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„Jeśli ciało słabe potrzebny jest lekarz, a jeśli słabnie duch 
potrzebny jest kapłan by wlać nadzieję”. (Bp J. Guzdek)
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Refleksje niedzielne

Wpatrując się postać Jezusa, chodzącego 
po Galilei, nauczającego, uzdrawiającego, 
wyrzucającego złe duchy, Jezusa, który ma 
czas dla każdej osoby, przyjść musi reflek-
sja: Czy ja mam w tym udział? Czy ja po-
trafię odczytać swoje obowiązki w służbie 
dla Ewangelii? Każdy ma indywidualną 
drogę, na której przychodzi mu zdążać do 
wieczności. Każdy ma zadanie zlecone mu 

Na okładce:
Klub Wojskowej Akademii Technicznej, 14 stycznia 2012 roku biskup polowy WP Józef Guzdek i Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław 
Cieniuch wręczają nagrodę Benemerenti Gen. bryg. Grzegorzowi Gielerakowi, dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycznego

przez Chrystusa. Czy wiem, jakie jest moje? 
Wydaje się to prosta sprawa, a w rzeczy-
wistości przysparza wiele trudności. Jak ja 
mogę przysłużyć się Ewangelii? Jak? Skoro 
sam mam tyle problemów na co dzień, cza-
sem z prostymi ewangelicznymi zasadami. 
Jak więc być tym, który wszystko czyni dla 
Królestwa Bożego? Szukamy sposobów wy-
jątkowych, trudnych, a codzienność prze-

cieka nam przez palce, okazje dobra Bożego 
jak piasek przesypują się przez nasze ręce. 
Tam jest twoja szansa współpracy. W tym, 
co zwykłe i codzienne, a wielokroć niedo-
cenione. Gdy przykładasz się do codzien-
nych zajęć, z rzetelnością prowadzisz swój 
fach. Gdy słowa twoje nierzucane na wiatr, 
ale wartościowe służą drugiemu. Gdy ciche 
i wytrwale modlitwy łaskoczą Boże ucho. 
Gdy jesteś dzieckiem zerkającym z nadzieją 
na Ojca. Wtedy jesteś tym, co wiele czyni dla 
Nieba i odnajdujesz swoje w Nim miejsce.

5 lutego – V Niedziela Zwykła

Jakże dzisiejsza Ewangelia raduje nasze ser-
ce. Jezus chce tylko dobra dla człowieka. 
Twarz nasza powinna być rozpromieniona 
jak nigdy przedtem. A jaka jest rzeczywi-
stość? Smutny i zatroskany człowiek nawet 
nie zauważa wielkiego starania się Boga 

o niego. Nie dopuszczamy do siebie, że to 
wszystko, co uczynił w życiu Jezus, zrobił 
dla mnie. Zrobił abym to ja był szczęśliwy 
jak ten trędowaty z dziejszej Ewangelii. Chcę 
bądź oczyszczony. Chcę byś już bez skazy 
na ciele i duchu byś był zawsze blisko mnie. 

Chcę Człowieku byś był szczęśliwy i chodzi 
moimi drogami. Nie na chwilę, ale zawsze. 
To jest mój plan na twoje życie. Przyjmu-
jesz? Św. Paweł naucza i przypomina: „Czy 
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czy-
nicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. 
(1 Kor 10,31). To czyńmy, tak postępujmy, bo 
On tego oczekuje… 

12 lutego – VI Niedziela Zwykła 

,,Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział’’
1 Kor 9,23

„Chcę, bądź oczyszczony”, Mk 1,40

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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Taka była istota tamtego epizodu dzięcięc-
twa Jezusa. Świadectwo wierności Maryi 
i Józefa nadanemu przez Mojżesza Prawu, 
przynależności Rodziny Nazaretańskiej do 
wspólnoty swojego narodu, jego tradycji 
i religijnych rytuałów. Zapewne każdego 
dnia w świątyni jerozolimskiej odbywały się 
takie religijne obrzędy. Dla tych, których do-
tyczyły, rodziców ofiarowanego Bogu pier-
worodnego syna, były ważnym przeżyciem, 
osadzonym na trwałe historii rodzinnej. Dla 
innych stanowiły codzienność tego świętego 
miejsca, powtarzaną w rytmie kolejnych dni, 
nie utrwalającą się w pamięci. Jednak tamte-
go dnia obecność w jerozolimskiej świątyni 
Maryi i Józefa została zauważona, więcej 
– uwielbiona, przez dwoje ludzi: Symeona 
i Annę. 
Łukaszowa Ewangelia opisująca – jakże pięk-
nie – scenę wniesienia do świątyni Dzieciątka 
Jezus, określa starca Symeona, tego, który 
stanął na drodze Marii i Józefa, jako „czło-
wieka prawego i pobożnego, który wycze-
kiwał pociechy Izraela” (por. Łk 2,25). „Po-
ciechą” był zapowiedziany przez Boga „Pan 
i Mesjasz” (Dz 2,26). Miał Go Bóg posłać, aby 
zapoczątkował Jego ostateczne Królestwo 
(por. Dz 4, 26-27). Zdarzyło się niegdyś, że 
Symeonowi „Duch Święty objawił, że nie uj-
rzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego” 
(Łk 2,26). Rozpoznał Go w Dzieciątku Jezus. 
Z kart Ewangelii biegną jego pełne radości 
słowa: „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawie-
nie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów” (Łk 2, 30). Bowiem dla Symeona 
tamta chwila rozpoznania i spotkania ocze-
kiwanego Mesjasza stanowiła ukoronowa-
nie i zamknięcie jego długiego życia: „Teraz, 
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju według Twojego słowa” (Łk 2, 29). 
Także prorokini Anna, jedna z tych pobożnych 
niewiast, która „nie rozstawała się ze świą-
tynią, służąc Bogu w postach i modlitwach 
dniem i nocą: (Łk 2,37), świadek spotkania 
z Dzieciątkiem Jezus i słów Symeona: „sławi-

że ten Jej czyn był najdoskonalszym czynem 
po ofierze Chrystusa złożonej z samego sie-
bie. To wtedy dała o sobie znać rola Maryi 
w dziejach zbawienia: Pośredniczki Łask, któ-
ra prowadzi ludzkość drogami swego Syna.
Symeon podczas tamtego spotkania odsła-
nia także przyszłość. Wie, co stanie się udzia-
łem Jezusa. Ujawnia także obecność Maryi 
w przeznaczeniu Jej Syna: „Oto Ten przezna-
czony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby 
na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-
-35). Ofiarowanie Jezusa w świątyni stano-
wiło zapowiedź największej ofiary – ofiary 
krzyża. A prorocze słowa Symeona jednoczą 
cierpienie Maryi z bolesnym cierpieniem Jej 
syna. Wiemy, że trwała pod Jego krzyżem 
– do końca. 
Historia tego święta łączy Tych dwoje – Mat-
kę i Syna. Przez wieki nosiło nazwę Święta 
Oczyszczenia Matki Bożej (do 1951 r. było 
w Polsce dniem wolnym od pracy). Od re-
formy liturgicznej lat 60. ubiegłego wieku 
nosi nazwę Święta Ofiarowania Pańskiego. 
W tradycji wielu narodów, także polskie-
go, nazywane jest też Świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Od wieków związany jest z nim 
zwyczaj poświęcania gromnic i uroczystych 
procesji na chwałę Tego, którego Symeon 
nazwał „światłem na oświecenie pogan” 
(Łk 2, 32) – Chrystusa, „światła narodów”. 

ła Boga i mówiła o Nim wszyst-
kim, którzy oczekiwali wyzwole-
nia Jerozolimy” (Łk 2, 38).
Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 
Wydarzenia, które niesie głębo-
kie treści teologiczne. Stanowi 
świadectwo zespolenia Jezusa 
ze wspólnotą w której przyszedł 
na świat, przestrzegania Prawa 
Mojżeszowego i zasad religij-
nych normujących życie narodu 
wybranego. Określone przez 
Mojżesza ofiary składane Bogu 
nadal obowiązywały podczas życia Jezusa, 
bowiem nie zaistniała jeszcze Najświętsza 
Ofiara złożona przezeń na drzewie krzyża 
– tak to ujmował św. Augustyn. Ofiara do-
browolna, dar miłości, przywracająca czło-
wiekowi zerwaną przez grzech pierworodny 
harmonię z Bogiem, wypełniającą nową tre-
ścią Prawo Starego Testamentu.
Symeon i Anna rozpoznający w Dzieciątku 
Jezus Mesjasza – Odkupiciela i Zbawiciela, 
symbolizują tych wszystkich, którzy z wiarą, 
nadzieją i ufnością oczekiwali na Jego nadej-
ście. Co więcej, słowa wypowiedziane przez 
Symeona podkreślają uniwersalny charakter 
tego zbawczego wydarzenia, przekraczają-
cego granice Izraela, skierowanego do lu-
dów i narodów pogańskich. Oboje, Symeon 
i Anna, są świadkami spełniającego się sta-
rotestamentowego proroctwa Malachiasza, 
który zapowiadał, że do świątyni jerozolim-
skiej „przybędzie Pan, którego wy oczekuje-
cie i Anioł Przymierza, którego pragniecie” 
(Ml3, 1). Przyszedł ten dzień: Bóg w osobie 
swego Jednorodzonego Syna wszedł do 
świątyni jerozolimskiej, aby zapoczątkować 
ostateczne czasy zbawienia i kapłaństwo 
Nowego Testamentu.
W tamto wydarzenie w istotny sposób włą-
czona jest Maryja. W świątyni jerozolimskiej 
ofiarowała Jezusa nie tylko w imieniu swo-
im i Józefa. Uczyniła to w imieniu całego 
rodzaju ludzkiego. Teologowie podkreślają, 

Święto Ofiarowania Pańskiego
To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Obchodzono je już 
w IV wieku, po zaprzestaniu prześladowań. Wydarzenie, które stanowi 
jego kanwę przynależy do tzw. Ewangelii dzieciństwa Jezusa ukazanej 
przez św. Łukasza. Maryja, Matka Jezusowa, i św. Józef, Jej Oblubie-
niec, wybrali się z Dzieciątkiem Jezus do świątyni jerozolimskiej. Do 
tego najświętszego miejsca, w którym izraelici wysławiali Boga Jahwe 
i składali ofiary ze zwierząt i płodów rolnych. Prawo Mojżeszowe naka-
zywało, aby każdy pierworodny syn – a takim był Jezus – czterdzieści 
dni po swym narodzeniu został ofiarowany Bogu. Była to odwieczna 
tradycja, wyraz wdzięczności za ocalenie podczas niewoli egipskiej 
pierworodnych synów Izraela. Rodzice swego syna składali w ręce ka-
płana, a następnie wykupywali go z nich po złożeniu ofiary w wysoko-
ści pięciu syklów. Z obrzędem ofiarowania i wykupu łączyła się też ce-
remonia oczyszczenia matki dziecka, związana ze złożeniem ofiary po 
to, aby mogła ona odzyskać czystość rytualną, która została naruszona 
podczas aktu porodu. Zwyczajowo była to ofiara z baranka. Natomiast 
ofiarę ubogich rodziców, a taką złożyli Maryja i Józef, stanowiła para 
synogarlic lub gołębi. 
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Światło na oświecenie pogan
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To On swym światłem rozświetlił mroki nie-
wiedzy, grzechu, śmierci. Wyprowadził nas 
z ciemności – ku światłu. 
W dawnej Polsce święto to miało charakter 
święta maryjnego. Wydobywało Jej przy-
miot – Pośredniczki Łask Chrystusowych. 
Bowiem Maryja niesie ludziom Chrystusowe 
światło, osłania je i strzeże. Jego symbolem 
jest zapalona świeca- gromnica. Jakże moc-
no osadzona w polskiej tradycji religijnej, 
zwyczajach, także literaturze, malarstwie. 

Światło gromnicy broni przed różnorodnymi 
zagrożeniami, szczególnie tymi, które niesie 
natura: gromami, nawałnicami, rozszalały-
mi żywiołami. Jej światło odpędzało stada 
wygłodniałych wilków atakujących niegdyś 
dwory i chłopskie zagrody. Zapalona gromni-
ca towarzyszy umieraniu, odpędza złe duchy, 
które w godzinie ostatniej pragną zawładnąć 
ludzką duszą. Rozprasza mroki, wnosi świa-
tło Chrystusa w codzienność ludzkiego życia 
– światło nadziei, pokoju, miłości. Zwycię-

skie światło Chrystusa „na oświecenie pogan 
i chwałę ludu twego, Izraela” (Łk 2, 35). 
W święto Ofiarowania Pańskiego mrok zimo-
wego wieczoru rozświetlą płomyki Chrystu-
sowego światła. Ulicami miast, osiedli, wsi, 
będziemy nieść zapalone świece. Rozświe-
tlimy ich blaskiem wnętrza naszych domów. 
Niech w nich nie gaśnie światło Chrystusa 
– „Światłości świata” (J 8,12). Jedyne świa-
tło, które nie zna zmierzchu. 

Jędrzej Łukawy 

Galę wręczenia nagród poprzedziło wido-
wisko słowno-muzyczne na podstawie po-
ematów „Stanisław”, „Myśląc Ojczyzna…”, 
„Wigilia Wielkanocna 1966”, Karola Wojtyły 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, w reżyserii 
Jacka Tomaszewskiego, a zakończył wspólny 
śpiew kolęd.
W uzasadnieniu wyróżnienia Benemerenti 
dla WIM biskup polowy WP Józef Guzdek 
podkreślił zasługi lekarzy i personelu szpi-
talnego w „przywracaniu zdrowia i nadziei” 
tysiącom pacjentów. Biskup Guzdek podkre-
ślił również znaczenie misji naukowej prowa-
dzonej przez kadrę Instytutu i podziękował 
za podejmowany trud badawczy „umożli-
wiający jeszcze skuteczniejszą pomoc cho-
rym w przyszłości”.
Benemerenti w imieniu WIM odebrał jego 
dyrektor gen. bryg. Grzegorz Gielerak. – To 
wielki honor otrzymać taką nagrodę, za-
szczyt, ale zarazem zobowiązanie – mówił 

podczas uroczystości. – Misją WIM, jest 
zachowywanie zdrowia i życia człowieka. 
W sposób szczególny otaczamy opieką żoł-
nierzy. Ludzi, którzy swój osobisty kapitał ja-
kim jest zdrowie i życie poświęcają Ojczyźnie 
i narodowi- powiedział.
Za promowanie Wojska Polskiego, ratowa-
nie zdrowia i życia polskich żołnierzy, ofiarną 
służbę na rzecz chorych i cierpiących, a także 
za współdziałanie z duszpasterstwem woj-
skowym biskup polowy nadał medal Milito 
pro Christo 21 profesorom, lekarzom i pie-
lęgniarkom. Medale wręczali biskup polowy 
WP, kard. Kazimierz Nycz i gen. Mieczysław 
Cieniuch, Szef Sztabu Generalnego.
Podczas uroczystości wręczone zostały tak-
że nagrody Benemerenti dla Wyższego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego 
oraz sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w Warszawie za: 
„trud formowania umysłów, charakterów, 
serc i sumień przyszłych kapelanów” oraz 

Czynicie świat lepszym
Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), sekcja św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wy-
działu Teologicznego (PWT) oraz warszawskie Wyższe Metropolitalne Seminarium 
Duchowne (WMSD) to tegoroczni laureaci nagród Benemerenti przyznawanych 
przez biskupa polowego WP. Uroczysta gala odbyła się 14 stycznia w Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie.
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Wojskowy Instytut Medyczny, Papieski Wydział Teologiczny
oraz Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne laureatami Benemerenti

za „przygotowywanie alumnów do głosze-
nia Ewangelii oraz dialogu ze współczesnym 
światem”. Wyróżnienia odebrali ks. dr Woj-
ciech Bartkowicz, rektor WMSD i ks. prof. dr 
hab. Krzysztof Pawlina prorektor PWT, kie-
rownik sekcji św. Jana Chrzciciela.
– Powierzenie przed laty formacji przyszłych 
kapelanów WMSD i PWT było dla nas wyróż-
nieniem i zaszczytem. Dziś w imieniu wszyst-
kich profesorów i wychowawców chcemy 
podziękować za to zaufanie – powiedział ks. 
Pawlina. Prorektor PWT podkreślił, że trak-
tuje wyróżnienie, jako dostrzeżenie „trudu 
edukacyjnego i wychowawczego”. – Myślę, 
że dla każdego wykładowcy, rektora najwięk-
szą radością jest usłyszeć od ludzi o swoim 
absolwencie: Mamy dobrego księdza, mamy 
mądrego kapelana, który niesie nam inny 
świat. Niech więc Ci nasi absolwenci, kapela-
ni ordynariatu polowego przysparzają chwa-
ły Bogu i służą dobru Ojczyzny – powiedział. 
Medalem Milito pro Christo wyróżniono 
8 duchownych WMSD i PWT. Obecnie w or-
dynariacie polowym posługę pełni 23 absol-
wentów WMSD a kolejnych 9 przygotowuje 
się do przyszłej służby wśród żołnierzy.
Za „upowszechnianie idei duszpasterstwa 
wojskowego w wojsku, dziękując za do-
strzeganie w kapelanach przyjaciół żołnierza 
i lekarzy wojskowego ducha” biskup Guzdek 
przyznał medal Milito pro Christo byłemu 
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Szefowi Sztabu Generalnego WP, gen. broni 
Henrykowi Szumskiemu. – Historia ordyna-
riatu polowego to odbudowa wiary i więzi 
wojska z Kościołem. To historia kształtowa-
nia wartości jakże ważnych w życiu każdego 
żołnierza i społeczności wojskowej. Tę histo-
rię wiary, więzi i wartości budowali ordyna-
riusze polowi i kapelani w jednostkach insty-
tucjach, jednostkach, poligonach, misjach 
wojskowych, za to należy im się ogromny 
szacunek – powiedział gen. Szumski.
Gen. Szumski podkreślił, że należy do poko-
lenia oficerów, którzy uczestniczyli w reakty-
wowaniu ordynariatu polowego. – Nigdy nie 
zapomnę pierwszej wizyty ks. kard. Józefa 
Glempa, wśród żołnierzy na poligonie draw-
skim. Nigdy nie zapomnę pierwszych nomi-
nacji oficerskich kapelanów wojskowych, 
których dokonałem w imieniu ministra ON, 
spotkań Jana Pawła II z wojskiem polskim 
podczas jego pielgrzymek czy udziału kadry 
kierowniczej wojska w audiencjach papie-
skich. – To jest historia, ale to jest i obecny 
czas – mówił gen. Szumski.
W uroczystości wręczenia nagród Beneme-
renti uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w 
MON Czesław Mroczek, Szef Sztabu Gene-
ralnego WP gen. Mieczysław Cieniuch, kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, 
wdowa po ostatnim prezydencie Polski na 
uchodźstwie, Karolina Kaczorowska. Obecni 
byli generałowie WP, dowódcy rodzajów sił 
zbrojnych uczelni wojskowych, przedstawi-
ciele instytucji wojskowych. Do Klubu WAT 
przybyli z rodzinami żołnierze stołecznego 
garnizonu, pracownicy ordynariatu polowe-
go oraz laureaci poprzednich edycji Beneme-
renti.
Z koncertem kolęd podczas gali wystąpili 
soliści, męski kwintet wokalny, chór, balet 
i orkiestra symfoniczna Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Gościem specjalnym koncertu była koreań-
ska sopranistka Sohn Ye Yong, która wyko-
nała dwie kolędy „O, holy night” i „Lulajże 
Jezuniu”.
- Kiedy myślimy o wojsku wyobrażamy so-
bie dobrze wyszkolonego i wyposażonego 
żołnierza, niosącego pomoc nie tylko pod-

nionym roku odrobinę lepszym – podkreślił 
bp Guzdek.
Seminarium i Papieski Wydział Teologiczny, 
to formacja duchowa i intelektualna, są one 
niezwykle potrzebne by kształtować serce 
i intelekt kapłana, tak by był głosicielem Do-
brej Nowiny o tym, że Bóg kocha każdego. 
(…) Dziękując, bardzo proszę abyście stawia-
li jak największe wymagania przed alumnami 
szykującym się do posługi kapelana.
Biskup Guzdek przypomniał, że na mocy 
obowiązującego od kwietnia ubiegłego 
roku umowy z WMSD, księża chcący wstąpić 
w szeregi kapelanów będą musieli poza stu-
diami w seminarium odbyć kilkuletnią prakty-
kę w diecezji. – Trzeba specyficznych talentów, 
trzeba mieć powołanie w powołaniu, żeby 
być z żołnierzem i dla żołnierza – podkreślił.
Biskup polowy podziękował artystom z Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego za oprawę gali.
Dyplom Benemerenti („dobrze zasłużonym”), 
ordynariatu polowego WP został ustano-
wiony dekretem biskupa polowego Sławo-
ja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. 
Przyznawany jest „dla podkreślenia zasług 
osób, które dają świadectwo najwyższym 
wartościom, jakimi w życiu jednostki i społe-
czeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Jako 
pierwsi – w 1995 r. – wyróżnienie to otrzymali 
red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu 
„Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik 
prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-
nej mjr Eugeniusz Mleczak.
W ubiegłym roku wyróżnienie to otrzymali: 
Wojskowa Akademia Techniczna, Państwo-
wa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna.
W tym roku nagroda Benemerenti przyjęła 
nową formę. Laureaci odbierali z rąk bisku-
pa polowego oprawioną, mosiężną plakietę 
z wizerunkiem katedry polowej i logiem or-
dynariatu polowego. Dotychczas wręczane 
były ozdobne dyplomy i szklane puchary. Jak 
w poprzednich latach laureaci poza wyróż-
nieniem Benemerenti otrzymali również me-
dal Milito pro Christo.

Krzysztof Stępkowski

czas wojny, ale i w czasie pokoju – mówił na 
zakończenie koncertu bp Guzdek. – Obok 
żołnierza po jednej jego ręce jest lekarz, po 
drugiej kapelan. Żołnierz potrzebuje wspar-
cia przez lekarza i przez księdza. Bo jeśli cia-
ło słabe potrzebny jest lekarz, a jeśli słabnie 
duch potrzebny jest kapłan by wlać nadzieję, 
by powiedzieć mu: „nie wolno tracić nadziei 
w to, że dobro zwycięża” – powiedział. 
Biskup polowy podkreślił, że choć wybór 
laureatów był trudny to wraz ze swoimi 
współpracownikami zdecydował się wskazać 
i podziękować Wojskowemu Instytutowi Me-
dycznemu za 64 tysiące hospitalizowanych, 
który leczył w ubiegłym roku.
– Chcę w sposób szczególny podziękować 
w imieniu żołnierzy, którzy w tym szpitalu 
doświadczyli pomocy. Dziękuję za facho-
wość, poświęcenie i możliwości jakie ofe-
ruje WIM w leczeniu chorych i cierpiących. 
Niech ten znak, Benemerenti, będzie zna-
kiem wdzięczności, ale niech też mobilizuje 
do tego by szpital, stawał się dla pacjentów 
domem możliwie na jak najkrócej. – Kadrze 
naukowej, lekarzom i pielęgniarkom chce-
my dziś powiedzieć, uczyniliście świat w mi-
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Za dar godzi się podziękować… Ordyna-
riat Polowy dziękuje w tym roku za dar 
23. młodych kapelanów, przygotowanych 
przez warszawskie seminarium do pracy w 
wojsku polskim. Jak środowisko seminaryj-
ne odczytuje to publiczne dziękczynienie, 
wyrażone przyznaniem Benemerenti?
– Wiadomość o przyznaniu „Benemerenti” 
przyjęliśmy z jednej strony ze zdziwieniem. 
Nikt z nas przecież nie pracuje dla wyróżnień 
i nie oczekuje podziękowań…

Z perspektywy obdarowanego jednak 
dziękczynienie jest imperatywem sumie-
nia…
– Cieszy oczywiście każda forma uznania 
dobra, jakie stało się naszym udziałem. Po 
zdziwieniu przyszła więc radość. A za nią re-
fleksja, że to już tyle lat współpracujemy ze 
środowiskiem wojskowym, z Ordynariatem 
Polowym. Pojawiła się myśl, że my też winni-
śmy wdzięczność wobec Ordynariatu Polowe-
go. To już tyle lat Ordynariat Polowy ubogaca 
nas, powierzając warszawskiemu seminarium 
swoich kandydatów do kapłaństwa. Prawie 
po 20.latach tego eksperymentu eklezjalne-
go, doceniamy obecność charyzmatu kape-
lańskiego w naszym seminarium. Klerycy woj-
skowi mają swoje specyficzne pasje, podejście 
do dyscypliny życiowej…

Przypomnijmy, że część z nich wywodzi 
się ze środowiska mundurowego, z rodzin 
wojskowych…
– Bardzo wyraźnie zaznaczają swój chary-
zmat „walecznych serc” w naszej seminaryjnej 
wspólnocie. Tym bardziej, że waleczne serce, 
które tak w sobie pielęgnują, to jest wartość, 
która powinna cechować każdego kapłana. 
Klerycy wojskowi wnoszą do całego naszego 
środowiska bardzo dobrego ducha.

Wiemy, że wyrazem docenienia charyzma-
tu kleryków wojskowych w seminarium 
jest powierzanie im funkcji seniora kleryka-
tu. Szefem klerykatu był m.in. Maciej Ka-
linowski, obecnie wikariusz Katedry Polo-
wej. Nasi klerycy cieszą się więc zaufaniem 
wśród pozostałych kleryków?
– Chociaż klerycy Ordynariatu Polowego sta-
nowili poniżej 10 procent wszystkich alum-

naszym absolwentem, naszym wychowan-
kiem, ale przede wszystkim ufamy, że jest bli-
sko nas teraz. Mamy jego relikwie i wierzymy, 
że pomaga nam walczyć o mądre, święte ka-
płaństwo. Z tej perspektywy na swoje kapłań-
stwo patrzy chyba każdy z nas: jeśli ktoś nie 
chce być świętym kapłanem, to lepiej niech 
nim w ogóle nie zostaje.

Od niedawna warszawiacy, i nie tylko, 
mają możliwość zajrzeć za furtę; do kapli-
cy, sal wykładowych, refektarza i wirydarza 
seminarium podczas dnia otwartego. Czy 
ksiądz rektor obserwuje już jakieś dobre 
owoce otwarcia?
– Otwieranie seminarium ma różne aspekty 
i cele. Najprostszy, przez który realizujemy 
zobowiązania zaciągnięte wobec miasta, to 
pokazanie warszawiakom piękna tych baroko-
wych wnętrz. Na przykład pięknych polichro-
mii w refektarzu, które zostały odnowione 
dzięki pomocy miasta. To aspekt turystyczny. 
Na co dzień nasze seminarium ma charakter 
domu zamkniętego – możemy cieszyć się spo-
kojem i ciszą swoistej klauzury. Wiemy jednak, 
jak Warszawa została strasznie zniszczona w 
czasie wojny, pozostało w niej niewiele au-
tentycznych pomników przeszłości; mamy 
więc obowiązek dzielić się od czasu do czasu 
pięknem, które zostało zamknięte w murach 
kościoła seminaryjnego i samego seminarium. 
 Drugi cel otwierania się seminarium to po-
większanie grona przyjaciół seminarium, przy-
jaciół sprawy powołań. Dzień otwarty WMSD 
przypada w maju, w Niedzielę Dobrego Paste-
rza. Wędrówka po terenie seminarium odby-
wa się pod przewodnictwem kleryków, którzy 
przy okazji dają świadectwo o swojej drodze 
do kapłaństwa, „prowokują” i do przemyśleń. 
Ludzie odwiedzający nas tego dnia odkrywają 
po drodze, że to nie jest zwykła szkoła wyż-
sza, to nie jest akademik, to nie jest hotel dla 
księży, tylko jest to miejsce, gdzie odbywa 
się potężna walka duchowa. I jeśli kogoś na 
to stać wewnętrznie, to podejmuje w duchu 
solidarności walkę za tych chłopaków, po-
większając modlitewne zaplecze seminarium. 
Trzeci aspekt dnia otwartego – to stworzenie 
okazji dla tych, którzy zmagają się z pytaniem, 
czy sami nie są powołani do kapłaństwa, do 
spojrzenia na seminarium od środka. Zburzyć 
ewentualne mity i lęki, jakie mogą się poja-
wiać co do niezwykłych trudności tej drogi…

Przychodzą przecież ze świata, w którym 
nasila się ofensywa antyklerykalna, wy-
korzystująca nieprawdziwe stereotypy. Tu 
młodzi ludzie mają możliwość zweryfiko-
wania u źródeł, tego wszystkiego, co usły-
szeli „w świecie”?
– Tak jest. Podczas rozmów z klerykami do-
wiadują się, że są to ich starsi albo młodsi 

nów seminarium, to prawie w każdym roku 
akademickim byli wybierani do zarządu stu-
denckiego. Obecnie również seniorem kle-
rykatu jest kleryk przeznaczony do posługi 
w ordynariacie – Rafał Kaniecki. 
 Widać, że są akceptowani, doceniani i obda-
rzani zaufaniem przez swoich kolegów i do-
brze się czują w warszawskim seminarium.

Ksiądz profesor jest wychowawcą semi-
naryjnym już od 14. lat. Miał więc ksiądz 
rektor okazję obserwować kolejne rocz-
niki naszych kapelanów, współpracować 
z duszpasterstwem wojskowym na różnych 
poziomach…
– Tak, rzeczywiście pełniłem różne funkcje; 
byłem m.in. prefektem.
Pamiętam początki tych kontaktów; byłem 
opiekunem rocznika kleryków do którego na-
leżał m.in. Paweł Piontek, wybrany później na 
„szefa” kleryckiego samorządu. Doskonale go 
pamiętam. Stały był też kontakt z kolejnymi 
biskupami polowymi, którzy odwiedzali se-
minarium w czasie zebrań Rady Profesorskiej. 
Za czasów biskupa Głódzia na tych naszych 
posiedzeniach często siadywał obok mnie 
ksiądz Tadeusz Płoski, opiekun kleryków woj-
skowych… Ucieszyliśmy się, gdy został bisku-
pem polowym i bardzo nas dotknęła jego 
przedwczesna, po ludzku rzecz biorąc, śmierć 
pod Smoleńskiem.

A kiedy i w jakich okolicznościach Ksiądz 
Rektor spotkał się z naszą armią? 
– Przed seminarium ukończyłem studia 
świeckie. Zgodnie z regułami obowiązujący-
mi w PRL zostałem powołany do wojska. Rok 
„przed okrągłym stołem” służyłem w woj- 
sku jako absolwent uczelni wyższej. Cztery 
miesiące w Elblągu, w szkole piechoty, i w War- 
szawie, na ul. Szwedzkiej, w batalionie re-
montowo-budowlanym. Widziałem wojsko 
od środka…

Warszawskie seminarium posłało do świa-
ta wielu świętych kapłanów. Nawet w miej- 
scu, w którym rozmawiamy, spoglądają 
z portretów. Jak ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko. Tak bliski środowisku byłych kleryków 
żołnierzy. W jego dojrzewaniu do męczeń-
stwa znaczącą rolę odegrała represyjna 
służba w specjalnej jednostce kleryckiej 
w Bartoszycach. Jak dziś żyje w murach se-
minaryjnych kult Błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki?
– W bardzo różnych formach. Wiem o tym, 
jak wielu kleryków przywołuje w swojej dro-
dze do kapłaństwa wstawiennictwa swego 
starszego kolegi, jakim dla nich jest wzorem. 
Trwa nieustanna modlitwa o kanonizację ks. 
Jerzego; o uznanie wyjątkowej świętości tego 
człowieka. Chlubimy się nie tylko tym, że był 

Nie wypaść z okna…
Z rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ks. prof. Wojciechem Bartkowiczem
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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koledzy, którzy z takiego samego świata tu 
przyszli. W dobrej atmosferze tego domu roz-
myślają o swoim powołaniu, studiują teologię 
i filozofię. I że jest to miejsce, gdzie młody 
człowiek może się rozwinąć, niezależnie skąd 
przychodzi…

…Przy tym jest to szansa rozwoju harmo-
nijnego. Bo przecież klerycy nie stronią od 
sportu?
– Owszem, jest tu możliwość uprawiania 
sportu, turystyki. Corocznie kilka grup wyjeż-
dża, by poznawać różne strony kraju i świa-
ta…
I niezależnie od tego, czy się stąd wyjdzie już 
jako kapłan czy też w pewnym momencie 
uzna się – po tych długich rekolekcjach, które 
w murach seminarium się odbywa – że „to nie 
moja droga”, ogromna większość tych, którzy 
opuszczają seminarium przed upływem sze-
ściu lat stwierdza, że ten rok, dwa czy trzy tu 
spędzone, to nie był czas stracony.

Wielu młodych ludzi chce dziś uchodzić za 
twardych. Bardzo boją się, by w gronie ró-
wieśniczym, zwłaszcza w środowisku woj-
skowym, nikt nie nazwał ich mięczakami. 
Wspomniał ksiądz profesor, że tu odbywa 
się walka duchowa jak na pierwszej linii 
frontu. Na jakie trudności w tych zmaga-
niach napotykają dziś młodzi chłopcy naj-
częściej? Czy w wciągu 6. lat formacji semi-
naryjnej stają się mocnymi mężczyznami?
– Przychodzą do nas bardzo różni ludzie. 
Każdemu dajemy szansę, nawet jeśli ma 
w sobie przestrzenie, które można by nazwać 
sferami „mięczaka.” W seminarium dostaje 
czas i środki, aby mógł stawać się mocnym 
mężczyzną.
Łaska Boża buduje na naturze. Ogromne 
przeszkody w rozwoju powołania kapłańskie-
go wynikają właśnie ze słabej natury, często 
tak mocno pokiereszowanej. Wielu naszych 
studentów pochodzi z rodzin z problema-
mi czy wręcz dysfunkcyjnych. Odczytuję to 
w perspektywie Opatrzności Bożej. Potrzeba 
dziś duszpasterzy, którzy będą te ogromne 
rzesze braci i sióstr poranionych przez świat 
rozumieli. Rozumieli tych, którzy z takich ro-
dzin pochodzą, takie rodziny tworzą i w nich 
cierpią. Będą im towarzyszyć i pomagać sen-
sownie przeżywać swój krzyż. Z tego zranie-
nia, które mogłoby się bez tej pomocy stać 
toksyczne, śmiercionośne – uczynić środek 
zbawienia. To zadanie seminarium; nazwać 
te ludzkie zranienia, słabości, stanąć z nimi 
w prawdzie przed Bogiem i uczynić z nich na-
rzędzie zbawienia: „wystarczy ci mojej łaski 
– powiedział do św. Pawła Bóg – moc bowiem 
w słabości się doskonali”.

 Znakiem naszych czasów, słowem opisu-
jącym wiele sfer życia jest dziś słowo kry-
zys. Kryzys rodziny, kryzys ojcostwa, mał-
żeństwa, więzi, kryzys gospodarczy, kryzys 
więzi międzypokoleniowych itd. Czy kryzys 
w logice ewangelicznej może być zaczy-
nem dobra ?
– Wszystko może być zaczynem dobra. „Lu-
dziom kochającym Boga wszystko służy ku 
dobremu” pod warunkiem, że te swoje kryzy-
sy, krzyże, wątpliwości, „pustynie” będziemy 

przeżywali z Bogiem, a nie sami ze sobą, czy 
też co gorsza w towarzystwie tego, który nam 
zawsze źle podpowiada. To prawda, że żyje-
my w świecie kryzysu powołań – wszystkich 
powołań... Ludzie coraz mocniej zastanawiają 
się, czy ich życie ma sens. Jest to tak funda-
mentalna kwestia, że w Europie to zjawisko 
przybrało postać „kryzysu nadziei”, jak skon-
statował Jan Paweł II w swojej adhortacji apo-
stolskiej. Jeśli nie mam nadziei, to oznacza, że 
nie wiem, po co żyję, gdzie znajdę szczęście, 
w czym się spełnię. Jeśli nie potrafię zobaczyć 
celu swojego życia, to również nic w tej „wę-
drówce donikąd” nie jest w stanie mnie nasy-
cić. Jakże często słyszymy to dzisiaj: bez sensu 
jest małżeństwo, bez sensu kapłaństwo, bez 
sensu mieć dzieci… Chrześcijaństwo przycho-
dzi tu z propozycją najbardziej fundamental-
ną: spójrz w oczy Chrystusowi! Tak przecież 
na „kryzys sensu” bogatego młodzieńca od-
powiedział sam Chrystus: chodź za mną. Jeśli 
wyruszysz, zobaczysz, ze jest Nadzieja, która 
przekracza twoje małe nadzieje. Gdy spotkasz 
Chrystusa, nauczysz się patrzeć Mu w oczy, 
nauczysz słyszeć jego słowa, to zobaczysz, 
że i kapłaństwo ma sens, jest sens pracować 
w parafii, wśród żołnierzy, wszędzie, gdzie-
kolwiek Bóg nas postawi…

I nie ma takiej trudności, cierpienia, któ-
rych razem z Panem Jezusem nie mogliby-
śmy przejść, przetrwać, pokonać…
– Nie ma. To abecadło naszej wiary. Jezus 
przyszedł do nas jako Ten, który potrafił 
przeżyć ludzkie dno. Najgorsze, co człowiek 
może przeżyć. I dziś mówi do nas: człowieku, 
nie mów, że jesteś w takim kryzysie, w takiej 
ciemności, w której nikt nie był. To niepraw-
da, Ja byłem tam razem z tobą… „Zstąpił do 
piekieł”, powtarzamy w wyznaniu wiary. To 
oznacza tyle, że nie ma takiego dna, takiej 
ciemności, gdzie Bóg przez Jezusa Ukrzyżo-
wanego nie mógłby dotrzeć. Jeśli człowiek to 
odkryje, nic nie jest w stanie go zniszczyć i od-
najduje drogę do szczęścia. Inaczej pozostanie 
człowiekiem „beznadziejnym”, który ani sam 
szczęścia nie znajdzie, ani nie da go innym.

Historia warszawskiego seminarium to 
m.in. represje carskie w XIX w. Kler katolic-
ki był karany przez carat za wsparcie udzie-
lane uczestnikom powstań narodowych. 
Jaką rolę w formacji kapłańskiej odgrywa 
świadomość historyczna, wiedza o historii 
Kościoła w Polsce, wpisanego w dzieje na-
rodu?
– Zdajemy sobie sprawę z wagi formacji hi-
storycznej. Jednym z naszych patronów jest 
kandydat na ołtarze, sługa Boży Prymas Wy-
szyński, człowiek zakorzeniony w historii, dla 
którego sprawy Kościoła i ojczyzny były inte-
gralną częścią posługi kapłańskiej, jego misji 
apostolskiej i chrześcijańskiej. Stosunek do 
ojczyzny jest wpisany w przykazanie czwar-
te, dotyczące szczególnego szacunku wobec 
własnych rodziców. To przykazanie każe sza-
nować korzenie, z których wyrastamy, nie 
pozwała się wykorzeniać. Każe pamiętać, że 
także każdy z nas tworzy zaplecze, glebę, 
z której wyrastają przyszłe pokolenia. Stara-
my się uwrażliwiać kleryków na tę przestrzeń. 
Uczestniczą m.in. w wydarzeniach upa-

miętniających ważne momenty historyczne 
w dziejach Polaków. Dziś obserwujemy wiele 
prób rozmycia tożsamości narodowej, a tak-
że religijnej. Przygotowujemy więc kapłanów, 
którzy z jednej strony będą potrafili dialogo-
wać ze współczesnymi prądami kulturowymi, 
ale jednocześnie będą potrafili rozpoznać 
moment, w którym trzeba owej współczesnej 
kulturze powiedzieć: non possumus. Zawal-
czyć przeciw próbom podcinania korzeni, 
z których wyrastamy..
Czasy pokoju są o tyle niełatwe, że ekspresja 
miłości do ojczyzny bardzo się rozwarstwia, 
różnicuje. Istnieją środowiska, partie politycz-
ne, rozmaite grupy, które autentycznie kocha-
ją ojczyznę, jednak inaczej rozumiejąc jej inte-
resy uzurpują sobie prawo wyłączności w tej 
przestrzeni, czasem odmawiając konkurencji 
miana patriotów. Kapłan musi być gotowy 
na towarzyszenie wszystkim tym grupom, 
na docenianie wartości każdej z tych ścieżek. 
Pamiętajmy, że ludzi wrażliwych na sprawy 
ojczyzny nie jest w sumie tak wielu, nie może-
my więc pozwolić by tę grupę jeszcze bardziej 
atomizować, dzielić, przeciwstawiać jedne 
nurty drugim. Kapłan ma przede wszystkim 
posługę jednania; czasem kosztem męczeń-
stwa polegającego na milczeniu o osobistych, 
konkretnych preferencjach politycznych. Mam 
przygarniać wszystkich, którzy wybierają do-
bro, idą za prawdą ewangeliczną.

Czy seminarium przygotowuje kleryków 
do ewangelizowania mediów, zgodnie 
z nauczaniem Jana Pawła II, a także do ko-
rzystania z mediów jako narzędzi ewange-
lizacyjnych? Jak wygląda sprawa formowa-
nia do dialogu z mediami świeckimi, które 
dziś często ulegają pokusie ściągania Ka-
płaństwa do poziomu swoich wyobrażeń 
i potrzeb kultury masowej?
– Próbujemy, ale rzeczywistość medialna jest 
bardzo dynamiczna. Mamy w seminarium 
prawdziwych charyzmatyków ewangelizacji 
przestrzeni medialnej (choćby Internetu). Za-
stanawiamy się, jak dotrzeć do tych, którzy 
jeszcze tego charyzmatu nie zdobyli. A jaka 
jest recepta na to, by komunikacja medialna 
ze współczesnym światem była twórcza? Pe-
wien duszpasterz mówił o swojej posłudze 
wśród młodzieży: ja muszę bardzo głęboko 
się ku nim nachylić – by ich zrozumieć, przy-
ciągnąć do Chrystusa... Wyobrażam to sobie 
tak: oni przychodzą pod moją plebanię i stoją 
pod oknem, a ja się przez okno do nich wy-
chylam. Jeśli nogi będę miał zaparte o kalo-
ryfer, wówczas za okno nie wypadnę i będę 
miał siłę, by ich pociągnąć ku górze…
Duszpasterz na nasze czasy to ktoś, kto musi 
być mocno zaparty o Ewangelię i mocno wy-
chylony do tych ludzi, którzy być może są jesz-
cze daleko od Ewangelii i od Kościoła. Tylko 
wtedy ma siłę, by ich przyciągnąć. Nie ściągną 
go z okna, nie spadnie, ale wciągnie ich do 
przestrzeni Kościoła, podciągnie do poziomu 
Ewangelii.
Taki model kapłaństwa wymaga dojrzałości 
i odwagi, dojrzałej wolności.
Seminarium musi być przede wszystkim szko-
łą mocnych serc.

dokoñczenie na str. 10
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K o n c e r t  B e n e m e r e n t i

Artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP

Dyrektor WIM gen. bryg. Grzegorz Gielerak oraz 
odznaczeni lekarze i wykładowcy

Laudację odczytuje gen. bryg. Zygmunt Mierczyk,
rektor – komendant WAT

Ks. dr Wojciech Bartkowicz, rektor WMSD 
(z lewej) i ks. prof. dr hab. Krzysztof 
Pawlina prorektor PWT, kierownik sekcji 
św. Jana Chrzciciela
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K o n c e r t  B e n e m e r e n t i

Gen. Henryk Szumski został odznaczony 
medalem Milito pro Christo

Wspólne kolędowanie z Reprezentacyjnym 
Zespołem Artystycznym WP

Koncert odbył się 
w Klubie Wojskowej 
Akademii Technicznej

Autorzy zdjęć: archiwum WAT, Anna Tokarska, Krzysztof Stępkowski
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Seminarium to enklawa wyciszenia, sku-
pienia, klimat sprzyjający modlitwie, me-
dytacji, adoracji eucharystycznej A zgiełk 
świata nie sprzyja wewnętrznej ciszy, roz-
prasza inwazja informacji, obrazów. Jak 
klerycy sobie z tym poradzą po opuszcze-
niu seminarium?
– Przekaz dla nich jest jasny. Obserwują też 
starszych kapłanów, dostrzegają czasem 
elementy kryzysu. Świetnie potrafią rozpo-
znać przyczyny. Słyszę to często w rozmo-
wach z klerykami: „wiem, że jeśli będę się 
modlił, będę mocny. Wiem, że jeśli moja 
modlitwa słabnie, staję się słaby…”. O czas 
dla modlitwy trzeba nieustannie walczyć. 
Mamy w warszawskim seminarium praktykę 
codziennej godziny adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, dni skupienia, rekolekcje. 
Latem wyjeżdżają na rekolekcje z młodzie-

żą, pielgrzymki, własne rekolekcje – choćby 
ignacjańskie. 
W kapłaństwie będą o to musieli walczyć 
sami. W każdej diecezji istnieje program for-
macji permanentnej kapłanów, ale – ostatecz-
nie – pierwszym formatorem kapłana musi 
być on sam.

W ubiegłym roku została zawarta umowa 
między metropolitą warszawskim kard. Ka-
zimierzem Nyczem a biskupem polowym 
Józefem Guzdkiem, a więc umowa między 
diecezjami. Jakie intencje towarzyszyły tej 
regulacji kanonicznej? W jaki sposób może 
ona wpłynąć na jakość posługi kapelanów 
w wojsku polskim?
– Umowa jest owocem pragnienia dwóch 
stron – wojskowej i cywilnej – aby przygoto-
wanie kapelanów było jeszcze lepsze. Zauwa-
żamy bowiem, że tym młodym kapłanom, 
którzy bezpośrednio po ukończeniu semina-
rium ruszają z posługą wojsku brakuje czegoś 

bezcennego, co przeciętny ksiądz diecezjalny 
otrzymuje na początku swojego kapłaństwa. 
Takiego wsiąknięcia w zwyczajne życie zwy-
czajnej wspólnoty eklezjalnej; z małymi dzieć-
mi, z rodzinami, z ludźmi chorymi i starszy-
mi, z młodzieżą, którą trzeba katechizować, 
z normalnym rytmem życia roku liturgicz-
nego. To jest uczenie się powszedniości Ko-
ścioła, w jego wymiarze parafialnym. Myślę, 
że jeśli dobrze się ją pozna, będzie można 
owocniej pracować także dla specyficznej 
wspólnoty środowiskowej, jaką stanowi Woj-
sko Polskie. Pierwsze szlify kapłańskie będą 
więc klerycy wojskowi zdobywali w archidie-
cezji warszawskiej, a dopiero potem będą 
się specjalizowali w duszpasterstwie wojsko-
wym. Myślę, że będzie to z korzyścią i dla sa-
mych kleryków wojskowych, i dla wojska.

Bóg zapłać za rozmowę

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Benemerenti
dla Wojskowego Instytutu Medycznego

dokoñczenie ze str. 7

W pierwszych słowach chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania szacownej Kapi-
tule za przyznane wyróżnienie.
To nagroda wyjątkowa i prestiżowa. To wiel-
ki honor i zaszczyt znaleźć się w gronie lau-
reatów Benemerenti oraz uznanie dla blisko 
3 pokoleń pracowników Instytutu i  równo-
cześnie zobowiązanie na przyszłość. Żyje-
my w czasach, w których tempo i przyrost 
wiedzy oraz nieustanny postęp wymaga 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju 
osobowego. Misją Wojskowego Instytutu 
Medycznego, nadrzędnym celem, jest zdro-
wie i życie człowieka, każdego człowieka.
Naszym szczególnym powołaniem, jest po-

moc żołnierzom, ludziom, którzy swój oso-
bisty kapitał – zdrowia i życia poświęcili oj-
czyźnie i narodowi, któremu służą. Pozwólcie 
Państwo, że w imieniu 3 tysięcy pracowników 
Instytutu, którzy na co dzień swoją pracą dają 
świadectwo najwyższych wartości w służbie 
drugiemu człowiekowi, serdecznie podziękuję 
za przyznane wyróżnienie.
Jednocześnie w imieniu pracowników WIM, 
odznaczonych medalem Milito pro Christo 
– „Walczę dla Chrystusa”, składam podzię-
kowania za przyznanie tego wyjątkowego 
odznaczenia.
Chciałbym podkreślić, że jest to szczególne 
wyróżnienie dla środowiska medycznego, 

które zostało docenione za trud i wysiłek 
wkładany w codzienną pracę. Ratowanie 
zdrowia i życia polskich żołnierzy, ofiarna służ-
ba na rzecz chorych i cierpiących, promowa-
nie Wojska Polskiego a także współdziałanie 
z duszpasterstwem wojskowym zawsze były 
i są najwyższymi celami codziennego działa-
nia naszej placówki. 
 Jestem przekonany, że uznanie szanownej 
Kapituły jest dla nas wszystkich potwierdze-
niem słusznie obranej przez nas drogi oraz 
impulsem do dalszej pracy.

gen. bryg. dr hab. n. med.
Grzegorz Gielerak

Medale „Milito pro Christo” dla lekarzy Wojskowego Instytutu Medycznego
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Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Mieczysław Kry-
gier urodził się 28 maja 
1888 roku. Studiował w 
Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym w War- 

szawie. W 1910 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako 
wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Warszawie. W 1917 roku zo-
stał wikariuszem w Łowiczu.
W 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wojska 
Polskiego. Jako kapelan wziął udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Po wojnie zweryfikowa-
ny jako kapelan rezerwy (ze starszeństwem 
z dniem 1 czerwca 1919 roku) pracował 
w parafii wojskowej w Warszawie. W 1922 
roku został pierwszym dziekanem Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach. W 1922 roku 
przebudował z cerkwi prawosławnej kościół 
Świętego Jozafata Kuncewicza.
W 1925 roku został proboszczem parafii 
Świętego Jozafata na Powązkach w Warsza-
wie. Jesienią 1934 roku mianowano go pro-

boszczem parafii Świętego Wawrzyńca na Re-
ducie Wolskiej. Prowadził szeroką działalność 
społeczną. Założył na plebanii przedszkole, 
które było czynne nawet w czasie okupacji. 
Dożywiał dzieci. Opiekował się grobami po-
wstańców listopadowych, znajdującymi się na 
terenie parafii. Przez kilka kadencji był radnym 
Rady Miasta Warszawy.
We wrześniu 1939 roku ochotniczo zgłosił się 
do Wojska Polskiego. Został kapelanem 8 kom-
panii 40 pułku piechoty w 5 Dywizji Piechoty, 
która broniła Warszawy. Okopy żołnierzy 
8 kompanii przechodziły przez teren kościelny 
parafii Świętego Wawrzyńca. Za bohaterstwo 
w walkach kampanii polskiej 1939 roku został 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.
W czasie okupacji niemieckiej był dyrektorem 
„Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. Był ka-
pelanem w AK w Warszawie. W chwili wybu-
chu Powstania Warszawskiego zorganizował 
na terenie Reduty Wolskiej punkt obrony, 
a na plebanii punkt sanitarny i żywnościowy. 
Był jednocześnie kapelanem Szpitala Święte-

Ks. Mieczysław Krygier (1888-1944) – kapłan archidiecezji warszawskiej,
kapelan Wojska Polskiego i Armii Krajowej

go Jana Bożego. Po zajęciu Woli przez wojska 
niemieckie pozostał w parafii.
5 sierpnia 1944 roku, gdy przygotowywał się 
do rannej Mszy Świętej, do kościoła wszedł 
Ukrainiec z formacji SS Galizien. Zastrzelił 
cztery znajdujące się w świątyni osoby. Oddał 
również strzał do księdza Krygiera, modlącego 
się u stóp ołtarza Świętego Antoniego, prze-
strzelając mu lewe ramię i obojczyk. Ponieważ 
Niemcy nie pozwolili wejść do kościoła sani-
tariuszce, ksiądz Krygier zmarł z upływu krwi, 
po dwuipółgodzinnej męce, modląc się przed 
ołtarzem Świętego Wawrzyńca.
Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim. 
W kościele Świętego Wawrzyńca znajduje się 
tablica pamiątkowa poświęcona księdzu Kry-
gierowi i mieszkańcom Woli zamordowanym 
w Powstaniu Warszawskim. Na zachodniej 
ścianie kościoła umieszczono płaskorzeźbę 
z podobizną księdza Krygiera. Od 2010 roku 
Jego imię nosi rondo na Woli w Warszawie.

Bogusław Szwedo

Ostatnio na pól-
kach sklepów fo- 

nograficznych pojawiła się intere-
sująca pozycja wydawnictwa DUX, 
które niestrudzenie promuje wyso-
ką kulturę muzyczną.

Wybitny organista Wolfgang Zerer pre-
zentuje przekrój europejskiej literatury orga-
nowej z XVII i XVIII stulecia, ukazując jedno-
cześnie imponujący potencjał brzmieniowy 
i techniczny małego instrumentu Joachima 
Wagnera. Ponieważ organy nie posiadają 
klawiatury nożnej, wybór został ograniczo-
ny do utworów manuałowych, przez wielu 
współczesnych organistów niedocenianych 
i dlatego z trudem torujących sobie drogę 
do programów koncertowych. 
Płyta opatrzona jest fachowym, interesują-
cym i przystępnie napisanym komentarzem 
naukowym pióra Ireneusza Wyrwy i Małgo-
rzaty Trzaskalik – Wyrwy. Czytamy tam m.in., 
że pośród historycznych organów z czasów 
Johanna Sebastiana Bacha, instrumenty Jo-
achima Wagnera odgrywają szczególną rolę. 
Wagner byt niezwykle wpływową postacią 
brandenburskiego budownictwa organowe-
go pierwszej potowy XVIII wieku. Jego dzielą 

Wolfgang Zerer
Organy Joachima Wagnera w Siedlcach

wyróżniały się techniczną solidnością, inwen-
cją twórczą, a także świetnością brzmienia. 
Niezwykłego odkrycia dokonano w listopa-
dzie 2002 roku w Pruszynie koło Siedlec, Od-
nalezione wówczas organy zostały później 
zidentyfikowane jako dzieło Joachima Wa-
gnera. Instrument został wykonany prawdo-
podobnie od ok. 1791, początkowo znajdo-
wał się w kościele św. Benona w Warszawie. 
W 1808 roku organy zostały zakupione bu-
dowanego kościoła w Pruszynie. Na chórze 
tego kościoła instrument znajdował się od 
1824 do1968. Po demontażu, do roku 2002 
części organów składowane byty na strychu 
nad zakrystią kościoła.
Od listopada 2002 organy są własnością Ku-
rii Diecezjalnej w Siedlcach, która w latach 
2003-2004 zleciła przeprowadzenie badań 
i dokumentacji instrumentu. W latach 2008-
-2010 zostały wykonane kompleksowe prace 
konserwatorskie i organmistrzowskie. Orga-
ny zostały umieszczone w sali w rezydencji 
biskupiej w Siedlcach, co pozwala na udo-
stępnienie tego instrumentu publiczności.
Prezentacji instrumentu dokonał Wolfgang 
Zerer. Artysta urodził się w Pasawie (Niemcy) 
w roku 1961. W roku 1980 rozpoczął stu-
dia na Universitat fur Musik und darstellen-

de Kunst w Wiedniu: organy i dyrygenturę, 
a później także klawesyn i muzykę kościel-
ną. Swoje studia muzyczne kontynuował 
w Amsterdamie i w Stuttgarcie. Wolfgang 
Zerer jest zdobywcą wielu nagród. Wykładał 
w konserwatoriach muzycznych w Stuttgarcie 
i Wiedniu; od roku 1989 jest profesorem kla-
sy organów w Hochschule fur Musik und The-
ater w Hamburgu. Prowadzi również zajęcia 
dydaktyczne w konserwatorium w Groningen 
(Holandia) i Schola Cantorum w Bazylei. Wol-
fgang Zerer koncertował i prowadził klasy 
mistrzowskiej niemal we wszystkich krajach 
Europy, w Izraelu, USA, Japonii i Korei. Jego 
stale rosnący dorobek nagraniowy obejmuje 
m.in. kompozycje organowe Matthiasa We-
ckmanna, J.S. Bacha, Maxa Regera i innych.
Prezentowana płyta prezentuje niezwykle wy-
soki poziom: wspaniale dobrany repertuar do 
znakomicie odrestaurowanego instrumentu, 
wybitna, utrzymana w historycznej stylistyce in-
terpretacja, fachowy komentarz naukowy i do-
skonały mastering i ciekawa szata edytorska.
Z pewnością płyta Wolfganga Zerera prezen-
tująca Organy Joachima Wagnera w Siedlcach 
to ważna pozycja na rynku fonograficznym.

Leszek Gorecki
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Prorok widzi dalej i głębiej, bo nie patrzy 
swoimi oczami, lecz przez Boży teleskop.
Nie przejmuje się ślepotą otoczenia, tylko za-
kasuje rękawy i bierze się do roboty. I nie jest 
to robota pracoholika, tyrającego na jało-
wym biegu, żeby sobie i innym udowodnić, 
jaki to on wielki. Święci pokazują ślepcom 
Bożą wielkość, aby przejrzeli. Gdy zobaczy-
my, jak wielkie jest dzieło życia Błogosławio-
nego ks. Bronisława Markiewicza, aż trudno 
uwierzyć, że jeden człowiek to zdziałał. A ten 
człowiek to prawdziwy Boży mocarz. Przez 
21 lat, które spędził założyciel zgromadzeń 
michalickich w Miejscu Piastowym, nie sko-
rzystał z ani jednego dnia urlopu. Gdy jego 
współbracia zaprosili go do Zakopanego, 
odpisał: „Przyjechać nie mogę. Żniwo wiel-
kie. Nieprzyjaciel nie wziął jeszcze wakacji 
i ja też nie mogę. Na odpoczynek będzie 
dużo czasu po śmierci”. Zadziwiające, że 
podobnej odpowiedzi udzielił zapracowany 
Jan Paweł II, gdy stroskani o jego stan zdro-
wia współpracownicy, namawiali go, aby 
odpoczął: mam na to całą wieczność, od-
powiedział papież. Napis na murze kościoła 
w Wadowicach wciąż przecież mu przypomi-
nał: „Czas ucieka wieczność czeka”.
Prorocy i wizjonerzy uwierają współcze-
snych, którzy konformizm i wygodę często 
przedkładają nad wierność najwyższym war-
tościom. Ksiądz Markiewicz, żeby iść w sam 
środek najtrudniejszych problemów społecz-
nych, najpierw klęczał przed Najświętszym 
Sakramentem, o czwartej rano trwał w kon-
fesjonale, duchowej rady szukał przed obli-
czem Jasnogórskiej Pani.
Błogosławiony ks. Markiewicz był przy swo-
ich wychowankach cały czas. Wiedział, że 
odpowiada za tych, których opuścił świat. Był 
przecież ojcem opuszczonych, zaniedbanych 
wychowawczo dzieci i młodzieży. Duchowe 
akumulatory jako młody ksiądz ładowal we 
Włoszech, przy innym świętym wychowaw-
cy –  ks. Janie Bosco. A współcześni rodzice, 
często nie wiedzą, jaki ogrom zła deprawuje 
dusze ich dzieci. W komputerowych grach 
naszych dzieci, warunkiem przejścia do na-

Boży  szaleńcy, czyli święci wybierają często drogę pod prąd. Pod prąd mainstre-
amu – głównego nurtu, z którym zabierają się współczesne im elity władzy, hierar-
chii społecznej, a nawet duchowieństwa. Szlachta i politycy Galicji przełomu XIX 
i XX w. widzieli w Błogosławionym ks. Bronisławie Markiewiczu niebezpiecznego 
eksperymentatora i… fałszywego proroka. A ten „fałszywy prorok” przepowiedział 
innego proroka Jana Pawła II: „Polacy najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy 
dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny 
i nieskończenie sprawiedliwy...”.

100. rocznica śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)

„Niebezpieczny” wizjoner

stępnego etapu, jest np. zabijanie dzieci. 
Trwanie przy dziecku to „rodzaj męczeń-
stwa”, ale to ogromna odpowiedzialność 
wobec Boga i przyszłych pokoleń, dzielił się 
z parafianami michalickiej parafii na Be-
mowie dyrektor Gimnazjum w Markach ks. 
Różański CSMA. Ks. Markiewicz przykładał 
wielką wagę do katechizacji dzieci i doro-
słych. Wiedział, że deprawacja moralna na-
rodu polskiego bierze się   z ignorancji religij-
nej i osłabienia życia sakramentalnego.
Obdarzony prorockim charyzmatem prze-
czuwał nadejście „zmartwychwstania” Pol-
ski po czasie rozbiorów. Jesienią 1904 roku, 
w oczekiwaniu „na wielkie wypadki dziejo-
we”, ks. Markiewicz zorganizował rekolek-
cje dla wszystkich stanów w parafii Miejsce 
Piastowe, aby w ten sposób przygotować 
swych wiernych. Rekolekcje trwały cztery 
tygodnie. Codziennie kościół wypełniony był 
tak, że ludzie musieli stać w kruchcie. Księża 
z sąsiednich parafii przyjeżdżali w każdy ko-
lejny czwartek, by słuchać spowiedzi.
W siódmej odsłonie dramatu „Bój bezkrwa-
wy” ks. Bronisława Markiewicza, w tej samej, 
w której pojawia się proroctwo związane 
z papieżem Polakiem,  znajdujemy wizję, 
która możemy skonfrontować z czasami 
nam współczesnymi:
„– Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! 
Ponieważ Pan najwyższy was więcej umi-
łował aniżeli inne narody, dopuścił na was 
ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych 
grzechów stali się wzorem dla innych naro-
dów i ludów, które niebawem odbiorą karę 
sroższą od waszej w zupełności grzechów 
swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk 
z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Woj-
na będzie powszechna na całej kuli ziemskiej 
i tak krwawa, iż naród położony na południu 
Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej 
będzie tak wielka, że wielu ze strachu po-
strada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: 
głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, 
które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama woj-
na. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące 
dzieci opuszczonych, wołających chleba. 
W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć 
będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wie-
rzących w Boga i obóz niewierzących w Nie-
go. Nastąpi wreszcie powszechne bankruc-
two i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, 
do tego stopnia, że wojna sama ustanie 
z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni 

znajdą się w równej niedoli i wtedy niewier-
ni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą 
się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę 
powszechną poprzedzą wynalazki zdumie-
wające i straszliwe zbrodnie popełniane na 
całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy 
ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, 
nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, 
nadto poniesiecie ratunek innym narodom 
i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym 
sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane 
braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wiel-
kie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi 
świętych i mądrych i wielkich mistrzów, 
którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli 
ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć 
w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi 
i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w ca-
łym narodzie polskim”.
Czy dziś, obserwując spustoszenia moral-
ne wśród najmłodszych pokoleń Polaków, 
możemy zlekceważyć prorocką intuicję Bło-
gosławionego ks. Bronisława Markiewicza, 
który przewidział, że walka o duszę świata 
i przyszłość naszej planety toczy się  w  środ-
ku dziecięcej duszy. A to walka, w której 
siły przeciwne Św. Michałowi Archaniołowi 
i jego zastępom Niebieskim, nie przebierają 
w podstępnych środkach.
Tak o tym pisał ks. Markiewicz w liście do bł. 
papieża Piusa X:
„Na polu wychowawczym głównie toczy 
walkę obóz św. Michała Archanioła z obo-
zem szatana i odniesie zwycięstwo. A nawet 
już ją stacza, ale niestety zwycięstwo prze-
chyla się  na stronę obozu szatańskiego”. 
I chociaż to wiedza potoczna, że nikt nie jest 
prorokiem miedzy swymi, to  narody, które 
nie słuchają swoich proroków, bardzo źle na 
tym wychodzą.  Zapomniany prorok, bł. ks. 
Bronisław Markiewicz – w100. rocznicę swo-
jej śmierci wciąż woła do swoich rodaków…

* * *
Ks. Bronisław Markiewicz umarł w opinii 
świętości 29 stycznia 1912 r. 
19 czerwca 2005 r. został zaliczony w poczet 
błogosławionych. W zgromadzeniach księży 
Michalitów i sióstr Michalitek oraz parafiach 
michalickich trwa modlitwa o jego kanoni-
zację.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Jak podkreślił ks. Gulak „pamięcią duchową 
zostały objęte ofiary przez osoby nie tylko 
w stalowych mundurach z Garnizonu Kra-
ków, ale również z innych jednostek woj-
skowych, a także rodziny tragicznie zmar-
łych żołnierzy”. 
– Spojrzenie na grób, na wczesną datę śmierci 
i płomień świecy sprawiają, że te dni rocznic 
nie wymagają wielkich słów, dyskusji, prze-
mówień, a raczej ciszy, zadumy – nie tylko 
o ofiarach katastrofy, ale i o niepewnych ko-
lejach ludzkiego losu, o sensie naszego życia 
– mówił w homilii ks. por. Karol Skopiński. 
Kapelan podkreślił, że tego rodzaju trudne 

na siebie ich ofiarne znoje”. – Rzeczywiście, 
potrzeba nam w takich chwilach szczegól-
nie wytyczać sobie lepszego jutra szlaki, 
a zwłaszcza w duchu solidarności, życzliwo-
ści i jedności – zachęcał
We Mszy św. uczestniczyli płk pilot Sławomir 
Żakowski Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego, płk pil  Jacek Łazarczyk Do-
wódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, 
ppłk pil. Leszek Leśniak - ówczesny dowódca 
13. Eskadry Lotnictwa Transportowego, któ-
rego podwładnymi byli członkowie załogi 
tragicznego lotu, przybyli również płk Tomasz 
Piekarski – zastępca dowódcy 6. Brygady Po-
wietrznodesantowej, przedstawiciele byłych 
lotników z płk pil. Czesławem Kuczyną, gen. 
bryg. w stanie spoczynku Jerzy Wójcik - były 
dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej. 
We Mszy  św. uczestniczyły również rodziny 
tych, którzy w katastrofie ponieśli śmierć.

xSG, kes

Rocznica tragicznego lotu

wspomnienia związane z odejściem człon-
ków rodziny i kolegów „z pewnością przy-
czyniają się do ukierunkowania i naszego 
sposobu życia, przeżywania służby, kształ-
towania swojego sumienia”. Ks. Skopiński 
zacytował fragmenty wiersza Witymira Bień-
kowskiego: „Nam prawdę ze złudzeń obna-
żyć i wczorajszego rozwiać dym kadzidła! Na 
jutro rozpinać skrzydła, poległym oddać cały 
hołd i chwałę, a sobie cały trud zachować. 
Ze wczoraj czerpać siły trwałe, by w pracowi-
tym dzisiaj wytyczyć od nowa lepszego jutra 
szlaki, byś ty i syn twój, pozostał Polakiem. 
Ty prace podejm po tych, co polegli i przyjm 

Modlitwą i Eucharystią celebrowaną w kościele garnizonowym św. Agnieszki 
w Krakowie, przez dziekana Wojsk Specjalnych, ks. płk. Stanisława Gulaka uczczono 
pamięć lotników, którzy cztery lata temu zginęli w katastrofie samolotu CASA pod 
Mirosławcem.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów 
sztandarowych i kompania reprezentacyjna 
5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie we 
wspaniałych strojach podhalańskich. Obecni 
byli licznie zgromadzeni wierni, sympatycy 
kościoła wojskowego p.w. św. Agnieszki. Od-
świętny wymiar Liturgii nadała asysta woj-

ski przypomniał drogę życia św. Agniesz-
ki dziewicy i męczennicy, która poniosła 
śmierć męczeńską około roku 304, za pano-
wania cesarza Dioklecjana. – Oddała swoje 
młode życie za wiarę w Jezusa Chrystusa 
i w obronie dziewictwa – podkreślił. Ks. Bi-
skup zaapelował, by wpatrzeni w przykład 
św. Agnieszki, która nie wahała się umrzeć 
za Chrystusa, odważnie świadczyć o Bogu. 
– Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, 
poświęcenia, wpatrzenia się w przykład he-

roicznego świadectwa męczenników. 
Męczennicy wszystkich czasów, wśród 
nich św. Agnieszka przypominają o pry-
macie sumienia i jego niezniszczalnej 
godności, prymacie wieczności nad do-
czesnością – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali księża z archi-
diecezji krakowskiej ks. Bronisław Fide-
lus, ks. Władysław Gasidło, ks. Dariusz 
Raś, ks. Tadeusz Masłowski oraz ks. Jó-
zef Kubicki. 
Obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu do 
spraw Polityki Obronnej Ministerstwa 
Obrony Narodowej Zbigniew Włoso-
wicz, gen. broni Edward Gruszka wraz 
z małżonką, gen. bryg. Marek Olbrycht,  
gen. bryg. Bogdan Tworkowski, gen. 
bryg. Andrzej Knap oraz Marta Murzań-
ska-Potasińska i Krystyna Kwiatkowska, 
wdowy po krakowskich generałach, któ-
rzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku.
Po Komunii św. nastąpiła chwila podzię-
kowań. Na ręce biskupa Mizińskiego 
wyrazy wdzięczności za obecność i wy-
głoszone Słowo Boże złożył proboszcz 
parafii ks. płk Stanisław Gulak.

xks, kes

Odpust w parafii wojskowej pw. św. Agnieszki 

skowa, oraz oprawa muzyczna w wykonaniu 
niezawodnego Chóru Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Księdza Biskupa oraz wszystkich zgroma-
dzonych w świątyni powitał proboszcz 
parafii, Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk 
Stanisław Gulak. W homilii, bp Artur Miziń-

W niedzielę, 22 stycznia, w kościele pw. św. Agnieszki w Krakowie odprawiona zosta-
ła uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji 
lubelskiej bp Artur Miziński. 

Wieści z Krakowa

W sobotę, 21 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki – dziewicy i męczennicy 
w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
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– Dowodząc Pułkiem zrobił wiele na rzecz 
jego sprawnego funkcjonowania w trudnych 
warunkach ciągłego zabezpieczenia potrzeb 
transportowych – powiedział o płk. Chu-
dziku gen. Wiesław Grudziński, dowódca 
Garnizonu Warszawa. Dowódca Garnizonu 
podkreślił, że płk Chudzik sprawnie przepro-
wadził uzawodowienie w powierzonej mu 
jednostce. Podziękował za rozbudowanie in-
frastruktury koszarowej i bazy szkoleniowej 

Reprezentacyjnego oraz żołnierzy Pułku Sa-
mochodowego.
Przed uroczystym apelem odbyła się ważna, 
z punktu widzenia pułkowej floty samocho-
dowej, uroczystość otwarcia i poświęcenia 
nowej myjni. Nowoczesny obiekt powstał 
dzięki pomocy Warszawskiego Zarządu In-
frastruktury i zastąpił ponad czterdziestolet-
nią myjnię, która nie spełniała już należycie 
swojej roli. Nowa myjnia posiada zamknięty 
obieg wody oraz nowoczesne zaplecze so-
cjalne i techniczne.
Aktu poświęcenia myjni dokonał ks. płk 
Krzysztof Kacorzyk, kapelan 10. Warszaw-
skiego Pułku Samochodowego. Przy okazji 
tej uroczystości biskup Józef Guzdek podzię-
kował dowódcy, żołnierzom i pracownikom 
Pułku za pomoc udzielaną duszpasterstwu 
wojskowemu, za zabezpieczanie transportu 
na potrzeby Kurii Polowej oraz katedry.

kes

Pułku samochodowego. 
– Zostawia Pan po sobie 
nie tylko ogromny doro-
bek, ale i dobre wspomnienia – powiedział 
gen. Grudziński.
Pułkownik Chudzik podziękował swoim 
współpracownikom za sumiennie wykony-
waną pracę na rzecz Pułku Samochodowe-
go. Swoim zwierzchnikom za życzliwość 
a duszpasterzom wojskowym „za religijne 

i duchowe wsparcie działań 
Pułku”. – Jestem wdzięczny, 
że mogłem dowodzić ludźmi 
świadomych celów i zaanga-
żowanych w ich realizację. Ży-
czę mojemu następcy, by po-
dobnie jak w minionym okre-
sie obyło się bez większych 
wypadków – powiedział.
Pułkownik Chudzik odchodzi 
do Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Lublinie. Jego 
miejsce zajmie ppłk Tomasz 
Dominikowski. Uroczystość 
zakończyła defilada Batalionu 

Pułkownik Piotr Chudzik pożegnał się z żołnierzami i pracownikami 
10. Warszawskiego Pułku Samochodowego podczas apelu, który od-
był się 18 stycznia w jednostce. Apel poprzedziła uroczystość przeka-
zania nowej myjni samochodowej, którą poświęcił kapelan Pułku, ks. 
ppłk Krzysztof Kacorzyk.

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI – zostań honorowym krwiodawcą!

Pułkownik Chudzik pożegnał się
z Pułkiem Samochodowym

Caritas rozpoczęła nową kampanię społeczną „Podaruj Kroplę Miłości”, 
której celem jest zachęcenie do honorowego krwiodawstwa w Polsce. 
Motywem zorganizowania kampanii jest XX Światowy Dzień Chorego, 
obchodzony 11 lutego.  
Stereotyp mówi, że darem może być jedynie pieniądz – tymczasem dar 
to przede wszystkim czas i miłość (przypominał o tym kardynał Stefan 
Wyszyński). Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek 
potrzebuje pomocy, w szczególności chory, dlatego z okazji obchodzonego 
po raz dwudziesty Światowego Dnia Chorego, Caritas zachęca do 
odwiedzenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
i honorowego oddawania krwi. 
– Honorowe krwiodawstwo to poświęcenie i oddanie siebie innym. Bardziej 
czytelne i wymowne niż jakikolwiek inny czyn miłosierdzia. Ofiarowanie 
cząstki krwi drugiemu człowiekowi, by ratować jego zdrowie i życie, to  
wielki dar – tłumaczy ks. płk Zenon Surma, duszpasterz Honorowych 
Dawców Krwi. 
Honorowe krwiodawstwo, choć powszechne, znane i praktykowane 
– potrzebuje promocji poprzez uwrażliwianie sumień na niesienie pomocy 
niematerialnej. Statystyki Narodowego Centrum Krwi pokazują, że aby 
operacje w szpitalach mogły być planowo wykonywane, a ofiary nagłych 
wypadków, mogły być uratowane – liczba stałych dawców w Polsce 
powinna wzrosnąć o 30%.  
Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu 
WIARY - często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA 
na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Tak uczył nas 
Jan Paweł II. To niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie!
– By pomóc drugiemu, zwłaszcza choremu, trzeba poświęcić część 
swojego czasu i życia.  Do takiej postawy zachęcał św. Maksymilian Maria 

Kolbe, patron honorowych dawców krwi. Wśród Polaków nie brakuje 
ludzi dobrej woli, o sercu wrażliwym, gotowym do najszlachetniejszego 
ofiarowania czasu i cząstki siebie drugiemu człowiekowi, czego dowodem 
jest sukces wielu kampanii, akcji i zbiórek prowadzonych przez Caritas 
w Polsce. Zachęcajmy własnym przykładem do honorowego krwiodawstwa 
jako daru siebie drugiemu człowiekowi – apeluje dyrektor Caritas Polska 
ks. Marian Subocz.
Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest skierowana do wszystkich, 
którzy chcą podjąć wysiłek i ofiarować swoją krew chorym. W kampanię 
zaangażowały się Parafialne Zespoły Caritas, pracownicy i wolontariusze 
Caritas. Przystąpili do niej także duchowni,  zgromadzenia zakonne 
i seminaria duchowne w całej Polsce. Jak zwykle nie brakuje młodzieży 
i środowisk akademickich oraz wsparcia Wojska. Światowy Dzień Chorego 
to pierwsza odsłona kampanii. Kolejna będzie miała miejsce 24 marca 
z okazji „Narodowego Dnia Życia”. 
Krew można oddawać bez uszczerbku dla zdrowia ratując innym życie. 
Dawcą może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, posiadająca 
dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. Wszelkie szczegóły 
dotyczące honorowego krwiodawstwa znajdują się na ulotkach dostępnych 
w parafiach, diecezjalnych Caritas oraz RCKiK. 
Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest realizowana we współpracy 
z Narodowym Centrum Krwi, Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Kardiologii, 
Instytutem Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią 
objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz 
Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie. 
Znajdź czas! Podaruj Kroplę Miłości. 

Alicja Wysocka, Caritas Polska
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Włochy
Kilkudziesięciu włoskich kapelanów morskich modliło się 22 stycznia razem z ludźmi morza za 
ofiary katastrofy liniowca Costa Concordia. Rozbił się on w nocy z 13 na 14 stycznia, u zachod-
nich wybrzeży Włoch, koło wyspy Giglio. Z ponad 4 tys. uczestników wypoczynkowego rejsu po 
Morzu Śródziemnym zdecydowaną większość udało się uratować.
Znaleziono jednak dotychczas kilkanaście martwych ciał, a zaginionych jest ponad 20 osób. 
Zarówno pasażerowie, jak i członkowie załogi byli różnych narodowości, w tym również pol-
skiej. Kapelani na włoskich statków na wodach całego świata ofiarowali niedzielną Mszę za 
tych, którzy stracili życie, za ich rodziny, za rannych, jak też za wszystkich uczestników mor-
skiej katastrofy. W modlitewną inicjatywę włączyli się też księża z ośrodków duszpasterstwa 
ludzi morza Stella Maris we Włoszech i za granicą.                                               ak/ rv, ansa

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
– Czas jest drogocenny, krótki, niepowtarzalny. Czyńmy więc wszystko, wszystko – jeżeli to możliwe 
– nieskończenie wiele – przypomniał słowa św. Wincentego Pallotiego podczas Mszy św. 23 stycznia 
w katedrze polowej, bp Józef Guzdek. Mszą św. pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego 
posługujące w katedrze siostry pallotynki, uczciły założyciela swojego zgromadzenia. Rozpoczęty 
rok jest czasem przygotowań do jubileuszu 50 lecia kanonizacji św. Wincentego Pallotiego.
– Św. Wincenty Pallotti łączył miłość Boga z miłością bliźniego. Wiedział, że dzieła miłosierdzia 
powinny wyprzedzać nawoływanie do miłowania Boga i bliźniego, wszak słowa tylko pouczają, 
zaś przykład pociąga – mówił w homilii bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy przypomniał drogę 
życiową założyciela zgromadzenia pallotynów i fakt rocznicy kanonizacji. – To dobry czas, aby 
na nowo zachwycić się jego życiem i dziełem. Na nowo zobaczyć w nim proroka, który widział 
i rozumiał znacznie więcej, niż jemu współcześni – powiedział.
Biskup zachęcał, aby życie św. Wincentego zobowiązywało do „nieustannego pogłębiania oso-
bistej zażyłości z Bogiem, poprzez modlitwę i post”. – On mógł dokonywać tak wielkich dzieł 
dlatego, że nie głosił siebie i nie czynił niczego jedynie swoją mocą – podkreślił.
Mszę św. z biskupem Guzdkiem koncelebrowali ks. płk January Wątroba, ks. płk Robert Mo-
krzycki i ks. płk SG ZBigniew Kępa.                                                                                        kes

Francja
Jak poinformowała Polska Misja 
Katolicka we Francji, 20 stycznia 
zmarł ks. inf. Witold Kiedrow- 
ski zasłużony dla duszpasterstwa 
wojskowego i polskiej emigracji. 
W 2009 r. dekretem Prezydenta RP 
został mianowany na stopień ge-
nerała brygady. 
Ks. Witold Kiedrowski urodził się 
16 kwietnia 1912 w miejscowości 
Buk Pomorski. W 1935 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. W latach 
1935-1938 był wikariuszem w To- 
runiu i Wąbrzeźnie. Brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939. 
Podczas II wojny światowej przeby-
wał w niewoli, z której udało się mu 
zbiec, opiekował się rannymi żoł-
nierzami w szpitalach w Gostyninie 
i Kutnie. Zaangażował się w działal-
ność konspiracyjną. W Warszawie 
działał w Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej, udzielając się m.in. 
w Biurze Informacji Prasowej oraz 
w tajnym nauczaniu. W 1942 r. 
został aresztowany, osadzony na 
Pawiaku i osądzony na karę śmier-
ci. Po przewiezieniu na Majdanek 
zaangażował się w tajną dostawę 
lekarstw. Roznosił komunię św., 
którą otrzymywał od księży spo-
za obozu. Przeszedł przez Oświę-
cim, Buchenwald, obóz Ohrdruf 
i Dachau. Po ucieczce z transportu 
przedostał się na stronę amerykań-
ską. Sprawował opiekę duszpaster-
ską nad byłymi jeńcami wojskowy-
mi i więźniami obozów koncentra-
cyjnych. Zaangażował się w pracę 
edukacyjną. Zorganizował pierw-
szą wizytację biskupią biskupa 
polowego Józefa Gawliny wśród 
Polonii w Niemczech. Po II woj- 
nie światowej zaangażował się w 
pracę wśród Polonii we Francji.

KAI, zjk

Bydgoszcz
Biskup polowy Józef Guzdek honorowo oddał krew podczas spotkania opłatkowego krwio-
dawców, które odbyło się w dziś w kościele garnizonowym Matki Bożej Królowej Pokoju 
w Bydgoszczy. Jubileuszowe, XV spotkanie krwiodawców poprzedziła Msza św. pod przewod-
nictwem ordynariusza wojskowego. Krew oddał dziś także ks. płk Zenon Surma, proboszcz 
parafii wojskowej w Bydgoszczy i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi.
Przed świątynią stanął specjalistyczny ambulans wojskowego centrum krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa z Warszawy. W sumie podczas akcji poboru krwi zebrano jej ponad 10 litrów. Biskup 
Guzdek podkreślił, że oddając krew chce dać przykład i zachęcić do wspierania honorowych 
krwiodawców. Krew oddał także ks. Surma, który od wielu lat organizuje akcje oddawania krwi 
i pełni funkcję kapelana krwiodawców.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze byd-
goskiego garnizonu, wojskowi lekarze i honorowi dawcy krwi z całej Polski. Obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych, miejskich i wojskowych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkie-
stra Wojskowa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Po Mszy św. uczestnicy spotkania podzielili 
się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Po spotkaniu proboszcz parafii zaprosił wszystkich przybyłych do Klubu 1 Pomorskiej Brygady 
Logistycznej na żołnierską grochówkę.                                                                                  kes




