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Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać mu pokłon. (Mt 2,2)
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Refleksje niedzielne

On powołuje do codziennych zajęć, by 
być świadkiem. A co my na to? Co robimy 
w naszym życiu, gdy dociera do nas praw-
da ewangeliczna by pójść za Jezusem, który 
woła, zaprasza i czeka? Może jestem współ-
czesnym Jonaszem, chcącym za wszelką 
cenę odwrócić swój wzrok i swe życie od 
spraw Bożych? Może to ja odtrącam się 
w codzienności od drugiego człowieka, od 

jego problemów, sytuacji niekomfortowych, 
odwracam się by nie widzieć zła, by nie 
musieć zareagować? Jak to jest? Ja czło-
wiek o wielkich możliwościach i horyzon-
tach, otwarty na nowinki i nowości tego, 
co przyziemne a co z tym, co niezbędne 
i trudne. Jonasz również uciekał, pomimo iż 
znał wolę Bożą względem siebie, poczynił 
tyle by uciec, zapomnieć, by nie przyłożyć 

palca do pracy wymagającej pochylenia się 
nad ludzką słabością. Nowoczesny chrze-
ścijaninie od spraw prostych i wielokrotnie 
niepotrzebnych zerknij okiem Boga na swo-
je życie, zajrzyj głęboko do swego serca tam 
na pewno znajdziesz to, czego ci napraw-
dę potrzeba. Jego! Nauczającego wytrwale 
i powołującego Nauczyciela z Nazaretu. On 
chce posłać cię dobrą drogą. Drogą, na któ-
rej na pewno nie pogubisz się i nie stracisz. 
Zechciej tylko…

22 stycznia – III Niedziela zwykła 

To pytanie a zarazem wyrzut złych duchów 
brzmi bardzo znajomo. Często pytamy, cze-
go ty Boże tak naprawdę chcesz od nas? Po 
co te wszystkie utrudnienia, które krępują na-
szą wolność. My mamy inny sposób na życie. 
A ciągle to Ewangelia, to przykazania, jakieś 
zasady. Czy to pasuje do współczesnych cza-
sów? A może najwyższa pora zepchnąć to 

wszystko do lamusa, zamknąć w ramach tra-
dycji, odgrzewając tylko od czasu do czasu 
dla folkloru? Taki jestem bardzo często, ja! 
Człowiek i chrześcijanin. Wielki a w rzeczywi-
stości taki mizerny. Niepanujący nie tylko nad 
światem, ale ledwie ogarniający swoją małą 
rzeczywistość. Jakże potrzebuję Ciebie Na-
uczycielu, który z wielką mocą możesz oczyścić 

moją duszę od tego, co bylejakie, od mojej ka-
pryśności, niezdecydowania. Możesz umocnić 
mnie bym mógł jak Ty przemierzać ten świat 
z podniesionym czołem, bez kompleksów i cią-
głych żalów względem innych. Jestem przecież 
chrześcijaninem, na którym spoczywa Twój 
Duch i możesz mnie uzdalniać do wielkich 
rzeczy. Wiec proszę dziś za psalmistą: „Naucz 
mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Albowiem 
On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego 
pastwiska i owcami w Jego ręku”. Ps. 95.

29 stycznia – IV Niedziela zwykła 

„…powołał ich, a oni poszli za Nim”. Mk 1,20

„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Łk 4, 34

ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN 
Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli.
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Odczytywany tego dnia fragment z Księgi 
Izajasza zapowiada chwałę odnowionej Je-
rozolimy. Prorok obwieszcza, że światło na 
które od wieków oczekiwała ludzkość, roz-
błyśnie nad Izraelem. Więcej, rozprzestrzeni 
się na cały świat. „I pójdą narody do twojego 
światła, królowie do blasku twojego wscho-
du (Iz 60, 3–4).
Czytana tego dnia Ewangelia według św. 
Mateusza opowiada o tych, którzy do roz-
błysłej w Betlejem światłości – Syna Bożego 
narodzonego z Maryi Dziewicy – przyszli z 
daleka. O Mędrcach ze Wschodu. Do Jerozo-
limy przywiodła ich wieść o nowo narodzo-
nym królu żydowskim. Drogę wskazała im 
gwiazda rozbłysła na niebieskim firmamen-
cie. Pojawienie się Mędrców obudziło lęk 
okrutnego władcy, króla Heroda Wielkiego. 
Wzmogła go opinia najwyższych kapłanów, 
którzy potwierdzili, że oczekiwany Mesjasz 
ma się narodzić – wedle proroctwa Micha-
esza – w pobliskim Betlejem. Znamy dalszy 
bieg zdarzeń. Polecenie Heroda, aby Mędrcy 
donieśli mu, gdzie znajduje się nowo naro-

i prości, którzy zostawili swe trzody i przy- 
biegli do betlejemskiej „mizernej, cichej, 
stajenki lichej”. Wreszcie tajemnica Wciele-
nia została objawiona poganom. To właśnie 
w postaciach Mędrców przybywa do Dzie-
ciątka Jezus pogański świat, rozpoznaje 
w nim swego Władcę. Przybysze ze Wschodu, 
którzy mieli za sobą długą, trudna i uciążliwą 
drogę; „upadli na twarz i oddali Mu pokłon” 
(Mt 2, 11). W tamtych czasach padano na 
twarz tylko przed władcami, albo w świąty-
ni przed bóstwami. Ich gest stanowił zatem 
świadectwo, że dobrze wiedzieli do kogo 
przychodzą – do króla Izraela.
Przez wieki egzegeci trudzili się, aby rozpo-
znać scenerię tamtego wydarzenia, liczbę 
i imiona wędrowców, krainę z której do Be-
tlejem przywiodła Mędrców gwiazda. Wedle 
św. Mateusza przybyli ze Wschodu. Pojęciem 
tym określano całą przestrzeń ówczesnego 
znanego świata rozciągającą się na wschód 
od Jordanu. Różnie określano ich liczbę. 
Z biegiem czasu – ze względu na liczbę zło-
żonych darów – przyjęto, że było ich trzech, 
reprezentantów trzech znanych wówczas 
kontynentów: Azji, Europy i Afryki. Na to, że 
jeden z Mędrców był Murzynem, wskazywa-
ło proroctwo zapisane w Psalmie 71: „Królo-
wie Szaby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu 
pokłon wszyscy królowie”. Przez królestwo 
Szaby rozumiano wtedy Abisynię. Właśnie 
o ten tekst wsparła się tradycja, że Mędrcy ze 
Wschodu byli królami. Poczynając od wieku 
VIII poczęto ich określać konkretnymi imio-
nami: Kacper, Melchior i Baltazar. 
Pobożność średniowieczna wskazywała na 
perskie miasto Savah (Seuva), w którym znaj-
dował się okazały grobowiec kryjący szczątki 
Trzech Królów. Oglądał go w XIII wieku słynny 
podróżnik Marko Polo. Inny hagiograficzny 
wątek prowadził do Mediolanu. W VI wieku 
relikwie Mędrców miał otrzymać od cesarza 
Konstantynopola biskup tego miasta, św. Eu-

dzone Dziecię, ich wędrówkę szlakiem tej 
szczególnej gwiazdy ku Nowo Narodzone-
mu, adorację Dzieciątka, któremu ofiarowali 
dary: złoto, kadzidło i mirrę, otrzymany we 
śnie nakaz, „żeby nie wracali do Heroda” (Mt 
2, 12).
Wędrówka Mędrców ze Wschodu do Be-
tlejem należy do misterium Bożego Naro-
dzenia. Do tamtej błogosławionej godziny, 
kiedy Przedwieczne Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało między nami. Do tajemnicy 
Wcielenia, które miało miejsce w scenerii 
ubóstwa, zwyczajności, swoistej obojęt-
ności świata. Najpierw towarzyszące naro-
dzinom Dzieciątku zwierzęta – wół i osioł 
– naturalnym instynktem rozpoznały w nim 
swego Pana. Następnie Jezusa poznali pa-
sterze – członkowie Jego narodu, ludzie ufni 

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Epifania Domini), potocznie określa-
na Świętem Trzech Króli, ma odległą 
metrykę, która w Kościele Zachodnim 
sięga drugiej połowy IV w. Wrosła głę-
boko w tradycję Kościoła, w obyczaje 
kształtujące od wieków kulturę i du-
chowe oblicze chrześcijańskich wspól-
not. Pięknym akcentem tego dnia jest 
znakowanie poświęconą kredą drzwi 
prowadzących do naszych domów li-
terami K+M+B – pierwszymi literami 
imion Trzech Króli – i datą nowego, roz-
poczynającego się roku. Jest to swoiste 
wyznanie wiary, zewnętrzny znak na-
szej przynależności do katolickiej spo-
łeczności.

Herod nawoływał uczestników Orszaku Trzech Króli do okazania mu hołdu i czci
jako jedynemu prawowitemu władcy
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storgiusz. Jakiś czas znajdowały się w Kolonii 
w kościele św. Piotra, zabrane w XII wieku 
z Mediolanu przez króla Fryderyka Barbaros-
sę. Wróciły tam ponownie. W kościele św. 
Eustorgiusza w Mediolanie znajduje się gro-
bowiec opatrzony napisem: Sepulcrum Trium 
Magorum – grób trzech Magów (Mędrców). 
Wędrowców ze Wschodu, szukających nowo 
narodzonego króla żydowskiego, prowadzi-
ła cudowna gwiazda – osobliwe zjawisko 
świetlne. Na to, że sygnalizowała narodziny 
Zbawiciela, wskazywało proroctwo Baalama: 
„Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela pod-
nosi się berło” (Lb 24, 17). Wizja ta stanowiła 
zapowiedź nadchodzącego Królestwa Chry-
stusowego. Bowiem na Wschodzie, odda-
jąc królowi hołd, nazywano go „Słońcem”, 
„Gwiazdą” albo „Wschodem Słońca”. Dla 
św. Ignacego z Antiochii gwiazda ta była 
samym Jezusem – „gwiazdą świecącą poran-
ną” (Ap 22,16) – zstępującym na ziemię. 
Gwiazda przywiodła Mędrców „do miejsca, 
gdzie było Dziecię” (Mt 2, 9). Pewnie byli 
zdziwieni, że znaleźli je w zwyczajności ludz-
kiego życia. Przeszli jednak pomyślnie próbę 
wiary. Nie zachwiało się ich przekonanie, 
że mają przed sobą króla. „Upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon”. Stali sie pierwszymi 

pośród pogan świadkami i głosicielami na-
rodzonego Zbawcy. U Jego stóp złożyli dary 
o głębokiej symbolice: złoto, kadzidło i mirrę.
Pierwszy z nich, złoto, to najszlachetniejszy 
z metali. Dar, który przystoi królowi. Kadzidło 
stanowiło symbol uwielbienia Boga. „Niech 
moja modlitwa będzie stale przed tobą jak 
kadzidło” (Ps 141, 2). Dar ten był wyrazem 

hołdu oddanego Jezusowi jako Bogu i naj-
wyższemu Kapłanowi Nowego Przymierza. 
Mirra, stosowana w tym czasie do balsamo-
wania zwłok, stanowiła zapowiedź czekają-
cej Jezusa śmierci. 
Liturgia tego dnia akcentuje i wydobywa 
tematykę Objawienia. Wzywa do pójścia za 
Chrystusem i poszukiwania Go. Tamta wę-
drówka wiary Mędrców ze Wschodu, której 
kresu wyruszając w nią nie znali, stoi u po-
czątku otwarcia przez Kościół drzwi świata na 
przesłanie Dobrej Nowiny, na wciąż aktualny 
w każdej epoce Chrystusowy nakaz: „Idź-
cie na cały świat i głoście Ewangelię całemu 
stworzeniu” (Mk 16, 15). Przykład Mędrców 
podążających za gwiazdą wskazuje, że drogą 
życia chrześcijan jest wędrówką, podążanie 
ku wiecznemu światłu, ku Chrystusowi, który 
objawił się jako Bóg-człowiek. Uświadamia 
także jeszcze coś innego: niepokój serca, głód 
Prawdy, który nie lęka się trudu, wyrzeczeń, 
ofiary... Wskazuje, że nie tylko Bóg przyszedł 
do nas, przybrał naturę ludzką Także to, że 
ludzie idą ku temu, który do nich przyszedł 
– Zbawicielowi świata. Niekiedy jest to dro-
ga prowadząca przez pustynię życia, zawsze 
przecież jest to droga nadziei.
W 1960 roku komunistyczne władze wykre-
śliły z kalendarza świątecznych, wolnych od 
pracy dni, święto Trzech Króli. W ubiegłym 
roku wolny dzień został przywrócony. Przez 
ulice wielu polskich miast przeszły barwne 
modlitewne orszaki. Powraca zwyczaj wspól-
nej wędrówki wiary wraz z Trzema Królami 
ku Betlejem, tak mocno utrwalony w polskiej 
tradycji. 
„Zbieraj się moje serce i wyruszaj na tę wę-
drówkę! Gwiazda świeci. Wielu rzeczy nie 
możesz zabrać ze sobą na drogę. Wiele też 
w drodze utracisz, nie przejmuj się tym. Złoto 
miłości, kadzidło tęsknoty, mirrę bólu masz 

przecież ze sobą. On je przyjmie. I znajdzie-
my Go” (Karl Rahner SI, Mały rok kościelny, 
Kraków 2001). Wyruszajmy na te wędrówkę. 
Gwiazda Obietnicy, która nad każdym z nas 
rozbłyska w dniu naszego chrztu świętego 
nie gaśnie. Prowadzi nas – drogą Zbawienia.

Jędrzej Łukawy
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Trzon Orszaku tworzyły dzieci z warszawskich 
szkół i organizacji harcerskich,  dorośli akto-
rzy ubrani  w historyczne stroje oraz wszy-
scy przyłączający się do Orszaku mieszkańcy 
Warszawy i turyści. Podczas całego wydarze-
nia wolontariusze z Fundacji „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” zbierali datki na stypendia dla 
uzdolnionych dzieci z ubogich rodzin.
Orszak to ukazanie atrakcyjności Dobrej No-
winy, która łączy ludzi w działaniu, w rado-
snym świętowaniu, w dawaniu siebie innym 
– mówił Maciej Marchewicz z Fundacji Or-
szak Trzech Króli, która jest organizatorem 
całego przedsięwzięcia. To jest oferta dla 
każdego – wierzącego i niewierzącego, kto 
tylko zechce wyjść z domu i przyjść na Plac 
Zamkowy – dodał.
Największe atrakcje Orszaku warszawskiego 
to: rydwan królewski, którym poruszał się 
Król Europejski, wielbłądy Króla Afrykańskie-
go i smok chiński animowany przez kilkuna-
stu aktorów w orszaku Króla Azjatyckiego. 
Tradycyjnie, na trasie znalazły się również 
sceny tematyczne nawiązujące do średnio-

wiecznych mansjonów: Dialog z Aniołem 
Bożym, Republika Przyjemności, Walka Anio-
łów ze Złem i Dwór Heroda. 
W czasie uroczystego przemarszu, z okien 
Kurii Ordynariatu Polowego, Herod (w któ-
rego rolę wcielił się Jarosław Andrzej Ko-
paczewski, aktor filmowy, telewizyjny i  te-
atralny) donośnym głosem nawoływał tłum 

do okazania mu hołdu i czci, jako 
jedynemu prawowitemu władcy 
i królowi. 
Orszak zmierzał do Stajenki, usytu-
owanej na Placu Piłsudskiego, by 
nawiedzić Świętą Rodzinę i w kul-
minacyjnym momencie pokłonić się 
Dzieciątku. 
Uroczystość  zakończyła się wspól-
nym śpiewaniem kolęd z góralską 
kapelą z Istebnej. 
Orszak Trzech Króli przeszedł ulica-
mi 24 polskich miast m.in. Gdań-
ska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, 
Szczecina, Bielsko-Białej, Jarosła-
wia, Jeleniej Góry, Katowic, Kłodz-
ka, Kudowy-Zdroju, Kutna, Lublina, 
Płocka, Starachowic, Tarnobrzegu, 
Włocławka, Zakopanego, a także 
Miłakowa, Nowogrodźca, Barda 
Śląskiego, Śremu i Dziemian. 
Uczestnikami Orszaku było wiele ty-
sięcy dzieci, rodziców, nauczycieli, członków 
organizacji harcerskich i służb porządko-

wych. Patronat nad całym przedsięwzięciem 
objęli miejscowi prezydenci i burmistrzowie 
miast oraz biskupi diecezji. W organizację 
włączyły się lokalne stowarzyszenia i orga-
nizacje. Orszak wsparły znane postacie ze 
świata kultury i mediów.
W  tegorocznym Orszaku udział wzięło po-
nad 100 tys. osób (w samej Warszawie ok. 

Orszak Trzech Króli przeszedł
ulicami Warszawy i innych polskich miast
Orszak Trzech Króli w Warszawie wyruszył z Placu Zamkowego, spod Ko-
lumny Zygmunta, po wspólnie odmówionej modlitwie „Anioł Pański”, 
pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego, kardynała Kazimierza 
Nycza. Orszak poprowadzili Trzej Królowie, symbolizujący trzy konty-
nenty – Europę, Azję i Afrykę, zapraszając wszystkich do przyłączenia się 
i aktywnego uczestnictwa w Święcie Objawienia Pańskiego.

30 tys.). Orszak, tak jak w roku poprzednim, 
pozdrowił papież Benedykt XVI.
Patronat nad warszawskim Orszakiem ob-
jęli kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita 
Warszawski, Adam Struzik, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy. 
Kardynał Nycz podziękował dzieciom, ro-
dzicom, nauczycielom, wychowawcom, 
„wszystkim, którzy zaangażowali swoją pro-
fesjonalną wiedzę do tego, żeby zorganizo-
wać tegoroczny Orszak Trzech Króli”. 
„Przekazujemy także podziękowania dla ca-
łej Polski, a zwłaszcza do tych miast, które 
podjęły tę piękną, szlachetną i dobrą inicjaty-
wę warszawską sprzed 4 lat. Tak się rozwija 
ten piękny zwyczaj związany z Uroczystością 
Trzech Króli, Objawienia Pańskiego w tylu już 
miastach...” – podkreślił metropolita.
I dodał: „Jest to święto ewangelizacji  i misji 
– tak jak królowie przyszli do żłóbka betle-
jemskiego, oddali pokłon, uwierzyli, nawró-
cili się i wrócili do swojej ojczyzny inną dro-
gą, już jako inni ludzie, tak my przychodzi-
my do Jezusa po to, by się z nim spotykać 
i umacniać, ale także po to, by iść do ludzi 
i głosić Chrystusa całemu światu”. 
Na zakończenie, metropolita warszawski po-
błogosławił wszystkich zgromadzonych na 
Placu Piłsudskiego, którzy wspólnie z trzema 
królami przyszli oddać Dziecięciu pokłon.
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Jedność chrześcijan jest bardzo ważną sprawą 
dla Kościoła, bo jest ona nakazana przez Chry-
stusa. „Sam Jezus w godzinie swej męki modlił 
się, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). 
Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi 
i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest 
czymś mało istotnym, ale stanowi centralny 
element Jego dzieła. Nie jest też drugorzęd-
nym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, 
lecz należy do jej najgłębszej istoty” – pisze 
Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” (9).
Niestety pojawiające się w pewnych okresach 
chrześcijaństwa różniące się między sobą opi-
nie wśród wyznawców doprowadziły do roz-
łamu. Jedność chrześcijan przestała istnieć. 
Chrześcijanie głosili bardziej siebie i własne 
zdanie niż Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. 
To rozbicie Jednego Kościoła Jezusa Chrystu-
sa na wiele Kościołów stało się zgorszeniem. 
Podziały to porażka chrześcijan w głoszeniu 
Ewangelii światu.
Obecna sytuacja, w jakiej znajduje się Kościół 
i potrzeba modlitwy o jedność nie jest czymś 
absolutnie nowym. Już od samego początku 
historii Kościoła potrzebny był wysiłek dba-
nia o jedność. Św. Paweł zauważa pewne 

nieporozumienia już w małych wspólnotach 
chrześcijan – „Zdarzają się między wami spo-
ry. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja je-
stem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, 
a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony?” 
(1 Kor 1, 12–13).
Ekumenizm, jak możemy zauważyć, to nie 
kwestia mody, czy też poprawności politycz-
nej, ekumenizm, to sprawa wierności naka-
zowi Jezusa Chrystusa i sprawa skutecznego 
oddziaływania chrześcijaństwa na świat.
Dlatego też Kościół przykłada wielką wagę 
do jedności chrześcijan. Dostrzec to można w 
Jego dokumentach i w wypowiedziach papie-
skich.
Podczas pierwszej Mszy św., jaką odprawił 
Ojciec Święty Benedykt XVI w Kaplicy Sykstyń-
skiej na zakończenie konklawe 20 kwietnia 

2005 r., w swym wystąpieniu wiele miejsca 
poświęcił ekumenizmowi. Podczas pierwsze-
go orędzia  zwrócił szczególną uwagę na pod-
stawowe zadanie swojego pontyfikatu jakim 
jest “głoszenie całemu światu żywej obecno-
ści Chrystusa”. Zaznaczając jednocześnie, że 
to przed Nim (Chrystusem), Najwyższym Sę-
dzią wszelkiego stworzenia, powinien stanąć 
każdy z nas świadom, że pewnego dnia przyj-
dzie nam zdać Mu sprawę z tego, co uczynił, 
a czego nie uczynił dla wielkiego dobra, któ-
rym jest pełna i widzialna jedność wszystkich 
Jego uczniów. To on, jako Następca Piotra, 
czuje się w obowiązku jako pierwszy odpo-
wiedzieć na to pytanie i jest gotów uczynić 
wszystko, co w jego mocy, by wspierać zasad-
niczą sprawę, jaką jest ekumenizm. Podobnie 
jak jego poprzednicy, Ojciec Święty jest zdecy-
dowany, by podtrzymywać każdą inicjatywę, 
która mogłaby być przydatna dla wspierania 
kontaktów i więzi z przedstawicielami różnych 
Kościołów i wspólnot kościelnych. Jako Biskup 
Rzymu i jako Następca apostoła Piotra wyra-
ził „mocne postanowienie, że przywrócenie 
pełnej i widzialnej jedności chrześcijan będzie 
jednym z priorytetów” jego pontyfikatu. 

Przewodnią myślą każdego Tygodnia Mo-
dlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa mo-
dlitwy arcykapłańskiej Jezusa odmówionej 
w Wieczerniku, w przeddzień męki i śmierci 
na krzyżu. Jezus modli się: Ojcze, „nie tylko 
za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki 
ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-
scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 
20-21). Jest to modlitwa, która obejmuje nie 
tylko samych Apostołów, ale także wszystkie 
pokolenia tych, którzy od Apostołów przejmą 
tę samą wiarę.
 W pierwszym Liście do Koryntian Św. Paweł 
przypomina: „Wszyscyśmy bowiem w jed-
nym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 

W dniach 18-25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
Tego roczny Tydzień obchodzony jest pod hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo 
Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58).

niewolnicy, czy wolni” (1 Kor 12,13). Tak 
więc chrzest jest tym sakramentem, który 
sprawia, że zostaliśmy włączeni, co więcej 
wszczepieni w mistyczne Ciało Chrystusa, 
czyli w Kościół. Skoro zaś jesteśmy wszcze-
pieni w mistyczne Ciało Chrystusa, to wspól-
noty chrześcijan nie powinny dzielić, czy róż-
nić względy ludzkie, ale wspólnota powinna 
być jak jedna rodzina.
Czytając listy Św. Pawła zauważamy, że był 
on bystrym obserwatorem, a nawet znawcą 
ludzkich słabości. W liście do młodego Kościo-
ła w Koryncie pisze: „...upominam was, bra-
cia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
abyście byli zgodni, i by nie było wśród was 
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej 
myśli (1Kor 1.10), i pyta: „Czyż Chrystus jest 
podzielony?”(1Kor 1.13). W innym zaś miej-
scu zachęca, abyśmy „postępowali w sposób 
godny powołania” i nawołuje do jedności: 
„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki 
więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden 
Duch [...] Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” 
(por Ef 4.1-6), „jeden też pośrednik między 
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” 
(1Tm 2.5).
Jak ważna jest jedność Kościoła, jak bardzo 
na tej jedności zależało Chrystusowi, za-
uważamy w cytowanej już Modlitwie Arcy-
kapłańskiej. Jezus aż kilkakrotnie powtarza 
w niej słowa: „aby stanowili jedno”. Waga 
tych słów doskonale widoczna jest w na-
uczaniu Św. Pawła, który podkreślając, że 
„Jeden jest Pan i jedna wiara” (por. Ef 4), 
przestrzega „abyśmy już nie byli dziećmi, 
którymi miotają fale i porusza każdy powiew 
nauki” (Ef 4.14).
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan ma 
już ponad stuletnią tradycję i stał się cyklicz-
nym świętem ekumenizmu. Został on zaini-
cjowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, 
założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojed-
nania. Obchodzony jest, co rok, między 18 
a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem 
katedry św. Piotra a świętem nawrócenia 
św. Pawła. W tym czasie chrześcijanie róż-
nych wyznań spotykają się na całym świecie 
na ekumenicznych nabożeństwach, modli-
twach, konferencjach i koncertach. Co roku 
na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
przygotowywane są specjalne materiały z tek- 
stami biblijnymi, rozważaniami, modlitwa-
mi, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 
1975 r. materiały przygotowywane są przez 
grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. 
Materiały na obecny 2012 r. opracowa-
ła Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. 
Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Polska Rada 
Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Ko-
ściołów członkowskich: Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół 
Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polsko-
katolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 
Status członka stowarzyszonego ma Towa-
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rzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne 
Stowarzyszenie Polskich Katolików.
Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan oprócz propozycji mo-
dlitw i nabożeństw ekumenicznych zawierają 
materiały dotyczące sytuacji wyznaniowej 
i ekumenicznej w Polsce oraz historii Tygod- 
nia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Sytuacja wyznaniowa 

Największym Kościołem w Polsce jest Kościół 
Rzymskokatolicki (ok. 95% ludności). Kościół 
ten odegrał dużą rolę w zachowaniu polsko-
ści i niepodległości na przestrzeni dziejów, 
zwłaszcza w czasie zaborów (1772-1918) 
i okresu komunizmu (1945-1989). Był ostoją 
dla ruchu społeczno-narodowego “Solidar-
ność”, który doprowadził do demokratycz-
nych zmian w Polsce i Europie. Duże znacze-
nie dla przemian społeczno-politycznych lat 
80-tych XX wieku miał wybór Polaka na pa-
pieża. Jan Paweł II znany jest w całym świecie 
jako orędownik szacunku dla różnych religii, 
pokoju między narodami; godności i wolności 
ludzkiej. 
Drugim co do wielkości Kościołem jest Pol-
ski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ok. 
550 tys. wyznawców). Jego początki sięga-
ją czasów misji świętych: Cyryla i Metode-
go. Od czasów króla Kazimierza Wielkiego  
XIV w.) wierni tego Kościoła uczestniczą w 
życiu państwa polskiego. Od 1925 r. Kościół 
Prawosławny posiada status Kościoła autoke-
falicznego. 
Z tradycji Reformacji XVI wieku wywodzą się 
Kościoły: Ewangelicko-Augsburski (luterański 
– ok. 80 tys. wyznawców) i Ewangelicko-Re-
formowany (kalwiński – ok. 4 tys. wyznaw-
ców). Od XIX wieku istnieje w Polsce Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny (ok. 6 tys. wy-
znawców) oraz Kościół Chrześcijan Baptystów 
(ok. 6 tys. wyznawców). 
Istnieją również dwa Kościoły (powstałe na 
przełomie XIX i XX wieku) o charakterze lo-
kalnym, należące do rodziny Kościołów Sta-
ro-katolickich: Kościół Starokatolicki Mariawi-
tów i Kościół Polskokatolicki. Geneza Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów (ok. 25 tys. 
wyznawców) jest ściśle związana z osobą Ma-
rii Franciszki Kozłowskiej i otrzymanym przez 
nią w 1983 r. objawieniem Dzieła Wielkiego 
Miłosierdzia Bożego. Mariawici wyodrębnili 
się z Kościoła Rzymskokatolickiego 1906 r. 
Kościół Polskokatolicki powstał na gruncie Po-
lonii amerykańskiej pod przewodnictwem ks. 
Franciszka Hodura (ok. 22 tys. wyznawców). 
Należy do Unii Utrechckiej. 
W 1596 r. w wyniku tzw. unii brzeskiej część 
duchownych prawosławnych i wyznawców 
prawosławia uznała papieża za widzialną 
głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, 
zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Powstał 
wówczas Kościół greckokatolicki (unicki), 
który liczy obecnie ok. 100 tys. wyznawców. 
W Polsce obecne są także mniejsze Kościoły 
protestanckie, m.in. Kościół Chrześcijan Bap-
tystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Ad-
wentystów Dnia Siódmego. Niektóre spośród 
Kościołów działających w Polsce zrzeszone są 
w Aliansie Ewangelicznym. W Polsce działają 
również inne Kościoły i związki wyznaniowe 

(razem około 150 tys. wyznawców), w tym 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, 
Karaimski Związek Religijny oraz Muzułmań-
ski Związek Religijny. 

Sytuacja ekumeniczna

W minionych wiekach Polska była dużo bar-
dziej zróżnicowana pod  względem wyzna-
niowym i szczyciła się długą tradycją wolno-
ści, tolerancji religijnej i współpracy ekume-
nicznej. Współczesny krajobraz religijny jest 
konsekwencją wielu wydarzeń historycznych, 
a w szczególności II wojny światowej, związa-
nych z nią zmian granic i masowych migracji 
ludności. 
Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce 
sięgają XVI wieku. W 1570 roku wielkim wy-
darzeniem była Ugoda Sandomierska zawarta 
przez luteran, reformowanych i braci cze-
skich. W 1777 roku między luteranami i refor-
mowanymi zawarto Unię Sielecką, natomiast 
w latach 1828 - 1849 istniała bliska współpra-
ca luteran i reformowanych, którzy posiadali 
wspólny Konsystorz. 
Pierwszą w Polsce organizacją międzywy-
znaniową był powstały w 1923 roku Oddział 
Krajowy Światowego Związku Krzewienia 
Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem 
Kościołów. W pierwszych latach swego istnie-
nia Oddział Krajowy był płaszczyzną spotkań 
sześciu Kościołów ewangelickich tradycji lute-
rańskiej, reformowanej i ewangelicko-unijnej, 
miejscem rozstrzygnięć różnych spornych 
kwestii, a także podejmowanych wspólnie 
akcji. Po przystąpieniu w 1930 roku do Od-
działu Krajowego Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, nastąpiło historycz-
ne spotkanie we wspólnej organizacji dwóch 
odmiennych tradycji chrześcijańskich – ewan-
gelicyzmu i prawosławia. 
Pod koniec 1942 roku utworzona została 
Tymczasowa Rada Ekumeniczna. Opracowa-
no ekumeniczne „Wyznanie Wiary Polskich 
Chrześcijan” (Konfesja Polska), formułujące 
zasady dogmatyczne uznane za wspólne do-
bro. 
Oficjalne ukonstytuowanie się Polskiej Rady 
Ekumenicznej nastąpiło w Warszawie 15 listo-
pada 1946 roku z udziałem delegatów repre-
zentujących,12 wyznań. Prezesem PRE został 
ks. Zygmunt Michelis (1890-1977), duchow- 
ny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
 Do końca lat sześćdziesiątych stosunki między 
Polską Radą Ekumeniczną a Kościołem Rzym-
skokatolickim miały charakter nieoficjalny. 
W okresie tym wielu duchownych, zakonnych 
i świeckich wyznawców Kościoła Rzymskoka-
tolickiego zaczynało uczestniczyć w nabożeń-
stwach z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, organizowanych przez Kościoły 
członkowskie PRE. 
Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne w świą-
tyni katolickiej z udziałem zaproszonych 
przedstawicieli innych wyznań chrześcijań-
skich, zostało odprawione w kościele Św. 
Marcina w Warszawie dnia 10 stycznia 1962 r. 
W roku bieżącym (2012) przypada 50. roczni-
ca tego wydarzenia. 
W latach siedemdziesiątych (1974) powstała 
Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej 
i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W ten 

sposób zostały nawiązane oficjalne kontakty 
między Kościołem Rzymskokatolickim a PRE. 
W 1977 r. Komisja Mieszana powołała Podko-
misję ds. Dialogu, która miała się zajmować 
rozmowami na tematy teologiczne. 
Dwadzieścia lat później (1997), na bazie do-
tychczasowej współpracy, powołano Komisję 
ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Wśród ważnych 
osiągnięć we współpracy PRE z Kościołem 
Rzymskokatolickim szczególnie dwa wydarze-
nia zasługują na uwagę: 
•  Podpisanie w 2000 r. przez zwierzchników 

sześciu Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzym-
skokatolickiego dokumentu „Sakrament 
Chrztu znakiem jedności”, w którym sygna-
tariusze deklarują wzajemne uznawanie 
ważności chrztu. 

•  Wydanie w 2009 r. książki „W drodze za 
Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Pol-
sce mówią o sobie”, stanowiącej autopre-
zentację Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzym-
skokatolickiego. Po raz pierwszy w powo-
jennej historii Kościoły w Polsce wspólnie, 
w jednej publikacji mówią o sobie. 

Od 2000r. Komisja ds. Dialogu zajmuje się 
kwestią małżeństw o różnej przynależności 
wyznaniowej. W roku 2009 zaprezentowany 
został projekt dokumentu ekumenicznego do-
tyczący małżeństw mieszanych wyznaniowo.
Warto zauważyć, że Papieże Jan Paweł II oraz 
Benedykt XVI podczas swoich pielgrzymek 
do Polski spotykali się na modlitwach ekume-
nicznych z duchownymi i wiernymi Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Ważnym wydarzeniem koordynowanym 
przez Towarzystwo Biblijne w Polsce było 
wydanie w 2001 r. ekumenicznego tłuma-
czenia Nowego Testamentu i Księgi Psalmów. 
W prace tłumaczeniowe zaangażowanych 
było jedenaście Kościołów. Obecnie trwa-
ją prace nad ekumenicznym tłumaczeniem 
Starego Testamentu.

ks. płk Krzysztof Wylężek
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Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Woj- 
ska Polskiego ma za sobą kolejny, nie-
zwykle udany rok obfitujący w wielkie 
wydarzenia artystyczne. Które z nich 
szczególnie głęboko zapadły w serca pu-
bliczności?
– Rzeczywiście, rok 2011 był dla Zespołu 
wyjątkowy jeśli chodzi o wydarzenia arty-
styczne. 2 maja przygotowaliśmy w hołdzie 
błogosławionemu Janowi Pawłowi II specjal-
ny program „W Ojczyznę zakorzeniony”, wy-
korzystujący teksty Ojca Świętego z jego po-
ematów: „Stanisław”, „Myśląc Ojczyzna…”, 
„Wigilie Wielkanocne 1966” oraz „Tryptyk 
rzymski”. Uzupełnieniem Jego poetyckich 
i filozoficznych rozważań o Polsce  są piękne 
polskie pieśni Mieczysława Karłowicza i Sta-
nisława Moniuszki oraz muzyka Fryderyka 
Chopina.
Kolejnym wydarzeniem artystycznym, które 
zorganizowaliśmy z okazji Święta Wojska 
Polskiego,  był koncert przebojów z Festiwa-
lu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, zapre-
zentowany na scenie plenerowej na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie. Okazało 
się, że publiczność oczekiwała takiego reper-
tuaru i reagowała entuzjastycznie, doskona-
le  bawiąc się w rytm niezapomnianych,  pa-
triotycznych utworów sprzed lat.
Od wieków wiadomo, że ludzie potrzebu-
ją do życia – oprócz powietrza – również  
uśmiechu! Już sam Marszałek Józef Piłsudski 
w 1915 roku, po pierwszym profesjonalnym 
występie scenicznym żołnierzy z I Brygady 
Legionistów w Sali Teatralnej Hotelu pod 
Czerwonym Orłem w Bielsku Białej, powie-
dział: „Na scenie żołnierskiej powinno się 
grać głównie sztuki optymistyczne i rado-
sne, dając ludziom wiarę i nadzieję”.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego – w tym duchu – przygotował 
z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści spektakl zatytułowany „Z mundurem, 
z humorem – wycieczki wsteczne – żarto-
bliwe i niezbyt wszeteczne...”. Realizatorzy 
przedstawienia sięgnęli do okresu 20-lecia 
międzywojennego, z jego charakterystycz-
nym kolorytem historyczno-obyczajowym, 
specyfiką żartu – w naszym przypadku żoł-
nierskiego – znakomicie pointując całą zaba-
wę akcentem współczesnym.

pewnej  miłości ludzi i miłości do Wiednia, 
składająca się z przebojów muzyki operet-
kowej takich kompozytorów jak: J. Strauss, 
F. Lehar, E. Kalman, J. Offenbach i in.
Przepiękna scenografia wykorzystująca pla-
katy i obrazy króla secesji - Alfonsa Muchy 
dopełniła całości dzieła, które spotkało się 
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Ubiegły rok był także okresem szczegól-
nym dla Pana osobiście; świętował Pan 
40-lecie pracy artystycznej i twórczej…
– Można powiedzieć, że  był to dla mnie rok 
rocznic. Tak się złożyło, że 1 maja skończy-
łem 60 lat, a 1 grudnia minęło 5 lat mojej 
pracy jako Dyrektora Naczelnego i Artystycz-
nego w RZA WP.
W ubiegłym roku minęło 40 lat mojej za-
wodowej pracy artystycznej w charakterze 
kompozytora, aranżera i dyrygenta. Z tej 

Wykorzystane zostały materiały znalezione 
w publikacjach z tamtego czasu – antolo-
giach utworów, m.in. poety i kompozytora 
Adama Kowalskiego, kolekcjonera leguno-
wo-ułańskich cymeliów Bogusława Szula, 
jak też w opracowaniach traktujących o za-
sadach postępowania i regulaminach, obo-
wiązujących wówczas w Wojsku Polskim, 
choćby w opracowanym przez Zygmunta 
Berlinga, Stanisława Próchnickiego i Stani-
sława Kramara w 1931 r. vademecum Oficer 
oraz zabawnie dzisiaj brzmiących propozy-
cjach Zabaw i gier ruchowych dla wojska 
z 1922 roku.
Rzeczą wręcz niespotykaną było przygoto-
wanie przez Zespół z okazji 60-lecia Wojsko-
wej Akademii Technicznej kolejnego, pre-
mierowego spektaklu w tym samym miesią-
cu (29 listopada). Przedstawienie pt. „Prze-
chadzki wiedeńskie i okoliczne…” to historia 
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Publiczność nas kocha
Z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, kompozytorem Adamem Martinem, rozmawia 
Anna Tokarska
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Widowisko artystyczne „Z mundurem, z humorem” wystawione w Teatrze Polskim w Warszawie,
10 listopada 2011 r.
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„Przechadzki wiedeńskie i okoliczne”,  sala koncertowa WAT w Warszawie, 29 listopada 2011 r.



9

Fo
t. 

m
jr 

Bo
gu

sła
w

 G
rz

es
zc

za
k

okazji, 29 kwietnia 2011 r. miała miejsce 
uroczystość, którą zorganizowali mi pra-
cownicy RZA WP i moja najbliższa rodzina 
– żona Anna i syn Aleksander. Uroczystość 
odbyła się w siedzibie Zespołu z udziałem 
pracowników oraz zaproszonych gości. 
Z tej okazji artyści RZAWP zaprezentowali 
specjalnie przygotowany koncert. Wśród 
wielu wyróżnień i życzeń, jakie otrzyma-
łem, znalazły się gratulacje i podziękowa-
nia Dyrektora Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronności MON, płk. Jerzego 
Gutowskiego, Dyplom od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdro-
jewskiego oraz szabla oficerska od pracow-
ników i przyjaciół.

Jakie są plany i zamierzenia Zespołu na 
najbliższą przyszłość?
– Od początku mojej pracy w Zespole wyzna-
ję zasadę, że nic nie robienie jest cofaniem 
się w rozwoju, zatem działamy. Plany mamy, 

poziom nie tylko utrzymać, ale  stale go 
podnosić. Publiczność nas ceni i myślę, że 
kocha, skoro na koncertach mamy zawsze 
pełne sale, a owacje są na stojąco z licznymi 
bisami.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

jak zawsze, bardzo ambitne. 
Chcemy w tym roku przy-
gotować kolejną premie-
rę, tym razem w oparciu 
o repertuar musicalowy. Jak 
zawsze weźmiemy udział 
w ważnych uroczystościach; 
począwszy od Uroczystości 
14 stycznia – „Benemerenti 
2012”, poprzez Dzień Flagi 
(2 maja), Święto Konstytucji 
3-maja, Święto Wojska Pol-
skiego i Narodowe Święto 
Niepodległości.
Chcielibyśmy  dokonać ar-
chiwalnych nagrań CD oraz DVD.
Jesteśmy dumni z tego, że jako profesjo-
nalna instytucja mamy w swoich szeregach 
znakomitych artystów. RZA WP osiągnął 
w ostatnich latach bardzo wysoki poziom 
i staramy się, aby poprzez liczne spektakle, 
a nie tylko koncerty tzw. składankowe, ten 
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„Przechadzki wiedeńskie i okoliczne” 

– Zebrano kilkadziesiąt kilogramów darów 
w tym m.in. mąki, cukru, makaronu, kaszy, 
ryżu, puszek i sporo słodyczy oraz proszku 
do prania, a także materiałów papierniczych. 
Wiele osób wsparło nas finansowo – poinfor-
mowała menadżer zespołu Magdalena Rem-
bisz. Jak podkreśliła to zespół zainicjował 
akcję, zorganizował wieczór kolęd i zbiórkę 
darów. – To już druga tego typu akcja w pa-
rafii – cieszy się menadżer zespołu. Po ubie-
głorocznym koncercie nie byliśmy pewni, 
czy w tym roku odniesiemy podobny sukces. 
Udało się! Jesteśmy szczęśliwi. Trochę oba-
wialiśmy się czy Wielka Orkiestra Świątecznej 

gdzie pojawiły się ciepłe, pełne miłych słów 
komentarze.
Zespół ReJoice (z ang. „radować się”), dzia-
łający przy parafii wojskowej p.w. bł. Jana 
Pawła II w Warszawie, powstał z inicjatywy 
czterech szalonych osób, które zainspirowa-
ne warsztatami muzycznymi, odbywającymi 
się w czasie Misyjnego Święta Młodych, or-
ganizowanego przez Księży Werbistów oraz 
własną pasją do muzyki, postanowiły zebrać 
młodzież uzdolnioną wokalnie i instrumen-
talnie, by połączyć wszystko w wybuchową 
mieszankę.  
Pierwsza próba odbyła się 5 września 2009 r., 
a pierwotny skład liczył siedem osób. Po-
czątkowo „ReJoice” grał podczas niedziel-
nej Mszy Świętej dla dzieci, a od września 
2010 r. Zespół ubogaca Eucharystię dla mło-
dzieży o godz. 12.00. W koncertowym menu 
„ridżojsów” znaleźć można oprawę muzycz-
ną takich uroczystości jak: chrzest, Pierwsza 
Komunia, bierzmowanie czy ślub.
Jak podkreśla manager, Zespół jest otwarty 
na nowych członków zarówno instrumen-
talistów, jak i wokalistów. – Szczególnie za-
praszamy do współpracy osoby grające na 
instrumentach prowadzących linię melodycz-
ną (flet, saksofon, skrzypce). Kontakt z zespo-
łem można znaleźć na stronie internetowej: 
www.rejoice.net.pl.

mr, kes

„Wesoły” wieczór kolęd

Pomocy nie odbierze nam chętnych darczyń-
ców – przyznaje.
Na program „Wieczoru kolęd” złożyły się naj-
piękniejsze polskie kolędy i pastorałki, prze-
platane bożonarodzeniowymi refleksjami 
i opowiadaniami, które przywoływały zebra-
nym niepowtarzalny  klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Swymi opowieściami urzeka-
li słuchaczy: s. Gabriela Tacica SSpS oraz 
o. Zbigniew Sudoł SVD. Wiele z przygoto-
wanych utworów muzycznych zaprezento-
wanych przez „ReJoice” zaaranżowano spe-
cjalnie na ten wieczór, m.in.: rozpoczynającą 
wieczór pieśń „Słuchaj Izraelu”.

– Żywe reakcje publicz-
ności i wspólne kolę-
dowanie z Zespołem 
sprawiły, że wieczór 
w kościele w Wesołej 
zapadnie na długo w 
pamięci wszystkich pa-
rafian – podkreśla pro-
boszcz parafii ks. ppłk 
Piotr Majka. Ksiądz 
kapelan podziękował 
młodzieży i Pani mena-
dżer za przygotowanie 
koncertu. Wzruszenie 
malowało się nie tylko 
na twarzach, ale także 
na portalu Facebook, 

Noworoczny koncert kolęd zespołu „ReJoice” odbył się w niedzielę 
(8 stycznia 2012 roku) w kościele garnizonowym p.w. bł. Jana Pawła II 
w Wesołej. Na program koncertu złożyły się kolędy i pastorałki w aranża-
cjach klasycznych i własnych zespołu. „ReJoice” tworzą dzieci, młodzież 
i dorośli skupieni przy miejscowym kościele garnizonowym. Koncert 
wpisał się w akcję „Skrzydła” pod patronatem Caritas Polska, mającej 
na celu pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Podczas koncertu odbyła się zbiórka artykułów spożywczych, 
chemicznych i szkolnych, których dystrybutorem będzie Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej.
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Przed liturgią odczytany został list prezydenta 
Bronisława Komorowskiego do uczestników 
uroczystości. – Biografia harcmistrza ppłk. 
Zygmunta Szadkowskiego może być dla nas 
niezwykłą lekcją najnowszej historii Polski. 
Należał on do pokolenia działaczy państwo-
wych, które przebyło długą drogę, począw-
szy od okresu dwudziestolecia, przez drugą 
wojnę światową aż po czasy powojenne – na- 
pisał prezydent, którego list odczytał podse-
kretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Ma-
ciej Klimczak.
Tablica umieszczona została w kruchcie ka-
tedry, obok kaplicy lotników. Znajdują się na 
niej słowa: W hołdzie/ ostatniemu Przewodni-
czącemu/Rady Narodowej RP na Uchodźstwie/ 
śp. ppłk Zygmuntowi Szadkowskiemu/1912-
-1995/Żołnierzowi SBSK [Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Karpackich – przyp. K. Stęp-
kowski], obrońcy Tobruku/Przewodniczącemu 
ZHP/Prezesowi Federacji Światowej/Stowarzy-
szenia Polskich Kombatantów/Odznaczonemu 
Wielka Wstęgą/Orderu Odrodzenia Polski. Pod 
tablicą ustawił się posterunek honorowy żoł-
nierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego. Aktu jej odsłonięcia dokonali człon-
kowie rodziny zmarłego oraz przedstawiciele 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Tablicę poświęcił ordynariusz wojskowy bp 
Józef Guzdek. Złożone zostały pod nią kwiaty 
przez delegację rodziny oraz przez dr. Andrze-
ja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.
W homilii bp Guzdek powiedział, że losy 
Zygmunta Szadkowskiego, zwracają myśli 
ku tragizmowi wojny, która dotknęła rodzinę 
narodów Europy. Biskup polowy podkreślił, że 
budowanie cywilizacji europejskiej na funda-
mencie greckiej mądrości, rzymskim prawie, 
chrześcijańskim umiłowaniu sprawiedliwości 
i ewangelicznemu prawu miłości, nie uchroni-
ły kontynentu przed konfliktem wojny. – Brat 
powstał przeciwko bratu, sąsiad przeciw są-
siadowi. Dobro zostało zdominowane przez 
wszechobecne zło (…) Był to czas wielkiej 
próby wiary i nadziei dla wielu szlachetnych 
ludzi – powiedział. Przestrzegał, że dobro i zło 
są blisko, obok siebie. – Zło z dobrem może 
mieszkać pod dachem jednego domu, w krę-
gu jednej rodziny – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że konsekwencją 
wojny dla wielu Polaków była konieczność 
emigracji. – Równocześnie była to okazja, 
by w oddaleniu służyć Ojczyźnie „czynem 
i prawdą”. Tak dali się poznać jako ludzie mą-

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do 
katedry polowej przybył także Ambasador 
Wielkiej Brytanii Robin Barnett.
– Dzisiejsza uroczystość w katedrze polowej 
rozpoczyna cykl przedsięwzięć, mających na 
celu zapewnienie ppłk. Zygmuntowi Szad-
kowskiemu należnego miejsca w pamięci 
narodowej i sercach obywateli – powiedział 
dr Andrzej Kunert. Zapowiedział, że kulmina-
cją obchodów powinna stać się uroczystość 
w Senacie, w czerwcu br. Wyjawił, że trwają 
rozmowy z marszałkiem Senatu, Bogdanem 
Borusewiczem na ten temat. – Mógłby to być 
pierwszy, uroczysty hołd złożony przez parla-
ment III RP, Radzie Narodowej RP na uchodź-
stwie i jego ostatniemu Przewodniczącemu. 
Sekretarz ROPWiM dodał, że rola zarówno 
Rady Narodowej na uchodźstwie, jak i kolej-
nych jej przewodniczących jest zbyt mało zna-
na współczesnym pokoleniom Polaków.

Krzysztof Stępkowski

drzy, sprawiedliwi, miłujący prawdę 
– podkreślił.
– Przypominanie bohaterów tamtego trudne-
go czasu oraz odsłonięcie tablicy ku czci śp. 
ppłk. Zygmunta Szadkowskiego ma na celu 
zachowanie w naszej pamięci tych, którzy 
mieli odwagę stawać – nawet z narażeniem 
własnego zdrowia i życia – po stronie do-
bra – powiedział bp Guzdek. – Spotkanie ze 
świadkami takiej postawy jest najpiękniejszą 
lekcją historii i sposobem kształtowania szla-
chetnych sumień dzieci i młodzieży. Spotkanie 
z bohaterem rodzi bohaterów – podkreślił.
W uroczystościach poza rodziną Zygmunta 
Szadkowskiego uczestniczyła także wdowa 
po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie 
Ryszardzie Kaczorowskim, Karolina Kaczo-
rowska. Obecni byli przedstawiciele środo-
wisk kombatanckich, Szarych Szeregów, 
Stowarzyszeń Kombatanckich z Wielkiej Bry-
tanii, harcerze oraz przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych. Obecni byli 
m.in. Jan Ciechanowski kierownik Urzędu ds. 

Pamięć ppłk. Zygmunta Szadkowskiego, ostatniego przewodniczącego Rady 
Narodowej na uchodźstwie uczczono 5 stycznia tablicą odsłoniętą w kate-
drze polowej WP. Eucharystii, podczas której odbyło się odsłonięcie i po-
święcenie tablicy przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. Zygmunt 
Szadkowski był oficerem Wojska Polskiego, m.in. uczestnikiem walk o To-
bruk, działaczem harcerskim i społecznym, ostatnim przewodniczącym Rady 
Narodowej RP na uchodźstwie, organu konsultacyjnego i opiniodawczego 
prezydenta i rządu RP na uchodźstwie. 5 stycznia przypadła setna rocznica 
urodzin Zygmunta Szadkowskiego.

Bp Guzdek poświęcił tablicę pamięci ppłk. Zygmunta Szadkowskiego

Spotkanie z bohaterem rodzi bohaterów

Zygmunt Lechosław Szadkowski urodził się 5 stycznia 1912 roku w Warszawie, był synem 
Zygmunta Szadkowskiego i Marii Kozłowskiej. Już w dwa lata później przeprowadził się 
z rodziną do Tołoczyna na Witebszczyźnie. Po ukończeniu Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogródku rozpoczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1936 roku ożenił się z Wandą Malinowską (zmarła w 1999 
roku). Absolutorium z geografii uzyskał w 1938 roku. Po dodatkowych studiach na wydziale 
prawa i nauk społecznych wstąpił do służby dyplomatycznej i został wysłany do Konsulatu 
RP w Dyneburgu. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się wraz z żoną przez Szwecję 

i Wielką Brytanię do Francji. Tam Zygmunt Szadkowski wstąpił do Wojska Polskiego i jako emisariusz rządu został 
wysłany do Rumunii, gdzie organizował struktury konspiracyjne na terenach wcielonych do Związku Radzieckiego.
Po upadku Francji udał się na Bliski Wschód, do powstającej tam Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jako 
aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego współorganizował działalność harcerską w Palestynie. Z Samo-
dzielną Brygadą Strzelców Karpackich brał udział w obronie Tobruku, walcząc w składzie 3 batalionu. Skierowany 
w 1942 roku do Szkoły Podchorążych Piechoty, został po ukończeniu kursu jej instruktorem, cały czas uczestnicząc 
w pracach organizacji harcerskich. Od 1 grudnia 1943 roku został rozkazem Naczelnego Wodza mianowany kie-
rownikiem Samodzielnego Referatu Harcerskiego Dowództwa Wojsk na Środkowym Wschodzie. We październiku 
1944 roku został Komendantem ZHP na Wschodzie. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walczył w Afryce Północnej 
i we Włoszech. Służbę wojskową zakończył w stopniu podpułkownika.
Po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii i osiadł w Londynie. Na emigracji brał czynny udział w pra-
cach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii oraz wielu komitetów i organizacji emigracyjnych. 
W latach 1960−1967 był Przewodniczącym ZHP poza granicami kraju. Udzielał się również w polityce emigracyjnej, 
jako członek prezydium Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i jej ostatni przewodniczący przed rozwiąza-
niem w grudniu 1991 roku oraz minister w dwóch Rządach RP na Uchodźstwie: spraw społecznych w drugim 
rządzie Alfreda Urbańskiego i skarbu w pierwszym rządzie Kazimierza Sabbata. Warto przypomnieć, że pierwszym 
przewodniczącym Rady Narodowej RP na uchodźstwie był Ignacy Paderewski.
W 1992 roku został członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zmarł w Londynie 5 września 1995 roku. 
Pochowano go na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie.
Zygmunt Szadkowski został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim, Komandorskim i Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Oprac. kes
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 3 listopada 
1916 roku w Skrzyńsku, 
powiat Przysucha, jako 
syn Adama i Karoliny z d. 
Gutowska.

Uczęszczał do Gimnazjum w Końskich, a na-
stępnie w Sandomierzu, gdzie w 1936 roku 
zdał egzamin maturalny. W tym samym wstą-
pił do Seminarium Duchownego w Sando-
mierzu. 10 maja 1941 roku otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego 
Jana Kantego Lorka. W grudniu 1941 roku 
rozpoczął działalność konspiracyjną w Związ-
ku Walki Zbrojnej. W lipcu 1942 roku został 
wikariuszem w Niekłaniu koło Końskich. 
5 stycznia 1943 roku złożył przysięgę na ręce 
dziekana Kieleckiego Okręgu AK, ks. Juliana 
Maruszewskiego „Rogali”. Był kapelanem 
Obwodu AK w Końskich oraz Zgrupowania 
porucznika Waldemara Szwieca „Robota”, 
wchodzącego w skład Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”. W 1944 roku został miano-
wany wikariuszem w Ożarowie.

W lipcu 1944 roku, w czasie akcji „Burza”, 
został kapelanem 74 pułku piechoty AK. Po-
czątkowo uczestniczył w marszu pułku na 
pomoc walczącej Warszawie. A gdy stało 
się to niemożliwe, we wszystkich walkach 
pułku na Kielecczyźnie. Odprawiał Msze 
Święte polowe, organizował obchody świąt 
narodowych. 28 października 1944 roku 
wziął udział w trzydniowej bitwie pod Kos-
sowem, największej bitwie oddziałów AK 
z siłami niemieckimi między Wisłą a Wartą. 
W bitwie tej polskie oddziały zadały poważ-
ne straty niemieckim siłom pacyfikacyjnym.
Za bohaterską służbę duszpasterską w AK 
został odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V klasy (Rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych 
w Kraju, generała Leopolda Okulickiego 
z dnia 1 stycznia 1945 roku)
6 stycznia 1945 roku, tuż przed wkroczeniem 
wojsk sowieckich wrócił do rodzinnej wsi. 
W 1945 roku został wikariuszem w Siennie, 
zastępując ks. Stanisław Domańskiego, który 
ukrywał się przed aresztowaniem przez UB. 

Ks. Stanisław Czernik (1916-2006) – kapłan diecezji sandomierskiej, 
warmińskiej i łódzkiej, kapelan 74 pułku piechoty AK, ps. „Burza”

Współpracował z Konspiracyjnym Wojskiem 
Polskim, kapitana Stanisława Sojczyńskiego 
„Warszyca”. W 1946 roku zagrożony aresz-
towaniem przez UB musiał uciekać. Podjął 
pracę duszpasterską w Osieku w diecezji 
warmińskiej. W 1949 roku został aresztowa-
ny w Pasłęku.
W 1950 roku po uwolnieniu z więzienia prze-
szedł do pracy w diecezji łódzkiej.  W 1965 
roku został proboszczem parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie 
Łódzkim. W czasie pracy duszpasterskiej 
dokonał rozbudowy i renowacji kościoła pa-
rafialnego oraz wybudował świątynię Miło-
sierdzia Bożego.
Od 1970 roku był duszpasterzem środowisk 
kombatanckich okręgu łódzkiego: AK, NOW, 
NSZ, BCh, KWP i Związku Sybiraków.
Zmarł 31 października 2006 roku w Konstan-
tynowie Łódzkim. Spoczywa na miejscowym 
cmentarzu.

Bogusław Szwedo

„Uwikłanie”, „Różycz-
ka”, „Kret”, Czarny 
czwartek” – to mój 
prywatny maraton 
filmowy, który obej-

rzałam ostatnio na DVD z młodymi 
emigrantami polskimi podczas urlopu 
w Irlandii. „Różyczka” i „ Czarny czwar-
tek” opowiadają o tragicznych wyda-
rzeniach z okresu PRL. Choć motyw 
muzyczny, wieńczący film „Różyczka” 
(na motywach biografii Jasienicy i jego 
żony, tajnej współpracownicy SB) już 
na zawsze będzie się kojarzył z powro-
tem trumien ze Smoleńska na ojczystą 
ziemię. 

„Uwikłanie i „Kret” nawiązują do współ-
czesności, której dramaty są konsekwencją 
nierozliczonej przeszłości peerelowskiej. 
Wymowa tych dwóch ostatnich filmów jest 
dziś, w dniu ogłoszenia wyroku w sprawie 
nielegalności wprowadzenia stanu wojenne-
go, przyczynkiem do gorzkich refleksji. Zmie-
szanie dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, 
rozmywanie odpowiedzialności moralnej 
i prawnej tylko pogłębia zapaść moralną, 
w której się wszyscy pogrążamy. Gruba kre-

 Szara strefa władzy

ska i okrągły stół, gdzie gra polityczna toczy-
ła się znaczonymi kartami, nic nie rozwiąza-
ła i nikomu szczęścia nie przyniosła. Ani ofia-
rom, reżimu komunistycznego, ani spraw-
com, ani TW, wciąż żyjącym w strachu, że się 
wyda, szantażowanym i ubezwłasnowolnio-
nym. Ani ich oficerom prowadzącym, któ-
rzy dziś są doradcami w wielkich korporac- 
jach, prezesami, nadawcami, wykładowcami 
w uczelniach prywatnych. Los ich fortun, 
zbudowanych na marginalizacji ekonomicz-
nej ogromnej grupy wykluczonych – szcze-
gólnie dotykające młode pokolenia Polaków 
– jest tak niepewny jak kurs wielu walut. 
A i życie zagrożone, bo konkurencja wśród 
kolegów z dawnych służb peerelowskich nie 
przebiera w mafijnych środkach. 
Brak lustracji, jak to dziś widać wyraźnie, wy-
bór przyszłości kosztem zamilczenia rachun-
ku krzywd z przeszłości? Czy to nie zbyt wy-
soka cena, jaką dziś płaci wielu uczciwych, 
przyzwoitych ludzi i ich rodziny, zniesławia-
nych przez „kretów”, którzy tych pierwszych 
obawiają się najbardziej.
Czytelną egzemplifikacją istnienia „podzie-
mia postkomunistycznego” czyli szarej strefy 
władzy jest zwłaszcza film ”Uwikłanie”. Co 
jakiś czas opinia publiczna informowana jest 

o tajemniczych samobójstwach i mordach, 
których sprawcy wciąż pozostają nieznani. 
Gdy w gęstą pajęczynę powiązań, wpły-
wów, zależności władzy i biznesu dostaje 
się niczym mucha energiczna pani prokura-
tor (Maja Ostaszewska) – dawni oficerowie 
służb pokazują, jaki jest realny wymiar jej 
prokuratorskiej niezależności. I niech nas nie 
zmyli kulturalny i salonowy uśmiech członka 
dawnego komanda zabójców – czyli super 
tajnej grupy „D”.
Czy ten nobliwy, elegancki pan (kolejna 
świetna rola Andrzeja Seweryna) może 
mieć krew na rękach? A ten znerwicowany 
osobnik, grany przez Krzysztofa Globisza, 
ma na sumieniu… Nie będziemy zdradzać 
szczegółów tego dobrego kina z gatunku 
thrillerów, bo warto ten film zobaczyć. I się 
zadumać nad meandrami rzeczywistości, 
w której żyjemy. Lektura publikacji IPN, choć-
by ostatniej „Długie ramię Moskwy” Sławo-
mira Cenckiewicza, niestety nie pozostawia 
złudzeń, że fabuła filmu to tylko fikcja. Ele-
ganccy panowie z dawnych cywilnych i woj-
skowych służb specjalnych nie rozpłynęli się… 
w uśmiechach.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Jednak służba saperów to nie tylko poszukiwanie ajdików, to również wspiera-
nie patrolu w trakcie wystawiania checkpointu, czyli punktu kontrolnego. Gdy 
żołnierze patrolu zatrzymują pojazdy, przeszukują osoby, saperzy sprawdzają 
czy nie ma śladów podłożenia materiałów wybuchowych. Droga pomiędzy Ka-
bulem a Kandaharem jest główną arterią komunikacyjną, a rebelianci nieustan-
nie próbują zakłócić ruch na Highway-1. Przejezdność w rejonie prowincji Gha-
zni należy do jednych z głównych zadań PSZ. Ludność afgańska takie kontrole 
przyjmuje ze zrozumieniem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to również dla ich 
bezpieczeństwa. Rebelianci zakładając IED nie liczą się z możliwymi ofiarami.

Saper zajmuje się przede wszystkim rozminowywaniem obiektów, 
oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych oraz rozbraja-
niem i wysadzaniem niewybuchów i niewypałów. W Afganistanie pa-
trole wyjeżdżające poza bazę posiadają w swoim składzie saperów. 
Sprawdzają każdy przepust, most, wzniesienie i wszystko to, co budzi 
jakiekolwiek podejrzenie podłożenia IED (ang. Improvised Explosive 
Device – improwizowane urządzenie wybuchowe). Zresztą o tzw. ajdi-
kach przypominają wszystkie wyrwy w drodze, które są pozostałościa-
mi po wybuchach, a w Afganistanie można je spotkać co kilkadziesiąt 
metrów. Obok nich nikt nie przejeżdża obojętnie i jeszcze bardziej staje 
się wyczulonym na niebezpieczeństwo, ponieważ w wielu przypadkach 
wybuch IED kończy się tragicznie. Saperzy zdają sobie sprawę, że od ich 
opanowania i doświadczenia zależy zdrowie i życie nie tylko żołnierzy 
służących w PKW Afganistan, ale również lokalnej społeczności. Dzięki 
ich zaangażowaniu i poświęceniu zwiększa się bezpieczeństwo w rejo-
nie odpowiedzialności Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) „White Eagle”.

Wieści z Afganistanu

Saperski patrol

Dodatkowo w czasie checkpointu realizuje się zadania partneringu. Żołnierze 
z Zespołu Doradczo-Szkoleniowo-Łącznikowego (POMLT – Police Operational 
Mentoring and Liaison Team) wspierają i doradzają policjantom AUP (ang. 
Afghan Uniformed Police). Pokazują prawidłowy sposób sprawdzania i legity-
mowania zatrzymanych osób. Tym bardziej, że realia w Afganistanie różnią się 
od tych, które znamy w Polsce. W Islamskiej Republice Afganistanu dozwolone 
jest podróżowanie w każdym miejscu pojazdu i z nieograniczoną liczbą pasaże-
rów. Dlatego nie dziwi nikogo jazda na dachu samochodu czy w bagażniku. Po 
zatrzymaniu takiego pojazdu trzeba wykonywać czynności zgodnie z prawem 
i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Właśnie tego uczą żołnierze z Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego.
Patrol saperski w tym dniu przebiegał spokojnie. Nie było żadnych sympto-
mów wskazujących na próby podłożenia materiałów wybuchowych. Saperzy 
wierzą, iż w wykonywaniu zadań pomaga im pluszowy miś, którego zawsze 
zabierają na patrol i przed każdym wyjazdem dotykają. Twierdzą, że przynosi 
im żołnierskie szczęście, które w Afganistanie, oprócz wiedzy i umiejętności, 
jest naprawdę potrzebne.

Tekst i zdjęcia: kpt. Jacek Thomas 
sekcja informacyjno-prasowa, X zmiana PKW Afganistan
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W tym roku 34. Europejskie Spotkanie Mło-
dzieży odbyło sie Berlinie, do którego przyje-
chało około 30 tysięcy młodych ludzi, w tym 
około 5,5 tyś.- 6 tyś z Polski. Wśród młodzie-
ży uczestniczącej w spotkaniu byli pielgrzymi 
z różnych Parafii Wojskowych, którzy zapi-
sali się w jednym z 170 punktów przygoto-
wań działających w rożnych miejscowościach 
w Polsce. W Bartoszycach przy parafii wojsko-
wej p.w. błogosławionego Jana XXIII Papieża 
powstał Punkt Przygotowań 550A01, z które-
go do Berlina wyjechała 10 osobowa grupa 
młodzieży. Lecz do Berlina przyjechały również 
pojedyncze osoby z parafii wojskowych z całej 
Polski. Uczestnicząc w spotkaniach modlitew-
nych spotykaliśmy młodzież z parafii wojsko-
wych z Sopotu, Łodzi, Poznania Gliwic. 
Po przyjeździe do Berlina i potwierdzeniu swo-
jego przyjazdu zostaliśmy skierowani do pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Augustyna 
w Berlinie. Do parafii tej zaprosiła nas mło-
dzież z Katholische Studierende Gemeinde 
– Sankt Augustinus zamieszkująca w interna-
cie przyległym do budynku Kościoła. 
Uczestniczyliśmy w porannych spotkaniach 
modlitewnych i grupach dzielenia, podczas 
których rozważaliśmy list brata Aloisa „Odno-
wić więź solidarności”. Rozważnie listu zos- 

pejskim mieście, te spotkania są jednocześnie 
okazją do refleksji nad duchowymi i społecz-
nymi pytaniami naszych czasów.

Europejskie spotkanie w Rzymie pozwoli mło-
dym ludziom odbyć pielgrzymkę do grobów 
Apostołów i do katakumb, umożliwi modli-
twę w Bazylice św. Piotra razem z Papieżem 
Banedyktem XVI. Po porankach spędzonych 
w parafiach Rzymu i regionu Lazio, uczestni-
cy spotykać się będą na obiad w tak symbo-
licznym miejscu jak „Circo Massimo”, miejscu 
męczeństwa pierwszych chrześcijan, a potem 
modlić się w katedrach i wielkich kościołach 
w centrum Wiecznego Miasta.

ks. mjr Marek Wojnowski

Europejskie Spotkanie Młodych w Berlinie (28 XII 2011-1 I 2012)

tało podzielone na trzy części: Zaufanie mię-
dzy ludźmi, Zaufanie do Boga i Starać się być 
„solą ziemi”. W sobotę 31 grudnia na hali 
w Messegelände Berlin zgromadziliśmy się 
na uroczystej Eucharystii dla grup polskich, 
której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański wspólnie z innymi bi-
skupami, w gronie 200 kapłanów przybyłych 
z Polski. Homilię do młodzieży wygłosił biskup 
Andrzej Czaja z Opola. Po Eucharystii udaliśmy 
się do Parafii pw. Św. Augustyna na modlitwę 
w intencji pokoju, po której świętowaliśmy 
Nowy Rok 2012 na tzw. prezentacji narodów, 
noworoczną noc młodzież zakończyła w dys-
kotece. W niedzielę 1 stycznia po uroczystej 
Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem 
bpa pomocniczego Berlina w Kościele pw. 
Św. Augustyna i pożegnalnym obiedzie udali-
śmy się w drogę powrotną do Polski, z marze-
niami o kolejnym spotkaniu.

Następne 35. Europejskie Spotkanie Młodych 
odbędzie się w Rzymie. Europejskie spotkania 
mają na celu wspierać młodych w ich dążeniu, 
do pozostawiania świadkami pokoju i pojed-
nania między chrześcijanami i między naro-
dami. Stwarzając młodym ludziom z różnych 
krajów możliwość poznania się w jakimś euro-

Wiceminister obrony Czesław Mroczek pod-
kreślił, że po katastrofie smoleńskiej dowódcy 
pułku, zabezpieczającej jego działanie 1. bazy 
lotniczej i nowo formowanej 1. Bazy Lotnic-
twa Transportowego (1BLTr.) pracowali nad 
poprawą bezpieczeństwa. – Te doświadczenia 
wykorzystamy we wszystkich jednostkach lot-
niczych sił zbrojnych – zapewnił. Podkreślił, że 
flota śmigłowców 1BLTr. będzie systematycz-
nie rozbudowywana. Zadeklarował że wkrót-
ce pojawią się w bazie kolejne śmigłowce „So-
kół” oraz inne maszyny.
– Ostatnie 16 miesięcy to czas dużych zmian, 
kiedy staraliśmy się odzyskać zaufanie po 
strasznej tragedii 10 kwietnia. Dziś stoję przed 
inną jednostką niż ta, w której wydarzyła się 
tragedia – powiedział ostatni dowódca pułku 
płk Mirosław Jemielniak. Zostaje on komen-

ta nowa jednostka, posiadająca na stanie 
6 śmigłowców Mi-8 i 5 śmigłowców W-3 So-
kół, będzie wykonywała zadania transportu 
lotniczego na potrzeby naczelnych organów 
władzy naszego państwa. Ponadto specja-
listyczny sprzęt, wykwalifikowany personel 
i odpowiednia infrastruktura, jaką będzie 
dysponowała 1. BLTr., pozwoli jej realizować 
zadania związane z obsługą przylotów oficjal-
nych delegacji rządowych innych krajów.
Tradycje 36 splt sięgały 1918 roku. Jednostka 
powstała 25 lutego 1945 roku na mocy roz-
kazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go. Pułk był odpowiedzialny za loty krajowe 
i zagraniczne najważniejszych osób w pań-
stwie (Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
członków Rady Ministrów); dysponentem lot-
niczych środków transportu przeznaczonych 
do przewozu osób o statusie VIP była Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów.
Jednostka realizowała także transport po-
wietrzny na rzecz MON i podległych mu 
jednostek organizacyjnych, np. dowództw 
rodzajów sił zbrojnych RP. Z samolotów i śmi-
głowców pułku wielokrotnie korzystały gło-
wy innych państw, m.in. papieże Jan Paweł II 
i Benedykt XVI, politycy z całego świata, zna-
ne osobistości kultury i sportu, ewakuowani 
z zagranicy obywatele RP i ratownicy wysyła-
ni z pomocą za granicę. Miejscem bazowania 
jednostki był wojskowy port lotniczy Warsza- 
wa-Okęcie.                                                  kes

Ostatni apel w Specpułku

dantem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 
w Koszalinie. Nową jednostką na warszaw-
skim Okęciu dowodzi płk Sławomir Mąkosa.
W sierpniu br., Minister Obrony Narodowej 
podjął decyzję o rozformowaniu 36. specjal-
nego pułku lotnictwa transportowego 36. 
splt. Na jej podstawie dowódca Sił Powietrz-
nych opracował harmonogram rozformowa-
nia specpułku oraz wydał polecenie przefor-
mowania 1. Bazy Lotniczej (1. BLot.) w 1. Bazę 
Lotnictwa Transportowego (1. BLTr.).
W ciągu ostatnich kilku miesięcy wyznaczano 
kadrę z 36. splt na stanowiska w nowo formo-
wanej bazie oraz w Dowództwie Sił Powietrz-
nych, Centrum Operacji Powietrznych, a także 
innych jednostkach lotniczych Sił Powietrz-
nych i Marynarki Wojennej.
Jak poinformował rzecznik MON, Jacek Soń-

36. specjalny pułk lotnictwa transportowego im. Obrońców Warszawy (36. splt) po-
żegnał się we wtorek 3 stycznia ze sztandarem, kończąc swoją działalność. Obowiąz-
ki rozformowanego pułku uroczyście przejęła 1. Baza Lotnictwa Transportowego, 
w której zostały tylko śmigłowce. W okolicznościowym apelu na wojskowej części 
lotniska Okęcie wzięli udział m.in. wiceminister ON Czesław Mroczek, Szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch, dowódca Sił Powietrznych gen. bro-
ni Lech Majewski. W pożegnaniu specpułku uczestniczyli również biskup polowy 
WP Józef Guzdek oraz kapelan nowopowstałej 1. Bazy Lotnictwa Transportowego 
ks. ppor. Maciej Kalinowski.

Co roku w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia młodzież z naszego Kontynentu w ra-
mach „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” przyjeżdża do jednego z głównych miast 
europejskich by zgromadzić się na wspólnej modlitwie o pokój.

36. Pułk Lotnictwa Transportowego zakończył swoją działalność
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Na początku spotkania przybyłych powitał 
przewodniczący Rady Miasta Legionowa Ja-
nusz Klejment. Jako gospodarz miejsca głos 
zabrał ks. płk Żarski. – Są dwie piękne oko-
liczności, dla których się dziś tu gromadzi-
my. Pierwszą z nich jest czas nadchodzących 
Świąt, a ponieważ Ratusz znajduje się na 
terenie mojej parafii nie wyobrażałem sobie, 
że władz miejskich mogło by zabraknąć na 
naszym spotkaniu opłatkowym. Na Wielka-
noc byliśmy w Ratuszu, dziś władze miasta 
goszczą w pomieszczeniach parafii. Drugim 
z powodów jest nadanie tej odnowionej sali, 
pełniącej do tej pory rolę magazynu, tytułu 
Jana Pawła II. Chcemy by w niej gromadzili 
się parafianie, młodzież, dzieci by służyła ona 
wszystkim członkom naszej wspólnoty – po-
wiedział ks. Żarski.
Proboszcz parafii podziękował licznym ofia-
rodawcom i osobom, które pomogły w od-
nowieniu i wyposażeniu Sali. Wymienił mię-
dzy innymi: Panią Małgorzatę Małczyńską, 
Tomasza Krzymowskiego, Annę, Waldemara 
i Jacka Kępińskich. Podziękował też staro-

ców miasta i zadeklarował chęć współpracy 
z proboszczem i wspólnotą parafialną.
List podpisali prezydent miasta Roman Smo-
gorzewski i biskup polowy WP Józef Guz-
dek.
Ewangelię o Narodzeniu Pańskim odczytał 
Jacek Kępiński.
Biskup Guzdek poprowadził modlitwę w in-
tencji pomysłodawców, ofiarodawców i sym-
patyków parafii oraz pobłogosławił opłatki, 
którymi podzielili się uczestnicy spotkania. 
– Życzę aby wszyscy mieszkańcy identyfiko-
wali się ze swoim miastem. Żeby tak było, 
potrzebne są i kościół, w którym kształtowa-
ne są ludzkie charaktery i szkoły, w których 
rozwijane są talenty i wychowywana mło-
dzież – powiedział.
Ordynariusz wojskowy życzył także wła-
dzom Legionowa ludzi przedsiębiorczych, 
zaangażowanych w życie miasta, myślących 
perspektywicznie. – Moje podziękowanie, 
podziw i życzenia za to że jesteście tu razem, 
że widzicie marzenia mieszkańców Legio-
nowa, nie tylko jako potrzeby infrastruktu-
ry, ale że dostrzegacie też potrzeby ducha 
naszych obywateli. Dziękuję, że pamiętacie 
o tym, że to co najpiękniejsze i najwspanial-
sze z ludzkiego ducha się rodzi – powiedział 
bp Guzdek.
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono 
parafian, przyjaciół i sympatyków kościoła 
garnizonowego. Obecni byli przedstawiciele 
samorządu, oświaty, kultury, służb mundu-
rowych: wojska, policji i straży miejskiej. Na 
spotkaniu obecny był także, znany z roli Ojca 
Mateusza, aktor Artur Żmijewski.

kes

Parafia razem z miastem

ście, Janowi Grabcowi za 
ufundowanie pierwsze-
go komputera do pow- 
stającej pracowni kom-
puterowej oraz prezy-
dentowi Legionowa za 
poparcie idei listu in-
tencyjnego, który został 
podpisany między bisku-
pem polowym a władza-
mi Miasta.
– Jeżeli ksiądz nie jest 
budowniczym wspólno-
ty, nie powinien być pro-
boszczem – mówił pod-
czas spotkania bp Józef 
Guzdek. Ordynariusz woj- 
skowy podkreślił, że kie- 
dy słyszy w słowach pro-
boszcza: „moja parafia”, „mój prezydent 
miasta”, „moi radni” wie, że proboszcz jest 
w tej wspólnocie osadzony i dobrze się z nią 
identyfikuje. – Identyfikowanie się ze swo-
ją wspólnotą pozwala budować, a to jest 

właśnie bardzo ważną rolą probosz-
cza – powiedział. Podziękował ks. 
Żarskiemu za jego gorliwość, umie-
jętność łączenia ludzi i budowania 
przyjaznego klimatu. Biskup Guzdek 
poświęcił salę oraz towarzyszące jej 
zaplecze socjalne.
List intencyjny odczytał prezydent 
Legionowa, Roman Smogorzewski. 
W swoim wystąpieniu zadeklarował, 
że zarówno on, jak i rada miasta zro-
bią wszystko, żeby kościół mógł jak 
najlepiej służyć trzynastotysięcznej 
parafii. Podziękował też biskupo-
wi polowemu za wprowadzenie na 
urząd proboszcza ks. Żarskiego, który 
zdaniem prezydenta, pomaga budo-
wać wspólnotę, „naszą małą ojczy-
znę”. – Współpraca między władzą 
samorządową a władzą duchową 
jest ważnym elementem tysiącletniej 
historii Polski i istotnym czynnikiem 
budującym naszą tożsamość – po-
wiedział. Prezydent zwrócił uwagę na 
dynamikę, z jaką rozwija się miasto 
i inwestycje jakie są w nim prowadzo-
ne. Podkreślił, że w ostatnim czasie 
udało się doprowadzić do ukończe-
nia sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej oraz remontu istniejącej i budowy 
nowej infrastruktury drogowej. Pod-
kreślił, że pomoc parafii wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-

Trzynastotysięczna parafia garnizonowa w Legionowie otrzyma-
ła zapewnienie o poparciu miejscowych władz samorządowych 
w związku z planami rozwoju infrastruktury kościoła garnizo-
nowego. W nowopoświęconej sali parafialnej podpisany został 
20 grudnia list intencyjny w sprawie rozszerzenia współpracy pa-
rafii z samorządem i pomocy władz miasta dla rozwoju warunków 
lokalowych kościoła garnizonowego. Sygnatariuszami dokumentu 
byli prezydent miasta Legionowa Roman Smogorzewski i biskup 
polowy WP Józef Guzdek. Proboszczem parafii garnizonowej św. 
Józefa w Legionowie jest ks. płk Sławomir Żarski.
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Bydgoszcz
Pod przewodnictwem biskupa Jana Tyrawy w bydgoskim kościele garnizonowym Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Pokoju modlono się w intencji uczestników Powstania Wielkopolskiego. 
Dokładnie 27 grudnia minęła 93. rocznica tego zwycięskiego zrywu niepodległościowego.
– Wspominamy bohaterów, naszą przeszłość, która zadecydowała o tym, że jesteśmy w tym 
miejscu. Zadecydowała o tym, że nasze myślenie, sposób naszego postępowania wyrasta 
z tamtych wydarzeń. Jan Paweł II napisał, że ojczyzna jest tym miejscem, w którym się zako-
rzeniam, z którego wyrastam. Nie w pojedynkę, ale jako wspólnota – mówił bp Tyrawa.
W obchodach wzięli udział członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. Wśród nich były prezes Marian Kadow. – Idziemy na groby na-
szych najbliższych braci, wujów, którzy walczyli. Zapalamy znicze i modlimy się za ich dusze. 
Żyjemy tym i przenosimy tę pamięć o bohaterskich czynach na kolejne pokolenia – powiedział. 
– Teraz to my, wnukowie, działamy na tym polu, które zostało zaszczepione w naszych sercach 
i umysłach. Ja tę wielką historię pamiętam z opowieści dziadka, rodziców. To zrodziło chęć 
zdobywania kolejnej wiedzy, którą dzisiaj przekazujemy – dodał obecny prezes Jacek Pietrasz-
ka. Na terenie dawnego województwa bydgoskiego towarzystwo zrzesza 600 członków. Dzia-
ła w trzynastu kołach, osiemnastu klubach młodzieżowych. Po wspólnej modlitwie uczest-
nicy przeszli pod pomnik oraz grób nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, gdzie złożono 
wieńce oraz wiązanki kwiatów.                                                                                    jm/KAI

Kronika
Diecezji Wojskowej

Toruń
Od wielu lat kościół garnizonowy p.w. Świętej Katarzyny w Toruniu słynie z monumentalnej, żywej szopki, która swą powierzchnią 
zajmuje całe prezbiterium i obie nawy boczne.
Pośród dziesiątek różnego rodzaju eksponatów, które dziś można zobaczyć jedynie w skansenach, słychać odgłosy żywych zwierząt: 
różnokolorowych bażantów, gołębi, kilkudniowych kurcząt, królików, miniaturowych gołębi tzw. cukrówek i kogucików. Nad całym tym 
zwierzyńcem czuwa Faustynka – krówka miniaturka – do której najchętniej garną się dzieci. W centrum znajdują się postacie świętej 
rodziny, adorowanej przez cały ten zwierzyniec.   
Prace nad szopką rozpoczęły się pod koniec listopada i trwały do ostatnich dni adwentu. Pod czujnym okiem pana Grzegorza – kierow-
nika budowy a zarazem kościelnego tej świątyni – pomagało 24 żołnierzy, pracowników wojska oraz służba liturgiczna. Oprócz żywych 
zwierząt, są także te spreparowane: niedźwiedź brunatny, daniel, dziki, lisy, muflon i kilkanaście gatunków dzikiego  ptactwa.   
Jak poinformował proboszcz parafii ks. płk Marek Karczewski dzięki hojności parafian udało się zebrać podczas Adwentu dary w postaci 
produktów spożywczych i słodyczy, z których  udało się zrobić blisko 500 paczek, które trafiły do najbiedniejszych rodzin z Torunia.
Nad całością akcji charytatywnej czuwała pani Jagoda Kujawa, która od wielu lat wraz z zespołem „Caritas”, przygotowuje świąteczne 
paczki. Tradycją stało się już obdarowywanie słodyczami dzieci, które przychodzą z rodzicami do kościoła na pasterkę i w pierwszy 
dzień świąt.                                                                                                                                                                                        pp

Warszawa-Wesoła
W 1. Warszawskiej Brygadzie Pan- 
cernej w Wesołej odbyły się 9 sty- 
cznia 2012 roku niezwykłe zajęcia 
z etyki. Niezwykłe, ze względu na 
osobę prowadzącą zajęcia – księ-
dza Marka Poryzałę.
Ksiądz Marek jest – jak można 
przeczytać na wizytówce – „dusz-
pasterzem młodych, zagubionych 
moralnie”. Widywany w telewizji, 
autor wielu książek i publikacji, 
ostatnio znany z tego, że pomaga 
i wspiera duchowo „tirówki”.
Ksiądz Marek Poryzała, będąc w War- 
szawie, przyjął zaproszenie księży 
kapelanów Piotra Majki i Tomasza 
Szeflińskiego do przeprowadze-
nia zajęć z etyki z kadrą 1 Brygady 
Pancernej. Ze względu na niezwy-
kłą postać jaką jest ksiądz Marek, 
jego osobowość oraz ogromny 
bagaż doświadczeń życiowych, za-
jęcia były bardzo ciekawe i dające 
asumpt do przemyśleń na tematy 
duchowe.                                  zg

Poszukuje się informacji na temat żołnierskiej kwatery w Brześciu
W związku z działaniami zmierzającymi do przeprowadzenia renowacji kwatery żołnierskiej znajdującej się na 
cmentarzu katolickim przy ul. Puszkińskiej w Brześciu (przed II wojną światową ul. 3-go Maja) Konsulat Generalny 
RP w Brześciu poszukuje jakichkolwiek dokumentów i fotografii dotyczących tego miejsca. Cenne w odtworzeniu 
pierwotnego wyglądu wspomnianej kwatery byłyby zdjęcia archiwalne mogił z nazwiskami żołnierzy.
We wspomnianej kwaterze spoczywają polscy żołnierze, którzy polegli lub zmarli w wyniku epidemii w latach 
1918-1920.
Informacje można przesyłać na adres: Konsulat Generalny RP w Brześciu, ul. Wojska Polskiego 100,
21-550 Terespol, skr. pocz. 22.                                                                                                                          zjk



fot. ks. płk Krzysztof Wylężek

„Kochaj św
iat 

Jaki jest 
Nic innego  
Nie trzeba 
Kochaj czas 
Cienie lat 
Co już poszły 
Do Nieba”.
Izabela Karasińska („Czas”)


