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Refleksje niedzielne

Oto dziś przeżywamy największe święto na-
szej wiary – Zmartwychwstanie Chrystusa.
Liturgia tego dnia prowadzi nas wczesnym 
rankiem wraz z Marią Magdaleną do grobu 
Chrystusa. I cóż tam widzimy „kamień odsu-
nięty od grobu”. Co się stało z Jezusem – „Za-
brano Pana z grobu...”?
Poranek zmartwychwstania budzi w nas wiele 
pytań. Jednak zanim się pojawiły był piątek i... 
wystawianie Boga na próbę – „...wybaw sam 
siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzy- 
ża” Mt 27,40) i wiele innych szyderczych 
i bluźnierczych słów. Ale było też wyznanie 
wiary żołnierzy, dowódcy: „Prawdziwie, Ten 
był Synem Bożym” (Mt 27,54). A potem ta 
święta noc, noc wielkiej radości, Wielka Noc! 

Noc, która gromadzi dziś tak liczne tłumy 
w świątyniach, gromadzi na modlitwie, czu-
waniu i pojednaniu. Noc, jakże inna od innych, 
bo po niej następuje ten wyjątkowy poranek, 
poranek inny od tych wszystkich poranków 
w ciągu roku.
Niestety, to także poranek przekupstwa – „dali 
żołnierzom sporo pieniędzy”(Mt 28,12), to po-
ranek kłamstwa – „Rozpowiadajcie tak: Jego 
uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy-
śmy spali”(Mt 28,13). Ale przede wszystkim, 
to poranek prawdy i wiary – „Ujrzał i uwierzył” 
(J 20.8). A uwierzyć, to zrozumieć – „Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma...” (J 2,9).
To także poranek świadectwa – „My jesteśmy 
świadkami wszystkiego, – powiada Szymon 

Piotr w domu centuriona w Cezarei – co 
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił ukazać 
się nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków” (Dz 10, 39-41).
Różni są świadkowie Wielkanocnego Poran-
ka i różne są ich świadectwa. Dziś każdy ma 
prawo wybierać swoich świadków, bo jest 
człowiekiem wolnym. Trzeba jednak pamię-
tać, że wolność to także odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za swoje słowa i swoje 
czyny. Przyjdzie taki czas, że każdy z nas bę-
dzie musiał zdać sprawę ze swojej odpowie-
dzialności.
Dlatego każdy, kto świętuje Zmartwychwsta-
nie Chrystusa powinien zweryfikować swoje 
postępowanie i opowiedzieć się albo za, albo 
przeciw – innej drogi nie ma. 

8 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania

Druga niedziela Wielkanocy to Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego. Dzień ten nakłania nas do 
zdania sobie pytania: Czy choć raz okazałem 
komuś miłosierdzie? Tak szczerze, tak z głębi 
serca – prawdziwe miłosierdzie?
Nie chodzi tu o ckliwą litość, czy pobieżne 
zainteresowanie się czyjąś niedolą, brakiem 
środków materialnych, ale chodzi o posta-
wę i czyn. Bo miłosierdzie to konkretny czyn, 
przez który przychodzimy z pomocą bliźnie-
mu nie tylko w potrzebach jego ciała, ale 
także jego duszy. Miłosierdzie jest czynem 
ludzkiego serca, bo jej źródłem jest miłość. 
To wzięcie na siebie cudzej niedoli, ale nie 
jest to współczucie, które czasem bardziej 
boli. Jest to, „współ-cierpienie”. Człowiek 
nie zawsze jest w stanie pomóc, ulżyć. Cza-
sem jest bezsilny wobec ludzkiego cierpienia. 
Żadne słowa nie potrafią wspomóc cierpią-

cego, jesteśmy bezradni i wtedy trzeba nam 
szeroko otworzyć serce i trwać przy drugim, 
nawet w milczeniu. Trwać, aż dotknięty 
cierpieniem odczuje i zostanie wzmocniony 
tym, że ktoś z nim dźwiga jego ból i jego 
nieszczęście. 
Dziś staje przed nami prawda o Bogu, któ-
ry jest naszym Miłosiernym Ojcem, prawda 
o Jezusie, który to miłosierdzie Ojca poświad-
czył całym swoim życiem, całym naucza-
niem, a na Kalwarii przypieczętował swoją 
własną krwią. Prawdę o Bożym Miłosierdziu 
streszcza nam obraz Jezusa Miłosiernego. 
A na nim Jezus wskazujący na zranione serce, 
z którego wypływa światło. Promienie, które 
chcą ogarnąć, oczyścić i ogrzać wszystkich. 
Uniesiona w geście błogosławieństwa dłoń.
Ten obraz i ta dzisiejsza uroczystość to praw-
da o Bogu, który jest Ojcem Miłosiernym, to 

prawda, która pozwala nam zobaczyć Go 
obok człowieka, szczególnie człowieka cier-
piącego i zagrożonego w swoim istnieniu 
i w swojej ludzkiej godności. Dzisiejszy świat 
– jak naucza Bł. Jan Paweł II – dzisiejszy czło-
wiek potrzebuje ratunku, potrzebuje napra-
wy i tylko w Bożym miłosierdziu można ten 
ratunek znaleźć. Kult Miłosierdzia Bożego 
jest „antybiotykiem na zło moralne nasze-
go wieku”. Nie ma potężniejszej siły niż mi-
łość Boga do człowieka. Ta miłość pokonała 
wszelkie zło, dała możliwość wyzwolenia 
z niewoli grzechu, nadała sens cierpieniu, 
pokonała nawet śmierć.
Musimy zaufać Bożemu Miłosierdziu! Musi-
my o nie prosić. Ale i musimy miłosierdzie 
okazywać – tak naucza nas Jezus: „Błogosła-
wieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7).
Dziś jest najbardziej odpowiedni moment, 
aby z głębi serca zawołać: „Jezu, ufamy To-
bie!”.

15 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego

„Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma po-
wstać z martwych”. (J 20,9)

 ks. płk Krzysztof Wylężek

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MARZEC 
Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, prześlado-
wani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących... Nikt z nich nie 
cierpiał niedostatku”.

Znajdź nas na Facebook’u
https://www.facebook.com/ordynariat.polowy
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Jak zaznaczył na rozpoczęcie spektaklu kar-
dynał Nycz, rozważając tajemnicę Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Pannie: „Właśnie 
w kontekście Zwiastowania jesteśmy na tym 
Placu także po to, by powiedzieć Warszawie, 
Polsce i światu, że życie jest święte od sa-
mego początku i trzeba je bronić za wszelką 
cenę, że rodzina jest ważna, że człowiek jest 
najważniejszy. W ten sposób przeżywając to 
Misterium, gdzie za człowieka życie swoje 
dał Chrystus, wpisujemy się w jutrzejsze uro-
czystości Dnia Świętości Życia”. 
I dodał: „Dzisiaj przyjeżdżają do nas artyści, 
twórcy z Poznania, aby przedstawić piękne, 
duchowe, głębokie Misterium Męki i Krzyża 
Pana Jezusa dopełnione sceną Zmartwych-
wstania. Dziękujemy im wszystkim...”. 
Tegoroczne warszawskie Misterium Męki 
Pańskiej wypada w Narodowy Dzień Życia 
ustanowiony w 2004 r. przez Sejm RP. Dzień 
ten doskonale wpisuje się w przygotowania 
do okresu Wielkanocnego, jako symbol od-
rodzenia, nowego życia. 
„Misterium jest historią Jezusa Chrystu-
sa, Zbawiciela, który cierpi i poświęca się, 
aby dać ludziom odkupienie. To opowieść 
o miłosierdziu, służbie i zbawieniu. Choć 
korzenie tego spektaklu wyrastają z religii, 
to sam przekaz jest o wiele bardziej uni-
wersalny. Naszej inscenizacji nie można za-
tem interpretować jako wydarzenia stricte 
religijnego, ale jako dialog między sztuką 
i wiarą. Ufam, że każdy widz znajdzie w Mi-
sterium coś ważnego i głębokiego” – mówi 
scenarzysta, reżyser i producent Misterium 
Męki Pańskiej, Artur Piotrowski, absol-
went Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi.

* * *
Po raz pierwszy Misterium wystawione było 
na poznańskiej Cytadeli w 1998 r. przez gru-
pę przyjaciół z Duszpasterstwa Akademickie-

go „Don Bosco”. Odbywało się raz do roku, 
w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, 
po zapadnięciu zmierzchu. 
„Zaczynaliśmy od zera. Na początku niewielu 
wierzyło, że się uda. Najbardziej przekonany 
o słuszności celu, jaki obraliśmy, był reżyser 
i to on zapalał wszystkich do działania” – 
wspomina jeden z aktorów. 
Poznańska Cytadela to miejsce symbolicz-
ne. To właśnie tam odbywały się w czasie 

Misterium Męki Pańskiej
Kilkadziesiąt tysięcy widzów, 80 minut intensywnych wrażeń i jedna niepo-
wtarzalna chwila, gdy ludzie stają się wspólnotą. Tak było 24 marca na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie, gdzie zaprezentowano monumentalne przedstawie-
nie Misterium Męki Pańskiej. Przedsięwzięcie, które od lat zachwyca wielkością 
i rozmachem, stanowi duchowe, kulturalne i artystyczne przygotowanie do 
Świąt Wielkiej Nocy. Honorowy patronat nad Misterium objął kardynał Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski, abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-pra-
ski oraz m.in. prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

II wojny światowej walki o Poznań. Wały do-
okoła placu, na którym znajdował się plac 
Piłata, stół do Ostatniej Wieczerzy, Świątynia 
Jerozolimska, budowana Golgota, to pozo-
stałości dawnych fortyfikacji. 
Misterium stało się ważnym wydarzeniem 
nie tylko religijnym, ale także artystycznym 
Poznania. Oddziałuje ono na emocje i zmy-
sły odbiorcy. – Całe widowisko przenosi nas 
w zupełnie inny świat, czujemy się integralną 
częścią spektaklu. Ogromne zaangażowanie 
twórców, wspaniałe i barwne kostiumy, mo-
numentalna scenografia, mistrzowskie połą-
czenie światła i dźwięku, sprawia, że może-

my w pełni uczestniczyć w najważniejszych 
chwilach życia Jezusa. Na pewno Misterium 
to też forma rekolekcji wielkopostnych, pod-
czas których widz doświadcza głębokiego 
wzruszenia – podkreślają uczestnicy Miste-
rium.
Scenariusz został napisany na podstawie 
Pisma Świętego, a także częściowo na pod-
stawie książki „Dzień, w którym umarł Chry-
stus” Jima Bishopa. Każdy cytat wypowiada-
ny podczas przedstawienia pochodzi z Pisma 
Świętego.
W 2011 r., po raz pierwszy, Misterium odby-
ło się w Warszawie, gdzie zgromadziło ok. 
30 tysięcy widzów. 
W tym roku, przedstawienie wystawione 
zostało po raz trzynasty, ale pierwszy raz 
w swojej historii odbędzie się w dwóch 
miastach w ciągu jednego roku. 24 marca 
odbyło się w Warszawie, a tydzień później, 
31 marca, wystawione zostanie na poznań-
skiej Cytadeli. Nastrój tegorocznego spek-
taklu tworzą światła oraz oprawa muzyki 
klasycznej, wykonywana przez 300-osobowy 
chór i orkiestrę symfoniczną.
Co roku przy widowisku pracuje ok. 1000 
osób. Do tej pory wszystkie misteria obejrza-
ło około miliona widzów.
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Dlaczego współczesnemu człowiekowi 
tak bardzo potrzebne są rekolekcje? 
I to, paradoksalnie, w czasach, gdy „hi-
permarket świata” podsuwa nam coraz 
więcej ofert „duchowości”?
– Współczesny świat zdaje się oferować czło-
wiekowi mnóstwo rzeczy, ale jednocześnie 
próbuje zamykać go w rzeczach. Człowiek 
oczarowany ich wielością, wielowymiaro-
wością, powierzchownym pięknem, może 
nawet przez chwilę poczuć się szczęśliwy. 
To wszystko jednak na krótki dystans. Mi-
strzowsko mówił o tych doświadczeniach 
– najpierw oczarowany światem, a potem 
nawrócony – św. Augustyn: „Niespokojne 
jest serce człowieka dopóki nie spocznie 
w Bogu”. Jego bardzo intensywne życie obfi-
towało w wiele różnorodnych przeżyć, rów-
nież niegodnych. Wydawało mu się, że takie 
życie go uskrzydli. Stało się zupełnie inaczej. 
Daje o tym świadectwo w „Wyznaniach”. 
Dziś, choć zmieniły się zewnętrzne realia, 
to przecież najgłębsza istota doświadczenia 
ludzkiego pozostaje wciąż ta sama. Człowiek 
albo zostaje całkowicie uwięziony w świecie 
rzeczy, albo próbuje się z niego wydobywać 
– uprzedzony do wiary żywej i prawdziwej, 
zakorzenionej w Bożym Objawieniu, w Biblii 
– szuka albo namiastek, albo zostaje porwa-
ny przez nurty określane mianem „nowych 
ruchów religijnych” albo sekt. To nie tylko 
polskie zjawisko. Tęsknota za żywą i praw-
dziwą wiarą jest wpisana w naszą duszę. 
Człowiek jest wciąż przyciągany przez nad-
przyrodzoność. Myślę, że należy się wielka 
wdzięczność Bolesławowi Prusowi, który 
tak pięknie opisał ten mechanizm w „Lalce”. 
Zwykły subiekt, Ignacy Rzecki, tak był zaafe-
rowany swoim sklepikiem, że nie dostrzegał 
innej rzeczywistości. Gdy jednak w jego ży-
ciu nastąpiły pewne wydarzenia, jego mały 
i ciasny świat otworzył się na inną perspekty-
wę. Zobrazował to posługując się porówna-
niem do przyciągania księżycowego. Gdyby 
zabrakło przyciągania księżycowego, morza 
stałyby się niemożliwie cuchnącym stawem. 
Dzięki temu przyciąganiu są wciąż siedli-
skiem życia. Wymiar duchowy, podarowany 
człowiekowi przez Stwórcę, jest więc niezby-
walny. Jest warunkiem życia, pełnego życia.
 

Mimo to „Gościowi Niedzielnemu” udało się 
przebić i dziś jest czołowym tygodnikiem opi-
niotwórczym. Diecezja Warszawsko-Praska 
może się poszczycić bardzo ciekawymi auto-
rami, piszącymi w tygodniku „Idziemy”. „Nie-
dziela” ma również swoich wielkich autorów 
i wiernych czytelników.Wspomnijmy także 
wielkie dzieło Telewizji Trwam, która dziś ma 
takie problemy z miejscem na multipleksie cy-
frowym. To jedyna telewizja, która pokazała 
rzetelnie przebieg pielgrzymki Benedykta XVI 
do Madrytu, gdy tymczasem nawet Telewizja 
publiczna skupiła się na marginesowych dla 
tej pielgrzymki wydarzeniach. Tak jak obecnie 
dzięki Telewizji Trwam możemy uczestniczyć 
w pielgrzymce Ojca św. do Meksyku. Możemy 
liczyć na rzetelny przekaz. 
Ordynariat polowy dysponuje bogatym por-
talem internetowym, ale i na Podkarpaciu, 
w małych parafiach są zaangażowane osoby, 
które tworzą strony parafialne, gdzie można 
znaleźć ciekawe informacje, które umknęły 
uwagi w ogłoszeniach parafialnych czy pre-
zentują dokumentację fotograficzną albo za-
mieszczają ciekawe artykuły. 
Trzeba pracy u podstaw, może i w wychowaniu 
pastoralnym uwrażliwiać na rzetelność przeka-
zu medialnego i jego wielkie znaczenie.
Są przecież media, specjalnie w tym celu two-
rzone, by niszczyć to co polskie i chrześcijań-
skie, ale i takie, które wnoszą świeże spojrze-
nie, odbudowują to, co dobre i piękne.

Obecność Księdza Biskupa w murach Ka-
tedry wojskowej dziś – gdy w głosach 
polityków słychać echa niechlubnej prze-
szłości w stosunkach państwo – Kościół 
– jest znakiem szczególnym. Jako kleryk 
– żołnierz, a potem bliski współpracow-
nik legendarnego biskupa Tokarczuka 
doświadczył ksiądz biskup m.in. metod 
walki z Kościołem w PRL. Czyżbyśmy już 
zapomnieli słów Jana Pawła II, który tyle 
zrobił dla odzyskania wolności religijnej: 
otwórzcie drzwi Chrystusowi, drzwi sys-
temów ekonomicznych, państw? Słów, 
które zresztą ksiądz biskup przywołał w 
jednej z nauk rekolekcyjnych? 
– Odniesienia państwo – Kościół były w tam-
tym okresie, delikatnie mówiąc bardzo nie-
przychylne. Miały oczywiście swoje fazy. W la- 
tach 50. Władza usuwała niewygodnych pro-
boszczów i biskupów (proces bp. Kaczmarka, 
uwięzienie Prymasa Wyszyńskiego). To były 
formy zastraszania, wywierania presji na Ko-
ściół. Podobne podłoże miała represyjna służ-
ba wojskowa kleryków (Bp Edward Białogłow-
ski służył w Bartoszycach razem z ks. Popie-
łuszką). W diecezjach, gdzie biskup naciskał 

Ksiądz Biskup zachęcał w czasie tych re-
kolekcji do korzystania z mediów kato-
lickich. Do ewangelizacyjnej roli mediów 
katolickich dużą wagę przywiązywał św. 
Maksymilian Maria Kolbe, „wizjoner me-
diów”, chociaż w jego czasach radio i te-
lewizja dopiero raczkowały. Dziś mamy 
doskonałe narzędzia techniczne, m.in. 
internet. Jaka jest, zdaniem Księdza Bi-
skupa, przyczyna, że prasa katolicka 
wciąż ma charakter niszowy, a katoli-
cy w Polsce o Kościele częściej czytają 
(i oglądają) w źródłach wypaczających 
jego obraz? Jakie powinny być dziś me-
dia katolickie, żeby owocnie wypełniały 
swoją misję ewangelizacyjną?
– Myślę, że problem ten wynika z braku tra-
dycji korzystania z mediów katolickich. Proszę 
zauważyć, że św. Maksymilian Kolbe w okre-
sie międzywojennym wydawał „Mały Dzien-
nik” w nakładzie miliona egzemplarzy, a „Ry-
cerz Niepokalanej” bił rekordy poczytności. 
II wojna światowa przerwała tę passę, bo za-
wsze wolne słowo dla każdego totalitaryzmu 
jest groźne. Po wojnie trudno mówić o wolnej 
prasie katolickiej. Co prawda można wyliczać 
tytuły, które zawierały elementy katolicyzmu, 
ale zabarwionego politycznie i koncesjono-
wanego ideologicznie. Wystarczy wspomnieć 
smutną historię, związaną z PAX-em. Gdy 
w archiwach odnajdziemy „Gościa Niedziel-
nego” (dziś w czołówce tygodników opinio-
twórczych) z minionej epoki, to zobaczymy, 
że nawet szata graficzna na tle innych tytu-
łów nie zachęcała do czytania, nie mówiąc już 
o niewielkim nakładzie. Jeśli w kiosku pojawi-
ły się jakieś egzemplarze tej prasy, to nakłady 
były tak małe, że zazwyczaj jeden egzemplarz 
był zarezerwowany dla miejscowego duszpa-
sterza. Dostępność więc była ograniczona.
Ten długi okres braku kontaktu z prasą kato-
licką w PRL uformował pewną mentalność. 
Kiedy więc po 1989 roku, podejmowane były 
próby powrotu tytułów katolickich do obiegu 
publicznego, to był proces, przede wszystkim 
przygotowania dziennikarskiego. Podobnie 
jak w teatrze, który stoi osobowościami aktor-
skimi, wielkimi reżyserami, podobnie w sferze 
słowa. Sławę przynoszą mistrzowie i porusza-
ne odważnie i poważnie problemy.
Gdy już prasa katolicka dorobiła się cieka-
wych piór, zaczęto wytwarzać wrogą atmos-
ferę wokół wszystkiego, co katolickie. Roz-
powszechniane były szkodliwe stereotypy, że 
katolickie, to mało porywające, mało atrak-
cyjne. Niestety, gusta wielu katolików zosta-
ły zdeformowane przez media, żywiące się 
sensacją, która wyklucza rzetelny i prawdziwy 
opis rzeczywistości.

Wolne słowo 
i prawdziwy obraz
Z biskupem pomocniczym diecezji rzeszowskiej, Edwardem Białogłowskim, 
który głosił tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Katedrze Polowej WP, 
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Za Jezusem szli jeszcze dwaj inni dźwigając 
swoje krzyże. Z każdej strony mnóstwo ludzi 
cisnęło się i podnosiło wrzask tak wielki, jakby 
chciało wykrzyczeć całą swą złość i nienawiść 
w jednej chwili. Przestraszyła się tym okrop-
nym widokiem jeszcze bardziej, gdy ujrzała 
wśród tłumu wielu znanych sobie ludzi. Ich 
oczy pełne były jakiegoś przeraźliwego jadu. 
Odgrażali się i wymachiwali rękami pod-
skakując przy tym i biegając w różne strony 
w celu znalezienia dostępu do Jezusa. Żołnie-
rze jednak otoczyli szczelnie cały 
korowód i nie dopuszczali zbyt bli-
sko rozwścieczonego tłumu. Nie 
przychodziło im to łatwo. Z du-
żym trudem odganiali, co bardziej 
natarczywych. Podeszła nieco bli-
żej, aby przecisnąć się do Jezusa. 
Bardzo chciała Go ujrzeć, dodać 
Mu otuchy i wesprzeć dobrym 
słowem. Gdy się nieco zbliżyła 
zobaczyła przez chwilkę, między 
plecami różnych ludzi zasłaniają-
cych cały orszak – twarz Jezusa. 
Wydawało jej się, że i Jezus w tym 
ułamku sekundy na nią spojrzał. 
Zamarła z przerażenia, gdyż ob-
licze Jezusa całe pokryte było 
krwią, zabrudzone i opuchnięte. 
Jakaś nieziemska boleść malowała 
się w całym Jego wyglądzie. Gdy 
to sobie uświadomiła, ktoś nagle 
wpadł na nią i popchnął tak moc-
no, że upadła na skraj drogi. Gdy 
się podniosła zapragnęła w jakiś 
sposób pomóc Jezusowi. Pobiegła 
do siebie i wzięła dużą wełnianą 
chustę. Wychodząc z domu zabra-
ła ze sobą małą, dziewięcioletnią 
dziewczynkę, której dała dzban wina. Była to 
dziewczynka, którą przyjęła na wychowanie, 
nie mając własnych dzieci. Skierowały się obie 
pośpiesznie w stronę pochodu. Nie wiedziała 
zupełnie jak uda im się przedrzeć przez ten 
rozwścieczony tłum i żołnierzy, ale przyna-

zamęcie zaczęli się przed nią rozsuwać uwi-
kłani w pojedyncze potyczki z Żydami. W oka 
mgnieniu wepchnięta jeszcze przez kogoś 
znalazła się na kolanach tuż przed Jezusem. 
Podniosła chustę rozpostartą do połowy i rze-
kła błagalnie: „Pozwól mi, otrzeć oblicze Pana 
mego?” Zamiast odpowiedzi ujął Jezus chus-
tę lewą ręką, przycisnął ją dłonią do krwawe-
go oblicza, przesunął nią po twarzy ku prawej 
ręce i oddał jej z podzięką. Ucałowała ją, wsu-
nęła pod płaszcz i wstała z ziemi. Śmiałe za-
chowanie kobiety zupełnie zaskoczyło żołnie-
rzy. Gdy jednak dziewczynka podniosła wino, 
by podać je Jezusowi, odepchnęli ją, zaczęli 
łajać i lżyć. Zauważyli to wszystko faryzeusze 
mocno rozgniewani tym aktem publicznej 

czci wyrażonej Jezusowi. Wów-
czas chwyciła rękę dziewczynki 
i szybko wycofała się na bok. 
Gdy odchodziła, zobaczyła jesz-
cze, że siepacze zaczęli na nowo 
szarpać i bić Jezusa. Poczuła 
w sobie jakąś straszną słabość 
i niemoc. Ostatkiem sił doszła do 
domu. Gdy położyła chustę na 
stole upadła zemdlała. Po pew-
nej chwili, gdy została ocucona, 
ujrzała odbite na chuście skrwa-
wione oblicze Jezusa. Wówczas 
rzuciła się na kolana i zawołała: 
„Teraz już opuszczę wszystko, 
kiedy Pan raczył mi zostawić tak 
cenną pamiątkę”. 

* Tekst powstał w oparciu o 
wizję Męki Pańskiej, jaką miała 
niemiecka mistyczka i stygma-
tyczka bł. Katarzyna Emmerich 
(1774–1824). Ukazuje on św. 
Weronikę, która za swój odważ-
ny i miłosierny czyn otrzymuje na 
chuście niezwykły dar – odbicie 
twarzy Jezusa. Prosty, zwyczajny 
ludzki gest, pełen współczucia 

i litości, ale zarazem jakże piękny, wynikający 
z dobroci serca. Zadajmy sobie pytanie, a jak 
my byśmy postąpili?

mjr SG Jerzy Misiewicz

glana jakąś niezwykłą siłą przesuwała się cały 
czas do przodu. Torując sobie drogę rozsuwa-
ła wszystkie napotkane osoby na bok. Czyniła 
to tak gwałtownie, że oburzyło to faryzeuszy 
poruszających się równolegle do orszaku. Za-
częli coś wykrzykiwać, ale nie zważała na to. 
Dziewczynka trzymając się jej sukni dzielnie 
podążała tuż za nią. Nagle zauważyła, że zro-
biło się jakieś zamieszanie na przedzie pocho-
du. Żołnierze z jakąś furią zaczęli zaprowa-
dzać porządek wokół skazańców odrzucając 

dość brutalnie na bok napierający tłum. Wy-
korzystała powstały rozgardiasz i przecisnęła 
się bliżej w stronę Jezusa, który przygniecio-
ny krzyżem powoli podnosił się z ziemi. Było 
jeszcze przed nią kilku siepaczy i żołnierzy, ale 
dziwnym zbiegiem okoliczności, w tym całym 

Weronika – dzielna kobieta na Drodze Krzyżowej
Usłyszała straszny hałas i wybiegła z domu. To co zobaczyła przeraziło ją bardzo. 
Uliczką podążał tłum ludzi wykrzykujących przekleństwa skierowane do Jezusa 
niosącego ogromny drewniany krzyż. Był to właściwie orszak trzech skazańców 
prowadzonych przez żołnierzy w otoczeniu faryzeuszów na Golgotę.

na władzę domagając się respektowania praw 
zapisanych w umowach z państwem, tam 
pobór kleryków, którym przerywano studia w 
seminarium, był większy. Polityczni formato-
rzy w wojsku próbowali wpływać na kleryków 
w dwojaki sposób: metodą oferowania – 
zwłaszcza gdy zbliżały się wakacje – łatwego 
startu na uczelnie cywilne. Oficerowie poli-
tyczni próbowali nas też przekonywać, żeby-
śmy się wzorowali na „lojalności” ówczesnych 
kapelanów wojskowych, którzy byli w tamtym 
układzie władzy. Obserwujemy dziś zjawisko 
zanikania pojęć ojczyzna, naród. Wielu poli-
tyków chciałoby dziś widzieć Polskę, jak pod-
kreśla przewodniczący Episkopatu Polski, jako 
Polskę partyjną. A ojczyzna to własność naro-

du, a nie żadnej partii. Ten obraz Polski jako 
tworu wyłącznie partyjnego jest nam prze-
kazywany w mediach. Niepokojące jest to, 
że media ze swoją informacją coraz bardziej 
upodobniają się do metod propagandy minio-
nego systemu. Wysłuchałem wczoraj (w dniu 
przyjazdu Benedykta XVI do Meksyku) wiado-
mości w I programie Polskiego Radia. Akurat 
tę rozgłośnię zawsze szanowałem za właści-
we traktowanie słuchaczy. Podano trzy wiado-
mości; pierwsza dotyczyła… „sprawy Madzi”, 
nagłaśnianej nieprzyzwoicie od kilku tygodni, 
i dopiero na trzecim miejscu krótka informacja, 
że Papież przybył do Meksyku „z przesłaniem 
wiary, nadziei i miłości”. Kropka. Przypomniał 
mi się sposób redagowania wiadomości tele-

wizyjnych z 1979 r., kiedy papież Jan Paweł II 
przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski. Na 
pierwszym miejscu – wizyta towarzysza Gier-
ka w chlewni, a dopiero na kolejnej pozycji 
wzmianka o wizycie i relacja z rzekomo puste-
go placu z garstką duchownych. 
O dziennikarzach mówi się, że są czwartą, 
a dziś nawet pierwszą władzą. Od władzy na-
leżałoby oczekiwać sprawiedliwego i poważ-
nego traktowania słuchaczy i widzów. Bo bez 
sprawiedliwości nie ma przyszłości, nie ma 
rozwoju. Tam gdzie narasta niesprawiedli-
wość, musi być wojna. I to jest niebezpieczne. 
A tej sprawiedliwości w osądach, w rzetelnym 
opisie rzeczywistości zaczyna brakować. To 
droga donikąd.
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Kalwaria – miejsce śmierci Pana Jezusa

Już w początkach dziejów Kościoła człon-
kowie gminy jerozolimskiej otaczali czcią 
miejsca znaczone obecnością Zbawiciela 
– szczególnie te, które były związane z dra-
matem Wielkiego Piątku. W jednym z syryj-
skich tekstów apokryficznych powstałym 
w V wieku jest nawet mowa o tym, że Matka 
Boża, przybywając do Jerozolimy po Wnie-
bowstąpieniu Pańskim, obchodziła ostatnią, 
prowadzącą na Kalwarię, drogę swego Syna. 
Kiedy w IV w. chrześcijanie odzyskali miejsca 
święte (zagarnięte w 1 poł. II w. przez cesa-
rza Hadriana), nad Grobem Pańskim wznie-
siona została rotunda zwana Anastasis, a w 
miejscu Ukrzyżowania bazylika Martyrion. 
To w niej w Wielki Piątek adorowano krzyż, 
czytano teksty proroków, śpiewano psalmy, 
wysłuchiwano urywka Janowej Ewange-
lii, mówiącej o tym, że Ukrzyżowany oddał 
ducha Ojcu. Stamtąd procesjonalnie uda-
wano się do rotundy Anastasis, aby wysłu-
chać tego fragmentu Ewangelii, który mówi 
o pochowaniu ciała Chrystusa przez Józefa 
z Arymatei. Kiedy cesarz Konstantyn Wielki 
– edyktem mediolańskim wydanym w 313 r. 

o oznaczeniu w topografii Świętego Miasta 
miejsc pasyjnych, nawiedzaniu ich przez 
krzyżowców. To wtedy na Golgocie wznie-
siono okazałą Bazylikę Grobu Świętego, któ-
ra połączyła w jedną całość dawne budowle 
sakralne: Martyrium i Anastasis. Z biegiem 
czasu rolę przewodników po jerozolimskich 
śladach Jezusa przejęli franciszkanie (obec-
ni w Ziemi Świętej od 1217 r.); ich kustodia 
sprawowała m.in. służbę w Bazylice Bożego 
Grobu, założyła klasztor w Wieczerniku. Du-
chowi synowie św. Franciszka organizowali 
zwiedzanie miasta przez przybyszów, wyty-
czyli jego drogę (sanctus circulus). Jednak 
w średniowiecznej Jerozolimie nie sposób 
odszukać śladów nabożeństw, które swą 
treścią i duchem nawiązywałyby do formy 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Jego początków szukać należy w Europie, 
wiązać z przemianami religijnej duchowości 
ludzi średniowiecza, zmianą akcentów w wi-
dzeniu krzyża Chrystusowego. Dominujący 
przez stulecia obraz Chrystusa Króla, objawia-
jącego na krzyżu swą świętą moc, począł być 
zastępowany przez obraz Ukrzyżowanego 
wyniszczonego katuszami, budzącego współ-
czucie i litość. Kościół „widzi niosącego swój 
krzyż jedynego Syna Ojca, widzi Pana chwały 
ubiczowanego i oplwanego, widzi dawcę ży-
cia i szczęśliwości skaleczonego gwoździami, 
przebitego włócznią, zelżonego; wszystko to 
Kościół dostrzega i miecz miłości coraz głę-
biej przenika jego serce”. Zacytowane słowa 
św. Bernarda z Clairvaux (1090–1153) ukazu-
ją istotę pobożności tamtej epoki, która była 
przepojona wrażliwą na cierpienia Zbawicie-
la miłością, kochała Chrystusa w Jego bólu 
i męce, oddawała cześć Jego ranom, krwi, 

sercu przebitemu włócznią... Od 
tamtego czasu dramatyczna wizja 
Męki Pańskiej będzie już na stałe 
obecna w chrześcijańskiej poboż-
ności, także w nowożytnych cza-
sach. Towarzyszy jej świadomość, 
że Chrystus podczas swej męki 
i cierpienia jakby zrównał się z lo- 
sem ludzi doświadczonych bole-
ścią i odrzuceniem, że należy Go 
adorować jako Boga, ale także 
miłować jako Człowieka. 
To w tamtej epoce, której szcze-
gólnym rysem było wnikanie 
w tajemnicę Męki Pańskiej, po-
częły powstawać nabożeństwa, 
w których oddawano cześć dla 
wydzielonych tajemnic zbawie-
nia, m.in. do Pięciu Ran Chrystusa, 
Świętej Krwi, Świętego Oblicza, 
Świętego Grobu, Serca Jezusowe-
go, Boleści Maryi. Także zyskujące 
wielkie uznanie wśród wiernych 
nabożeństwa misteryjne, cykle 
przedstawień wielkopostnych i re- 
zurekcyjnych. Do tego kręgu na-
leży wyrosłe z polskiej duchowo-

„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony”

– proklamował swobodę wyznawania na 
terenie Cesarstwa Rzymskiego religii chrze-
ścijańskiej, do tej pory zakazanej i okrutnie 
prześladowanej, do Jerozolimy z różnych 
stron Imperium poczęli przybywać pielgrzy-
mi, aby „pokłonić się Chrystusowi na tych 
miejscach, gdzie najpierw zajaśniało światło 
Ewangelii” (św. Hieronim), przemierzyć drogę 
po której szedł obarczony krzyżem Zbawiciel, 
adorować, odnaleziony przez św. Helenę, 
matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, Krzyż 
na którym „zawisło zbawienie świata”.
Opanowanie Azji Mniejszej wraz z Jerozoli-
mą przez Turków seldżuckich (1072) wywo-
łało ogromne poruszenie w chrześcijańskim 
świecie. Ku Ziemi Świętej w XI–XIII poczęły 
wyruszać z Europy zastępy rycerzy, uczestni-
ków tzw. wypraw krzyżowych. W toku pierw-
szej z nich (1096–1099), zdobyto Jerozolimę 
(15 VII 1099); ocalone zostały święte reli-
kwie (Krzyż Chrystusa) i czcigodne pamiątki 
związane z życiem Zbawiciela, przywrócony 
publiczny kult zabroniony przez muzułmań-
skich najeźdźców. W pochodzących z tam-
tego czasu relacjach napotyka się wzmianki 

Z dziejów nabożeństw pasyjnych i Drogi  Krzyżowej

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przypominające ostatni, bolesny etap życia Chry-
stusa, stanowi jedną z najczęściej odprawianych praktyk pobożnych, szczególnie 
w okresie Wielkiego Postu. Uświadamia sens ofiary krzyżowej, która przyniosła 
zbawienie. Ukazuje, jak wielka była miłość do rodzaju ludzkiego Tego, który „uni-
żył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” 
(Flp 2, 7–8). Wskazuje drogę duchowej przemiany. Przypomina o potrzebie stałej 
gotowości do nawracania się i pokuty, ożywiania wiary. Stanowi wezwanie skie-
rowane do tych, którzy chcą iść za Chrystusem, aby bez lęku – wzorem Zbawiciela 
– brali na swe barki krzyże swego życia (por. Łk 9, 23). Wprowadza w misterium 
Chrystusa i Kościoła, w tajemnicę zbawienia, którą śmierć Chrystusa rozświetla 
blaskiem zmartwychwstania. Stanowi cenny skarb Kościoła, który ukształtowały 
wieki. Warto w skrócie przypomnieć jego historię. 
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ne (obrazy, rzeźby) stacje drogi krzy-
żowej. Stworzone też zostały nowe 
możliwości ich sprawowania – Papież 
Pius XI zezwolił, aby chorzy i więźnio-
wie mogli Drogę Krzyżową odprawiać 
przed osobistym krzyżykiem. Nato-
miast na mocy decyzji papieża Pawła 
VI za odprawienie raz dziennie Drogi 
Krzyżowej można uzyskać odpust zu-
pełny – darowanie całej należnej kary 
doczesnej za dotychczas popełnione 
grzechy.

Przybywający z Zachodu do Ziemi 
Świętej pielgrzymi przyczynili się osta-
tecznie do przyjęcia przez franciszka-
nów z kustodii jerozolimskiej nabożeń-
stwa odprawianego według schematu 
14 stacji. Stało się istotnym elementem 
pielgrzymek zdążających do miejsc 
związanych z życiem Jezusa. 
Każdego dnia pielgrzymi wędrują wą-
skimi, gwarnymi uliczkami współcze-
snej Jerozolimy, przemierzając bolesna 
drogę (Via Dolorosa), którą niegdyś, 
obciążony krzyżem, szedł Zbawiciel. 
Przystają przed poszczególnymi sta-
cjami na modlitwę, na rozmyślania, 
refleksję nad ostanią drogą Chrystusa, 
który przeszedł przez śmierć, abyśmy 

i my mogli dojść do pełni ży-
cia i chwały. Na jerozolimskim szlaku 
drogi krzyżowej można spotkać pol-
skie ślady. Kaplice stacji II i III zostały 
wzniesione w czasie II wojny świato-
wej ze składek żołnierzy Armii Pol-
skiej na Wschodzie, którzy uczestni-
czyli – podczas żołnierskich pielgrzy-
mek do Jerozolimy – w odprawia-
nych przez kapelanów wojskowych 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Po 
latach znowu na tym świętym szla-
ku pojawili się polscy żołnierze, tym 
razem z polskich misji pokojowych 
i stabilizacyjnych stacjonujących na 
Bliskim Wschodzie. W modlitewnym 
skupieni przechodzili bolesną dro-
gę Chrystusa. W 2001 roku żołnier-
skiej, jerozolimskiej Drodze Krzyżo- 
wej przewodził Biskup Polowy WP 
Sławoj Leszek Głodź. 
Warto jeszcze wspomnieć o innym 
przejawie pobożności – wznosze-
niu sanktuariów, a niekiedy całych 
zespołów sakralnych, przypomina-
jących święte budowle Jerozolimy. 
Spotykać je można w rożnych miej-
scach Europy, także w papieskim Rzy-
mie, np. z tej tradycji wyrosła Bazy-
lika św. Marii Magdaleny czy kościół 
Świętego Krzyża Jerozolimskiego. 
Upowszechniało się też odtwarzanie 

miejsc Męki Pańskiej w postaci tzw. Kalwarii, 
to jest wydzielonych miejsc poświęconych 
kultowi Męki Chrystusa. Wznoszono je głów-
nie na terenach górzystych, przypominają-
cych topografię Jerozolimy, budowano tam 
kościoły, kapliczki, figury, wytyczano pątni-
cze szlaki. Z biegiem czasu do tych zespołów 
przestrzennych poczęto dołączać kaplice 
i wytyczać tzw. dróżki związane były z ży-
ciem Matki Zbawiciela. W Wielkim Tygodniu 

ści pasyjne nabożeństwo Gorzkich Żali (po 
raz pierwszy odprawione w warszawskim 
kościele Świętego Krzyża w 1707 r.), którego 
przewodnią myślą jest współcierpienie tych, 
którzy w nim uczestniczą, z Chrystusem 
i z jego Matką. Natomiast w dużych ośrod-
kach miejskich upowszechniła się praktyka 
nawiedzanie siedmiu kościołów lub ołtarzy 
na pamiątkę Męki Pańskiej. 

Genezy Drogi Krzyżowej należy szukać w na- 
bożeństwie do upadków Chrystusa (popu-
larngo w Niemczech i Niderlandach), do 
dróg, jakie Zbawiciel przebył podczas męki 
i śmierci, a szczególnie w nabożeństwie do 
miejsc Jego cierpień w drodze na Golgotę. 
To ostatnie (o zróżnicowanej liczbie stacji, 
od 7 do 18) rozpoczynało się stacją Wieczer-
nika, a niekiedy Ogrójca, kończyło stacjami 
zdjęcia z Krzyża i oddania Matce oraz złoże-
nia do Grobu. 
Ostatecznie z tych nabożeństw w XVI w. (naj-
pierw w Hiszpanii, a potem Sardynii) wyrosło 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z 14 stacjami. 
Przybrało formę wędrówki od stacji do stacji 
(od pretorium Piłata do złożenia do Grobu), 
połączone z modlitwami i rozpamiętywa-
niem poszczególnych etapów Męki Pańskiej, 
z duchowym odtworzeniem ostatniej drogi 
Chrystusa. 

Do upowszechnienia tego nabożeństwa 
przyczyniły się związane z nim odpusty, 
nadawane dzięki staraniom franciszkanów, 
którzy byli jego szczególnymi promotorami. 
Z biegiem czasu uchylone też zostały przez 
Stolicę Apostolską wcześniejsze klauzule 
zabraniające erygowania dróg krzyżowych 
w kościołach sąsiadujących z konwentami 
franciszkańskimi, dzięki czemu można było 
wszystkie kościoły wyposażać w plastycz-
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XIV stacja przy Bożym Grobie

III stacja Drogi Krzyżowej

odbywały się tam widowiska misteryjne, od-
wzorowujące dramat pasyjny. Na historycz-
nych ziemiach Polski powstało wiele takich 
miejsc: Góra Kalwaria, Kalwaria Kodeńska, 
Krzeszowska, Pacławska, Piekarska, Wejhe-
rowska, Wielewska, Wileńska, Żmudzka... To 
ich niepełna lista. Pośród nich najsławniejsza 
jest Kalwaria Zebrzydowska w pobliżu Kra-
kowa, pierwsza w Polsce, założona w 1602 r. 
z fundacji wojewody krakowskiego Mikołaja 
Zebrzydowskiego. Miejsce bardzo mocno 
związane z duchowością bł. Jana Pawła II, 
który je nawiedzał od lat chłopięcych i mło-
dzieńczych, „omodlone przez tyle serc, przez 
tyle pokoleń, stanowi szczególny rezerwuar, 
żywy skarbiec wiary, nadziei i miłości Ludu 
Bożego tej ziemi” (Jan Paweł II, Kalwaria Ze-
brzydowska, 7 czerwca 1979 r.). 
W dniach Wielkiego Postu przemierzamy 
stacje dróg krzyżowych. Otwieramy nasze 
serca na głos Krzyża Chrystusowego, który 
mówi o „najwyższej miłości Boga i zachę-
ca nas do tego, byśmy dziś odnowili nasza 
wiarę w moc tej miłości, byśmy wierzyli, że 
w każdej sytuacji naszego życia, naszej historii, 
świata Bóg potrafi zwyciężyć śmierć, grzech, 
zło i dać nam nowe życie, zmartwychwstałe. 
W śmierci krzyżowej Syna Bożego jest zalą-
żek nowej nadziei na życie, niczym ziarno, 
które obumiera w ziemi” (Benedykt XVI, 
Wielki Piatek 22 IV 2011).
„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony/
Na na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 
:/Z ciebie moc płynie i męstwo/W Tobie jest 
nasze zwycięstwo”.
 

 Jędrzej Łukawy  

(Korzystałem z książki: Jerzego Kopcia, Dro-
ga Krzyżowa. Dzieje nabożeństwa i antolo-
gia współczesnych tekstów, Poznań 1975). 
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I. Pan Jezus na śmierć skazany
Pomiędzy wyrokiem śmierci na Chrystusa Pana a moim życiem istnieją 
tajemne powiązania. W jakiś sposób i ja jestem winien. Grzech mój jest 
winien... Przez odległą przestrzeń czasu idzie ku mnie z Piłatowego 
dziedzińca spojrzenie Twoje pełne miłości, a przez nie nawiązuje się 

Naucz mnie tej mądrości i daj mi moc, bym zdołał utrzymać w rękach 
mój krzyż, choć serdeczne sprawy i dobra wołają, by je zabrać z sobą 
na drogę życia... Matka, z która spotkałeś się tylko spojrzeniem, przy-
szła za Tobą pod krzyż... Wszystko, co naprawdę jest moje i dla mnie 
przeznaczone, przyjdzie za mną. To bowiem, co Ty, Panie, powiązałeś 

Twą wolą, pozostanie sobie wierne... Choć wiele rze-
czy i spraw trzeba będzie w życiu opuścić na czas 
niejaki, to przyjdą one wszystkie za nami... Spotka-
my je u kresu drogi. 

V.  Szymon Cyrenejczyk pomaga 
nieść krzyż Panu Jezusowi

Twardą miał duszę i trzeba było go przymusić, by 
pomógł... Czy wówczas, gdy dotknął się krzyża, zro-
zumiał, że niesie na barkach swój wieczny los, swe 
zbawienie? Przemień moją duszę, by stała się chętna 
ku pomocy i czuła na potrzeby bliźnich. Pomagając 
im stanę się Twoim Cyrenejczykiem z dobrej woli... 
Istnieje ostatecznie jeden tylko krzyż... Ten Twój... 
Wszyscy w nim uczestniczymy... Komukolwiek po-
magam, zawsze pomagam Tobie... A światło wiary 
pomaga mi dostrzec prawdę, że pomagający więcej 
bierze, niż daje. Szymon więcej otrzymał, niż ofiaro-
wał... Ludzie dają ze swego, to zaś jest małe, ubogie; 
otrzymują z Twego – z bogactwa Bożego bezmiaru.

VI. Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Św. Weronika otarła z Twarzy Twej świętej ślady złości, nienawiści, 
szyderstwa... grzechu. Każdy grzech pada cieniem na Twoje Oblicze 
w duszy człowieka – w duszy mojej... Każde Ojcze nasz z westchnie-
niem: odpuść nam nasze winy... jest otarciem Twojej Twarzy... Codzien-
ny rachunek sumienia połączony z żalem jest nim jeszcze w większym 
stopniu. Każdorazowa sakramentalna pokuta stanowi akt zadośćczy-
niącej miłości względem znieważonego Twojego Oblicza. Dozwól mi, 
Panie, pojąć, że jestem w możności, więcej: że jestem zobowiązany 
ocierać Twarz Twoją z moich i cudzych win.

VII. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz wtóry
Mówiono mi nieraz, że ciężar życia nie bywa ponad siły człowieka... 
Kiedy jednak patrzę na Twój upadek, zaczynam rozumieć, że może 
być ciężar ponad siły... Zaczynam pojmować, że trzeba było Twojego 
upadku, by oczy nasze dostrzegły, iż chwile ostatecznego wyczerpania 
i niemocy również prowadzą do celu. Łaska sięga dalej niż siły ludz-
kie... Tam, gdzie umęczony człowiek nic już nie moAże, łaska działa 
cuda. Twa niemoc stanowi cząstkę dzieła Odkupienia... Twa ludzka 
słabość, kiedy spotyka się z Bóstwem, zdolna jest podnieść cały świat 
z przepaści grzechu ku Ojcu Niebieskiemu. Uświęć, Panie, chwile mojej 
niemocy. Przez łaskę Twoją niech się staną odkupieniem za winy.

VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Nie płaczcie nade Mną... Te łzy stanowią nieliczne na krzyżowej drodze 
oznaki ludzkiego współczucia. Takie łzy krzepią, choć są wyrazem bez-
silności człowieka wobec cudzego cierpienia... Przynoszą pomoc, choć 
pomóc nie mogą... Jeśli się podoba woli Twojej, świętej, poślij mi na 
godzinę samotnej udręki, samotnego cierpienia człowieka z dobrym 
słowem. Tak jak sam przyjąłeś na drodze krzyżowej słowo współczu-
cia, pozwól, niech przyjdzie ono i do mnie, jako posłaniec od Ciebie, 
posłaniec bratniej miłości, którą przyniosłeś na świat i z której sądzić 
będziesz świat w dzień ostatni. 

węzeł wspólnoty... Jestem uczniem Twoim – uczniem Boga-Człowieka 
skazanego na śmierć. Jestem po Twojej stronie... Byłem tam wówczas, 
bo przyjmując wyrok myślałeś i o mnie... Dziś jestem po Twej stronie 
z mojego wolnego wyboru... I chcę pozostać z Tobą nawet wtedy, 
gdy jesteś osądzony, chcę zostać wiernym Tobie – Bogu, który za mnie 
przyjął wyrok śmierci. 

II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Krzyż Twój, Panie, nie był dla Ciebie niespodzianką. Sam sobie go prze-
znaczyłeś i zapowiedziałeś. Wybrałeś go z troski o moją duszę jako 
swój obowiązek. Krzyż i obowiązek są w Twoim życiu zamienne... Do 
mnie skierowałeś wezwanie: „Kto chce być uczniem moim, niech weź-
mie krzyż...”. Więc i ja jestem osądzony na krzyż. I w moim życiu krzyż 
i obowiązek są zamienne. Mój krzyż również nie jest niespodzianką, 
przewidziałeś go i zapowiedziałeś mi go sam. Dlatego nie jest wyro-
kiem śmierci... W tym wyroku jest zamknięta łaska życia... Życiem je-
steś Ty... Przychodzisz zawsze razem z krzyżem i dlatego niosąc go nie 
jestem nigdy sam. Ty zawsze jesteś ze mną. 

III. Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem
Krzyż Twój jest ciężki. Bardzo ciężki jest obowiązek zamknięty w krzyżu 
podjętym za moje zbawienie... Jest tak ciężki, że upadasz pod jego 
ciężarem, choć jesteś najdoskonalszym z ludzi. I mój krzyż jest ciężki... 
Krzyż mojego obowiązku może być ciężki aż do upadku... Patrząc na 
Twój upadek przygotowuję duszę moją. Z chwilą bowiem, gdy staną-
łem po Twojej stronie, wszedłem na drogę, po której niesie się krzyż, 
i przez Twój i mój wysiłek zbawia się duszę. Ty znasz moje siły i wiesz, 
na co mnie stać. Ufam, że w godzinę najcięższej próby przyjdziesz, by 
mnie podnieść i umocnić do dalszej drogi. 

IV. Pan Jezus spotyka swą Najświętszą Matkę
Nie możesz odjąć rąk Swoich od krzyża, by dotknąć Matki, Człowieka 
najbliższego Ci na ziemi... Krzyż jest ciężki i trzeba go dźwigać obu-
rącz, a utrzymać go trzeba, bo wielkie sprawy zależą od tego krzyża... 
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kropli... Czasem tylko jedna, a czasem jest ich wiele... Gdy przyjdzie 
dzień, że będzie ich bardzo wiele, zamknij cierpliwością usta moje, 
niech się nie skarżą... Ukrzyżowanie jest wspólną sprawą: Twoją 
i moją. Cierpliwe milczenie niech będzie również wspólną sprawą: 
Twoją i moją.

XII. Pan Jezus umiera na krzyżu
Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Śmierć przestaje być klęską, 
zatratą, rozpaczą, kiedy za jej progiem czekają ramiona Ojca. Ze śmier-
ci Twojej przemawia do mnie prawda, która na świecie głupstwem 
wydawać się będzie. Tam głosi się, iż śmierć jest wrogiem życia aż do 
zniszczenia. Tu odsłania się prawda trudna, lecz wspaniała: śmierć jest 
posłańcem nowego życia. Prawdy tej uczę się pod krzyżem w obliczu 
Twej śmierci. Ona odejmie mojej śmierci rys ponurej beznadziejności... 
Niech ją pamięć moja zachowa wiernie aż do mojej ostatniej godziny 
i niech mi pozwoli dostrzec przez wiarę Ojca, oczekującego na swe 
dzieci powracające do domu po mozolnej ziemskiej wędrówce. 

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża
Wykonało się. Wykonało się wszystko do końca, do zgonu. Na krzy-
żu pozostało martwe Twoje ciało. Przed śmiercią wołano do Ciebie 
z szyderstwem: Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża, a uwierzymy 
Ci. My dziękujemy Ci za to, że pozostałeś na krzyżu do końca. Ludzie 
ulitowali się nad Tobą i przyszli zdjąć Twe ciało z krzyża, a zdjąwszy, 
złożyli na ręce Matki Bolesnej. Przez Jej ręce zanoszę prośbę o wy-
trwanie do końca na krzyżu mojego obowiązku. Pomóż mi tak przejść 
przez życie, bym nigdy z krzyża obowiązku nie zszedł ani innym nie 
pozwolił się z niego sprowadzić – bym doczekał, aż przyjdziesz Ty sam 
i zdejmiesz mnie z niego.

XIV.  Pan Jezus złożony w grobie
Matka i najwierniejsi przyjaciele złożyli ciało Twoje, Panie do grobu. 
Tylko na trzy dni... Pogrzeb Twój był tylko przejściem przez grób. Przej-
ściem, którym wytyczyłeś ostatni odcinek drogi człowieka ku życiu 
wiecznemu. Nadzieję promieniującą z tej prawdy pragnę zachować 
do dnia ostatniego... Zabiorę ją z sobą w mój grób. Na czas niedługi... 
Jakoby na trzy dni... Wszak u Ciebie, Panie, dni są jako lata, a lata jako 
dni. Mogiły uczniów Twoich są cichym oczekiwaniem na cud wielkiej 
niedzieli, aż się spełni słowo obietnicy Twojej: „Nie umrze na wieki... 
Ja go wskrzeszę w ostatni dzień”.

oprac. kes
Fot. Anna Tokarska

IX. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Niesiesz krzyż swój wytrwale i pomimo upadków coraz cięższych 
podnosisz się... Wytrwałość, z jaką idziesz krzyżową drogą, więcej mi 
mówi o Twej miłości, niż mogłyby powiedzieć słowa... Muszę wydobyć 
z siebie wszystkie siły, by miłość tę uszanować i dochować jej wiary 
z taką samą wytrwałością, z jaką Ty podejmujesz na nowo swój krzyż. 
Nie chcę Cię nigdy zdradzić... Naprawdę nie chcę... Gdybym jednak 
w słabości mojej zawiódł, nie opuszczaj mnie. Poślij mi łaskę Twoją, 
niech mnie prześladuje wspomnieniem Twego krzyża... Niech mnie 
niepokoi dniem i nocą i nie pozwoli zażyć odpoczynku, aż zwrócę się 
do Ciebie.

X. Pan Jezus z szat obnażony
Zdarto z Ciebie szaty, lecz w moich oczach jesteś nadal odziany. 
Odziany w godność człowieczeństwa. W obnażeniu Twym objawia 
się duszy dostojeństwo człowieka. Stwarzając człowieka zamknąłeś 
w nim podobieństwo Twoje... Zamknąłeś myśl Twoją... I miłość Two-
ją... Naucz mnie szanować człowieka, a nie szaty. Stwórz we mnie 
na nowo oczy czyste – czystą myśl i serce... Niepodobna przecież 
dotknąć człowieka myślą, wzrokiem czy ręką, by równocześnie nie 
dotknąć krwi Twojej, którą człowiek został odkupiony. Dlatego pro-
szę o oczy nowe, oczy czyste i ręce godne dotykać Ciebie w człowieku 
i jego sprawach.

XI. Pan Jezus przybity do krzyża
Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Krzyżowanie trwało minuty 
i w nich musiałeś, Panie, znieść cały ogrom bólu i okrucieństwa. Przej-
mujący ból Twój pokryłeś milczeniem. Moje ukrzyżowanie rozkłada 
się na całe życie, jakoby rozcieńczone czasem, a jego ból przychodzi 
do mnie w innej postaci. Przychodzi do mnie co dzień – kropla po 
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Warszawa-Boernerowo: rekolekcje wielkopostne z kapelanem GROMu i policjantkami

Młodzież uczestniczyła w nabożeństwach pro-
wadzonych przez ks. Majkę oraz wysłuchała 
prelekcji gości zaproszonych przez probosz-
cza boernerowskiego kościoła ks. płk. Jana 
Domiana. W tym roku swoimi doświadczenia-
mi życiowymi dzielił się płk Krzysztof Kopczyń-
ski z wydziału optoelektroniki, który mówił 
o zastosowaniach lasera oraz o tym, że wiara 
i nauka nie wykluczają się, a przeciwnie mogą 
sobie wzajemnie pomóc. W drugim dniu reko-
lekcji lekkoatleta i olimpijczyk Marian Woro-
nin opowiedział o pracy sportowca nad sobą 
i satysfakcji z odnoszonych sukcesów.
– Zapraszamy gości, którzy przez swoje życie, 
postawę przybliżają gimnazjalistom pewne 
życiowe, uniwersalne zasady działania. Ich 
przykład pracy, wysiłku, zmaganie się ze sobą 
pozwalają odkrywać w młodym wieku swoje 
perspektywy, wizję własnego życia – podkre-
ślił w rozmowie z Naszą Służbą ks. Domian. 
Zdaniem kapelana ta forma rekolekcji to nie 
tylko modlitwa i skupienie wielkopostne, ale 
także możliwość spotkania prawdziwych au-
torytetów z wielu różnych dziedzin.
W boernerowskiej parafii poza modlitwą 
i nabożeństwem Drogi Krzyżowej można 
skorzystać z sakramentu spowiedzi. Jak pod-
kreślił ks. ppłk Witold Mach, wikariusz para-
fii, chętnych nie brakowało.

tegoroczny rekolekcjonista ks. ppłk Piotr 
Majka. Kapelan podkreślił, że w kontaktach 
z młodzieżą stara się „być otwarty dla mło-
dych ludzi, dzielić się świadectwem swego 
życia i doświadczenia duszpasterskiego” 
zdobytego w jednostce GROM, w której jest 
kapelanem. – Młody człowiek powinien doj-
rzewać, a co za tym idzie, w myśl Ewangelii 
brać większą odpowiedzialność za siebie, i za 
innych – powiedział.
W rekolekcjach wzięło udział około 70 chłop-
ców i dziewcząt z Gimnazjum Państwowego 
nr 86 im. płk Ignacego Boernera i prywatne-
go gimnazjum Pro Futuro.
W ostatnim dniu rekolekcji uczniowie wy-
słuchali prelekcji funkcjonariuszek policji 
z Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy 
Rejonowej Warszawa IV, asp. Agnieszki Ma-
kowskiej i sierż. Iwony Mądzik, które prze-
strzegały gimnazjalistów przed zagrożeniami 
płynącymi ze zbyt lekkomyślnego korzystania 
z Internetu oraz przestępstwami związanymi 
z narkomanią. Prelekcję uzupełniła wyświe-
tlona na ekranie sztuka na temat współod-
powiedzialności za przemoc i umiejętności 
przeciwdziałania jej.
– Współpracę z parafią można już nazwać 
cykliczną i wiemy, że przynosi dobre efekty. 
Dla bezpieczeństwa młodzieży, dla pracy 
księdza i dla nas korzystne jest spotkanie tak 
dużej grupy dziewcząt i chłopców w jednym 
miejscu i wykorzystanie tej sytuacji jako pró-
by dotarcia do młodzieży i ostrzeżenia ich 
przed czyhającymi zagrożeniami – powie-
działa asp. Makowska.
Jak zapowiedział proboszcz parafii ks. Jan 
Domian ta forma rekolekcji będzie kontynu-
owana dalszych latach.

kes

Na przychodzących do parafii gimnazjali-
stów czekało śniadanie przygotowywane 
przez nauczycieli i wychowawców. – Cenię 
sobie obecność dyrekcji i nauczycieli oby-
dwu szkół, którzy podczas posiłku mogą po-
rozmawiać, wymienić się doświadczeniami. 
Przebywanie ze sobą poza murami szkoły, 
w kościele, czy tak jak tutaj, przy śniadaniu 
pomaga budować wspólnotę – podkreślił 
proboszcz.
– Tematem przewodnim rekolekcji jest ke-
rygmat, czyli to wszystko co dotyczy głosze-
nia Ewangelii od miłości Boga poczynając, 
a kończąc na wspólnocie Kościoła, w której 
człowiek, szczególnie młody, może wzrastać 
i kształtować swoje sumienie – powiedział 

Warszawska parafia cywilno-wojsko-
wa Matki Bożej Ostrobramskiej na 
Boernorowie co roku organizuje re-
kolekcje wielkopostne dla młodzieży 
gimnazjalnej ze szkół znajdujących się 
na jej terenie. W tym roku rekolekcjo-
nistą był ks. ppłk Piotr Majka, kapelan 
GROMu oraz proboszcz parafii bł. Jana 
Pawła II z Warszawy-Wesołej.

O współodpowiedzialności 
bezpieczeństwie i laserach
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 27 grudnia 
1884 roku w Miechowie 
jako syn Józefa i Floren-
tyny ze Szprochów.
W 1903 roku ukończył 

Gimnazjum w Piotrkowie i wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Płocku. Posiada-
jąc wyjątkowy talent muzyczny prowadził 
orkiestrę i chór w Seminarium. 24 czerwca 
1908 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa płockiego Antoniego Juliana No-
wowiejskiego. Podjął pracę jako wikariusz 
w Czyżewie. 14 września 1911 roku został 
wikariuszem w Czerwińsku. 20 czerwca 1914 
roku został skierowany na studia do Paryża. 
Ukończył 6 semestrów filozofii na Uniwersy-
tecie w Paryżu, uzyskując licencjat. Ukończył 
również Konserwatorium Muzyczne.
W 1915 roku mianowano go kapelanem pol-
skich jeńców, którzy dostali się do niewoli 
francuskiej. Dla żołnierzy polskich wydał ksią-
żeczkę do nabożeństwa oraz „Zbiór pieśni 
polskich narodowych i religijnych”. W 1917 
roku został kapelanem Szkoły Oficerskiej 
w Quintin, a następnie Naczelnym Kapelanem 
Armii Polskiej we Francji. Uczestniczył w wal-

kach z armią niemiecką w Szampanii. W cza-
sie jednego z ataków niemieckich uległ zatru-
ciu gazami bojowymi. (Skutki tego zatrucia 
odczuwał przez całe życie. Prawdopodobnie 
przyczyniły się one do Jego przedwczesnej 
śmierci w wieku zaledwie 50 lat).
„Od 1917 w Armii Polskiej we Francji. Nie-
strudzony pracownik na polu narodowym. 
Wyrusza z 1 pułkiem strzelców polskich na 
front w Szampanii, gdzie dał dowód nie-
ustraszonej odwagi przebywając w okopach 
pierwszej linii bojowej i niosąc pociechę ran-
nym, nie zważając na strzały nieprzyjaciół. 
Zachowaniem swym podnosił ducha żołnie-
rzy zyskując sobie ich bezgraniczną miłość 
i szacunek”. Za te czyny został odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V klasy numer 5617 
(27 września 1922 r.).
W 1919 roku jako dziekan Armii gen. Józe-
fa Hallera przyjechał wraz z armią do Polski. 
Wziął udział w walkach z Ukraińcami pod 
Lwowem.
Pod koniec 1919 roku został zdemobilizo-
wany i wyjechał studiować chorał gregoriań-
ski u Ojców Benedyktynów na wyspie Wight 
w Anglii. W latach 1922-1924 studiował 

Ks. Jan Więckowski, kapłan diecezji płockiej,
dziekan Armii gen. Józefa Hallera

w Szwajcarii i Belgii, a w latach 1924-1926 
w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z muzy-
ki kościelnej. W 1926 roku wrócił do Pol-
ski. 22 lipca 1926 roku został wikariuszem 
w Zegrzu. 1 lipca 1927 roku mianowano go 
proboszczem w Pawłowie koło Przasnysza, 
gdzie odbudował zniszczony w czasie woj-
ny zabytkowy gotycki kościół. 30 listopada 
1929 roku został proboszczem w Kroczewie 
koło Zakroczymia, a 29 sierpnia 1932 roku 
w Malużynie. 17 września 1934 roku objął 
probostwo w Szydłowie koło Mławy.
Zmarł 12 maja 1935 roku w Szydłowie. Spo-
czywa na miejscowym cmentarzu.
Pozostawił w rękopisach niedokończone 
prace i materiały dotyczące muzyki klasycz-
nej i starochrześcijańskiej.
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Niepodległości, Orderem Od-
rodzenia Polski III klasy, Krzyżem Żołnierzy 
Polskich z Ameryki, Krzyżem Waleczności 
Armii gen. Bułak-Bałachowicza i Gwiazdą 
Górnośląską.
W kościele w Szydłowie umieszczono tablicę 
poświęconą jego pamięci.

Bogusław Szwedo

Na rynku ukazała się 
ostatnio książka „Stąd 
do nieba. Ostatnie prze-
słanie”, zapis rozmowy 
ze zmarłym dwa lata 
temu dominikaninem 
o. Joachimem Bade-

nim OP. Książka, która intryguje i zachę-
ca do tego, by zajrzeć w swoje wnętrze 
i zbadać swój stosunek do wiary. Jest to 
idealna lektura wielkopostna, która nie 
niesie ze sobą ciężaru pompatyczności 
i afirmowania cierpienia a zmusza do 
myślenia, rewizji poglądów i zweryfiko-
wania postawy zwłaszcza wobec Eucha-
rystii. Nie do końca jest dla mnie jasne 
czy język, którym się posługuje o. Badeni, 
czy forma książki, a więc modny ostatnio 
rodzaj „wywiad rzeka” sprawiają, że od 
lektury trudno się oderwać. Autorami, 
czy raczej redaktorami rozmowy są dwaj 
dziennikarze, Artur Sporniak i Jan Strzał-
ka, którzy wcześniej z powodzeniem wy-
dali znakomitą biografię o. Badeniego. 

W bezpośredni, a więc typowy dla siebie spo-
sób o. Joachim dyskretnie apeluje do odbior-
ców by wykonali wysiłek szukania Boga, dzięki 
czemu ich wiara z konwencjonalnej, pokrytej 
patyną codzienności stanie się żywa. Z książki 
bije zachwyt Bogiem, fascynacja Eucharystią 

Ostatnie przesłanie o. Badeniego
oraz pogodzenie się z nieuchronnym końcem 
ziemskiej drogi. Wszystkie te elementy spra-
wiają, że może ją wziąć do ręki każdy czytelnik, 
w każdym wieku. O. Badeni potomek hrabiow-
skiego rodu, dominikanin, duszpasterz, filozof 
zwraca uwagę na działanie Boga, który potrafi 
do człowieka docierać na wiele sposobów. Do-
minikanin zauważa, że używa przy tym zaska-
kujących metod. Stwierdza, że w niebie czekają 
nas kolosalne niespodzianki, ale jednego mo-
żemy być pewni – miłosierdzia. „Eckhart, pi-
sząc 7. kazanie o pojęciu miłosierdzia, zauwa-
żył, że Pan Bóg, gdy daje miłosierdzie, «chowa 
człowieka w najgłębszym swoim bycie». Miło-
sierdzie to zatem najgłębszy byt Boga. Piękne.” 
– zachwyca się sędziwy dominikanin.
Wstrząsem dla wielu czytelników może być 
pogłębiona analiza i chęć zachęcenia do praw-
dziwego i intensywnego przeżywania Mszy 
św. Osobiste świadectwo pozostawione przez 
o. Badeniego zachęca i przypomina o mistycz-
nym charakterze liturgii. Zdaniem o. Badenie-
go gdy tak się stanie, przeżywanie Mszy św. 
będzie niepowtarzalne, a księża unikną nudy 
i rutyny, które po diable są „największymi wro-
gami naszej wiary”. Dlatego, co stale podkre-
śla o. Joachim, główną duchową pracą stojącą 
przed kapłanem jest przekroczenie działania 
czysto mechanicznego.
Podczas prezentacji książki (7 marca, w sie-
dzibie KEP) współbrat zakonny o. Badeniego, 

o. Jan Andrzej Kłoczowski opowiedział jak 
o. Joachim sprawował Mszę św. – nie było 
w tym niezwykłych zewnętrznych gestów, ale 
wielka głębia. Jak wspomina wstrząsająca była 
ostatnia Msza, w której uczestniczył kilka go-
dzin przed śmiercią, gdy umierający o. Joachim 
wskazał zdecydowanym gestem na Chrystusa 
w Eucharystii. – Ta ręka otworzyła zasłonę, 
osłaniającą rzeczywistą obecność Boga – mó-
wił o. Kłoczowski. Stwierdził, że wiara o. Jo-
achima otwierała na rzeczywistość Boga.
Ojciec Badeni podkreśla w książce konse-
kwencje faktu, że kapłan jest podczas spra-
wowania Mszy staje się drugim Chrystusem. 
W czasie Ofiarowania przeżywa Mękę Pańską 
i zdarza się, że to odczuwa. „Bardzo dziwny, 
tajemniczy udział. To znaczy doświadcza się 
bólu, a zarazem ból ten jest bardzo radosny”. 
Gdy omawia Przeistoczenie, czyli „tajemniczy 
fakt przemiany chleba i wina” przypomina, że 
to przejaw niesamowitego miłosierdzia Boże-
go. Bije z niego blask nieskończonej wartości. 
„Żeby karmić nas Ciałem i Krwią swojego 
Syna, Bóg z miłosierdzia dokonuje nieskoń-
czonej ilości cudów”.

Joachim Badeni OP, Stąd do nieba. Ostatnie 
przesłanie, rozmowy z Arturem Sporniakiem 
i Janem Strzałką, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2012

oprac. Aw, kes
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O godzinie 18:00 rozpoczęła się uroczysta 
Eucharystia w intencji biskupa Władysława, 
którą sprawował proboszcz parafii, a jed-
nocześnie Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba 
w Diecezji Toruńskiej, ks. kan. Jan Ropel.
Okazją do patriotycznego świętowania były 
dwie ważne rocznice przypadające w 2012 r., 
a związane ściśle z postacią biskupa Bandur-
skiego: 80 rocznica śmierci kapelana legio-
nów oraz 125. rocznica święceń kapłańskich 
„biskupa w maciejówce”.
Uroczystą oprawę Mszy św. zapewnili Ryce-
rze Kolumba, którzy wystawili poczet sztan-
darowy, a na honorowym miejscu umieścili 
portret hierarchy. Umieszczenie portretu 
przy ambonie symbolizowało charyzmat ka-
znodziejski i siłę homiletycznego przekazu 
Biskupa Władysława.
Płonący znicz oznaczał pamięć o patriotycz-
nym orędziu i miłującym Ojczyznę sercu ka-
pelana Legionów.
Purpurowy płaszcz, na którym spoczywał 
portret Biskupa, stanowił nawiązanie do 
trzech tematów: biskupiej sakry, gotowo-
ści przelania krwi za Ojczyznę (zwłaszcza 
podczas posługi na wojennych frontach), 
a wreszcie odniesienie do tytułu „Ducho-
wy Prymas odradzającej się Polski”, jakim 
obdarzył Władysława Bandurskiego poeta 
Józef Mączka w Wigilię Bożego Narodzenia 
1915 r.
Symboliczne znaczenie miały insygnia rycer-
skie: hełm rycerski oraz dwa nagie miecze 
– ścisłe nawiązanie do tematu rycerstwa, 
bowiem bp Bandurski obdarzał legionistów 
i żołnierzy mianem rycerzy. Ten niezapo-
mniany kapłan był aktywnie zaangażowany 
w obchody 500-tej rocznicy zwycięstwa pod 
Grunwaldem; nie bez znaczenia, zwłaszcza 
dla Rycerzy Kolumba, jest dorobek poetyc-
ki Księdza Biskupa, zwłaszcza patriotyczne 

W IV Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 18 marca br., toruński kościół pw. Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadził licznych wiernych na niecodziennej uro-
czystości. Otóż z inicjatywy Toruńskiej Rady Zakonu Rycerzy Kolumba odbyły się 
uroczystości poświęcone Kapelanowi Legionów i wielkiemu patriocie, ks. bp. gen. 
dr. Władysławowi Bandurskiemu.

Torunianie w hołdzie Biskupowi Bandurskiemu

wiersze zebrane w cyklu „Hasła rycerskie”, 
który współtworzył zbiór poezji Biskupa 
pod tytułem „Z niewoli do ziemi obiecanej”. 
Zresztą dla Rycerzy Kolumba, jako dla wspól-
noty katolickich mężczyzn, których patronem 
jest admirał Krzysztof Kolumb, patriotyzm 
oraz szacunek dla tradycji wojskowej stano-
wią filar uczestnictwa w życiu tego ruchu.
Na terenie diecezji toruńskiej Rycerze Ko-
lumba w sposób szczególny pielęgnują pięk-
ne tradycje Chwały Oręża Polskiego, gdyż 
jednym z członków wspólnoty i kapelanem 
w Brodnicy jest ks. prałat pułkownik Bogu-
sław Lichnerowicz, kapelan 6. Pułku Wojsk 
Chemicznych. Takie rycerskie i żołnierskie 
związki zobowiązują!
Msza św. rozpoczęła się odczytaniem przez 
ks. kan. Jana Ropela przesłania Ordynariusza 
Polowego, Księdza Biskupa Józefa Guzdka. 
Po zakończeniu Eucharystii odbyła się pre-
lekcja historyka Kościoła i jednocześnie Ku-
stosza Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, 
Pawła Czachora. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż 
prelegent jest poprzez osobę swojego pra-
dziadka, śp. Juliana Bandurskiego, spokrew-
niony z Biskupem Władysławem. Przodek 
pana Pawła związał się jednak z Kujawami, 
gdyż przechodząc wraz z wojskiem przez 
Inowrocław, zakochał się w dziewczynie 
z pobliskich Mątew i tutaj pozostał już do 
śmierci. Do końca życia pozostawał jednak 
w kontakcie z Biskupem Władysławem. Wy-
głoszenie przez Kustosza Rycerzy Kolumba 
prelekcji na temat patriotycznego orędzia 
Kapelana Legionów było dla niego przeży-
ciem bardzo osobistym.
Prelegent barwnie i obrazowo przedstawił 
życiorys Biskupa Generała, a jako wpro-
wadzenia użył słów Papieża-Polaka, bł. 
Jana Pawła II, wygłoszonych w Zakopanem 
w dniu 6 czerwca 1997 r.: „Kiedy się skoń-

czył wiek XIX a rozpoczynał współczesny, 
ojcowie wasi, na szczycie Giewontu, ustawili 
krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, 
ale wymownym świadkiem naszych czasów. 
Rzec można, iż ten jubileuszowy krzyż pa-
trzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej 
w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia 
całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk...”.
Następnie Kustosz wyjaśnił, iż kapłanem, 
który wszedł na Giewont i poświęcił ten 
najsławniejszy polski krzyż był nie kto inny, 
jak młody krakowski kanonik, ks. Władysław 
Bandurski, późniejszy biskup pomocniczy ar-
chidiecezji lwowskiej i Kapelan Legionów!
Paweł Czachor podkreślił również, iż nie jest 
przypadkiem, iż niniejsze obchody odby-
wają się w parafii pw. Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa w Toruniu, czyli w kościele, 
w którym cześć dla Eucharystii jest szcze-
gólnie żywa, bowiem Biskup Władysław 
brał udział w Ogólnopolskim Kongresie Eu-
charystycznym, który odbywał się właśnie 
w Toruniu w roku 1926. Ponadto erygowa-
nie parafii odbyło się ćwierć wieku temu, 
również w roku jubileuszowym, 1987, kie-
dy to  przypadała równa, setna rocznica 
święceń kapłańskich Księdza Władysława 
Bandurskiego! A zatem jest pewną dziejo-
wą sprawiedliwością, iż torunianie pamię-
tają nie tylko o rocznicy śmierci Biskupa 
Generała, ale również o innych rocznicach 
z Nim związanych, a zwłaszcza z Jubile-
uszem narodzin dla Kościoła Władysława 
Bandurskiego jako Kapłana! Trzeba także 
bardzo mocno podkreślić, iż Biskup Le-
gionów chętnie przyjeżdżał do Torunia na 
promocje oficerskie, które odbywały się 
zwyczajowo w Uroczystość Wniebowzięcia 
Matki Bożej, zaakcentowanej całkiem świe-
żą rocznicą Cudu nad Wisłą, tj. 15 sierpnia.
W drugiej części prelekcji Kustosz Rycerzy 
Kolumba stwierdził, iż najsprawiedliwszym 
hołdem oddanym Biskupowi będzie pozwo-
lenie, aby przemówił On sam! Zostały zatem 
odczytane Jego najwspanialsze wiersze i pa-
triotyczne orędzia, przy czym trzeba oddać, 
iż dokonanie wyboru – spośród tylu bez-
cennych wskazówek i słów – było zadaniem 
szalenie trudnym. Należy także zaznaczyć, iż 
w uroczystości wzięli aktywny udział człon-
kowie toruńskiej Korporacji Akademickiej 
„Cuiavia”, gdyż korporanci zawsze pamię-
tają o tym, iż Kapelan Legionów był także 
związany z harcerstwem oraz z lwowską 
Korporacją Akademicką „Cresovia”.
Na zakończenie uroczystości Kapelan Zakonu 
Rycerzy Kolumba, ks. kan. Jan Ropel, prze-
wodniczył  modlitwie o spokój duszy Biskupa 
Władysława i wezwał wszystkich zebranych 
w świątyni do kultywowania i propagowa-
nia patriotycznego orędzia Biskupa Genera-
ła, które nie utraciło nic ze swej aktualności 
i jest nadal wspaniałym depozytem, stano-
wiącym doskonały wzorzec wychowawcze 
dla młodego pokolenia Polaków.

Paweł Czachor
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Konferencja naukowa o Biskupie Władysławie Bandurskim w 80. rocznicę śmierci

Jako sufragan archidiecezji lwowskiej, bp Ban-
durski związał się z narodową demokracją. 
Patronował wówczas akcji obronnej katolic-
kiej i narodowej na Chełmszczyźnie. Należał 
do tajnej organizacji obywatelskiej, opiekując 
się Drużynami Strzeleckimi i organizacji „Za-
rzewie”. W jego mieszkaniu na przełomie lat 
1912/13 omawiany był wraz z nim projekt 
zamachu na sobór na Placu Saskim w Warsza-
wie, aby nie dopuścić do przyjazdu cara i ugo-
dowej demonstracji. Plan nie został wykonany 
z powodu odwołania przyjazdu cara do War-
szawy na otwarcie soboru – przypomniał.
Mniej znane fakty z życia bp. Bandurskiego 
przywołał dr Andrzej Czesław Żak z Central-
nego Archiwum Wojskowego od dwudziestu 
lat zajmujący się postacią „biskupa Legio-
nów”. Dr Żak przypomniał, że to właśnie Ban-
durski, jeszcze jako ksiądz kanonik, poświęcił 
krzyż znajdujący się na Giewoncie w Tatrach, 

w 1901 roku. Podkreślił, że pomimo noszenia 
przez niego tytułu biskupa wojsk Litwy środ-
kowej i stopnia generała podporucznika, Ban-
durski cierpiał biedę. – Wszystkie pieniądze 
jakie otrzymywał rozdawał ubogim i potrze-
bującym. Jego ubóstwo było nawet tematem 
interpelacji poselskich, którzy domagali się 
godziwej emerytury dla tego zasłużonego dla 
niepodległości kapłana – powiedział. Prele-
gent przypomniał także o tym, że do końca 
II Rzeczpospolitej w intencji bp Bandurskiego 
sprawowano w rocznicę jego śmierci Msze 
św. w kościele garnizonowym przy ul. Długiej, 
czyli w obecnej katedrze polowej WP.
O tematyce kazań, inspiracjach i głównych 
motywach pojawiających się w homiliach bi-
skupich oraz o talencie kaznodziejskim bp Ban-
durskiego opowiedział ks. płk Zbigniew Kępa, 
dziekan Straży Granicznej i kapelan ordynaria-
tu polowego. Ks. Kępa podkreślił, że głównym 
tematem kazań bp Bandurskiego, zwłaszcza 
w okresie I wojny światowej i pierwszych lat 
niepodległej Polski było budowanie jedności 
i piętnowanie wad narodowych. – Biskup Ban-
durski bardzo dobrze znał problemy nurtujące 
rodaków, była to wiedza zdobywana nie tylko 
przez prasę, literaturę, a więc teoretyczna, ale 

Konferencja poświęcona osobie bp. Władysława Bandurskiego odbyła się 6 marca 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Biskup Bandurski nazywany też „Bisku-
pem Legionów”, był jednym z kandydatów do objęcia funkcji biskupa polowego 
WP w czasie tworzenia Ordynariatu Polowego w 1919 roku. W tym roku przypada 
80. rocznica jego śmierci. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie, Centralne Archiwum Wojskowe oraz Muzeum Ordynariatu Polowego. Patrona-
tem honorowym objął ją biskup polowy WP Józef Guzdek. Wieczorem w katedrze 
polowej odprawiona została Msza św. w intencji bp. Bandurskiego.

Pamięci Biskupa Legionów

Opinią, która według profesora najciężej za-
ważyła na losach bp. Bandurskiego był głos 
biskupów polskich, wśród których nie cieszył 
się on zbyt dobrą sławą, między innymi przez 
utrwaloną opinię o swojej niepokorności i za-
angażowanie na rzecz Legionów Marszałka 
Pisłudskiego. Hierarchowie obawiali się so-
cjalistycznego profilu organizacji, a co za tym 
idzie nie chcieli wzmacniać pozycji Marszałka 
bliskim mu bp. Bandurskim. Jak podkreślił Od-

ziemkowski wybór bp Stanisława Galla, mimo 
ścierających się frakcji, nie znalazł odbicia 
w agresywnych komentarzach czy artykułach 
prasowych tamtego czasu, co pokazuje wiel-
ki takt i wzajemny szacunek ówczesnych elit 
w budowaniu relacji państwo-Kościół.
O roli bp. Bandurskiego w obronie ludności 
wyznania grekokatolickiego opowiedział dr 
Tadeusz Krawczak z Archiwum Akt Nowych. 

Konferencję poprowadził dr Jacek Macyszyn, 
kierownik Muzeum Ordynariatu Polowego.
Podczas konferencji zaprezentowanych zo-
stało siedem referatów dotyczących życia 
i działalności bp. Bandurskiego, nie tylko 
w kontekście jego związków ze sprawami 
wojska, ale również jako osoby zaangażo-
wanej w obronę ludności grekokatolickiej 
oraz jako duszpasterza młodzieży. Semina-
rium rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą 
pamięci ofiar sobotniej katastrofy kolejowej 
pod Szczekocinami.
Na początku spotkania ks. płk Zbigniew Kępa, 
reprezentujący biskupa polowego, wręczył 
medale Milito pro Christo sześciu osobom za-
angażowanym w opracowanie i publikowanie 
dziejów kapelanów i duszpasterstwa wojsko-
wego.
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Spo-
łecznych UKSW zaznaczył, że w obecnej sy-
tuacji medal ten staje się nie tylko nagrodą, 
ale i „zobowiązaniem do tego żeby zaświad-
czać o tym, jak bardzo potrzebny jest ordy-
nariat i duszpasterstwo w Wojsku Polskim 
i sprzeciwiać się wszystkim zakusom, które 
deprecjonują jego znaczenie”.
Prof. Janusz Odziemkowski, z UKSW, przedsta-
wił okoliczności, które sprawiły, że to bp Stani-
sław Gall, a nie bp Bandurski został pierwszym  
biskupem polowym odrodzonej Rzeczpospo-
litej. Prof. Odziemkowski przypomniał, że Jó-
zef Piłsudski wielokrotnie podkreślał znaczącą 
rolę kapelanów wojskowych w kształtowaniu 
i wychowaniu żołnierzy. – Uważał obecność 
kapelana w wojsku za bardzo ważny czynnik 
wychowawczy i stymulujący żołnierza do du-
żego wysiłku – powiedział.
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i poprzez szeroki krąg znajomych, przyjaciół 
wywodzących się z wielu kręgów politycznych 
i społecznych – podkreślił.
Zdaniem ks. Kępy trudno jest na podstawie 
samych tekstów powiedzieć wiele o zdol-
nościach oratorskich biskupa i umiejętności 
wygłaszania kazań, lecz musiały być one nie-
małe, skoro w wielu relacjach bp Bandurski 
opisywany jest jako „płomienny mówca” czy 
„złotousty kapłan”. – Biskup ten z pewnością 
wywarł wielki wpływ na współczesnych mu 
kapłanów i wiernych. Czy zasługuje zatem 
tylko na wspomnienie w chwilach okrągłych 
rocznic? – pytał ks. Kępa.
Mocnym akcentem konferencji stał się re-
ferat prof. Wiesława Wysockiego z UKSW 
przypominający okoliczności poszukiwań 
i uroczystości związane z ekshumacją i prze-
wiezieniem szczątków bp Bandurskiego z ka- 

tedry wileńskiej do katedry polowej WP, 
w 1996 roku. Przytoczył wstrząsające frag-
menty protokołów z badań zarówno krypty, 
w której pochowany był bp Bandurski, jak 
i oględzin ciała „biskupa Legionów”. – Trum-
na z ciałem bp Bandurskiego była narażona 
na skutki działania cieknących rur kanaliza-
cyjnych, biegnących przez kryptę – opowia-
dał prof. Wysocki, naoczny świadek tamtych 
wydarzeń. Wykładowca UKSW przypomniał 
rolę ówczesnego biskupa polowego Sła-
woja Leszka Głódzia i jego zaangażowanie 
w sprowadzenie szczątków biskupa Bandur-
skiego do Polski, podkreślił, że toczące się 
w 1996 roku rozmowy ze stroną litewską nie 
były łatwe. – To był także dylemat nad de-
polonizacją katedry wileńskiej, jednak ciało 
„biskupa Legionów” nie mogło pozostawać 
w takich warunkach – podkreślił

Z krótkim wystąpieniem o roli bp Bandur-
skiego jako opiekuna polskich harcerzy wy-
stąpił prof. Marek Drozdowski. Zauważył, że 
motyw jednoczący przydałby się dziś związ-
kom i to nie tylko organizacjom harcerskim, 
ale także całemu narodowi. – Bandurski, to 
nie tylko biskup zjednoczenia harcerstwa 
polskiego, zjednoczenia armii polskiej, to 
także postać która nawołuje Polaków do 
tego, żeby ich energia nie była skierowana 
przeciwko sobie, ale dla rozwiązania proble-
mów całego społeczeństwa – podkreślił.
Podczas konferencji zaprezentowana zosta-
ła książka autorstwa prof. Wiesława Wysoc-
kiego oraz Wiktora Cygana „Służba duszpa-
sterska w polskich formacjach wojskowych 
1914-1918”. 

Krzysztof Stępkowski

Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego oraz Ordynariat Polowy 
WP zapraszają na konferencję 
„Fides et bellum. Pamięci Bisku-
pa, Profesora, Generała Tadeusza 

Płoskiego”, która odbędzie się 19 kwietnia w Olsztynie. Tragicz-
nie zmarły w katastrofie smoleńskiej biskup był wykładowcą UWM 
oraz kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Ad-
ministracji uczelni.

Konferencję poprzedzi Msza św. sprawowana przez biskupa po-
lowego WP Józefa Guzdka, o godz. 9.00 w kościele Akademickim 
p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie (ul. Dybowskiego 2), na-
stępnie odbędzie się otwarcie konferencji i wystawy poświęconej 
pamięci bp. Płoskiego w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjne-
go UWM (ul. Dybowskiego 11) sesja naukowa poświęcona tragicz-
nie zmarłemu biskupowi polowemu odbędzie się w Auli Karmazy-
nowej Centrum Konferencyjnego.
Konferencję objęli patronatem honorowym biskup polowy dr Jó-
zef Guzdek, prof. dr hab. Józef Górniewicz, rektor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Bronisław 
Sitek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.
Współorganizatorami konferencji są: 
URZĄD MIASTA OLSZTYN, STAROSTWO POWIATOWE W BARTO-
SZYCACH, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ im. 
Alcide De  Gasperi w Józefowie oraz Agtes sp. z o. o. z Warszawy
Poniżej przedstawiamy program konferencji:

Czêœæ wspomnieniowa – Aula Kongresowa Centrum Konferencyjnego 
 9.00 –  Msza Św. w Kościele Akademickim* p.w. Św. Franciszka z Asyżu, 

Olsztyn, ul. Dybowskiego 2 (Mszę Św. celebruje Biskup Polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek)

10.00 –  odsłonięcie wystawy** poświęconej śp. Bp. Tadeuszowi Płoskie-
mu we foyer Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11

10.30 –  otwarcie konferencji wspomnieniowej w Auli Kongresowej 
w Centrum Konferencyjnym

10.40 –  wystąpienia wspomnieniowe (prowadzenie – prof. Bronisław 
Młodziejowski)

12.30 –  koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego

13.10 –  zakończenie części wspomnieniowej 
13.15 –  przerwa obiadowa (Bufet Centrum Konferencyjnego, parter)

Czêœæ naukowa – Aula Karmazynowa Centrum Konferencyjnego
10.45–13.15 –  pierwsza sesja części naukowej (Aula Karmazynowa) – 

zgodnie z osobnym programem części naukowej
13.15–13.45 –  przerwa obiadowa (Bufet Centrum Konferencyjnego, par-

ter)
13.45–16.00 –  druga sesja (Aula Karmazynowa)
           16.00 –  zakończenie konferencji

 *  podczas Mszy św. wystąpi chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod dyr. Bogusława Palińskiego 

**  wystawa przygotowana przez Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie 

Oprac. kes

Konferencja poświęcona śp. bp. Tadeuszowi Płoskiemu – zaproszenie

Zaproszenie do udziału w konferencji
Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza do udziału 
w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla pielęgnia-

rek i położnych organizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny 
nt. „Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym”, która 
odbędzie się w dniach 24-26 maja 2012 r. w Ryni k/Warszawy.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom z zakresu żywienia dojelitowe-
go i pozajelitowego, zakażeń ran, nowych technologii w leczeniu ran oraz 
rehabilitacji pacjenta przewlekle chorego.
Drugiego dnia spotkania odbędą się warsztaty dotyczące bezpiecznej paren-
teralnej podaży leków. Dla uczestników konferencji warsztaty są bezpłatne.
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i wzbogacenie wiedzy oraz 
jest okazją do spotkań koleżeńskich.

Opłata konferencyjna wynosi 550 złotych. Organizator zapewnia: prelek-
cje, materiały konferencyjne, certyfikat, wyżywienie (w tym grill) i zakwa-
terowanie. Cena obejmuje także transport uczestników do miejsca kon-
ferencji:

•  w dniu 24.05.2012 z Dworca Wschodniego w Warszawie do WDW Rynia
•  w dniu 26.05.2012. z WDW Rynia na Dworzec Wschodni
Autokary będą podstawione przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy 
Kijowskiej w dniu 24.05.2012 w godzinach 14.00-16.00
Uczestnicy konferencji zakwaterowani będą w Wojskowym Domu Wypo-
czynkowym w Ryni przy ul. Wczasowej 59.

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać w terminie do 15.05.2012 r. 
na konto: BGK I O/W-wa nr 52 1130 1017 0020 0716 4222 2202 
z dopiskiem „Konferencja pielęgniarek – Rynia 2012”

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wim.mil.pl należy prze-
słać: • faksem: (22) 68-16-410 lub na e-mail: arejmanowska@wim.mil.pl
Rejestracja uczestników rozpocznie się 24.05.2012 /czwartek/ w godzi-
nach 15.00-18.00 w WDW Rynia.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Jadwiga Smogorzewska /Naczelna Pielęgniarka CSK MON WIM/
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Bydgoszcz
O wewnętrznym pokoju, który wypływa z Ewangelii, a także z relacji pomiędzy człowiekiem 
i Bogiem – mówił w Bydgoszczy podczas specjalnych rekolekcji dla wiernych parafii woj-
skowej ks. Adam Cyryl Gierasimczuk. Kapłan pochodzący z Bydgoszczy jest z wykształcenia 
dziennikarzem, a na co dzień kapłanem diecezji bańskobystrzyckiej na Słowacji.
Zdaniem ks. Gierasimczuka, żołnierze potrzebują przede wszystkim wewnętrznego po-
koju, pewności, ale i poczucia słuszności tego, co wykonują. – Na pewno trudno jest żyć 
ze świadomością, że to, co robię jest niepotrzebne. Spójrzmy chociażby na księży, którym 
daje się odczuć, że są niepotrzebni. Nie winię nikogo, ale daję przykład. Tak samo człowiek 
w mundurze, wyjeżdżając w miejsca innych kultur, konfliktów, musi nosić w sobie wewnętrz-
ny pokój – podkreślał.
Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP ks. płk Zenon Surma podkreślił, że rekolekcje 
mają być impulsem do przemiany, której potrzebuje każdy polski żołnierz. – To czas łaski dla 
tych ludzi, którzy może w jakiś sposób wahają się, aby skorzystać z sakramentu pokuty i po-
jednania. Wiemy, że wojsko było płaszczyzną szczególnej indoktrynacji. Wielu ludzi, którzy 
żyli przez lata komunizmu, potrzebują tej duchowej pomocy – powiedział.               jm /KAI

Kronika
Diecezji Wojskowej

Skierniewice
W niedzielę, 18 marca w kościele garnizonowym p.w. Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach, 
odbyła się uroczysta intronizacja relikwii bł. Jana Pawła II przekazanych przez długoletnie-
go sekretarza papieża, obecnie metropolity lwowskiego, abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 
Przyjęcie relikwii poprzedziły rekolekcje wielkopostne, których tematem było nauczanie Jana 
Paweł II do Polaków. Uroczystej Mszy św. przewodniczył  abp Mokrzycki.
W homilii duchowny zwrócił uwagę na ponadczasowy wymiar życia Jana Pawła II, Jego na-
uczania i świętości płynącej z wiary żywej, która objawiała się w codziennym zjednoczeniu 
z Bogiem w modlitwie i Eucharystii. 
Na zakończenie Abp. Mokrzycki wyraził wdzięczność i podziękowanie skierowane na ręce 
proboszcza ks. płk. Marka  Pietrusiaka za zaproszenie na uroczystość. Licznie zgromadzonym 
wiernym na tej podniosłej uroczystości – pośród których byli włodarze miasta z prezyden-
tem L. Trębskim na czele, dostojnymi gośćmi, przedstawicielami wojska i pozostałych służb 
mundurowych, kombatantów oraz pododdziału  grupy rekonstrukcyjnej 26 dyw. piechoty  
ze Stowarzyszenia „Strzelec” stacjonującej w Skierniewicach udzielił wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa. W imieniu wszystkich mieszkańców Skierniewic Prezydent L. Trębski wy-
raził podziękowania abp. Mokrzyckiemu za ten niezwykły zaszczyt i wyróżnienie dla miasta 
oraz ks. płk. Pietrusiakowi, który poczynił starania, by takie relikwie trafiły do Skierniewic.
Uroczystości uświetniła Orkiestra Miasta Skierniewic pod dyrekcją Szczepana Bieszczada.

xmp

Łódź
Wielki Post jest czasem prawdy. Zaiste, 
wezwany przez Kościół do modlitwy, 
pokuty i postu, do wewnętrznego i ze-
wnętrznego ogołocenia z siebie, chrze-
ścijanin staje przed Bogiem i uznaje się za 
tego, kim jest, odkrywa siebie na nowo. 
Obfituje on w piękne tradycje. W każdy 
piątek symboliczne odtworzenie męki 
i drogi Jezusa na śmierć ma charakter 
niezwykłej adoracji.
16 marca w kościele garnizonowym w Ło- 
dzi grupa 25 podchorążych z Wojsko-
wego Centrum Kształcenia Medycznego 
w Łodzi odprawiła nabożeństwo drogi 
krzyżowej, wspólnie z nimi modlili się stu-
denci z Dominikańskiego Duszpasterstwa 
Akademickiego „Kamienica”.               eb

Orzysz
Grupa żołnierzy z garnizonu Orzysz, wraz 
z kapelanem ks. mjr Krzysztofem Smole-
niem, przybyła 14 marca do Wojskowego 
Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznic-
twa w Ełku, aby włączyć się w szlachetną 
akcję prowadzoną przez Caritas pod ha-
słem „Podaruj kroplę miłości”. Żołnierze 
z 15 BSap i 15 DAS wchodzących w skład 
15 GBZ w Giżycku oddali honorowo 
krew, która często ratuje zdrowie i życie 
ludzkie.
Warto zaznaczyć, że żołnierze z Orzysza 
czynią to systematycznie dzieląc się tym 
co  najcenniejsze  z  potrzebującymi.  Od-
dano ponad 4 litry krwi.                     tm

Bruksela – Mons – Brunssum
W niedzielę, 18 marca, w kaplicach wojskowych w Brunssum (Holandia) i Mons (Belgia) odbyły się rekolekcje dla żołnierzy pracujących 
w tychże bazach i ich rodzin. Nauki rekolekcyjne, na zaproszenie kapelana Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE ks. płk. 
Ryszarda Stępnia, wygłosił sercanin ks. Franciszek Kuchta, który przez 30 lat był misjonarzem w Kongo.
W homilii rekolekcjonista zwracał uwagę na ogromne znaczenie rodziny i wspólnoty małżeńskiej. Podkreślał wartość roli jaką w życiu rodzin-
nym spełniają wobec siebie poszczególni członkowie rodziny. Zachęcał by czas Wielkiego Postu pomógł odnaleźć właściwy wzorzec relacji 
rodzinnych.
Przybyli na Mszę św. żołnierze z rodzinami mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Żołnierze służący w Bruk-
seli mogli uczestniczyć w rekolekcjach zorganizowanych w kościele ks. Dominikanów, gdzie nauki rekolekcyjne wygłosił franciszkanin 
o. Michał Paluch.                       xrs
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