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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Trudno wyobrazić sobie taką sytuację: przy-
jęcie weselne, tłum gości… Nagle okazuje 
się, że zabrakło czegoś, co jest niezbędnym 
elementem uroczystości weselnej. Skandal, 
upokorzenie, bolesna „plama”, która prze-
kreśli radość świątecznego dnia. W Kanie 
Galilejskiej zabrakło wina. Napoju bez któ-
rego nie mogła się – w tamtej tradycji kul-
turowej – obejść uczta weselna. Symbolu 
dostatku, szczęścia, miłości. Jeszcze para 
młoda i starosta weselny nie dostrzegli 
nadciągającej czarnej chmury skandalu… 
Zagrożenie spostrzegła Maryja. Oznajmiła 
o nim Jezusowi: „Nie mają już wina”. Od-
powiedź Jezusa na pozór wydaje się ostra, 
sucha, wręcz odpychająca: „Czy to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto?[Czy] jeszcze nie 
nadeszła godzina moja?”. Jeśli jednak się 
w nią wniknie, objawia swój głęboki sens. 
W świetle nowych badań egzegetycznych 
odpowiedź Jezusa traktuje się jako pytanie 

retoryczne, które sugeruje odpowiedź – tak. 
Tu, w Kanie Galilejskiej, podczas weselnej 
uczty, Jezus objawi swoje bóstwo. Zajaśnieje 
ono w pełni, kiedy nadejdzie owa „godzina 
moja” – wywyższenia i chwały, Męki i Zmar-
twychwstania.
Kana Galilejska. Pierwszy cud Jezusa. Wodę 
w kamiennych stągwiach, służącą do rytual-
nych obmyć rąk przed posiłkiem, przemienił 
w wino. Dużo go było! Pojemność każdej 
z tych sześciu stągwi wynosiła 300–400 li-
trów. Zdziwił się starosta weselny, kiedy 
skosztował wody, która stała się winem. 
Było znacznie lepsze niż to, które podano 
gościom. „Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej”. Tamto wydarze-
nie, niezwykłe, a przecież rozgrywające się
w scenerii weselnego przyjęcia, znanego 
z autopsji każdemu z nas, zamyka w sobie 
wiele głębokich znaczeń. Czym jest ta woda 
przemieniona w wino? To przecież zapowiedź 

tego niezwykłego cudu, którego jesteśmy 
świadkami podczas każdej Mszy św.: woda 
przemienia się w Krew, chleb w Ciało Jezu-
sa. Woda w stągwiach, symbolizująca Prawo 
Mojżeszowe, utraciła swoją oczyszczającą 
moc. Jezus napełnia je ponownie winem 
Ewangelii – swoim Słowem, które otwiera 
czas Nowego Przymierza. Słowo to – niczym 
wino pite podczas weselnej uczty – przynosi 
radość. Jeszcze jeden motyw: postawa Ma-
ryi. To ona w Kanie Galilejskiej wobec swego 
Syna staje się rzeczniczką ludzkich potrzeb, 
zna je, dostrzega, szuka drogi wyjścia – Mat-
ka Kościoła, Matka wierzących, Wspomoże-
nie wiernych. Mówi pokoleniom, wskazując 
na swego Syna: „Róbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. To znaczy: zaufajcie Bogu – we 
wszystkim, idźcie przez życie Jego drogą.
I jeszcze jeden motyw. Jezus i uczniowie zo-
stali zaproszeni na wesele w Kanie Galilej-
skiej. Zaprośmy Jezusa do swego życia.

20 stycznia – II niedziela zwykła 20 stycznia – II niedziela zwykła (J 2, 1–11)(J 2, 1–11)

To był początek publicznej działalności Jezu-
sa. Poprzedził ją chrzest w Jordanie z rąk św. 
Jana Chrzciciela, podczas którego usłyszał 
głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22) i został 
namaszczony Duchem Świętym. Po nim na-
stąpił czterdziestodniowy pobyt na pustyni. 
Pierwszą stacją na drodze jego nauczania 
był Nazaret. Tu stał jego rodzinny dom, znała 
go dobrze miejscowa wspólnota. Wrócił do 
niej jako wędrowny nauczyciel, pewnie wia-
domość o tym budziła ciekawość: cóż nam 
powie w synagodze ten syn Maryi i cieśli 
Józefa? Jezus w sabat udał się do synagogi. 
Liturgię tego świątecznego dnia rozpoczy-
nało odmówienie modlitwy Szema Israel 
(„Słuchaj, Izraelu”), która zawierała trzy pod-

stawowe prawdy: wiarę w jednego Boga,
w nagrodę i karę, oraz w objawienie Boże 
oraz trzy przykazania: miłości Boga, poddania 
się Jego opatrzności, podporządkowania się 
prawu wyrażonemu w Torze. Wypowiadano 
osiemnaście błogosławieństw, czytano frag-
menty Tory i pism prorockich, kierowano do 
wiernych słowa pouczenia. Jezus, rozwijając 
Księgę proroka Izajasza, natrafił na miejsce, 
które odnosiło się do sytuacji, jaka się w Jego 
życiu dokonywała: „Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski od Pana”. Oczy zebra-
nych zwróciły się ku Jezusowi: jak skomentu-

je słowa proroka? Można przypuszczać, jak 
wielkie wrażenie zrobiło Jezusowe stwierdze-
nie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma”. Wobec 
rodaków, wskazał na siebie, jako na tego, 
który był adresatem tego starotestamento-
wego proroctwa. Zapewne łatwiej nam, niż 
współczesnym Jezusa, zrozumieć Jego słowa. 
Znamy bowiem wartość wyzwalającej misji 
Jezusa: od niewoli grzechu, od ślepoty ego-
izmu, od więzów przyzwyczajeń, mód, ze-
wnętrznych presji. Znamy blask Prawdy, jaki 
bije z Ewangelii, rozświetlającej drogi ludzi. 
Miejmy wciąż oczy utkwione w Jezusa, tak 
jak niegdyś mieszkańcy Nazaretu. Otwieraj-
my nasze serca na „dobrą nowinę”, jaką nam 
przynosi. 

 o. jł 

27 stycznia – III niedziela zwykła 27 stycznia – III niedziela zwykła (Łk 1, 1–4; 4, 14–21) (Łk 1, 1–4; 4, 14–21) 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN
Aby często dyskryminowane wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wscho-

du otrzymały od Ducha Świętego siłę do wierności i wytrwania.

Na okładce: Król Baltazar 
pozdrawia wiwatujące
tłumy podczas Orszaku
Trzech Króli w Warszawie.

Zakończenie działalności Parafi i Wojskowej pw. Krzyża Świętego
w Jeleniej Górze 31 grudnia br.
Z dniem 31 grudnia 2012 roku została zniesiona Parafi a Wojskowa pw. Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Odpowiedni 
dekret został podpisany przez biskupa polowego Józefa Guzdka 21 grudnia br.
Na skutek restrukturyzacji przeprowadzanej w Wojsku Polskim garnizon w Jeleniej Górze został rozformowany. W tej sy-
tuacji dalsze utrzymywanie parafi i wojskowej nie wydaje się uzasadnione. Przy kościele pw. Krzyża Świętego nadal będzie 
działać terytorialna parafi a prowadzona przez diecezję legnicką.  

ks. płk Zbigniew Kępa
rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego
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W Warszawie wyjście Orszaku poprzedzi-
ła Msza św. w Archikatedrze pw. św. Jana 
Chrzciciela, której przewodniczył kardynał 
Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita war-
szawski. 
– Uroczystość Objawienia Pańskiego uczy 
nas, że Chrystus narodził się dla wszystkich: 
dla prostych i biednych, dla bogatych i mą-
drych – mówił w homilii Ksiądz Kardynał. 
Zwrócił uwagę, że Chrystus przyszedł na 
świat także dla pogan, których przedsta-
wicielami byli Trzej Królowie. – Kiedy przy-
chodzi pokusa segregowania dostępu do 
Kościoła i Chrystusa, trzeba pamiętać, że 
dzisiejsi poganie, ludzie szukający Chrystusa, 
a może jeszcze wcale go nie szukający, już 
są uczestnikami tajemnicy zbawienia. Tego 
uczy nas św. Paweł w czytanym dziś Liście do 
Efezjan – zaznaczył. 
Według Księdza Arcybiskupa zadaniem wie-
rzących jest „podprowadzić ich do Chrystu-
sa, by Jego łaska mogła zadziałać w sercach 
tych ludzi”. – To jest odczytanie dzisiejszej 
uroczystości w perspektywie Roku Wiary oraz 
zadania nowej ewangelizacji – wyjaśniał.
Metropolita Warszawski zachęcał także do 
troski o „wrażliwe sumienie i serce otwarte, 
które jest zdolne czytać znaki czasu, iść do 
Chrystusa i do niego prowadzić innych”. – To 
dzięki przyjęciu dwóch znaków: zewnętrz-
nego i wewnętrznego człowiek jest w stanie 
dojść do żłóbka – powiedział. 
Po Mszy św. kard. Kazimierz Nycz przeszedł 
na plac Zamkowy, gdzie odczytał list ze spe-
cjalnym błogosławieństwem Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Ojciec Święty zapewnił w nim
o łączności duchowej i modlitwie. Wyraził 
radość, że jest to inicjatywa otwarta za-
równo dla wierzących, jak i niewierzących, 
prawosławnych i wiernych innych wyznań, 
dla tych, co chcą poznać Chrystusa. Zachę-
cił, by to wydarzenie, któremu patronują 

skich oraz około trzystu rodziców przebra-
nych za anioły, diabły, karczmarki, pasterzy, 
dworzan Heroda, także trzysta osób czuwa-
jących nad bezpieczeństwem Orszaku, m.in. 
członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”. 
Uczestnikom rozdawano barwne, papierowe 
korony oraz śpiewniki, w których znalazły się 
nie tylko kolędy, ale także przesłanie Stolicy 
Apostolskiej do organizatorów i uczestników 
wydarzenia oraz listy Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego i kardynała Kazimierza 
Nycza. Szczególne zainteresowanie dzieci 
wzbudziły niezwykłe „pojazdy”, za pomocą 
których ulicami przemieszczali się Trzej Kró-
lowie: konie oraz dwa pokaźne, sympatycz-
ne wielbłądy. Specjalnie dla Warszawiaków 
zatańczył Smok Azjatycki, animowany przez 
członków Stowarzyszenia Harcerstwa Kato-
lickiego „Zawisza”.
Orszakowi, jak co roku towarzyszy konkursy 
na najładniejszą rodzinną szopkę bożonaro-
dzeniową oraz fotograficzny „Orszak spotka-
niem rodzinnym”. Natomiast po raz pierwszy 
przeprowadzono akcję pod nazwą „kontener 
dobroci”, czyli zbiórkę pomocy szkolnych
i innych dóbr materialnych na rzecz afrykań-
skich dzieci. Zaangażowali się w nią ucznio-
wie szkół warszawskich oraz ich rodzice. 
Zebrane ofiary zostaną wysłane potrzebu-
jącym dzieciom w Republice Środkowoafry-
kańskiej, przez którą w tym roku przewędro-
wał Orszak.
Głównym organizatorem Orszaku jest Fun-
dacja Orszak Trzech Króli, która odpowiada 
za jego przebieg w stolicy oraz wspiera inne 
miasta w jego przygotowaniu. Od trzech lat 
współpracuje z Fundacją Dzieła Nowego Ty-
siąclecia. Jej wolontariusze zbierali na trasie 
przemarszu Orszaku datki na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
Pierwszy Orszak Trzech Króli wyruszył pięć lat 
temu z warszawskiej Starówki. Został zorga-
nizowany przez szkołę „Żagle” w Międzyle-
siu i zgromadził ok. 5 tys. ludzi. W następ-
nym roku do Warszawy przyłączyły się cztery 
miasta: Gdańsk, Wrocław, Kraków i Poz-
nań. W kolejnym – było ich już 25. W tym 
roku przeszły one ulicami 97 polskich miast, 
a także w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, 
Badajoz w Hiszpanii oraz w Republice Środ-
kowoafrykańskiej.

KAI, kes/kak

pasterze Kościoła, 
przez swój ewange-
lizacyjny i teologicz-
ny kontekst, a także 
przez doświadczenie 
wspólnoty, śpiew ko-
lęd i wędrowanie ra-
zem, stało się okazją 
do pogłębiania braterskiej więzi opartej na 
wierze. 
Po wspólnym odmówieniu modlitwy Anioł 
Pański, Orszak poprowadzony przez Trzech 
Króli symbolizujących trzy kontynenty: Eu-
ropę, Azję i Afrykę, którego trzon stanowi-
ły ubrane w kolorowe stroje dzieci, ruszył
w stronę placu Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Na trasie ustawione zostały sceny, tzw. 
mansjony, przedstawiające m.in. Anioła Bo-
żego wskazującego drogę do Stajenki, walkę 
Dobra ze Złem, Heroda wygrażającego ma-
lutkiemu Jezusowi, diabłów namawiających 
do porzucenia orszaku i zajęcia się przyziem-
nymi, „bardziej przyjemnymi sprawami”. 
Wzorem lat ubiegłych Orszak przeszedł pod 
oknami siedziby Ordynariatu Polowego przy 
ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w kul-
minacyjnym momencie jego uczestnicy mo-
gli pokłonić się i oddać hołd Dzieciątku Je-
zus. Tam mieli okazję usłyszeć po raz drugi 
pozdrowienia Ojca Świętego Benedykta XVI: 
– Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych 
na modlitwie Anioł Pański Polaków. Szcze-
gólnie pozdrawiam uczestników Orszaków 
Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych 
Mędrców ze Wschodu, wędrują ulicami wie-
lu miast do duchowego Betlejem, by spotkać 
narodzonego Zbawiciela. Niech ta insceni-
zacja umocni wierzących, zbliży do Kościoła 
tych, którzy się od niego oddalili, pomoże 
znaleźć Boga tym, którzy Go szukają”.
U stóp żłóbka odbyło się wspólne śpiewanie 

kolęd w myśl hasła 
towarzyszącego 
tegorocznemu Or-
szakowi: „Kolędy 
lepiej śpiewać niż 
słuchać, lepiej ra-
zem niż samemu”. 
Radosne kolędo-
wanie poprowadził 
Zespół Regionalny 
„Istebna”. 
W tegorocznym Or-
szaku w Warszawie
szło ok. sześciuset
dzieci z piętnastu
warszawskich szkół,
dwóch przedszkoli
i organizacji harcer-

Warszawa powitała narodzonego Jezusa
W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2013 r. już 
po raz piąty z placu Zamkowego w Warszawie wyruszył 
Orszak Trzech Króli. Zdaniem organizatorów wzięło w nim 
udział ok. 50 tys. osób. Przeszedł przez Krakowskie Przed-
mieście do Stajenki, która została przygotowana na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym samym dniu orszaki 
Trzech Króli wędrowały przez ulice ponad dziewięćdziesię-
ciu polskich miast, także za granicą: na Ukrainie, w Hiszpanii
i w Republice Środkowoafrykańskiej.
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Abp. Kazimierz Nycz odczytał list ze specjalnym błogosławieństwemAbp. Kazimierz Nycz odczytał list ze specjalnym błogosławieństwem
Ojca Świętego Benedykta XVIOjca Świętego Benedykta XVI

Tłumy warszawiaków zmierzały razem z Orszakiem do StajenkiTłumy warszawiaków zmierzały razem z Orszakiem do Stajenki
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Przybysz z kresowej stanicy

Był ostatnim z polskich biskupów ukształ-
towanych na południowo-wschodnich Kre-
sach Rzeczypospolitej. W powojenną rzeczy-
wistość, w nowy kształt terytorialny i ustro-
jowy Polski, wnosił pamięć bogatych trady-
cji religijnych, historycznych, kulturowych 
tamtych ziem, które przez wieki stanowiły 
antemurale christianorum – przedmurze 
chrześcijaństwa. Jego miastem lat szkolnych 
był Zbaraż (urodził się w pobliskich Łubian-
kach Wyższych). Do kapłaństwa przygoto-
wywał się we lwowskim Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym i na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza; początkowo w wolnej Polsce (1937-
-1939), później w latach okupacji sowieckiej 
i niemieckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał
z rąk ks. bp. Eugeniusza Baziaka, ówcze-
snego biskupa pomocniczego archidiecezji 
lwowskiej, wkrótce (1944) arcybiskupa me-
tropolity lwowskiego, zmuszonego nieba-
wem do opuszczenia swej biskupiej stolicy. 
To abp Baziak w 1958 roku udzielił sakry 
biskupiej ks. Karolowi Wojtyle. 
Pierwszą placówką duszpasterską były Złot-
niki pod Lwowem. Cudem uniknął tam 
śmierci z rąk członków UPA. Potem był 
Lwów, kościół św. Marii Magdaleny, kolejne 
wejście bolszewików. Z miasta semper fide-
lis wyjechał w listopadzie 1945 roku. Praca 
kapłańska w Katowicach, studia filozoficzne 
w Lublinie (szczególny akcent położył na 
poznanie marksizmu; „urzędowej” doktryny 
tamtych lat: „doszedłem do przekonania, 
że to są absurdalne rzeczy”), asystentura 

weł VI mianował go 4 grudnia 1965 roku 
ordynariuszem diecezji przemyskiej. Odwro-
tu nie było. Pozostało nurtujące przez lata 
pytanie, dlaczego władze nie skorzystały 
wtedy z prawa weta, a tym samym zgodzi-
ły się na nominację biskupią kapłana, już 
wtedy określanego mianem „niepokorny”; 
przecież nie tak dawno odrzuciły jego kan-
dydaturę na proboszcza w Olsztynie.
6 lutego 1966 roku w katedrze przemyskiej 
ks. Ignacy Tokarczuk otrzymał sakrę bisku-
pią. Głównym konsekratorem był Prymas 
Tysiąclecia. Za biskupie zawołanie przyjął 
słowa: Deus Caritas (Bóg Miłością). Wspo-
minając tamten czas, kiedy został „niespo-
dziewanie rzucony na głęboką wodę”, pod-
kreślał wielkie znaczenie Soboru Watykań-
skiego II dla kierunku swej biskupiej drogi. 
Uważał Sobór „za opatrznościowe wyda-
rzenie”, wezwanie do podjęcia pracy nad 
„zmianą mentalności, nad skierowaniem 
cywilizacji i kultury na nowe tory”, do dzia-
łalności „zmierzającej do uświęcenia świata 
(…) usunięcia sztucznej bariery między sa-
crum i profanum”. 
Kościół w Polsce w tamtych latach coraz 
boleśniej odczuwał presję komunistyczne-
go „profanum”. Ateizacja społeczeństwa, 
odciąganie od Kościoła młodzieży, ograni-
czanie praw ludzi wierzących. Niebawem ta 
postawa przybierze szczególnie drastyczny 
wymiar: kościelnym obchodom tysiąclecia 
chrześcijaństwa władze komunistyczne prze-

„Dbałem o prawdę, o dobro ludzi”„Dbałem o prawdę, o dobro ludzi”
  Droga abp. Ignacego Tokarczuka  Droga abp. Ignacego Tokarczuka

na Wydziale Filozofii KUL, wykłady w Semi-
narium Duchownym. Kiedy w 1952 roku na 
KUL-u, pod presją władz politycznych, zaczął 
działać komunistyczny Związek Młodzieży 
Polskiej, ks. Ignacy Tokarczuk zrezygnował
z pracy na uczelni. Wyjechał na Warmię: wy-
kładał w Seminarium Duchownym w Olszty-
nie, duszpasterzował w pobliskim Gutkowie. 
Na KUL wrócił po dziesięciu latach, obejmu-
jąc Katedrę Filozofii Pastoralnej na Wydziale 
Teologicznym. 

Rzucony na głęboką wodę 

Na początku grudnia 1965 roku ks. Ignacy 
Tokarczuk został wezwany przez kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Dobiegał kresu zna-
mienny rok. Kończyły się obrady Soboru 
Watykańskiego II. To właśnie podczas jego 
trwania Episkopat Polski wystosował list 
do biskupów niemieckich. Zapraszał ich do 
udziału w uroczystościach milenijnych 1966 
roku, pisał o potrzebie zamknięcia tragicz-
nych kart historii obu narodów, wyciągał 
dłoń w duchu przebaczenia i pojednania. 
Po opublikowaniu listu władze komuni-
styczne rozpętały niebywałą nagonkę na 
Kościół, oskarżając go wręcz o zdradę inte-
resu narodowego („nocowałem w „Romie” 
przy ul. Nowogrodzkiej i rano szedłem na 
Miodową. Na wielkim placu przed Pałacem 
Kultury mijająca kobieta splunęła na mój 
widok – oczywiście byłem w sutannie – i od 
zdrajców narodu nawymyślała. Taka była 
agitacja, taka była histeria po tym geście 
pojednania”). Ksiądz Prymas zakomuniko-
wał ks. Tokarczukowi, że Ojciec Święty Pa-
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2 stycznia 2013 r. w archikatedrze przemyskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe 
ks. abp. Ignacego Tokarczuka (1918–2012), emerytowanego arcybiskupa metropoli-
ty przemyskiego obrządku łacińskiego, najstarszego biskupa polskiego, wybitnego 
Pasterza. Żegnał go telegramem odczytanym przez nuncjusza apostolskiego abp. 
Celestina Migliore Ojciec Święty Benedykt XVI, pisząc m.in. że przejdzie do historii 
Kościoła w Polsce „jako niestrudzony budowniczy kościołów, ale też niestrudzony 
przewodnik duchowieństwa i wiernych w trudnych czasach komunistycznego re-
żimu”, żegnało go ofiarą Mszy św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, 
grono hierarchów z Polski i Ukrainy, ok. siedmiuset kapłanów oraz rzesze wiernych. 
W homilii pogrzebowej bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki, powiedział m. 
in, że zmarły „biskup dokładnie wiedział, że Kościół w chwilach zagrożeń musi 
pełnić funkcję opiekuńczą. Aby głosić Chrystusa, musi stawać w obronie praw pra-
cowników, inteligencji, chłopów, młodzieży. Obrona człowieka staje się zadaniem 
duszpasterza. Zaniechanie obrony godności człowieka sprowadzanego nieustanie 
do roli narzędzia jest sprzeniewierzeniem się Ewangelii. To jest aktualne także dzi-
siaj”. W wypowiedziach hierarchów Kościoła o zmarłym Arcybiskupie podkreślano, 
że „jego posługa to potężny rozdział historii polskiego Kościoła w okresie najgor-
szego starcia z komunizmem” (kard. Stanisław Nagy), „on nie kłaniał się okolicz-
nościom, odczytywał znaki po swojemu. Nie znał linii pośrednich, rozmydlonych” 
(abp Sławoj Leszek Głódź), „Na progu niepodległej Polski przestrzegał przed odra-
dzającymi się upiorami nowego zakłamania i zniewalania” (bp Ignacy Dec).
Tego dnia powracały echem słowa błogosławionego Jana Pawła II wypowiedziane 
2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie, w czasie pielgrzymki do diecezji przemyskiej: 
„Drogi biskupie Ignacy. Na przestrzeni lat Twego posługiwania stałeś się wobec 
Kościoła i społeczeństwa walczącego o swe suwerenne prawa rzecznikiem, świad-
kiem i autorytetem”.
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ciwstawią, w sposób konfrontacyjny, obcho-
dy tysiąclecia państwa polskiego.

„Na początku chciałem
postępować legalnie”

Jednym z drastycznych przejawów presji ko-
munistycznego profanum było przeciwdzia-
łanie budownictwu sakralnemu i tworzeniu 
nowych struktur parafialnych. A były to po-
trzeby realne. Motywowały je przemiany cy-
wilizacyjne i demograficzne: uprzemysłowie-
nie, wzrost ludności miast, w wypadku die-
cezji przemyskiej zasiedlanie bieszczadzkich 
pustkowi. To były problemy, które dawały
o sobie znać we wszystkich diecezjach. Biskup 
Tokarczuk jako priorytetowe zadanie przyjął 
założenie, że dobrze funkcjonujący ośrodek 
duszpasterski w mieście nie powinien prze-
kraczać 10 tys. wiernych, zaś na wsi odległość 
od kościoła nie powinna być większa niż czte-
ry kilometry. Ale jak taki program zrealizo-
wać w nieprzyjaznym Kościołowi systemie?
„Na początku chciałem postępować le-
galnie. Wystąpiłem do władz z informacją
o potrzebach wiernych. A oni mi tłumaczą, że 
to region socjalistyczny i że trzeba najpierw 
szkoły budować, domy kultury, że kościołów 
nie potrzeba”. Takich rozmów było więcej. 
Rezultaty – żadne. Jakiś czas później miało 
miejsce zdarzenie, które pokazało, do czego 
komunistyczne władze są zdolne. Część wsi 
Wołkowyi, ta gdzie stał kościół parafialny, 
znalazła się na terenie planowanego zbiorni-
ka wodnego zapory w Solinie. Biskup wnio-
skował, aby kościół rozebrać i przenieść na 
nowe miejsce; deklarował pokrycie kosztów. 
Nic z tego. Któregoś dnia (był rok 1967) wieś 
obstawiła milicja. Kościół został zburzony,
a wkrótce zatopiony. Nie powiodły się też 
starania o stworzenie – pierwszej za rządów 
bp. Tokarczuka – nowej parafii. Odmówiono 
w wojewódzkim Rzeszowie, potem w War-
szawie. Pasterz przemyski wyzbył się złudzeń. 
Zdał sobie sprawę z tego, że możliwości uło-
żenia właściwych stosunków z władzami 
„były zamknięte na żelazny gwint”. Podjął 
brzemienną decyzję: „ponieważ wszystkie 
prawa są nastawione na to, żeby nas znisz-
czyć, więc ja nie będę brał pod uwagę żad-
nych praw dotyczących tworzenia parafii, 
nominacji”, także budowy kościołów. 
Tak rozpoczął się fenomen diecezji przemy-
skiej pod rządami bp. Ignacego Tokarczuka: 
budowa kościołów i kaplic oraz powoływa-
nie nowych parafii bez pozwolenia władz. 
Do czasu przemian ustrojowych powstało 
420 kościołów i kaplic oraz 230 parafii. Nie-
bywałe dzieło! W toku tej pracy, która od 
członków lokalnych wspólnot, podejmują-
cych się budowy „nielegalnych” kościołów, 
wymagała odwagi, determinacji, ofiarności, 
tworzyły się mocne więzy z kapłanami, de-
legowanymi do przewodzenia tym inicja-
tywom. Także z własnym biskupem. Kiedy 
na tych, którzy angażowali się w budowę 
kościołów spadały represje: kolegia, grzyw-
ny, rozprawy sądowe, nikt z nich nie czuł 
się osamotniony, porzucony, skazany na 
siebie. Wszelkie zasądzone kary finansowe, 
nieraz bardzo dotkliwe, pokrywał biskup or-
dynariusz. Kiedy kościół był gotowy, zwykle 

tego samego dnia przybywał on lub któryś z 
przemyskich biskupów pomocniczych. Świę-
cił kościół, celebrował pierwszą Msze św., 
umacniał nową wspólnotę parafialną paster-
skim błogosławieństwem.
Konspiracyjna budowa kościołów wymagała 
także pomysłowości, sprytu. Trzeba było zmy-
lić czujność milicji, funkcjonariuszy i agen-
tów Służby Bezpieczeństwa penetrujących 
teren diecezji. Jeden przykład: historia ko-
ścioła w Nowosiółkach. Na placu przezna-
czonym na budowę świątyni posadzono 
wysokopienną kukurydzę. Stanowiła osłonę 
dla prowadzonych prac ziemnych: przygoto-
wania fundamentów, betonowych słupów… 
Gdy wszystko było gotowe, nocą przystąpio-
no do instalowania ścian bocznych i zwień-
czenia świątyni. Rankiem ponad łan kukury-
dzy wyrósł kościół.
Fenomen pastoralny i socjologiczny związa-
ny z nielegalną z punktu widzenia komuni-
stycznego prawa budową kościołów w die-
cezji przemyskiej zyskał olbrzymi rozgłos. 
Wiele z tych skromnych, stawianych często 
pod osłoną nocy świątyń później rozbudo-
wano, upiększono, na miejscu niektórych 
postawiono nowe. Te, które przetrwały do 
naszych dni, stanowią wymowną pamiątkę 
po tamtych czasach zmagań o prawa dla 
Chrystusa i Jego Kościoła. 

„Dbałem o prawdę, o dobro ludzi”

W odwecie spadały na diecezję przemyską 
różnego rodzaju represje. Była, obok krakow-
skiej archidiecezji Karola Wojtyły, na czele tych 
diecezji, z których wcielano największą licz-
bę kleryków do służby wojskowej. Do końca 
1974 roku bp Tokarczuk był podsłuchiwany 24 
godziny na dobę. Podsłuchy (osiem czułych 
mikrofonów) odkryto na początku 1975 roku 
podczas remontu Domu Biskupiego. Więcej, 
do Stolicy Apostolskiej wpływały oskarże-
nia ze strony rządowej, że biskup przemyski 
utrudnia rozpoczęty wtedy, w ramach. tzw. 
polityki wschodniej Watykanu, proces norma-
lizacji stosunków między Stolicą Apostolską a 
rządem PRL. „Jeżeli Stolica Apostolska uważa, 
że jestem przeszkodą, to proszę mnie usunąć 
ze stanowiska, ale sam nigdy nie ustąpię. Dla-
tego, że niczego złego nie czyniłem. Dbałem o 
prawdę, o dobro ludzi”. Tak Biskup Przemyski 
odpowiedział w Kurii Rzymskiej na stawiane 
zarzuty. Po latach, już za pontyfikatu Jana 
Pawła II, jeden z jego rzymskich rozmówców, 
abp Luigi Poggi, przepraszał i przyznał bisku-
powi rację. Najohydniejsze oskarżenia padły
w latach osiemdziesiątych: podczas procesu 
zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Pio-
trowski oskarżył ks. bp. Tokarczuka, że w czasie 
wojny współpracował z gestapo. Diecezja sta-
nęła wtedy murem za swoim pasterzem. 
Nie był sam. Jego postawę podzielał Prymas 
Tysiąclecia: „Na kościelnej mapie Polski – mó-
wił w 1973 roku – intryguje mnie zawsze 
świetlana plama diecezji przemyskiej. Wiem, 
że dzieją się tam cuda i to chyba widać. Do-
chodzimy do wniosku, że Biskup Przemyski 
ma rację. Nie ma innego sposobu, trzeba 
działać tak jak on”.
Budowa nowych kościołów, rozwijanie sieci 
parafialnej, to były istotne elementy szero-

kiej, i różnorodnej działalności pastoralnej 
bp. Tokarczuka. A obok tego troska o odpo-
wiednią formację duchową i intelektualną 
kapłanów i młodzieży seminaryjnej, bywało, 
że w latach jego pasterzowania przygotowy-
wało się w nim do kapłaństwa ponad cztery-
stu kleryków. Starania o podniesienie pozio-
mu świadomości religijnej całej diecezjalnej 
wspólnoty, walka z negatywnymi postawa-
mi, w dużej mierze rezultatem ateistycznej 
indoktrynacji: religijnemu zobojętnieniu, 
laickiemu stylowi życia, np. podejmowaniu 
pracy w niedzielę; zapominaniu o normach 
Dekalogu. Pamiętał o tej części diecezji prze-
myskiej, która została wcielona do ZSRR, 
pomagał jak mógł. Doceniał wartość więzi 
społecznych, szczególnie tych, które miały 
służyć Polsce jutra, zapobiegać społecznej 
atomizacji i apatii, wykreślać perspektywę 
nadziei, także tej sięgającej w przyszłość, 
negującej stabilność i trwanie narzuconego 
Polsce systemu społeczno-politycznego. Był 
otwarty wobec ugrupowań opozycyjnych, 
które poczęły dawać o sobie znać w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych. Gościł ich 
często w Przemyślu. Poparł ruch Solidarno-
ści, tej robotniczej i tej rolniczej, był z nimi, 
kiedy przyszedł czas represji stanu wojen-
nego: organizował pomoc materialną dla 
represjonowanych, otworzył szeroko bramy 
diecezjalnych kościołów dla tych, którzy nie 
zeszli z drogi „Solidarności”. Po latach nie 
szczędził słów goryczy tym, którzy tę dro-
gę porzucili, kiedy przyszedł czas wolności, 
przekreślili etos „Solidarności”, bywało prze-
praszali za „Solidarność”.
W 1989 roku, jako współprzewodniczący ze 
strony Kościoła Komisji Wspólnej Rządu i Epi-
skopatu, już na pierwszym posiedzeniu zde-
cydowanie postawił sprawę powrotu religii 
do szkół. Trwał przy tym projekcie, niezłom-
nie – do zwycięstwa. Przyjmował Ojca Święte-
go Jana Pawła II, który w 1991 roku nawiedził 
diecezję przemyską, zresztą świadka jej trud-
nej historii. W 1975 roku abp Karol Wojtyła 
poświęcił w Stalowej Woli kościół, którego 
budowę przez lata blokowały władze. Został 
wtedy podniesiony przez Jana Pawła II do 
godności arcybiskupa ad personam. Przeżył 
radość wyniesienia do chwały błogosławio-
nych ks., bp. Józefa Pelczara, biskupa prze-
myskiego w latach 1901–1924 (kanonizowa-
nego w Rzymie w 2003 roku). Rok później 
został pierwszym arcybiskupem metropolitą 
przemyskim. W następnym roku przeszedł 
na emeryturę. Służył, póki sił starczyło, die-
cezjalnej wspólnocie biskupią posługą, mo-
dlitwą, promieniującym przykładem godne-
go, odważnego życia w służbie Chrystusa, 
Jego Ewangelii, także swej ziemskiej Ojczyny.
3 maja 2006 roku w uroczystość Matki Bo-
żej Królowej Polski Prezydent Lech Kaczyński
w uznaniu jego znamienitych zasług dla oj-
czyzny odznaczył go najwyższym polskim od-
znaczeniem – Orderem Orła Białego.

(cytaty z książki:, Ignacy Tokarczuk, W starciu 
z totalitaryzmem, rozmowy przeprowadził Ta-
deusz Fredro-Boniecki, Edition du Dialogue, 
Paris 1994).

Jędrzej Łukawy 
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z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24, 27). 
Prezbiterium i główny ołtarz znajdowały się 
w tej części świątyni, skąd rozprzestrzenia-
ły się promienie słońca widzialnego i padał 
blask „Słońca Sprawiedliwości ” – Chrystusa 
Eucharystycznego. Przez przestrzeń kościoła 
biegnie cięciwa łuku słonecznego. Rozświe-
tlają ją pierwsze i ostanie promienie dnia – 
codziennego daru Boga. 
Kolejny motyw. Przestrzeń świątyni przed-
stawia drogę chrześcijanina. 
Na tej drodze najpierw pojawia się brama, 
która prowadzi do kościoła. W dawnych wie-
kach były to wspaniałe portale, wielkie dzie-
ła sztuki rzeźbiarskiej. W świecie Biblii brama 
to symbol potęgi. Zwykle główne drzwi do 
kościoła są umieszczane w ścianie zachod-
niej, tam gdzie kryje się słońce. Zachodnia 
strona symbolizuje świat świecki, zraniony 
grzechem, sferę profanum. Wierni przycho-
dzący z rzeczywistości o takich symbolicz-
nych konotacjach – krainy ciemności, mro-
ku, niedoskonałości – stawali przed bramą, 
która zapowiadała inną rzeczywistość, świat 
nowego życia. Zwykle z umieszczonego nad 
bramą zdobnego tympanonu patrzył na nich 
Chrystus w chwale, przedstawiony przez ar-
tystę rzeźbiarza jako Pantokrator – Władca 
Wszechświata. Ten wizerunek uświadamiał, 
że brama jest głęboko wpisana w symbolikę 
chrystologiczną, jest bowiem znakiem Chry-
stusa zbawiającego: „Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony” 
(J 10, 8). Ci, którzy przekraczają bramę świą-
tyni, wchodzą do nawy, przez którą droga 
prowadzi do prezbiterium – źródła ducho-
wego światła, miejsca obecności Boga. To 
przejście od ziemskiej codzienności do prze-
strzeni światła i świętości symbolizowało 
drogę zbawienia. Wierni, którzy wypełniali 
prezbiterium, stawali się obrazem Ludu 
Bożego pielgrzymującego ku Chrystusowi.
W dobrym wyborze utwierdzały ich filary 

Symbolika świątyni chrześcijańskiej to ob-
szerny temat. Wiele wniosło do niego śre-
dniowiecze, odsłaniając symboliczne treści 
licznych elementów architektury i wypo-
sażenia świątyni. Z dzieł poświęconych bi-
blijnej, teologicznej, także kosmologicznej 
symbolice świątyni chrześcijańskiej można 
skompletować obszerną bibliotekę. To, co 
dziś powiemy, będzie ledwie dotknięciem 
tematu, wydobyciem tylko kilku motywów, 
bez wchodzenia w ich głębię.
Najczęściej architektura kościoła ma formę 
leżącego krzyża. Jego długą belkę obrazuje 
kościelna nawa i prezbiterium. Poprzeczną 
– nawa prostopadła do osi kościoła, zwa-
na transeptem. Krzyż to symbol Chrystusa, 
Jego władzy i panowania. Kształt świątyni 
głosi chwałę tej odkupieńczej ofiary, która 
rozbrzmiewa w „nieskończonych przestwo-
rzach”, bowiem w przelanej na Golgocie 
krwi Chrystusa „woda, ziemia, ocean, niebo 
wszechświat, zostały w niej obmyte” (Hymn 
wielkopiątkowy). 
Architektura świątyni jest też obrazem Cia-
ła Chrystusa, który mówił, że Jego Ciało 
jest Świątynią (por J 2, 21). Prezbiterium 
przedstawia głowę Zbawiciela nawa głów-
na – Jego korpus, transept – ramiona, wielki 
ołtarz Serce Jezusowe – centrum życia.
Głębokie znaczenie symboliczne ma także 
orientowanie świątyni wedle stron świata. 
Przez stulecia, od V wieku do epoki renesan-
su, obowiązywała skrupulatnie przestrzega-
na praktyka dotycząca orientowania świątyni 
wzdłuż osi wschód (prezbiterium) – zachód 
(brama). W czasie modlitwy chrześcijanie 
kierowali wzrok ku wschodowi, czynił to 
również kapłan odprawiający Msze św.
To stamtąd przecież – według Ewangelii 
św. Mateusza – nadejdzie w dniu ostatecz-
nym„pełen potęgi i chwały” Chrystus: „Al-
bowiem jak błyskawica zabłyśnie na wscho-
dzie, jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

nawowe, które przemawiały także językiem 
symboli, oznaczając pewność wybranej dro-
gi, stałość, solidność. 
Jeszcze jeden motyw związany z przestrze-
nią świątyni. Jej część południowa i pół-
nocna. Południe, przestrzeń światła, było 
uważane za stronę Chrystusa. W niektórych 
kościołach właśnie w tej części gromadzili 
się mężczyźni. Natomiast północ jest symbo-
lem zimna i mroku, była uważana za krainę 
demonów, siedlisko szatana. To także w tej 
części wyznaczono miejsce kobietom przy-
chodzącym do świątyni. W czasie odprawia-
nia Mszy św. trydenckiej (przedsoborowej), 
podczas czytania Ewangelii mszał przeno-
si się na lewą stronę ołtarza, ku północy
„z południa wychodzi święte słowo i podąża 
na północ” (Romano Guardini). Symbolika 
kierunków świata, znajduje także odzwier-
ciedlenie w witrażach. Te na ścianie połu-
dniowej, nasycone światłem, przedstawiają 
sceny z Nowego Testamentu, na północnej 
obrazują Stary Testament.
Świątynia jest także obrazem niebieskiego 
Jeruzalem, które stanowi ostateczne prze-
znaczenie człowieka. Mówią o nim zache-
uszki – lichtarze ze świecami – umieszczane
w miejscu dwunastu lub czterech namaszczeń 
w czasie uroczystości konsekracji kościoła. To 
symbol niebieskiego Jeruzalem, które jest 
zbudowane na fundamencie dwunastu Apo-
stołów Baranka, wskazuje na nie także deko-
racja sklepień: w wielu kościołach można na 
nich spostrzec wizerunek Baranka Apokalip-
tycznego lub nieba usianego gwiazdami. 
Kończymy pobieżną wędrówkę przez prze-
strzeń świątyni, miejsce – przypomina li-
turgista ks. Bolesław Nadolski – o którym 
Ojcowie Kościoła mówili, że stanowi ewan-
geliczną gospodę, w której Bóg opatruje 
rany podróżnych, ofiarując im zbawienie.

 Jędrzej Łukawy 

Świątynia chrześcijańska to świadek naszej wiary. Pod jej sklepieniem gro-
madzi się Lud Boży na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. To miejsce na-
szego spotkania z Chrystusem Obecnym w Eucharystii. W świątyni przyjmu-
jemy święte sakramenty, tutaj też – w godzinie pogrzebu – wspólnota bli-
skich nam osób pożegna nas na drogę wieczności, modlić się będzie o nasze 
zbawienie. Materiał z którego zbudowana jest świątynia – niegdyś były to 
ciosowe kamienie, potem cegły, czasem jeszcze drewniane bale – stanowi 
symbol chrześcijańskiej wspólnoty, która, gromadząc się na modlitwę, sta-
je się„żywymi kamieniami”. Niczym kamienie, z których wznosi się kościel-
ny gmach, wspólnota ta bierze udział w „budowaniu świątyni duchowej”
(por. 1 P 2, 5). Jej fundamentem są apostołowie i prorocy, a kamieniem wę-
gielnym – „głowicą węgła” – sam Jezus Chrystus. Wszczepieni w Chrystusa 
przez Ducha Świętego w sakramencie chrztu stajemy się świątynią Boga ży-
wego (por. 2 Kor 6), członkami Kościoła, który, rozprzestrzeniony po całym 
świecie, „rozwija się jako Mistyczne Ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją peł-
nię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem” (rytuał poświęcenia 
kościoła). W Starym Przymierzu czczono Boga w Świątyni Jerozolimskiej, na-
tomiast w Nowym Przymierzu budynki świątyń stanowią trwałą część prze-
strzeni, w jakiej biegnie życie wielu narodów. Bowiem wcielony Syn Boży 
uświęcił cały świat. ry
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Męczeństwo w rozumieniu chrześcijańskim 
wyrasta z wyłącznej miłości do Chrystusa
i polega na utożsamieniu się z Tym, który od-
dał swe życie, aby człowiek mógł je posiadać 
w pełni. Chrystus powiedział Apostołom, że 
będą oni Jego świadkami aż po krańce ziemi 
(Łk 24, 48; Dz 1,8). W innym miejscu Ewange-
lii czytamy o krzyżu jako symbolu gotowości 
uczniów Jezusa na solidarne dzielenie z Nim 
życia i śmierci (Mt 10, 38; Łk 9, 23). Zatem 
radykalne wypełnienie misji krzyża, jak i bycia 
świadkiem Jezusa, dokonuje sie w męczeń-
stwie. Pierwsze świadectwo wiary w Chry-
stusa, potwierdzone przelaną krwią, dał św. 
Szczepan opisany w Dziejach Apostolskich 
(Dz 7, 54–60). Każdy z uczniów Jezusa jest 
wezwany, by brać swój krzyż i iść za swoim 
Mistrzem. To logika ziarna, które obumiera, 
by zakiełkować i dać życie. W tym właśnie 
męczennik naśladuje aż do końca swego 
Pana w próbie wiary i miłości. Skąd jednak 
pochodzi siła, by znieść męczeństwo? Otóż 
analizując żywoty męczenników możemy 
odnieść wrażenie, iż siłą każdego z nich było 
głębokie wewnętrzne zjednoczenie z Chrys-
tusem. Albowiem męczeństwo i powołanie 
do niego nie jest wynikiem ludzkiego wysił-
ku, ale odpowiedzią na Bożą inicjatywę, da-
rem łaski, który uzdalnia do oddania życia 
ze względu na miłość do Chrystusa, Kościoła

ne w Kościele” – pisał 
bł. Jan Paweł II w Li-
ście apostolskim Tertio 
millennio adveniente. 
Wiek XX przyniósł Kościołowi rzesze zna-
nych i nieznanych z imienia męczenników 
i świadków wiary. Dwa najbardziej zbrod-
nicze totalitaryzmy XX wieku: nazizm i ko-
munizm zebrały wielkie żniwo krwi i cierpień 
ogromnej liczby ludzi. Rok Wiary szczegól-
nie przynagla nas, abyśmy słyszeli wołanie 
tych, którzy nie przestraszyli się cierpienia
i śmierci, ale dali świadectwo wierności Chry-
stusowi. Niech nam towarzyszą słowa homi-
lii bł. Jana Pawła II wypowiedziane na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
13 czerwca 1999 roku w dniu beatyfikacji 
108 męczenników II wojny światowej: „Bło-
gosławieni męczennicy wołają do naszych 
serc: uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierz-
cie na dobre i złe! Obudźcie w sobie na-
dzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc 
wierności Bogu we wszelkiej próbie”. Warto 
o tym pamiętać, także w XXI wieku, kiedy 
wyznawcy Chrystusa, chrześcijanie, są naj-
bardziej prześladowaną religią na świecie, 
zwłaszcza w krajach arabskich i codziennie 
składają świadectwo swojej wiary. 

  ks. Michał Ceglarek

i świata. Kiedy czytamy żywoty męczenników 
zdumiewa nas pogoda ducha i męstwo w ich 
wychodzeniu naprzeciw cierpieniu i śmierci. 
Moc Boga w pełni objawia się w słabości,
w ubóstwie tego, kto się Mu oddaje i tylko 
w Nim pokłada nadzieję. Należy przy tym 
podkreślić, że łaska Boża nie niweczy wol-
ności tego, kto doświadcza męczeństwa, 
lecz ją wzbogaca i uwzniośla. Męczennik jest 
człowiekiem wolnym, wolnym zwłaszcza wo-
bec ziemskich potęg, który w jednym defini-
tywnym akcie oddaje Bogu całe swoje życie
i w najwyższym akcie wiary nadziei i miłości 
powierza się w ręce Stwórcy i Odkupiciela. 
Poświęca swoje życie, by całkowicie zjedno-
czyć z ofiarą Chrystusa na krzyżu. 
W Kontekście Roku Wiary, warto uzmysło-
wić sobie, iż Kościół pierwszego tysiąclecia 
zrodził się z krwi męczenników. Ich kult 
stopniowo się rozwijał. Męczeństwo było 
jednocześnie traktowane jako chrzest z krwi,
rozumiany na równi z chrztem z wody. His-
toria Kościoła pokazuje, że świadectwo mę-
czeństwa, ze względu na Chrystusa, rzeczy-
wiście wielokrotnie miało miejsce w Jego 
dziejach. Ale także i „w naszym stuleciu 
wrócili męczennicy. A są to często męczen-
nicy nieznani, jak gdyby «nieznani żołnierze» 
wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe, ich 
świadectwa nie powinny zostać zapomnia-

„Męczennicy wołają do naszych serc”„Męczennicy wołają do naszych serc”

Męczennik co pięć minut

mają inny motyw. Chodzi o zastraszanie 
miejscowego duchowieństwa za zaangażo-
wanie w obronę praw człowieka i ujawnia-
nie przypadków nadużyć ze strony władz. 
O kolejnych aktach przemocy donosi Dzie-
ło Pomocy Prześladowanym Chrześcijanom 
„Open Doors” (Otwarte Drzwi). W okresie 
świąt chrześcijanie obawiają się o swoje 
życie, szczególnie w Iraku, Iranie, Sudanie,
a także w Indonezji. Właśnie w Indonezji do-
konano w Święta  Bożego Narodzenia bru-
talnego ataku na wspólnotę protestantów. 
Tamtejsi muzułmanie zaatakowali około 
dwustu członków protestanckiej wspólnoty 
Batak na zachodniej Jawie, którzy zgroma-
dzili się, aby odprawić nabożeństwo w Wi-
gilię Bożego Narodzenia. Setki napastników 
rzucało w nich zgniłymi jajkami, gnojówką
i plastikowymi torebkami z moczem. Stoją-
cy obok funkcjonariusze policji nie reago-
wali. Minister spraw religijnych Suryadhar-

Coraz dramatyczniej brzmią głosy mówiące o zwiększającej się liczbie ofiar wśród 
chrześcijan, ginących w wyniku ataków ze strony fundamentalistów innych re-
ligii. Współcześni męczennicy giną na wszystkich kontynentach. Śmierć zbiera 
swoje żniwo zarówno wśród osób świeckich, jak i duchownych. Według organi-
zacji monitorujących sytuację na świecie śmierć za wiarę poniosło w 2012 roku aż
105 tysięcy chrześcijan. Oznacza to, że co każde pięć minut ginął w ubiegłym roku 
jeden z naszych współwyznawców. (Według muzułmańskiej strony internetowej 
TheReligionofpeace.com). Ten sam portal donosi, że na napaść i dyskryminację 
narażonych jest rocznie około 200 mln chrześcijan. 

ma Ali skrytykował wspólnotę Batak za to, 
że próbowała odprawić nabożeństwo, choć 
nie otrzymała jeszcze od lokalnych władz 
zezwolenia na budowę kościoła. 
Open Doors wspiera prześladowanych chrze-
ścijan w 50 krajach świata. Zaopatruje ich m.in. 
w egzemplarze Biblii, kształci przywódców 
wspólnot, angażuje się w pomoc uwięzionym 
i wspiera rodziny zamordowanych. Tradycyjnie 
na początku stycznia publikuje coroczny raport 
o prześladowaniach wyznawców Chrystusa. 
Organizacja sporządza dokument na podsta-
wie informacji własnych, doniesień innych oraz 
szacunkach ekspertów. Od dziesięciu lat na 
pierwszym miejscu tej „listy hańby” jest Korea 
Północna. Na kolejnych miejscach: Afganistan, 
Arabia Saudyjska, Somalia, Iran, Malediwy, Uz-
bekistan, Jemen, Irak i Pakistan.
Pojawiają się jednak iskierki nadziei na po-
lepszanie się relacji między chrześcijanami 
a wyznawcami innych religii. W tym roku
w liturgicznych obchodach Bożego Narodzenia 
w różnych rejonach Indii wzięły udział – obok 
chrześcijan – tysiące wyznawców hinduizmu. 
Podobno najliczniej gromadziły się społeczno-
ści we wschodnioindyjskim stanie Orisa, gdzie 
dotąd notowano najbrutalniejsze wystąpienia 
przeciw chrześcijanom. Zdaniem arcybiskupa 
archidiecezji Cuttack-Bhubaneśwar – Joh-
na Barwy SVD, to bezprecedensowe wyda-
rzenie jest „znakiem nadziei na rok 2013”.
Przeczytanie tego artykułu zapewne nie za-
jęło pięciu minut. Jest jeszcze czas na modli-
twę w intencji kolejnego męczennika.

Krzysztof Stępkowski

Radio Watykańskie podało, że w ubiegłym 
roku śmierć poniosło 12 osób (dziesięciu 
kapłanów, jedna zakonnica, jedna osoba 
świecka) zaangażowanych duszpasterstwo. 
Tak wynika z danych zebranych przez agen-
cję Fides, związaną z Kongregacją ds. Ewan-
gelizacji Narodów, która co roku publikuje 
roku raport na ten temat.
Najbardziej niebezpiecznym terenem dla 
duszpasterzy okazała się Ameryka Południo-
wa, gdzie zginęło sześciu duchownych. Ko-
lejnych trzech oraz siostrę zakonną zabito
w Afryce. Natomiast pozostała dwójka – 
ksiądz i świecka kobieta – straciła życie
w Azji. Do tej listy należy już chyba dopisać 
także księży, uprowadzonych w Demokra-
tycznej Republice Konga w październiku, 
których los pozostaje nieznany.
Coraz głośniej mówi się, o tym, że porwania 
w Demokratycznej Republice Konga, wcze-
śniej organizowane dla okupów, obecnie 
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Zwyczaj oznaczania domów przez chrześcijan literami „K+M+B” pochodzi
z XVIII wieku. Często mylnie tłumaczone jest jego znaczenie, mówiące o ini-
cjałach trzech Mędrców zdążających do Narodzonego Chrystusa. Rzeczywiście
w tej pisowni może być tak interpretowany, jednak niegdyś odrzwia oznaczano 
napisem „C+M+B”, a skrót ten oznaczał błogosławieństwo, jakie miało spły-
nąć na dom i jego mieszkańców. Skrót ten tłumaczy się w sposób następujący: 
Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie).

K+M+B czy C+M+B?K+M+B czy C+M+B?

Czy wiesz, że…?Czy wiesz, że…?

Święto Objawienia Pańskiego

Święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, należy do najstarszych świąt chrześcijań-
skich. Powstało na przełomie III i IV wieku w Egipcie.  Początkowo było obchodzone tylko 
na chrześcijańskim Wschodzie. Święto nie koncentrowało się na samych tylko narodzi-
nach w Betlejem, ale łączyło je z innymi wydarzeniami, w których Chrystus objawił swoją 
Boską naturę. W treść święta wpisane było wspomnienie pokłonu Mędrców, chrztu Jezu-
sa w Jordanie i cudu w Kanie Galilejskiej.

Trzej Królowie

Legenda o Trzech Królach zyskała swoją obecną sławę
i kształt w największej mierze za sprawą Jana z Hildesheimu 
– autora „Historii Trzech Króli“. Ten bestseller z drugiej poło-
wy XIV w. łączył wiadomości z Biblii, apokryfów i literatury 
podróżniczej. Według tej wersji najmłodszy i najmniejszy 
Melchior (król Nubii i Arabii) ofiarował Dzieciątku 30 zło-
tych denarów i złote jabłko Aleksandra Wielkiego. Średni 
wzrostem i wiekiem Baltazar (władca Saby, umieszczanej
w dzisiejszym Jemenie, Etiopii lub Persji) dał kadzidło, pod-
czas gdy najstarszy i największy – czarnoskóry Kacper (wład-
ca nie zidentyfikowanego bliżej portowego miasta Tharsis
i równie nieznanej wyspy Egrisoule) złożył w darze mirrę.

Relikwie Trzech Króli

Relikwie Trzech Króli przechowywane są w Katedrze w Kolonii (Niemcy) i to wła-
śnie dzięki nim świątynia ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Relikwiarz należy do jednego z najpiękniejszych dzieł 
średniowiecznej sztuki złotniczej. Ma szerokość 110 cm, wysokość 153 cm i dłu-
gość 220 cm. Symbolizuje Boga w Trójcy Świętej. Jego budowa przypomina trzy-
nawową bazylikę: obok siebie stoją dwa sarkofagi, na których spoczywa trzeci. 
Pokryty ponad tysiącem szlachetnych kamieni i pereł oraz kolorowymi emaliami 
obiekt otaczają 74 figury z pozłacanego srebra. Ponad 300 kamei na relikwiarzu 
stanowi największy ich zbiór na świecie.
W jego dolnej części znajdują się wielkie, złocone postaci proroków oraz królów 
Dawida i Salomona, w górnej – apostołów. Figury wykonali w latach 1180-91 
Mikołaj z Verdun i jego uczniowie. Złocony fronton przedstawia małego Jezusa 
na rękach Matki Boskiej, przyjmującego pokłon Trzech Króli, reprezentujących 
całą ludzkość, następnie chrzest Jezusa w Jordanie, a w górnej części – Chrystusa 
jako sędziego świata u kresu dziejów.
O Trzech Królach nie mamy zbyt wielu dokumentów źródłowych, przeważają 
natomiast legendy i spekulacje. Nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście w sar-
kofagu złożone są ich relikwie. Tylko św. Mateusz w swej Ewangelii wspomina 
o bezimiennych Mędrcach ze Wschodu, przybyłych do Betlejem, by pokłonić się 
Jezusowi i ofiarować Mu złoto, kadzidło i mirrę. Dopiero tradycja z VI w. zaczyna 
mówić o nich jako o „królach”, a po dalszych ok. 300 latach pojawiły się ich 
imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.
Tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią od XII wieku. W 1164 Rajnald
z Dassel, kierujący kancelarią cesarza Fryderyka I Barbarossy, przywiózł nad Ren 
jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech 
Króli. O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiemy z żywota biskupa 
Eustorgiusza: wynika z niego, że doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć
w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna, po czym w IX w. 
przewieziono je do kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł, mediolańczycy 
do 1158 r. nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się 
o ich pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli 
zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła.
Rajnald nie tylko ofiarował Kolonii relikwie, ale także przyczynił się do związanego 
z ich posiadaniem gwałtownym rozwojem miasta – politycznym, gospodarczym 
i kulturalnym. W krótkim czasie Kolonia stała się jednym z największych miejsc 
pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Posiadanie tak ważnych relikwii wiązało się
w tamtych czasach z wysokiej rangi pozycją w życiu politycznym, dlatego cesa-
rze niemieccy po koronacji w Akwizgranie pielgrzymowali do katedry w Kolonii.
Badanie tkanin, w które owinięto relikwie, wykazało, że były to kosztowne ma-
teriały. Potwierdzono więc, że owijano nimi ciała ludzi wysokiego pochodzenia.  
Tkaniny te mogą pochodzić nawet z I wieku. Zdaniem Waltera Schulte, wielo-
letniego dyrektora  Muzeum Diecezjalnego w Kolonii  cenny relikwiarz i ukryte 
w nim doczesne szczątki stanowią dla wiernych wyzwanie, by wraz z Mędrcami 
udali się na poszukiwanie Boga.

O fenomenie Orszaków Trzech Króli w Polsce

O fenomenie Orszaków Trzech Króli w Polsce mówi w wy-
wiadzie dla KAI socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Maria Rogaczewska. Jej zdaniem możliwość twórczego za-
angażowania świeckich w ewangelizację, przeżycie wspól-
noty, manifestowanie wiary w przestrzeni publicznej, szu-
kanie sensownej rozrywki są powodem rozrastania się tej 
inicjatywy. W tym roku Orszaki, nazywane też największymi 
jasełkami na świecie, dobędą się w 92 miastach w Polsce. 
– Słyszy się nieraz, że objawia się tu chęć katolików bycia 
obecnym w przestrzeni publicznej, zamanifestowania wia-
ry. Podkreślenia, że to także nasza przestrzeń i że potrafimy 
zorganizować piękne wydarzenie, do którego może przy-
łączyć się każdy. Ale idąc w Orszaku mówimy też, że nie 
zgadzamy się na desakralizację świętowania, że nie chcemy 
spędzać świąt w galeriach handlowych lub w domu przy 
suto zastawionym stole, a wychodzimy żeby zrobić coś 
dla innych, mobilizujemy siły, poświęcając pieniądze, czas, 
talenty. Gdyż Orszaki angażują wolontariuszy, uczą współ-
pracy różnych ludzi z rozmaitych stowarzyszeń i organizacji 
– mówi w wywiadzie dla KAI Rogaczewska.
Socjolog UW podkreśla, że wzięcie udziału w Orszaku to 
także sposób na spędzenie wspólnego czasu z rodziną.
– Ludzie spragnieni są pozytywnej rozrywki, którą kiedyś 
zaspakajali na festynach ludowych czy parafialnych. Dziś 
jest ich już niewiele, tym chętniej w wolny dzień biorą 
udział w Orszakach. Na całym świecie króluje ponadto 
„trend performatywny”, podobają się takie widowiska, np. 
chętnie gromadzą się na zbiorowych modlitwach na sta-
dionach – podkreśla.

Orszak Trzech Króli przeszedł w tym roku w ponad 90 miastach Polski

oprac. kes
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Edward Choma uro-
dził się 26 grudnia 1889 
roku w Złoczowie na ziemi 
lwowskiej, jako syn Micha-
ła i Anny z d. Kosek.

19 czerwca 1909 roku wstąpił do Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego we Lwo-
wie. Jednocześnie studiował na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 3 sierp-
nia 1913 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk metropolity lwowskiego, abp. Józefa 
Bilczewskiego. 1 września 1913 roku został 
wikariuszem i katechetą w Bolechowie koło 
Stryja, a następnie wikariuszem w Jazłowcu. 
5 lipca 1917 roku mianowano go administra-
torem ekspozytury w Burakówce w powiecie 
Zaleszczyki.
15 września 1917 roku otrzymał powołanie 
do armii austriackiej. Służył w Superioracie 
Polowym w Przemyślu. Brał udział w działa-
niach wojennych I wojny światowej oraz pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej.
Zweryfikowany w stopniu starszego kapela-
na (ze starszeństwem z dnia 1 czerwca 1919 
roku) był proboszczem 4 Dywizji Piechoty 

stacjonującej we Włocławku. 20 paździer-
nika 1921 roku został kierownikiem Rejonu 
Duszpasterstwa w Skierniewicach, a w maju 
1926 roku proboszczem tamtejszej parafii 
wojskowej pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Utrzymywał kon-
takty z rodzinną ziemią lwowską, 21 czerwca 
1924 roku celebrował uroczyste nabożeństwo 
z okazji 50 rocznicy powstania Gimnazjum
w Złoczowie.
W styczniu 1930 roku mianowano go pro-
boszczem parafii wojskowej w Słonimiu na 
Wileńszczyźnie. Jako introligator z zamiłowa-
nia, dochody w ten sposób uzyskane przezna-
czał na wyposażenie kościoła garnizonowego, 
który uratował od zniszczenia, a następnie 
przebudował. W lipcu 1936 roku został pro-
boszczem parafii wojskowej w Radomiu i ka-
pelanem Garnizonu Radom.
Po walkach kampanii polskiej 1939 roku 
dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał
w obozie w Starobielsku. W wigilię Świąt Bo-
żego Narodzenia 1939 roku, wraz z innymi 
kapłanami został wywieziony do więzienia 
Butyrki (według innych źródeł na Łubiankę)

Ks. podpułkownik Edward Choma (1889-1940)
– kapłan archidiecezji lwowskiej, proboszcz 4 Dywizji Piechoty

w Moskwie. Wiosną 1940 roku został odesła-
ny do obozu w Kozielsku. W kwietniu 1940 
roku został zamordowany przez funkcjonariu-
szy NKWD w Katyniu. Jego nazwisko znajduje 
się na liście wywozowej nr 015/2 z kwietnia 
1940 roku, pozycja 69. Spoczywa na Polskim 
Cmentarzu Wojennym w Katyniu.
Odznaczony był Krzyżem Walecznych, Krzy-
żem Niepodległości, Orderem Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi (za zasługi 
w służbie państwowej), Medalem za Wojnę 
1918–1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości oraz Brązowym Meda-
lem za Długoletnią Służbę.
Minister Obrony Narodowej awansował 
go pośmiertnie na stopień podpułkowni-
ka. Awans ogłoszono 9 listopada 2007 roku
w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – 
Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.
W grudniu 2009 roku ksiądz Choma został 
zgłoszony przez Rodzinę Katyńską w Warsza-
wie razem z 23 kapelanami Wojska Polskiego, 
jako kandydat do procesu beatyfikacyjnego 
Męczenników Wschodu (1917–1989).

Bogusław Szwedo

„Epoka pewników mi-
nęła bezpowrotnie, a
człowiek powinien na-
uczyć się żyć w sytuacji 
całkowitego braku sen-

su, pod znakiem tymczasowości i prze-
mijalności”. W ten sposób papież Jan 
Paweł II scharakteryzował największą 
tragedię wielu współczesnych, wyznają-
cych „wiarę w ateizm” lub co gorsza ży-
jących w letargu duchowym – całkowitej 
obojętności religijnej. 
Jak pokazują rozmowy ateistów z katolikami 
za atakami, pytaniami, zarzutami, szyderstwa-
mi często kryje się …głód Boga.
 Jak wiemy, my katolicy, tylko Bóg jest jedynym 
gwarantem i źródłem ludzkiego szczęścia.
A próby „samozbawienia” są tyleż bezowoc-
ne, co tragiczne. To przecież jedna z najbar-
dziej złudnych, szatańskich ofert wpisanych
w pseudoduchowść „new age”…
Siedziałam na przystanku na Krakowskim 
Przedmieściu z lekturą książki Sławomira 
Zatwardnickiego „Katolicki pomocnik towa-
rzyski”, a obok dwóch młodzieńców. Najwy-
raźniej tytuł wzbudził ich żywe zainteresowa-
nie, bo zaczęli lustrować mnie ostentacyjnie
z ironicznymi uśmiechami, które wymieniali 
między sobą. Chwyciło, poruszyło? To jedna
z całej gamy spotykanych dziś reakcji na samo 
słowo „katolicki” w tzw. sytuacjach towarzy-

Jak katolik z ateistą przy jednym stole…

skich i ulicznych. „Podobno jest Pan praktyku-
jącym katolikiem. To dziwne, przecież sprawia 
Pan wrażenie człowieka myślącego” – nie 
tylko autor zacytowanych słów spotyka się
z podobnymi reakcjami i pytaniami w stylu: 
„jak można dziś wierzyć w Zmartwychwstanie, 
nieomylność papieża?”. „Po co ci ten kościół, 
przecież można wierzyć i nie chodzić do ko-
ścioła”. Można iść do lasu na rozmowę z Bo-
giem”… „Ksiądz to tylko człowiek”… „Budda, 
Konfucjusz czy Chrystus” – to przecież tacy 
sami duchowi nauczyciele, czy nie wszytko 
jedno w kogo wierzysz?”. 
Ataki, pytania, zarzuty, wątpliwości, fałszywe 
wyobrażenia na temat naszej wiary, z który-
mi spotykają się katolicy przy różnych oka-
zjach, zwłaszcza towarzyskich, mogą wielu
z nas przysporzyć trudności z odpowiedzią.
A ateistom nasze nierzetelne odpowiedzi, po-
wodowane lenistwem i ignorancją, przynieść 
więcej szkody niż korzyści. 
Katolicy, którzy chcą się przygotować do 
słownego fechtunku na rzeczowe argumenty 
w starciu z ateistami mogą znaleźć w książce 
wiele praktycznych i użytecznych wskazówek. 
Są tu argumenty dotyczące istnienia Boga, 
natury Trójcy Świętej, o historyczności Jezusa, 
prawdziwości chrześcijaństwa na tle innych 
religii. Katolicy, zderzeni z kwestionowaniem 
potrzeby praktyk religijnych, życia sakra-
mentalnego, znajdą tu argumenty głębokie, 

poparte myślą największych mocarzy ducha
i intelektu.
Podważone są tak stereotypowe argumenty 
ateistów, jak choćby to, że wiara nie jest do 
pogodzenia z osiągnięciami nauki, czy rzeko-
mej odpowiedzialności religii za wojny. Czy-
telnicy w poradniku znajdą też informacje
o kłamstwach antyklerykałów na temat hi-
storii kościoła oraz innych fałszywe opinie 
propagandzistów sowieckiego bezbożnictwa
w różnych mutacjach światopoglądowych. 
Książka Sławomira Zatwardnickiego, wydana 
przez „Frondę”, ma prowokacyjny podtytuł 
„Jak pojedynkować się z ateistą”, a na okładce 
dwie skrzyżowane szpady. To szlachetna for-
ma pojedynku, która zakłada respektowanie 
zasad honoru i uczciwości. Jedną z nich jest 
szacunek do przeciwnika w dyskusji na tema-
ty naszej wiary. I założenie, że nawet bolesne 
zarzuty pod naszym adresem, wynikają z au-
tentycznego poszukiwania prawdy o Chrystu-
sie przez uczestnika dyskusji. Bo jak podkreśla 
autor, ateista – w przeciwieństwie do „letnie-
go” czyli obojętnego religijnie – stawia pytania
o Boga…
Często wówczas, gdy jego sumienie zostanie 
poruszone autentycznym świadectwem wiary 
katolików. 
Na „Rok wiary” i misji ewangelizacyjnej – po-
zycja godna polecenia.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Jeden z 96., których straciliśmy pod Smoleńskiem. Ale czy „straciliśmy” to właściwe 
słowo? Może właśnie teraz bardziej niż przedtem jest większa szansa na Jego odzy-
skanie? Na odczytanie wartości, którymi żył?..
Nieliczni o Nim słyszeli, bo nie okupował czołówek pierwszych stron gazet ani kanap 
telewizji śniadaniowych po 1989 r. To konsekwencja życiorysu człowieka wiernego 
zasadom, a przy tym odważnego i skromnego, który się nie kłania okolicznościom, 
ale przede wszystkim Panu Bogu. Słowem człowieka prawdziwie wolnego, który
w swoim życiu dokonywał trudnych wyborów.

„Wracam ze Smoleńska…”„Wracam ze Smoleńska…”

– Jest wzorem dla mojego pokolenia, ale 
też odkrycie tego bohatera naszych czasów 
przez ludzi młodych, pomoże im coś w ży-
ciu zmienić – powiedział na premierze filmu 
„Niepodległy – opowieść o Januszu Krup-
skim” red. Krzysztof Ziemiec z TVP. 
– Wzorem dla Janusza Krupskiego byli żołnie-
rze wyklęci – mówi w filmie m.in. Jan Stani-
sław Ciechanowski, p.o. kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
jego b. doradca na tym urzędzie, a obecnie 
następca. – Żołnierze wyklęci, to byli ludzie 
niezwykle zasłużeni dla Niepodległości Polski, 
a przy tym nie zabiegali o zaszczyty. Po trage-
dii smoleńskiej możemy Janusza do tej grupy 
zaliczyć, podsumował minister Ciechanowski.
 

Przerwany fi lm

– Dokończenie filmu o Januszu Krupskim – po 
Smoleńsku – to było bezwzględne zobowią-
zanie, mówili autorzy, reżyserzy, przyjaciele 
śp. Janusza Krupskiego – Paweł Nowacki
i Arkadiusz Gołębiewski.
– Pomysł, żeby powstał o nim film, to po-
mysł z roku 2006. Początek realizacji nastąpił
w 2007 r.
– Janusz Krupski stał się pierwszym hono-
rowym patronem naszego festiwalu, mówił 
współautor filmu, Arkadiusz Gołębiewski, 
dyrektor IV edycji Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych w Gdyni „Niepokorni, niezłom-
ni, wyklęci”. Od dwóch lat przyznajemy na-
grodę im. Janusza Krupskiego, dodał.
Ten film nie powstałby, podkreślali realiza-
torzy, gdyby nie pomoc przyjaciół, bliskich, 
zwłaszcza synów Tomka i Pawła oraz żony 
Joanny, prywatnej fundacji rodziny Witasz-
ków, Studia „Gołąb” oraz IPN i Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych…

Pierwsza sekwencja filmu powróci rozszerzo-
na dalej. Janusz Krupski idzie przez las, w tle 
Fiat 125. Taki sam, którym 21 stycznia w 1983 r.
esbecy porwali go sprzed Pałacu Kultury
i Nauki do Puszczy Kampinoskiej. Kazali zdjąć 
kurtkę, buty. Jeden z nich wylał mu na plecy 
dwulitrową butlę z mieszaniną ługu, fenolu
i lizolu. Piekący ból. Traci przytomność.
– O godz. 16.20 wychodzę z Księgarni OR-
PAN (PKiN). Usłyszałem za sobą: Krupski! Nie 
zdążyłem się odwrócić. Dwóch mężczyzn 
wepchnęło mnie do samochodu. Jechali-
śmy w stronę Żoliborza, ale minęliśmy pałac 
Mostowskich (tam Janusz Krupski, działacz 
opozycji demokratycznej, związanej ze śro-

dowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, był już uprzednio przesłuchiwany). 
– Pomyślałem, że to może być moja ostatnia 
droga, ale z tym trzeba się było liczyć… 
Był świadomy kosztów własnych, które mu 
przyjdzie zapłacić za opowiedzenie się po 
stronie Niepodległości Polski…
Kilka dni po ogłoszeniu wyroku (Lublin,
1995 r.) w procesie jego ówczesnych opraw-
ców, mijał spacerujcego Nowym Światem 
funkcjonariusza SB, Grzegorza Piotrowskie-
go. Tak, tak, tego samego, który brał udział
w zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

KUL-owska trójca

Zbliżyły ich do siebie na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim w l. 70. zainteresowania naj-
nowszą historią oraz zbieżna ocena sytuacji 
PRL. Niezgoda na „okupację sowiecką”, jak 
mówią, wspominając tamte lata studenckiej 
działalności. Było ich trzech: Janusz Krupski, 
Bogdan Borusewicz i Piotr Jegliński.
Ich pierwsza poważna inicjatywa to zorga-
nizowanie delegacji studenckiej (Krupski, 
Lubieniecka, Jegliński), która udała się do 
Prymasa Wyszyńskiego, wielkiego kanclerza 
KUL, z protestem, że na KUL powstaje Socja-
listyczny Związek Studentów Polskich. Rek-
tor, ks. prof. Mieczysław Krąpiec powiedział: 
– Oczekuję od was, że stworzycie ogólnostu-
dencką reprezentację młodzieży. 
– To oznaczało wypłynięcie na szersze wody, 
mówi Janusz Krupski. Na bazie kół nauko-
wych i stowarzyszeń akademickich stworzy-
liśmy ogólnostudencką reprezentację. Pierw-
sze w środowisku uniwersyteckim w Polsce 
niezależne stowarzyszenie studenckie. 
Janusz Krupski został pierwszym prezesem.
Profesor Władysław Bartoszewski uczył całą 
zaprzyjaźnioną trójkę historii Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Mówił im o polskim opo-
rze przeciw okupacji niemieckiej, o metodach 
walki, o strukturach i programach ideowych.
– W dużej mierze pod wpływem wykładów 
prof. Bartoszewskiego, których kilka poświę-
cił podziemnym wydawnictwom PPP, posta-
nowiliśmy stworzyć podstawy podziemnego 
ruchu wydawniczego w Polsce.

Powielacz jak kałasznikow?

Potrzebowali sprzętu, by rozpocząć druko-
wanie. Marzył się im powielacz. W PRL to był 
towar pod specjalnym nadzorem. Wiadomo, 
władza o apetytach totalitarnych przede 

wszystkim niszczy wolne słowo. Wolna myśl 
to dla niej najgroźniejsza broń. Zaczęli więc 
myśleć o wyjeździe za granicę, by stamtąd 
sprowadzić powielacz. Janusz Krupski nie do-
stał paszportu za udział w blokowaniu na KUL 
– SZSP. Wybór padł więc na Piotra Jeglińskie-
go, który paszport dostał za trzecim razem.
Jegliński wyjechał do Paryża, gdzie m.in. miał 
okazję rozmawiać z Giedroyciem i Nowakiem-
Jeziorańskim. – Kiedy zacząłem delikatnie 
wspominać o powielaczu, to tak jakbym po-
wiedział, że chcę karabin maszynowy, by strze-
lać do komunistów. Oni mieli inną koncepcję.
Emisariusz kulowskiej trójki kupił powielacz 
za własne zarobione na emigracji pieniądze. 
Powstał problem przemycenia go do Polski.
– Gdy zorientowałem się, wspomina Janusz 
Krupski, że do Londynu wyjeżdża Scena Pla-
styczna KUL Leszka Mądzika... Jechali auto-
karem z dekoracjami. To był ten sposób.
– Powielacz uruchomiliśmy na wiosnę 1976 r.,
przed radomskim czerwcem i przed powsta-
niem KOR (Komitet Obrony Robotników). Tak 
że gdy KOR powstał, mogliśmy drukować 
pierwsze komunikaty i biuletyny korowskie. 
Powielacz spirytusowy, zasilany denaturatem, 
wywąchać można było na odległość. Pokój, 
gdzie pracował, trzeba więc było uszczelniać. 
Zasłużony dla rodzącego się podziemnego 
ruchu wydawniczego sprzęt, został z Lublina 
przewieziony do Warszawy, gdzie dalej słu-
żył KOR-owi. 

Spotkania w „Spotkaniach”

Grupa skupiona wokół Janusza Krupskiego 
marzyła o własnym piśmie, drukowanym we 
własnym wydawnictwie, które nazwali Nie-
ocenzurowaną Oficyna Wydawniczą. Idea 
zmaterializowała się jesienią 1977 r. Powstają 
„Spotkania” – Niezależne pismo młodych ka-
tolików.
Przyjaciele Janusza Krupskiego przypominają 
profetyczną myśl główną, zawartą przezeń 
we „wstępniaku”: Nie będzie wolnej Polski, 
bez wolności narodów Związku Sowieckiego.
Bogdan Borusewicz: – Mieliśmy świadomość, 
że musimy przebić się na zewnątrz, do in-
nych; inaczej nie mamy szans. Drukowaliśmy 
np. książki religijne w języku czeskim. To był 
ten kierunek.
Drukowali teksty encyklik papieskich, nieocen-
zurowane teksty homilii prymasa Wyszyńskie-
go, niezłomnego biskupa Ignacego Tokarczu-
ka. Na łamach „Spotkań” w ciągu 10 lat istnie-
nia pisma spotkało się ok. 350 autorów. 
Do „Spotkań” pisywał ks. Stanisław Małkow-
ski, znani publicyści katoliccy.
Jedno ze spotkań, związanych z wydawa-
niem „Spotkań” wspomina ks. Stanisław 
Małkowski: – To było w salonie Walendow-
skich przy ul. Puławskiej. Janusz Krupski 
przedstawiał tematy i autorów. Leżał mi na 
sercu i w dalszym ciągu leży temat obrony 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, któ-

Janusz Krupski (1951-2010):  – Czy czas, który został mi dany, wykorzystałem dobrze?... Janusz Krupski (1951-2010):  – Czy czas, który został mi dany, wykorzystałem dobrze?... 
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ry poruszałem w piśmie. Janusz Krupski wy-
mienił wśród tematów bliskich sobie temat 
obrony życia.
I to nie były tylko słowa. Stworzył przecież
z Joanną Puzyną – Krupską wspaniałą rodzi-
nę z siedmiorgiem dzieci.
Działalność wydawnicza pochłaniała jego 
siły aż do stanu wyczerpania. – Dwa razy
w tygodniu jeździł do Berlina, aby spotkać 
się z Piotrem Jeglińskim (książki „Spotkań 
były też wydawane w Paryżu). Noce spędzał 
w pociągach, wspomina Borusewicz.
Ten ogromny wysiłek nie był daremny: – Tego 
procesu już nie były w stanie zatrzymać ani 
rewizje, ani konfiskaty, ani żadni agenci, 
mówi w filmie Janusz Krupski.

„I powstaje wojsko bardzo wielkie”

Przyszedł moment przełomowy. Ożyły tęsk-
noty za wolnością – Papieżem został wybra-
ny Karol Wojtyła.
– 2 czerwca 1979 r., w wigilię Zesłania Ducha 
św. – dzieli się refleksją ks. Stanisław Małkow-
ski, słynna homilia Jana Pawła II następuje 
po czytaniach z Księgi Proroka Ezechiela.
A pierwsza lekcja mogła być wybrana z 
5.fragmentów Starego Testamentu. Ezechiel 
mówi o dolinie pełnej wyschniętych kości, a 
nad tą doliną wieje Duch Boży. Kości obra-
stają w ciało i powstaje wojsko bardzo wiel-
kie. Poczułem, że coś wielkiego się szykuje… 
Nad placem zwycięstwa unosi się wołanie 
Jana Pawła II do Ducha św.: Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Wybucha Solidarność – wielki 11.milionowy 
ruch. Polacy powstają z kolan.
Ale „karnawał Solidarności” powoli się koń-
czy. W marcu 1981 r., przed strajkiem gene-
ralnym dochodzi do prowokacji w Bydgosz-
czy. – Wiedziałem, mówi Janusz Krupski, że 
te strajki zostaną rozbite, że trzeba rozpocząć 
działalność konspiracyjną. Bo o tym, że komu-
niści uderzą, byłem absolutnie przekonany.

Łzy ofi cera pod przykryciem

Uderzyli. Tak jak przewidział. 13 grudnia 1981 r.
generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny.
– 12 grudnia byłem w Gdańsku, wspomina 
Janusz Krupski. O godz. 23 wsiadłem do 
nocnego pociągu do Warszawy. Na dwor-
cu Stadion przesiadłem się do autobusu do 
Lublina. O 7. rano dowiedziałem się, że jest 
stan wojenny. Zacząłem się ukrywać.

Stan wojenny i związa-
ne z nim represje, ludz-
kie dramaty to wciąż 
niezapisana, a co gor-
sze – niezadośćuczynio-
na – karta bólu i krzyw-
dy wielu ludzi Solidar-
ności i ich bliskich.
– Bardzo trudnym do-
świadczeniem dla Ja-
nusza, wspomina Joan-
na Krupska, było to, że 
nie spotkał się z ojcem 
przed śmiercią, chociaż 
próbował. 
– Lasami przyszedł do 
Lublina na Szarych 

Szeregów. Tam dostał wiadomość, że szpital 
jest obstawiony.
Bezpieka rozpracowywała środowisko „Spo-
tkań” bardzo intensywnie. Działali w nim 
oficerowie pod przykryciem w Paryżu i w Pol-
sce.
Próbowali nawet negocjować przez jednego 
z internowanych, Janusza Bazydłę, aby się 
ujawnili. Do spotkania doszło w Dolinie Strą-
żyskiej: – Janusz bardzo rzadko się denerwo-
wał, ale wtedy słyszałem jego podniesiony 
głos. 
Dopadli go, kiedy wychodził z mieszkania 
oficera bezpieczeństwa Departamentu IV na 
etacie niejawnym (jak się okazało po 89 r.) 
Hanny Boruckiej, romanistki.
– Ręce do góry. Gdy rzuciłem się do ucieczki, 
wpadłem w objęcia Waldemara Chmielew-
skiego, który posadził mnie w samochodzie 
obok kpt. Grzegorza Piotrowskiego. Trafiłem 
do więzienia na Zęborzyckiej w Lublinie. Zo-
stałem internowany.
Janusz Krupski opowiadał koledze, że po 90 
roku spotkał z Hanną Borucką, przez którą 
przekazywał kolegom informacje i materiały 
konspiracyjne, a która okazała się oficerem 
bezpieczeństwa. – Płakała i mówiła, że nic nie 
wiedziała o tym, że czekali na niego po wyj-
ściu z jej mieszkania.– Czy ty mi wybaczysz? 
– pytała ze łzami w oczach. Wybaczył. 

Ciepło jego ręki

– Nie wszyscy koledzy Janusza, byli tak jak 
Janusz Krupski – człowiekiem autentycznie 
związanym z Kościołem, człowiekiem auten-
tycznie wierzącym, mówi w filmie duszpa-
sterz akademicki O. Wiśniewski.
Swoją przyszłą żonę Joannę Janusz Krupski 
poznał w czasie studiów na KUL.
Nieodłącznym elementem dziedzińca na KUL 
była postać w białym płaszczu i czarnym be-
recie, stojąca w bramie. To Krupski konspiru-
je – z uśmiechem wspomina czasy studenc-
kie jego przyszła żona. 
Potem nastał czas rozłąki i niepokoju o jego 
los w czasie stanu wojennego, gdy go inter-
nowali. – Jechałam do Lublina pociągiem
i nagle coś kazało mi wstać z miejsca i wyj-
rzeć przez okno. Stał w końcu tunelu.
A przecież nie wiedziałam, że była amne-
stia… Dotąd czuję ciepło jego ręki. Poczuli-
śmy, że jesteśmy wolni i szczęśliwi razem.
Decyzję o ślubie przyspieszyło porwanie Ja-
nusza w styczniu 1983 r.

Joanna Puzyna – Krupska była związana
z ruchem Wiara i Światło, ale także z francu-
ską wspólnotą „L arche”, gdzie się mieszka 
razem z osobami upośledzonymi.
Znajoma państwa młodych wspomina ślub 
w Laskach: – Muminki zachwycone, że są na 
ślubie swojej opiekunki, Joasi. To jeden z pięk-
niejszych ślubów, w jakich uczestniczyłam.
A tak mówi prawdziwa miłość:
– Moje plany w dużej mierze się nie spełniły, 
ale Pan Bóg mi więcej dał, niż myślałem. (Ja-
nusz Krupski).

Odsunięty?...

Bogdan Borusewicz: – Po 1989 r. Mazowiec-
ki z nim rozmawiał, że może ze środowiska 
„Spotkań” zrobić partię chadecką. Ale on się 
nie zgodził. Powiedział, że to jest środowisko 
ideowe i nie chce z niego robić partii. Został 
więc niejako odsunięty na bok. Nie znalazł 
się w centrum zmian politycznych.
Prze trzy lata razem z Piotrem Jeglińskim wy-
dawali news magazine.
– Jako pierwsi ujawniliśmy aferę FOZZ, mówi 
Jegliński. Od początku byliśmy zwalczani,
a po trzech latach francuscy partnerzy się 
wycofali, wspomina Jegliński.
Rozstali się w 1992 r.
Janusz Krupski postanowił założyć poważne 
wydawnictwo, które będzie wydawać książki 
historyczne, w duchu tradycji katolickiej.
Borusewicz: – Wydawał książki, które się 
trudno sprzedawały, takie jak Historia chrze-
ścijaństwa. Świetna praca. Wydawnictwo ni-
szowe…i problemy finansowe…

***
Janusz Krupski idzie przez las, miejsce swojej 
kaźni, ale i ocalenia w 1983 r. (ubecy nie zdąży-
li wrzucić swojej niedoszłej ofiary... „do zbior-
nika wodnego”): – Czy czas, który został mi 
dany wykorzystałem dobrze? Z pożytkiem?... 
– wybrzmiewają ostatnie w filmie słowa „Nie-
podległego”. Nam zostawił odpowiedź. 

Spotkanie, którego nie było

Prof. Bartoszewski pokazuje notes, gdzie przy 
dacie 12 kwietnia 2010 r., godz. 13 widnieje 
notatka o umówionym spotkaniu: – Zapyta-
łem go, czy w weekend jest w Warszawie.
– Wracam ze Smoleńska – padła odpo-
wiedź.

***
Po projekcji filmu padło wiele dobrych i pięk-
nych słów we wspomnieniach świadków jego 
szlachetnego życia, m.in. z IPN i urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Agnieszka Rudzińska, zastępca prezesa IPN, 
wspominała, jak bronił szeregowych pra-
cowników przed zwolnieniem z pracy: – każ-
dego potrafił zrozumieć, usprawiedliwić.

Wśród wielu wspomnień o Januszu Krup-
skim znalazło się i takie świadectwo Marcina 
Przeciszewskiego z KAI: – Abp Życiński kazał 
zbierać o nim świadectwa. Był przekonany, 
że to życie było drogą świętości. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

ł iś i ki

Gen. Franciszek Gągor, Janusz Krupski i gen. bryg. Kazimierz 
Gilarski (wszyscy zginęli w katastrofie Smoleńskiej)
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Pamięć o poległych przed rokiem w Afgani-
stanie żołnierzach uczczono Mszą św. w Ka-
tedrze Polowej WP, której przewodniczył bi-
skup polowy WP Józef Guzdek. Przed ołta-
rzem zapłonęły znicze pamięci o zmarłych. 
Ordynariusz wojskowy odczytał nazwiska
i stopnie wojskowe żołnierzy: mł. chor. Piotr 
Ciesielski, sierż. Łukasz Krawiec, sierż. Marcin 
Szczurowski, sierż. Marek Tomala, sierż. Kry-
stian Banach i sierż. Zbigniew Biskup. W Eu-
charystii udział wzięli, m.in. minister Obro-
ny Narodowej Tomasz Siemoniak, szef Szta-
bu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. 
Stanisław Koziej oraz dowódcy rodzajów sił 
zbrojnych i żołnierze stołecznego garnizonu.
– W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24 grud-
nia 2011 roku odbyły się pogrzeby w ich ro-
dzinnych miejscowościach. W ten wyjątkowy 
wieczór puste krzesło i nakrycie przy wigilij-
nym stole nie były tylko symbolicznym zna-
kiem otwartości na przyjęcie samotnej osoby. 
Tym razem była to pustka po odejściu i po-
żegnaniu najbliższej osoby: syna, męża, ojca 
– powiedział w homilii bp Józef Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podziękował wszyst-
kim, którzy okazali pomoc rodzinom dotknię-
tym tragedią. – Wyrażamy wdzięczność za 
wszelkie dobro, które zrodziło się w naszych 
sercach w czasie trwania żałoby. Chcemy 
dziękować Ministerstwu Obrony Narodowej 
i wojsku za to, że w tamtym czasie rodziny 
wspominanych dziś żołnierzy doświadczyły 
wielkiej życzliwości i pomocy. Dziękuję księ-
żom kapelanom, którzy w tamtym czasie po-
dejmowali modlitwę i towarzyszyli rodzinom 
poległych żołnierzy – powiedział.
Ksiądz Biskup podkreślił, że tragiczna śmierć 
żołnierzy stanowi „lekcję nabywania mądro-
ści i uczenia się prawdy o kruchości ludzkie-
go życia i o jego przemijaniu”. – Przerwane 
zostały ich marzenia i plany na przyszłość. To 

kiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk 
dypl. Zbigniew Winiarski, delegaci jednostek 
wojskowych z Niska i Jarosławia, przedsta-
wiciele władz samorządowych, delegacja 
klas wojskowych szkół licealnych z Leżajska 
i Stalowej Woli oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Jelnej. Odczytany został list bi-
skupa polowego Józefa Guzdka skierowany 
do rodzin poległych żołnierzy.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy udali 
się na cmentarz w Jelnej i Stalowej Woli, by 
złożyć wiązanki oraz zapalić znicze na gro-
bach sierż. Łukasza Krawca oraz kpr. Michała 
Kołka.

Lipowo

W kaplicy w Lipowie k. Piecek została od-
prawiona Msza św. w intencji poległego rok 
temu w Afganistanie sierż. Krystiana Bana-
cha. Oprócz rodziny i mieszkańców Lipowa 
wzięli w niej udział żołnierze dwóch brygad 
zmechanizowanych: 15 Giżyckiej i 20 Bar-
toszyckiej. Eucharystii przewodniczył pro-
boszcz parafii cywilno-wojskowej w Giżycku 
ks. kpt. Grzegorz Przewrocki, który odczytał 
również list bp. Józefa Guzdka skierowany 
do rodziny poległego żołnierza. Wraz z nim 
Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach, ks. 
Eugeniusz Pipała. Po jej zakończeniu delega-
cje żołnierzy udały się na miejscowy cmen-
tarz. Tam, na mogile sierż. Banacha złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze.

Morąg

Poległych żołnierzy w Afganistanie wspo-
mniano również w Morągu. W parafii pw. 
bł. Michała Kozala została odprawiona Msza 
św. koncelebrowana w intencji śp. sierż. 
Marcina Szczurowskiego, której przewod-
niczył ks. ppłk Bogusław Zalewski. Homilię 
wygłosił kapelan Garnizonu Morąg ks. ppor. 
Dariusz Kamiński. W Eucharystii uczestniczy-
ła rodzina zmarłego, dowódca 20. Barto-
szyckiej Brygady Zmechanizowanej (20BBZ) 
gen. bryg. Jarosław Mika wraz ze swoim 
zastępcą płk Wojciechem Dobrzyniem, przy-
jaciele i koledzy poległego żołnierza oraz 
licznie zgromadzeni wierni.
Następnie uroczystości przeniosły się na plac 
apelowy jednostki wojskowej w Morągu. Przy 
ołtarzu polowym została odprawiona Msza 
św. w intencji wszystkich poległych w Afgani-
stanie żołnierzy 20BBZ, której przewodniczył 
ks. kan. Zbigniew Ciapała, dziekan Dekanatu 
Morąg. Wraz z nim Eucharystię koncelebro-
wali kapelani wojskowi z Bartoszyc, Lidzbarka 
Warmińskiego i Morąga. Po jej zakończeniu 
pododdziały brygady wraz z rodzinami i za-
proszonymi gośćmi przemieściły się do miej-
sca pamięci, gdzie wmurowano tablicę upa-
miętniającą poległych żołnierzy. 

Z informacji zamieszczonych 
na www.ordynariat.pl

oprac. kak

Pamiętamy i pamiętać będziemy

może przydarzyć się każdej i każdemu z nas
– przestrzegał.
Wspomniał również, że Bóg „zachęca do 
tego by stale być gotowym”. Dlatego „pla-
nując swoje życie, trzeba zawsze mieć na 
uwadze ostateczne spotkanie ze Zmartwych-
wstałym”. – Trzeba nam kwitnąć i wydawać 
owoce w takim czasie i takim miejscu, które 
wyznaczył i określił dla nas Bóg – zachęcił. 
Po zakończeniu Mszy św. minister Obrony 
Narodowej Tomasz Siemoniak zaznaczył, że 
rocznica śmierci poległych w Afganistanie 
żołnierzy stanowi „dzień zadumy, o tych, 
którzy zginęli, służąc Rzeczpospolitej daleko 
od jej granic. – Łączę tę historię sprzed roku 
z setkami lat naszej historii, gdzie wielu żoł-
nierzy często w bezimiennych grobach pole-
gło za Polskę – powiedział.

Borów 

Pamięć o żołnierzach poległych w Afganista-
nie w 2011 r. uczczono Mszą św. w koście-
le parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła
w Borowie k. Annopola. W szczególności 
modlono się za śp. sierż. Marka Tomalę, któ-
ry pochodził z Borowa i został pochowany 
na miejscowym cmentarzu.
W Eucharystii, której przewodniczył admini-
strator parafii ks. Krzysztof Kozieł, uczestni-
czyła rodzina i krewni tragicznie zmarłego 
żołnierza, delegacja wojskowa, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz mieszkańcy 
Borowa. Homilię wygłosił wikariusz parafii 
wojskowo-cywilnej w Lublinie ks. por. Maciej 
Śliwa. Na cmentarzu w Borowie złożono wią-
zanki na grobie śp. sierż. Marka Tomali.

Jelna 

W kościele parafialnym w Jelnej k. Nowej 
Sarzyny modlono się za wszystkich żołnie-

rzy poległych w misjach 
pokojowych poza gra-
nicami kraju. W sposób 
szczególny wspomniano 
pochodzącego z tej miej-
scowosci i spoczywające-
go na tutejszym cmenta-
rzu sierż. Łukasza Krawca 
oraz kpr. Michała Kołka, 
który zginął w Afganista-
nie w 2009 roku.
We Mszy św., której prze-
wodniczył kapelan Gar-
nizonu Nisko ks. mjr Ro-
bert Krzysztofiak, wzięły 
udział rodziny obu żoł-
nierzy, szef Wojewódz-

Do ataku na żołnierzy w Afganistanie doszło 21 grudnia 2011 r., około godziny 10:30 
czasu polskiego w prowincji Ghazni. Konwój jechał przez zurbanizowany teren, tuż 
przy głównej drodze Kabul – Kandahar. Ładunek wybuchowy o sile 100 kilogramów 
eksplodował pod pierwszym pojazdem, w którym znajdowali się żołnierze ochrania-
jący pracowników Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy. Wszyscy zginęli na miejscu. 
Najmłodszy z żołnierzy miał 22 lata, najstarszy 33. Wszyscy służyli w 20. Bartoszyckiej 
Brygadzie Zmechanizowanej. Następnego dnia w szpitalu w Ghazni zmarł kolejny 
żołnierz. Jego śmierć nie była związana z zamachem.

LipowoLipowo
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Bogusza
W Boguszy k. Nowego Sącza 21 grudnia 
2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebo-
we st. szer. Wojciecha Roli, który 18 grud-
nia w rejonie Świnickiej Kotlinki został 
zasypany przez lawinę śnieżną. Pomimo 
ogromnego wysiłku służb ratowniczych, 
nie udało się go uratować. Zmarł w zako-
piańskim szpitalu w wieku 26 lat. W ostat-
nim pożegnaniu wzięli udział bliscy i kole-
dzy zmarłego, przedstawiciele władz lokal-

nych, ochotniczej straży pożarnej, szkół z Boguszy, Królowej Górnej i Nowego Sącza, 
żołnierze  z 16. batalionu powietrznodesantowego, w którym służył śp. Wojciech Rola 
oraz mieszkańcy Boguszy. Ceremonii na cmentarzu przewodniczył ks. ppor. Łukasz
J. Hubacz, kapelan jednostek powietrznodesantowych w Krakowie.                   xŁJH

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Legionowo
Tradycyjną Pasterką sprawowaną o północy 24 grudnia 2012 r. rozpoczęło się świę-
towanie Bożego Narodzenia w Legionowie. Proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP ks. płk Zenon Pawelak wniósł procesjonalnie figur-
kę Dzieciątka Jezus i umieścił ją w żłóbku. Uczestników Eucharystii zaskoczył nagły 
płacz dziecka, który miał symbolizować obecność nowo narodzonego Zbawiciela 
pośród parafian. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy Pasterki złożyli sobie 
życzenia i podzielili się opłatkiem. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia  na 
Mszy św. z udziałem dzieci podsumowane zostały tegoroczne Roraty. Wśród dzieci, 
które uczestniczyły we wszystkich Mszach św. roratnich rozlosowano nagrodę nie-
spodziankę: tort urodzinowy z okazji narodzin Chrystusa.                            A.P./kak

Toruń
Rodziny żołnierzy oraz parafianie zgromadzili 
się na Pasterce w kościele garnizonowym pw. 
św. Katarzyny w Toruniu. Eucharystii przewod-
niczył proboszcz parafii i dziekan Wojsk Lą-
dowych ks. płk Marek Karczewski. Proboszcz 
życzył zgromadzonym błogosławieństwa Bo-
żego, radości i pokoju, podkreślając że są to 
te dary, którymi pragnie obdarzyć wszystkich 
narodzony Pan Jezus. Po zakończeniu Mszy 
św. jej uczestnicy przełamali się opłatkiem, 
składając sobie życzenia, a dzieci otrzymały 
słodkie upominki. Tradycyjnie w prezbiterium 
i nawach bocznych kościoła została urzą-
dzona żywa szopka, w której centrum znaj-
dują się postacie Świętej Rodziny otoczone
przez różne zwierzęta.                           xSG

Bydgoszcz
W bydgoskim kościele garnizonowym pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Poko-
ju 27 grudnia 2012 r. została odprawiona 
Msza św. z okazji 94. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Eucharystii prze-
wodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej 
bp. Jan Tyrawa, który przypomniał, że „po-
wstańcom zawdzięczamy wolność.
Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii 
ks. płk Zenon Surma. Po jej zakończeniu 
uczestnicy udali się przed grób Nieznane-
go Powstańca Wielkopolskiego, gdzie mia-
ły miejsce dalsze uroczystości.

jm (KAI) / Bydgoszcz

Rzym
Czterdzieści tysięcy osób z całej Europy
i spoza niej, w tym 12 tys. Polaków, wzięło 
udział w 35. Europejskim Spotkaniu Mło-
dych w Rzymie. Od 28 grudnia do 2 stycz-
nia młodzi pielgrzymi modlili się, rozmyślali 
i uczestniczyli w życiu parafii, rodzin oraz 
wspólnot zakonnych Wiecznego Miasta
i okolic. Punktem centralnym spotkania była 
wieczorna modlitwa 29 grudnia na placu św. 
Piotra pod przewodnictwem Benedykta XVI. 
Ojciec Święty, zwracając się do zgromadzo-
nych, przypomniał, że w Rzymie ofiarowali 
swe życie Bogu święci Piotr i Paweł. Zazna-
czył, że ich wiara jest tą samą, która pobudzi-
ła młodych do wyruszenia w drogę, by pró-
bować oczyszczać źródła zaufania do Boga, 
aby nimi żyć na co dzień.
W ten sposób przyjmują oni za swoje cele 
rozpoczętego w październiku Roku Wiary. 
Spotkanie, organizowane od ponad trzydzie-
stu lat przez Wspólnotę z Taizé, tym razem 
we współpracy z diecezją rzymską, było już 
czwartym, jakie odbyło się w Wiecznym Mie-
ście. Poprzednie miały miejsce w latach 1980, 
1982 i 1987.                                            kai

Bydgoszcz
W Noc Narodzenia Pańskiego w parafii garnizonowej pw. MB Królowej Pokoju
w Bydgoszczy została odprawiona tradycyjna Pasterka. Mszy św. przewodniczył 
dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz proboszcz parafii ks. płk Zenon 
Surma. Wzięli w niej udział przedstawiciele wojska, władz miejskich, wojewódzkich 
i samorządowych, harcerze oraz rodziny żołnierzy, parafianie i sympatycy kościoła 
garnizonowego.
– Przybywamy do świątyni w nocy tak, jak ci prości pasterze, którzy trzymali straż 
nocną nad stadem. A gdy Anioł Pański zwiastował im tę wielką radość, pośpieszyli 
czym prędzej do Betlejem, by pokłonić się Bożemu Dzieciątku leżącemu w żłobie. Ci 
prości i ubodzy pasterze, opisani w Ewangelii, stali się wzorem wrażliwości na Boże 
tajemnice, a dla nas, zwłaszcza w Roku Wiary, który przeżywamy, są zachętą do po-
szukiwania Boga i uwielbienia Go – powitał przybyłych ks. płk Zenon Surma.
Płonącą świecę wiary wniósł do świątyni płk Jan Rynkiewicz, dowódca Garnizonu 
Bydgoszcz. Dzieciątko Jezus położył na sianie w żłóbku płk Piotr Kwiatkowski, przed-
stawiciel Rady Duszpasterskiej Ordynariatu Polowego. Podczas Eucharystii nastąpił 
obrzęd błogosławieństwa nowej chrzcielnicy. Na zakończenie Pasterki harcerze roz-
nieśli opłatki, którymi następnie przełamali się uczestnicy liturgii, składając sobie 
świąteczne życzenia.                                                                                           xTK
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 fot. Krzysztof Stępkowski

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem

należy Królestwo Boże”.
Ewangelia według św. Marka 10, 14


