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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

To Ewangelia na uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego. Wielkie święto Kościoła. 
To pamiątka wydarzenia, które stanowi ka-
mień węgielny chrześcijaństwa. „Gdyby Chry-
stus nie zmartwychwstał daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara”
(1 Kor 15,14). Ale Chrystus Zmartwychwstał. 
We wnętrzu grobu wykutego w skale, w któ-
rym złożono umęczone ciało Ukrzyżowane-
go, zamkniętym solidnym kamieniem gro-
bowym, zaszło wydarzenie transcendentne, 
przekraczające historię. Jego świadkiem była 
jedynie noc. Śpiewa o niej Kościół w wiel-
kanocnym Exultet: „O, zaiste błogosławiona 
noc, jedyna, która była godna poznać czas 
i godzinę zmartwychwstania Chrystusa”. 

Ewangelia według św. Jana realistycznie 
i precyzyjnie opisuje swoisty krajobraz po 
zmartwychwstaniu. Odrzucony kamień, 
pustka grobowej pieczary, płótna w które 
owinięte zostało ciało Jezusa, chusta, którą 
nakryto Mu twarz. Także reakcję i zacho-
wania: Marii Magdaleny, która pierwsza 
dokonała wstrząsającego odkrycia, dwóch 
zaalarmowanych przez nią uczniów. Zda się, 
że słychać ich przyspieszone oddechy, kiedy 
biegną w stronę Jezusowego grobu, pewnie 
wyrwani przez Marię Magdalenę ze snu. Zo-
baczyli i uwierzyli. Słowo wiara oznacza tu 
pewność. Pozostawia za sobą to wszystko 
co było świadectwem niepewności, powie-
dzieć można: słabej wiary – przecież jeden

z nich, Piotr, nie tak dawno zaparł się Jesusa. 
A pusty grób staje się zwiastunem nowego 
życia, klęski poniesionej przez śmierć. 
W wielkanocny poranek wyznajemy wiarę 
w Jezusa Zmartwychwstałego. Nie byliśmy 
świadkami pustego groby, nie patrzyliśmy 
na łzy Marii Magdaleny. Otrzymaliśmy dar 
wiary. Wielki dar, który odmienia nasze ży-
cie, wykreśla jego sens. Czy rozumiemy do 
końca jego wielkość? Czy jego najgłębszy,
w Bożą Miłość zatopiony sens, uświadamia-
my sobie każdego dnia pośród codziennych 
zajęć? Może trzeba nam gwałtownej po-
budki tego dnia? Jasnego, promiennego, 
pewnego wyznania: Zmartwychwstał Pan. 
Zaprawdę zmartwychwstał. Alleluja!

31 marca – Niedziela zmartwychwstania Pańskiego 31 marca – Niedziela zmartwychwstania Pańskiego (J 20, 1–9)(J 20, 1–9)

Ta Ewangelia mówi o chwale zmartwych-
wstałego Pana, także o dopełnieniu Jego 
obietnicy: „Nie zostawię was sierotami. Przyj-
dę do Was” (J 14,18). Swym uczniom Zmar-
twychwstały udziela Ducha Świętego – Ducha 
Prawdy. Stawia przed nimi zadanie. Mają być 
kontynuatorami Jego misji. Wyposaża ich w 
wielką władzę: „którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są 
zatrzymane”. Przekreśla ich zwątpienie, du-
chową zapaść, stawia „do pionu”. Bo prze-
cież po tym, co wydarzyło się w Wielki Piątek, 
okazali się ludźmi małej wiary, zlękli się, ukryli 
za zamkniętymi drzwiami „w obawie przed 

Żydami”. Czas, który przyjdzie, będzie świa-
dectwem tego przełomu, jaki w nich nastą-
pił wobec Zmartwychwstałego. Będą dawać 
świadectwo o Chrystusie, radykalnie, aż po 
ofiarę życia. Nie było wtedy z nimi Tomasza. 
Nie uwierzył, że ich Mistrz był z nimi. Musi 
sprawdzić namacalnie – dotknąć Jezusowych 
ran. Znowu przyszedł Jezus mimo zamknię-
tych drzwi. Tomasz dotknął jego ran. Dopie-
ro wtedy stopniał jego krytycyzm, wyznał: 
„Pan mój i Bóg mój”. Dzieje chrześcijaństwa 
ukazują wielu takich niewiernych Tomaszów: 
sceptycznych, ostrożnych, wahających się, 
mnożących zastrzeżenia i obawy. Do ich serc 

też puka Jezus. Źródło wiary potrafi wytry-
snąć znienacka. Łaska Boża chodzi różnymi 
drogami. Warto przyjrzeć się własnej wierze, 
jej „kondycji”, jej motywom. Nas wszystkich, 
którzy otrzymaliśmy łaskę wiary, Jezus na-
zywa błogosławionymi. Jakże to zaszczytny
i zobowiązujący tytuł.
Dziś Kościół nachyla się nad tajemnicą Bo-
żego miłosierdzia. Niech naszą codzienną 
drogę z Chrystusem, w którego uwierzyliśmy, 
wzbogaca Koronka do Bożego miłosierdzia: 
modlitwa, której centrum stanowi tajemnica 
paschalna, niewyczerpane źródło łask, także 
źródło łaski wiary.

 o.jł

7 kwietnia –  2. Niedziela Wielkanocy, Święto Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia –  2. Niedziela Wielkanocy, Święto Miłosierdzia Bożego (J 20, 19-31)(J 20, 19-31)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MARZECPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MARZEC
Aby biskupi, prezbiterzy i dia koni byli niestrudzonymi głosicielami 

Ewangelii aż po krańce ziemi.

Na okładce:
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
na ulicach Rzeszowa
– 14 lutego 2013 r.

Telewizyjne wystawienie Całunu Turyńskiego w Wielką Sobotę
Jeszcze przed zakończeniem pontyfi katu Benedykt XVI zrobił wiernym cenny dar, zezwalając na telewizyjne 

wystawienie Całunu Turyńskiego. Ponieważ właścicielem tej relikwii jest Stolica Apostolska, każde jej wystawienie 

wymaga autoryzacji Papieża. W telewizji będzie można zobaczyć z bliska Całun po raz drugi w historii od 1973 r.,

a od tego czasu technologia poszła znacznie naprzód. Obraz będzie w wysokiej rozdzielczości, dostępny także 

dla smartfonów.

Jak poinformował wczoraj arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia, wystawienie za pośrednictwem włoskiej telewizji 

publicznej RAI i Mondowizji odbędzie się w Wielką Sobotę 30 marca. To właśnie Benedykt XVI nazwał Całun 

„ikoną Wielkiej Soboty”. Transmisja potrwa półtorej godziny i będzie też w niej minuta adoracji w całkowitej 

ciszy.

Za opoka.org.pl
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Warszawa
Dwie Msze św. odprawił w intencji „żołnie-
rzy wyklętych” biskup polowy Józef Guzdek.
1 marca we Mszy św. uczestniczyła m.in. 
młodzież ze szkół noszących imiona „żołnie-
rzy wyklętych”. – Chciałem Wam pogratulo-
wać, że tych niezłomnych, ludzi z charakte-
rem, ludzi o prawych sumieniach, którzy nie 
dali się złamać ówczesnej władzy, bierzecie 
za przewodników i za swoich patronów
– mówił w homilii bp Guzdek. Dodał, że 
kolejne pokolenia patrzą na młodych „z na-
dzieją, że mając wrażliwe, ukształtowane su-
mienia, pozostaną wierni Bogu i będą pisać 
piękniejszą historię naszego narodu”.
Biskup Guzdek podziękował „świadkom tam-
tych mrocznych dni i mrocznych czasów”, że 
upominają się o pamięć i trwają na modlitwie. 
W południe pod tablicą słynnego więzienia  
przy ul. Rakowieckiej złożone zostały kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podzie-
mia, więzionych, torturowanych i zabijanych 
w tym miejscu. O godzinie 13.00 na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyli 
przedstawicieli władz państwowych i organi-
zacji kombatanckich. Dzień wcześniej w Pałacu 
Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia 
odznaczeń: Krzyży Niepodległości. Wieczorem 
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela celebro-
wana była Msza św. pod przewodnictwem 
bp. Antoniego Dydycza, ordynariusza drohi-
czyńskiego, którą poprzedził przemarsz spod 
Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Mszą św. w katedrze polowej WP uczczono 
pamięć „żołnierzy wyklętych”, także kolejne-
go dnia. W homilii bp Guzdek podkreślił, że 
jedną z zasadniczych przyczyn tragedii, jaką 
jest historia „żołnierzy wyklętych”, „było pa-
smo kłamstw nowej władzy przyniesionej 
na bagnetach ze Wschodu i utrwalanej przy 
pomocy najbardziej nieludzkich, perfidnych 
metod”. – Główną bronią nowej władzy było 
kłamstwo i fałszowanie pojęć. To pozwoliło 

żołnierzy podziemia niepodległościowego. 
– Stajemy dziś przy ołtarzu Naszego Mistrza, 
aby ożywić pamięć o żołnierzach – bohate-
rach sprzed ponad sześćdziesięciu lat, dla 
których wojna, mimo że zakończona, nadal 
trwała, którzy w Ojczyźnie niby wolnej nie 
znaleźli wolności – przeciwnie – doświadczyli 
prześladowania, więzień, tortur, a nawet byli 
mordowani. Dla tych, co przeżyli piekło stali-
nowskich represji modlimy się o Boże błogo-
sławieństwo. Dla tych, którzy polegli, zostali 
zamordowani, wypraszamy wieczne szczęście 
w Ojczyźnie Niebieskiej – mówił we wstępie 
do Mszy św. ks. mjr Krzysztof Smoleń.
Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik, 
ordynariusz diecezji radomskiej.
Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali na ul. 
Beliny-Prażmowskiego pod pomnik Żołnierzy 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – „Żołnie-
rze Wyklęci”, gdzie odbyło się złożenie kwia-
tów i wiązanek przez przybyłe delegacje.
Po południu odbył się przegląd filmów doku-
mentalnych poświęconych polskiemu podzie-
miu niepodległościowemu, przygotowanych 
przez Ośrodek Telewizji Polskiej w Lublinie
i Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. 

Siedlce
We Mszy św. w kościele garnizonowym
w Siedlcach uczestniczyli przedstawiciele 
władz miejskich i samorządowych, obecni 
byli parlamentarzyści, przedstawiciele sejmi-
ku wojewódzkiego, żołnierze Garnizonu Sie-
dlce, funkcjonariusze służb mundurowych, 
kombatanci i weterani walk o wolną Polskę, 
pododdział związku strzeleckiego ,,Strzelec”, 
grupa rekonstrukcyjna Narodowych Sił Zbroj-
nych, przedstawiciele wszystkich siedleckich 
szkół wraz z pocztami sztandarowymi oraz 
bardzo licznie mieszkańcy Siedlec. Oprawę 
muzyczną uroczystości pełniła Orkiestra Sie-
dleckiego Garnizonu pod batutą por. Dariu-
sza Kaczmarskiego.
Mszy świętej w intencji Żołnierzy Podziemia 
Niepodległościowego przewodniczył Kape-
lan Garnizonu ks. płk Andrzej Dziwulski wraz
z nim Mszę św. koncelebrował kapelan 
„Strzelca” ks. Daniel Struczyk.
W homilii ks. Dziwulski przypomniał, że jesz-
cze przed zakończeniem II wojny światowej 
komunistyczna propaganda rozpoczęła szka-
lowanie żołnierzy podziemia niepodległościo-

na określanie mianem «bandytów» ludzi, dla 
których miłość ojczyzny i wiara w Boga niejed-
nokrotnie ważniejsze były od życia. Żołnierze 
antykomunistycznego podziemia zostali wy-
klęci za to, że z własnego życia uczynili znak 
niezgody sowiecką niewolę” – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że członkowie 
niepodległościowego podziemia wyrośli z 
etosu insurekcji XIX-wiecznych, weteranów 
wojny polsko-bolszewickiej oraz powstań-
ców warszawskich. 
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani ordynariatu polowego. Uczestni-
czyli w niej m.in. Jacek Michałowski, szef 
Kancelarii Prezydenta RP, Jan Ciechanowski, 
kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Stanisław Oleksiak, 
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.
Po Mszy św. pamięć o „żołnierzach wyklę-
tych” uczczona została koncertem galowym 
„Polska była, jest i będzie!” w wykonaniu 
Wiesława Ochmana, Dagmary Miller i Kari-
ny Skrzeszewskiej w towarzystwie Orkiestry 
Symfonicznej i Chóru Filharmonii Opolskiej 
im. Józefa Elsnera pod batutą Bartosza Żu-
rakowskiego. Organizatorami koncertu były 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, 
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich, Federacje Organizacji Niepodle-
głościowych, Centrum Przygotowań Progra-
mów Patriotycznych. Patronat honorowy nad 
koncertem objęli prezydent Bronisław Ko-
morowski i biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek. W murach katedry zabrzmiały 
dzieła Stanisława Moniuszki i Josepha Hayd-
na oraz polskie pieśni patriotyczne.

Radom
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
garnizonowym, w intencji zmarłych i żyjących 

Pamięć o wyklętych bohaterach
Pamięć o „żołnierzach wyklętych”, bohaterach podziemia niepodległościowego, 
uczczono 1 marca w całym kraju. Święto, które dopiero osadza się w świadomości 
Polaków, obchodzone jest coraz śmielej i coraz szerzej, dzięki temu udaje się spłacać 
dług wdzięczności wobec tych, którzy po wojnie nie godzili się na narzucony po-
rządek świata i brutalną sowietyzację naszego kraju. W kościołach garnizonowych
w całym kraju odprawiane były Msze św. w intencji „żołnierzy wyklętych”, odsła-
niano upamiętniające ich tablice, a pod pomnikami odbyły się apele pamięci. Oto 
przegląd wydarzeń.
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Poczty sztandarowe w katedrze polowejPoczty sztandarowe w katedrze polowej
podczas Mszy św. w intencji „żołnierzy wyklętych”podczas Mszy św. w intencji „żołnierzy wyklętych” W Pałacu Prezydenckim wręczono Krzyże NiepodległościW Pałacu Prezydenckim wręczono Krzyże Niepodległości
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wego. – To właśnie z tego okresu pochodzi 
osławiony plakat propagandowy „Olbrzym
i zapluty karzeł reakcji”. Przez cały okres
PRL-u żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego nazywano zbrodniarzami i mordercami, 
a ich oddziały reakcyjnymi bandami – powie-
dział. Przypomniał, że o wielkiej armii „żołnie-
rzy wyklętych” przez wiele lat pamiętały jedy-
nie ich rodziny, które w zaciszu rodzinnego 
domu przekazywały ich prawdziwą historię. 
– Ta pamięć o żołnierzach podziemia nie-
podległościowego przekazywana była także
w polskim Kościele, który wraz z całym na-
rodem doświadczał „dobrodziejstw” komu-
nistycznego państwa. Pamięć o „żołnierzach 
wyklętych” przechowana została także przez 
wielu z Was – uczestników tej świętej liturgii 
– zaangażowanych w podziemną działalność 
opozycyjną w latach „zniewolenia” – powie-
dział.
Podczas Mszy św. proboszcz parafii garni-
zonowej dokonał poświęcenia ryngrafów
z orłem w koronie i Matką Bożą, takich jakie 
nosili żołnierze antykomunistycznych od-
działów partyzanckich. Ryngrafy te z dumą 
założyło na swoje piersi kilkoro przedstawi-
cieli siedleckiej młodzieży naśladowców po-
wojennych bohaterów.
Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy
w kolumnie marszowej udali się na Skwer 
Wileński pod pomnik poświęcony żołnierzom
V i VI Brygady Wileńskiej AK, gdzie złożone zo-
stały wieńce i wiązanki kwiatów, a także zapa-
lono znicze pamięci. Pod pomnikiem odbyła się 
też prelekcja Andrzeja Jóźwiaka o działalności 
zbrojnego podziemia niepodległościowego na 
terenie Siedlec oraz część artystyczna z prze-
słaniem patriotycznym w wykonaniu uczniów 
Publicznego Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. 
Następnie uczestnicy uroczystości przemasze-
rowali ze Skweru Wileńskiego pod pomnik
Sybiraków i pod tablicę „Szesnastu”, gdzie 
także złożono wieńce i zapalono znicze.

Skwierzyna
– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji niepodległościowych, 
za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Sło-
wa te przypomniał, wszystkim zebranym na 
uroczystym apelu ppłk Dariusz Stróżewski, 
dowódca 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Przeciwlotniczej.

Następnie wraz z kapelanem wojskowym ks. 
Markiem Rycio złożono wieniec przed po-
mnikiem bohatera wojny polsko-bolszewic-
kiej i obrońcy stolicy z 1939 r. ppłk. Wincen-
tego Nowaczyńskiego.

Leszno
W czwartek 28 lutego w kościele kolegiac-
kim pw. św. Mikołaja w Lesznie odbyła się 
uroczysta Msza św. w intencji „żołnierzy wy-
klętych”, której przewodniczył ks. Jan Maj-
chrzak. Homilię wygłosił ks. mjr Sławomir 
Pięt, kapelan Garnizonu Leszno. 
Po Eucharystii jej uczestnicy wzięli udział
w patriotycznym marszu z kościoła pod po-
mnik Ofiar Katynia i Poległych na Wschodzie. 
Tam miała miejsce krótka prelekcja dotycząca 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Złożono wieńce i kwiaty, odśpiewano 
hymn państwowy, zaintonowany przez kibi-
ców Klubu Żużlowego Unia Leszno, którzy 
przybyli ze swoim sztandarem nawiązującym 
do święta. Na zakończenie uroczystości od-
palono biało-czerwone race ku czci pomor-
dowanych i poległych, skandując: „Cześć 
waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!”
Także w piątek, 1 marca, w Muzeum Okrę-
gowym w Lesznie odbył się wernisaż wysta-
wy czasowej pt. „Zaplute karły reakcji. Pol-
skie Podziemie Niepodległościowe w latach 
1944–1956”. 

Toruń
Uroczyste obchody związane z uczczeniem 
pamięci o „żołnierzach wyklętych” w Toru-
niu rozpoczęły się odsłonięciem tablicy przy 
Gmachu Sądu Okręgowego. Pamiątkowa 
płyta poświęcona została żołnierzom Armii 

Krajowej, zamordowanym po II 
wojnie światowej przez władze 
komunistyczne. Następnie w sali 
kinowej Ratusza Staromiejskiego 
odbyła się projekcja filmu o „żoł-
nierzach wyklętych” dla młodzie-
ży szkolnej. 
Drugi dzień obchodów rozpo-
czął się Mszą św. w kościele 
garnizonowym, w której uczest-
niczyła m.in. młodzież z Zespołu 
Szkół nr 16 i innych placówek 
szkolnych Torunia, liczne poczty 
sztandarowe oraz grupa rekon-
strukcji historycznych z Muzeum 
Historyczno-Wojskowego. Litur-
gię uświetnił występ chóru z Se-

minarium Duchownego w Toruniu. Służbę li-
turgiczną przy ołtarzu pełnili klerycy z Kręgu 
Harcerskiego. Mszy św. przewodniczył wice-
rektor seminarium ks. Marcin Staniszewski. 
Homilię okolicznościową wygłosił dziekan 
Wojsk Lądowych ks. płk Marek Karczewski.
Po Mszy św. odbył się przemarsz ulicami 
miasta na Rynek Staromiejski w Toruniu 
gdzie odbyła się inscenizacja historyczna 
oraz otworzona została wystawa przybliża-
jąca tematykę o „żołnierzach wyklętych”.

Łódź
3 marca w kościele garnizonowym pw. św. Je-
rzego w Łodzi odprawiona została Msza św.
w intencji żołnierzy niepodległościowego pod-
ziemia. Eucharystii przewodniczył proboszcz 
parafii, ks. ppłk Mariusz Śliwiński. We Mszy 
św. licznie uczestniczyli kombatanci, weterani, 
podchorążowie WCKMed oraz parafianie.
Po Mszy św. dla uczczenia pamięci „żołnie-
rzy wyklętych”, odbył się uroczysty koncert 
Zespołu Żołnierzy Rezerwy ROTA ze Złotoryi. 
Przed ołtarzem ustawiono brzozowe krzyże 
z tabliczkami, na których widniały pseudoni-
my „żołnierzy wyklętych”.
Słowno-muzyczny koncert pt. „Dopomóż 
Boże, byśmy samych siebie nie zgubili” w wy-
konaniu Zespołu „Rota”, przypomniał najważ-
niejsze wydarzenia z historii Polski XX wieku. 
Wspominając imiona „Łupaszki”, „Ognia”, 
„Inki” i innych „żołnierzy wyklętych”.
Na zakończenie zebrani mogli obejrzeć spe-
cjalnie przygotowaną w kościele wystawę 
zdjęć i biografii, poświęconą żołnierzom 
podziemia niepodległościowego. 

Ostrołęka
Rada Miasta Ostrołęki podjęła uchwałę o ut-
worzeniu pierwszego w Polsce i na świecie Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych. Będzie miało swoją 
siedzibę w zabytkowym budynku wzniesione-
go w 1903 roku więzienia carskiego przy ulicy 
Traugutta. Budynek ten był wykorzystywany 
jako więzienie do końca 2012 roku. Obecnie 
trwają w nim prace adaptacyjne.
Początkowo powstanie kilka sal wystawo-
wych. Stopniowo muzeum będzie powięk-
szane o pracownie wykładowe i interaktyw-
ne. Planowane są również repliki bunkrów,
w których ukrywali się pod Ostrołęką żołnie-
rze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Pierwsza wystawa ma być otwarta na obchody 
Święta Niepodległości w listopadzie 2013 r.

z nadesłanych informacji oprac. kes
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w rzeszowskim kościele Bonifratrów. Gdy Pol-
ska znalazła się w sytuacji całkowitego znie-
wolenia przez dwóch okupantów, Niemców
i Sowietów, a inni upadali na duchu, powta-
rzał łacińską maksymę: Contra spem spero 
– „Wbrew nadziei – zachowuję nadzieję”. 
Aresztowany w 1947 r., był przez UB torturo-
wany tak okrutnie, że na przesłuchanie wno-
szono go na kocu. 14 X 1950 r. sąd skazał 
Cieplińskiego na pięciokrotną karę śmierci. 
Ppłk Łukasz Ciepliński zdawał sobie sprawę, 
że ślady jego pochówku zostaną zatarte. 
Przed egzekucją powiedział więc do współ-
więźnia: „Nikt mnie nie odnajdzie. Jeśli prze-
żyjesz, powiedz mojemu synowi, że przed 
egzekucją wezmę medalik z Matką Boską 
Ostrobramską do ust”… Czy możemy przejść 
obojętnie wobec takiego zawierzenia, czy 
nam wolno ustawać w poszukiwaniach? Wy-
rok na Łukaszu Cieplińskim i jego kolegach 
wykonano 1 marca 1951 r. Dziś obchodzimy 
tego dnia Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.
W chwilach, gdy horyzonty przesłaniają nam 
pokusy władzy, znaczenia, sławy, wielkich 
pieniędzy, czyli biblijna „miska soczewicy”, 
oni są jak wyrzut sumienia. Ocalający wyrzut 
sumienia.

* * * 
Jest taka niesamowita scena z filmu o Genera-
le „Nilu”, Emilu Fieldorfie. Po wielogodzinnych 
przesłuchaniach, psychicznej i fizycznej udrę-
ce – jakiej poddawany był Generał – oprawcy 
z UB zmieniają taktykę wobec swojej ofiary.
Zmiana scenerii. Z mrocznych kazamatów 
UB przenosimy się do eleganckiego gabinetu 
funkcjonariusza UB, płk. Jacka Różańskiego 
(Józefa Goldberga). Eleganckie cygara w dło-
niach, wczorajszy sadyzm i wyzwiska zamie-
niają się w salonową konwersację. Pada pro-
pozycja: – Może koniaku, może papierosa? 
Generał nie odmawia. Po tym „kulturalnym” 
wstępie pada propozycja …zdrady.
Generał wstaje bez słowa. – Czy to już 
wszystko, Panowie?..
Idzie w stronę drzwi i… „Łączki”? Ileż w tych 
kilku krokach godności.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Funkcjonariusze UB, śledczy z Mokotowa, 
leżą w granitowych mogiłach nieopodal. 
Może dostali łaskę rachunku sumienia i za-
dośćuczynienia… To wie tylko Bóg. Może 
wymodlili im tę łaskę prześladowani? Uwię-
ziony Prymas Wyszyński modlił się przecież 
za swych oprawców – za Bolesława Bieru-
ta, gdy w więzieniu, dowiedział się o jego 
śmierci… 
Długo, ponad 60 lat, trwały zmagania o po-
stawienie krzyży na grobach męczenników 
komunizmu na cmentarzu osobowickim we 
Wrocławiu. Dziś stoją tu krzyże, niektóre
z imionami i nazwiskami mordowanych po-
tajemnie w latach stalinowskiego terroru, 
stoją znicze. A tablica informuje przechod-
niów o „wrocławskiej łączce” i latach zma-
gań o wydobycie tego miejsca, uświęconego 
męczeństwem polskich patriotów, z podwój-
nej śmierci – „niepamięci”.
Syn kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, za-
mordowanego w wiezieniu mokotowskim
w Warszawie, w 1952 r. – już w III RP usłyszał 
w prokuraturze na Krakowskim Przedmieściu, 
że poszukiwanie grobu ojca to nie sprawa 
publiczna, ale jego sprawa prywatna. – Pro-
cesowi odczłowieczania nie ma końca, mówi 
syn bohaterskiego obrońcy Helu, obecny
w czasie letnich ekshumacji na Powązkow-
skiej Łączce. – Czy można mieć zaufanie do 
takiego państwa, gdy słyszy się z ust jego 
oficjalnych przedstawicieli takie słowa, pyta 
rozgoryczony. I pytamy my, wolni Polacy, 
którym próbuje się odebrać pamięć o najlep-
szych, bo najwierniejszych spośród nas.
Pracownica IPN, której najbliżsi uniknęli cu-
dem wykonania KS, przypomina, że w 1945 r.
jeden ze śledczych w procesie jej ojca powie-
dział, że „my musimy eliminować takich jak 
wy nie za to, co zrobiliście, ale za to co jesz-
cze moglibyście zrobić”. To jasna deklaracja: 
eksterminacja najdzielniejszych, do końca 
wiernych Bogu i Ojczyźnie – to próba zła-
mania ducha narodu. Zabrać młodym praw-
dziwych bohaterów, a w ich miejsce pod-
stawić…wydmuszki? I to właśnie dlatego 
mają pod żadnym pozorem nie zagłębiać się
w najnowszą historię i wybierać przyszłość? 
Jak widać już dziś, po obchodach kolejnego 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, celebrycka „pierekowka dusz” jakoś się 
nie udała. 

„Łączka” i las„Łączka” i las
Różne są, jakże zmienne i omylne, ludzkie miary wielkości. 
Najlepiej widać to podczas spacerów aleją zasłużonych na 
wojskowych Powązkach w Warszawie. A przecież polska 
historia, polska tożsamość, polskie drogi do wolności, za-
wsze były mierzone wielkością Krzyża Chrystusa. Brak tego 
krzyża na grobach tych, którzy przeszli swoją drogę krzyżo-
wą z Chrystusem w sumieniu aż do końca – to dług pamięci
i miłości wszystkich potomnych, kochających Polskę szcze-
rze i odpowiedzialnie. Bo przecież ONI – Ci do końca wierni 
Bogu, Honorowi i Ojczyźnie, zostali wrzuceni anonimowo 
ze śladami kul w potylicy do dołów śmierci – pod osłoną 
nocy i strażą swoich oprawców z UB. Przykryła je na wiele 
lat haniebnego milczenia „Łączka” na Powązkach wojsko-
wych. Tak jak tamtych – Katyńczyków – pokrył smoleński 
las nieopodal daczy NKWD.

Tak jak nie złamią 
ducha narodu, bo 
to porządek Bożych wartości – ataki agresji 
wobec Pomnika „Inki”w Krakowie czy napady 
na uczestników uroczystości 1 marca.
W pracach na „Łączce” bierze udział coraz 
więcej młodych wolontariuszy, tam odkopu-
ją… „wartości, dla których warto poświęcić 
życie”. 
Nie doczekała Maria Fieldorf-Czarska, nie 
doczekała córka „Łupaszki”, Zygmunta 
Szendzielarza, momentu by zapalić znicz na 
grobie swoich najbliższych, choć całe życie 
szukały. Może doczeka syn rotmistrza Pilec-
kiego. Doczekała już rodzina Edmunda Bu-
kowskiego, ps. „Edmund”, Stanisława Łuka-
sika, ps. „Ryś”, Eugeniusza Smolińskiego, ps. 
„Kazimierz Staniszewski”, Stanisława Kaszni-
cy, ps. „Maszkowski”, Stanisława Abramow-
skiego, ps. „Bury”, „Bolesława Budelewskie-
go, Tadeusza Pelaka ps. „Junak”.
To efekt prac, które w samym środku upalne-
go sierpnia, niedaleko smoleńskich kwater, 
prowadzili archeolodzy sądowi, pracownicy 
IPN, młodzi wolontariusze na powązkowskiej 
„Łączce”. Wrócą tu znowu, gdy wiosna roz-
mrozi ziemię. Niezłomna pamięć i modlitwa 
zdaje się przynosić owoce, wskrzesza nadzie-
ję na godny pochówek naszych bohaterów. 
Bo bez nich nasze rany zabliźnią się do koń-
ca „błoną podłości”. Bez nich karlejemy. I to 
oni, a nie sezonowe wielkości wyznaczają 
nam miary życia godnego. Wysokie miary. 
Cóż, że nie dorastamy, a jak głosi polskie 
przysłowie, bohaterowie nie rodzą się na ka-
mieniu… Bez tych wysokich miar wielkości 
prawdziwej, kanonu wartości, którymi żyli, 
po prostu się degenerujemy. To bardzo nie-
bezpieczny rodzaj duchowego „skundlenia” 
narodu. Wspólnoty, zakorzenionej w Chrys-
tusie od ponad tysiąca lat.
A któż jak nie oni przypominali nam, kim 
naprawdę jesteśmy i jaką rolę w dziejach 
wyznaczył nam Pan Bóg. Śp. Biskup Płoski 
przypominał w swoim nauczaniu, że w pol-
ską duszę wpisane jest dążenie do wolności, 
która zawierzeniem Maryi i „krzyżami się 
mierzy”. 
Ppłk Łukasz Ciepliński z IV Zarządu Główne-
go „Wolność i Niezawisłość” był człowiekiem 
nadziei i zawierzenia. Przed wojną widywa-
no go często zatopionego w kontemplacji

„…powiedz mojemu synowi”…
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Karolina Anna Kwaśniewska: W życiu 
codziennym mówimy o „chodzeniu do spo-
wiedzi”. Jednak w różnego rodzaju doku-
mentach kościelnych spotykamy się z nazwą 
sakrament pokuty i pojednania. Która więc
z nazw jest prawidłowa: spowiedź czy sakra-
ment pokuty i pojednania?

Ks. Wojciech Włoch: Słowo spowiedź ozna-
cza wyznanie confessio. Natomiast  sakra-
ment pokuty i pojednania obejmuj szerszy 
zakres działania Pana Boga i samego grzesz-
nika. Mamy pięć warunków dobrej spo-
wiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, 
postanowienie poprawy, spowiedź i zadość-
uczynienie. Grzech rozbija więź z Bogiem, 
wprowadza nieład między ludźmi i samym 
sobą. Pokuta zaczyna się już przed spowie-
dzią i nie kończy się tylko z wyznaniem grze-
chów. Człowiek powinien naprawić grzech, 
który Pan Bóg mu odpuścił. 

Z kim mamy się pojednać poprzez ten 
sakrament?
Mamy się pojednać z Bogiem, bliźnim i sa-
mym sobą. 

W którym momencie Pan Jezus ustano-
wił sakrament pokuty i pojednania?
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus 
ukazał się Apostołom, pozdrowił ich i po-
wiedział; ,,Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20, 19–31). 

Czy od początku ludzie spowiadali się w 
konfesjonałach?
Oczywiście, że nie. Jednak spowiadali sie pu-
blicznie. Proszę nie mylić tego z modnymi 
dziś programami typu talk-show, gdzie słabo-
ści ludzkie są powodem do dumy. W pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa publicznie 
wyznawano grzechy ciężkie, tzn. zabójstwo, 
cudzołóstwo, dzieciobójstwo, apostazję czyli 
zaparcie się wiary. Biskup, jako następca Apo-
stołów, udzielał rozgrzeszenia. Najczęściej 
odbywało się to podczas choroby, w obliczu 
nadchodzącej śmierci, ponieważ rozgrzesze-
nia udzielano tylko raz. To zmieniło się wraz 
ze wzrostem prześladowań chrześcijan. Wiele 
osób, którzy w obliczu gróźb i tortur zaparli 
się wiary, wyrażało pragnienie powrotu do 
Kościoła. Tak upowszechniła się praktyka czę-
stej spowiedzi. 

Jak przeprowadzić dobry rachunek su-
mienia?
Zaczynamy od prośby do Ducha Świętego
o światło dla rozumu i sumienia, by móc po-
tem widzieć siebie w blasku prawdy, którą 
znajdujemy w Dekalogu, w nauce Chrystusa 
i Kościoła. Warto pamiętać, że rachunek su-
mienia to nie jest tylko wyliczanka grzechów, 
ale modlitwa i nauka odpowiedzialności za 
siebie oraz drugiego człowieka. 

Co się stanie jeśli zapomnę wyznać nie-
których grzechów?
Bóg jest bogaty w miłosierdzie i przebacza 
wszystkie grzechy, za które żałujemy oraz 
również te, które naprawdę zapomnieliśmy 
wyznać. Jeśli jednak przypomnę sobie grzech 
po spowiedzi, to przy następnej powinienem 
go wyznać.

A jeśli ciągle powtarzam ten sam grzech, 
to czy jest sens chodzić do spowiedzi?
Czy jest sens codziennej porannej i wieczor-
nej higieny? Powinniśmy dziękować Bogu, że 
nie popełniamy coraz to nowych grzechów, 
mimo, że ten jeden ciągle się powtarza. Dla 
grzesznika może być to uciążliwe. Nic jednak 
nie jest niemożliwe dla Chrystusa. Właśnie 
wtedy warto poszukać stałego spowiednika, 
który rzetelnie i z cierpliwością nas poprowa-
dzi. Sytuacja, w której jakiś grzech się powta-
rza, wymaga systematycznej pracy nad sobą 
i stałego napełniania się łaską Chrystusa. 

Czy istnieją grzechy, których nie można 
odpuścić?
Ten, kto nie żałuje za swoje grzechy, odrzuca 
ogrom Bożego miłosierdzia i sprzeciwia się 
przyjęciu łaski Bożej.  Kto nie chce się nawró-
cić, jest zatwardziały w złym i w szczególny 
sposób sprzeciwia się Duchowi Świętemu. 
Są to grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. 
One nie mogą być przebaczone.

Po co mówić o swoich grzechach osobie, 
której one nie dotyczą? Czy nie lepiej by-
łoby po prostu przeprosić osobę, którą 
się skrzywdziło?
Każdego sakramentu udziela Chrystus
i w każdym sakramencie doświadczamy na-
macalnie Jego miłości. W sakramencie Eu-
charystii naprawdę spożywamy Jego Ciało. 
W sakramencie pokuty i pojednania chcemy 
usłyszeć, że nam przebaczono. Dzięki posłu-
dze Kościoła, czyli dzięki działaniu kapłana, 

Czym tak naprawdę jest pokuta i jaką 
może przybierać formę?
Jeśli mamy na myśli pokutę zadaną przez ka-
płana w czasie spowiedzi, to bardzo często 
dotyczy ona zadośćuczynienia Panu Bogu 
przez odmówienie modlitwy, litanii, rozwa-
żenie fragmentu Pisma Świętego. Penitent 
jest również zobowiązany do naprawienia 
krzywdy wyrządzonej bliźniemu. To ma być 
jego osobisty wysiłek włożony na przykład
w doprowadzenie do pojednania. Każdy przy-
padek rozstrzyga się indywidualnie. Nieraz 
wymagana jest delikatność w podejściu. 

Jak często powinniśmy się spowiadać? 
Zobrazujmy to przykładem z życia: jak często 
powinienem chodzić do dentysty czy kardio-
loga? To zależy od stanu mojego zdrowia
i rozumnej troski o siebie. Częsta profilaktyka 
to mniej uciążliwe leczenie. Dobry stan mojej 
wiary daje mi siłę do wytrwania w dobrym,
a jego zaniedbanie prowadzi do konieczności 
leczenia, a nawet czasem przeprowadzenia 
operacji. Doświadczenie i mądrość Kościoła 
podpowiadają nam, że dobra jest spowiedź 
comiesięczna, np. w każdy pierwszy piątek 
miesiąca. Łatwiej wówczas przypomnieć so-
bie grzechy, unikamy w ten sposób „zamia-
tania trudnych spraw pod dywan”. 

Jak odróżnić grzech ciężki od grzechu 
lekkiego?
Grzech ciężki, czyli śmiertelny przerywa
w nas życie łaski. Jest zdecydowanym od-
wróceniem się od Boga, powiedzeniem Bogu 
„nie”. Taka decyzja sprowadza na człowieka 
śmierć duchową. Ważnym elementem jest 
tutaj pełna świadomość i dobrowolność po-
pełnionego grzechu. 

A co z sytuacją, kiedy dawno nie byłam 
u spowiedzi i nie martwię się tym, bo-
wiem wydaje mi się, że „nie mam nic na 
sumieniu”?
Sumienie właściwie ukształtowane pomaga 
nam w ukazaniu stanu duszy. W czasie burzy 
piaskowej na pustyni człowiek nie ginie od 
głazów, ale zostaje przywalony tonami drob-
nych jak pyłek ziarenek piasku. Każde jest ma-
lutkie, ale w dużej ilości mogą zagrozić życiu. 
Nawet jeśli od dłuższego czasu dzięki łasce 
Bożej unikaliśmy grzechu ciężkiego, to trud-
no w życiu codziennym uchronić się od słów, 
uczynków i zaniedbań dobra, które przypo-
minają nam, że jesteśmy słabymi ludźmi. 

Usłyszeć na własne uszy,
że nam przebaczono

Ile razy w roku powinniśmy przystępować do sakramentu pokuty i pojedna-
nia? Kto siedzi po drugiej stronie konfesjonału? Czy jest sens spowiadać się
z grzechu, który ciągle nam się przytrafia? Na te oraz inne pytania odpowia-
da ks. Wojciech Włoch, który pełni posługę wśród tych, którzy niejednokrot-
nie „mają wiele na sumieniu”.
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który wysłuchuje i rozgrzesza, możemy być 
pewni, że grzechy zostały nam przebaczone,  
bo usłyszeliśmy to na własne uszy.

Czy jeśli nie będę się spowiadać, to może 
spotkać mnie kara?
Bóg nie jest tyranem, ale Miłością, a grzech nie 
jest pomyłką ani błędem, lecz śmiercią. Kara 
za grzechy jest jedna: wieczność bez Boga, 
czyli piekło. Bywa tak, że wiele grzechów ma 
swoje konsekwencje jeszcze za życia.

Czy istnieją ludzie, którzy nie muszą się 
spowiadać? Może niektórzy księża, za-
konnicy?
Dla wierzących i ochrzczonych sakrament po-
kuty i pojednania jest niezbędny dla życia w 
łasce uświęcającej. „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” – przypomina nam stale Jezus 
Chrystus. Matka Boża była pełna łaski, wolna 
od grzechu pierworodnego, ale ten przywilej 
dotyczył tylko Jej, a nie nas grzeszników. 

Jak to jest być po tej drugiej stronie kon-
fesjonału? Czy nie czuje się Ksiądz obcią-
żony różnymi ludzkimi problemami albo 
na przykład oburzony sposobem postę-
powania niektórych penitentów?
Po drugiej stronie konfesjonału siedzi rów-
nież grzesznik, którego Bóg powołał i dał 
mu wielki dar kapłaństwa, wiążący się z od-
puszczaniem grzechów. To Jezus działa przez 
kapłana, dlatego Jemu wszystko ofiaruję
i zawierzam. 

Jest Ksiądz kapelanem w zakładzie kar-
nym. Na czym polega Księdza posługa?

Moja posługa w zakładzie karnym polega 
na odprawianiu Mszy Świętej, udzielaniu 
sakramentu pokuty, prowadzeniu kateche-
zy, przygotowaniu do bierzmowania oraz 
odbywaniu wielu rozmów indywidualnych, 
nie tylko w kaplicy więziennej, ale również 
w celi skazanych. Bardzo często mam kon-
takt z byłymi więźniami. Opowiadają mi 
jak im owa wolność „wychodzi”, czy zna-
leźli pracę, mieszkanie. Po moich dziesięciu 
latach posługi w więzieniu mogę przyznać, 

że skazani poważnie podchodzą do sakra-
mentu pokuty, choć ich poprawa bywa róż-
na. Wielu z nich dochodzi do wniosku, że 
źle wykorzystali czas spędzony w zakładzie 
karnym. Niejednokrotnie bardzo długo 
przygotowują się do spowiedzi. Nierzadko 
ich życie przypomina drogę ewangeliczne-
go syna marnotrawnego. Siebie również 
odnajduję w roli syna powracającego do 
kochającego i wciąż na nowo przebacza-
jącego Ojca...
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Ks. Wojciech Włoch jest proboszczem parafii pw. św. Trójcy w Ciasnej-Jeżowej (woj. 
śląskie) oraz kapelanem w Oddziale Zewnętrznym w Przywarach, który podlega 
Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich.

12 marca br. każdego roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego obchodzi się uro-
czystość jej Konsekracji. We wszystkich innych kościołach diecezji wojskowej w tym 
dniu celebruje się Mszę św. – w kolejną rocznicę konsekracji katedry.

Poświęcenie Katedry Polowej WP przy ul. Dłu-
giej 12 marca 1933 r. było ostatnią posługą 
duszpasterską Stanisława Galla - pierwszego 
po odzyskaniu Niepodległości Biskupa Polo-
wego (1919-1933). Tan akt konsekracji naj-
ważniejszego kościoła wojskowego zwień-
czył 14. lat posługi biskupa Galla. Biskup Sta-
nisław Gall (1865-1942 ) poświęcił wówczas 
kościół, któremu przywrócony został kształt 
architektoniczny świątyni katolickiej, nowy 
ołtarz z białą marmurową figurą Matki Bożej 
(dar od Polonii francuskiej) oraz nowe orga-
ny. To wydarzenie sprzed 80. lat  upamiętnia 
dziś biała marmurowa tablica, umieszczona 
przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Często-
chowskiej w Katedrze Polowej WP pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Kościół przy ul Długiej w Warszawie stał się 
ponownie katolicką świątynią wojskową w 
1919 r., kiedy to na Pragę przeprowadził się 
prawosławny biskup warszawski. W  dawnej 
świątyni Ojców Pijarów na ul. Długiej  wierny 
lud Warszawy modlił sie m.in. przed łaska-
mi słynącym obrazem Matki Bożej Łaskawej 
- dzisiejszej Patronki Warszawy, a ojciec Sta-
nisław Papczyński (beatyfikowany przez Be-

nedykta XVI założyciel Marianów), spowiadał 
przyszłego papieża, Innocentego XII. Pijarski 
kościół został odebrany katolikom w wyniku 
represji carskich po powstaniu listopadowym. 
Do użytku katolików Wojska Polskiego przy-
wrócił świątynię po okresie zaborów Prymas 
Królestwa Polskiego i Metropolita Warszawski 
Kardynał Aleksander Kakowski. Początkowo 
zbierali się w niej na modlitwę legioniści.
Już w trzy miesiące po odzyskaniu Niepodle-
głości w lutym 1919 r. państwo polskie na-
wiązało stosunki dyplomatyczne ze Stolicą 
Apostolską, czego owocem było ustanowie-
nie m.in. Ordynariatu Polowego. Na jego czele 
papież Benedykt  XV postawił 5 lutego 1919 r. 
biskupa Stanisława Galla, choć marszałek Pił-
sudski wspierał kandydaturę biskupa Legio-
nów, Władysława Bandurskiego. Biskupstwo 
Polowe objął Stanisław Gall w trudnym cza-
sie, gdy świeżo odzyskanej wolności groziła 
nawała rosyjska. To on udzielał błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem żołnierzom 
ochotnikom wojny polsko –  bolszewickiej w 
1920 r. On też w Katedrze Polowej odprawiał 
egzekwie bohaterskiego kapelana, który zgi-
nął pod Ossowem, ks. Ignacego Skorupki. 

Takich ofiarnych kapelanów wychowywał 
swoim pasterskim słowem,  gdy w odezwie 
do kapelanów z 22 lutego 1919 r. mówił: 
„Czcigodni kapłani… niech budzi się w was 
prawdziwie ojcowskie serce, które z gorącym 
współczuciem boleje nad cierpieniem swych 
duchowych synów… Uchrońcie „żołnierza 
od wpływów bezbożnych, nie omieszkajcie 
wśród nich (żołnierzy) budzić ducha poboż-
ności, …a gorąca i żywa pobożność zahartuje 
duszę żołnierza na niebezpieczeństwa”.
„Kapłani zachowajcie chwalebny zwyczaj co-
dziennej medytacji, skąd kapłan bierze swa 
gorącość ducha i czerpie pełność głębokich 
myśli. Czyńcie (waszą powinność) to z po-
święceniem i odwagą, cechującą kapłana 
katolickiego, który ufny w swe wysokie po-
słannictwo, umie stawić śmiało czoło nie-
bezpieczeństwu i z całym oddaniem spełnia 
swe wzniosłe obowiązki”.
W ciągu 14. lat służby duszpasterskiej Wojsku 
Polskiemu biskup Stanisław Gall zbudował 
podstawowe struktury duszpasterskie, parafie, 
kurię, powołał sąd biskupi. Zapewnił też opie-
kę nad sierotami po poległych żołnierzach. 
Pod nadzorem tego biskupa dokonana została 
przebudowa kościoła przy Długiej. Barokowy 
kształt kościołowi garnizonowemu przywrócił 
projekt autorstwa Oskara Sosnowskiego. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Panie Jezu, Ty wobec Piłata i całego tłumu dałeś świadectwo prawdzie wyznając: Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Święty 
Stanisław biskup bronił skrzywdzonych i uciśnionych. Upominając się o ich prawa został 
skazany na śmierć. W poszukiwaniu prawdy święta Teresa Benedykta (Edyta Stein) zdoby-
wała wiedzę, by po wielu trudach odnaleźć Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 
Oddając się Tobie całym sercem, w komorze gazowej złożyła swe życie, by je odzyskać
w wieczności.
Nasz Zbawicielu, daj naszym sercom odwagę, abyśmy kroczyli drogą prawdy i sprawiedliwości.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosław
odkupić raczył.
„Nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej na
wami pocieszałeś płaczące niewiasty. Wszys
rodnym, tylko żal i skrucha mogą przezwyc
są podziały między ludźmi, zarówno tymi b
Męką i śmiercią modliłeś się w Wieczerniku
wicz i męczennicy podlascy dla przywrócen
oddali swe życie. Bł. Bolesława Lament nie s
Panie Jezu, przez wstawiennictwo naszych ś
nia jedności w rodzinach i społeczeństwie.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj s

Stacja VIII Pan Jezus upomi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Za Twoim przykładem święci Benedykt, 
Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy polscy, przelali swoją krew, aby ukazać 
nam wielkość Twej miłości.
Dobry Jezu, wspomagaj nas, abyśmy z miłością podejmowali nasze codzienne obowiązki.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja II Pan Jezus obarczony krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosław
odkupić raczył.
Ludzką rzeczą jest upaść… Z pomocą łaski B
wystarcza jedynie Boża pomoc. Potrzebne są
Nie jest łatwo pomagać człowiekowi, który 
z powrotem do społeczności. Błogosławion
względy i opinie, uzbrojona w miłość sameg
stwarzając im możliwość naprawienie zła, ja
Jezu, daj nam wzorem błogosławionej Mari
chlebne opinie ludzkie i pozwól nam pochy
gać mu w wyrwaniu się z niewoli szatana.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj s

Stacja IX Pan Jezus upada p

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
W życiu każdego człowieka pojawiają się wzloty i upadki. Nie ma nikogo, kto nie przeży-
wałby doświadczenia kryzysu wiary. Wtedy łatwo upaść i oddalić się od Boga. Jednak gdy 
niespokojne serce człowieka spocznie w Panu, z kryzysu duchowego wyrośnie nowe życie, 
tak jak miało to miejsce w życiu świętego Rafała Kalinowskiego, który nie zaprzestał poszu-
kiwania Boga i poświęcił się Twojej służbie.
Panie Jezu, przymnóż nam wiary. Panie, umocnij wiarę naszą.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja III Pan Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosław
odkupić raczył.
Weronika przeciskając się przez tłum otac
blask Twojej Twarzy. Święty Brat Albert Chm
w najuboższych, w odrzuconych i zepchnię
bogatych. Poświęcając dla nich swoje życie 
Panie Jezu, wzbudź w naszych sercach prag
bującym i naucz nas dzielenia się z nimi pos
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj s

Stacja VI Św. Weronika oci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosław
odkupić raczył.
Stojąc obok człowieka upadającego można
do pogłębienia jego upadku. Można też wz
wszelkich starań i wykorzystać wszystkie mo
nędzę ludzkiego życia. Błogosławiony Hono
czymskim klasztorze, zakładał zgromadzenia
nia naszego narodu zniewolonego nie tylko 
Jezu, otwórz nasze oczy i serca, abyśmy ngd
jących jakiejkolwiek pomocy.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj s

Stacja VII Pan Jezus upada 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Na drodze krzyżowej stanęła milcząca i współczująca Matka. Ona nieprzerwanie wszyst-
kim przypomina: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Panie Jezu, Twoja 
Matka wskazała świętemu Maksymilianowi drogę do zjednoczenia z Tobą. On przyjmując 
z Jej rąk korony niewinności i męczeństwa całe życie służył bliźnim, by je w końcu oddać 
ratując współwięźnia.
Jezu, spraw, abyśmy zawsze byli posłuszni zachętom Twojej Matki Maryi i Jej wzorem we 
wszystkim pełnili wolę Boga Ojca.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Przejawem miłości bliźniego jest udzielona mu pomoc. W czasie Twojej drogi krzyżowej żoł-
nierze spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Jego przymusili, żeby niósł 
Twój krzyż. Błogosławiony Rafał Chyliński, pochylając się nad chorymi i cierpiącymi, dobro-
wolnie pomagał Tobie w niesieniu Krzyża. Podobnie błogosławiona Aniela Salawa pełniła 
Twoją wolę, bo Ty sam powiedziałeś: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili
Panie nasz i Zbawicielu, naucz nas pokornej służby bliźnim.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja V  Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi
w niesieniu krzyża

DROGA K
„Z polskim
i błogosła



wimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 

ad sobą i nad waszymi dziećmi!” – tymi sło-
stkich nas dotyka skażenie grzechem pierwo-
ciężyć jego skutki. Częstym skutkiem grzechu 
bliskimi jak i dalekimi. Ty Panie, przed swoją 
u, abyśmy „byli jedno”. Święty Jozafat Kunce-
nia jedności między Wschodem i Zachodem 
szczędziła swoich sił, by ją przywracać.
świętych i błogosławionych ucz nas budowa-

się nad nami!

ina płaczące niewiasty

wimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 

Bożej można się podnieść. Często jednak nie 
ą ludzkie ręce, potrzebna są podane dłonie… 
leży w błocie, a jeszcze trudniej przyjąć go 

na Maria Karłowska nie zważając na ludzkie 
go Boga ratowała upadłe kobiety i dziewczęta 
akiemu uległy.
i Karłowskiej przezwyciężać wszelkie niepo-

ylać się nad każdym grzesznikiem, aby poma-

się nad nami!

po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Można pozbawić człowieka wszystkiego, odzienia, zdrowia, a nawet życia – nie można 
jednak odebrać mu godności, którą przez Boga jest obdarzony. Dla jej ratowania błogo-
sławiona Karolina przyjęła śmierć męczeńską.
Panie Jezu, spraw, abyśmy z szacunkiem odnosili się do każdego ludzkiego ciała.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja X Pan Jezus odarty z szat

wimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 

zający Jezusa, pragnęła przywrócić należny 
mielowski szukał Twego oblicza. Odnalazł je 
ętych na margines życia przez społeczeństwo 
przywracał im poczucie ludzkiej godności.

gnienie niesienia pomocy najbardziej potrze-
siadanymi dobrami.
się nad nami!

era twarz Jezusowi

wimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 

a pozostać obojętnym, można przyczynić się 
zorem bł. o. Honorata Koźmińskiego dołożyć 
ożliwości, aby pomóc przezwyciężyć moralną 
orat, uwięziony przez władze carskie w zakro-
a zakonne, które przyczyniły się do odrodze-
przez zaborców, ale i przez nałogi.

dy nie przechodzili obojętnie obok potrzebu-

się nad nami!

po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Gdy przenikliwy ból ogarniał Twoje Ciało przybite do krzyża, modliłeś się: Ojcze przebacz 
im, bo nie wiedzą co czynią. Okaleczony na ciele św. Andrzej Bobola nieustannie wzywał 
Twojej pomocy ofi arując swe życie za tych, których nauczał i pociągał do prawdziwej wiary.
Panie Jezu, udziel nam łaski, abyśmy wzorem świętego Andrzeja Boboli zabiegali o własną 
doskonałość chrześcijańską i gorliwie troszczyli się o zbawienie innych.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XI Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Panie, umarłeś, abyśmy mieli życie, i to mieli je w obfi tości. Z Twej śmierci wypłynęło dla 
nas źródło Miłosierdzia, którego apostołką była święta Faustyna Kowalska. U stóp Twego 
krzyża czerpała potrzebne siły święta Jadwiga Królowa. Wzorem świętej Jadwigi królo-
wej,/stanę pod krzyżem,/bo krzyż moja wiara,/Moja nadzieja, miłość i ofi ara./Stanę pod 
krzyżem, krzyż moją mądrością,/Krzyż moim życiem i śmierci radością./Stanę pod krzy-
żem, bo krzyż światło moje,/Bez krzyża ciemno, tęskno, marne boje./Stanę pod krzyżem, 
bo krzyż moje męstwo,/Krzyż moja siła i moje zwycięstwo/   
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XII Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
W przeddzień swojej męki krzyżowej Jezus zostawił nam swoje Ciało ukryte w Najświęt-
szym Sakramencie, abyśmy Je przyjmując nie ustali w drodze do domu Ojca. Święty 
Stanisław Kostka często się nim karmił i w młodzieńczym wieku osiągnął dojrzałość
w wierze objawiającą się w stałości i zdecydowaniu. 
Panie Jezu, naucz nas szacunku do Najświętszej Eucharystii i obudź w naszych sercach 
pragnienie częstego Jej przyjmowania.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat 
odkupić raczył.
Złożono w grobie Twoje umęczone Ciało. Z grobu świętego Wojciecha, rzuconego jak 
ziarno w naszą Polską ziemię, wyrastają kłosy świętości. On pierwszy swą krwią męczeń-
ską uświęcił początki chrześcijaństwa na naszej ziemi. Za nim poszli inni: święci bracia 
polscy męczennicy, obrońcy jedności między narodami, męczennicy obozów koncentra-
cyjnych i systemów totalitarnych.
Od Twojego Grobu, Panie Jezu, tryska światło zmartwychwstania i nadzieja naszego 
wiecznego życia. od grobu św. Wojciecha płonie blask świętości Polaków i Polek od-
danych całym sercem Tobie, Zmartwychwstały Panie. Oni pełnili wolę Bożą objawioną
w przykazaniach żyjąc dla bliźnich, służąc, a nawet oddając za nich swoje życie. W świę-
tych dajesz nam Panie wzór godny naśladowania.
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIV Pan Jezus złożony w grobie

RZYŻOWA
mi świętymi

awionymi”

Zachęcamy nie tylko do refleksji nad rozważaniami Nabożeństwa Drogi Krzyżowej,
ale także do spotkań z biografiami tych świętych i błogosławionych
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Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

Arma ChristiArma Christi
– narzędzia Męki Pańskiej– narzędzia Męki Pańskiej
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokło-
nem – podczas liturgii Wielkiego Piątku, kiedy kapłan odsłaniać będzie krzyż, 
rozlegnie się ten trzykrotny śpiew: nasze wyznanie wiary w moc krzyża, na 
którym dopełniła się zbawcza i odkupieńcza śmierć Chrystusa. Ponad prze-
stworza świata i czas ludzkiej historii Chrystusowy Krzyż rozpościera swoje 
ramiona. Peregrynują ku niemu pokolenia chrześcijan swoją modlitwą, prze-
żywają ostatnie godziny ziemskiej drogi Jezusa: pojmanie, naigrawanie, bi-
czowanie, sąd, na śmierć skazanie, drogę na Golgotę, śmierć krzyżową. To 
także odwieczny temat sztuki chrześcijańskiej. Jednym z jego motywów są 
przedstawienia arma Christi – narzędzi Męki Pańskiej. 

Ich liczba jest duża, nigdy nie został skody-
fikowana. Do arma Christi zaliczane są naj-
częściej przedmioty związane z sądem nad 
Jezusem: kolumna lub słup biczowania, bicz, 
purpurowy płaszcz, korona cierniowa, trzci-
na, rękawice (policzkowanie), kogut (zaparcie 
się Piotra) oraz z drogą na Golgotę i śmiercią 
krzyżową: chusta św. Weroniki, krzyż, młot, 
obcęgi, gwoździe, gąbka na której podawa-
no Jezusowi ocet, włócznia, titulus z napisem 
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jezus 
Nazareński Król Żydowski), drabina (zdjęcie
z krzyża), także kielich (symbol przelanej krwi) 
i Całun Turyński. 
W sztuce chrześcijańskiej arma Christi poja-
wiły się bardzo wcześnie, już w V w. Począt-
kowo wchodziły w skład innych tematów 
ikonograficznych. W sztuce pierwszego ty-
siąclecia były znakami zwycięstwa i chwały. 
Jednym z najstarszych tego przykładów jest 
przedstawienie Jezusa Zwycięzcy, trzymające-
go w dłoni laskę krzyżową z datowanej na
V w. mozaiki w Rawennie. Później, od X wie-
ku, przedstawienia narzędzi Męki Pańskiej 
poczęły się pojawiać w kontekście Sądu Osta-
tecznego. Tronujący Chrystus, Sędzia żywych 
i umarłych, ukazany w otoczeniu świętych, 
trzyma w dłoni krzyż. Inne ujęcie: przybywa 
na Sąd Ostateczny w asyście aniołów niosą-
cych krzyż, włócznię, oraz gąbkę nasączoną 
octem. Ikonografia narzędzi Męki Pańskiej
w scenach Sądu Ostatecznego była często 
obecna w wystroju katedr gotyckich, szczegól-
nie na tympanonach. Obecna jest w najświet-
niejszym dziele tego tematu, Sądzie Ostatecz-
nym Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
Zainteresowanie i cześć dla Męki Pańskiej 
wzrosło po zdobyciu Jerozolimy przez krzy-
żowców w czasie IV wyprawy w 1099 r. Moż-
na przypuszczać jak wielkim przeżyciem dla 
tysięcy rycerzy chrześcijańskich z różnych kra-
jów Europy była obecność w miejscach zwią-
zanych z życiem Jezusa. To wtedy Jerozolima 
stała się głównym sanktuarium chrześcijań-
stwa, miejscem licznych pielgrzymek. Do Eu-
ropy, na dwory władców, do świątyń, zaczęły 
napływać święte relikwie, także te związane 
z męką i śmiercią Jezusa, szczególnie relikwie 
Krzyża Świętego, darzone wielką czcią. 
Tamten czas, pierwsze stulecia nowego ty-
siąclecia, przyniósł przemiany duchowości 
chrześcijańskiej. Dominujący w poprzednich 

wiekach obraz Chrystusa Pantokratora 
– Władcy Wszechświata począł ustępo-
wać obrazowi Chrystusa Człowieka – 
cierpiącego, umęczonego, bliskiego ludziom. 
Wielką popularność zyskało nabożeństwo do 
pięciu ran Chrystusa, inspirowane myślą teo-
logiczną św. Bernarda z Clairvaux.
Cierpienie Syna Bożego, rozważane w czasie 
nabożeństw i pobożnych rozmyślań, zaowo-
cowało licznymi przedstawieniami narzędzi 
Męki Pańskiej, to wtedy poczęły pojawiać się 
ich pierwsze samodzielne zestawiania. Prze-
mawiały do wyobraźni, ożywiały empatię, 
wskazywały na tożsamość doświadczeń Jezu-
sa i współczesnych ludzi: nie wyszedł przecież 
z użycia bicz i inne przedmioty używane do 
sprawiania bólu i cierpienia.W swoisty sposób 
streszczały wydarzenia pasyjne. Towarzysząc 
przedstawieniom Jezusa Chrystusa – Męża 
Boleści, którego kult, poczynając od od XIV w.,
bardzo sie rozwijał, wskazywały na nieroze-
rwalny związek miłosierdzia z cierpieniem.
Od XV w. narzędzia Męki Pańskiej towarzy-
szyły także przedstawieniom Dziecięciatka 
Jezus. Pojawiały się w alegoriach obrazu-
jących odwieczną mądrość Serca Jezusa. 
Ukazywały symbol serca ze znajdującym się 
wewnątrz Dziecięciem Jezus umieszonym na 
krzyżu. Przedstawiano Dzieciątko Jezus nio-
sące w koszyczku narzędzia Męki Pańskiej, 
śpiące na krzyżu, leżące w żłobku na krzy-
żu. „W Dziecku, ściśle owiniętym w pieluszki 
widzi się znak wskazujący na godzinę Jego 
śmierci (...) jest Ono od samego początku 
Darem ofiarnym. Dlatego żłób przybierał 
kształt ołtarza” (Joseph Ratzinger Benedykt 
XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo). 
Narzędzia Męki Pańskiej były też obecne
w ikonografii maryjnej, stały się również atry-
butem Matki Boskiej Bolesnej, jako współ-
cierpiącej matki, w której sercu „wyciśnięto” 
znaki Męki Jej Syna. Były też atrybutami nie-
których świętych, np. św. Bernarda z Cla-
irvaux. Także trwałym elementem pobożno-
ści ludowej. Przykładem tego jest przepojone 
głęboką uczuciowością nabożeństwo Gorz-
kich Żalów. W Lamentach duszy nad cierpią-
cym Jezusem, w Rozmowach Duszy z Matką 
Bolesną zawiera obszerny „katalog” narzędzi
Męki Pańskiej. Ukazują je różne dzieła sztu-
ki kościelnej: obrazy, polichromie, rzeźby, 
hafty na ornatach, piękny przykład stanowi 

siedemnastowieczny ołtarzyk w formie ob-
razu, przechowywany w zbiorach Muzeum 
Diecezjalnego w Sandomierzu, którego re-
produkcja towarzyszy temu tekstowi.
Narzędzia Męki Pańskiej mają swoją ciekawą 
historię. Dzieje odnalezienia Krzyża Chrystu-
sowego i wędrówka jego relikwii, to temat 
wymagający osobnego omówienia, podobnie 
jak historia Całunu Turyńskiego, włączanego 
również do zespołu arma Christi. W bazylice 
św. Praksedy w Rzymie przechowywana jest 
kolumna biczowania; choć jej autentyczność 
jest dyskutowana, kult trwa od początków 
średniowiecza. Jeden z gwoździ, którymi 
Jezus został przybity do krzyża, znajduje się
w Mediolanie, stanowi część cesarskiej korony 
koronacyjnej, tzw. korony lombardzkiej; dru-
gi jest przechowywany w Rzymie w bazylice 
Świętego Krzyża Jerozolimskiego, trzeci w ka-
tedrze w Trewirze. Korona cierniowa znajduje 
się w paryskim kościele Notre Dame; pojedyn-
cze ciernie przechowywane są w wielu sank-
tuariach, także w Polsce (Zamość, Miechów, 
Boćki); nie ma pewności, która z darzonych 
czcią włóczni, zwanych Włócznią Przeznacze-
nia, jest tą, którą rzymski legionista przebił 
bok Jezusa. Pretendują do tego miana okazy 
przechowywane w Watykanie, w katedrze
w Eczmiadzynie, w klasztorze dominikanów 
w Izmirze. Natomiast szata, którą Jezus miał 
na sobie w czasie Drogi Krzyżowej, wedle 
tradycji znajduje się w katedrze w Trewirze. 
Po szesnastu latach przerwy została okazana
13 kwietnia 2012, uroczystości przewodni-
czył specjalny wysłannik papieża Benedykta 
XVI, kardynał Marc Ouelleta, prefekt Kongre-
gacji ds. Biskupów.
Wracamy do obrazów przedstawiających na-
rzędzia Męki Pańskiej. Znajdziemy je w wielu 
świątyniach. Tak jak inne dzieła sztuki sakral-
nej niosą przesłanie wiary. „Ich istota pole-
ga na wyprowadzeniu poza to, co daje się 
stwierdzić w sposób czysto materialny: pole-
ga na obudzeniu wewnętrznych, duchowych 
zmysłów i nauczeniu nowego spojrzenia, 
które w widzialnym dostrzega niewidzialne” 
(Josef Ratzinger, Duch liturgii).

Jędrzej Łukawy 

Ołtarzyk w formie obrazu, XVIII w., kość sło-
niowa, drewno, tło głównej sceny pokryte ak-
samitem
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 21 stycznia 
1912 r. w Wicyniu, w po-
wiecie Złoczów, w woje-
wództwie tarnopolskim.

29 czerwca 1935 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk arcybiskupa lwowskiego Bole-
sława Twardowskiego. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w Delatynie a na-
stępnie w Stanisławowie.
W sierpniu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do 
Wojska Polskiego. Został kapelanem garni-
zonu Stanisławów. Po wkroczeniu do Sta-
nisławowa armii sowieckiej wrócił do pracy 
duszpasterskiej i objął stanowisko rektora 
kościoła Ave Maryja. W okupowanym przez 
Sowietów mieście zajmował się przerzutem 
uciekinierów na Węgry i do Rumunii. Pod 
koniec 1939 r. zagrożony aresztowaniem, 
uciekł do Lwowa, a następnie do Przemyśla. 
Skąd przez „zieloną granicę” przeszedł na 
teren GG. Zamieszkał na plebanii w Biego-
nicach koło Nowego Sącza, gdzie prowadził 
punkt przerzutowy na Węgry. W styczniu 
1940 r. w Krakowie rozpoczął działalność 
konspiracyjną w ZWZ. Uczestniczył również 
w tajnym nauczaniu jako nauczyciel w kon-
spiracyjnych gimnazjach. Związany był z koś-

ciołem Sióstr Wizytek. W 1942 r., na wnio-
sek abp. Adama Sapiehy, został mianowany 
zastępcą dziekana obszaru południowego
i dziekanem krakowskiego Okręgu AK.
W latach 1942-43 przewoził z Warszawy do 
Lwowa pieniądze przeznaczone dla tamtej-
szego duchowieństwa. 11 listopada 1944 r. 
został awansowany na stopień podpułkow-
nika. Od stycznia 1945 r., po wkroczeniu So-
wietów do Krakowa, prowadził działalność 
konspiracyjną.
Za bohaterstwo w walkach w AK został od-
znaczony Orderem Virtuti Militari V klasy 
numer 12558.
W maju 1945 r. przybył do Gdańska, po-
nieważ otrzymał zadanie zabezpieczenia 
świątyń, gdy miasto zostanie zajęte przez 
armię sowiecką. 25 lipca 1945 r. został mia-
nowany przez biskupa gdańskiego Karla 
Spletta proboszczem parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Odbu-
dował zniszczony kościół. Prowadził dzia-
łalność konspiracyjną w Zrzeszeniu WiN.
W lipcu 1946 r. uczestniczył w konspiracyj-
nym spotkaniu kapelanów organizacji nie-
podległościowych. W 1947 r. uczestniczył 
w przekazaniu Prymasowi Augustowi Hlon-

Ks. ppłk Józef Zator-Przytocki (1912-1978) – kapłan archidiecezji lwowskiej
i diecezji gdańskiej, dziekan krakowskiego Okręgu AK, ps. „Czeremosz”

dowi oceny sytuacji kościoła w Polsce, spo-
rządzonej przez działaczy WiN. 6 września
1948 r. został aresztowany przez UB. Osadzo-
no go w areszcie MBP w Warszawie. W śledz-
twie był okrutnie torturowany. 30 grudnia 
1949 r. został skazany przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Warszawie na 15 lat więzienia.
15 lipca 1950 r. Naczelny Sąd Wojskowy
w Warszawie obniżył wyrok do 8 lat więzie-
nia. Karę odbywał we więzieniu we Wron-
kach. 10 marcu 1955 r. został zwolniony.
Wrócił do Gdańska, gdzie władze nie wyra-
żały zgody na objęcie przez niego parafii. 
Dopiero 4 kwietnia 1958 r. został probosz-
czem bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Gdańsku.
Zmarł 26 listopada 1978 r. w czasie odpra-
wiania Mszy św. Spoczywa w krypcie Bazy-
liki Mariackiej.
Tablice pamiątkowe poświęcone Jego pa-
mięci znajdują się w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku i kolegiacie Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu, a ulica 
przy której stoi kolegiata nosi Jego imię.

Bogusław Szwedo

Z niecierpliwością ocze-
kiwałem na kolejne Os-
kary, głównie w kon-
tekście tego właśnie 

filmu. Zastanawiałem się czy Hollywood 
potrafi docenić ten nietypowy, jak na 
amerykańskie standardy obraz. „Wróg 
numer jeden”, reżyserii Kathryn Bige-
low, to film chyba bardziej europejski 
niż amerykański, zdecydowanie od-
mienny od poziomu prezentowanego 
przez tegoroczne produkcje zgłoszone 
do Oskarów. Brak patosu, chropowatość 
fabuły, surowość dialogów i postaci, 
zminimalizowane efekty specjalne to 
wszystko wyróżnia film na tle innych 
amerykańskich obrazów. Pewnie dlate-
go doceniono go  tylko w jednej z mniej 
prestiżowych kategorii. Statuetka złote-
go rycerza przypadła filmowi za najlep-
szy montaż dźwięku. Szkoda.
„Wróg...” to fabularna rekonstrukcja żmud-
nego śledztwa, jakie toczy się po zamachach 
na World Trade Center 11 września 2001 r. 
Akcja prowadzi nas do momentu zabicia sze-
fa Al-Kaidy, Osamy bin Ladena. Śledzimy akcję 
w czasie i przestrzeni od 2001 do 2011 roku, 
odwiedzamy wiele miejsc: Peszawar, Londyn, 

Filmowe polowanie na Osamę

Waszyngton, bazy wojskowe w Afganistanie, 
także Gdańsk, gdzie rzekomo na jednym ze 
statków przesłuchiwani są schwytani przez 
CIA islamscy terroryści.
Film składa się w zasadzie z dwóch części.
W pierwszej obserwujemy starania Mayi, spe-
cjalistki do spraw terroryzmu z CIA, mające na 
celu dotarcie do jednego z kurierów Al-Kaidy, 
bezpośredniego współpracownika Osamy. To 
właśnie w tej części pokazano sceny brutal-
nych przesłuchań, szeroko opisywane w pra-
sie, które ze względu na swój realizm, mogły 
przyczynić się do oskarowej porażki filmu.
W drugiej części oglądamy paradokumentalną 
rekonstrukcję akcji amerykańskich Navy Seals, 
zakończoną zabiciem bin Ladena w jego paki-
stańskiej wili. Kulminacja, jaką jest akt egze-
kucji bin Ladena, nie stanowi jednak pretekstu 
do nadmiernej celebracji odniesionego sukce-
su. Śmierć bin Ladena nie przynosi także ulgi 
dla głównej bohaterki, Mayi. Można domyślać 
się, że podobnie jak bohater „The Hurt Locker: 
W pułapce wojny”, po powrocie do domu bę-
dzie miała problem z ponownym włączeniem 
się w „cywilne” życie. 
Film jest wyreżyserowany bardzo zręcznie. Choć 
trwa prawie trzy godziny, nie odczuwa się jego 
długości. Umiejętne dawkowanie napięcia, 

świetne zdjęcia są  jego niewątpliwym atutem. 
Film, który w tym  w tym roku rywalizował
z „Operacją Argo”, bardziej jednak przypomina 
mi film „W sieci kłamstw” z 2008 roku, w któ-
rym w rolę ścigającego islamskich terrorystów 
agenta wcielił się Leonardo di Caprio. Jednak 
tamta produkcja nie umywa się do „Wroga...”, 
zwłaszcza w zakresie autentyczności i oddania 
realiów. Tutaj reżyser Kthryn Bigelow serwuje 
nam surowe kino, bazujące raczej na emocjach 
i oszczędnym dawkowaniu efektów. 
Myślę, że film burzy ostatnie relikty dobrego 
samopoczucia Amerykanów, co do czystości 
prowadzonych przez nich wojen. Przypomina, 
że wojna nigdy nie jest prowadzona w sposób 
uczciwy, a jednocześnie daje do zrozumienia, 
że osiągnięcie ostatecznego celu militarnego, 
nie zawsze oznacza szczęście dla tych, którzy 
ją w bezpośredni sposób muszą prowadzić. 
Potwierdza też starą prawdę, że pierwszą 
ofiarą wojny jest prawda. W tym przypadku 
prawda o wojnie z terroryzmem stała się dla 
wielu nie do zniesienia, skoro ten naprawdę 
wybitny film zepchnięto na dalszy plan.

„Wróg numer jeden”, reżyseria Kathryn Bige-
low, USA 2012, czas trwania 157 min.

Krzysztof Stępkowski
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Mija osiemdziesiąt lat od rozpoczęcia biskupiej drogi ks. Józefa 
Gawliny, drugiego pasterza Wojska Polskiego, Biskupa–Żołnierza, 
Biskupa-Pielgrzyma, po wojnie Protektora Emigracji Polskiej. Jego 
nominacja biskupia miała związek z napięciami między władzami 
państwowymi, a Kościołem, zdarzającymi się w II Rzeczypospolitej. 
Po 1926 r. nastąpiło pogorszenie relacji między biskupem polowym 
Stanisławem Gallem a Ministerstwem Spraw Wojskowych; biskup 
nie ukrywał krytycyzmu w stosunku do moralnych konsekwencji 
zamachu majowego. Władze wojskowe poczęły dążyć do jego ustą-
pienia. W 1931 r. Marszałek Piłsudski kategorycznie zażądał usunię-
cia bp. Galla z biskupstwa polowego. Wobec tego, że biskup odmó-
wił dobrowolnej rezygnacji, zaczęły się szykany, m.in. wstrzymano 
wypłatę pensji dla biskupa i pracowników kurii. Podjęto też kroki
w Stolicy Apostolskiej zmierzające do odwołania Biskupa Polowego. 
Impas się przeciągał. Watykan odrzucał kolejne kandydatury ewen-
tualnego następcy bp. Galla składane przez rząd, natomiast propo-
zycje personalne przedstawiane czynnikom rządowym przez nuncju-
sza nie uzyskiwały ich aprobaty. Przełamaniu kryzysu dopomogła 
sytuacja zewnętrzna. Marszałek Piłsudski zamierzał nakłonić Francję 
i Anglię do rozpoczęcia w 1933 r. wojny prewencyjnej przeciw Hitle-
rowi, przewidując jak wielkie zagrożenie dla pokoju europejskiego 
mogą stanowić Niemcy pod rządami narodowych socjalistów. W tej 
sytuacji nominacja nowego biskupa polowego była konieczna. Bp 
Stanisław Gall, zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej, z początkiem 
1933 r. złożył rezygnację. Mianowany arcybiskupem tytularnym, po-
wrócił do pracy w metropolii warszawskiej. Kandydaturę ks. Józefa 
Gawliny wysunął kard. August Hlond, od lat jego duchowy opiekun
i protektor. Zyskała akceptację Stolicy Apostolskiej. Marszałek Pił-
sudski i rząd nie wnieśli zastrzeżeń. Kryzys został zażegnany. 

„Najsilniejszą więżą Imię Pana”„Najsilniejszą więżą Imię Pana”

 Konsekracja w Królewskiej Hucie  Konsekracja w Królewskiej Hucie 

14 lutego 1933 r. Ojciec Święty Pius XI miano-
wał ks Józefa Gawlinę biskupem tytularnym 
Mariamme w Syrii i biskupem polowym WP. 
Wiadomość ta szczególnie ucieszyła Ślązaków 
– rodaków Biskupa-Nominata. „Na całym Ślą-
sku panuje wciąż radość z powodu nominacji 
ks. prałata Józefa Gawliny na Biskupa Wojska 
Polskiego, wyrazem tego są niezliczone tele-
gramy...” – informował swych czytelników 
„Gość Niedzielny”. Redakcja tego popular-
nego wtedy i dziś tygodnika miała ku temu 
szczególny tytuł, biskupem został jej były re-
daktor naczelny (1924–1927).
Ks. Józef Gawlina był Ślązakiem z „krwi i ko-
ści”. Urodził się 18 XI 1892 na Śląsku Opol-
skim, w Strzybniku powiatu raciborskiego, 
uczył się w gimnazjach w Raciborzu i Rybniku, 
po otrzymaniu święceń kapłańskich we Wro-
cławiu (1920) powrócił w rodzinne strony. 
Był to szczególny okres w historii tego regio-
nu: III powstanie śląskie, plebiscyt, przyłącze-
nie południowo-wschodniej części Górnego 
Śląska do Polski, organizacja nowych struk-
tur kościelnych: Administracji Apostolskiej 
Śląska Polskiego (1922), a wkrótce Diecezji 
Katowickiej (1925). Ks. Gawlina był m.in. 
wikariuszem (Dębieńsk, Tychy), sekretarzem 
generalnym śląskiej Ligi Katolickiej; szefem 
(o czym była mowa) „Gościa Niedzielnego”, 
pracownikiem katowickiej Kurii Biskupiej.
W lipcu 1931 r. został proboszczem parafii św. 
Barbary w Królewskiej Hucie, dużym ośrod-
ku hutniczym, przemianowanym później 
na Chorzów. Szybko zyskał sympatię ponad
30 tys. parafian: Polaków i Niemców, swą 

aktywnością w dziedzinie kościelnej, obywa-
telskiej, charytatywnej. Zorganizował para-
fialne „Caritas”, ochronkę dla dzieci, kuchnię 
ludową, położył zasługi w „ulżeniu nędzy 
bezrobotnych i biednych”.
Wiadomość, że konsekracja Biskupa No-
minata, wyznaczona na dzień jego imienin 
– 19 marca 1933 r., odbędzie się w kościele 
parafialnym w Królewskiej Hucie, ucieszy-
ła śląską katolicką wspólnotę, szczególnie 
mieszkańców miasta. Wieczorem, w przed-
dzień uroczystości, zwyczajem tamtych lat, 
ulicami Królewskiej Huty przeszedł uroczysty 
capstrzyk z lampionami, pochodniami, pro-
wadzony przez orkiestry: kolejarską i kopalni 
św. Barbary. Wzięły w nim udział stowarzy-
szenia, organizacje, wojsko. Przed plebanią 
rozległo się gromkie: „Niech żyje biskup 
Gawlina”. Pochód udał się na dworzec ko-
lejowy, aby oczekiwać na przyjazd kard. Au-
gusta Hlonda, najgodniejszego uczestnika 
zbliżającego się wydarzenia. 
Od poranka 19 marca trasę procesji ingreso-
wej, plac przykościelny, przyległe ulice, wypeł-
niły ogromne tłumu – około sto tysięcy osób. 
O godz. 9.30 przy zdobnej bramie na ulicy
3 Maja zgromadziła się rada miasta i ducho-
wieństwo. Drugi burmistrz-Dubiel (Polak) 
witał gości: Augusta kardynała Hlonda, me-
tropolitę gnieźnieńskiego i poznańskiego, 
Prymasa Polski, biskupa katowickiego Stani-
sława Adamskiego i biskupa łódzkiego Win-
centego Tymienieckiego – konsekratorów 
Biskupa Nominata oraz delegatów Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

i Ministerstwa Spraw Wojskowych: inspek-
tora armii gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
gen. gen. Tadeusza Kasprzyckiego, Aleksan-
dra Łuczyńskiego, Wacław Przeździeckiego, 
Józefa Zająca.
Przy kolejnej bramie oczekiwał Biskup Nomi-
nat. „Po krótkim powitaniu – donosił spra-
wozdawca „Gościa Niedzielnego” – ruszyła 
wspaniała procesja z kroczącym pod balda-
chimem J.E. Ks. Prymasem, który w stroju kar-
dynalskim błogosławił skupione tłumy”. Po 
jej wejściu do udekorowanego i oświetlone-
go kościoła „zagrzmiały organy powitalnymi 
akordami a pod sklepienie świątyni wzbiła się 
potężna pieść Ecce Sacredos”. Duchowień-
stwo diecezjalne i wojskowe, generalicja, de-
legacje wszystkich pułków, wojewoda Michał 
Grażyński, posłowie Sejmu Rzeczypospolitej i 
Sejmu Śląskiego, rada miejska z prezydenta-
mi Spaltensteinem i Dubielem byli świadkami 
podniosłych obrzędów konsekracji biskupiej, 
którym przewodniczył Prymas Polski. De-
legacja podchorążówki piechoty z Ostrowi 
Mazowieckiej przybyła w historycznych stro-
jach z powstania listopadowego. Śpiewały 
po łacinie połączone chóry parafialne: polski 
i niemiecki. Nowy biskup udzielił pasterskie-
go błogosławieństwa zgromadzonym w ko-
ściele, a także po wyjściu ze świątyni wojsku 
i tłumom. Przed ołtarzem odebrał homagium 
od duchowieństwa wojskowego. „Potężne 
dźwięki hymnu ambrozjańskiego Te Deum 
zakończyły podniosłą ceremonię”, którą
w ogólnopolskim programie radiowym trans-
mitowało Radio Katowice. 
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Następnego dnia miała miejsce uroczystość 
wręczenia Ks. Biskupowi dyplomu Honoro-
wego Obywatela Miasta Królewska Huta, 
wieczorem odbyła się akademia pożegnalna. 
Dziękowano za pracę w parafii, za angażo-
wanie się w sprawy miasta. Grał zespół man-
dolinistów, były tańce cygańskie, recytacje 
okolicznościowych wierszy, korowód do słów 

Ody do młodości. Następnego dnia okolicz-
nościową akademią żegnała Biskupa Polowe-
go niemiecka część wspólnoty parafialnej. 

Dnia 9 kwietnia odbył ingres bp. Józefa Gaw-
liny do kościoła garnizonowego pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. 
Rozpoczynał się nowy etap jego życiowej 

drogi – pasterska posługa biskupia Wojsku 
Polskiemu. Turris fortissime nomen Domini 
(Najsilniejszą wieżą Imię Pana) – takie ha-
sło miało przewodzić bp. Gawlinie na jego 
biskupiej drodze. Miał wtedy czterdzieści 
lat. Był najmłodszym członkiem Episkopatu 
Polski. 

          Jędrzej Łukawy 

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW powi-
tał gości oraz głównych bohaterów obrony; 
promotora pracy doktorskiej ks. prof. dr. hab. 
Czesława Parzyszka oraz recenzentów – ks. 
prof. dr. hab. Jarosława Popławskiego z KUL 
oraz ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbarńskiego 
z UKSW. Biskup polowy Józef Guzdek skierował 
do doktoranta list przekazany przez wikariusza 
generalnego, ks. płk. Januarego Wątrobę. 
Promotor ks. prof. Parzyszek zaprezentował 
obecnym życiorys swojego podopiecznego, 
który pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji 
w Ordynariacie Polowym. Ks. Jan Domian 
do duszpasterstwa wojskowego przyszedł 
1 lipca 1993 r. Był m.in. szefem sekretariatu 
bp. Sławoja Leszka Głódzia, szefem oddziału 
duszpasterskiego w Kurii Polowej, kapela-
nem przy Urzędzie Prezydenta RP, kapelanem 
w jednostkach Garnizonu Warszawa.
1 lutego 2004 r. dekretem biskupim mia-
nowany został proboszczem parafii cywil-
no-wojskowej na Boernerowie. Jest obecnie 
kapelanem Dowództwa Operacyjnego Sił 
Zbrojnych. 
– Temat kapłaństwa jest przedmiotem licz-
nych dociekań teologicznych, a wszystko za 
sprawą Jezusa Chrystusa – jedynego i wiecz-
nego Kapłana, powiedział na wstępie ks. Jan. 
– Chrystus wybiera określonych ludzi, by na 
Jego wzór stawali się kapłanami – podkreślił 
doktorant uprzedzającą inicjatywę samego 
Boga Wcielonego: „Nie wyście mnie wybra-
li, ale ja was wybrałem”. Kapelan wskazał na 
fundamentalną misję kapłanów, określającą 
ich podstawową duchową tożsamość. Sam 
Bóg polecił swoim wybranym, by głosili każ-
demu człowiekowi zbawienie. 
Ks. Jan Domian podkreślił również, że kapłan 
powinien odczytywać znaki czasu, a to po-
zwoli mu odkrywać wymiar nowej ewangeli-
zacji. Konstytutywną cechą kapłaństwa Chry-
stusowego jest bycie sługą – czyli bycie dla 
ludzi, ale jednocześnie trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi, podkreślił kapelan. Ks. Domian 
przypomniał dalej czas tworzenia od funda-
mentów struktur duszpasterstwa wojskowe-
go, po przywróceniu Ordynariatu polowego
w 1991 r. przez Jana Pawła II. Otwieranie bram 

Posłani przez Chrystusa do wojska

koszar dla kapelanów wojskowych to było de 
facto otwieranie środowiska wojskowego dla 
Chrystusa, podkreślił ks. Jan Domian. 
Doktorant przytoczył też obszerny fragment 
listu Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego z 
okazji 90. rocznicy ustanowienia biskupstwa 
polowego w Polsce i 18. Rocznicy przywróce-
nia Ordynariatu Polowego WP z 11 stycznia 
2009 r.: „…dzieje posługi duchownych ka-
tolickich żołnierzom polskim sięgają samych 
początków naszego państwa i jego sił zbroj-
nych, a więc chrztu Mieszka. Ponad tysiąclet-
nia tradycja polskiej kapelanii wojskowej, tak 
ściśle powiązana z losami naszej ojczyzny, 
budzi szacunek i uczucie wdzięczności wobec 
wszystkich, którzy ją współtworzyli; wobec 
tych wspaniałych kapłanów, znanych z imie-
nia oraz bezimiennych, którzy zarówno w Pier-
wszej, jak i w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospo-
litej sumiennie wypełniali swoje posłannic-
two. Posługa kapelanów Wojska Polskiego w 
czasie pokoju stanowi bowiem istotny wkład
w formację patriotyczną, w doskonalenie inte-
lektu, sumienia i charakteru żołnierzy Rzeczy-
pospolitej. Podczas zadań bojowych ducho-
we, sakramentalne i psychiczne umocnienie, 
które kapłani niosą swoim podopiecznym 
– zawsze i wszędzie, gdy jest to potrzebne, 
czasem w obliczu zagrożenia życia, a czasem 
w ostatnich chwilach doczesnej egzystencji – 
jest darem, którego wartość najlepiej znają 
ci, którzy go otrzymali i otrzymują: w Iraku, 
Afganistanie, Syrii, Libanie, Bośni i Hercego-
winie, Kosowie, Kongo i Czadzie”.
– Podstawą owocnego posługiwania kape-
lana wojskowego jest dążenie do osobistej 
świętości czyli więź z Chrystusem, modlitwa 
i współpraca z bp. polowym w duchu dys-
pozycyjności i posłuszeństwa. – Gdy kapelan 
mówi o Chrystusie, powinien „mieć iskry
w oczach”, zacytował bp. Józefa Guzdka. 
Wśród pytań interesujące były m.in. kwestie 
poruszone przez generałów WP oraz pra-
cownika naukowego WAT.
Gen. bryg. Wiesław Grudziński zapytał, jak 
ks. Domian ocenia rolę kapelana na misjach, 
gdy wobec koszmaru wojny rodzą się dyle-
maty moralne i wątpliwości w wierze. 

Na Wydziale Teologicznym UKSW odbyła się 5 marca 2013 r. publiczna obrona pracy 
doktorskiej ks. płk. Jana Domiana. Ks. płk Jan Domian, kapelan o 20. letnim doświad-
czeniu duszpasterskim w Ordynariacie polowym, w swojej dysertacji naukowej ana-
lizuje posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego, w świetle polskiej literatury 
teologicznej po Soborze Watykańskim II. 

Ks. Domian wskazał m.in. na posługę sakra-
mentalną w sakramencie pojednania, gdy 
mocą sakramentu kapelan zdejmuje poczucie 
winy. Przywołał też rolę kaplicy np. w Afga-
nistanie, gdzie o każdej porze dnia można 
spotkać żołnierzy w pełnym rynsztunku, któ-
rzy przed patrolem czy po patrolu modlą się 
i dziękują.
Przywołał też świadectwo duchownego mu-
zułmańskiego z Egiptu, wygłoszone podczas 
jednego z paneli na niedawnej konferencji 
kapelanów w Sztokholmie. Mułła bardzo po-
zytywnie wyrażał się o pracy kapelanów ka-
tolickich i polskich żołnierzy w Afganistanie. 
Potrafią oni uszanować inną religie i kulturę. 
Caritas Ordynariatu bierze udział pomocy 
humanitarnej dla miejscowej ludności.
– Jaka jest rola kapelana wojskowego jako 
wychowawcy w świetle profesjonalizacji 
wojska, pytał dalej gen. Wiesław Grudziński. 
– Służba zasadnicza się zakończyła, ale Pan 
Jezus i przekaz Ewangelii jest ten sam. I żoł-
nierz służby zasadniczej, i żołnierz zawodo-
wy, i kadra dowódcza, jak każdy człowiek, 
wciąż potrzebuje spotkania z Chrystusem, 
odpowiedział ks. kapelan. Oczywiście pozo-
staje kwestia empatii kapelana, który musi 
rozpoznać, jak najlepiej dotrzeć z przesła-
niem ewangelii do konkretnego człowieka.
Generała Gruszkę interesowały możliwości 
wpływu polskich kapelanów na misjach na 
żołnierzy, naszych sojuszników z NATO… 
Bardzo interesujacą kwestię poruszył inż. 
chemik z WAT Krzysztof Czupryński. Wskazał 
on na trudności z posłannictwem kapelana 
w środowisku naukowym WAT, gdzie sporo 
jest agnostyków i ludzi niewierzących. – Czy 
zdarzają się przypadki nawróceń, ale nie ta-
kich, jakie jeszcze do niedawna się zdarzały 
– „poprawnych politycznie”? 
– Przychodzimy do ludzi, jacy są nam dani, 
mówił ks. Domian. Wskazał też na piękne 
postawy duchowe wśród studentów WAT 
i części kadry naukowej. – Czasem musimy 
szukać zagubionej owcy i zostawić stado, 
które zna drogę do kościoła. To są nieraz 
wieczorne rozmowy na wzór rozmów Niko-
dema z Panem Jezusem. Oczywiście zdarzały 
się osoby dorosłe, które dojrzały do przyjęcia 
Chrztu, i to nie na pokaz…
Miło patrzeć jak ten krzew wiary rośnie, pod-
sumował kapelan.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

UKSW: ks. płk Jan Domian obronił doktorat „Posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego” UKSW: ks. płk Jan Domian obronił doktorat „Posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego” 
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Kapłani, żołnierze, wierni parafii garnizo-
nowej pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Lublinie pożegnali
27 lutego 2013 r. śp. ks. płk. prałata Stani-
sława Obszyńskiego. Na zakończenie uro-
czystości bp Guzdek odczytał list od abp. 
Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdań-
skiego, z podziękowaniami za dobrego 
współpracownika. Ksiądz Stanisław był bo-
wiem bliskim współpracownikiem pasterza 
gdańskiego w okresie, gdy był on biskupem 
polowym Wojska Polskiego.
Księdza Stanisława żegnało bardzo wielu lu-
dzi, świadków jego kapłańskiej drogi i życia. 
Przybyły ze sztandarami różne pokolenia: 
młodzieży szkolna, kombatanci, żołnierze 
lubelskiego garnizonu, ci w służbie czynnej 
i emerytowani. Przybyli kapłani archidiecezji 
lubelskiej z bp. pomocniczym Arturem Mi-
zińskim na czele.
W homilii pogrzebowej wikariusz generalny 
biskupa polowego, ks. płk January Wątro-
ba przypomniał „ślady kapłańskich stóp” 
ks. Stanisława Obszyńskiego. Te materialne
i pozostawione w sercach ludzi, „czytelne 
dla Boga”. 
Stanisław Obszyński urodził się 28 marca 
1937 r. w Hedwiżynie. Drogę do Chrystusa 
rozpoczął 76. lat temu, na Chrzcie świętym. 
W 1955 r., idąc za głosem powołania, wstąpił 
do seminarium duchownego w Lublinie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1961 r.
W latach 1963-65 pełnił posługę wikariusza 
w parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie 
Lubelskim. Ukończył filozofię na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Pracę w duszpa-

sterstwie wojskowym, w Generalnym Dzie-
kanacie, podjął 1 kwietnia 1969 r. Służył
w garnizonie Siedlce, Wrocław i najdłużej 
w Lublinie. Ówczesny biskup polowy Sła-
woj Leszek Głódź, dostrzegając jego talen-
ty duszpasterskie mianował go Dziekanem 
Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Potem 
posługiwał na misjach na Wzgórzach Golan, 
gdzie wybudował kaplicę, jedyną świątynię 
katolicką między Damaszkiem a Tyberiadą. 
W 1996 r. przechodzi na emeryturę, ale ni 
przestaje służyć duszpasterstwu wojsko-
wemu; tym razem w Kurii Polowej zostaje 
szefem Oddziału Duszpasterskiego, odpo-
wiedzialnym za przygotowanie pierwszych 
w odrodzonym Ordynariacie Polowym Mi-
sji Świętych. Związana z nimi peregrynacja 
obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Pol-
skiego po wszystkich garnizonach Rzeczypo-
spolitej trwała od 1996 r. do 2001 r. Zmarł 
24 stycznia 2013 r.
– Ślady, które po sobie pozostawił w różnych 
miejscach, mówił dalej ks. January Wątroba, 
to jego dzieła materialne (kaplica na misjach, 
kaplica w Busku-Zdroju czy troska o kościół 
garnizonowy w Lublinie). Ale są też ślady nie-
widoczne dla oczu – pozostawione w sercach 
żołnierzy i ich rodzin. – To przede wszystkim 
ślady jego człowieczeństwa – poczucie humo-
ru, optymizm, radość życia, otwartość na dru-
giego człowieka. Tymi owocami jego kapłań-
stwa są rekolekcje, sakramenty, katechizacja 
dzieci i młodzieży, mówił wikariusz biskupi Te 
ślady są świadectwami wielkości kapłańskie-
go powołania, podsumował kapłańską drogę 
Zmarłego ks. January Wątroba.

– Przychodzimy dziś na to ostatnie spotkanie z Tobą, wdzięczni za dobro, które po-
siałeś w sercach tylu kapłanów – mówił we wprowadzeniu do Mszy św. pogrzebowej 
biskup polowy Józef Guzdek. – Otacza dziś Twoją trumnę wielu żołnierzy, w których 
sercach wypisałeś tyle dobra. W godzinie Twojego pogrzebu chcemy wyśpiewać 
dziękczynne Te Deum za dobrego kapłana, powiedział bp Guzdek.

Na zakończenie Mszy św. nad trumną ks. 
Stanisława zostały wypowiedziane słowa 
pożegnania i wdzięczności m.in. przez bp. 
Mizińskiego, który podkreślił jego szczególny 
kapłański charyzmat – pogodę ducha, dzięki 
której gromadził wokół siebie tak wielu ludzi.
Żegnali i dziękowali swojemu kapłanowi 
przedstawiciele „żołnierzy wyklętych”, kom-
batantów, młodzieży, rady parafialnej kapłani 
z rocznika seminaryjnego. Dał również świa-
dectwo ksiądz, którego powołanie zrodziło 
się „przez ręce” ks. Stanisława Obszyńskiego.
Płk Piotr Chudzik, szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego, dał osobiste świadectwo swo-
jej więzi z kapelanem. – Myślę, że większość 
z nas tu stojących to są ślady i świadectwa 
kapłaństwa ks. Stanisława. I moja skromna 
osoba jest też tym śladem; chodziłem wraz
z żoną na nauki przedmałżeńskie do ks. Sta-
nisława, który był na naszym ślubie w tym ko-
ściele. Bo to macierzysta parafia mojej żony, 
mówił płk Chudzik. W imieniu społeczności 
mundurowej podziękował za lata wspólnej 
pracy. „Za Twoją, dobroć, za miłość, za przy-
jaźń, dziękuję Ci Księże Pułkowniku” – takimi 
słowami zakończył swoje przemówienie. 
Po egzekwiach przy dźwiękach orkiestry 
wojskowej trumnę z ciałem ks. płk. Stanisła-
wa Obszyńskiego wyniesiono z kościoła gar-
nizonowego. Spoczął w swoich rodzinnych 
stronach, na cmentarzu w Biłgoraju.

 jes

Fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

– W rocznicę tej wielkiej tragedii modlimy się 
za ofiary oraz tych, którzy dźwigają ból utraty 
swoich najbliższych. Jednocześnie jest to czas 
szczególnej refleksji nad jakością naszej służby 
i pracy – mówił bp Guzdek. Ordynariusz woj-
skowy zachęcał, aby we wspólnej liturgicznej 
modlitwie wyrazić wdzięczność wszystkim, 
którzy przyszli z natychmiastową pomocą 
rannym, uwięzionym w zniszczonych wago-
nach, przerażonych rozmiarami katastrofy.
– Wśród tych, którzy okazali pomoc byli 
mieszkańcy Chałupki i Szczekocin, setki po-
licjantów, kolejarzy, strażaków oraz funkcjo-
nariusze Straży Ochrony Kolei. Wszyscy oni 
zapisali piękną kartę samarytańskiej posługi 

wobec człowieka cierpiącego, który oczeku-
je pomocy – przypomniał Ks. Biskup.
Biskup wezwał wiernych do rachunku sumie-
nia z jakości wykonywanej pracy. Zachęcał by 
rachunek sumienia z lekceważenia zasad ru-
chu drogowego zacząć od siebie – Tu, przed 
ołtarzem Pana, trzeba też pytać o przestrze-
ganie przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa w domu i miejscu pracy – powiedział. 
Podkreślił, że wszelkie lekceważenie zasad 
ruchu drogowego „powoduje, że pisane są 
krwią historie wielkich dramatów”. – Obyśmy 
nigdy nie stali się przyczyną ludzkiego cier-
pienia, ludzkiego dramatu” – przestrzegał.
Bp Guzdek wezwał zebranych, aby w okresie 

Wielkiego Postu, robiąc rachunek sumienia, 
stawiali sobie pytanie, czy zrobili wszyst-
ko, aby nie być przyczyną cierpienia, utraty 
zdrowia lub życia przez drugiego człowieka.
Katastrofa kolejowamiała miejsce 3 marca 
2012 r. w miejscowości Chałupki w pobliżu 
Szczekocin. Podczas kolizji zderzyły się dwa 
pociągi pospieszne: „Brzechwa”, relacji Prze-
myśl–Warszawa oraz „Jan Matejko”, relacji 
Warszawa–Kraków. W katastrofie zginęło
16 osób a 57 zostało rannych. Ofiary ka-
tastrofy pochodziły ze Szczecina, Nowego 
Targu, Warszawy (trzy osoby), Krakowa, 
Wieliczki, Dębicy, Makowa Mazowieckiego, 
powiatów: nowosądeckiego, olkuskiego, 
żywieckiego i tarnowskiego, a także z miej-
scowości województwa świętokrzyskiego. 
Wśród zabitych była Rosjanka i obywatelka 
Stanów Zjednoczonych. Wśród tragicznie 
zmarłych był także żołnierz warszawskiego 
Pułku Ochrony im. gen. Bolesława Wienia-
wy-Długoszowskiego.

Krzysztof Stępkowski

Rocznica katastrofy kolejowej pod SzczekocinamiRocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami
– Modląc się za ofiary katastrofy kolejowej pod Szczekocinami róbmy rachunek 
sumienia z jakości naszej służby i pracy – apelował biskup polowy Józef Guzdek 
w katedrze polowej podczas Mszy św. w pierwszą rocznicę katastrofy kolejowej 
pod Szczekocinami. We Mszy św. uczestniczyli m.in.: minister transportu Sławomir 
Nowak, prezes PKP SA Jakub Karnowski, szef OPZZ Jan Guz, a także przedstawiciele 
PKP Przewozy Regionalne, PKP Cargo, Urzędu Transportu Kolejowego oraz związ-
ków kolejowych.

Pożegnanie ks. płk. Stanisława Obszyńskiego
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Białystok
Uroczystości upamiętniające 94. rocznicę wyzwolenia miasta z rąk niemieckiego 
zaborcy odbyły się 19 lutego 2013 r. na Cmentarzu Wojskowym, gromadząc liczne 
poczty sztandarowe służb mundurowych oraz szkół miasta Białegostoku. Przed 
tamtejszym pomnikiem-ołtarzem po okolicznościowych wystąpieniach prezyden-
ta miasta Tadeusza Truskolaskiego i Andrzeja Kunerta, Sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, odmówiono modlitwy w intencji poległych, którym  
przewodniczyli kapelani wojskowi: katolicki – ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, pra-
wosławny – ks. mjr Andrzej Jakimiuk i pastor kpt. Tomasz Wigłasz z duszpaster-
stwa ewangelicko-augsburskiego. Pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wią-
zanki kwiatów oraz zapalone znicze. Rocznicowe obchody były kontynuowane na 
placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po odegraniu hasła 
Wojska Polskiego przedstawiciele władz miasta i województwa, wojska oraz służb 
mundurowych, kombatanci i harcerze złożyli symboliczny wieniec pamięci.   Z.R.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Ostrów Mazowiecka – Komorowo
W 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Ostrowi Mazowieckiej-Komoro-
wie 22 lutego 2013 r. odbyła się odprawa z płk. Andrzejem Merskim, Szefem Geo-
grafii Wojskowej. Uczestniczyli w niej dowódcy Jednostek Geograficznych, szefo-
wie Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele Biura Hydrograficznego Marynarki 
Wojennej, przedstawiciele wojska oraz dowództwo i szefowie wydziału komórek 
organizacyjnych 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego. 
Odprawa była połączona z obchodami święta wojskowych geografów. Rozpoczęła 
je Mszą św. w kościele garnizonowym, odprawiona w intencji żołnierzy i pracow-
ników służby geograficznej i topograficznej Wojska Polskiego. Koncelebrowanej 
Eucharystii przewodniczył proboszcz, ks. ppłk Stanisław Dębicki.  Po Mszy św. jej 
uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i złożyli wiązankę 
kwiatów. Świąteczne obchody zakończyły się zwiedzaniem Sali Tradycji.        S.D.

Małogoszcz
Msza św. w parafialnym kościele, sesje naukowe 
w Krakowie i Małogoszczu, imprezy turystycz-
ne, wystawy – tak Małogoszcz obchodził 150. 
rocznicę jednej z największych bitew powstania 
styczniowego, stoczonej 24 lutego 1863 r. 
Mszy św. w parafialnym kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP odprawionej 24 lutego 2013 r. 
w intencji powstańców i poległych wówczas 
mieszkańców Małogoszcza, przewodniczył ks. 
prałat Andrzej Kaszycki, kanclerz kieleckiej Ku-
rii Biskupiej.  W homilii przypomniał, jak waż-
ne jest życie społeczne i narodowe, budowane 
w oparciu o Dekalog i wartości ewangeliczne. 
„Powstania narodowe miały na celu odbudowa-
nie domu polskiego na trwałych fundamentach 
– Bogu, Chrystusie, Maryi” – mówił. Zauważył 
także, że powstanie miało sens, bo ukształto-
wało narodowego ducha i uczyło, że „ciągle na-
leży powstawać wobec krzywdy”. Mszę św. po-
przedziła modlitwa na mogiłach powstańczych 
na cmentarzu parafialnym, którą poprowadził 
proboszcz ks. Henryk Makuła.                     KAI

Rzeszów
W dniach od 8–15 lutego 2013 r. odbył się w Ko-
tani Diecezjalny Kurs Lektorski, w którym uczest-
niczyło 92 ministrantów z diecezji rzeszowskiej. 
Dzięki życzliwości i wsparciu ks. płk Tomasza 
Anisiewicza, proboszcza parafii pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Rzeszowie, w kursie tym 
uczestniczyło dziesięciu ministrantów z rzeszow-
skiej parafii garnizonowej. Opiekę nad nim spra-
wowali: ks. Paweł Liszka, ks. Nikodem Rybczyk
oraz jedenastu animatorów.                          P.L.

Łódź
W dniach od 8-17 lutego 2013 r., w okresie ferii 
zimowych, pięćdziesiąt troje dzieci ze świetlicy 
środowiskowej „WIECZERNIK”, działającej przy 
parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Łodzi, wy-
poczywało w Niepokalanowie Lasku, miejscu 
związanym z życiem św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Cała grupa liczyła 53 osoby, nad którą 
opiekę sprawowali: pan Adam i siostra Katarzy-
na. Zimowy wypoczynek stanowił także okazję 
do pogłębiania formacji duchowej, m.in. przez 
udział w codziennej Eucharystii.  
Wyjazd dzieci wspomogli liczni darczyńcy. Pod-
czas balu służb mundurowych zorganizowane-
go 2 lutego br. przez parafię wojskową w ka-
synie wojskowym, na potrzeby dzieci uzbierano
7020 zł. Tegoroczny wypoczynek finansowo 
wsparli również żołnierze 1. Dywizjonu Lotni-
czego z Leźnicy Wielkiej, którzy we własnych 
szeregach przeprowadzili zbiórkę i przekazali 
kwotę 900 zł.                                              s. K.

Łódź 
W parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Łodzi 24 lutego 2013 r. została odprawio-
na uroczysta Msza św. w intencji ojczyzny, upamiętniająca 150. rocznicę śmierci 
Marii Piotrowiczowej, bohaterki powstania styczniowego. W Eucharystii, którą 
poprzedziło wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych, udział wzięli podchorą-
żowie z Duszpasterstwa Akademickiego przy Wojskowym Centrum Kształcenia 
Medycznego. W homilii ks. ppłk Mariusz Śliwiński przybliżył wiernym postać Marii 
Piotrowiczowej. Po Mszy św. ks. ppor. Przemysław Tur wraz podchorążymi modlili 
się przy grobie Marii i Konstantego Piotrowiczów. Na płycie grobu zapalono znicz 
– symbol nadziei i pamięci.                                                                             M.Z.

Nisko
Na zakończenie tygodnia służby żołnierze oraz pracownicy Garnizonu Nisko przy-
byli 22 lutego 2013 r. do kaplicy, by podczas Drogi Krzyżowej rozważać Mękę 
Jezusa Chrystusa, także podejmować  refleksję nad swoim życiem, służbą wojsko-
wą, relacjami z innymi ludźmi, prosić Boga o siły niezbędne do dawania świadec-
twa wiary.                                                                                                       R.K.
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POMAGAMY

- ofi arom katastrof, klęsk żywiołowych, konfl iktów zbrojnych i wojen
- żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom

- ludziom bez pracy
- rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

- dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans życiowych
- prowadzimy działania rozwijające świadomość narodową, obywatelską i kulturową

- upowszechniamy wiedzę na rzecz obronności państwa
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                               podatku

WSPARCIE CARITAS WOJSKOWEJ JEST BARDZO PROSTE!
W FORMULARZU ROCZNEGO ROZLICZENIA PODATKU PIT NALEŻY

WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 LUB PIT-38.

W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISUJEMY

CARITAS WOJSKOWA
KRS 0000353139

I KWOTĘ, KTÓRĄ CHCEMY PRZEKAZAĆ
NA RZECZ TEJŻE ORGANIZACJI.

KWOTA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1% PODATKU NALEŻNEGO,
WYNIKAJĄCEGO Z ZEZNANIA PODATKOWEGO,

PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH DZIESIĄTEK GROSZY W DÓŁ.

URZĄD SKARBOWY PRZEKAŻE NASTĘPNIE ŁĄCZNĄ KWOTĘ,
KTÓRĄ PODATNICY PRZEKAZALI DANEJ ORGANIZACJI, NA JEJ KONTO.

                                   


