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„Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła”. (Łk 17, 19)

XX Światowy Dzień Chorego
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Refleksje niedzielne

Prorok Izajasz odkrywa przed nami wielką 
prawdę Bożej Miłości: Ja, właśnie Ja prze-
kreślam twe przestępstwa i nie wspominam 
twych grzechów. Czyż może spotkać czło-
wieka coś wspanialszego? Boża dłoń dotyka 
naszego serca, pomimo iż nam samym tak 
często trudno zapomnieć o winie, o grze-
chu. Nam samym trudno wybaczyć drobne 
potknięcia ludzkie względem nas. A tu Bóg 
zapomina i przekreśla wszelkie zło naszego 
życia otwierając i obdarowując kolejną szan-
są. Mając to w pamięci winniśmy zastanowić 

Na okładce:
Msza św. z sakramentem namaszczenia 
chorych podczas obchodów XX Świa-
towego Dnia Chorego w Wojskowym 
Instytucie Medycznym.

się nad moja umiejętnością przebaczania. Ła-
two powiedzieć trudniej wykonać. Na pozór 
prościej jest przyjąć czyjeś przebaczenie niż 
samemu je okazać. Wielu uważa to za sła-
bość, brak konsekwencji, niewychowawcze 
postępowanie. Jest wina musi być kara, i to 
dotkliwa żeby odechciało się głupot. Niejed-
nokrotnie przekraczamy granice sprawiedli-
wości pastwiąc się nad drugim człowiekiem. 
Gdzie jest miłosierdzie? Gdzie patrzenie na 
Jezusa, który umie przebaczać, który przy-
chodzi do człowieka z darem przebaczenia? 

Jakim jestem człowiekiem i chrześcijaninem, 
że tak trudno wyciągnąć mi rękę w geście 
przyjaźni i przebaczenia? Postawa Jezusowa 
z dzisiejszej Ewangelii jest jednoznaczna. Każ-
dy zasługuję na przebaczenie, pomimo że po-
nosi i odczuwa skutki swoich czynów. Nikogo 
nie wolno, w ludzkiej godności, zrównać ze 
złym czynem, postawą, grzechem, którego 
się dopuścił. Nie należy pochwalać i akcepto-
wać czynu sprzecznego z Ewangelią, ale za-
wsze widzieć człowieka mogącego się mylić 
i liczącego na drugą szanse.

19 lutego – VII Niedziela Zwykła

„Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Znowu to samo. Ile można? Tylko grze-
chy, grzechy, grzechy. Nie ma nic innego. 
Życie jest takie piękne i bogate, a tu ciągle-
tylko myślenie o przeszłości. I wszystko się 
zgadza. Nic nowego. Masz rację. Od cza-
sów Chrystusa niewiele się zmieniło. Tak jak 

wtedy, tak i obecnie człowiek potrzebuje 
zmiany na lepsze. Potrzebuję zatrzymać się 
i zastanowić, co jest istotne i ważne w jego 
życiu. Uwierzyć, że jest ten Zły, który wca-
le nie pragnie naszego szczęścia i dobra, 
a wręcz przeciwnie: zguby. Skoro miał od-
wagę kusić Syna Bożego, to tym bardziej 
słabego człowieka. Nie poradzisz sobie sam! 

Nie przeciwstawisz się mu skutecznie. Nie 
zdołasz go pokonać własną siłą, sprytem, 
przebiegłością. Ale ON prawdziwy Przyjaciel 
pomoże ci na pewno. ON, który „raz umarł 
za grzechy, sprawiedliwy za niesprawie-
dliwych, aby was do Boga przyprowadzić’ 
i tym razem, może „kolejnym razem” wy-
ciągnie cię z beznadziei i pokaże, że warto 
dobrze, mądrze i radośnie żyć. I dlatego po-
trzebne to kolejne, nudne, powtarzające się 
i co najważniejsze ciągle na czasie NAWRA-
CANIE SIĘ. Szkoda naszego cennego czasu 
życia by brnąć w bagno grzechu bez moż-
liwości odwrotu. Szkoda każdej sekundy, 
która nie daje nam radości. Szkoda wresz-
cie całej DROGI ŻYCIA przez mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie. Nie zmarnuj tego 
przyjacielu Boga. Wejdź na drogę, o której 
psalmista woła: Drogi Twe, Panie, to łas- 
ka i wierność.

26 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu

ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY 
Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują 
się chorymi i osobami starszymi.
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Z okazji Światowego Dnia Chorego, któ-
ry będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., 
we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes Benedykt XVI wystosował orędzie, 
którego mottem są słowa z Ewangelii św. 
Łukasza: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdro-
wiła” (Łk 17, 19). Fragmenty tego papieskie-
go orędzia oraz litania do błogosławionego 
Jana Pawła II znalazły się na obrazkach, które 
otrzymali chorzy, tak dziś licznie przybyli do 
kaplicy szpitala na Szaserów, by przyjąć sa-
krament namaszczenia chorych.
– Ksiądz Biskup podczas Eucharystii w tej 
kaplicy pragnie modlić się ze zgromadzoną 
wspólnotą ludzi chorych, aby podkreślić wiarę 
w duchową moc sakramentów Kościoła: po-
kuty i pojednania, Sakramentu Namaszczenia 
Chorych i Eucharystii – mówił witając ordyna-
riusza wojskowego ks. płk Marek Kwieciński, 
kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego.
Ta wiara człowieka cierpiącego i posługujące-
go kapłana mają szansę spotkać się przy łóż-
ku chorego, aby moc w słabości doskonalić. 
Dlatego spotka się dzisiaj z dziećmi w Klinice 
Pediatrii i z pacjentami Kliniki Chirurgii.
Dziekan Wojskowej Służby Zdrowia podzięko-
wał za uhonorowanie WIM tegorocznym wy-
różnieniem Benemerenti. Przywitał personel 
medyczny i przedstawicieli dyrekcji szpitala, 
m.in. dyrektora WIM, gen. bryg. prof. dr hab. 
n. med. Grzegorza Gieleraka oraz Pielęgniar-
kę Naczelną, Jadwigą Smogorzewską.
Wszystkim – personelowi medycznemu i pa-
cjentom – ks. Marek podziękował „za życzli-
wość okazywaną duszpasterzom, za Wasze 
„Szczęść Boże” na korytarzu i Waszą pomoc”.
Najświętszą Ofiarę w intencji wszystkich cho-

lach, więc żyjący coraz rzadziej obcują ze 
śmiercią. Rodzice są nieroztropni i nie zabie-
rają dzieci na cmentarz, na pogrzeb. Pokazu-
jąc w ten sposób świat bez bólu, cierpienia 
i śmierci, okłamują je.
Przez wieki, gdy Kościół organizował opiekę 
nad chorymi, ciekawie były budowane szpi-
tale, mówił dalej bp Guzdek. Wokół Kościoła 
św. Krzyża Zakon św. Ducha zbudował szpi-
tal. Każdy, kto chciał wejść do kościoła, mu-
siał przejść przez szpital. Zobaczyć chorych, 
cierpiących, personel posługujący, a więc do-
tknąć tej rzeczywistości.
– Dobrze więc, podkreślił bp polowy, że 
w tym bardzo nowoczesnym szpitalu kulty-
wowana jest tradycja i mądrość Kościoła – 
w sercu WIM znajduje się kaplica. Tutaj, ob-
cując ze słowem Bożym, przed Najświętszym 
Sakramentem, przed Jezusem na Krzyżu 
człowiek doświadczający choroby, słabości 
może się zastanowić, czy lekarz może spra-
wić ,by stał się nieśmiertelny? Tutaj mogą 
opaść emocje, złość, bezpodstawne oskar-
żenia… Tutaj może narodzić się pokój serca 
i wdzięczność. I pogodzenie z wolą Bożą. 
Chrystus nie uzdrowił przecież wszystkich. 
Jeśli jednak doświadczymy cudu uzdrowie-
nia, powinniśmy być wdzięczni…
Jan Paweł II już jako 9.letni chłopiec zetknął 
się z tajemnicą choroby i śmierci Matki. Po-
tem przyszła śmierć Edmunda, starszego 
brata, lekarza i wreszcie Taty, Karola Wojty-
ły. Sam Karol Wojtyła w czasie okupacji zo-
stał potrącony przez niemiecką ciężarówkę 
i cudem uniknął śmierci. Trafił do szpitala. 
Tak kształtowała się jego wrażliwość na rze-
czywistość choroby, cierpienia i umierania. 
– Gdy odwiedzał ojczyznę i nie tylko, zawsze 
prosił o spotkania z chorymi, przypomniał 
bp papieskie pielgrzymki. – Wiedział, że na-
śladując Jezusa, trzeba się nad cierpiącymi 
pochylić. Wreszcie gdy choroba coraz czę-
ściej dawała się we znaki, Poliklinika Gemelli, 
poza Watykanem i Castel Gandolfo, stała się 
trzecim Watykanem.
– To nie był teoretyk choroby i cierpienia, 
bo sam ich doświadczał. Dlatego rozumiał 
tajemnicę kruchości ludzkiego życia. Wska-

rych, zmarłych niedawno 
pacjentów oraz personelu 
medycznego wraz bisku-
pem Guzdkiem celebrowa-
li: ks. płk Zbigniew Kępa, 
ks. płk Sławomir Żarski, ks. kmdr Leon Szot, 
ks. ppłk Piotr Majka, ks. Jerzy Aksamitowski 
oraz kapelani WIM: ks. prał. kmdr Ryszardo-
wi Preuss, ks. ppłk Marek Jaraszek, ks. mjr 
Mateusz Hebda.
W homilii bp Guzdek mówił o „nieroztrop-
ności” człowieka XXI w., który usuwa z ho-
ryzontu swojego życia cierpienie, chorobę 
i umieranie. Przywoływał też przykłady mą-
drości Kościoła, który „nie tylko słowem, ale 
gestem i znakiem” mówi o rzeczywistości 
choroby i cierpienia jako integralnej praw-
dzie życia. Kościół pokazywał zawsze, pod-
kreślał bp Guzdek, kruchość, przemijanie, 
przygodność ziemskiego bytu człowieka, ale 
w perspektywie wiecznej nieśmiertelności. 
Ordynariusz wojskowy przypomniał też, jak 
rodziła się i dojrzewała szczególna wrażli-
wość Jana Pawła II na ludzi chorych, cierpią-
cych i tych, którzy im posługiwali.

Dotyk Jezusa, który uzdrawia
– Ewangelie opisują wiele spotkań Jezusa 
z ludźmi chorymi, często wyrzucanymi poza 
nawias życia społecznego, jak trędowaci, 
mówił bp polowy. Jezus nie usuwa choroby 
całkowicie. Niektórych uzdrawia, ale równo-
cześnie na ciele i na duchu.
Kościół przypomina, że nasza ziemska egzy-
stencja ma swój kres. I choć życie przemija,to 
przecież się nie kończy; jest obietnica życia 

wiecznego.
Dawniej wokół kościołów 
znajdowały się cmentarze. 
I gdy ludzie szli do Kościo-
ła, przywoływał przykłady 
mądrości Kościoła bp Guz-
dek, kłaniały im się cmen-
tarne krzyże. Czy to byli no-
wożeńcy, czy ludzie w sile 
wieku, czy rodzice niosący 
dziecko do chrztu… To była 
niezwykła lekcja życiowej 
mądrości, mówił bp Guz-
dek. Dziś cmentarze są da-
leko, na obrzeżach miast, 
ludzie umierają w szpita-

Nie był teoretykiem choroby i cierpienia…
W kaplicy szpitalnej na Szaserów wielokrotnie modlił się Abp Mie-
czysław Mokrzycki, sekretarz Papieża Jana Pawła II. To dzięki nie-
mu do kaplicy szpitala WIM, przed XX Światowym Dniem Chorego, 
trafił cenny dar dla chorych, cierpiących i ich rodzin – relikwie bł. 
Jana Pawła II. Podczas instalacji relikwii 9 lutego 2012 r. Biskup po-
lowy Józef Guzdek zaproponował, by znalazł się przy nich dziennik, 
gdzie będą zapisywane modlitwy zanoszone za wstawiennictwem 
Jana Pawła II, a także Boże ingerencje, uzdrowienia. – Słyszymy bo-
wiem o uzdrowieniach z chorób nowotworowych, o wyproszeniu 
daru potomstwa za wstawiennictwem Jana Pawła II i Matki Bożej 
z Lourdes, której Jan Paweł II powierzył swoje cierpienie podczas 
ostatniej zagranicznej pielgrzymki, mówił bp Guzdek.
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Chorzy i ich rodziny będą  wypraszać  łaski przy relikwiach Jana Pawła II w kaplicy szpitalnej na Szaserów
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zywał na cierpiącego Chrystusa i Krzyż, na 
Eucharystię. Tam szukał nadziei i wsparcia. 
Sam wielokrotnie przyjmował sakrament 
namaszczenia chorych, przypomniał bp 
Guzdek.
– Przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lour-
des, Uzdrowienie chorych i bł. Jana Pawła II 
modlę się za chorych, dziękuję personelowi 
medycznemu, paniom pielęgniarkom, bo to 

panie czynią atmosferę domu, mówił na za-
kończenie homilii ordynariusz wojskowy…
Relikwiarz do ołtarza przyniósł Jacek Kępiń-
ski, który pośredniczył w misji sprowadze-
nia relikwii do kaplicy szpitala na Szaserów 
w Warszawie.
Obecni w kaplicy odmówili Litanię do Bło-
gosławionego Jana Pawła II i ucałowali re-
likwie.

Po błogosławieństwie Biskup polowy Józef 
Guzdek wręczył lekarzom z WIM Medale Mi-
lito pro Christo.
Od dziś odwiedzający kaplicę będą mogli 
przy relikwiach Jana Pawła II pytać na mo-
dlitwie: jaka jest wola Boża, jaka jest moja 
ufność i moja wdzięczność…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Obecnie w szpitalu posługę pełni trzech 
kapelanów z parafii wojskowej Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Bydgoszczy: ks. płk Zenon 
Surma, Dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ 
i proboszcz parafii woskowej w Bydgoszczy 
i wikariusze ks. kpt. Tomasz Krawczyk oraz 
ks. ppor. Włodzimierz Skoczeń.
W październiku ub r. ogłoszono wyniki ósmej 
edycji Rankingu Bezpieczny Szpital zorganizo-
wanego przez Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia na zlecenie „Rzeczpo-
spolitej”. Ocenie poddały się Szpitale z całego 
kraju w tym 155 wielospecjalistycznych i on-
kologicznych oraz 15 monospecjalistycznych 
szpitali publicznych, 38 szpitali niepublicznych 
i 26 szpitali niezabiegowych.
Bydgoski szpital, jak co roku poddał się ocenie 
i zajął wśród 100 najlepszych szpitali wielo-
specjalistycznych z całej Polski 7 miejsce oraz 
2 miejsce w skali Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. 
Jak mówi jeden z posługujących w szpitalu 
kapelanów, ks. kpt. Tomasz Krawczyk, sukces 
jest „świadectwem ofiarności pracy całego 
personelu szpitala: kadry, lekarzy i pielęgnia-
rek”. – Cierpienie, choroba i śmierć są tajemni-
cą. Dla chrześcijanina mają one ścisły związek 
z faktem odwrócenia się człowieka od Boga 
u zarania dziejów oraz wiążą się z cierpieniem 
i śmiercią Chrystusa dla zbawienia świata. 
Nasz szpital jest miejscem, gdzie w szczególny 
sposób można zetknąć się z tymi sytuacjami. 
Z racji przeżywanego tu cierpienia, choroby, 
starości i śmierci, szpital stanowi podatne 
miejsce i czas otwarcia się na duszpasterskie 
działanie – podkreśla. 
– W naszym szpitalu posługa kapelana jest 
szerokim duszpasterskim wyjściem naprze-
ciw problemom chorych, ich rodzin oraz per-
sonelu szpitalnego i Służby Zdrowia. Jednak-
że nie ogranicza się jedynie do wymiaru reli-
gijnego – dodaje. – Niejednokrotnie stajemy 
się łącznikiem między administracją szpitala, 
a jego personelem i pacjentami. Jest nawią-
zana ścisła współpraca z Komendą Szpitala 
oraz personelem medycznym – powiedział 
ks. Krawczyk.

Do najważniejszych zasad lekarskich zalicza 
się dbanie o zdrowie i dobro pacjenta. Ta 
sama zasada tyczy się także „duchowego le-
karza”, jakim jest kapelan szpitala. Codzienna 
obecność w szpitalu daje pacjentom nie tyl-
ko możliwość uczestnictwa w Eucharystii czy 
przyjęcia sakramentów. Jest to również czas 
na osobiste spotkanie i rozmowę. Te rozmowy 
i spotkania mają miejsce w czasie „obchodu”, 
podczas którego udzielana jest Komunia św., 
jest też chwila na rozmowę. „Ciężej chorym, 
którzy o to proszą i osobom nieprzytomnym, 
czy w śpiączce farmakologicznej, na prośbę 
rodziny udzielany jest sakrament namaszcze-
nia chorych” – podkreśla ks. kapelan.
Niestety wielu przebywających w szpitalu pa-
cjentów zdana jest tylko na siebie, a jedyną 
odwiedzającą ich „rodzinę” stanowi personel 
medyczny lub ksiądz kapelan. I to do nich 
w szczególny sposób należy zapewnienie cho-
rym poczucia bezpieczeństwa i wyeliminowa-
nie pojawiających się obaw. 
– Staramy się zapewniać także opiekę przez 
nieustanną gotowość i otwartość, przeby-
wanie nie „obok” pacjenta, lecz bycie „z” 
nim. Chory może liczyć na poczucie akcep-
tacji i sensu życia, a w razie jego zagrożenia 
był przygotowany na dobrą i godną śmierć 
– mówi ks. Krawczyk.
W wojskowym bydgoskim szpitalu do ks. ka-
pelana mają dostęp wszyscy pacjenci. W cza-
sie „obchodu” proponuje on wierzącym jak 
i niewierzącym duchową posługę. Wszyscy 
chorzy zgodnie z życzeniem, mogą powiado-
mić go o swojej obecności i potrzebach, pro-
sząc personel medyczny o przekazanie takiej 
wiadomości.
– Wśród pacjentów szpitala są ofiary wojny 
i działań zbrojnych Wojska Polskiego w ra-
mach zagranicznych misji. Do pierwszej zali-
czają się żołnierze, którzy odnieśli obrażenia 
fizyczne z powodu wybuchu min i postrzałów, 
albo po wypadkach losowych, drugą katego-
rią stanowią żołnierze, którzy z powodu po-
bytu w szczególnie trudnych psychicznie wa-
runkach zostali dotknięci traumą stresu bojo-
wego podczas misji, albo po pewnym czasie. 

Szpital okiem kapelana
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ funkcjonuje w Bydgoszczy 
już od 27 lat. W tym czasie stał się istotnym ogniwem Służby Zdrowia, zarówno 
na terenie Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, jak i całego kraju. 
Dzięki oryginalnym pomysłom oraz wyjątkowym umiejętnościom oceny zacho-
wania się rynku medycznego, a także wielu znaczącym kontaktom kadry kierow-
niczej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w ostatnich latach rok 
rocznie plasuje się w czołówce najlepszych szpitali w kraju. Potwierdza to wiele 
rankingów, a przede wszystkim uznanie wśród pacjentów, którzy mimo długie-
go oczekiwania na przyjęcie do szpitala wybierają tę placówkę. 

Ze szczególną troską opieką duszpasterską 
w szpitalu obejmuje się żołnierzy z misji 
w Afganistanie – powiedział ks. Krawczyk. 
Duszpasterstwo chorych wymaga od ks. ka-
pelana oprócz ogromnej odporności psychicz-
nej, pogłębionej świadomości życia chrześci-
jańskiego oraz oddania i cierpliwości, specjal-
nie dużo czasu – przybywa on do szpitala na 
każde uzasadnione wezwanie chorego lub 
personelu medycznego; tak, więc czas posługi 
kapelana nie jest normowany. Dyspozycyjność 
to 24 godzinny dyżur pełniony przez 7 dni 
w tygodniu.
– Nasze «obchodzenie» szpitala z propozycją 
posługi, choćby rozmowy duszpasterskiej, 
sprzyja indywidualnym spotkaniom z wie-
rzącymi i niewierzącymi. Ów interpersonalny 
kontakt jest bardzo istotnym momentem, 
rozpoczynającym duchowy proces wzrostu 
w wierze, albo nawiązania kontaktu na zasa-
dzie ludzkiego wsparcia, czy też tylko wysłu-
chania jego problemów. Pozytywny wymiar 
podjętej wewnętrznej pracy uwyraźnia się 
w przyjmowanych sakramentach Kościoła, 
które są widzialnym skutkiem działania szafa-
rza łask Chrystusa – dodał.
Ks. Krawczyk wyjaśnia, że w szczególnych 
przypadkach, gdy osoba znajduje się w za-
grożeniu życia i nie ma kontaktu z rodziną 
oraz wyraźnego zastrzeżenia, udzielany jest 
sakrament chorych na zasadzie domniemania, 
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Miejscem, wokół którego koncentruje się 
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szpitalna pw. MB Częstochowskiej, która jest 
stałym miejscem prowadzenia duszpaster-
stwa szpitalnego przez sprawowanie Eucha-
rystii oraz innych sakramentów. Wspólnotowa 
modlitwa w kaplicy pod przewodnictwem ka-
pelana jest kolejnym liturgicznym działaniem 
Kościoła dla zbierających się tu lżej chorych jak 
i personelu szpitala. Codziennie, sprawowana 
jest tu Msza święta o godz. 16.00, w intencji 
chorych, z prośbą o łaskę szczęśliwej operacji, 
wyzdrowienia lub o wieczne zbawienie, jak 
też w intencjach dziękczynnych za powrót do 
zdrowia. Przed każdą Mszą św. kapelan pełni 
posługę spowiedzi w konfesjonale. W dzień 
powszedni uczestniczy w niej około 15-25 
wiernych, a w niedzielę około 60-100 wier-
nych. Około 10 pacjentów dziennie przyjmuje 
sakrament namaszczenia chorych i do 15 osób 
korzysta z sakramentu pokuty. W ubiegłym 
roku sakrament namaszczenia chorych przyję-
ło 844 wiernych – powiedział ks. Krawczyk.
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– Honorowe krwiodawstwo to poświęcenie 
i oddanie siebie innym – mówi ks. płk Zenon 
Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia i dusz-
pasterz Honorowych Dawców Krwi. Oddałem 
już prawie 50 litrów krwi. Staram się robić to 
regularnie od 1978 roku i za każdym razem 
czuję wielką radość w sercu, że być może 
udało mi się uratować kolejne ludzkie życie. 
Zdaniem kapelana honorowe krwiodawstwo 
to „jedna z dróg realizacji tego największego 
przykazania miłości Boga i bliźniego”. 
Statystyki Narodowego Centrum Krwi poka-
zują, że aby operacje w szpitalach mogły być 
planowo wykonywane, a ofiary nagłych wy-
padków i klęsk żywiołowych ratowani – liczba 
stałych dawców w Polsce powinna wzrosnąć 
o 30%. Problem ten dotyka nie tylko Polskę, 
ale i inne kraje na świecie. W niektórych pań-
stwach, problem jest jeszcze poważniejszy bo 
brakuje stałych honorowych krwiodawców, 
a rozprzestrzenione są w społeczeństwie cho-
roby i zakażenia związane z płynami ustrojo-
wymi np. wirusem HIV.

Pomimo prób naukowcom nie udało się do tej 
pory stworzyć pełnowartościowego substytutu 
krwi. Niektórzy uważają, że taka krew byłaby 
spełnieniem marzeń medycyny. Dotychczaso-
we badania kończyły się niepowodzeniami, 
a produkty wytworzone w laboratoriach, mimo 
początkowo dobrych rokowań, okazywały się 

albo zbyt mało efektywne 
lub wręcz trujące. Sztuczna 
krew, nie może być gorsza, 
a jeśli miałaby też stać się 
lekarstwem to powinna prze-
nosić tlen i substancje od-
żywcze tak dobrze lub nawet 
lepiej niż ludzka. Musiałaby również być dla or-
ganizmu obojętna immunologicznie i pozosta-
wać bezpieczną dla chorego. Jak widać szereg 
warunków znacznie komplikuje wyproduko-
wanie krwi. Ostatnio pojawiają się informacje 
o postępie w pracach nad sztuczną krwią, ale 
perspektywa badań jest raczej długa, dlatego 
jedyną metodą pozyskania jest donacja daw-
ców. Pacjenci, przewlekle chorzy, ofiary wy-
padków i klęsk żywiołowych nadal uzależnieni 
będą od ofiarności drugiego człowieka. A krwi 
potrzeba bardzo dużo. Na przykład podczas 
przeszczepu wątroby zapotrzebowanie wynosi 
od sześciu do ośmiu litrów krwi, a każdy z ho-
norowych krwiodawców może jednorazowo 
oddać „aż” i „tylko” 450 mililitrów. Ważną rolę 

w zapewnianiu krwi pełniło nie-
gdyś wojsko, kiedy poborowi 
oddawali masowo krew, jednak 
po uzawodowieniu armii licz-
ba wojskowych krwiodawców 
znacznie się skurczyła.
W upowszechnianiu idei hono-
rowego krwiodawstwa pomóc 
może świadomość pewnej wza-
jemności – podkreśla ks. Surma 
– Krwi potrzebują wszyscy, dziś 
ja dzielę się nią z potrzebują-
cym, jutro on może podzielić 
się nią ze mną. 
Ks. Surma wyjaśnia jakie warun-
ki trzeba spełnić, żeby móc od-
dać krew. – Krew może oddać 
osoba od 18 do 65 roku życia, 
oczywiście należy być zdrowym 
i posiadać ze sobą dowód toż-
samości. Dawca powinien być 
po śniadaniu. Zazwyczaj koja-
rzymy szpital i ambulatorium 
z tym, że musimy być na czczo, 
w tym wypadku odwrotnie, 
należy zjeść lekkie śniadanie. 
Ważne jest by dzień wcześniej 
i w dniu pobrania krwi wypić 
po litrze wody, żeby dobrze na-
wodnić organizm. Oczywiście 
zakazany jest w tym czasie jaki-
kolwiek alkohol. Lekarz pobiera 
krew z palca i poddana bada-

niom. Mierzony jest poziom hemoglobiny i je-
żeli jej poziom jest wystarczający to znaczy, że 
organizm jest zdrowy a krew zdatna do pobra-
nia. Przed donacją wypełniana jest ankieta na 
temat przebytych wcześniej chorób. Jeśli ktoś 
na przykład przechodził żółtaczkę, malarię ten 
do końca życia krwi oddawać już nie może. 

Podaruj kroplę miłości
Caritas rozpoczęła nową kampanię społeczną „Podaruj Kroplę 
Miłości”, której celem jest zachęcenie do honorowego krwiodaw-
stwa w Polsce. Motywem zorganizowania kampanii jest XX Świa-
towy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego.  

Krew nie będzie pobrana także w momencie 
kiedy od ostatniej operacji minęło mniej niż 
pół roku. W ankiecie należy także podać jakie 
leki są lub były przyjmowane. Nie należy baga-
telizować wpływu żadnego z nich np. dotyczą-
cego przyjmowania leków obniżających ciśnie-
nie krwi, czy środków uspokajających. Trzeba 
pamiętać o przyświecającej krwiodawcom za-
sadzie, że „lek, który pomaga Tobie – dawcy, 
może zaszkodzić biorcy Twojej krwi”.
Krew pobierana jest w specjalnym pomiesz-
czeniu i jest zabiegiem nie obarczonym prak-
tycznie żadnym ryzykiem zakażenia, dzięki 
stosowaniu wyłącznie sprzętu jednorazowe-
go użytku. Samo pobieranie krwi trwa około 
10 minut. Po oddaniu krwi otrzymuje się 
posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal 
(może to być np. 8 tabliczek czekolady), zwol-
nienie z pracy w dniu oddania krwi i legityma-
cję Honorowego Dawcy Krwi. Cała procedura 
choć prosta musi być wypełniona w całości. 
Czasem z powodu niedopełnienia formalno-
ści, np. brak dowodu osobistego, na szlachet-
nych intencjach się kończy. Dlatego warto 
dobrze się do tego przygotować, by nie być 
zaskoczonym.
Ordynariat Polowy włącza się w akcję Caritas 
nie tylko poprzez propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa, ale i poprzez aktywne or-
ganizowanie akcji pobierania krwi. W tym roku, 
w kościele garnizonowym w Bydgoszczy odby-
ło się jubileuszowe, XV spotkanie opłatkowe 
krwiodawców, które poprzedziła Msza św. pod 
przewodnictwem ordynariusza wojskowego. 
Przed kościołem stanął ambulans Wojskowe-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Warszawy, w którym można było oddać 
krew. – Ludzie w mundurach oddają krew tak 
jak całe społeczeństwo. W skali całego kraju 
rocznie jest to od dwudziestu do trzydziestu 
tysięcy jednostek donacji – powiedziała Han-
na Wojnerowicz-Małecka, zastępca dyrektora 
ds. medycznych Wojskowego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. Jednym z oddają-
cych krew był biskup Józef Guzdek. W sumie 
podczas akcji zebrano jej ponad 10 litrów. 
Niedawno krew oddawano również w parafii 
cywilnej w Klarysewie pod Warszawą, infor-
macja o tym wydarzeniu ukazała się na portalu 
ordynariat.pl.
W Światowy Dzień Chorego odbyła się pierw-
sza odsłona kampanii „Podaruj Kroplę Miło-
ści”. Kolejna będzie miała miejsce 24 marca 
z okazji „Narodowego Dnia Życia”. 

Krzysztof Stępkowski
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Jadwiga Smogorzewska, naczelna pielęgniarka Wojskowego In-
stytutu Medycznego 

Uwielbiam swoją pracę; lubię kontakt z ludźmi, a Medal Milito pro 
Christo, którym zostałam wyróżniona, był dla mnie takim zaszczy-
tem, że gdyby poproszono mnie o wypowiedź zaraz po otrzymaniu 
tego odznaczenia, chyba nie wiedziałabym co  powiedzieć. Jestem 
wdzięczna, wzruszona i naprawdę bardzo zaszczycona, bo jest to 
ogromne wyróżnienie. 
Współpracujemy z ks. płk. Markiem Kwiecińskim, kapelanem WIM, od 
samego początku. Myślę, że nasza współpraca  układa się dobrze, 
w każdej uroczystości staram się brać udział i cenię to sobię, bo jest to 

dla mnie  troszkę inne doświadczenie pośród codziennych obowiązków szpitalnych. 
Przekazałam swoim pracownikom, że traktuję ten medal jako wyróżnienie dla wszystkich 
pielęgniarek pracujących w Wojskowym Instytucie Medycznym.

oprac. at

dla mnie  troszk inne do

Prof. dr hab. n. med. płk w st. spocz. Włodzisław Kuliński

W związku z otrzymaniem z rąk Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka Medalu 
„Milito pro Christo” serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji za to odznaczenie. Traktuję je jako 
wyróżnienie dla całego mojego zespołu Kliniki; pielęgniarek, fizjoterapeutów, lekarzy. Nasza 
zespołowa praca, niekiedy kilku, a nawet kilkunastomiesięczna z tak ciężko poszkodowanymi 
chorymi owocuje tym, że przywracamy ich życiu. Pacjenci wracają do społeczeństwa, rodziny, 
pracy, służby. 
W tym miejscu, Wasza Ekscelencjo, składam serdeczne podziękowanie z ust całego  zespołu 
Kliniki Rehabilitacji naszego szpitala. 

Jednym z naszych pacjentów, przed 
ponad dwudziestu laty, był żołnierz 
zawodowy gen. Henryk Szumski, któ-
ry w czasie podróży służbowej doznał 
schorzenia, które wykluczyło go na 
okres roku i ośmiu miesięcy z pracy, ze 
służby wojskowej. Nasza usilna praca 
przez ten długi okres czasu, zdetermi-
nowanie całego zespołu zaowocowa-
ło tym, że wówczas 47-letni pacjent, 
tak ciężko dotknięty przez schorzenie, 
powrócił do pracy, służby i to jest pięk-
ne, że nasza praca owocuje tak wspa-
niałymi efektami. 

oprac. at

Dzień Chorego w Wojskowym Instytucie Medycznym
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Określa się ich mianem: „zakonnicy”. Często 
kojarzą nam się z długimi habitami, różań-
cem w ręku i zimnymi murami klasztoru. 
Jednak wcale nie ubiór ani nawet ilość wy-
powiadanych modlitw stanowi prawdziwą 
istotę życia konsekrowanego.
– Mówiąc o życiu konsekrowanym, trzeba 
zacząć od samej idei powołania człowieka 
– tłumaczy o. Mieczysław Sagan, członek 
zgromadzenia Misjonarzy Werbistów. – Każ-
de powołanie wskazuje na inny aspekt życia. 
Małżeństwo jest obrazem oblubieńczej mi-
łości Chrystusa do Kościoła. Życie zakonne 
to poświęcenie wszystkiego dla Boga, aby 
przez „sam na sam” z Nim odkrywać kim jest 
człowiek i do czego został stworzony.
Wielu z nas może zadziwiać fakt, w jaki spo-
sób znajdują się ludzie, którzy pragną po-
rzucić wszystko i oddać się na zawsze Temu, 
który ich powołuje.
– To łaska, specyficzne dotknięcie Pana Boga 
– wyjaśnia s. Maria ze Zgromadzenia 
Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur). 
– Osoba powołana po prostu czuje, że to 
jest jej droga i znajduje konkretne zgroma-
dzenie, w którym chce służyć. 
Tak było w przypadku młodej Francuzki 
Mathilde, która swoje powołanie zakonne 
pragnie realizować we Wspólnocie Chemin 
Neuf (Nowa Droga) zrzeszającej kapłanów, 
osoby konsekrowane i świeckie. 
– W którymś momencie stało się to dla mnie 
oczywiste że chcę zostać siostrą konsekro-
waną – opowiada Mathilde. – Studiowałam 
wtedy prawo i bardzo lubiłam moją uczel-
nię. Jednak ta decyzja dała mi niesamowitą 
radość.
Za murami klasztorów możemy spotkać wie-
lu utalentowanych, młodych ludzi. Musi więc 
być coś pociągającego w tym radykalnym sty-
lu życia, jakim jest życie konsekrowane.
– Myślę, że jest ono tak samo fascynujące, 
jak życie w świecie – mówi o. Mieczysław. 
– Wiele młodych  osób szuka czegoś więcej, 
ale nikt im nie pomógł odkryć, że to „coś”, 
to może być właśnie poświęcenie się Bogu. 
Ja bym chłopcom powiedział tak: jeśli lubisz 
szkołę survivalu, to życie zakonne na pewno 
ci się spodoba. A dziewczynom to chyba wy-
starczy stwierdzenie, że znam najwspanial-
szego Kochanka na świecie.
Mathilde jest zaskoczona faktem, że wiele 
jej marzeń spełniło się właśnie, gdy wybrała 
życie konsekrowane.
– Mogę podróżować, poznawać inne kultury 
i nowych ludzi – mówi. – Jestem Francuzką, 

– W rozwiązywaniu konfliktów możemy 
zobaczyć dwie płaszczyzny: ludzką i nad-
przyrodzoną – tłumaczy s. Alicja. – Ludzka 
płaszczyzna polega na dialogu, wyjaśnianiu 
i uzgadnianiu sprawy. Nadprzyrodzona zaś 
każe patrzeć na drugiego człowieka przez 
pryzmat wiary i miłości.
Niektórzy porównują wspólnotę zakonną do 
orkiestry, w której każdy instrument musi 
dostrajać się do innych, zachowując przy 
tym własną specyfikę.
– Trzeba podejmować stały wysiłek, by ko-
chać – komentuje s. Maria. – Tylko w ten 
sposób możemy trwać w jedności. Najważ-
niejsze to, by nie zamykać się na tę drugą 
stronę. Coś w sobie przepracować, przekro-
czyć i pójść dalej.
A co z tak zwanymi „radami ewangeliczny-
mi”, które zakonnicy ślubują podczas profe-
sji wieczystej? Na przykład posłuszeństwo. 
Trudno sobie wyobrazić, że przez całe życie 
trzeba być poddanym woli innych. 
– Posłuszeństwo dotyczy przede wszystkim 
misji, to znaczy tego, czym będzie dana sio-
stra służyć we wspólnocie – mówi s. Maria. 
– Bierze się tu pod uwagę zarówno jej zdol-
ności, predyspozycje, jak i specjalności wyni-
kające z jej wykształcenia, czy doświadcze-
nia. Decyzję zawsze poprzedza rozeznanie, 
potem dialog.
Wydaje się zatem, że posłuszeństwo nie ma 
nic wspólnego z przymusem.
– Oczywiście, że nikt nikogo do niczego nie 
zmusi – śmieje się o. Mieczysław. – Może je-
dynie 
coś zaproponować. Warto też pamiętać, że 
ta osoba „na górze” po to jest tam wyso-
ko, żeby widzieć pewne rzeczy wyraźniej 
i bardziej całościowo. Mogę więc zaufać jej 
osądowi.
Najwięcej kontrowersji zdaje się wzbudzać 
ślub czystości. 

a obecnie mieszkam w Budapeszcie. Dzięki 
temu wakacje spędzam w Polsce. Normalnie 
nie miałabym takiej okazji.
Dwudziestopięcioletni Marcin również zdaje 
się być urzeczony tą drogą życia. Najpierw 
swoich sił spróbował w jednym z Semina-
riów Duchowych. Teraz jego uwagę przykuli 
benedyktyni.
– Najbardziej pociąga mnie życie braterskie 
– tłumaczy. – We wspólnocie nie czuję się 
anonimowo.
Obecność braci lub sióstr pomaga stawić 
czoła trudom codzienności. Powołanie za-
konne nie jest bowiem tylko samotnym 
przebywaniem z Bogiem, ale także szkołą 
relacji.
– Dla nas czas życia wspólnotowego służy 
budowaniu więzów pomiędzy nami – opo-
wiada s. Alicja, karmelitanka. - Nie tylko mo-
dlimy się razem, ale mamy tak zwaną rekre-
ację, kiedy możemy porozmawiać, wzajem-
nie siebie wesprzeć lub po prostu ze sobą 
być. To nam daje radość.
Życie wspólnotowe bywa również okazją do 
świętowania.
– W naszym zgromadzeniu świętujemy 
imieniny każdej siostry, a także urodziny od 
osiemdziesiątego roku w wzwyż – śmieje się 
s. Maria. – Gromadzimy się razem, śpiewa-
my. Czasem też się wygłupiamy lub odgry-
wamy scenki. Raz nawet byłam przebrana 
za jednego z Trzech Króli. Miałam twarz wy-
smarowaną na czarno, a jako złoto niosłam 
pomarańcze.
W zgromadzeniach, w których pod jednym 
dachem mieszka wiele osób o odmiennej 
historii życia, kultury, współegzystowanie 
w zgodzie wcale nie wydaje się takie łatwe.
– Kłótnie zdarzają się często – przyznaje 
o. Mieczysław. – Wtedy ważne jest pamiętać, 
że ani ja nie jestem Chrystusem, ani ta osoba 
Nim nie jest, a tylko On jest Prawdą. 

Swoje święto obchodzą 2 lutego. Męż-
czyźni i kobiety. Młodzi i ci, którzy już 
wiele w swoim życiu przeszli. Niby zwy-
czajni, niczym się nie wyróżniający, a jed-
nak inni, radykalni w swoich postawach. 
Pewnego dnia Ktoś stanął im na drodze 
i zaprosił ich do niezwykłej przygody. 
Jest nią życie konsekrowane.

Nie taki zakon straszny...

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 k
s.

 p
łk

. K
rz

ys
zt

of
a 

W
yl

ęż
ka

2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego



9

– Już sama nie wiem, co  dzisiaj ludzi bardziej 
szokuje: czystość czy ubóstwo? – zastanawia 
się s. Maria. – Dla mnie ślub czystości jest 
mocno związany z miłością, która poszerza 
serce, by oddać się wyłącznie Bogu i „Jego 
sprawom” oraz by kochać wszystkich ludzi. 
Zawsze jednak istnieje ryzyko zakochania się 
w tej jednej osobie. 
– Jeśli będę zakonnikiem i się zakocham 
w kobiecie, to nic się nie stanie – mówi Mar-
cin. – Również gdybym był mężem, mogło-
by mi się to przytrafić. Najlepszą radą jest 
pozostanie wiernym swojemu pierwotnemu 
wyborowi. 
Ojciec Mieczysław otwarcie wyznaje:
– To prawda, że zdarza mi się tęsknić za dru-
gą osobą. Ale mogę zawsze przyjść do Boga. 
Nie jestem w tym sam. 
No i wreszcie trzeci ślub: ubóstwo.
– Ubóstwo rozumiem, jako wolność dla misji 
– mówi s. Maria. –- To również solidna praca, 
czy na zewnątrz, czy w domu. Nawet święty 
Paweł znalazł czas na pracę, mimo swojej 
działalności ewangelizacyjnej. 
Idea ubóstwa mocno wiąże się ze stylem 
życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich. 
W zgromadzeniach zakonnych członkowie 
pracujący na zewnątrz klasztoru oddają swo-
je pensje do wspólnej kasy. W ten sposób  
mogą z niej korzystać również ci, którzy zaj-
mują się domem. 
– Dla ułatwienia robimy budżet naszych 
wydatków. - opowiada s. Maria. – Jeśli cze-
goś potrzebuję, mówię o tym na spotkaniu 
wspólnoty. Ponieważ taka prośba wcale nie 
jest łatwa, nie zdarza mi się prosić o błahost-
ki – śmieje się.
Znaczenie ubóstwa nie ogranicza się jednak 
tylko do finansów. To szczególny znak dla 
dzisiejszego świata, że wartość człowieka 
nie ma nic wspólnego z ilością dóbr mate-
rialnych i jego sukcesów.
– Ja bym ubóstwo streścił słowami św. Paw-
ła: „jakby ubodzy, a jednak  wzbogacający 
wielu, nie mający nic, a posiadający wszyst-
ko” – tłumaczy o. Mieczysław. – Często dzi-
siaj zapominamy, że istotę życia człowieka 
nie stanowi „mieć”, ale „być”. 
Siostra Maria dodaje:
– Ubóstwo to dzielenie się wszelkim bogac-

twem intelektualnym, twórczym, 
kulturowym, czyli właściwie tym, 
kim się jest.
Czy jednak w dzisiejszym świe-
cie goniącym za wygodą, przy-
jemnością i dobrobytem istnieje 
miejsce dla osób pragnących żyć 
ideami rad ewangelicznych? 
– Jeśli życie konsekrowane jest 
dziś niepotrzebne, to pewnie za-
niknie, ale myślę, że tak się nie 
stanie – mówi s. Maria. – Wierzę, 
że  ma ono w sobie coś profetycz-
nego. Przypomina nam o tym, 
że nasza egzystencja na ziemi 
jest krucha i nie kończy się tutaj. 
My osoby zakonne jesteśmy jak 
drogowskazy na autostradzie: 
nie zatrzymuj się tu tak bardzo, 
bo jesteś powołany, by pójść 
dalej.  
– Myślę, ze ludzie często nie 
wiedzą, co jest dla nich dobre 
– dodaje Marcin. – Pan Bóg ich 
woła, ale oni myślą, że sława, 
pieniądze, władza przyniosą im 
szczęście. Ale potem okazuje się, 
że jest tylko pustka.
Wydaje się więc, że szczęście 
wcale nie ma nic wspólnego z na- 
szym statusem społecznym ani 
z tym, co posiadamy skoro istnieją osoby, któ-
re znalazły spełnienie za murami klasztoru.
– Trzeba pamiętać, że zakon to nie same tru-
dy i cierpienie – mówi s. Maria. – W moim 
zgromadzeniu znalazłam wielu niesamowi-
tych przyjaciół, którzy mnie wspierali i do-
dawali odwagi.
Jak jednak poradzić sobie z lękiem przed 
zdecydowaniem się na życie zakonne?
– Dzisiaj w społeczeństwie zauważa się ten-
dencję do unikania odpowiedzialności za 
własne życie, zwlekanie z podejmowaniem 
decyzji – stwierdza s. Alicja. – Jeśli ktoś sły-
szy głos powołania, powinien zaufać Bogu, 
że skoro On go wzywa, to da mu też siły 
do odpowiedzenia na to wezwanie. Jednak 
musi uczynić ten pierwszy krok i spróbować. 
Inaczej nigdy się nie przekona, czy życie kon-
sekrowane jest dla niego.

Decyzja o podjęciu życia zakonnego powin-
na być dobrze rozważona. Często bowiem 
możemy mieć pokusę ucieczki od codzien-
nych kłopotów i schowania się za klasztorną 
bramą.
– Klauzura nie ma nic wspólnego z ucieczką 
od świata – tłumaczy s. Alicja – My karme-
litanki, mimo że żyjemy w odosobnieniu, 
napotykamy różne problemy, na przykład 
w naszych siostrzanych relacjach, bądź mu-
simy stawić czoło tym problemom, które no-
simy w sobie. Od trudów życia nie da się po 
prostu uciec.
– Życie konsekrowane nie jest dla każdego 
– stwierdza s. Maria. – Bez powołania tu się 
nie wytrzyma. Trzeba sobie postawić pyta-
nie, czego się szuka w klasztorze: azylu, czy 
tego, by być sercem, ustami i rękami Boga? 
Jeśli jednak ktoś czuje wezwanie Boże, niech 
się modli. Pan da mu wystarczającą ilość siły 
i łaski.
To, co możemy usłyszeć na modlitwie może 
nas zaskoczyć, ale również na zawsze zmie-
nić nasze życie. Okazuje się nawet, że powo-
łanie często wiąże się z naszymi głębokimi 
tęsknotami i pragnieniami. 
– Jako dziecko lubiłem ryzyko, podróże 
i książki przygodowe – zwierza się o. Mieczy-
sław. – Dziś jestem misjonarzem i nie dość, 
że podróżuję, to przeżywam najwspanialszą 
przygodę swojego życia: trwanie w bliskości 
z Bogiem. 
Najważniejsze jednak to zawierzyć swoje 
życie Bogu. Tylko tak można być wolnym w 
wyborze i pozbyć się lęku przed podjęciem 
decyzji.
– Pan Bóg wie, co dać konkretnemu czło-
wiekowi, by był szczęśliwy – mówi s. Maria. 
– Dlatego można Mu zaufać.
 

Karolina KwaśniewskaFo
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Wydawnictwo 
Muzyczne Cari- 

tas Wojskowej, przy współpracy z 
rodziną Anny German, wydało dwu-
płytowy album CD zatytułowany 
„Anna German – wspomnienie”. Al-
bum zawiera piękne piosenki i bar-
dzo ciekawe wspomnienia. Wspa-
niała i popularna artystka, niestety 
przedwcześnie zmarła w 1982 r., 
w lutym ukończyłaby 76 lat. 

Przypomnijmy – Anna Wiktoria German, uro-
dziła się 14 lutego 1936 r. w Urgenczu w Uz-
bekistanie. W 1946 przyjechała do Polski wraz 
z babcią i mamą. 
W czasie studiów na Uniwersytecie we 
Wrocławiu zadebiutowała jako piosenkarka 
w „Podwieczorku przy mikrofonie” i w te-
atrze studenckim Kalambur. 23 stycznia 
1962 uzyskała tytuł magistra geologii, a za- 

Album płytowy
„Anna German – wspomnienie”

raz potem zdała egzamin uprawniający 
ją do wykonywania zawodu piosenkarki. 
W 1963 roku wystąpiła na Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie 
zdobyła II nagrodę.  Od tej pory wielokrot-
nie była nagradzana na festiwalach polskich 
i zagranicznych. W 1964 roku zdobyła pięć 
nagród dla siebie i autorów piosenki „Tańczą-
ce Eurydyki” na Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. W tym samym roku w ZSRR na-
grała swoją pierwszą płytę „Anna German”. 
W czasie 20-letniej kariery wydała wiele płyt 
studyjnych. Śpiewała w siedmiu językach. 
Koncertowała w USA, Kanadzie, Australii, 
Szwajcarii, ZSRR, NRD, RFN, Mongolii i na 
Węgrzech. Reprezentowała polską piosen-
kę m.in. na Festiwalu Piosenki w Ostendzie 
(1965), na MIDEM w Cannes (1967), Braty-
sławskiej Lirze oraz na festiwalach piosenki 
w Neapolu i San Remo. 28 sierpnia 1967 
roku przeżyła ciężki wypadek samochodowy 

na Autostradzie Słońca we Włoszech. W cza-
sie rekonwalescencji napisała biograficzną 
książkę „Wróć do Sorrento”.
Po długiej i trudnej rehabilitacji w 1970 r. 
powróciła  na estradę. O Annie German zre-
alizowano wiele filmów biograficznych i do-
kumentalnych. Jej ostatnie recitale odbyły 
się jesienią 1980 roku w Teatrze Żydowskim 
w Warszawie. W tym samym roku za osią-
gnięcia artystyczne została odznaczona Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Zagrała w filmach: „Krajobraz po bi-
twie” (reż. A. Wajda), komedii muzycznej 
„Marynarska przygoda” (reż. Z. Aleksandro-
wicz-Dybowska), „Wyspy szczęśliwe” (reż. 
J. Laskowski).
Największymi jej przebojami były: „Tańczą-
ce Eurdyki”, „Zakwitnę różą”, „Być może”, 
„Człowieczy los” i „Wróć do Sorrento”.
Uchwałą Prezydenta miasta, amfiteatr w Zie-
lonej Górze nazwano jej imieniem. Od 2000 

– Św. Wincenty Pallotti łączył miłość Boga 
z miłością bliźniego. Wiedział, że dzieła mi-
łosierdzia powinny wyprzedzać nawoływa-
nie do miłowania Boga i bliźniego, wszak 
słowa tylko pouczają, zaś przykład pociąga 
– mówił w homilii bp Guzdek. Ordynariusz 
wojskowy przypomniał drogę życiową za-
łożyciela 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 zo-
bowiązywało do „nieustannego pogłębiania 
osobistej zażyłości z Bogiem, poprzez modli-
twę i post”. – On mógł dokonywać tak wiel-
kich dzieł dlatego, że nie głosił siebie i nie czy-
nił niczego jedynie swoją mocą – podkreślił.
Życzył siostrom pallotynkom „świeżości wia-
ry”. – Niech św. Założyciel raduje się licznymi 
zastępami tych, których Bóg będzie mógł 
posyłać z Dobrą Nowiną. Niech wasza wiara 
staje się świadectwem dla tych, których spo-
tykacie w Kościele, albo jeszcze na drogach 
świata – powiedział.
Mszę św. z biskupem Guzdkiem koncele-
browali ks. płk January Wątroba, ks. płk Ro-

– Czas jest drogocenny, krótki, niepowtarzalny. Czyńmy więc wszystko, 
wszystko – jeżeli to możliwe – nieskończenie wiele – przypomniał słowa 
św. Wincentego Pallotiego 23 stycznia podczas Mszy św. w katedrze po-
lowej, bp Józef Guzdek. Eucharystią pod przewodnictwem ordynariusza 
wojskowego posługujące w katedrze siostry pallotynki, uczciły założyciela 
swojego zgromadzenia. Rozpoczęty rok jest czasem przygotowań do jubi-
leuszu 50 lecia kanonizacji św. Wincentego Pallotiego.

Zachwycić się jego dziełem

bert Mokrzycki i ks. płk SG ZBigniew Kępa. 
Święty Wincenty Pallotti – urodził się w Rzy-
mie 21 kwietnia 1795 roku. Został ochrzczo-
ny następnego dnia po urodzeniu w Koście-
le św. Wawrzyńca in Damaso. Był trzecim 
z dziesięciorga dzieci. Jego ojciec, Piotr, był 
zamożnym kupcem posiadającym sklep. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej i gimna-
zjalnej Wincenty podjął studia filozofii a na-
stępnie teologii na papieskim uniwersytecie 
„Sapienza” w Rzymie. Studia uwieńczył po-
dwójnym doktoratem. Święcenia kapłańskie 
Wincenty otrzymał w 1818 roku. Przez dzie-
sięć lat pełnił obowiązki wykładowcy na uni-
wersytecie „Sapienza”, był ojcem duchow-
nym we wyższych seminariach rzymskich. 
Przez pewien czas pełnił funkcję duszpaste-
rza wojskowego w Państwie Kościelnym.
W 1835 roku założył Zjednoczone Apostolstwo 
Katolickie. Na jego czele postawił założoną 
przez siebie wspólnotę zakonną - Stowarzy-
szenie Apostolatu Katolickiego (SAC), która 
nazwana została Pallotynami. Założył także 
żeńską rodzinę zakonną, zwaną pallotynkami. 
Święty Wincenty zmarł 22 stycznia 1850 roku.
Siostry ze zgromadzenia pallotynek zajmują 
się m. in. katechizacją w szkołach, posługą w 
szpitalach i hospicjach, prowadzą grupy apo-

stolskie dla dzieci i młodzieży (Wspólnoty Wie-
czornikowe i Mali Apostołowie). Szczególnym 
zadaniem zgromadzenia jest praca misyjna. 
Siostry pallotynki pracują w Rwandzie, Zairze, 
Kamerunie i Tanzanii. Od niedawna podjęły 
również dzieło ponownej ewangelizacji na 
Ukrainie, Białorusi i na Syberii.

Siostry pallotynki posługują także w kate-
drze polowej, ich zadaniem jest m.in. troska 
o wystrój katedry polowej WP, utrzymanie 
rezydencji biskupiej, praca w kancelarii ka-
tedralnej. Na co dzień służą nie tylko swoją 
pracą, ale życzliwością i uśmiechem.
W związku z obchodami roku jubileuszu ka-
nonizacji, po pallotyńskich ośrodkach będzie 
peregrynować krzyż-relikwia, który został 
złożony w grobie św. Wincentego Pallottie-
go, a następnie wyjęty w czasie jego ekshu-
macji w toku procesu beatyfikacyjnego. Re-
likwie przekazała Zjednoczeniu Apostolstwa 
Katolickiego w Polsce przełożona generalna 
sióstr pallotynek, siostra Izabela Świerad.
Rok Jubileuszowy z okazji 50. rocznicy kano-
nizacji św. Wincentego Pallottiego zakończy 
się 20 stycznia 2013 r. w bazylice prymasow-
skiej w Gnieźnie.

Krzysztof Stępkowski

50-lecie kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

Fo
t. 

ks
. p

łk
 Z

bi
gn

ie
w

 K
ęp

a



Warto pomyœleæ

11

Niebanalne
życiorysy

Urodził się 14 kwietnia 
1902 roku w Rutce w po-
wiecie Sokółka jako syn 
Stefana i Emilii z Olcha-
nowskich.

Uczęszczał do Gimnazjum w Białymstoku, 
gdzie w 1919 roku zdał egzamin maturalny. 
Od 7 października 1918 roku działał w Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Był kurierem na tere-
nie województwa białostockiego. Uczestniczył 
w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 
roku. 23 marca 1919 roku wstąpił do Armii 
Ochotniczej Sprzymierzonej generała Stanisła-
wa Bułak-Bałachowicza. Brał udział w walkach 
z bolszewikami na Wołyniu i w wyprawie na 
Kijów. 10 kwietnia 1921 roku został zwolniony 
do rezerwy.
W tym samym roku wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Wilnie. W 1923 roku przeniósł 
się do Seminarium Duchownego w Łucku. 
11 czerwca 1927 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie i został wikariuszem w Szumsku 
w diecezji łuckiej. Od 1928 roku był admini-
stratorem parafii w Kątach w powiecie krze-
mienieckim. Wybudował kościół oraz Dom 
Stowarzyszenia Młodzieży i założył agencję 
pocztową. W 1929 roku został administrato-
rem parafii w Ratnie koło Kowla. W następnym 
roku mianowano go wikariuszem w Kowlu, 
delegowanym do budowy Kościoła Pomnika 
w tym mieście. W 1930 roku założył Legię Po-
wstańców Wołyńskich, skupiającą obrońców 

Wołynia, której został prezesem. W 1931 roku 
mianowano go wikariuszem w parafii katedral-
nej w Łucku. 1 stycznia 1932 roku powołany 
do służby w Wojsku Polskim i mianowany pro-
boszczem parafii wojskowej Matki Bożej Królo-
wej Polski w Łucku oraz kapelanem garnizonu 
Łuck. Był inicjatorem przebudowy kościoła gar-
nizonowego w Łucku.
1 września 1939 roku otrzymał nominację na 
proboszcza 11 Karpackiej Dywizji Piechoty 
wchodzącej w skład Armii „Karpaty”. Uczest-
niczył we wszystkich walkach dywizji. W wal-
kach pod Sądową Wisznią w lasach janowskich 
został ranny.
„Dnia 11 IX 39 r., jadąc grzebać zabitych żoł-
nierzy 11 DP zostaje ostrzelany przez Niemców 
z obu stron drogi. Nie zważając na niebezpie-
czeństwo przebija się odważnie przez ogień 
i ofiarnie spełnia swój obowiązek duszpa-
sterski, po czym bierze udział bezpośrednio 
w walce pod Birczą, zagrzewając osobistym 
przykładem żołnierzy do wytrwania. W czasie 
walk pod Sadową Wisznią i w lasach janow-
skich, w morderczym ogniu artylerii nieprzy-
jaciela i jego bombowców, opatruje rannych, 
spowiada i udziela im absolucji. Jest przy tym 
kontuzjowany. W boju pod Lelóchówką dn. 
18 IX 39 r. zbiera grupkę strzelców i na cze-
le tej grupy naciera na wieś, dając przykład 
prawdziwej odwagi żołnierskiej. W czasie walk 
w lasach brzuchowskich i pod Hołoskiem po-
nownie daje dowody męstwa i ofiarności, wy-

Ks. Walerian Święcicki, kapłan diecezji łuckiej, 
proboszcz 11 Dywizji Piechoty i 2 Dywizji Strzelców Pieszych

ciągając i opatrując rannych; często – bardzo 
silnym ogniu karabinów maszynowych i arty-
lerii”. Za te czyny został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari V klasy numer 12012.
Po zakończeniu walk przedostał się do Ru-
munii, a następnie Francji. 15 listopada 1939 
roku został proboszczem 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych. 3 maja 1940 roku awansowano go 
na stopień starszego kapelan. Wziął udział 
w kampanii francuskiej 1940 roku. 20 czerwca 
1940 roku wraz z dywizją przekroczył granicę 
szwajcarską i został internowany. 30 czerwca 
1940 roku mianowano go naczelnym kape-
lanem polskim w Szwajcarii, używał tytułu 
„Dziekan Kapelanów Polskich w Szwajcarii”. 
Zorganizował posługę duszpasterską dla blisko 
stu obozów, kierował referatem akcji katolic-
ko-społecznej i referatem grobów żołnierskich. 
Podczas pięciu lat internowania wydał w dru-
karni katolickiej we Fryburgu 36 książek oraz 
modlitewniki, śpiewniki i kalendarze.
Po zakończeniu wojny wrócił do Polski. 
19 grudnia 1945 roku wstąpił do ludowego 
Wojska Polskiego. 22 lutego 1946 roku został 
mianowany dziekanem Dowództwa Okręgu 
Wojskowego nr V w Krakowie.
Zmarł 30 września 1946 roku w szpitalu im. 
Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem Dzie-
sięciolecia Odzyskania Niepodległości i Krzy- 
żem Wołynia.                     Bogusław Szwedo

roku odbywają się w nim doroczne koncerty 
poświęcone twórczości Anny German.
Poeta Jerzy Ficowski określał Annę German 
mianem: „największy Elf na świecie”. Artystka 
była obdarzona niepowtarzalnym wibrującym 
głosem, Jej piosenki nadal wzruszają kolejne 
pokolenia słuchaczy zarówno w Polsce, jak 
i w Europie.
Anna German była wyjątkową piosenkarką o 
słowiczym głosie, była też wyjątkowym zja-
wiskiem artystycznym. Wielbiciele jej głosu 
pisali: 
[…]człowiek ma wrażenie, że artystka buduje 
głosem świątynię. Słuchając, bierzemy udział 
w tej budowie. Anna German – liryczno-ko-
loraturowy sopran niecodziennego, prze-
źroczystego, wysokiego tembru. Unikalny 
sposób śpiewania sprawia wrażenie lekkości 
brzmienia zarówno niskich jak i wysokich nut.  
Bliskie sercu Anny German były także pio-
senki  patriotyczne i żołnierskie. Wiele z nich 
jest do dziś  szlagierami m.in.: Pieśń o kraju, 
Chłopcy malowani, Człowieczy los, Być może, 
Noc nad Mekongiem, Bieszczadzki świt. Wy-
konywała je pełnym głosem i z wielkim uczu-
ciem. Wielokrotnie koncertowała i nagrywała 
z Centralną Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska 

Polskiego pod dyr. Bolesława Szulii. Podczas 
realizacji dokumentalnego filmu pt: Marynar-
ka to męska przygoda wykonała piękny utwór  
Powracające słowa.  Za piosenkę O czym Bał-
tyk opowiada w 1979 roku otrzymała Złoty 
Pierścień na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu. Tworzyła i wykonywała także 
pieśni religijne. Na koncercie muzyki religijnej 
w Łodzi w 1972 roku wykonała piękną pieśń 
– modlitwę do Stwórcy pt: Są jeszcze sprawy 
inne własnej kompozycji do słów Aliny No-
wak. Pod koniec swojego życia skomponowa-
ła muzykę do Hymnu o miłości z I Listu Św. 
Pawła do Koryntian oraz do modlitwy Ojcze 
nasz. Artystka obdarowywała wielkim uczu-
ciem swoich najbliższych. Była piękną, deli-
katną i niezwykle skromną kobietą, wrażliwą 
na potrzeby innych. Wielką radość sprawiało 
Jej obdarowywanie potrzebujących. 
Anna German wpisując się w ideę działalności 
Caritas, uwrażliwia nas na potrzeby bliźnich. 
Album stał się cegiełką w działalności Caritas 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Cał-
kowity dochód ze sprzedaży płyt przeznacza-
ny jest wyłącznie na cele charytatywne.
W ostatnich chwilach życia Annie German 
towarzyszył wielki poeta ks. Jan Twardowski. 

Została pochowana na cmentarzu ewangelic-
ko-augsburskim w Warszawie. Na płycie na-
grobnej jest napis: Pan jest pasterzem moim. 

„Anna German – wspomnienie” to album 
2-płytowy, w którym zebrano nie tylko wy-
jątkowo piękne, najbardziej lubiane utwory 
piosenkarki, ale także Jej osobiste wypowie-
dzi. Są to fragmenty wywiadów, wypowiedzi 
Anny German i bliskich Jej osób, z których 
poznajemy historię życia Artystki, jej drogę 
artystyczną, przemyślenia.
Wypowiedzi pochodzą z archiwalnych nagrań 
Polskiego Radia, zbiorów rodzinnych i prywat-
nych oraz wywiadu z mężem artystki.
Na płytach nagrane są piękne, znane szlagiery 
m.in. Funiculi, funicula, Malaguena, Dziękuję, 
mamo, Torna a Surriento, Człowieczy los, San-
ta Lucia Luntana, Tańczące Eurydyki, Non ho 
l’eta, A jeżeli mnie pokochasz, Noc nad Me-
kongiem, Zielone wzgórza, Jesienny zmierzch, 
Jest taka droga. Łącznie 25 piosenek.
Album płytowy można nabyć w dobrych skle-
pach muzycznych.

Adam Buszko
e-mail:ordynariat_polowy@caritas.pl
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Mimo różnic wieku, płci, pokoleń, kondycji fi-
zycznej, okoliczności historycznych, w jakich 
przyszło im żyć, łączyło ich doświadczenie 
największej wolności wewnętrznej. To tajem-
nica ich świętości. Tak się wyzwolić z siebie, 
by zaufać do końca Bożemu prowadzeniu. 
Słowa modlitwy Pańskiej: „Bądź wola Twoja 
jako w niebie tak i na ziemi” (Fiat voluntas 
Tua) to ich życiowy program, manifest walki 
o najwyższą stawkę…
15 lutego 2010 r., w 35. rocznicę śmierci bł. 
ks. Michała Sopoćki, katedralny relikwiarz 
w kształcie orderu Virtuti Militari, w którym 
przechowywane są m.in. jego relikwie, po-
święcił śp. biskup polowy WP Tadeusz Pło-
ski.
Jak drogą świętości podążał 
– żyjący niemal obok nas – bło-
gosławiony ks. Michał Sopoć-
ko?.. Umarł przecież, gdy wielu 
z nas wchodziło w dojrzałe ży-
cie.15 lutego 1975 r. w Białym-
stoku. I co zastanawiające – jego 
pascha (przejście) dokonało się 
we wspomnienie patrona św. 
Faustyny, której objawienia o Bo- 
żym Miłosierdziu poniósł dalej 
światu po jej śmierci w 1938 r. 
Tak jak daty naszego chrztu, tak 
i daty śmierci nie są przypadka- 
mi w planie Opatrzności Bożej.
W słynnym „Dzienniczku”, spi-
sywanym na polecenie swoje-
go spowiednika ks. Sopoćki, 
św. Faustyna zanotowała sło-
wa Pana Jezusa, dotyczące ks. 
Sopoćki: „Tyle koron będzie 
w koronie jego, ile dusz zbawi 
się przez dzieło to. Nie za po-
myślność w pracy, ale za cierpie-
nia nagradzam.”
Przypominają się w tym miej-
scu słowa niemieckiego teolo-
ga, Dietricha von Hildebranda, 
który umarł w opinii świętości 
w czasie soboru watykańskiego 
II: – „Najgłębszym źródłem mi-
łości bliźniego jest troska o jego 
zbawienie”. W pokoleniu Ks. 
Sopoćki i Hildebranda pojęcie 
„zbawienia” było tak przejrzyste 

Pod obrazem Jezusa Miłosiernego w Katedrze Polowej jest relikwiarz w kształcie orderu. Tak bliski 
duchowi każdego żołnierza, który pielęgnuje w sobie etos męstwa wojennego – Virtuti Milita-
ri. Wewnątrz czuwają nad przybywającymi do katedry na modlitwę prawdziwi Boży wojownicy, 
którzy za życia odziani byli w najlepszą zbroję, o której pisał inny Boży wojownik, św. Paweł. 
I niech nas nie zwiodą pozory. Bo przecież i wątła św. Faustyna, i ks. Michał Sopoćko, „całkowicie 
odarty z błyszczenia” – kapelan i jej spowiednik, czy młodziutki druh Wicek (Wincenty Frelichow-
ski, wyniszczony w Dachau) – o św. biskupie Stanisławie, co śmielszy był od Śmiałego króla, nie 
wspominając – to prawdziwa armia „hardcorowców”, jak mówią dziś młodzi. Prawdziwe waleczne 
serca.

Ksiądz Michał Sopoćko (1888-1975) – kapłańska świętość

Zasłuchany w wolę Bożą

jak haust czystego górskiego powietrza. Tak 
nieodzowne jak oddech w życiu chrześcijan. 
Zbawienie, zjednoczenie z Bogiem Miłości 
miłosiernej w wieczności – cel i sens życia 
chrześcijanina. Dziś nawet to słowo znika 
nie tylko ze słownika współczesnego świata, 
ale co gorsza z życiowego horyzontu czło-
wieka. Zbawienie czy potępienie wieczne, 
a więc nieodwracalne rozłączenie z Bogiem 
– to wybór, który stoi przed każdym z nas.
Żeby owocnie przyczynić się do zbawienia 
innych, trzeba samemu zabiegać o osobistą 
świętość. I choć w duchowych zapiskach 
Ks. Sopoćki deklaracja o dążeniu do świę-
tości nie jest wyrażona expressis verbis, jak 
zauważa ks. Henryk Ciereszko, to przecież 
stałym motywem jest pragnienie zachowa-
nia wierności woli Bożej i tożsamości kap- 
łańskiej.

Lektura „Dziennika”, który ksiądz Sopoćko 
prowadził niemal do śmierci odsłania bardzo 
intymne drgnienia jego kapłańskiej duszy. 
Pozwala zauważyć, że jego ciągłe stawanie 
w prawdzie sumienia wobec Miłosiernego 
Boga, pozwala mu wciąż wzrastać ducho-
wo. Dwudziestosiedmioletni, już tak doj-
rzały, ksiądz Michał zapisuje taki duchowy 
dialog: „O Panie, czuję jeszcze , że mnie nie 
opuściłeś… Zdaje mi się, że nic już sobie nie 
zostawiłem. – A twoje Ja?! Skąd pochodzą 
smutki, skąd to przygnębienie i niesmak? Toć 
to żałujesz, że nie jesteś wymarzonym lalką 
– kapłanem. Toć to się niepokoisz najmniej-
szym niepowodzeniem w świecie, toć to my-
ślisz nieraz, jakie wrażenie sprawisz swoim 
wystąpieniem, co o tobie mówią, co myślą; 
mieszasz pszenicę z kąkolem i narzekasz na 
gorzkość chleba. Nieraz nawet siebie we 

Mnie szukasz”. 
Kapłańska świętość to nie zmumi-
fikowana za życia figura człowieka, 
który zastygł w pozie uwielbienia 
Boga i tak, „nieskazitelny”, trwa aż 
do cudownego wniebowstąpienia. 
To niestety tandetne wyobrażenia 
współczesności, nie mające nic 
wspólnego z duchowym realizmem 
i dynamiką Ewangelii. Kto nawet nie 
zrobił kroku w stronę pierwszej linii 
frontu walki duchowej, temu łatwo 
sądzić po pozorach, multiplikować 
w mediach oszczerstwa pod adre-
sem kleru katolickiego. A oszczer-
stwo to dziś najbardziej śmiercio-
nośny środek ,który uśmierca naraz 
trzy osoby; tego kto je wypowiada, 
tego kto słucha i tego kogo doty-
czy.
Może ta refleksja z zapisków (re-
kolekcje w Busku 1938 r.) księdza 
Sopoćki pobudzi do refleksji, jak 
pracują nad sobą święci: „Jedna jest 
rzecz, która nas od postępu w do-
skonałości powstrzymuje, to bojaźń 
trudów i cierpień w walce… muszę 
starać się w sobie więcej i pierwej 
zwyciężyć, co mi często nie podoba 
się w innych ludziach”.
Tylko bezbrzeżna ufność i pogo-
dzenie z wolą Bożą człowieka ży-
jącego w wielkiej zażyłości z Chrys- 
tusem mogły podyktować te sło-
wa: „Kiedy mię spotka upokorze-
nie niezasłużone. Gdy kolce zbyt 

„Wola Boża jest moim pokojem”
bł. ks. Michał Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko (na zdj.w środku) był kapelanem 
wojskowym w latach 1919-1929
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boleśnie ranić będą głowę moją, złożę ją 
w ręce Twoje, Zbawicielu, pamiętając, że na 
kim ciąży grzech, ten znosić winien wszelką 
wzgardę, wszelkie poniżenie i zapomnienie, 
będę dziękował Bogu, że pozwala mi odpo-
kutować za grzechy w tym życiu”.
Przyglądając się jego kapłańskiej biografii 
można dostrzec ponadprzeciętną wielość 
i rozmaitość zadań i obowiązków, które po-
dejmował, często jednocześnie. Czy to jako 
kapelan wojskowy, czy jako wychowawca 
kapłanów w seminarium w Białymstoku, czy 
też oddany całym sobą sługa objawionego 
św. Faustynie orędzia o Bożym Miłosierdziu.
Gdy po raz pierwszy w 1933 r. siostra Fau-
styna uklękła u kratek jego konfesjonału 
w Wilnie, zaczyna sie rozwijać się dzieło sy-
gnowane Bożą pieczęcią. Bo tylko wielkie 
Boże dzieła muszą być przetopione w tyglu 
cierpień, przeciwności, trudów. Pierwszą re-
akcją księdza Sopoćki była rezerwa i po ludz-
ku zrozumiały lęk, gdy usłyszał słowa: Znam 
księdza od dawna, pokazał mi Księdza Pan 
Jezus.
Czy możliwe było, by ks. Michał Sopoć-
ko, mógł skutecznie głosić bliźnim prawdę 
o Bożym Miłosierdziu, jeśliby sam go nie do-
świadczył?
Jak można przeczytać w duchowych zapi-
skach ks. Sopoćki, Pan Bóg przygotowywał 
go do udźwignięcia tego dzieła, poddając 
próbom, które go duchowo zahartowały. 
Tak surowo, bez prób wybielania, oceniał 
przede wszystkim siebie, bo potrafił zaufać 
jak dziecko największemu przymiotowi Boga 
– jego niezgłębionemu Miłosierdziu.
Odczytał jego teologiczną istotę i głębię 
w „Przykazaniu przykazań”: „Będziesz miło-
wał Pana Boga swego…, a bliźniego swego 
jak siebie samego”. Przeniósł to ratunkowe 

orędzie przez rozmaite „zawirowania i bu-
rze” dla pokoleń, które doświadczyły heka-
tomby i zła dwóch totalitaryzmów: niemiec-
kiego faszyzmu i sowieckiego komunizmu. 
Uciski, doświadczenia, które spotkają go 
w związku z głoszeniem tego dzieła przepo-
wiedziała mu zresztą siostra Faustyna. 
Na miesiąc przed jej śmiercią, po jednym 
z ostatnich z nią spotkań, zapisał: „Być 
przygotowanym na największe trudności 
i opuszczenie i zawody, niewdzięczności 
i prześladowania, wpadając z jednego niepo-
wodzenia w drugie, gorycz, smutek i opusz- 
czenie przez wszystkich. Gdy się zwrocę na 
modlitwie do Boga, i tam nie znajdę pocie-
chy, a tylko pustkę w duszy i milczenie, i tak 
aż do śmierci”.
Heroizm świętości to także wewnętrzna 
zgoda na przejście przez tę „ciemną dolinę” 
z ufnością w Boże Miłosierdzie, w najlep-
szym towarzystwie – z Chrystusem. Ksiądz 
Sopoćko szedł nią wytrwale, do końca nie 
wypuszczając z rąk brewiarza i różańca. Nie 
było w nim nawet cienia buntu, gdy Kościół 
zakazał mu oficjalnego głoszenia orędzia 
o Bożym Miłosierdziu. Cierpliwie i z nadzie-
ją czekał na oficjalne magisterium Kościoła, 
dopuszczające formy kultu (obraz koronka, 
Niedziela Miłosierdzia), bo wiedział, że to 
dzieło zakorzenione w rzeczywistości nad-
przyrodzonej. I choć nie dane mu to było za 
życia, to przecież razem z Faustyną i Janem 
Pawłem II patrzą dziś z „niebieskiego okna”, 
jak szerzy się dziś ono po świecie z prędko-
ścią Bożego światła.
Był człowiekiem rozmodlenia. Ostatnie za-
pisane przez niego słowa to postanowienie 
o odmawianiu trzech części różańca. 
Świadkowie jego życia pamiętają, jak space-
rował z brewiarzem w ręku wzdłuż nasypu 

kolejowego niedaleko klasztoru sióstr Misjo-
narek świętej Rodziny na Poleskiej w Białym-
stoku, gdzie zmarł. To właśnie tam Białystok 
doświadczył cudu uratowania przed zatru-
ciem śmiercionośnym chlorem, gdy w 1989 r. 
przewróciły się w nocy wagony z transpor-
tem ze Wschodu. 
Gorliwe apostolstwo Bożego Miłosierdzia, 
któremu oddał się zainspirowany objawie-
niami św. siostry Faustyny to był duchowy 
proces, jak podkreśla ks. Henryk Ciereszko. 
„Musiał odkryć czym jest Boże Miłosier-
dzie. Doznać łaski poznania miłosierdzia, 
jego mocy, odkryć prawdę o niezbędności 
zwrócenia się do Boga miłosiernego w życiu 
chrześcijan”.
Miłosierdzie Boże odkryte w całej głębi 
przez księdza Sopoćkę, jak pięknie za-
uważył ks. Stanisław Strzelecki – „stwarza 
optymalną przestrzeń dla rozwoju i bycia 
człowiekiem, stworzonym na obraz Boży. 
Cała sztuka lub raczej mądrość bycia czło-
wiekiem objętym Bożym planem zbawie-
nia, polega na tym, ażeby doznawać Mi-
łosierdzia i odwzajemniać, nie zatrzymując 
w sobie jego obiegu”. Konsekwencją wy-
eliminowania Miłosierdzia, pisze dalej ks. 
Strzelecki, „z pola świadomości, jednostko-
wej czy zbiorowej, powoduje, że żyje się 
nie z drugimi, lecz kosztem drugich, często 
z ich krzywdą”. Zamknięcie się na zbawczą 
prawdę ewangelii miłosierdzia to dramat 
człowieka na Sądzie Ostatecznym – wyrok 
potępienia. Miłosierny Zbawiciel będzie 
wówczas Sprawiedliwym Sędzią.
Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko swo-
im świętym życiem pokazał, że święte ka-
płaństwo to miłosierne kapłaństwo.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego zwró-
cił się do naszego Wydawnictwa z prośbą 
o wydrukowanie dwujęzycznego modlitew-
nika dla polskich żołnierzy pełniących służbę 
poza granicami naszego kraju. Został on opra-
cowany jako pomoc w przeżywaniu liturgii 
z udziałem grup międzynarodowych. Uczest-
nictwo Polski w strukturach Paktu Północno-
atlantyckiego oraz Unii Europejskiej – jak pisze 
w słowie wstępnym Biskup Polowy WP Józef 
Guzdek – ożywiło międzynarodowe kontakty 
żołnierzy i funkcjonariuszy służb munduro-
wych. Stworzyło także wiele okazji do udziału 
w zgromadzeniach liturgicznych wraz z przed-
stawicielami innych narodów, zwłaszcza na 
misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
Nie jest to pierwszy modlitewnik w dorobku 
wydawniczym Michalineum, jednak pierw-

szy dwujęzyczny dla Wojska Polskiego. Cie-
szy nas również to, że nasze Wydawnictwo 
– poprzez tę publikację – będzie z polskimi 
żołnierzami wszędzie tam, gdzie przyjdzie 
im pełnić trudne i niebezpieczne misje.
Wydawnictwo Michalineum jest jednym 
z wielu dzieł prowadzonych przez ducho-
wych synów błogosławionego ks. Bronisła-
wa Markiewicza, księży Michalitów (CSMA).
Rok 2012  w  parafiach i  zgromadzeniach  
michalickich jest rokiem 100.rocznicy śmier-
ci Założyciela – Ks. Bronisława Markiewicza 
(1842-1912). Bronisław Markiewicz został 
wyniesiony na ołtarze 19 czerwca 2005 r. 
przez papieża Benedykta XVI.

ks. Sylwester Łącki CSMA/jes

Wydawnictwo Michalineum na przełomie roku 2011/2012 wydało nietypową, ale nie-
zwykle ważną publikację: „Polsko-angielski modlitewnik żołnierza”.

Michalineum wydało polsko-angielski
modlitewnik żołnierza
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Rozpoczynając Mszę św. biskup Guzek po-
dziękował kapelanom za współpracę i życz-
liwość okazywaną mu w pierwszym roku 
posługi jako ordynariusza wojskowego. 
– Z tej katedry musimy wychodzić do na-
szych wspólnot, powierzonych przez Opatrz-
ność i być w nich świadkami Chrystusa i Jego 
Ewangelii – mówił bp Guzdek. – Będę spra-
wował tę Mszę św. i dziękował Panu Bogu 
za Waszą posługę (…) bo kapłani to pierwsi 
i najważniejsi współpracownicy biskupa. Cóż 
może biskup bez kapłana, który głosi słowo 
Boże, który sprawuje sakramenty święte, 

który jest pierwszym świadkiem, używając 
języka wojskowego, który jest w pierwszej 
linii. (…) Świat dzisiaj przygląda się nam 
i oczekuje spotkania ze świadkami Chrystusa 
– powiedział.
W homilii bp Guzdek zachęcał kapelanów, 
by pogłębiając swoje świadectwo nie zatrzy-
mywali się wyłącznie na kontemplowaniu 
piękna wiary i Ewangelii. – To do nas Chry-
stus w liście do Hebrajczyków zwraca się, że 
winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych 
nam zawodach, to od nas Chrystus domaga 
się dowodów wiary i zaufania – podkreślił. 
Biskup zauważył, że brak „żywej wiary” to 
podstawowy problem Kościoła początku XXI 
wieku. Przypomniał słowa Benedykta XVI, ze 
spotkania z pracownikami Kurii rzymskiej 
mówiących o tym, że: rdzeniem kryzysu Ko-
ścioła w Europie jest kryzys wiary. Papież Be-
nedykt XVI odwiedzając Afrykę podał ją jako 
przykład świata, w którym najmniejszym 
stopniu odczuwalne jest „zmęczenie wiarą”. 
– Troska o struktury kościoła, o zaplecze są 
ważne, ale najważniejsza jest żywa wiara 
i żywi świadkowie wiary – przekonywał.

Afganistan, który podziękował biskupowi za 
obecność kapelana na misji pokojowej. – Po-
stawa księdza jest przykładem na to, w jaki 
sposób służba duszpasterska może podnosić 
morale i sprawiać, że wykonywanie zadań 
w warunkach zagrożenia zdrowia i życia sta-
je się łatwiejsze dla młodych, często niedo-
świadczonych żołnierzy – napisał generał.

Biskup Guzdek życzył kapelanom, aby „byli 
sługami sprawy Bożej w świecie, a nie jej 
właścicielami”. Podkreślił, że podstawą 
ich działania powinna być pokora i wiara. 
– W ewangelizacji zawsze obecna jest logika 
krzyża – przypomniał.

Po Mszy św. odbyła się odprawa księży ka-
pelanów, w której poruszane były sprawy 
organizacyjne związane z funkcjonowaniem 
parafii wojskowych, strukturą ordynariatu 
i zmianami personalnymi w diecezji wojsko-
wej. Omówiony został także program dusz-
pasterski i związane z nim przedsięwzięcia 
podejmowanie przez duszpasterstwo woj-
skowe, m.in. organizacja tegorocznych 
pielgrzymek do Lourdes i na Jasną Górę. 
Zreferowane zostały również podjęte w mi- 
nionym okresie inicjatywy charytatywne 
w ordynariacie polowym np. organizacja 
wypoczynku dla dzieci z rodzin wojskowych 
organizowana przez diecezjalną Caritas.

Kes

Biskup apelował, aby 
przez sumienne od-
mawianie brewiarza, 
codzienną Eucharystię, 
lekturę Pisma świętego 
kapelani pielęgnowali 
w sobie „osobistą świę-
tość”. Podkreślił, że ich 
największym zadaniem 
jest ewangelizowanie 
świata, a największym zagrożeniem możli-
wość złego zkatechizowania kapłana przez 
świat.

Podsumowując miniony rok bp Guzdek pod-
kreślił, że z radością wita wiele sygnałów do-
tyczących pracy księży kapelanów posługu-
jących wśród żołnierzy w kraju i na misjach 
pokojowych. Zacytował fragmenty listu jed-
nego z generałów, dowódcy zmiany w PKW 

Przed „zmęczeniem wiarą” i zaniedbywaniem praktyk religijnych 
przestrzegał kapelanów podczas Mszy św. 31 stycznia biskup polo-
wy WP Józef Guzdek. Ponad stu kapelanów z całej Polski uczestni-
czyło w dorocznej odprawie księży ordynariatu polowego. Po Eu-
charystii odbyło się spotkanie biskupa polowego z posługującymi 
w wojsku i służbach mundurowych kapelanami.

Doroczna odprawa kapelanów 

Restrukturyzacja dekanatów 
w Ordynariacie Polowym
Od 1 lutego Ordynariat Polowy posiada nową strukturę dekanalną. Została ona wprowa-
dzona dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego wydanym 31 stycznia br.
Z 14 dekanatów istniejących w 2011 r. po 1 lutym br. pozostanie 8. Likwidacji uległy: 
Krakowski Dekanat Wojskowy, Pomorski Dekanat Wojskowy, Śląski Dekanat Wojskowy, 
Warmińsko-Mazurski Dekanat Wojskowy, Dekanat Sił Powietrznych Północ i Dekanat Sił 
Powietrznych Południe.
Struktura dekanalna Ordynariatu Polowego przedstawia się obecnie następująco: Deka-
nat Wojsk Lądowych, Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dekanat Sił Powietrz-
nych, Dekanat Marynarki Wojennej, Dekanat Wojsk Specjalnych, Dekanat Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia, Dekanat Żandarmerii Wojskowej oraz Dekanat Duszpaster-
stwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego.
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter 
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – st. kpr. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 22 687-31-30, tel./fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26IS
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Legnica
1 lutego w Legnicy odbyło się otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej, która swoją siedzibę 
otrzymała w centrum miasta, w zabytkowym obiekcie, przy ulicy Partyzantów. Przedstawicielem 
Komendanta Głównego był dyrektor ppłk Andrzej Jakubaszek. W przemówieniu podkreślił, że 
powstanie tej placówki wpisuje się w założenia „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na 
lata 2009-2015”.
Placówkę poświęcił ks. płk Zbigniew Kępa dziekan Straży Granicznej. Wstęgę będącą symbo-
licznym znakiem otwarcia placówki przecięli Wiceprezydent Legnicy, Zastępca Dyrektora ds. 
Cudzoziemców KGSG, Komendant SOSG, Komendant Placówki SG w Legnicy. Obiekt i krzyż, 
który pozostanie w placówce poświęcił Dziekan SG płk Zbigniew Kępa.
Podczas uroczystości dokonano także wyróżnienia dziesięciu funkcjonariuszy okolicznościo-
wym medalem „Za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego FSG”, 
a 24 osoby medalami z okazji „XX-lecia NSZZ FSG”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, miasta i po-
wiatu Legnica oraz przedstawiciele służb mundurowych, którzy współpracują ze Strażą Gra- 
niczną.                                                                                                                                      Zjk 

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Mszą św. w Katedrze polowej zainaugurowali obchody Święta Służby Więziennej (SW) jej funk-
cjonariusze i pracownicy. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guz-
dek. Po Mszy św. podczas uroczystości w Centrum Konferencyjnym MON, z udziałem przed-
stawicieli rządu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru dla Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej.
We Mszy św. w katedrze polowej uczestniczyli gen. Jacek Włodarski, dyrektor generalny SW, wraz 
ze swymi zastępcami. Obecni byli także funkcjonariusze, pracownicy i członkowie związków za-
wodowych SW z całej Polski oraz przedstawiciele kierownictw służb penitencjarnych z Ukrainy, 
Czech i Słowacji. Msze św. koncelebrowali księża kapelani pełniący posługę wśród funkcjonariu-
szy, pracowników SW i więźniów, m.in. naczelny duszpasterz więziennictwa ks. Paweł Wojtas.
Na koniec bp Guzdek przekazał gen. Włodarskiemu pamiątkowy ryngraf biskupa polowego.

             kes

Olsztyn
Po kilku miesiącach organizacji 
struktur z dniem 4 stycznia br. 
powstała Wojskowa Komenda 
Transportu w Olsztynie. Jej głów-
nym zadaniem jest zabezpiecza-
nie transportów i ruchów wojsk 
po obszarze Polski północno- 
-wschodniej. Równocześnie po-
wstała Delegatura tej jednostki, 
z siedzibą w Orzyszu. Komenda 
otrzymała do dyspozycji świeżo 
wyremontowane pomieszczenia 
w kompleksie przy ul. Saperskiej. 
W otwarciu wzięli udział przełoże-
ni z Warszawy i dowódcy Jedno-
stek Wojskowych z Olsztyna. Po 
symbolicznym przecięciu wstęgi, 
poświęcenia nowych pomieszczeń 
dokonał proboszcz Garnizonu 
Olsztyn ks.ppłk M. Kwiatkowski.

M.K.

Urle
W sobotę 4 lutego w godzinach popołudniowych Biskup Polowy Józef Guzdek odwiedził 
Dom Formacji Propedeutycznej w Urlach pod Warszawą, gdzie kształcą się alumni I roku 
z Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wizyta odbyła się na zaproszenie 
ks. dra Marka Szymuli, moderatora domu formacji i wicerektora Wyższego Metropolitarnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. Księdzu Biskupowi Polowemu towarzyszył ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, notariusz i rzecznik Ordynariatu Polowego oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii 
polowej i referent do spraw formacji alumnów.
Po krótkim zwiedzaniu budynku wszyscy udali się do kaplicy, gdzie została odprawiona Msza 
Święta pod przewodnictwem Biskupa Polowego. 
Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie księdza biskupa z wszystkimi klerykami pierwszego 
roku. W czasie spotkania klerycy mieli okazję, aby zadawać pytania na różne tematy. Potem 
z biskupem Józefem porozmawiało czterech alumnów, którzy przygotowują się do posługi 
w Ordynariacie Polowym. Po wspólnym posiłku odbyło się jeszcze wspólne śpiewanie piosenek 
religijnych przy akompaniamencie kleryckiego zespołu muzycznego. Zwieńczeniem parogo-
dzinnego spotkania było wspólne pamiątkowe zdjęcie.                                                       jd

Afganistan
W bazie COP Aryan zawitała zi-
mowa i śnieżna aura. Żołnierze 
stacjonujący w bazie z grupowa-
nia BRAVO wykorzystali ten czas 
na przygotowanie się do sakra-
mentu małżeństwa. W kateche-
zach przedmałżeńskich uczestni-
czyło 27 żołnierzy, którzy poprzez 
spotkania roważali czym jest sa-
krament małżeństwa i jak należy 
się do niego przygotować. Kape-
lan COP Aryan – ks. por. Ireneusz 
Biruś SDS – podkreślił, że małżeń-
stwo jest przede wszystkim po-
wołaniem, tzn. wezwaniem Boga 
do zawarcia z Nim przymierza. 
Nie można małżeństwa trakto-
wać jako umowy, lecz jako Sakra-
ment – dar i zarazem zadanie na 
całe życie.
Podsumowaniem każdego spo-
tkania była owocna dyskusja 
oraz ciekawe pytaniami. Uwień-
czeniem kursu przedmałżeń-
skiego było rozdanie świadectw 
i wspólna fotografia. Uczestniczą-
cym w katechezach żołnierzom 
na długo pozostaną w pamięci 
„katechezy przedmałżeńskie na 
Afgańskiej ziemi”.                 I.B.
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