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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Ewangelista Marek ukazuje swoistą duszpa-
sterską „porażkę” Chrystusa. Wypadałoby 
tylko współczuć znajomym Jezusa, którzy 
powątpiewają o Nim. Ale czy nie odkrywa-
my w sobie czasem podobnego odruchu? 
Czy nie wolimy Jezusa odległego, obcego, 

Dzisiejsza Ewangelia może szczególnie jest 
skierowana do głosicieli Słowa? Przecież 
nie bez powodu Jezus posyła uczniów po 
dwóch. Zapewne kiedy jeden z nich na-
uczał, wówczas drugi nie tylko odpoczywał, 
ale również miał okazję słuchać. Wiara, jak 
zauważył św. Paweł, rodzi się ze słuchania. 

Od redakcji
Rozpoczynające się wakacje to czas, kiedy na 
nowo możemy cieszyć się szczęściem rodzin-
nym i wzajemną obecnością. Dlatego w tym 
numerze Naszej Służby wiele miejsca poświę-
camy niedawnemu spotkaniu Benedykta XVI
z rodzinami z całego świata, które odbyło się 
w Mediolanie. 
Nasi żołnierze pełniący misję pokojową na mi-
sjach uczestniczyli w procesjach Bożego Ciała. 
Dzięki ich uprzejmości w numerze zamieszcza-
my zdjęcia z Uroczystości w Polskich Kontyn-
gentach Wojskowych.
W naszym cyklu o symbolice chrześcijańskiej 
prezentujemy mitrę, jedno z insygniów władzy 
biskupiej. Jak zwykle zachęcamy do lektury. 
Tym razem o swojej drodze życiowej opowie 
Bear Grylls, bohater serii programów o sztuce 
przetrwania w ekstremalnych warunkach.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy mi-
łych, pełnych dobrych wrażeń wakacji, odpo-
czynku i przypominamy, że w lipcu i sierpniu 
Nasza Służba ukazuje się raz w miesiącu.

Na okładce:

Żołnierze Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie
podczas procesji Bożego Ciała w 
bazie wojskowej – 7 czerwca 2012 r.

który nie wiadomo skąd jest i jaki jest? Li-
czy się tylko to, aby był zdolny uczynić ja-
kiś cud. Ale żeby miało się okazać, że za-
mieszka między nami i będzie uczestniczył 
w naszych codziennych sprawach i jeszcze 
chciałby się czuć u nas jak u siebie w domu, 

Posłuszeństwo Słowu rodzi się ze słuchania.
A więc, żeby głosić, trzeba nauczyć się do-
brze słuchać. To samo Słowo jest skierowane 
do słuchających i głoszącego. Dobrze rozu-
miał to św. Augustyn, który mówił do swo-
ich wiernych: „Dla was jestem biskupem,
a z wami jestem chrześcijaninem”.

co to, to nie... Czy byłby wówczas wiary-
godny? 
Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy po-
wołani, aby świadczyć o Chrystusie zawsze
i wszędzie. Niech Bóg dodaje nam odwagi
w tym powołaniu. 

Jezus Chrystus posyła nas tak, jak to czynił 
ze swoimi Apostołami. Nie ociągajmy się, 
nie szukajmy usprawiedliwień, ale chciejmy 
z odwagą świadczyć o swojej przynależności 
do wspólnoty Kościoła. 

8 lipca – XIV Niedziela zwykła8 lipca – XIV Niedziela zwykła

15 lipca – XV Niedziela zwykła 15 lipca – XV Niedziela zwykła 

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIECPAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC
Aby wierzący potrafi li rozpoznawać w Eucharystii żywą 

obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy

w życiu codziennym.

o. Łukasz Kubiak OP

Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczy-
stymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 
(Mk 6, 7-8)

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak 
lekceważony” (Mk 6, 4)

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



3

Tajemnica przymierza Boga z człowiekiemTajemnica przymierza Boga z człowiekiem

Uroczystość Bożego Ciała w kraju i na misjach pokojowychUroczystość Bożego Ciała w kraju i na misjach pokojowych

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pań-
skiej obchodzona była nie tylko w kraju, ale 
również poza jego granicami, także w da-
lekim Afganistanie, gdzie służbę pełnią nasi 
żołnierze. Dla przebywających w Afganistanie 
polskich żołnierzy uroczystość Bożego Ciała 
była codziennym dniem służby i realizowania 
przez nich powierzonych im zadań mandato-
wych ISAF. Pomimo tego, w większości miejsc 
dyslokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go, udało się zorganizować liturgię powyższej 
uroczystości w duchu naszej katolickiej i pol-
skiej tradycji.
W FOB Vulcan ze względów organizacyj-
nych obchody Uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej odbyły się w przed-
dzień tego święta. O godz. 15.00 w tamtej-
szej świetlicy została odprawiona Msza św., 
a bezpośrednio po jej zakończeniu, alejkami 
bazy, przeszła procesja eucharystyczna tra-
są wyznaczoną przez cztery polowe ołtarze 
pieczołowicie przygotowane przez służą-
cych tam żołnierzy pod dowództwem płk. 
Tomasza Łyska.
W czwartek, 7 czerwca br., jako pierwsi w 
Afganistanie świętowali Boże Ciało nasi ro-
dacy pełniący służbę w Bagram. W świetlicy 
PMC, czyli naszej narodowej kwatery w tej 
amerykańskiej bazie, o godz. 15.00, uroczy-

stą Mszę św. celebrował przybyły na tę oka-
zję do Bagram ks. ppor. Artur Samsel. Cele-
brację eucharystyczną uwieńczyła adoracja 
Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem
czerwcowym.
Dwie godziny później cześć Chrystusowi obec-
nemu w Eucharystii oddali żołnierze służący
w COP Waghez i FOB Ghazni. W tej pierw-
szej bazie, której obsadę stanowią żołnierze 
ze Zgrupowania Bojowego „Alfa” dowodze-
ni przez kpt. Marcina Zalewskiego, Msze św. 
zakończoną adoracją eucharystyczną z rozwa-
żaniem Ewangelii. Procesję Bożego Ciała ce-

lebrował tamtejszy kapelan ks. 
ppor. Władysław Włodarczyk. 
Natomiast w Ghazni Eucharystię 
sprawował i procesję z Najświęt-
szym Sakramentem poprowa-
dził ks. kmdr por. Zbigniew Reć-
ko. Cztery polowe ołtarze w tej 
głównej polskiej bazie w Afgani-
stanie przygotowali w kolejno-
ści: Sekcja Duszpasterstwa PKW, 
Wojskowa Straż Pożarna, Gru-
pa Zabezpieczenia Medycznego
i Zespół Ewakuacji Medycznej ZB 
„Alfa”.

ks. kmdr por. Zbigniew Rećko

Boże Ciało w Kosowie

Również żołnierze służący w Bazie Bondste-
el w Kosowie przeżywali uroczystość Bożego 
Ciała w przeddzień liturgicznego święta.
Uroczystą Mszę świętą w kaplicy South Chapel 
w intencji żołnierzy, policjantów i pracowni-
ków cywilnych służących w Kosowie, ich ro-
dzin i Ojczyzny odprawił kapelan PKW ks. ppłk 

Augustyn Rosły. Na zaproszenie dowódcy 
XXVI zmiany PKW ppłk. Adama Luzyńczyka na 
ceremonię przybyła delegacja funkcjonariuszy 
z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji z Prisztiny. 
Jeden z nich, sierż. sztab. Michał Maciejewski, 
swoją grą na organach i trąbce oraz pięknym 
śpiewem uświetnił uroczystość religijną.
Po Mszy świętej wierni wyruszyli na procesję 
do czterech ołtarzy, które zostały ustawione
w polskiej części Camp Bondsteel. Ołtarze zos-
tały wybudowane przez żołnierzy z NSE, sekcję 
medyczną, żołnierzy kompani manewrowej
i Żandarmerię Wojskową. Każdy z nich nawią-
zywał tematyką do patriotyzmu, religijności 
polskiego żołnierza oraz zadań, jakie pełnią 
poszczególne komórki podczas misji. Przy każ-
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dym z ołtarzy odczytana została Ewangelia, 
odmówiona modlitwa i wygłoszona krótka 
homilia na temat żołnierskiej służby, honoru, 
wiary w Boga i umiłowania Ojczyzny.
Procesję zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże, 
coś Polskę…” i błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem.

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Kierach

Warszawa

– Wiara, ten najbardziej intymny związek 
człowieka z Bogiem potrzebuje uzewnętrznie-
nia – powiedział 7 czerwca podczas Mszy św. 
na pl. Marszałka J. Piłsudskiego biskup polo-
wy WP Józef Guzdek. Ordynariusz wojsko-
wy przewodniczył Eucharystii dla żołnierzy, 
pracowników wojska i funkcjonariuszy służb 
mundurowych w Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa.
Na pl. Piłsudskiego ustawiono wojskową 
platformę transportową, na której stanął 
ołtarz, na którym w południe umieszczona 
została monstrancja z Najświętszym Sakra-
mentem niesiona w centralnej, warszawskiej 
procesji Bożego Ciała.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że wiara 
„jest niezwykłą tajemnicą przymierza człowie-
ka z Bogiem”. – Ten intymny związek chrześci-
janina z Chrystusem podtrzymywany i dosko-
nalony jest przez udział we Mszy św. oraz na 
modlitwie w ciszy kościoła w skupieniu przed 
tabernakulum. Okazuje się, że najważniejsze 
sprawy dokonują się pod osłoną ciszy w bez-
pośrednim kontakcie człowieka z Bogiem – 
powiedział. Dodał, że Jezus zobowiązał swo-
ich wyznawców „aby to co noszą w sercu oka-
zywali również na zewnątrz”.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że w Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

chrześcijanie zobowiązani są do 
zadeklarowania swej wiary. – Dzi-
siejsze wyjście na place i na ulice 
polskich miast oraz na wiejskie 
drogi milionów ludzi jest pu-
blicznym wyznaniem wiary. Jest 
też wyraźnym znakiem wiernych, 
którzy w ten sposób przypomi-
nają, że wiara nie jest tylko spra-
wą prywatną, że wspólnota ludzi 
wierzących w Chrystusa ma swo-
je miejsce w życiu społecznym
i publicznym – podkreślił.
Biskup Guzdek zaznaczył, że 
procesje z udziałem kilku mi-
lionów Polaków to „największa
i nieporównywalna z żadną inną, 
manifestacja wiary”. – Nie jest 
to manifestacja przeciwko ko-
mukolwiek, nie ma w tym cza-
sie przepychanek z policją, ani 
gniewnych haseł. Są za to kwiaty 
rzucane na trasie procesji, jest 
śpiew uwielbienia Boga i cicha 
modlitwa wpatrzonych w białą 
Hostię niesioną w monstrancji – 
powiedział.
Na koniec bp Guzdek podzięko-
wał zebranym, że swoje umiło-
wanie Eucharystii chcą zamanife-
stować poprzez udział w procesji 
Bożego Ciała ulicami Warszawy. 

– Dziękuję za waszą obecność na Mszy św. 
tuż obok Grobu Nieznanego Żołnierza oraz za 
udział w procesji. To do nas odnoszą się słowa 
wypowiedziane przez Jezusa: „Do każdego 
więc, który przyzna się do mnie przed ludzi, 
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie” – zakończył.

Wraz z biskupem Guzdkiem Mszę św. kon-
celebrowali księża kapelani Ordynariatu Po-
lowego WP. Wspólnie modlili się gen. broni. 
Edward Gruszka, Dowódca Operacyjny, gen. 
broni. Sławomir Dygnatowski, zastępca Szefa 
Sztabu Generalnego oraz gen. Zbigniew Ga-
lec, żołnierze, pracownicy wojska, funkcjona-
riusze służb mundurowych oraz mieszkańcy 
Warszawy.

Proboszcz katedry polowej ks. płk Robert Mo-
krzycki podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania ołtarza i zabezpiecze-
nia logistycznego Mszy św. m.in. Dowództwu 
Garnizonu Warszawa, Siłom Powietrznym, Do-
wództwu Operacyjnemu, Wojskom Lądowym, 
Żandarmerii Wojskowej oraz Reprezentacyjne-
mu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskie-
go, którego śpiew uświetnił Eucharystię.
Po zakończeniu Mszy św. na pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego, wierni udali się pod kościół 
akademicki św. Anny, skąd ulicami Warszawy 
wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Mon-
strancję z Najświętszym Sakramentem nieśli 
kolejno biskupi warszawscy. Od kościoła se-
minaryjnego, pod ołtarz wojskowy na placu 
Piłsudskiego monstrancję niósł ordynariusz 
wojskowy. Biskupowi Guzdkowi asystowali 
generałowie Wojska Polskiego.

kes

Głogów

W uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. od-
prawionej w kaplicy wojskowej przez kapelana 
Garnizonu Głogów ks. por. Stanisława Denysa, 
wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramen-
tem wokół placu na terenie jednostki. Jeden 
z ołtarzy został umieszczony na terenowym 
samochodzie wojskowym typu honker, drugi 
przy pomniku artylerzystów, kolejny na trybu-
nie honorowej. Ostatni ołtarz był wewnątrz 
kaplicy garnizonowej, gdzie został odśpiewa-
ny dziękczynny hymn „Te Deum”.
Po zakończeniu nabożeństwa wierni zgodnie 
stwierdzili, że czegoś podobnego jeszcze tutaj 
nie przeżyli, bowiem w historii głogowskich 
saperów, wcześniej artylerzystów, nie było 
tego typu praktyk religijnych.

„Należy cieszyć się z tego, że Chrystus ukryty 
w Najświętszym Sakramencie wkracza w nowe 
obszary i jednoczy wszystkich we wspólnej 
modlitwie. Szczególnie wzruszeni byli emery-
ci wojskowi pamiętający trudne czasy i służ-
bę wojskową bez możliwości uczestnictwa
w nabożeństwach” – mówi proboszcz parafii 
wojskowej.

xsd

Boże Ciało, Warszawa
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„Znamy bohaterstwo na polu walki, bohaterstwo żołnierza. 
Te chwile, w których odwaga żołnierska dochodzi do szczytu, 
gdy napięcie walki pozwala na zdławienie strachu i objawia się
w najpiękniejszych czynach żołnierzy-bohaterów (…). Symbolem 
jego – to niebiesko-czarna wstążeczka Virtuti Militari na piersiach 
żołnierzy” – pisał w swoim dzienniku Tadeusz Zawadzki, pseudo-
nim „Zośka”. W tym roku mija 220 lat od ustanowienia przez króla 
Stanisława Augusta Orderu Virtuti Militari. Jest to najwyższe pol-
skie odznaczenie wojskowe, ustanowione 18 czerwca 1792 r. dla 
uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami, w czasie wojny
w obronie Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Warszawie odbyły się 
uroczystości rocznicowe.

Cnocie Żołnierskiej – Virtuti MilitariCnocie Żołnierskiej – Virtuti Militari

Pierwszą tablicę przy-
pominającą o nadaniu 
miastu tego odznacze-
nia wmurowano w 2006 
roku przed pomnikiem Syrenki. Przypomina
o nadaniu Warszawie srebrnego Krzyża Virtu-
ti Militari przez gen. Władysława Sikorskiego
za bohaterstwo we wrześniu 1939.
W południe w Pałacu Prezydenckim na ręce 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego To-
masz Komornicki, syn zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej gen. Stanisława Nałęcz-Komor-
nickiego, Kanclerza Kapituły Orderu VM zło-
żył order należący doń order Virtuti Militari 
znaleziony w miejscu katastrofy. Ks. mjr. Ma-
teusz Hebda odebrał z rąk prezydenta szklaną 

szkatułę z odznaczeniem i umieścił pod tablicą 
smoleńską znajdującą się w kaplicy pałacowej. 
– Służył do końca, zginął w katastrofie na lot-
nisku w Smoleńsku, ale zarówno on, jak i jego 
Krzyż Virtuti Militari są dowodem na to, że ci, 
którzy nosili i noszą to piękne odznaczenie, 
zaznaczają całym życiem zdolność do służe-
nia Polsce do końca – powiedział prezydent. 
Podczas obchodów Bronisław Komorowski za-
apelował o utworzenie stowarzyszenia skupia-
jącego damy i kawalerów Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. 
Order Wojenny Virtuti Militari jest najwyższym 
odznaczeniem wojskowym w Polsce i jednym 
z najstarszych na świecie. Pierwsze medale
z napisami na rewersach „Virtuti Militari” (łac. 
Cnocie Wojskowej lub Dzielności Żołnierskiej) 
wybito 15 czerwca 1792 roku w Warszawie. 
Na awersach medali znajdował się napis „SAR” 
(Stanislaus Augustus Rex) oraz wizerunek ko-
rony królewskiej i dwóch gałązek palmowych.

– Potrzebny jest przykład waszego poświęce-
nia dla Ojczyzny – mówił podczas Mszy św. 
rozpoczynającej obchody biskup polowy WP 
Józef Guzdek. – Przypominacie nam bowiem, 
że trzeba iść pod prąd źle rozumianej wolno-
ści, prywacie, obyczajom, modzie. Patrząc na 
was zaczynamy lepiej rozumieć, że wolność 
złączona nierozdzielnie z odpowiedzialnością
i poświęceniem, ma szczególny smak. Że war-
to za nią płacić nawet najwyższą cenę. Już 
samo słowo „wolność” wywołuje mocniejsze 
bicie serca – podkreślił. 
Po zakończonej Mszy św. na pl. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana 
posterunku honorowego przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza, złożenie wieńców przez 

przedstawicieli miast odznaczonych Orderem 
Wojennym Virtuti Militari – Lwowa, Verdun
i Warszawy oraz sadzenie Drzewa Pamięci Or-
deru Wojennego Virtuti Militari w Ogrodzie 
Saskim z udziałem Kapituły Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari i Prezydent Miasta Stołecz-
nego Warszawy.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się 
pod budynek Dowództwa Garnizonu Warsza-
wa, by dokonać uroczystego odsłonięcia tabli-
cy pamiątkowej. 
– To druga tablica, którą odsłaniamy dziś
w miejscu szczególnym: w pobliżu Grobu 
Nieznanego Żołnierza, pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który wskrzesił Order 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
a także obok budynku dowództwa Garnizonu 
Warszawa, sprawującego opiekę nad Grobem 
Nieznanego Żołnierza – powiedział w przemó-
wieniu Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa.

Trzy dni później wojska polskie stoczyły z Ro-
sjanami okupioną ciężkimi stratami, ale zwy-
cięską bitwę pod Zieleńcami. Było to pierwsze 
zwycięstwo oręża polskiego od czasów odsie-
czy wiedeńskiej Jana Sobieskiego w 1683 r. 
Po bitwie dowodzący armią polską książe Jó-
zef Poniatowski sporządził rejestr osób, które 
wyróżniły się męstwem w walce, a następnie 
przesłał go do Stanisława Augusta, który od-
znaczył je medalami. Stanisław August został 
Wielkim Mistrzem orderu i kawalerem Krzyża 
Wielkiego; po klęsce wojny 1792 r. kapitule or-
derowej przewodził książe Poniatowski.
Order kilkakrotnie w swojej historii zmieniał 
swój wygląd. Zmieniana była też jego nazwa. 
Po klęsce powstania listopadowego car Miko-
łaj I zniósł order. Restytucja orderu miała miej-
sce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. przywra-
cała Order Wojenny Virtuti Militari, który zacho-
wywał 5 klas i kształt krzyża. Na jego odwrotnej 
stronie umieszczono napis „Honor i Ojczyzna”.
25 marca 1933 r., na mocy kolejnej ustawy 
sejmowej, nazwę odznaczenia zmieniono na 
Order Wojenny Virtuti Militari. Nowym ele-
mentem było umieszczenie na rewersie krzyża 
daty „1792”. 
W okresie PRL order znów zmienił swój wy-
gląd; z krzyża usunięto koronę i dołączono na-
pis „PRL”. Zniesiono kapitułę orderu, nadawała 
go Rada Państwa (do 1952 r. czynił do prezy-
dent Bolesław Bierut). W 1960 r. zmieniono 
nazwę na Order Virtuti Militari.
Order odzyskał swój kształt sprzed II wojny 
światowej po 1989 roku w Polsce. Przywró-
cono wówczas kapitułę orderu i ustalono, że 
będzie on nadawany wyłącznie w czasie wojny 
lub maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu.
Wśród kawalerów orderu byli m.in. marszałko-
wie: Louis Davout, Józef Piłsudski, Ferdynand 
Foch, a także wielu polskich i zagranicznych 
dowódców wojskowych oraz zwykłych żołnie-
rzy – uczestników m.in. wojny polsko-bolsze-
wickiej, kampanii 1939 r., żołnierzy AK i PSZ na 
Zachodzie. Najmłodszą osobą uhonorowaną 
odznaczeniem był poległy w walkach z Ukra-
ińcami o Lwów 13-letni Antoni Petrykiewicz. 
W sumie Orderem Wojennym Virtuti Militari 
odznaczono około 26 tysięcy osób.
Order nadawano także m.in. sztandarom i mia-
stom – otrzymały go Lwów, Warszawa i fran-
cuskie Verdun.                                oprac. kak
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Spotkanie Benedykta XVI z rodzinami z różnych części świata było głównym punk-
tem Święta Świadectw, które odbyło się 2 czerwca wieczorem w mediolańskim 
parku Bresso. Każda para, niektóre przybyły z dziećmi, przedstawiała typowe pro-
blemy swego kraju czy regionu, z którego przybyły. Ojciec Święty odpowiadał, im-
prowizując, na poszczególne pytania, wczuwając się w trudności i problemy swych 
gości, pozostając zarazem w nurcie nauki Kościoła.

Dziękuję za Wasz trudDziękuję za Wasz trud

nawet w czasach bardzo trudnych, gdyż był 
to czas wojny, a wcześniej dyktatura, później 
zaś bieda. Ale była między nami ta wzajemna 
miłość, silna była radość również z powodu 
rzeczy prostych. Tak że mogliśmy wytrzymać 
i pokonać także i te rzeczy. Wydaje mi się, że 
było to bardzo ważne, że nawet małe rzeczy 
dawały radość, bo w ten sposób wyrażało się 
serce drugiej osoby. Dorastaliśmy tak w prze-
konaniu, że warto być człowiekiem, bo widzie-
liśmy, że dobroć Boga znajdowała odzwiercie-
dlenie w rodzicach i rodzeństwie. I, prawdę 
mówiąc, gdy próbuję sobie wyobrazić, trochę 
„jak to będzie w raju”, to zawsze odczuwam, 
że troszkę tak, jak w czasie mojej młodości, 
mojego dzieciństwa. Tak więc w tej atmosferze 
zaufania, radości i miłości byliśmy szczęśliwi
i myślę, że w niebie powinno być podobnie, 
jak za czasów mojej młodości. W tym sensie 
mam nadzieję, że pójdę „do domu” przecho-
dząc na „drugą stronę świata”.

SERGE: Wasza Świątobliwość, nazywamy się 
Fara i Serge i pochodzimy z Madagaskaru.
Poznaliśmy się we Florencji, gdzie studiujemy, 
ja inżynierię a ona ekonomię. Od czterech lat 
jesteśmy narzeczonymi i jak tylko skończymy 
studia, marzymy o powrocie do naszej oj-
czyzny, aby pomóc rodakom, także poprzez 
przygotowanie zawodowe.

FARA: Nie przekonują nas panujące na Za-
chodzie wzorce rodziny, ale zdajemy sobie 
sprawę, że wiele wzorców tradycyjnych na-
szej Afryki już się w pewnie sposób zdezaktu-
alizowało. Czujemy, że jesteśmy stworzeni dla 

Ciao, Papa. Jestem Cat Tien i pochodzę
z Wietnamu. Mam siedem lat i chciałbym 
przedstawić moją rodzinę. To jest mój tata, 
Dan, i moja mama, która ma na imię Tao, a to 
jest mój brat Binh.
Chciałabym wiedzieć coś o Twojej rodzinie, 
kiedy byłeś mały jak ja.

OJCIEC ŚWIĘTY: Dziękuję, kochanie, także 
twoim rodzicom serdecznie dziękuję. Pytasz 
więc jakie mam wspomnienia z mojej rodziny: 
byłoby ich tak wiele! Chciałem tylko powie-
dzieć kilka rzeczy. Zasadniczą sprawą dla nas 
jako rodziny zawsze była niedziela. Niedziela 
zaczynała się już jednak w sobotę po południu. 
Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne 
z bardzo w tym czasie popularnej w Niem-
czech książki, gdzie były one także wyjaśniane. 
Tak rozpoczęła się niedziela: już wchodziliśmy 
w liturgię w atmosferze radości. Następnego 
dnia szliśmy na Mszę św. Nasz domy był bli-
sko Salzburga, a więc mieliśmy dużo muzyki 
– Mozart, Schubert, Haydn – i kiedy rozpoczy-
nało się „Kyrie” – jakby otwierało się niebo.
A potem w domu ważny był oczywiście wielki 
wspólny obiad. Następnie razem wiele śpiewa-
liśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. Już 
jako chłopiec komponował różne utwory dla 
nas wszystkich, a cała rodzina śpiewała. Mój 
tato grał na cytrze i śpiewał. Są to niezapo-
mniane chwile. Potem, oczywiście, wspólnie 
podróżowaliśmy, odbywaliśmy długie spacery. 
Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były 
czymś pięknym: przygody, gry i tak dalej. Jed-
nym słowem, byliśmy jednego serca i jednej 
myśli, z wieloma wspólnymi doświadczeniami, 

siebie i dlatego chcemy się pobrać i wspólnie 
budować przyszłość. Chcemy również, aby 
każdy aspekt naszego życia był ukierunkowa-
ny wartościami Ewangelii.
Wasza Świątobliwość, mówiąc o małżeń-
stwie istnieje takie słowo, które bardziej niż 
jakiekolwiek inne nas pociąga, a jednocześnie 
przeraża: „na zawsze” ...

OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dziękuję 
za to świadectwo. Moja modlitwa towarzyszy 
wam na tej drodze narzeczeństwa i ufam, że 
możecie stworzyć włączając wartości Ewan-
gelii rodzinę „na zawsze”. Wspomniała Pani 
o różnych typach małżeństwa: znamy mał-
żeństwo zwyczajowe w Afryce i małżeństwo 
zachodnie. Także w Europie, prawdę mówiąc 
aż do XIX wieku był inny, niż obecnie dominu-
jący model małżeństwa. Często małżeństwo 
było faktycznie umową między rodami, gdzie 
usiłowano utrzymać ród, aby otworzyć nowe 
perspektywy na przyszłość, aby ocalić wła-
sność i tak dalej. Ród szukał jednej dla dru-
giego, ufając, że będą dla siebie odpowiedni. 
Tak było po części także w naszych krajach. 
Pamiętam, że w małym miasteczku, gdzie 
chodziłem do szkoły, jeszcze w znacznej mie-
rze tak było. Ale później, od XIX wieku, na-
stąpiła emancypacja jednostki, wolność oso-
bista i małżeństwo nie było już oparte na woli 
innych, ale na własnym wyborze. Najpierw 
pojawia się zakochanie, które przechodzi na-
stępnie w narzeczeństwo i wreszcie małżeń-
stwo. Wszyscy byliśmy wówczas przekonani, 
że jest to jedyny wzorzec słuszny i że miłość 
sama z siebie gwarantuje „na zawsze”, ponie-
waż miłość jest absolutna, pragnie wszystkie-
go, a więc także pełni czasu: jest „na zawsze”. 
Niestety, rzeczywistość była inna: widzimy, że 
zakochanie jest piękne, ale może nie zawsze 
trwałe, tak jak uczucie: nie trwa na zawsze. 
Widzimy więc, że przejście od zakochania do 
narzeczeństwa, a potem małżeństwa wyma-
ga różnych decyzji, doświadczeń wewnętrz-
nych. Jak powiedziałem, to uczucie miłości 
jest piękne, ale musi być oczyszczone, musi 
przejść przez proces rozeznania, to znaczy, 
musi również obejmować rozum i wolę. 
Muszą się zjednoczyć rozum, uczucia i wola.
W obrzędzie sakramentu małżeństwa Kościół 
nie pyta: „Czy jesteś zakochany?” ale „Czy 
chcesz?”, „Czy jesteś zdecydowany?”. To zna-
czy, że zakochanie musi stać się prawdziwą 
miłością, angażując wolę i rozum na drodze, 
która jest drogą narzeczeństwa, oczyszcze-
nia, największej głębi, tak aby cały człowiek, 
ze wszystkimi swymi zdolnościami, z roze-
znaniem rozumu, siłą woli powiedział: „Tak, 
to jest moje życie”. Często myślę o godach
w Kanie Galilejskiej. Pierwsze wino jest wspa-
niałe: to zakochanie: nie trwa jednak aż do 
końca: musi przyjść „drugie wino”, to znaczy 
musi fermentować, wzrastać i dojrzewać. Mi-
łość definitywna, która stanie się rzeczywiście 
„drugim winem” jest piękniejsza, lepsza niż 

Mediolan: papież odpowiadał na pytania rodzin z całego świata Mediolan: papież odpowiadał na pytania rodzin z całego świata 
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pierwsze wino. Tego musimy szukać. Jest tu 
również ważne, aby „ja” nie było izolowanymi 
„ja” i „ty”, ale aby była również zaangażowa-
na wspólnota parafialna, Kościół, przyjaciele. 
Cała słuszna personalizacja, wspólnota życia 
z innymi, z rodzinami, które się wzajemnie 
wspierają, jest bardzo ważna i tylko wtedy, 
w tym zaangażowaniu wspólnoty przyjaciół, 
Kościoła, wiary, samego Boga, wzrasta wino, 
które trwa na zawsze. Życzę wam wszelkiej 
pomyślności!

NIKOS: Kalispera! Jesteśmy rodziną Paleolo-
gos. Przybywamy z Aten. Mam na imię Nikos, 
a to moja żona Pania. Obok są nasze dzieci 
Pavlos i Lydia. Przed kilku laty z dwoma part-
nerami zainwestowaliśmy wszystkie nasze 
pieniądze i uruchomiliśmy małą firmę infor-
matyczną. Kiedy pojawił się obecny poważny 
kryzys gospodarczy drastycznie spadła liczba 
klientów, a ci którzy pozostali stale odkładają 
płatności na później. Z trudem udaje się nam 
wypłacać wynagrodzenia dwóm pracowni-
kom, a dla nas partnerów pozostaje bardzo 
mało, tak, że każdego dnia zostaje coraz 
mniej na utrzymanie naszych rodzin. Nasza 
sytuacja jest jedną z bardzo wielu, milionów 
innych. W miastach ludzie chodzą z opusz-
czoną głową. Nikt już nikomu nie ufa, bra-
kuje nadziei.

PANIA: Także i my, choć nadal wierzmy
w Opatrzność, z trudem myślimy o przyszło-
ści dla naszych dzieci.
Ojcze Święty, są dni i noce kiedy nachodzi nas 
pytanie, co zrobić, żeby nie stracić nadziei. 
Co może powiedzieć Kościół tym wszystkim 
ludziom, osobom i rodzinom, które nie mają 
już żadnych perspektyw?

OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dzięku-
ję za to świadectwo, które wstrząsnęło mym 
sercem i sercem nas wszystkich. Cóż możemy 
odpowiedzieć? Słowa nie wystarczają. Po-
winniśmy zrobić coś konkretnego i wszyscy 
cierpimy, ponieważ nie potrafimy uczynić nic 
konkretnego. Powiedzmy najpierw o polity-
ce: wydaje się, że powinno wzrastać poczu-
cie odpowiedzialności wszystkich partii, któ-
re obiecują rzeczy, których nie mogą spełnić, 
aby nie szukały jedynie dla siebie głosów, ale 
były odpowiedzialne za dobro wszystkich. 
Niech zawsze będzie jasne, że polityka jest 
także odpowiedzialnością ludzką, moralną 
wobec Boga i wobec ludzi. Ponadto po-
szczególne jednostki cierpią i muszą przyjąć, 
często bez możliwości bronienia się sytuację 
taką, jaka jest. W każdym razie możemy też 
w tym wypadku powiedzieć: starajmy się, 
aby każdy uczynił, co może, myślał o sobie, 
o swojej rodzinie, o innych, z wielkim poczu-
ciem odpowiedzialności, wiedząc, że ofiary 
są konieczne, aby pójść do przodu. Trzecia 
kwestia: co możemy zrobić? To jest pytanie, 
jakie sobie teraz stawiam. Myślę, że może 
mogłoby pomóc partnerstwo między mia-
stami, między rodzinami, parafiami, Obecnie 
w Europie mamy sieć partnerstw, istnieje wy-
miana kulturalna, rzecz jasna bardzo dobra i 
bardzo przydatna, ale być może trzeba part-
nerstwa w innym sensie: aby rzeczywiście 
jedna rodzina z Zachodu, z Włoch, Niemiec, 

Francji... podjęła odpowiedzialność, aby 
pomóc innej rodzinie. W podobny sposób 
także parafie, miasta: aby naprawdę wzię-
ły odpowiedzialność, konkretnie pomogły. 
Bądźcie pewni: ja i wielu innych modlimy się 
za was, a ta modlitwa jest nie tylko wypo-
wiadaniem słów, ale otwiera serce na Boga 
i w ten sposób tworzy twórcze podejście do 
znajdywania rozwiązań. Ufajmy, że Pan nam 
pomoże, że Pan zawsze będzie wam poma-
gał! Dziękuję.

JAY: Mieszkamy w pobliżu Nowego Jorku. 
Nazywam się Jay, pochodzę z Jamajki i pra-
cuję jako księgowy. To moja żona, Anna – jest 
nauczycielką osób niepełnosprawnych. A to 
naszych sześcioro dzieci, które mają od 2 do 
12 lat. Wasza Świątobliwość może sobie więc 
wyobrazić, że nasze życie składa się z nie-
ustannej walki z czasem, niepokojów, bardzo 
skomplikowanych rebusów ... Także u nas, w 
Stanach Zjednoczonych jednym z absolutnych 
priorytetów jest utrzymanie miejsca pracy,
i żeby tego dokonać trzeba pilnować godzin
i często przegrywają na tym relacje rodzinne.

ANNA: Tak, to nie zawsze jest łatwe ... Wa-
sza Świątobliwość, można odnieść wrażenie, 
że instytucje i przedsiębiorstwa nie ułatwiają 
godzenia czasu pracy z czasem rodziny.
Ojcze Święty, możemy sobie wyobrazić, że 
także Tobie nie jest łatwo pogodzić liczne 
obowiązki z odpoczynkiem.
Czy możemy prosić o kilka rad, które pomo-
gą nam odnaleźć tę niezbędną harmonię?
W wirze tylu bodźców narzuconych przez 
współczesne społeczeństwo, jak pomóc rodzi-
nom w przeżywaniu święta zgodnie z planem 
Bożym?

OJCIEC ŚWIĘTY: Jest to wielkie pytanie
i myślę, że rozumiem ten dylemat. Priorytet 
miejsca pracy ma znaczenie fundamental-
ne, ale także priorytet rodziny. Jak je pogo-
dzić? Mogę tylko usiłować dać jakąś radę. Po 
pierwsze: są firmy, które pozwalają na jakieś 
szczególne wolne dla rodzin na przykład
z okazji urodzin, itp. Dostrzegają, że jeśli da 
się trochę wolnego, to w ostatecznym rozra-
chunku służy to przedsiębiorstwu, bo umac-
nia zamiłowanie do pracy, do miejsca pracy. 
Chciałbym więc w tym miejscu zachęcić pra-
codawców do myślenia o rodzinie, myślenia 
także, jak pomóc w pogodzeniu tych dwóch 
priorytetów. Po drugie: wydaje mi się, że na-
leży szukać pewnej kreatywności, a to nie 
zawsze jest łatwe. Może to być choćby wnie-
sienie każdego dnia jakiegoś elementu rado-
ści w życie rodziny, zainteresowania, jakiegoś 
wyrzeczenia wobec swojej woli, aby być ra-
zem rodziną, by przyjąć i pokonać trudności, 
o których mówiono wcześniej i myśleć o tym 
wielkim dobru jakim jest rodzina. W ten spo-
sób nawet w wielkim pośpiechu można dać 
każdego dnia coś dobrego, odnaleźć pogo-
dzenie dwóch priorytetów. Jest też wresz-
cie niedziela, święto: mam nadzieję, że jest 
przestrzegana także w Ameryce! Tak więc, 
wydaje mi się bardzo ważne, że niedzie-
la, dzień Pański jest właśnie jako taki rów-
nież „dniem człowieka”, abyśmy byli wolni.
W opisie stworzenia odnajdujemy, że taki był 

pierwotny zamysł Stwórcy: aby jednego dnia 
wszyscy byli wolni. W tej wolności jedni dla 
drugich, dla samych siebie jesteśmy wolnymi 
dla Boga. Sądzę więc, że bronimy wolności 
człowieka, broniąc niedzieli i świąt jako dni 
Boga i w ten sposób jako dni dla człowieka. 
Życzę wam wszelkiego dobra! Dziękuję!

MARIA MARTA: Wasza Świątobliwość, po-
dobnie jak w innych częściach świata, także 
w w naszej ojczyźnie coraz więcej małżeństw 
się rozpada.
Mam na imię Maria Marta, a obok mnie stoi 
Manoel Angelo. Od 34 lat jesteśmy małżeń-
stwem i mamy już wnuki. Jako lekarz i psy-
choterapeutka rodzinna spotykamy wiele ro-
dzin, dostrzegając w konfliktach małżeńskich 
coraz wyraźniejszą trudność przebaczenia
i przyjęcia przebaczenia. Jednak w niektórych 
przypadkach napotkaliśmy pragnienie i wolę 
budowania nowego związku, czegoś trwałe-
go, także dla dzieci, które narodzą się z no-
wego związku.

MANOEL ANGELO: Niektóre z tych par żyją-
cych w nowych związkach chciałyby zbliżyć 
się do Kościoła, ale przeżywają ogromne roz-
czarowanie, widząc, że odmawia się im sa-
kramentów. Czują się wykluczeni, naznaczeni 
nieodwołalnym wyrokiem.
Te wielkie cierpienie ranią głęboko tych, któ-
rych dotyczą. Są to rozdarcia, które stają się 
także częścią świata, i są także ranami naszy-
mi i całej ludzkości.
Ojcze Święty, wiemy, że te sytuacje i ci ludzie 
są bardzo ważni dla Kościoła: jakie możemy 
im przekazać słowa i znaki nadziei?

OJCIEC ŚWIĘTY: Drodzy przyjaciele, dzię-
kuję za waszą bardzo potrzebną pracę jako 
psychoterapeutów rodzinnych. Dziękuję za 
wszystko, co robicie, by pomóc tym cierpią-
cym osobom. W istocie ten problem ludzi 
rozwiedzionych żyjących w nowych związ-
kach jest jednym z wielkich cierpień współ-
czesnego Kościoła. I nie mamy prostych 
recept. Jest to wielkie cierpienie i możemy 
jedynie pomóc parafiom, poszczególnym lu-
dziom, aby pomogły tym osobom znieść ból 
rozwodu. Powiedziałbym, że bardzo ważna 
byłaby rzecz jasna profilaktyka, to znaczy 
pogłębienie zakochania od samego począt-
ku, aby przemieniło się w głęboką, dojrza-
łą decyzję. Ponadto towarzyszenie podczas 
trwania małżeństwa, aby rodziny nigdy nie 
były samotne, ale były rzeczywiście wspiera-
ne na swej drodze życiowej. Jeśli natomiast 
chodzi o te osoby, które po rozwodzie żyją
w nowych związkach – musimy powiedzieć 
tak, jak pan to stwierdził, że Kościół je ko-
cha, lecz one powinny widzieć i odczuć tę 
miłość. Wydaje mi się, że jest to wielkie zada-
nie parafii, wspólnoty katolickiej, by czynić 
to, co możliwe, żeby czuły się one kochany-
mi, akceptowanymi, że nie są „poza”, pomi-
mo, że nie mogą otrzymywać rozgrzeszenia
i Komunii św.: powinny widzieć, że nawet
w tym stanie żyją w pełni w Kościele. Być 
może, skoro nie jest możliwe rozgrzeszenie 
w Spowiedzi św., to jednak możliwy jest 
stały kontakt z kapłanem, kierownikiem du-
chowym, jest to bardzo ważne, aby mogły 
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W ciągu siedemnastu dni (od 10 maja do 26 maja) ponad 6.tysięcy kilometrów 
przemierzyli uczestnicy tegorocznego VIII Rajdu motocyklowego Szlakiem Hymnu 
Narodowego. Rajd rozpoczął się w Gryfinie, a zakończył się w Będominie koło Ko-
ścierzyny w diecezji pelplińskiej, gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. 
Muzeum mieści się w domu urodzenia Józefa Wybickiego, twórcy Mazurka Dą-
browskiego. Punktem kulminacyjnym była Msza św. w kościele w Lubaniu, której 
przewodniczył ks. infułat Stanisław Grunt z Pelplina. Przypomniał on, że rajd ma 
głęboki wymiar patriotyczny. Jak podkreślił, „trzeba czuć się Europejczykiem, ale 
na pierwszym miejscu trzeba czuć się Polakiem”. Organizatorem głównym rajdu 
jest duszpasterz polonijny w Danii ks. Jan Zalewski. W wywiadzie dla Radia „Głos” 
ks. Jan powiedział, że rajdy pod hasłem „Jak Czarnecki do Poznania” trwały od 
2008 roku. W obecnym rajdzie brała udział 40. osobowa grupa młodzieży auto-
karem oraz 70 motocyklistów. Wśród dostojników pozdrawiających uczestników 
na trasie rajdu byli abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz
abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Wśród patronów honorowych raj-
du jest także biskup polowy Józef Guzdek.

Do źródeł tożsamości narodowejDo źródeł tożsamości narodowej

Jest to osoba nuncjusza Rattiego. Przyszły 
papież Pius XI, podczas swojej misji w cha-
rakterze Nuncjusza w Warszawie, był cenio-
ny także za swój wielki patriotyzm. Nie był 
Polakiem, ale wyrażając troskę ówczesnego 
papieża Benedykta XV o wszystkie Kościoły 
partykularne, kochał ten kraj i ten Kościół, 
tak jakby to były jego rodzinne strony; dał 
się przecież poznać jako obrońca najbar-
dziej szlachetnych wartości patriotycznych. 
Zwłaszcza potrafił doceniać i przyjmować 
za swoje patriotyczne postawy innych, zna-
nych i nieznanych, osób żyjących w tamtych 
czasach. A nie były to uczucia o zabarwie-
niu politycznym czy partyjnym; był to pa-
triotyzm, który przejawiał się w konkretnej
i wrażliwej miłości do sierot, młodzieży spra-
gnionej wykształcenia; do robotników i rol-
ników, którzy stanowili wówczas klasę dość 
ubogą i marginalizowaną 
społecznie; do ludzi róż-
nych warstw społecznych, 
którzy identyfikowali się
z kulturą, religią, ojczyzną – 
i związku z tym – nie mogli
i nie powinni być zawie-
dzeni czy odsuwani od cen-
trum życia społecznego, 
tylko dlatego, że wierzyli
w wyższe wartości.
Gdy przybywał do Polski, 
nie miał jeszcze dużego 
doświadczenia dyploma-
tycznego, ale posiadał inne 
ważne cechy: kompetencję 
i autorytet naukowy, bie-

Trasa rajdu przebiegała przez Białoruś, Ro-
sję, Łotwę i Litwę. Uczestnicy rajdu odwie-
dzili również Katyń, Twer, Smoleńsk. Ten rajd 
w zamyśle pomysłodawcy ks. Jana Zalew-
skiego, pracującego wśród Polonii w Danii, 
ma być podróżą historyczną i duchową do 
źródeł naszej tożsamości narodowej.
Ks. Zalewski po powrocie z rajdu podzięko-
wał, w duchu chrześcijańskiego braterstwa, 
ojcom z monasteru w Ostaszkowie. List do 
Czcigodnych Ojców wysłał 12 czerwca 2012 r.,
w dniu kiedy Rosja obchodzi swoje święto. 
Nuncjusz Apostolski Celestino Migliore we 
wprowadzeniu do Mszy św. w Radzyminie, 
sprawowanej w intencji uczestników, prosił 
w modlitwie, by byli posłańcami pokoju i du-
cha współpracy między ludźmi i narodami.

W Radzyminie o Nuncjuszu Rattim 
i Macieju Apostole

– Patronem naszego spotkania na eucharystii 
jest dziś św. Maciej, mówił w homilii w Ra-
dzyminie abp Celestino Migliore. Szczególna 
postać, bo do kręgu apostołów dołączyła 
go modlitwa do Ducha Świętego i rzucony 
los. Działo się to już po zmartwychwstaniu, 
gdy obecność Jezusa wśród swoich uczniów 
była już inna, niż przed Jego śmiercią. Jego 
obecność była widoczna przez działanie 
Ducha Pocieszyciela. Tak Jezus działa i dziś
w swoim Kościele. Tak działa także wśród 
nas, przez poruszenia Ducha Świętego
w naszych sercach i umysłach.
Także inna postać jest szczególnie obecna 
podczas tego przystanku na trasie rajdu. 

głość w prawie kanonicznym, talenty orga-
nizacyjne i zdolność podejmowania szybkich
i trafnych decyzji. Dnia 19 maja 1918 r. opuścił 
Rzym i przez Mediolan, Monachium oraz Ber-
lin przybył do Warszawy wieczorem 29 maja. 
Może mało jest znane jego zamiłowanie do 
alpinistyki oraz osiągnięcia w tym zakresie, jak 
na przykład pierwsze włoskie przejście przez 
szczyt Dufour (ponad 4500 m) w paśmie 
Monte Rosa czy pierwsze przejście – razem
z Luigi Grasselli – przez szczyt Zumstein. Przej-
ście to nosi zresztą nazwę „Ratti-Grasselli”.
Inicjatywie Rattiego należy zawdzięczać 
przyśpieszenie formalnego uznania państwa 
polskiego przez Stolicę Apostolską. Pierwot-
nie papież Benedykt XV miał tego dokonać 
w Rzymie wobec specjalnej delegacji Polski. 
Jednak z powodu opóźniającego się przyjaz-
du delegacji do Wiecznego Miasta, prałat 
Ratti postanowił dłużej nie zwlekać i dnia 
30 marca 1919 r. w imieniu Stolicy Apostol-
skiej wręczył premierowi Polski w Warszawie 
„formalne uznanie wskrzeszonego Państwa 
Polskiego i jego rządu”.
Miejscem naszego spotkania jest Radzymin, 
ważne miejsce w historii tego kraju. To tu ro-
zegrała się jedna z bitew w roku tysiąc dzie-
więćset dwudziestym. Jak się później okaza-
ło, była ona jednym z punktów zwrotnych 
kontrofensywy wojsk polskich w wojnie pol-
sko-bolszewickiej.
Ten rok, ta wojna, była też ważnym momen-
tem dla arcybiskupa Rattiego. Podczas woj-
ny polsko-bolszewickiej, jako jeden z nielicz-
nych dyplomatów, pozostał w Warszawie, 
umacniając i podnosząc ducha obrońców 

„„Jak Czarniecki do PoznaniaJak Czarniecki do Poznania”… i  inni”… i  inni

dostrzec, że im się towarzyszy, że są prowa-
dzeni. Bardzo jest też ważne, aby odczuwały, 
że Eucharystia jest prawdziwa, że się w niej 
uczestniczy, jeśli wchodzi się rzeczywiście
w komunię z Ciałem Chrystusa. Nawet bez 
„cielesnego” przyjmowania Sakramentu, mo-
żemy być zjednoczeni z Chrystusem w Jego
Ciele. Ważne jest, aby to było zrozumiane. 

Jest ważne, aby rzeczywiście znalazły możli-
wość życia życiem wiary, ze Słowem Bożym, 
z komunią Kościoła i mogły widzieć, że ich 
cierpienie jest darem dla Kościoła, ponieważ 
w ten sposób służą wszystkim, także aby 
bronić stabilności miłości, małżeństwa, i że 
to cierpienie jest nie tylko udręką fizyczną
i psychiczną, ale jest również cierpieniem we 

wspólnocie Kościoła na rzecz wielkich warto-
ści naszej wiary. Myślę, że ich cierpienie, je-
śli jest naprawdę przyjęte wewnętrznie, jest 
darem dla Kościoła. Muszą o tym wiedzieć, 
że właśnie w ten sposób służą Kościołowi, że 
są w sercu Kościoła. Dziękuję za wasz trud.

st (KAI) / Mediolan
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stolicy w sierpniu dwudziestego roku. Po-
stawa nuncjusza znalazła uznanie nie tyl-
ko w oczach mieszkańców Warszawy. Na 
pierwszym, po odparciu inwazji bolszewic-
kiej, posiedzeniu polskiego Sejmu, władze 
państwowe przez usta premiera wyraziły 
publicznie wdzięczność Stolicy Apostolskiej
i jej przedstawicielowi za moralne wsparcie 
w dniach najwyższego zagrożenia narodu.
Będąc na tym miejscu, nie możemy też za-
pomnieć o tych, którzy oddali swe życie za 
wolność. Pamiętamy o bohaterach tamtych 

dni, dla tych, którzy zginęli, spoczywają na 
tym cmentarzu lub gdzie indziej, prosimy o 
życie wieczne oraz aby ofiara ich życia za-
wsze przynosiła dobre owoce.
Tak zwana „Bitwa Warszawska” przypomina 
nam o dawnych czasach. Rosja, pod rządami 
bolszewików, organizowała nowy reżim ko-
munistyczno-sowiecki i chciała jego ekspan-
sji na całą Europę. Nie wahała się przy tym 
używać przemocy, siły i wojny. Tymczasem 
Polska właśnie odzyskała niepodległość i wła-
sną państwowość po dwustu latach niewoli. 
Miała szczerą wolę odbudowania tkanki na-
rodowej na fundamencie wartości tradycji, 
ojczyzny i chrześcijaństwa. Ale te pragnienia 
napotykały wiele napięć i przeciwności. Dzi-
siaj, 90 lat później, mamy już inny klimat. 
Przede wszystkim możemy oddychać atmos-
ferą, w której jest obecne pragnienie współ-
pracy na rzecz lepszej, pokojowej przyszłości. 
W miejsce wojny pojawił się i ciągle się umac-
nia duch przyjaznego sąsiedztwa, współpra-
cy i wzajemnego porozumienia.
W tym duchu podejmowane są liczne inicja-
tywy w wymiarze politycznym i ekonomicz-
nym. Ale także na płaszczyźnie religijnej. 
Można wspomnieć chociażby planowaną 
wizytę prawosławnego Patriarchy Moskwy, 
który w sierpniu ma odwiedzić Grabarkę
i Warszawę. Ona także wpisuje się w ducha 
wzrastającego zrozumienia i współpracy dla 
dobra Kościoła; także na poziomie społecz-
nym. Wasz Rajd „Przejdziem Wisłę, przej-
dziem Wartę” też wiedzie do Rosji.
Towarzyszą więc nam dziś dwie postaci: 
apostoł Maciej i następca apostołów biskup 
Ratti, późniejszy papież.

Co dziś chcą nam powiedzieć? Apostoł to 
ktoś, kto jest blisko Jezusa i wskazuje na 
Jego osobę. Mówią więc nam dziś, że Bóg 
zna nasze serca. Że On nie nazywa nas już 
sługami, ale przyjaciółmi. I tak, jak to słysze-
liśmy dziś w Ewangelii, przypomnieliby nam, 
że jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, 
tak jak On nas umiłował, to rzeczywiście bę-
dziemy przyjaciółmi Boga.
Niech na waszej drodze, która tym razem 
prowadzi w kierunku wschodnim, zawsze ta 
prawda będzie ideałem, do którego dążycie 

z wszystkich sił. To są moje życzenia dla Was 
na dalszą drogę i na całe życie – zakończył 
homilię w Radzyminie abp Celestino Miglio-
re, jeden z kolejnych sukcesorów apostol-
skich misji nuncjuszy apostolskich w Polsce. 

Królowa Polski w ostaszkowskim 
Monasterze

Uczestnicy rajdu dotarli 20 maja 2012 r. do 
Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej. To miejsce 
dla polskiej Golgoty Wschodu szczególne. Tu 
mieścił się sowiecki obóz dla polskich jeńców 
w Ostaszkowie. I tak jak Kozielsk był miej-
scem, skąd polscy jeńcy wyruszali do dołów 
śmierci w Katyniu, tak Ostaszków – wskazuje 
na kolejne miejsce kaźni bezbronnych pol-
skich jeńców – piwnice NKWD w Twerze.
Dziś na jeziorze Seliger, na wyspie, gdzie 
mieścił się obóz, znów płynie modlitwa pra-
wosławnych zakonników. A Królowa Polski 
obecna tu w swojej cudownej Ikonie wypra-
sza łaskę uleczenia ran, pojednania i pokoju. 
Ks. Jan Zalewski, komandor rajdu motocy-
klowego, wystosował 12 czerwca 2012 r. do 
prawosławnych braci w wierze list: 
Czcigodni Ojcowie w Ostaszkowie!
Uczestnicy IV rajdu szlakiem hymnu 2012
z największą radością i wdzięcznością wspo-
minają dzień 20 maja, gdy dotarliśmy do 
prawosławnego monasteru – Pustelnia Niło-
wo-Stołobieńska. Najpierw u bramy wejścio-
wej przywitała nas tablica informacyjna: 
„W tym monastyrze w okresie wrzesień 1939 
– maj 1940 więziono funkcjonariuszy policji 
państwowej i policji województwa śląskie-
go, straży granicznej, straży więziennej oraz 

żołnierzy, żandarmerii korpusu ochrony po-
granicza i innych formacji wojska polskiego. 
6311 z nich skazano na śmierć. Miejscem 
mordu był Kalinin/Twer. Następnie, latem 
1940 przywieziono do Ostaszkowa żołnierzy 
wojska polskiego z Litwy i Łotwy, a w latach 
1944-45 żołnierzy AK. Cześć pamięci wszyst-
kich zamordowanych, umęczonych, więzio-
nych tu Polaków.”

Zdawało się, że potworne czasy wojny oraz 
walczącego z Kościołem ateizmu komuni-
stycznego, który zadał wiele ran Polakom 
i Rosjanom oraz Kościołowi Katolickiemu
i Prawosławnemu, na zawsze podzieliły na-
sze narody. A jednak żegnając nas na starcie 
rajdu nuncjusz apostolski w Polsce Celestino 
Migliore, skierował poprzez moją skromną 
osobę szczególne pozdrowienie do Patriar-
chy Moskwy i w kazaniu podczas Mszy św. 
powiedział między innymi: 
„(...) W miejsce wojny pojawił się i ciągle się 
umacnia duch przyjaznego sąsiedztwa, współ-
pracy i wzajemnego porozumienia. W tym
duchu podejmowane są liczne inicjatywy w 
wymiarze politycznym i ekonomicznym. Ale 
także na płaszczyźnie religijnej. Można wspo-
mnieć chociażby planowaną wizytę prawo-
sławnego Patriarchy Moskwy, który w sier-
pniu ma odwiedzić Grabarkę i Warszawę. Ona 
także wpisuje się w ducha wzrastającego zro-
zumienia i współpracy dla dobra Kościoła. Tak-
że na poziomie społecznym. Wasz Rajd „Przej-
dziem Wisłę, przejdziem Wartę” też wjedzie 
do Rosji. (...)” (Radzymin, 14.5.2012 r.) 
Z największą radością odnaleźliśmy w ostasz-
kowskim monasterze otoczoną najserdecz-
niejszą czcią kopię Jasnogórskiej Bogurodzicy 
– Królowej Polski. Spotkanie z diakonem Pio-
trem i jego życzliwość oraz głęboka wiedza 
religijno-historyczna pozwoliła nam lepiej 
zrozumieć trudne i skomplikowane czasy 
dwudziestego wieku również z perspektywy 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Nasza 
wspólna modlitwa przed ikoną Jasnogór-
skiej Pani w ostaszakowskim klasztorze jest 
ciągle obecna w naszej duszy, myślach oraz
w sercu. Ostaszków jest zatem już teraz 
miejscem, które nie dzieli, ale łączy Polaków 
i Rosjan! Ponownie dziękuję za miniaturkę 
ikony jasnogórskiej, którą otrzymałem oraz 
za gościnność i wspólne zwiedzanie muzeum 
klasztornego, gdzie znajduje się tyle pamią-
tek po naszych rodakach. Z dużym zainte-
resowaniem przyjęliśmy również informację
o planach budowy specjalnej kaplicy dla kopii 
Ikony Częstochowskiej Bogurodzicy na tere-
nie Monasteru. Jestem pewien, że nasze wza-
jemne kontakty znajdą swoja kontynuacje
w miłości chrześcijańskiej i w zbliżeniu pol-
sko-rosyjskim. Szczególne pragnę podkreślić, 
że w rajdzie brała udział grupa młodzieży dla 
której wizyta w Niłowo-Stołobieńska Pustelni, 
z pewnością pozostanie na zawsze pamięci. 
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami oraz 
modlitwą.

Ks. Jan Zalewski
Komandor IV rajdu szlakiem

polskiego hymnu
Haderslev, dnia 12 czerwca 2012 r.

Oprac. jes
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Pierścień, mitra i pastorał to insygnia władzy biskupiej. Biskup nominat otrzy-
muje je podczas święceń biskupich, obrzędu pełnego głębokich treści teolo-
gicznych i symbolicznych. Główny konsekrator na środkowy palec prawej dłoni 
otrzymującego sakrę biskupią kapłana wkłada pierścień, symbolizujący jego za-
ślubiny z Kościołem. Na głowę nakłada mitrę, a następnie wręcza pastorał, in-
sygnium władzy biskupiej. Nakładaniu mitry towarzyszą słowa: „Przyjmij mitrę
i niech jaśnieje w tobie blask świętości, a gdy ukaże się Najwyższy Pasterz, niech 
ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały”. Przyjrzyjmy się dziejom i symbo-
lice tego nakrycia biskupiej głowy.

Mitra biskupiaMitra biskupia

wygody ich użytkowników, także kąt u góry 
stawał się bardziej ostry.
Jeszcze w średniowieczu (w XIII w.) wykształ-
cił się typ tzw. mitry kosztownej, zwanej pra-
etiosa, używanej przez biskupa w niedzielę, 
święta, także podczas uroczystych błogosła-
wieństw i procesji. Mitry takie zdobiono klej-
notami, perłami, złotymi plakietkami. Wzdłuż 
ich dolnego brzegu biegł wykonany z kosz-
townej tkaniny pas circulus, i drugi pionowy, 
idący środkiem mitry – titulus. W centrum 
każdego z pól utworzonych przez pas titulus 
umieszczany był cenny klejnot.
W wielu muzeach sztuki kościelnej można 
oglądać wspaniale biskupie mitry, wybitne 
dzieła rękodzieła artystycznego. Ich harmonię 
tworzyły właściwe proporcje ich poszczegól-
nych części składowych, respektujące geome-
tryczne zasady. Splendoru i piękna dodawało 
im światło, promieniujące przede wszystkim 
w partiach złoconych i wysadzanych kosz-
townymi kamieniami. To dzięki umiejętnemu 
posługiwania się tymi elementami: harmo-
nijną proporcją i oddziaływaniem światła 
dawne mitry emanują pięknem szczególnego 
rodzaju, które nazwać można pięknem me-
tafizycznym. Trzeba też pamiętać o tym, że
w średniowieczu szczególnym uznaniem 
cieszyły się rzeczy lśniące i błyszczące. Złoto 
uważano za piękne nie tyle ze względu na 
jego materialną wartość, ale na to, że lśni
w nim padające nań światło, dając wspania-
łe błyski. A „piękno światła – mówił jeden ze 
znawców estetyki średniowiecza – bierze się
z jego prostoty, z jego jednorodności”.
To sharmonizowanie prostoty wspartej o do-
skonałe proporcje z oddziaływaniem światła 
dotyczyło też kolejnej formy mitry, zwanej 
auriphrygiata, wykonywanej z tkaniny złote-
go koloru. Używano jej w adwencie i wiel-
kim poście oraz podczas procesji pokutnych. 
Trzeba jeszcze wspomnieć o trzecim rodzaju 
mitry – białej, pozbawionej ozdób. To infuła. 
Zakład ja na głowę biskup podczas ceremonii 
żałobnych. 
Poczynając od w XII wieku starano się nadać 
mitrze, głębszy sens religijny, określić jej sym-
bolikę. Mitra była postrzegana przed wszyst-
kim jako symbol samego Chrystusa zapowie-
dziany w Starym Testamencie. Do tej symboliki 
związanej ze Świętymi Księgami chrześcijań-
stwa odwoływano się interpretując jej kształt. 
Dwie ostro zakończone tarcze, stanowiące 
dominujący element mitry, oznaczają Stary
i Nowy Testament, ich związek podkreśla zes-
polenie obu płatem materiału. „Mitra biskupia 

W formie dziś znanej mitra wykształciła się 
stosunkowo późno, dopiero w XI w. Do wpro-
wadzenia jej do powszechnego użytku, co 
podkreślają historycy liturgii, mógł się także 
przyczynić powszechny – właśnie w tym stu-
leciu – zwyczaj noszenia nakrycia głowy, który 
stanowił wówczas normę życia codziennego.
Pierwowzoru mitry dopatrywano się w zwy-
czaju przepasywania czoła złotą blachą przez 
arcykapłanów żydowskich. Na późne ukształ-
towanie się mitry wpłynęła, utrwalona w prak-
tyce Kościoła zasada, że mężczyźni podczas 
modlitwy nie nakrywali głowy. Podstawę ku 
temu stanowiły słowach św. Pawła Apostoła: 
„Każdy mężczyzna modląc się lub prorokując 
z nakrytą głową, hańbi swoją głowę” (1 Kor 
11, 4); „Mężczyzna zaś nie powinien nakry-
wać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga” 
(1 Kor 11, 7).
Dopiero we wczesnym średniowieczu w Ko-
ściele łacińskim, w związku ze wzrastającym 
wówczas wpływem Starego Testamentu,
w którym jest mowa, że kapłani powinni mieć 
nakrytą głowę podczas czynności religijnych 
(Wj 28,4), zaczęto to czynić. Odnosiło się to 
przede wszystkim do biskupów. Używane 
przez nich nakrycie głowy podczas mszy pon-
tyfikalnych zostało nazwane „mitrą”. W XII 
wieku papież Innocenty II uznał stosowanie 
mitry za prawo biskupów.
Po okresie akcentowania w liturgii i zwycza-
jach kościelnych zasad Starego Testamentu, na 
nowo stały się aktualne wymagania stawiane 
przez Nowy Testamentu. Ich konsekwencją 
było to, że biskup podczas sprawowania li-
turgii, w tych jej częściach, które odnosiły się 
bezpośrednio do Chrystusa, nie używał mi-
try. To obowiązująca zasada. Kiedy będziemy 
uczestniczyć w sprawowanej przez biskupa 
Mszy św. pontyfikalnej zwróćmy uwagę na to, 
kiedy biskup ma na głowie mitrę. Ma to miej-
sce podczas ucałowania ołtarza na początku 
Mszy św., czytań (z wyłączeniem Ewangelii), 
homilii, procesji z darami, błogosławieństwa, 
rozesłania... W pozostałych częściach Mszy 
św. ma głowę odkrytą.
Mitra składa sie z dwóch połączonych ze sobą 
trójkątnych tarcz (zwanych cornua), spiczasto 
zakończonych, tworzących dwa charaktery-
styczne rogi, złączone od góry materiałem; 
tylna tarcza zakończona jest dwiema wstęga-
mi, boki są proste lub obłe. 
Z biegiem czasu zmieniały się formy mitry
i wzajemne proporcje jej części składowych. 
Ich boki, wcześniej stosunkowo niskie, stawa-
ły się wyraźnie dłuższe, być może dla większej 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

oznacza wiedzę obydwu Testamentów: albo-
wiem dwa rogi – to są dwa Testamenty, dwie 
wstęgi – to duch i litera” – pisał w XII wieku 
papież Innocenty II w dziele O świętej tajem-
nicy ołtarza. Niektórzy porównywali mitrę do 
korony cierniowej Chrystusa, „przez którą ku 
jednej wierze schodzą się dwa Testamenty” 
(Stefan, bp Autun, XII w.). Dostrzegano w niej 
wartości moralne, traktując ją jako symbol 
panowania nad zmysłami, których siedliskiem 
jest głowa: „aby więc zmysły biskupa nie ule-
gły splamieniu, słusznie mitra czystości ozda-
bia i nakrywa jego głowę” (Brunon, bp Segni, 
XII w.). Patrzy się także na mitrę jako na znak 
wiary, pokory i godności biskupiej: „Mitra bi-
skupia to oznacza, co Prorok mówiąc o Synu 
odnosi do Ojca „Chwała i czcią go uwieńczy-
łeś. Obdarzyłeś go władza nad dziełami rąk 
Twoich...(Honoriusz z Autun, XII w.); „Głowę 
biskupa ozdabia mitra, podczas gdy Kościół 
jego nauką oświecony współraduje się w jego 
godności;”, „Mitra zaś, ponieważ jest lniana, 
oznacza blask czystości i schludności” (Bru-
non, biskup Segni, XII w.). 
Od połowy XIX wieku obserwuje się tenden-
cję. do zmniejszenia miry, uczynienia jej bar-
dziej prostą, pozbawioną klejnotów, złotych 
plakietek, pereł. Nie zmieniło się jej przesła-
nie, pozwalające – w myśl słów św. Pawła 
Apostola – traktować ja jako „hełm Zbawie-
nia” (Ef 6, 17).
Kto ma prawo noszenia mitry? Papież, kardy-
nałowie, biskupi, opaci. Przywilej korzystania 
z odmiany mitry, zwanej infułą, otrzymują od 
Stolicy Apostolskiej niektórzy duchowni nie 
posiadający święceń biskupich.
Patrzymy na mitrę, znak odwiecznej tradycji, 
wymowny symbol godności biskupów – na-
stępców apostołów, prawdziwych i autentycz-
nych nauczycieli wiary, kapłanów i pasterzy.

Jędrzej Łukawy
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 8 grudnia 
1881 roku w Mogilnie, 
jako syn Michała i Stefa-
nii z Chudzińskich.
Jako dziecko wyjechał 
z rodzicami do Stanów 

Zjednoczonych do Pittsburga. Po ukończeniu 
szkoły średniej rozpoczął pracę jako aptekarz 
w Pittsburgu. W 1900 roku wstąpił do Zgro-
madzenia Misjonarzy Ducha Świętego. Studia 
filozoficzne ukończył na Uniwersytecie Duqu-
esne w Pittsburghu, a teologiczne w Semina-
rium Świętego Ducha w Paryżu. 28 październi-
ka 1910 roku w Chevilly pod Paryżem otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Alexa 
Le Roy’a, generała Zgromadzenia Misjonarzy 
Ducha Świętego. Po święceniach wrócił do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako 
wikariusz i katecheta w Pittsburgu.
1 czerwca 1917 roku wstąpił do Armii Polskiej 
organizowanej w Stanach Zjednoczonych.
1 października 1917 roku został pierwszym 
kapelanem oddziałów polskich w ośrodku 
szkoleniowym Niagara on the Lake w Kana-
dzie. 10 stycznia 1918 roku przybył z oddzia-
łami polskimi do Francji. 3 lipca 1918 roku 

został kapelanem 1 pułku strzelców polskich 
w Armii Polskiej we Francji. Uczestniczył
w walkach w Szampanii i Wogezach.
„Podczas pobytu 1 psp na froncie we Fran-
cji na odcinku Forestie codziennie odwiedzał 
swych żołnierzy na pierwszych liniach i od-
prawiał Msze w schronach przy dowództwie 
kompanii. 7 sierpnia 1918 roku pomimo 
wielkiego niebezpieczeństwa, pod ogniem 
ckm, dotarł do wysuniętej placówki naszej, 
dla wspomagania słowem znajdujących się 
tam żołnierzy, którzy z wdzięcznością przyjęli 
kapłana pogardzającego dla ich wybawienia 
widocznym niebezpieczeństwem.” Za te czy-
ny został odznaczony Orderem Virtuti Militari
V klasy numer 5629 (27 września 1922 roku).
W 1919 roku przybył z Armią generała Jó-
zefa Hallera do Polski. Jako kapelan 43 puł-
ku strzelców kresowych wziął udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. W maju 1920 ro-
ku otrzymał urlop i wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, by tam propagować „Pol-
ską pożyczkę państwową”. W lutym 1921 
roku wrócił do Polski. Został dziekanem Do-
wództwa Okręgu Generalnego w Białymsto-
ku, w stopniu starszego kapelana (ze star-

Ks. Józef Jaworski (1881-1962) – kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego, 
kapelan w Armii generała Józefa Hallera

szeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku).
20 czerwca 1922 roku został zdemobilizowa-
ny. Podjął pracę duszpasterską w parafii Serca 
Jezusowego w Poznaniu-Jeżycach. Od 1923 
roku pracował w parafii Świętego Wincente-
go á Paulo w Bydgoszczy, gdzie był katechetą 
w szkole wydziałowej żeńskiej. Od 1933 roku 
przebywał w Domu Zakonnym Świętego Jó-
zefa w Puszczykowie.
W 1938 roku wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych. Wybuch wojny nie pozwolił mu na 
powrót do kraju. Podjął pracę duszpasterską 
w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Pitts-
burgu. W 1946 roku wstąpił do Armii Amery-
kańskiej. Służył jako kapelan w Fort Upton. Po 
zakończeniu służby był rezydentem w parafii 
„Na Górkach” w Pittsburghu. W 1955 roku 
przeniósł się do zakładu opiekuńczego przy 
szpitalu St. Rosario w Cambridge Springs, 
gdzie zmarł 26 stycznia 1962 roku. Spoczywa 
na cmentarzu w Pittsburgu.
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Ochotników z Ameryki, fran-
cuskim Croix de Guerre i międzysojuszniczym 
Medaille Interallie de la Victoire.

Bogusław Szwedo

Jeśli ktoś zdecydu-
je się na tę lekturę, 
może naprawdę za-
razić się... pasją. A to 
dzięki niezwykłej hi-
storii człowieka, któ-

ry marzył o tym, by zdobyć najwyższy 
szczyt świata, Mount Everest, a potem 
po prostu to zrobił. Lecz ta historia za-
czyna się dużo wcześniej. 

Bear Grylls znany jest na całym świecie dzięki 
tzw. programom survivalowym. Przykładem 
może być popularna „Szkoła przetrwania”, 
którą do tej pory mogliśmy oglądać na Di-
scovery Channel. Fani programu nieraz z nie-
dowierzaniem obserwowali, jak helikopter 
wyrzuca Gryllsa gdzieś w głębi afrykańskiego 
kontynentu lub w nieprzebytych chaszczach 
amazońskiej dżungli. Ten, zaopatrzony je-
dynie w mały plecak, ruszał przed siebie,
a jego celem było przeżyć przygodę i oca-
leć. Z pewnością jednak niewielu amatorów 
wyczynów Brytyjczyka wie, że jest on czło-
wiekiem wierzącym, ukształtowanym przez 
tradycje rodzinne i wojskowe. 
Autobiografia „Kurz, pot i łzy” wprowadza 
w nas w niezwykła historię mężczyzny, który 
od dziecka pragnął rzucać życiu wyzwania. 
Tę historię opowiada on sam. Już na począt-

Apetyt na życie

ku możemy zobaczyć jego przywiązanie do 
rodziny. Solidne więzi stały się bazą jego 
charakteru, ofiarności i wielkiego hartu du-
cha. Jego pradziadek, Walter Smiles, służył 
w dywizji pancernej Królewskiej Marynarki 
Wojennej. Zginął na pokładzie promu „Prin-
cess Victoria”, którego był kapitanem. 
„Każdy prawdziwy bohater jest również 
dżentelmenem” – napisał Samuel Smiles, 
dziadek Waltera, autor bestsellerowego 
podręcznika Self-Help. Taki system wartości, 
dziedziczony z pokolenia na pokolenie na 
zawsze zakorzenił się w rodzinie Gryllsa. 
Następnie podróżnik zabiera nas ze sobą do 
Eton, angielskiej szkoły z tradycjami. Lata 
nauki pozwalają mu zrozumieć, że wszystkie 
przeciwności są tylko po to, by się na nich 
uczyć i nadawać właściwy kształt swojemu 
życiu. Grylls kontynuuje swoje zaangażowa-
nie w drużynę skautów. Jego zainteresowania 
ulegają sprecyzowaniu. W tym czasie przeży-
wa również głębokie doświadczenie religij-
ne. Od tej pory zażyłość z Bogiem stanowi 
dla niego źródło inspiracji, siły i odwagi. 
„Wiara w Chrystusa stała się siłą napędową 
mojego życia – pomaga mi przetrwać, kiedy 
czuję się słaby. (…) Odnalazłem życiowe po-
wołanie.” – pisze Grylls.
Z roku na rok życie stawia przed młodym ab-
solwentem Eton kolejne wyzwania. Jednym 

z nich jest  selekcja do oddziałów rezerwo-
wych tajnej jednostki brytyjskich sił specjal-
nych SAS. Grylls podczas morderczych tre-
ningów i nocnych marszów w górach zmaga 
się ze swoim bólem, zmęczeniem. Poznaje 
na co go stać. W szeregach wojska odkry-
wa wartość dyscypliny, braterstwa i tradycji. 
Ta prawdziwa lekcja życia przyczyni się do 
jego późniejszych sukcesów i porwie na sam
Mount Everest. 
Niech nikogo nie przeraża grubość tej 
książki. „Kurz, pot i łzy” czyta się po prostu 
świetnie. Ekscytujące wydarzenia, barwne
i dokładne opisy autora oraz jego zaskakują-
ce wnioski sprawiają, że naprawdę jesteśmy 
tam gdzie on: biegniemy z nim w deszczu 
mając dwudziestokilogramowy plecak na 
ramionach, wyskakujemy z samolotu zawie-
szonego na wysokość pięciu tysięcy metrów, 
wspinamy się po lodowej ścianie Mount 
Everestu. A przy tym zaczynamy rozumieć, 
że to, co uczynimy z naszym życiem, zależy 
od nas samych. 
Wspaniała lektura dla każdego, której nie da 
się nie pokochać.

Bear Grylls, „Kurz, pot i łzy”, tłum. Arkadiusz 
Belczyk, Pascal, Bielsko-Biała 2011, s. 410.
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– Dziękujemy bp. Antoniemu Dydyczowi, 
któremu Episkopat Polski powierzył przygo-
towania do rozpoczęcia procesu beatyfika-
cyjnego Męczenników Wschodu za powo-
łanie Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej 
Męczenników Wschodu (1917-1989), mówi-
ła bratanica kapelana Ziółkowskiego.
W drugą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego 
Popiełuszki, 6 czerwca 2012 r., pod patrona-
tem ks. prof. Henryka Skorowskiego, rektora 
UKSW, zostało zorganizowane konwersato-
rium poświęcone wymianie informacji, do-
robku historyków, możliwościom populary-
zowania wiedzy na temat, który jest wciąż 
„białą plamą” w świadomości historycznej 
Europy, ale i samych Polaków. Ta bolesna 

sprawa – to godne upamiętnienie i wyniesie-
nie do chwały ołtarzy m.in. duchowieństwa 
polskiego zamęczonego przez Sowietów. Jak 
przypomniał w swoim liście pasterskim ko-
ordynator procesu kanonizacji Męczenników 
Wschodu bp Antoni Pacyfik Dydycz, ordyna-
riusz drohiczyński, ta sprawa była szczegól-
nie bliska Janowi Pawłowi II: „W latach mej 
młodości ja sam byłem świadkiem ogrom-
nych cierpień i bolesnych doświadczeń. Moje 
kapłaństwo od samego początku «wpisywa-
ło się w jakąś olbrzymią ofiarę ludzi mojego 
pokolenia, mężczyzn i kobiet» (Dar i Tajemni-
ca, s. 38). Doświadczenia drugiej wojny świa-
towej i lat następnych nauczyły mnie patrzeć 
z uwagą i wdzięcznością na świetlany przy-
kład tych, którzy od pierwszych lat XX wieku 

– Sługa Boży Prymas Wyszyński pod koniec l. 70 na spotkaniu mówił nam (profe-
tycznie), że trzeba gromadzić dokumentację o męczennikach Wschodu – wspomina 
o. Salezy Bogdan Brzuszek (OFM), wicepostulator w procesie br. Alojzego Kosiby
i biograf kleryka Dominika Ignacego Drabczyńskiego, zamordowanego w Katyniu. 
– Po śmierci ks. Peszkowskiego sprawa wyniesienia na ołtarze męczenników komu-
nizmu, kapelanów wojskowych, wśród nich mojego wuja ks. mjr. Jana Ziółkowskie-
go, zamordowanego w Katyniu się zatrzymała. Modliliśmy się za wstawiennictwem 
Jana Pawła II, by pomógł – mówiła m.in. na konwersatorium w UKSW 6 czerwca 
2012 r., pani Barbara Tarkowska. – I wreszcie sprawa ruszyła…

Ratowanie pamięci
o męczennikach Wschodu

Kapelani  wojskowi zamordowani  na Wschodzie ( konwersatorium  na UKSW) Kapelani  wojskowi zamordowani  na Wschodzie ( konwersatorium  na UKSW) 

aż do jego końca doznawali prześladowań, 
przemocy i śmierci z powodu swej wiary 
i postępowania zgodnego z Chrystusową 
prawdą. [...] Jest ich bardzo wielu! Pamięć
o nich nie może zaginąć – przeciwnie – nale-
ży ją odtworzyć na podstawie dokumentów” 
(Jan Paweł II, Nigdy nie ugięli się przed mocą 
zła, „L‘Osservatore Romano”, wyd. pol. nr 
7-8/2000, str. 33).
Uczestnikami dyskusji na UKSW byli m.in.: 
bp Antoni Pacyfik Dydycz, prof. Wiesław 
W. Wysocki, Barbara Tarkowska, ks. płk Zbi-
gniew Kępa, Jacek Macyszyn, Sławomir Frąt-
czak, o. Salezy Bogdan Brzuszek, zakonnicy
i księża z różnych diecezji polskich, z których 
pochodzili kapelani wojskowi, zgłoszeni do 

procesu kanonizacyjne-
go, dyr. Muzeum w Miń-
sku Mazowieckim, prze-
wodniczący Komisji Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego Sejmiku Mazo-
wieckiego, Leszek Celej, 
przedstawiciel Urzędu
do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowa-
nych, dyr. Jacek Polań-
czyk.
Przedstawiciel Ordyna-
riatu Polowego ks. płk 
Zbigniew Kępa przypo-
mniał w skrócie, co robi 
duszpasterstwo wojsko-
we, aby zachować pa-
mięć o Katyniu.

Kaplica Katyńska w Katedrze Polowej to naj-
ważniejsze sanktuarium pamięci i modlitwy. 
Przypominał też nauczanie biskupów polo-
wych, którzy uczestniczyli w otwieraniu, po-
święceniu i nawiedzaniu nekropolii Golgoty 
Wschodu. Przełomowy okazał się rok 2007, 
mówił ks. Kępa i inicjatywa prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego „Katyń pamiętamy, uczcijmy 
pamięć bohaterów”, kiedy to 30. kapelanów 
wojskowych różnych wyznań, zamordowa-
nych na Wschodzie, zostało pośmiertnie 
awansowanych na wyższe stopnie oficerskie. 
Ksiądz Kępa przypomniał, że formą popula-
ryzacji i narzędziem edukacji historycznej na 
temat martyrologium polskiego na Wscho-
dzie jest m.in. strona internetowa Ordyna-
riatu Polowego.

Ogromną pomocą w gromadzeniu informa-
cji dla potrzeb procesu kanonizacyjnego Mę-
czenników Wschodu (wśród nich 24. kapela-
nach wojskowych wyznania rzymskokatolic-
kiego) jest praca 9. świeckich wolontariuszy 
ze środowiska Warszawskiej Rodziny Katyń-
skiej. Plon ich pracy został przedstawiony 
zainteresowanym uczestnikom konwersa-
torium. Prace te koordynuje bratanica ks. 
Jana Ziółkowskiego – Barbara Tarkowska. Jak 
podkreśliła Pani Tarkowska, która prowadzi 
intensywną korespondencję z różnymi insty-
tucjami, jest wielu ludzi dobrej woli w archi-
wach i innych miejscach, którzy bardzo chcą 
pomóc w sprawie upowszechnienia wiedzy 
o heroizmie i męczeństwie naszych rodaków 
w Rosji Sowieckiej.
Przedstawiciel Sejmiku Mazowieckiego za-
uważył, że choć to temat, który z trudnością 
się przebija do powszechnej świadomości
i w każdej instytucji są rafy i niebezpieczeń-
stwa, ale potrzeba ludzi odważnych, którzy 
je pokonają. Przywołał myśl założyciela ru-
chu oazowego, ks. Franciszka Blachnickiego: 
Gdy człowiek staje przed dylematem tego 
rodzaju, musi zadać sobie pytanie: czy moż-
na czy trzeba? Jeśli zapyta, czy można, to 
lepiej żeby się z trudną sprawą nie mierzył. 
Uczestnicy dyskusji na UKSW zwracali uwagę 
na rażące zaniedbania w polityce historycz-
nej naszych ambasad i służb konsularnych 
za granicą. Jeden z księży przytoczył bul-
wersujące wydarzenie z obchodów w obozie 
Ravensbrück, na których zabrakło przedsta-
wicieli ambasady polskiej – Podeszli do nas 
Anglicy: – Macie polską flagę, co wy tu robi-
cie? Czy w tym obozie były Polki? A przecież 
w tym obozie było 40. tys. Polek.
Przedstawiciel środowiska naukowego z Uni-
wersytetu Śląskiego ks. prof. Jerzy Myszor 
sformułował postulat o potrzebie inicjatywy 
Episkopatu Polski, skierowanej do środowisk 
naukowych, na wzór podobnej inicjatywy 
Episkopatu Niemiec. 
Na zakończenie tego spotkania, prof. Wysoc-
ki przedstawił szkic tematyczny przygotowy-
wanej na przyszły rok publikacji o kapelanach 
wojskowych zamordowanych na Wschodzie 
na podstawie zgromadzonej dotychczas do-
kumentacji… 
Decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu 
procesu beatyfikacyjnego męczenników ko-
munizmu 1917-1989 podjęli biskupi w 2008 
r. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewod-
niczący KEP, sprawę przygotowania i wszczę-
cia przedmiotowego procesu powierzył ks. 
bp. Antoniemu Dydyczowi, ordynariuszowi 
drohiczyńskiemu. Prace nad przygotowa-
niem i poprowadzeniem procesu beatyfi-
kacyjnego świadków wiary, męczenników, 
głównie Wschodu zostały podjęte na wzór 
do już przeprowadzonego procesu beatyfi-
kacyjnego 108. męczenników nazizmu. Zos-
tali oni wyniesieni do chwały ołtarzy przez 
Jana Pawła II w Warszawie na placu Marszał-
ka J. Piłsudskiego w 1999 roku.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Prawie każda szkoła posiada własny znak roz-
poznawczy. Najczęściej jest nim patron szkoły 
będący wzorem do naśladowania, osoba za-
służona w szerzeniu ładu moralnego i spo-
łecznego, mająca wybitne osiągnięcia na polu 
nauki i kultury. Także święci i bohaterowie 
narodowi. Patron powinien jednoczyć. Jego 
dokonania, głoszone wartości, potwierdza-
ne własnym życiem, powinny być ujmowane
w program wychowawczy szkoły, powinny 
być odzwierciedlane w codziennej pracy szko-
ły. Patron przypomina o wartościach i korze-
niach, z jakich wyrośliśmy. Motywuje młodego 
człowieka do szukania swoich pasji i miejsca 
w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, 
jak dziś dumny jest z patrona swojej szkoły.
Stanisław Staszic, ksiądz, uczony, filozof, dzia-
łacz polityczny i oświatowy, wybitna postać 
polskiego oświecenia, mąż stanu. Dziś ten 
wybitny Polak jest patronem licznych szkół
w całej Polsce, które dobrowolnie zrzeszyły się 
w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich. 
Porozmawiajmy o działalności tegoż Klubu, 
z jego długoletnim, działającym od początku 
powstania prezesem, Panem mgr. Bronisła-
wem Burym.

Mija jubileusz 25-lecia nauczycielsko-ucz-
niowskiego ruchu społecznego, powsta-
łego w szkołach ponadgimnazjalnych 
noszących imię Stanisława Staszica. 
Kapituła Nagrody im. Wokulskiego do-
ceniła działalność Stowarzyszenia i wy-
różniła prestiżową nagrodą Klub Staszi-
cowców i także osobiście Pana. Gratu-
luję. Wspólnie z koleżankami i kolegami 
zakładał Pan Stowarzyszenie Szkół im. 
Stanisława Staszica, od ćwierćwiecza 
jest Pan jego prezesem. Co spaja działa-
czy – nauczycieli i młodzież, że stanowi-
cie jedną wielką rodzinę staszicowców? 
– Dziękuję bardzo za gratulacje. Dziękuję także 
w imieniu dziesiątek koleżanek i kolegów, któ-
rzy z „potrzeby serc” wspierali w przeszłości
i dziś wspierają działalność naszego stowarzy-
szenia w kilkudziesięciu szkołach klubowych 
w całym kraju. To prawda, że pozostaję od 
25 lat „lokomotywą” napędzającą stowarzy-
szeniową działalność, ale nie uważam się za 
jedynego twórcę naszych sukcesów. Miałem 
i nadal mam szczęście współpracować ze 

Epoce ma znaczące walory wychowania pa-
triotycznego i obywatelskiego. Przyznam, że 
konkurs od początku traktujemy jako ważne 
spoiwo organizacyjne naszego stowarzysze-
nia i klubu. Z wielka wdzięcznością myślę 
zawsze o kol. kol. Stanisławie Szostakiewi-
czu, nieżyjącej już Jadwidze Bieniawskiej 
oraz Joannie Ostrowskiej ze szkoły klubowej
w Miętnem, którzy w 1994 roku zainicjowali 
i pomogli zorganizować pierwszą edycję kon-
kursu. Tak jak z wielką wdzięcznością myślę 
o prof. Stanisławie Kaczorze, który w 1986 
roku zainspirował mnie do zorganizowania 
w rok później stąporkowskiego seminarium 
przedstawicieli szkół zawodowych noszą-
cych wówczas imię Stanisława Staszica, by 
następnie przez wiele lat wspierać naukowo 
także nasz konkurs. Również tak jak myślę
o wspomagających od lat naszą wychowaw-
czą działalność dyrektorze Muzeum Stanisła-
wa Staszica w Pile, kol. Józefie Olejniczaku 
oraz o dr. Stanisławie Czarnieckim z Krakowa 
i dr. Teresie Sarlei z Warszawy.
Dla potwierdzenia opinii o patriotycznym i oby-
watelskim charakterze naszych spotkań klubo-
wych niech świadczy tematyka poprzednich
18-tu edycji (www.oksstpss.orangespace.pl)
Oto przykłady:
„Problemy uspołecznienia szkoły” (1988 r.),
„Uczymy się demokracji i samodzielności” 
(1989 r.),
„Jak być współgospodarzem szkoły” (1990 r.),
„Stanisław Staszic – Polak i Europejczyk” (1998 r.),
„Postawa staszicowska – wzór czy relikt prze-
szłości” (1999 r.),
„Współczesne odniesienia „Przestróg dla Pol-
ski” (2000 r.),
„Staszicowska wizja Polski w Europie” (2003 r.).
Pragnę w tym miejscu dodać, że formuła 
konkursu jest okresowo dostosowywana do 
aktualnych zainteresowań i potrzeb młodzie-
ży. Wiedzę o tym pozyskujemy z corocznie 
sporządzanych ankiet anonimowych wśród 
młodzieży uczestniczącej w spotkaniach klu-
bowych.

Jestem głęboko przekonany, że Stowa-
rzyszenie w procesie edukacyjnym i wy-
chowawczym wpaja młodzieży „świętą 
miłość kochanej Ojczyzny”. Jakże bardzo 

wspaniałymi ludźmi. Przed laty – w pracy za-
wodowej, od blisko 10 lat również wyłącznie 
w pracy społecznej. 
Na pytanie o to, co nas łączy, co nas spaja
w wielką rodzinę staszicowców odpowiem 
tak: Łączy nas, a przynajmniej większość z nas, 
fascynacja postacią i postawą życiową nasze-
go patrona. Jego ponadczasowymi wska-
zaniami na źródła narodowych sukcesów,
a także naszych porażek i klęsk. Łączy nas 
Jego postawa obywatelska i wyrażający się
w pracy patriotyzm. Także jego – z jednej re-
nesansowy, z drugiej zaś strony na wskroś po-
zytywistyczny charakter Jego działalności pu-
blicznej. Jednym zdaniem – łączy nas nadzieja 
i pragnienie, by postać, dokonania oraz myśl 
społeczno-filozoficzna Patrona naszych szkół 
znalazła trwałe miejsce w zbiorowej pamięci 
młodych Polaków. 
Po drugie – łączy nas od 25 lat prosta, ludzka, 
bezinteresowna życzliwość i przyjaźń. Ruch 
nasz powstawał w czasach, w których wza-
jemna pomoc, wsparcie a nawet możliwość 
nieskrępowanej dyskusji o celach i ideałach 
wychowania, wcale nie były takie łatwe i mile 
widziane przez władze. Stąd nasza autentycz-
nie społeczna działalność, wolna od ingerencji 
jakichkolwiek władz oświatowych czy poli-
tycznych.
Po trzecie – łączy nas młodość, już jeśli nie 
wiek, temperament czy perspektywy rozwoju, 
to młodość ducha, otwartość na przyszłość
z równoczesną pamięcią o przeszłości. Osobi-
ście odbieram obecność młodych nauczycieli 
i ich uczniów na naszych dorocznych spotka-
niach klubowych jako potwierdzenie, że sto-
warzyszenie jest potrzebne polskiej szkole, po-
trzebne obywatelskiej i patriotycznej edukacji 
młodzieży.

Kolejna, dziewiętnasta edycja Ogólno-
polskiego konkursu wiedzy o Stanisła-
wie Staszicu i Jego epoce to wspaniały 
przykład wychowania patriotycznego
i obywatelskiego. Tu młodzież i nauczy-
ciele pragną odpowiedzieć dewizie Sta-
szica jak „być narodowi użytecznym”. 
– Tak, w pełni podzielam opinię, że organi-
zowany corocznie od 19 lat Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego 

Być użytecznymByć użytecznym
swojemu narodowiswojemu narodowi

Bronisław Bury, długoletni dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Stąporkowie, prezes stowarzysze-
nia Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich

Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 
uświetniła jubileusz w Stąporkowie koncertem utworów muzyki polskiej



14

cenna wartość w służbie swojemu na-
rodowi. Doświadczyłem tego daru gdyż 
jestem absolwentem szkoły ściśle zwią-
zanej z Zespołem Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w Stą-
porkowie.
– Jest mi szczególnie miło, że o naszym stowa-
rzyszeniu mówi się jako o tym, które „wpaja 
młodzieży świętą miłość kochanej Ojczyzny”. 
Tak, jest to bardzo cenna wartość w służbie 
swojemu narodowi. Dzisiaj, co z przykrością 
muszę stwierdzić, jest to wartość wręcz bez-
cenna wobec wszechobecnego nihilizmu, 
konsumpcjonizmu i upadku kultury politycz-
nej, zwłaszcza wśród elit.
Jestem też wzruszony pamięcią o mojej pierw-
szej nauczycielskiej placówce, czyli o Zasadni-
czej Szkole Górniczej w Stąporkowie, w której 
po raz pierwszy spotkaliśmy się jako uczeń
i niewiele od niego starszy nauczyciel-wy-
chowawca. Chociaż były to inne czasy i inna 
rzeczywistość społeczno-polityczna, to „świę-
ta miłość kochanej Ojczyzny” była wówczas 
dla nas obu czymś oczywistym, wyniesionym
z naszych domów rodzinnych. Dla mnie jako 
nauczyciela „od zawsze” była imperatywem 
pedagogicznym.

Jakie są Pana szczególne wspomnienia
i refleksje z okazji jubileuszu 25-lecia 
Stowarzyszenia i Klubu?
– Stowarzyszenie było, jest i pozostanie na za-
wsze dla mnie czymś niezwykła ważnym. Do 
tego stopnia ważnym, że wielu moich przyja-

ciół utożsamia stowarzyszenie ze mną. 
Nawet wspomniany prof. Stanisław Ka-
czor uważa, że stowarzyszenie będzie 
działać dotąd, dopóki trwać będzie moja
w nim aktywność. Chciałbym nie po-
dzielić tej opinii. Ciągle czekam na 
czas, gdy rolę „lokomotywy” w naszym 
stowarzyszeniu przyjmie ktoś młodszy 
i aktywny zawodowo. Ja pozostałbym 
do dyspozycji klubu i stowarzyszenia, 
służyłbym mu nadal swoją radą, po-
mocą, wsparciem.
Ponieważ mam okazję upamiętnić
w formie zapisu medialnego nazwiska 
osób szczególnie – moim zdaniem – 
zasłużonych w rozwoju stowarzyszenia
i klubu, pragnę obok wspomnianego wcze-
śniej prof. Stanisława Kaczora wymienić jesz-
cze kilka nazwisk bliskich koleżanek i kolegów 
(przepraszam za ogromny skrót, to z racji 
braku więcej miejsca w wywiadzie): Elżbieta 
Marszałek ze Szczecina; nieżyjący już Henryk 
Brodziak z Krajenki oraz Elżbieta Pieper z Kła-
nina; Jolanta Hermanowska z Krajenki, Barba-
ra Stasiaczek z Warszawy, Ewa Gierasimowicz
z Białegostoku, Beata Baszczyńska-Misztal ze 
Zgierza, Zofia i Waldemar Komorowscy oraz 
Michał Młodawski ze Stąporkowa, Krystyna 
Surowiec z Zawiercia oraz wielu, wielu innych 
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Pragnę także podkreślić wielkie zasługi dla 
rozwoju Klubu i Stowarzyszenia trzech szkół 
klubowych w Stąporkowie, Miętnem i Szcze-
cinie a także tych wszystkich szkół, w których 

odbywały się doroczne sympozja (Małkinia, 
Brzeg, Siedlce, Warszawa, Białystok, Piła, Ka-
mień Pomorski, Kłanino, Pińczów, Słupsk, Kra-
jenka, Grybów, Parczew, Ciechocinek, Włosz-
czowa, Zgierz, Kościelec, no i już trzykrotnie 
– Stąporków.

Wspomniane szkoły w Stąporkowie, Miętnem 
i w Szczecinie, za swoją działalność, zostały 
wyróżnione nagrodą biskupa polowego Józe-
fa Guzdka. Gratulujemy. Życzymy wszystkim, 
nie tylko szkołom zrzeszonym wokół Patrona 
Stanisława Staszica, aby ich absolwenci „byli 
użyteczni swojemu narodowi”.

Serdecznie dziękuję Panu za interesują-
cą rozmowę.

Adam Buszko

I mamy oto kolejną odsłonę zawodów o pu-
char Euro 2012. Kto okaże się w tym turnieju 
prawdziwym zwycięzcą, a kto przegranym? 
Czy ci, którzy strzelili najwięcej bramek i po-
konali wszystkich przeciwników? Czy UEFA, 
która podliczy największe aktywa na kon-
tach? Czy Polska i Ukraina jako organizatorzy 
tych piłkarskich mistrzostw, a może politycy, 
którzy „rozegrają” te mecze propagandowo, 
przypisując sobie wysiłek wszystkich Pola-
ków? Włącznie z tymi, którzy pracowali po 
nocach na polskich drogach, a teraz nie do-
stali należnej zapłaty.
Należę do tej większości Polaków (dokład-
nie 67%), która przygląda się futbolowym 
igrzyskom, trochę z dystansu i nie wpadła 
w „piłkoszał”, do czego zachęcały reklamy. 

Choć oczywiście, gdy grali nasi, kibicowałam 
im serdecznie. Po meczu z Czechami odpadli
z dalszych rozgrywek, mimo to nie uważam, 
że ponieśli sromotną klęskę. 
Czy nie jest dziś aktem odwagi, gdy idole 
młodych publicznie szydzą z Jezusa i kato-
lickiego sacrum, klęknąć na oczach milionów 
i poprosić Jezusa o pomoc. Tak jak to zrobił 
Przemysław Tytoń przed karnym w meczu
z Grecją? A po meczu, gdy dziennikarz zapy-
tał go o tę piękną obronę, powiedzieć: „dzię-
ki Panu Bogu, udało się”.
Jakże dojrzale i skromnie mówił w wywia-
dzie o pracy nad sobą, o rozwijaniu talentu 
sportowego 23 letni Lewandowski. A Kuba 
Błaszczykowski, który patrząc w niebo po 
strzelonym golu, zawsze ofiarowuje go swo-
jej tragicznie zmarłej mamie. A zapytany 
przez Krzysztofa Ziemca o tę tragedię rodzin-
ną, odpowiada: Mój wujek (trener piłkarski, 
brat mamy) powtarzał mi, że Pan Jezus prze-
baczał. Z jakim szacunkiem i miłością mówił 
Kuba o Babci, która go wychowywała, a teraz 
modli się za niego.
W czasach, gdy bezduszne zarządzenia admi-
nistracyjne władz sportowych, zagranicznych 
klubów nakładają restrykcje na zawodników 
za noszenie krzyżyków i medalików, gdy kara-
ni są za czyniony publicznie znak krzyża, nasi 
chłopcy „przyznają się do Jezusa”.
I nie tylko w słowach; Kuba Błaszczykow-
ski, Lewandowski przystąpili, podobnie jak 
Agnieszka Radwańska i setki tysięcy już lu-
dzi do akcji Stowarzyszenia Piotra Skargi –
„Przyznaję się do Jezusa”. Noszą breloczki 
(bezpłatne) z krzyżem i hasłem „Przyznaję się 

Życie jako walka, życie jako pielgrzymo-
wanie i wreszcie życie jako zawody. Każde 
z tych porównań obecne jest w wielkiej 
natchnionej Księdze Życia czyli w Biblii.
I zarówno walka, jak i pielgrzymowanie 
czy wreszcie zawody muszą mieć swój cel 
ostateczny. Zwycięstwo na mecie. Tylko 
wtedy będziemy mogli za św. Pawłem
u kresu życia powiedzieć sobie i Panu 
Bogu: w dobrych zawodach wystąpi-
łem, wiary ustrzegłem.

Zawody…

O „Euro 2012” i nie tylkoO „Euro 2012” i nie tylko

do Jezusa” i zobowiązują do duchowych ak-
tów miłosierdzia.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie zo-
stała poświęcona kaplica ekumeniczna. Szko-
da tylko, że PZPN zapomniał wydać kapela-
nom akredytację, by mogli tam odprawiać 
nabożeństwa. 
Dla chcącego jednak, gdy chce zaczerpnąć 
sił duchowych, nie jest to żadną przeszkodą.
W kościołach w pobliżu stadionów jest moż-
liwość skorzystania z Mszy św. w językach na-
rodowych kibiców – gości.
Kościół na katechezach szkolnych i w słowie 
polskich biskupów przypominał o duchowym 
wymiarze Euro.
Niestety, w przeciwieństwie do naszych naj-
lepszych piłkarzy, dziennikarze dziś coraz rza-
dziej „przyznają się do Jezusa” w swojej pra-
cy. Bo to takie „niepoprawne politycznie”?..
Módlmy się za naszych wspaniałych piłkarzy, 
by sława i pieniądze nie odebrały im tej naj-
większej Miłości. A Jan Paweł II, który mówił, że 
z rzeczy nieważnych, najważniejszy jest sport, 
kibicował im w tych życiowych zawodach
o największą stawkę z niebieskiego okna.
Wygrają, gdy nie przestaną przyznawać się 
do Jezusa.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Pokażcie w walce waszą spokojną 
stałość oraz radość, bądźcie skromni
w zwycięstwie, spokojni w porażce
i uparci w trudnościach”.

papież Jan XXIII
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Siedlce
15 czerwca Parafia Wojskowa w Siedlcach obchodziła uroczystość odpustową ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystościom tym przewodniczył ordynariusz diecezji woj-
skowej, bp Józef Guzek, który dokonał aktu poświęcenia obrazu błogosławionego Jana 
Pawła II. 
– Dziś, kiedy w garnizonowym kościele zawiesiliśmy obraz ukazujący bł. Jana Pawła II,
w sposób szczególny pamiętamy o tym niezwykłym przewodniku wiary. On każdemu z nas 
w jakiejś mierze głosił Słowo Boże. Przez dwadzieścia siedem lat swego pontyfikatu nie 
tylko okazywał drogę do świętości, ale sam nią szedł, wyprzedzając każdego z nas o kilka 
kroków, tym wyraźniej im był starszy – powiedział biskup Guzdek. 
Poświęcony obraz został umieszczony w bocznym ołtarzu kościoła przez delegację wojska.

A.D./zjk

Litwa
Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego ORLIK 4 w dniach 2 i 3 czerwca br. 
uczestniczyli w dwóch polowych Mszach 
Świętych. Zostały one odprawione na 
terenie QRA, gdzie na co dzień w goto-
wości do startu stacjonują malborskie
Migi-29 podczas misji Baltic Air Policing. 
Polowe Msze Św. w intencji żołnierzy 
kontyngentu odprawił ks. mjr Krzysztof 
Smoleń.                                               gg

USA
Ks. Emil Kapaun, amerykański kapelan 
z czasów wojny koreańskiej, jest kan-
dydatem do chwały ołtarzy. Co roku
w pierwszą niedzielę czerwca jego czcicie-
le gromadzą się na Mszy w Pilsen w sta-
nie Kansas, gdzie urodził się w 1916 r.
Tym razem po raz pierwszy urządzono 
tam dwudniowe spotkanie rekolekcyjne. 
29 czerwca 2008 r., w diecezji Wichita 
rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.
W ubiegłym roku obfitą dokumentację 
dotyczącą tego sługi Bożego przewiezio-
no do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
w Rzymie, gdzie proces prowadzi się dalej.

ak/ rv, catholicdioceseofwichita,
frkapaun, catholicism

Watykan
Papieska Rada ds. Środków Społecznego 
Przekazu złożyła swoją kandydaturę do 
zarządzania jednym z nowych rozszerzeń 
nazw domen internetowych. ICANN - in-
stytucja odpowiedzialna za ich przyzna-
wanie – ogłosiła 13 czerwca możliwość 
wprowadzenia nowych rozszerzeń, któ-
re byłby używane od wiosny 2013 r. Są 
wśród nich m.in. „apple” i „youtube”, ale 
także rozszerzenia o konotacji religijnej.
Papieska Rada jest jedynym kandydatem 
do zarządzania rozszerzeniem „catho-
lic” – zarówno w piśmie łacińskim, jak 
też chińskim, arabskim i w cyrylicy. Koszt 
takiej inwestycji to jednorazowe 185 tys. 
dolarów i 25 tys. dolarów opłat rocznych. 
– Z rozszerzenia „catholic” nie będą mo-
gli korzystać np. indywidualni blogerzy. 
Zostanie ona zastrzeżona dla instytucji
i organizacji uznanych kanonicznie: die-
cezji, parafii, zgromadzeń zakonnych, 
katolickich uniwersytetów, szkół, szpitali 
itp. – powiedziałprałat Paul Tighe, sekre-
tarz Rady.                                          KAI
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Gdańsk
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone 12 czerwca na krótko prze-
bywał w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej. Następnie pod Pomnikiem Obrońców 
Wybrzeża w Gdańsku Westerplatte złożył wiązankę kwiatów i udał się w rejs okrętem Mary-
narki Wojennej ORP Mewa. Wizyta watykańskiego hierarchy związana była z odbywającymi 
się w Gdańsku uroczystościami 25-lecia pobytu Jana Pawła II na Wybrzeżu.                      aj

Rzeszów
W niedzielę 10 czerwca miały miejsce uroczyste obchody Święta 17 Pułku Piechoty Ziemi 
Rzeszowskiej, który powstał 6 czerwca 1918 roku w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła 
Msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski sprawowana w intencji zmarłych 
żołnierzy 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej. Następnie uczestnicy zgromadzili się wokół 
tablicy upamiętniającej poległych, gdzie zostały złożone kwiaty.                                     xPL

Warszawa
6 czerwca w katedrze polowej WP bp Marian Florczyk, delegat KIonferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Sportowców, przewodniczył Mszy św. żałobnej w intencji Kazimierza 
Deyny, legendarnego piłkarza warszawskiej Legii i reprezentacji Polski. Przy sprowadzonej 
z USA urnie z prochami piłkarza zgromadzili się: rodzina, działacze sportowi, parlamenta-
rzyści, koledzy z boiska i liczni kibice. Obecny był także trener piłkarskiej reprezentacji Polski 
Franciszek Smuda. Po Mszy w katedrze polowej urna z prochami Kazimierza Deyny została 
przewieziona na wojskowy cmentarz na Powązkach, gdzie spoczęła w Alei Zasłużonych.

                                                                                     gp, kes

Warszawa
Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył w katedrze polowej WP Mszy św. w intencji 
żołnierzy i pracowników cywilnych Wojsk Chemicznych. Do katedry przybyli przedstawicie-
le jednostek z całego kraju. Podczas Eucharystii wojskowi chemicy przekazali jako wotum
dla Matki Bożej Jasnogórskiej odznaki swoich jednostek.                                                 kes
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