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 Wywiad z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim
o posłudze kapelanów i patriotyzmie

 Jednostka Wojskowa Komandosów ma już rok 
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Przed wejściem do skarbca świątyni jerozo-
limskiej stało trzynaście skarbon na ofiary. 
Kapłani donośnym głosem oznajmiali kto, ile 
i na jaką intencję złożył do skarbony. Można 
było omieść innych triumfującym wzrokiem: 
widzicie jaki szeroki mam gest, jak wiele 
dałem… Do trzynastej skarbony składano 
ofiary bez intencji, rozgłosu. To do niej po-
deszła uboga wdowa. Wrzuciła to co miała: 
dwie monety o najmniejszym nominale. Nie 
zostawiła sobie nic. Odeszła tak ja przyszła: 
w milczeniu, samotności, skromna, cicha. 
Dostrzegł ją przecież Jezus. Tamta scena: 
kontrastowe obrazy bogaczy wrzucających 
sowite datki do skarbony i ubogiej wdowy 
wyzbywającej się tego, co miała, posłużyła 
jako tworzywo do słynnej Jezusowej peryko-
py. A określenie „wdowi grosz” weszło na 
stałe do kulturowego kodu.
Ostre są słowa Jezusowe skierowane do 

uczonych w Piśmie. Nie potępia ich za to, że 
studiują święte księgi, ale za to, że ich wie-
dza nie służy mądrości, ale zupełnie czemuś 
innemu: próżności, pysze, wynoszeniu się, 
wymuszaniu społecznego uznania. Jakże po-
dobni są im także i ci bogacze, co z hałasem 
wrzucają ofiarę do skarbon. Nie przeminęli 
wraz z tamtą epoką. Wciąż są obecni na sce-
nie świata: głośni, natarczywi, pewni siebie. 
Zabiegają, aby ich „sponsoring” był zauwa-
żony, logo ich firmy błyszczało w przestrzeni 
medialnej. Bo za to zbiera się punkty, popra-
wia swój społeczny wizerunek.
Jezus pokazuje inną perspektywę. Taką, która 
zostawia na boku ludzkie hierarchie, słupki 
poparcia, wyniki sondaży – mierniki rzekome-
go uznania i akceptacji. Bowiem w ewange-
licznej perspektywie obowiązuje inna miara. 
Miara serca, czystości intencji. Dla niej nie jest 
ważne, czy ktoś daje dużo, czy mało.

Uboga wdowa stanowi przykład takiej po-
stawy: bezinteresownej, nie oglądającej 
się na wdzięczność i splendor, ofiarującej 
siebie Bogu, a poprzez Niego bliźnim. Do 
jerozolimskiej szkatuły wrzuca nie tylko 
swój „wdowi grosz”, także swą miłości
i zawierzenie Bogu, wyrosłe na gruncie 
wiary, ufności, pokory. To nie uczeni w Pi-
śmie, to tylko ona, staje się nauczycielką 
prawdziwej mądrości. Niesie dar, który jest 
darem serca.
Ks. Jan Twardowski na tę perykopę spojrzał 
nieco inaczej: „Jakże często może się komuś 
wydawać , że jest niepotrzebny, niekochany, 
porzucony, nieważny – jak niewiele znaczą-
cy grosz. A przecież nawet tak zwane nie-
udane nasze ludzkie życie staje się skarbem 
w oczach Boga, jeśli je Mu ofiarujemy jako 
wszystko, co mamy” (z książki „Wszędy peł-
no Ciebie”).

11 listopada – XXXII niedziela zwykła 11 listopada – XXXII niedziela zwykła (Mk 12, 38-44) (Mk 12, 38-44) 

Jezus mówi o czasach ostatecznych, o zna-
kach, które będą towarzyszyć wydarzeniu 
o kosmicznym i zbawczym wymiarze – Jego 
powtórnym przyjściu. Ukazuje scenerię tego 
dnia, kiedy pokolenia ziemi „ujrzą Syna Czło-
wieczego, przychodzącego w obłokach”, 
objawi się wtedy Jego „moc i chwała”, także 
jedność uczniów Chrystusa – wielowiekowe 
pragnienie i dążenie Kościoła. O powrocie 
Jezusa mówią Dzieje Apostolskie: „Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, 
jak widzieliście Go wstępującego do nieba”
(Dz 1. 11), Apokalipsa św. Jana (por. 1.7), 
św. Paweł Apostoł: „Sam bowiem Pan zstą-
pi z nieba na hasło i na głos archanioła i na 
dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie po-
wstaną pierwsi” (1 Tes 4,16). Czy zanurzeni w 
realność świata w którym żyjemy pamiętamy
o tej zapowiedzianej godzinie? Przecież godzi-
na zmierzchu świata nadejdzie. Tak jak nad-

chodziły godziny zmierzchu cywilizacji, kultur, 
państw, systemów. Jak przychodzi godzina 
zmierzchu człowieczego życia, kiedy kończy 
się jego świat, ten realny, dotykalny: gaśnie 
słońce, milkną głosy, nadciąga wielka cisza. 
Mówi ta perykopa także o czymś bardzo 
ważnym: o tym, że na drodze naszego życia 
powinniśmy o tym zapowiedzianym przyjściu 
Chrystusa pamiętać, być gotowym na nadej-
ście tej godziny, potrafić odczytywać znaki 
czasu, które to przyjście będą zapowiadać. 
Maranatha! (Przyjdź Panie!) – niesie się wo-
łanie i tęsknota wielu ludzkich serc. Obrazy 
dni ostatecznych, tak realistyczne przedsta-
wione w dzisiejszej Ewangelii, nie powinny 
budzić przerażenia. Przecież Chrystus przyj-
dzie na świat w dniu ostatecznym po to, aby 
doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra 
nad złem. Ta chwila ma przynieść radość i po-
znanie Boga (por J 16, 22-23a), odnowienie

w Nim naszego życia. Ma przerwać sen śmier-
ci, bowiem umieramy, aby móc spotkać nad-
chodzącego Chrystusa. Kiedy ten dzień na-
dejdzie? „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt 
nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec”. W tych słowach, podkreślają egzege-
ci, manifestuje się prawdziwe człowieczeń-
stwo Zbawiciela, a także jego pełne podda-
nie się woli Ojca. To po tej ostatniej godzinie 
przyjdzie czas sądu, kiedy zostaną ujawnione 
postępki człowieka i wyjdą na jaw tajemnice 
ludzkich serc. Mamy czuwać, mamy pamię-
tać, że taki dzień w dziejach świata nadejdzie. 
Uczy nas Kościół, że tego dnia: „Postawa wo-
bec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie 
łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu osta-
tecznym: «Wszystko co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych Mnieście 
uczynili»” (Mt 25, 40) (Katechizm Kościoła 
Katolickiego 585).

o. jł

18 listopada – XXXIII niedziela zwykła 18 listopada – XXXIII niedziela zwykła (Mk 13, 24-32)(Mk 13, 24-32)

Oto staję przed wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą 
nadzieję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, a także 
rozpocząć od nowa tę drogę historii i Kościoła – rozpocząć z pomocą 
Boga i z pomocą ludzi.

(słowa wygłoszone bezpośrednio po wyborze
z loggii Bazyliki Świętego Piotra)

34 lata temu, 16 października 1978 r.,
kardynał Karol Wojtyła został wybrany Papieżem
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W specjalnym wywiadzie dla „Naszej Służby” Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski wspomina czas przywrócenia ordynariatu polowego, zachęca do przywdzie-
wania barw narodowych w okresie świąt państwowych i dzieli się refleksjami 
na temat patriotyzmu.

Panie Prezydencie, z kampanii prezy-
denckiej zapamiętałem spot, w którym 
pokazywał Pan dom z czasów dzieciń-
stwa, przypominał o rodzinnych korze-
niach, wspominał miejsca w których 
mieszkał. Jak wspomina Pan swoje dzie-
ciństwo a później wchodzenie w okres  
dorosłości, która nie jawiła się wtedy
w różowych barwach? O kim myśli Pan, 
wspominając tamte czasy? Czy trudno 
było wówczas kochać swój kraj? Co 
oznaczało wtedy być patriotą?
– Każde dzieciństwo jest piękne, nawet wte-
dy, gdy przypada na niełatwy czas. Urodzi-
łem się w okresie rządów Stalina i Bieruta, 
ale urodziłem się w wyjątkowo szczęśliwej 
rodzinie, pomimo powojennej biedy, do-
świadczanej także ze względu na – jak to się 
wówczas mówiło – niedobre pochodzenie 
społeczne i polityczne, bo czysto AK-owskie. 
Nasza rodzina była szczęśliwa, a rodzice, 
ciężko pracując, potrafili nas utrzymać. 
Wyrastałem trochę w cieniu wojny. Dlatego 
takie zachowania jak stanie na baczność, kie-
dy grają hymn polski, zdejmowanie czapki, 
kiedy przechodzi się obok flagi, czy okaza-
nie szacunku inwalidzie wojennemu, który 
w pociągu grał na harmonii różne melodie, 
były dla mnie oczywiste. 
Oczywista była też bardzo bogata rodzinna 
tradycja. Wiele w niej było miejsca na dumę 
rodową, jak też poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku przez moich dziadków, rodziców. 
Wszyscy walczyli o Polskę, wszyscy też płacili 
mniejszą lub większą cenę za tę służbę. 
Wiedziałem, że noszę imię stryja, który zginął 
za Polskę w Wilnie. Został złapany z bronią
w ręku i rozstrzelany. To było dla mnie szale-
nie zobowiązujące i wpływało na dziecięcą, 
potem chłopięcą wyobraźnię. 

Przez czas PRL Kościół stanowił, także 
dla niewierzących, enklawę wolności, 
autentycznej pomocy materialnej, mo-
ralnej i duchowej, miejsce swobody 
wymiany myśli. Jakie znaczenie miał 
dla Pana głos Kościoła i jakie autorytety 
tego kręgu były lub są dla Pana ważne?
– W czasach PRL Kościół był miejscem, gdzie 
można było się poczuć bezpiecznie z wła-
snymi poglądami, własnymi wyobrażenia-
mi o tym, co najważniejsze i najcenniejsze
w polskiej tradycji. Dla mojej rodziny waż-
ny był sposób przekazywania misji Kościoła 

trudną do przeceniania rolę polskiego pa-
pieża w budowaniu w nas samych wiary
i przekonania, że wolność instytucjonalna jest
w zasięgu naszych możliwości. 

Od czasów wyborów 1989 roku kojarzo-
ny jest Pan ze sprawami wojska. Kiedy 
nastąpiła ta „specjalizacja” polityczna? 
Skąd zamiłowanie do armii i munduru, 
tego wyjątkowego dla Polaków ele-
mentu państwowości?
– Moje zamiłowanie wynika z tradycji ro-
dzinnej. Wszyscy Komorowscy szli na wojnę 
albo do partyzantki, albo do więzienia. To 
zobowiązywało. Ojciec zawsze podkreślał, 
że był nie tylko partyzantem wileńskiej AK, 
ale także żołnierzem. Zakończył działalność 
wojenną na froncie pod Dreznem. Również 
dziadek ze strony mamy był przed wojną 
zawodowym oficerem. Dlatego sentyment, 
sympatię i zainteresowanie wojskiem mia-
łam rodzinne. 
Ponadto szalenie pociągało mnie zadanie 
przebudowy armii polskiej. I przyjąłem pro-
pozycję, a właściwie polecenie premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, objęcia funkcji 
wiceministra obrony narodowej, którego za-
daniem było przywrócenie armii narodowi. 
Czyli odbudowanie poczucia związków emo-
cjonalnych z całą tradycją Wojska Polskiego, 
która była w czasach komunistycznych elimi-
nowana, przywrócenie silnego związku ze 
społeczeństwem, zachwianego przez stan 
wojenny, a także, co najważniejsze, zbudo-
wanie akceptacji armii dla jej funkcjonowa-
nia w systemie demokratycznym, co nie było 
takie proste, bo przecież w PRL-u armia była 
jednym z filarów państwa totalitarnego. 
To było wielkie zadanie. Dzisiaj bardzo miło 

przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jed-
nocześnie był on wzorcem niezłomności.
W domu mówiło się o jego osobistym cier-
pieniu, aresztowaniu i bardzo się go ceniło. 
Momentem wielkiej próby dla rodziny by-
ło pojednanie polsko-niemieckie, wspierane 
przez prymasa Wyszyńskiego i znaczną część 
hierarchii kościelnej. Nie było łatwo o pojed-
nanie dla naszej rodziny poranionej w wyni-
ku wojny przez śmierć stryja, walkę, dramat 
utraconej małej ojczyzny, rozbitego dzieciń-
stwa, młodości, utracony majątek. Ale wła-
śnie głos autorytetu prymasa Wyszyńskiego 
potwierdzony m.in. jego osobistymi przeży-
ciami był powodem głębokiej refleksji, choć 
niełatwej od samego początku, ale zwycię-
skiej, jeśli chodzi o zdolność do wybaczania. 
Kościół w Polsce był niewątpliwie specyficz-
ny, jeśli się go porównywało z Kościołami
w innych krajach naszej części Europy. W naj-
mniejszym stopniu był zinfiltrowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa państwa komuni-
stycznego, zachował niezależność, którą da-
wał też wszystkim, którzy chcieli działać na 
rzecz niezależności narodowej. 
Korzystałem z tego w ogromnej mierze
w czasach stanu wojennego i później, pracu-
jąc w Niższym Seminarium Duchownym Oj-
ców Franciszkanów w Niepokalanowie. To był 
czas, kiedy działalność podziemna wypełniała 
ogromną część mojej aktywności. Jednocze-
śnie miałem poczucie, że pracuję w miejscu, 
gdzie mogę uczciwie wykonywać swoją pra-
cę, nie muszę kłamać, mogę przekazywać 
wiedzę i poglądy tym, którzy kiedyś będą 
współkształtowali Kościół, a także przekazy-
wali świat wartości osobom świeckim.  
Kościół przygotowywał niewątpliwie wol-
ność, niepodległość Polski, także poprzez 

Wojsku potrzebni są duszpasterzeWojsku potrzebni są duszpasterze



4

wspominam tamten okres, trochę pionierski, 
w którym udało się dokonać wielu zmian de-
cydujących o kształcie armii polskiej od stro-
ny zaangażowania narodowego.
Osób cywilnych z doświadczeniem w spra-
wach wojska było niewiele, dlatego później 
czułem się absolutnie w obowiązku, aby 
pracować w sejmowej komisji obrony na-
rodowej, potem przewodniczyć tej komisji. 
Następnie zostałem ministrem obrony na-
rodowej, co dawało mi w ogromnej mierze 
szansę realizowania własnych zamierzeń, 
poglądów. Jestem dumny, że to był okres 
głębokiej reformy Sił Zbrojnych i jednocze-
śnie uruchomienia procesu – trwającego do 
dzisiejszego dnia, w oparciu o stworzony 
przeze mnie w 2001 roku mechanizm finan-
sowania – modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych i ich pełnego unowocześnienia. 

Od 1991 roku w wojsku obecni są ka-
pelani, nie tylko jako symbol wolności 
wyznania, ale jako realna pomoc żołnie-
rzowi, w trudnych dla niego chwilach. 
Podkreślają to także żołnierze innych 
państw świata. Jako wiceminister obro-
ny narodowej był Pan Prezydent obecny 
przy reaktywowaniu ordynariatu polo-
wego. Jak Pan wspomina tamten czas, 
tamte decyzje? Jaką rolę dostrzega Pan 
Prezydent dla kapelanów obecnie, po 
doświadczeniach minionych dwudzie-
stu lat?
– Są różne modele realizowania posługi dusz-
pasterskiej w wojsku. W Polsce była tradycja 
Ordynariatu Polowego i do niej świadomie 
nawiązałem. Ordynariat Polowy powstał de-
cyzją papieską, w wyniku wcześniejszej su-
gestii i oczekiwań państwa polskiego formu-
łowanych - na mój wniosek - przez ówcze-
snego premiera Tadeusza Mazowieckiego. 
W tamtym czasie duszpasterstwo wojskowe 
odegrało istotną rolę w procesie przywraca-
nia armii narodowi. 
Dzisiaj z ogromną satysfakcją odnotowuję, 
że Ordynariat Polowy kierowany przez Bisku-
pa Polowego coraz mniejszą wagę przywią-
zuje do wojskowego aspektu zachowywania 
się. I bardzo dobrze. W latach 90. trzeba 

było pokazywać wojskowym, że jest się bar-
dzo blisko nich poprzez mundur, stopień 
oficerski czy generalski, życie w podobnych 
warunkach. A dziś wojsku potrzebna jest po-
sługa duszpasterska realizowana w formule 
trochę mniej wojskowej, która zachowując 
szacunek do munduru, stopnia, obyczaju 
wojskowego, w coraz większym stopniu 
zwraca uwagę po prostu na człowieka. 
Tak oceniam wyzwania stojące dzisiaj przez 
duszpasterstwem wojskowym. 
Kiedyś mówiliśmy o tym, że dla demokracji 
konieczne jest zrozumienie, że żołnierz to 
obywatel w mundurze. Sądzę, że dla dusz-
pasterstwa wojskowego sprawą zasadniczą 
jest ciągłe podkreślanie, że to także człowiek 
w mundurze. 

Przy okazji świąt 2 i 3 maja, 15 sierpnia 
czy 11 listopada chętniej niż dotychczas 
eksponujemy biało-czerwone emblema-
ty. Wydaje się, że ostatnio chęć mani-
festacji naszych barw jest coraz silniej-
sza. Próba usunięcia orzełka ze strojów 
reprezentacji piłkarskiej spotkała się
z głośnym protestem wielu kibiców. 

Jesteśmy Panu wdzięczni za jasny głos 
w obronie godła na stroju sportowym, 
oraz za podpisanie odpowiedniej usta-
wy. Podczas niedawnego Euro Polacy
w sposób zdecydowany zamanifesto-
wali swoją miłość do barw narodowych. 
Czyżby polityka „kotylionowej” promo-
cji patriotyzmu, czasem przez niektó-
rych wyśmiewana, zaczynała przynosić 
zamierzone efekty?
– Z największą przyjemnością i satysfakcją od-
notowuję, że staramy się wypełniać zarówno 
regulacje ustawowe, jak i naturalne zapo-
trzebowanie, aby flaga polska była widoczna 
w polskim życiu, nie tylko odświętnym, ale 
też codziennym. Konsekwentne działanie 
może zbudować nowy obyczaj chętnego 
pokazywania się z barwami narodowymi, 
pod warunkiem, że będziemy potrafili za-
proponować formy, nie tylko tradycyjne, ale 
takie trochę lżejsze, jak np. konkursy. Marzę
o uruchomieniu konkursu na najpiękniej ustro-
jone w barwy narodowe budynki publiczne
i prywatne w Polsce. Tędy wiedzie droga do 
bardziej radosnego świętowania. 

Często przy okazji świąt słyszymy za-
rzut, że nie potrafimy cieszyć się wła-
snym krajem. Że ładniej niż święta wy-
padają nam rocznice powstań, bitew
i tragedii narodowych. Jak wypośrod-
kować nastroje, by nazbyt promowany 
entuzjazm nie przykrył dumy z tożsa-
mości, często wiążącej się z historycz-
nym poświęceniem?
– Polska historia była trudna, pełna dra-
matów, wyrzeczeń i poświęceń, ale trzeba 
wydobywać z niej także elementy radosne. 
Świętem radosnym, wartym kojarzenia go
z barwami narodowymi jest np. 3 Maja. 
Duma z modernizacji kraju, z reform Sejmu 
Wielkiego, wypływa także na budowanie ak-
ceptacji dalszych wysiłków promodernizacyj-
nych Polski.  Chodzi o to, aby nie rezygnując 
z tradycyjnych form świętowania symboli 
narodowych starać się wzbogacać tę ofertę 
o pomysły trochę lżejsze, bardziej trafiające 
do młodego pokolenia, a więc bardziej ra-
dosne.
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Biskup polowy poza wojskiem, większo-
ścią służb mundurowych i środowisk 
kombatantów obejmuje swoją posługą 
także polskie harcerstwo. Niedawno 
objął Pan Prezydent protektorat nad 
harcerzami i skautami. Jak w praktycz-
ny sposób będzie on wyglądał?
– Protektorat ma już swoje osiągnięcia. Wa-
runkiem przyjęcia przeze mnie tradycyjnego 
w Polsce protektoratu prezydenckiego nad 
harcerstwem było pokonanie przez orga-
nizacje harcerskie skutków podziału orga-
nizacyjnego, jakim był m.in. niepotrzebny, 
gorszący spór o krzyż – symbol harcerstwa.
I udało się osiągnąć wycofanie pozwów, 

decyzji ograniczających dostęp i  prawo  do 
krzyża harcerskiego. 
Dzisiaj organizacje harcerskie potrafią już ze 
sobą coraz lepiej współpracować, a nawet 
demonstracyjnie zaznaczać bliskość ruchu 
harcerskiego, np. w czasie świąt narodowych 
wspólnie składając wieńce, co jeszcze kilka 
lat temu było nie do pomyślenia. 
Moim marzeniem jest podjęcie wielkiej inicja-
tywy, która byłaby swoistym zwieńczeniem 
procesu budowania zdolności organizacji har-
cerskich do wspólnego występowania, przy 
zachowaniu pluralizmu organizacyjnego, zor-
ganizowania w Polsce (choć nie w perspekty-
wie najbliższych lat) tzw. Jambo, czyli wielkie-

go zlotu harcerzy i skautów z całego świata.
Takiego wydarzenia nie było nigdy w Polsce. 
Warunkiem tego, żeby móc formalnie i sku-
tecznie wystąpić o organizację tej imprezy jest 
jedna wspólna reprezentacja ruchu harcerskie-
go wobec międzynarodowego ruchu skauto-
wego. 
To powinien być następny etap budowania 
zdolności współdziałania ruchu harcerskiego, 
pomimo jego organizacyjnego zróżnicowania. 

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stępkowski
zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

Dla żołnierzy z Lublińca tegoroczne święto 
jednostki, które formalnie przypada na dzień 
8 października, miało charakter szczególny. 
Była to bowiem pierwsza rocznica utworze-
nia Jednostki Wojskowej Komandosów. 
– Jednostka Wojskowa Komandosów, jako 
odział o takiej nazwie, rozpoczęła funkcjo-
nowanie z dniem 1 października ubiegłego 
roku. Ale oczywiście nie wzięła się z znikąd. 
Od 1961 roku jest to jednostka o numerze 
4101 – opowiada mjr Mariusz Jakubowski.
Początkowo był to 26 Samodzielny Batalion 

Specjalny, który następnie zmienił nazwę na 
1 Batalion Szturmowy i został usytuowany 
w Dziwnowie. W 1986 roku batalion prze-
niesiono do Lublińca. W 1993 roku uległ 
dalszym przemianom. Został przekształco-
ny w struktury pułku. Jako 1 Pułk Specjalny,
a od 1995 roku jako 1 Pułk Specjalny Koman-

dosów, funkcjonował do dnia 30 września 
2011 roku. 
– To bardzo symboliczna rocznica – kontynu-
uje mjr Jakubowski. – Pułk istniał w latach 
1993–2011, czyli 18 lat. Można powiedzieć, 
że osiągnął pełnoletniość i dojrzał do tego, 
żeby przekształcić się w jednostkę. Funkcjo-
nowanie jednostki specjalnej w klasycznych 
strukturach takich, jak pułk, batalion, kom-
pania, bardzo ograniczało jej możliwości, 
m.in. ze względu na liczbę ludzi czy nalicze-
nie sprzętu. Jednostka daje pewną elastycz-

ność, swobodę tworzenia struktur na miarę 
naszych wewnętrznych potrzeb, co jest wa-
runkiem niezbędnym w siłach specjalnych – 
tłumaczy. 
Uroczyste obchody święta jednostki rozpo-
częła 5 października Msza św. sprawowana 
przez ks. ppłk Jerzego Sucheckiego, probosz-

cza parafii wojskowej im. Bł. Jerzego Frassa-
tiego w Lublińcu. 
– W dniu święta zastanawiacie się, czy dzisiaj 
jesteście społeczeństwu potrzebni? Myślę, że 
tak. Nawet bardziej niż kiedyś ze względu na 
spustoszenie, jakie czynią różne zagrożenia 
i często wymieniany terroryzm – rozważał 
w homilii Ksiądz Kapelan. – Jesteście woj-
skiem elitarnym, przygotowanym do dzia-
łań w środowisku podwyższonego ryzyka. 
To wymaga szczególnie uzdolnionych ludzi 
o wyjątkowych cechach osobowych i fizycz-
nych, zaprawionych w trakcie specjalnych 
ćwiczeń, zdolnych do realizacji trudnych
i niebezpiecznych zadań. Wypełnicie te zada-
nia, gdy pozostaniecie wierni Bogu, gdy bę-
dziecie silni wiarą budować naszą przyszłość 
– powiedział.  
Następnie uroczystości przeniosły się na 
plac apelowy. Wręczono nominacje na ko-
lejny stopień wojskowy. Uczestników misji 
odznaczono Gwiazdą Iraku i Afganistanu. 
Ppłk Sławomir Drumowicz, pełniący obecnie 
obowiązki dowódcy, uhonorował pamiątko-
wymi wyróżnieniami przedstawicieli służb 
mundurowych, których działania wspiera-
ją realizację zadań jednostki w kraju i za 
granicą. W gronie zaproszonych gości nie 
zabrakło dowódcy Wojsk Specjalnych gen. 
bryg. Piotra Patalonga, a także byłych do-
wódców 1 Pułku Specjalnego Komandosów 
oraz gości przybyłych z zagranicy. Szczegól-
ną niespodziankę sprawiła obecność płk. Ry-
szarda Pietrasa, ostatniego dowódcy 1 Pułku 
Specjalnego Komandosów, który przyleciał
z Londynu, by spotkać się z żołnierzami i wy-
razić swoje uznanie dla ich osiągnięć. 
– Kiedy rok temu w trakcie święta ogłasza-
liśmy zmianę nazwy jednostki, spotkaliśmy 
się z różnymi opiniami na ten temat. Jednak 
nawet w najlepszych snach, nie liczyliśmy, 
że Jednostka Wojskowa Komandosów na-
bierze takiego rozpędu (…). Dzięki efektom 
i wynikom uzyskanym podczas działalności 
operacyjnej jednostka trwale zapisała się
w pamięci naszych sojuszników, a marka 
Lubliniec stała się rozpoznawalna na całym 
świecie. Cieszę się, że po raz kolejny się na 

Świętowali dobry rokŚwiętowali dobry rok
Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Do tego potrzeba tylko odpowiedniej 
grupy ludzi w odpowiednim miejscu i w odpowiedni czasie.

(płk Ryszard Pietras, święto Jednostki Wojskowej Komandosów, 
5 października 2012 r.)

Uroczystej Mszy św. przewodniczył kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów
ks. ppłk Jerzy Suchecki
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was nie zawiodłem. Jesteście zwycięzcami, 
a zwycięzców się nie ocenia i nie rozlicza – 
podkreślił. 
Oficjalnym obchodom święta JWK towarzy-
szyły imprezy okolicznościowe. Pierwszego 
dnia mieszkańcy Lublińca mogli przekroczyć 
bramę pilnie na co dzień strzeżonej jednostki  
i  wziąć udział w Dniu Otwartych Koszar. Ko-
mandosi uchylili rąbka tajemnicy dotyczącej 
swojej pracy, prezentując sprzęt wojskowy, 
wyposażenie płetwonurków, różne rodzaje 
broni, pojazdy bojowe i transportowe. Chęt-
ni mogli spróbować namierzyć cel za pomo-
cą karabinu snajperskiego, przymierzyć strój 
maskujący lub usiąść za kierownicą wielo-
zadaniowego samochodu terenowego Hu-
mvee. Zainteresowaniem cieszyło się również 
zwiedzanie Sali Tradycji. Była to doskonała 
okazja, by zapoznać się z historią jednost-
ki, prześledzić udział polskich komandosów
w misjach wojennych, pokojowych i stabili-
zacyjnych, a także zobaczyć imponująca ko-
lekcję pucharów zdobytych podczas różnego 
rodzaju konkurencji sportowych. Równolegle 
na strzelnicy swoich sił w turnieju strzelec-
kim próbowali przedstawiciele służb mun-
durowych, grup rekonstrukcyjnych, żołnierzy 
rezerwy, władz samorządowych oraz goście. 
Na mniej doświadczonych strzelców czekał 
krótki instruktaż obsługi broni palnej. Potem 
wystarczyło już tylko pobrać amunicję, zająć 
właściwe stanowisko, wsłuchać się w wyda-
wane komendy i strzelić. Na szczęście każdy 
mógł liczyć także na fachową pomoc stoją-
cego obok i czuwającego nad bezpiecznym 
przebiegiem konkursu komandosa. 
Organizatorem Turnieju Strzeleckiego była 
Fundacja „Szturman”, która na co dzień ści-

śle współpracuje z Jednostką Wojskową Ko-
mandosów.
– Fundacja powstała trzy lata temu i jest 
organizacją non-profit. Zajmuje się pomocą 
żołnierzom i byłym żołnierzom jednostek 
specjalnych oraz ich rodzinom. Organizujemy 
różnego rodzaju eventy, konkursy, szkolenia, 
obozy survivalowe dla dzieci, paczki świą-
teczne, a także wsparcie finansowe dla osób 
w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza 
tych, które doznały uszczerbku na zdrowiu 
lub straciły członka rodziny w czasie służ-
by. W ostatnim czasie udało nam się wysłać 
trzech żołnierzy na operację i wspomóc ich 
w rehabilitacji. Sami byliśmy kiedyś żołnie-

rzami. Widzieliśmy, że ko-
ledzy mają często różnego 
rodzaju wypadki, kontuzje 
i stąd wziął się pomysł, by 
założyć fundację – powie-
dział Adam Michalczyk, 
członek zarządu Fundacji 
„Szturman”. 
Innym konkursem, który 
również cieszył się ogromny 
zainteresowaniem był bieg 
przełajowy formacji mun-
durowych o „Nóż Koman-
dosa”. Nosi on imię gen. 
broni Włodzimierza Pota-
sińskiego, byłego dowódcy 
Wojsk Specjalnych RP, który 
zginął w katastrofie smo-
leńskiej. Generał wielokrot-
nie był jednym z zawodni-
ków tej konkurencji. Trasa 
biegu liczy 10 km w terenie 
leśnym. Ostatni etap wie-
dzie pod górę. Jeśli dodamy 
do tego przenikliwy chłód 
i błoto, mamy prawdziwy 
bieg przetrwania, w którym 
nie tyle ważne jest zwycię-
stwo, co jego ukończenie. 
Mimo to, przyciąga on rze-
sze chętnych gotowych sta-
wić czoła wyzwaniu. 
W dniu święta jednostki 
miał również miejsce pik-

nik zatytułowany „Nasza armia w naszym 
mieście”. Dla najmłodszych przygotowa-
no występy teatru, zabawy na trampolinie, 
malowanie twarzy oraz konkursy sportowe 
i plastyczne. Komandosi na pewien czas po-
rzucili działania specjalne na rzecz zabaw
z dziećmi, dmuchania kolorowych balonów
i serwowania pysznej, własnoręcznie przygo-
towanej „grochówki”. Dodatkową atrakcją 
była obecność wokalisty Pawła Kukiza, który 
wręczył nagrody dla zwycięzców biegu prze-
łajowego dzieci o „Nóż Komandosa”. Jednak 
prawdziwymi gwiazdami pikniku była ekipa 
komandosów z ppłk. Sławomirem Drumo-
wiczem na czele, która dała specjalny pokaz 
skoków spadochronowych. 

Mają w sobie to „coś”

Święto jednostki stwarza możliwość, by za-
poznać się z jej specyfiką i tradycjami oraz 
pobyć w gronie żołnierzy, którzy na zdję-
ciach zwykle nie mają twarzy, a ich nazwiska 
zastępują pseudonimy.
– Naszą dewizą jest łacińska maksyma: secreti 
ac efficaces – cisi i skuteczni. Rzadko prezen-
tujemy się mediom i ludziom na zewnątrz. 
Charakterystyczne dla naszej jednostki jest 
to, że żołnierze wykonają zadanie i nikt ni-
gdy nie dowie się, że było ono realizowane. 
To pozostaje pomiędzy osobą wydającą roz-
kaz z najwyższego szczebla oraz tymi, którzy 
dany rozkaz wykonali. Nikt więcej nie ma 
prawa wiedzieć, że takie wydarzenie w ogóle 
miało miejsce – tłumaczy mjr Jakubowski.
Trzeba przyznać, że widok komandosów
w charakterystycznych dla wojsk specjalnych 
multicamach, ustawionych w zwartym szy-
ku na placu apelowym robi niemałe wraże-
nie. Emanuje z nich siła, spokój i pewność 
siebie. Zaskakująca jest też ich skromność
i powściągliwość. To samo można powie-
dzieć o charakterze święta pozbawionym 
jakiejkolwiek pompatyczności. Na pierwszy 
plan wysuwają się prostota, wzajemny sza-
cunek i zaufanie w zespole. 
– Nie ma tu wywyższania się, sztuczności, 
jakiejś emancypacji siły i sprawności. Wszyst-
ko odbywa się normalnie i to mi się podoba Fo
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Podniesienie fl agi państwowej na maszt
to dla żołnierzy moment szczególny

Uroczystego przeglądu oddziałów komandosów dokonał dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong
w asyście pełniącego obowiązki dowódcy jednostki ppłk. Sławomira Drumowicza
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– mówi Kazimierz Michalski, były komandos
1 Batalionu Szturmowego. 
– Specjalni to my jesteśmy na co dzień – do-
daje mjr Jakubowski. – A w czasie święta 
chcemy podsumować miniony rok. Cieszymy 
się, że minął on szczęśliwie, bez wypadków, 
nieszczęść, bo jesteśmy jednostką wykony-
wającą zadania o najwyższym stopniu ryzy-
ka w kraju i poza jego granicami. Tradycją 
stało się już to, że niestety w czasie święta 
jednostki, ale również podczas innych uro-
czystości nie możemy spotkać się wszyscy, 
gdyż przynajmniej jeden pododdział bojowy 
jest daleko poza granicami kraju. To jest też 
bardzo charakterystyczne dla naszej jednost-
ki – tłumaczy. 
W tym roku, kiedy w czasie święta żołnierze 
JWK stanęli do uroczystego apelu, w ich gro-
nie brakowało dwóch zespołów bojowych. 
– Niedawno XII zmiana wyjechała do Afga-
nistanu. Natomiast XI wróciła w dniu święta 
nad ranem i nie mogła stawić się na placu 
– wyjaśnia ks. ppłk Jerzy Suchecki. – Tu życie 
w jednostce płynie trochę inaczej. Żołnierze 
muszą być zgrani. Każdy ma swoje zadania. 
Właściwie ruch w jednostce nie ustaje. Cały 
czas coś się tutaj dzieje – opowiada.

Pracują na sukces

Do zadań Jednostki Wojskowej Komandosów 
należy prowadzenie szerokiego wachlarza 
operacji specjalnych w warunkach poko-
jowych, sytuacjach kryzysowych i w czasie 
wojny. 
– Słowo „specjalne” określa taki typ zadań, 
który nie jest realizowany przez jednostki 
konwencjonalne. W ich skład wchodzi roz-
poznanie, dywersja, likwidacja przeciwnika 
w głębi jego terytorium – tłumaczy mjr Jaku-
bowski. – Jednak trzeba to dopowiedzieć, że 
nie każdy żołnierz służący w tej jednostce jest 
typowym żołnierzem zespołu bojowego sek-
cji specjalnej. Żeby taki skomplikowany orga-
nizm, jakim jest jednostka specjalna, funkcjo-
nował, potrzebujemy specjalistów z różnych 
dziedzin. Są oni odpowiedzialni za to, żeby 
sekcja specjalna, tych sześciu ludzi, było wy-
posażonych we wszystko, co im trzeba. Tutaj 
wszyscy są ważni, począwszy od dowódcy 
jednostki, a skończywszy na żołnierzach w 
randze starszego szeregowego. Każdy z nich 
musi zadziałać bezbłędnie, by dane zadanie 
mogło zostać wykonane. Wobec tego czy 
każdy żołnierz jest „Rambo”? Nie. Powiem 
nawet tak: my tutaj takiego „Rambo” w ogó-
le nie potrzebujemy. Potrzebujemy za to spe-
cjalisty z dziedziny, która jest niezbędna, aby 
wykonać dane zadanie – podsumowuje.
Sukcesy w ramach kolejnych zmian Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, 
wysoka jakość szkoleń, uznanie sojuszników, 
honorowe odznaczenia, w tym wyróżnienie 
w 2011 roku jednego z dowódców Zespołu 
Bojowego „A” „Białego” przez prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
Baraca Obamę jednym z najważniejszych 
odznaczeń wojskowych: Meritorious Servi-
ce Medal, a także nadanie 27 marca 2012 
roku przez szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego Zespołowi Bojowemu „C” tytułu 
Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych, to 
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Komandosi byli w prawdziwie świątecznym nastroju

tylko niektóre osiągnięcia jed-
nostki. Dziś komandosi z Lu-
blińca z powodzeniem szkolą 
afgańskie siły bezpieczeństwa, 
przeprowadzają akcje likwi-
dacji baz i ośrodków szkoleń 
wykorzystywanych przez rebe-
liantów, konfiskowania i nisz-
czenia broni oraz materiałów 
wybuchowych, a także zatrzy-
mania osób poszukiwanych 
przez koalicję międzynarodo-
wą z tzw. listy JPEL (ang. Joint 
Prioritized Effect List). 
– Bardzo cenimy sobie współ-
pracę z komandosami z Lubliń-
ca – mówi jeden z zagranicz-
nych gości, który na co dzień 
służy w francuskiej jednostce 
specjalnej. -– Często ćwiczy-
my razem i wymieniamy się 
doświadczeniami. Oni są na-
prawdę dobrzy w tym, co ro-
bią. Mamy do nich ogromny 
szacunek. 
Komandosi muszą być sprawni 
fizycznie. Dlatego swój dzień 
zaczynają od wf-u. 
– Jednego dnia zaliczamy halę, 
drugiego dnia bieg – opowiada 
mjr Jakubowski. – Każdy z nas 
jest poddawany przynajmniej 
raz w miesiącu sprawdzianowi 
fizycznemu z jednej z dyscy-
plin, a raz w roku ze wszystkich dyscyplin, 
jakie towarzyszą siłom zbrojnym, z zachowa-
niem wymogów charakterystycznych dla jed-
nostek specjalnych. Zasadą jest też, że każdy 
z nas posiada tytuł skoczka lub ma za sobą 
skok ze spadochronem. Nawet psycholog czy 
ksiądz – mówi.

Służyć u najlepszych

Brawurowe akcje, pokonywanie długich dy-
stansów z niewiarygodnym obciążeniem, 
wykonywanie zadań nierzadko pod osłoną 
nocy w skrajnych warunkach klimatycznych 
wymaga odpowiednich ludzi. Dlatego, by zo-
stać członkiem sekcji specjalnej trzeba przejść 
nie tylko testy psychologiczne czy sprawdzian 
z wf-u, ale również selekcję.
– Selekcja związana jest z wysiłkiem psycho-
fizycznym i ma za zadanie sprawdzić, jak 
ludzie zachowują się w różnych sytuacjach – 
wyjaśnia „Biały”. – Nie jest może jakoś szcze-
gólnie skomplikowana, gdyż polega na tym, 
że pokonuje się każdego dnia dosyć długi 
odcinek w terenie z wyposażeniem. W cza-
sie tego marszu czy czasami biegu kandydaci 
poddawani są różnym innym sprawdzeniom, 
które pozwalają nam wyselekcjonować tych, 
którzy się nadają.
– Selekcja przede wszystkim ma weryfikować 
psychikę – mówi mjr Jakubowski. – To jest 
najważniejsze. Reszty my nauczymy. To tylko 
kwestia czasu, by swój organizm dotrenować 
do określonych wymogów biegu, wspinania 
po linie, wzmocnienia mięśni brzucha i nóg. 
Natomiast słaba psychika wyklucza. Dlatego 
w czasie selekcji robi się wszystko, aby prze-
konać kandydata do tego, by zrezygnował.

A jego rolą jest pamiętać, jaki sobie cel wy-
znaczył. W ten sposób sprawdzamy jego cha-
rakter. Jeśli jest słaby, to się podda. 
Oczywiście silna psychika musi iść w parze 
ze sprawnością fizyczną. Żołnierze sekcji spe-
cjalnej często pokonują długie trasy w peł-
nym uposażeniu, które łącznie potrafi ważyć 
70 kg., nie licząc kilku rodzajów broni. Dla-
tego, jeśli ktoś myśli o służbie w jednostce, 
warto, żeby swoje przygotowania rozpoczął 
już teraz. 
– Bardzo ważne jest to, by już w szkole podsta-
wowej, czy w liceum zainteresować się spor-
tem – radzi „Biały”. – Z roku na rok kandydaci, 
którzy trafiają do naszej jednostki są coraz 
mniej przygotowani fizycznie. Na pewno więc 
warto zadbać o własną sprawność fizyczną. 
No i oczywiście dobrze by było, gdyby taki 
młody człowiek, który myśli o tym, by trafić 
do jednostki specjalnej, zaczął się interesować 
tradycjami jednostek, które są w Polsce oraz 
zajrzał do odpowiedniej literatury fachowej. 
To mu pomoże na dalszym etapie – mówi.
Potem wystarczy już tylko wejść na stronę in-
ternetową jednostki, sprawdzić terminy kwa-
lifikacji i spróbować swoich sił z najlepszymi. 
Jak podkreślają żołnierze, choć praca koman-
dosa pełna jest wyrzeczeń, daje ogromną sa-
tysfakcję i jest prawdziwą życiową przygodą. 
– Kiedyś służyłem w innej jednostce, jednak 
tutaj są duże możliwości rozwoju – zwierza 
się jeden z żołnierzy. – Można pojechać na 
misje, skakać ze spadochronem, ma się do 
dyspozycji najlepszy sprzęt. Każdy ma jakiś 
cel i chodzi o to, żeby do niego dążyć. Ja 
chciałem służyć u najlepszych. 

Karolina Anna Kwaśniewska
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sja możliwe są tylko w Bożym świetle. Dlate-
go, gdy francuska nastolatka z XIX wieku do-
znała już łaski nawrócenia, potrafiła pokornie 
wyznać: – „Urodziłam się z żywą wyobraźnią, 
powierzchowną umysłowością, porywczym
i leniwym charakterem… w niczym nie umia-
łam zachować umiaru” – napisała o sobie po 
latach Paulina Maria Jaricot.
Czy ktoś zna nas lepiej niż sam Bóg, który wy-
biera klucz do zamkniętego ludzkiego serca 
w najlepszym momencie życia, a w dodatku 
pasujący idealnie? Czy ktoś zna skuteczniejszą 
Pośredniczkę łaski nawrócenia niż Maryja?
Ten motylek, skaczący z kwiatka na kwiatek, 
siedemnastoletnia Paulina, córka bogatego 
producenta jedwabiu z Lyonu, spotyka w swo-
im młodym życiu jezuitę o. J. Würtza. Jego 
kazanie o próżności do tego stopnia za-
niepokoiło sumienie Pauliny, że poszła do 
zakrystii: – Cóż to jest próżność, ojcze? – 
zapytała… Czasem jedno spojrzenie, bez 
zbytecznych słów potrafi przeorać sumienie 
człowieka tak, że zacznie w nim kiełkować 

Dobra Nowina. To się właśnie przydarzyło 
siedemnastoletniej Paulinie. Takie właśnie 
spojrzenie zakonnika skierowało kroki mło-
dej dziewczyny w stronę konfesjonału…
Boże Narodzenie 1816 roku – to data jej du-
chowego przebudzenia i radykalnej zmiany 
w stylu życia. W kaplicy na wzgórzu Fourvie-
re, przed obliczem Czarnej Madonny, Paulina 
składa ślub czystości.
Piękne stroje zamienia na skromną odzież, jaką 
noszą robotnice zatrudnione w fabryce ojca. 
Ewangelizuje z zapałem w tym środowisku. 
Wspomaga chorych i ubogich, opuszczone 
dzieci. – „Postawiłam wszystko na jedną kar-
tę, bo gdybym tego nie robiła, niczego bym 
nie osiągnęła. Żeby utrzymać się w tym po-
stanowieniu, nie mogłam stosować półśrod-
ków” – pisała. Jakże ten radykalizm jest bliski 
wrażliwości młodych ludzi, którzy tak dobrze 
wychwytują wszelką letniość, rozmydlanie
i „ściemnianie”. „Najważniejsze to głosić 
Chrystusa” – ewangelizacyjne credo Pauliny 
to przecież wciąż aktualny motyw główny 
każdej ewangelizacji, łączenie z tą, do której 
papież Benedykt XVI przywiązuje taką wagę 
w „Roku Wiary”. Tak jak zagrożona antyka-
tolickim ateizmem XIX wieczna Francja, tak 
świat XXI wieku, który usuwa krzyż sprzed 
oczu, serca, refleksji egzystencjalnej, zabi-
ja bezbronnych, chorych i nienarodzonych, 
woła o miłość Chrystusa. Tylko ta jest większa 
niż najgorszy ludzki grzech, który przemienia 
człowieka, Boże stworzenie – w bezwzględną 
bestię o skamieniałym sercu. 
Błogosławiony Jan Paweł II mówił o Paulinie 
Jaricot: „W obliczu potrzeb duchowych na-
szych czasów wszyscy chrześcijanie są powo-
łani do rzeczywistego zaangażowania się na 
rzecz Królestwa Bożego z tym zapałem, jaki 
od początku ożywiał dziewczynę Paulinę Jari-
cot – promotorkę Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 
Jej świetlany przykład dodaje odwagi Kościo-
łowi w szerzeniu z coraz większym zaangażo-
waniem orędzia Chrystusa w świecie”.

Uratować świat

Dobrze wiedziała, że świat, który żyje bez 
Boga, zginie. Nie ustawała więc w modli-
twie, by iść za wskazaniami, które Duch św. 
wskazywał jej jako nowe wyzwania. Miała 
po ojcu talenty organizacyjne, więc je wy-
korzystywała w dziele ewangelizacji. Pomoc 
misjonarzom uznała za priorytet. 
– „Szukałam pomocy u Boga. (…) Dana mi 
została jasna wizja tego planu”: dziesięć 
osób, z których każda znajduje następną 
dziesiątkę, i tak dalej – 1 sou (przysłowiowa 
złotówka) tygodniowo od jednej osoby”. 
Tak powstaje struktura Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary, późniejszego Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary.
I tu spotykają ją pierwsze upokorzenia. Dzie-
ło rośnie, ale jego twórczyni zostaje zmar-

Niech żyje bal?...

Brylowała na ówczesnych salonach. Wzbu-
dzała zachwyt w męskich oczach. Urodziwa, 
modna szesnastolatka zadawała szyku pary-
skimi strojami na balach w Lyonie. „Lubiła 
imprezować” – tak podsumowaliby krótko 
jej dzisiejsi rówieśnicy. Przechwalała się na-
wet – jak to wśród nastolatek bywa, że co 
miesiąc potrafi zawrócić w głowie nowemu 
adoratorowi. – „Mówią mi, że jestem piękna. 
Trzeba byłoby być martwą lub chorą, aby nie 
doznawać wszystkich pochlebstw” – mówi-
ła. Nic nowego… 
Jak łatwo zagubiona młodzież łyka pochleb-
stwa, które nigdy nie są bezinteresowne. Nie 
odróżnia bowiem pochlebstw od dobrego 
słowa, które nie zawsze jest tak samoprzylep-
ne i słodkie, ale za to pochodzi od osób, które 
bezinteresownie troszczą się o szczęście mło-
dych ludzi. Miłość prawdziwa nigdy nie jest 
przesłodzona, ale zawsze bezinteresowna. 
Głębsze poznanie siebie, uczciwa autoreflek-

Umierała 150. lat temu, 9 stycznia 1862 r., w całkowitym opuszczeniu i zapomnieniu. 
„Maryjo, moja Matko! Cała jestem Twoja!” – to jej ostatnie słowa. Słowa całkowi-
tego zawierzenia Maryi, tak nam dobrze znane z dewizy pontyfikatu Jana Pawła II.
Choć był czas, że o modlitwę prosili ją święci (m.in. Jan Maria Vianney), biskupi, 
kardynałowie, przełożeni zakonni. Ale tak jak ewangeliczne ziarno, które wpadło 
w glebę i obumarło, dzieła je życia owocują dziś coraz obficiej. I choć prześmiewcy 
uczynili z kółek różańcowych ulubiony motyw tanich żartów, to przecież „armia 
dobrych mocy”, która tworzy „Żywy Różaniec”, oplata świat modlitwą, której moc 
duchową i ratunkową odkrywają nawet wczorajsi prześmiewcy. W Internecie coraz 
więcej młodych ludzi tworzy grupy modlitewne zjednoczone modlitwą różańcową 
w przeróżnych życiowych i wspólnotowych intencjach. Czy może to jeszcze kogoś 
dziwić? A jednak… to zdziwienie, może stać się początkiem zdrowej autoreflek-
sji. Bo to przecież żywotna dynamika Bożych dzieł, budowanych bez półśrodków.
– „Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać, kazały 
mi pragnąć także działania na Jego chwałę. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do 
chwały Kościoła” – wyznała Sługa Boża Paulina Jaricot.

O Paulinie Jaricot, która oplotła różańcem świat…  O Paulinie Jaricot, która oplotła różańcem świat…  

Dzieło bez półśrodkówDzieło bez półśrodków
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List z wojska (JW. 4413 Bartoszyce),
wysłany przez kleryka-żołnierza Jerzego Popiełuszkę
do Ojca duchownego seminarium warszawskiego ks. Czesława Miętka

ginalizowana. Nie zaproszono jej nawet na 
zebranie założycielskie. Zapada na zdrowiu. 
Ale i to doświadczenie odczytuje w Bożym 
świetle: „Bóg poprzez dolegliwości fizycz-
ne chce położyć kamień na tym grobowcu, 
jakby zabezpieczając w ten sposób zreduko-
wanie mojej woli do Jego”. O. Würtz zaleca 
jej odosobnienie. Te trzy lata swego rodzaju 
„pustyni” zaowocują doświadczeniem wiel-
kiej siły modlitwy w jej życiu: „Gdybym nie 
została odsunięta od tej działalności (…), 
nigdy bym nie zrozumiała siły i potrzeby mo-
dlitwy”.
Oddanie Matce Bożej sprawia, że odkry-
wa duchową moc modlitwy różańcowej, 
która w ówczesnej Francji została już nie-
co zaniedbana. Z natchnienia Ducha Świę-
tego rodzi się myśl nieustannej modlitwy 
różańcowej – powstaje dzieło „Żywego 
Różańca”. Paulina Jaricot ma wówczas 27 
lat. Róże różańcowe złożone są z piętnastu 
osób, z których każda zobowiązana jest do 
codziennego rozważenia jednej dziesiątki 
różańca. „Podczas gdy ktoś zobowiązany 
do uczczenia tajemnicy Wcielenia Syna Bo-
żego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, 
za którego modli się cała piętnastka, ktoś 
inny, komu przypada rozmyślanie nad mi-
sterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego 
samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze 
inny – o ducha pokuty (…). I tak wszyscy 
członkowie, mając udział w dziele nawra-
cania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego 
powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedno-
ści tajemnic daje różańcowi szczególną moc
w nawracaniu grzeszników” – wykłada 

Paulina ideę świadomej odpowiedzialności 
chrześcijan za zbawienie świata.
„Żywy Różaniec” już w 1862 r. w samej Fran-
cji liczy ponad dwa miliony członków. Ro-
dzina różańcowa wspiera modlitwą i ofiarą 
również misje na świecie. Są świadomymi 
swojego miejsca w świecie chrześcijanami, 
którzy doceniają również znaczenie formacyj-
ne wydawnictw i prasy katolickiej, które roz-
prowadzają. 
„Stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze 
wszystkimi ludźmi świata” – pisze założyciel-
ka o członkach w Szwajcarii, Austrii, we Wło-
szech, Anglii, Ameryce, a nawet w Indiach.

Siła złego na jedną?

„Wydaje mi się, że zło, które przeżera społe-
czeństwo, należy obnażyć i coś mi nakazuje 
szukać środków, aby temu złu zaradzić”, za-
pisuje w swoich licznych pismach i listach. 
Niczym za linę ratunkową chwyta za różaniec 
we wspólnocie rodziny różańcowej. Obnaża-
nie zła, czyli nazywanie go po imieniu, nigdy 
nie zostaje bez odpowiedzi sług ciemności.
„Dlaczego uczynili jej tyle złego?” – zapyta 
po stu latach od jej śmierci papież Jan XXIII, 
który ogłosił Paulinę Jaricot Sługą Bożą. 
Zdradzili ją nawet najbliżsi współpracownicy 
z Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papież Leon 
XIII nie zawaha się nazwać „haniebną zdra-
dą” sytuację, która doprowadziła ją do utraty 
całego majątku. Przeznaczyła go bowiem na 
wielkie dzieło ratowania ludzi zagrożonych 
społecznie – duży kompleks przemysłowy na 
terenach bogatych w rudę miedzi. Znalazła 

w tym dziele wsparcie wielkich ludzi Kościo-
ła. m.in.: Proboszcza z Ars, Jana Marii Vian-
ney’a, kard. Newmana czy papieża Piusa IX 
(wszyscy wyniesieni na ołtarze).
Oszczercy nie oszczędzili jej nawet zniesła-
wienia; przypisując kłamliwie nieuczciwość
i oszustwa.
Ostatnie lata życia spędza w skrajnej nędzy. 
Heroizm świętości Pauliny Jaricot swoje 
apogeum osiąga w modlitwie za prześla-
dowców: „Mój Boże, wybacz im i obdarz ich 
błogosławieństwem na miarę cierpień, jakie 
mi zadają”. „Ci, którzy są mi nieprzychylni, 
sądzą, że dobrze czynią, dlatego nie obra-
żają Ciebie, Panie”. „Jeżeli moje krzywdy są 
jakimikolwiek zasługami, to niech oni będą 
pierwszymi, którzy zbiorą tego owoce na 
swoje zbawienie, jak również szczęście do-
czesne”.
Gdy umarła – w jej rzeczach osobistych zna-
leziono karteczkę: „Kochałam Jezusa Chry-
stusa ponad wszystko na ziemi i z miłości 
ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam 
wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub 
cierpieniem”.

* * *
Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia za życie
i dzieła Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założyciel-
ki Żywego Różańca, był obchodzony 25 paź-
dziernika br. W tym roku mija 150. rocznica 
jej śmierci. Papież Jan XXIII ogłosił ją Sługą 
Bożą 25 lutego 1963 r.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ostatnio zaszły pewne fakty, które pozostaną mi w pamięci, 

które zanotowałem. Pierwszy z nich to sprawa różańca woj-

skowego. Różaniec ten, jak się okazało, był tylko pretekstem. 

Zaczęło się od tego, że dowódca plutonu kazał mi zdjąć z palca 

różaniec na zajęciach przed całym plutonem.

Odmówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu. A za to grozi pro-

kurator. Gdybym zdjął wyglądałoby to na ustępstwo. Sam fakt 

zdjęcia to niby nic takiego, ale ja zawsze patrzę głębiej. Wtedy 

tenże dowódca rozkazał mi, żebym poszedł z nim do wyższych 

władz, a swemu pomocnikowi rozkazał, aby na 20.00 przypro-

wadził mnie na rozmowę służbową. Ponieważ nie było wyższych 

władz, rozmawiał ze mną sam. Straszył prokuratorem. Wyśmie-

wał: „Co, bojownik za wiarę”. Albo wszystko, albo nic. 

O 17.45 w pełnym umundurowaniu jak do ZOK-u stawiłem 

się na podoficerce. Tam sprawdzian trwał do 20.00 z przerwą 

na kolację. O 20.00 zaprowadzono mnie do dowódcy pluto-

nu. Tam się zaczęło. Najpierw spisał moje dane. Potem kazał 

mi zdjąć buty, wyciągnąć sznurówki i rozwinąć onuce. Stałem 

więc przed nim boso. Oczywiście cały czas na baczność.

Stałem jak skazaniec. Zaczął się wyżywać. Stosował różne me-

tody. Starał się mnie ośmieszyć. Poniżyć przed kolegami, to 

znowu zaskoczyć możliwością urlopów i przepustek.

Na boso stałem przez godzinę (60 minut). Nogi zmarzły, zsinia-

ły, więc o 21.20 kazali mi buty założyć. Na chwilę wyszedł z Sali 

i poszedł do chłopaków (moich kolegów z plutonu). Przyszedł 

do mnie z pocieszającą wiadomością: „Tam, w sali w twojej in-

tencji się modlą”. Rzeczywiście, chłopaki wspólnie odmawiali 

różaniec.

Ja zbywałem go raczej milczeniem, odmawiając modlitwy

w myśli i ofiarując cierpienia powodowane przygniatającym 

ciężarem plecaka, maski, broni i hełmu Bogu jako przebłaga-

nie za grzechy. Boże, jak się lekko cierpi dla Chrystusa.

Jak powiedziałem, różaniec był tylko pretekstem do tego, żeby 

się ze mną spotkać w formie służbowej, bo normalnie to już 

byłem na rozmowach. O różańcu wspomniał mi tylko pod ko-

niec rozmowy. A tak cały czas mówił o różnych rzeczach, że 

przedtem miałem autorytet na sali, a teraz jestem narzędziem 

w ręku innych, tchórzy, którzy sami się boją narażać. Oczy-

wiście zmyślona. Chęć pokłócenia z kolegami. Ale na takich 

chwytach się znamy.

O 22.20 przyszedł polityczny (politruk) kazał mi zdjąć różaniec 

przy nim. A niby z jakiej racji? Nie zdjąłem, bo przecież nikomu 

nie przeszkadzał, a nie będę zdejmował dlatego, że ktoś nie 

może na to patrzeć. Zwolnił mnie o 23.00.
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Warto wiedzieć, by wierzyć – Sobór Watykański IIWarto wiedzieć, by wierzyć – Sobór Watykański II

Powszechny. Miał to być sobór duszpaster-
ski, podejmujący wysiłek uwspółcześnienia 
Kościoła, zajmujący stanowisko wobec wy-
zwań i oczekiwań współczesnego świata 
– ten wysiłek odnowy Kościoła określono 
terminem: aggiornamento. Sobór miał też 
podjąć wysiłek na rzecz jedności chrześcijan; 
zaproszono nań, w charakterze obserwato-
rów, przedstawiciele Kościołów niekatolic-
kich. Ważnym wydarzeniem w toku obrad 
soborowych stało się odwołanie ekskomuni-
ki (5 XII 1965 r.), którą w 1054 roku obłożyli 
się nawzajem reprezentanci Biskupa Rzymu
i Patriarchy Konstantynopolu. 
Powołano 10 komisji, które zajęły się przy-
gotowaniem kilkudziesięciu projektów te-
matycznych, nad którymi mieli obradować 
biskupi z całego świata; w chwil otwarcie 
soboru prawem głosu dysponowało 2778 
ojców soborowych, pośród nich 80 kardyna-
łów i 7 patriarchów. Oczekiwano, że w toku 
obrad soborowych da się odczuć ożywcze 
tchnienie Ducha Świętego.
3 czerwca 1963 r. zmarł papież Jan XXIII, 
jego następcą został arcybiskup Mediolanu 
kardynał Giovanni Battista Montini, któ-
ry obrał imię Paweł VI i podjął soborowe 
dzieło swego poprzednika. Miały miejsce 
cztery sesje soborowe, trwające każdego 
roku od września do grudnia. Oficjalne za-
kończenie Soboru Watykańskiego II nastą-
piło 8 grudnia 1965 roku, w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. 
Najistotniejsze osiągnięcia Soboru Waty-
kańskiego II, który miał miejsce w czasie, 
kiedy świat „lansował idee materializmu, la-
icyzmu, zapominał o Bogu” (Benedykt XVI) 
to – wspomniane już aggiornamento – go-
towość do podjęcia dialogu ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, mającego na celu lepsze 
urządzenie świata, obronę godności ludz-
kiej, potwierdzenie prawa do wolności reli-
gijnej; rozpoczęcie dialogu ekumenicznego
z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, tak-
że głęboka reforma liturgii – wprowadzenie 
języków narodowych i nowa formuła Mszy 
św., ustalenie relacji między osobami konse-
krowanymi a świeckimi w Kościele.

Dokumenty Soborowe

Pierwszym owocem działania Ducha święte-
go, który pojawił się jeszcze w czasie trwania 
Soboru, było wspólne wypracowanie 16 do-

Czym jest sobór? 

Sobór Powszechny (Concilium Oecumeni-
cum) oznacza zgromadzenie biskupów całe-
go Kościoła zwołane przez papieża i obradu-
jące pod jego przewodnictwem.
Instytucja soboru nawiązuje do wspólnego 
spotkania Apostołów w Jerozolimie w roku 
50. Obrady soboru dotyczą ważnych zagad-
nień Kościoła: spraw doktryny wiary, moral-
ności, praw kościelnych.
Sobory czerpią swą nazwę od miast, w któ-
rych się odbywały. Stąd przydatność przy-
wołanej na początku tego tekstu wyliczanki. 
Pierwszy Sobór Powszechny miał miejsce
w Nicei w 325 roku. Inne miasta w których 
się odbywały to: Konstantynopol, Efez, 
Chalcedon, Rzym-Lateran, Lyon, Vienne, 
Konstancja, Bazylea-Ferrara, Florencja, Try-
dent i Rzym-Watykan. W sumie miało miej-
sce 21 soborów powszechnych (najwięcej 
na Lateranie, aż pięć). Największy wpływ 
na współczesny kształt Kościoła miały So-
bory: Trydencki (1545–1563) i Watykański II
(1962–1965). Właśnie z tym ostatnim ści-
śle związany jest przeżywany przez nas Rok 
Wiary. 11 października minęło pięćdziesiąt 
lat od jego inauguracji w Bazylice Świętego 
Piotra w Rzymie. 

Sobór Watykański II

Sobór naznaczył moje życie. Do dziś na samo 
brzmienie słowa „Sobór” mocniej bije we 
mnie serce i czuję się zobowiązany, by bar-
dziej skutecznie przeżywać swoją wiarę – po-
wiedział niedawno kard. Gianfranco Ravasi, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, 
który w momencie inauguracji soborowych 
obrad rozpoczynał w Rzymie studia. To jed-
no z licznych świadectw potwierdzających 
historyczne i eklezjalne znaczenie Soboru 
Watykańskiego II. Zarówno wtedy, kiedy się 
odbywał (1962–1965), jak i dzisiaj, uważany 
jest za największe wydarzenie w dziejach Ko-
ścioła katolickiego w XX wieku.
Po śmierci papieża Piusa XII (9 X 1958 r.) na 
Stolicę Piotrową wybrano patriarchę Wene-
cji kardynała Angela Giuseppe Roncalliego, 
który, jak powszechnie sądzono, miał być 
„papieżem przejściowym” – w chwili wybo-
ru liczył 77 lat. Nowy papież, który przyjął 
imię Jan XXIII, po kilku tygodniach swego 
pontyfikatu (25 I 1959 r.) ogłosił, ku ogólne-
mu zaskoczeniu, że zamierza zwołać Sobór 

kumentów końcowych. Cztery najważniejsze 
to Konstytucje: 
•  Konstytucja duszpasterska o Kościele w 

świecie współczesnym Gaudium et spes. 
Zawiera szeroko rozumiane nauczanie 
społeczne Kościoła oraz podejmuje temat 
powołania oraz roli człowieka i Kościoła
w świecie współczesnym.

•  Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 
Bożym Dei Verbum. Zawiera wykładnię 
Kościoła na temat Pisma Świętego i jego 
znaczenia także poza liturgią,

•  Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lu-
men gentium. Definiuje naturę i misję Ko-
ścioła oraz określa rolę papieża, kolegium 
biskupów oraz laikatu,

•  Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanc-
tum concilium poświęcona szeroko rozu-
mianej odnowę liturgii Kościoła, by wierni 
uczestniczyli w niej w sposób pełny, czyn-
ny i świadomy, sprawując ją w językach 
ojczystych.

Dokumenty niższej rangi, niż Konstytucje 
choć bardzo ważne to Dekrety, których po-
wstało dziewięć. Dekret Unitatis redintegra-
tio - poruszający temat relacji ekumenicznych 
z kościołami chrześcijańskimi; Inter mirifica – 
poświęcony środkom społecznego przekazu 
i ich roli w głoszeniu Dobrej Nowiny. Pozo-
stałe dekrety odnoszą się między innymi do 
odnowy życia zakonnego – Perfectae carita-
tis, formacji kapłańskiej – Opatatam Totius, 
apostolstwa świeckich i stowarzyszeń – Apo-
stolicam actuositatem, działalności misyjnej 
Kościoła – Ad gentes divinitus, o pasterskich 
zadaniach biskupów – Christus dominus, 
Presbyterorum ordinis – o życiu i posłudze 
kapłanów oraz Orientalium ecclesiarum
o Kościołach wschodnich katolickich.
Trzecią grupę dokumentów stanowią trzy 
Deklaracje: Dignitatis humane – o wolno-
ści religijnej, Gravissimum educationis –
o wychowaniu chrześcijańskim i roli szkół 
katolickich i ostatnia deklaracja o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich No-
stra aetate.

Soborowy przyczynek Polaków

Sobór Watykański II odbywał się w czasie, 
kiedy za żelazną kurtyną w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej panował system ko-
munistyczny. Udział biskupów polskich w so-
borze był znaczący, choć liczba polskich oj-
cow soborowych była z powodów politycz-
nych ograniczona, w pierwszej sesji soboru 
brało udział dwudziestu polskich hierar-
chów, czyli tylko jedna trzecia ówczesnego 
Episkopatu Polski; w kolejnych sesjach było 
ich jeszcze mniej. Biskupi polscy wielokrotnie 
zabierali głos podczas dyskusji soborowych, 
ze szczególną uwagą słuchano kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, abp. Bolesława Kominka
z Wrocławia, także młodego arcybiskupa 
krakowskiego Karola Wojtyłę, który najbar-
dziej zaangażował się w tworzenie Konsty-
tucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes. 

Ni-Ko-Ef-Cha-Ko-Ko-Ni-Ko  La-La-La-La-Li-Li
Vien-Kon-Flo-La                  Try-Wa-Wa

Powyższy ciąg sylab w formie wiersza mnemotycznego to nie 
żaden tajemny kod, lecz pierwsze litery nazw kolejnych Sobo-
rów Kościoła Powszechnego. Taką metodę szybkiego nauczania 
stosował wobec swoich studentów śp. ks. prof. Ludwik Królik, 
podczas wykładów z historii Kościoła w Wyższym Metropolital-
nym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wystarczyło na-

uczyć się tego wierszyka i wiedzieć co oznaczają poszczególne skróty, aby student 
mógł płynnie wymienić nazwy wszystkich soborów, które miały miejsce w ciągu 
dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. 
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Prymas Kardynał 
Stefan Wyszyński 
– który wyświęcił 
Jerzego Popiełuszkę 
na kapłana Chrystu-

sowego – nauczał, że naród rodzi się 
pod sercem i na kolanach matek. Opo-
wieść Mileny Kindziuk „Matka Święte-
go” mówi o tym, jak świętość Matki 
zrodziła świętego Kapłana. Męczenni-
ka, który oddał życie za wiarę. Ksiądz 
Jerzy kochał swoją ojczyznę, zjednoczo-
ną z krzyżem Chrystusa, bo wiedział, że 
tylko wiara ocali czyli zbawi Polskę.

„Nazywam się Marianna Popiełuszko, jestem 
matką Sługi Bożego Jerzego Popiełuszki” – 
to pierwsze słowa tej niezwykłej książki Mi-
leny Kindziuk, wydanej przez „Znak”. Słowa 
z procesu beatyfikacyjnego syna. Publikacja 
nie jest formą wywiadu rzeki, lecz esen-
cją kilkuset godzin rozmów autorki o życiu 
matki i życiu jej syna. – Matka zawsze może 
dużo powiedzieć o swoim synu, zauważył 
red. Krzysztof Ziemiec, który prowadził pre-
zentację ksiązki. – Pomysł napisania książki
o matce ks. Jerzego, mówiła Milena Kin-
dziuk, zrodził się, gdy pisałam biografię 
księdza Popiełuszki. Wtedy po raz pierwszy 
spotkałam mamę w Okopach. Pamiętam, 
jak przelewała mleko, gdy się zjawiłam, ale 
natychmiast na stole pojawiła się herbata
i ciasto domowego wypieku. Ujęła mnie swo-
ją gościnnością i otwartością… Potem było 
wiele innych spotkań, już w Warszawie. Pani 
Marianna Popiełuszko bywa bowiem w sto-
licy kilka razy do roku na grobie syna; m.in.
na imieniny, 23 kwietnia i 19 października. 
– Po każdym takim spotkaniu starałam się 
zapamiętać każde jej słowo, i już po drodze,
w autobusie notowałam. Wiedziałam, że to 
kobieta wyjątkowa, obdarzona wielką życio-
wą mądrością. Rodzice Marianny wiedzieli, 
że silna wiara to najlepszy posag, jaki mogą 
jej ofiarować. Jako motto swej książki, au-
torka wybrała piękne, proste i jakże głębo-
kie słowa Marianny Popiełuszko, będące jej 

O kobiecie dzielnej
– Mariannie Popiełuszko

receptą na szczęście: „Kochać ludzi, kochać 
Boga – to do nieba prosta droga. Kochaj 
sercem i czynami, będziesz w niebie z anio-
łami!” 
Ksiądz Jerzy urodził się 14 września, w świę-
to Podwyższenia Krzyża. Mały Alek od 
dziecka lubił się modlić, ustawiał na krze-
śle ołtarzyki z kwiatkami. Codziennie przed 
pójściem do szkoły szedł przez las 5 km do 
kościoła w Suchowoli, by służyć do Mszy 
św. jako ministrant. I tak było do matury. 
Wspomina lata dzieciństwa swojego syna. 
Był kapłanem, który wielką wagę w swoich 
kazaniach przywiązywał do mówienia praw-
dy. A Marianna Popiełuszko zawsze powta-
rzała swoim dzieciom, że nie wolno kła-
mać, że trzeba być uczciwym, że nie wolno 
kraść nawet owocu z sąsiedniego ogrodu. 
Modlitwa przenikała każdą czynność dnia 
powszedniego; w polu śpiewała Godzinki, 
w domu wspólny różaniec, w maju Litania 
Loretańska przy kapliczce. Jak każda matka 
bała się o swoje dziecko. Gdy Alek (potem 
imię zmienił na Jerzy) szedł zimą przez las, 
grasowały tam wilki. – Poradziłam mu wte-
dy, wspomina mama, by kamieniem tłukł
o kamień, żeby się spłoszyły. No i oczywiście 
cały czas ochraniała modlitwą. Książka Mi-
leny Kindziuk bardzo wyraźnie pokazuje, jak 
owoce religijnego wychowania dzieci rzutu-
ją na dalsze życie człowieka.
Gdy się przyjeżdża do Okopów, opowiadała 
Katarzyna Soborak, notariusz w procesie be-
atyfikacyjnym ks. Popiełuszki, widzi się mamę 
z różańcem w ręku, wokół portrety księdza 
Jerzego i oczywiście Pana Jezusa i Matki Bo-
żej. Często ludzie się jej zwierzają: jest mi 
bardzo ciężko… wtedy słyszą: kogo Pan Bóg 
kocha, tego doświadcza. Albo: mam sprawę, 
boję się, jak to się wszystko potoczy. Wtedy 
mama radzi: pomódl się do księdza Jerzego, 
on ci na pewno pomoże.
Marianna Popiełuszko mimo swoich 92 lat 
recytuje z pamięci wiersze, śpiewa pieśni 
patriotyczne. Bo tak jak syn ma w sercu 
wielkie umiłowanie ojczyzny. Msze św. za 
ojczyznę to przecież była jego służba lu-

dziom pogardzanym, upokorzonym przez 
władzę. Milena Kindziuk cytuje w swojej 
książce słowa Marianny Popiełuszko, które 
są dowodem jej wielkiej dojrzałości macie-
rzyńskiej: „Nikt nie ma dziecka dla siebie; 
dziecko jest po to, aby poszło w świat
i spełniło wolę Bożą”. Marianna Popiełusz-
ko przyszła po śmierci syna do Księdza Pry-
masa i powiedziała: „Oddałam go Kościoło-
wi i nie zabiorę go Kościołowi”, wyrażając 
w ten sposób zgodę na pochowanie go
w Warszawie, a nie w rodzinnych Okopach. 
Na tę drugą możliwość zresztą presję wy-
wierała SB. – Pani Marianna ma wiarę tak 
głęboką, że może zadziwić niejednego teo-
loga, podkreśla Milena Kindziuk. Niedawno 
w Warszawie, gdy odbierała relikwie syna
w pięknym relikwiarzu, ktoś z boku sko-
mentował: „Ojej, to musi być straszne; mat-
ka zabiera do domu szczątki zamordowa-
nego syna”. Pani Marianna spojrzała w tę
stronę: „Straszne?! Straszne to było, jak 
go porwali i zabili. A teraz to jest radosne; 
przecież trzeba rozumieć, po co relikwie są 
potrzebne”. Ta odpowiedź mówi wszystko. 
Autorka książki „Matka Świętego” Milena 
Kindziuk powiedziała m.in., że przesłaniem 
jej pracy była przede wszystkim akcepta-
cja życia, jakie zostało człowiekowi dane. 
Marianna Popiełuszko mówi: „Mam pokój
w sercu, bo akceptuję życie, jakie mam”. 
Zafascynowała mnie dojrzała miłość matki, 
mówiła dalej autorka, która potrafi oddać 
dziecko, gdy jest gotowe pójść dalej oraz Jej  
wiara, która przenika życie. Ona sama i cała 
rodzina Popiełuszków doświadczyła tak wie-
lu cierpień. Brat Józef, zapytany, czy przed 
śmiercią brata i po jego śmierci doświadczył 
szykan ze strony władzy, odpowiada krótko: 
„Cały czas”.
A Matka Świętego mówi: „Moje życie było 
dobre. – Mamo, jak to dobre? Trudne! – opo-
nuje autorka książki.
– A, co ty – odpowiada Marianna Popiełusz-
ko – bez krzyża do nieba chciałabyś się do-
stać?!..”

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Podczas obrad soborowych biskupi polscy 
zredagowali 56 listów skierowanych do róż-
nych Konferencji Episkopatów, informują-
cych i zapraszających na obchody Milenium 
Chrztu Polski w 1966 roku. Jednym z nich 
był sygnowany w dniu 18 listopada 1965 r. 
w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim 
w Rzymie (zatrzymywał się w nim abp Ka-
rol Wojtyła) list skierowany do biskupów 
niemieckich, zawierający słynną frazę: „Prze-
baczamy i prosimy o wybaczenie”, która 
wówczas wywołała wiele polemik i ataków. 
W perspektywie lat, które minęły, widać wy-
raźnie, że list ten utorował drogę do norma-
lizacji stosunków polsko-niemieckich. 

Recepcja soborowego nauczania

W perspektywie rozpoczynającego się Roku 
Wiary Kościół po raz kolejny pragnie spoj-
rzeć na owoce Soboru Watykańskiego II. Oj-
ciec Święty Benedykt XVI 11 października br. 
podczas Mszy św. odprawionej w 50 roczni-
cę Soboru Watykańskiego II i inaugurującej 
Rok Wiary zachęcał do lektury pism soboro-
wych, w których odnaleźć można wciąż ak-
tualne, inspirujące, spojrzenie na problemy 
współczesnego świata: „Odniesienie się do 
dokumentów chroni przed skrajnościami 
anachronicznych nostalgii i gonienia do 
przodu, i pozwala na uchwycenie nowości 

w ciągłości”. Przypominał, że Sobór wciąż 
pozostaje „niezawodną busolą”, jest „pięk-
nym, freskiem namalowanym pod kierun-
kiem Ducha Świętego”, że jego nauczanie 
stanowi wciąż donośnie rozbrzmiewające 
wezwanie, aby „zajaśniała prawda i piękno 
wiary w naszym dniu dzisiejszym”.
Wracajmy do dziedzictwa Soboru Watykań-
skiego II, do jego dokumentów, aby „odnaj-
dywać w nich autentycznego ducha wiary” 
i pragnienie rozniecenia „w całym Kościele 
tego pozytywnego napięcia, tego pragnie-
nia, aby głosić ponownie Chrystusa współ-
czesnemu człowiekowi”. 

Ks. mjr Paweł Piontek
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Tabernakulum, ambona…Tabernakulum, ambona…

w ścianie zewnętrznej świątyni drążono 
otwór – oculus w kształcie trójkąta lub list-
ka koniczyny, przez który padało światło na 
umieszczone w niszy Święte Postaci; można 
było Je oglądać bez wchodzenia do kościo-
ła. Istniało przekonanie, że dzięki oculusowi 
również zmarli spoczywający wokół kościoła 
mogli widzieć i kontemplować Ciało Chry-
stusa umieszczone w armarium. Aby ułatwić 
adorację osobom przebywający w świątyni, 
drzwiczki prowadzące do niszy zaczęto za-
stępować ażurową kratą. 
Z tabernakulum ściennego rozwinęła się
w XIV wiek, oddzielona od muru, wolno sto-
jąca konstrukcja, zwana domem Sakramentu. 
Niekiedy przybierała formę strzelistej wieży.
Sobór Trydencki zachęcał do lokalizowania 
tabernakulum na ołtarzu, w formie mniej 
lub bardziej rozbudowanego cyborium – na-
czynia służącego do przechowywania Ho-
stii. Ten zwyczaj szybko się upowszechnił, 
a tabernakulum i jego najbliższe otoczenie, 
szczególnie w dobie baroku, nadano zróżni-
cowane, rozbudowane, bogate artystyczne 
formy. Od tamtego czasu począł się rów-
nież upowszechniać zwyczaj umieszczania 
Ciała Chrystusa w bocznych, specjalnie do 
tego przeznaczonych kaplicach, określanych 
mianem kaplic Najświętszego Sakramentu.
W instrukcjach posoborowych Stolicy Apo-
stolskiej powtarzających dotychczasowe 
przepisy o przechowywaniu Sanctissimum 
znalazło się postanowienie, aby na ołtarzu, na 
którym odprawia się Mszę św., nie było od jej 
początku Świętych Postaci przechowywanych 
w tabernakulum. Powinny się ujawnić dopie-
ro podczas Mszy św. w czasie konsekracji.
Święta liturgia ofiaruje nam jeszcze jeden nie-
zwykły dar – Słowa Bożego. To Słowo ma nas 
uświęcać. Uobecniania słowa proroków i apo-
stołów, a nade wszystko święte słowa Chry-
stusa, który mówi do nas: wtedy i teraz. Prze-
powiadanie Słowa Bożego jest związane w 
sposób organiczny z misterium Mszy św. „We 
wnętrzu kościoła winno się znajdować miejsce 
podwyższone stale, dogodne i okazałe, odpo-
wiadające godności słowa Bożego. Powinno 
jasno przypominać wiernym, że we Mszy św. 
zostaje przygotowany tak stół słowa Bożego, 
jak i stół Ciała Chrystusowego” – postanawia 
ogłoszone w 1981 roku Ordo lectionum.
W dziejach liturgii miejsce to przybierało róż-
ną formę (także nazwę: ambona, kazalnica, 

Wedle instrukcji Stolicy Apostolskiej taberna-
kulum powinno być nieusuwalne, wykona-
ne z trwałego materiału, dobrze zamykane.
W dzień i noc powinna się przed nim świe-
cić wieczna lampa. W Polsce po raz pierwszy 
zapalił ją przed Najświętszym Sakramentem
w katedrze na Wawelu bł. Wincenty Kadłu-
bek, biskup krakowski (1208–1218), autor 
Kroniki polskiej. 
W początkach chrześcijaństwa istniał zwy-
czaj przechowywania Eucharystii w domach. 
Zawijano Ją w lnianą chustę i umieszczano
w zdobnych kasetkach bądź naczyniach. Ten 
zwyczaj praktykowano także w celach eremi-
tów, klasztorach, domach osób duchownych. 
Przechowywanie Ciała Chrystusa poza świąty-
nią jest i dziś dopuszczalne, ale wtedy, kiedy 
grozi Jej niebezpieczeństwo zbezczeszczenia, 
na przykład podczas działań wojennych.
Praktyce trwałej obecności Eucharystii w do-
mu położył kres edykt mediolański (313 r.). 
Miejscem jej przechowywania stała się wy-
łącznie świątynia. W średniowieczu było to 
tzw. secretarium lub sacrarium usytuowane 
obok prezbiterium, z prawej strony ołtarza, 
w początkach IX wieku – główny ołtarz świą-
tyni. Wynikało to ze wzrastającej czci, jaką 
darzono to miejsce ponawianej odkupieńczej 
Ofiary Chrystusa. Ustalił się nawet zwyczaj, że 
biskup po odprawieniu Mszy św. zostawiał na 
ołtarzu cząstkę konsekrowanej Hostii, aby to 
święte miejsce, cały czas pozostawało miej-
scem spełniającej się Chrystusowej Ofiary. 
W średniowieczu w niektórych krajach 
(Szkocja, Anglia) naczynia z Eucharystią za-
wieszano nad chrzcielnicami i grobami mę-
czenników. Miały formę gołębicy. Naczynie
z Eucharystią umieszczone w „gołębicy” 
okrywano tkaniną, zwaną conopeum; jej 
barwa odpowiadała barwie szat liturgicz-
nych. Taki sposób eksponowania Eucharystii 
był jednak mało wygodny i niebezpieczny. 
Bywało, że urywał się sznur na którym za-
wieszono „gołębicę”. Podczas Soboru Late-
rańskiego (1215 r.) nakazano zaniechania 
tego typu tabernakulum. Na tymże Soborze 
nakazano przechowywanie Eucharystii „pod 
kluczem”. Zdarzały się bowiem Jej kradzie-
że, dochodziło do profanacji. Umieszczenie 
Eucharystii bezpośrednio na ołtarzu sprzy-
jało tego typu praktykom. Ciało Chrystusa 
poczęto przechowywać w niszy w ścianie 
prezbiterium, w tzw. armarium. Natomiast 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

stół słowa Bożego), zmienne także było jego 
usytuowanie w przestrzeni kościoła. Jego 
cechą stałą było to, że było podwyższone, 
dzięki temu czytający słowo Boże był lepiej 
widziany, a także słyszany. Ta funkcjonalna 
praktyka wsparta była o symboliczne znacze-
nie tego miejsca. Jego wywyższenie wynika-
ło z przekonania, że światło – w tym wypad-
ku światło słowa Bożego – trzeba stawiać na 
świeczniku (jego funkcję pełniła ambona), 
aby świeciło dla wszystkich. 
Najwcześniejszym miejscem głoszenia słowa 
Bożego była katedra biskupia ustawiona wgłę-
bi absydy. Pojawienie się ok. IV wieku świątyń 
typu halowego – z wydłużonymi nawami, 
wymogło potrzebę zbliżenia do wiernych 
miejsca z którego wypowiadano słowo Boże. 
To wtedy poczęto głosić je z boku ołtarza,
z czasem w miejscu tym poczęto konstruować 
podwyższenie określone terminem: ambona 
(od greckiego słowa anabainen – wstępować, 
wchodzić). Ambona początkowo była prze-
nośna. Poczynając od XIV wieku wznoszono 
ją na planie koła, kwadratu, wieloboku z ma-
teriałów trwałych: drzewa, kamienia, mar-
muru. Z reguły ambony posiadały podwójne 
stopnie – na wejście i na zejście. Na początku 
drugiego tysiąclecia począł się rozpowszech-
niać zwyczaj sporządzania dwóch a niekiedy 
trzech ambon. Z jednej podczas Mszy św. od-
czytywano słowa proroków, z drugiej – listy 
apostolskie, z trzeciej – Ewangelię. Zmierzch 
ambon związanych przestrzenie z ołtarzem 
przyniósł Sobór Trydencki, który postanowił, 
że czytanie słowa Bożego podczas Mszy św. 
ma mieć miejsce wyłącznie od ołtarza. 
 Poczynając od XIII wieku poczęto sytuować 
ambony na ścianie lub filarze prezbiterium. 
Dało to początek kazalnicom, znanym z wy-
stroju świątyń wznoszonych przed Soborem 
Watykańskim II. Ilekroć wejdziemy do ko-
ścioła budowanego w tamtym okresie wzrok 
zatrzymuje się na kazalnicy, zwykle usytu-
owanej przy najbliższym ołtarzowi filarze na-
wowym. Ileż ich kształtów, form… Łódź dry-
fująca na falach czasu ku portowi zbawienia 
wsparta o pień wyrastający ze spoczywające-
go na ziemi Jessego, ojca króla Dawida. Zdo-
biona motywami dekoracyjnymi wiążącymi 
się z przepowiadaniem Ewangelii, scenami
z Biblii, z żywotów świętych. W sanktuariach 
przyciągających tłumy pątników kazalnice 
wznoszono na zewnątrz świątyń; posiadały 
schody, zadaszenie, oraz – ze względów aku-
stycznych – tylną ścianę. 
Sobór Watykański II powrócił, w sposób 
bardzo konsekwentny, do dawnej tradycji 
dwóch sąsiadujących ze sobą stołów: stołu 
słowa Bożego (ambony) i ołtarza. Te dwa 
element stanowią przestrzeń komunijną, 
to w niej ma miejsce uczta Baranka i uczta 
słowa Bożego, w której uczestniczy zgroma-
dzona w świątyni wspólnota. 

 Jędrzej Łukawy

Kielich i patena to naczynia liturgiczne służące podczas Mszy św. do przemiany chle-
ba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Z tą zbawczą tajemnicą naszej wiary związane 
jest tabernakulum. To w nim przechowuje się konsekrowane Hostie przeznaczone 
do wystawiania podczas nabożeństw eucharystycznych, udzielania Komunii św. 
poza Mszą św. i te, które stanowią Wiatyk – pokarm umierających na drogę do życia 
wiecznego. Słowo „tabernakulum”  oznacza namiot, chatę. Jego symbolika nawiązu-
ję m.in. do miejsca zamieszkania narodu wybranego po jego wyjściu z Egiptu, także 
do Prologu św. Jana Ewangelisty (J 1,14), w którym jest mowa o tym, że „Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. A wyrażenie: „zamieszkało wśród nas” 
znaczy dosłownie: „rozbiło namiot”. Tabernakulum to „namiot” w którym  w świętej 
Hostii zamieszkał „Bóg Żywy, choć ukryty lecz prawdziwy”.
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Choć minęły już trzy miesiące od sierpniowej pielgrzymki żołnierzy 
na Jasną Górę, to część jej uczestników postanowiła kontynuować 
zawarte znajomości z pątniczego szlaku w wirtualnym świecie Face-
booka (http://www.facebook.com/pielgrzymka.wojskowa). 
Administratorzy strony postanowili zorganizowac konkurs pt. 
„Uśmiech pielgrzymki wojskowej 2012”. Spośród 127 fotografii, in-
ternauci mogli zagłosować na zdjęcie, które ich zdaniem zasługuje na 
ten tytuł. Swój głos można było oddać poprzez kliknięcie „Lubię to” 
na wybranym przez siebie zdjęciu. 
Zwycięskie zdjęcie „polubiło” 60 osób. Drugie miejsce zajęło zdjęcie 

„Uśmiech pielgrzymki wojskowej 2012”

z liczbą 34 kliknięć „Lubię to”. Trzecie miejsce zajęły wspólnie dwie 
fotografie uzyskując po 19 kliknięć. 
Powyżej prezentujemy zdjęcia, które zajęły kolejne miejsca.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej za-
bawie, która przypomniała piękne chwile z pielgrzymiego szlaku.
Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli się na tych zdjęciach, za 
uśmiech, który świadczy o radosnym przeżywaniu wiary.
Właścicielom uśmiechów gratulujemy!

x. PP
foto: Anna Piontek

I miejsce

II miejsce III miejsce III miejsce

IV miejsce V miejsce VI miejsce

Wojskowi pielgrzymi na facebookuWojskowi pielgrzymi na facebooku
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oznaki świętości – powiedział Naszej Służbie 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej.
Ks. Dohnalik przypomniał, że dodatkową mo-
tywacją była prośba o ustanowienie ks. Jerze-
go patronem wszystkich księży przymusowo 
wcielanych do wojska, z którą wystąpiło ponad 
700 kapłanów, uczestniczących w ubiegłym 
roku w zjeździe byłych alumnów-żołnierzy. Jak 
zaznaczył ci kapłani „widzą w nim nie tylko 
swego współbrata w kapłaństwie i w mun-
durze, ale także swego patrona”. O włączenie
bł. ks. Jerzego do kalendarza liturgicznego die-
cezji wojskowej zabiegali także wierni ordyna-
riatu polowego – dodaje ks. Dohnalik.

w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj 
świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka 
między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. 
Dlatego tak ważne jest budowanie «kultury 
życia»: tworzenie dzieł i wzorców kulturo-
wych, które będą podkreślały wielkość i god-
ność ludzkiego życia; zakładanie instytucji 
naukowych i oświatowych, które będą pro-
mowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia 
małżeńskiego i rodzinnego… Wiem o tym, że
w Polsce czyni się wiele w sprawie obrony życia. 
Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy
w to dzieło budowania «kultury życia» zaan-
gażowali się w różnorodny sposób…Wyrażam 
moją wdzięczność i uznanie tym wszystkim
w naszej Ojczyźnie, którzy w poczuciu wiel-
kiej odpowiedzialności przed Bogiem, swoim 
sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, 
godności małżeństwa i rodziny. Dziękuję z ca-
łego serca Federacji Ruchów Obrony Życia… 
Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i osobom, 
które stoją w obronie życia nie narodzonych.
I proszę wszystkich, stójcie na straży życia... 
Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannic-
two i misja, jakie Opatrzność wam powierzy-
ła. Niechaj Bóg, od którego pochodzi wszelkie 
życie, błogosławi wam!..
Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapo-
minajcie o tym, jak wielką wartością jest ro-
dzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chry-
stusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, 
w której małżonkowie oddają się sobie wza-
jemnie, rodzina jest wspólnotą świętą… Mi-
łość nigdy nie ustaje… Ale można ją osiągnąć 

– W przesłanym Kongregacji liście bp Guzdek 
przypomniał także, że przez fakt odbywania 
służby wojskowej błogosławiony ks. Jerzy Po-
piełuszko należałby dziś do ordynariatu polo-
wego. W latach jego służby funkcjonowanie 
ordynariatu polowego uniemożliwiła decyzja 
władz politycznych – przypomina ks. Dohnalik.
Kanclerz kurii polowej zwraca też uwagę na 
specyfikę ordynariatu polowego, który jest 
diecezją personalną, a nie terytorialną. – Kon-
sekwencją tego będzie to, że wspomnienie 
bł. ks. Jerzego odbywać się będzie w całym 
kraju, dlatego, że kościoły i kaplice garnizo-
nowe pod jurysdykcją ordynariatu polowego 
znajdują się w całej Polsce.
Rzecznik ordynariatu polowego, ks. płk Zbi-
gniew Kępa, zamieścił na stronie interneto-
wej ordynariatu notę informacyjną w sprawie 
kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w diecezji 
wojskowej oraz formularz Mszy św. ze wspo-
mnienia dowolnego o Błogosławionym, dnia 
19 października.

Krzysztof Stępkowski

w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli 
małżonkowie stają się – «bezinteresownym 
darem z siebie samego» (Gaudium et spes, 
24), bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając 
żadnych ograniczeń… Rodzina chrześcijańska, 
wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, 
staje się autentycznym znakiem bezintere-
sownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. 
Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum 
rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość 
rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje 
się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców
i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem 
życia i miłości.
…małżonkowie i rodzice, sakrament, który 
was łączy z sobą, jednoczy was w Chrystu-
sie! Jednoczy was z Chrystusem! «Tajemnica 
to wielka!» (Ef 5, 32). To Bóg «obdarzył was 
swoją miłością». On do was przychodzi i jest
obecny wśród was, mieszka w waszych du-
szach. Mieszka w waszych rodzinach! W wa-
szych domach! O tym wiedział dobrze św. 
Józef. Nie wahał się zawierzyć Bogu siebie
i swojej Rodziny. W mocy tego zawierzenia 
spełnił do końca misję, jaką powierzył Mu Bóg 
wobec Maryi i Jej Syna. Wsparci przykładem
i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadec-
two poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie 
i otaczajcie opieką życie każdego waszego 
dziecka, każdej ludzkiej osoby, zwłaszcza cho-
rych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie 
świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie 
tym świadectwem… (fragmenty)

Kalisz, 4 czerwca 1997 r. 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w kalendarzu liturgicznym
ordynariatu polowego

Biskup polowy WP Józef Guzdek zwrócił się 
w lutym 2012 roku z prośbą o wydanie tzw. 
indultu na wpisanie do kalendarza liturgicz-
nego ordynariatu polowego bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Prefekt Kongregacji, kard. Anto-
ni Canizares Llovera, odpowiedział na list bp 
Guzdka w czerwcu i udzielił w nim zgody dla 
diecezji polowej na sprawowanie Mszy św. 
o bł. Jerzym Popiełuszce, jako wspomnienia 
dowolnego w dniu 19 października.
– W uzasadnieniu przesłanej do Kongregacji 
prośby biskup Guzdek zauważył, że ks. Jerzy 
jako kleryk został zmuszony do odbycia służby 
wojskowej, gdzie okazał powszechnie znane 

„…Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, po-
nadczasową, obejmującą wszystkie kultury – 
jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która 
odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano 
barbarzyńskiej. 
Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z ży-
ciem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich 
rodaków bez względu na przekonania religij-
ne. Do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłącza-
jąc. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, 
co powiedziałem w październiku ubiegłego 
roku: «naród, który zabija własne dzieci, sta-
je się narodem bez przyszłości». Wierzcie mi, 
że nie było mi łatwo tego powiedzieć z my-
ślą o moim narodzie. Bo ja pragnę dla niego 
przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna 
jest przeto powszechna mobilizacja sumień 
i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić 

Kardynał Anotni Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów, udzielił zgody dla ordynariatu polowego na sprawowanie Mszy 
św. o bł. Jerzym Popiełuszce w dniu 19 października. Według przyjętych przepisów 
wprowadzenie błogosławionego do kalendarza liturgicznego diecezji możliwe jest 
wtedy, gdy urodził się on na jej terytorium, żył lub został pochowany. Wcześniej, 
w 2010 roku, o wpisanie bł. ks. Jerzego do narodowego kalendarza liturgicznego 
bezskutecznie zabiegała Konferencja Episkopatu Polski.

Wtedy, podczas pielgrzymek do Polski, gdy był wśród nas fizycznie, jego słowa czę-
sto przerywaliśmy oklaskami, okrzykami radości, wyrażaniem zbiorowych emocji. 
Janowi Pawłowi II jednak bardziej zależało na tym, abyśmy go usłyszeli. Swego cza-
su nawet życzliwie nas upominał: przestańcie klaskać, zacznijcie słuchać …Najwyższy 
czas na kontemplację tych słów w naszych sumieniach. Jesteśmy Mu to winni. (jes)

XII Dzień Papieski – Jan Paweł II Papież Rodziny

Mama Karola Wojtyły, Emilia z Kaczorowskich 

Wojtyłowa z Karolem, przyszłym Papieżem

Janem Pawłem II
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Zamość
Biskup Polowy Józef Guzdek 11 października 2012 r. przybył z wizytą do Garnizonu w Za-
mościu. W kościele garnizonowym odprawił Mszę św., w której udział wzięły również dzieci.
W homilii nawiązał do rozpoczynającego się roku wiary w Kościele i zachęcił wszystkich 
obecnych do zgłębiania tajemnic wiary w swoim życiu i praktykowania jej w codzienności. 
Po zakończonej Eucharystii bp Józef Guzdek dokonał poświęcenia nowo przygotowanych 
pomieszczeń duszpasterskich, a także nowych obiektów 32 Wojskowego Oddziału Gospo-
darczego w Zamościu. Następnie ordynariusz odwiedził Wojskową Komendę Uzupełnień 
oraz Salę Tradycji, gdzie wpisał się do księgi pamiątkowej. Jego wizytę zakończył poczę-
stunek.                                                                                                                            wt

Łódź
W niedzielę 14 października 2012 roku z 
okazji obchodów Dnia Papieskiego, pod 
hasłem: „Papież Rodziny”, w parafii woj-
skowej p.w. św. Jerzego w Łodzi podczas 
akademickiej Mszy św. podchorążowie 
Wojskowego Centrum Kształcenia Me-
dycznego dziękowali Bogu za dar świa-
dectwa życia, jakie pozostawił błogosła-
wiony Jan Paweł II.
Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii dele-
gacja podchorążych złożyła symboliczne 
kwiaty pod pomnikiem z wizerunkiem pa-
pieża. Uroczystą Eucharystię celebrował 
ks. ppłk Mariusz Śliwiński, proboszcz pa-
rafii wojskowej w Łodzi. Homilię wygłosił 
wikariusz ks. Przemysław Tur. Zwrócił on 
uwagę, że prawdziwe dobro zakorzenio-
ne jest tylko w Bogu i dzięki łączności
z Nim, możemy być narzędziami w Jego 
ręku, dając innym jak najwięcej miłości, 
która przynosi owoce przemiany ludz-
kiego życia. Po Mszy św. podchorążowie 
WCKM przeprowadzili zbiórkę na funda-
cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.           pt

Ostrów Mazowiecka
– Komorowo

W niedzielę 14 października 2012 roku,
w parafii wojskowej w Komorowie została 
odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 
Dnia Papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej 
oraz rozpoczęcia Roku Wiary. Eucharystię, 
której przewodniczył proboszcz ks. ppłk 
Stanisław Dębicki, poprzedziła uroczysta 
procesja. Wniesione zostały i umieszczone 
w prezbiterium: Ewangeliarz, Dokumenty 
Soboru Watykańskiego oraz Katechizm 
Kościoła Katolickiego. W ramach aktu po-
kuty wierni zostali pokropieni wodą świę-
coną na znak uczestnictwa w życiu wiary 
przez dar chrztu św. Nastąpiło również 
uroczyste odśpiewanie Credo.
Po Mszy św. odbył się koncert „W hołdzie 
Kościołowi i Ojczyźnie” w wykonaniu 
Leonida Wołodko, poety i pieśniarza po-
chodzenia polskiego.                    dk/kak

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Złocieniec
W przeddzień 70. rocznicy śmierci bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miedonia, pierwszego 
kapelana Polskiej Marynarki Wojennej II Rzeczpospolitej, 14 października 2012 r. w koście-
le garnizonowym w Złocieńcu odprawiona została Msza św., której przewodniczył dziekan 
Marynarki Wojennej ks. prałat kmdr Bogusław Wrona. Po Eucharystii nastąpiło odsłonięcie 
i poświęcenie witraża upamiętniającego osobę błogosławionego.
Witraż ten znajduje się w kościele obok witraża bł. ks. Józefa Stanka SAC, który tak jak ks. 
Władysław Miegoń, został przez bł. Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie 
zaliczony do grona 108 męczenników II wojny światowej.

xsp/kak

Bydgoszcz
Podczas niedzielnej Eucharystii 14 października 2012 r. w parafii wojskowej p.w. NMP 
Królowej Pokoju w Bydgoszczy zainaugurowano „Rok Wiary”. Liturgia rozpoczęła się uro-
czystą procesją głównym wejściem świątyni. Wniesiono Dokumenty Soboru Watykańskie-
go II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, które złożono na przygotowanym miejscu przy 
ołtarzu bocznym tak, by były dostępne dla osób, które zechcą z nich skorzystać. 
W wygłoszonej homilii ks. kan. płk Zenon Surma, nawiązując do listu apostolskiego Bene-
dykta XVI „Porta fidei” ogłaszającego w Kościele Rok Wiary, wezwał wiernych, aby odkryli 
„smak karmienia się Słowem Bożym”. Zachęcił również wszystkich do lektury Biblii oraz 
dawania świadectwa wiary.
W modlitwie wiernych udział wzięli przedstawiciele rodzin wojskowych. W procesji z da-
rami do ołtarza została przyniesiona najstarsza księga chrztów parafii, jako znak wdzięcz-
ności za wiarę przodków. Wychodząc ze świątyni garnizonowej wierni otrzymali obrazek
z Chrystusem Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo. Jest to oficjalna 
ikona Roku Wiary przygotowana przez Wydawnictwo Pallottinum.                                 tk

Lommel (Belgia) 
Na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, gdzie spoczywają żołnierze I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 21 października 
2012 r. miała miejsce uroczystość ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność Belgii. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów 
przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel pod Pomnikiem Poległych. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy św. koncele-
browanej przez ks. prałata Ryszarda Sztylkę, rektora Beneluksu oraz ks. prałata płk Ryszarda Stępnia, kapelana Polskiego Przedstawicielstwa 
Woskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Po Eucharystii odprawionej  na Polskim Cmentarzu Wojskowym odbył się 
Apel Poległych, który zakończyła  modlitwa za zmarłych.                                                                                                                          xrs
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Dzień Otwartych Koszar to wspaniała okazja, by zapoznać się z historią
i tradycjami jednostki

Święto Jednostki Wojskowej KomandosówŚwięto Jednostki Wojskowej Komandosów
(4-5 X 2012 r.)(4-5 X 2012 r.)

Na święto jednostki żołnierze
zabrali swoje pociechy

Dzieci dobrze czują się w towarzystwie
twardzieli z Lublińca

Snajperem być... oczywiście pod czujnym okiem 
komandosów

Słynny „Nóż Komandosa” oraz nagrody
za pierwsze miejsca w „Biegu Katorżnika”

Turniej strzelecki w doborowym towarzystwie żołnierzy z Lublińca

Skoki spadochronowe wywołują zawsze wiele emocji wśród widzów

Bieg  o „Nóż Komandosa”przyciąga wielu chętnych, którzy pragną 
sprawdzić swoje siły na dystansie 10 km

Dziewczyny pozazdrościły komandosom kamufl ażu

Paweł Kukiz i zwyciężczynie konkursu sportowego


