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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Apostołowie byli tak blisko Jezusa, widzieli 
jego cuda, byli świadkami tego, czego do-
konywał, wydawać by się mogło, że bardzo 
dobrze Go znali. Przecież słuchali Jego nauki,
a jednak długo nie rozumieli tego, co mówią 
o Nim pisma. Nie mogli się pogodzić z faktem, 
że Jezus został ukrzyżowany, a potem złożony 
w grobie. Nadto niektórych przerażały świa-
dectwa innych o tym, że On zmartwychwstał. 
Poznają i zrozumieją pisma dopiero, gdy sami 
spotykają i doświadczą obecności Zmartwych-
wstałego. „On wtedy oświecił ich umysły, tak 
aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45).
Ewangelia dzisiejszej niedzieli prowadzi nas 
do Wieczernika, gdzie przebywają aposto-

Na okładce:
14 września 2011 r. Papież Benedykt XVI pobłogosławił obraz Jezusa Miłosiernego (mal. Janusz Antosz) dla Archidiecezji Krakowskiej.

łowie i dzielą się Słowem Bożym. Nie są to 
czysto teologiczne wywody, ale proste dzie-
lenie się własnymi przeżyciami i doświad-
czeniami. Można przypuszczać, że były to 
początkowo zwykłe zwierzenia zwykłych lu-
dzi. Jednak cała mądrość dzielenia się wtedy 
Słowem Bożym polegała na tym, aby własne 
doświadczenia wyjaśniać w świetle Biblii,
a Biblię wyjaśniać własnym doświadcze-
niem. Dopiero po tym stają się prawdziwymi 
świadkami Chrystusa. Dopiero po tym Jezus 
mówi do Apostołów: „Wy jesteście świadka-
mi tego”.
Dziś wielu wydaje się, że wiara to prywatna 
sprawa i nikogo nie powinno obchodzić czy 

biorę udział w niedzielnej Mszy św., czy mo-
dlę się, czy żyję według przykazań Bożych. 
To wszystko moja prywatna sprawa.
Może i prywatna, ale Apostoł Jan, w drugim 
czytaniu przestrzega: „Kto mówi: «Znam 
Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten 
jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”. Warto 
więc w tym czasie wielkanocnym przemyśleć 
swoją wiarę – moją znajomość Chrystusa. 
Może warto w tym czasie sięgnąć do Słowa 
Bożego, zatrzymać się choć na chwilę, aby 
rzeczywiści poznać Jezusa, aby stać się Jego 
świadkiem. Szukajmy więc wskazówek na 
nasze życie w Biblii i przez pryzmat własnych 
przeżyć próbujmy zrozumieć, co w niej jest 
napisane. Wyjaśniajmy Biblię życiem i Biblią 
wyjaśniajmy nasze życie!

22 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna22 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna

Osobowość kapłańska musi być dla drugich 
wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogo-
wskazem.
Ludzie, spośród których jesteśmy wzięci
i dla których jesteśmy ustanowieni chcą 
nade wszystko znajdować w nas taki znak 
i taki drogowskaz. I mają do tego prawo. 
Może nam się czasem wydawać, że tego 
nie chcą. Że chcą, abyśmy byli we wszyst-
kim „tacy sami”. Czasem wręcz zdaje się, że 
tego od nas się domagają. Tutaj wszakże po-
trzebny jest głęboki „zmysł wiary” oraz „dar 
rozeznania”. Bardzo łatwo bowiem ulec po-
zorom i paść ofiarą zasadniczego złudzenia. 
Ci, którzy domagają się zeświecczenia życia 
kapłańskiego, którzy dają poklask różnym 
jego przejawom, opuszczą nas z całą pew-
nością wówczas, gdy już ulegniemy poku-
sie. Wówczas przestaniemy być potrzebni

i popularni. Epoka nasza cechuje się różnymi 
formami „manipulacji”, „instrumentalizo-
wania” człowieka. Nie możemy ulec żadnej
z nich. Ostatecznie zawsze potrzebny lu-
dziom okaże się tylko kapłan świadomy 
pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, 
który głęboko wierzy, który odważnie wy-
znaje, który żarliwie się modli, który z całym 
przekonaniem naucza, który służy, który 
wdraża w swe życie program ośmiu błogo-
sławieństw, który umie bezinteresownie mi-
łować, który jest bliski wszystkim – a w szcze-
gólności najbardziej potrzebującym.
Kapłaństwo domaga się szczególnej niepo-
dzielności życia i służby. Ta właśnie niepo-
dzielność stanowi najgłębiej o naszej kapłań-
skiej tożsamości. W niej wyraża się równocze-
śnie nasza wielka godność – i proporcjonalna 
do tej godności „dyspozycyjność”: pokorna 

gotowość odbierania darów Ducha Świętego 
i obdarowywania innych owocami miłości
i pokoju – obdarowywania ich tą pewnością 
wiary, z której płynie głębokie poczucie sen-
su ludzkiego bytowania oraz umiejętność 
wprowadzania ładu moralnego w życie osób 
i ludzkich środowisk.
Nasza praca duszpasterska domaga się tego, 
abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich 
spraw – czy to będą sprawy osobiste, czy ro-
dzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko 
tych wszystkich spraw „po kapłańsku”.
O tym musimy pamiętać wszyscy. Nikomu 
z nas nie wolno zasłużyć na nazwę „najem-
nika” – tego, „którego owce nie są własno-
ścią”, tego, który „opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza”. Najemnik zaś 
ucieka, bo „jest najemnikiem i nie troszczy 
się o owce”. Troską zaś dobrego pasterza 
jest, aby „miały życie i miały je w obfitości. 
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki 
Czwartek 1979)

29 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna29 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna

oprac. jur

„Wy jesteście świadkami tego”. (Łk 24,48)

„Ja jestem dobrym pasterzem”... „Najemnik ucieka dlatego, że jest na-
jemnikiem i nie zależy mu na owcach”.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIEN
Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu 
afrykańskiego.
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Kościół – kreatywną mniejszością

– Drogą Kościoła w dzisiejszym, trudnym 
świecie jest świadome przyjęcie roli kreatyw-
nej mniejszości – powiedział podczas Mszy 
św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze polowej bp 
Józef Guzdek. Podczas uroczystej liturgii na-
stąpiło symboliczne obmycie nóg dwunastu 
kombatantom, bohaterom Armii Krajowej. 
Na początku Eucharystii płk Adam Wronecki, 
szef Logistyki Dowództwa Garnizonu War-
szawa, złożył na ręce biskupa polowego ży-
czenia dla wszystkich kapelanów pełniących 
posługę duszpasterską w kraju i na misjach 
pokojowych.
– Liturgia Triduum Sacrum wzywa nas, abyśmy 
na nowo przemyśleli i w sposób heroiczny re-
alizowali ewangeliczne prawo miłości Boga
i bliźniego – mówił w homilii bp Guzdek. Or-
dynariusz wojskowy zauważył, że obecna sy-
tuacja Kościoła podobna jest do tej z począt-
ków chrześcijaństwa. – Wyznawcy Chrystusa 
z pierwszych wieków stanowili kreatywną 
mniejszość, która wierna przykazaniu miłości, 
powoli, ale systematycznie zmieniała oblicze 
ziemi – powiedział. Zdaniem bp Guzdka rów-
nież współcześnie „Kościół powinien przyjąć 
na siebie rolę kreatywnej mniejszości”. Dodał, 
że obecnie potrzeba „świadków Chrystuso-
wego prawa miłości po to, aby nie zgasły ni-
kłe płomyki wiary w sercach „letnich”, okazjo-
nalnie praktykujących katolików”. – Potrzeba 
świadectwa wiary wobec poszukujących
i niewierzących – zachęcał.
Biskup polowy zauważył, że symbol obmycia 
nóg przypomina o chrześcijańskim traktowa-
niu swojego życia jako służby. Wymienił m.in. 
małżeństwo, rodzicielstwo, posługę kapłańską 
i służbę żołnierza jako zobowiązania, podej-
mowane wobec Ojczyzny i drugiego człowie-
ka. – I ja w ten wielkoczwartkowy wieczór chcę 
to uczynić wobec żołnierzy – kombatantów
i weteranów, którzy nie szczędzili zdrowia ani 
krwi służąc Bogu i bliźniemu, stając w obronie 
naszej Ojczyzny. Niech to będzie wyraz sza-
cunku i wdzięczności wobec nich, a zarazem 
czytelny znak wzywający nas do patrzenia na 
życie przez pryzmat służby – powiedział.
Po homilii rozpoczął się obrzęd obmycia nóg 
dwunastu żołnierzom Armii Krajowej. Biskup 
Guzdek wręczył kombatantom również pa-
miątkowe albumy.
Mszę św. koncelebrowało liczne grono kape-
lanów ordynariatu polowego. W uroczystej 
Mszy św. uczestniczył prezydent RP Bronisław 
Komorowski z małżonką. Obecni byli przed-

swoje cierpienie zawierzali Bogu. Ordynariusz 
wojskowy przypomniał jeden z ostatnich ob-
razów pontyfikatu Jana Pawła II – wielkopiąt-
kową Drogę Krzyżową. – Minęło siedem lat 
od śmierci Jana Pawła II. Wszyscy wciąż pa-
miętamy, jak Papież ciężko schorowany, unie-
ruchomiony na wózku inwalidzkim, w swój 
ostatni Wielki Piątek, trzymał kurczowo krzyż, 
przyciskając go do serca – powiedział.
– Każdy z nas, niezależnie od stanu zdrowia, 
wieku i pełnionych funkcji, wezwany jest do 
odpowiadania czynami na zbawcze czyny Je-
zusa Chrystusa – apelował.
Krzyż wystawiony do adoracji w katedrze 
polowej został znaleziony przez polskich sa-
perów I zmiany UNPROFOR w ruinach znisz-
czonego podczas działań wojennych kościo-
ła na Bałkanach. Po zakończeniu misji krzyż 
przywieziono do katedry polowej WP.
Na końcu liturgii monstrancja z Najświętszym 
Sakramentem została w asyście wojskowej 
przeniesiona do kaplicy katyńskiej, gdzie zlo-
kalizowany został Grób Pański.
O godzinie 20.00 spod kościoła akademickie-
go św. Anny wyruszyła Droga Krzyżowa ulica-
mi Warszawy. W procesji uczestniczyli funk-
cjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży 
Ochrony Kolei. Z Placu Piłsudskiego na Pl. 
Zamkowy uczestnicy przeszli m.in. pod okna-
mi ordynariatu polowego. Koło Grobu Nie-
znanego Żołnierza krzyż na swoje barki wzięli 
funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Na-
bożeństwu przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz wspólnie z biskupami pomocniczymi 
archidiecezji warszawskiej oraz biskupem po-
lowym WP.

Zmartwychwstanie
– podstawą naszej wiary

W wielkosobotnie południe biskup polowy 
WP Józef Guzdek poświęcił pokarmy wiel-
kanocne dla żołnierzy, pracowników wojska
i ich rodzin. Ordynariusz wojskowy poświęcił 
również kosze wielkanocne żołnierzy 1. Bry-
gady Pancernej z Wesołej, 10. Warszawskie-
go Pułku Samochodowego oraz Dowództwa 
Garnizonu Warszawa.

stawiciele resortu Obrony 
Narodowej, generałowie 
Wojska Polskiego, m.in. 
Szef Sztabu Generalne-
go WP gen. Mieczysław 
Cieniuch, gen. broni Zbi-
gniew Głowienka, do-
wódca Wojsk Lądowych, 
przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, 
Straży Ochrony Kolei oraz Służby Celnej.
Po Komunii świętej naczynia z Najświętszym 
Sakramentem zostały przeniesione do Ciem-
nicy, znajdującej się w ołtarzu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Tam, po zakończeniu Li-
turgii rozpoczęła się adoracja przez wiernych. 
W tym roku była ona wyjątkowo surowa
w swojej prostocie. Nad ołtarzem umieszczo-
ny został wizerunek ubiczowanego Chrys-
tusa, Najświętszy Sakrament został okryty 
białym welonem, a ołtarz został udekorowa-
ny czerwonymi różami.

Zrób rachunek sumienia z czynów

– Zanim podejdziemy w uroczystej procesji 
do ucałowania krzyża, zróbmy rachunek su-
mienia z naszych czynów – mówił podczas 
wielkopiątkowego nabożeństwa w katedrze 
polowej WP w Warszawie biskup polowy 
WP Józef Guzdek. Żołnierze, funkcjonariu-
sze Straży Granicznej, Policji, Straży Ochro-
ny Kolei, Służb Celnych, pracownicy wojska, 
kombatanci i harcerze adorowali krzyż przy-
wieziony kilka lat temu z ogarniętych wojną 
Bałkanów. Liturgia była transmitowana przez 
Radio Maryja.
Podczas nabożeństwa Ewangelię Męki Pań-
skiej odśpiewali żołnierze Chóru Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że ad-
oracja krzyża „stanowi bardzo wymowną
i czytelną formę uwielbienia Boga za dzieło 
odkupienia”.
Biskup zwrócił się do wielopokoleniowej ro-
dziny diecezji wojskowej, podkreślając i za-
chęcając do rachunku sumienia. Kapelanów 
diecezji wojskowej pytał o wierność kapłań-
skiemu życiu, małżonków o wierność Bogu
i o współodpowiedzialność za siebie, rodzi-
ców o obietnicę chrześcijańskiego wychowa-
nia potomstwa, a młodzież i dzieci o wierność 
przyjaźni zawartej w Chrystusem i realizację 
zobowiązań wynikających z przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Biskup Guzdek zwrócił 
się do osób chorych i w podeszłym wieku, by 

Zmartwychwstał Pan, Alleluja!Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
Jak co roku w obchodach Triduum Sacrum, wieńczącego okres 
Wielkiego Postu, wzięło udział liczne grono wiernych diecezji 
wojskowej. W celebracji Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia 
kapłaństwa i Eucharystii, uczestniczył prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, w Wielki Piątek wierni adorowali krzyż, przywieziony
z ogarniętych wojną Bałkanów, a w Wielką Sobotę Liturgię Wigilii 
Paschalnej zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni przygoto-
wany przez wojsko i BOR. Poniżej relacje z uroczystości.
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Biskup polowy przewodniczył uroczystościom Triduum PaschalnegoBiskup polowy przewodniczył uroczystościom Triduum Paschalnego
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– Niech tegoroczne święta paschalne i spotka-
nie ze zmartwychwstałym Jezusem pozwolą 
nam przesunąć horyzont naszych zaintereso-
wań aż po wieczność – mówił w homilii, pod-
czas Wigilii Paschalnej w katedrze polowej 

WP, biskup polowy Józef Guzdek. Uczestni-
czyli w niej generałowie WP, funkcjonariusze 
Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Straży 
Ochrony Kolei, bractwo kurkowe, kombatan-
ci, harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy 
stolicy. Podczas Liturgii, do grona chrześcijan, 
przez sakrament chrztu, włączeni zostali Iren-
ka i Maciej. 
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się od 
obrzędów związanych z błogosławieństwem 
ognia, od którego zapalono Paschał, symbol 
zmartwychwstałego Chrystusa. Poświęcony 

przez ordynariusza wojskowego ogień roznie-
cili funkcjonariusze Wojskowej Straży Pożarnej 
z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego. 
Paschał, w asyście wojskowych i kapelanów, 
został wniesiony do katedry, gdzie świece za-

palili od niego wierni. Następnie 
rozpoczęła się liturgia słowa, którą 
przygotowali żołnierze i funkcjo-
nariusze służb mundurowych oraz 
Chór Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP.
– Wszyscy, którzy uwierzyli w 
spotkanie ze zmartwychwstałym 
Panem potrafią pięknie żyć i z peł-
nym poświęceniem służyć Bogu
i człowiekowi. Potrafią też pięknie 
umierać służąc Bogu i Ojczyźnie. 
Śmierć jest dla nich przejściem do 
domu Ojca – mówił w homilii bp 
Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przywołał 
postać bł. Jana Pawła II i fragmenty 
jego testamentu. – W testamencie 
Papież z nadzieją patrzy w przy-
szłość. Żyje świadomością celu, do 
którego zmierza, a jest nim spotka-
nie z Bogiem na progu wieczności. 
Dla niego pewność śmierci jest 
pewnością „bycia w rękach Boga”. 
A czy można być w lepszych rę-
kach? Bóg zadecyduje o momen-
cie jego odejścia z tego świata. On 
wyznaczy czas zakończenia misji 

piotrowej. On w to głęboko wierzył W godzi-
nie śmierci przejdzie z tego świata do świata 
absolutnej komunii z Bogiem – powiedział. 
Podkreślił, że dla papieża – Polaka śmierć była 
„zasadniczą inspiracją do pełnej poświęcenia 
służby Bogu i bliźniemu”.
Zachęcił do poszukiwań nowej perspektywy 
doceniania życia. – Słuchając ewangelicznych 
opowieści o spotkaniach zmartwychwstałego 
Jezusa z Marią Magdaleną, uczniami idącymi 
do Emaus, z apostołami w Wieczerniku i nad 
Jeziorem Galilejskim odkrywamy, że wszyscy 

oni inaczej już patrzyli na życie. Zawsze towa-
rzyszyła im paschalna perspektywa. Wszystko 
oceniali przez pryzmat spotkania z Bogiem
w wieczności – powiedział.
Na koniec życzył zebranym, żeby „tegorocz-
ne spotkanie zmartwychwstałym Jezusem 
pozwoliły przesunąć horyzont zainteresowań 
aż po wieczność”. – Na nowo odkryjmy, że 
zmartwychwstanie jest podstawową prawdą 
naszej wiary – podkreślił.
Po homilii rozpoczął się obrzęd błogosławień-
stwa wody święconej i odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych, poprzedzony odśpiewa-
niem Litanii do Wszystkich Świętych. Biskup 
polowy ochrzcił małą Irenkę. Do grona chrze-
ścijan przyjęty został także dorosły Maciej, 
który w sakramencie bierzmowania przyjął 
imię Brendan, po irlandzkim świętym, mnichu 
i podróżniku z VI w. Mszę św. koncelebrowało 
z bp Guzdkiem, liczne grono kapelanów Or-
dynariatu Polowego WP.
Po zakończonej liturgii od Grobu Pańskiego 
w kaplicy katyńskiej wyruszyła procesja rezu-
rekcyjna ulicami Starego Miasta. Wierni, przy 
dźwiękach marszów i pieśni kościelnych od-
grywanych przez orkiestrę wojskową, prze-
szli ulicami Miodową, Kapitulną, Podwalem 
i Długą. 
W czasie procesji ramiona ordynariusza nio-
sącego Najświętszy Sakrament były podtrzy-
mywane przez generałów. U drzwi Katedry 
polowej biskup Guzdek udzielił wiernym 
pasterskiego błogosławieństwa i złożył świą-
teczne życzenia.
Proboszcz katedry, ks. płk Robert Mokrzyc-
ki podziękował wszystkim zaangażowanym
w pomoc przy obchodach Triduum Sacrum,
a wiernym za liczny udział w nabożeństwach. 
Uroczystość zakończyła, defilada Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a po 
niej, wzorem lat ubiegłych, odbył się pokaz 
pirotechniczny przygotowany przez funkcjo-
nariuszy Biura Ochrony Rządu i wojsko.

Krzysztof Stępkowski

Zatem może właśnie dzięki temu, w scene-
rii tych chat afgańskich z lampami oliwnymi 
pod powałą, wodą deszczową gromadzoną
w bukłakach, wśród zwierząt żyjących pospołu
z ludźmi, łatwiej odnaleźć ślady stóp Pana, 
który pewnej Wielkiej Nocy opuści swój grób, 
by żyć między nami; może łatwiej uczynić to 
tu, niż dojrzeć Jego ślady w świetle haloge-
nów Ameryki, Europy czy Azji. 

Być może na piaskach tu-
tejszych bezdroży łatwiej 
dostrzec delikatną smugę 
szat, którą zostawił po 
sobie Zmartwychwstały; 
niż szukać jej na asfalcie europejskich auto-
strad lub betonie parkingów prowadzących 
do bezosobowych wnętrz pełnych terkoczą-
cych wózków popychanych przez anonimo-

Czy będzie zmartwychwstanie w Afganistanie?*
Ludzie Bliskiego Wschodu zwykli mawiać do ludzi z Dalekiego Za-
chodu z pewną dozą osobliwego triumfu w oczach: Wy macie ZE-
GARKI – My mamy CZAS! Czy tak jest w rzeczywistości? Absolutnie 
tak jest. Tę prawdę obserwuję i doświadczam niemal codziennie, 
żyjąc pośród ludzi Afganistanu. Wprawdzie nasze zegarki wskazują 
dwudziesty pierwszy wiek, lecz wielu Afgańczyków żyje tak, jakby 
nie spieszno im było do tych zmian, które nakazują nam wprowa-
dzać postępowe zegary. Konsekwencją tego są warunki ich życia, 
które w wielu miejscach wyglądają tak, jak wówczas, kiedy po zie-
mi (wprawdzie nie afgańskiej, lecz Świętej) stąpał Jezus Chrystus. 
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wą klientelę w kierunku nienasyconych kas.
Być może w ciszy gór i pustyń tej ziemi, wy-
raźniej daje się słyszeć melodię pieśni, którą 
nuci anioł na cześć swego Pana, który Powró-
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reg serc umundurowanych, wyprasowanych
i dopasowanych. Stać będą w szyku bojowym, 
jak żołnierze na Jego ordynansach. Między 
żołnierzami bowiem, a ich Generałem, doszło 
ostatnio do bardzo wielu wyjaśnień, szeregu 
ustaleń na przyszłość, zapewnień o lojalności 
oraz deklaracji wierności. Tego szyku jednak 
oczy ciała nie zobaczą. Zapewniam jednak, że 
ten szyk istnieje naprawdę! Stoją tam dzielne 
żołnierskie serca cierpliwie i czekają na swego 
Zmartwychwstałego Pana.
Będą też rzeczy do zobaczenia na własne 
oczy, jak choćby  czysta i pachnąca pastą do 
podłogi kaplica, (tak pachniała niegdyś pod-
łoga świątecznych domów naszych rodziców
i naszego dzieciństwa). 
W kaplicy będzie skrawek Ziemi Świętej, a na 
nim piękny Pański Grób. Bo każdy żołnierz wie 
doskonale, że domowi Bożemu nie tylko świę-
tość, lecz i piękno przystoi.
Będą pokarmy na stół wielkanocny: kiełbasy, 
jaja, chleb i sól; jak zawsze z trudem zdobyte 
i starannie ułożone w niepowtarzalnych „ko-
szykach” – hełmach żołnierzy, skrzynkach po 
amunicji, obudowach telefonów polowych; 
barwne, oryginalne i nadzwyczajne… 
Do kaplicy bez dzwonnicy wczesnym rankiem 
wezwą wszystkich po imieniu: ludzkich serc 
bijące dzwony… by upadł na kolana żołnierz 
utrudzony. I usłyszał: Pan osuszy twoje łzy, 

Pan ratunkiem będzie ci... i by wytchnął tą 
Wielkanocną Nadzieją, która każe mu uwie-
rzyć, że nikt mu krzywdy nie zrobi, że go nikt 
nie okaleczy, że wróci do swoich cały i zdrowy, 
że jeszcze będzie szczęśliwy, bo przecież: Jeśli 
Zmartwychwstały będzie z nim, któż wystąpi 
przeciw niemu?
Skąd wiem, że tak właśnie będzie? Wiem, bo 
wierzę mądrym ludziom, a ci powiadają, że: 
Jaki WIELKI POST – takie ZMARTWYCHWSTA-
NIE. A jakie ZMARTWYCHWSTANIE – taki CAŁY 
ROK. 
Ponieważ widziałem na własne oczy Dobry 
Wieki Post w Afganistanie. Zatem musi być 
cudowne po nim Zmartwychwstanie. A po 
tym to już nastanie rok pełen łaski i błogosła-
wieństwa naszego Przyjaciela i Brata, który jest 
Prawdziwym BOGIEM! A zatem – ALLELUJA!

Ks. ppłk Jerzy St. Niedzielski

*  Artykuł powstał jeszcze w Wielkim Poście na kil-
kanaście dni przed Świętami Wielkanocnymi.
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cił; niż w gwarze ulic naszych zatłoczonych 
miast, pełnych roztargnionych przechodniów 
ogłupianych nachalnością reklam, oślepianych 
dyskoteką neonów, ogłuszanych wrzawą ulic, 
duszonych spalinami samochodów i zmu-
szanych do tempa życia, które jawnie staje
w sprzeczności z ich możliwościami i naturą… 
Może tu, gdzie ludzie nie noszą zegarków, 
lecz mają czas, Bóg uśmiechnie się do niejed-
nego żołnierza i okazując mu łaskę, sprawi, 
że wyhamuje on z piskiem opon zatrzymując 
nagle swą zmęczoną duszę przy zadziwiającej 
budowli, która – trochę jak pieczara, trochę 
jak nisza na Chleb – zaskoczy go swą Pustką,
i nią właśnie wyzwoli zapomnianą Wielkanoc-
ną Radość. Być może właśnie tu, w Afganista-
nie nastąpi Jezusowe zmartwychpowstanie. 
Może na tej właśnie ziemi, jakiś żołnierz zrozu-
mie lepiej, co właściwie wydarzyło się dwa dni 
przed Zmartwychwstaniem Pana na Golgocie, 
i pojmie sens zasłyszanej strofy pieśni: To nie 
gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech; to nie 
ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech; to nie 
gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech; choć 
tak dawno to się stało, widziałeś mnie! Być 
może na tej ziemi, na której czas jakby wbrew 
swej naturze skostniał nagle, i żołnierz zmie-
ni tempo, zatrzyma się, zegnie kolana, uczyni 
rachunek sumienia i wyspowiada się Bogu li-
tościwemu, jak uczynił to niegdyś celnik, który 
w ciemnej kruchcie świątyni dostąpił Bożego 
przebaczenia. Może tu właśnie zrozumie, że 
ucieczka od siebie i od Boga w Polsce powin-
na zakończyć się powrotem do siebie i do 
Chrystusa w Afganistanie? Być może… 
Wielu niewierzącym zapewne trudno w te 
przemiany uwierzyć. Bo patrząc na braci gna-
jących za wskazówkami czasu, a potem nagle 
redukujących biegi, zatrzymujących się, i co-
fających w zamyśleniu i refleksji w kierunku 
rzeczywistych wartości – to cuda książkowe, 
filmowe, ale nie prawdziwe i nie życiowe. 
Lecz ja mocno wierzę i w cuda, i w to, że Bóg 
bogaty w miłosierdzie, w taki sposób zaaran-
żuje szereg tak zwanych „przypadków”, aby 
okazały się one dyskretną, sensowną i cudow-
ną Logiką asekurującą dzieci zmierzające do 
Jego Pustych Grobów rozsianych po ogrodach 
wszystkich części świata. 
Takie myślenie i wynikająca z niego wiara do-
starczają mi nieustannej motywacji benedyk-
tyńskiej do tego, aby najpierw cierpliwie mo-
dlić się, a potem z przekonaniem działać (ora 
et labora), by na końcu stać się świadkiem 
nadzwyczajnych wielkanocnych cudów Pana. 
Do oczekiwania na nie przygotowuję właśnie 

moich żołnierzy. Bo każdy człowiek powinien 
doświadczyć cudu, choć nie każdy na niego 
zasługuje. Jak więc wyglądały te nasze przygo-
towania na ujrzenie Wielkanocnych Cudów?
Najpierw, u początku Wielkiej Drogi, był czy-
telny dla wszystkich znak popiołu, który spadł 
zobowiązująco na nasze głowy. 
Potem było cotygodniowe wędrowanie Szla-
kami Męki Pana, jako współczesna rekompen-
sata Jego samotności sprzed dwóch tysięcy 
lat, gdy zabrakło Jego uczniom tej prostej 
żołnierskiej odwagi, aby trwać przy swoim Mi-
strzu do końca. Moi żołnierze wkraczali wów-
czas w ich miejsce i nie mogąc ocalić Go przed 
śmiercią, w każdy piątek wiernie eskortowali 
swego Dowódcę, aż na sam szczyt Golgoty.  
Gdy umierał, oni odchodzili samotni. Lecz za 
tydzień uparcie wracali, mając nadzieję, że 
może tym razem zdołają ocalić Mu życie.
Były też Gorzkie Żale, te trzystuletnie zaśpie-
wy ojców naszych, których teksty po dzień 
dzisiejszy smucą się smutkiem niezwyczajnym 
i drżą od grozy, na myśl, że człowiek mógł nie-
winnemu Bogu zgotować tak przerażający los
i wyrządzić Mu tyle krzywd bezkarnie. I na nie 
przybywali żołnierze, a potem stając jak ojce, 
zwarci i lojalni, śpiewali Bogu swój serdeczny, 
żołnierski żal.
Często mijający naszą kaplicę przechodnie 
słyszeli śpiew żołnierzy; a była to pieśń pełna 
obietnicy i nadziei: Jesz-
cze się kiedyś rozsmucę, 
jeszcze do Ciebie powró-
cę Chrystusie…, potem 
spełniali tę obietnicę, 
każdy żołnierz na swój 
własny sposób, i każdy 
czynił to najlepiej jak 
potrafił. Powracali więc 
z bliskich lub dalekich 
dróg, pukając nieśmia-
ło w drzwi konfesjonału 
błagalnie,  lecz z nadzie-
ją, że Ojciec im wybaczy 
i otworzy. I już mieli na 
ustach słowa przeprosin, 
gdy słyszeli zgrzyt zam-
ka: Ojcze zgrzeszyłem 
wobec Ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się Twoim synem..., 
gdy w otwartych drzwiach, stawał jednako-
wo wzruszony Ojciec; nigdy nie pozwalał im 
dokończyć, lecz brał żołnierza jak syna rodzo-
nego w ramiona, wołał do kogoś o pierścień, 
szatę i o sandały na nogi. Potem było zawsze 
tak samo: radość i wesele, że odszedł i powró-
cił, że zaginął i odnalazł się, że umarł i zmar-
twychwstał… byłem tego świadkiem!
To były cuda Wielkiego Postu. Warto było za-
tem wyjechać z ojczyzny na drugi koniec świa-
ta, aby je także na tej ziemi, na własne oczy 
zobaczyć. 
A przed nami kolejne cuda, tym razem - wiel-
kanocne. Nie wszystkie będę mógł obejrzeć 
własnymi oczami, bowiem nadszedł czas 
mojego powrotu do ojczyzny miłej. Przez 
kilka miesięcy obsiewałem pole mego Pana 
jak potrafiłem najlepiej, lecz temu co wysia-
no, wzrost może dać w przyszłości tylko On, 
wówczas we właściwym czasie.
Jak zatem będzie na święta? Otóż na Chry-
stusa Zmartwychwstałego czekać będzie sze-
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W Katedrze Polowej WP przed samym 
prezbiterium wisi obraz Jezusa Miło-
siernego – namalowany przez Pana, 
pobłogosławiony przez Benedykta XVI
w 2005 r., a omodlony przez wojsko-
wych diecezjan ze wszystkich garni-
zonów Rzeczypospolitej podczas misji 
świętych. W naszej Katedrze jest Pan 
jednak po raz pierwszy? 
– Rzeczywiście jestem w tym miejscu po raz 
pierwszy, chociaż jeden obraz Jezusa Miło-
siernego, który namalowałem, już tu jest. 
Przyjechałem do biskupa Józefa Guzdka
z obrazem Jezusa Miłosiernego, który tym 
razem znajdzie się w prywatnej kaplicy ordy-
nariusza wojskowego…
To dla mnie wieka radość, że ten obraz, 
który wisi w Katedrze Polowej, był w tylu 
kościołach i kaplicach garnizonowych całej 
Polski i tylu ludzi ze środowiska wojskowego 
się przy nim modliło.

Biskup Józef przybył do Ordynariatu Po-
lowego niejako z najbliższego otoczenia 
promieniowania Bożego Miłosierdzia, 
którego centrum jest w krakowskich 
Łagiewnikach. Poza tym przesłanie uf-
ności ma wpisane w swoją dewizę bi-
skupią (Tobie, Panie, zaufałem)…
– Byłem gościem Księdza Biskupa i oczywi-
ście rozmawialiśmy o kulcie Bożego Miło-
sierdzia, a także o wystroju przestrzeni sa-
kralnej, o wystroju kościoła.
Jaki powinien być porządek estetyczny wnę-
trza świątyni, by nie zakłócał, ale sprzyjał bli-
skości z Panem Jezusem, obecnym w samym 
sercu kościoła.
W czasach komunistycznych kościoły były 
projektowane przez ludzi odległych od wia-
ry, nie mających wyczucia sacrum i niestety 
te ślady pewnego nieporządku pozostały.
Jeśli chodzi o obraz i kult Miłosierdzia Bożego 
z nim związany w kontekście wystroju kościo-
ła czy kaplicy? Pan Jezus na tym obrazie przy-
chodzi po swoim Zmartwychwstaniu w białej 
szacie, ze śladami męki na dłoniach i stopach. 
To scena z Ewangelii czytanej w I niedzielę po 
Zmartwychwstaniu, dziś nazywanej Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. Uczniowie zgromadzeni 
w wieczerniku, a pośród nich staje Pan Jezus 
ze słowami: Pokój wam. A więc w obraz jest 
wpisana wola Boża zawarta w Jego wezwa-
niu do pokoju i ufności.
To powinno również znaleźć wyraz we wnę-
trzu kościoła, gdzie każdy szczegół – od po-

Faustyny, księdza Michała Sopoćki. Ten 
pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego 
tak odbiegał od tego, co dane było jej 
zobaczyć w mistycznym widzeniu, że 
wręcz zapłakała…
– Pan Jezus ją uspokoił, że nie w piękności 
farby siła tego obrazu…
Nie wiedziałem, jaka będzie decyzja sióstr
i dalsze losy mojego malowania tego obra-
zu, bo siostra Elżbieta nic nie zapowiadała. 
Po wizycie Ojca świętego siostry zadzwoniły 
do mnie i jak przyszedłem, czekała już na 
mnie umowa licencyjna, mimo słabości tej 
mojej pierwszej próby. Tak że to był dla mnie 
ten prezent z nieba od św. Faustyny. Zaufa-
nie mimo słabości…

Ten niezwykły obraz jest integralną 
częścią kultu Miłosierdzia Bożego. W ja-
ki sposób odkrył Pan czy odkrywał du-
chową głębię tego kultu. Sięgając do 
słowa, która tak często pojawia się w 
„Dzienniczku”, jak malarz Janusz Antosz 
„zanurzał się” w tej duchowości? 
– Pan Jezus o tym obrazie powiedział: daję 
wam naczynie łaski… A duchowe bogactwo 
Kultu Miłosierdzia Bożego zacząłem odkry-
wać już przy pierwszym obrazie, a potem 
stopniowo, w trakcie malowania miałem ta-
kie pomocne wydarzenia, które sprawiały, że 
w pracy towarzyszyła mi Koronka do Miło-
sierdzia Bożego, transmitowana przez Radio 
Maryja w godzinie Miłosierdzia o piętnastej. 
Sięgałem też do lektury „Dzienniczka” św. 
siostry Faustyny. Były wizyty w łagiewnickim 
sanktuarium, modlitwa i oczywiście Eucha-
rystia. To początek wszystkiego, największy 
Boży dar, bez którego nie wyobrażam sobie 
duchowego rozwoju.

To co Pan powiedział, jest bliskie tra-
dycji duchowości prawosławnej ikony. 
Do „pisania” ikon artysta przystępował 
po modlitwie i medytacji. To wyraz naj-
głębszej więzi sztuki i sacrum…
– Dzieło sztuki oddaje wnętrze człowieka. 
Eucharystia – to źródło łask, które w życiu 
artysty przychodzą przez pracę. Można by 
powiedzieć słowami z Pisma Św.: „Umocnie-
ni łaską Bożą pracujmy nad sobą w wielkiej 
cierpliwości”. A praca nad obrazem Jezusa 
Miłosiernego, który jest obrazem objawio-
nym – czyli darem z Nieba – również mnie 
zmieniała i zmienia.
Myślę, że ludzi sztuki również dotyka brak 
duchowości. Ale nadzieja dla nas wszystkich, 
dla całego świata w Bożym Miłosierdziu.  

Dziś wielu artystów, porwanych przez 
„antyduchowość” (bo przecież sfera du-
cha nie zna próżni) radykalnie zerwało 
więź z duchowością. A nawet epatuje 
bluźnierstwem – atakiem na sacrum. Ar-

sadzki po architekturę – powinien być pod-
porządkowany sercu liturgii.
 Pan Jezus na obrazie wskazuje na swoje ser-
ce, z którego wypływają promienie łask sa-
kramentalnych (Pokuta i Eucharystia). A one 
napełniają serce człowieka najważniejszymi 
darami – pokojem i ufnością i pozwalają 
przejść przez życie zgodnie z wolą Bożą.

Misję malowania obrazu Jezusa Miło-
siernego nazwał Pan „prezentem z nie-
ba od Faustyny”. A to słowo misja, choć 
tak dziś wyszydzane, w Pana wypadku 
nie jest chyba zbyt duże? 
Jak doszło do tego, że siostry Matki 
Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik właśnie 
Panu zaufały?
– Nie, nie jest to zbyt duże słowo, bo moja 
służba obrazowi Jezusa Miłosiernego trwa 
już ponad 15 lat. Pochodzę z małej wioski 
w Bieszczadach i obrazy o treści religijnej 
maluję już od czasów szkoły średniej. Gdy 
zostałem studentem krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, chciałem pozostać wierny 
tej tematyce, ale pojawił się w tym czasie do-
datkowo materialny wymiar – konieczność 
utrzymania na studiach. Pierwszy obraz Je-
zusa Miłosiernego namalowałem z przezna-
czeniem dla sklepu Claramontana na Jasnej 
Górze, ponieważ poznałem ojca Zbigniewa 
Ptaka, który wówczas był dyrektorem Claro-
montana w Częstochowie.
W drukarni, która drukuje obrazy Jezusa Miło-
siernego dla klasztoru w Łagiewnikach, spo-
tkałem się z przyjaciółmi ojca Zbigniewa i tam 
usłyszałem proste zalecenie: – Jeśli Pan malu-
je ten obraz, to trzeba zapytać o zgodę sióstr. 
To naturalne. Tego samego dnia pojechałem 
do klasztoru, do Łagiewnik. Akurat trafiłem 
na siostrę Elżbietę Siepak. Uzgodniliśmy, że 
przyniosę namalowany obraz. I zaczęły się 
dziać rzeczy zupełnie niespodziewane dla 
mnie. To było ze dwa tygodnie przed przy-
jazdem Jana Pawła II do Krakowa w 1997 r.;
zatwierdzone były plany bazyliki, gotowa 
makieta sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
czekała na Ojca świętego.Wtedy przyniosłem 
do Faustinum nieduży obraz wielkości ok.
60 cm. Malarz, który maluje ten obraz pierw-
szy raz, nie zrobi tego dobrze. Bo on dopiero 
odkrywa się stopniowo przed artystą. I ja też 
nie byłem ze swojej pracy zadowolony, uwa-
żałem go za wręcz słaby. Razem z tym obra-
zem pokazałem siostrze Elżbiecie obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, który bardzo lu-
bię malować. Siostra Elżbieta widząc nawet 
tę moją nieudolność jednak zaufała, jak się 
potem okazało, że będzie lepiej…

Może warto w tym miejscu przypo-
mnieć reakcję św. Faustyny, na widok 
obrazu Eugeniusza Kazimierowskiego, 
który przyjął zlecenie od spowiednika 

Promieniowanie ufnościPromieniowanie ufności
Z Januszem Antoszem, malarzem dwóch obrazów Jezusa Miłosiernego
z Katedry Polowej WP, o 15. latach służby obrazowi Jezusa Miłosiernego
i o sztuce rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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tysta, który czerpie inspiracje ze źródeł 
duchowych, rozumie, że dzięki swojemu 
talentowi jest człowiekiem służby war-
tościom, które są ponad nim: dobru, 
pięknu, mądrości. Komu czy czemu więc 
służą współcześni artyści skandaliści?
– To najlepiej wyrażało się w łacińskiej formu-
le: ad maiorem Dei gloriam. Artysta służy ku 
większej chwale Boga. Swoim życiem, swoją 
pracą, swoim talentem, który jest darem od 
Pana Boga, mam jako artysta służyć Jego,
a nie własnej chwale. To bardzo bolesne, 
gdy artysta, na sposób diabelski, wypowia-
da służbę Największemu Twórcy: nie będę 
służył! (non serviam). Nie będę jako artysta 
służył pięknu, liturgii, drugiemu człowiekowi 
– i samemu Bogu. Jeśli więc nie chcę służyć 
chwale Bożej, to znaczy, że siebie stawiam 
na pierwszym miejscu, ubóstwiam samego 
siebie. Pragnieniem wielu artystów jest zaist-
nienie za wszelką cenę. Moje ego na pierw-
szym planie, ponad sacrum.
To ogromny temat, jak doszło do rozerwania 
tego życiodajnego związku sztuki i świętości. 
To największy błąd w sztuce lub w rozwoju 
sztuk. Przez wieki sztuka rozwijała się dzięki 
tej więzi. Odkąd sztuka odeszła od Kościoła, 
można mówić o historii sztuki, której mechani-
zmem jest błądzenie po jałowych bezdrożach. 
Nawet na akademiach artystycznych doszło 
już do sytuacji, że sama sztuka jest czczona. 
Zajmuje miejsce Boga. A sztuka powinna słu-
żyć rozwoju duchowemu człowieka.

Zanika też dziś świadomość, że ten 
nierozerwalny związek sztuki z sacrum 
jest wpisany w słowo „kultura”. Kultu-
ra zaprzecza samej sobie, jeśli zrywa 
związek z „kultem”, a więc odniesie-
niem do Boga. Traci też swój prawdzi-
wie ludzki wymiar. Artysta staje więc 
dziś przed najważniejszymi wyborami 
jako człowiek?
– Artysta się nie rozwinie, jeśli zerwie życio-
dajne korzenie człowieczeństwa. Jeśli dziś 
przez media reklamuje się styl życia, który 
degraduje godność człowieka, to jest to też 
niszczenie kultury.Artysta współczesny po-
szukuje swojej drogi i formy do wyrażania 
ważnych myśli, ale ma wielką przeszkodę 
właśnie w postaci rozerwania związku kul-
tury z sacrum. Myślę, że to jest rzeczywiście 
najważniejszy wybór; czy jestem po stronie 
prawdy, piękna i dobra. 
Można przecież poszukiwać nowych dróg
i form w sztuce nie negując tych najważniej-
szych wartości. Przez tyle wieków sztuka eu-
ropejska rozwijała się w świetle sacrum. Była 
ona akceptowana i rozumiana przez większość 
odbiorców mimo nowych stylów i kierunków. 
To było możliwe tylko dzięki twórczemu od-
niesieniu do sacrum – przez tyle wieków.
A gdy to człowiek – artysta zanegował, poja-
wiło się, owszem, poszukiwanie, ale bez świa-
tła. Co bolesne – konsekwencją była niezrozu-
miałość języka sztuki. Przeznaczeniem dzieła 
sztuki jest być dla... Służyć Bogu i ludziom – to 
może brzmieć archaicznie, ale piękne pejzaże, 
kwiaty malowane z zachwytem i cała natura – 
Dzieło Boże – może być niewyczerpaną skarb-
nicą tematów dla dzieł sztuki. Każdy piękny 
obraz ubogaca duchowo. Język sztuki będzie 
zrozumiały, kiedy zwrócimy się w naszych po-

szukiwaniach w stronę sacrum i w tym świetle 
zobaczymy życie człowieka.
Artysta, który służył swoim talentem Bogu
i ludziom, opowiadał o prawdach niewi-
dzialnych na sposób widzialny. Dlaczego do 
dziś ludzie tak zachwycają się Sądem Osta-
tecznym w Watykanie? Bo artysta jakby pod-
nosił ich ku wyżynom ducha. 
Na przykład dzieci, które przychodzą do ko-
ścioła, uczą się religii  najpierw z obrazów. 
Jak to jest niesłychanie ważne, by sztuka sa-
kralna, która kształtuje wrażliwość plastycz-
ną dziecka, miała taki poziom, by rozwijała 
je duchowo. Bo czasem dla dzieci z małych 
wiosek, które może nie będą miały okazji 
zwiedzać największych galerii sztuki czy 
pięknych zabytkowych kościołów, to może 
być ważne dla ich rozwoju duchowego. To 
może być nawet proste wnętrze, ale musi 
być w nim wyczuwalna pieczęć modlitwy.

Jan Paweł II w „Liście do artystów” 
nazywa twórcę, obdarzonego „iskrą 
Bożą”, jak się potocznie mówi o talen-
cie, bliskim współpracownikiem Pana 
Boga w akcie stwórczym. Czy może być 
większa nobilitacja artysty? 
– Spotkanie z „Listem do artystów” okazało 
się dla mnie zbawienne. To był moment dla 
mnie dość trudny, kiedy decydował się kieru-
nek mojej dalszej drogi artystycznej. Młody 
człowiek, student krakowskiej ASP, próbuje 
się odnaleźć w świecie sztuki akademickiej, 
gdzie ma do czynienia z przekrojem różnych 
kierunków, form itd. I pojawia się kłopot; tu 
jest zbyt dziwacznie, tam zbyt agresywnie, 
to jest zupełnie odmienne od mojej wrażli-
wości. W takim momencie mojego życia Jan 
Paweł II ogłasza „List do artystów”. Nagle się 
okazuje, że kryzys wśród studentów, wśród 
profesorów się przełamuje. Artyści się zjed-
noczyli. Każde środowisko, również środo-
wisko akademii podlegało jakimś wpływom, 
naciskom zewnętrznym czy odgórnym, pre-
sji mód, rynku, czy promowanej ideologii. 
Wśród naszych profesorów byli wtedy m.in. 
prof. Taranczewski, cudowny człowiek, jeśli 
chodzi o szacunek dla tradycji, profesor Ro-
dziński, prof. Brinken. To było widać, jak Oj-
ciec święty wpłynął na środowisko akademii, 
jak profesorowie znajdują wspólny język, jak 
z nami studentami rozmawiają. Tak to jako 
student odczuwałem. To było piękne.
Po roku na wydziale rzeźby, przeniosłem się 
na malarstwo, do pracowni prof. Rodziń-
skiego. Spotkało mnie to, co mogło mnie 
spotkać najlepszego. Profesor po ojcowsku 
prowadził każdego studenta, z szacunkiem 
dla jego drogi. Otoczył nas czujną opieką
i pozwalał się mądrze rozwijać.
W liście Jana Pawła II odnalazłem umocnienie 
i upewnienie, żeby dalej iść tą drogą, bo arty-
ści są potrzebni a Pan Bóg obdarza nas wiel-
kim zaufaniem. Ojciec Św. pisze też o warto-
ści piękna, prawdy i dobra w dziełach sztuki, 
oraz związku liturgii ze sztuką. Liturgia to 
synteza wielu dziedzin sztuki: plastycznych, 
muzyki, rzeźby, architektury, szat liturgicz-
nych. Te wszystkie rodzaje sztuki spotykają się 
w jednym celu: żeby uwielbić pana Boga.

Kult Miłosierdzia Bożego idzie przez 
świat z prędkością „Bożego światła”. 

Obraz Jezusa Miłosiernego można dziś 
spotkać w najbardziej egzotycznych 
miejscach ziemi. Gdzie trafiły pańskie 
obrazy?
– Namalowałem ich wiele. Są na wszystkich 
kontynentach. Na samym Wschodzie, jest
w kilku miejscach, m.in.: Saratow, Berezniki. 
Są też w innych miejscach na Wschodzie: Kali-
ningrad, Charków – na Ukrainie i na Białorusi.
Obrazy pojechały też do Kazachstanu, na 
Filipiny, do Malezji, do Australii – Sydney.
W okolicach np. Melbourne, gdzie mieszkają 
Polacy, znajduje się sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego – piękne architektonicznie – prowa-
dzone, przez księży Chrystusowców. Są oczy-
wiście w Meksyku, w Brazylii. Obrazy Jezusa 
Miłosiernego trafiają często w miejsca posłu-
giwania polskich misjonarzy: Madagaskar, 
Benin, Antyle Holenderskie. Ale nie tylko; 
włoski ksiądz z USA opowiadał, że do ko-
ścioła, gdzie jest Pan Jezus Miłosierny, przy-
chodzą także protestanci, a przecież w koś-
ciołach protestanckich prawie nie spotyka się 
obrazów. Tak, że kult Miłosierdzia przyczynia 
się do jednoczenia chrześcijan. To widać, jak 
świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia, wi-
dać jak wola Boża zapowiedziana siostrze 
Faustynie, wypełnia się na naszych oczach.
A my jesteśmy jej świadkami i uczestnikami. 

Wspominał Pan o łaskach, których do-
świadcza Pan dzięki służbie Obrazowi 
Jezusa Miłosiernego… Czy Pańska ro-
dzina również doświadcza promienio-
wania Bożego Miłosierdzia?
– Mogę powiedzieć, że w sposób bardzo 
mocny doświadczamy z żoną Iwoną wielu 
łask. Sprawy rodzinne, sprawy małżeństwa 
i ta praca dla Kościoła splatają się. Mieliśmy 
z żoną wielokrotnie „dowody z nieba”, nie-
jako potwierdzenia, że tą drogą trzeba iść. 
Były uzdrowienia duchowe i taka codzienna 
pomoc. Również jako wolę Bożą widzę to, że 
oboje studiowaliśmy malarstwo i razem reali-
zujemy najtrudniejsze zadania artystyczne.
Moja żona często wspomina pewne charak-
terystyczne sytuacje.
Wiemy, jak wielkie znaczenie w naszym życiu 
odgrywa modlitwa koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Jednak w wirze codzienności cza-
sem coś umyka. Przez dłuższy czas, na pięć 
minut przed piętnastą, a więc Godziną Mi-
łosierdzia, żona patrzyła na zegarek. Jakby 
św. Faustyna przypominała i pomagała się 
modlić. I to nie jest przypadek, gdy tak się 
dzieje przez długi czas. I trwa.

Na zakończenie naszej rozmowy za-
pytam, czy ma Pan – poza oczywiście 
ofiarowaniem swojej pracy dla Kościo-
ła wojskowego – jakieś inne kontakty
z naszym wojskiem?
– Mam i to częsty kontakt ze sztuką woj-
skową najwyższych lotów. Wożę w samo-
chodzie i często słucham płyty z pieśniami 
o Miłosierdziu Bożym w wykonaniu woj-
skowej orkiestry. To muzyka na najwyższym 
poziomie i w najlepszym wykonaniu. Coś
o tym wiem, bo sam amatorsko komponuję 
i słucham muzyki sakralnej. To prawdziwa 
uczta dla ducha. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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– Wraz z dzwonem do naszego Muzeum 
trafia także kronika misji, prowadzona przez 
kolejnych kapelanów Ordynariatu, używane 
przez nich pieczęcie oraz brewiarze – pod-
kreślił Jacek Macyszyn. Kierownik Muzeum 
podziękował ordynariuszowi wojskowemu 
za przekazane eksponaty. Przypomniał, że 
misja pierwszego kapelana skierowanego na 
Wzgórza Golan w 1990 roku rozpoczynała się 
w okolicach Świąt Wielkanocnych. – Historia 
w ten sposób zatacza koło. Dzwon, który w 
pewien sposób kończy właśnie swoją misję, 
trafia do naszego Muzeum także bezpośred-
nio przed tymi świętami – powiedział.
– Ten dzwon podobnie, jak i całe Muzeum 
przypominają o prawie tysiącletnim związ-
ku duszpasterstwa z Wojskiem Polskim.
W tych eksponatach, w działalności Muzeum 
zamknięte jest całe dziedzictwo przeszłości, 

Dzwon kaplicy polowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego ze Wzgórz Golan został 
3 kwietnia oddany do Muzeum Ordynariatu Polowego. Dzwon został poświęcony 
24 marca 200 r. przez Ojca św. Jana Pawła II na Górze Błogosławieństw, podczas 
jego pielgrzymki do Ziemi Świętej. Akt jego przekazania podpisali biskup polowy 
WP Józef Guzdek oraz kierownik placówki Jacek Macyszyn.

Dzwon Jana Pawła IIDzwon Jana Pawła II

które inspiruje, pokazuje i przypomina o tym, 
że u boku żołnierza zawsze stał kapelan. 
Dzwon przywieziony ze Wzgórz Golan przy-
wołuje także pamięć o poświęceniu naszych 
żołnierzy stojących na straży pokoju. Fakt, że 
dzwon został poświęcony przez Jana Pawła II 
na Górze Błogosławieństw nabiera w tym wy-
padku wyjątkowego znaczenia. Bo to właśnie 
o wprowadzających pokój mówi Chrystus
w Kazaniu na Górze – powiedział bp Guzdek.
Biskup podziękował pracownikom Muzeum 
za ich pracę na rzecz upowszechniania wie-
dzy na temat duszpasterstwa wojskowego. 
Wyraził przekonanie, że przekazane dziś 
eksponaty będą godnie zaprezentowane od-
wiedzającym. Ordynariusz wojskowy popro-
wadził także modlitwę w intencji żołnierzy 
pełniących służbę poza granicami kraju, a na-
stępnie pobłogosławił wielkanocne pokarmy. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych bp Guzdek zło-
żył życzenia pracownikom Muzeum. Zachę-
cił, aby nadchodzące święta były okazją do 
refleksji i opowiadaniem się po stronie dobra 
w życiu codziennym.
– Misja Pol Batt na Wzgórzach Golan została 
niedawno zakończona, co skutkowało także 
zniesieniem tamtejszej kaplicy wojskowej. 
Większość paramentów liturgicznych została 
przekazana chrześcijanom z Ziemi Świętej. 
Natomiast do kraju wróciło wiele cennych 
przedmiotów, między innymi dzwon z kaplicy 
polowej, ufundowany przez żołnierzy pełnią-
cych misję w Syrii – powiedział ks. płk Zbi-
gniew Kępa, rzecznik ordynariatu polowego. 
Ksiądz Kępa podkreślił, że fundatorzy dzwonu 
zastrzegli, aby po zakończeniu misji znalazł 
on swoje miejsce w Muzeum Ordynariatu. 
Niedawno ks. ppłk Zenon Sodzawiczny, który 
pełnił posługę duszpasterską wśród żołnierzy 
w Syrii w 2000 roku, dopilnował, aby dzwon 
trafił po zakończonej misji do naszego Mu-
zeum. To właśnie podczas jego posługi kape-
lańskiej dzwon został poświęcony przez Jana 
Pawła II. Jest to jedyny dzwon, który został 
poświęcony przez Ojca Świętego dla świątyni 
wojskowej, znajdującej się w warunkach misji 
pokojowej – podkreślił rzecznik ordynariatu 
polowego.
31 maja 1974 r. został podpisany rozejm izra-
elsko-syryjski, kończący wojnę między tymi 
krajami. Jednym z jego postanowień było 
ustanowienie Sił ONZ Nadzoru Rozdzielenia 
Wojsk (UNDOF), stacjonujących w strefie bufo-
rowej między wrogimi wojskami. W ich skład 
weszły dwa bataliony piechoty (austriacki
i peruwiański) oraz wspierające je kompanie 
logistyczne (kanadyjska i polska) – tzw. Pol-
log, a następnie także batalion operacyjny – 
tzw. Pol Batt (od 1993 r.).
W związku z procesem wycofywania kontyn-
gentów z misji ONZ, PKW Syria 22 paździer-
nika 2009 r. przekazał obowiązki kontyngen-
towi filipińskiemu i 18 listopada, po 35 latach 
funkcjonowania, został wycofany do kraju 
(w Syrii pozostało wówczas jedynie dwóch 
oficerów Marynarki Wojennej, pełniących 
służbę w HQ UNDOF, zakończoną 9 kwiet-
nia 2010 r.). Był to najdłużej istniejący Polski 
Kontyngent Wojskowy w historii Polskich Sił 
Zbrojnych.

Krzysztof Stępkowski
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Biskup polowy Józef Guzdek i kierownik Muzeum Ordynariatu
podpisują akt przekazania dzwonu 

O okolicznościach poświęcenie dzwonu przez Jana Pawła II 
opowiedział ks. płk Zbigniew Kępa
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Władysław 
Urban urodził się
9 lutego 1891 roku 
w Pacławiu w po-

wiecie Dobromil, jako syn Andrzeja i Anny
z d. Pańka.
W 1911 roku, po ukończeniu Gimnazjum
w Samborze, wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. 30 kwietnia 1916 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Po 
święceniach był wikariuszem w Krasnem koło 
Rzeszowa, a od 1918 roku w Łańcucie.
20 czerwca 1919 roku jako ochotnik wstą-
pił do Wojska Polskiego. Został kapelanem
18 pułku piechoty. 22 kwietnia 1920 roku zo-
stał mianowany kapelanem szpitala polowego
w Łucku, 24 czerwca 1920 roku kapelanem 
Dywizji Jazdy gen. Jana Romera. W czasie 
walk z bolszewikami zachorował i został 
umieszczony w szpitalu epidemicznym w Po-
znaniu. Po wyleczeniu, od 14 września 1920 
roku pozostał w nim jako kapelan.
Po wojnie polsko-bolszewickiej został zwe-
ryfikowany w stopniu kapelana (ze starszeń-
stwem z dnia 1 czerwca 1919 r.). 20 marca 
1921 roku mianowano go kapelanem 19 Puł-
ku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu na Wo-
łyniu oraz kapelanem garnizonu Ostróg. 
28 lutego 1925 roku został proboszczem 

parafii wojskowej Św. Michała Archanioła 
w Złoczowie. Od 25 czerwca 1936 roku był 
administratorem parafii wojskowej Św. Sta-
nisława Kostki w Krzemieńcu na Wołyniu.
19 marca 1937 roku otrzymał awans na 
stopień starszego kapelana. We wniosku o 
odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi z 1938 
roku napisano: „W pracy swej skromny i gor-
liwy. Lubiany był zawsze tak w formacjach 
frontowych, jak na obecnym stanowisku ad-
ministratora parafii wojskowej w Krzemień-
cu, gdzie szczerą i rzetelną pracą, wielkim 
taktem i gorliwością duszpasterską zyskał 
sobie szacunek i uznanie”.
W kampanii polskiej 1939 roku był probosz-
czem Kresowej Brygady Kawalerii wchodzącej 
w skład Armii „Łódź”. Uczestniczył w walkach 
Brygady od obrony linii Warty pod Sieradzem, 
a następnie w odwrocie na wschód. 8 wrze-
śnia 1939 roku, gdy w rejonie Ozorków - Alek-
sandrów Łódzki nastąpiło rozczłonkowanie 
Brygady, w składzie jednego z jej pułków wy-
cofywał się na wschodnie tereny Polski. Pełnił 
posługę kapelana w jednostkach Frontu Pół-
nocnego, generała Stefana Dąb-Biernackie-
go na Lubelszczyźnie, a następnie w Grupie 
Operacyjnej Kawalerii generała Władysława 
Andersa. W czasie przedzierania się resztek 
oddziałów Grupy na południe ku granicy wę-
gierskiej i ich rozbiciu pod Sądową Wisznią, 

Ks. Władysław Urban (1891-1940)
– kapłan diecezji przemyskiej, proboszcz Kresowej Brygady Kawalerii

dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał
w obozie w Starobielsku. W Wigilię Świąt Bo-
żego Narodzenia 1939 roku, został wraz z in-
nymi kapłanami wywieziony do więzienia na 
Butyrkach w Moskwie (wg innych źródeł na 
Łubiankę). Wiosną 1940 roku przed operacją 
„rozładowania” obozów został odesłany do 
Kozielska.
W kwietniu 1940 roku został zamordowany
w Katyniu. Jego nazwisko znajduje się na Li-
ście Wywozowej nr 022/3 z 9 kwietnia 1940 
roku, pozycja 63. Spoczywa na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Katyniu.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (za za-
sługi w służbie państwowej), Medalem za 
Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości oraz Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę.
Decyzją numer 439/MON z dnia 5 paździer-
nika 2007 roku Minister Obrony Narodowej 
awansował go pośmiertnie na stopień pod-
pułkownika. Awans ogłoszono 9 listopada 
2007 roku w trakcie uroczystości „Katyń Pa-
miętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.
W grudniu 2009 roku został zgłoszony 
przez Rodzinę Katyńską w Warszawie razem
z 23 kapelanami Wojska Polskiego, jako kan-
dydat do procesu beatyfikacyjnego Męczenni-
ków Wschodu (1917-1989).

Bogusław Szwedo

Przed 70. roczni-
cą agresji sowiec-
kiej na Polskę we 
wrześniu 2009 r. 
biskup polowy Ta-
deusz Płoski pod-
jął decyzję, żeby 
przygotować do 

druku wybór kazań poświęconych ro-
dakom pomordowanym i zaginionym 
na Wschodzie. Spotkał się z zespołem 
redakcyjnym, by podziękować za pracę 
nad poprzednim wyborem kazań, które 
wygłaszał w święta narodowe. Ta de-
cyzja nas zaskoczyła, tym bardziej, że 
mieliśmy kontynuować pracę nad ko-
lejnym tomem kazań „patriotycznych”. 
Pół roku przed swoją śmiercią w dro-
dze do Katynia zadbał o pamięć o tych, 
za których 10 kwietnia 2010 r. poleciał 
się modlić. Tak powstał tom „Pamiętaj
o Nich, Polsko”.
Mija druga rocznica od tej największej tragedii 
narodowej, nie mającej precedensu w najnow-
szych dziejach świata. Środowisko akademic-

Pamiętaj o Nim, Polsko

kie Olsztyna, z którym śp. Biskup Płoski był na-
ukowo związany, oraz Ordynariat Polowy WP 
podjęło inicjatywę uczczenia pamięci swojego 
wykładowcy i ordynariusza. Przygotowało 
konferencję naukową poświęconą Biskupowi 
Tadeuszowi i jego wielostronnej aktywności. 
Bo był to człowiek wręcz heroicznej pracowi-
tości, a przy tym skromny, jak Jego Patron św. 
Juda Tadeusz, nazywany „apostołem drugiego 
planu”. I często bywa, że dopiero po śmierci 
takich ludzi, trochę jakby schowanych przed 
naszymi oczami, odsłania się spectrum wyda-
rzeń wielkich i tych całkiem kameralnych, na 
których pozostawili niezatarty autorski podpis 
swojego serca, intelektu, przenikliwości czy 
wręcz profetyzmu. Na drugą rocznicę śmierci 
śp. biskupa polowego WP gen. broni Tadeusza 
Płoskiego wydawnictwo Biblos z Tarnowa wy-
dało wspomnieniowy album poświęcony śp. 
Biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu. To przedsię-
wzięcie wydawnicze powstało w rekordowym 
tempie dzięki pracy licznego grona ludzi do-
brej woli. Redakcji naukowej podjęli się ks. płk 
Zbigniew Kępa i Martyna Seroka z Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego. Swojego Biskupa 

i kolegę naukowca Tadeusza Płoskiego wspo-
minają kapłani, przyjaciele i znajomi, pracow-
nicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z Olsztyna. Publikacja jest ilustrowana zdję-
ciami pochodzącymi z archiwów prywatnych 
i archiwum Ordynariatu Polowego. Autorami 
wielu zdjęć są ks. płk Zbigniew Kępa, jeden
z najbliższych współpracowników Biskupa Ta-
deusza Płoskiego oraz Krzysztof Stępkowski, 
redaktor naczelny „Naszej Służby”. Album 
wspomnieniowy przedmową opatrzyli: Prymas 
Polski Abp Józef Kowalczyk, biskup polowy WP 
Józef Guzdek oraz dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego prof. dr hab. Bronisław Sitek.
Biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Pło-
ski nauczał, że depozyt pamięci przekazany 
przez poprzedników jest naszym zobowią-
zaniem wobec przyszłości. Dlatego tomem 
swoich ostatnich kazań apelował „Pamiętaj
o Nich, Polsko”. Czy grzebiąc w niepamięci 
ich ofiarę mamy jeszcze prawo nazywać się 
Polakami?
A więc pamiętaj o Nim, Polsko. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Rozpoczynamy cykl tekstów, które – z ko-
nieczności w skrótowy sposób – przybliżać 
będą świat symboliki chrześcijańskiej, odsła-
niać znaczenie gestów, obrzędów, paramen-
tów liturgicznych, sztuki chrześcijańskiej...

 „Ja jestem światłością świata” – mówi Chry-
stus. Światło Chrystusa w szczególny sposób 
jest obecne w liturgii Wigilii Paschalnej od-
prawianej w noc wielkiego zbawczego czynu 
Boga – Zmartwychwstania Chrystusa. Okre-
śla się ją często liturgią światła. W jej cen-

Co to są symbole? Najprościej powiedzieć można, że są to przedmio-
ty, które z rzeczywistości materialnej i zmysłowej, prowadzą do rze-
czywistości duchowej a w symbolice chrześcijańskiej do prawd wiary. 
Symbole są wszechobecne w chrześcijaństwie: w jego Świętych Księ-
gach, liturgii, terminologii, architekturze, sztuce... Swój wzór mają
w Jezusie, który często używał określeń–symboli. Nazywał siebie 
chlebem, bramą, kamieniem węgielnym, winną latoroślą.... Niektóre 
z symboli przez poświęcenia liturgiczne Kościół napełnia treścią Bo-
ską i czyni nosicielami łask. Najważniejszą treść symboliczną otrzy-
muje Eucharystia. W niej chleb i wino, które są symbolami Ciała i Krwi 
Chrystusa, mocą słów konsekracji w sposób realny zawierają to, co 
symbolizują. Złoty okres symboliki chrześcijańskiej to średniowiecze 
(XI– połowa XV w.), kiedy „człowiek starał się pojmować świat niewi-
dzialnej, Boskiej rzeczywistości poprzez widzialną rzeczywistość wła-
snego otoczenia” (John Baldock, Symbolika chrześcijańska, 1994). 
Późniejsze wieki przyniosły regres takiej postawy. Skoncentrowa-
nie uwagi na zewnętrznych przejawach życia, osłabiło umiejętność 
takiego rozumienia świata, jaki miał miejsce w średniowieczu. Do-
świadczana empirycznie rzeczywistość stała się bardziej zasłoną niż 
zwierciadłem dla rzeczywistości duchowej, którą pierwotnie miała 
symbolizować. Ta sytuacja trwa, dotyka także nas, chrześcijan, nie-
kiedy głuchych na mowę chrześcijańskich symboli. 
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 Symbolika chrześcijańska  Symbolika chrześcijańska 

Paschał

trum jest paschał.  Potężna, strzelista świeca, 
zapalana od roznieconego przed świątynią 
poświęconego i pobłogosławionego ognia.
Niezapalony paschał stanowi obraz Chrystu-
sa spoczywającego w grobie. Kiedy zapłonie 
staje się symbolem Zmartwychwstałego, nad 
którym śmierć przestała już mieć władzę. 
Blask jego płomienia oznacza, że Chrystus 
nieustannie przebywa w swoim Kościele i roz-
świetla go blaskiem swej miłości. Jego zbaw-
cze światło rozprasza mrok grzechu. Wska-
zuje drogę tym, których wyrwał z niewoli 

grzechu i śmierci wiecznej. 
Mają się obudzić, powstać 
z duchowej śmierci, iść za 
Nim, „jedynym światłem, 
które nie zna zmierzchu”. 
Okazałość paschału – świe-
cy wyróżniającej się rozmia-
rami – oznacza wspaniałość 
i wielkość zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Bywało, że 
paschał liczył kilka metrów 
wysokości i ważył ponad 
sto kilogramów. Odnoszo-
no go do słupa ognia i ob-
łoku, które towarzyszyły 
Izraelitom na pustyni w cza-
sie ich wędrówki do Ziemi 
Obiecanej. Niekiedy paschał 
jest przyozdabiany kwia-
tami, które symbolizują 
Chrystusa otaczanego i ad-
orowanego przez wiernych 
Kościoła.
Części składowe paschału 
to wosk pszczeli zmiesza-
ny z miodem, knot, i pło-
mień. Wosk symbolizuje 
ciało Chrystusa („jak wosk 
się staje moje serce, we 
wnętrzu moim topnieje” 

– to fragment Psalmu 22 opisującego mękę 
Mesjasza). Miód obecny w wosku oznacza 
obecne w człowieczeństwie Chrystusa jego 
Bóstwo. Knot symbolizuje duszę Zbawiciela, 
natomiast płomień – Jego Bóstwo.
Podczas używania paschału jego knot się 
spopiela, wosk z którego jest sporządzony 
topi się i spala. Symbolizuje to wyniszcze-
nie Chrystusa podczas Jego zbawczej męki 
i śmierci. 
Przez wieki dbano o to, aby paschał był 
wykonany z wosku pszczelego lub zawierał 
przynajmniej 65 procent tej substancji. Wy-
móg takiego właśnie tworzywa wiązał się 
z pokutującym przez wieki przekonaniem, 
że pszczoły pozostają dziewicami – zalążki 
przyszłego potomstwa zbierają z liści i wy-
dają je na świat przez swoje pyszczki. Dla-
tego w wosku, pochodzącym od dziewiczej 
pszczoły, dopatrywano się symbolu Jezusa 
narodzonego z Maryi Dziewicy.
Po zapaleniu paschału celebrans żłobi na nim 
rylcem znak krzyża. Ma to głęboką wymowę 
teologiczną. Znak Śmierci (krzyż) złączny jest 
ze znakiem Zmartwychwstania (paschałem). 
To wyraz prawdy, że Chrystus Ukrzyżowany
i Zmartwychwstały jest obecny wśród swego 
ludu, oświeca go blaskiem krzyża i paschal-
nej świecy. 
Podczas żłobienia pionowego ramienia 
krzyża kapłan wypowiada słowa: „Chrystus 
wczoraj i dziś” – przypomnienie, że funda-
mentem naszej wiary pozostaje zmartwych-
wstały i żyjący Chrystus. Natomiast podczas 
żłobienie poziomego ramienia krzyża słyszy-
my zaczerpnięte z Apokalipsy słowa: „Począ-
tek i Koniec” – oznaczające, że Chrystus jest 
początkiem i końcem wszelkiego stworzenia, 
ponieważ stanowi jedno z Ojcem i wypełnia 
dzieła Ojca. 
Litery alfa i omega, pierwsze litery alfabetu 
greckiego, jakie umieszcza się na paschale, 
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Dla wielu żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Koso-
wie Wielka Sobota była dniem wypełniania obowiązków. Dowód-
ca płk Dariusz Adamczyk wraz z kapelanem ks. ppłk Augustynem 
Rosłym odwiedzili pełniących służbę w bazie Nothing Hil, Gate 
One oraz w Novo Sielo.

Płk. Adamczyk życzył żołnierzom spokojnego 
spędzenia świąt, prosił również o przekaza-
nie pozdrowień rodzinom w Polsce.
Ks. ppłk Augustyn Rosły podczas Wigilii 
Paschalnej sprawowanej w bazie Nothing 
Hil podziękował żołnierzom za świadectwo 
wiary oraz za koleżeństwo i przyjaźń. Życzył, 
aby Chrystus zmartwychwstały błogosławił 
im w służbie. Podczas liturgii polecano Bogu 
rodziny, które pozostały w kraju, a także śp. 

również odnoszą się do Chrystusa, który
w historii zbawienia obecny jest od początku, 
aż do swego powtórnego przyjścia na końcu 
czasu. Litery te to także symbol panowania 
Chrystusa, które obejmuje całe stworzenie
i o wszystkim stanowi. Symboliczne znacze-
nie maja także cyfry oznaczające bieżący rok. 
Umieszczanie na paschale daty wskazuje na 
to, że od Chrystusa zaczęła się nowa era, że 
to On jest pierwszym Rokiem Pańskim. To-
warzyszą temu słowa: „Do Niego należy czas
i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez 
wszystkie wieki wieków. Amen”. 
W paschale umieszcza się również pięć 
gwoździ (tzw. grona). Ich główki w kształcie 
małych gruszek oblane są woskiem i poma-
lowane na czerwono. Symbolizują święte 
rany Chrystusa. 
Tak przyozdobiony paschał „zwiastuje, że 
Chrystus doskonal zbawienia przez krzyż i 
Zmartwychwstanie: jest On Początkiem i Koń-
cem wszystkiego, co stworzone: Jemu podlega 
każdy moment mijających lat Kościoła i każde-
go człowieka: On strzeże swój lud i prowadzi 
ku wieczności i chwale” (Kazimierz Lijka).
Wosk, z którego wykonany jest paschał – 
wspomniałem już o tym – symbolizuje ciało 
Chrystusa. Natomiast rylec, którym żłobi się 
na nim znak krzyża – narzędzia, których uży-
wano w czasie męki Pańskiej. W ten sposób 
każdego roku w czasie tego obrzędu urze-

czywistniania się cierpienia Chrystusa, które 
prowadzą ku Jego wiecznej chwale i pano-
waniu.
Paschał – symbol Zmartwychwstałego Chry-
stusa – zostaje wprowadzony procesjonal-
nie do ciemnego wnętrza świątyni. W jej 
drzwiach celebrans zapala swoja święcę od 
jego płomienia. Oznacza to, że jest on pierw-
szym we wspólnocie wiary nosicielem światła 
Ewangelii. Drugi postój z paschałem ma miej-
sce w partii środkowej świątyni– wskazuje na 
obecność Chrystusa pośród swego Kościoła. 
Trzeci ma miejsce przy ołtarzu. Wtedy dopie-
ro cały kościół rozświetla blask światła. Na 
poszczególnych stacjach wędrówki paschału 
rozlega się śpiew: Lumen Christi – światło 
Chrystusa. Te trzy postoje uświadamiają, że 
paschał jest nosicielem światła Chrystusa,
a także światła Świętej Trójcy. 
Światło paschału, w którego blasku ma być 
obchodzona Wigilia Paschalna, sławi wspa-
niałe orędzie paschalne Exsultet – dziękczy-
nienie za wielkie dzieło zbawienia, którego 
znakiem jest właśnie paschalna świeca ofia-
rowana Bogu – znak duchowej ofiary uwiel-
bienia. Zapalone od paschału świece wier-
nych, trzymane podczas śpiewu tego orędzia 
wskazują na udział Ludu Bożego w świetle 
Chrystusa.
Świeca paschalna oświetla swym blaskiem 
wodę, która jest błogosławiona podczas Wi-

gilii Paschalnej. Podczas tego obrzędu pas-
chał jest też zanurzany w wodzie, jako znak 
działania trzech Osób Boskich: Ojciec spra-
wia, że przez Syna zstępuje na wodę moc 
Ducha. Od paschału zapalane są świece tych, 
którzy podczas Wigilii Paschalnej otrzymują 
chrzest. Oznacza to, że Chrystus, który jest 
światłością, czyni z nich dzieci światłości.
 Po zakończeniu Okresu Wielkanocnego pas-
chał przenosi się w sąsiedztwo chrzcielnicy. 
Od jego płomienia będą zapalane świece 
podczas chrztu świętego. Stawić się go bę-
dzie przy trumnie zmarłego podczas liturgii 
pogrzebowej. W godzinie ziemskiego poże-
gnania będzie przypominał, że zmartwych-
wstały Chrystus pokonał śmierć i otworzył 
dla wierzących bramy życia wiecznego. 
 Światło paschału płonącego podczas nocy 
Zmartwychwstania „rozświetla całą prze-
szłość, odesłanie głębokie znaczenie wszyst-
kich ksiąg Starego Przymierza i wszystkich 
czytań wigilijnej liturgii (...) Potęga tego 
światła jest tak wielka, że zdolne jest prze-
obrazić ciemność zewnętrzną i wewnętrzną 
w Dzień (Jan Paweł II, Lumen Christi, homi-
lia, 2 IV 1988).
(zainteresowanym polecam książkę: Ka-
zimierz Lijka. Rewaloryzacja roli paschału
w odnowionej liturgii Wigilii Paschalnej, Po-
znań 2007). 

Jędrzej Łukawy

ppłk. Marka Strzelec-
kiego, który przed laty 
spełniał posługę dusz-
pasterską w Kosowie.
Kapelan sprawował litur-
gię również na przejściu 
granicznym dla amerykańskich żołnierzy. Udał 
się także do miejscowości Novo Sielo, gdzie 
stacjonują oficerowie łącznikowi LNO, gdzie 
także sprawował obrzędy wielkosobotnie.

Późnym wieczorem ks. ppłk Augustyn Rosły 
odprawił liturgię wielkosobotnią dla żołnierzy 
stacjonujących w Camp Bondsteel. Kapelan 
zaprosił polskich i amerykańskich żołnierzy na 
rezurekcję, która odbyła się w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego wczesnym rankiem.
– Zmartwychwstał Pan, Alleluja! Zwycięzca 
śmierci, wszedł w nasze życie wiary i nadziei, 
aby prowadzić nas dalej drogami żołnierskie-
go powołania. Umocnieni Zmartwychwsta-
niem Chrystusa pragniemy być współcze-
snymi apostołami wiary odpowiedzialnymi 
za Kościół tu i teraz – powiedział podczas 
homilii kapelan ks. ppłk Augustyn Rosły.
We Mszy św. wzięli udział także polscy żoł-
nierze z HQ z Prisztiny oraz żołnierze amery-
kańscy. Po liturgii wszyscy zasiedli do wielka-
nocnego posiłku.

aug, zjk

Wielka Sobota i Niedziela  Zmartwychwstania Wielka Sobota i Niedziela  Zmartwychwstania 
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Tę niezwykłą postać przybliżył uczestnikom 
spotkania Prof. UKSW Wiesław Wysocki, 
biograf rotmistrza Pileckiego, „Ochotnika do 
Auschwitz”, który działając w niepodległo-
ściowej podziemnej organizacji „Tajna Armia 
Polska” (TAP) dobrowolnie zgłosił się do 
przeprowadzenia działań wywiadowczych 
na terenie obozu.
Rotmistrz Pilecki należał do pokolenia nazy-
wanego dziś „pokoleniem żołnierzy wyklę-
tych”. Wnuk i syn uczestników powstania 
styczniowego, chlubnie kontynuował nie-
podległościowe tradycje rodzinne. Za swoją 
niezłomną postawę przyszło mu zapłacić – 
w rzeczywistości powojennej Polski – cenę 
najwyższą, ofiarę życia.
Już jako nastolatek walczył w wojnie z bol-
szewikami. Jednakże to okres II wojny świa-
towej i czasy powojenne stanowią pieczęć 
jego niezłomnego charakteru, ukształtowa-
nego w młodości zawołaniem: Bóg, Honor, 
Ojczyzna, którym to wartościom pozostał 
wierny do końca.
Witold Pilecki kończy szkołę oficerską, jest 
kawalerzystą i jako podporucznik zostaje 
zmobilizowany we wrześniu 1939 r. i „rzu-
cony” na najtragiczniejszy odcinek, na szosę 
piotrkowską. Jego oddział jest „rozjechany” 
przez czołgi, ale on sam nie załamuje się. 
W Warszawie powstaje konspiracyjna orga-
nizacja „Tajna Armia Polska”. Pilecki zostaje 
mianowany szefem sztabu, zaś dowódcą 
mjr Jan Włodarkiewicz. Pierwsze miesiące 
okupacji są bardzo trudne, wielu ich współ-
pracowników znalazło się w rękach Gesta-
po. Pojawia się także coraz straszliwsze 
słowo: Auschwitz. Skłoniło to dowództwo 
organizacji do podjęcia ryzykownej misji wy-
wiadowczej. Za wiedzą Komendanta Głów-
nego ZWZ, gen. Roweckiego, do jej prze-
prowadzenia zgłasza się ochotniczo ppor. 
Witold Pilecki. Daje się „zagarnąć” w drugiej 
wielkiej łapance w Warszawie, przy Al. Woj-
ska Polskiego. Trafia do koszar szwoleżerów,
a stamtąd do transportu do Auschwitz. Szok, 
jaki musiał przeżyć każdy, kto minął bramę
z napisem Arbeit Macht Frei, dotknął także
i Witolda. On również przeżywał kryzysy, był 
w obozie przynajmniej dwa razy bliski śmier-
ci m.in. z powodu tyfusu. Ratował go wtedy 
naczelny lekarz podziemia obozowego. 
Witold Pilecki poszedł do obozu pod na-
zwiskiem – zdawało mu się – poległego 
we wrześniu 1939 r. żołnierza, por. Serafiń-
skiego. Spotka się z autentycznym, żyjącym 
Tomaszem Serafińskim po 2,5 roku pobytu
w obozie, kiedy Niemcy prawdopodobnie 
wiedzieli już o tajnej organizacji i pętla za-
ciskała się wokół Witolda. Zdecydował się 
więc wraz z dwoma kolegami na ucieczkę. 
Właśnie wtedy spotkał na swojej drodze 
tego, którego nazwisko nosił w obozie. Po-

gowiec włączył się do działań zbrojnych. Po 
dwóch tygodniach walk powstańczych, kie-
dy brakowało oficerów, ujawnił swój stopień 
i dowodził oddziałem na wysokości dworca 
kolejowego Warszawa Główna. Nie oddał 
pozycji do końca, wraz ze swoim oddziałem 
poszedł do niewoli. 
Kiedy nadeszła wolność, natychmiast zamel-
dował się u gen. Pełczyńskiego, a później
u gen. Andersa z gotowością podjęcia dal-
szej walki. Czuł się dalej związany przysięgą 
w „NIE”. Uzyskał zgodę na powrót do kraju 
i podjął pracę wywiadowczą dla II Korpu-
su. Przekazywał na Zachód informacje, co 
działo się w rzeczywistości skomunizowa-
nej Polski. 
Wokół grupy Pileckiego, z kilku stron, zaci-
skały się ubeckie pętle i ostatecznie w maju 
1947 r. został aresztowany. Śledztwo miał 
straszliwe. Wraz ze swoimi współpracowni-
kami otrzymał wyrok śmierci. W jego przy-

wiedział mu, że na pewno podczas tego po-
bytu ujmy temu nazwisku nie przyniósł.
Tajna Organizacja Wojskowa, która powsta-
ła w Auschwitz, miała na swoim koncie 
wiele uratowanych istnień ludzkich. Przede 
wszystkim jednak przygotowywano się  do 
powstania, do odbicia obozu, posiadano 
odbiornik radiowy, który był ukryty w szpi-
talu. Sam Witold Pilecki zaprzysiągł ponad
100 więźniów. Dzisiaj wiemy, że organizacja 
ta liczyła w sumie ponad 1000 więźniów.
Pilecki wysyłał z Oświęcimia meldunki do Ko-
mendy Głównej ZWZ i AK.
Podczas pobytu w obozie zostaje awan-
sowany do stopnia rotmistrza, mimo, że

Inicjatorem i autorem cyklu spotkań wojskowo-historycznych „W marszu do Nie-
podległości” jest kpt. rez. Zbigniew Mierzwiński, dziennikarz i publicysta, znawca
i pasjonat współczesnej historii Polski. Spotkanie, które odbyło się na warszawskim 
Grochowie 27 marca, poświęcone było Witoldowi Pileckiemu, bohaterowi Polski
i Europy walczącej z hitlerowskimi Niemcami.

Rotmistrz Pilecki – bohater Polski i Europy

Spotkanie prowadził kpt. rez. Zbigniew Mierzwiński (na zdjęciu w środku). Uczestnikami 
wieczoru byli: (od lewej) ks. ppłk Witold Mach, przedstawiciel Biskupa Polowego WP, 
Prof. UKSW Wiesław Wysocki, płk Tomasz Dominikowski, dowódca 10 WPS, ks. Henryk 
Kietliński, kapelan Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”. Oprawę uroczystego spotkania 
tworzyła obecność pocztów sztandarowych oraz występ Chóru „Nowogródzkie Orły”.
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w AK obowiązywał zakaz awansowania 
osób, które przebywały w niewoli, zwłasz-
cza w tak szczególnych warunkach. Mimo 
to, Komendant Główny Armii Krajowej,
w uznaniu zasług Witolda Pileckiego, zdecy-
dował się na to wyróżnienie. 
Po ucieczce z obozu, rotmistrz został włą-
czony do prac w Komendzie Głównej AK, ale 
wszedł także w tajną strukturę, konspirację 
w konspiracji – strukturę „NIE” (nazwa po-
chodziła o słowa niepodległość), do której 
włączano tylko ludzi najbardziej zaufanych, 
doświadczonych i jednocześnie najmniej 
znanych. Chodziło o konspirację na czas 
wejścia Sowietów. Dlatego żołnierze za-
przysiężeni w „NIE” mieli zakaz uczestnicze-
nia w walkach w powstaniu warszawskim. 
Liczono, że powstanie będzie trwało kilka 
dni, zakaz wydawał się więc zrozumiały, ale 
Witold nie mógł być bezczynny, jako szere-

padku Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
25 maja 1948 r., w protokole odnotowano, 
że egzekucja nastąpiła przez rozstrzelanie. 
Faktycznie była to zbrodnia typu katyńskiego; 
strzał w tył głowy w momencie, kiedy więzień 
schodził po schodach i przed stropem pochy-
lał głowę. Tak wykonywano wyroki śmierci 
m.in. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej na 
warszawskim Mokotowie.
Pamięć rotmistrza Pileckiego była bardzo 
długo skrywana, do dzisiaj nie odnaleziono 
jego miejsca pochówku, tak jak wielu innych 
polskich patriotów. Jego symboliczny grób 
znajduje się na Powązkach. 
W III RP, w uznaniu wybitnych zasług, Wi-
told Pilecki został pośmiertnie uhonorowa-
ny Orderem Orła Białego, najwyższym pol-
skim odznaczeniem państwowym. 

        Anna Tokarska
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Kosowo
W Wielki Piątek żołnierze XXV zmiany PKW KFOR udali się do miejscowości Stubla, aby w ko-
sowskiej kalwarii uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. – Ten wyjątkowy w refleksję 
dzień był sposobnością do okazania wdzięczności Bogu za Syna, który ofiarował się za zbawie-
nie świata oraz umożliwił nam wejście do grona zbawionych. Odprawiając to pasyjne nabo-
żeństwo, łączyliśmy się z naszymi bliskimi ofiarując im naszą modlitwę i polecając Bogu także 
tych, którzy zginęli w budowaniu pokoju na Bałkanach oraz pozostałych misjach rozsianych po 
całym świecie – powiedział ks. ppłk Augustyn Rosły, kapelan kontyngentu.
Ks. Rosły podkreślił, że żołnierze pamiętali także o ks. ppłk. Marku Strzeleckim, pełniącym po-
sługę kapelana w 1999-2000 roku w Kosowie, który zginął w tragicznym wypadku samochodo-
wym w 2006 roku.                                                                                                                 aug

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Elbląg
W Wielką Środę, 4 kwietnia, odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta.
Droga krzyżowa rozpoczęła się w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Robotniczej. 
Uczestnicy ruszyli ulicami miasta w stronę katedry elbląskiej by publicznie i społecznie przeży-
wać zjednoczenie z Jezusem Chrystusem i rozważać to wszystko co uczynił Jezus z miłości do 
człowieka. Rozważania przygotował ks. Ryszard Półtorak ojciec duchowny w Wyższym Semina-
rium Duchownym Diecezji Elbląskiej.
W nabożeństwie wzięli udział także żołnierze z 16. Batalionu Dowodzenia wraz z kapelanem, 
wikariuszem Parafii Wojskowej ks. kpt. Stanisławem Garbacikiem.
Droga Krzyżowa zakończyła się przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II obok katedry, gdzie 
ks. biskup Jan Styrna udzielił wiernym błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Chrystu-
sowego.                                                                                                                                  xsg

Inowrocław
5 kwietnia przy uroczystym stole wiel-
kanocnym odbyło się spotkanie do-
wództwa 2. Inowrocławskiego Pułku 
Inżynieryjnego z żołnierzami i pracow-
nikami wojska.
– Wielki Czwartek to wspomnienie 
ustanowienia Sakramentów Eucharystii 
i Kapłaństwa. Jest świętem wszystkich 
kapłanów. Jest to dzień, w którym bar-
dziej niż każdego innego dnia w roku 
mamy okazję uświadomić sobie, jak 
wiele zawdzięczamy kapłanom – tymi 
słowami za duszpasterską posługę
w jednostce podziękował kapelanom, 
dowódca pułku płk Artur Talik.
Następnie ks. płk Bogdan Radziszewski 
pobłogosławił potrawy wielkanocne 
przygotowane przez personel kuchni. 
Atmosferę Świąt Wielkanocnych przy-
bliżyło podzielenie się jajkiem symboli-
zującym odnowione życie.
Dowódca złożył wszystkim pracow-
nikom pułku życzenia radosnych, 
pełnych spokoju Świąt Wielkiej Nocy. 
Spotkanie wielkanocne stało się okazją 
do wspomnień o dawnych obyczajach 
świątecznych. Zespół teatralny „Moro”, 
działający w Klubie Pułkowym, zapre-
zentował spektakl pt.: „Wycinaki ku-
jawskie”.                                       XBR

Złocieniec
3 kwietnia na terenie JW 1696, w Złocieńcu odbyła się zbiórka krwi. W ten sposób wojskowa
i parafialna wspólnota włączyły się w ogólnopolską kampanię Caritas „Podaruj Kroplę Miłości”.
Uczestnikami akcji byli przede wszystkim żołnierze wraz z dowódcą Brygady płk. Andrzejem 
Kuśnierkiem. Na zaproszenie odpowiedzieli również mieszkańcy wojskowego osiedla.
Każdy z dawców wypełniał ankietę i przechodził szczegółową kwalifikację. Ostatecznie lekarz 
wydawał decyzję o oddaniu krwi. Ekipa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa SP ZOZ Terenowa Stacja w Szczecinie pracowała sprawnie i profesjonalnie. Udało się pozy-
skać 27 litrów krwi. Chętnych do oddania krwi było znacznie więcej, ale możliwości Wojskowe-
go Centrum ze Szczecina były ograniczone.
Była to pierwsza taka akcja krwiodawstwa w Garnizonie Złocieniec, zorganizowana przez ka-
pelana brygady ks. ppłk Sławomira Pałkę i dowódcę Brygady płk dypl. Andrzeja Kuśnierka. 
Wszyscy zgodnie mówili, że nie ostatnia.
– Należy pamiętać, że honorowe krwiodawstwo to poświęcenie i oddanie siebie innym, a „dzie-
ląc się krwią, dzielimy się życiem”. Wszystkim, którzy poczuli w sobie chęć udzielenia w takiej 
pomocy bliźniemu, serdeczne Bóg zapłać! – powiedział ks. ppłk Sławomir Pałka.          XSP/zjk

Głogów
W Wielki Piątek, 6 kwietnia, odbyło 
się spotkanie świąteczne dla żołnie-
rzy i pracowników cywilnych wojska
w stołówce na terenie jednostki. Obec-
ni byli: dowódca Garnizonu Głogów 
ppłk Adam Kliszka, z-ca dowódcy mjr 
Piotr Urbaniec, komendant Wojewódz-
kiej Komendy Uzupełnień w Głogowie 
ppłk Piotr Mielniczuk, z-ca komendan-
ta WKU mjr Krzysztof Juśliński.
Pokarmy na stół wielkanocny poświę-
cił ks. por. Stanisław Denys, proboszcz 
parafii wojskowej w Głogowie. Po po-
witaniu i poświęceniu kapelan wyjaśnił 
znaczenie Triduum Paschalnego. Sape-
rom życzył bezpiecznej służby i opieki 
Bożej rodzinom wojskowym. Zachęcał 
wszystkich zebranych do świadomego 
uczestnictwa w nabożeństwach.
Dowódca oraz goście przekazując ży-
czenia wyrazili radość z tego, że zapo-
czątkowaliśmy dobrą tradycję spotkań 
wielkanocnych.                              xsd
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