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„Zło dobrem zwyciężać, to znaczy stać po stronie prawdy”
 (Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko)
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Refleksje niedzielne

Jezus w nauczaniu bardzo często mówi do 
nas w przypowieściach. Nawiązuje w nich 
do wielu przyszłych wydarzeń zbawczych. 
Tym razem wprowadza nas w klimat escha-
tologiczny, czyli kieruje naszą uwagę na rze-
czy ostateczne. Opowiadając przypowieść 
o pannach nierozsądnych i roztropnych Chry-
stus objawia siebie jako Oblubieńca nowego 
narodu, czyli Kościoła. Jest to nawiązanie do 
myśli i sformułowań proroków, którzy uka-
zują Boga jako oblubieńca – Księga Izajasza 
(por. Iz 62). 
Kościół jako Oblubienica Chrystusa ma stale 
czuwać i oczekiwać na swoje ostateczne spo-
tkanie z Oblubieńcem. To spotkanie jest nie-
uniknione i każdy dzień przybliża nas do nie-
go. Przyjdzie taki czas, że usłyszymy wołanie: 
„Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie” 
(Mt 25.6). Czy będziemy wtedy gotowi?
W byciu gotowym ważne jest nasze podej-
ście do tego ostatecznego spotkania. Nie bez 

znaczenia są słowa Jezusa kończące dzisiejszy 
fragment Ewangelii: „Czuwajcie więc, bo nie 
znacie dnia ani godziny” (Mt.25.13). W tym 
czuwaniu i przygotowaniu niezwykle ważną 
rolę spełnia mądrość i roztropność, której 
brak było niektórym pannom z przypowie-
ści Jezusa. Wśród oczekujących były panny 
nierozsądne, czyli lekkomyślne, niepoważne, 
nierozważne i nieroztropne, czyli takie, któ-
re nie pomyślały wcześniej o przygotowaniu 
się na spotkanie z nadchodzącym Oblubień-
cem. Kiedy Oblubieniec nadchodzi ich nie ma 
w gronie oczekujących. Jezus mówi: „Te, któ-
re były gotowe, weszły z nim na ucztę we-
selną i drzwi zamknięto” (Mt 2510). Dlatego 
nic nie powinno nas bardziej absorbować, 
niż oczekiwanie na powtórne przyjście Pana. 
A przecież wiele spraw życiowych, ludzkich, 
czasami naiwnych i błahych, przeszkadza 
nam i odwraca naszą uwagę od tej czujno-
ści. Często „zasypiamy” i w trosce o sprawy 

drugorzędne, mało istotne, zapominamy 
o sprawach ważnych. Księga Przysłów wręcz 
nawołuje: „mądrości się uczcie, nierozumni 
– nabierzcie rozsądku!” (Prz 8,5).
Dlatego nasze oczekiwanie powinno być 
jak panien roztropnych, rozsądnych. Roz-
tropność jest przecież jedną z czterech cnót 
kardynalnych i zajmuje wśród nich pierwsze 
miejsce. To cecha moralna, która wyraża się 
w umiejętności dobierania właściwych środ-
ków prowadzących do celu, a równocześnie 
przewidywania trudności i odpowiedniego 
przygotowania się do nich. To umiejętność 
postępowania i wybierania w życiu tego, co 
dobre. Jest zasadą doskonalenia postępowa-
nia człowieka. Człowiek roztropny korzysta 
z rozumu, ale potrafi też zasięgnąć rady u in-
nych. „Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, 
pouczeń mych nie odrzucajcie!” – czytamy 
w Księdze Przysłów (Prz 8,33).
Celem tej przypowieści jest więc zwrócenie 
naszej uwagi na czujność, która ściśle łączy 
się z roztropnością, bo to ona prowadzi do 
spotkania z Boskim Oblubieńcem.
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Kolejna niedziela, w której Jezus mówi do 
nas w przypowieściach. Od razu na myśl 
przychodzą słowa Apostołów zapisane 
w Ewangelii św. Mateusza: „Dlaczego w przy-
powieściach mówisz do nich?” (Mt 13.10). 
I odpowiedź Jezusa: „Wam dano poznać ta-
jemnice królestwa niebieskiego...” (Mt 13.11) 
i dodaje „Kto ma uszy do słuchania, niechaj 
słucha” (Mk 4.9).
Gromadzimy się na świętej liturgii, by słuchać 
Jezusa. Jeśli otworzymy nasze uszy i otwo-
rzymy nasze serca na głos Boga nic przed 
nami nie będzie zakryte, bo nam „dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego... 
(Mt 13.11). Mimo, że w Ewangelii, słyszy-
my o majątku, zyskach, bankierach, o tym, 
o czym dziś mówi cały świat, to wiemy, że 
prawdziwym przesłaniem dzisiejszej liturgii 
słowa nie są jednak sprawy ekonomiczne. 
Choć wyraźnie słyszymy o pieniądzach – ta-
lentach, o ich pomnażaniu, i tematem przy-
powieści jest rzeczywiście sprawa pomnaża-
nia, ale nie dóbr materialnych, a Bożych da-
rów. Właściciel symbolizuje tu Boga, a trzej 
słudzy, to trzy postawy człowieka, związane 

z przyjmowaniem i gospodarowaniem tym, 
co od Boga otrzymał.
Jak słyszymy w tej przypowieści Bóg daje 
człowiekowi różne talenty, każdemu na mia-
rę jego możliwości. Jednak każdy dostaje 
tyle ile jest w stanie rozwinąć – pomnożyć 
w swoim życiu. Talenty otrzymaliśmy różne, 
jednemu Pan „dał pięć talentów, drugiemu 
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności...”, ale wezwał nas wszyst-
kich, abyśmy je pomnażali.
Czy nasze życie jest pomnażaniem danych 
nam przez Boga talentoów, czy zakopywa-
niem ich?
Zakopywanie, to zachowywanie tylko dla 
siebie tego, co otrzymaliśmy od Boga, to 
nie dzielenie się z innymi, to trzymanie daru 
tylko dla własnej satysfakcji. Zakopywanie, 
to lenistwo duchowe, zły stosunek do Boga 
i do zadania, które każdemu z nas powierza. 
Człowiek opanowany przez grzech lenistwa 
zawsze szuka jakiegoś powodu by wytłuma-
czyć swój brak działania. Tak postąpił jeden 
ze sług i tak wymawiają się dzisiejsi chrześci-
janie. „Sługo zły i gnuśny” (Mt 25.26) – czyli 

leniwy, niechętny do działania, nieużyteczny 
– usłyszał z ust rozliczającego go Pana.
Lenistwo duchowe jest jednak bardzo trud-
ne do zdemaskowania, bo zagnieżdża się 
w sercu człowieka, czasem bardzo aktyw-
nego. Ta wzmożona aktywność zewnętrz-
na może być także przykrywką dla lenistwa 
duchowego. Praca, konkurencja na rynku, 
dotrzymanie terminów, dodatkowe zajęcia 
– czyli zapracowanie – to częste wyjaśnie-
nia braku zaangażowania w życie ducho-
we. Bo to, co w jakiś sposób zmusza nas do 
wysiłku duchowego – modlitwa, udział we 
Mszy św., przestrzeganie i życie na codzień 
według Przykazań Bożych i nauki Kościoła, 
krzyż, obecność Kościoła w życiu publicznym 
– wzbudza w nas niechęć. Stąd słabnąca fre-
kwencja na nabożeństwach, różnego rodza-
ju wypowiedzi przeciwko Kościołowi, nie-
chęć do słuchania Słowa Bożego, aby tylko 
usprawiedliwić siebie. „Panie, wiedziałem, 
żeś jest człowiek twardy... Bojąc się więc, po-
szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto 
masz swoją własność” (Mt 25.24) – to słowa 
człowieka żyjącego poza Kościołem, nie po-
mnażającego darów otrzymanych od Boga.
Ta przypowieść ma nam zatem uświadomić, 
że lenistwo duchowe sprawia, że stajemy się 
duchowymi nędzarzami.

oprac. jur
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„Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”.

„Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności...”.

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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Wyznając naszą wiarę, wypowiadamy słowa: 
„Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, świętych obcowanie...”. Zasta- 
nówmy się, co oznaczają te słowa? Jaki jest 
ich sens? Ku jakim tajemnicom wiary nas 
prowadzą?
W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 
962) czytamy: „Wierzymy we wspólnotę 
wszystkich wiernych chrześcijan, a miano-
wicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, 
zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz 
tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, 
i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wie-
rzymy również, że w tej wspólnocie mamy 
zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga 
i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na 
słuchanie naszych próśb”.
Katechizm, mówiąc o wspólnocie wiernych 
chrześcijan, łączących się w jeden Kościół, 
wskazuje wyraźnie kto do tej wspólnoty na-
leży. Nie ogranicza się ona tylko do docze-
sności, a więc wspólnoty żywych, ale ogarnia 
również tych, którzy radują się już niebem 
(zbawionych), oraz tych, którzy przebywają 
jeszcze w czyśćcu, przechodząc „po śmierci 
oczyszczenie, by zyskać świętość konieczną 
do wejścia do radości nieba (KKK 1030). Tak 
więc Kościół pielgrzymujący na ziemi, Kościół 
zbawionych i Kościół podlegających oczysz-
czeniu tworzą jedną wspólnotę wyznawców, 
pozostających – poprzez odniesienie do 
Boga – we wzajemnych relacjach.
Podczas Mszy świętej, wyznając naszą wia-
rę, wypowiadamy słowa: „Wierzę w jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół”. 
Podobnie czynimy odmawiając Skład Apo-
stolski: „Wierzę w Ducha Świętego, święty 
Kościół powszechny...”. Wypowiadając te 
deklaracje naszej wiary uznajemy, że Kościół 
jest zgromadzeniem świętych.
Można zapytać dlaczego mówiąc o Kościele 
mówimy o nim, jako o zgromadzeniu „świę-
tych”? Odpowiedź znajdziemy w Piśmie 
Świętym. Czytając Dzieje Apostolskie o gło-
szeniu Słowa Bożego napotykamy zdanie: 
„Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł 
też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie” 
(Dz 9, 32). „Święci” to potencjalnie wszyscy 
chrześcijanie – takiego określenia używa nie-
jednokrotnie św. Paweł, kiedy zwraca się do 
chrześcijan młodych Kościołów. W liście do 
Efezjan pisze: „Paweł, z woli Bożej apostoł 
Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są 
w Efezie...” (Ef 1, 1), zaś w liście do Kolosan: 
„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezu-
sa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych 
w Chrystusie braci w Kolosach...” (Kol 1, 
1–2). Jak dostrzegamy, Apostołowie już u po- 
czątków Kościoła nazywają wiernych „świę-
tymi”. Święty Paweł nazywa wierzących 
świętymi, dlatego, że należą do świętego 
Boga, oraz zostali uświęceni przez Chrystu-
sa (por. 1 Kor 6,1–11), a ich ciało uznaje za 
świątynię: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze 
jest świątynią Ducha Świętego, który w was 

Ta łączność we wzajemnej miłości trzech sta-
nów Kościoła – tych, „którzy pielgrzymują na 
ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają 
się, oraz tych, którzy cieszą się już szczę-
ściem nieba” (por. KKK 962) to nic innego 
jak ich przebywanie razem, zjednoczenie, 
czyli inaczej: świętych obcowanie.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że 
to zjednoczenie ma dwa znaczenia: jedno 
to zjednoczenie w rzeczach świętych, drugie 
to zjednoczenie między osobami świętymi 
(por. KKK 948).
Zjednoczenie w rzeczach świętych polega na 
wspólnym uczestnictwu wszystkich człon-
ków Kościoła w tej samej wierze, w sakra-
mentach, w charyzmatach i innych darach, 
jakie ofiaruje Kościół. Zjednoczenie zaś świę-
tych osób oznacza wspólnotę między trzema 
stanami Kościoła, tymi którzy pielgrzymują 
na ziemi, zmarłymi, którzy jeszcze oczyszcza-
ją się, oraz tymi, którzy cieszą się już szczę-
ściem nieba.
Świętych obcowanie przekracza więc granice 
śmierci. Między Kościołem pielgrzymującym 
a tymi, którzy odeszli do wieczności istnieje 
łączność polegająca na wzajemnym świad-
czeniu sobie dobra. Ta łączność objawia 
się szczególnie w Uroczystość Wszystkich 
Świętych oraz w dniu Wspomnienia Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. W ciągu tych dni 
w naszych modlitwach zwracamy uwagę na 
tę wyjątkową łączność tych trzech stanów 
ludzi Kościoła. Wierni na ziemi, pozostając 
w łączności ze świętymi w niebie, wzywają 
ich pomocy i wstawiennictwa u Boga oraz 
starają się naśladować ich w życiu. Święci 
zaś – Kościół Uwielbiony – uwielbiają Boga, 
wstawiają się za nami i wypraszając zbawie-
nie dla nas oraz dla dusz przebywających 
w czyśćcu. Mówi o tym Katechizm Kościoła 
Katolickiego: „Ponieważ mieszkańcy nieba, 

jest” (1 Kor 6, 19). Podob-
nie pisze św. Piotr: „Wy 
zaś jesteście wybranym 
plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem Bogu 
na własność przeznaczo-
nym” (1 P 2,9).
Dziś trudno nam rozu-
mieć świętość Kościoła 
patrząc nań tylko w kate-
goriach doczesnych, do-
strzegając, że jest w nim 
niemało zła i grzechu. 
Jednak w Bożej ekono-
mii zbawienia wszystko 
wygląda inaczej. Kościół 
jest święty, bo jest w nim 
obecny Ten, który jest 
Najświętszy – źródło 
wszelkiej świętości. To 
Bóg uświęca swój Kościół 
i wzywa Go do święto-
ści. Już w Starym Testa-
mencie w Księdze Wyjścia mówił: „Będzie-
cie dla Mnie ludźmi świętymi” (Wj 22,30), 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, 
Bóg wasz! (Kpł 19,2), „Uświęćcie się więc 
i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, 
Pan, Bóg wasz! (Kpł 20,7). W innym miejscu 
Księgi Kapłańskiej dowiadujemy się wręcz 
o szczególnym wybraniu: „Będziecie dla 
Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, 
i oddzieliłem was od innych narodów, aby-
ście byli moimi” (Kpł 20.26). Jesteśmy więc 
„wybranym plemieniem, królewskim kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem Bogu na 
własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). To wy-
branie jest jednak niezależne od nas, bo ono 
„nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się 
ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosier-
dzie” (Rz 9,16).
To wybranie przez Boga i przynależność do 
Chrystusa jest przynależnością do „wspólno-
ty świętych” – do Kościoła, do którego wcho-
dzimy poprzez sakrament chrztu świętego 
– „...chrzest jest jakby bramą, przez którą 
wchodzi się do Kościoła” (KKK 950). Tak 
więc wszyscy ochrzczeni, ci, którzy pielgrzy-
mują na tej ziemi, i ci, którzy umarli, „wszy-
scy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity 
sposób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej 
samej miłości Boga i bliźniego...”. Wszyscy 
bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając 
Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i ze-
spalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie” 
(KKK 954). Ta wspólnota świętych to nic 
innego jak zjednoczenie Kościoła na ziemi, 
w czyśćcu i w niebie.
Te trzy stany ludzi Kościoła pielgrzymujące-
go, cierpiącego i triumfującego stanowią 
jedną wielką rodzinę dzieci Bożych w Chry-
stusie, gdyż łączą się ze sobą we wzajemnej 
miłości i w jednej chwale Trójcy Przenajświęt-
szej (por. KKK 959).

Wierzę w święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie

Obraz  Wszystkich Świętych na ołtarzu w Landau-Niemcy
Albrechta Dürera (1471–1528)
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Radzymin

– Stanowimy jedną wielką rodzinę liczącą po-
nad 3000 braci, których złączył trudny los. Jak 
przed chwilą usłyszałem od jednego z księży: 
„Wojsko złączyło nas bardziej niż seminarium, 
bo trudne chwile bardziej łączą” – powiedział 
na początku spotkania bp Guzdek.
Biskup Guzdek zaznaczył, że alumni pomi-
mo starań poprzednich ordynariuszów woj-
skowych, Sławoja Leszka Głódzia i Tadeusza 
Płoskiego nie otrzymali pierwszego stopnia 
oficerskiego, tak jak się to działo w przy-
padku odbycia służby wojskowej przez stu-
dentów z uczelni świeckich, stąd pomysł by 
uhonorować ich medalem im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.
– To próba ich uhonorowania i docenienia 
ich roli w znoszeniu poprzedniego systemu 
– mówił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy odczytał fragmenty 
kilku listów od kapłanów, którzy unierucho-
mieni chorobą nie mogli przybyć do Warsza-
wy, ale przysłali swoje wspomnienia z tamte-
go czasu i pozdrowienia. – To wzruszające, 
poruszające serce słowa bez nienawiści i nie-
chęci – podkreślił. Biskup Guzdek powiedział, 
że wiele ze wspomnień jest świadectwem 
„stawania się apostołami” i „umacniania do 
dwóch wartości: odwagi i ducha walki po-
magającej w kapłańskim życiu”.

w konferencji poświęconej jednostkom kle- 
ryckim. W konferencji uczestniczyli m.in. kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp 
Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp 
Jan Wątroba – biskup pomocniczy archidie-
cezji częstochowskiej oraz biskup polowy WP 
Józef Guzdek. 
Uczestników spotkania powitał na WAT rek-
tor-komendant gen. bryg. Zygmunt Mierczyk. 
– Jest zaszczytem dla WAT, że stała się miej-
scem konferencji tak zacnych gości. Mam 
nadzieję, że wyniesiecie z naszej uczelni miłe 
wspomnienia. Życzę owocnych obrad – po-
wiedział.
Otwierając konferencję bp Józef Guzdek pod-
kreślił, „ogromną radość i wdzięczność, że 
w spotkaniu uczestniczy blisko 700 byłych 
alumnów-żołnierzy”. – Wasze serca oparły się 
zasiewowi zła. Z tej ziemi nie wyrosły chwa-
sty, ale dotarliście mimo przeszkód do tego, 
co było waszym pragnieniem i powołaniem, 
do kapłaństwa. Teraz to wy z kolei, przez tyle 
lat wsiewacie ziarno Ewangelii w serca mło-
dych, dorosłych i tych w jesieni życia – mówił 
bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że z od-
bytych rozmów z księżmi przymusowo 
wcielanymi do armii często przewijał się mo-
tyw dobrego doświadczenia wyniesionego 
z czasów służby wojsku. – To dodało wam 
odwagi i hartu ducha. Słyszałem w rozmo-
wach nawet postulaty, że taka służba przy-
dałaby się każdemu w drodze do kapłaństwa 
– powiedział. 
Podczas konferencji głos zabrali m.in. kard. 
Kazimierz Nycz, ojcowie duchowni alum-
nów-żołnierzy ks. inf. Adolf Setlak i ks. prał 
Zbigniew Bąkowski. O genezie powstania 
jednostek kleryckich powiedział prof. Jan Ża-
ryn z IPN. Referat wstępny wygłosił ks. prof. 
Tadeusz Bąk z UKSW, który zwrócił się z ape-

Biskup zachęcał zebranych księży o nadsyła-
nie swoich wspomnień i świadectw z czasów 
pobytu w wojsku.
– To dzisiejsze spotkanie, informacje, które 
pójdą w Polskę są ważne dla młodej gene-
racji kapłanów. To dzięki waszej późniejszej 
pracy u podstaw, pracy wśród dzieci i mło-
dzieży ten nieludzki system odszedł w prze-
szłość – powiedział.
Biskup polowy życzył byłym alumnom-żołnie-
rzom „owocnego przeżycia tych dwóch dni, 
refleksji, rekolekcji, wspomnień i wspólnej mo-
dlitwy”. Niech jutrzejsza modlitwa przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki alumna-żołnierza 
będzie okazją do odkrycia, że niezbadane są 
wyroki Opatrzności Bożej, że Chrystus prowa-
dził i przeprowadził w stronę kapłaństwa.
Następnie rozpoczął się koncert pieśni pa-
triotycznych i wojskowych w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.
Po koncercie księża wzięli udział w spotkaniu 
towarzyskim w ośrodku wojskowym w Rynii, 
podczas którego wspominali czas służby woj-
skowej.

WAT – sesja naukowa

Blisko 700 uczestników spotkania byłych 
alumnów-żołnierzy uczestniczyło w auli Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie 

Koncertem Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w radzymińskim Ośrodku Kultu-
ry i Sportu rozpoczął się 17 października dwudniowy zjazd byłych alumnów-żołnie-
rzy. W spotkaniu wzięło udział ok. 700 kapłanów z kraju i zagranicy, którzy w latach 
1955–1980 odbywali przymusową służbę wojskową. Według obliczeń historyków 
służbę musiało odbyć około 3000 alumnów. Następnego dnia uczestnicy zjazdu wzię-
li udział w konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej, podczas której otrzymali 
medal ks. Jerzego Popiełuszki ustanowiony w tym roku przez biskupa polowego Józe-
fa Guzdka. Spotkanie zakończyła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki na Żolibo-
rzu. Zjazd alumnów-żołnierzy zorganizowała Kuria Polowa Wojska Polskiego.

Spotkanie byłych alumnów-żołnierzy

będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, 
jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół 
w świętości... nieustannie wstawiają się za 
nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez 
jedynego Pośrednika między Bogiem i ludź-
mi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich 
przeto troska braterska wspomaga wydatnie 
słabość naszą” (KKK 956).
Modlitwa i cześć dla mieszkańców nieba wy-
pływa nie tylko ze względu na ich świętość 
i przykład ich życia, ale także dlatego, aby 
umacniała się jedność całego Kościoła w Du-
chu przez praktykowanie braterskiej miłości. 
„Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska 
między pielgrzymami prowadzi nas bliżej 
Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy 
nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła 
i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu 
Bożego” (por. KKK 957).
Świętych obcowanie polega także na modli-
twie za siebie nawzajem, po to, aby wytrwać 
w wierności Bogu w naszej pielgrzymce ku 
wieczności. W naszych modlitwach obej-

mujemy tych, którzy prosili nas o modlitwę. 
To jest również świętych obcowanie, czyli 
łączność między wyznawcami Chrystusa. 
W pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł 
pisze: „Nie chciałbym, bracia, byście nie wie-
dzieli o darach duchowych. [...] Wszyscyśmy 
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, 
aby stanowić jedno Ciało... [...] by nie było 
rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak 
więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią 
wszystkie inne członki”(por. 1 Kor 12 1–7).
Tradycja Kościoła przypomina nam także o ko-
nieczności przychodzenia z pomocą duszom 
zmarłych przebywającym w czyśćcu. Stąd 
wypływa praktyka modlitwy za zmarłych, 
a szczególnie zadośćuczynienia za ich ziem-
skie winy. Do takich pobożnych praktyk 
możemy zaliczyć także tzw. Wypominki, 
powszechne w naszych parafiach w listopa-
dzie. Zwyczaj modlitwy i ofiary za zmarłych 
znajdujemy już w Starym Testamencie; w 2 
Księdze Machabejskiej czytamy: „...a potem 

oddali się modlitwie i błagali, aby popełnio-
ny grzech został całkowicie wymazany. Uczy-
niwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał 
do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych 
drachm, aby złożono ofiarę za grzech. ...my-
ślał bowiem o zmartwychwstaniu – była to 
myśl święta i pobożna” (por 2 Mach 12.42-
-45). Ponieważ nic nieczystego nie może 
wejść do nieba potrzebny jest proces oczysz-
czenia duszy człowieka. Pomocna w tym 
może być nasza modlitwa, ofiara Mszy św., 
post, odpusty i dobre uczynki.
Czymże zatem jest „świętych obcowanie”? 
To łączność i możliwość oddziaływania na 
siebie pomiędzy różnymi stanami Kościoła. 
To łączność pomiędzy tymi, którzy wędrują 
przez życie – czyli nami, a tymi, którzy po 
śmierci poddawani są oczyszczeniu (przeby-
wają w czyśćcu) oraz tymi, którzy są już zba-
wieni i uczestniczą w chwale Chrystusa. 

     Ks. płk Krzysztof Wylężek
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lem do byłych alumnów-żołnierzy o spisanie 
i nadsyłanie swoich wspomnień. 
Ks. prof. Janusz Mierzwa z UKSW upoważnił 
biskupa polowego Józefa Guzdka, w imieniu 
obecnych byłych alumnów-żołnierzy o zwró-
cenie się do Konferencji Episkopatu Polski 
o zgodę na formalne ogłoszenie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki ich patronem.
Podczas konferencji przyznane zostały meda-
le bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które wręczali 
kard. Nycz, bp Guzdek, rektor WAT gen. bryg 
Mierczyk, gen. Dariusz Wroński, wiceadm. 
Waldemar Głuszko oraz bp Jan Wątroba. Me-
dale te wręczono po raz pierwszy.

Msza św. w kościele
św. Stanisława Kostki

Msza św. w kościele p.w. św. Stanisława Kost-
ki na warszawskim Żoliborzu była ostatnim 
punktem zjazdu byłych alumnów-żołnierzy. 
Eucharystię koncelebrowało liczne grono bi-
skupów, którzy pełnili służbę w kompaniach 
kleryckich m.in. abp Wojciech Ziemba i bp 
Piotr Libera. Przy ołtarzu stanął poczet sztan-
darowy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego.
W homilii abp Głódź wspominając czas funk-
cjonowania kompanii kleryckich podkreślił, 
że próbowano w nich łamać kapłańskiego 
ducha. – Tamten czas, kiedy włożyliśmy żoł-
nierskie mundury stanowi ważną część naszej 
kapłańskiej biografii – powiedział. Abp Głódź 
przypomniał tło historyczne tamtych lat 
i fakt, że stworzenie kompanii kleryckich było 
złamaniem porozumienia zawartego między 
rządem a Kościołem w 1950 roku. – Kościół 
kształtował polską historię, tożsamość, kul-
turę – duszę narodu. Dlatego wydano mu 
walkę. Zamierzano zniszczyć jego autonomię, 
społeczne oddziaływanie, instytucjonalne 
funkcjonowanie – podkreślił. Wspominając 
lata spędzone w kompanii kleryckiej w Szcze-
cinie wymienił wiele rodzajów szykan jakie 
spotykały kleryków wcielonych do armii. – Nie 

tylko ćwiczenia, musztra, zajęcia z bronią, 
fizyczna praca, czasem pozbawiona jakiego-
kolwiek sensu. W naszym wypadku jeszcze 
coś innego. Polityczna, światopoglądowa, 
antykościelna indoktrynacja. Prowadzona z 
wielkim natężeniem – podkreślił.
Metropolita gdański nazwał siłą wcielonych 
do wojska kleryków „żołnierzami Chrystusa 
z pierwszej linii frontu”. – To tutaj, we wrogim 
środowisku mieliśmy sprawdzić wartość i au-
tentyzm naszego powołania. Zdaliśmy dobrze 
ten egzamin wierności – powiedział.
Abp Głódź wezwał do refleksji nad stanem 
państwa i miejsca Kościoła w państwie. – Dziś 
poczyna się rozlegać natarczywe wołanie 
o zmianę wektorów polskiego życia. Ograni-
czenie wolności Kościoła w ojczyźnie, agre-
sywny antyklerykalizm, apologia moralnego 
nihilizmu, ateizmu, życia bez norm Dekalogu. 
Rozbrzmiewać będzie w sejmie, bo znalazło 
w nim reprezentację ugrupowanie głoszące 
moralny nihilizm i wrogość do Kościoła – pod-
kreślał. Metropolita gdański dodał, że wobec 

tego „zgiełku Kościół będzie szedł swoją drogą 
prawdy i wierności, świadom swego miejsca 
w Ojczyźnie, wyznaczonego przez historię”.
Na koniec wezwał zebranych do obrony krzy-
ża. – Obudź się Polsko! Odezwij się głosem 
prawdy i wdzięczności dla Chrystusowego 
krzyża. Czym byś była, gdyby nie ten święty 
znak? Dokąd byś poszła, gdyby na twych dro-
gach historii nie stanął znak krzyża – znak naj-
większej miłości Boga do człowieka? – pytał.
Po Komunii, biskupom, którzy pełnili służbę 
w kompaniach kleryckich wręczono medale 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ustanowione przez 
biskupa polowego WP Józefa Guzdka.
– Wdzięczność to słowo, które najpełniej opi-
suje stan mojego serca – powiedział biskup 
Guzdek na zakończenie uroczystej liturgii. 
– Najpierw wdzięczność Panu Bogu przez 
wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki za to, że zgromadził nas tu, przy ołtarzu, 
na dziękczynnej Eucharystii. Wdzięczność 
alumnom-żołnierzom za to, że w tak trud-
nych czasach pozostali wierni Chrystusowi 
i Kościołowi, wierni powołaniu do kapłaństwa 
– powiedział.
Ordynariusz wojskowy wyraził również 
wdzięczność biskupom, kapelanom i pracow-
nikom Kurii Polowej za pomoc w przygotowa-
niu spotkania.
Liturgię słowa i oprawę muzyczną przygo-
tował Chór Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego. Po Mszy św. 
zebrani udali się do grobu kapelana Solidar-
ności, gdzie wspólnie odmówiona została 
modlitwa i złożone kwiaty. Wielu dawnych 
alumnów-żołnierzy oddawało hołd klękając 
i całując płytę grobu błogosławionego.
Modlitwa przy grobie ks. Jerzego była ostat-
nim punktem trwającego od wczoraj spotka-
nia byłych kleryków – żołnierzy. 
Szacuje się, że przymusową służbę wojsko-
wą w latach 1955–1980 odbyło ok. 3000 
alumnów. Wielu z nich już zmarło. Inni są 
posunięci w latach lub doświadczają choroby. 
Jednym z alumnów zmuszonych do odbycia 
służby wojskowej był bł. ks. Jerzy Popiełusz-
ko, który odbywał ją w Bartoszycach w latach 
1966–1968.

Krzysztof Stępkowski

Podczas konferencji kapelanów na WAT po raz pierwszy wręczono me-
dale ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczenia ustanowionego w paździer-
niku br. przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka.
Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
z okresu kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-
-1968, jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo ordynariatu 
polowego WP: krzyż, stuła z sentencją Bóg-Honor-Ojczyzna, postać 
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”. 
– Hasło wyryte na medalu: „Zło dobrem zwyciężaj” ukazuje istotę prze-
słania księdza Jerzego, a zawarte w symbolu Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego: słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, krzyż oraz wizerunek 

Matki Boskiej Częstochowskiej przestawiają wartości, za które ks. Jerzy Popiełuszko oddał 
swoje życie – napisał w dekrecie ustanawiającym odznaczenie bp Józef Guzdek.
Jako pierwsi odznaczeni tym medalem zostali kapłani, obecni na spotkaniu byłych alum-
nów-żołnierzy, organizowanym przez Ordynariat Polowy w dniach 17 i 18 października 
w Warszawie. – Pozostali oni wierni swojemu chrześcijańskiemu i kapłańskiemu powołaniu 
w trudnych okolicznościach zewnętrznych. W codziennym żołnierskim życiu przestrzegali 
zasad moralnych i okazywali świadectwo wiary, nadziei i miłości. Przebaczając swoim prze-
śladowcom wypełnili słowa św. Pawła, tak cenione przez księdza Jerzego: „Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – napisał w uzasadnieniu odznaczenia bp Guzdek.

kes

Medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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Na plebanii u Księdza Bąkowskiego
Z konferencji na WAT

To świadectwo o służbie wojskowej kleryków 
– powoływanych do wojska w ramach repre-
sji wymierzonych przez władze PRL w Kościół 
katolicki – złożył w drugim dniu spotkania by-
łych kleryków żołnierzy na WAT ks. prałat Zbi-
gniew Bąkowski, opiekun alumnów w Brzegu. 
Jak przypomniał na wstępie Biskup Polowy 
Józef Guzdek, on sam jako kleryk został od tej 
służby wojskowej zwolniony. 
Fakt, że nie wszyscy klerycy byli powoływani 
do wojska, władze wojskowe wykorzystywały 
do rozbijania jedności Kościoła.
Systematyczne wtłaczanie do głów kleryków 
tego komunikatu o segregacji na powoływa-
nych i niepowoływanych do wojska miało na 
celu podważenie zaufania do pasterzy diece-
zji, skąd pochodzili.
Przed przybyciem do Brzegu kleryków-żoł-
nierzy, były tam już specjalnie przeszkolone 
osoby świeckie, którym mówiono, że „przyjdą 
tu do was straszni ludzie, renegaci, wystrze-
gajcie się ich”. To byli specjalnie wyselekcjo-
nowani ludzie z „elit” władzy komunistycznej, 
mówił ks. Zbigniew Bąkowski, oficerowie po-
lityczni, Służby Bezpieczeństwa, Milicji Oby- 
watelskiej, synowie dyrektorów. 
– Po przysiędze, wspominał dalej ks. Bąkow-
ski, klerycy-żołnierze dostali przepustki na 
badania do kliniki wojskowej we Wrocławiu. 
Gdy wracali, wstępowali na plebanię przy 
Kościele św. Mikołaja w Brzegu. To było wte-
dy przy ul. Hanki Sawickiej, dziś dzięki Bogu 
– Jana Pawła II. Razem z klerykami wstąpił 
na plebanię syn funkcjonariusza Milicji, wy-
soko postawionego w strukturach wrocław-
skiej MO. 
Gdy pora było wracać do koszar i klerycy 
zbierali się do wyjścia, ten syn milicjanta pro-
sił: – Jeszcze posiedźmy, tak miło i serdecznie 
tutaj. Nie chciał się ruszyć z plebanii…
Ta służba, pomyślana jako narzędzie represji 
wobec Kościoła, miała służyć odciągnięciu 
kleryków od kapłaństwa. Nie spełniła ocze-
kiwań władzy komunistycznej; większość 
z nich przeszła tę próbę wierności Kościołowi 
Chrystusowemu zwycięsko, a nawet swoim 
świadectwem promieniowała na prześladow-

jak lodówka dla często zgłodniałych młodych 
ludzi, wspomina ks. Bąkowski, który ze swa-
dą i humorem opowiada o różnych epizo-
dach tej służby. 
Losem alumnów-żołnierzy z Brzegu intere-
sował się bardzo ówczesny Kardynał Karol 
Wojtyła. Pewnego razu będąc przejazdem 
w tej okolicy wstąpił na plebanię do ks. Bą-
kowskiego. Proboszcz brzeskiej parafii za-
dzwonił do jednostki wojskowej i połączył się 
z oficerem dyżurnym jednostki: – Jest tu kar-
dynał z Krakowa i chciałby się spotkać z alum-
nami-żołnierzami, powiedział. Przestraszony 
oficer długo zwlekał z odpowiedzią, poszu-
kując osoby, która podjęłaby jakąś decyzję 
w tej sprawie. Na koniec powiedział, że nie ma 
przełożonego, który mógłby podjąć decyzję. 
Obecny przy rozmowie telefonicznej sekretarz 
kardynała Wojtyły, ks. Dziwisz, podsunął pro-
pozycję, aby kardynał mógł chociaż z nimi po-
rozmawiać przez telefon. Tak też się stało.

W niedzielę po wizycie kardynała Karola Woj-
tyły, ks. Bąkowski rozmawiał z dowódcą jed-
nostki: – To do koszar mają swobodny dostęp 
osoby z marginesu (panie lekkich obyczajów, 
które przeskakiwały przez płot), a przed kar-
dynałem Kościoła rzymskokatolickiego bramy 
koszar są zamknięte?! Zrobił się szum. Trzy 
dni po wyjeździe kardynała Wojtyły dzwoni 
dowódca i mówi, że sala jest przygotowana 
na spotkanie. Powiedziałem, że już wyjechał, 
ale rozmawiał z klerykami przez telefon.
– Kamień spadł mi z serca – usłyszał pod dru-
giej stronie słuchawki ks. Bąkowski.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

ców. Wielu z nich odnalazło drogę powrotną 
do Chrystusa, nawróciło się i dziś są ludźmi 
duchowo wolnymi. 
– Rodziły się nawet powołania kapłańskie, 
mówił na konferencji ks. Bąkowski. 
Każdy drużynowy miał obowiązek notować 
swoje obserwacje, a po tygodniu przekazy-
wać kapralowi, a ten jeszcze wyżej. – Takie 
trzy zeszyty podrzuciła nam sprzątaczka, mó-
wił dalej ks. Bąkowski. Szkoda, że wtedy nie 
doceniłem tej „bibuły”, podsumował żartem 
ks. Bąkowski.
W tych „obserwacjach” było m.in. zapisa-
ne, że taki to a taki alumn wypatruje przy 
ogrodzeniu „przywódców religijnych” z Wy-
szyńskim na czele, którzy mieli przejeżdżać 
z Częstochowy do Wrocławia. Inny znów 
zachowywał się nieodpowiednio w czasie 
„Dziennika telewizyjnego” (główne narzędzie 
propagandy komunistycznej w PRL). Kolejny 
nie uszanował portretów „brodatych i niebro-

datych” (portrety komunistów Marksa, Engel-
sa i Lenina). Czujnej uwagi nie uszły również 
wypowiadane poglądy: X ma światopogląd 
nienaukowy, notował obserwator. Te zeszyty, 
pokazywały, jak działa „cała siatka szpiegow-
ska” w otoczeniu alumnów żołnierzy.
Plebania w Brzegu to był prawdziwy azyl, 
bezpieczna przestrzeń wolności dla kleryków 
służących w jednostce wojskowej w Brzegu 
w latach 1968–1979. Księdzu Bąkowskiemu 
w opiece nad klerykami pomagał m.in. ks. 
Jan Janowski, ojciec duchowny seminarium 
wrocławskiego.
Plebania była otwarta całą dobę (klerycy wie-
dzieli, gdzie schowany jest klucz), podobnie 

– Widać na was nie zależało biskupowi, bo nie prosił o wasze zwolnienie z wojska, 
nie jesteście mile widziani – słyszeli już na wstępie od wojskowych przełożonych 
powołani do służby klerycy – żołnierze z Brzegu. To była jedna z metod poróżnienia 
kleryków żołnierzy z ich biskupami, mówił ks. prałat Zbigniew Bąkowski, opiekun 
duchowy alumnów  na spotkaniu 18 października w WAT. 

W niedziel po wizycie kardynała Karola Wojdatych” (portrety komunistów Marksa, Engel
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Widząc walkę z Bogiem, stawali się mocni wiarą
Z konferencji na WAT

To tylko niektóre z wniosków końcowych ba-
dań ks. infułata Adolfa Setlaka wśród 299. 
kleryków żołnierzy, którzy w 1970 r. opuścili 
bramy koszar J.W. 4413 w Bartoszycach. Tej 
samej, w której służył ks. Jerzy Popiełuszko, 
który po latach w Kościele św. Stanisława 
Kostki nauczał: „Zło dobrem zwyciężać, to 
znaczy stać po stronie prawdy”. 
Ks. infułat Adolf Setlak w okresie represyjnej 
służby kleryków-żołnierzy w Bartoszycach 
pełnił wśród nich rolę ojca duchownego. 
Po latach przeprowadził badania na temat 
oceny przydatności tej służby wojskowej 
w ich późniejszej drodze kapłańskiej. W gru- 
pie jego respondentów byli klerycy-żoł-
nierze, którzy zakończyli służbę wojskową 
w 1970 roku. 
Na konferencji w WAT, która odbyła się 
18 października 2011 r., w drugim dniu spo-
tkania żołnierzy-kleryków ks. Setlak przedsta-
wił wyniki swoich badań. Bezpośrednio po 
opuszczeniu koszar, niejako na gorąco, alum-
ni oceniali tę służbę jako „niepotrzebną stratę 
czasu” (98%). Po upływie 26 lat część złych 
emocji uleciała i ten odsetek zmalał do 60%. 
Wśród motywów przydatności odbywania 
zasadniczej służby wojskowej respondenci 
wymieniali m.in.: konfrontację powołania 
kapłańskiego z trudnym życiem koszaro-
wym, poznanie ludzi na usługach reżimu, 
świadoma akceptacja trudów na drodze do 
kapłaństwa, poznanie życia koszarowego. Po 
26 latach od zakończenia tej służby kapłani 
widzieli w niej formę doświadczenia walki 
z tym wszystkim, „co przeciw nam wytoczy-
ła partia”. W tę walkę włączona została ma-
china wojskowa, „która chciała nas nie tylko 
podzielić, ale nauczyć lizusostwa i innych 
niemoralnych sposobów życia”, co się nie 
powiodło, odpowiadali w ankiecie księża. 
Przełożeni wojskowi alumnów-żołnierzy 
sporządzali raporty, które trafiały na biur-
ka Głównego Zarządu Politycznego WP. 
W piśmie GZP WP ze stycznia 1967 r. znaleźć 
można taką m.in. ocenę żołnierzy kleryków: 
„Do najbardziej negatywnych alumnów zali-
czani są wychowankowie seminariów diece-

by takiej dyskusji kończyły się wrzaskami 
i wyzwiskami: od faszystów kościelnych, 
a na wrogach Polski Ludowej kończąc. 
Relacje między podoficerami a oficerami, 
pełne hipokryzji, podejrzliwości, podsłu-
chiwania próbowano przenieść na relacje 
między alumnami. Dlatego – podkreślają re-
spondenci – bali się naszej wspólnotowości, 
zwłaszcza, kiedy byliśmy razem z naszymi 
kapłanami. – Poznałem machinę kłamstwa 
i przewrotności pod pozorem dobra oby-
wateli, pisze jeden z ankietowanych. A inny 
uzupełnia: poznałem ideologię bezbożnic-
twa, prowadzoną przez niedokształconych 
ludzi, którzy za walkę z dobrem, otrzymy-
wali awanse wojskowe i pieniądze. 
Ks. infułat Adolf Setlak w podsumowaniu 
wyników swoich badań podkreślił, że bada-
ni, w większości przeszli przez tę próbę po-
wołania kapłańskiego zwycięsko. 
„Oni myśleli, że nas zniszczą, a myśmy się 
umocnili, bo jeden drugiemu podawał rękę… 
Bywało, że zdarzały się upadki, ale były też 
zwycięstwa. Nawet po strajkach głodowych, 
wychodziliśmy radośni, że możemy otrzy-
mać przepustkę i iść do Kościoła”… 
– Przetrzymaliście realny socjalizm, prze-
trzymacie też „palikotyzm”, powiedział na 
zakończenie swojego wystąpienia na WAT 
ks. infułat Adolf Setlak… 
Wśród 700. uczestników dwudniowego 
spotkania byłych żołnierzy-kleryków, byli bi-
skupi, proboszczowie, rektorzy seminariów, 
budowniczowie wielu kościołów. Przyjechali 
nawet z dalekiej Australii, z Kazachstanu, 
z Francji. 
– Bo gdy próbują rzucić nas na ziemię, siła 
ducha i więź kapłańska rośnie, jak wyznał 
jeden z kapłanów diecezji tarnowskiej. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

zjalnych z Warszawy, z Poznania, Wrocławia 
oraz Jezuici”. 
To oczywiście czytane dzisiaj – zważywszy 
na represyjny charakter tej służby – brzmi 
jak najlepsza rekomendacja wierności i nie-
złomności kapłańskiej. 
Kapłani dzielą się ze swoim ojcem duchow-
nym wieloma doświadczeniami, które owo-
cowały w ich dojrzałym życiu kapłańskim. 
– Ta służba wojskowa nauczyła mnie wybie-
rać sprawy słuszne nad nęcącymi, przytaczał 
ks. Setlak niektóre odpowiedzi, dobro praw-
dziwe, nad zło, obowiązkowość i karność 
nie na rozkaz i wrzask, ale z duchowej po-
trzeby. 
Ten okres okazał się „przydatną konfrontacją 
sacrum i profanum w socjalistycznej scene-
rii, bo ciągle było w tym względzie wielkie 
przemieszanie”. 
Służba wojskowa w jednostce kleryckiej, 
to była nieustanna konfrontacja ze zgubną 
ideologią, która „wzmocniła moją wiarę 
i rozbudziła ducha modlitwy”, odpowiadali 
kapłani w ankietach ks. Setlaka. 
– Jeden z kolegów, opisuje respondent, 
mówił w wojsku, że chyba się pomylił z po-
wołaniem, ale kiedy dostał w kość za modli-
twę, kiedy próbowano go nawracać na inną 
drogę, to powołanie się zrodziło: – „Widząc 
walkę z Bogiem i Jego głosicielami, stałem 
się mocny wiarą i miłością do Pana Boga”. 
„Konfrontacja moich duchowych możliwo-
ści z walką o zachowanie zasad moralnych 
pomagały mi uświadomić sobie, że dobro 
muszę zachować i o nie walczyć”, wyzna-
wał inny kapłan. Inni respondenci wyrażali 
przekonanie, że „za dobre powołanie warto 
pocierpieć”. 
Wojsko chciało ich wychować do dwulico-
wości politycznej. Okazywany sprzeciw po-
wodował odmowę wyjścia na przepustkę, 
gdy alumn chciał np. iść do kościoła do spo-
wiedzi. – To ci się nie 
należy, usłyszał wów-
czas od wojskowego 
przełożonego, bo nie 
jesteś politycznie po-
prawny. Najtrudniej-
sze było – podkreślali 
klerycy-żołnierze z Bar-
toszyc – zachowanie 
szacunku do oficerów, 
którzy próbowali wy-
musić na nich donosi-
cielstwo na kolegów. 
Niemożliwa też była 
dyskusja z oficerami na 
argumenty i racje inne 
niż te z klucza par- 
tyjnego. Wszelkie pró-

– Oni myśleli, że nas zniszczą, a myśmy się umocnili. Jesteśmy bogatsi życiowo 
i bardziej przydatni w pracy duszpasterskiej z ludźmi o innych światopoglądach. 
Nauczyliśmy się zachować jedność w trudnych chwilach między sobą i naszymi 
biskupami, bo robiono wszystko, żeby nas poróżnić. 

To tylko niektóre z wniosków końcowych ba
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Forma represji – bo tak to trzeba nazwać 
z punktu widzenia lektury dokumentów pań-
stwowych – jaką była próba zaburzenia, zdez-
integrowania życia wyższych seminariów du-
chownych poprzez pobór kleryków do wojska 
na zasadach zasadniczej służby wojskowej, 
dotyczy konkretnego okresu lat 1959–1980. 
Jej początek wiąże się z ówczesną, mówiąc 
jednoznacznie, represyjną polityką wyznanio-
wą państwa zarządzanego przez partię ko-
munistyczną i ekipę Władysława Gomułki.
Kiedy jednak czyta się wspomnienia alum-
nów, widać, że władze nie wygrały, a wręcz 
odwrotnie, spowodowały tylko i wyłącznie 
wytworzenie się nowej formy więzi kapłań-
skiej. Oczywiście nie taka była intencja władz. 
Intencją władz państwowych była ewidentnie 
dezintegracja i likwidacja w dużej mierze, jeśli 
nie całkowicie, funkcjonowania wyższych se-
minariów duchownych. 
Chciałbym, żeby ta teza zabrzmiała bar-
dzo wyraźnie, ponieważ była ona włączona 
w szerszy aspekt form represyjnych, które 
zaczęły być odczuwalne dla Kościoła od lip-
ca 1958 r. Historycy uznają tę datę za pew-
ną datę graniczną, jeśli chodzi o oddzielenie 
czasu tzw. normalizacji popaździernikowej. 
Faktem jest, że do tegoż lipca 1958 r. od paź-
dziernika 1956 r. mamy względny spokój, jeśli 
chodzi o natężenie typowej dla komunistów 
fali represyjnej wobec Kościoła katolickiego. 
Wiemy doskonale, że dla komunistów odwilż 
ta była związana z koniecznością pozyskania 
Kościoła, jako tego dawcy dla opinii publicz-
nej pozytywnego sygnału wobec ekipy Wła-
dysława Gomułki i ta potrzeba spowodowała 
m.in. wypuszczenie Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego z Komańczy, umożliwienie mu powro-
tu do Warszawy i anulowanie dekretu z 9 lu-
tego 1953 r. Władze komunistyczne zgodziły 
się na kolejne odstępstwa od dotychczasowej 
polityki wyznaniowej; przede wszystkim na 
powrót sióstr zakonnych, szczególnie tych, 
które w 1954 r. w liczbie ok. 1500 zostały wy-
pędzone ze swoich domów zakonnych (do-
tyczyło to zwłaszcza ziem zachodnich, które 
zostały włączone do Polski w 1945 r.), także 
na powrót religii do szkół, symboli religijnych 
do przestrzeni publicznej, czy na budowę 
świątyń. Zezwolono także wszystkim bisku-

m.in. Kierownik Urzędu ds. Wyznań, dyrektor 
III, a później IV Departamentu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele Mi-
nisterstwa Oświaty, Obrony Narodowej, ale 
także przedstawiciel Ministerstwa Finansów 
czy Wydziału Prasy KC – jeśli była taka potrze-
ba merytoryczna.
Zakres kompetencji Komisji ds. Kleru będzie 
tak szeroki i tak duży, jak zwiększać się będzie 
liczba represyjnych działań wobec Kościoła, 
a ponieważ całe państwo będzie w jakiejś 
mierze nastawione na tą represję, w związku 
z tym nie będzie takiego wyższego urzędnika 
państwowego, który by nie został zobligo-
wany do realizacji wytycznych komisji. Jeżeli 
należało uderzyć w Kościół podatkami – to 
oczywiście odpowiadało za to Ministerstwo 
Finansów, jeśli należało uderzyć w formie 
zablokowania procesu wydawania zgody na 
budownictwo sakralne, to oczywiście zajmo-
wało się tym Ministerstwo Budownictwa oraz 
Urząd ds. Wyznań. 
W tej właśnie konwencji – szeroko pojętej po-
lityki wyznaniowej państwa – trzeba widzieć 
to, co stało się w 1959 r., czyli pierwszą pró-
bę poboru kleryków do wojska. Już w 1958 r. 
władze podjęły działania antykościelne m.in. 
próbę szybkiego usunięcia religii ze szkół, tzw. 
akcję dekrucyfikacyjną, w końcu próbę wzię-
cia nie tyle w opiekę, co w nadzór wyższych 
seminariów duchownych. Gomułka bardzo 
wyraźnie dał do zrozumienia Prymasowi Wy-
szyńskiemu, że jest gotów na złamanie jedne-
go z punktów porozumienia z 1950 r., który 
mówił o tym, że alumni mają być wyłączeni 
z zasadniczej służby wojskowej i że ceną za 
uratowanie tego punktu porozumienia jest 
zgoda władz kościelnych na wejście funk-
cjonariuszy ateistycznego państwa ds. nauki 
i oświaty, czyli nadzór państwa nad proce-
sem edukacyjnym w wyższych seminariach 
duchownych. Jak łatwo się domyśleć, wiązało 
by się to z ich ideologizacją z punktu widzenia 
marksistowskiego, czyli de facto ateistyczne-
go. Prymas Wyszyński nie mógł się na to zgo-
dzić i władze komunistyczne podjęły decyzję 
o rozwiązaniu sześciu wyższych seminariów 
duchownych. Próba ich rozwiązania miała 
być poprzedzona likwidacją jednego semina-
rium w 1959 r. w Przemyślu. Choć wydawa-
ło się, iż ówczesny biskup przemyski ulegnie 
presji i da zezwolenie na wejście władz mini-
sterstwa do seminarium (ostatecznie pozwolił 
jedynie na skontrolowanie finansów WSD), 
władze komunistyczne uznały, że będzie to 
propagandowo źle przyjęte i w związku z tym 
szukały i znalazły pretekst, który by niejako 
spowodował tę samą konsekwencję. Podję-
to wysiłki, aby jednak winą za konflikt wo-
kół seminariów obarczyć człowieka kościoła. 
Osobą tą stał się biskup Czesław Kaczmarek, 
który w katedrze kieleckiej wygłosił kazanie 
piętnujące władze Chin ludowych za to, że 
represjonują ludzi Kościoła. Okazało się, że 
honor komunistów jest – geograficznie rzecz 

Alumni-żołnierze
pom na powrót do swoich diecezji. Nie przez 
przypadek, jako ostatni powrócił do swojej 
diecezji biskup kielecki Czesław Kaczmarek. 
Niewątpliwie był on postrzegany przez ów-
czesnych decydentów jako wróg władzy ko-
munistycznej, postać, która wspierała pod-
ziemie niepodległościowe w latach 40-tych 
i początku 50-tych aż do czasu aresztowania, 
postać odgrażająca się, że zawsze pozostanie 
antykomunistą, co zresztą zaowocuje bardzo 
szybko konkretnym zdarzeniem, które stanie 
się pretekstem do rozpoczęcia akcji poboru 
alumnów do wojska.
Wspomniana odwilż była efektem nie woli 
komunistów, tylko koniecznością. Widać to 
wyraźnie, gdy czyta się memoriały czy refe-
raty przede wszystkim kierownika Urzędu 
ds. Wyznań Jerzego Sztachelskiego, który 
w latach 1957-58 pisał o „ofensywie kleru”. 
To jest perspektywa, z jakiej patrzyli komu-
niści; czyli powrót sióstr zakonnych do swo-
ich domów, powrót biskupów do diecezji, 
powrót religii jako przedmiotu nieobowiąz-
kowego do szkół, wieszanie krzyży po paź-
dzierniku 1956 r. w miejscach publicznych 
nie jest nazywane w języku komunistycznym 
normalizacją czy uporządkowaniem, zgod-
nym ze sprawiedliwością i prawem naro-
du do manifestowania w życiu publicznym 
swojej wiary, tylko jest to „ofensywa kleru”. 
Owa ofensywa kończy się w momencie, kiedy 
komuniści uporządkują swoje wewnętrzne 
sprawy, przede wszystkim z grupami, które 
– można powiedzieć – stanowiły lewicę i pra-
wicę wewnątrz bloku partii komunistycznej 
PZPR. Mam tutaj na myśli najbardziej rady-
kalnych komunistów, tzw. rewizjonistów (do 
których zaliczam przede wszystkim zauroczo-
nych trockizmem i luksemburgizmem), którzy 
chcieli w imię marksizmu, odbiurokratyzować 
system komunistyczny. Gomułka nie był zwo-
lennikiem tej idei i powoli zaczął ich margi-
nalizować, ale odsunął także prawe skrzydło, 
czyli tzw. grupę natolińską. Uporządkowując 
w ten sposób scenę wewnątrz partii komuni-
stycznej, zabrał się za odrabianie dwóch lat 
straty, czyli właśnie okresu „ofensywy kleru”. 
Efektem tego były kolejne narady najbliższe-
go środowiska związanego z Władysławem 
Gomułką, które doprowadzą do podjęcia 
decyzji w lipcu 1958 r. o ustanowieniu tzw. 
Komisji ds. Kleru. Od tej pory stanie się to 
ciało decyzyjne, choć rzecz jasna niekonsty-
tucyjne, które będzie nadzorowało tzw. po-
litykę wyznaniową wobec Kościoła. Na czele 
tejże komisji – faktycznie – będzie stał Zenon 
Kliszko, czyli druga osoba w partii, a zatem 
i w państwie, ale nominalnie Komisja ds. 
Kleru będzie „podwiązana” pod Wydział Ad-
ministracyjny KC PZPR. W skład komisji będą 
wchodzili praktycznie najważniejsi funkcjona-
riusze państwa i partii nadzorujący te resorty, 
bądź wydziały partii komunistycznej, które 
w jakimkolwiek stopniu miały związek z poli-
tyką wyznaniową państwa. A zatem będzie to 

Forma represji – bo tak to trzeba nazwać

Z konferencji na WAT
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Ksiądz Andrzej został 
powołany do służby 
w specjalnej jedno-

stce kleryckiej w Brzegu. Służył jako kleryk 
żołnierz w latach 1973–1975. Już wcześniej 
spodziewał się, że dostanie bilet do wojska. 
Dowiedział się o tym… na komendzie Milicji 
w Stalowej Woli.
– Pochodzę ze Stalowej Woli. Jeden z wikariu-
szy okazał się zbytnim gadułą i w rozmowie 
telefonicznej ujawnił moje plany pójścia do 
seminarium. W ten sposób władze mnie tro-
chę bardziej „przypilnowały”.
Był dwukrotnie przesłuchiwany na komendzie 
Milicji w Stalowej Woli.
– Nie przyznałem się, że idę do seminarium 
w Przemyślu, utrzymywałem, że wybieram się 
na studia do Łodzi. Na nic to się nie zdało, bo 
oni już wszystko wiedzieli. Powiedzieli mi na 
koniec, że spotkamy się w wojsku. 
Kierunek Brzeg – specjalna jednostka dla żoł-
nierzy kleryków, 2. kompania ratownictwa 
terenowego. 
– To było podwójne szkolenie, wspomina ks. 
Andrzej, przygotowanie do służby ratowni-
czej i intensywna indoktrynacja polityczna. 

Ci, którzy nas indoktrynowali, często nie mieli 
nawet wykształcenia średniego, więc wiedza, 
którą usiłowali nam przekazać, była płytka, 
zideologizowana. Na nasze żarty, dociekliwe 
pytania, reagowali więc irytacją. Oczywiście 
byliśmy za tę dociekliwość karani.
Za klęczenie do modlitwy przy łóżku na sali 
żołnierskiej były kary. – Modliliśmy się więc na 
leżąco, mówi ks. Andrzej.
Do żołnierzy kleryków w Brzegu dołączono 
specjalnie dobierane osoby świeckie, któ-
re miały za zadanie donoszenie na kolegów 
kleryków. – Oni mieli dużo swobody. Chodzili 
na piwo, wracali późno w nocy i nic im za to 
nie groziło. Natomiast my, klerycy, musieliśmy 
bardzo dbać o swoje dobre imię, bo każde 
słowo, zachowanie mogły być wykorzystane 
przeciw nam. 
Każdy wyjazd na przepustkę to była oka-
zja do skorzystania, aby nadrobić zaległości 
w studiach. Dostawaliśmy materiały do nauki.  
Reagowali alergicznie na każdą przywiezioną 
przez nas książkę. Mogliśmy korzystać tylko 
z biblioteki w jednostce, ale wiadomo, jakie 
tam były książki. Dobierane pod potrzeby pro-
pagandowe ówczesnej władzy.

– Pobór, w którym mnie powołali do wojska, był „klasyczny” 
dla tej metody uderzenia w Kościół, mówi ks. ppłk rez. Andrzej 
Surowiec, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, ka-
pelan kombatantów na Polskę południowo-wschodnią. – Wzięli 
nas po miesiącu z seminarium po odważnym kazaniu bp. Igna-
cego Tokarczuka.

Przywiezione z seminarium lektury klerycy 
zmuszeni więc byli ukrywać. – Chowaliśmy je 
w poduszkach, po szafach. Pamiętam taki in-
cydent. Jeden z „gorliwych” poruczników wy-
rzucił znalezione Pismo św. do kosza. To nas 
bardzo zirytowało. Wszyscy klerycy podjęli so-
lidarnie głodówkę. To był protest nas wszyst-
kich. Sprawa oparła się o Główny Zarząd Po-
lityczny, przyjechał jeden z wysokich oficerów 
– pamiętam nazwisko Glajzner – żeby sprawę 
wyciszyć. Zrobiono wówczas jakieś roszady  
personalne, wspomina ks. Andrzej Surowiec.
Wśród wielu podstępnych metod, stosowa-
nych w jednostkach kleryckich, żeby zniszczyć 
powołanie do kapłaństwa, były tzw. strategie 
kuszenia wizjami łatwego, dostatniego życia, 
ofert pomocy w karierach cywilnych. – Efekty 
mieli marne zarówno, jeśli chodzi o indok-
trynację, jak i inne „propozycje”. Tylko jeden 
z nas dał się „złapać”, reszta postąpiła hono-
rowo. Wiem, że ta nasza postawa, wierności 
powołaniu, to że nie „poszliśmy na współpra-
cę”, nie ulegliśmy, wzbudziła ich szacunek do 
nas, wyrażali nam swoje uznanie…
– Po latach z sentymentem wspominamy  ten 
czas służby, nowych przyjaźni. Nawet mo-
ment pożegnania był dla nas wzruszający. 
I mogę zapewnić, że ta służba w Brzegu nie 
wpłynęła na moją niechęć do wojska… 
Potwierdzeniem tych słów jest fakt, że ks. An-
drzej został kapelanem wojskowym.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

ujmując – bardzo szeroki i w związku z tym 
władze w Warszawie uznały, że są odpowie-
dzialne za podtrzymanie honoru władz Chin 
ludowych w polskiej opinii publicznej. Zażą-
dano od Prymasa Wyszyńskiego, aby biskup 
Kaczmarek został zwolniony ze sprawowanej 
funkcji. Otworzyło to bardzo szeroki front 
walki propagandowej przeciwko biskupo-
wi Kaczmarkowi. Nieprzypadkowo, latem 
1959 r., Komisja ds. Kleru podjęła decyzję, by 
po raz pierwszy wziąć kleryków do wojska z 
diecezji kieleckiej i załatwić w ten sposób kil-
ka spraw jednocześnie. Uderzono w biskupa 
Kaczmarka i pośrednio w broniącego go Pry-
masa Wyszyńskiego, żeby „zmiękczyć” kardy-
nała, by był on gotowy do własnoręcznego 
„represjonowania” swojego biskupa; dlatego 
właśnie z Kielc nastąpił główny pobór do woj-
ska w 1959 r. Drugi cel – aby zrzucić odpo-
wiedzialność za napięcie w relacjach państwo 
– kościół na niesfornego biskupa Kaczmarka 
i niepotrzebnie lojalnego wobec niego Pryma-
sa Wyszyńskiego. Trzeci cel, który stał się od 
tej pory celem najpoważniejszym i długofalo-
wym, to pobór alumnów jako forma pośred-
niego represjonowania biskupów – ordyna-
riuszy oraz utrudniania działalności wyższych 
seminariów duchownych, za które są oni od-

powiedzialni w Kościele; cel ten towarzyszył 
władzom w zasadzie przez te wszystkie lata 
zarówno do 1965 r., jak i później, gdy utwo-
rzono specjalne jednostki kleryckie.
Tej długoletniej strategii poboru kleryków do 
wojska towarzyszyły dwa cele wykonawcze. 
Pierwszy cel to spowodowanie, żeby znaczna 
część kleryków nie wracała – pod wpływem 
ideologicznych prac pionu wychowawczo-
-politycznego Sztabu Generalnego LWP – do 
wyższych seminariów duchownych. W 1965 r., 
gen. Jaruzelski, odpowiedzialny za ten pion 
polityczny, mógł napisać w tezach, które wy-
słał do Biura Politycznego KC PZPR, że częścio-
wo sukces został osiągnięty, ponieważ średnio 
ok. 25 procent kleryków nie wraca do semina-
riów. Bardzo szybko okazało się jednak, że cel 
ten wcale nie jest wystarczającym, ponieważ 
od 1962 r. do procesu budowania strategii 
antykleryckiej włączyła się Służba Bezpieczeń-
stwa, czyli IV Departament SB, dla którego 
niekoniecznie najważniejszym było to, aby kle-
rycy nie wracali do seminarium. Z ich punktu 
widzenia najistotniejsze było to, żeby ewentu-
alnie wracali, ale już jako agenci SB albo moc-
no zlojalizowani obywatele PRL. W ten sposób 
rozpoczęła się swoista rywalizacja wewnątrz 
państwa komunistycznego między dwoma 

– częściowo rozbieżnymi – potrzebami. 
Na to wszystko, szczęśliwie, bardzo szybko 
potrafił zareagować Prymas Wyszyński i po-
zostali biskupi, którzy zostali wprowadzeni 
w bardzo wyraźny dyskomfort. Jednym 
z głównych powodów, dla których księża 
znaleźli się w tychże jednostkach kleryckich, 
była postawa biskupów. Z perspektywy ko-
munistycznej, to oni mieli być winni temu, że 
księża zostają wzięci do wojska. Na czym ta 
wina biskupów miała polegać? Kiedy czyta się 
dokumenty Urzędu ds. Wyznań, widać staty-
styki związane z przemówieniami, kazaniami, 
różnymi wystąpieniami biskupów w ciągu 
kwartału czy całego roku. Rubryki są trzy 
– suma wszystkich kazań, nieprawomyślnych 
oraz neutralnych. Jeśli w drugiej rubryce była 
cyfra najwyższa, z tego seminarium brano 
najwięcej kleryków do wojska. Miało to skło-
nić ordynariuszy do stosowania autocenzury, 
w imię odpowiedzialności za swoich alum-
nów. I to była ta polityka, która przez komu-
nistów była jednoznacznie promowana, po-
dawana urzędnikom państwowym i służbom 
do realizacji. 

Prof. Jan Żaryn, historyk IPN
i wykładowca UKSW

oprac. at

 Ks.ppłk rez. Andrzej Surowiec: na wyrzucenie Pisma św. do kosza zareagowaliśmy solidarną głodówką 

stce kleryckiej w Brzegu. S
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Trzech marynarzy kleryków – wcielenie roku 1964

Ojciec Krystian Biernacki od 2002 roku pra-
cuje w Niemczech, jako proboszcz tamtejszej 
jezuickiej parafii:
– Okres unitarny odbywałem, wspomina, 
w 2. Pułku Artylerii Lekkiej w Szczecinie. Po 
przysiędze zostaliśmy wysłani do jednostki 
kleryckiej w Gdańsku. Powołanie nas klery-
ków do służby zasadniczej w wojsku, mimo 
istniejących porozumień między państwem 
i Episkopatem Polski, było dla nas oczywistą 
szykaną. Wiadomo, był rok 1964, zbliżały się 
uroczystości milenijne (1000. lecie Chrztu 
Polski) i stosunki między Episkopatem Polski 
a władzami państwa komunistycznego, które 
chciało całkowicie oddzielić je od uroczystości 
kościelnych, stawały się coraz bardziej napię-
te. Nasz prowincjał ś.p. o. Antoni Kuśmierz, 
który nas wówczas w Gdańsku odwiedził, 
w rozmowie z naszym dowódcą komando-
rem powiedział: – Jesteście nieuczciwi. – Dla-
czego?! odburknął dowódca. – Dlatego, że 
uderzacie w najsłabszy punkt, w nasze dzieci. 
My klerycy, wyrwani z seminarium, nie mieli-
śmy żadnych wątpliwości, że padliśmy ofiarą 
szykan wymierzonych w Kościół.
Czas służby to rozmaite typowe wojskowe 
ćwiczenia, ale i „nietypowe”. Te zajęcia na-
zywaliśmy żartobliwie „religią”.
Trzy razy w tygodniu po dwie godziny zajęć 
politycznych. W Gdańsku prowadziło je kilku 

Jeśli chodzi o same szkolenia stricte wojsko-
we, byliśmy dobrzy, zajmowaliśmy dobre 
miejsca w klasyfikacjach wojskowej spraw-
ności.
– Mieliśmy takiego kolegę, kontynuuje wspo-
mnienia z jednostki Marynarki Wojennej 
w Gdańsku o. Biernacki, śp. Margasiński się 
nazywał. Człowiek zasad, zadziorny. Ciągle 
go wsadzali do aresztu. Gdy po raz kolejny 
w konwoju wieźli go do innej jednostki, bo 
w naszej nie było aresztu, po drodze osten-
tacyjnie odmawiał różaniec. „Szczęść Boże”, 
mówił do odśnieżających drogę. W 2. roku 
służby przenieśli go do jednostki OTK, która 
kładła tory kolejowe. Zdrowie w wojsku stra-
cił i zmarł, dodaje ks. Rymarz.
Bartek (ks. Kapałka), który jest warszawskim 
księdzem, pojechał z kolegami w 1965 r. na 
przepustkę do Warszawy. Była procesja Boże-
go Ciała, a oni w marynarskich mundurach 
Prymasa Wyszyńskiego pod rękę prowadzili. 
Co to się nie działo po ich powrocie!.. Nasz 
dowódca mówił: – Wszystkim przebaczę, ale 
„Zochu” (ks. Kazimierz Zoch-Chrabałowski 
z diecezji warszawsko-praskiej) nie przeba-
czę! Bo to on i ks. Marek Mucha byli tymi 
marynarzami…
Trzej kapłani, koledzy ze służby w Mary-
narce Wojennej cieszyli się na spotkanie 
z pozostałymi kolegami ze swojego poboru, 
którzy potwierdzili przyjazd ze Szwajcarii 
i z Rzymu.
– Zaraz po wojsku spotykaliśmy się z kole-
gami z jednej jednostki, po raz pierwszy jed-
nak mamy okazję spotkać się w tak wielkiej 
wspólnocie kleryków-żołnierzy, mówią.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

oficerów politycznych. Niektórzy byli ludźmi 
z dużą kulturą; wspomnę tu komandora 
Czerwińskiego. Był też inny polityczny, kapi-
tan, który namawiał, żebyśmy wstępowali 
do KMW (Koła Młodzieży Wojskowej). Naga-
bywał mnie w cztery oczy, żebym wstąpił do 
KMW. – Jak by się Pan czuł, gdybym ja Pana 
– marksistę, namawiał do wstąpienia do So-
dalicji Mariańskiej? Zostawił mnie w spokoju.
Przy różnych okazjach kontestowaliśmy nie-
które przedsięwzięcia podejmowane przez 
kadrę. To była forma biernego oporu. Od-
powiedzią drugiej strony było zarządzanie 
nawet tygodniowych alarmów…
Ks. Bartłomiej Kapałka: – Karali nas też 
za wspólną modlitwę, różaniec, nabożeń-
stwo majowe czy czerwcowe na polanie za 
blokami. Pamiętam taki tygodniowy alarm 
z wymarszem w czasie wiosennych rozto-
pów. Szliśmy około 70. kilometrów aż pod 
Kartuzy…
Ratowali się i wzajemnie podtrzymywali 
również humorem.
Ks. Marian Rymarz: – Raz gdy dowódca po 
kolejnej naszej akcji biernego oporu gromił 
nas wzrokiem, śpiewaliśmy mu „Ćwierkają 
wróbelki…”. Pamiętam też, jak zmienialiśmy 
słowa piosenki: „co za tuman za wojskiem 
się snuje” na „co za tuman to wojsko prowa-
dzi”.

O. Krystian Biernacki (SJ), jezuita spotkał swojego kolegę z artyleryjskiej baterii 
nadbrzeżnej, ks. Mariana Rymarza (SM) misjonarza w pociągu, po 40. latach od 
zakończenia służby wojskowej w specjalnej jednostce kleryckiej w Gdańsku. Obaj 
przyjechali na spotkanie b. kleryków żołnierzy, zorganizowane przez Ordynariat Po-
lowy w dniach 17-18 października 2011 r. W Radzyminie, gdzie gościł ich burmistrz 
Piotrowski, wypatrzyli trzeciego swojego kolegę z poboru 1964 roku – proboszcza 
z parafii Rybie, ks. Bartłomieja Kapałkę. 

Służba w kompaniach kleryckich
– to „błogosławiona wina”

– To była mroczna noc PRL, lata 60, czasy 
represji wobec Kościoła. Szliśmy do wojska 
nie wiedząc co dalej, jak potoczą się nasze 

losy – wspominał abp Głódź. Klerycy dostali 
jednakowe menażki, pałatki, mundury, nie-
zbędniki, zostali ostrzyżeni i ogoleni. – Czas 
i wiara zespoliły nas, byliśmy i jesteśmy wie-
rzącymi i to także nam pomagało – podkreślił 
metropolita gdański. Jego zdaniem, „tamta 
błogosławiona wina” dzisiaj pomaga odkryć 
doświadczenie wspólnoty, jedności w trud-
nych czasach dla społeczeństwa i dla Kościoła 
w Polsce.
– Trzeba pamiętać, że sam cel służby miał 
charakter represyjny, co jest widoczne w ar-
chiwach Głównego Zarządu Politycznego 
– mówił abp Głódź. – Jako alumni mieliśmy 
poczucie krzywdy za złamane porozumienie 

„Błogosławioną winą” nazwał metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź 
przymusową służbę wojskową, którą musiał jako alumn odbyć podczas studiów 
w wyższym seminarium duchownym. Służbę odbywał w latach 1965–1967 w Szcze-
cinie-Podjuchach. Pierwszy biskup polowy po reaktywowaniu ordynariatu polowe-
go wspomina czas spędzony w jednostkach kleryckich.

między państwem a Kościołem z roku 1950. 
Do dziś nie było ze strony państwa moralne-
go zadośćuczynienia za te krzywdy – dodał, 
podkreślając, ze dziwią w tym kontekście 
współczesne próby poniżania, nękania i trak-
towania księży jak obywateli drugiej katego-
rii. – Nie godzi się dzisiaj wracać do tamtych 
czasów, tamtych form prześladowania, bo 
jest to swoista recydywa, powrót do tamtych 
metod, recydywa tego co było złem, dyskry-
minacją prawowitych obywateli – podkreślił.
Nawiązując do miejsca spotkania – kościoła 
św. Stanisława Kostki, przy którym jest grób 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który także od-
bywał przymusową służbę wojskową, abp 
Głódź stwierdził, że błogosławiony kapłan 
jest dla zgromadzonych tu księży drogo-
wskazem. – Nie jest to spotkanie dla samego 
spotkania, ale i dla nabrania sił do dalszej 
pracy – powiedział. – Wszyscy idąc do wojska 
mieliśmy kategorię „A” – zdolny do odbycia 
służby wojskowej – i choć minęło już prawie 
40 lat od spotkania z niektórymi kolegami, 
a czas zmienia ludzi i sylwetki, to jednak tych 
700 duchownych wygląda czerstwo i jeszcze 
broni nie składamy – zapewnił.

notował: kesFo
t. 
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 22 maja 1907 
roku w Bukowie nad Odrą 
na Górnym Śląsku, jako 
syn rolników, Franciszka 
i Wiktorii z d. Urbaniec.

Uczęszczał do Gimnazjum w Raciborzu. Jako 
uczeń brał udział w powstaniach śląskich. Od 
1921 roku kontynuował naukę w Gimnazjum 
w Rybniku, gdzie 18 czerwca 1926 roku zdał 
egzamin maturalny. W tym samym roku rozpo-
czął studia w Śląskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 21 czerwca 1936 
roku otrzymał w Katowicach święcenia kapłań-
skie z rąk biskupa katowickiego Stanisława 
Adamskiego. Po święceniach pracował jako 
katecheta w dwóch gimnazjach w Siemianowi-
cach, męskim i żeńskim, które następnie zostały 
połączone w Państwowe Gimnazjum Koeduka-
cyjne im. Jana Śniadeckiego. W szkole założył 
Sodalicję Mariańską. W 1932 roku mianowano 
go kapelanem siemianowickiego hufca w Cho-
rągwi Śląskiej ZHP.
28 kwietnia 1939 roku został mianowany kape-
lanem rezerwy. Pod koniec sierpnia 1939 roku 
został zmobilizowany. W kampanii polskiej 1939 
roku był kapelanem w Ośrodku Zapasowym 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Hrubieszowie. 
Po zakończeniu walk wrócił na Śląsk, gdzie ukry-
wał się przed aresztowaniem. 4 stycznia 1940 
roku przez Słowację dotarł na Węgry. Po kilku-
miesięcznej pracy duszpasterskiej w obozach dla 
uchodźców wyjechał do Palestyny. 24 września 
1940 roku wstąpił w Hajfie do Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich. Był kapelanem 
Legii Oficerskiej, a po jej rozwiązaniu, 6. pułku 
pancernego „Dzieci Lwowskich” wchodzącego 
w skład Samodzielnej Brygady Strzelców Karpac-
kich. Uczestniczył w kampanii libijskiej. W 1942 
roku został kapelanem 3. karpackiego batalionu 
ckm. W 1943 roku mianowano go kapelanem 
2. Brygady Pancernej. Zachował w dalszym 
ciągu stanowisko kapelana 6. pułku pancerne-
go, który wchodził w skład tej brygady. W jej 
składzie uczestniczył w kampanii włoskiej, m.in. 
w bitwie o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. 
W 1945 roku został kapelanem 2. Warszawskiej 
Dywizji Pancernej. We wrześniu 1946 roku przy-
był z tą dywizją do Wielkiej Brytanii, gdzie wstą-
pił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia jako szef duszpasterstwa Northern 
Command w północnej i środkowej Anglii.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy nu-
mer 11313 za to, ofiarna posługę duszpaster-

Ks. Henryk Czorny (1907-1965) – kapłan diecezji katowickiej, 
kapelan w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich

ską w czasie bitwy nad rzeką Gaiana i za wynie-
sienie spod ognia nieprzyjaciele kilku rannych 
żołnierzy.
W 1948 roku został zdemobilizowany. Zorga-
nizował parafię polską w Leeds i został jej pro-
boszczem. Następnie był dziekanem dekanatu 
Leeds obejmującego hrabstwo York. Zajmował 
się organizowaniem życia religijnego, organizo-
wał pielgrzymki maryjne w Ilkey i Rudding Park, 
ściągające wielotysięczne rzesze Polaków. Za-
łożył w Leeds Polski Dom Parafialny. Był człon-
kiem Rady Federacji Światowej Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów i Zarządu Opieki nad 
Polskimi Cmentarzami Wojennymi. Działał we 
władzach Związku Inwalidów Wojennych Pol-
skich Sił Zbrojnych, Stowarzyszeniu Kapłanów 
Polskich w Wielkiej Brytanii, jako członek Za-
rządu w latach 1955-1959. Był prezesem Koła 
Żołnierzy 6 Pułku Pancernego. Opiekował się 
chórem „Harfa” i klubem sportowym „Lechia”.
Zmarł 12 kwietnia 1965 roku w Leeds. Spoczy-
wa na katolickim cmentarzu w Killingbeck.
Odznaczony był również Krzyżem Walecznych 
(dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi. Od biskupa polowego WP Józefa Gawliny 
otrzymał przywilej używania rokiety i mantoletu.

Bogusław Szwedo

Ksiażka Wojciecha 
Königsberga, młode- 
go historyka dzie-
jów Armii Krajowej, 

absolwenta Uniwersytetu Zielonogór-
skiego (2007), jest pierwszą w pełni na-
ukową publikacją biograficzną poświę-
coną majorowi Janowi Piwnikowi „Po-
nuremu”, jednemu z najsłynniejszych 
żołnierzy Armii Krajowj. Oparta została 
na bogatym materiale źródłowym z ar-
chiwów w Polsce i Wielkiej Brytanii, na 
relacjach i wspomnieniach dawnych to-
warzyszy służby i broni.

Autor pieczołowicie rekonstruuje bieg życia 
tego chłopskiego syna z Janowic w świętokrzy-
skiem, absolwenta gimnazjum w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, a następnie funkcjonariusza 
Policji Państwowej i „ochroniarza” premierów 
rządu RP, we wrześniu 1939 roku dowódcy 
kompanii policyjnej broniącej Pilicy. Interno-
wany na Węgrzech, wkrótce, przedostał się 
stamtąd do Francji, gdzie rozpoczął służbę 
w Polskich Siłach Zbrojnych. Wszechstronnie 
wyszkolony na kursach dla cichociemnych, był 
jednym z pierwszych skoczków zrzuconych 

Życie i legenda mjr. „Ponurego”

w 1941 roku do okupowanego kraju. Został 
dowódcą II Odcinka „Wachlarza”, którego za-
daniem była intensyfikacja działań partyzanc-
kich na wschodnich terenach Rzeczypospolitej; 
zasłynął z brawurowej akcji – rozbicia w stycz-
niu 1943 roku więzienia w Pińsku i uwolnienia 
trzech przetrzymywanych tam „wachlarzow-
ców”. Skierowany w Świętokrzyskie, zorgani-
zował tam największą w tym czasie siłę par-
tyzancką w tej części Europy – Zgrupowania 
Partyzanckie AK „Ponury”. Do dziś w tamtych 
stronach trwa legenda tego niezwykłego par-
tyzanta, znakomitego dowódcy i troskliwego 
„ojca” swych żołnierzy i mieszkańcowi świę-
tokrzyskich wsi. Przeniesiony w 1944 roku do 
Okręgu Nowogródzkiego, poległ 16 czerwca 
1944 roku podczas ataku na strażnicę granicz-
ną w Bohdanach pod Jewłaszami. 
W latach PRL kreowany na bandytę, faszystę, 
zdrajcę, trwał w pamięci swych podkomend-
nych i narodowej legendzie. Jego powtórny 
pogrzeb 12 czerwca 1988 r. w Opactwie Cy-
sterskim w Wąchocku przerodził się w wielką 
patriotyczną manifestację. To wtedy, przy po-
mniku „Ponurego” na wąchockim rynku mia-
ła miejsce pierwsza w latach PRL-u defilada 
weteranów Armii Krajowej pod emblematami 

wszystkich okręgów AK, także tych z Kresów 
Wschodnich: Lwowa, Wilna, Nowogródka, 
Stanisławowa, Tarnopola... Na placu przed 
opactwem, w obeności tysięcy ludzi, Mszę św. 
w intencji mjr Ponurego celebrowało kilkuna-
stu biskupów i liczne grono kapłanów, porywa-
jące kazanie wygłosił kardynał Henryk Gulbino-
wicz. Na płycie grobowej, w krypcie opactwa, 
został wyryty napis: „Ś.P. Jan Piwnik „Ponury” 
1912–1944. Niezłomny żołnierz Armii Krajowej 
Siły Zbrojnej Podziemnego Państwa”. Pamięć 
o „Ponurym” nie gaśnie. Co roku, w czerw-
cu, w głębi świętokrzyskich lasów, na polanie 
o nazwie Wykus, dawnym obozowisku żoł-
nierzy „Ponurego”, któremu dziś patronuje 
kapliczka z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, 
zbierają się dawni podkomendni, ”Ponurego”, 
harcerze, „Strzelcy”, przybysze z różnych stron 
kraju. Aby wspominać mjr. „Ponurego” i tych, 
co wraz z nim szli ku Niepodległej... O tym też 
opowiada ta cenna i potrzebna książka.

Wojciech Königsberg, Droga „Ponurego”. Rys bio-
graficzny majora Jana Piwnika, wstęp Zdzisław 
Rachtan „Halny”, Oficyna Wydawnicza RYTM, War-
szawa, ss. 368.                                   

  (jł)

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Gdy przyjeżdża do Polski w 1997 r., dostrze-
ga profetycznie zagrożenia naszej świeżo 
odzyskanej wolności. Przybywa do Polski, 
gdzie znów Kościół i naród jest dzielony 
przez „siewców kompleksów”, gdzie ośmie-
szanie autorytetów przedstawiane jest jako 
synonim nowoczesności i postępu (ku komu 
i czemu?!). We Wrocławiu, 1 czerwca 1997 r., 
na Mszy św., Statio Orbis Kongresu Eucha-
rystycznego, gdzie było ponad trzy tysiące 
wojskowych, Jan Paweł II zadał dramatyczne 
pytanie: „Czy człowiek może ład wolności 
zbudować sam, bez Chrystusa?... Pytanie 
jakże aktualne w kontekście społecznym 
przesyconym koncepcjami demokracji, inspi-
rowanej ideologią liberalną!” 

„Tak Pan Jezus powiedział…”

Dla wielu uczestników wrocławskiego szlaku 
papieskiego w 1997 r. na zawsze pozostanie 
w duszy ślad spotkania w Kościele Garnizo-
nowym św. Elżbiety (31 maja 1997 r.). – Nie 
było tego spotkania w oficjalnym programie 
wizyty Jego Świątobliwości, ale była w pro-
gramie serca – powie witając Jana Pawła II 
w progach świątyni wojskowej, odbudo-
wanej po dwóch pożarach (1975 i 1976 r.) 
Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź. Gotycki 
Kościół mógł pomieścić tylko 2 tysiące osób, 

chali 3 autokarami z dowódcą i kapelanem 
z Nagoury do Bejrutu, z 4 stacjonujących 
w Libanie południowym polskich jednostek. 
Na biało-czerwonym transparencie Jan Pa-
weł I zobaczył słowa w ojczystym języku: 
„Witamy wielkiego Rodaka”.

„Nie możecie przegrać miłości”…

U stóp zacnego Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu stanął biały ołtarz zwieńczo-
ny wojskowym Krzyżem za wojnę polsko-bol-
szewicką 1920 r., gdzie Jan Paweł II celebro-
wał pamiętną Mszę św. 12 czerwca 1999 r. 
Gospodarzami tego spotkania liturgicznego 
byli ordynariusze dwóch diecezji: sandomier-
skiej – Bp Wacław Świerzawski i polowej – Bp 
Polowy Sławoj Leszek Głódź. Synem ziemi 
sandomierskiej był ks. kmdr Władysław Mie-
goń, beatyfikowany podczas tej pielgrzymki 
kapelan marynarzy. Mimo możliwości ra-
tunku nie opuścił swoich podopiecznych 
i w Dachau poniósł męczeńską śmierć. Diece-
zja Polowa dzięki włączeniu przez Jana Paw- 
ła II ks. kmdr. Władysława Miegonia do grona 
108. Męczenników II wojny światowej zyskała 
swojego orędownika w niebie. Dziękczynnym 
gestem wojska za 21 lat pontyfikatu JPII mia-
ło być 21. salw artyleryjskich na wałach san-
domierskich. Salw w Sandomierzu nie było, 
choć artyleria trwała w gotowości, ale za to 
rozległy się na pożegnanie Papieża na lotni-
sku Balice. – Nie dajcie się zniewolić, wołał 
przede wszystkim do młodych, również tych 
w mundurach, Ojciec święty podczas sando-
mierskiej Eucharystii. – Odwaga wiary wiele 
kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! 
W procesji z darami do Jana Pawła II podeszli 
przedstawiciele trzech rodzajów sił zbrojnych. 
Jednym z darów ofiarowanych przez Wojsko 
Polskie były dwie karetki pogotowia z pełnym 
wyposażeniem. Na zakończenie Mszy św. 
w Sandomierzu delegacja Marynarki Wojen-
nej wręczyła Janowi Pawłowi II portret bło-
gosławionego kapelana Marynarki Wojennej 
Władysława Miegonia.

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście* (cz. 2)

ale symboliczna wy-
mowa tej obecności 
pomieściła cały świat 
ducha. Na zdjęciach 
Arturo Mari ręce wy-
ciągane w stronę bia- 
łej postaci. I łzy, któ-
rych nikt się w tej 
świątyni nie wstydził. 
Było rodzinnie i bar-
dzo intymnie. Przy-
szedł, poświęcił spalo-
ny i odbudowany ko-
ściół wojskowy. Zos- 
tawił słowa wypo-
wiedziane z ewangeliczną prostotą i głębią: 
„Ze mną jak z żołnierzem, mówią: idź – idę, 
przyjdź – przychodzę. Tak Pan Jezus powie-
dział, więc tak robię”. 
Garnęli się do niego ludzie w mundurach 
podczas tej pielgrzymki do Ojczyzny roku 
1997 wszędzie, gdzie był. Specjalnym po-
ciągiem z Warszawy z żołnierzami Garnizo-
nu Warszawa i Jednostek Nadwiślańskich 
MSWiA do Gniezna pojechali czterej dzieka-
ni. Był wśród nich m.in. ks. dziekan Tadeusz 
Płoski, przyszły biskup polowy WP i ks. Ta-
deusz Dłubacz, kapelan Prezydenta RP. Chęt-
nych na ten specjalny pociąg było tak wielu, 
że żołnierze jechali stłoczeni ponad miarę 

i nikt nie narzekał. Byle tylko być 
blisko Ojca św. Na Wzgórzu Lecha 
rozwijali transparenty: „Saperzy 
z Kazunia pozdrawiają Ojca świę-
tego”, „Wojska Nadwiślańskie 
z papieżem”. Pod poznańskimi 
krzyżami, upamiętniającymi Ofia-
ry Czerwca 1956 r., można było 
zobaczyć słuchaczy
Wyższej Szkoły Oficerskiej z rek-
torem. Ich przedstawiciel brał 
nawet udział w modlitwie wier-
nych. W pobliskiej Lednicy, nad 
którą przeleciał papieski helikop-
ter, pancerniacy z poznańskiej 
WSO przeszli symbolicznie przez 
Bramę – Rybę, symbol pierw-
szych chrześcijan. Do Krosna 
przyjechali tłumnie funkcjona-
riusze Straży Granicznej. A na 
krakowskie Błonia maszerowa-
ło zwartym szykiem 4 tysiące 
żołnierzy z Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Krakowskiego Okręgu 
Wojskowego na czele. Nie tylko 
w Polsce żołnierze podążali za 
Ojcem św. W czasie papieskiej 
Pielgrzymki do Libanu nie zabra-
kło na Mszy św. 11 maja 1997 r. 
polskich żołnierzy służących 
pod flagą ONZ w UNIFIL. Przyje-

Jest uosobieniem dobrego ojca, promieniuje ojcostwem, które 
wymaga, bo kocha, upomina, bo miłuje, podaje dłoń, gdy upa-
damy. Czuje to każdy człowiek dobrej woli.

Jan Paweł II do Wojska Polskiego:
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Żołnierze z  krzyżem na Circo Massimo

W Roku Świętym 2000, roku wielkiego Jubi-
leuszu Chrześcijaństwa, tym razem Wojsko 
Polskie pojechało do Jana Pawła II. Jubileusz 
Wojska i Policji zgromadził na placu św. Pio-
tra w dniach 18–19 listopada 2000 r. tysiące 
przedstawicieli służb mundurowych z całego 
świata. Rodacy Papieża doświadczyli wów-
czas przywileju uczestniczenia w audiencji 
specjalnej.
Przedstawiciele Wojska przekazali Papieżowi 
kopię obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnie-
rza Polskiego, który peregrynował po Diece-
zji Polowej w czasie Misji świętych. W asyście 
papieskiej podczas Mszy św. 19 listopada 
byli klerycy Ordynariatu Polowego, a modli-
twę wiernych odczytał po polsku płk Wie-
sław Grudziński z Komendy Garnizonu War-
szawa. Przeżycia były tak intensywne, że.: 
„I znów to niesamowite uczucie – bliskość 
Ojca Świętego – wspomina płk Grudziński 
– Ojciec święty wchodzi, za nim nasz kleryk, 
trębacz gra, my na wyciągnięcie ręki. Roz-
poczyna się Msza św. Ulewa coraz większa, 
a ja nie czuję kropel deszczu spływających za 
koszulę. Jako jedyni na placu nasi świetnie 
się prezentowali w wojskowych pelerynach”. 
Jakże przejmujący był widok żołnierzy armii 
świata, przekazujących sobie Krzyż podczas 

Drogi Krzyżowej na Circo Massimo. W miej-
scu, gdzie wsiąkała krew pierwszych chrze-
ścijan rozszarpywanych przez dzikie bestie.
Każdy z żołnierzy, od szeregowca po genera-
ła, przechowuje w serdecznej pamięci sytu-
acje, słowa, które dotykały najgłębszych po-
kładów ludzkiego ducha. Uczestnicy spotkań 
z Białym Pielgrzymem z radością dzielili się 
otrzymanym dobrem z czytelnikami dwuty-
godnika Ordynariatu Polowego „Nasza Służ-
ba”, gdzie jest wiele takich świadectw. 
Aż przyszedł dzień i godzina ostatnia. Apo-
geum Drogi Krzyżowej Jana Pawła II. Sobo-
ta, 2 kwietnia 2005 roku, 21.37. Odpoczął. 
Świat zatrzymał się pod Jego Krzyżem. Brak 
słów, brak łez, brak… Te słowa, zapisane 
w księdze kondolencyjnej w Katedrze Polo-
wej, najlepiej oddają uczucia milionów ludzi 
na całym świecie w chwili śmierci Tego, któ-
ry przecież był dla wielu od zawsze i na za-
wsze. W kościołach garnizonowych w chwili 
tej wielkiej Paschy, trwała żarliwa modlitwa 
różańcowa.
– Ojcze święty dziękujemy za to, że dzięki To-
bie Chrystus mógł wejść w bramy koszar i in-
stytucji wojskowych – napisał w specjalnym 
posłaniu po śmierci Jana Pawła II Biskup Po-
lowy Tadeusz Płoski. Ordynariusz wojskowy, 
który ukierunkował swoją posługę na Eu-
charystię, dzięki Listowi Eucharystycznemu 

Jana Pawła II „Mane nobiscum, Domine”. 
Kto czym mógł, jechał do Rzymu, pożegnać 
Jana Pawła II. Jechali przecież na pogrzeb 
kogoś tak bliskiego. W drogę do Watykanu 
ruszyły trzy autokary z Dowództwa Wojsk 
Lądowych. Pod telebimem na Circo Massimo 
w Rzymie prorocze słowa Juliusza Słowackie-
go: „Moc mu pomoże sakramentalna naro-
dów stu, że praca duchów będzie widzialna 
przed trumną tu”.
Spotkania Jana Pawła II z Wojskiem Polskim 
trwają. Do jego grobu wciąż przybywają żoł-
nierze z rodzinami, grupami i indywidualnie. 
A tamten okrzyk z Placu św. Piotra z 8 kwiet-
nia 2005 r. nie milknął: Santo subito!.. 
Aż załopotały 1 maja 2011 r. w tańcu radości 
na placu św. Piotra tysiące biało-czerwonych 
flag, gdy miastu i światu ukazał się portret 
beatyfikacyjny Błogosławionego Jana Paw- 
ła II.  
Święci żyją pełnią życia i odpowiadają: Nie 
lękajcie się być świętymi! (Jan Paweł II, Stary 
Sącz, 16 czerwca 1999 r.)

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

– Należy dziękować Bogu, że w naszej wspólnocie na cichy głos Boga wzywający 
do służby w kapłaństwie odpowiedział ks. płk Osiński – mówił 25 września pod-
czas Mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny biskup Ry-
szard Karpiński, biskup pomocniczy diecezji lubelskiej. Podczas Mszy św. poświę-
cony został witraż upamiętniający postać pochodzącego z Michowa, ks. płk. Jana 
Osińskiego, osobistego sekretarza śp. bp polowego Tadeusza Płoskiego, jednej 
z 96 ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. To właśnie z rąk bp. Ryszarda 
Karpińskiego, ks. Osiński otrzymał w 1989 roku sakrament bierzmowania.

W homilii bp Karpiński podkreślił, że ks. Osiń-
ski należał do gorliwych i odważnych wyznaw-
ców Chrystusowej Ewangelii. Podziękował 
rodzicom, a szczególnie mamie, Stanisławie, 
że oddała swojego syna na służbę Kościoła. 
– Dziękujemy, że wiara miała silne oparcie 
w domu Osińskich, odczuwamy wdzięczność, 
że to właśnie w tym pierwszym seminarium, 
jakim jest rodzina, odnalazł on swoje powoła-
nie – mówił bp Karpiński.
Hierarcha podkreślił, że jedną z najważniej-
szych cech kapłana jest odważne głoszenie 
prawdy o Ewangelii. – Potrzeba zawsze od-
wagi do przyznawania się do wiary, w każdej 
sytuacji i miejscu, także w naszej Ojczyźnie 
– powiedział. Dodał, że tragicznie zmarły ks. 
Osiński „niósł światło Ewangelii w wojsku i in-
nych służbach mundurowych w kraju i poza 
jego granicami”. Powiedział, że przykład jego 
ofiarności powinien oddziaływać na potom-
nych.
– Niech nasi parafianie patrząc na ten witraż 
odważnie przyznają się do Chrystusa. Niech 
to dzięki niemu ich programem życia stanie 

nej śmierci – mówił wspominając ks. Osińskie-
go rektor UKSW. 
Witraż ufundowała mama ks. Osińskiego, 
Stanisława. Znajduje się po prawej stronie od 
wejścia do kościoła. Na samej górze znajduje 
się wizerunek Matki Bożej Katyńskiej, podtrzy-
mującej przestrzeloną głowę polskiego ofice-
ra. W centralnej części znajduje się krzyż po 
którego bokach znajdują się postacie dwóch 
aniołów ukrywających swe twarze w dło-
niach. U stóp krzyża znajduje się postać ks. 
płk Osińskiego w szatach liturgicznych i trzy-
mającego w dłoniach kielich oraz hostię. Pod 
kielichem znajduje się lotnicza szachownica, 
przypominająca, że zmarły był kapelanem 
wojsk lotniczych. Z ramion krzyża na postać 
ks. Jana spływają krople krwi i łez. Dolna 
część wypełniona jest czaszkami, symbolizu-
jącymi cmentarz w Katyniu. – Symbolika tego 
elementu witrażu ma przypominać i wiązać 
ofiarę polskich oficerów i polskiej delegacji, 
udającej się na uroczystości rocznicowe – po-
wiedział proboszcz parafii ks. Jan Brodziak.
Modlitwę błogosławiącą witraż odmówił bp 
Karpiński, natomiast aktu poświęcenia do-
konał ks. Henryk Skorowski. W kościele znaj-
duje się także inny element upamiętniający 
ks. Osińskiego. Jest nim odsłonięta w zeszłym 
roku tablica poświęcona jego osobie. Pod tą 
właśnie tablicą złożone zostały kwiaty i zapa-
lono znicze. Odczytane zostały także wiersze 
dedykowane kapelanowi.

Krzysztof Stępkowski

W mozaice Pana Boga

się dziesięć przykazań, bo z tym programem 
mamy iść przez życie. Potrzeba odwagi do 
ciągłego odczytywania naszego powołania 
– powiedział.
Mszę św. z bp Ryszardem Karpińskim konce-
lebrowało grono kapelanów Ordynariatu Po-
lowego oraz archidiecezji lubelskiej. Obecny 
był także ks. prof. Henryk Skorowski, rektor 
UKSW, gdzie ks. Osiński przygotowywał się do 
obrony doktoratu. W uroczystościach odsło-
nięcia tablicy poza rodziną i przyjaciółmi ks. 
Jana uczestniczył m.in. szef BBN gen. Stani-
sław Koziej, wysłannicy ministerstwa Obrony 
Narodowej, władze samorządowe, przedsta-
wiciele wojska, młodzież z michowskich szkół, 
sąsiedzi i mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe 
dęblińskiej Szkoły Orląt, szkół i organizacji 
kombatanckich.
– Bóg układa, po drugiej stronie wielką mo-
zaikę światła, z kamieni, którymi byli zmarli 
w pasażerowie samolotu. Jej treść odczytamy 
dopiero po przekroczeniu progu śmierci – tyl-
ko tak mogę, i chcę wyjaśnić sens tej tragicz-

*  Pierwsza część ukazała się w numerze 17 
„Naszej Służby”, 1–15 października 2011 r.
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Mszą św. w Katedrze polowej pod przewodnictwem biskupa polo-
wego WP Józefa Guzdka rozpoczęły się 25 października obchody 93. 
rocznicy powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W homilii 
ordynariusz wojskowy zachęcał zebranych do refleksji nad postrze-
ganiem swojej służby w kontekście powołania a nie codziennej pracy 
wykonywanej z obowiązku. Po Mszy św. w siedzibie Sztabu odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Franciszka Gą-
gora, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Żołnierze 
Sztabu Generalnego po raz pierwszy umieścili na rękawach mundurów 
nową odznakę rozpoznawczą swojej jednostki.

– Przy pomocy dwóch słów: pasterz i najem-
nik, i tego co one w sobie kryją, możemy 
opisać postawę współczesnego człowieka 
wobec wyzwań i zadań, przed jakimi staje 
– mówił w homilii bp Guzdek. Ordynariusz 
wojskowy podkreślił, że szczególnie postawa 
żołnierza oceniana jest przez pryzmat powo-
łania i stopnia zaangażowania na rzecz dobra 
wspólnego jakim jest Ojczyzna. – To przypo-
mnienie jest niezwykle ważne w czasie, kiedy 
nastąpiła profesjonalizacja armii. Istnieje bo-
wiem niebezpieczeństwo zagubienia etosu 
żołnierza. Służbę w wojsku można bowiem 
zredukować do jednego z zawodów. Można 
– używając ewangelicznego określenia – być 
tylko najemnikiem. Dlatego trzeba abyśmy 
sobie dzisiaj odpowiedzieli na pytanie, czy 
wykonujemy zawód żołnierza czy też pełni-
my służbę, realizujemy powołanie? – pytał.
Biskup Guzdek wspomniał o ciężarze powo-
łania żołnierza, które wraz z nim niosą jego 
najbliżsi. – Najgłębszą treścią służby żołnier-
skiej jest więc poświęcenie siebie, swoich sił, 
zdolności a nawet życia ojczyźnie. Czuły to 
i dawały temu wyraz całe pokolenia żołnierzy 
składając przysięgę, która zobowiązuje do 
tego, aby „za sprawę Ojczyzny w potrzebie, 
krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Wie-
działy o tym żony żołnierzy wyruszających 
do walki. Przyjmowały na siebie ciężar utrzy-
mania domu, wychowania dzieci i czekały 
na powrót swoich mężów – to ich udział, by 
Ojczyzna była wolną – podkreślił. Ordynariusz 
wojskowy wyznał, że ze wzruszeniem pa-

złożył kwiaty w kaplicy katyńskiej, pod ta-
blicą upamiętniającą ofiary katastrofy smo-
leńskiej oraz płytą upamiętniającą żołnierzy 
Sztabu Generalnego.
W południe odsłonięta została tablica po-
święcona gen. Franciszkowi Gągorowi, po-
przedniemu Szefowi Sztabu, który zginął 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
Tablicę pobłogosławił biskup Józef Guzdek. 
Po raz pierwszy żołnierze służący w Sztabie 
zaprezentowali odznakę rozpoznawczą swo-
jej jednostki. Na niebieskim tle umieszczone 
zostały dwie, złote buławy – symbol władzy 
dowódczej. Otaczają je dwa srebrne wężyki 
generalskie, a pod buławami umieszczono 
cztery srebrne gwiazdki.
Sztab Generalny Wojska Polskiego jest na-
czelną jednostką organizacyjną polskich Sił 
Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie 
rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem 
Sił Zbrojnych RP.
Przed 93 laty, w dniu 25 października 1918 r. 
ukazał się dekret Rady Regencyjnej „O or-
ganizacji Naczelnego Dowództwa i admini-
stracji wojskowej”. Dekret ten powoływał do 
istnienia Sztab Generalny. Jego pierwszym 
szefem Rada Regencyjna mianowała gen. Ta-
deusza Jordana-Rozwadowskiego.

kes

Być pasterzem, nie najemnikiem

trzy na rodziny żołnierzy, które 
z godnością znoszą cierpienie 
i ból rozstania ze swoim zmar-
łym synem, mężem lub ojcem.
Zachęcił pion dowódczy Pol-
skich Sił Zbrojnych by wzorem „dobrych pa-
sterzy” poznawali swoich podwładnych i sta-
rali się jednoczyć ich wokół wspólnych celów. 
Podziękował generałom i kadrze dowódczej 
Sztabu Generalnego za troskę o moralną 
kondycję żołnierzy Wojska Polskiego. – Mia-
łem wiele okazji by odkryć, że jest w Waszych 
sercach wiele pasji, poświęcenia, znajomość 
ludzi i problemów. Jest za co dziękować, ale 
równocześnie jest potrzebna ta usilna modli-
twa by nie było w naszej społeczności najem-
ników, ale pełna odpowiedzialność i świado-
mość, że to naprawdę od nas zależy pisanie 
kolejnych, pięknych kart w historii Ojczyzny 
– podkreślił.
Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy Ba-
talionu Reprezentacyjnego WP. Życzenia żoł-
nierzom i pracownikom Sztabu Generalnego 
złożyli bp Mirosław Wola Naczelny Duszpa-
sterz Wojskowy wyznania ewangelickiego 
i ks. płk Michał Dudicz z prawosławnego or-
dynariatu wojskowego.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono ofi-
cerów, podoficerów i pracowników Sztabu 
Generalnego. Obecny był Szef Sztabu gen. 
Mieczysław Cieniuch, wraz zastępcami i sze-
fami poszczególnych pionów dowodzenia.
Po Mszy św. gen. Cieniuch w towarzystwie 
swoich zastępców i biskupa Józefa Guzdka 
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Msza św. z okazji 93. rocznicy powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Caritas Ordynariatu Polowego WP przygotowała kolejny transport z pomocą hu-
manitarną dla ludności cywilnej w Afganistanie. Na pokładzie wojskowego samo-
lotu, który wystartuje z Wrocławia znajdzie się 1,5 tony darów m.in.: koce i zimowe 
kurtki. Wśród darów jest także wyposażenie szkolne: ławki i stoliki dla uczniów, 
a także artykuły szkolne – plecaki i przybory szkolne (zeszyty, kredki, ołówki, pisa-
ki, plastelina, wycinanki).

Do Afganistanu trafią również artykuły 
szkolne zebrane w czasie Nocy Muzeów,  
wspólnej akcji Caritas Ordynariatu Polowego 
i Muzeum Ordynariatu Polowego, i te zebra-
ne w kilku warszawskich szkołach. W akcję 
pomocy dla Afganistanu włączyło się Koło 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” przy 
JW 3797 w Giżycku.

Naszą pomoc organizujemy za pieniądze 
pozyskane w ramach 1% podatku przeka-
zanego na rzecz Caritas Wojskowej – KRS 
0000353139 oraz środkom przekazanym 
przez Caritas Polska.  
Transport trafi do bazy w Ghazni. Dystry-
bucją darów potrzebującym zajmą się na 
miejscu polscy żołnierze. Wojskowa Caritas 

wspiera afgańską ludność od początku pol-
skiej misji wojskowej w tym kraju. Pomoc 
ofiarom konfliktów zbrojnych udzielana 
przez Caritas Ordynariatu Polowego WP 
wpisuje się w misję Kościoła Katolickiego. 
O znaczeniu tej pomocy mówił w Watykanie 
22 X br. Benedykt XVI, podczas międzynaro-
dowej konferencji kapelanów wojskowych. 
Jak zaznaczył papież „duszpasterstwo służb 
mundurowych umacnia wśród żołnierzy 
i policjantów chrześcijańskiego ducha, a sku-
teczna współpraca organizacji humanitar-
nych i kapelanów wyzwala produktywne siły 
łagodzące brutalność konfliktów”.

RM

Wojskowa Caritas z pomocą dla Afganistanu
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Powidz
Ciepła i słoneczna pogoda, sprzyjała uroczystościom wręczenia Sztandaru dla Dowództwa 
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu na Rynku Miejskim w Gnieźnie, która 
odbyła się 15 października 2011 r. 
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele Garnizonowym pw. NMP Królowej Polski, pod 
przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. W homilii biskup 
zwrócił uwagę, że „wojsko zawsze chroniło i ceniło sztandar, bo sztandar był wyrazicielem 
tych wartości, które żołnierze noszą w sercu. Sztandar to niezwykle ważny znak.” Podzię-
kował za to, że na wojskowe sztandary znów wróciły słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, oraz 
za to, że wojsko rozumie, że „nie wystarczy słowo mówione, słowo pisane, ale potrzebny 
jest znak, symbol. Bardzo ważny symbol”.
Drugą częścią uroczystości wręczenia sztandaru był uroczysty Apel, który rozpoczął się na 
Rynku Miejskim dokładnie w południe. Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski odczytał 
Akt Ufundowania Sztandaru oraz zaprosił zaproszone osoby do wbicia gwoździ honoro-
wych i pamiątkowych. Kolejnym punktem było poświęcenie sztandaru oraz odczytanie 
aktu jego nadania. Kulminacją apelu było przekazanie go przez Rodziców Chrzestnych 
przedstawicielowi Prezydenta RP – Zastępcy Dowódcy Sił Powietrznych – Szefowi Sztabu 
gen. dyw. pil. Sławomirowi Kałuzińskiemu, który wręczył sztandar Dowódcy 3. Skrzydła 
Lotnictwa Transportowego płk. dypl. pil. Sławomirowi Żakowskiemu a ten, po prezentacji 
sztandaru, przekazał go dowódcy pocztu. Przemarsz Pocztu Sztandarowego przed fron-
tem pododdziałów 3. Skrzydła zakończył główna cześć uroczystości. Jej zwieńczeniem były 
defilada pododdziałów, przelot samolotów zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” 
i pokaz musztry paradnej.                                                                                              wb

Kronika
Diecezji Wojskowej

Zegrze
W dniu 19 października w Kościele Garnizonowym w Zegrzu odbył się koncert papie-
ski „Dla ciebie zstąpiłem z nieba”. W programie koncertu znalazły się wybrane teksty 
z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej oraz utwory Bacha, Mozarta, Chopina, Maklakiewicza 
i Webbera. Dla licznie zgromadzonych żołnierzy i mieszkańców Zegrza wystąpili: Maria Silva 
– organy, Agnieszka Kozłowska – sopran, Marta Przygodzka i Jerzy Łazewski – recytacje.
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Jasna Góra
Do jasnogórskiego sanktuarium w niedzielę misyjną „Ad gentes” 23 października 2011 r. przybyli żołnierze i pracownicy wraz z rodzinami 
z 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa koło Ostrowii Mazowieckiej. Przed cudownym obrazem Matki Bożej powierzali 
w modlitwie swoje sprawy zawodowe i rodzinne z okazji jubileuszu – 60. rocznicy powstania 22.  Wojskowego Ośrodka Kartograficznego.
Żołnierze i mieszkańcy Garnizonu Komorowo - Ostrów Mazowiecka przybyli na Jasna Górę wraz ze swoim kapelanem wojskowym, pro-
boszczem parafii p.w. św. Jozafata Biskupa Męczennika w Komorowie, ks. ppłk. Stanisławem Dębickim, wikariuszem  z diecezji łomżyńskiej, 
ks. Dariuszem Kotarskim oraz dowódcą 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego płk. Ryszardem Kołaczem.  Mszy św. w kaplicy Cudow-
nego Obrazu, koncelebrowanej m.in. w intencjach 22. Ośrodka z Komorowa, przewodniczył o. kpt. Kamil Szustak, paulin. 
Wraz z wojskowym kartografami przed cudownym obrazem zasiedli jubilaci małżonkowie, którzy dziękowali za wieloletnie pożycie mał-
żeńskie. – To wasze świadectwo trwania razem na dobre i złe to też forma misji w świecie, który dziś uderza w spoistość rodziny, mówił 
m.in. o. Kamil.
Na zakończenie Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu O. Kamil odczytał komunikat z ostatniego plenarnego zebrania Episkopatu Polski 
w Przemyślu. Jasnogórscy pielgrzymi z Komorowa po Mszy św. spotkali sie pod pomnikiem Jana  Pawła II  na wałach jasnogórskich, gdzie 
utrwalili spotkanie modlitewne pamiątkowym zdjęci jes

Warszawa
W niedzielę 23 października odbył się 
w Katedrze Polowej uroczysty koncert w 
hołdzie błogosławionemu Janowi Pawło-
wi II w pierwsze wspomnienie liturgiczne.
Wykonawcami byli soliści (Katarzyna Okoń-
ska i Mateusz Więczkowski) Chór (przygoto-
wany przez Roberta Lawrace) oraz Orkiestra 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. F. Chopina w Warszawie. Dyrygował 
Sławek A. Wróblewski, zaś opiekę artystycz-
ną sprawował prof. Paweł Skrzypek.
Koncert zgromadził w Katedrze Polowej 
tak wielką rzeszę melomanów, że nie 
wszyscy pomieścili się we wnętrzu świą-
tyni. Wieczór zaszczycił swą obecnością 
bp Józef Guzdek. 
Młodzi, utalentowani artyści zaprezento-
wali Intermezzo sinfonico z Rycerskości 
Wieśniaczej Pietro Mascagniego. Głów-
nym punktem programu była kantata Tu 
es Petrus Mariana Sawy.
Młodzi muzycy porwali publiczność 
wspaniałą profesjonalną grą i śpiewem, 
ogromnym emocjonalnym zaangażowa-
niem i dojrzałością interpretacji. Grom-
kim owacjom na stojąco nie było końca. 
Artyści bisowali jeszcze raz wykonując 
fragment błyskotliwej kantaty.
Na koniec ks. bp Józef Guzdek serdecz-
nie podziękował artystom za duchową 
ucztę i zaprosił do wykonania kolejnych 
koncertów w Katedrze Polowej.           lg
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