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 Pożegnaliśmy wielkiego pasterza

 Cierpienie to wielki skarb duchowy
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Przemienienie Jezusa stanowiło zapowiedź 
przemiany, jaka miała miejsce po Jego 
zmartwychwstaniu, kiedy przenikał przez 
zamknięte drzwi, pojawiał się i znikał, był 
inny niż w dotychczasowym życiu. Głos 
Ojca, który rozległ się z obłoku, objawił 
Jego mesjańską chwałę, Jego Boże syno-
stwo. Przebudzeni uczniowie mogli kon-
templować przemienione oblicze Chrystusa, 
dostrzec blask Jego boskiej mocy. W calen-
darium działalności Jezusa to wydarzenie 
miało miejsce w szczególnym momencie. 
Kończył się pierwszy etap Jego działalności 
– wędrówka drogami Galilei, otwierał na-

stępny, który zwieńczy Jego Męka i Zmar-
twychwstanie.
Scena przemienienia Pańskiego jest mocno 
osadzona w tradycji biblijnej. Mojżesz ze star-
szymi swego ludu wszedł na górę, aby do-
świadczyć obecności „Boga Izraela” (Wj 24, 
10). Także Jezus – nowy Mojżesz, w towarzy-
stwie trzech uczniów wchodzi także na górę 
(wedle starożytnej tradycji, sięgającej III wie-
ku, była to góra Tabor, położona w pobliżu 
Nazaretu). Jezusowi w chwili przemiany to-
warzyszą: Mojżesz, reprezentujący prawo 
Starego Testamentu, Eliasz – starotestamen-
towych proroków. Te dwie wielkie postaci 

tworzą swoisty kontekst dla tamtej chwili 
chwały Jezusa. To w nim przecież wypełniły 
się proroctwa wieków i  mojżeszowe Prawo.
Przemienienie Pańskie nastąpiło podczas mo-
dlitwy. Nasze człowiecze przemienienie miało 
miejsce podczas chrztu świętego, kiedy otrzy-
maliśmy dar wiary w Jezusa, uczestnictwo
w tajemnicy Jego Krzyża i Zmartwychwsta-
nia. Modlitwa jest drogą, która prowadzi do 
odnawianie tego przemienienia, odsłaniania 
twarzy Jezusa, pośród codzienny dni, zda-
rzeń, otwierania naszego serca na głos Ojca, 
który rozlega się z góry Tabor: „To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

o.jł

24 lutego – II niedziela Wielkiego Postu 24 lutego – II niedziela Wielkiego Postu (Łk 9, 28b–36)(Łk 9, 28b–36)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTYPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY
Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfl iktami mogła 

zacząć budować po kojową przyszłość.

Na okładce: Józef Kardynał Glemp 

podczas uroczystości ku czi ofiar 

Zbrodni Katyńskiej, Katedra Polowa 

Wojska Polskiego, 13 kwietnia 2008 r.

Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam 

decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 

pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować 

posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko 

przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować 

łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym 

przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostat-

nich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej 

mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi 

Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 

2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie koniecz-

ne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną cię-

żar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty 

opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, 

aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie 

chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu 

Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.

Wiadomość, która dotarła do nas w chwili zamykania numeru, przed południem 11 lutego 2013 roku.

Oświadczenie Ojca Świętego Benedykta XVI
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– W archidiecezji warszawskiej przejął wielką 
spuściznę po Kardynale Wyszyńskim. Prze-
wodniczył Kościołowi w Polsce w okresie 
przemian. Stopniowo ustępował z kolejnych 
urzędów kościelnych, żegnał się z życiem pu-
blicznym. I to, co po ludzku wydaje się stratą, 
Prymas Glemp przyjmował z wiarą. Było w tym 
coś z postawy Hioba – mówił bp pomocniczy 
archidiecezji warszawskiej, Tadeusz Pikus. 
Przy trumnie Kardynała Prymasa Józefa Glem-
pa wartę honorową zaciągnęli Maltańczycy
i przedstawiciele Międzynarodowego Motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego. 
Ordynariat Polowy reprezentował kanclerz 
Kurii Polowej ks. Jan Dohnalik. Kardynał Józef 
Glemp odszedł przed przypadającą 2 lutego 
30.rocznicą przyjęcia godności kardynalskiej.

Wypełniał misję Chrystusa:
walczył o człowieka
– Gromadzimy się tutaj, mówił dalej bp Pi-
kus, by podziękować za tego, którego Bóg 
powołał do służby dobrego pasterza, by
w Imię Boga był blisko ludzi. Był świadkiem 
Jego męki.
W historii zbawienia cierpienie zawinione 
i niezawinione jest stale obecne. Któż z nas 
wie, kiedy Syn Boży wejdzie na drogę ludz-
kiego życia?.. Każdy, kto wchodzi na drogę 
Chrystusową, może doznać cierpienia nieza-
winionego i to jest cierpienie doskonałe, pod-
kreślił bp. Pikus…
Prymas Glemp to wielka postać. Przewodził 
Kościołowi w Polsce w duchu przyjętej de-
wizy biskupiej: Caritati in iustitia, sprawiedli-
wości prowadzącej do Miłości. 28 lat pełnił 
posługę Prymasa Polski, 26 lat posługiwał 
jako metropolita warszawski, 23 lata prze-
wodniczył Konferencji Episkopatu Polski.
Biskup Pikus scharakteryzował ewoluowanie 
posługi Prymasa w sytuacji przemian, które 
dokonywały się w Polsce w tej części Europy
i w wyniku reformy administracyjnej Kościoła. 
– Niektórzy czynią rozróżnienia; są pasterze 
niewolnicy – robią coś z musu, pasterze na-
jemnicy – dla nagrody i są dobrzy pasterze. – 
Ksiądz Prymas Glemp wpisał się w drogę posłu-
giwania dobrych pasterzy. Tak jak Jan Paweł II,
Prymas Wyszyński wpisuje się w tę samą li-
nię wiary i obyczajowości w Polsce i wśród 
Polonii, podkreślił bp Pikus. Gigant pracy. Był 
świadomy, że dobre umieranie trwa całe życie 
– to oddawanie siebie innym w miłości.

no Migliore. W koncelebrze uczestniczył też 
m.in. kardynał Stanisław Ryłko, przewod-
niczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, który 
na uroczystościach pogrzebowych reprezen-
tował Stolicę Apostolską. Homilie wygłosił 
przewodniczący Episkopatu Polski abp. Józef 
Michalik. Wartę honorową przy trumnie z cia-
łem Prymasa Glempa pełnili żołnierze Kompa-
nii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Na początku Mszy św. abp Celestino Migliore 
odczytał telegram kondolencyjny Ojca Święte-
go Benedykta XVI. Papież napisał w nim m.in., 
że śp. Prymas Senior, kontynuując dzieło Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, w stałej łączności 
i duchowej więzi z Papieżem Janem Pawłem II, 
z wielką rozwagą podchodził do rozwiązywa-
nia wielu spraw i problemów w życiu politycz-
nym, społecznym i religijnym Polaków”.
– „Kościół w Polsce i Ojczyzna żegna dziś 
człowieka, który przez wiele lat był naszym 
przewodnikiem i nadzieją naszych ocze-
kiwań, mówił w homilii abp Józef Micha-
lik. Jakże często czekaliśmy na jego słowa, 
zwłaszcza wtedy, gdy sami nie mieliśmy 
odwagi ich wypowiedzieć. A byliśmy z nich 
zadowoleni, ilekroć stawał po naszej, a nie 
po naszych przeciwników stronie” – powie-
dział na początku homilii abp Józef Michalik. 
„Jakże często stawialiśmy mu wymagania, 
zamiast postawić je sobie” – dodał przewod-
niczący Episkopatu Polski.
Przypominając życie i posługę zmarłego Pry-
masa seniora, metropolita przemyski zazna-
czył, że kard. Józef Glemp „był człowiekiem 
głębokiej wiedzy i duchowej kultury”. – Miał 
doskonałą pamięć. Jako pasjonat wiedzy hi-
storycznej umiał czerpać z niej dystans do 
współczesności, a przy tym był człowiekiem 
bardzo pokornym – nikomu nie narzucał 
swoich poglądów, mimo że wiele z jego bo-
gactwa duchowego umykało nawet bacz-
nym obserwatorom – podkreślił.
Przez długie lata był opiekunem emigracji, 
ceniony był również przez braci chrześcijan 
z innych Kościołów – mówił abp Józef Mi-
chalik.

Łączył łagodność ze stanowczością. Miał 
swoje zdanie i czasem się przeciwstawiał. 
– Syntetyzując jego posługę, nie zauważy-
łem, podkreślił bp Pikus, by walczył przeciw 
człowiekowi, natomiast walczył o człowieka. 
Wypełniał w ten sposób misję, którą zlecił 
mu Chrystus – walczył o człowieka. Walczył 
przeciw złu.
Biskup Pikus podzielił się wspomnieniem 
wspólnego nawiedzenia Polonii w Kazach-
stanie. – W 1992 r. w stepach Kazachstanu 
ludzie witali go w wioskach chlebem i solą. 
W jednym miejscu chleb urósł tak wielki, że 
nie można go było wyjąć z pieca. Rozebrali 
więc piec…
Na zakończenie homilii biskup pomocniczy 
archidiecezji warszawskiej przywołał wska-
zówki Chrystusa, gdy posyłał swoich uczniów 
w świat: „Posyłam was jak owce miedzy wil-
ki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieska-
zitelni jak gołębie”. 
– Poznając całość posługi Prymasa, wpisu-
je się on w posłannictwo Chrystusowe: był 
roztropny jak wąż i nieskazitelny jak gołąb, 
zakończył bp Tadeusz Pikus.
Złożył wyrazy współczucia najbliższej rodzinie; 
siostrze i braciom, podziękował za opiekę w 
chorobie domownikom, pielęgniarzom i leka-
rzom. – Bóg zapłać za troskę, wyraz miłości…
Prymas Glemp bardzo dobrze znał historię 
ojczyzny; wpatrywał się w jej dzieje przeszłe 
i teraźniejsze.
Po Mszy św. klerycy z seminarium Redemp-
toris Mater przy wtórze gitary śpiewali pięk-
ne pieśni. Tym piękniejsze… że z akcentem 
hiszpańskim.
Przez cały dzień ludzie składali hołd ostatnie-
mu wielkiemu Prymasowi i wpisywali się do 
Księgi kondolencyjnej.

„Był sprawdzonym
nauczycielem narodu”
Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski w Ba-
zylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 
przewodniczył w niedziele 27 stycznia 2013 r.
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celesti-

Kochał Boga, Kościół i ojczyznę
Trzydniowe uroczystości pogrzebowe 
Prymasa Seniora Kard. Józefa Glempa 
rozpoczęły się w sobotę, 26 stycznia 
2013 r. Mszą św. w kościele ss. Wizytek 
na Krakowskim Przedmieściu w War-
szawie. Kardynał Glemp zmarł wieczo-
rem 23 stycznia w wieku 83 lat. Trumna
z ciałem zmarłego Prymasa spoczęła
28 stycznia 2013 r. w krypcie arcybisku-
pów warszawskich, w podziemiach Ar-
chikatedry św. Jana Chrzciciela.
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Uroczystości pogrzebowe Prymasa Polski Kardynała Józefa GlempaUroczystości pogrzebowe Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa



4

„Nie bał się także przyjaźni z ludźmi o innych 
poglądach, którzy cenili w nim prawość cha-
rakteru i godność pełnionej misji” – podkreślił 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
„Starał się nie wykluczać ludzi o innych niż 
jego poglądach, umiał słuchać nawet przeciw-
stawnych opinii, chociaż decyzje podejmował 
samodzielnie, nieraz je zmieniał”.
Kard. Józef Glemp był też otwarty na nowe 
formy duszpasterskie: przyjmował do archi-
diecezji warszawskiej nowe zakony i grupy 
apostolskie, w tym np. Drogę Neokatechu-
menalną.
Dużo miejsca abp Józef Michalik poświęcił 
także posłudze Księdza Prymasa w trudnym 
okresie stanu wojennego.
„Burzliwe wydarzenia roku 1980 i 1981 ujaw-
niały nowe siły w narodzie i wyzwalały ocze-
kiwania wobec Kościoła, które nie zawsze 
mogły być wypełnione. Kościół po II wojnie 
światowej stał się bowiem ponownie jedy-
nym depozytariuszem polskiej tożsamości du-
chowej, odrębności kulturalnej i niezależności 
narodowej” – podkreślał kaznodzieja.
„W kościołach całej ojczyzny Polacy zawsze 
byli wolni, co wyzwalało nadzieje niekiedy 
zbyt optymistyczne na natychmiastową, uzy-
skaną z pomocą Kościoła przemianę, którą 
mądrość pasterska i poczucie odpowiedzial-
ności za Kościół i naród kazała miarkować” 
– tłumaczył metropolita przemyski.
„Tę niepopularną, ale dalekowzroczną misję 
podjął u progu swej posługi nowy Prymas 
Polski” – mówił abp Józef Michalik.
Następnie przypomniał starania Księdza Pry-
masa o zażegnanie narastającego konfliktu 
między strajkującymi robotnikami a władzą 
komunistyczną. Kontaktował się w tej spra-
wie zarówno z Komisją Krajową NSZZ „Soli-
darności”, jak i rządem. W kazaniu wygło-
szonym na Jasnej Górze w dniu ogłoszenia 
stanu wojennego, apelował o szczególną 
mądrość, pokój i rozwagę serc, „bo tylko
w czystości serc następuje jasność umysłu, 
rozeznanie drogi moralnej i rozeznanie pro-
gramu działania na przyszłość”.
Abp Józef Michalik przypomniał też pełną 
pokory homilię Księdza Prymasa wygłoszo-
ną tego samego dnia w stołecznym koście-
le Matki Bożej Łaskawej. Ksiądz Kardynał 
stwierdzał w niej, że władza w stanie wojen-
nym nie jest władzą dialogu, natomiast „Ko-
ściół boleśnie przyjął wejście na drogę prze-
mocy, jaką jest stan wojenny”. Podkreślał, 
że w obronie przed rozlewem krwi Kościół 
będzie bezwzględny.
Za tymi słowami poszedł trud pomocy in-
ternowanym i ich rodzinom, poprzez stwo-
rzony specjalnie w tym celu komitet – mówił 
abp Józef Michalik, przypominając jednak, 
że przed ostatecznym zwycięstwem nad re-
żimem komunistycznym Polacy doświadczyli 
nowych ofiar i tragedii, w tym zabójstw księ-
ży: Jerzego Popiełuszki, Sylwestra Zycha, Sta-
nisława Suchowolca i Stefana Niedzielaka.
Jak stwierdził przewodniczący KEP, testa-
mentem kard. Józefa Glempa, aktualnym 
także dziś, można by nazwać jego wezwanie
z 13 grudnia 1981 o niepodejmowanie bra-
tobójczej walki, Polaka przeciwko Polakowi. 
– Także dzisiaj, jakże aktualne jest jego prze-
słanie: podejmujcie dialog, postawcie interes 

biednych ludzi i dobro ponad interes grupy 
czy partii, uszanujcie przeciwników ideowych, 
oni także mają prawo do własnych prze-
konań; przestańcie znieważać krzyże i koś-
cioły, przestańcie szukać pustej popularności 
przez deptanie prawdy i lekceważenie mo-
ralności w życiu społecznym i publicznym – 
powiedział metropolita przemyski.
„Kolejne wołanie klęczącego Księdza Pryma-
sa to wołanie o pomoc rodzinie, o wychowa-
nie naszych dzieci i młodzieży w szacunku do 
ojczystej historii, szacunek do Bożego prawa, 
które broni starca i poczęte życie” – przypo-
mniał abp Józef Michalik. – Jak zauważamy 
ostatnio, tego rodzaju nawoływania nie za-
wsze idą na marne – dodał.
Na zakończenie Eucharystii metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał, 
że bazylika Świętego Krzyża miała szczegól-
ne znaczenie dla posługi kard. Józefa Glem-
pa. – Tutaj głosił kazania, odprawiał Msze św.
w święta kościelne, narodowe, państwowe. 
Tu bywał razem z papieżem Janem Pawłem II 
na spotkaniach podczas pielgrzymek. Dzisiaj 
ten kościół cały dzień żegnał księdza Pryma-
sa i modlił się za niego” – powiedział.
Metropolita warszawski kard Nycz podzięko-
wał wszystkim, którzy modlili się przy trumnie 
kard. Józefa Glempa. – Wczoraj były to tysią-
ce ludzi w kościele sióstr wizytek, dziś tysiące
w tym kościele. Ksiądz Prymas kochał Warsza-
wę, kochał Kościół warszawski, kochał war-
szawiaków. Wczoraj i dziś okazało się, że była 
to miłość z wzajemnością – powiedział. 
Po Eucharystii z bazyliki Świętego Krzyża do 
archikatedry św. Jana Chrzciciela wyruszył 
kondukt żałobny. Tam do godz. 22.00 trwała 
modlitwa za Zmarłego.

Z testamentu Prymasa: Na Jasnej 
Górze uczyłem się kochać Polskę
W asyście żołnierzy Wojska Polskiego trum-
na z ciałem kard. Józefa Glempa, niesiona 
przez kapłanów archidiecezji warszawskiej, 
została złożona w krypcie arcybiskupów 
warszawskich, w podziemiach archikatedry 
św. Jana Chrzciciela. Po mszy św. pogrzebo-
wej, odprawionej 28 stycznia 2013 r., Pry-
mas Józef Glemp spoczął obok sarkofagów 
arcybiskupów warszawskich Antoniego Fi-
jałkowskiego i Wincentego Popiela, w miej-

scu, w którym do beatyfikacji spoczywał św. 
abp Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup 
warszawski w latach 1862-1883.W uroczy-
stym orszaku do podziemi katedry św. Jana 
Chrzciciela najbliższej rodzinie Prymasa to-
warzyszył prezydent Bronisław Komorowski 
z małżonką, kardynałowie, biskupi warszaw-
scy oraz przewodniczący Episkopatu Polski. 
Mszy św. pogrzebowej w warszawskiej archi-
katedrze przewodniczył kard. Stanisław Dzi-
wisz, a homilię wygłosił Prymas Polski, abp 
Józef Kowalczyk. Modlitwą pożegnało kard. 
Józefa Glempa ponad stu hierarchów; wśród 
nich 10. kardynałów, z przedstawicielem Sto-
icy Apostolskiej, kard. Stanisławem Ryłką na 
czele. Wokół trumny z ciałem Prymasa Polski 
zgromadzili się m.in.: prymas Czech kard. Do-
minik Duka, prymas Węgier kard.Péter Erdő, 
metropolita Barcelony kard. Lluis Martinez 
Sistach, metropolita Kolonii kard. Joachim 
Meisner, arcybiskup Zagrzebia kard. Josip Bo-
zanić. Pasterza, który tyle lat przewodził Ko-
ściołowi w Polsce, pożegnał prawie cały Epi-
skopat Polski, z jego przewodniczącym abp. 
Józefem Michalikiem na czele. Obecni byli licz-
nie kapelani wojskowi z biskupem polowym, 
Józefem Guzdkiem na czele, generalicja Woj-
ska Polskiego i innych służb mundurowych 
– Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej itp. 
W pogrzebie Prymasa Glempa uczestniczyły 
„wszystkie stany Rzeczypospolitej”. Burmi-
strzowie miast, których kard. Glemp był hono-
rowym obywatelem, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego, rektorzy uczelni, zakony, 
ruchy kościelne. Najwyższe władze reprezen-
tował prezydent Bronisław Komorowski, mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, posłowie, senatoro-
wie. Aby oddać hołd Prymasowi przybyli także 
byli premierzy, wśród nich, ambasador RP przy 
Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Obecni 
byli liderzy partii politycznych, m.in. Jarosław 
Kaczyński. Premiera Donalda Tuska reprezen-
tował minister MSWiA Jacek Cichocki. Obecny 
był również prezydent Lech Wałęsa.
– Był sprawiedliwym, w duchu swego patro-
na św. Józefa i tych, którzy w biblijnej tradycji 
potrafili wsłuchiwać się w głos Bożego we-
zwania, napisał m.in. papież Benedykt XVI
w telegramie odczytanym przez Nuncjusza 
Apostolskiego abp. Celestino Migliore. – „Ta 
miłość Boga i Kościoła, troska o życie i god-
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ność każdego człowieka sprawiały, że był apo-
stołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie 
konfrontacji, wspólnego budowania pomyśl-
nej przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe 
i bolesne doświadczenia Kościoła i Narodu”. 
We wprowadzeniu do Mszy św. kard. Stani-
sław Dziwisz podkreślił, że gromadzimy się 
tu, by oddać hołd Prymasowi wielkich prze-
łomów, „który w trudnych czasach komuni-
zmu stawał odważnie i roztropnie po stronie 
narodu, dążącego do wolności i pełnej nie-
zależności od systemu totalitarnego”. 
– Odszedł od nas człowiek wielkiego autory-
tetu i mądrości, pasterz według Serca Boże-
go, mówił w homilii abp Józef Kowalczyk. 
Prymas Kowalczyk przypomniał dzień ogłosze-
nia następcy Kard. Wyszyńskiego: – „7 lipca 
1981 r.… Ojciec Święty był jeszcze w szpitalu, 
chciał jednak jak najszybciej spotkać z bp. Glem-
pem, bo według jego przekonania właśnie On 
powinien zastąpić Prymasa Tysiąclecia”. 
Nowy Prymas Józef Glemp w czasie Mszy 
św. przywoływał w Bazylice Prymasowskiej 
w Gnieźnie swoich poprzedników – prymasa 
Hlonda i Prymasa Wyszyńskiego, których du-
chowym śladem pragnął podążać. – Kardynał 
Hlond będąc podczas wojny na wygnaniu, 
w więzieniu, gorąco myślał o Ojczyźnie. Ale 
kiedy wrócił, tak znał potrzeby, miał tyle od-
wagi, miał tyle inicjatywy, że w krótkim czasie 
po wojnie wbrew wszystkiemu dokonał tego, 
co było podstawowe dla naszej Ojczyzny. 
(…). Przychodzę w duchu wielkiego Kardy-
nała Wyszyńskiego. Trudno mi nazywać się 
jego następcą, bo był mi bliski, był dla mnie 
Ojcem, uczyłem się od Niego wielu rzeczy
– mówił 9 lipca 1981 r. Prymas Józef Glemp. 
Wskazał wówczas na duchowy ślad Maryi, tej z 
jasnej Góry, która była „Nauczycielką poprzed-
nich Prymasów”, oraz przemożne orędownic-
two św. Wojciecha, w dziejach Kościoła. 
Podejmował to dziedzictwo duchowe, mówił 
dalej abp Kowalczyk, świadomy odpowiedzial-
ności przed Bogiem, ludźmi, wszystkimi, któ-
rzy poprzedzili go w drodze do wieczności. 
Abp Kowalczyk wskazał na niezwykle trud-
ne wyzwania, z którymi przyszło się Pryma-
sowi Glempowi mierzyć: – Niezwykle trudną 
próbą dla Prymasa Józefa Glempa był dzień
13 grudnia 1981 r. – tj. ogłoszenie stanu wo-
jennego w Polsce. Ufał, że dobro, sprawie-
dliwość i wzajemne zrozumienie ostatecznie 
zwyciężą. Prymas okazał się człowiekiem uf-
nym, dobrym i sprawiedliwym. Przestrzegał, 
mimo braku zrozumienia i poparcia ze strony 
wielu ludzi i środowisk, przed bratobójczym 
rozlewem krwi, przypomniał abp Kowalczyk. 
Bliska mu była „metoda” bł. Jana Pawła II: 
– słowem, rozmową, dialogiem zmieniajmy 
świat, a nie mieczem i bronią. Ta postawa 
został doceniona przez najwyższe władze 
RP. 21 grudnia 2009 r. Prymas Senior został 
uhonorowany przez Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego Orderem Orła Białego. 
Przeprowadził Kościół przez czas przemian 
ustrojowych, a potem – nawet za cenę nie-
zrozumienia i odrzucenia – odważnie nazywał 
dobro dobrem, a zło złem. Przypominał w ten 
sposób swoim rodakom, czym jest prawdziwa 
wolność i jak należy z niej korzystać i jak nale-
ży jej bronić, podkreślił Prymas Kowalczyk. 
– Jego życie zdaje się być ilustracją słów św. 

Pawła Apostoła, które dziś usłyszeliśmy: Jeżeli 
Bóg z nami, któż przeciwko nam? (…). Któż 
nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód 
czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 
Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabija-
ją nas przez cały dzień, uważają nas za owce 
przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym 
odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, któ-
ry nas umiłował (Rz 8,31.35-37) – reasumo-
wał sens trudnej posługi pasterza wiernego 
Chrystusowi. 
– Żegnamy człowieka skromnego i pokor-
nego, który całe swoje życie poświęcił dla 
dobra Kościoła., mówił kończąc homilie po-
grzebową Prymas Józef Kowalczyk. – Wie-
dział bowiem – podobnie jak św. Wojciech, 
którego darzył szczególnym nabożeństwem 
i do którego wiernie każdego roku pielgrzy-
mował – że ten, kto kocha swoje życie, tra-
ci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. 
Słowa pożegnania przy trumnie Prymasa 
Józefa Glempa wygłosili: Prezydent Komo-
rowski, abp Michalik, ks. 
infułat Stanisław Kur. Cecy-
lia Falkowska – Elżbietanka, 
Konstanty Radziwiłł. 
– „Jego życie, działalność 
i zasługi należą już do hi-
storii Kościoła i do historii 
naszego kraju. On sam stoi 
już przed Panem wszystkich 
dziejów, zauważył prezydent 
Komorowski. Wspomniał z 
wdzięcznością pomoc orga-
nizowaną dla rodzin inter-
nowanych w stanie wojen-
nym: – „Z jego nazwiskiem 
będzie związana pamięć 
wielu polskich rodzin, także i mojej rodziny, 
o opiece i wsparciu Prymasowskiego Komi-
tetu Pomocy. 
W imieniu biskupów polskich kard. Glempa 
żegnał abp Józef Michalik, przewodniczący 
KEP: – Kard. Glemp tak przeszedł przez ży-
cie, że nie musiał się wstydzić ani ukrywać. 
– Być może „nie dociągał” do oczekiwań 
wszystkich, o każdym z ludzi można tak po-
wiedzieć, ale w jego życiu jest coś o wiele 
ważniejszego. On „dociągał” do wymagań 
własnego sumienia, wymagań praw Boga i 
zaleceń Kościoła, którego był wielkim synem 
– powiedział abp Michalik. 
– 14 lat temu, przypomniał wybory przewod-
niczącego Episkopatu, kard. Glemp uzyskał 
w tajnym głosowaniu wszystkie głosy prócz 
jednego. Miał w oczach łzy – zdradził abp 
Michalik. Na zakończenie poprosił zmarłe-
go Prymasa o modlitwę, „byśmy dochowali 
wierności dziedzictwu wiary ojców”. 
Ks. infułat Kur podkreślił szlachetną prostotę 
Józefa Glempa w kontaktach z duchowień-
stwem. – Kiedy spotykaliśmy się z nim, kiedy 
stawaliśmy przed nim, widzieliśmy człowie-
ka, który te wielkie urzędy i godności pełnił
z ewangeliczną prostotą. 
W imieniu sióstr zakonnych i osób konsekro-
wanych s. Cecylia Falkowska podziękowała 
kard. Glempowi „za dobroć, szacunek, wy-
rozumiałość i uznanie dla naszych form ży-
cia, oddanego Panu Bogu i ludziom”. Siostra 

Elżbietanka dziękowała za „ojcowską wyro-
zumiałość i stawianie wysokich wymagań”. 
W imieniu świeckich archidiecezji warszaw-
skiej Prymasa Glempa żegnał dr Konstanty 
Radziwiłł, członek Rady Duszpasterskiej: 
„Wielu oskarżało Cię, że nie dość stanowczo 
odpowiadasz na ludzkie oczekiwania, a Ty 
spokojnie trwałeś przy Chrystusie i Jego Mat-
ce, wskazując nam, zagubionym niezmienny 
azymut przywiązania do Boga”. W imieniu 
świeckich dziękował za nauczanie księdza 
Prymasa na temat Opatrzności Bożej, Maryi, 
tak ważnej w życiu Polaków, wartości rodzi-
ny będącej szkołą miłości, i wreszcie cierpie-
nia, którego sens i godność można odczytać 
tylko w jedności z Chrystusem. – Obiecujemy 
pielęgnować dziedzictwo Twoich słów we 
wszystkich naszych powołaniach, zakończył 
dr Konstanty Radziwiłł. 
Duchowy testament kard. Glempa odczytał 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszaw-
ski. Były w nim słowa wdzięczności Bogu za 
łaskę wiary, rodzicom – za pobożność, dar 
życia i budzenie ideałów – a szczególnie księ-

żom, którzy przeżyli obozy koncentracyjne: 
– Oni emanowali dojrzałym spojrzeniem na 
świat przez Boga stworzony i jego rozwój. 
W testamencie zaznaczył także, że w swojej 
posłudze prymasowskiej szczególne miejsce 
zajmuje Częstochowa, religijna tradycja modli-
twy Prymasów Polski. – Na Jasnej Górze uczy-
łem się kochać Polskę, napisał Prymas Glemp. 
Testament kończy się słowami przeprosin: 
„Gorąco przepraszam wszystkich Braci i Siostry
w Chrystusie za przykrości wyrządzone bra-
kiem należytej miłości. Nie zawsze potrafiłem 
docenić wysiłki i poświęcenie wielu. Żałuję za 
słowa pochopnej krytyki, za zaniedbania i sła-
bości. Na tle mojej ułomności wychodzą jaśniej 
wyświadczone mi dobrodziejstwa”… 
Gdy trumna z ciałem Prymasa na ramio-
nach kapłanów zmierzała w stronę podzie-
mi, wierni zgromadzeni w katedrze śpiewali 
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 
spoczywanie”. 
Na jednym ze sztandarów, które towarzyszy-
ły, uroczystości pogrzebowej, nad obliczem 
Jasnogórskiej Królowej Polski widniały sło-
wa: Pokój, Tobie Polsko… 
Słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w naj-
trudniejszym okresie posługi Prymasa, w apo-
geum represji stanu wojennego – w 1983 r. 
Prymas Glemp starał się dochować wierności 
nauczaniu świętego papieża. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/kak
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Ustanowiony we wspomnienie Mat-
ki Bożej z Lourdes przez Jana Pawła II 
Światowy Dzień Chorego jest okazją do 
głębszej refleksji nad cierpieniem, cho-
robą i śmiercią. Wielcy pasterze Kościo-
ła, prorocy naszych czasów – Jan Paweł II
I Benedykt XVI – dobrze wiedzieli, jak 
kluczowa to rzeczywistość w życiu każ-
dego człowieka. Tak jak dla Krzyża coraz 
mniej miejsca w przestrzeni publicznej, 
tak coraz mniej miejsca dla namysłu 
nad granicznymi doświadczeniami czło-
wieka. Misja Dobrego Samarytanina 
(wg ojców Kościoła jest nim sam Jezus), 
którą Ksiądz pełni przy łóżku chorych
i wśród personelu medycznego – to jed-
na z najpiękniejszych i najtrudniejszych 
posług kapłańskich… 
– Bardzo dziękuję za docenienie pracy ka-
pelanów szpitala… Jeśli chodzi o moją 
służbę przy chorych i wśród personelu me-
dycznego, to już wcześniej miałem możli-
wość być przy nich i z nimi. W czasie pracy 
duszpasterskiej w Dęblinie pełniłem także 
funkcję kapelana szpitala wojskowego. 
Podobnie w Poznaniu i w Wałczu. Potem 
był czas posługi żołnierzom w Iraku, a po 
misji zostałem posłany do jednostki woj-
skowej w Bartoszycach, gdzie jako żołnierz 
kleryk odbywał represyjną służbę zasadni-
czą – błogosławiony dziś ks. Jerzy Popie-
łuszko (również był duszpasterzem służby 
zdrowia – przyp. jes). To był czas przygo-
towań do beatyfikacji ks. Jerzego. Do ka-
plicy koszarowej w Bartoszycach sprowa-
dziliśmy Jego relikwie. I to orędownictwo 
błogosławionego Księdza Jerzego w jakiś 
sposób odczytuję, że poprowadziło mnie
z Bartoszyc do szpitala na Szaserów. 
Duszpasterstwo wojskowe w największym 
szpitalu wojskowym w Polsce, jakim jest WIM 
na Szaserów, to już całkiem nowe wyzwa-
nie. Trzeba zauważyć, że to ogromny obiekt
z ponad tysiącem łóżek i około tysiącem 
pacjentów. W kaplicy na codziennej liturgii 
można spotkać tylko takich pacjentów, którzy 
mogą przyjść o własnych siłach. Do innych, 
leżących na salach, przychodzą kapelani.
Mogę więc powiedzieć, że tutaj jest służba 
nieustanna, całkowita, tylko i wyłączna po-
sługa chorym i stała obecność wśród perso-
nelu medycznego. 

Śmierć to jednak wielka próba wiary 
dla osieroconych; bywa że i buntu wo-
bec Boga, odejścia z kościoła, kryzysu 
wiary?...
– Wśród tak dużej liczby chorych spotyka się 
obraz rzeczywistości wielkomiejskiej; z ulicy, 
z osiedla. Wiadomo, że do kościoła parafial-
nego, na Eucharystię z serdecznego wybo-
ru, przychodzi ok. 30% ludzi ochrzczonych.
W szpitalu spotyka się 100% obraz stanu na-
szej wiary, czyli cały przekrój postaw, wyobra-
żeń, uprzedzeń wobec Kościoła, kapłanów.
W tym gronie są oczywiście ludzie, którzy bar-
dzo sobie cenią obecność księdza kapelana. 
To są te „nasze perełki” – ludzie wiary i miło-
ści do Kościoła. Spotykam się też oczywiście
z sytuacjami nieprzyjaznymi. Wchodzę do sali, 
gdzie pacjent ostrym tonem mówi: – Proszę 
wyjść; nie życzę sobie księdza! Zrobiłem pół 
kroku w tył i słyszę, jak inny pacjent mówi: – 
Proszę Pana, ale Pan nie jest sam na sali. Zbli-
żyłem się do pacjenta, który stanął niejako
w mojej obronie, a on ściszonym głosem: – Ja 
też nie chcę księdza… Jednak jego życzliwy 
wzrok mówił raczej, że nie jest w tej chwili 
gotowy na spotkanie z kapłanem. Zdarza się 
początkowo, że pojawienie się księdza na sali 
wywołuje konsternację. Ale to jest często tyl-
ko pierwsze wrażenie, zaskoczenie. Czasem 
chorzy dają piękne świadectwo apostolstwa 
wobec „nowicjuszy”, nowych pacjentów. Taki 
pacjent styka się z rzeczywistością cierpienia, 
ale i ze świadectwem wiary, która je przezwy-
cięża, gdy chory prosi o modlitwę, o komunię 
św., o spowiedź. Spowiedź niekiedy odbywa 
się na korytarzu, a czasem pozostali pacjenci 
wychodzą, co nie jest konieczne, bo przecież 
w kościele nikt nie musi wychodzić, gdy trwa 
spowiedź. 
Trudności jest bardzo wiele; dzisiejszy świat 
wnosi wiele hałasu. Nieprzerwanie dzwo-
niące komórki, po kilka telewizorów w sali.
W tych warunkach coraz trudniej człowie-
kowi o skupienie wewnętrzne, wyciszenie. 
Ale to tak na marginesie, bo jest wiele świa-
dectw autentycznego apostolstwa na szpi-
talnych salach.

Jan Paweł II mówił, że zdrowo jest po-
myśleć o własnej śmierci. W perspekty-
wie całkowitego „ogołocenia” ze zbęd-
nych gadżetów, gromadzonych przez 

Rekomendując księdza do rozmowy
z „Naszą Służbą”, bezpośredni przeło-
żony – ks. płk Marek Kwieciński, dzie-
kan Wojskowej Służby Zdrowia, pod-
kreślił, że właśnie z tą stałą obecnością 
księdza kapelana Marka Jaraszka w 
szpitalu wiąże się bogactwo doświad-
czenia… Co dla Księdza jest najtrud-
niejsze i najpiękniejsze w tej szpitalnej 
misji? 
– Jestem bezpośrednio pod wrażeniem prze-
życia, które łączy w sobie to, o co Pani pyta: 
to, co najtrudniejsze i to co piękne w wymia-
rze duchowym…
Dziś o piątej rano (5 lutego), po roku zma-
gań z rakiem, umarła dziewczyna… Przed 
laty, gdy byłem kapelanem parafii wojsko-
wej w Rembertowie, spotkaliśmy się tą ro-
dziną po raz pierwszy. Po prawie 20. latach 
w szpitalu na Szaserów do spotkania doszło 
ponownie… (Zresztą takich spotkań z moimi 
byłymi parafianami wojskowymi przy szpi-
talnych łóżkach jest więcej. Niektórzy pamię-
tają, że spotkaliśmy się np. na pielgrzymce 
czy w jakimś garnizonie).
Wtedy, przed rokiem, była jeszcze inna per-
spektywa, pełna nadziei, że zastosowane 
leczenie przyniesie efekty. Tak się nie stało. 
Sytuacja zdrowotna pogarszała się z miesią-
ca na miesiąc. 
Jednocześnie ta trudna sytuacja zmieniała
w sensie duchowym. Ta dziewczyna, która 
właśnie odeszła, to była święta osoba. Od 
początku cieszyła się obecnością kapłana, 
który przynosił jej Pana Jezusa. To była wiel-
ka radość z obecności Pana Jezusa w Eu-
charystii, Sakramencie chorych. A na koniec 
– niezwykłe, dane mi doświadczenie – wczo-
raj, gdy już konała, mogłem patrzeć na taki 
Boży uśmiech na jej twarzy.

W dzisiejszej Ewangelii (rozmowa była 
przeprowadzona 5 lutego) Pan Jezus 
mówi z niezwykłą czułością do zmarłej 
córeczki Jaira: Talitha kum. Następuje 
cud. W cierpieniu, groźnej chorobie 
wielu ludzi modli się o cud uzdrowie-
nia. Nie każdy jednak tę łaskę otrzy-
muje. To nie znaczy, że Pan Bóg nie 
wysłuchuje modlitwy, bo nie wiemy, 
jakim – paradoksalnie – dobrem, kiedy 
i dla kogo zaowocuje śmierć człowieka. 

Szpital czyli prawda
o stanie wiary

Z ks. ppłk. Markiem Jaraszkiem, kapelanem z Wojskowego Instytutu Medycznego,
przy ul. Szaserów w Warszawie – o życiu łaski czyli sztuce pięknego umierania,
o niebezpiecznych „wirusach duchowych” i „cichych aniołach dobroci”, przed
XXI Światowym Dniem Chorego, rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska.

„Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka,

ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania sensu

przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością”. 

Benedykt XVI
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całe życie. Bo przecież przed oblicze 
Boga wszyscy „pójdziemy boso”…
– Dobra śmierć w życiu chrześcijan to pragnie-
nie, by znaleźć się w kochających ramionach 
Ojca, który czeka na nas razem z tymi, którzy 
nas kochali i poprzedzili w drodze do szczę-
śliwej wieczności. Droga do tego progu, aby 
nie był on dla nas straszny – to życie wiarą 
na obecne czasy. Ojciec Święty Benedykt XVI 
ogłosił ten rok Rokiem Wiary. To błogosławio-
ny czas dany człowiekowi, którego dotyka kry-
zys wiary, by na nowo przemyślał, czym jest 
wiara w życiu i kim staje się człowiek, który 
żyje tak jakby Boga nie było. Papież powie-
dział wprost, że żyjemy w kryzysie wiary i to 
życie nasze staje się wręcz pustynią. I tak jak 
w naszym rozpędzonym życiu, nastawionym 
wyłącznie na konsumpcję, nie ma miejsca dla 
Boga, tak na pustyni nie ma warunków do ży-
cia. Życie bez Boga staje się nieludzkie. Ożywić 
wiarę w sobie to znaczy zacząć żyć. Bo czło-
wiek „zacementowany” duchem tego świata 
jest duchowo martwy, a serce zaśmiecone nie 
odbiera już sygnałów Bożej miłości. 
Jesteśmy krajem chrześcijańskim, a coraz 
częściej przyjmujemy niedojrzałą duchowo 
postawę ucieczki od perspektywy własnej 
śmierci. Wszelkimi sposobami. Ten obraz wi-
doczny jest wyraźnie w rzeczywistości szpi-
tala. Kręcimy się wyłącznie wokół potrzeb 
ciała, w chorobie szukamy najlepszych spe-
cjalistów i zapominamy, że nawet najlepsze 
osiągnięcia techniki medycznej i innej…nas 
nie zbawią.
Oczywiście, w pewnym momencie choro-
by pojawienie się kapelana jest znakiem dla 
niektórych ludzi, że może opłaca się „dodat-
kowo zabezpieczyć”. Czyli ta rzeczywistość 
nadprzyrodzona, na którą wskazuje obecność 
kapłana, traktowana jest jako mechaniczny 
dodatek, a nie źródło życia. Proszę, aby rodzi-
na podeszła do chorego i pomodliła się razem 
ze mną przy chorym… To są trudne obrazy. 
Rodzina woli odejść na bok; niech „ksiądz 
zrobi swoje”…To jest ten obraz pustyni. 
Dlatego tak wielką szansą jest dla nas ogło-
szony przez ojca świętego Benedykta XVI 
Rok Wiary – szansą na ożywienie relacji z Bo-
giem, abyśmy pięknym spojrzeniem zobaczy-
li cel naszego życia – szczęśliwą wieczność z 
Bogiem. A ożywiona wiara zmobilizuje nas 
do uczynków miłości.

Ksiądz jest świadkiem różnych postaw 
ludzi gromadzących się przy łóżku cho-
rego. Często jest to tani teatr, jakieś 
pogańskie sztuczki, zachowania, reme-
dium na własne lęki przed śmiercią, 
nie mające nic wspólnego z chrześci-
jańską postawą dobrego Samarytani-
na a nawet zdecydowanie przeciwne 
duchowości chrześcijańskiej. Chorzy, 
którzy czują, że odchodzą, oczekują od 
najbliższych szczerości i czułej, uważnej 
obecności do końca, z modlitwą i „Bożą 
logistyką”? 
– Wrócę może do postawy dziewczyny, która 
umarła dziś rano i jej rodziców. Oni z taką 
czułością pochylali się nad nią, nie okazy-
wali pretensji, z wielką godnością znosili to 
trudne doświadczenie. Ta czujna, wytrwała 
służba przy chorej, to otarcie potu z czoła, 

zwilżenie ust – to właśnie przykład pięknej 
posługi samarytańskiej. 
Oczywiście kapelan może czuć się dumnie w 
posłudze Dobrego Samarytanina, ale to nie 
o to chodzi; dla nas sam Pan Bóg powinien 
być nagrodą.
Można też zauważyć, jak bliscy, rodziny doj-
rzewają duchowo przy cierpiącym. Gdy cho-
ry przeżywa swoje cierpienie w zjednoczeniu 
z Chrystusem, to jest wielkie świadectwo dla 
rodziny. Zwłaszcza gdy choroba trwa dłużej, 
widać, jak zbliżają się do chorego. Przy dru-
gim spotkaniu modlitewnym przy łóżku oso-
by chorej już nie wychodzą z pokoju, przy 
następnych są już obecni, choć milczą, przy 
kolejnym już modlą się na głos, a potem już 
widać ich na nabożeństwie w kaplicy.

Człowiek, który usuwa Boga ze swoje-
go życia, trawiony jest dziś rozmaitymi 
lękami, często medialnie wyolbrzymia-
nymi. A to przed groźnymi wirusami 
typu „ptasia grypa”, a to przed „koń-
cem świata” czy innymi rzeczywistymi 
czy urojonymi zagrożeniami dla swojej 
cielesności, wygody, komfortu, zasob-
ności. A jaki, zdaniem Księdza, jest dziś 
najbardziej niebezpieczny dla człowieka 
„wirus duchowy”?
– To trudne pytanie. Na pewno takim ducho-
wym wirusem jest wyzucie z ducha wiary. 
Potrzeba relacji z Panem Bogiem sprowadzo-
na do minimum albo w ogóle unicestwiona. 
To dramat współczesnego człowieka. Ten 
brak kontaktu z Panem Bogiem powoduje, 
że człowiek sprowadza swoje człowieczeń-
stwo do wymiaru konsumenta.
A to „zacementowanie” duchem świata, 
sprawia, że człowiek przestaje odbierać sy-
gnały Bożej Miłości. Gdy, nie daj Boże, tak się 
wkręci w te rozpędzone tryby „ducha świa-
ta”… Gdy uwierzy, że coraz większy postęp 
techniczny, medialny może mu zastąpić Bożą 
miłość i moc…
To jest w wielkim duchowym niebezpieczeń-
stwie. Oczywiście postęp techniczny np. w 
medycynie jest bardzo potrzebny. Jednak 
nie można zapominać, że to tylko narzędzia, 
które… nas nie zbawią. Moc zbawienia czło-
wieka ma tylko Bóg. 
Ta pokusa wygodnego urządzenia się czło-
wieka tylko na tym świecie to nic nowego; 
jest opisana w przypowieści ewangelicznej. 
Tak że problem z wiarą istniał zawsze i ist-
niałby będzie, niezależnie od postępu cywi-
lizacyjnego. 

Kiedyś od lekarza, specjalisty wysokiej 
klasy, usłyszałam piękne, pokorne wy-
znanie, że jest tylko lancetem w rękach 
Pana Boga…
– Ta rzeczywistość ducha wiary wśród perso-
nelu medycznego jest niesamowita. To pięk-
ne, gdy po wielekroć lekarze, pielęgniarki 
dają świadectwo wiary. Spotykam profeso-
rów, specjalistów dużej rangi, którzy mają 
wielką klasę duchowości.
Tak że kapelan może liczyć na pomoc ze stro-
ny personelu medycznego. Są sytuacje, gdy 
pielęgniarka albo lekarz podpowie: – Niech 
ksiądz zwróci uwagę na tego pacjenta. 
Albo lekarz delikatnie zaznaczy w rozmowie

z chorym, że jest w szpitalu ksiądz, który 
może przyjść z modlitwą, z sakramentami.
To są bardzo konkretne, ciche przykłady po-
stawy samarytańskiej wśród personelu me-
dycznego i świadectwa ich wiary.
To przykłady apostolstwa ludzi świckich, gdy 
w rozmowach pielęgniarka czy lekarz, posłu-
gując choremu, rozmawia o sprawach wiary. 
Apostolstwo to przecież krzewienie wiary
w swoim sercu i w sercu bliźniego czyli na-
sza droga do Pana Boga.

Jest ksiądz duchowym synem św. Win-
centego Pallottiego – Pallotynem. Pere-
grynujące z okazji 50.rocznicy kanoniza-
cji relikwie Założyciela trafiły za sprawą 
księdza do kaplicy szpitalnej. Jaką rolę
w posłudze księdza Marka Jaraszka 
wśród chorych pełni orędownictwo 
świętych Kościoła Katolickiego?
– Rzeczywiście rzadko dziś w sposób świa-
domy korzystamy z tego skarbu orędownic-
twa świętych. Wypowiadamy w credo słowa
o „świętych obcowaniu”, natomiast tej ży-
wej świadomości, że jesteśmy pod opieką 
duchową i orędownictwem świętych – z Mat-
ką Najświętszą na czele – nam brakuje. Dlate-
go to niezwykle piękne, że Jan Paweł II wybrał 
dzień 11 lutego, któremu patronuje Matka 
Boża z Lourdes – na Orędowniczkę Dnia Cho-
rych. Ten dzień przypomina nam, że nasze 
życie okraszone jest cierpieniem, widocznym 
w bliźnich, ale to cierpienie może dotknąć
i mnie. Cierpienie – to wielka tajemnica i wiel-
ki skarb duchowy. Bo przyjęte cierpienie jest 
zbawcze. Ofiarowane w intencjach bliźnich 
może wyjednać im potrzebne łaski. Uczestni-
cząc bowiem w cierpieniu Chrystusa niesiemy 
nasze cierpienie jako wotum…
Św. Wincenty Pallotti, ojciec naszej rodzi-
ny palotyńskiej, jest orędownikiem w mo-
jej kapelańskiej służbie. W czasach wojen 
napoleońskich służył żołnierzom i osiero-
conym rodzinom żołnierzy, zakładał siero-
cińce.
W kaplicy szpitalnej wstawiają się za nami 
obecni tu w postaci relikwii – św. o. Rafał 
Kalinowski i błogosławiony Jan Paweł II. Do-
świadczam też przemożnej opieki Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy i Aniołów Bożych.
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Józef Kardynał Glemp – spotkania z Wojskiem PolskimJózef Kardynał Glemp – spot

Wizyta Józefa Kardynała 
Glempa na poligonie
w Drawsku w 1992 r

Wizyta Józefa Kardynała Glempa
na poligonie w Drawsku w 1992 r.

Spotkanie opłatkowe
z żonierzami Wojska Polskiego, 

początek lat 90-tych

Bazylika Jasnogóska, Józef Kardynał Glemp 
wręcza biskupowi Sławojowi Leszkowi Głó-
dziowi pastorał podczas konserkacji biskupiej 
– 23 lutego 1991 roku

Spotkanie Jana Pawła II 
z wojskiem

w Zegrzu Pomorskim
– 2 czerwca 1991 roku

Podczas jubileuszowego spotkania byłych alumnów-żołnierzy, 18 października 1997 r.
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Józef Kardynał Glemp – spotkania z Wojskiem Polskimtkania z Wojskiem Polskim
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VII wizyta papieska w Polsce. Spotkanie z wojskiem 
przed Katedrą Polową, 11 czerwca 1999 r.

Częstochowa, powitanie pielgrzymów-żołnierzy

Józef Kardynał 
Glemp zawsze 
uczestniczył 
w uroczytych 
obchodach 
rocznicy wybuchu 
Powstania
Warszawskiego

Uroczystości pogrzebowe 
bp. Tadeusza Płoskiego,
19 kwietnia 2010 r.

Centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie

Kaplica katyńska w Warszawie,
13 kwietnia 2008 r.

Warta honorowa przy trumnie 
Józefa Kardynała Glempa

– Kawalera Orderu Orła Białego
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2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Świadectwo miłościŚwiadectwo miłości
Świadkowie wiary mówią prawdę o Bożej miłości do człowieka. Jest to największe świadectwo, jakie może dać wobec świata człowiek wie-
rzący, szczególnie ten, który wszedł na drogę życia konsekrowanego. To właśnie do nich należy wskazywanie na Jezusa Chrystusa, który jest 
nie tylko źródłem ich życia duchowego, ale również źródłem mocy, radości i szczęścia. W ten sposób umożliwiają oni innym nawiązać bliską 
relację ze Zbawicielem. Takich świadków świat dzisiaj potrzebuje.

Bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 

– Wszystko zaczęło się w szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie, zwanej przez nas Nazaretem. To one uczyły mnie wiary, 
niczego mi nie narzucając. Do tej pory wspominam s. Jolantę, która prowadziła z nami rozmowy o Bogu i pokazała nam, jak 
się modlić. W Nazarecie dowiedziałam się, że mogę modlić się do Boga własnymi słowami. Teraz każdy dzień zaczynam od 
rozmowy z Bogiem: dziękuję za otrzymane dobro, powierzam swoje lęki i problemy. 
Bardzo długo nie wiedziałam, co to są korepetycje. Po lekcjach mogłyśmy zawsze przyjść do sióstr i powiedzieć: „ja tego nie 

rozumiem”. I siostra siedziała z nami: dwie, trzy godziny. Niekiedy i ja musiałam pomóc innym. S. Chrystofora, która uczyła matematyki, wołała 
mnie i prosiła, bym posiedziała z koleżanką nad praca domową. I chociaż mówiłam wprost, że mi się nie chce, ona tłumaczyła: „Zobacz, Pan Bóg 
dał Ci tę zdolność rozumienia matematyki. Podziękuj mu za ten dar, służąc nim innym”. 
Siostry pamiętały o naszych urodzinach, imieninach. Składały bardzo indywidualne życzenia. S. Alojza, która była wówczas dyrektorką szkoły, 
wzywała solenizantkę do gabinetu. W dniu moich imienin zaprosiła także mnie i powiedziała: „Dziecko, życzę ci, byś była mądra, bo tej mądrości 
ci jeszcze brakuje. Nie mówię, że jesteś głupia, ale ty…” i wymieniała wszystkie przewinienia z ostatniego miesiąca. Zapytałam, skąd ona o tym 
wie? „Kochanie, ja wiem wszystko” – mówiła.
Siostry nauczyły mnie też, by iść przez życie z podniesioną głową. Zachęcały:  „Mów, co myślisz, nie bój się – świat należy do odważnych! Życia, 
nie można się bać, życie trzeba brać”. Bardzo im za to dziękuję. Nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie one. 

Red. Danuta Holecka, prezenterka serwisów informacyjnych 

i i

– Minęło już dziesięć lat od zapoczątkowania mojej znajomości z Siostrami Klaryskami Kapucynkami. Wierzę, że będzie ona 
trwała do końca mojego życia i później, w wieczności. 24 stycznia 2003 roku miałem bardzo ciężki wypadek. Cudem uniknąłem 
śmierci i zostałem skierowany na rehabilitację. Jednym z jej elementów była fizykoterapia, na którą jeździłem do Grodziska 
Mazowieckiego. To właśnie tam, pod wpływem spotkania z jedną z sióstr Klarysek Kapucynek, nastąpił zwrot w moim życiu. 
Właśnie szedłem po zabiegach do samochodu, gdy nagle usłyszałem za sobą człapanie kogoś w sandałach. Odwróciłem się 

i zobaczyłem, że jakaś zdyszana siostra woła za mną, czy jej przypadkiem nie podwiozę. Okazało się, że pan z rejestracji w klinice skojarzył, że 
mieszkam na ulicy, na której znajduje się klasztor. Zaproponował więc siostrze, by zapytała mnie, czy jej ze sobą nie zabiorę. Ponieważ zostałem 
dobrze wychowany, nie odmówiłem. Siostra nie miała pojęcia, kim jestem. Nie kojarzyła nazwiska. Powiedziałem, że mam brata Cezarego. Ona 
ucieszyła się na te słowa i skomentowała, że wiele ludzi ma braci. Zaintrygowała mnie jej osoba oraz wspólnota, w której żyje – Siostry Klaryski 
Kapucynki to w zgromadzenie klauzurowe. Bardzo szybko, po kilku zdaniach zamienionych z nią podczas podróży, zrozumiałem, że jestem ka-
tolikiem, a w konsekwencji dzieckiem Bożym. Umówiłem się z nią, że odtąd będziemy razem jeździć na rehabilitację. Tak zawiązała się między 
nami niesamowita więź, która potem przemieniła się w prawdziwą przyjaźń mojej rodziny z całym zakonem. Dzięki siostrom, ja i moja żona 
odkryliśmy wartość małżeństwa i zapragnęliśmy zawrzeć ten sakrament. Nagle słowa Pisma Świętego, jak również Eucharystia, zaczęły mieć dla 
nas sens. Dzisiaj przychodzimy do sióstr ze wszystkim: z naszymi radościami i smutkami. Na cześć św. Klary i w dowód wdzięczności dla Sióstr 
Klarysek Kapucynek daliśmy naszej córce na imię Klara. Można powiedzieć, że siostry stały się częścią naszej rodziny. Nie wyobrażamy sobie 
życia bez kontaktu z nimi. Wiem teraz, że życie konsekrowane ma sens i jest niezwykle ważne również dla nas – świeckich. Mamy obowiązek
w nim uczestniczyć, modlić się za tych, którzy radykalnie poszli za Chrystusem. Ich przykład może właściwie ukierunkować nasze życie. Tak było 
w moim przypadku, za co dziękuję Bogu.

– Na rekolekcjach ewangelizacyjnych „Kurs Paweł” poznałem Annę Marię Kolberg, dziewicę konsekrowaną, dyrektorkę Szkoły 
Nowej Ewangelizacji „Oikos” w Ciechocinku. Nurtowały mnie różne pytania, wątpliwości dotyczące wiary. Trudno mi było przy-
jąć fakt, że Bóg może chcieć się posługiwać kimś takim, jak ja: słabym, młodym, niedoświadczonym. Anna Maria poświęcała 
mi swój czas, wyjaśniała to, czego nie rozumiałem, wspierała mnie, kiedy przeżywałem kryzys wiary, pomogła mi przez niego 
przejść. Przez jej słowa i świadectwo życia Bóg mówił do mojego serca. Moja wiara umocniła się. Od niej nauczyłem się, jak ma 

wyglądać moja relacja z Chrystusem. To była wielka łaska Pana Boga, że postawił taką osobę na mojej drodze.

Radosław Pazura, aktor

Maciej Renfl ejsz, student Politechniki Warszawskiej
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Materiały z konferencji prasowej: Co o osobach życia konsekrowanego powiedzą świeccy?
fot. Karolina Anna Kwaśniewska
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 października 
1912 roku w Panewnikach 
koło Katowic, jako syn 
Walentego, górnika i Ana-

stazji z Badurów. Święcenia kapłańskie przyjął
21 stycznia 1936 roku w Katowicach z rąk bis-
kupa katowickiego Stanisława Adamskiego. 
We wrześniu 1939 roku ewakuował się z ur-
szulankami na wschód. W Zbarażu został ka-
pelanem szpitala wojennego. 17 września 
1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. 
Udało mu się uciec. Dotarł na Śląsk, gdzie 
przebywał w klasztorze w Chorzowie-Klim-
zowcu. 10 kwietniu 1940 roku zagrożony 
aresztowaniem, opuścił Śląsk. Dotarł do Gre-
cji. Został kapelanem w poselstwie RP w Ate-
nach i wikariuszem generalnym dla Polaków 
w Grecji. W początkach czerwca 1940 roku 
wyjechał do Syrii. 9 lipca 1940 roku w Bejrucie 
wstąpił do WP i został kapelanem w Samo-
dzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Od 
17 września 1940 roku był kapelanem Obozu 
Zbornego Brygady, od 1 czerwca 1941 roku 
kapelanem szpitala w Jerozolimie. Był rów-
nież kapelanem Kwatery Głównej Brygady.
W 1944 roku jako kapelan w 3 Dywizji Strzel-
ców Karpackich wziął udział w kampanii wło-
skiej. Uczestniczył m.in. w walkach o Monte 
Cassino i Ankonę. Od 15 stycznia 1945 roku 

był kapelanem 9 batalionu strzelców karpac-
kich w 3 DSK. W czasie walk o Bolonię wjechał 
w szpicy oddziału wydzielonego do miasta. Na 
najwyższej wieży miasta, Torre degli Asinelli, 
wywiesił biało-czerwoną chorągiew. Po zakoń-
czonych walkach odprawił mszę dziękczynną, 
po której na reprezentacyjnym placu Bolonii 
wraz z wyższymi dowódcami II Korpusu Pol-
skiego otrzymał Honorowe Obywatelstwo tego 
miasta. Za bohaterstwo w walkach w II Kor-
pusie Polskim został odznaczony Krzyżem Or-
deru Virtuti Militari V klasy numer 12309.
W 1946 roku objął stanowisko kapelana gar-
nizonu wojsk alianckich w Rzymie. W kwiet-
niu tego roku został awansowany na sto-
pień starszego kapelana. W sierpniu 1946 
roku zdemobilizowany, przybył do Wielkiej 
Brytanii, gdzie pracował w duszpasterstwie 
polonijnym. W latach 1946–48 studiował 
psychologię i nauki społeczne na Uniwersy-
tecie w Oxford. W styczniu 1949 roku udał 
się do USA. Był wykładowcą politologii oraz 
studentem na Uniwersytecie w Cleveland.
30 września 1950 roku uzyskał stopień ma-
gistra sztuki. W latach 1950–52 był wykła-
dowcą na Uniwersytecie w Illinois. W 1952 
roku wyjechał do Kanady. W maju 1953 roku 
osiedlił się nad jeziorem Wadsworth koło Bar-
ry’s Bay w Ontario, gdzie stworzył Katolicki 

Ks. major Jan Rafał Grzondziel (1912–1998), franciszkanin,
kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan w 3 Dywizji Strzelców Karpackich

Ośrodek Młodzieżowy dla polskich harcerzy. 
Ponieważ w okolicy tej już od XIX wieku osie-
dlali się Kaszubi emigrujący z Polski, obszar 
ten nazwał Kaszubami. Jeszcze w tym samym 
roku wybudował kaplicę pod wezwaniem 
Matki Boskiej Anielskiej. W 1955 roku dopro-
wadził na Kaszuby elektryczność i linię telefo-
niczną. Dzięki jego staraniom 9 czerwca 1960 
roku nazwę Kaszuby naniesiono na oficjalną 
mapę Kanady.
W 1965 roku przyjechał do Polski. Przebywał 
m.in. na Kaszubach. Z magnetofonem i kame-
rą jeździł po wsiach i miasteczkach, poznając 
obyczaje mieszkańców tej ziemi. W 1967 roku 
przeszedł do pracy duszpasterskiej w archidie-
cezji warszawskiej. 16 czerwca 1968 roku objął 
funkcję proboszcza w parafii Św. Krzyża w Wo-
odstock w Kanadzie. 23 maja 1982 roku prze-
szedł na emeryturę i wrócił do kanadyjskich 
Kaszub. W 1997 roku utworzył Sanktuarium 
Miłosierdzia Boskiego w Wilnie na Kaszubach. 
Zmarł 22 grudnia 1998 roku. Spoczywa na 
przykościelnym starym cmentarzu pionierów
w Wilnie w Ontario.
Odznaczony był również Krzyżem Walecznych, 
Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Krzyżem 
Monte Cassino.

Bogusław Szwedo

„Śladami zbrodni. Prze-
wodnik po miejscach 
represji komunistycz-
nych 1944-1956” to naj-

nowszy album IPN prezentujący w spo-
sób uporządkowany i skatalogowany 
wiedzę na temat miejsc zbrodni komuni-
stycznych z pierwszych lat reżimu komu-
nistycznego w Polsce. 
Można w nim odnaleźć szereg informacji 
związanych z działalnością Powiatowych i Wo-
jewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicz-
nego, aresztów, więzień i katowni, siedzib Za-
rządu Informacji Wojskowej, tajnych placówek 
NKWD i Smiersz oraz miejsc pochówków ofiar 
tych instytucji. Dzięki pracy zespołu kierowa-
nego przez członków wszystkich oddziałów 
IPN zaprezentowano około 200 obiektów
z ponad 500, jakie dotąd zidentyfikowano 
podczas prac śledczych IPN. Dlatego Instytut 
nie zamierza poprzestać na wydaniu tego al-
bumu, ale będzie kontynuował prace nad do-
kumentowaniem kolejnych miejsc pamięci. 
Podstawowym celem powstania albumu było 
zachowanie miejsc pamięci od zapomnienia, 
uwrażliwienie lokalnych społeczności na pro-
blem ochrony tych miejsc oraz przywrócenie 

Śladami zbrodni – zachowane w pamięci

należnego im miana miejsc pamięci narodo-
wej. Jednym z wniosków kwerendy history-
ków IPN jest spostrzeżenie ciągłości tradycji 
miejsc związanych z aresztowaniami i tor-
turami prowadzonymi najpierw przez oku-
panta niemieckiego, następnie przez NKWD, 
wreszcie przez polski aparat bezpieczeństwa. 
Tak było m.in. na Majdanku, gdzie część wy-
zwolonego obozu hitlerowskiego zamienio-
no na obóz filtracyjny NKWD, w którym wy-
łapywano i aresztowano ujawniających się 
AK-owców, a później był on miejscem kon-
centracji deportowanych z Polski Ukraińców.
Kolejnym powodem, dla którego warto było 
podjąć wysiłek dokumentacyjny był fakt, że 
bardzo szybko niknie świadomość o krwawej 
przeszłości niektórych miejsc, także wśród 
osób wykształconych. Tomasz Łabuszewski 
zwraca również uwagę, że wiele obiektów peł-
niących rolę siedzib bezpieki, aresztów i wię-
zień z czasem przeznaczono na cele mieszkal-
ne. Dlatego, gdy zanikała świadomość o prze-
szłości budynku, one same, bez gruntowniej-
szych badań, nie zdradzały mieszkańcom swej 
tragicznej historii. To kolejny jego zdaniem 
powód by takie miejsca odnajdywać i chronić 
przed zapomnieniem.

Zdaniem historyka IPN kolejną wspólna ce-
chą opisanych w albumie obiektów jest to, 
że wiele z nich pełniło nie tylko rolę miej-
sca przetrzymywania lub tortur, ale także 
miejsca pochówku ofiar UB, NKWD, GZI
i Smiersz. Tak było np. w Siedlcach i Ciecha-
nowie. Dzięki pracom historyków IPN udało 
się zatrzymać również proces bezczeszczenia 
takich miejsc pamięci. Jako przykład poda-
ny został jeden z bastionów Cytadeli w Kra-
kowie, gdzie Agencja Mienia Wojskowego 
omal nie odsprzedała pomieszczeń dawne-
go budynku więzienia komunistycznego pry-
watnemu właścicielowi… z przeznaczeniem 
na dyskotekę. 
Zwraca uwagę dopracowana szata graficzna, 
stylizowana na stare akta, ale nie przeszka-
dzająca w lekturze. Docenić należy również 
bogate zestawienie źródeł i uporządkowany 
sposób przekazania podstawowych informa-
cji na temat poszczególnych obiektów.

Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach 
represji komunistycznych lat 1944–1956, red. 
naukowa Tomasz Łabuszewski, Warszawa 
2012, ss. 632.                                        
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W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego pamięć o jego uczestnikach uczczono w całym kraju poprzez liczny udział 
w modlitwie, Mszach świętych, uroczystościach przy powstańczych mogiłach, pomnikach oraz apelach pamięci. Centralne 
obchody odbyły się w Warszawie. Rocznicę powstania świętowano również w innych miastach Polski, a także we Lwowie, 
mieście które zwłaszcza po upadku powstania przyjęło do siebie rzesze jego uczestników.

Pamięć o bohaterach 1863 rokuPamięć o bohaterach 1863 roku

Warszawa

W wieczór poprzedzający oficjalne uroczy-
stości pod Krzyżem Romulada Traugutta
w Warszawie (przy jednym z bastionów Cy-
tadeli) odbył się capstrzyk wojskowy i od-
mówione zostały modlitwy ekumeniczne.
W uroczystościach wziął udział Tomasz Sie-

moniak, minister obrony narodowej, gen. 
Mieczysław Cieniuch, Szef Sztabu General-
nego oraz dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych.
W Muzeum Wojska Polskiego 22 stycznia 
otwarto wystawę zatytułowaną: „Powsta-
nie styczniowe w 150. rocznicę narodowe-
go zrywu”, prezentującą grafiki, obrazy oraz 
mundury z epoki.
Po południu na cmentarzu wojskowym na 
Powązkach odbył się apel pamięci z udzia-
łem Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go, przedstawicieli ambasad: Litwy, Ukrainy, 
Białorusi, Rosji oraz Łotwy, którzy na mogi-
łach powstańczych zapalili znicze. Modlitwy
w intencji powstańców oraz Ojczyzny odmó-
wili ordynariusze wojskowi: bp Józef Guzdek, 
bp Jerzy Pańkowski oraz bp Mirosław Wola. 
Wspólnie z biskupami wyznań chrześcijań-
skich modlili się także Tomasz Miśkiewicz, 
naczelny mufti RP oraz Michael Schudrich, 
naczelny rabin RP.
Bronisław Komorowski w imieniu narodu 
złożył wieniec pod krzyżem znajdującym 
się w centralnym punkcie kwatery powstań-
czych mogił i zapalił znicz na grobie gen. Ed-
munda Taczanowskiego, najstarszego rangą 
spośród tam pochowanych.
W krótkim przemówieniu prezydent Komo-
rowski podziękował dyplomatom za gest 
wspólnego upamiętnienia ofiar uczestników 
powstania styczniowego. Przypomniał, że po-
wstańczy los dotknął ówczesne narody Rze-
czypospolitej ogarniętej zaborem rosyjskim.

– Chciałbym podkreślić, że ta tradycja wspól-
nej walki dalej zobowiązuje. Bo jest to też 
wspomnienie, że wtedy ludzie o różnych języ-
kach, religiach i kulturach wspólnie wystąpili 
w walce o wolność – powiedział. Podkreślił, 
że powstanie styczniowe było pierwszym 
akordem walki o własne narodowe państwo 
dla krajów Europy Środkowowschodniej.

Bronisław Komorowski podziękował duchow-
nym wszystkich wyznań za wspólną modli-
twę. – Wasza obecność to także wspomnienie 
tamtej Rzeczpospolitej(…). W demonstracjach 
a później walkach powstańczych ginęli prze-
cież ludzie wielu wyznań – przypomniał.
W katedrze polowej WP pamięć o powstaniu 
uczczono Mszą św., której przewodniczył bi-
skup polowy WP Józef Guzdek. – W katedrze 
polowej WP nigdy nie zapominamy i nigdy 
nie zapomnimy o bohaterskich żołnier-
zach- powstańcach o tych, którzy na ołtarzu 
Ojczyzny kładli swoje życie. Niech więc ta
150 rocznica wybuchu powstania stycznio-
wego będzie wspominaniem tamtych boha-
terów, po to by rodziła się jeszcze większa 
miłość do Ojczyzny i jeszcze większa za nią 
odpowiedzialność – mówił podczas Euchary-
stii biskup Guzdek.
W homilii biskup Guzdek podkreślił, że dziś 
decyzja o wybuchu powstania styczniowego 
często spotyka się z niezrozumieniem. Przy-
pomniał straty jakie przyniosła ze sobą jego 
klęska: kilkadziesiąt tysięcy zabitych, około 
tysiąc straconych, kilkadziesiąt tysięcy ze-
słanych na Syberię, nasilająca się rusyfikacja
i konfiskata majątków. – Dziś po 150 latach 
od wybuchu powstania styczniowego trzeba 
nam nie tylko zrozumieć, ale i docenić „pol-
ską dumę”, która nakazała powstać z kolan 
i podjąć kolejną próbę odzyskania niepodle-
głości. W niej tkwi sekret polskich powstań, 
zarówno XIX wieku, jak i wolnościowych zry-

wów wieku XX. Polacy wielokrotnie korzy-
stali z tej lekcji miłości do Ojczyzny – powie-
dział. Dodał, że z dumy, która była widoczna
w powstaniu styczniowym, zrodziła się wal-
ka o niepodległość na początku XX w., po-
stawa Polaków w czasie II wojny światowej, 
a później ruch i walka Solidarności.
Ordynariusz wojskowy przypomniał postacie 
św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Rafa-
ła Kalinowskiego, Romualda Traugutta oraz 
św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
pasterza Stolicy, który za obronę praw naro-
du i potępienie represji carskich został skaza-
ny na dwadzieścia lat zesłania.
Na koniec biskup Guzdek zaapelował o „pra-
cę u podstaw nad stanem narodowej duszy”. 
– Wspominając ważne wydarzenia z dziejów 
naszego narodu i ich bohaterów, w ten spo-
sób kształtujemy „polską duszę”, przekazuje-
my wartości przyszłym pokoleniom. Wypeł-
niajmy dobrze swoje obowiązki. Pamiętajmy 
że Bóg jest Panem historii. To on powierzając 
człowiekowi odpowiedzialność za rzeczywi-
stość ziemską, doczesną, nie przestaje trosz-
czyć się o losy świata – powiedział.
Po zakończeniu Eucharystii uformował się 
marsz, który przeszedł w miejsce egzekucji 
Romualda Traugutta i jego towarzyszy, gdzie 
odbył się apel poległych. Na krzyżu umiesz-
czono plakietę z ryngrafem Matki Bożej, oraz 
replikami krzyży: Orderu Wojennego Virtuti 
Militari oraz Niepodległości z Mieczami.

Lwów

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie, w kwaterze powstańców stycz-
niowych, na tzw. Górce Powstania 1863 roku, 
gdzie znajduje się 230 powstańczych mogił, 
oznaczonych żelaznymi krzyżami, odbyła 
się 27 stycznia ceremonia złożenia wieńców
i zapalenia zniczy. Uroczystość poprzedziła 
Msza św. w katedrze lwowskiej pw. Najświęt-
szej Maryi Panny, której przewodniczył bp 
Leon Mały, biskup pomocniczy archidiecezji 
lwowskiej. Polska delegacja, na której czele 
stał Jacek Michałowski, szef Kancelarii Pre-
zydenta RP, odwiedziła również Cmentarz 
Orląt Lwowskich, a w konsulacie spotkała się
z miejscową Polonią. W składzie delegacji 
obecny był także ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, 
który wspólnie z bp. Leonem Małym, popro-
wadził modlitwę w intencji 600 powstańców 
spoczywających na Cmentarzu Łyczakow-
skim.
Podczas Mszy św. odczytany został list od 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
którego słowa wysłuchali licznie zgromadze-
ni Polacy, mieszkańcy Lwowa.
– Rok 1863 stał się jednym z najważniejszych 
punktów odniesienia w rozwoju nowocze-
snego patriotyzmu i myśli niepodległościo-

Cmentarz Powązkowski w WarszawieCmentarz Powązkowski w Warszawie
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wej, tak dla Polaków, jak i Ukraińców, Litwi-
nów i Białorusinów – napisał Prezydent, jego 
list odczytał Jacek Michałowski. Prezydent 
podkreślił, że działania zbrojne powstańców 
wykroczyły daleko poza obszar Królestwa
i rozgrywały się m.in. na Wileńszczyźnie, 
Wołyniu i Kijowszczyźnie.
Bronisław Komorowski podkreślił też, że po-
wstanie 1863 r. stało się fundamentem dla 
kolejnych pokoleń Polaków, a jego kontynu-
acja ujawniła się podczas II wojny światowej 
w działaniach Armii Krajowej i Polskiego 
Państwa Podziemnego.
Członkami delegacji byli również posłowie, 
przedstawiciele ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych oraz Garnizo-
nu Warszawa.
Delegacja, wspólnie z przedstawicielami ukra-
ińskich władz szczebla samorządowego, zło-
żyła wieńce na tzw. Górce Powstania 1863 r.
Obok centralnego pomnika, poświęconego 
postaci Szymona Wizunasa z Moczydłów 
Szydłowskiego. Na grobach polscy delegaci 
składali wieńce i zapalali znicze. Wśród żoł-
nierzy powstania styczniowego spoczywa-
ją m.in. Bronisław Szwarce, członek Rządu 
Narodowego oraz wybitny zoolog Benedykt 
Dybowski. Łącznie na Łyczakowie spoczywa
600 uczestników styczniowej insurekcji.
Polska delegacja oddała hołd Arturowi Grot-
tgerowi, autora pamiętnego cyklu rysunków 
o powstaniu styczniowym: „Victoria”, „Polo-
nia”,„Lithuania”, „Wojna”. Członkowie dele-
gacji uczcili również pamięć generała wojsk 
powstańczych Antoniego Jeziorańskiego, 

którego oddział stoczył zwy-
cięską bitwę z Rosjanami 
pod Kobylanką.
Delegacja złożyła też wień-
ce na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, znanym także jako 
Cmentarz Orląt. Spoczywają 
tam Polacy polegli w walkach 
z Ukraińcami w latach 1918-
-1919 i w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej z 1920 r. 
Po uroczystościach w konsu-
lacie generalnym we Lwowie 
odbyło się spotkanie z miej-
scową Polonią. Minister Mi-

chałowski wręczył przedstawicielom organi-
zacji polonijnych: Teresie Dutkiewicz, Janowi 
Franczukowi i Teresie Teterycz – Ordery Za-
sługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność 
na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie.

Rembertów

W 150. rocznicę powstania styczniowego 
ks. kmdr por. Ryszard Preuss, kapelan Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Warszawie, odprawił w parafii wojskowej 
pw. św. Rafała Kalinowskiego uroczystą Mszę 
św. w intencji obrońców Ojczyzny, którzy
w zrywie powstańczym, nie szczędząc sił, 
krwi, zesłania na Sybir, ofiary życia, dali pięk-
ny przykład miłości Boga i Ojczyzny.
– Modliliśmy się o Boże moce w budowaniu 
naszej polskiej rzeczywistości, pomni poko-
lenia sprzed 150 laty, w oparciu o te warto-
ści, które inspirowały tyle pokoleń do walki
o wolność, niepodległość a mianowicie: Bóg, 
Honor, Ojczyzna – mówił ksiądz kapelan, 
który wygłosił też wykład okolicznościowy 
„Udział wiernych synów Narodu Polskiego
i Kościoła w zrywie powstańczym o wolność 
i niepodległość umiłowanej Ojczyzny w 150 
rocznice Powstania Styczniowego”.

Białystok 

W białostockiej parafii garnizonowym pw. 
św. Jerzego rocznicowe obchody rozpoczęły 
się na placu przykościelnym, gdzie o godz. 
17.30 miał miejsce okolicznościowy cap-
strzyk. Pomimo mroźnej i wietrznej pogody 
zgromadzili się na nim przedstawicie placó-

wek wojskowych garnizonu oraz służb mun-
durowych miasta i województwa w asyście 
pocztu i kompanii z 18 Pułku Rozpoznaw-
czego, a także pocztów sztandarowych: 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Izby 
Celnej i Wojewódzkiej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej.
Drugim punktem rocznicowej uroczystości 
było odsłonięcie okolicznościowej tablicy 
pamiątkowej umieszczonej w białostockiej 
świątyni garnizonowej. Autorem i wykonaw-

cą mosiężnej tablicy według koncepcji ks. 
kmdr. por. Zbigniewa Rećko jest białostocki 
metaloplastyk Janusz Tałuć. Jej główny mo-
tyw ozdobny stanowi herb z pieczęci Rządu 
Narodowego z symbolami Polski (Orzeł Bia-
ły), Litwy i Białorusi (Pogoń) oraz Ukrainy 
(Św. Michał Archanioł). W tekście umiesz-
czonym na tablicy zostały wykorzystane sło-
wa będące fragmentem powstańczej pieśni
„W krwawy polu”, znanej również pod ty-
tułem „Sygnał” lub „Pieśń z obozu Jeziorań-
skiego”, autorstwa Wincentego Pola. Aktu 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Do-
wódca Garnizonu, Wojewoda Podlaski i Pre-
zydent Miasta. Aktu jej poświęcenia dopełnił 
ks. bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy 
archidiecezji białostockiej. Na zakończenie 
ceremonii komendanci służb mundurowych 
województwa podlaskiego złożyli przed ta-
blicą znicze pamięci. Bezpośrednio po tym 
rozpoczęła się Msza św. w intencji poległych, 
pomordowanych i zmarłych uczestników po-
wstania styczniowego. 

Wąchock

W Wąchocku, 20 stycznia 2013 r. odbyły się 
centralne obchody 150. rocznicy powstania 
styczniowego. Stanowiły punkt kulminacyj-
ny trzydniowych uroczystości, które objęły 
miasta: Szydłowiec, Bodzentyn, Suchedniów 
i Wąchock. Zdzisław Kurzyński, przedstawi-
ciel Kancelarii Prezydenta, dokonał odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej
w ścianę dworku, w którym kwaterował płk 
Marian Langiewicz, dowódca oddziałów po-
wstańczych województwa sandomierskiego. 
Podczas uroczystości odsłonięty został rów-
nież pomnik płk. Langiewicza, który następ-
nie poświęcił o. Eustachy Augustyn, opat 
klasztoru cystersów w Wąchocku. On też 
przewodniczył uroczystej Mszy św. koncele-
browanej, w której udział wzięli kombatanci, 
członkowie związków strzeleckich, harcerze, 
leśnicy, policjanci, parlamentarzyści, miesz-
kańcy Wąchocka i zaproszeni goście. Asystę 
honorową zapewniła Kompania Honorowa 
42 Bazy Lotniczej w Radomiu.

oprac. Krzysztof Stępkowski
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Górka Powstańcza na Cmentarzu Łyczakowskim we LwowieGórka Powstańcza na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
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Cmentarz Łyczakowski to największe skupi-
sko mogił powstańców styczniowych. Kul-
minacja wschodniej części nekropolii, ku 
której trzeba się wspinać stromą dróżką, nosi 
nazwę „Górka Powstańców”. W osiemna-
stu rzędach mogił, zwieńczonych prostymi, 
żelaznymi krzyżami (odnowionymi w latach 
1988–1989 staraniem polskiego przedsię-
biorstwa „Energopol”) spoczywa 230 po-
wstańców. „Górka Powstańców” powstała 
u schyłku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, 
staraniem Towarzystwa Wzajemnej Pomo-

cy Uczestników Powstania Polskiego z roku 
1863/1864. Jednej z tych organizacji, których 
celem było roztoczenie opieki nad osiadłymi 
we Lwowie weteranami powstania stycznio-
wego, podejmowanie różnych inicjatyw słu-
żących utrwalaniu pamięci o powstaniu. Było 
to możliwe dzięki liberalnej polityce władz 
austro-węgierskich, jakże różnej od tej, któ-
ra panowała w zaborze rosyjskim, gdzie pa-

Lwowska „Górka Powstańców”

mięć o powstaniu tłumiono. We Lwowie było 
duże skupisko weteranów powstania, tych 
co powracali z syberyjskiej zsyłki, poddanych 
austriackich, także przybyszy z zaboru rosyj-
skiego. Znajdowali tu możliwość pracy, opie-
ki, społecznego uznania, darzono ich wręcz 
kultem. Kiedy odchodzili na wieczną wartę, 
żegnano ich z honorami.
Wejście na „Górkę Powstańców” otwiera 
pomnik grobowy zmarłego w 1906 r. Szy-
mona Wizunasa Szydłowskiego, chorążego 
Ziemi Witebskiej, postaci owianej legendą. 

Ponoć pochodził z książęcego rodu Świa-
topełk-Mirskich. Był słuchaczem Akademii 
Wojskowej w Petersburgu, oficerem wiel-
kich nadziei, adiutantem słynnego generała 
Trepowa, oberpolicmajstara warszawskiego 
w epoce przedpowstaniowej. Przełom w je-
go karierze wojskowej nastąpił w 1861 r. Pod 
wpływem patriotycznego wrzenia w Kró-
lestwie Polskim wziął udział w wyrosłych 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to jedna z najpiękniejszych, najciekawszych, także 
najstarszych (założony w 1786 r.) polskich nekropoli. „Ogrodem snów i miłości” na-
zwał go na początku XX wieku Gabriel Dauchot, sławny w tamtym czasie francuski 
podróżnik. Usytuowany na przecinanych cienistymi alejami pagórkach jest postrze-
gany jako miejsce „ukojenia, ciszy i przedziwnego uroku”. Jego przestrzeń wypełnia-
ją tysiące nagrobków, wiele z nich wyróżnia się wysokimi walorami artystycznymi 
towarzyszących im rzeźb, popiersi, medalionów. Chowano tu elitę Lwowa. W epoce 
zaborczej stołecznego miasta Galicji, w II Rzeczypospolitej centrum rozległego wo-
jewództwa. Promieniujący ośrodek nauki, oświaty, kultury, stolica trzech arcybi-
skupów katolickich (łacińskiego, grekokatolickiego, ormiańskiego). W powojennym 
Lwowie, mieście utraconym dla Polski w Jałcie, Cmentarz Łyczakowski uległ poważ-
nej degradacji (szczególnie Cmentarz Orląt, odbudowany na szczęście w ostatnich 
latach), stracił też swój polski charakter: wiele na nim grobów Ukraińców, Rosjan. 
Wciąż przecież stanowi wielką księgą pamięci o dziejach Lwowa, które przez wieki 
współtworzyły historię ojczystą.

z jego ducha obchodach rocznicy Unii Ho-
rodelskiej, jakie miały miejsce w Tylizu pod 
Witebskiem. Na pomniku grobowym dzierży 
chorągiew Ziemi Witebskiej z Orłem, Pogo-
nią i Michałem Archaniołem, prawą ręką 
wskazuje drogę do Niepodległej. Na cokole 
umieszono tablicę z nazwiskami kilkudzie-
sięciu poległych i straconych powstańców 
i napisem: „Z prochów naszych powstaną 
mściciele!”. Obok znajduje się grób Bene-
dykta Dybowskiego (1833–1930), zoologa, 
komisarza Rządu Narodowego na Litwę i Bia-
łoruś, zesłańca syberyjskiego, badacza Baj-
kału, po powrocie z zesłania (1883) profe-
sora Uniwersytetu Lwowskiego, uczonego
o światowej sławie. Na „Górce Powstańców” 
pochowani są w przeważającej mierze szere-
gowi uczestnicy powstania; gdy wybuchło, 
byli uczniami, studentami, rzemieślnikami… 
Podjęli brzemienną dla ich dalszych losów 
decyzję, by wstąpić w powstańcze szeregi.
W innych miejscach cmentarza, w rozpro-
szeniu, spoczywa jeszcze ponad czterystu 
uczestników powstania. Pośród nich trzech 
generałów. Antoni Jeziorański (1831–1882), 
uczestniczył w powstaniu węgierskim (1849), 
walczył po tureckiej stronie z Rosjanami pod 
Sewastopolem (1856), w powstaniu naczel-
nik wojskowy województwa lubelskiego, 
zwycięzca w bitwie pod Kobylanami. Michał 
Jan Heydenreich (1831–1886), ps. „Kruk”, 
absolwent Petersburskiej Akademii Sztabu 
Generalnego, członek Wydziału Wojny Ko-
mitetu Centralnego Narodowego, zwycięzca 
spod Chruśliny i Żyrzyna. Józef Śmiechowski 
(1798–1875), powstaniec listopadowy, do-
wódca brygady w korpusie Langiewicza.
Przystańmy przy mogile Józefa Kajetana Ja-
nowskiego (1832–1914), członka i sekreta-
rza Rządu Narodowego, zmarłego 24 czerw-
ca 1914, w przededniu wybuchu I wojny 
światowej. Na jego pogrzebie, wielkiej pa-
triotycznej manifestacji, przemawiał Józef 
Piłsudski. W późniejszych latach wracano 
często do jego profetycznych słów skierowa-
nych wtedy do oddziałów Strzelca, uczestni-
ków pogrzebu. „Nie myśl przyszły żołnierzu 
polski, że twoja jutrzenka ma być pięknym 
i różowym zaraniem szczęścia i chwały, że 
ciebie będą chowali i z tymi honorami, jak 
dziś po 50 latach chowamy wodza naszych 
dziadów. Twoja jutrzenka to błysk pioruna 
na czarnej chmurze, twój grób bezimienny, 
być może (…) Lecz żołnierzu polski, ty nie 
zadrżysz przed walką na którą cię twój Rząd 
Narodowy wyśle (…)”.
Za kilka tygodni, ci do których Józef Piłsud-
ski podczas tego pogrzebu się zwracał, już 
nie Strzelcy lecz Legioniści, ruszyli ku polskiej 
wolności „starym ojców szlakiem” – szlakiem 
powstańców styczniowych.  

Jędrzej Łukawy 
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Mirosławiec i Kraków Balice
W piątą rocznicę katastrofy samolotu wojskowego CASA, 23 stycznia 2013 r.,
w 12. Komendzie Lotniska w Mirosławcu, odbyły się uroczystości upamiętniające 
ofiary tragedii. Przed pomnikiem uwieczniającym tragicznie zmarłych odczytano 
nazwiska wszystkich ofiar wypadku, złożono wieńce, oddano salwę honorową 
oraz zapalono dwadzieścia białych i czerwonych zniczy. Modlitwie za zamarłych 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Razem z nim modlili się także dzie-
kani Sił Powietrznych prawosławnego ordynariatu polowego oraz ewangelickiego 
duszpasterstwa wojskowego oraz miejscowi kapelani. W uroczystościach wzięły 
udział rodziny ofiar katastrofy, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. 
Anatol Wojtan, delegacja Sił Powietrznych, przyjaciele i koledzy lotników oraz 
mieszkańcy Mirosławca.
W tym samym dniu w hangarze na płycie lotniska w Krakowie odbyła się Msza św. 
w intencji ofiar katastrofy samolotu wojskowego CASA, której przewodniczył ks. 
płk dr Stanisław Gulak, dziekan Wojsk Specjalnych. Następnie żołnierze 8. Bazy 
Lotnictwa Transportowego udali się pod obelisk-memoriał upamiętniający ofiary 
katastrofy, by oddać hołd swoim dwudziestu kolegom, którzy zginęli pięć lat temu 
w Mirosławcu przy podchodzeniu samolotu do lądowania.                    kes/W.W.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Łódź
W niedzielę, 27 stycznia 2013 r. w parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Łodzi zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji ojczyzny i powstańców styczniowych, której 
przewodniczył ks. ppor. Przemysław Tur.  W homilii podkreślił, że historia naszego 
kraju okupiona była krwią wielu rodaków walczących o wolność Ojczyzny. 
– Przykład powstańców jest dla nas wezwaniem, by walczyć ze zniewoleniem
i złem. Dali nam wzór, jak dzielnie stawiać czoła przeciwnościom, chociaż walka 
z góry miała być skazana na klęskę. To apel do całego narodu, że warto w duchu 
wiary walczyć o wolność i prawdę – powiedział. 
Asystę liturgiczną zapewnili podchorążowie Wojskowego Centrum Medycznego 
w Łodzi.                                                                                                      P.T./zjk

Zielonka
W parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w podwarszawskiej Zielonce, 26 stycznia 2013 r. 
pożegnano kpt. Krzysztofa Woźniaka, żołnierza 
jednostki specjalnej GROM, poległego 23 stycz-
nia w Afganistanie. 
– Dziś zatrzymujemy się przy zamkniętej księdze 
życia śp. mjr. Krzysztofa Woźniaka – męża i ojca, 
syna i sąsiada, kolegi z jednej drużyny bojowej – 
mówił podczas uroczystości pogrzebowych śp. 
kpt. Krzysztofa Woźniaka, biskup polowy Józef 
Guzdek.
Ksiądz Biskup przypomniał, że kpt. Woźniaka ce-
chowały spokój, odpowiedzialność, umiejętność 
dowodzenia oraz empatia. – Nigdy nie był obo-
jętny na potrzeby drugiego człowieka. Często 
czytał Pismo Święte. Był człowiekiem głębokiej 
wiary, która dodawała mu sił i pewności siebie. 
Jeden z kolegów wyznał, że przed akcją Krzysz-
tof miał powiedzieć: „Pamiętajcie, że jakby co, 
Bóg formuje też oddział po tamtej stronie życia 
i potrzebuje najlepszych” – wspomniał bp Józef 
Guzdek.
W ostatniej drodze mjr. Krzysztofowi Woźnia-
kowi towarzyszyła rodzina, Tomasz Siemoniak, 
minister ON, gen. Mieczysław Cieniuch, Szef 
Sztabu Generalnego, gen. Lech Konopka, przed-
stawiciel BBN, przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz przyjaciele i koledzy z jednostki 
GROM oraz dowódcy jednostek wojsk specjal-
nych. Trumnę z ciałem poległego żołnierza zło-
żono na miejscowym cmentarzu.                kes

Rzeszów
W parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rze-
szowie, 1 lutego 2013 r., podczas Mszy św. bi-
skup polowy Józef Guzdek udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży tejże parafii. Sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej przyjęły 34 osoby.
Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii nawiązał 
do odczytanej w czasie Mszy św. Przypowieści 
o siewcy. – Pierwszy zasiew Bożej łaski w serca 
dzisiejszych kandydatów do bierzmowania miał 
miejsce w godzinie chrztu świętego. Łaska tego 
sakramentu nie została zmarnowana. Potwier-
dzeniem tego jest wasza gotowość do kolejne-
go zasiewu Bożej łaski, tym razem darów Ducha 
Świętego przez przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania – powiedział bp Józef Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podziękował także rodzi-
com, nauczycielom oraz kapłanom za przykład 
i świadectwo prawdziwej wiary, które dopo-
mogły tym młodym przygotować się do sakra-
mentu bierzmowania. Po kazaniu Ksiądz Biskup 
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. 
Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze
i skupieniu.                                                    P.L.

Wejherowo
Parafianie wojskowej parafii w Wejherowie, 27 stycznia 2013 r. uroczyście pożegna-
li zmarłego 23 stycznia ks. kard. Józefa Glempa. Mszę św. poprzedziła prezentacja 
multimedialna o śp. Księdzu Prymasie. W homilii przypomniane zostało wezwanie 
śp. ks. kard. Józefa Glempa wygłoszone 13 grudnia 1981 roku w kościele Matki Bo-
skiej Łaskawej: „Stan wojenny wymaga szczególnej mądrości, szczególnego pokoju 
i rozwagi serc (...). Mądrość to spojrzenie na przyszłość i szerokie spojrzenie wokół 
siebie. Mądrością nie jest rozbijanie muru głową, bo głowa nadaje się do innych 
rzeczy. Stąd też potrzeba spokojnego rozważenia sytuacji, która na celu ma mieć 
pokój, ocalenie życia i uniknięcie rozlewu krwi. To jest cel, który staje przed każdym 
z nas, (...) czyn szaleńczy oznacza przegraną”.
Po Mszy św. jej uczestnicy wysłuchali z archiwalnego nagrania z przesłaniem bożo-
narodzeniowym śp. Ks. kard. Józefa Glempa, które wygłosił w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, zwracając się z życzeniami dla Polaków w Polsce i poza jej granicami.

 B.L.




