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 Kto przejmie Klucze Piotrowe?
 Spowiedź – to nie boli
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Tej niedzieli zmienia się barwa szat liturgicznych. W miejsce wiel-
kopostnego fioletu – kolor różowy. Bo to niedziela zwana Laetare. 
Niedziela radości. Łacińskie słowo lateare oznacza bowiem: rado-
wać się. Jej nazwa pochodzi od pierwszych słów śpiewanej tego 
dnia antyfony na wejście: Laetare, Jerusalem – Wesel się Jeruzalem. 
Wesel się wspólnoto wiary! Minęła już połowa Wielkiego Postu. 
Zbliża się czas Wielkanocy, czas radości i obfitych łask. Z nastrojem 
niedzieli Laetare współbrzmi Jezusowa przypowieść o synu marno-
trawnym. Wypowiedział ją wobec faryzeuszy. Mieli Jezusowi za złe, 
że otacza się ludźmi ze społecznego i moralnego marginesu. Iluż
w dziejach ludzkich rodzin było takich synów marnotrawnych! Zwo-
dził ich świat na pokuszenie. Buntowali się przeciw presji rodziców. 
Porzucali rodzinny dom. W wypadku młodzieńca z Jezusowej przy-
powieści było znacznie gorzej: roztrwonił otrzymany od ojca na 
wyjezdnym majątek, znalazł się na dnie egzystencji. W cierpieniu, 
w beznadziei, obudziło się pragnienie powrotu do domu, do porzu-

conych wartości, przekreślonych relacji, także poczucie grzeszności 
wobec Boga i własnego ojca. Gotowość ukorzenia się: „Uczyń mnie 
choćby jednym z najemników”. Czy przypuszczał, dźwigając się
z upadku, że porzucony niegdyś domu okaże się o tym samym, czym 
był niegdyś: domem miłości? Że ojciec, którego niegdyś tak bardzo 
zranił wyciągnie ku niemu przebaczające ramiona, wyprawi ucztę ra-
dości na cześć tego który „był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł 
się”. Buntował się przeciw temu ojcowskiemu sercu, otwartemu ku 
marnotrawnemu synowi, drugi syn – zawsze posłuszny, nie sprawia-
jący kłopotu. Nie rozumiał, tak jak faryzeusze, prawa miłości, która 
potrafi burzyć ustalony porządek rzeczy, ogarniać tych co pobłądzili, 
radować się ich powrotem do grona wspólnoty, ofiarować im łaskę 
przebaczenia. Syn marnotrawny miał dokąd wrócić. Czekał na niego 
kochający, przebaczający ojciec. To przypowieść na naszą drogę Wiel-
kiego Postu. Bowiem i na nas, często marnotrawnych synów, czeka 
nasz Ojciec: Bóg Miłości i Miłosierdzia.

10 marca – IV niedziela Wielkiego Postu – Laetare10 marca – IV niedziela Wielkiego Postu – Laetare (Łk 15, 1–3, 11–32) (Łk 15, 1–3, 11–32)

Znów Jezus wychodzi zwycięsko z kolejnego starcia z faryzeuszami
i uczonymi w Piśmie. Kobieta, którą schwytano na cudzołóstwie, 
wedle prawa Mojżeszowego zasługiwała na ukamienowanie. Przy-
prowadzili ją do Jezusa, aby sprawdzić jego reakcję. A nuż powie coś 
niewłaściwego, przeciwnego obowiązującemu prawu. Będzie wte-
dy można weń uderzyć, pojmać, osądzić, ukarać, wreszcie ukrócić 
jego działalność. To była pewnie scena pełna hałasu, pokrzykiwań, 
sięgających zenitu złych emocji. Skontrastowana ze spokojem, opa-
nowaniem, powściągliwością Jezusa, który pośród tamtego zamie-
szania pisał palcem po ziemi. Z Jego ust padło tylko jedno zdanie, 
które diametralnie zmieniło sytuację. Jezus nie odniósł się ani do 
norm prawa Mojżeszowego, ani do czynu kobiety, nie udzielił bez-
pośredniej odpowiedzi na pytanie: „A ty co powiesz?” Adresatem 
Jezusowego zdania nie były negatywne emocje tych, którzy przy-
prowadzili do świątyni grzesznicę, tylko ich serca, sumienia: „Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Nikt nie 
odpowiedział na to wezwanie. To było mocne uderzenie. Powaliło 
wszystkich. Wraca to pytanie dziś. W naszym tu i teraz. W czasie 
Wielkiego Postu warto sobie przypomnieć pewnie niejedną sytuację, 
kiedy nie szczędzimy naszym bliźnim kamieni obmowy, krytycyzmu, 
przygany, szczelnie ukrywając nasze winy, nasze grzechy, godne 
wstydu sytuacje. 
„I ja cię nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Jezus 
znowu, tym razem w stosunku do grzesznicy, na plan pierwszy wy-
suwa swoje prawo miłości i miłosierdzia. Mówi nam – poprzez tę 
scenę – że nie ma ludzi godnych potępienia, odrzucenia, pogardy. 
Natomiast godne potępieni są złe czyny, postawy, wybory. Wysił-
kiem woli, serca, sumienia można je zmienić. Nie pozwolić, aby 
zwyciężyła rozpacz, która paraliżuje nadzieję, wiarę we własne moż-
liwości. Można odrzucić kamienie grzechu. Można otworzyć serce 
na łaskę przemiany, miłosierdzia i przebaczenia, jaką ofiaruję nam 
Jezus. Pójść Jego drogą.

     o.jł

17 marca17 marca
– V niedziela Wielkiego Postu– V niedziela Wielkiego Postu  (J 8, 1–11)(J 8, 1–11)

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:
Watykan. Figura św. Piotra
Apostoła przed Bazyliką
jego imienia, autorstwa
Giuseppe de Fabrisa.
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W drodze ku papiestwu

29 czerwca 1951 r. w uroczystość świę-
tych apostołów Piotra i Pawła, w katedrze 
we Frising, z rąk kardynała Michaela von 
Faulhabera, arcybiskupa Monachium, dwu-
dziestoczteroletni Josef Ratzinger przyjął 
święcenia kapłańskie. „Pamiętam bardzo 
dokładnie ten słoneczny letni dzien. Był to 
punkt kulminacyjny mego życia. W chwili, 
gdy sędziwy biskup położył na mnie ręce, ja-
kiś skowronek wzbił się z ołtarza głównego 
katedry i zanucił radosną melodię. Było to 
dla mnie jakby zawołanie z góry: tak jest do-
brze, jesteś na właściwej drodze„ (Josef Rat-
zinger, Moje życie). Urodził się 16 kwietnia
1927 r. w miejscowości Marktl, położonej 
blisko Altöting, bawarskiego sanktuarium 
maryjnego. Dzieciństwo i młodość przypadły 
na czas dramatu historii: przejęcia w Niem-
czech władzy przez nazistów, II wojnę świa-
tową. Ojciec przyszłego papieża, z zawodu 
policjant, nie miał złudzeń, przewidywał, „że 
zwycięstwo Hitlera nie byłoby zwycięstwem 
Niemiec, lecz zwycięstwem antychrysta, 
który zaprowadziłby czasy apokalipsy dla 
wszystkich wierzących”. Nie ukrywał swoich 
krytycznych poglądów. Rezultatem tego były 

prawd wiary i obronę wiary katolickiej w ca-
łym Kościele. Rozpoczęły się lata współpra-
cy papieża Polaka i kardynała Niemca. Był 
najbliższym współpracownikiem Jana Pawła 
II, miał wieki wpływ na kształt jego pontyfi-
katu, obronę doktryny Kościoła. Głośne stały 
się dokumenty Kongregacji, m.in. krytykują-
ce tzw. teologię wyzwolenia, przedstawiają-
ce spojrzenie Kościoła na problemy bioetyki. 
Ogłoszona w 2000 r. deklaracja Dominus 
Iesus ukazała niewłaściwość poglądów, że 
poza Chrystusem możliwe jest zbawienie, 
stanowiła stanowczą i klarowną odpowiedź 
na usiłowania zrelatywizowania i pomniej-
szenia tajemnicy Kościoła – koniecznego dla 
zbawienia ludzkości. Pod kierownictwem 
kard. Ratzingera został przygotowany Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, zdaniem Jana 
Pawła II „jedno z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Kościoła”.

We wszystkim zdać się na Boga

Josef Ratzinger, dziekan kolegium kardynal-
skiego, w homilii na rozpoczęcie konklawe, 
powiedział, że „po wielkim darze jakim był 
Jan Paweł II, Kościół i świat oczekują nowego 
pasterza, który by prowadził nas do pozna-
nia Chrystusa, do Jego miłości, do prawdzi-
wej radości”. Okazało się, że to on, stał się 
realizatorem tego oczekiwania. Człowiek, 
dla którego „przyjście Boga w osobie Jezusa 
Chrystusa jest (...) absolutną rzeczywisto-
ścią” (P. Seewald). 

degradacje, przeniesienia służbowe, rodzina 
kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. 
Młody Josef Ratzinger w latach 1944–1945 
odbył przymusową służbę w paramilitar-
nych strukturach (Służba Pracy Rzeszy) i We-
hrmachcie: nigdy jednak nie został wysłany 
na front. W 1945 r. wstąpił do seminarium 
duchownego. Jego droga kapłańska przez 
wiele lat była drogą profesora teologii: praca 
na uniwersytetach (Bonn, Münster, Tybinga, 
Ratyzbona), publikacje, gruntująca się pozy-
cja wybitnego specjalisty w zakresie teologii 
dogmatycznej i fundamentalnej. Z entuzja-
zmem przyjmował reformy Soboru Watykań-
skiego II (brał w nim udział w roli doradcy 
teologicznego arcybiskupa Kolonii Josepha 
Fringsa). W 1977 papież Paweł VI mianował 
go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, trzy 
miesiące później został kreowany kardyna-
łem. „Zawsze był najmłodszy na każdym 
obejmowanym przez niego stanowisku: jako 
kapłan, docent, profesor, doradca soborowy, 
biskup. Młody wiek był jego wizytówką” (Pe-
rer Seewald, Benedykt XVI. Portret z bliska). 
W listopadzie 1981 r. Jan Paweł II powołał 
go do pracy w Kurii Rzymskiej, mianował 
prefektem Kongregacji Nauki Wiary, struktu-
ry, która ma dbać o prawowierne głoszenie 

Świadek żywej wiary w Jezusa Chrystusa
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Pożegnanie Ojca Świętego Benedykta XVIPożegnanie Ojca Świętego Benedykta XVI

Wielu z nas dobrze pamięta dzień 19 kwietnia 2005 r.: ogłoszenie 
wyboru następcy Jana Pawła II. Pierwsze słowa nowego papieża, 
Benedykta XVI – kardynała Josefa Ratzingera: „Umiłowani bracia 
i siostry. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybra-
li mnie – prostego i skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Po-
cieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi 
narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawie-
rzam się waszym modlitwom...”. Jedenaście dni wcześniej, 8 kwiet-
nia, na tego „skromnego pracownika Winnicy Pańskiej”, dziekana 
Kolegium Kardynalskiego, który na placu św. Piotra przewodniczył 
Mszy św. pogrzebowej Jana Pawła II, patrzyły dwa miliony uczest-
ników pogrzebu, a dzięki telewizji świat cały. Porywisty wiatr za-
trzasnął położoną na trumnie zmarłego Papieża księgę Ewangelii. 
Czy kardynał Ratzinger przypuszczał, że to właśnie jemu przyjdzie 
ją na nowo otworzyć? Podjąć władzę kluczy, jaką Chrystus prze-
kazał św. Piotrowi, a przez niego jego następcom, biskupom Rzy-
mu? Sądził, że po zakończeniu posługi w Kurii Rzymskiej – miał już
78 lat – powróci na wieś, do rodzinnej Bawarii, poświęci się pisaniu 
książek...„Panie, oddal to ode mnie! Masz młodszych i lepszych” – 
wyznał, że tak się modlił podczas konklawe, kiedy szala szybko po-
częła się przechylać na jego stronę. Wybór przyjął. 24 kwietnia 2005 r.
odprawił Mszę św. inaugurującą swój pontyfikat – 265 następcy św. 
Piotra Apostoła, Biskupa Rzymu, Namiestnika Jezusa Chrystusa. Byli-
śmy – katolicka wspólnota wiary – przez niemal osiem lat adresatami 
tej posługi. Słuchaliśmy jego nauczania, uczestniczyliśmy, dzięki tele-
wizji, w jego podróżach apostolskich, celebrach papieskich, audien-
cjach generalnych. Przywykliśmy do jego ujmującego uśmiechu, peł-
nych prostoty gestów, przenikliwego, badawczego spojrzenia, jakim 
obdarzał swych rozmówców, w którym była i ciekawość, i szacunek, 
i sympatia. 11 lutego zaskoczył świat swym oświadczeniem o rezy-
gnacji z posługi papieskiej. Swą decyzją, motywowaną podeszłym 
wiekiem i związanym z tym niedostatkiem sił dla jej należytego sprawowania, wy-
wołał mnóstwo spekulacji, ocen, często diametralnie różnych. Decyzję Ojca Świę-
tego przyjmujemy w duchu wiary, „rozpoznajemy w niej znak czasu dla współcze-
snego świata i Kościoła” (z oświadczenia prezydium Konferencji Episkopatu Polski). 
Przypomnijmy, kilka motywów apostolskiej posługi Benedykta XVI.
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We wszystkim zdać się na Boga. To cecha jego 
kapłańskiej i chrześcijańskiej postawy wobec 
wiary. Kolejna: posłannictwo tego znakomi-
tego teologa zakorzenione jest „w natu-
ralnej, zupełnie prostej religijności”. Tej 
ukształtowanej w rodzinnym, katolickim 
domu. Na swej drodze od neoprezbitera po 
następcę św. Piotra Apostoła pozostał tym 
samym: wiernym i skromnym robotnikiem 
w winnicy Pańskiej. Cooperatores veritatis 
(Współpracownicy prawdy) -– to zawołanie 
papieża Benedykta XVI, które określa też 
jego postawę. Stawia siebie pośród tych, 
którzy Prawdę pragną kontemplować i nią 
żyć. Prawdą jest Bóg, a przekazuję ją Kościół, 
który „otwiera drzwi do Boga i przez to daje 
ludziom to, czego najbardziej potrzebują 
i co może im najskuteczniej pomóc”. Posłu-
ga Benedykta XVI to było bezustanne, cier-
pliwe, skuteczne otwierania drzwi do Boga, 
„tego który mówił na Synaju: do tego Boga, 
którego oblicze rozpoznajemy w miłości, 
którą daje się do końca (por. J 13,1) – w Jezu-
sie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym”. Otwierał te drzwi swoją posługą 
Eucharystyczną, nauczaniem, publikacjami, 
oficjalnymi dokumentami papieskimi: ency-
klikami, adhortacjami apostolskimi, motu 
proprio, konstytucjami apostolskimi. 
W trzech opublikowanych encyklikach pre-
zentował – w szerokim kontekście – swój 
klucz do zrozumienia chrześcijańskiego mi-
sterium: miłość. Pierwsza z nich, Deus et 
caritas (Bóg jest miłością) – 2006, ukazywa-
ła miłość, którą Bóg nas napełnia i ofiaruje 
(w tajemnicy Eucharystii ), a my mamy ją 
przekazywać innym przez caritas – dzieła mi-
łości i miłosierdzia. Druga, Spe salvi (W na-
dziei zbawieni) – 2007, mówi m.in. o tym, 
że pośród nadziei, jakie człowiek spotyka na 
drogach życia, największą jest Bóg; utrata tej 
nadziei jest jednym ze źródeł współczesnego 
kryzysu wiary. Trzecia, encyklika społeczna 
Caritas in veritate (Miłość w prawdzie) – 
2009, podkreśla, m.in. że „największą siłą 
w służbie rozwoju jest humanizm chrześci-
jański, który ożywia miłość i pozwala nam się 
prowadzić przez prawdę, przyjmując jedną 
i drugą, jako nieustanny Boży dar”. 

I szczególna publikacja, adreso-
wana do szerokich rzesz czytel-
ników: trzytomowy cykl Jezus 
z Nazaretu, rozpoczęty jeszcze 
„w czasach” Josefa Ratzingera, 
świadectwo fascynacji osobą 
i życiem Jezusa, rezultat osobi-
stego odkrywania tajemnic Wcie-
lenia. 

Wyzwania świata

Lata pontyfikatu Benedykta 
XVI przypadły na trudny czas. 
Potwierdziły to, o czym kar-
dynał Ratzinger mówił w ho-
milii przed konklawe: coraz 
bardziej przybierającej na sile 
„dyktaturze relatywizmu”, dla 
którego najważniejszą miarą 
jest jednostka i jej egoistyczne 
pragnienia. Kościół doznawał 
w tych latach prześladowań, 
także tych krwawych, szczegól-
nie w krajach islamu. Był obiek-
tem ataków agresywnego 
sekularyzmu, agresji mediów: 
za obronę świętości życia, 
rodziny, małżeństwa, prawa 
naturalnego. Doznawał także 
szczególnych ran. Benedykt XVI 
zmierzył się z bolesnym problemem nadużyć 
seksualnych osób duchownych w Stanach 
Zjednoczonych, w Irlandii. Podjął w tej mie-
rze radykalne i zdecydowane kroki.
Przestrzegał wspólnoty wiary, aby nie szły 
na pokuszenie oddalającego się od świę-
tości świata. Wskazywał na to co powinno 
stanowić skuteczną ochronę: wiarę głęboko 
zakorzenioną w przyjaźni z Chrystusem. Jej 
pogłębieniu miało służyć dzieło Nowej Ewan-
gelizacji, adresowanej szczególnie do wspól-
not, narażonych na oddziaływanie negatyw-
nych trendów kulturowych. Ojciec Święty 
zachęcał do odwagi wiary, czynów miłości 
i miłosierdzia, remedium na atomizację życia, 
egoizm, społeczną samotność. Bowiem „kto 
wierzy, nigdy nie będzie sam” (to motto piel-
grzymki apostolskiej do Niemiec).

Podróże duszpasterskie

Ich liczba była mniejsza niż za pontyfikatu 
Jana Pawła II. Ale i Benedykt XVI okazał się 
papieżem podróżnikiem. Odbył tych podroży 
24, do krajów Europy, Azji, Afryki, obu Ame-
ryk, Australii. Dotarł w ten sposób do milio-
nów ludzi. Ukazywał przez swoją obecność 
wspólnotę Kościoła, którego znakiem jedno-
ści jest on, Biskup Rzymu. Nie miał charyzmy 
swego poprzednika, jego umiejętności nawią-
zywania kontaktu z tłumem, żywiołowości, 
spontaniczności. Ale był serdecznie przyjmo-
wany, wzbudzał entuzjazm. Mimo sędziwego 
wieku, zachował ducha młodości. Zrozumieli 
to młodzi uczestnicy Światowych Dni Mło-
dzieży w Kolonii (2005), Sydney (2008) Hisz-
panii (2011). Spotkania z nimi Ojciec Święty 
określił jako „bycie razem w radości”. Niektó-
re z tych pielgrzymek nie były łatwe. Papież 
stawał wobec trudnych wyzwań, szczególnie 
tych o moralnym wymiarze. Tak było w Afry-
ce, w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzał 
też kraje, których systemy ideologiczno-po-
lityczne bywały nieprzychylne, wręcz wrogie 
Kościołowi. Tak było w Hiszpanii rządzonej 
przez socjalistów, gdzie toczyła się „drama-
tyczna walka między radykalną sekularyzacją 
a stanowczą wiarą”. Także w przenikniętej 
duchem ateizmu Francji, gdzie wiele robio-
no, aby Benedykt XVI spotkał sie z chłodnym 
przyjęciem. Również w rodzinnych Niemczech 
nie szczędzono Papieżowi krytyki. Rzeczywi-
stość papieskich pielgrzymek okazywała sie 
zwykle inna. Wbrew różnym „hamulcowym” 
papieskie celebry gromadziły tysiące. Słucha-
no z uwagą jego słów, wśród nich także tych, 
które, dotykały zagadnień przemilczanych 
lub celowo wypłukiwanych ze świadomości 
społecznej. Wspomnijmy pielgrzymkę Ojca 
Świętego do Meksyku i na Kubę w marcu 

Zbroja rycerska – dar Wojska Polskiego dla Ojca świętegoZbroja rycerska – dar Wojska Polskiego dla Ojca świętego
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ubiegłego roku. Na głównym placu Hawany 
upominał się o prawa Kościoła do głoszenia 
i publicznego praktykowania wiary. W kraju, 
którego obywatele od lat indoktrynowani są 
marksistowską ideologią, mówił o potrzebie 
otwierania się na „pełnię prawdy o człowie-
ku”, budowaniu swego życia na Jezusie Chry-
stusie, bowiem „tylko On może rozwiać ciem-
ności błędu, pomagając nam pokonać zło i to 
wszystko, co nas gnębi”.

Troska o zachowanie tradycji

Ojciec Święty przypominał o wartości trady-
cji w Kościele. Szczególnie tradycji liturgicz-
nej. Potrzebie ukazywania jej prawdziwej 
wielkości, szacunku należnego dla form jej 
celebracji, niekiedy wypaczanych, wręcz 
zniekształcanych. Mówił: „To, co dla po-
przednich pokoleń było święte, również i dla 
nas pozostaje święte i wielkie, i nie może 
być nagle całkowicie zakazane lub, tym bar-
dziej, uznane za szkodliwe”. W 2007 zezwo-
lił na powszechne odprawianie (bez pytania 
o zgodę biskupa, jak to było dotąd) Mszy św. 
po łacinie według rytu trydenckiego, spra-
wowanego przed Soborem Watykańskim II. 
Z tej troski o zachowanie tradycji Kościoła 
powstało jedno z ostatnich dzieł Benedykta 
XVI – Papieska Akademii Języka i Kultury Ła-
cińskiej (powołana w listopadzie 2012).
„Myślę, że (...) ekumenizm, który był bardzo 
bliski jego sercu, z pewnością będzie w dal-
szym ciągu rozwijany. To jest misja zlecona 
przez Sobór i ostatecznie przez Jezusa Chry-
stusa, który modlił się, by Jego uczniowie byli 

jedno”, to wypowiedź, już po abdykacji Ojca 
Świętego, kard. Kurta Kocha, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrze-
ścijan. Benedyktowi XVI, tak jak Janowi Paw-
łowi II, towarzyszyła bolesna świadomość, że 
rozbicie podważa wiarygodność mówienia 
chrześcijan o Bogu. Trwał dialog z prawosła-
wiem rosyjskim, z Konstantynopolem (piel-
grzymka Benedykta XVI do Turcji, 2006), ze 
starożytnymi Kościołami Wschodu (tymi, któ-
re nie przyjęły postanowień soboru chalce-
dońskiego w 451 roku), także ze wspólnotami 
ewangelickimi. W okresie pontyfikatu Bene-
dykta XVI doszło do konfliktów i rozłamów 
wśród anglikanów wokół kwestii związanych 
m.in. z udzielaniem święceń kapłańskich i bi-
skupich kobietom, i małżeństw homoseksu-
alnych. Około pięćdziesięciu biskupów i stu 
wspólnot anglikańskich, które nie godziły się 
z takim stanem rzeczy, zwróciło się z prośbą 
do Ojca Świętego o przyjęcie do Kościoła ka-
tolickiego, deklarując uznanie zwierzchnictwa 
Papieża. Ta prośba została zaakceptowana 
przez Benedykta XVI konstytucją apostolską 
Anglicanorum coetibus (listopad 2009). 
Trzeba jeszcze wspomnieć o decyzjach Ojca 
Świętego związanych z pragnieniem po-
jednania wewnątrz Kościoła. To był motyw 
zdjęcia nałożonej w 1988 roku ekskomuniki 
na czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego 
św. Piusa X, konsekrowanych bez zgody Sto-
licy Apostolskiej przez abp. Marcelego Leve-
bra i podjęcie rozmów, które jak dotąd, nie 
stworzyły możliwości porozumienia i osią-
gniecie pełnej komunii członków Bractwa 
(tzw. levebrystów) z Kościołem. 

Dziedzictwo Jana Pawła II

Na krakowskich Błoniach, podczas swej piel-
grzymki do Polski (25-28 maja 2006), Bene-
dykt XVI mówił o potrzebie serca, jak stała 
u początku tej peregrynacji „po śladach mo-
jego poprzenika”. „Pragnąłem oddychać po-
wietrzem jego Ojczyzny. Pragnąłem patrzeć 
na ziemię na której się urodził i na której 
dorastał do podjęcia niestrudzonej służby 
Chrystusowi i Jego Kościołowi”. Uczestniczy-
liśmy w tamtej pielgrzymce Benedykta XVI 
(jest o niej mowa w innym miejscu naszego 
pisma), słuchaliśmy jego słów, wdzięczni za 
jego miłość do Jana Pawła II, za okazywany 
mu szacunek, za kontynuowanie jego po-
sługi, za pewność wiary, wyrażoną podczas 
pogrzebu Jana Pawła II, że „nasz nasz uko-
chany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, 
patrzy na nas i nas błogosławi”. Kilka lat 
później Benedykt XVI mocą swojej władzy to 
przekonanie potwierdził w akcie beatyfikacji 
Jana Pawła II (1maja 2011), przypominając 
w swej homilii – Kościołowi i światu – że Jan 
Paweł II „znakomity Syn narodu polskiego, 
pomógł chrześcijanom na całym świecie, by 
nie lękali się być chrześcijanami, należeć do 
Kościoła, głosić Ewangelię”.
Dziś wraz z całym Kościołem dziękujemy 
Benedyktowi XVI za jego posługę Piotra 
XXI wieku, „świadka żywej wiary w Jezusa 
Chrystusa Zmartwychwstałego (...) teologa 
ukazującego głębię Ewangelii (...) człowie-
ka wrażliwego na dobro, piękna i prawdę” 
(z oświadczenia prezydium KEP).

   Jędrzej Łukawy 

ich pracy, papieska wizyta w naszym kraju 
przebiegła spokojnie i bezpiecznie.
Mało kto wie, że w przygotowaniu krakow-
skiego etapu wizyty papieskiej w Polsce 
uczestniczył ówczesny biskup pomocniczy 
archidiecezji krakowskiej Józef Guzdek, dzi-
siaj ordynariusz Wojska Polskiego.
Benedykt XVI pierwsze słowa podczas swej 
podróży apostolskiej do Polski skierował wła-

OKĘCIE

Ojciec Święty w maju 2006 roku odwiedził 
Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wado-
wice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki 
i teren hitlerowskich obozów Auschwitz-
Birkenau. Papież spotykał się z różnymi śro-
dowiskami i grupami wiernych: z księżmi, 
młodzieżą, osobami konsekrowanymi, ru-

Pielgrzymka Benedykta XVI do PolskiPielgrzymka Benedykta XVI do Polski
Wezwaniem zaczerpniętym z hasła piel-
grzymki do Polski – „Trwajcie mocni w 
wierze” – Benedykt XVI zakończył czte-
rodniową wizytę w Polsce, która odby-
ła się w dniach 25-28 maja 2006 roku. 
Papież  przemierzał szlak Jana Pawła II, 
ale mimo to trudno było dopatrywać 
się w pielgrzymce jedynie wymiaru sen-
tymentalnego – była to wędrówka wia-
ry, otwierająca nas na jego pontyfikat. 
Na papieskim szlaku wielokrotnie miały 
miejsce spotkania z Wojskiem Polskim, 
które staraliśmy się udokumentować, 
wydając kilka miesięcy po pielgrzymce 
album „Czołem żołnierze” – pokłosie fo-
tograficzne tamtych dni. Jeszcze w tym 
samym roku, podczas wizyty w Waty-
kanie, album ten wręczył Benedyktowi 
XVI ś.p. biskup polowy Tadeusz Płoski.

chami katolickimi, chorymi, kombatantami 
i jak już wspomniano z przedstawicielami 
wojska. 
W wizytę apostolską w Polsce wpisał się 
także inny aspekt obecności mundurowych. 
Policja, BOR, Straż Graniczna, Żandarmeria 
Wojskowa, Straż Pożarna i wiele innych for-
macji aktywnie włączyli się w zabezpieczenie 
pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Dzięki 

Ceremonia powitania Benedykta XVI na lotnisku Okęcie (25 maja 2006 roku)Ceremonia powitania Benedykta XVI na lotnisku Okęcie (25 maja 2006 roku)
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śnie do żołnierzy. „Czołem 
żołnierze” zabrzmiało na Okę-
ciu, a w odpowiedzi „Czołem 
Wasza Świątobliwość”. Był to 
nie tylko odzew zgromadzo-
nego wojska, ale także mo-
ment oficjalnego rozpoczęcia 
wizyty papieskiej.
Orszak skierował się w kie-
runku archikatedry św. Jana 
Chrzciciela. Przejeżdżając uli-
cami miasta w papamobile, 
Benedykt XVI był serdecznie 
witany przez dziesiątki tysięcy 
warszawiaków ustawionych 
wzdłuż trasy. Papieska ko-
lumna zwalniała, mijając trzy 
pomniki - świadków II wojny 
światowej: Bohaterów Getta, 
Pomordowanym i Poległym 
na Wschodzie oraz Bohate-
rów Powstania Warszawskie-
go, przy których zgromadzili się kombatanci, 
żołnierze AK, ocaleni z wywózek, Sybiracy. 
Różę, symboliczny dar od wszystkich żołnie-
rzy, przekazał wtedy pod katedrą polową bp 
Płoski. Było to nawiązanie do gestu biskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, z 1999 roku, kiedy 
to ówczesny biskup polowy przekazał kwiat 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

SPOTKANIE Z WOJSKIEM

Mszą św., której towarzyszył rzęsisty deszcz 
i obecność 300 tysięcy wiernych, rozpoczął 
się drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Pol-
sce. Także i tu Ojca Świętego witali żołnierze 
batalionu reprezentacyjnego. 
W homilii Benedykt XVI przestrzegał przed 
relatywizmem i selektywną lekturą Biblii. Za-
sadniczą część homilii Papież poświęcił roz-
ważaniu hasła pielgrzymki: „Trwajcie mocni 
w wierze!”. Podkreślił, że na wiarę składają 
się trzy wymiary: wyznawanie Bożej prawdy, 
całkowite poświęcenie się Jezusowi w miło-
ści oraz życie według przykazań Bożych.
Po zakończeniu Mszy św. zupełnie nieocze-
kiwanie Papież znalazł się wśród tłumu wier-
nych, którzy robili mu zdjęcia i wyciągali ku 
niemu ręce. Tłum ten towarzyszył Papieżowi, 
aż do siedziby Dowództwa Warszawskiego 
Garnizonu Wojskowego, gdzie znajdowa-
ła się zakrystia. Po raz pierwszy w dziejach 
papieskich pielgrzymek zakrystia na potrze-
by Mszy św. znalazła się w obiekcie wojsko-
wym. W historycznym budynku Komendy 
Miasta odbyło się krótkie spotkanie papieża 
z kadrą kierowniczą MON oraz generałami 
WP. Ojciec Święty otrzymał w darze zbroję 
rycerską z wizerunkiem Matki Bożej cztery 
szable umieszczone na drewnianej tablicy. 
W imieniu wojska dar ten wręczył minister 
obrony narodowej Radosław Sikorski i bp 
Tadeusz Płoski. Benedykt XVI pobłogosławił 
uczestniczących w spotkaniu żołnierzy oraz 
pracowników wojska i wpisał się do księgi 
honorowej stołecznego garnizonu.
Po południu Ojciec święty udał się na Jasną 
Górę. Wieczorem, przed papieskim oknem 
w Krakowie, podobnie jak to miało miejsce 
podczas pielgrzymek Jana Pawła II, zgroma-
dził się tłum wiernych. Papież nie zawiódł 

oczekiwań zgromadzonych i pozdrowił 
wiernych. Później pojawiał się w „papieskim 
oknie” jeszcze trzykrotnie. Także i tam, obec-
ni byli żołnierze, kombatanci i harcerze, po-
zdrawiający papieża.
Trzeci dzień wizyty apostolskiej Benedykta 
XVI w Polsce przebiegał pod znakiem wę-
drówki śladami Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Ojciec Święty odwiedził Wadowice, Kalwarię 
Zebrzydowską i Łagiewniki, Wawel, gdzie 
zagrała mu Orkiestra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej, a wieczorem na Błoniach spotkał 
się z młodzieżą.

AUSCHWITZ-BIRKENAU

W ostatnim dniu pielgrzymki Ojciec święty 
przewodniczył Eucharystii sprawowanej na 
Błoniach, w której uczestniczyło około milio-
na wiernych, także z zagranicy, m.in. z Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Słowacji i Białorusi.
W homilii Benedykt XVI wezwał Polaków do 
dawania świadectwa wiary w Jezusa Chry-
stusa wobec całego świata. – Wraz z wybo-
rem Karola Wojtyły na Stolicę Świętą (...) wa-
sza ziemia stała się miejscem szczególnego 
świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa – po-
wiedział papież. 
Znamiennym i jednym z najszerzej komento-
wanych etapów wizyty Benedykta XVI była wi-
zyta w obozach koncentracyjnych Auschwitz-
Birkenau. Przez bramę ze słynnym napisem 
„Arbeit macht frei” przeszedł samotnie, w mil-
czeniu. Następnie, także sam, udał się pieszo 
do „Bloku Śmierci”. Tam, stojąc modlił się 
przez chwilę. Następnie jedna z byłych więź-
niarek obozu podała Ojcu Świętemu znicz, 
który Papież postawił pod ścianą straceń.
Na dziedzińcu bloku 11 Papież przywitał się 
z 32 byłymi więźniami KL Auschwitz. Każ-
demu z osobna uścisnął dłoń i przez chwilę 
rozmawiał. Modlił się też w celi śmierci św. 
Maksymiliana Kolbego, gdzie paliła się świeca, 
ofiarowana w 1979 r. przez Jana Pawła II. 
Papież przyjechał pod Międzynarodowy Po-
mnik Męczeństwa Narodów na terenie byłe-
go obozu Birkenau. Ojciec Święty w zupełnej 
ciszy przeszedł wzdłuż umieszczonych przed 
pomnikiem 22 tablic upamiętniających w róż-
nych językach ofiary obozu. Zatrzymał się 

przy kilku z nich. W tym momencie przestał 
padać deszcz, a nad obozem pojawiła się tę-
cza, biblijny znak przymierza Boga z ludźmi.
– Przybywam, aby o łaskę pojednania pro-
sić Boga, ale i ludzi, którzy tu cierpieli – po-
wiedział Benedykt XVI w wygłoszonym po 
włosku przemówieniu. Przyznał, że mówić 
w miejscu największej kaźni w dziejach „jest 
rzeczą prawie niemożliwą – a szczególnie 
trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, 
dla papieża, który pochodzi z Niemiec”. 
W przemówieniu trzykrotnie nawiązał do 
swojego niemieckiego pochodzenia i stwier-
dził, że wizyta na terenie b. obozu była jego 
obowiązkiem wobec prawdy, wobec tych, 
którzy tu cierpieli oraz wobec Boga. 
Papież przyznał, że miejscu takim jak Au-
schwitz brakuje słów i rodzą się pytania: „Pa-
nie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przy-
zwoliłeś?” oraz „Gdzie był Bóg w tamtych 
dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwo-
lić na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf 
zła?” Ojciec Święty podkreślił, że to wołanie 
do Boga powinno przenikać też serca ludzi, 
aby obudzić w nich „obecność Boga”, tym 
bardziej, że pojawiają się nowe zagrożenia, 
a „w ludzkich sercach zdają się panować na 
nowo moce ciemności”. 

POŻEGNANIE
W KRAKOWIE-BALICACH

Następnie Benedykt XVI udał się na lotnisko 
Balice, dokąd przybył w papamobile. Że-
gnając papieża prezydent RP Lech Kaczyń-
ski podziękował Benedyktowi XVI za wizytę 
i podkreślił, że od dziś Polacy oczekują na 
ponowne spotkanie na polskiej ziemi. 
W przemówieniu pożegnalnym Papież we-
zwał Polaków do pozostania wiernymi straż-
nikami chrześcijańskiego depozytu. Prosił też 
o modlitwę w swojej intencji.
Benedykt XVI zakończył przemówienie słowa-
mi z Listu św. Pawła, które stały się inspiracją 
do hasła tej pielgrzymki: „Czuwajcie, trwajcie 
mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie 
się! Wszystkie wasze sprawy niech się doko-
nują w miłości!” (1 Kor 16,13-14). 

Krzysztof Stępkowski
Zdjęcia: archiwum ordynariatu polowego

Defilada Batalionu ReprezentacyjnegoDefilada Batalionu Reprezentacyjnego
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nie zdobędzie 2/3 głosów wybory trwają 
dalej. Karty do głosowania są palone w spe-
cjalnym piecu obok kaplicy wraz z notatkami 
kardynałów, a z komina wydobywa się czarny 
dym, dawniej uzyskiwany za pomocą spalania 
wilgotnej słomy. 
Jeśli po upływie trzech dni (maksymalnie sied-
miu głosowaniach) kardynałowi nie wybiorą 
papieża, zarządzana jest jednodniowa prze-
rwa na modlitwę. Jeśli następne siedem głoso-
wań nie przeniesie wyniku, następuje kolejna 
przerwa, w czasie której elektorzy wysłuchują 
medytacji prowadzonych przez kardynałów, 
poczynając od najstarszego kardynała dia-
kona, a na kardynale biskupie kończąc. Jeśli 
kolejna seria głosowania nie wyłoni nowego 
papieża, decyzja może zostać podjęta więk-
szością absolutną (50% plus 1) lub zwykłą 
spośród dwóch najsilniejszych kandydatów.

Habemus papam, czyli mamy papieża

Gdy kardynałowie dokonają wyboru, rozle-
gają się oklaski. Ostatni z kardynałów dia-
konów ogłasza ten wynik sekretarzowi kole-
gium kardynalskiego i papieskiemu mistrzowi 
ceremonii liturgicznych. Następnie dziekan, 
w imieniu całego kolegium kardynalskiego 
pyta elekta, czy „przyjmuje kanoniczny wybór 
na Najwyższego Kapłana”. Uzyskawszy zgodę 
prosi go o podanie nowego imienia. Wówczas 
mistrz ceremonii pełniący obowiązki notariu-
sza i mając za świadków dwóch ceremoniarzy, 
sporządza dokument w sprawie zgody nowe-
go papieża i wybranego przezeń imienia.
Wkrótce o wyniku wyborów zostaje powiado-
miony lud zgromadzony na placu św. Piotra: 
z komina Kaplicy Sykstyńskiej wydobywa się 
biały dym, który oznacza zakończenie konkla-
we. Dzisiaj znak ten został wzmocniony przez 
równoczesne bicie w dzwonów Bazyliki św. 
Piotra zwiastujących radość z wyboru nowe-
go papieża, by ułatwić wiernym oraz dzienni-
karzom odczytanie wyniku konklawe.
Kardynał protodiakon oficjalnie ogłasza wyniki 
konklawe: „Annuntio vobis gaudium magnum! 
Habemus Papam!” – Zwiastuję wam radosną 
nowinę! Mamy papieża! Następnie podaje imię 
i nazwisko elekta sprzed wyboru oraz oficjalne 
imię, które przybrał, jako nowy papież. W tej 
chwili biskup Rzymu ubrany w pontyfikalne 
szaty pojawia się na balkonie Bazyliki św. Piotra, 
po czym udziela wiernym uroczystego błogo-
sławieństwa „Urbi et orbi”. Kilka dni po wy-
borze na placu św. Piotra odbywa się Msza św.
inauguracyjna zwana dawniej koronacyjną.

Co dalej?

Już dzisiaj trwają spekulacje, który z kardy-
nałów byłby najlepszym kandydatem na pa-
pieża. Jednak wiemy z historii, że wynik kon-
klawe może zaskakiwać. Tak było w 1978 r.,
gdy na balkonie Bazyliki św. Piotra ukazał się 
polski kardynał Karol Wojtyła – pierwszy pa-
pież spoza Włoch od 1522 r. Jak będzie tym 
razem? Dowiemy się niebawem. 

Karolina Anna Kwaśniewska

W początkowych wiekach istnienia chrze-
ścijaństwa papież wybierany był przez wier-
nych spośród prezbiterów Rzymu. Natomiast 
historia konklawe, takiego, jakim znamy go 
w obecnej formie, sięga XIII w. Przełomowe 
znaczenie miały wybory nowego papieża, 
które odbyły się w Viterbo po śmierci Kle-
mensa IV (1265-68), 29 listopada 1268 r. 
Ponieważ zebranie przeciągało się (dwa lata 
i osiem miesięcy!), mieszkańcy, na których 
koszt przebywali elektorzy, zamurowali drzwi 
pałacu i zerwali dach, by dostarczać im poży-
wienie. Werdykt nastąpił po dwóch dniach.
Samo słowo konklawe, wywodzące się z ła-
cińskich słów „cum clave” – pod kluczem, 
wprowadził do obiegu prawnego i kościelne-
go papież Grzegorz X (1271-76) konstytucją 
Ubi periculum z 7 lipca 1274 r. W 1970 r. pa-
pież Paweł VI (1963-78) wyłączył z konklawe 
kardynałów, którzy ukończyli 80. rok życia. 
Ostatnim dokumentem określającym prze-
bieg konklawe jest dekret Jana Pawła II (1978-
-2005) Universi Dominici Gregis z 1996 r. 
Warto jednak wspomnieć, że papież Bene-
dykt XVI, 25 lutego br., ogłosił List Apostol-
ski De nonnullis mutationibus in normis ad 
electionem Romani Pontificis attinentibus
(O niektórych modyfikacja norm dotyczących 
wyboru Biskupa Rzymu), w którym dopuścił 
możliwość przyspieszenia konklawe, jeśli zo-
stanie potwierdzona obecność wszystkich 
kardynałów-elektorów. Do tej pory data kon-
klawe mogła być ustalona pomiędzy piętna-
stym a dwudziestym dniem po ustąpieniu 
bądź śmierci ostatniego papieża.

Paratus, czyli przygotowanie

Przed właściwym konklawe odbywa się tzw. 
kongregacja ogólna kardynałów, podczas 
której ustalana jest data rozpoczęcia konkla-
we. Spotkaniu przewodniczy z reguły dzie-
kan kolegium kardynalskiego, każdorazowy 
biskup Ostii, którym obecnie jest kardynał 
Angelo Sodano. Elektorzy składają przysię-
gę, że wszystko, co zostanie powiedziane 
podczas kongregacji zostanie bezwzględnie 
zachowane w tajemnicy. 
Kolejnym etapem przed właściwym konkla-
we jest kongregacja partykularna, składająca 
się z czterech osób: kardynała kamerlinga 
oraz trzech wybranych losowo hierarchów 
poniżej osiemdziesiątego roku życia. Kon-
gregacja partykularna pomaga kamerlingo-
wi zarządzać Stolicą Apostolską do czasu 
wyboru papieża. To właśnie ta kongregacja 
stoi na straży porządku podczas właściwego 
konklawe i pilnuje, by wszystko odbywało 
się, jak wskazuje nazwa, „pod kluczem”.  
Elektorzy nie powinni korzystać z telefonów, 
radia, telewizji, prasy, Internetu, które mo-
głyby zakłócić ich spokój, a także wpłynąć 
w jakikolwiek sposób na przebieg wyboru. 

Konklawe – wybory pod kluczemKonklawe – wybory pod kluczem
Przed nami kolejne konklawe. Drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zamkną się na czas wyboru 
nowego papieża, a oczy całego świata wypatrywać będą białego dymu unoszącego 
się z komina. Przebieg głosowania pozostanie tajemnicą. Za jej zdradzenie grozi 
kara ekskomuniki. Jedynym świadkiem będzie protokół sporządzony z ostatniego, 
decydującego głosowania, który spocznie w archiwach watykańskich.

Każdy kardynał-elektor, który chciałby wy-
konać rozmowę telefoniczną, musi uzyskać 
zgodę od kongregacji partykularnej.  
Konklawe rozpoczyna się oficjalnie wejściem 
kardynałów do Kaplicy Sykstyńskiej. Zanim to 
jednak nastąpi, w Bazylice św. Piotra odprawia-
na jest Msza św. „pro eligendo papa” – o wybór 
papieża koncelebrowana przez kardynałów-
elektorów. Jest ona otwarta dla wszystkich. Po 
Eucharystii kardynałowie zbierają się w Kaplicy 
Paulińskiej, w której modlą się o opiekę Ducha 
Świętego przy wyborze nowego papieża, śpie-
wając hymn Veni Creator Spiritus. Następnie 
przechodzą do Kaplicy Sykstyńskiej, w której 
składają przysięgę zachowania tajemnicy, co 
do przebiegu konklawe. Po złożeniu przysięgi 
przez ostatniego elektora i odczytaniu wszyst-
kich nazwisk osób uprawnionych do wzięcia 
udziału w głosowaniu, papieski mistrz cere-
monii liturgicznych wypowiada słowa „Extra 
omnes!” - nikt więcej. Pozostali muszą w tym 
momencie opuścić kaplicę. Do udziału w kon-
klawe oprócz kardynałów – elektorów dopusz-
czeni są również: sekretarz kolegium kardynal-
skiego, papieski mistrz ceremonii liturgicznych 
z dwoma ceremoniarzami, jeden duchowny 
wybrany przez dziekana kolegium kardynal-
skiego, kilku innych duchownych znających 
różne języki do słuchania spowiedzi i dwaj le-
karze na wypadek nagłej pomocy medycznej. 
Żaden z wyżej wymienionych nie ma jednak 
prawa do głosowania. Obecni w kaplicy słu-
chają homilii oraz jeszcze raz składają przysię-
gę zachowania tajemnicy. Następnie opusz-
czają Kaplicę Sykstyńską, a dziekan kolegium 
kardynalskiego otwiera konklawe.

Scrutinium, czyli głosowanie

Codziennie odbywają się cztery serie głoso-
wań: po dwie przed południem i po południu. 
Podczas pierwszego etapu głosowania (pra-
escrutinum) najmłodszy kardynał losuje na-
zwiska trzech kardynałów, tzw. skrutatorów, 
którzy będą liczyć głosy. Elektorzy otrzymują 
prostokątne karty do głosowania, na które 
wpisywane jest tylko jedno nazwisko druko-
wanymi literami. W ten sposób niweluje się ry-
zyko rozpoznania głosującego. Karty wrzucane 
są do urny, znajdującej się przy ołtarzu. Każdy 
kardynał, oddając swój głos, wypowiada sło-
wa przysięgi: „Wzywam na świadka Chrystusa 
Pana, który mnie osądzi, że swój głos oddałem 
na tego, o którym – według Boga – uważam, 
że powinien zostać wybrany”. W przypadku, 
gdy kardynał nie może wziąć udziału w głoso-
waniu i przebywa w Domu św. Marty, w któ-
rym nocują elektorzy, trzech kardynałów, tzw. 
infirmarii udaje się do niego ze skrzynką do 
głosowania. Po oddaniu wszystkich głosów, 
dwóch pierwszych skrutatorów odgina karty 
i notuje nazwiska, a trzeci odczytuje na głos 
nazwiska typowanych kandydatów. Jeśli nikt 



Spotkania Benedykt XVI z Wojskiem PolskimSpotkania Benedykt XV

Kard. Józef Ratzinger po konsekracji biskupiej
ks. Zygmunta Zimowskiego, Radom, 26 maja 2002 roku

Pielgrzymka do Polski – spotkanie pod Katedrą Polową WP

Msza św. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
26 maja 2006 roku

Auschwitz - Birkenau.
 Modlitwa w obozie koncentracyjnym.
Zdjęcia papieża w tym miejscu obiegły 
cały świat

Beatyfi kacja Jana

Biskup Tadeusz Płoski wręcza Ojcu św.
album „Czołem żołnierze”,

pamiątkę spotkań z wojskiem

Podczas Mszy św. pogrzebowej Jana Pawła II
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Spotkania Benedykt XVI z Wojskiem PolskimXVI z Wojskiem Polskim

„Nasza Służba” towarzyszyła pontyfi katowi Benedykta XVI

Inauguracja pontyfi katu

Papieska zakrystia mieściła się w budynku
Dowództwa Garnizonu Warszawa

Wspólne zdjęcie z kadrą dowódczą Wojska Polskiego

a Pawła II, plac św. Piotra, 1 maja 2011 roku

Papież pozdrawia tłumy przybyłe na beatyfi kację.
Wśród wiernych delegacja MON

lskiegoWWWsWspólnlnee zdzddzdjęjęcie zz kkaddrrą dowódczą Wojska Pol

fot. archiwum ordynariatu polowego oraz Wikipedia
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Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

Ten głos, ten głos… – z dziwną aktualnością 
docierają, wywołane gdzieś z zakamarków 
pamięci słowa piosenki Tomczka – Może 
Norwid,/bo coś plótł, że łza gdzieś znad 
planety spada i groby przecieka; ale skąd 
by, skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś 
tu jeszcze może czekać; teraz w modzie nie 
Norwidy, filozofy, okryjbidy, więc czyj ten 
głos, ten głos, ten głos?!”. W planie „tu i te-
raz” to oczywiście pięknie i głęboko brzmią-
cy głos Andrzeja Seweryna, który z nieskazi-
telną dykcją podaje tekst końcowy dramatu 
Zygmunta hrabiego Krasińskiego. Jakże ten 
głos porusza najczulsze struny polskiej wraż-

liwości, polskiej duszy formowanej m.in. 
w szkole romantyków. Ile wysiłku włożono 
i nadal się wkłada, by ten głos zamilkł, by 
już nie wywoływał metafizycznych przeżyć, 
nie skłaniał do przemyśleń nad naszymi na-
rodowymi dziejami…
I co?! Historia wcale się nie skończyła, jak za-
wyrokowali niektórzy intelektualiści, którzy 
z uporem zatykają uszy na „ten Głos”. Bo co 
jak co, ale właśnie historia lubi się powta-
rzać w najmniej spodziewanych dekoracjach 
i odsłonach. 
Teatr ważnych pytań i poważnej refleksji, 
dotyczących dziejów narodu polskiego, nie 

umarł. Jak chcieliby promotorzy i admi-
ratorzy teatru wedle formuły „koniecznie 
skandal” lub wyłącznie podkasanej muzy. 
Problem dziś jednak w tym, że to ich wyłącz-
nie głosy ferują wyroki literackie i teatralne 
w głównych mediach.
 Już sam początek spektaklu, wystawionego 
przez Andrzeja Seweryna na 100 lecie Teatru 
Polskiego w Warszawie, mówi wiele, choć to 
tylko zestaw dat kolejnych premier „Irydio-
na” w Polsce.
Nigdy w dziejach teatru polskiego twórcy 
tak długo nie ignorowali tego najlepszego 
obok „Nie – boskiej Komedii” dramatu Kra-
sińskiego. Czy to zwykłe zaniechanie, czy 
spektakl nie mieści się dzisiaj w ciasnych 
ramach cenzury „poprawności politycznej”? 
Bo za dużo tu prawdy o realizmie zmagań 
o duszę świata, a Polski szczególnie? Praw-
da, choć w przypadku „Irydiona” ubrana 
w antyczne tuniki, zgodnie z upodobaniem 
romantyzmu do kostiumu historycznego, 
zawsze jest ponadczasowa i ma to do siebie, 
że otwiera uszy i oczy.

KonfesjonałKonfesjonał

Irydion czyli triumf KrzyżaIrydion czyli triumf Krzyża

Sakrament pokuty i pojednania to obok na-
maszczenia chorych jeden z dwóch sakra-
mentów uzdrowienia. Dzięki niemu otrzymu-
jemy „od miłosierdzia Bożego przebaczenie 
zniewagi wyrządzonej Bogu”, dostępujemy 
„pojednania z Kościołem”, któremu przez 
nasz grzech została zadana rana. W sakra-
mencie tym urzeczywistnia się wciąż aktual-
ne wezwanie Jezusa do nawrócenia: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
Istotnym elementem tego sakramentu jest 
spowiedź święta: wyznanie grzechów przed 
kapłanem, otrzymanie od niego w imię Jezu-
sa Chrystusa przebaczenia grzechów. 
Miejscem sprawowania tego sakramentu 
pokuty i pojednania jest konfesjonał.
Jego nazywa wywodzi się od łacińskiego 
słowa confiteri – wyznawać, spowiadać się. 
Spotkamy go w każdym kościele, w kapli-
cach, także w innych miejscach, np. salach 
katechetycznych, w których, na mocy zezwo-
lenia biskupa, można odprawiać Mszę św. 
Konfesjonał, a raczej konfesjonały, bo zwykle 
we wnętrzu świątyni jest ich kilka, ustawione 
są w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, 
zwykle przy ścianach naw. To drewniane kon-
strukcje, o różnych formach, których cechą 
wspólną jest to, że miejsce, gdzie zasiada 
kapłan-spowiednik oddzielone jest kratą od 
spowiadającego się penitenta. 
Za twórcę konfesjonału uznaje się św. Karola 
Boromeusza (1538–1584), wielką postać Ko-
ścioła, biskupa, który wniósł olbrzymi wkład 
w dzieło reform Soboru Trydenckiego. To sy-
nod archidiecezji mediolańskiej, której paste-
rzem był św. Karol Boromeusz, postanowił, że 
spowiednika i penitenta podczas spowiedzi 

powinna oddzielać specjalna tzw. tabella, tj. 
odpowiednio perforowana deska – prawzór 
dzisiejszego konfesjonału. To nowe rozwią-
zanie podchwyciły szybko diecezje włoskie, 
francuskie, sankcjonowały je zarządzenia sy-
nodów. Jeszcze w XVII wieku udoskonalili je 
jezuici. To im zawdzięczmy znaną nam formę 
konfesjonałów. Ich istotą jest to, że miejsce, 
gdzie zasiada spowiednik, jest obudowane 
od zewnątrz niekiedy szczelnie zasłonięte 
drzwiczkami lub przysłonięte kotarą, zwień-
czone zwykle zdobnym daszkiem. W bocz-
nych ścianach znajdują się ażurowe kraty, na 
zewnątrz nich przeznaczone dla penitentów 
klęczniki, często z dwóch stron przysłonięte. 
W XIX wieku pojawiła się tendencja do całko-
witego – w celu zapewnienie maksimum dys-
krecji – zamykania konfesjonałów: zarówno 
ich części przeznaczonej dla spowiednika jak 
i dla penitentów.
Konfesjonały stanowiły novum w wypo-
sażeniu kościołów. Pierwotnym miejscem 
wyznawania grzechów była katedra bisku-
pia umieszczona w prezbiterium; niekiedy 
spowiadano w znajdujących się w tej części 
kościoła stallach kanonickich lub w pobliżu 
ołtarza głównego. Przez wieki spowiednicy 
posługiwali się zwyczajnym, niczym nie osło-
niętym krzesłem z oparciem tylnym i bocznym,
ustawianym zwykle w otoczeniu ołtarza.
Starano się, aby miejscom gdzie odbywała 
się spowiedź towarzyszyły malowidła lub 
rzeźby o dydaktycznym i moralizatorskim 
charakterze nawiązujące do tematów po-
kuty i nawrócenia, przypominające, że to 
ludzkie grzechu i nieprawości były przyczyną 
męki Chrystusa. Były to m.in. wyobrażenia 

Męża Boleści, misericordia Domini – Chry-
stusa umęczonego, arma Christi – narzędzi 
męki Pańskiej i inne motywy pasyjne, a także 
sceny Sądu Ostatecznego. Częstym moty-
wem była chusta św. Weroniki, symbolizu-
jąca postawę miłosierdzia i czystego serca. 
Odciśnięte na chuście oblicze Zbawiciela 
stanowiło nagrodę za jej gest współczucia 
i miłości: otarcie twarzy prowadzonemu na 
Golgotę Jezusowi.
W kościołach wznoszonych w naszych cza-
sach spotyka się, obok tradycyjnych rozwią-
zań, również nowe sposoby usytuowania 
konfesjonałów, np. w specjalnie ku temu za-
projektowanych niszach w ścianach świąty-
ni. Bywa, że, wydzielane są specjalnej kapli-
ce przeznaczone do odbywania spowiedzi. 
Odnowiony obrzęd sakramentu pokuty i po-
jednania – dzieło Soboru Watykańskiego II
– umożliwia odbywanie takich spowiedzi, 
które przybieraja formę dialogu między 
spowiednikiem a penitentem. W niektórych 
wspólnotach parafialnych służą do tego spe-
cjalne  „pokoje do spowiadania się”. 
Wielki Post, czas pojednania z Bogiem, czas 
duchowego przygotowania na godne prze-
życie Misterium Paschalnego. Na naszych 
drogach ku Misterium Paschalnemu staje 
konfesjonał. Znak Bożego miłosierdzia, znak 
Chrystusa, który przebacza grzechy swojemu 
ludowi i i daje tę władzę kapłanom, aby ją 
wykonywali w Jego imieniu: „Weźmijcie Du-
cha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane”( J 20, 2-23).

Jędrzej Łukawy 

Zapada cisza i ciemność. Tak jednak gęste, tak wszechogarniające, jak to tylko może  
sprawić iluzja żywego teatru. Z tej ciszy i z tej ciemności przed oczami widzów 
Teatru Polskiego w Warszawie wyrasta i ogromnieje w strumieniu światła Krzyż.
A jakoby z głębi dziejów dociera do nas głos – wiecznie aktualne, bo zakorzenione
w wieczności – przesłanie trzeciego wieszcza narodowego. Głos, przetaczający się 
po widowni z siłą górskiego echa, długo jeszcze dźwięczy w uszach,  gdy opuszcza-
my foyer teatru na Karasia przy Krakowskim Przedmieściu. To tu w dobrym stylu 
powraca Ž po latach ignorowania, ośmieszania – wielki repertuar romantyczny – 
„Irydion” Zygmunta Krasińskiego, w reżyserii Andrzeja Seweryna.

„Powracają ojcowie, umarli podróżni, / 
Budzą synów – i walczą – polegli i żywi”.

Kazimierz Wierzyński
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 3 stycznia 
1890 roku w Sanoczku 
koło Sanoka, jako syn 
Jana i Agnieszki z domu 
Chowaniec.

W 1908 roku ukończył Gimnazjum Męskie 
im. Królowej Zofii w Sanoku i wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Przemyślu. 
W latach 1910–1913 jako kleryk prowadził 
działalność katolicką i narodową w podprze-
myskich wsiach, Ostrowiu i Kunikowcach. 
Założył Towarzystwo Szkoły Ludowej, Kół-
ko Rolnicze i Koło Dramatyczne. Z uczniami 
miejscowej szkoły prowadził zajęcia musz-
try. 29 czerwca 1913 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Józe-
fa Sebastiana Pelczara. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafii w Jasieniu. 
W pobliskich Ustrzykach Dolnych był prefek-
tem. Działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej. 
1 lipca 1917 r. został powołany do armii au-
striackiej. Służył w Feldsuperioracie armii au-
striackiej w Przemyślu. Od 1 września 1917 r.
był kapelanem w batalionie zapasowym
90 pułku piechoty w Jičinie. Prowadził dzia-
łalność patriotyczną wśród żołnierzy Pola-
ków. Za kazanie wygłoszone 3 maja 1918 r.
stanął do raportu karnego. 28 październi-
ka 1918 r. wstąpił do tworzonych w Jičinie 
struktur Wojska Polskiego. Brał udział w usu-
nięciu dowództwa austriackiego i przeorga-

nizowaniu batalionu zapasowego na oddział 
WP. Przyczynił się do przewiezienia żołnierzy 
oraz zaopatrzenia z Jičina do Jarosławia.
1 listopada 1918 r. został kapelanem 1 puł-
ku piechoty Ziemi Jarosławskiej. Wziął udział 
w wojnie polsko-ukraińskiej. Odznaczył się 
m.in. w obronie Lubaczowa. Następnie jako 
kapelan pułku, przemianowanego na 14 pułk
piechoty, uczestniczył w wojnie polsko-
bolszewickiej, za co został odznaczony Or-
derem Virtuti Militari V klasy numer 4615
(27 grudnia 1921 r.).
Po wojnie zweryfikowany w stopniu starsze-
go kapelana był kapelanem 14 pułku piechoty 
stacjonującego w Stargardzie. Od 1 paździer-
nika do 30 listopada 1921 r. był kapelanem 
garnizonu w Brześciu nad Bugiem. 1 grudnia 
1921 r. został kierownikiem Rejonu Duszpa-
sterstwa w Toruniu i proboszczem kościoła 
garnizonowego Świętej Katarzyny. 15 marca 
1924 r. wysłano go do Katowic z zadaniem 
utworzenia pierwszej na Górnym Śląsku pa-
rafii wojskowej. W 1926 r. utworzył Komitet 
Budowy Kościoła Garnizonowego i Szkolne-
go. 23 kwietnia 1930 r. rozpoczął budowę, 
a 25 kwietnia 1933 r. odbyła konsekracja 
świątyni pod wezwaniem Świętego Kazimie-
rza. 1 stycznia 1931 r. otrzymał awans na sta-
nowisko proboszcza. Był również kapelanem 
hufca ZHP w Katowicach oraz wszystkich or-
ganizacji paramilitarnych na Górnym Śląsku. 

Ks. płk Stanisław Sinkowski (1890–1942)
– kapłan diecezji przemyskiej, dziekan I Korpusu Polskiego w Szkocji

Należał do Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej 
Okręgu Zagłębia Węglowego. 
1 września 1934 r. został dziekanem Do-
wództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu. 
19 marca 1939 r. awansowano go na sto-
pień dziekana.
W kampanii polskiej 1939 r. był delegatem 
biskupa polowego przy Kwaterze Głównej 
Naczelnego Wodza. 18 września 1939 r., 
po agresji sowieckiej, przekroczył granicę 
rumuńską. Został internowany w obozie 
w Tulcea. Następnie przebywał w Babadag, 
gdzie pełnił funkcję kapelana lotników pol-
skich. Ułatwiał oficerom ucieczki z obozu. 
W kwietniu 1940 r. jako jeden z ostatnich 
kapelanów, uciekł do Francji. Po kampanii 
francuskiej 1940 r. dotarł do Wielkiej Bryta-
nii. W lutym 1941 r. został szefem duszpa-
sterstwa I Korpusu Polskiego w Szkocji.
Zmarł 20 października 1942 r. w Perth 
w Szkocji. Spoczywa na cmentarzu w Wel-
lshill.
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za 
Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości, Złotym Krzyżem 
Pro Ecclesia et Pontifice. Posiadał godność 
Tajnego Szambelana Ojca Świętego.

Bogusław Szwedo

Oczywiście zrobiono wiele i nadal się robi, 
żeby najmłodsze pokolenie odciąć od rzetel-
nej i uporządkowanej wiedzy o historii Polski 
i rudymentach kultury śródziemnomorskiej, 
z której się Polska i Europa wywodzą. Dlate-
go z takim tupetem i przewrotnością, ci co 
dewastowali wrażliwość i wiedzę najmłod-
szego pokolenia, dziś w recenzjach piszą, że 
„Irydion” wystawiony przez Seweryna (czy-
taj: w wersji wiernej przesłaniu Krasińskie-
go)” jest nieczytelny”.
Mam nadzieję, że nauczyciele poloniści i hi-
storycy, którzy zdecydują się pójść z młody-
mi ludźmi do teatru na „Irydiona” nadrobią 
te zaległości. Bo wykonywanie tego zawodu 
dziś, przy tylu przeszkodach, ma coś z mi-
sji, inaczej nie warto go wykonywać. Irydion 
przecież, pełen wewnętrznych rozterek, pa-
sji , właściwej młodości, to przecież prawdzi-
wy bohater dla myślących i poszukujących 
młodych ludzi. Odtwarzający rolę młodego 
Greka Krzysztof Kwiatkowski ma dopiero 
26 lat, a z taką rzetelnością i pasją podszedł 
do tej roli. Wczytywał się w literaturę epoki, 
a nawet próbował z empatyczną wrażliwo-
ścią przeniknąć przeżycia…żołnierzy z Afga-
nistanu. I widać na scenie owoce tej pracy 
nad sobą i rolą Irydiona. To dojrzała kreacja. 

Młodzi ludzie zawsze pragnęli walczyć o naj-
większe ideały. Tak jak Irydion. A takim ide-
ałem zawsze była i będzie wolność Ojczyzny, 
w tym wypadku Grecji, zniewolonej przez 
imperium rzymskie (czytaj Polski pod zabo-
rem imperium Rosji). 
Jak bardzo przeżywać musiał Zygmunt Kra-
siński zakaz udziału w powstaniu listopa-
dowym, wydany przez autorytarnego ojca, 
który pełnił wysokie funkcje w administracji 
carskiej (zaborczej)?! To był wielki ciężar 
odczuwany jako osobista hańba. Z tego 
cierpienia poety, człowieka głębokiej wiary 
i wiedzy, zrodziły się dwa największe dra-
maty „Irydion” i Nie - boska Komedia”. I oba 
kończą się jakże pięknie – potwierdzeniem 
zwycięstwa Chrystusa. – Galileae vicisti! (Ga-
lilejczyku, zwyciężyłeś!) słowa ostatniego 
cesarza rzymskiego (zwalczającego chrześci-
jan), wypowiedziane przez Pankracego.
Jak wszystkie wielkie rzeczy w życiu człowie-
ka, tak i wielka sztuka wyrasta z cierpienia 
zintegrowanego z krzyżem. 
Dlatego w dramacie „Irydion” można od-
czytać realizm walki duchowej, zmagań 
i rozterek człowieka poddawanego od-
wiecznej strategii Massynisy (szatana). Oso-
bowe zło, Massynisa, to byt przebiegły, nie-

ustępliwy, przewrotny i inteligentny inte-
ligencją destrukcji ludzkiego ducha, nie-
przejednany wróg Krzyża Chrystusa, który 
jest dla Szatana znakiem ostatecznej klęski. 
Czy to przypadek, że spektakl obejrzeliśmy 
w tę niedzielę Wielkiego Postu, kiedy czy-
tana jest ewangelia o kuszeniu Pana Jezusa 
przez Szatana na pustyni judzkiej? Rolę tę 
odtwarza w eleganckim czarnym garniturze 
a la frak Jerzy Schejbal. Ileż w nim uwodzi-
cielskiej mocy, która zdolna jest sprawić, że 
szlachetne intencje Irydiona (święta miłość 
do Hellady) doprowadzają go aż do progu, 
kiedy szatan żąda jego duszy w zamian za 
zaparcie się Krzyża Chrystusa. Jakże zagu-
biliśmy dziś realizm tej walki duchowej, 
której świadomi byli nasi przodkowie, tak 
żywo obecnej w wielkich dziełach literatu-
ry polskiej. Szatan zawsze wykorzystywał 
najszlachetniejsze intencje człowieka, by 
podsunąć bałwochwalcze podróbki praw-
dziwego Boga, wcielonego w Jezusa Chry-
stusa. Dla Krasińskiego taka intuicja wiary 
była oczywistością. Wiedział, że ci, którzy 
są najbliżej Chrystusa, są w największym 
duchowym niebezpieczeństwie, bo są naj-
cenniejszym łupem szatańskim. Czy może 
więc dziwić, że na ofiarę wybrał niewinną 
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Spowiedź – to nie boliSpowiedź – to nie boli
Obecne obrzędy 
sakramentu po-
kuty przewidują: 
obrzęd pojedna-
nia jednego pe-
nitenta, obrzęd 

pojednania wielu penitentów z indywidual-
ną spowiedzią i rozgrzeszeniem oraz obrzęd 
pojednania wielu penitentów z ogólną spo-
wiedzią i rozgrzeszeniem.
Na obrzęd pojednania jednego penitenta 
składają się następujące elementy: przygo-
towanie kapłana i penitenta, przyjęcie pe-
nitenta, czytanie Słowa Bożego, wyznanie 
grzechów, przyjęcie zadośćuczynienia, mo-
dlitwa penitenta i rozgrzeszenie kapłańskie, 
dziękczynienie i odesłanie penitenta.
Aby dobrze się wyspowiadać, przyjąć sakra-
ment pojednania z Bogiem i Kościołem, nale-
ży spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi.

Pierwszy warunek
RACHUNEK SUMIENIA
Jeśli chcesz zrobić dobry rachunek sumienia, 
najpierw stań w obecności Boga. Poproś Du-
cha Świętego o światło. Brzydotę grzechu 
mierzy się wobec Boga, nie wobec siebie. 
Rachunek sumienia to przypomnienie sobie 
grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi, 
a przy grzechach śmiertelnych także liczby 
oraz okoliczności ich popełnienia. Bardzo 
dobrą i przydatną praktyką przy sakramencie 
pokuty jest wieczorny rachunek sumienia czy-
niony przy pacierzu. Rachunek sumienia po-
winien być przeprowadzony w świetle słowa 
Bożego. Najbardziej nadają się do tego tek-
sty dziesięciu Bożych przykazań, ujęte w ka-
techizmie moralnej Ewangelii Listów Apo-
stolskich: w Kazaniu na Górze i pouczeniach 
Apostolskich (por. Rz, 12-15; IKor, 12-13;
Gal5; Ef, 4-6).

Drugi warunek
ŻAL ZA GRZECHY
Wśród aktów tego, który przystępuje do 
sakramentu pokuty, pierwsze miejsce zaj-
muje żal za grzechy. Czym on się wyraża? 
Katechizm Kościoła Katolickiego przywołuje 

określenie Soboru Trydenckiego: „to ból du-
szy i znienawidzenie popełnionego grzechu 
z postanowieniem niegrzeszenia w przyszło-
ści”. Do Królestwa Chrystusa możemy wejść 
tylko przez metanoję, tj. przez wewnętrz-
ną przemianę całego człowieka. Dzięki niej 
człowiek zaczyna właściwie myśleć, sądzić 
i układać swoje życie, które zostaje prze-
niknięte świętością i miłością Boga, które 
w Jego Synu zostały ostatecznie objawione 
i w pełni nam udzielone. Prawdziwość po-
kuty i nawrócenia zależy od skruchy serca. 
Nawrócenie dotyka wnętrza człowieka, za-
początkowuje jego wewnętrzna przemianę, 
której konsekwencję stanowi upodabnianie 
się do Mistrza – Jezusa Chrystusa.
Akt żalu winien obejmować wszystkie grze-
chy, które penitent pamięta, jak również i te, 
o których zapomniał. Żal za grzechy winien 
być uczyniony z miłości do Boga, najlepsze-
go Ojca, którego penitent swym postępowa-
niem obraził. Podczas żalu penitent winien 
wzbudzić w obie niechęć do wszystkich 
popełnionych grzechów i z całego serca od-
wrócić się od nich. Przy pomocy łaski Bożej 
powinien też żalem ogarnąć wszystkie oka-
zje do grzechu.

Trzeci warunek
MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
Mocne postanowienie poprawy to serdecz-
na, przepraszająca modlitwa do Chrystu-
sa, także postanowienie w sercu, by do zła 
i grzechu nigdy nie wracać. Penitent w akcie 
rozumu rozpoznaje zło grzechu, uświadamia 
sobie, że grzesząc obraża Jezusa, który jest 
godzien najwyższej miłości oraz że zadaje 
ranę Kościołowi, którego sam jest członkiem, 
a od chrztu świętego jest powołany do świę-
tości. Penitent rozeznaje, że przez grzech 
deprawuje samego siebie oraz poniża swoją 
godność dziecka Bożego. W tym warunku 
uświadamia sobie i pragnie nie tylko unikać 
grzechów, ale także wszelkich ku niemu oka-
zji. Mocne postanowienie poprawy to tak-
że prośba do Jezusa, by naszą słabą ludzką 
wolę umocnił swoją mocą i pomógł wytrwać 
w dobrym.

Czwarty warunek
SZCZERA SPOWIEDŹ
Do sakramentu pokuty należy wyznanie 
grzechów, które stanowi rezultat prawdzi-
wego poznania siebie w rachunku sumienia 
wobec Boga, najlepszego Ojca, jak i żalu za 
grzechy. To wewnętrzne badanie serca i ze-
wnętrzne oskarżenie, czyli szczera spowiedzi 
powinno się odbywać w świetle Bożego mi-
łosierdzia. Szczera spowiedź święta wymaga 
od penitenta szczerej woli, otwarcia swojego 
serca przed kapłanem – sługą Bożym. Od ka-
płana zaś duchowej umiejętności sądzenia, 
dzięki której, działając w imieniu Chrystusa, 
na podstawie władzy kluczył odpuszcza lub 
zatrzymuje grzechy
Wierny jest zobowiązany wyznać wszelkie 
grzechy ciężkie, co do ich liczby i rodzaju, po-
pełnione po chrzcie, które jeszcze nie zostały 
odpuszczone i niewyznane w indywidualnej 
spowiedzi, a zostały przypomina po dokład-
nym rachunku sumienia. Zaleca się wiernym, 
by wyznawali także grzechy powszednie. 
Każdy wierny ma prawo wyznać swoje grze-
chy wybranemu przez siebie spowiednikowi, 
także innego obrządku, zatwierdzanemu 
zgodnie z prawem.

Piąty warunek
ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU
I BLIŹNIEMU
Dopełnieniem prawdziwego nawrócenia jest 
zadośćuczynienie za popełnione winy, popra-
wa życia oraz naprawa szkód. Rodzaj i miara 
zadośćuczynienia za grzechy powinna być 
dostosowane indywidualnie do penitenta, 
który zobowiązany jest do naprawy wszel-
kiego popełnionego zła. Pokuta – zadość-
uczynienie – powinna stanowić lekarstwo na 
grzech i środek do odnowy życia. W sakra-
mencie pojednania i pokuty Bóg Ojciec przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym na nowo 
czyni nas dziećmi Bożymi, uzdrawia duszę 
zranioną przez grzechy i obdarza wszelkimi 
łaskami potrzebnymi do wytrwania w łasce 
uświęcającej.

ks. Stanisław Dyndał

i pobożną Kornelię, młodą chrześcijankę 
i Symeona oraz… Irydiona. Czy wobec let-
nich warto się wysilać – to z pewnością wie-
dział osobnik tak inteligentny jak Massynisa 
czyli szatan.
I tu w dramacie Krasińskiego, tak żywo wy-
brzmiewa największy przymiot duchowości 
chrześcijańskiej: przebaczenie i miłosierdzie. 
Najpełniej wyrażone w zwycięskim Krzyżu 
Chrystusa – tak wyszydzane i znienawidzone 
przez Massynisę. 
„Mimo negatywnych ocen części krytyków, 
spektakl przyciąga rzesze widzów, którzy 
w epickodramatycznym poemacie trzeciego 
wieszcza, oprócz wątków patriotycznych 
i narodowych, odwołań do problematyki na-
rodowej, dostrzegają również metafizyczną 

i ponadczasową wymowę dramatu. W „Iry-
dionie” bowiem ukazuje Krasiński genezę 
współczesnej cywilizacji zachodniej” – czyta-
my w jednej z recenzji. Bo w tych nieuczci-
wych „nie zauważono” uniwersalnej wymo-
wy dzieła Krasińskiego. Na potwierdzenie 
cytowanych wyżej słów, oddajmy głos same-
mu Krasińskiemu:
„Świat nasz dzisiejszy cały wynikł z chrześci-
jaństwa osiadłego na gruzach Rzymu. Rzym 
Grecją pochłonął, duch chrześcijaństwa 
Rzym zagarnął. Przydaj do tego plemiona 
północne ( o nas tu mowa – przyp. jes), które 
przed krzyżem padły na kolana, jak go tylko 
ujrzały na szczycie Kapitolu, a będziesz miał 
nas samych, dzieci filozofii greckiej, religii 
Chrystusa i kodeksu rzymskiego”.

Wielka wdzięczność dla Andrzeja Sewery-
na, reżysera spektaklu i dyrektora Teatru 
Polskiego. Z wielką wrażliwością estetyczną 
wybrał scenografię Magdaleny Maciejew-
skiej. Oszczędną i jakże wymowną (płatki 
róż, które na scenie wibrują znaczeniami 
– aż do kropel krwi). Ta niemal ascetyczna 
scenografia, przywołująca na myśl graficz-
ną wstrzemięźliwość najlepszych plakatów, 
pozwala wybrzmieć słowu Zygmunta Kra-
sińskiego.
Tu trzeba pokory wielkiego artysty, który ro-
zumie, co to znaczy służba słowu. I nie tyl-
ko sam po mistrzowsku operuje głosem, ale 
i słyszy Głos, „który groby przenika”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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„W obliczu Boga wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony 
Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary życia 
mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna,
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi do-
pomóż Bóg”. Słowa tej przysięgi przed wstąpieniem w szeregi Armii Krajowej wy-
powiadała zaledwie piętnastoletnia dziewczyna, Danuta Sziedzikówna, pseudonim 
konspiracyjny „Inka”. Prawie trzy lata później, 28 sierpnia 1946 r., gdy pluton egze-
kucyjny w więzieniu UB na ul. Kurkowej w Gdańsku mierzył do niej, wykrzyknęłą: 
„Niech żyje Polska”. Choć strzelało 10 żołnierzy serią po 10 naboi, żaden (nie chciał?) 
nie trafił. Ona nadal żyła. Wtedy jej główny oprawca, podszedł i strzałem w głowę 
zakończył życie sanitariuszki „Inki”. Zdążyła krzyknąć: „Niech żyje Łupaszko”.

Tak umierała, jak przysięgałaTak umierała, jak przysięgała

W samym środku lata, zaledwie 6 dni przed 
osiemnastymi urodzinami wyruszyła „Inka” 
w drogę do niebieskiej ojczyzny. Bo tu, na tej 
ziemskiej, nie było miejsca dla takich jak ona 
– wiernych do końca sprawie niepodległości 
ojczyzny – „Żołnierzy wyklętych”. Inka, jej kole-
dzy i dowódcy z podziemia niepodległościowe-
go nie uznawali ani kompromisów z własnym 
sumieniem, ani z władzą komunistów, narzu-
coną ze Wschodu. Jej dowódca Zygmunt Szen-
dzielarz, „Łupaszko” swój wybór dalszej walki 
z nową władzą tak tłumaczył w ulotce z marca 
1946 r.: „...Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak 
nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej 
Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich 
(...) My chcemy, by Polska była rządzona przez 
Polaków oddanych sprawie i wybranych przez 
cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i sło-
wa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz 
z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też 
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie 
tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska 
z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków 
domagających się wolności i sprawiedliwości”.
Nie było dla nich miejsca na polskiej ziemi na-
wet wielkości grobu. Oprawcy postanowili bo-
wiem zatrzeć wszelkie ślady ich życia i…swojej 
zbrodni. Nie znamy do dziś miejsc pochówku 
ani „Inki”, ani Szendzielarza. Może niestrudzo-
ne poszukiwania Krzysztofa Szwagrzyka z IPN 
i wielu ludzi honoru sprawią, że Polacy zapalą 
znicze na ich grobach?... Na razie ludzie spra-
wiedliwi, którzy odkrywają te heroiczne postaci, 
odebrane nam, by nie wyszły na jaw haniebne 
czyny licznej rzeszy morderców sądowych, na-
zywanych wówczas prokuratorami wojskowymi 
czy pospolitych złoczyńców – śledczych z kaza-
matów UB i Informacji Wojskowej – jak potrafią, 
oddają hołd. Fundują tablice w kościołach, sta-
wiają pomniki czy też piszą piękne wiersze, jak 
ten pewnej blogerki: „…Jak to jest – zabić na-
stolatkę?/Blask zgasić w oczach/zamknąć usta?/
Przerwać marzenia, co ukradkiem/Snuły się na-
wet w celi pustej?/Ktoś wydał wyrok i żył dalej/
Ktoś milczał – nie wydobył głosu/Ktoś prawdy 
nie chce słuchać wcale/Ktoś ma awersję do pa-
tosu/Lecz to zdarzyło się pod słońcem!/Umarła 
pięknie jak natchniona!/Na krzyżu Chrystus ko-
nający/Otworzył Ince swe ramiona”.

Powiedzcie Babci…

Komuniści oskarżyli ją, że oprócz udziału 
w „bandzie Łupaszki”, czyli niepodległościo-
wym oddziale mjr. Zygmunta Szendzielarza 
wydała rozkaz zastrzelenia dwóch wziętych 

do niewoli funkcjonariuszy UB. – „Tego „prze-
stępstwa” nie udowodnił jej nawet podle-
gły bezpiece „sąd” i nie potwierdziło dwóch 
z pięciu zeznających „dobrowolnie” w spra-
wie milicjantów, którym żołnierze „Łupaszki” 
darowali życie. Jeden z nich – Mieczysław Ma-
zur – zeznał, że opatrzyła go, gdy został ranny 
w walce z żołnierzami V Wileńskiej Brygady 
AK.” – pisze Tadeusz M. Płużański, syn Tade-
usza Płużańskiego, kuriera rtm. Pileckiego.
Gdy po okrutnym śledztwie, w którym niko-
go nie zdradziła, sąd wojskowy wydał wyrok 
śmierci, Danusia Siedzikówna powiedziała do 
Krystyny Gaul, innej sanitariuszki od „Łupasz-
ki”, która siedziała z nią w gdańskim więzieniu: 
„Popatrz, ilu ludzi mogło zginąć. Lepiej, że ja 
jedna zginę”.
Niestety, tak się nie stało. Inna była łączniczka 
„Szendzielorza, ps. Regina, po aresztowaniu 
przez UB wydawała na pewną śmierć swoich 
kolegów z konspiracji niepodległościowej.
Jeden z „łupaszkowców”, zapamiętał dzień 
wyjazdu „Inki” do Gdańska, który rozpoczął 
jej gdańską Golgotę: „Stała przede mną smu-
kła, uśmiechnięta, ładna dziewczyna, w poży-
czonej gdzieś na wsi letniej sukience”. – „Była 
bardzo skromna i bardzo obowiązkowa. Nie 
pamiętam, żeby się kiedykolwiek skarżyła, 
choć nie brakowało długich, forsownych mar-
szów” – wspominał dalej swoją podwładną 
ppor. Olgierd Christa, „Leszek”.
13 lipca 1946 r., „Leszek” wysłał ją do Gdań-
ska po medykamenty dla szwadronu i aby 
nawiązała kontakt z jednym z dowódców – 
„Żelaznym” (nie wiedziano jeszcze, że miesiąc 
wcześniej został zabity podczas ubeckiej ob-
ławy, wydany przez łączniczkę „Reginę”). 
19 lipca przybyła do Gdańska – Wrzeszcza, 
do swoich koleżanek z konspiracji, Heleny 
i Jagody Mikołajewskich. Dziewczęta urzą-
dziły sobie koncert pieśni patriotycznych…
a pod domem już czekali ubecy…
W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, 
krótko przed śmiercią, „Inka” napisała: „Po-
wiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak 
trzeba”. Osieroconą Inkę i jej siostrami opieko-
wała się bowiem po śmierci rodziców babcia.

Spowiadał ją kapelan wojskowy

Danuta Siedzikówna – sanitariuszka „Inka” zo-
stała rozstrzelana rankiem 28 sierpnia 1946 r.,
wraz ze skazanym na śmierć dowódcą pod-
oddziału V Brygady Wileńskiej – por. Feliksem 
Selmanowiczem „Zagończykiem” w więzieniu 
przy ul. Kurkowej. Przed egzekucją „Inkę” wy-

spowiadał ks. kpt. Marian Prusak, ściągnięty 
przez UB-eków z kościoła garnizonowego, 
gdzie był wikarym (uczestnik Powstania War-
szawskiego, w 1949 r. skazany na sześć lat wię-
zienia, odsiedział trzy i pół roku):
Poprowadzono mnie do celi, w której na śmierć 
czekała młoda, szczupła dziewczyna w letniej 
sukience. Przyjęła mnie nadzwyczaj spokojnie, 
wyspowiadała się, a potem wyraziła życze-
nie, żeby o wyroku i o śmierci powiadomić jej 
siostrę. Mówiła to ciągle tak, jakby się nadal 
spowiadała. Czuliśmy, że możemy być obser-
wowani. Podała mi adres [...]. W końcu popro-
wadzono mnie schodami, jakby do piwnicy. 
Oni już tam byli. Zdaje się w kajdankach, albo 
z zawiązanymi rękami. Sala była niewielka, jak 
dwa pokoje. Miałem krzyż, dałem go do poca-
łowania. Chciano im zawiązać oczy, nie pozwo-
lili. Obok czekała zgraja ludzi, tak że było dosyć 
ciasno. Był wojskowy prokurator i pełno jakichś 
młodych ubowców. Ustawiono nieszczęśników 
pod słupkami. W rogu był stolik, skąd prokura-
tor odczytywał wyrok i skąd dał rozkaz wyko-
nania egzekucji. Była taka jakby wnęka, chyba 
czerwona nie otynkowana cegła, były słupki 
do połowy wysokości człowieka. Postawiono 
ich przy nich [...]. Prokurator odczytał uzasad-
nienie wyroku i poinformował, że nie było uła-
skawienia. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Po 
zdrajcach narodu polskiego, ognia!”.
W tym momencie skazani krzyknęli, jakby się 
wcześniej umówili: „Niech żyje Polska!”. Potem 
salwa i osunęli się na ziemię [...]. Nie mogłem 
na to patrzeć, ale pamiętam, że obydwoje po 
tej salwie żyli. Wtedy podszedł oficer i dobił ich 
strzałami w głowę [...]. Śmierć „Inki” i „Zagoń-
czyka” przeżyłem jak śmierć kogoś bliskiego”.
Ks. Marian Prusak zmarł w 2008 roku, w wie-
ku 96 lat.

Przed kolejnym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przy-

pada 1 marca, w parku Jordana w Krakowie, gdzie tyle pomników 

naszych wielkich duchem rodaków, m.in. Jana Pawła II, doszło do 

aktu profanacji pomnika Inki. To smutne…

Ale też coraz więcej młodych ludzi, którzy odkryli „Inkę”, zwłaszcza 

po spektaklu TVP z 2006 r. -  „Inka 1946” - pisze o niej w Internecie 

z wielkim szacunkiem. A może dołączy do nich ten dwudziestola-

tek, który czekał na przystanku na autobus przed Kościołem św. 

Jana Kantego na Żoliborzu i podszedł na chwilę do tablicy wywie-

szonej na zewnątrz kościoła. Zaczytał się w tekście o Ince i może 

właśnie odkrył, że są prawdziwsi bohaterowie niż ci spreparowani 

przez świat medialnych celebrytów… 

– To piękna postać, zasługująca na pamięć, do tego symboliczna dla 

polskich losów historia rodziny Siedzików: ojciec w młodości wy-

wieziony na Sybir przez carską Ochranę, w 1940 r. wywieziony po-

nownie przez NKWD (schorowany umiera na szlaku armii Andersa. 

Pochowany na cmentarzu w Teheranie). Matka zamordowana przez 

gestapo, córka przez UB – przypomina Piotr Szubarczyk z IPN, autor 

książki o Danucie Siedzikównie „Zachowałam się jak trzeba”.

Gdy Polska znalazła się w żelaznym uścisku dwóch agresorów – Nie-

miec i Rosji Sowieckiej – którzy odebrali Ince wszystko – młodość, 

najbliższych, wreszcie życie – Rydz Śmigły podsumował: Niemcy 

unicestwiają nas fi zycznie, Sowietom to nie wystarcza, oni chcą 

unicestwić polskie dusze.

Integralną cząstką polskiej duszy jest dziś pamięć, zbudowana na 

wierności prawdzie o dziewczętach, które „zachowały się jak trze-

ba”…O Kapłanach, wiernych Krzyżowi Chrystusa. O mężczyznach 

honoru, którzy wzgardzili „miską soczewicy”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W Katedrze Polowej skauci ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Skauci 
Europy), harcerze z ZHP i ZHR uczestniczyli 
w Eucharystii, której przewodniczył bp Józef 
Guzdek.
Mszę św. koncelebrowało ponad dwudzie-
stu kapelanów, w tym kapelani służący na 
co dzień harcerzom i skautom swoją posłu-
gą duszpasterską. Przy ołtarzu stanęły poczty 
sztandarowe organizacji harcerskich. Oprawę 
liturgiczną zapewnili harcerze, a muzyczną – 
harcerska orkiestra.
Biskup Guzdek mówił w homilii o odwiecz-
nej tęsknocie świata za ludźmi niezwykłymi, 
niezwykłością Bożą, zdolnych do przekracza-
nia siebie. – Pan Jezus powiedział, że Jego 
uczniowie powinni się w tym świecie wyróż-
niać – „być solą ziemi i światłem dla świata”. 
Świat potrzebuje ludzi niezwykłych i czynów 
niezwyczajnych, aby wielu wyrwać z letargu. 
Światu potrzeba ludzi świętych czyli nieprze-
ciętnych i nietuzinkowych, podkreślił bp Guz-
dek wskazując na błogosławionego ks. Win-
centego Frelichowskiego. 
– Bp Guzdek zauważył dalej, że lektura Pisma 
świętego, codzienna Eucharystia i przynależ-
ność do rodziny harcerskiej były dla ks. Win-
centego niewyczerpanym źródłem wzorców 
życia nieprzeciętnego. – Często czytał Pismo 
Święte. W nim znajdował wiele przykładów 
heroicznej miłości Boga i bliźniego. Czytał 
i przyjmował do swego serca ewangeliczne 
wskazówki, które prowadziły go i mobilizo-
wały do czynów wyjątkowych. Zapewne wie-
lokrotnie rozważał odczytany przed chwilą 
fragment z Ewangelii św. Mateusza: „Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują… 
Biskup Guzdek wskazał dalej na jeszcze je-
den ewangeliczny rys postawy harcerskiej: 
– Harcerz jest – jak żołnierz – na służbie. 
W każdej chwili gotów do działania w imię 
miłości Boga i bliźniego. Nie szuka własnej 
chwały i poklasku. Bierze sobie do serca 
ewangeliczne wskazanie: „Słudzy nieuży-
teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powin-
niśmy wykonać” (Łk 17,10).
Harcerz wierny, harcerz, człowiek sumienia  
odznacza się ewangeliczną odpowiedzialno-
ścią za słowo, które musi być jednoznacznym 
opowiedzeniem się po stronie prawdy, mówił 
dalej bp Guzdek.
– W świecie pełnym kłamstwa i oszczerstw 
harcerze zadziwiają świat odpowiedzialnością 
za każde wypowiadane słowo. „Na słowie 
harcerza polegaj jak na Zawiszy”. W tej har-
cerskiej zasadzie też słychać echo Jezusowej 
rady: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 
nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” 
(Mt 5,37). 

Krzyż harcerski noszą najdzielniejsi

Biskup wskazał też na kryzys odwagi we 
współczesnym świecie i odwołał do etosu 
harcerskiego: – We współczesnym świecie do-
strzegany jest poważny kryzys odwagi. Wielu, 
nie tylko młodych, ale i starszych, dopasowu-
je swoje poglądy i zachowania do wymagań 
otoczenia. Zło stało się na tyle agresywne 
i krzykliwe, że dobro wstydzi się swojej twa-
rzy. W takim świecie skauci i harcerze powinni 
w niezwykły sposób wyróżniać się odwagą. 
Powinni być dzielni i nie zrażać się trudnościa-
mi. Starać się zawsze stawać w obronie słusz-
nej sprawy, słabszych i skrzywdzonych.
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichow-
ski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. 
Mając 14 lat wstąpił do 2. Pomorskiej Druży-
ny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W tym 
samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 
Został zastępowym zastępu „Lisów”, potem 
przybocznym, a w 1930 r. drużynowym. Jako 
kleryk seminarium w latach 1933-1936 pro-
wadził Starszoharcerskie Zrzeszenie Harcer-
skie. W sierpniu 1934 r. zdobył kolejny stopień 
instruktorski - podharcmistrza, a rok później 
po zaliczeniu próby na stopień, na Jubileuszo-
wym Zlocie w Spale, kapituła HR przyznała 
mu najwyższy stopień harcerski – Harcerza 
Rzeczypospolitej.
Zmarł z powodu zarażenia się tyfusem w obo-
zie w Dachau 23 lutego 1945 r. 7 czerwca 
1999 roku, w Toruniu, Ojciec Święty Jan Paweł 
II ogłosił go błogosławionym. „Całe jego życie 
jest (…) jakby zwierciadłem, w którym odbija 
się blask owej Chrystusowej filozofii”, mówił 
wówczas Jan Paweł II.  
22 lutego 2003 r., w wigilię jego święta pa-
tronalnego, został wydany dekret Stolicy 
Apostolskiej, uznający bł. ks. Stefana Wincen-
tego Frelichowskiego patronem Harcerstwa 
Polskiego.
Na zakończenie homilii Ordynariusz wojsko-
wy zachęcił harcerzy, aby byli świadkami wia-
ry we współczesnym świecie. – Proszę was, 
idźcie pod prąd społecznego nawyku i płyt-
kiej opinii. Bądźcie sobą i zadziwiajcie świat. 
Wsparci wstawiennictwem bł. ks. Wincente-
go Frelichowskiego pozostańcie wierni Bogu 
i człowiekowi. Nie dajcie się zastraszyć przez 
środowiska, w których usiłuje się wykluczyć 
Boga i w których wolność bez odpowiedzial-
ności, posiadanie lub przyjemność często są 
głównymi kryteriami, jakimi rządzą się ludzie. 
Może się zdarzyć, że będą was ośmieszać, że 
będą wami gardzić. Pamiętajcie jednak, że 
to wasz styl życia jest prawdziwą nowością 
i wielką wartością dla świata. On przyciągnie 
wielu i pomoże im wygrać swoje młode życie. 
Jesteście powołani do przemiany tego świa-
ta – do zwycięstwa! „Jesteście solą dla ziemi 
i światłem dla świata”. Czuwajcie! Jesteście 

– Kiedy rozpoczynamy uroczyste świętowanie setnej rocznicy urodzin księdza 
Wincentego Frelichowskiego, pragnę wskazać, że to wiara była źródłem, z które-
go czerpał moc i natchnienie do świętego i ofiarnego życia – mówił w homilii bp 
Józef Guzdek w Katedrze Polowej 23 lutego 2013 r. – we wspomnienie błogosła-
wionego „Druha Wicka”. 

ewangelicznym zaczynem - zakończył bp Jó-
zef Guzdek.
Eucharystia zgromadziła liczne grono har-
cerzy, a także ich sympatyków. Dla młodych 
członków związków harcerskich wspomnienie 
bł. ks. Frelichowskiego to szczególny dzień.
– Druh podharcmistrz Frelichowski jest pa-
tronem wszystkich harcerzy. Podczas dzisiej-
szej uroczystości czuję jednocześnie wzru-
szenie i spokój, bo wiem, że postać druha 
Wicka może być wzorem dla wielu młodych 
ludzi. Oddał swoje życie w ofierze pomaga-
jąc wielu osobom chorym na tyfus w obo-
zach koncentracyjnych – powiedziała jedna 
z harcerek ZHP.
– Od druha Wicka możemy uczyć się prostej 
codziennej miłości. Żył w trudnych warunkach 
obozie koncentracyjnym, a jednak pokazał, że 
w każdej okoliczności można być człowiekiem. 
Czuję radość, że jestem w harcerstwie i idę tą 
drogą, że mogę razem z moimi przyjaciółmi 
ćwiczyć swój charakter i pracować razem 
z nimi nad młodszym pokoleniem – dodała jej 
koleżanka należąca do Skautów Europy.
Po Mszy św.  Kanclerz Kurii Polowej ks. Jan 
Dohnalik  odczytał dekret biskupa polowego, 
ustanawiający rok 2013 rokiem bł. ks. Stefa-
na Wincentego Frelichowskiego. Dekret ten 
został przekazany przedstawicielom władz 
harcerskich ZHP, ZHR i Skautów Europy. Oso-
biście bp. Józef Guzdek wręczył dekret przed-
stawicielowi Wspólnoty Polskiej Markowi Ró-
życkiemu, który następnie zostanie ogłoszony 
wszystkim harcerzom przebywającym poza 
granicami kraju. Do zebranych słowa skiero-
wał wicemarszałek województwa kujawsko-
pomorskiego Edward Hartwich, zachęcając 
do udziału w wydarzeniach związanych z ro-
kiem błogosławionego patrona harcerzy oraz 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Maciej Klimczak, który ogłosił, że Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski objął ruch 
harcerski swoim protektoratem.
Biskup polowy podziękował obecnym w Kate-
drze Polowej kapelanom harcerzy, którzy wraz 
w nim koncelebrowali Eucharystię.
– Drodzy księża, bardzo wam dziękuję, że to-
warzyszycie i skautom harcerzom na ich dro-
gach dorastania do ideału świętości i właści-
wego słowa – powiedział.
Uroczystość zakończył krótki spektakl uka-
zujący życiorys druha Wicka przygotowany 
przez harcerzy.
„– A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej 
piersi/Z dumą odpowiesz mu: taki mają naj-
dzielniejsi – wybrzmiały piękne słowa piosenki 
«Ideały harcerskie»”, w wykonaniu grupy har-
cerzy, którym akompaniował na gitarze kape-
lan harcerzy.
A sam błogosławiony Ks. Wincenty Frelichow-
ski zostawił wszystkim, którzy wzywać będą 
jego modlitewnego wstawiennictwa, przesła-
nie – receptę na nieprzeciętne życie:
„Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/kak

Rok błogosławionego ks. Wincentego FrelichowskiegoRok błogosławionego ks. Wincentego Frelichowskiego
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Kielce
W poniedziałek, 4 lutego 2013 r., biskup polowy WP Józef Guzdek udzielił sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z parafii garnizonowej pw. NMP Królowej Polski 
w Kielcach. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 46 osób.
Biskup polowy zapewnił rodziców, że ziarno wiary zasiane w serca młodych przy-
niesie owoce w przyszłości, natomiast dziewczęta i chłopców przekonywał do 
stałego pogłębiania wiedzy na temat wiary i odważnego stawania w obronie Ko-
ścioła. Dodał, że właśnie dary Ducha Świętego pomocne są w obronie wiary.
Na zakończenie uroczystości młodzież wręczyła rodzicom pamiątkowe świece 
jako wyraz wdzięczności za światło wiary i miłości, które otrzymali na chrzcie 
świętym.                                                                                                          red.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Sztokholm
W dniach 4-8 luty 2013 r. odbyła się w Sztokholmie Międzynarodowa Konferen-
cja przedstawicieli duszpasterstwa  wojskowego pod hasłem: „Nadzieja dla życia
i pokoju”. Uczestniczyli w niej kapelani różnych wyznań z całego świata. Polską 
delegacje reprezentował biskupi i kapelani wyznania katolickiego, prawosławne-
go i ewangelicko augsburskiego. W programie konferencji znalazły się wykłady 
i spotkania w grupach różnowyznaniowych dotyczące wypracowania nowych 
wspólnych  form duszpasterskich wobec rozwoju konfliktów zbrojnych na świe-
cie, ochrony praw człowieka, w szczególności chorych dzieci i kobiet. Ordynariat 
katolicki reprezentował delegat Biskupa Polowego ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk.

xKK

Caritas
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskie-
go przekazała specjalistyczne lekarstwa i sprzęt 
medyczny  dla osób chorych wymagających ca-
łodobowej stacjonarnej opieki medycznej, którzy 
przebywają w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
oraz dla osób chorych terminalnie – w wa-
runkach szpitalnych w hospicjum stacjonarnym 
prowadzonym przez Caritas Archidiecezji War-
szawskiej. Łączna wartość pomocy wyniosła po-
nad 58 000 zł. Opieką ZOL-u i hospicjum otoczeni 
są również żołnierze i pracownicy wojska.    A.E.

Kosowo
W Środę Popielcową, 13 lutego 2013 r., społecz-
ność wojskowa bazy Camp Bondsteel wraz z ca-
łym Kościołem Powszechnym rozpoczęła wiel-
kopostną zadumę i refleksję. Popiół przyjęty na 
głowy przypomniał o przemijalności ludzkiego 
życia, ale również, jak podkreślał w homilii ks. 
mjr Władysław Jasica, o powołaniu, „że z pro-
chu powstaliśmy i w proch się obrócimy, choć 
w międzyczasie musimy zdobyć przepustkę do 
bazy Królestwa Niebieskiego”.
W kaplicy zgromadzili się żołnierze wielu naro-
dowości, ukazując tym samym, że Popielec to 
szczególny  wyraz wiary nie tylko dla Polaków, 
ale również dla społeczności ludzi z różnych kra-
jów i kontynentów, którzy na poważnie traktuje 
poszukiwanie Boga przez modlitwę i pokutę.

M.N.

Rzeszów
W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 15 lutego 
2013 r., odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Rze-
szowa, której przewodniczył bp. Edward Biało-
głowski. Temat przewodni nabożeństwa nawią-
zywał do przeżywanego Roku Wiary oraz do 
hasła roku duszpasterskiego „Być solą ziemi”.
W jego przygotowanie włączyli się przedstawi-
ciele wielu grup i organizacji, m.in. Wojska Pol-
skiego, Akcji Katolickiej czy KSM-u. Podczas Drogi 
Krzyżowej szczególnie wyróżniali się przedstawi-
ciele służb mundurowych, którzy przez cały czas 
kroczyli obok Krzyża. Nabożeństwo rozpoczęło 
się wieczorem pod Krzyżem Ofiar Stalinizmu na 
placu Śreniawitów. Następnie wierni przeszli uli-
cami miasta do Bazyliki OO. Bernardynów – miej-
sca wyjątkowego w Rzeszowie, w którym w tym 
roku obchodzony jest jubileusz związany z 500. 
rocznicą objawień Matki Bożej w Rzeszowie. 
Na zakończenie nabożeństwa w Sanktuarium 
Pani Rzeszowa została odprawiona Uroczysta 
Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosił bp. Edward Białogłowski.               P.L.

Rzeszów
W pierwszy czwartek miesiąca, 7 lutego,  podczas Mszy świętej dziesięciu chłop-
ców zostało włączonych w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza parafii p.w. Matki 
Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Od września spotykali się w każdą środę na 
specjalnych zbiórkach, prowadzonych przez księdza proboszcza i animatorów, na 
których poprzez wykłady i ćwiczenia przygotowywali się do podjęcia posługi litur-
gicznej. Nowi ministranci złożyli wobec zgromadzonych wiernych przyrzeczenie, 
że wszelkie, święte czynności liturgiczne będą wypełniać pobożnie, gorliwie i ra-
dośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej rodziny parafialnej.                            xPL

Grupa
W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grupie, 7 lutego 2013 r. żołnierze służby 
przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych uczestniczyli we Mszy św. spra-
wowanej w ich intencji przed złożeniem przysięgi wojskowej. Po jej zakończeniu 
celebrans pobłogosławił żołnierzy, życząc Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi 
Hetmanki Żołnierza Polskiego. Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii żołnierze mogli 
przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Następnego dnia Słowa Roty Przy-
sięgi Wojskowej wypowiedziało 250. elewów zdobywających wiedzę w Ośrodku 
Szkolenia Podstawowego Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.                x.P.W.



Wspomnienie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z udziałem harcerzy (23 II 2013 r.)

Na zdjęciu członkowie ZHP Nie zabrakło również harcerzy należących do ZHR

Pięknie prezentował się sztandar skautów
ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”

Na Mszy św. zgromadzili się nie tylko harcerze,
ale również  ich sympatycy

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła harcerska orkiestra Harcerze włączyli się w liturgię

Katedra Polowa wypełniła się śpiewem młodzieży
Przekazanie dekretu biskupa polowego ustanawiającego 
rok bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Program artystyczny w wykonaniu harcerzy Smaczna grochówka i radość ze świętowania


