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„Wielki post to najlepsza droga do poznania 
prawdy o samym sobie”. (bp Józef Guzdek)
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Refleksje niedzielne

Entuzjastyczne zawołanie Piotra. Nie dziwi 
wcale. Wielu z nas, po cudzie przemienienia 
na Górze Tabor, pewnie tak samo by zare-
agowało. Dobrze, że jestem blisko takiego 
czegoś. No właśnie, ale czego? Gdzie do-
brze być człowiekowi? Tam gdzie dzieją się 
dziwne, niewytłumaczalne zjawiska. Tam 
gdzie może zobaczyć coś ciekawego, czego 
pospolity człowiek nie doświadczy? A może, 

Na okładce: Wielki post czasem umartwień, modlitwy i jałmużny – dekoracja w katedrze polowej WP – s. Stanisława Mucha

dlatego że zaspokojona jest ludzka potrzeba 
ciekawości i głód nowinek? Wielu z nas na 
bok odkłada prawdę o bliskości Boga. Praw-
dę, że Jezusowe przemienienie miało uzmy-
słowić, ukazać uczniom wagę misji Jezusa, 
a nie miało na celu zaciekawić ich efektyw-
nością samego wydarzenia. Natura ludzka 
pragnąca nowinek, nakazuje pozostać tam, 
gdzie dzieje się coś niewytłumaczalnego, 

tam gdzie doświadczamy nowości. A tu 
Jezus zabiera ich i schodzą z góry do ludzi, 
do świata, by dalej głosić prawdę o miłości 
Boga do człowieka, o potrzebie poświęcania 
się dla innych. By podjąć swoją codzienność, 
w której potrzebny jest Bóg. Niebawem 
zrozumieją, że Drzewo Krzyża jest kolejny 
etapem w dziele zbawienia, tak różnym od 
chwały Góry Tabor, ale koniecznym by czło-
wiek miał szansę, by mógł ponownie wy-
brać, by w ogóle miał przyszłość. 

4 marca – II Niedziela Wielkiego Postu

Znowu Stworzyciel stawia warunki. On przy-
chodzi do mnie z przesłaniem miłości, a ja 
pytam, co mi pokażesz  żebym ci uwierzył, 
co zrobisz żeby mnie przekonać, jakim pra-
wem zakłócasz mój święty spokój? Kto ci 
pozwolił wchodzić do mojego życia i stawiać 
wymagania? No, kto? Jakże znajome są te 
wszystkie pytania. Takie bliskie każdemu 
z nas, gdy burzy się nasz święty, prywatny, 
ugładzony święty spokój. Nieistotne że to, 

co głosi to dla mojego dobra. Ja chcę mieć 
święty spokój. Nie chcę słuchać o wyrzecze-
niach, nawróceniach, a już szczególnie o po-
stach. No chyba, że chodzi o mój wygląd, 
to inna sprawa. Tu można poświęcić wiele, 
znieść jeszcze więcej by piękniej wyglądać. 
Tylko, po co? Czy sam wygląd, stan posia-
dania, pozycja, ba nawet władza coś znaczą 
przed obliczem TEGO, KTÓRY Z MIŁOŚCI PO-
SZEDŁ NA KRZYŻ? Zastanów się współcze-

sny człowieku i chrześcijaninie. Czy jest coś 
wartościowszego od serca pełnego Boga? 
A my w to serce, które do Niego powinno 
należeć wprowadzamy wszystko tylko nie 
Jego. Jest tam miejsce dla wszelkiej głupoty 
i małostkowości, a nie dla wielkoduszności, 
współczucia, tęsknoty za Nim, miłości, która 
nie boi się wyrzeczeń. On chce to uporząd-
kować, weź powróz i wypędź z tego sank-
tuarium ludzkiej duszy wszystko, co sprze-
ciwia się ludzkiemu szczęściu, a zobaczysz 
że Gość, który tam zamieszka przyniesie ci 
świetlaną przyszłość. 

11 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy (Mk 9,5)

ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LUTY 
Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują 
się chorymi i osobami starszymi.

Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz? (J 2,18)

Człowiek został powołany, aby uprawiać 
ogród ziemi i strzec go (Rdz 2, 15), jest za-
tem w szczególny sposób odpowiedzialny 
za środowisko życia, to znaczy za rzeczy-
wistość stworzoną, która z woli Boga ma 
służyć jego osobowej godności i jego ży-
ciu: odpowiedzialny nie tylko wobec obec-
nej epoki, ale i przyszłych pokoleń. Na tym 
polega kwestia ekologiczna z wszystkimi 
jej aspektami. Jan Paweł II, encyklika 
Evangelium vitae
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List Biskupa Polowego Wojska Polskiego na Wielki Post 2012 r.

Na początku Wielkiego Postu Jezus prosi 
o pogłębienie wiary i zachęca do wewnętrz-
nej przemiany: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
Nawrócenie nie jest wydarzeniem jednora-
zowym, ale procesem, który ma trwać przez 
całe życie. Polega on na porządkowaniu my-
śli, pragnień, uczuć oraz czynów w świetle 
ewangelicznych wskazań 
Pierwsze jest nawrócenie w sferze myśli 
i pragnień. Z niego dopiero wypływa na-
wrócenie w sferze słów i czynów. Dlatego 
zachęcam Was, Siostry i Bracia, do udziału 
w rekolekcjach wielkopostnych, które odby-
wać się będą w kościołach i kaplicach gar-
nizonowych. Będą one okazją do przemyśle-
nia: kim jest Bóg?; kim jest drugi człowiek?; 
ile warte jest życie z Bogiem i odniesienie do 
Jego przykazań? Z wielkopostnych przemy-
śleń i przeżyć wypłynie większa motywacja 
do nawrócenia w działaniu. Zaprowadzenie 
ładu w myślach, pragnieniach i uczuciach 
pomoże nam uporządkować nasze życie 
w każdym wymiarze. 
W okresie Wielkiego Postu pragnę Was za-
chęcić do refleksji na temat małżeństwa i ro-
dziny. Wpisuje się on w tegoroczny program 
duszpasterski Kościoła w Polsce zawarty 
w haśle „Kościół naszym domem”. Motywem 
dodatkowym jest także fakt, że w czerwcu 
bieżącego roku w Mediolanie będzie miało 
miejsce VII Światowe Spotkanie Rodzin.
Małżeństwo i rodzina są „pomysłem same-
go Boga”. „Niedobrze jest człowiekowi być 
samemu” (por. Rdz 2, 18) – czytamy już na 
pierwszych stronach Pisma Świętego. W mał- 
żeństwie mężczyzna i kobieta znajdują dla 
siebie dopełnienie, pomoc, akceptację i nade 
wszystko miłość potrzebną do wewnętrzne-
go rozwoju. We wspólnocie, którą tworzą, 
przychodzą na świat dzieci; w niej dorastają 
i kształtują swój charakter. W rodzinie do-
znają opieki i dożywają swoich dni starsi ro-
dzice. Rodzina także otacza modlitwą tych, 
którzy odeszli do wieczności. 
Ewangelia ukazuje Świętą Rodzinę w całym 
realizmie życia. Małżonkowie – Maryja i Jó-
zef – już u początku wspólnego życia prze-
żyli próbę miłości. Józef, jeszcze nieświa-
domy Bożego działania, chciał potajemnie 
opuścić swą małżonkę w stanie błogosła-
wionym. Boża ingerencja zapobiega temu. 
Później doświadczyli oni zagrożenia życia 
małego Jezusa, dlatego udali się na emi-
grację do Egiptu. Po powrocie do Nazaretu 
ciężko pracowali: Maryja w domu, a Józef 
w warsztacie stolarskim. Nie omijało ich 
cierpienie. Pośród tych problemów, kocha-
jąc się i rozumiejąc wzajemnie, pozostali do 
końca wierni Bogu. 
Podobnie jest w wielu chrześcijańskich ro-
dzinach, które mimo różnych doświadczeń 
trwają w miłości wzajemnej i w wierności 
Bogu. Jako biskup diecezji polowej pragnę 

kiedykolwiek potrzebne jest świadectwo do-
zgonnej miłości i wierności małżeńskiej. 
Drodzy Małżonkowie! Zachęcam Was do 
uroczystego świętowania kolejnych rocznic 
zawarcia sakramentalnego związku. Niech 
wątpiący w sens małżeństwa i rodziny pa-
trząc na świadectwo pięknej miłości przeko-
nują się, że wierność jest możliwa. 
Drodzy Księża Kapelani! Proszę, abyście 
w czasie tegorocznych rekolekcji wielkopost-
nych podjęli tematykę małżeństwa i rodziny. 
Zaplanujcie także spotkanie dla małżonków 
połączone z Eucharystią i z odnowieniem 
małżeńskich przyrzeczeń. Zachęcajcie dzieci 
i młodzież, aby okazywali wdzięczność 
swoim rodzicom za dar życia i wychowanie 
w wierze. 
W naszej mundurowej społeczności mamy 
wiele przykładów dobrych, świętych mał-
żeństw: mężów i żon, którzy realizują Chry-
stusowy zamysł. Są też i tacy, którzy prze-
żywają dramat rozbitych wspólnot małżeń-
skich. Nie mamy prawa ich sądzić. Wczuwa-
my się w ich bóle i tęsknoty. 
Kościół rozjaśnia mroki licznych ludzkich 
dramatów światłem słowa Bożego, świadec-
twem Bożego miłosierdzia. Ludzie, którzy się 
rozwiedli, zawarli nowe niesakramentalne 
związki, pozostają nadal członkami Kościo-
ła. Kościół nie ukrywa przed nimi prawdy 
o obiektywnym nieładzie, jakim jest ich sy-
tuacja oraz o jego konsekwencjach dla życia 
sakramentalnego. Pragnie jednak okazywać 
im swą macierzyńską troskę i ofiarować po-
moc. Głosem biskupów i kapłanów mówi 
im: Nie jesteście wykluczeni ze wspólnoty 
Kościoła; przeciwnie jesteście wezwani, aby 
uczestniczyć w jej życiu. 
Błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji 
apostolskiej Familiaris consortio zachęca ży-
jących w związkach niesakramentalnych do 
słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na 
Mszę świętą, do modlitwy oraz wychowania 
dzieci w wierze chrześcijańskiej (por. nr 84). 
W większych parafiach, zwłaszcza w ośrod-
kach miejskich, organizowane są specjalne 
rekolekcje i comiesięczne spotkania. Rów-
nież z inspiracji katolików świeckich pojawia-
ją się różne inicjatywy duszpasterskie, jak np. 
Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”, 
która skupia porzuconych małżonków, chcą-
cych z pomocą łaski Bożej zachować wier-
ność małżeńską również po rozwodzie. 
Wszyscy powinniśmy nieustannie zabiegać 
o jedność małżeństw sakramentalnych, aby 
uniknąć wielu życiowych dramatów. Dlate-
go niepokojąca jest społeczna akceptacja 
rozwodów oraz przyzwolenie społeczne, 
w tym także rodziców, na wspólne mieszka-
nie młodych przed ślubem. Przez to tworzy-
my klimat, w którym trudno jest budować 
nierozerwalne małżeństwo. Z tym większą 
troską trzeba podjąć wysiłek, by dobrze 
przygotowywać młodzież do małżeństwa – 
do miłości i odpowiedzialności. 

Wam podziękować za zrozumienie i uszano-
wanie prawdy o nierozerwalności małżeń-
stwa i realizowanie jej na co dzień. Myśląc 
o rodzinach żołnierzy i innych służb mun-
durowych, często doświadczających rozłąki 
i wielu przeprowadzek, dziękuję za wierność 
małżeńskiej przysiędze. Swoim pięknym ży-
ciem małżeńskim i rodzinnym udowadniacie 
każdego dnia, że najważniejszymi imionami 
miłości są: ofiarność i poświęcenie. Prawdzi-
wie kocha dopiero ten, kto trwa w miłości 
również wtedy, kiedy jest to trudne. 
Pozwólcie, że wyrażę wdzięczność w imieniu 
Waszych córek i synów, którzy nie musieli 
dzielić miłości pomiędzy skłóconych rodzi-
ców. I nie mają w swojej psychice śladów 
dotkliwych zranień, jakich doznali ich ró-
wieśnicy poddani bolesnemu doświadczeniu 
rozstania się rodziców. 
Przyjmijcie wyrazy uznania za zrozumienie 
prawdy, że dzieci są wiosną rodziny i społe-
czeństwa. Dziękuję za przyjęcie daru nowe-
go życia, za odpowiedzialne rodzicielstwo 
i za trud wychowania. Dzieci obdarzone 
skarbem wiary, otoczone wielkoduszną mi-
łością, dobrze wychowane i wykształcone 
– to zdany egzamin z rodzicielskich zadań 
powierzonych Wam przez Boga i przyjętych 
w zobowiązaniach chrzcielnych. 
Błogosławiony Jan Paweł II, „papież rodzi-
ny”, podczas swego pontyfikatu przekony-
wał, że rodzina jest pierwszą drogą Kościoła 
(List do rodzin Gratissimam Sane z okazji 
Roku Rodziny 1994). Jest ona centrum i ser-
cem cywilizacji miłości. Rodzina Bogiem sil-
na staje się siłą człowieka i całego narodu. 
Wzruszająca jest dla mnie troska, jaką od 
wczesnych lat kapłaństwa Karol Wojtyła ota-
czał rodzinę, której sam tak wcześnie został 
pozbawiony. W dzieciństwie stracił matkę, 
a we wczesnej młodości starszego brata 
i ojca. Skoro dla niego rodzina była tak waż-
na, to warto zapytać siebie: Jaka jest moja 
rodzina? Jaką jestem żoną, matką, córką? Ja-
kim mężem, ojcem, synem? Co jeszcze mogę 
zrobić dla tych, z którymi dzielę codzien-
ność? Czy ich kocham? Czy mogę kochać 
jeszcze bardziej? Czy z szacunkiem odnoszę 
się do innych rodzin? 
Chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo 
i rodzinę spotyka się obecnie z atakiem na 
skalę dotąd niespotykaną. Próbuje się znisz-
czyć małżeństwo jako związek mężczyzny 
i kobiety. Godzi się w rodzinę jako środowi-
sko miłości i nowego życia. W tych okoliczno-
ściach Kościół przypomina, że tylko nieroze-
rwalny związek mężczyzny i kobiety, według 
zamysłu Stwórcy, gwarantuje przetrwanie 
naszej cywilizacji, jej rozwój i przyszłość. Na-
ucza, że owocem miłości mężczyzny i kobie-
ty jest nowe życie – nadzieja na wiosnę ro-
dziny ludzkiej. Kościół zachęca wiernych do 
czujności i obrony chrześcijańskiej wizji mał-
żeństwa i rodziny w swoich środowiskach 
życia i pracy. Podkreśla, że dziś, bardziej niż 

Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości
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Moi Drodzy! 
Pozostańmy wierni chrześcijańskiej wizji mał-
żeństwa i rodziny. Brońmy jej ze wszystkich 
sił. Niech nasze rodziny dają coraz mocniej-
sze świadectwo wzajemnej miłości, służby 
życiu i dobrego wychowania dzieci. 
Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, pa-
pieża rodzin, modlę się wraz z Wami, powta-
rzając jego słowa: „Boże spraw, aby Twoja 
łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich 

ludzi na świecie. Spraw, aby młode pokole-
nie znajdowało w rodzinach mocne oparcie 
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju 
w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość 
umacniana łaską sakramentu małżeństwa 
okazywała się mocniejsza od wszelkich sła-
bości i kryzysów, przez jakie nieraz przecho-
dzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy 
Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny 
z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszyst-
kich narodów ziemi mógł owocnie spełniać 

swe posłannictwo w rodzinach i poprzez 
rodziny”. 
Na czas wielkopostnej refleksji i modlitwy 
o świętość małżeństw i rodzin oraz umoc-
nienie w wierze i wzajemnej miłości, z serca 
błogosławię. 

bp Józef Guzdek 
biskup polowy Wojska Polskiego

Wielki Post, to czas pokuty i nawrócenia. Przeciętnemu Polakowi kojarzy się z nie-
komfortowym i dość nieszczęśliwym przykazaniem – bo niejako wymuszonym – 
przykazaniem kościelnym: „przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wiel-
kanocnym Komunię świętą przyjmować”. To właśnie w tym czasie szturmowane są 
konfesjonały, aby dopełnić ten obowiązek.

Dlaczego nieszczęśliwym i niejako wymuszo-
nym? A to dlatego, że od człowieka wierzą-
cego wymaga się higieny swojej duszy, tak 
jak od przedszkolaka, aby nauczył się higieny 
myjąc ręce kilka razy dziennie. Z drugiej jed-
nak strony, nic na przymus, ani nic na roz-
kaz! Zatem, szukanie odpowiedzi na pytanie 
„jak się spowiadać?”, jest jak najbardziej 
zasadne. 

Na początku trzeba rozróżnić dwie zasad-
nicze kwestie, wyróżnione nawiasem, za-
wartym w tytule artykułu: pierwsza to, jak 
się wyspowiadać, a druga to, jak się spo-
wiadać? Pierwsza dotyczy czysto technicz-
nej formy, którą z łatwością można znaleźć 
w książeczce do nabożeństwa lub w Interne-
cie, wpisując w wyszukiwarce hasło „jak się 
wyspowiadać?”. Druga kwestia jest o wie- 
le trudniejsza, bo związana z postawą czło-
wieka wierzącego, który pokłada ufność 
w Boże Miłosierdzie. Przejawem tej ufności 
są: prawda o sobie samym, czyli szczerość 
w wyznaniu swoich grzechów i miłość do 
Boga, który przebacza nam nasze grzechy.
Każda spowiedź i dla każdego jest trudna, 
nawet dla kapłana – który też się spowiada 

więc nie ma co Go oszukiwać”. Zatem, trze-
ba po żołniersku stanąć w prawdzie przed 
samym sobą.
Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest żal 
za grzechy. Trzeba w tym miejscu mocno 
zaznaczyć, że jest on bardzo ważnym wa-
runkiem dobrej spowiedzi. Na jednym z for 
internetowych znalazłem takie stwierdzenie: 
„żałuję za to, że nie żałuję”. Grzech zazwy-
czaj wiąże się z jakąś grzeszną przyjemno-
ścią, zatem trudno żałować czegoś, co było 
przyjemne lub sprawiało satysfakcję. Zatem 
wiąże się on tym samym z egoizmem, który 
sam w sobie jest grzechem. Inaczej mówiąc, 
grzeszę dlatego, żeby było mi dobrze.
Każdy człowiek narażony jest na poku-
sy. Pamiętam scenę ze świetnego filmu pt. 
„Adwokat diabła”, z Al Pacino w roli głów-
nej. W jednej ze scen wypowiedział kwestię 
w której zarzucał błędne działanie Pana Boga: 
„spójrz, ale nie oglądaj, oglądaj ale nie do-
tykaj, dotknij ale nie kosztuj, skosztuj ale nie 
jedz”. To jest w istocie działanie szatana, któ-
ry nieustanie zwodzi i kusi człowieka. Ważne 
jest to, aby znać metody jego działania.
Kolejne warunki dobrej spowiedzi zostaną 
omówione w następnym numerze „Naszej 
Służby”.

ks. mjr Paweł Piontek

Jak się (wy)spowiadać?

i to wiele razy częściej – bo wyznaje w niej 
swoje słabości i grzechy, ale skutki dobrze 
przeżytego sakramentu spowiedzi są dla 
każdego penitenta niepomiernie większe. 
Zatem jak się spowiadać? Jest coś takiego jak 
pięć warunków dobrej spowiedzi:

 Rachunek sumienia
 Żal za grzechy
 Mocne postanowienie poprawy
 Szczera spowiedź święta
 Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

Pierwszy warunek to „rachunek sumienia”. 
Pamiętam z dzieciństwa, jak go nazywano: 
„muszę policzyć grzechy”. Pod tym stwier-
dzeniem nie kryje się zwykła arytmetyka, 
czyli: trzy razy to, a tamto dwanaście razy. 
Rachunek sumienia jest czymś o wiele głęb-
szym. Jest uświadomieniem sobie wielości 
grzechów i częstotliwości ich popełniania. 
Zatem jeśli jakiś grzech się pojawia bardzo 
często, to muszę go w sakramencie pokuty 
nadmienić. Staje się on wtedy polem do we-
wnętrznej pracy nad sobą. Takie wyznanie 
grzechu, wymaga od spowiednika zwrócenia 
na niego uwagi, które powinno mieć wpływ 
na zadanie należytego zadośćuczynienia.
Ważne jest to, aby spowiadać się z okresu 
od ostatniej spowiedzi. Wiele osób spowia-
da się z grzechów, które już dawno wyznały 
i grzech ten został już odpokutowany. Świad-
czy to jedynie o tym, że skutki popełnionego 
grzechu nadal trwają, jakby się utrwaliły 
w zapisanej pamięci. 
Czasem się zdarzy – nawet z powodu to-
warzyszącego przy spowiedzi stresu – że 
podczas ostatniej spowiedzi zapomnieliśmy 
wyznać jakiś grzech. Wtedy trzeba się z nie-
go wyspowiadać, zaznaczając, że się o nim 
zapomniało.
Istnieje generalna zasada przy „rachunku su-
mienia”, którą warto znać, mianowicie: „Bóg 
zna moje serce i sumienie lepiej niż ja sam, 

Spowiedź w okopach 
podczas I wojny światowej
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Afganistan
Mszą św. w Środę Popielcową żołnierze COP 
Aryan rozpoczęli okres Wielkiego Postu. Jest 
to szczególny czas przygotowania się do 
przeżywania Uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz czas powagi i zadumy. 
Przed Eucharystią żołnierze i pracownicy woj-
ska przystąpili do sakramentu pokuty. 
W homilii ks. por. Ireneusz Biruś SDS – ka-
pelan COP Aryan – przypomniał symbolikę 
posypywania głów popiołem – „Pamiętaj, że 
prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Na-
wiązał do sceny ulepienia człowieka z prochu 
ziemi przez Stwórcę. „Jeśli Bóg pochylił się 
nad ludzką egzystencją, by życie miało sens, 
to czy człowiek w odpowiedzi nie powinien 
dbać o tą garść prochu ziemi, którą jest?” 
Po homilii żołnierze przyjęli symbol posypania 
głów popiołem na znak rozpoczętego czasu 
pokuty. Mieszkańcy COP Aryan będą uczest-
niczyć w nabożeństwach wielkopostnych: 
w piątki w Drodze Krzyżowej, a w niedziele 
w Gorzkich Żalach. Dla niektórych żołnierzy 

jest to czas przygotowania się do Świąt Wiel-
kanocnych, które będą już obchodzić w Oj-
czyźnie ze swoimi bliskimi.

ib

Kosowo
Kapelan kontyngentu w Kosowie ks. ppłk Au-
gustyn Rosły odprawił w Środę Popielcową 
Mszę dla żołnierzy stacjonujących w Bazie 
Camp Bondsteel.
Liturgię słowa przygotowali żołnierze kon-
tynentu. Eucharystia sprawowana była 
w intencjach żołnierzy pełniących służbę. 
– We Mszy św. polecaliśmy Bogu naszych 
zmarłych tragicznie kolegów w 10. rocznicę 
tragicznego wydarzenia, w intencji zmar-
łej matki, jednego z naszych żołnierzy oraz 
w pierwsze urodziny dziecka jednego ze słu-
żących w kontyngencie wojskowych – powie-
dział „Naszej Służbie” ks. ppłk Rosły.
Podczas Mszy św. żołnierze na znak pokuty po-
sypali swe głowy popiołem. Odczytany został 
List Ojca św. na Wielki Post. W homilii ks. Rosły 
zachęcał żołnierzy do praktykowania modli-
twy, jałmużny i umartwień oraz by na nowo 
odkrywali radość z bycia chrześcijaninem.
Po zakończeniu Eucharystii żołnierze otrzy-
mali, przekazane przez biskupa polowego, 
modlitewniki żołnierskie oraz kalendarze kie-
szonkowe Ordynariatu Polowego.
– Żołnierze przeżywają rozłąkę z domem, 
szczególnie w święta, czy dni takie jak Śro-
da Popielcowa. Silniej odczuwana jest wtedy 
potrzeba obecności i wspólnoty, bo nasila się 

U progu Wielkiego Postu
Caritas rozpoczęła nową kampanię społeczną „Podaruj Kroplę Miłości”, której 
celem jest zachęcenie do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Motywem zorga-
nizowania kampanii jest XX Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego.  

tęsknota za rodziną i bliskimi. To wyjątkowe 
doświadczenie, życiowe rekolekcje i szcze-
gólne okoliczności, w jakich rozpoczynany 
jest czas przygotowań do Świąt Wielkanoc-
nych – podkreślił.
Jak zapowiedział kapelan, jeśli pozwolą na to 
warunki, żołnierze w ramach czasu wolnego 
będą mogli uczestniczyć w rekolekcjach wiel-
kopostnych. – Będę zachęcał podczas nich do 
skorzystania z sakramentów świętych, zwłasz-
cza pokuty i pojednania. Przeprowadziłem już 
kursy małżeńskie i katechezy na temat znacze-
nia sakramentów. Mam nadzieję zorganizo-
wać także pielgrzymkę do Skopje, gdzie wraz 
z żołnierzami chciałbym odwiedzić muzeum 
bł. Matki Teresy – powiedział.
Kapelan podkreśla, że są to plany, które oczy-
wiście może zrewidować życie i pełniona 
przez żołnierzy służba.
Polacy stacjonują w Kosowie od 1999 roku 
w ramach misji NATO. Oprócz polskich żoł-
nierzy w Kosowie służą także Amerykanie, 
Ukraińcy, Grecy, Niemcy, Włosi, Słoweńcy, 
Chorwaci, Szwajcarzy, Turcy i Luksemburczy-
cy. Do zadań żołnierzy należy zapewnienie 
bezpieczeństwa cywilom i siłom międzyna-
rodowym, demilitaryzacja podporządkowa-
nego rejonu oraz wsparcie i organizowanie 
pomocy humanitarnej.
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– W Środę Popielcową nie wystarczą słowa, potrzebne są też znaki, żeby człowiek 
więcej zrozumiał, żeby jego umysł i serce zostały poruszone, żeby przemienił swoje 
życie – mówił podczas Mszy św. w katedrze polowej WP bp Józef Guzdek. Ordyna-
riusz wojskowy zaapelował w homilii by czas Wielkiego Postu stał się dobrą okazją 
do odrzucenia „maski obłudy” naszego życia. Kościół katolicki rozpoczął czterdzie-
stodniowy okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych. W trakcie Mszy św. wierni 
na znak pokuty posypali swe głowy popiołem.

Porzucić maskę obłudy

kreślił, że przesłaniem Środy Popielcowej jest 
„stawanie w prawdzie wobec Boga, bliźniego 
oraz samego siebie”. Zachęcił do korzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania, który na-
zwał „najlepszą drogą do poznania prawdy o 
samym sobie” i „osobistym bohaterstwem”.
Na koniec życzył zebranym w katedrze by 
słowa Ewangelii i gest posypania głów po-
piołem pomogły zrozumieć samych siebie, 
pozwoliły zostać świadkami Chrystusa i po-
wiedzieć „nie” teatrowi codziennego życia.
Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. koncelebro-
wali ks. Wiesław Bożejewicz oraz ks. ppor. 
Maciej Kalinowski. Na znak pokuty biskup 
i towarzyszący mu kapelani posypali głowy 

wiernych popiołem. Przy ołtarzu Katedry 
przygotowana została dekoracja z symbola-
mi: postu, jałmużny i modlitwy.
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 
katolickim okres Wielkiego Postu czyli czter-
dziestodniowej pokuty. Ma on pobudzić 
katolików do podjęcia zdecydowanej drogi 
osobistej odnowy i nawrócenia. Post trwa do 
Wielkiego Czwartku, w tym roku wypada on 
5 kwietnia, kiedy to rozpoczyna się Święte 
Triduum Paschalne.
Okresy i dni pokuty są w Kościele specjalnym 
czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, 
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobro-
wolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, bra-
terskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez 
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. 
Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na 
wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych 
staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie 
wspólnoty wiernych do największego święta 
chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

kes

W homilii bp Guzdek przypomniał, że nieod-
łącznym atrybutem karnawału jest maska, 
którą dzieci przygotowują na bale. – W ży-
ciu ludzi dorosłych karnawał nieraz trwa cały 
rok, a nawet całe lata. Bo przybierają maski, 
zachowują się fałszywie. Dziś u progu Wiel-
kiego Postu, nieprzypadkowo, rozlega się 
nawoływanie do nawrócenia. Przestań uda-
wać przed Bogiem, ludźmi i sobą samym – 
powiedział.
Biskup polowy przestrzegł przed podejmo-
waniem czynów religijnych, modlitwy i jał-
mużny, na pokaz. – Miłość niech będzie bez 
obłudy, miejcie wstręt do złego, podążajcie 
za dobrem – zachęcał. Biskup polowy pod-
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Do organizatorów i uczestników konferencji 
list przesłał biskup Józef Guzdek.
– Szlachetną sprawą jest wspominać boha-
terów minionego czasu, dostrzegając ich 
znaczenie dla współczesności. Piękną kartę 
zapisali swoją krwią, trudem i cierpieniem 
kapelani Polskiego Państwa Podziemnego, 
a wśród nich ks. Stefan Wyszyński, później-
szy Prymas Tysiąclecia – napisał biskup polo-
wy. Biskup Guzdek przypomniał, że kapelani 
towarzyszyli polskim żołnierzom na wszyst-
kich frontach II wojny światowej, podkreślił, 
że i dziś są wszędzie tam, gdzie misję pełni 
polskie wojsko.
Witając uczestników konferencji prof. Wie-
sław Wysocki z UKSW, podziękował studen-
tom za podjęcie tematu posługi kapelanów 
wśród żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. – Jest to przedsięwzięcie bardzo 
ważne, zwłaszcza, że łączy się z tą rocznicą, 
która tak często niefortunnie jest nazywana 
rocznicą powstania Armii Krajowej. Należy 
pamiętać, że 14 lutego nastąpiło przemia-
nowanie ZWZ w AK, a nie jej utworzenie – 
przypomniał.
Prof. Wysocki podkreślił, że we współcze-
snej świadomości nadal funkcjonuje fałszy-
wa data powstania AK. Jako przykład podał 
wydanie przez Pocztę Polską znaczków oko-
licznościowych, na których widnieje ta nie-
precyzyjna informacja. – Miejmy nadzieję, że 

w skrócie określić pewną przygodę intelek-
tualną, jaką udało się odbyć wraz z młodzie-
żą – mówił. Radosław Głowacki podkreślił, 
że gimnazjaliści, autentycznie zafascyno-
wani postacią kapelana odwiedzili miejsca, 
z którymi był związany i przeszli jego szla-
kiem kapelańskim w Powstaniu Warszaw-
skim. Zauważył, że najlepszym sposobem 
upowszechnienia wiedzy o tym błogosła-
wionym stały się najnowsze formy przekazu: 
Facebook i prezentacja eksponatów muzeal-
nych z użyciem multimediów.
Tomasz Roguski ze Światowego Związku Żoł-
nierzy AK przedstawił obszerny życiorys ks. 
Jana Zieji ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu okupacyjnego, powstańczego i tuż po 
zakończeniu działań wojennych. Obszernie 
cytował materiały źródłowe m.in. pamiętniki 
bł. Urszuli Ledóchowskiej, Zofii Kossak-Szat-
kowskiej oraz Stanisława „Orszy” Broniew-
skiego. Przypomniał jego drogę życiową, 
studia i posługę kapłańską w Sandomierzu, 
Pińsku i w Warszawie. Szczegółowo przed-
stawił rolę ks. Zieji w akcji ratowania Żydów 
oraz jego szlak w powstańczej Warszawie. 
Rolę katolickich duchownych w ratowaniu 
Żydów podczas wojny omówił prof. Jan 
Żaryn. W swoim referacie podkreślił, że ba-
dania nad tym tematem są trudne przede 
wszystkim z powodu złożoności kwestii 
związanych z pozyskaniem świadectw osób 
uratowanych. Jak przyznał, często osoby lub 
potomkowie ukrywanych osób nie wiedzą 
o swoich żydowskich korzeniach, co również 
nie ułatwia sprawy w badaniach historycz-
nych. Sprawy dodatkowo komplikują deli-
katne relacje polsko-żydowskie i stereotypy 
utrwalone we wzajemnych kontaktach.
Jako przykład podał sprawę ks. Marcelego 
Godlewskiego, któremu przez wiele lat in-
stytut Yad Vashem odmawiał prawa do me-
dalu „Sprawiedliwy wśród narodów świa-
ta”, dostrzegając wśród  uratowanych przez 
kapłana wyłącznie ochrzczonych Żydów. 
Z punktu widzenia państwa Izrael, za ukry-
wanie tych osób nie należał się medal, bo 
według Instytutu przestawali być Żydami. 
Paradoksalnie Izrael, najbardziej napiętno-
wany i doświadczony w czasie II wojny świa-
towej, sam podzielił obywateli swojego na-
rodu ze względu na wyznawaną religię.
Do głównych nurtów pomocy organizowa-
nej przez księży prof. Żaryn zaliczył przede 
wszystkim pomoc bezpośrednią, czyli ukry-
wanie Żydów, wypisywanie metryk chrztu, 
(podkreślił, że dokument był prawdziwy, 
ale świadczył o nieistniejącym fakcie, stąd 
sformułowanie „fałszywa metryka chrztu”, 
jest nieprecyzyjne) oraz głoszoną przez ka-
płanów naukę i osobiste rozmowy zarówno 
z ukrywanymi, jak i ukrywającymi. Historyk 
IPN przypomniał również o decyzji arcybi-
skupa Antoniego Szlagowskiego i biskupa 
Stanisława Galla o poleceniu wydanym księ-
żom archidiecezji warszawskiej i skróceniu 

z czasem, poprzez sączenie prawdy, nasza 
świadomość historyczna będzie pełniejsza. 
Promowanie historii, szczególnie tej mniej 
znanej, jest nam dzisiaj bardzo potrzeb-
ne, zwłaszcza przy obecnym ograniczeniu 
programów nauczania jej w szkołach. Tym 
bardziej więc należy sięgać do innych form 
oddziaływania i przypominania o własnej 
tożsamości. Do niej należy świadomość 
o obecności duszpasterstwa wojskowego, 
które w najtrudniejszym okresie towarzyszy-
ło żołnierzowi polskiemu, wojsku polskiemu, 
jako element uskrzydlający i uduchowiający 
i świadczący o etosie – powiedział.
Podczas konferencji przedstawione zosta-
ły sylwetki księży kapelanów bł. ks. Józefa 
Stanka, ks. Jana Zieji, ks. Józefa Skoczyńskie-
go, o. Juliana Mirochny, ks. Stanisława Ja-
sińskiego oraz ks. mjr Stefana Wyszyńskiego, 
późniejszego prymasa Polski.
Radosław Głowacki z Muzeum Ordynariatu 
Polowego podzielił się refleksją na temat 
upowszechniania wiedzy wśród młodzieży 
na temat bł. ks. Józefa Stanka. Omawiając 
pracę edukacyjną muzeum nawiązał do spo-
tkań jakie zostały zorganizowane dla mło-
dzieży gimnazjalnej w związku z osobą bło-
gosławionego. Przyznał, że zainteresowanie 
młodzieży wiedzą o błogosławionym kape-
lanie nie było łatwe. – Od postawy abnega-
cji, aż po całkowitą fascynację. Tak można 

Zawsze z żołnierzami
Rolę kapłanów Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) upamiętniono 18 lutego 
konferencją naukową zorganizowaną przez Edytorskie Koło Naukowe Studentów 
Historii UKSW oraz Fundację PPP. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać referatów przedstawiających poszczególne sylwetki księży związanych ze 
strukturami PPP, jak również dowiedzieć się o roli kapelanów podczas Powstania 
Warszawskiego i akcji pomocy ludności Żydowskiej na terenie okupowanej Pol-
ski. Konferencja naukowa była częścią obchodów 70. rocznicy przemianowania 
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Biskup polowy Józef Guzdek, Muzeum 
Ordynariatu Polowego, Muzeum Wojska Polskiego oraz kierujący Urzędem ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Ciechanowski objęli konferencję 
honorowym patronatem.

Warszawa: konferencja naukowa Kapłani Polskiego Państwa Podziemnego
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do minimum czasu przyjęcia w grono Ko-
ścioła Katolickiego Żydów oraz o możliwo-
ści przyjęcia sakramentów chrztu, komunii 
i bierzmowania jednocześnie.
Prof. Żaryn podkreślił, że wielu ukrywanych 
Żydów, po wojnie świadczyło o pomocy 
udzielanej przez poszczególnych księży, 
w dobie represji wobec kapłanów w po-
wojennej Polsce, pozwoliło to w niektórych 
przypadkach skrócić wyroki sądzonym ka-
płanom.
– Zajmowanie się tym tematem to jeden ze 
sposobów prowadzenia rzeczowego dialogu 
ze stroną żydowską dotyczącą prawdziwej 
historii Polski, w miejsce wydumanej i lan-
sowanej przez albo sługowo nastawionych 
do Żydów historyków polskich, albo wręcz 
kłamców takich, jak pan profesor Jan Tomasz 
Gross, który swoją działalnością przeszkadza 
w tym dialogu – zakończył prof. Żaryn.
Działalność o. Juliana Mirochny, francisz-
kanina, członka Stronnictwa Narodowego 
i kierownika Wydziału Społecznego Naro-
dowej Organizacji Bojowej przybliżył Rafał 
Sierchuła z IPN.
O powstańczych losach kapelanów powie-
dział prof. Wiesław Wysocki. Dziekan Wy-
działu Historii i Nauk Społecznych UKSW 
przypomniał m.in. rolę ks. płk. Stefana Ko-

walczyka, Szefa Duszpasterstwa AK, faktycz-
nego, naczelnego kapelana Powstania War-
szawskiego. Zdaniem prof. Wysockiego jego 
działalność umożliwiła powołanie struktury 
kapelańskiej, która faktycznie do momentu 
wybuchu powstania nie istniała, dlatego że 
walki w mieście przewidywano na maksy-
malnie kilka dni. – To jego postawa sprawiła, 
że powołano organizację i strukturę kape-
lańską dla powstańczej armii – powiedział. 
Zdaniem profesora Wysockiego trudno jest 
ocenić liczbę kapelanów biorących czynny 
udział w Powstaniu. Sam ksiądz Kowalczyk 
mianował kapelanami oddziałów 44 księży. 
Dodał, że kapelanami stawali się faktycznie 
wszyscy księża, będący w Powstaniu. We-
dług niektórych historyków w Powstaniu 
Warszawskim zginęło 40 księży.
Prof. Wysocki podkreślił, że kapelani Powsta-
nia byli traktowani jak duszpasterze regular-
nej armii. – Błogosławili żołnierzy, przyjmo-
wali przysięgi, udzielali pociechy zwłaszcza 
rannym i dokonywali obowiązków wobec 
tych, którzy odchodzili, gromadzili też 
przedmioty osobiste po poległych żołnie- 
rzach – powiedział.
Interesującym faktem przytoczonym przez 
prof. Wysockiego była postawa ks. kpt. 
Władysława Zbłowskiego, noszącego pisto-

let i granat, który w wyniku strat pozostał 
najwyższy stopniem w swoim oddziale i kie-
rował żołnierzami. – To sytuacja nieregula-
minowa, kapłan nie miał prawa nosić broni, 
ani dowodzić, ale nie jest to osamotniony 
przykład. Podobnie było we Wrześniu, nie-
jednokrotnie zdarzało się w historii, że ka-
pelanowi, nie tylko pozostawało ratować 
duszę, ale i materię oddziału – podkreślił.
Dziekan Historii UKSW podkreślił, że rola kape-
lanów znalazła odzwierciedlenie w powstań-
czej prasie, przytoczył fragmenty artykułów 
z tamtego okresu. – O postawie kapelanów 
najlepiej świadczy rozkaz Komendy Okręgu 
Warszawskiego z 3 października 1944 roku. 
9 kapelanów otrzymało Krzyże Walecznych, 
13 Srebrne Krzyże Zasługi z Mieczami, także 
w tym rozkazie znalazł się cały szereg kape-
lańskich awansów – powiedział.

Konferencję w budynku PAST-y zorganizo-
wało Edytorskie Koło Naukowe Studentów 
Historii UKSW oraz Fundacja Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Referaty były wzboga-
cane poprzez prezentacje multimedialną 
z archiwaliami na temat kapelanów PPP.

Krzysztof Stępkowski

We Mszy św. uczestniczyło liczne grono 
kombatantów, żołnierzy AK. Obecne były 
poczty sztandarowe związków i organizacji 
kombatanckich.
W homilii ks. płk January Wątroba, wikariusz 
generalny biskupa polowego podkreślił, 
że kolejne pokolenia Polaków są odpowie-
dzialne za dziedzictwo pozostawione przez 
„żołnierzy tej największej zakonspirowanej 
siły zbrojnej w Europie”. – Dziś pozostało 
już niewielu żyjących, ale pamiętamy o nich 
wszystkich i modlitwą dziękujemy za ofia-
rę ich życia i wywalczoną dla nas wolność 
– mówił. Wikariusz generalny biskupa po-
lowego podkreślił, że dzięki żołnierzom AK 
przetrwały przez czasy komunizmu wartości 
jakimi żyła II Rzeczpospolita. – Miłość do Oj-
czyzny, szacunek dla tradycji i do drugiego 
człowieka oraz głęboka troska o zgodność 
swojego życia, swoich uczynków z wyzna-
waną wiarą – mówił. Kapelan podkreślił, 
że żołnierze AK są najlepszym „przykładem 
bezgranicznej wierności i zgodności wła-
snego życia z wyznawanymi wartościami”. 
Ks. płk Wątroba zaapelował o zachowanie 

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 18 lutego wie-
czornej Mszy św. w katedrze polowej w intencji poległych, zmar-
łych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej. 14 lutego przypadła 
70. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową. Po Mszy św. odbył się koncert zatytułowany „Orzeł Bia-
ły” w wykonaniu artystów Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej, 
dedykowany żołnierzom AK.

Podziemnej Armii

ideałów i dorobku AK 
dla przyszłych pokoleń.
Eucharystię koncelebro-
wali z bp Guzdkiem ka-
pelani ordynariatu po-
lowego oraz księża pełniący posługę wśród 
środowisk żołnierzy AK. Podczas Mszy św. 
wspólnie z kombatantami i weteranami 
modlili się gen. Stanisław Koziej Szef BBN 
z małżonką oraz minister Janusz Ciecha-
nowski kierownik Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. W katedrze 
w intencji zmarłych i poległych kolegów mo-
dlili się żołnierze AK zrzeszeni w związkach 
i organizacjach kombatanckich.
Na koniec prezes Zarządu Głównego Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Stanisław Olek-
siak podziękował biskupowi Guzdkowi za 
odprawienie Mszy św.
– Uznanie i wdzięczność. To zrodziło się w ser-
cach świadków cudownego uzdrowienia pa-
ralityka. Te same uczucia obecne są w moim 
sercu i w sercach wszystkich uczestników tej 
uroczystości – mówił przed błogosławień-
stwem bp Guzdek. – Uznanie dla tej wielkiej 

rzeszy żołnierzy AK, którzy poświęcali się 
w trosce o wolność naszej Ojczyzny. Uznanie 
za ich trud i ofiarę życia, za to że przekazywali 
te wartości kolejnym pokoleniom. Ta Msza św. 
jest też wyrazem wdzięczności za lekcję umi-
łowania Ojczyzny, za lekcję i pomoc w zrozu-
mieniu tego, że miłość żąda ofiary, że miłość 
wiąże się z poświęceniem. Wspominamy dziś 
tych, którzy odeszli, ale proszę i to bardzo 
tych, którzy zostali bądźcie świadkami, opo-
wiadajcie tę historię młodemu pokoleniu. Bo 
nie ma lepszego przekazu jak przekaz bezpo-
średni, jak świadectwo – powiedział.
Po zakończeniu Mszy św. w katedrze polo-
wej odbył się koncert. Oratorium zatytuło-
wane „Orzeł Biały” w wykonaniu artystów 
Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej, z udzia-
łem m.in. Wiesława Ochmana.

kes
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Władysław Bandurski należał do tej części 
współczesnego mu pokolenia, które nie po-
grzebało marzeń o Polsce wolnej, niepodle-
głej, zrywającej pęta zaborczej niewoli. Nie 
dawało wiary przyziemnym realistom akcep-
tującym ówczesny status quo, układającym się 
na różnych polach z zaborcami. Przeciwnie, 
było przekonane o potrzebie ciągłego dosko-
nalenia polskiego ducha, ożywiania historycz-
nej pamięci, myśli i dążeń skierowanych ku 
Niepodległej. Dla tego pokolenia szczególnie 
ważna była tradycja nieodległego, krwawo 
stłumionego powstania styczniowego 1863 r. 
Żywa w rodzinnym domu przyszłego biskupa. 
Jego matka, Zofia z Haraszkiewiczow, była 
niegdyś kurierką powstańczego Rządu Naro-
dowego, a w rodzinnym Sokalu nad Bugiem, 
leżącym blisko kordonu granicznego, znalazło 
niegdyś oparcie i pomoc wielu powstańców – 
z zaboru rosyjskiego. Młody Władysław war-
tości polskie odnajdywał i umacniał na kolej-
nym etapie swej życiowej drogi – we Lwowie, 
mieście semper fidelis Bogu i Polsce. To tam, 
po ukończeniu Gimnazjum im. Franciszka Jó-
zefa, szkoły znanej z patriotycznych postaw 
kadry nauczycielskiej, poszedł za głosem ka-
płańskiego powołania. Zdobywanie formacji 
kapłańskiej w Seminarium Duchownym i stu-
dia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza, uwieńczone w 1887 r. 
święceniami kapłańskimi. Władza duchow-
na wysoko oceniła jego zdolności – został 
wysłany na studia do Rzymu, na uniwersytet 
Gregoriański, wrócił stamtąd (1889) ze stop-
niem doktora filozofii i teologii, podejmując 
pracę duszpasterską w parafiach archidiecezji 
lwowskiej (Kamionka Strumiłowa, Stanisła-
wów, Lwów). 

Kolejny etap to królewski Kraków. Ks. Ban-
durskiego ściągnął tam jego dawny rektor 
z lwowskiego seminarium ks. Jan Puzyna, od 
1895 r. książę-biskup krakowski, a wkrótce 
(od 1901) kardynał. Coraz głośniej było o tym 
kapłanie, najpierw osobistym sekretarzu Księ-
cia-Biskupa, wkrótce kanclerzu kurii biskupiej, 

zacji paramilitarnych – Drużyn Strzeleckich 
i Zarzewiaków – i skautowych. W ich powsta-
niu i szkoleniu dostrzegał – tak jak ich twórcy 
– zalążek tego, co miało w przyszłości dopo-
móc w odmienieniu losu ojczyzny – narodo-
wej siły zbrojnej. 
W marcu 1914 r. na pogrzebie Józefa Janow-
skiego, ostatniego członka Rządu Narodowe-
go powołanego w czasie powstania stycznio-
wego, bp Bandurski po raz pierwszy zobaczył 
i usłyszał Józefa Piłsudskiego. Wygłoszone 
wtedy przezeń przemówienie zrobiło na Księ-
dzu Biskupie piorunujące wrażenie: „To był 
sam w sobie najdoskonalszy krzyk polskiej du-
szy, rwącej się do zbrojnego czynu” – wspomi-
nał po latach. Natomiast uczestnicy tamtego 
pogrzebu zapamiętali słowa bp. Bandurskie-
go wypowiedziane spontanicznie po mowie 
Józefa Piłsudskiego: „Po takim przemówie-
niu nic się nie mówi! Już się czyni! Idzie się 
na bój!” Także i to, że Biskup zaintonował:. 
„Boże, coś Polskę”.
Niebawem wybuchła wojna, dziś określana 
mianem I wojny światowej, przez tamto po-
kolenie – Wielką Wojną. Przytoczone słowa 
bp. Bandurskiego wypowiedziane na cmenta-
rzu stały się rzeczywistością. 5 sierpnia 1914 r. 
na mszę św. odprawianą przez Księdza Bisku-
pa w katedrze lwowskiej z okazji 50. rocznicy 
stracenia na stokach cytadeli warszawskiej 
Romualda Traugutta i jego towarzyszy, przy-
był oddział „Strzelca”, który – uczestnicy 
tamtej uroczystości byli tego świadomi – lada 
dzień miał wyruszyć na szlak polskich pokoleń 
– ku Niepodległej. Żegnał ich bp Bandurski: „ 
Błogosławię was! ... Idziecie na bój.. Idziecie 
na śmierć... Błogosławię was... Idźcie – zwy-
ciężajcie.. Wróćcie nam...” 
Wybuch wojny odmienił życie bp. Bandur-
skiego. Kiedy do Lwowa zbliżały oddziały 
rosyjskie za namową przyjaciół, a wbrew 
przekonaniu abp. Bilczewskiego, opuścił 
miasto. Był świadom, że jeśli dojdzie do za-
jęcia miasta, dosięgnie go zemsta Rosjan za 

złotoustym kaznodziei, który działalność reli-
gijną łączył z działalnością narodową. W kra-
kowskich latach począł się też ujawniać jego 
talent pisarski: publikował wiersze, wyrosłe 
z tradycji poezji romantycznej utwory literac-
kie, m.in. o św. Jadwidze Krolowej. „Pierwsze 
dwadzieścia lat pracy kapłańskiej zdobyło mu 
miłość i cześć, sprawiło, iż imię jego było dro-
gie i bliskie wiernym” (Władysław Evert).
 
W 1906 roku powrócił do ukochanego Lwo-
wa. Papież Pius X wyniósł go do godności 
biskupa tytularnego cydońskiego i sufragana 
archidiecezji lwowskiej. Sakrę biskupią otrzy-
mał 30 grudnia 1906 roku katedrze lwowskiej 
z rąk metropolity lwowskiego, św. abp. Józe-
fa Bilczewskiego. Rozpoczęły się lata posługi 
biskupiej lwowskiemu Kościołowi, był m.in. 
rektorem seminarium lwowskiego. Szła z nią 
w parze aktywność na polu narodowym, 
umacniała się sława kaznodziei, wzywającego 
do rozpalania narodowego ducha wspartego 
o wiarę świętą, tradycję chrześcijańską, pa-
mięć o tym, co w dziejach Polski było święte 
i wielkie. Szerokim echem odbiło się kazanie 
bp. Bandurskiego wygłoszone w kościele Ma-
riackim podczas krakowskich obchodów pięć-
setlecia Wiktorii Grunwaldzkiej w lipcu 1910 
roku. Kończył je płomiennym apelem i profe-
tyczną wizją przyszłości: „Stać murem, nie dać 
się ruszyć z ziemi, wiary, religii, mowy i chału-
py. Nie dać się ruszyć, stać murem, bo przyj-
dzie odrodzenie – widzę je – jest ono bliskie”.
W 1912 roku polską opinią publiczną wstrzą-
snęła decyzja władz carskich o włączeniu 
Ziemi Chełmskiej, od kongresu wiedeńskiego 
(1815) części składowej Królestwa Polskiego, 
do Cesarstwa Rosyjskiego. Konsekwencja tej 
decyzji była czytelna: miała doprowadzić do 
wyrugowania z tych ziem polskości i katoli-
cyzmu. Bp Bandurski z wielką energią włączył 
się w akcję protestacyjną, która w Galicji skon-
solidowała polską wspólnotę, także w organi-
zacje tzw. Daru Chełmskiego. 
Lwowskie lata to czas duchowego wspierania 
zawiązujących się wówczas polskich organi-

Nazywano go Chorążym Ducha Narodowego, Hetmanem Serc Żołnierskich, Du-
chowym Prymasem Odradzającej się Polski. Spoczął w krypcie katedry wileńskiej 
pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. W uroczystościach pogrzebowych 
(11 marca 1932), którym przewodniczył abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita wi-
leński, wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, premier Aleksander 
Prystor, przedstawiciele najwyższych instytucji życia narodu... Przybyło wielu wetera-
nów Legionów Polskich, związanych węzłami pamięci i wdzięczności, z tym którego 
uważali za swego biskupa i duchowego przewodnika, także reprezentacja wszystkich 
pułków legionowych. Żegnano biskupa i Polaka, jednego z tych wyjątkowych synów 
ojczyzny, „którzy w duszach niosą płomień Boży, rozpalają się nim jak pochodnie i jak 
pochodnie świecą w pierwszym szeregu bojowników o honor i o dobro człowieka, 
narodu i ludzkości, ludzie wiecznie młodzi, choćby ich plecy ciężar późnego wieku 
ku ziemi pochylił ...” (z przemówienia pogrzebowego Janusza Jędrzejewicza, mini-
stra wyznań religijnych i oświecenia publicznego). Żegnano tego, który pośród wielu 
pięknych, często porywających słów, wypowiedział i takie: „Służba dla Rzeczypospo-
litej kapłaństwem jest”. Słowa, które powinny stanowić swoiste credo tych, którzy 
biorą odpowiedzialność za los ojczyzny. 

Błogosławię was...Idźcie – zwyciężajcie

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

80. rocznica śmierci Ks. Bp. Władysława Bandurskiego (25 maja 1863 – 6 marca 1932)



9

jego udział w akcji na rzecz Chełmszczyzny 
i pomoc, jakiej udzielał prześladowanym 
przez carat unitom. To wtedy podjął decy-
zję, że powinien być tam, gdzie rozpoczęła 
się zbrojna walka o Niepodległość Polski i jej 
powrót na mapę Europy – wśród żołnierzy 
Legionów Polskich. Zamienił biskupią mitrę 
i pastorał „na żołnierską czapkę i krzyż, któ-
rym błogosławił walczących za Polskę”, stał 
się „kapłanem rodzących się sił zbrojnych, 
kapłanem powstającej Polski” (Władysław 
Evert). Ten etap życia bp Bandurskiego jest 
najbardziej znany, najmocniej osadzony 
w tradycji Wojska Polskiego i kapelańskiej po-
sługi.. Współpracował intensywnie z mającym 
swą siedzibę w Wiedniu Naczelnym Komite-
tem Narodowym. Czynem, kaznodziejskim 
słowem, piórem – odezwami, strofami wier-
szy, także różnorodnymi działaniami, m.in. 
opieką nad rekonwalescentami, towarzyszył 
i wspierał Legiony. „Sycił patriotyzm wiarą, 
a wiarę zespolił z największym patriotyzmem. 
W świetle słów jego i nauk, każdy żołnierz 
sprawy polskiej stawał się bojownikiem spra-
wiedliwości Bożej, by oddawać życie w ofierze 
dwóm największym świętościom żołnierskim: 
Ojczyźnie i Bogu” („Polska Zbrojna”, 8 marca 
1932). Wiele uwagi poświęcał też losom Pola-
ków – byłym żołnierzom armii rosyjskiej, prze-
bywającym w obozach jenieckich na terenie 
monarchii austro-węgierskiej. 
Jako Naczelny Kapelan Legionów odbył dwie 
wyprawy na Wołyń, tam gdzie krwawe wal-
ki toczyły trzy brygady legionowe, pierwszą 
w okresie Bożego Narodzenie 1915 roku, ko-
lejną wiosną roku następnego. Ich scenerię 
i klimat odnaleźć można w wielu żołnierskich 
wspomnieniach z tamtych lat. Szczególnie 
mocno utrwaliła się pamięć o Wigilii 1915 
roku, o Biskupie łamiącym się opłatkiem, 
płaszczu oficerskim i maciejówce obchodzą-
cym okopy, o pasterce, która miała miejsce w 
„osobliwej katedrze (...) pod czystym i jasnym 
niebios sklepieniem, wśród wysokich kolumn 
wspaniałego lasu, wśród czworoboku rycer-
stwa polskiego, wśród kadzideł bijących pod 
nieba stropy ognisk polowych... (bp Bandur-
ski). W latach wojny złożył rezygnację z sufra-
gani lwowskiej, przyczyną tego było dogłęb-
ne zaangażowanie w posługę legionowemu 
wojsku. Wiele przykrości doznał od władz 
austro-węgierskich za swoją jednoznaczną, 
patriotyczną postawę. 

Kiedy zbliżała się chwila odzyskania niepod-
ległości, w płomiennej odezwie wzywał do 
powrotu do ojczyzny żołnierzy przebywa-
jących na terenie monarchii Habsburgów: 
„Polska jak feniks wstaje z popiołów (...) nie 
ma słupów granicznych pomiędzy Krakowem 
a Warszawą. Jest Zjednoczona, Niepodległa, 
na sprawiedliwości oparta Polska. Ona na 
Was, jako dzieci swe czeka i na Was woła! Po-
lak sam na swej ziemi będzie panem! Aby to, 
co cudem nam się dostało w udziale utrzymać, 
trzeba siły, solidarności, porządku i jedności”. 
W wolnej Polsce bp Władysław Bandurski nie 
piastował już żadnych funkcji kościelnych. 
W 1920, po wyzwoleniu Wilna przez oddziały 
dowodzone przez gen. Lucjana Żeligowskie-
go, na osobiste życzenie marszałka Józefa Pił-
sudskiego został naczelnym kapelanem wojsk 
Litwy Środkowej. Po ostatecznym włączeniu 
Wilna do Rzeczypospolitej zamieszkał w pa-
łacu Reprezentacyjnym Rzeczypospolitej. Czę-
sto nawiedzał Ostrą Bramę z Cudownym Wi-
zerunkiem Matki Miłosierdzia. Był niezwykle 
szanowany w środowisku wojskowym, szcze-
gólnie legionowym. „Był człowiekiem wobec 
którego milkły różnice wyznań, nie grały roli 
polityczne odcienie”. Niestrudzenie przemie-
rzał Polskę, zapraszany do udziału w uroczy-
stościach religijnych, narodowych, wojsko-
wych. Przyszedł czas honorów i odznaczeń: 
Krzyż Walecznych, przyznały w 1921 r. za to. 
że „niósł otuchę religijną i moralną żołnierzom 
w okopach pierwszej linii” , Krzyż Wielki Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyż Virtuti Militari. 
Z różnych stron kraju, od różnych środowisk 
płynęły słowa serdecznych życzeń z okazji 
25 rocznicy święceń biskupich przypadającej 
na dzień 30 grudnia 1931 roku. Pośrod nich 
życzenia od Prezydenta Ignacego Mościckie-
go: „Sercem miłującym i słowem płomiennym 
budziłeś Ekscelencjo w dniach niewoli sumie-
nia polskie, pracując tajemnie z narażeniem 
życia na ziemiach Chełmszczyzny i Podlasia, 
a w okresie walk wyzwoleńczych zapalałeś 
serca bohaterskich bojowników o wolność 
Narodu i swoim przykładem zachęcałeś do 
wytrwania, łącząc wspomnienia dawne z no- 
wą droga odrodzonej Polski”. Główne uro-
czystości jubileuszowe zaplanowano na wio-
snę 1932 r. Nie doczekał ich Jubilat. 6 marca 
1932 r, po ciężkiej chorobie zakończył docze-
sne życie kapłana i biskupa w służbie Jezuso-
wej i służbie ojczyzny i jej wojska 

 ***
Ponad pół wieku trwała cisza nad życiem po-
sługą bp. Władysława Bandurskiego. Jego imię 
zniknęła z nazw ulic, placów, z żołnierskich izb 
pamięci, z tradycji Wojska Polskiego. Trzeba 
było historycznych przemian, aby znów zaję-
ło należne miejsce w pamięci narodu, historii 
wojska i jego duszpasterstwa. Także w Wilnie, 
odłączonym po wojnie od Polski, grób bp. 
Bandurskiego popadał w zapomnienie, z bie-
giem lat stał się wręcz niedostępny, odgrodzo-
ny żelbetonową ścianą. Zasłonięty został także 
pomnik Księdza Biskupa wykuty w czerwonym 
granicie – wybitne dzieło sztuki rzeźbiarskiej 
autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego. 
W sierpniu 1996 roku staraniem ks. bp. Sła-
woja Leszka Głódzia, Biskupa Polowego WP, 
doczesne szczątki bp. Władysława Bandur-
skiego zostały wydobyte z zapomnienia, prze-
niesione do nowej trumny. W intencji dawne-
go Naczelnego Kapelana Legionów Polskich 
w archikatedrze wileńskiej, pod przewod-
nictwem Biskupa Polowego WP, została od-
prawiona Msza św. Na placu przed katedrą, 
w godzinie pożegnania, rozległa się, niesly-
szana tu od dziesiątków lat, melodia Pierwszej 
Brygady, odegrana przez polską orkiestrę woj-
skową. Na szlaku, którym wieziono trumnę 
na lotnisko, znalazła się Ostra Brama i cmen-
tarz na Rosie, gdzie wśród mogił legionistów 
spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, którego 
drogę ku Niepodległej błogosławił, wspierał 
modlitwą i czynami źycia bp Władysław Ban-
durski. W Warszawie, w Katedrze Polowej WP, 
doczesne szczątki Prymasa Duchowego Polski 
witało Wojsko Polskie odrodzonej ojczyzny. 
Nasze pismo obszernie relacjonowało prze-
bieg uroczystości, jakie miały miejsce w Wil-
nie i Warszawie. Autorem relacji, także tekstu 
przypominającego drogę życia bp.Władysła-
wa Bandurskiego, był. ks. mjr Tadeusz Płoski, 
ówczesny redaktor naczelny „Naszej Służby”. 
Piętnaście lat później, 19 kwietnia 2010 r., 
jego doczesne szczątki – od 2005 r. Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego – zostały złożone 
w Kaplicy Lotników Katedry Polowej WP obok 
bp. Władysława Bandurskiego.

Jędrzej ŁukawyFo
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Jak w tej sytuacji powinien zachować się ka-
tolik? Pośrednio na to pytanie odpowiada 
najnowsza książka Andrea Torniellego i Save-
rio Gaety „A.D. 2012. Czy nadchodzi koniec 
świata?”, którą 21 lutego zaprezentowano 
podczas konferencji prasowej w siedzibie 
Episkopatu Polski. Publikacja zbiera szereg 
objawień maryjnych, za pomocą których 
autorzy starają się pokazać chrześcijańskie 
spojrzenie na eschatologię, a więc kwestię 
czasów ostatecznych.
Książka, jak już napisano, jest zbiorem i krót-
ką próbą analizy najważniejszych objawień 
maryjnych, które zaczęły się na progu cza-
sów nowożytnych – w XVI w. i szczególnie 
zintensyfikowały się w XIX i XX w. W wielu 
wypadkach Maryja przestrzegała przed zbli-
żającymi się trudnymi wydarzeniami. Prze-
kazała wiadomość o kataklizmach wojny, 
rewolucji czy zamachu na papieża, ataku na 
World Trade Center, czy upadku komunizmu 
w Polsce. Autorzy przypominają orędzia Ma-
ryi z Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fatimy, 
Medjugorje, Kibeho i innych miejsc. Należy 
pamiętać, że objawienia w Medjugorje nie 
są na razie uznane przez Kościół, co autorzy 
książki jasno i rzetelnie na początku sygna-
lizują.
Objawieniom towarzyszą najczęściej przeka-
zy, cuda i zjawiska nadprzyrodzone, służące 
jako znaki wiarygodności. Ponadto ukazywa-
nie się Maryi stanowi wielki i nadzwyczajny 
znak naszych czasów. Objawienia fatimskie, 
zdaniem autorów świadczą, że nasz wiek 
w zbawczym projekcie Boga jest „wiekiem 
Maryi”. O czym czytamy w drugim objawie-
niu fatimskim z 13 czerwca 1917 roku: „Je-
zus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie 
poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mego Niepo-
kalanego Serca. Tym, którzy będą je odma-
wiać, obiecuję zbawienie. Te dusze będą 
umiłowane przez Boga i jak kwiaty otaczać 
mnie będą przed Jego tronem”. 
To przesłanie jasno wskazuje, że właśnie 
nasze czasy są „erą Maryi”, zwłaszcza wiek 
XX był i erą Jej szczególnej, stałej bliskości 
– czytamy we wstępie do książki. Wstawien-
nictwo Najświętszej Maryi Panny jest inten-
sywniejsze, działa jako narzędzie Ducha, by 
ratować lud Boży od wszelkiego niebezpie-
czeństwa. 
Biorący udział w konferencji redaktor na-
czelny magazynu „Czterdzieści i cztery” 

Żyjemy w czasach obfitujących w proroków i proroctwa, gróźb ogólno-
światowego kataklizmu, ciągłych zagrożeń związanych z przelatującymi 
asteroidami. Nie dalej jak dekadę temu świat drżał przed milienijną plu-
skwą mającą sparaliżować systemy finansowe na całym świecie, wystrze-
lić rakiety balistyczne z głowicami jądrowymi i doprowadzić świat do za-
głady. Motyw ten stał się inspiracją dla wielu książek, filmów i programów 
telewizyjnych, co świadczy o niezwykłej popularności i współodczuwania 
wielu mieszkańców Ziemi jej bliższego lub dalszego końca. Niektórzy 
badacze prorokują, że koniec świata może nastąpić już 21 grudnia 2012 
roku, nieszczęśliwie przed ukazaniem się ostatniego, w tym roku, numeru 
„Naszej Służby”. 

Czy to już koniec świata?
– konferencja prasowa w KEP

Marek Horodniczy ubolewał, że 
książka włoskich autorów wpisu-
je się w nurt, obecny w kulturze 
masowej – apokaliptyki bez wła-
ściwego, jego zdaniem, odniesie-
nia do religii, nie ma w niej także 
głębokiej interpretacji kolejnych 
objawień. – Powielany jest pewien 
schemat dominujący w popkultu-
rze, zintensyfikowanej sensacyj-
ności w budowaniu i wprowadza-
niu pewnych pytań-podejrzeń, na 
przykład czy aby na pewno zostały 
ujawnione wszystkie tajemnice fatimskie? 
Czy tam czegoś jeszcze nie ma? W ten spo-
sób, w mniejszym stopniu skupiamy się na 
tym, o czym Matka Boża nam mówi pod-
czas objawień, do czego nas zachęca – mó-
wił podczas spotkania. 
Chyba należy przyznać mu rację tym bar-
dziej, że Tornielli i Gaeta nazbyt chętnie 
żonglują datami, co rodzi podejrzenie o do- 
pasowywanie faktów do stawianych tez. 
Jedni dostrzegać będą w tym nadzwyczajną 
błyskotliwość autorów, znakomite popro-
wadzenie wątku, a inni raczej sprytny zabieg 
polegający na dopasowywaniu kolejnych 
wydarzeń do treści objawień. I chyba na tym 
można opierać zarzut co do treści książki, 
która bardziej koncentruje się na wątkach 
dopasowań, niż na promowaniu zachęty 
do zmiany postępowania. Z zarzutu tego 
można łatwo jednak uczynić także atut pu-
blikacji, która w przystępny sposób promuje 
zarówno wiedzę na temat objawień, jak i za-
chęca do wczytywanie się w pozostawione 
przez Maryję świadectwa.
Prowadzący spotkanie red. Marek Zając 
zauważył, że w objawieniach nigdy nie po-
jawia się data końca świata, nie chodzi tu 
o datę dzienną, ale nawet o bliżej sprecyzo-
wany okres w dziejach. – Nigdy nie poznamy 
czegoś takiego, jak termin „końca świata”. 
Jezus powiedział to już w Ewangelii, nigdy 
żadne objawienie tego nie naruszyło. Nato-
miast objawienia mają cały czas budować 
w nas gotowość i wewnętrzne przekonanie, 
że żyjemy w czasach, w których wiele od nas 
zależy. Tak naprawdę każde objawienie, któ-
re się pojawia, ma być impulsem do tego, by 
zmienić swoje życie na lepsze. Tylko tyle i aż 
tyle – przekonywał.
Uczestnicy spotkania mówili też o elemen-
tach apokaliptycznych w objawieniach ma-

ryjnych. Marek Horodniczy przestrzegał 
przed eksponowaniem atmosfery grozy i ka- 
tastrof. Jego zdaniem sensacyjne wątki, 
w omawianej książce, przesłaniają prawdę 
o obecności Boga w historii. Jego zdaniem 
podkładanie rozmaitych wydarzeń historycz-
nych pod słowa z objawień jest mocno pro-
blematyczne, postulował więc ostrożność.
Na pytanie, czy współczesne czasy są szcze-
gólne, wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kol-
biańskiego Kolbianum o. Mirosław Adasz-
kiewicz przypomniał, że objawienia maryjne 
zaczęły się, gdy ludzie zaczęli odchodzić 
od Boga. – Objawienia są przejawem tro-
ski Boga o ludzi, który wysyła swoją Matkę 
z apelem o pokutę i nawrócenie – powie-
dział. Także i on zasygnalizował pokusę, któ-
rej ulegli autorzy przypisując nazbyt ocho-
czo wydarzenia historyczne do konkretnych 
objawień.
Ks. dr Maciej Arkuszyński, autor doktoratu 
o objawieniach w Medjugorie przypomniał, 
że we Francji chrześcijanie są na trzecim 
miejscu co do liczebności – plasują się po 
ateistach i wyznawcach islamu. Być może 
zateizowana Francja potrzebowała większe-
go wsparcia ze strony Maryi, stąd wiele ob-
jawień w tym kraju. – Poza masowymi odej-
ściami od Boga ujawnia się dziś także wielkie 
zło, jakim np. jest aborcja, jest jednak wiele 
ukrytego dobra – przekonywał. 
Chrześcijanie powinni jednak pamiętać, że 
objawienia Maryjne przygotowujące świat 
na dopełnienie się historii i losów świata są 
także przypomnieniem, że powtórne przyj-
ście Chrystusa odbędzie się w pełni Jego 
chwały a wierzący w Niego, wierni nauce 
Ewangelii nie powinni obawiać się, także 
i najbliższego grudnia. 
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Antoni Mańturzyk 
urodził się 25 maja 1905 
roku w Brzózie koło Ko-
zienic jako syn Wawrzyńca 
i Anny z d. Szerszeń.

Ukończył Gimnazjum w Kozienicach. W 1925 
roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Wilnie. Jako alumn tego semi-
narium podjął studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego uzyskując sto-
pień magistra św. teologii. Wyświęcony 4 kwiet-
nia 1931 roku, został wikariuszem w parafii Wi-
dze pod Brasławiem. Od 1933 roku był katechetą 
w Gierwiatach, a od 1935 roku w Bieniakoniach. 
W 1936 roku został prefektem i rektorem kościo-
ła w Podbrodziu w dekanacie święciańskim oraz 
prefektem w miejscowych szkołach średnich. Od 
1 września 1936 roku był jednocześnie kapela-
nem pomocniczym garnizonu Podbrodzie. Pełnił 
służbę wśród żołnierzy okolicznych strażnic KOP 
oraz jednostek WP.
28 kwietnia 1939 roku mianowano go kape-
lanem rezerwy. 24 sierpnia 1939 roku został 
zmobilizowany. Od 31 sierpnia do 26 wrze-
śnia 1939 był kapelanem szpitala wojskowego 
nr 301 w Wilnie. Po zajęciu Wilna przez armię 
sowiecką wrócił do Podbrodzia, gdzie objął po-
nownie obowiązki rektora i prefekta. Pomagał 
w przejściu na Litwę oficerom polskim. Bronił 
porządku nabożeństw przed Litwinami, którzy 
usiłowali przemocą wprowadzić litewski język 

nabożeństw. Po wkroczeniu na Wileńszczyznę 
oddziałów litewskich, 13 grudnia 1939 roku 
został aresztowany i mimo protestów miejsco-
wej ludności umieszczony w więzieniu w Wilnie. 
Litewski sąd administracyjny w Wilnie skazał 
go na dożywotnie ciężkie więzienie. Przebywał 
w więzieniu w Kownie i w obozach w Kołotowie, 
Wiłkomierzu i Wojtkuszkach. Po zajęciu Litwy 
przez wojska sowieckie, 9 lipca 1940 roku został 
wywieziony do Kozielska, a następnie do Gria-
zowca. W obozach tych niósł posługę kapłań-
ską. Potajemnie odprawiał Msze Święte, udzielał 
sakramentów. Odwiedzał baraki z żołnierzami, 
czytał Pismo Święte, święcił medaliki.
23 sierpnia 1941 roku, w wyniku umowy Sikorski-
Majski został zwolniony z obozu. Dwa dni póź-
niej wstąpił do Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej. 
15 września 1941 roku został kapelanem 13 puł-
ku piechoty, który wchodził w skład 5 Dywizji Pie-
choty. Opiekował się również ludnością cywilną. 
Odwiedzał deportowanych w kołchozach i sow-
chozach. Odprawił Msze Święte, przygotowywał 
dzieci do Komunii Świętej. Dowoził żywność 
i odzież. Wizytował sowieckie szpitale, gdzie leżeli 
chorzy Polacy. Przy 13 pułku piechoty zorganizo-
wał ochronkę, szkołę powszechną i gimnazjum. 
Objął w ten sposób opieką około 320 dzieci.
W lipcu 1942 roku został mianowany kapelanem 
7 Dywizji Piechoty. Wraz z Armią gen. Andersa 
wyszedł z Rosji na Środkowy Wschód. Przebywał 
z nią w Iranie i Iraku. Przeszedł wszystkie etapy 

Ks. Antoni Mańturzyk (1905-1965) – kapłan archidiecezji wileńskiej, 
kapelan w II Korpusie Polskim

formowania się II Korpusu Polskiego. Uczest-
niczył w walkach we Włoszech, jako zastępca 
Szefa Duszpasterstwa II Korpusu, jednocześnie 
był Szefem Duszpasterstwa Jednostek Pozady-
wizyjnych.
Za bohaterską posługę duszpasterską w walkach 
II Korpusu został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari V klasy numer 11383.
Po wojnie przybył do Wielkiej Brytanii z ostatnim 
rzutem oddziałów II Korpusu. Pracował w likwi-
dującym się szefostwie duszpasterstwa tego Kor-
pusu oraz jako kapelan w Western Command. Po 
demobilizacji został proboszczem polskiej parafii 
w Delamere oraz dziekanem Okręgu Choshire. 
Zorganizował również ośrodki duszpasterskie 
w Chester, Warrington i Marbury. Był członkiem 
Stowarzyszenia Kapłanów Polskich w Wielkiej 
Brytanii. Zawiązał komitet, który zbierał fundu-
sze przy pomocy Polskiego Towarzystwa Dobro-
czynności w Northwich i w 1964 roku ukończył 
budowę kościoła.
Zmarł 15 grudnia 1965 roku w Northwich koło 
Liverpool. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.
Odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. Był szambelanem papieskim. Biskup 
polowy WP Józef Gawlina odznaczył go przywi-
lejem rokiety i kanonickiego mantoletu. W ko-
ściele parafialnym w Brzózie koło Kozienic znaj-
duje się tablica pamiątkowa poświęcona księdzu 
Mańturzykowi.

Bogusław Szwedo

Medioznawcy, w tym 
autorytety Kościoła Ka-
tolickiego, jak na przy-
kład biskup Adam Lepa, 
przypominają, że zada-
niem mediów jest służ-
ba prawdzie. I ostrzega-

ją przed metodami manipulacji, jakiej je-
steśmy dziś jako odbiorcy mediów podda-
wani na skalę globalną. Jeśli znawcy me-
diów twierdzą, że informacja medialna to 
dziś wyłącznie „show”, a zatem jej forma 
i treść jest całkowicie podporządkowana 
maksymalizacji zysku, to wszystko, co nie 
mieści się w tej logice, nie może liczyć na 
obiektywizm przekazu. 
Najbardziej niegodziwym środkiem maksymali-
zacji zysków medialnych jest dziś oszczerstwo, 
nazywane eufemistycznie przez propagandę 
medialną „faktem prasowym”. Jednym z takich 
spektakularnych „faktów prasowych” jest oczy-
wiście samochód widmo Ojca Rydzyka – May-
bach. W zamyśle dziennikarzy z „Gazety Pomor-
skiej”, którzy posłużyli się tym kłamstwem (jest 
dowód), miał on być fundamentem czarnego 
pijaru redemptorysty z Torunia. Ojciec Tadeusz 
Rydzyk od ponad 20 lat istnienia „Radia Mary-
ja”, jest „czarnym bohaterem” mediów komer-

Ojca Rydzyka „chodzenie po wodzie”
cyjnych i nie tylko. Doświadcza on po wielekroć 
sprawdzonego sposobu ataku na przedstawicieli 
Kościoła z czasów propagandy komunistycznej. 
Jak najlepiej podważyć wiarygodność ewange-
lizatora? Wykreować go na pazernego „krwio-
pijcę”, który okrada biedne owieczki, karmione 
„opium dla mas” czyli religią Kościoła katolic-
kiego, jak mawiał Lenin. Zachęcam więc wszyst-
kich, zwłaszcza młodych ludzi, wrażliwych na 
poszukiwanie prawdy, do siegnięcia po wywiad- 
-rzekę z o. Tadeuszem Rydzykiem. Redemptory-
sta z Torunia w rozmowie z Szymonem Cieślarem 
„Życie jest ciekawe” z okazji 20 lat istnienia „Ra-
dia Maryja”, opowiada pasjonującą, bo prawdzi-
wą, historię rodzenia się dzieła, które powstało 
z… ufności w moc zawierzenia Maryi. Bo skąd 
może się brać taka umiejętność Ojca Tadeusza 
„chodzenia po wodzie” – wbrew prawom fizyki 
i ekonomii. Po uzyskaniu zgody od przełożonych 
zakonnych, z „kapitałem zakładowym” 80. feni-
gów w kieszeni, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, 
z po ludzku zrozumiałą obawą czy starczy na 
benzynę, charyzmatyczny zakonnik wyruszył 
z Niemiec do Torunia samochodem, darem od 
zaprzyjaźnionej niemieckiej rodziny. A „ziarn-
kiem gorczycy” dzieła, które od początku było 
tak bezlitośnie zwalczane – była modlitwa 10 lu- 
tego 1990 r. w Łagiewnikach, przy sercu Fau-

styny Kowalskiej. To podczas tej Mszy św., którą 
ojciec Tadeusz Rydzyk sprawował dla sióstr Fau-
stynek, skrystalizowała się ostatecznie decyzja 
o stworzeniu „Radia Maryja”. Idea stworze-
nia centrum ewangelizacyjnego kiełkowała 
w jego duszy od czasów młodości i zrodziła się 
z zachwytu i zdziwienia, dlaczego nawet katoli-
cy milczą o tak wielkiej Miłości – o Bogu, który 
kocha każdego człowieka. Ta książka nie tylko 
w tytule potwierdza, że tylko prawda jest cieka-
wa. Poznajemy m.in. kulisy niezwykłej rozmowy 
O. Rydzyka z Janem Pawłem II, gdy rozpoczęły 
się ataki na „Radio Maryja”: „–To jest ten ojciec 
Rydzyk, którego się wielu w Polsce boi? Ale śmia-
ło tak dalej, śmiało. Mówię: – Naprawdę, Ojcze 
święty, „tak dalej”? – Tak jest, tak dalej, śmiało! 
To ja proszę o błogosławieństwo na to „tak da-
lej”. Klęknąłem i Ojciec Święty mi pobłogosła-
wił.” Pan Bóg powołuje do swoich dzieł kogo 
chce, tak jak „duch wieje kędy chce”. Gdy powo-
ła, daje środki, ludzi i wydarzenia, poprzez które 
chce przeprowadzić swoje dzieło. Boże scenariu-
sze przerastają wszystkie „tanie”, choć tak bo-
gate ludzkie kalkulacje najbardziej precyzyjnych 
biznesplanów. Życie jest ciekawe, gdy „idzie się 
po wodzie” za Chrystusem i Jego Matką.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Radio Wolna Europa utworzono w 1949 r. w Nowym 
Jorku, jako medialne ramię „Narodowego Komitetu na Rzecz 
Wolnej Europy”. Swoją siedzibę miało w Monachium. Pierw-
szy program został wyemitowany na falach krótkich do Cze-
chosłowacji, 1 czerwca 1950 r. Radio Wolna Europa nadawało 
do krajów tzw. demokracji ludowej.
Od 3 maja 1952 r. do 30 czerwca 1994 r. w strukturze RWE ist-
niała Rozgłośnia Polska, która w okresie PRL była najczęściej słu-
chanym (i systematycznie zagłuszanym) radiem zagranicznym. 
Dyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium byli: Jan 
Nowak-Jeziorański (1952-1976), Zygmunt Michałowski (1976-
1982), Zdzisław Najder (1982-1987), Marek Łatyński (1987-89) 
i Piotr Mroczyk (1989-1994).
Wśród panelistów konferencji „Wolność w eterze czyli 60 lat 
Radia Wolna Europa”, zorganizowanej 22 lutego w murach 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, było wiele  
wybitnych osobistości, które przez lata uczestniczyły w pro-
cesie tworzenia fenomenu Radia Wolna Europa m.in. Andrzej 
Świdlicki, Emil Morgiewicz, Tadeusz Kieliński czy Lechosław 
Gawlikowski.

Tu mówi Radio Wolna Europa

Konferencję otworzył Rektor UKSW 
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Z Radiem Wolna Europa współpracował 
m.in. Witold Gombrowicz

„Zespół polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu składa 
się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach 
politycznych, ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, 
którą daje dążenie do jednego, wspólnego celu. Będzie-
my mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się 
w świecie, które sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by 
zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali was 
o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodo-
wej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją 
i sowietyzacją polskiej kultury, walkę z wynaradawianiem mło-
dzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i na-
szych tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską, niezależ-
ną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym 
kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. 
Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wy-
powiedzieć nie może” – tymi słowami w 1952 r. z Monachium 
rozpoczęła nadawanie swoich audycji Polska Rozgłośnia Radia 
Wolna Europa. Jak podaje w swoich wspomnieniach Jan No-
wak Jeziorański, koszty zagłuszania były mniej więcej trzy razy 
wyższe od kosztów nadawania samej audycji. 

Na początku lat 50-tych słuchanie radia było ścigane i karane przez 
sądy wojskowe wyrokami od 2 do 3 lat więzienia. Komunistyczne 
służby bezpieczeństwa przeprowadzały również bezpośrednie ataki 
na pracowników RWE. Kilku zginęło, a wielu było szykanowanych. 
A mimo to, radio nadawało swoje audycje nieprzerwanie nie tylko 
o tematyce politycznej, ale także ekonomicznej, rolniczej, kulturowej 
i religijnej. Przekazywało informacje o najważniejszych wydarzeniach 
w kraju, zawsze było pierwsze chociażby informując o wprowadze-
niu stanu wojennego w Polsce. 
Dla radia pracowali wybitni dziennikarze, znani pisarze, publicyści, 
działacze emigracyjni m.in. Czesław Miłosz, Jan Józef Czapski, Gu-
staw Herling Grudziński, Jerzy Giedroyć czy Witold Gombrowicz. 
Jak napisał  w swoich wspomnieniach Jan Nowak Jeziorański, pierw-
szą funkcją rozgłośni była pomoc w odbudowaniu poczucia wspól-
noty. Drugą zaś funkcją było podtrzymywanie nadziei. Taką nadzieję 
dawały m.in. audycje Jacka Kaczmarskiego, które gromadziły przed 
odbiornikami tysiące słuchaczy. 
Maciej Morawski, paryski korespondent Radia Wolna Europa, pod-
kreślił w swoich wspomnieniach: „Mimo szykan i prześladowań, lu-
dzi w Radiu Wolna Europa trzymała przy życiu nadzieja, że kiedyś 
nadejdzie czas, kiedy będą mogli swobodnie stanąć na polskiej ziemi. 
Wszystko ma początek i kres”. 
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Rola rozgłośni w sensie misji formacyjnej 
była z pewnością ogromna, ale z per-
spektywy czasu trudno oprzeć się po-
czuciu niedosytu. RWE nie wykazała się 
zdolnością przewidywania. Karol Marks 
znał rozróżnienie „wolności od” i „wol-
ności do”. Wolna Europa koncentrowała 
się na tej pierwszej. Jej słabością było to, 
że nie przygotowała opinii publicznej, 
w każdym razie w niewystarczającym 
stopniu, do sytuacji, w której komunizm 
się rozpadnie i wolność trzeba będzie 
umeblować. 
RWE była za pluralizmem politycznym 
w Polsce, ale nie stawiała pytań o jego gra-
nice, bo nie miała wyobrażenia jak życie społeczne będzie wyglądało 
z chwilą, gdy pluralizm się ziści. Tymczasem przykład Wielkiej Bryta-
nii, gdzie mieszkam, pokazuje, że pluralizm, jeśli forsowany odgórnie 
w imię doktrynalnie pojmowanej różnorodności zwłaszcza obycza-
jowej i wyznaniowej, może być nietolerancyjny. Taki nietolerancyjny 
pluralizm podważa tradycje oraz podstawowe prawdy moralne, na 
których opiera się funkcjonowanie rodziny i normy społeczne. Uznaje 
np. religie za przejaw indywidualnego ekscentryzmu. W Polsce przy-
kładem nietolerancyjnego pluralizmu były ubiegłoroczne obchody 

11 listopada w Warszawie i inicjatywa zwana „Kolorową 
Niepodległą”. Można mówić również o paradoksie totali-
tarnego liberalizmu jeśli forsuje relatywizm wartości i idzie 
w parze ze zwiększaniem zakresu kontroli nad prywatną 
sferą życia człowieka w imię większej efektywności. 
Wolna Europa poniosła także porażkę w sensie filozoficz-
nym, jej misją było zastąpienie władzy niedemokratycz-
nej przez demokratyczną. Tymczasem (....) najważniejsze 
pytanie nie dotyczy tego jak pomóc ludziom dobrym 
w dojściu do władzy, lecz tego, co zrobić, by ludzie źli 
i przeciętni wyniesieni do władzy nie pozwalali sobie wo-
bec społeczeństwa na zbyt wiele, a najlepiej by się go bali. 
Jeśli z działalności RWE wynika jakiś morał, to ten, że 
monopol informacji jest zły, bo ułatwia władzy tuszowa-
nie jej przekrętów i nadużyć. Morał ten nie jest jednak 
pełny. Groźniejsza, bo bardziej przewrotna, jest sytuacja, 
w której mediami skutecznie steruje się mimo braku mo-
nopolu informacji. Wolna Europa głosiła, że wolne media 
są warunkiem i ostoją demokracji, ale przykład brytyjski, by 
wskazać tu na sterowanie mediami w przededniu wojny 

z Irakiem (...) dowodzi, że media, gdy 
są poza wszelką kontrolą i nie poczu-
wają się do standardów, mogą okazać 
się dla demokracji siłą destrukcyjną. 
(...) Wolność istnieje tylko wtedy, gdy 
ludzie gotowi są jej bronić i dwie 
umiejętności pomagają w osiągnię-
ciu tego celu; jedna to słuch zdolny 
wyłapywać informacje z szumu za-
głuszarek, a drugim zmysłem jest 
oko wprawione w czytaniu między 
wierszami. I oba te zmysły to właści-
wie ostatnia linia obrony człowieka 
przed zniewoleniem. Posiadania tych 
dwóch zmysłów życzę moim słucha-

czom, ponieważ gdzie nie spojrzeć, to wszędzie  w świecie dookoła 
jest pełno zagłuszarek – z zagłuszarkami prawdy, sumienia i zdrowe-
go rozsądku włącznie.  

Andrzej Świdlicki, współpracownik agencji PAP w Londynie. Przez 
14 lat pracował jako redaktor RWE, 12 lat w polskiej sekcji BBC, pa-
nelista konferencji.

oprac. at
zdjęcia: Anna Tokarska

Jest to dla parafii wielkie wyróżnienie, ale 
szczególne podziękowanie kierowane jest 
przy tej okazji do ks. ppłk dr Łabisza, który 
od wielu lat prowadzi posługę duszpaster-
ską w Słupsku. Ponadto jest kapłanem nie-
widomych, ale przede wszystkim „dowodzi” 
kaplicą garnizonową. Jak powiedział ks. Zbi-
gniew Krawczyk „kapelan jest zawsze dys-
pozycyjny, chętny do pomocy i współpracy”. 
– Jest doskonałym gospodarzem i kapłanem, 
który przejawia niezwykłą aktywność w dzia-
łaniu – pochwalił.

Przy tej okazji, również żołnierze, pracowni-
cy wojska i rodziny garnizonu Słupsk dzięko-
wali księdzu kapelanowi za posługę na rzecz 
wojska i rodzin wojskowych oraz za wspólną 
służbę w szeregach 7 Brygady Obrony Wy-
brzeża.
W uroczystości poświęcenia obrazu uczest-
niczyła, na zaproszenie kapelana, grupa 
modlitewna „Jerycho” z Zamościa. 22 oso-
by z animatorką, panią Zofią, poprzez oso-
biste świadectwa, przybliżyły wiernym moc 
modlitwy i różańca poprzez adorowanie 

Poświęcenie obrazu Anioła Stróża w Kaplicy Garnizonowej 7. Brygady Obrony Wy-
brzeża w Słupsku, odbyło się 14 lutego. Obraz Anioła Stróża przekazali parafii gar-
nizonowej na ręce ks. ppłk. Eugeniusza Łabisza, ks. prałat Jan Gieriatowicz oraz 
ks. dziekan Zbigniew Krawczyk

Poświęcenie obrazu w kaplicy 
garnizonowej w Słupsku

Najświętszego Sakramentu. Nasza grupa 
to takie „pospolite ruszenie z różańcami 
w dłoniach” – powiedziała. Założycielem 
grupy jest Anatol Kaszczuk, związany z Le-
gionem Maryi, założyciel nieustannego ró-
żańca papieskiego, oficer Wojska Polskiego, 
który cudem uniknął śmierci w Kozielsku.
Grupa „Jerycho” nie zapomniała o modlitwie 
w intencji służb mundurowych do Matki Bo-
skiej Hetmanki Żołnierza Polskiego, za co 
wdzięczność wyrazili słupscy parafianie.

Tekst i zdjęcie: kpt. Karolina Krzewina-Hyc 
Oficer Prasowy 7 BOW Słupsk
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Próby zniewolenia umysłów rodaków zawsze 
zaczynały się w naszej historii w ten sam spo-
sób; od podcinania korzeni, z których wyra-
stamy. Od kwestionowania, ośmieszania, re-
definiowania w interesie bieżących interesów 
politycznych roli wielkich z rodu Polaków.
Duchowi herosi byli bowiem jak wyrzut su-
mienia dla skarlałych duchowo, dla uwi-
kłanych w doraźne koniunktury polityczne. 
Każdemu narodowi w pochodzie przez dzieje 
towarzyszą duchowo Święci ze swoim potęż-
nym wstawiennictwem. Ich życie zapisane 
w historii Kościoła w Polsce, pokazuje, że mi-
łość ojczyzny wyrasta z miłości do Boga, który 
w swojej hojności przeznaczył nam tę niepo-
wtarzalną ziemię, byśmy ją „czynili poddaną” 
i uprawiali wedle niezawodnej Bożej instruk-
cji. Wszelkie zabiegi marginalizowania czy 
przemilczania roli Kościoła w historii Polski 
to fałszowanie naszej tożsamości narodowej. 
Wystarczy zejść do podziemi Katedry Polo-
wej, gdzie mieści się Muzeum Ordynariatu 
Polowego, by się o tym przekonać. I nie jest 
to kwestia konfesji, ale obiektywnej prawdy 
historycznej. Wielkie i – minores gentium 
(pomniejszego rodzaju) – dzieła z kanonu li-
teratury polskiej pełne są dowodów, śladów 
i potwierdzeń na tę nierozerwalną więź na-
rodu polskiego z Kościołem, która streszczała 
się w zaszczytnym mianie: Polonia semper 
fidelis (Polska zawsze wierna)…
Zbliżają się dwie brzemienne w skutkach dla 
naszej najnowszej historii rocznice: 1 mar-
ca – Dzień pamięci o żołnierzach wyklętych 
i 13 kwietnia – Dzień pamięci o ofiarach zbrodni 
katyńskiej. Miałam ostatnio okazję uczestni-
czyć w dającej wiele do myślenia rozmowie… 
w zakładzie fryzjerskim z dwiema młodymi 
osobami (absolwentki liceum). Tematem był 
Katyń. Gdy opowiedziałam im, jakie represje 
spotykały rodziny ofiar i tych wszystkich, któ-
rzy ten depozyt pamięci próbowali przekazać 
następnym pokoleniom Polaków, jak propa-
ganda PRL traktowała ten mord, zobaczyłam 
szeroko otwarte z przerażenia oczy: – A my 
nic o tym nie wiemy! – wykrzyknęły niemal 
jednogłośnie. A „Żołnierze wyklęci…” „Inka” 
„Roj”, Ksiądz Gurgacz? Wołają z niezabliźnio-
nej przeszłości do naszych polskich sumień: 
Dlaczego nie chcecie o nas pamiętać, skąd 
ta amnezja historyczna, dlaczego pogrze-
baliście nas po raz wtóry w niepamięci… 
Od kilkunastu lat rodzice i nauczyciele huma-

ojczystej, które świeciły blaskiem prawdy 
ewangelicznej?
 Warto więc sobie uświadomić, że słowo kul-
tura semantycznie wiąże się ze słowem kult. 
Kultura naszych przodków czerpała swoje ży-
ciodajne soki z ”kultu”, w więc z odniesienia 
do Boga. Reforma edukacji, która podcina 
korzenie kultury, wpisuje się dziś w zagroże-
nie, o którym w homilii na Wielki Post mówił 
Przewodniczący Episkopatu Polski Abp Józef 
Michalik: „W styczniowym numerze jedne-
go z katolickich pism zamieszczono wywiad 
z panią Marguerite Peeters, dyrektorem 
brukselskiego Instytutu na rzecz Dialogu 
Międzykulturowego, w którym autorka, zna-
na ze swych katolickich przekonań zauważa, 
że nadchodzą rewolucyjne zmiany politycz-
ne i kulturowe na skalę światową. Potrzebna 
jest nowa ewangelizacja, do której zachęca 
Ojciec Święty, ale najpierw trzeba dobrze ro-
zeznać sytuację. Zauważmy, że ta nowa kul-
tura globalna wyrasta z postmodernizmu, 
który promuje relatywizm moralny, aborcję, 
małżeństwa jednopłciowe, homoseksualizm 
itd. …a wszystko to dzieje się przez global-
ne, światowe, polityczne ukierunkowanie 
tejże rewolucji kulturowej, wykluczającej 
Boga i Jego przykazania”… 
A może autorom tego redukcjonistycznego 
kierunku edukacji chodzi o masową produk-
cję sprawnych i wydajnych robotów made in 
Poland.
Takimi przecież łatwiej sterować, gdy zresetu-
je się im pamięć i tożsamość?

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

niści obserwują z rosnącym 
niepokojem proces redukcji 
nauczania historii Polski i li- 
teratury ojczystej. Nauczy-
ciele akademiccy alarmują, 
że poziom wiedzy ogólnej 
z przedmiotów humanistycz-
nych drastycznie się obniża. 
Reforma edukacji doprowa-
dziła do tak absurdalnej sytu-
acji, że uczeń liceum ogólno-
kształcącego więcej dowia-
duje się o historii Mezopo-
tamii (proporcje tematyczne 
i wymiar godzin lekcyjnych) 
niż o najnowszej historii 
Polski. Zakończenie edukacji 
w zakresie literatury polskiej 
w wieku 15 lat, co przewiduje najnowsza 
reforma edukacji w liceach ogólnokształcą-
cych, sprawi, że w świat wyruszą pokolenia, 
które stracą zdolność rozumienia podstawo-
wego kodu kulturowego, który ukształtował 
dusze, sumienia i umysły tylu pokoleń Po-
laków. Zerwana więc zostanie nie tylko ko-
munikacja międzypokoleniowa na podłożu 
głębszym niż zaspokajanie podstawowych 
potrzeb życiowych. Człowiek nie może roz-
wijać się harmonijnie, dojrzewać w swoim 
człowieczeństwie, gdy zostanie całkowicie 
odcięty od korzeni kultury wysokiej. Liceum 
to była dla wielu ostatnia szansa kontaktu 
z nią.
Zupełnie nieprzekonujący jest argument, że 
nowe technologie dostarczają wiedzy na 
każdy temat za jednym kliknięciem. Żeby 
móc jednak latać, najpierw trzeba nauczyć 
się chodzić. Żeby wiedzieć „czego” szukać, 
trzeba najpierw wiedzieć o istnieniu tego 
„czegoś” i znać tego „czegoś” niezbywalną 
wartość. Kanony wiedzy ogólnej zakresu hi-
storii i literatury to był rezerwuar wartości 
i imponderabiliów, których zawsze warto 
było szukać i trzymać się ich bez względu 
na chwiejne koniunktury. Człowiek wykorze-
niony z kultury jest łatwym łupem wszelkiej 
maści manipulatorów i propagandystów. 
Czy możliwe będzie odczytanie w przy-
szłości przez tak wyedukowane pokolenia 
całego bogactwa treści zawartego choćby 
w nauczaniu Jana Pawła II. Tego mocarza 
polskiego ducha, który wydobywał ze skarb-
ca swojego serca perły historii i literatury 

Homo sapiens to istota myśląca. Pochód myślących pokoleń, które 
pielgrzymowały po polskiej ziemi przez stulecia, wytworzył dziedzic-
two myśli, ducha, pracy rąk, które zapisane zostały w historii, litera-
turze. Ten pokoleniowy przekaz służył przez wieki krzepnięciu i umac-
nianiu wspólnoty, którą nazywamy Ojczyzną. Ta wspólnota budowała 
kod kulturowy, który pozwalał na komunikację niemal bezsłowną. 
Tylko wśród swoich, choćby na antypodach, rozumieliśmy idiomy za-
pisane w ojczystej mowie, tylko tu, w mrocznych czasach zniewolenia 
prawi Polacy wiedzieli, że nie tańczy się przy „Czerwonych makach”. 
A gdy niemiecki okupant zakazał nauczania historii i literatury ojczy-
stej, Polacy narażali życie na tajnych kompletach, by dowiedzieć się, 
dlaczego święty Biskup Stanisław ze Szczepanowa, Patron Polski, wy-
stąpił przeciw królowi, powstańcy styczniowi to bohaterowie walko 
o niepodległość, a X. to szpieg carskiej ochrany.

Kultura czy sprawność robota ?...
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Warszawa
W komendzie głównej Straży Granicznej, 20 lutego odbyło się pożegnanie odchodzącego na eme-
ryturę ks. płk SG Stefana Dmocha wicedziekana SG. W uroczystości wziął udział komendant głów-
ny SG gen. bryg. Leszek Elas wraz z zastępcami, biskup polowy Józef Guzdek oraz funkcjonariusze 
i pracownicy komendy. Ksiądz biskup podziękował ks. Dmochowi za posługę w Straży Granicznej 
i podkreślił, że kapłan nie może zwolnić się z posługi duszpasterskiej, jeżeli ma tylko siły i zdrowie. 
Komendant główny SG wyraził wdzięczność księdzu Stefanowi za jego życzliwość i otwartość dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa odczytał okolicznościowy ad-
res jaki wystosował biskup polowy Józef Guzdek. Ks. płk SG w st. spocz. Stefan Dmoch w przemó-
wieniu podzielił się swoimi wspomnieniami w pierwszych lat pełnienia posługi w Straży Granicznej 
wskazując na entuzjazm, który towarzyszył funkcjonariuszom po wprowadzenia duszpasterstwa 
do tej formacji oraz specyfikę swojej pracy na rozległym terenie.
Ks. Stefan Dmoch w latach 1996-2004 był kapelanem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 
zaś od 2004 do 2011 r. wicedziekanem Straży Granicznej.                                                      Zjk

Kronika
Diecezji Wojskowej

Watykan
Jedyny wśród nowych purpuratów hierarcha, który ma za sobą ukończony kurs spadochronowy, to 
były kapelan wojskowy w siłach zbrojnych USA, abp Edwin F. O’Brien. 29 sierpnia ub. roku Benedykt 
XVI mianował go pro-wielkim mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Abp Edwin F. O’Brien urodził się 8 kwietnia 1939 w nowojorskim Bronxie. Święceń kapłańskich 
udzielił mu 29 maja 1965 roku kard. Francis Spellman. Na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych był kapelanem wojskowym w siłach zbrojnych USA. Odbył kurs spadochronowy. 
W latach 1971-73 posługiwał żołnierzom walczącym w Wietnamie. Następnie studiował na 
Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, uzyskując tam w 1976 
doktorat z teologii. Po powrocie do ojczyzny pracował w kurii arcybiskupiej w Nowym Jorku. 
W 1979 roku koordynował wizytę Jana Pawła II w tym mieście.
6 lutego 1994 papież mianował go biskupem pomocniczym w Nowym Jorku. Sakry udzielił mu 
25 marca tegoż roku kard. John O’Connor. 7 kwietnia 1997 został arcybiskupem koadiutorem 
ordynariusza polowego USA abp Josepha Dimino, a 12 sierpnia tegoż roku objął po nim ten 
urząd. W 1999 r. odwiedził Polskę, spotkał się m.in. na ostatnim etapie wędrówki z uczestnikami 
8. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy.
12 lipca 2007 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Baltimore, a 29 sierpnia 2011 pro-wiel-
kim mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego bożogrobcami.
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Fiszewo k. Elbląga
W Fiszewie koło Elbląga, odbyły 
się, 11 lutego uroczystości po-
święcone pamięci zamordowa-
nych powstańców listopadowych. 
Do tragicznego wydarzenia doszło 
w dniu 27 stycznia 1832 r. Wtedy 
też żołnierze Pruscy otworzyli 
ogień do bezbronnych, interno-
wanych Powstańców. Z zapisków 
historycznych wynika, że Powstań-
cy zginęli niedaleko kościoła w Fi-
szewie. Śmierć poniosło wówczas 
8 żołnierzy, a 12 zostało rannych. 
Na pamiątkę tych wydarzeń przy 
drodze, postawiono pomnik upa-
miętniający te wydarzenia.
Pamiętając o ich heroizmie  i dąże-
niu do wolności Ojczyzny, co roku 
na przełomie stycznia i lutego, Za-
rząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej 
z siedzibą w Elblągu organizuje 
wraz z wojskiem i władzami gminy, 
złaz turystyczny „Śladami Żołnierzy 
Powstania Listopadowego” do Fi-
szewa. Tak dzieje się już od 40 lat.
W tym roku uroczystości rozpoczę-
ły się od wystawienia posterunku 
honorowego przed pomnikiem, 
złożonego z żołnierzy 2 DPLOT 15 
Gołdapskiego Pułku Przeciwlotni-
czego w Elblągu i strażaków OSP w 
Fiszewie. Po sygnale „Śpij kolego”, 
wykonanym na trąbce sygnałowej 
przez trębacza orkiestry wojsko-
wej, powitano gości, mieszkańców 
wsi i uczestników złazu.
Następnie ks. kpt. Stanisław Gar-
bacik odmówił modlitwę za tra-
gicznie poległych. Minutą ciszy 
uczczono pamięć pomordowa-
nych. Pod pomnikiem złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze, oddając cześć Powstańcom.
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Olsztyn
Pod adresem www.parafiagarni-
zonowa.pl rozpoczęła działalność 
strona internetowa Parafii wojsko-
wo-cywilnej w Olsztynie. Będzie 
dla wiernych (szczególnie tego 
Garnizonu) źródłem informacji 
o życiu Parafii, a także środkiem 
e-ewangelizacji. Wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zapra-
szamy pod podany adres.       Mk

Rzeszów
Funkcjonariusze z podkarpackich aresztów śledczych i zakładów karnych spotkali się 13 lutego 
w Rzeszowie na wojewódzkich, uroczystych obchodach Święta Służby Więziennej. W tym roku 
święto funkcjonariuszy i pracowników podkarpackich jednostek penitencjarnych rozpoczęło się 
Mszą Świętą. Okazja ku temu była wyjątkowa – symbol Służby Więziennej (miecz i pochodnia na 
tle wieńca dębowego) zajął honorowe miejsce przy ołtarzu w Kościele Garnizonowym pw. Matki 
Bożej Królowej Polski. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. Oprawę 
muzyczną zapewniała Orkiestra Wojskowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Znak Służby zajął honorowe miejsce przy ołtarzu w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej 
Królowej Polski dzięki uprzejmości ks. płk. Tomasza Anisiewicza – Proboszcza Parafii Garnizo-
nowej. Tym samym Służba Więzienna jest piątą formacją mundurową z Podkarpacia, która 
w ten sposób, na stałe zaznaczyła swoją obecność w życiu mieszkańców Rzeszowa i Wojewódz-
twa Podkarpackiego.                                                                                                               jw




