoł-
nierzy do Lourdes, w której po raz pierwszy 
uczestniczą polscy żołnierze. Są wśród nich 
żołnierze służby zasadniczej, kadeci, podcho-

Pierwsze spotkanie Ojca świętego Jana Pawła II z Wojskiem Polskim „przygotowali” 
oni – Ksiądz Jerzy Popiełuszko i inni. Klerycy-żołnierze. I to przygotowali w tym naj-
głębszym, bo ewangelicznym sensie. Znosząc mężnie krzyż upokorzeń, oszczerstw, 
intryg, nękania fizycznego, zgotowanych im przez ówczesnych dowódców wojsko-
wych w jednostkach kleryckich od Szczecina-Podjuch po Brzeg i Bartoszyce. Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko po zakończeniu służby zasadniczej w specjalnej (represyjnej) jed-
nostce kleryckiej w Bartoszycach, wraz z innymi kolegami wysłał do swego byłego 
dowódcy wojskowego – prześladowcy kartkę z życzeniami i opłatek na Boże Narodze-
nie. Zwyciężali zło dobrem.

Jan Paweł II do Wojska Polskiego:

Spotkanie Jana Pawła II z wojskowymi pod Katedrą Polową, 11czerwca 1999 r.
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Z papieskiego ołtarza, wzniesionego ręka-
mi saperów, patrzyła na nich z miłością Ta, 
która wszystko rozumie. Ta sama, przed 
którą może jako mali chłopcy klękali kiedyś 
w rodzinnych domach do pacierza. Zanim 
przyszli ci, którzy wyrwali ją z serca na dłu-
gie lata?.. Jan Paweł II na wszystkich popa-
trzył z miłością. I przypomniał to, czym żyli 
ich ojcowie i dziadowie, Miłością do Boga 
i Ojczyzny. – Służba wojskowa jest nie tylko 
zawodem. Musi być wewnętrznym nakazem 
sumienia, nakazem serca, mówił.
Jest takie wzruszające zdjęcie z tamtych dni: 
Jan Paweł II pochyla się nad parą przedszko-
laków z Rosnowa – Martą i Jakubem. Kubuś 
w za dużej czapce kapitańskiej. Po 10 latach, 
gdy Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź, 
święcił tablicę upamiętniającą pierwsze spo-
tkanie Jana Pawła II z Wojskiem Polskim, 
Marta i Jakub jako nastolatki witali Biskupa 
Polowego. Tak wspominają tamten moment: 
– „Kiedy wręczaliśmy mu bukiet, uśmiech-
nął się i powiedział, że jestem kapitanem, 
a Marta kapitanką. Podarował nam różańce 
i pobłogosławił. Pięć lat po tej wizycie Jana 
Pawła II w Zegrzu Pomorskim, dowódca JW. 
Zbigniew Bielewicz wyjechał do Watykanu na 
spotkanie z Ojcem świętym. To właśnie przez 
niego Papież podarował nam upominki. Byli-
śmy wzruszeni, że tak zapracowany i zajęty 
człowiek pamiętał o dwójce małych dzieci, 
które witały go podczas tej pielgrzymki”.
Kapelani wojskowi wrócili do koszar, niosąc 
złaknionym żołnierzom, oficerom, genera-
łom i ich rodzinom pokój serca i Chleb Ży-
cia. Runął mur, „jakim usiłowano oddzielić 
wojsko od społeczeństwa” (Jan Paweł II, 
Zegrze Pomorskie). I tak jak jasnogórskie 
konfesjonały są świadkami wielu powrotów 
Polaków z dalekich dróg, tak i konfesjonały 
wojskowych kaplic i kościołów kryją tajem-
nice skruszonych serc bijących pod mun-
durem. Przychodziła przecież do koszar tak 
ukochana przez Jana Pawła II Fatimska Pani 
(1996 r.), wzywając do zrzucenia ciężaru win 
przez pokutę i różaniec. Hetmanka Żołnierza 
Polskiego w jasnogórskiej Ikonie zapraszała: 
Zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie 
(pierwsze misje święte w Ordynariacie Polo-

wym). A wreszcie ruszył do wojskowych gar-
nizonów Obraz Jezusa Miłosiernego z prze- 
bitym przez żołnierza rzymskiego i kochają-
cym bezwarunkowo sercem (obraz poświę-
cony już przez Benedykta XVI). 

Tak czuwa żołnierz

Ta pierwsza fala miłości z Pomorza, poru-
szyła następne. Wojskowi ruszyli w stronę 
Watykanu – by odpowiedzieć Ojcu Święte-
mu. Przyjeżdżali wysocy rangą i szeregowi, 
z Biskupem Polowym Sławojem Leszkiem Głó-
dziem i z księżmi kapelanami. Z okazji rocznic 
okręgów wojskowych, z okazji jubileuszów 
wspólnot parafialnych, z okazji… Każda była 
dobra, by znowu poczuć ciepło jego dłoni, by 
spojrzeć w te dobre, uważne oczy.
21 stycznia 1994 r., w trzecią rocznicę no-
minacji na Biskupa Polowego Sławoj Leszek 
Głódź z dumą wręczał Janowi Pawłowi II 
nowy, pierwszy „Modlitewnik Żołnierski”. 
Chyba żadna inna publikacja nie wzbudziła 

takich ataków medialnych jak ta skromna 
książeczka do nabożeństwa, opracowana 
przez śp. ks. Tadeusza Dłubacza i śp. genera-
ła Kazimierza Tomaszewskiego. Tylko rzeczy 
cenne i wartościowe duch świata atakuje 
albo… przemilcza. 
To kolejne spotkanie z Janem Pawłem II, na 
które stawili się wojskowi, odbyło się 22 maja 
1995 r. na Wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie. 
Wśród 250. tysiącznego tłumu, tak rozpo-
znawalni byli „wojskowi górale” – Podhalań-
czycy. Usłyszeliśmy wtedy wszyscy: „Dzisiaj, 
kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia 
społecznego i państwowego, pamiętajcie, 
że zależy on przede wszystkim od tego, jaki 
będzie człowiek – jakie będzie jego sumie-
nie”. We wspomnienie św. siostry Faustyny, 
Apostołki Miłosierdzia, 5 października 1996 r. 
Ojciec Święty Jan Paweł II święci przywiezio-
ne przez Biskupa Polowego Sławoja Leszka 
Głódzia kamienie węgielne pod budowę 
4. Kościołów garnizonowych: w Zegrzu pod 
Warszawą (Matki Boskiej Fatimskiej), w Pile 9 
(św. Floriana), w Świętoszowie (św. Floriana), 
w Wędrzynie (św. Sebastiana). 
W wigilię Święta Niepodległości, 10 listopa-
da 1996 r. przedstawiciele Wojska Polskiego 
i władz państwowych uczcili Ojca św. Jana 
Pawła II pamiątką szczególną. Był przecież 
jednym z Ojców naszego wybijania się na 
Niepodległość po 1989 r. Z okazji złotego ju-
bileuszu (50. lecia) święceń kapłańskich Woj-
sko Polskie ufundowało Pasterzowi Kościoła 
popiersie i tablicę, wmurowane na fronto-
nie Katedry Polowej. W homilii podczas tej 
uroczystości Nuncjusz Apostolski, Abp Józef 
Kowalczyk przypomniał znaczące słowa Jana 
Pawła II z 1979 r., definiujące postawę praw-
dziwego chrześcijanina: „Być chrześcijaninem 
– to znaczy czuwać. Tak czuwa żołnierz na 
straży albo jak czuwa matka przy dziecku”. 
cdn…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
*  Drugą część materiału o spotkaniach Woj-

ska Polskiego z Janem Pawłem II opubliku-
jemy w kolejnym nr. „Naszej Służby”Pożegnanie z Ojczyzną, 2002 r.

Zawsze cieszył się młodymi. Młode Orlęta z Liceum Lotniczego w Dęblinie z Janem Pawłem II
na pl. św. Piotra.
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Polska przetrwała dzięki Wam

– Skoro siła zła jest tak potężna, dobro musi 
się organizować – mówił w homilii bp Guz-
dek. Ordynariusz przywołał postać św. Win-
centego a Paulo, jako przykład świętego, 
który potrafił zaufać w Bogu oraz posiadł 
umiejętność organizowania ludzi wokół do-
brych dzieł. – Podobnie myśleli i postępowa-
li nasi ojcowie 72. lata temu. Widząc klęskę 
militarną państwa polskiego, 27 września 
1939 roku podjęli decyzję o tworzeniu kon-
spiracyjnych struktur wojskowych i cywil-
nych – powiedział.
Zwracając się do młodzieży obecnej na Mszy 
św. bp Guzdek zwrócił uwagę, na daleko-
wzroczność twórców PPP, którzy zadbali 
o edukację dzieci i młodzieży. – Myśleli 
o przyszłej kadrze po odzyskaniu niepod-
ległości. To była armia ludzi, którzy podjęli 
kontynuację tego, co zostało przerwane 
w 1939 roku – powiedział. Podkreślił heroizm 
twórców PPP oraz pokolenia, które podjęło 
walkę z okupantem. – Chcemy uświadomić 
młodym, że dzięki Waszemu poświęceniu 
możliwa była przyszłość Ojczyzny i narodu, 
która ostatecznie wybiła się na niepodległość 
po przemianach w 1989 roku – powiedział.
Na koniec bp Guzdek zwrócił się z apelem 
o jedność i wspólne budowanie przyszłości 
Ojczyzny. – Nigdy osobno, nigdy przeciw so-
bie. Jedną mamy Matkę-Ojczyznę i powinni-
śmy gromadzić się wokół nadrzędnego celu, 
jakim jest jej rozwój – podkreślił.
Wraz z bp Guzdkiem Mszę św. koncelebro-
wali ks. inf. Lucjan Święczkowski oraz ks. 
Rafał Łaskawski, duszpasterz harcerzy archi-
diecezji warszawskiej.
Do Katedry przybyły liczne poczty sztan-
darowe, obecni byli kombatanci i weterani 
II wojny światowej, członkowie Światowego 

Związku Żołnierzy AK, Związku Powstańców 
Warszawy, Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz młodzież warszaw-
skich szkół. Wspólnie modlili się przedstawi-
ciele wojska, stołecznych władz miejskich.
Przed błogosławieństwem bp Guzdek 
jeszcze raz zwrócił się z apelem o dbanie 
o struktury państwa oraz jedność. – Czło-
wiek jest istotą społeczną, potrzebuje struk-

tur państwowych. Jeżeli ktoś je niszczy, jeżeli 
nie szanuje to działa na niekorzyść narodu 
i państwa. Wspomnienie PPP jest nam bar-
dzo potrzebne byśmy odkryli jak niezwykle 
ważną rolę odegrały struktury państwowe, 
wojskowe i cywilne, żeby Polska nie zginęła 
– powiedział.

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 27 września w Katedrze Polowej WP 
Mszy św. w 72. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). W ho-
milii bp Guzdek wskazał na postać św. Wincentego a Paulo, patrona dnia i wezwał 
do wspólnego budowania lepszej przyszłości Ojczyzny.

Po południu pod pomnikami Grota Rowec-
kiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego 
odbyły się dalsze uroczystości rocznicowe.
Za Polskie Państwo Podziemne uznaje się 
istniejące w latach 1939-45 konspiracyjne 
instytucje administracji państwowej, struk-
tury polityczne oraz siły zbrojne, utworzo-
ne na obszarze okupowanej Polski, z upo- 
ważnienia rządu RP na uchodźstwie. Za 
moment utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego uważa się założenie przez 
generała Michała Tokarzewskiego-Karasze-
wicza konspiracyjnej organizacji o nazwie 
Służba Zwycięstwu Polski. Zawiązano ją 

w nocy z 26 na 27 września 1939 roku tuż 
przed kapitulacją Warszawy. Polskie Pań-
stwo Podziemne było fenomenem w skali 
europejskiej.
Pion cywilny PPP stworzył całą sieć admi-
nistracji której podlegało sądownictwo, 
edukacja i szeroka działalność wydawnicza. 
W Warszawie przebywał w ukryciu Dele-
gat Rządu na Kraj w randze wicepremiera. 
Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, 
oświaty, sądownictwa i polityki.
Istniały czasopisma polityczne, wojskowe, 
literackie, kobiece, humorystyczne. W pod-
ziemnych drukarniach wydawano też książki. 
Przez całą okupację działały tajne komplety, 
tzn. podziemne szkoły. Tajna Organizacja 
Nauczycielska zapewniała im kadrę oraz 
przygotowywała i rozprowadzała podręczni-
ki. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa 
utworzono prawie 2 tysiące szkół średnich. 
W czasie wojny podziemne wyższe uczelnie 
wykształciły 10 tys. polonistów, historyków, 
matematyków i lekarzy.
Najważniejszymi zadaniami pionu cywil-
nego było utrzymanie ciągłości instytucji 
państwowych oraz zapewnienie funkcjono-
wania państwu i ewentualne przygotowanie 
do przejęcia władzy po zakończeniu działań 
wojennych.
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 21 grudnia 
1903 roku w Chonia-
kowie na Wołyniu, jako 
syn Wawrzyńca i Teresy 
z Kotołowskich.
Po ukończeniu gimna-

zjum w Ostrogu wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Łucku. 10 lutego 1929 roku w 
Łucku został wyświęcony na kapłana przez 
biskupa łuckiego Adolfa Szelążka. Po otrzy-
maniu święceń kapłańskich rozpoczął pracę 
jako wikariusz w Kowlu. W 1932 roku został 
wikariuszem i katechetą w Korcu, a w 1938 
roku w Horochowie.
We wrześniu 1939 roku po zajęciu Woły-
nia przez armię sowiecką dotarł do Lublina. 
W październiku 1939 roku rozpoczął działal-
ność konspiracyjną w Korpusie Obrońców Pol-
ski. Ukrywał się pod przybranym nazwiskiem 
Antoni Kaliński. W 1940 roku, po areszto-
waniu komendanta lubelskiego okręgu KOP, 
Wincentego Staniszewskiego musiał uciekać z 
Lublina. W 1942 roku powrócił i objął funkcję 
dziekana Okręgu AK Lublin. Pod koniec 1943 
roku został awansowany na stopień starszego 
kapelana czasu wojny. Był związany z kościo-
łem powizytkowskim oraz z kościołem OO. Je-
zuitów w Lublinie. Pod koniec 1944 roku, gdy 

NKWD aresztowało dowództwo lubelskiego 
Okręgu AK podjął próbę jego odtworzenia. W 
nowej komendzie Okręgu został szefem od-
działu organizacyjnego. W styczniu 1945 roku 
awansowany na stopień dziekana. Od wrze-
śnia 1945 roku działał w WiN.
„Za całokształt służby bojowej w okresie kon-
spiracji, poświęcenie i wyróżniające się mę-
stwo przy organizacji i pełnieniu służby dusz-
pasterskiej w okresie walk Armii Krajowej, 
odznaczony został w dn. 1.I.1945 r. przez 
Dowódcę Armii Krajowej” Orderem Virtuti 
Militari V klasy numer 13234. Odznaczony 
również Krzyżem Walecznych, Złotym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami i Medalem Wojska.
W grudniu 1945 roku wyjechał do diecezji 
warmińskiej. Pracował jako referent admini-
stracyjny w Kurii Diecezjalnej. Od 20 paździer-
nika 1948 roku był konsultorem diecezjalnym. 
27 maja 1950 roku, postanowieniem Wojsko-
wej Prokuratury Rejonowej w Olsztynie został 
aresztowany. Oskarżono go „o dążenie do 
zmiany przemocą ustroju Państwa”. W cza-
sie śledztwa był torturowany. Zarzucano mu 
również nieujawnienie się i używanie doku-
mentów na fałszywe nazwisko. Kolejnym 
zarzutem było rozdawanie przeterminowa-
nych lekarstw, gdyż przed aresztowaniem 

Ks. Aleksander Iwanicki (1903-1980) – kapłan diecezji łuckiej 
i warmińskiej, dziekan Lubelskiego Okręgu AK, ps. „Achilles”

zajmował się w Caritas diecezji warmińskiej 
dostarczaniem leków do aptek. Zwolniony 
z więzienia 8 lutego 1951 roku w bardzo złym 
stanie fizycznym. 28 lipca 1951 roku został 
kanonikiem kapituły warmińskiej. 28 sierp-
nia 1951 roku został wicekanclerzem Kurii 
Biskupiej w Olsztynie, a 23 lipca 1952 roku 
kanclerzem. W początkach 1953 roku władze 
wojewódzkie w Olsztynie zażądały opuszcze-
nia przez niego diecezji. 14 marca 1953 roku 
otrzymał od wikariusza kapitulnego diecezji 
warmińskiej, ks. Wojciecha Zinka, urlop na 
czas nieokreślony. Wyjechał do diecezji lubel-
skiej. Pracował w parafiach w Krężnicy Jarej 
i Zemborzycach koło Lublina, a od 1955 roku 
w Pawłowie koło Chełma. Do diecezji mógł 
wrócić dopiero pod koniec 1956 roku. 22 grud- 
nia 1956 roku został administratorem parafii 
Św. Wojciecha w Elblągu.
W 1961 roku Wydział do Spraw Wyznań w Olsz-
tynie nie wyraził zgody na objęcie przez niego 
parafii Św. Jakuba w tym mieście ze względu 
na to, „że działalność księdza na terenie woje-
wództwa olsztyńskiego i gdańskiego świadczy 
o nielojalnym stosunku do państwa”.
Zmarł 28 maja 1980 roku w Elblągu. Spoczy-
wa na cmentarzu Dębica w Elblągu.

Bogusław Szwedo

„Skompromitować pa-
pieża” to tytuł książki, 
która niedawno trafi-

ła do księgarń w całym kraju. Inspiracją 
do jej powstania była praca nad reporta-
żem telewizyjnym „Pamiętnik”, realizo-
wanego dla redakcji Superwizjera stacji 
TVN. Reportaż został wyemitowany na 
antenie i zdobył nominację do nagrody 
Grand Press. Dwaj dziennikarze Piotr Lit-
ka i Grzegorz Głuszak demaskują w nim 
nieudaną próbę prowokacji wymierzo-
nej w Jana Pawła II. Książka stanowi 
rozszerzenie i uzupełnienie materiału 
zawartego w reportażu, gdyż jak sami 
podkreślają, wiele wątków udało się 
rozszerzyć dopiero po emisji programu.

Głównym tematem książki jest opis prowoka-
cji wymierzonej w Jana Pawła II. Grupą esbe-
ków z Warszawy dowodził Grzegorz Piotrow-
ski, późniejszy porywacz i zabójca ks. Jerzego 
Popiełuszki. Według jego zeznań w jednym 

Skompromitować papieża
– zapis dziennikarskiego śledztwa

z krakowskich hoteli planowano nakręcenie 
dwuznacznego w wymowie filmu z udziałem 
Ireny Kinaszewskiej, współpracownicy Tygodni-
ka Powszechnego, wspominającej swoją znajo-
mość z kardynałem Wojtyłą. Drugim wątkiem 
prowokacji miało być podrzucenie do mieszka-
nia ks. Andrzeja Bardeckiego, przyjaciela Karo-
la Wojtyły, sfałszowanego pamiętnika, którego 
autorką miała być Irena Kinaszewska. Prowoka-
cja miała być swego rodzaju szantażem wobec 
Ojca świętego i jak autorzy piszą we wstępie 
doprowadzić do świadomości Papieża myśli, że 
„my wiemy, że on wie, że my wiemy”.
Obok licznie zaprezentowanych dokumentów 
pojawiają się w książce rozmowy z wysokimi 
rangą funkcjonariuszami SB. Autorom udał się 
dotrzeć m.in. do gen. Czesława Kiszczaka i gen. 
Władysława Ciastonia, dzielących się swoimi 
wspomnieniami z tego okresu. Z lektury tych 
rozmów wyłania się obraz mrocznych postaci 
kierujących resortami siłowymi PRL.
Autorzy wierzą w inteligencję czytelnika i sta-
rają się, by sam wyciągał wnioski. Nowoczesny 
język, interesujące detale z funkcjonowania 

dawnych służb specjalnych mogą zaintereso-
wać ludzi młodych, zafascynowanych historią 
Polski Ludowej. Książka jest ilustrowana zdję-
ciami dokumentów Służby Bezpieczeństwa 
oraz fotografiami pochodzącymi zarówno 
z archiwów instytucji, jak i osób prywat-
nych. Zaprezentowane zostały między innymi 
schematy i zdjęcia podsłuchów zakładanych 
w gniazdkach elektrycznych.
Twórcom książki zależało, nie tylko na rzetel-
ności historycznej i reporterskiej, ale także na 
ciekawej lekturze. Obiektywizm i jasno pro-
wadzony wywód śledczy sprawiają, że książkę 
czyta się z przyjemnością i może ona stanowić 
ciekawe uzupełnienie do wiedzy o działalności 
Wydziału IV SB. 
Książkę ukazała się nakładem Wydawnictwa 
św. Stanisława BM.

„Skompromitować papieża. Nieznane fakty i do- 
kumenty dotyczące Jana Pawła II”, Piotr Litka, 
Grzegorz Głuszak, Wydawnictwo św. Stanisława 
BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2011.

Krzysztof Stępkowski

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Każdego roku, we wrześniu, policjanci pielgrzymują do ja-
snogórskiego sanktuarium upraszając św. Michała Archanioła 
– patrona Policji – o potrzebne łaski. Składają hołd kolegom 
poległym na służbie i modlą się w intencji tysięcy policjantów 
II Rzeczypospolitej, zamordowanych w Twerze i pogrzebanych 
w zbiorowych mogiłach w Miednoje.

Jubileuszowe – 10 Jasnogórskie Spotka-
nie Środowiska Policyjnego – zgromadziło 
25 września ponad 3 tys. osób; policjantów  
służby czynnej wraz z rodzinami, członków 
stowarzyszeń policyjnych i emerytowanych 
funkcjonariuszy. Obecni byli m.in. człon-
kowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939”. 
„Modlimy się, aby wszyscy policjanci po służ-
bie bezpiecznie wracali do domu, aby tych 
niebezpieczeństw było jak najmniej, chociaż 
dokładnie wiemy (...), że musimy wykony-
wać swoje obowiązki nawet z narażeniem 
życia (...) i niestety tych policjantów, którzy 
wypełnili swoją misję do końca, jest bardzo 
dużo” – mówił gen. insp. Andrzej Matejuk, 

Komendant Głów-
ny Policji.
Policjanci, w stro-
jach galowych, wy-
maszerowali spod Katedry Świętej Rodziny 
na Jasną Górę. Przy pomniku błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki, oddali hołd 
męczennikowi naszych czasów. Uczczono 
także ofiary stalinowskiego terroru. W 71. 
rocznicę zbrodni katyńskiej, przed Pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Sien-
kiewicza, odbył się uroczysty apel. 
U stóp jasnogórskiego sanktuarium ze-
branych powitał podprzeor Jasnej Góry, 
o. Sebastian Matecki. „Po raz 10. jako Policja 
stajecie tu, u Hetmanki polskiego narodu, 
u Królowej naszej, aby zawierzać Jej swoją 
posługę, i tak to trzeba nazwać, to nie za-
wód, to służba, i od Maryi chcemy uczyć się 
tej postawy służby” – powiedział.
Odprawiona została Msza św. w intencji 
środowiska policyjnego. Eucharystii prze-
wodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek, 
delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa Policji. Liturgię koncelebro-
wał m.in. ks. Jan Kot, kapelan Komendy 
Głównej Policji.
„Początkiem września br. dane mi było od-
być wraz ze środowiskiem policyjnym piel-
grzymkę do Miednoje. W tamtym miejscu 
na „nieludzkiej ziemi”, serce człowieka bije 
także mocniej. W cieniu sosnowego lasu, 
w zbiorowych mogiłach spoczywa ponad 
sześć tysięcy trzystu polskich policjantów. 
Zostali zamordowani przez NKWD w pobli-
skim Twerze w bestialski sposób, bez sądu 

i bez prawa do obrony” – mówił w homilii 
biskup polowy Józef Guzdek.  
„Zgromadzeni na cmentarzu wojennym, 
sprawując Eucharystię, usilnie prosiliśmy 
Boga, aby we współczesnym świecie były 
szanowane podstawowe prawa człowieka. 
Aby było przestrzegane prawo Boże i spra-
wiedliwe – stanowione przez ludzi o prawych 
sumieniach – prawo państwowe i międzyna-
rodowe. Bo tam, gdzie jest bezprawie, tam 
jest cierpienie i ludzka krzywda. Prosiliśmy 
o to, aby miłość była mocniejsza od przemo-
cy i zła, aby miłość i braterstwo zwyciężało. 
Ci, którzy spoczywają w Miednoje, dają współ-
czesnemu pokoleniu policjantów prawdziwą 
lekcję patriotyzmu, wierności Bogu i Ojczyź-
nie. Wzywają nas do heroizmu i poświęcenia, 
aby zawsze, nawet za cenę utraty zdrowia, 
a nawet życia, stawać w obronie prawa, 
w obronie pokrzywdzonego człowieka. 
(...) Bracia i siostry, spotkanie pod szczytem 
jasnogórskiego klasztoru, oprócz głębokiej 
refleksji, jest też okazją, aby dziękować za 
wasze dziś, za policjantów wiernych Bogu 
i Ojczyźnie (…). Z tego miejsca dziękujemy 
za codzienną, ofiarną służbę, jest to służba 
całemu społeczeństwu, służba człowiekowi 
będącemu w potrzebie”.
Policjanci zgromadzili się przed płaskorzeź-
bą „Gloria Victis”, gdzie wspólnie modlili 
się w intencji ponad 12 tysięcy policjantów 
zamordowanych na Wschodzie. Przed Cu-
downym Obrazem Matki Bożej zawierzyli 
się Jej opiece.

***

Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” 
powstało w listopadzie 1990 roku skupiając 
dzieci przedwojennych policjantów, zamor-
dowanych wiosną 1940 roku przez NKWD 
w Kalininie (Twerze) na mocy decyzji naj-
wyższych władz partyjnych i państwowych 
Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. 
Stowarzyszenie liczy ok. 2 tys. członków 
skupionych w 15 oddziałach terenowych. 
Stowarzyszenie dokumentuje i upublicznia 
prawdę o cierpieniach i okolicznościach tra-
gicznej śmierci swoich ojców, podkreślając 
przy tym ich służbę dla niepodległej Polski.

         o. Stanisław Tomoń/oprac. at

Policjanci pielgrzymują przed tron
Jasnogórskiej Pani
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We współczesnym świecie młody człowiek, ufnie kroczący przez życie, oplatany jest 
delikatną „nicią pajęczą”, która z początku dyskretnie krępuje jego ruchy, by z cza-
sem stać się prawdziwą siecią, z której trudno jest się człowiekowi wyplątać. Owo 
„omotanie” zaczyna się już u progu dorosłości, w którą młody człowiek wchodzi 
bardzo często z ogromnym długiem finansowym zaciągniętym na własne M, często 
z tzw. śmieciową umową o pracę, która uniemożliwia osiągnięcie stabilności życio-
wej, albo wręcz zderza się ze ścianą niemożności znalezienia pracy, pomimo bardzo 
dobrego przygotowania zawodowego. Płaszczyzna materialna jest tylko podłożem 
do głębszego uwikłania współczesnego człowieka.

Młodzieńczy entuzjazm natrafia na niteczki 
pajęcze, plącząc się w nich i nerwowo pró-
bując się z nich wydostać – czasem przybie-
ra to formę wyjazdu zagranicę, aby tam pró-
bować stworzyć podstawy swej egzystencji, 
czasem porzucenia swoich aspiracji, marzeń 
zawodowych i podjęcie zajęcia, które fru-
struje młodego człowieka, a czasem – na 
przekór wszystkim i wszystkiemu – przedzie-
rania się przez gąszcze i siatki pajęcze, aby 
znaleźć własne szczęście.
Jeśli ktoś wybierze tę drogę, musi kroczyć 
po jej ścieżkach wyprostowany, bo inaczej 
nie przedrze się przez plątaninę chaszczy, 
które próbują wrosnąć w każdą sferę jego 
życia. Tak powstaje prawdziwa arena walk, 
której stawką jest ludzka wolność. Potężna 

siła oporu, jaką napotyka młody człowiek, 
świadczy o tym, jak wysoka jest to stawka. 
Podjęcie tej najważniejszej walki w życiu 
człowieka wymaga więc ogromnej odwagi 
i determinacji. Jak pisał w jednym ze swych 

niezwykłych wierszy ks. Roman Indrzejczyk, 
kapelan Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
który zginął wraz z Prezydentem w katastro-
fie smoleńskiej: „Pozostać uczciwym, okazać 
szlachetność, nie poddać się złemu, nie kla-
skać każdemu, a czasem zaprzeczyć... od-
wagi potrzeba. By się przeciwstawić nawet 
ważnym, wielkim i bardzo bogatym... trze-
ba być odważnym. Zachować swój honor, 
a serce w czystości, ocalić sumienie potrze-
ba odwagi, miłości potrzeba. By pozostać 
sobą, być dobrym człowiekiem... potrzeba 
odwagi i....dużo poświęcić dla sprawiedli- 
wości (...)”. 
Wolność uosabiał także całą swoją posta-
cią wybitny polski artysta Marek Grechuta, 
którego uczciliśmy 9 października, w piątą 

rocznicę śmierci mistrza. „Marek Grechuta 
to głębia, subtelność i tajemnica” – mówił 
o nim jeden z jego przyjaciół artystów. Ten 
niezwykły człowiek pozostawił nam siebie 
w nieśmiertelnych piosenkach, które są 

Człowiek stworzony jest do wolności

powiewem prawdziwej wolności i piękna. 
Tylko ktoś naprawdę wolny mógł śpiewać 
tak jak on.
„Bo wolność – to nie cel, lecz szansa by speł-
nić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność 
– to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słoń-
ca w gęsty las, nadzieja. (...) Bo wolność – 
to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć 
w oczach ich i szczęście. (...) Wolność brzmi 
jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność 
swą zdobywali na obronę – zwycięstwa mą-
drości, prawdy i miłości. Spokoju, szczęścia, 
zdrowia i godności. Wolność to diament do 
oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do 
opisania. (...) Wolność – to królestwo do-
brych słów, mądrych myśli, pięknych snów, 
to wiara w ludzi. Wolność – ją wymyślił dla 

nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w nie-
bie się zbudzić” – zaśpiewał nam raz jeszcze 
Marek Grechuta. 

 Anna Tokarska
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„Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę” 
– śpiewał Marek Grechuta w jednej ze swych niezapomnianych piosenek
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Na frontonie Katedry Polowej – tam gdzie kotwica, symbol nadziei i ofiary polskich 
marynarzy, jest cytat z Norwida: Są wniebogłosy, bo są przemilczenia. Moje zmęczo-
ne polonistyczne serce podpowiada dalszy ciąg tego cytatu z poematu „Assunta” 
autorstwa naszego „czwartego” wieszcza narodowego. 

Cyprian Kamil Norwid zmarł w przytułku 
dla nędzarzy, a nas Polaków obdarował 
nieśmiertelnym bogactwem myśli i  ducha. 
Wiedział o tym bł. Jan Paweł II, dlatego 
tak chętnie czerpał z tego skarbca myśli 
człowieka niezrozumianego i odrzuconego 
przez współczesnych sobie, ale proroczo, 
bo w duchu Ewangelii rozpoznającego rze-
czywistość. Ten rozwinięty cytat – czytany 
hic et nunc (tu i teraz) – brzmi jak wyrzut 
sumienia narodowego: „Gdzie są bezpraw-
ne cierpienia,/Są wniebogłosy… bo są prze-
milczenia”…
Modlitewny różańcowy szturm do nieba na-
rasta, bo też wzbiera morze przemilczanych, 
niezadośćuczynionych krzywd w naszej Oj-
czyźnie.
Przy pomniku Solidarności – trzech gdań-
skich krzyży najbardziej dziś przemilczany 
(niepoprawny politycznie?) cytat: „który 
skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem 
nad jego krzywdą wybuchając, gromadę 
błaznów wokół siebie mając, nie bądź bez-
pieczny, poeta pamięta, spisane będą czyny 
i rozmowy”. (Miłosz).
Równie przemilczany, choć pozornie ofi-
cjalnie celebrowany i uznany jest bł. ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Zaglądam czasem do ma-
łego zbiorku jego myśli z kazań, które mam 
na biurku, w wyborze ks. Sochonia. Jakiż tu 

materiał do naszego narodowego rachunku 
sumienia.
Zapieramy się naszych świętych, odbieramy 
im głos i pamięć. Oddajemy stugębne tuby 
ich oprawcom, którzy dziś wysoko podno-
szą sztandary z hasłami świeckości państwa. 
I próbują przekonać młodych, że Kościół od-
biera im wolność, jest w opozycji do nowo-
czesności, odbiera szansę na rozwój.
Żądają usuwania krzyży, a katechetów ob-
winiają o… kryzys finansów publicznych. 
Czy są granice absurdu, manipulacji, hipo-
kryzji, których dopuszcza się człowiek, który 
wyrzuca Boga ze swego sumienia, swojego 
domu, z ojczyzny? 
Za czasów komuny żyliśmy w swoistej schi-
zofrenii społecznej. Było jasne; reżimowa 
telewizja kłamie, więc szukaliśmy informacji 
w wydawnictwach bezdebitowych, z drugie-
go obiegu. 
Coraz więcej osób – chociaż poszukujący 
prawdy nigdy nie byli większością – ma dziś 
wrażenie, że główne media nie odzwiercie-
dlają rzeczywistości, ale ją kreują na potrze-
by zachowania wpływów ludzi pieniądza 
i władzy kompromisu okrągłego stołu. Za-
brakło przy nim miejsca dla wielu bohaterów 
Solidarności, wiernych Kościołowi i sprawie 
niepodległości Polski. 
W relacjach mainstreamu z Madrytu zabra-

kło miejsca dla radosnych tłumów 2 mln 
młodych katolików, za to garstka lewackich 
kontestatorów urosła do rangi głównych 
bohaterów madryckiego spotkania. Nie usły-
szeliśmy też tego, co było jego sercem: słów 
nauczania Benedykta XVI. 
W Internecie młodzi ludzie, spragnieni czy-
stych ideałów, przeżywają katharsis, gdy przy-
padkiem na you tube trafią na piosenki Lecha 
Makowieckiego z albumu „Patriotyzm”.
Zdobywca pierwszej nagrody na tegorocz-
nym Festiwalu filmów katolickich w Niepo-
kalanowie, film „Kolumbia – świadectwo 
dla świata” Dominika Tarczyńskiego nie ma 
szans w oczach medialnych cenzorów, bo 
to dokument na miarę budzenia sumień ze 
śmiertelnego letargu. To w nim prezydent 
Kolumbii, który zawierzył się wraz całym 
narodem kolumbijskim Chrystusowi i jego 
Matce, mówi: – Tak jestem katolikiem i pro-
szę Boga w modlitwie o światło. I nie są to 
tylko słowa, bo za nimi idą czyny.
Gdy posłuchamy na you tube piosenki Lecha 
Makowieckiego „Ouo vadis Polonia ?”, spoj-
rzą nam w oczy oficerowie z Katynia i siwo-
włosa sanitariuszka z Powstania Warszaw-
skiego… Ona „nie odebrała nigdy Virtuti, 
poznała co to śniegi Workuty, a dzisiaj wnu-
czek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją 
i jest czadowo?!”.
Może wtedy przestaniemy uciekać od siebie, 
a „Voice of Poland” stanie się naprawdę na-
szym polskim głosem.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Przemilczenia i wniebogłosy…

Liturgiczne Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
jest świętem patronalnym Radia Watykańskiego. Tym razem, 
w związku z 80-leciem papieskiej rozgłośni, w uroczystościach 
wziął udział kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Przed 
południem, 29 września przewodniczył on w Grocie lourdzkiej 
w ogrodach watykańskich specjalnej Mszy św. z udziałem pra-
cowników radia i ich rodzin.

W swojej homilii kard. Bertone przypomniał 
początki Radia Watykańskiego, gdy po raz 
pierwszy zabrzmiał w eterze mocny głos Piusa 
XI, Papieża, który dostrzegł tu wielki potencjał 
techniczny, pomocny w głoszeniu Dobrej No-
winy całemu światu.

do której nieprzerwanie przez 150 lat na-
leżała ta pamiątka, symbolizująca upadek 
Państwa Kościelnego i zjednoczenie Włoch. 
Sztandar trafi do muzeum historycznego na 
Lateranie.

RV

Święto Żandarmerii i Radia Watykańskiego

Tego samego dnia 
przypada też święto 
patronalne żandarme-
rii watykańskiej. Tak-
że w tym przypadku 
przybrało ono uroczy-
stą formę z udziałem 
kardynała sekretarza 
stanu oraz przewod-
niczącego Guberna-
toratu Państwa Waty-
kańskiego kard. Giovanniego Lajolo. Szcze-
gólną okazją jest tu przekazanie żandarmerii 
historycznego sztandaru papieskiego, który 
powiewał nad szturmowaną 20 września 
1870 r. rzymską bramą Porta Pia. Papieżo-
wi podarowała go książęca rodzina Ruspoli, 
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Warszawa
Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 4 października w katedrze polowej Mszy 
św. w intencji kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników cywilnych 1. Bazy Lotniczej 
w Warszawie. W homilii zaapelował by sprawy codziennej egzystencji i budowania lepsze-
go życia nie przysłaniały wartości związanej z obecnością drugiego człowieka i zdolnością 
do refleksji nad jakością życia.
Po Mszy św. dowódca 1. Bazy Lotniczej płk Dariusz Sienkiewicz, podziękował w imieniu 
żołnierzy ordynariuszowi wojskowemu za odprawienie Mszy św. Wręczył mu pamiątkowe 
tablo z logiem jednostki. Biskup Guzdek wraz z delegacją żołnierzy złożyli kwiaty na gro-
bach bp Płoskiego i ks. Osińskiego.                                                                               kes

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Mszą św. w katedrze polowej WP, pod przewodnictwem proboszcza katedry polowej, 
ks. płk Roberta Mokrzyckiego, rozpoczęły się w Warszawie obchody 72. rocznicy utwo-
rzenia rządu RP na wychodźstwie. Do Katedry przybyli poczty sztandarowe, kombatanci 
i weterani II wojny światowej, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Po-
wstańców Warszawy, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele 
wojska oraz młodzież warszawskich szkół.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wyko-
naniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją 
Pawła Szkopa.                                                                                                               adm

Kraków
W kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, 2 października odbyła się uroczystość pobłogosławienia nowego tabernakulum, 
które zostało ufundowane przez gości z Francji. Na zaproszenie ks. płk. Stanisława Gulaka, proboszcza Parafii Wojskowej w Krakowie, po 
raz drugi przybyła do Królewskiego Miasta Krakowa 46 osobowa grupa pielgrzymów z Meudon-Bellevue, wraz ze swoim duszpasterzem 
ks. Robertem Lorencem.
W niedzielę uroczystej celebrze Mszy świętej przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wraz z Biskupem Polowym Eu-
charystię koncelebrowali bp Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, ks. Robert Lorenc, ks. Piotr, współpracownik ks. 
Lorenca, ks. Janusz Bielański z krakowskiej Archikatedry i ks. Prałat Stanisław Gulak, dziekan Wojsk Specjalnych i proboszcz Parafii Wojskowej 
w Krakowie.
Uroczystą celebrę uświetnił śpiewem Chór Akademicki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. W uroczystości licznie uczestniczyli przedstawi-
ciele środowiska wojskowych, związanych z parafią, generałowie WP, żołnierze i pracownicy wojska.                                                            SG

Łódź
W sobotę 24, września odbyła się uro-
czysta przysięga w Wojskowym Centrum 
Kształcenia Medycznego w Łodzi.
W przeddzień tej uroczystości podcho-
rążowie przybyli ze swoimi dowódcami 
na Mszę św. do kościoła garnizonowego 
pw. św. Jerzego, którą odprawiał ks. ppłk 
Mariusz Śliwiński – proboszcz parafii 
wojskowej w Łodzi. 
W czasie liturgii posługę ministrancką, lek-
torską pełnili podchorążowie. W uświet-
nienie Mszy św. włączyła się schola. 
Następnego dnia na placu musztry WCK-
Med odbyła się ceremonia przysięgi. 
W obecności sztandaru i kadry dowód-
czej Centrum przysięgę złożyło 85 pod-
chorążych, w tym 52 kobiety. Błogosła-
wieństwa składającym przysięgę udzielił 
biskup polowy Józef Guzdek. Ordyna-
riusz Polowy życzył podchorążym deter-
minacji i zapału w zdobywaniu wiedzy 
i kunsztu wojskowego.
Słowa podziękowania za udział w uro-
czystości wypowiedziała do zgromadzo-
nych, a szczególnie do rodziców i przeło-
żonych szer. pchor. Julia Murarska.
Uroczysta defilada wszystkich pododdzia-
łów zgromadzonych na placu zakończyła 
uroczystość. W czasie uroczystości Kom-
panię Honorową wraz z pocztem sztan-
darowym wystawiła WSOWL z Wrocławia 
a stronę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Sił Powietrznych z Radomia.               xsb

Braniewo
Funkcjonariusze Straży Granicznej od 27 września br. pełnią służbę w nowych obiektach Pla-
cówki Straży Granicznej w Braniewie przy ulicy Kwiatowej 2. Meldunek inaugurujący pracę 
nowej placówki przyjął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas.
Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Katarzyny w Braniewie. 
Mszy Świętej przewodniczył wicedziekan SG ks. płk SG Stefan Dmoch, który następnie 
dokonał uroczystego poświęcenia nowej Placówki Straży Granicznej.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi i przekazaniu klucza do nowej siedziby braniewskich 
funkcjonariuszy Straży Granicznej wysłuchano koncertu Orkiestry Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej.
W finalnej części uroczystości goście zwiedzili obiekty nowej Placówki oraz zapoznali się ze 
sprzętem wykorzystywanym w ochronie granicy państwowej.                                          js
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