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 Franciszku, odbuduj nasz Kościół!

 Trzy dowody na zmartwychwstanie Jezusa
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Warto przypomnieć kontekst w jakim słowa 
utrwalone w dzisiejszej Ewangelii zostały 
przez Jezusa wypowiedziane. Jerozolima, 
czas Chanuka, ośmiodniowego święta Po-
święcenia Świątyni. Jezus został wezwany do 
świątyni jerozolimskiej. W portyku Salomona 
„Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd 
będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty 
jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”. 
(J 10, 24). Jezus odpowiedział: „Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy”. Potwierdził swoją mesjań-
ską tożsamość. Dobitnie podkreślił swój 
stosunek do tych, którzy poddani są Jego 
pieczy. Przywołał obraz pasterza i owiec, 

które słuchają jego głosu, idą za nim z uf-
nością, pewne, że ich nie zawiedzie, ochro-
ni, zaprowadzi na życiodajne pastwiska. To 
obraz wsparty o realia tamtego czasu. Na 
noc owce różnych właścicieli były zamykane 
pod opieką strażników we wspólnej owczar-
ni. Rano przychodzili pasterze. Każdy z nich 
przywoływał swoje owce, które szły za nim, 
bowiem znały jego głos. I tak jest z ludzką 
owczarnią zamkniętą w okowach świata. Je-
zus staje u bram ludzkich serc... Na Jego głos 
reagują ci, którzy Go poznali, zawierzyli Mu, 
zdecydowali, że pójdą za nim. Jezus pod-
kreśla, że moc pasterza, który z takim odda-

niem i skutecznością strzeże powierzonych 
jego pieczy owiec, wypływa z mocy Ojca, 
najskuteczniejszego strażnika owiec. Jego 
dar miłości skierowany ku ludzkiej owczarni, 
realizowany jest w osobie Jezusa, który ten 
dar ofiaruje ludziom. Jest nim życie wieczne, 
czyli doświadczenie Bożej mocy i miłości.
Czwartą niedzielę Wielkanocy nazywa się 
niedzielą Dobrego Pasterza. Obraz Jezusa 
trzymającego na ramieniu owieczkę, wspar-
tego o pasterską laskę, to częsty motyw 
chrześcijańskiej ikonografii. Czy potrafię 
usłyszeć głos Dobrego Pasterza, skierowany 
do mnie? Czy pójdę za nim ? 

                                           o.jł 

21 kwietnia – 4 Niedziela Wielkanocy 21 kwietnia – 4 Niedziela Wielkanocy (J 10, 27-30)(J 10, 27-30)

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:
Papież Franciszek podczas
wizyty prezydent Brazylii,
Dilmy Rousseff
– 21 marca 2013 r.

Wielkanoc 2013

Tylko Nadzieja,
która przekracza grób,
może nas zbawić.
Taką Nadzieję przynosi Ten,
który pokonał bramy śmierci
i prawdziwie zmartwychwstał:
Jezus Chrystus.

Naszym Drogim Czytelnikom 
życzymy radości spotkania
w wielkanocny poranek 
Zmartwychwstałego Pana,
który „czyni wszystko nowe” (Ap 21,5).

Redakcja „Naszej Służby”
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ono przeżywane z wrażliwością. W Ewange-
liach św. Józef jawi się jako człowiek silny, 
mężny, pracujący, ale w jego charakterze 
pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest 
cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie 
– oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia 
uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości 
na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać 
się dobroci, czułości!
Dzisiaj wraz z uroczystością świętego Józe-
fa obchodzimy początek posługi nowego 
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, która po-
ciąga za sobą także pewną władzę. Oczy-
wiście, Jezus Chrystus dał władzę Piotrowi, 
ale o jaką władzę chodzi? Po potrójnym 
pytaniu Jezusa do Piotra o miłość, następu-
je potrójne zaproszenie: Paś baranki moje, 
paś owce moje. Nigdy nie zapominajmy, że 
prawdziwą władzą jest służba i że także pa-
pież, by wypełniać władzę musi coraz bar-
dziej wchodzić w tę posługę, która ma swój 
świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać 
na pokorną, konkretną, pełną wiary posłu-
gę św. Józefa i tak jak on otwierać ramio-
na, aby strzec całego Ludu Bożego i przyjąć
z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza 
najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, 
tych których św. Mateusz opisuje w sądzie 
ostatecznym z miłości: głodnych, spragnio-
nych, przybyszów, nagich, chorych, w wię-
zieniu (por. Mt 25,31-46). Tylko ten, kto służy 
z miłością potrafi strzec!
W drugim czytaniu, św. Paweł mówi o Ab-
rahamie, który „wbrew nadziei uwierzył 
nadziei” (Rz 4, 18). Wbrew nadziei mocny 
nadzieją! Także dzisiaj, w obliczu tak wielu 
oznak szarego nieba, musimy dostrzec świa-
tło nadziei i dać nadzieję samym sobie. Strzec 
stworzenia, każdego mężczyzny i kobiety, ze 
spojrzeniem czułości i miłości, to otworzyć 
perspektywę nadziei, to otworzyć promień 
światła pośród wielu chmur, to przynieść cie-
pło nadziei! Dla człowieka wierzącego, dla 
nas chrześcijan, jak Abraham, jak św. Józef, 
nadzieja, którą niesiemy ma perspektywę 
Boga, która nam została otwarta w Chrystu-
sie, zbudowana jest na skale, którą jest Bóg.
Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego 
stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza 
najuboższej, strzec nas samych: to właśnie 
jest posługa, do której wypełniania powoła-
ny jest Biskup Rzymu, ale do której wezwani 
jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda 
nadziei: Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg 
nas obdarzył!
Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, 
Świętego Józefa, świętych Piotra i Pawła, 
Świętego Franciszka, aby Duch Święty to-
warzyszył mojej posłudze, a wam wszystkim 
mówię: módlcie się za mnie! Amen.

Tłum. Stanisław Tasiemski OP (KAI)

Boga, pozwala się prowadzić Jego wolą
i właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej 
troskliwy o powierzone mu osoby, potrafi 
realistycznie odczytywać wydarzenia, jest 
czujny na to, co go otacza i potrafi podjąć 
najmądrzejsze decyzje. W nim widzimy, dro-
dzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże 
powołanie – będąc dyspozycyjnym, goto-
wym. Widzimy też jednak, co stanowi cen-
trum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! 
Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby 
strzec innych, strzec dzieło stworzenia!
Jednakże powołanie strzeżenia nie dotyczy 
wyłącznie nas chrześcijan, ma wymiar prze-
kraczający, ogólnoludzki, dotyczący wszyst-
kich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywi-
stością stworzoną, pięknem stworzenia, jak 
nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam 
ukazał św. Franciszek z Asyżu: to poszano-
wanie każdego Bożego stworzenia oraz śro-
dowiska, w którym żyjemy. Jest to strzeżenie 
ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, 
każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby star-
sze, o tych, którzy są istotami najbardziej 
kruchymi i często znajdują się na obrzeżach 
naszych serc. To troska jedni o drugich w ro-
dzinie: małżonkowie wzajemnie otaczają sie-
bie opieką, następnie jako rodzice troszczą 
się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają 
się opiekunami rodziców. To szczere przeży-
wanie przyjaźni, będących wzajemną troską 
o siebie w zaufaniu, w szacunku i w dobru. 
W istocie wszystko jest powierzone opiece 
człowieka i jest to odpowiedzialność, która 
dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opiekunami 
Bożych darów!
A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowie-
dzialności, kiedy nie troszczymy się o stwo-
rzenie i o braci, wówczas jest miejsce na 
zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Nieste-
ty w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, 
którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpeca-
ją oblicze mężczyzny i kobiety.
Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy 
zajmują odpowiedzialne stanowiska w dzie-
dzinie gospodarczej, politycznej i społecz-
nej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej 
woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, 
Bożego planu wypisanego w naturze, opie-
kunami bliźniego, środowiska. Nie pozwól-
my, by znaki zniszczenia i śmierci towarzy-
szyły naszemu światu! By jednak „strzec” 
musimy też troszczyć się o nas samych! 
Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha 
zanieczyszczają życie! Tak więc strzec ozna-
cza czuwać nad naszymi uczuciami, nad na-
szym sercem, gdyż z niego wychodzą inten-
cje dobre i złe: te, które budują i te, które 
niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, 
ani też wrażliwości!
Dołączam do tego jeszcze jedną uwagę: 
troszczenie się, strzeżenie wymaga, by było 

Drodzy bracia i siostry!

Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej 
Mszy Świętej na początku posługi Piotrowej 
w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca 
Maryi Panny i patrona Kościoła powszech-
nego. Jest to okoliczność bardzo bogata
w znaczenie, gdyż jest to także dzień imienin 
mojego czcigodnego Poprzednika. Jesteśmy 
blisko niego w modlitwie, pełnej miłości
i wdzięczności.
Pozdrawiam serdecznie braci kardynałów
i biskupów, kapłanów, diakonów, zakonni-
ków i zakonnice oraz wszystkich wiernych 
świeckich. Dziękuję za obecność przedsta-
wicielom innych Kościołów i Wspólnot ko-
ścielnych, a także przedstawicielom spo-
łeczności żydowskiej oraz innych wspólnot 
religijnych. Kieruję serdeczne pozdrowienie 
do szefów państw i rządów, delegacji ofi-
cjalnych z wielu krajów świata oraz do kor-
pusu dyplomatycznego.
Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swo-
ją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W sło-
wach tych jest już zawarta misja, którą Bóg 
powierza Józefowi, aby był custos, opieku-
nem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest 
to jednak opieka, która obejmuje następnie 
Kościół, jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: 
„Święty Józef, który z miłością opiekował się 
Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu 
Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania 
mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, które-
go figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewi-
ca” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).
Jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskrecją, 
pokorą, w milczeniu, ale będąc nieustannie 
obecnym i w całkowitej wierności, także 
wówczas, gdy nie rozumie. Z troską i miłością 
towarzyszy w każdej chwili, od małżeństwa
z Maryją, aż do wydarzenia z dwunastolet-
nim Jezusem w Świątyni Jerozolimskiej. Jest
u boku Maryi, swej Oblubienicy w pogodnych 
i trudnych wydarzeniach życia, w podróży do 
Betlejem na spis ludności i w chwilach nie-
pokoju i radości narodzin. W dramatycznej 
chwili ucieczki do Egiptu i rozpaczliwym 
poszukiwaniu Syna w Świątyni. Następnie 
w życiu codziennym domu w Nazarecie,
w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu.
Jak Józef przeżywa swoje powołanie opie-
kuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie 
nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego 
znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile 
Jego plan. Tego właśnie wymaga Bóg od Da-
wida, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: 
Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez 
człowieka, ale wierności Jego słowu, Jego 
planowi. To sam Bóg buduje dom, ale z ży-
wych kamieni naznaczonych Jego Duchem. 
Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać 

„Bądźcie opiekunami Bożych darów!”„Bądźcie opiekunami Bożych darów!”

Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej Jego pontyfi kat

Plac św. Piotra, 19 marca 2013
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– Wizyta polskiej delegacji rozpoczęła się 
od modlitwy przy grobie bł. Jana Pawła 
II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. 
Piotra. Prezydent wraz z małżonką podeszli 
również do znajdującej się nieopodal Piety 
Michała Anioła. Następnie część delegacji
z prezydentem udała się na spotkanie z Joe 
Bidenem, wiceprezydentem USA oraz Gior-
gio Napolitano, prezydentem Republiki Wło-
skiej. Pozostała część delegacji odwiedziła 
Muzeum Tycjana i uczestniczyła w spotkaniu 
w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostol-
skiej. – Mieliśmy możliwość rozmowy z am-
basador Hanną Suchocką oraz polskimi kar-
dynałami uczestniczącymi w konklawe (kard. 
Zenonem Grocholewskim, Stanisławem Rył-
ko, Stanisławem Dziwiszem i Kazimierzem 
Nyczem – przyp. kes). Tematem rozmów była 
oczywiście postać kard. Bergoglio i pierw-
szych dni jego pontyfikatu. Kardynałowie 
podkreślali jego bezpośredniość, skromność, 
umiejętność zjednywania sobie ludzi, ale tak-
że pobożność i gorliwość wiary. Podkreślali, 
że Polacy muszą wspierać nowego Pasterza 
swoją modlitwą. Zastanawiali się też jak jego 
nauczanie zostanie przyjęte w Polsce.

– W drugim dniu wizyty wraz 
z delegacją uczestniczyliśmy 
we Mszy św. inaugurującej 
pontyfikat. Byliśmy na Pla-
cu św. Piotra około godzi-
ny 9.00 rano. Ojciec Święty 
przejeżdżał niedaleko nas, 
dzięki temu mogliśmy z bli-
ska widzieć nowego papie-
ża. W zajmowanym przez 
nas sektorze obecnych było wielu Argen-
tyńczyków, którzy żywo reagowali na osobę 
papieża. Wśród tłumu dostrzegłem także 
mundury wojskowe, między innymi naszych 
sąsiadów – Litwinów. Trzeba podkreślić, że 
delegacja Polska rozpoznawana była dzięki 
Lechowi Wałęsie, z którym wiele osób usta-
wiało się do pamiątkowej fotografii. Homilia 
papieska była przedmiotem dyskusji posłów 
i senatorów członków naszej delegacji. Na-
szych parlamentarzystów interesowały sło-
wa Franciszka dotyczące spraw społecznych, 
będące niejako programem rozpoczynają-
cego się pontyfikatu. Kwestia walki z gło-
dem, bezrobociem i różnymi formami ubó-
stwa oraz rozwarstwienia społecznego były

omawiane przez członków delegacji. Mieli-
śmy na to czas, bowiem prezydent z małżon-
ką udali się na spotkanie z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, a my wróciliśmy do polskiej 
ambasady.
– Niewątpliwie braliśmy udział w wydarze-
niu wyjątkowym, w skali całego świata.
W tak ważnym momencie nie mogło zabrak-
nąć Polaków, wśród 130 delegacji z całego 
świata. Teraz czekamy na odzew na zapro-
szenie jakie wystosował w imieniu naszego 
kraju prezydent. Czekamy i modlimy się, z na-
dzieją, że Franciszek odwiedzi Ojczyznę jed-
nego ze swoich poprzedników – powiedział
ks. Krzysztof Kacorzyk.

Notował Krzysztof Stępkowski

i lll

Czekamy na Ojca Świętego Franciszka w Polsce!Czekamy na Ojca Świętego Franciszka w Polsce!
W uroczystej inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka wzięła 
udział polska delegacja z prezydentem Bronisławem Komorowskim
i jego małżonką. Do Watykanu udał się również marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, były prezydent Lech Wałęsa, reprezentujący Kan-
celarię Premiera minister Jacek Cichocki, parlamentarzyści oraz sze-
ściu przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski: abp Stanisław Bu-
dzik, abp Wacław Depo, bp Włodzimierz Juszczak, bp Grzegorz Kaszak,
bp Artur Miziński i bp Wojciech Polak W delegacji uczestniczył także 
ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kapelan przy Urzędzie Prezydenta RP.

W przeddzień inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka   
zaprezentowany został jego herb, którego forma nawiązuje do 
zmian wprowadzonych przez Benedykta XVI. Tradycyjnie wieńczą-
ca herb tiara zastąpiona została przez biskupią mitrę. W odróżnie-
niu od herbu papieża Benedykta XVI na herbie papieża Franciszka 
brak jest paliusza. Nowość stanowi umieszczenie na herbie dewizy 
Ojca Świętego: Miserando atque eligendo.
Herb papieski składa się z tarczy herbowej, dwóch kluczy św. Pio-
tra, oraz mitry biskupiej umieszczonej nad tarczą. Mitra wyróżnia 
się trzema poziomymi paskami koloru złotego, nawiązując tym 
samym do wyglądu papieskiej tiary. Papieska tarcza herbowa jest 
koloru niebieskiego.
Na górze umieszczono symbol zakonu, z którego pochodzi papież 
Franciszek – Towarzystwa Jezusowego. Na tle jaśniejącego słońca 
widnieją litery IHS, czyli monogram Chrystusa. Nad literą H wznosi 
się krzyż, poniżej niej trzy czarne gwoździe; nawiązanie do gwoź-
dzi, którymi Chrystus został przybity do krzyża. Na dole znajduje się 
gwiazda i kwiat nardu. Gwiazda, według starożytnej tradycji he-
raldycznej, symbolizuje Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i Kościoła, 
podczas gdy kwiat nardu wskazuje św. Józefa, patrona Kościoła po-
wszechnego. W tradycji ikonograficznej krajów języka hiszpańskiego 
św. Józef jest przedstawiany z gałązką nardu w ręku. Jak podkreślił 
ks. Federico Lombardi, Ojciec Święty chce pokazać w ten sposób 

swoje przywiązanie do ro-
dziców Jezusa.
Papież Franciszek zacho-
wał swoją dewizę biskupią: 
Miserando atque eligendo 
(Umiłowawszy wybrał), któ-
ra pochodzi z homilii św. 
Bedy Czcigodnego (672-735)
o powołaniu celnika Mate-
usza. Zdaniem watykanis-
tów homilia ta jest hołdem 
dla Bożego miłosierdzia, czy-
tana jest w Liturgii Godzin
w święto św. Mateusza. Ma ona szczególne znacznie w życiu ducho-
wym obecnego następcy św. Piotra. W święto św. Mateusza młody, 
siedemnastoletni, Jorge Mario Bergoglio, doświadczył w szcze-
gólny sposób miłującej obecności Boga. Po spowiedzi odczuł, że do-
tknięte zostało jego serce i doświadczył zstąpienia Bożego miłosier-
dzia, które wzywało go do podjęcia życia zakonnego na wzór św. 
Ignacego Loyoli. Kiedy został biskupem postanowił, że słowa św. 
Bedy staną się jego zawołaniem biskupim, a jako papież Franciszek 
zechciał umieścić je jako swoje motto.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Herb pełen symbolikiHerb pełen symboliki
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17 marca (niedziela) 
Msza św. celebrowana przez papieża Fran-
ciszka w kościele św. Anny, który jest ko-
ściołem parafialnym mieszkańców Państwa 
Watykańskiego. Po jej zakończeniu Papież 
wyszedł przed kościół, witał się i rozmawiał 
z uczestnikami Eucharystii. 
Południe, Plac św. Piotra, modlitwa Anioł 
Pański. Rozważanie papieskie – żarliwe we-
zwanie do głoszenia orędzia o Bożym miło-
sierdziu: „On nigdy nie przestaje przebaczać, 
ale my czasem przestajemy prosić o przeba-
czenie. Nigdy nie przestawajmy, nigdy! On 
jest kochającym Ojcem, który zawsze prze-
bacza, który ma miłosierne serce wobec każ-
dego z nas”.

18 marca (poniedziałek)
Ojciec Święty przyjął na audiencji Sekretarza 
Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Ber-
tone oraz na prywatnej audiencji prezydent 
Argentyny Cristine Fernández de Kirchner.

19 marca (wtorek),
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
Inauguracja pontyfi katu
Przed godziną 9.00 Ojciec Święty przybył na 
Plac św. Piotra, witany entuzjastycznie przez 
ok. 200 tys. wiernych z całego świata. W ot-
wartym samochodzie objeżdżał sektory. 
Następnie modlił się w Bazylice św. Piotra 
z 10 patriarchami i arcybiskupami większy-
mi katolickich Kościołów wschodnich na 
znak jedności Kościoła Wschodu i Zachodu. 
Otrzymał paliusz i Pierścień Rybaka, insygnia 
władzy papieskiej. Na Placu św. Piotra sze-
ściu kardynałów, w imieniu Kolegium Kardy-
nalskiego, oddało hołd nowemu Papieżowi. 
Mszę św. koncelebrowało z Papieżem 180 
kardynałów i biskupów. (Tekst homilii dru-
kujemy w niniejszym numerze). Wezwania 
modlitwy wiernych odmówiono w pięciu 
językach: rosyjskim, francuskim, arabskim, 
swahili, chińskim. Papież wymienił uściski na 
znak pokoju z patriarchą Konstantynopola 
Barłomiejem I oraz katolikosem Ormiańskie-
go Kościoła Apostolskiego, Gareginem II.
W inauguracji pontyfikatu uczestniczyli przed-
stawiciele 132 państw, wśród nich 6 monar-
chów, 31 głowy państw (w tym prezydent 
Bronisław Komorowski), 3 następców tronu, 
11 szefów rządów i wiceprezydent USA. Po 
Mszy św., w Bazylice św. Piotra, przed głów-
nym ołtarzem, Papież spotkał się z szefami 
państw i rządów oraz rodzin królewskich
i organizacji międzynarodowych. 

 Oprac. Jędrzej Łukawy

28 lutego 2013, godz. 20.00.
Swą posługę 264 następcy św. Piotra Apo-
stoła zakończył Ojciec Święty Benedykt XVI. 

12 marca (wtorek),
rozpoczęcie konklawe 
Bazylika św. Piotra, godz. 12.00. Msza św. 
w intencji konklawe koncelebrowana przez 
115 kardynałów-elektorów, a także wielu
z tych, którzy ukończyli 80. rok życia.
Godz. 16.30. Kardynałowie-elektorzy ze śpie-
wem Litanii do Wszystkich Świętych przeszli 
z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej. 
Po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego 
i złożeniu przez każdego z elektorów przy-
sięgi na Ewangelię o dotrzymaniu tajemnicy 
konklawe, ceremoniarz papieski wydał po-
lecenie: Extra omnes: wszyscy niepowołani 
opuścili kaplicę. O godz. 17.53 zamknęły się 
prowadzące do niej drzwi. Po wysłuchaniu 
medytacji głoszonej przez 87-letniego kard. 
Prospera Grecha z Malty i odśpiewaniu nie-
szporów, rozpoczęło się głosowanie. 
Godz. 19.42 – czarny dym. 

13 marca (środa),
drugi dzień konklawe
Druga sesja (dwa głosowania); godz. 11.40 
– czarny dym. 
Trzecia sesja (dwa głosowania); godz. 19.06 
– biały dym. Entuzjazm tłumu zgromadzone-
go na Placu św. Piotra. Po godz. 20.00 kar-
dynał protodiakon Jean-Louis Tauran wypo-
wiada tradycyjną łacińską formułę: Habemus 
Papam.... 265 następcą św. Piotra Apostoła 
został wybrany kardynał Jorge Mario Bergo-
glio, który przybrał imię Franciszek. Chwila 
konsternacji, wybuch radości i entuzjazmu. 
W świat biegną pierwsze informacje o no-
wym Ojcu Świętym: jest Argentyńczykiem, 
arcybiskupem Buenos Aires, członkiem To-
warzystwa Jezusowego, ma 76 lat. 
Ojciec Święty Franciszek w asyście ceremonia-
rzy i kardynałów wychodzi na balkon Bazyliki. 
Wygłasza pierwsze improwizowane przemó-
wienie. „Od pierwszej chwili, kiedy pojawił się 
przed ludem Bożym, dał w widzialny sposób 
świadectwo swej prostoty, pokory, doświadcze-
nia duszpasterskiego i duchowej głębi” (słowa 
generała zakonu jezuitów ks. Adolfo Nicols).
Do Domu Świętej Marty, miejsca zamieszka-
nia elektorów, papież powrócił busem wraz 
z innymi kardynałami. Podczas kolacji zwró-
cił się do kardynałów-elektorów „Niech Bóg 
wam wybaczy to, co mi uczyniliście”. Popro-
sił też, by nie nazywać go Franciszkiem I, ale 
po prostu Franciszkiem.

14 marca (czwartek)
Rano, kilka minut po godzinie ósmej, papież 
wyjechał z Watykanu, nawiedził Bazylikę San-
ta Maria Maggiore, modlił się przed łaskami 
słynącym obrazem Salus Populi Romani – 
Matki Bożej patronki Rzymu, a także w znaj-
dującej się obok kaplicy, gdzie swą pierwszą 

Ojciec Święty FranciszekOjciec Święty Franciszek
– kronika pierwszych dni (13 -19 marca)– kronika pierwszych dni (13 -19 marca)

Mszę św. odprawił założyciel jezuitów, św. 
Ignacy Loyola. W drodze powrotnej udał się 
do Międzynarodowego Domu im. Pawła VI, 
gdzie mieszkał od czasu przybycia na konkla-
we; zabrał swoje rzeczy, zapłacił rachunek za 
wynajmowany pokój.
O godz. 17.00 w Kaplicy Sykstyńskiej Ojciec 
Święty przewodniczył Mszy św. koncelebro-
wanej przez wszystkich kardynałów-elektorów 
odprawionej w intencji Kościoła. Nie z tronu, 
tylko zza stojącej obok ołtarza ambony wygło-
sił krótką, zaledwie ośmiominutową homilię, 
w której w zwięzły sposób zarysował swoją 
wizję Kościoła: „Gdy budujemy bez krzyża, 
wyznajemy Chrystusa bez krzyża – nie jeste-
śmy jego uczniami. Jesteśmy ludźmi świata 
– biskupami, kapłanami, papieżami...”. Po 
odprawieniu Eucharystii Ojciec Święty udał 
się do papieskich apartamentów w Pałacu 
Apostolskim i otworzył drzwi zapieczętowa-
ne przez kardynała-kamerlinga w pierwszym 
dniu sede vacante.
 
15 marca (piątek)
Przed południem w Sali Klementyńskiej Pała-
cu Apostolskiego odbyło się spotkanie Ojca 
Świętego z 114 kardynałami elektorami,
a także tymi, którzy z powodu sędziwego 
wieku nie uczestniczyli w konklawe.
Ojciec Święty tego dnia zadebiutował na 
Twiterze: „Drodzy przyjaciele, z serca wam 
dziękuję i proszę, abyście nadal modlili się za 
mnie. Papież Franciszek”.
Niespodziewanie opuścił Watykan i odwiedził 
w klinice Piusa XI swego przyjaciela, 90-let-
niego kardynała argentyńskiego Jorge Meja, 
który przeszedł zawał serca. Pobłogosławił 
chorych, lekarzy, personel szpitalny. Wieczo-
rem udał się do groty Matki Bożej z Lourdes
w Ogrodach Watykańskich, gdzie się modlił.

16 marca (sobota)
W auli Pawła VI spotkanie z dziennikarzami 
z 91 krajów. Papież wyraził im wdzięczność 
za obsługę ostatnich wydarzeń. Wyjaśnił dla-
czego wybrał imię Franciszek: „Franciszek to 
człowiek pokoju. I tak przyszło to imię, tak
z serca: Franciszek z Asyżu. Człowiek ubó-
stwa, człowiek pokoju, człowiek, który kocha
i troszczy się o stworzenie, a my teraz wszak nie 
mamy najlepszych relacji ze stworzeniem”.
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To pierwsza scena włoskiego filmu z 2001 r. 
„Św. Franciszek” w reżyserii Michele Soavi 
(można obejrzeć na kanale You tube – pole-
cam ten piękny film!). Oczywiście nie wiemy, 
czy wydarzyła się naprawdę. Nie to jest jed-
nak najistotniejsze. Najważniejsze, że scena 
ta w piękny, bo prawdziwy sposób oddaje 
najgłębszy sens Ewangelii i rolę wybrańców 
Bożych czyli świętych, którzy ratują świat 
przed nim samym. 
Gdy św. Franciszek po swoim nawróceniu 
modlił się w małym zrujnowanym kościółku 
San Damiano, usłyszał polecenie Chrystusa
z Krzyża: idź i odbuduj mój Kościół. Zrozumiał 
to polecenie dosłownie, ale Bóg powierza 
tym najmniejszym, słabeuszom misje, które 
zawsze przekraczają ich ludzkie siły. Ten bo-
sonogi obdartus, wydziedziczony publicznie 
przez ojca w obecności lokalnego biskupa, 
dostał zadanie na miarę… Zleceniodaw-
cy. Tylko ten, co nie ma nic… ma wszystko
u Boga. – Będę bogaty wszystkim, co stracę 
– mówił św. Franciszek. I to jest logika para-
doksu czyli prawdy Ewangelii. Ten kto ją gło-
si, a co gorsza nią żyje, natychmiast zostaje 
uznany przez świat… za „nawiedzonego”. 
Tak bardzo ta logika uwiera świat, goniący
w przeciwną stronę – za wygodą, dostatkiem 
i przyjemnością. Gadżecik do gadżecika nie 
sumuje się w trwałe szczęście tylko w pustkę. 
Doświadczył tego również bogaty młodzian 
Franciszek, który żył od imprezy do imprezy, 
czyli od uczty do uczty, od polowanka do po-

dobrze wiedział, że dobroć chodzi w koronie 
cierniowej. I dlatego wciąż fascynuje, wciąż 
pociąga i… niepokoi sumienia. Tak jak Ewan-
gelia zrealizowana w życiu spełnionym czyli 
świętym.
Gdy Franciszek udaje się do papieża Inno-
centego III, aby przedstawić mu bogactwo 
ducha w służbie ubogim, papież schodzi
z tronu i klęka przed biedaczyną z Asyżu. 
Następuje poruszające wyznanie papieża:
– Franciszku, chciałem reformować Kościół, 
ale widziałem, jak kwitły herezje. Chciałem 
być święty, ale odkryłem, że jestem pełen sła-
bości. Ile razy modliłem się do Pana, by zesłał 
mi kogoś, kto wskaże drogę. Wczoraj w nocy 
miałem sen: kolumny tego Kościoła chwiały 
się, bazylika była bliska zawalenia. I nagle
w głębi kolumnady ukazał się człowiek. 
Oparł swoje wątłe ramiona o ściany i pod-
trzymał je. To byłeś Ty, Franciszku… .
Gdy nadchodziła śmierć, Franciszek, obda-
rzony stygmatami, kazał położyć sobie pod 
głową kamień i rozkrzyżował ręce na ziemi. 
Chciał we wszystkim upodobnić się do swo-
jej największej Miłości – Chrystusa Ukrzyżo-
wanego.
Pan Bóg w swoim niezgłębionym miło-
sierdziu posyłał i posyła mocarzy ducha, 
którzy podtrzymują Jego Kościół. Takich, 
jak św. Franciszek, były utracjusz, zabijaka, 
którego Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał 
„Ikoną Chrystusa Ukrzyżowanego”. Do koń-
ca pragnął naśladować swojego Mistrza.
W momencie śmierci, obdarzony stygmata-
mi, kazał położyć sobie pod głową kamień
i rozkrzyżował ręce na ziemi. Jego życie uka-
zuje, że świętego można poznać nie zawsze 
po tym, jak zaczyna, ale na pewno po tym 
jak kończy swoje życie. Z psalmem na ustach: 
„Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę 
naszą Śmierć cielesną, przed którą nikt z ży-
jących ujść nie może: biada umierającym
w grzechu ciężkim; błogosławieni, których 
zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę, 
śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody” 
(fragment „Pieśni Słonecznej”) 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

lowanka. High life wszystkich epok 
tylko zmienia dekoracje i gadżeci-
ki, a nie styl i cel życia. Jego serca 
spustoszonego nadmiarem bogac-
twa i przyjemności nie zdołały też 
nasycić rycerskie przygody. Udział
w wojnie między Asyżem i Perugią 
w 1202 r. zakończył się dla Fran-
ciszka doświadczeniem rocznego 
więzienia i choroby. Szlachetne in-
tencje walki o wolność po stronie 
biednych zamieniły się w rozczarowanie. 
Doszło do krwawej bitwy na wzgórzu Col-
lestrada koło Treve. Wojska asyskie wpadły
zasadzkę i poniosły klęskę. Konfrontacja 
idealistycznych wyobrażeń wrażliwego mło-
dzieńca z prawdą o wojnie, która niesie 
śmierć i zniszczenie, skończyła się… odkry-
ciem prawdy Chrystusa. W więziennej opresji 
Franciszek dostąpił łaski nawrócenia. Zrozu-
miał, że najskuteczniejszą formą reformowa-
nia świata zewnętrznego jest… przemiana 
wewnętrzna reformatora. I tak zaczyna się 
droga Franciszka na wyżyny świętości, która 
promieniując światłem Chrystusa, rozświetla 
inne dusze pogrążone w ciemnościach. Za 
Franciszkiem poszli jego dotychczasowi to-
warzysze zabaw.
Rozpoczyna swą nową drogę od całkowi-
tego ogołocenia. U stóp ojca składa ostatni 
przyodziewek, swoje życie powierzając bez-
warunkowo dobroci Ojca Niebieskiego. To 
całkowite wyrzeczenie się przywiązania do 

dóbr tego świata sprawia, 
że oczy jego duszy dostrze-
gają to, co najważniejsze.
W filmie o św. Franciszku jest 
taki piękny dialog ze spotka-
nym w więzieniu pierwszym 
duchowym przewodnikiem, 
Leonem. – Kochaj wszyst-
ko, na czym spocznie twój 
wzrok, radzi Franciszkowi. – 
A jeśli to będzie nieczyste? – 
ma wątpliwości nowonaw-
rócony. – Najważniejsze, 
żeby twoje spojrzenie było 
czyste – słyszy początkujący 
święty.
I to cała recepta na świętość 
według Ewangelii praktyko-
wanej przez św. Franciszka. 
Dzisiejsi sceptycy – natych-
miast zakrzykną: nieżyciowe, 
niepraktyczne, nierealne. To 
jakiś radykalny fundamen-
talizm. Oczywiście. I właśnie 
tak żył św. Franciszek, któ-
ry nie bał się dobroci, choć 

Kilkuletni Franciszek, syn bogatego kupca z Asyżu, wisi do góry nogami 
na trzepaku i z tej perspektywy „na opak” ogląda świat. Obok stoi mała 
Klara, z równie bogatej szlacheckiej rodziny, i przygląda się akrobacjom 
swojego kolegi. – Zdradzę ci sekret, mówi Franciszek do Klary. – To Niebo 
podtrzymuje świat. 

Św. Franciszek (1181–1226)Św. Franciszek (1181–1226)

Boży szaleniec łamie schematy

Figura św. Franciszka znajdująca sięFigura św. Franciszka znajdująca się
na terenie pustelni Carceri, w którejna terenie pustelni Carceri, w której
często zatrzymywał się Świętyczęsto zatrzymywał się Święty

Habit św. Franciszka uszyty przez św. KlaręHabit św. Franciszka uszyty przez św. Klarę
można oglądać w muzeum znajdującym sięmożna oglądać w muzeum znajdującym się
w Bazylice św. Klary w Asyżuw Bazylice św. Klary w Asyżu
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KAI: To drugie konklawe Księdza Kardynała. 
Jakie wrażenia, różniło się ono w swej dra-
maturgii od poprzedniego?

Kard. Zenon Grocholewski: Jestem dum-
ny z uczestnictwa w konklawe, gdyż są to 
wybory, które nie przypominają żadnych in-
nych. Spójrzmy: media wskazywały na tylu 
różnych kandydatów, przewidywały jakąś 
absurdalną walkę między frakcjami: postę-
pową i konserwatywną. Taki podział, jesz-
cze raz powtórzę, jest absurdalny. Ładnie to 
powiedział Ojciec Święty podczas spotkania
z kardynałami, gdyż najbardziej dzieli Kościół 
Duch Święty, bo obdarza ludzi różnymi dara-
mi, a z drugiej strony jest sprawcą harmonii 
pozwalającej, aby wszystkie dary współpra-
cowały w Kościele. Oczywiście mamy różne 
opinie, ale to nie ma nic wspólnego z wal-
ką. Konklawe nie przypomina normalnych 
wyborów, gdyż nikt się nie chwali tym, co 
potrafi zrobić, nikt nie podaje swojego pro-
gramu, nikt nie dyskredytował konkurenta, 
nie było też nikogo, kto by za kimś lub prze-
ciwko komuś przemawiał. Konklawe odbyło 
się wyłącznie w atmosferze modlitwy.

KAI: Zamiast mówić o wyborach, chyba 
lepiej wskazywać na pewną formę litur-
gii Konklawe...
– Jest to w pewnym sensie paraliturgia. Prze-
wodnikiem był dla nas „Ordo Rituum Conc-
lavis”, czyli obrzęd, jak to ma miejsce przy 
sakramentach np. chrztu, czy małżeństwa. 
Najpiękniejsze jest samo głosowanie. Było 
to dla mnie ogromne przeżycie, zarówno 
podczas konklawe przed ośmiu laty, jak i te-
raz. Każdy z nas brał kartkę z nazwiskiem swo-
jego kandydata, podchodził pod wielki fresk 
Sądu Ostatecznego Michała Anioła i trzy-
mając w ręku kartkę przysięgał: „Powołu-
ję na świadka Chrystusa Pana, który mnie 
osądzi, że mój głos jest dany na tego, który 
– według woli Bożej – powinien być, moim 
zdaniem, wybrany”. W tym momencie bar-
dzo mocno angażujemy swoje sumienie. 
Gdyby ktoś był w tym wyborze nieuczciwy, 
to przekreślałby sam siebie wobec Chrystu-
sa i Kościoła. Po głosowaniach śpiewaliśmy
„Te Deum”, dziękując Bogu.

KAI: No to wystawiliście watykanistów
i dziennikarzy do wiatru...
– Opinie dziennikarzy nie miały dla mnie 
żadnego znaczenia. Jedynie ważne było dla 

że połowa z nas jest w podeszłym wieku, że 
starość jest okresem mądrości życia, że sta-
rzy ludzie obdarzeni są mądrością, bo prze-
szli w życiu długą drogę, jak starzec Syme-
on, jak stara Anna w świątyni. Dlatego my, 
ludzie w podeszłym wieku, musimy pomóc 
młodym ludziom odnaleźć Chrystusa. Papież 
Franciszek ujmuje nas prostotą i tak powin-
no być, gdyż zbytnio przyzwyczailiśmy się do 
intelektualizacji naszej wiary. Przecież Chry-
stus nie wybrał na apostołów faryzeuszów 
uczonych w Piśmie, lecz prostych rybaków. 
To oni podbili świat. Współczesne media na 
pewno wyśmiałyby Piotra.

KAI: Przed jakimi największymi wyzwa-
niami staje teraz papież Franciszek?
– Największym problemem dzisiejszego świata 
jest relatywizm, brak odniesienia do prawdy. 
Benedykt XVI mówił nawet o dyktaturze rela-
tywizmu, kiedy twierdzi się, że nie ma prawdy 
obiektywnej odnośnie do fundamentalnych 
pytań o sens życia oraz norm moralnych. 
Jeśli nie ma takiego fundamentu prawdy, to 
wszystko runie. A kolejne pytanie przed jakim 
stanie papież dotyczy tego, jak mamy wycho-
wywać nowe pokolenia, gdy nie ma żadnych 
zasad obiektywnych, których przecież nie 
wymyślamy. Powiedzmy sobie szczerze, za 
Stalinem głosowało 99,9 proc., za Hitlerem 
również całe rzesze. Większość demokratycz-
na nie może stanowić zatem kryterium praw-
dy. Musimy szukać prawdy obiektywnej. Nie 
tylko papieże, ale też filozofowie, agnostycy 
i niekatolicy widzą, że bez kryterium prawdy 
świat jest zdolny do wszystkiego, także do 
zbrodni. Człowiek dziś wymyśla sobie, kiedy 
zaczyna się życie: po trzech miesiącach moż-
na dokonać aborcji. A czemu nie po sześciu, 
po dziewięciu? Czemu nie po urodzeniu?
I jaka jest racja zabijania? Bo ktoś jest nie-
potrzebny? Można się posunąć dalej i żądać 
zabijania dzieci chorych, niepełnosprawnych 
umysłowo. Dla papieży, którzy walczą o ży-
cie, o zasady poszanowania życia od poczęcia 
aż do śmieci, to rzecz fundamentalna. A więc 
najważniejsze kwestie, przed którymi staje 
nowy papież, to prawda i obrona życia oraz 
ludzkiej godności.

Rozmawiali
ks. Przemysław Śliwiński

i Krzysztof Tomasik

mnie to, że głosuję wobec Chrystusa na naj-
bardziej odpowiedniego kardynała. Naszymi 
sprzymierzeńcami nie byli dziennikarze, lecz 
wszyscy, którzy się modlili za nas i nasz wy-
bór. Nigdy nie było jeszcze takiej mobilizacji 
modlitwy jak podczas tego konklawe. Nie 
było przecież wcześniej takiej inicjatywy jak 
„adopcja kardynałów”, która skupiła ponad 
pół miliona wiernych. A ile ludzi modliło 
się w naszej intencji w kościołach na całym 
świecie!
Zwróćmy uwagę na kolejny aspekt konkla-
we. Papież wychodzi po raz pierwszy do 
loggi Bazyliki św. Piotra, ludzie wiwatują
i klaszczą. Powstaje pytanie, czy to dlatego, 
że wygrał kandydat ich partii. Nie oni go
w ogóle nie znali. Klaskali i cieszyli się, bo 
został wybrany namiestnik Chrystusa. Dlate-
go, gdy papież poprosił o ciszę i modlitwę 
– tak rzeczywiście się stało. Ludzie pokochali 
papieża, gdyż jest on następcą świętego Pio-
tra. My katolicy wiemy, że mamy budować 
na Piotrze – opoce, a nie na piasku i tej opoki 
nie przemogą żadne siły ciemności. Dlatego 
też podczas każdej Mszy św. modlimy się za 
papieża. Papiestwa nie można postrzegać
w kategoriach polityki i walki, gdyż jest to 
nieporozumienie. W ten sposób nigdy nie 
zrozumiemy Kościoła, mimo jego słabości.

KAI: W przypadku papieża Franciszka 
wiele rzeczy stało się po raz pierwszy: 
papież spoza Europy, z Argentyny i Ame-
ryki Łacińskiej. Jakie znaczenie ma to dla 
obydwu kontynentów?
– W Ameryce Łacińskiej mamy Kościół żywy. 
Mamy tam szkoły i uniwersytety katolickie,
w tym największy w Brazylii, w Belo Hori-
zonte, z prawie 70 tys. studentów. Bardzo 
dobrze, że z tego kontynentu pochodzi pa-
pież, gdyż tamtejszemu Kościołowi doda 
odwagi i go jeszcze bardziej zdynamizuje. 
Ponadto wybór kard. Bergoglio jeszcze raz 
jest dowodem na powszechność Kościoła: 
nie dominuje w nim ani Azja, ani Europa, 
ani inny kontynent. Dobrze, że papież jest
z innej części świata. Nie możemy się kon-
centrować na Europie. Dla nas ten pontyfikat 
będzie też miał znaczenie, gdyż papież przy-
nosi nam coś ze specyfiki tamtych krajów. 
Przede wszystkim prostotę. Zobaczmy jak 
jego kazania od razu zachwyciły wszystkich. 
Tak było podczas przemówienia do kardyna-
łów, gdzie Ojciec Święty momentami impro-
wizował. Ujęły mnie jego słowa, gdy mówił, 

Papież FranciszekPapież Franciszek
już podbił świat już podbił świat 
„Myślę, że papież Franciszek w swojej prostocie pomoże ludziom dążyć do 
świętości” – powiedział w wywiadzie dla KAI kard. Zenon Grocholewski. Do-
tychczasowy prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej po raz drugi uczest-
niczył w konklawe. Jego przebieg i perspektywy nowego pontyfikatu to temat 
rozmowy z polskim purpuratem kurialnym, którą przeprowadzili ks. Przemy-
sław Śliwiński i Krzysztof Tomasik. Poniżej prezentujemy fragmenty wywiadu 
udzielonego KAI.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



8

Krzysztof Tomasik: Kard. Jorge Mario 
Bergolio, jezuita, papieżem. To powód do 
radości dla Towarzystwa Jezusowego, czy 
„koniec świata”?

Ks. Andrzej Koprowski: Przede wszystkim 
Kolegium Kardynalskie znalazło najlepszego 
kandydata, który odpowiada obecnej sytu-
acji Kościoła. Wśród nas jezuitów zapano-
wało wielkie zaskoczenie. Przypomnijmy, że 
struktura i duchowość Towarzystwa Jezuso-
wego opiera się na służbie papieżowi i Ko-
ściołowi powszechnemu. Przy okazji czwar-
tego ślubu przyrzekamy robić wszystko co 
możliwe, aby nie dać się ‘zdybać` na jakieś 
urzędy kościelne i bronić się przed tym. Teraz 
jeden z jezuitów zostaje papieżem i musimy 
poddać to refleksji.

KT: Patrząc na różne wydarzenia kieru-
je się Ksiądz zasadą, co Bóg chce nam 
przez nie powiedzieć. Co nam przez 
wybór kard. Bergolio chciał powiedzieć 
Pan Bóg?
– Co chciał powiedzieć, to jeszcze nie wiem, 
musimy poczekać. Jak na razie wygłosił tylko 
jedną homilię podczas Mszy św. z kardynała-
mi w Kaplicy Sykstyńskiej. Trwała ona sześć 
minut i była niezwykle konkretna i klarow-
na. Trzy hasła: podążać, budować, wyzna-
wać w Jezusie Chrystusie. Podążać, czyli być 
w drodze. Nie możemy stać, gdyż bezruch 
jest także oznaką rozkładu. Papież Franci-
szek mówił o tworzeniu Kościoła z kamieni 
ożywionych duchem, potrzebie świadectwa 
oraz głoszeniu Jezusa Chrystusa ukrzyżowa-
nego. Bez tych trzech wskazań Kościół może 
łatwo zamienić się na przykład w organiza-
cję charytatywną. Na homilię programową 
musimy poczekać do inauguracji pontyfikatu
19 kwietnia. Z drugiej strony wiele już mówią 
o nim jego pierwsze gesty i styl zachowania 
się. Zaskoczył dziennikarzy, gdy wcześnie 
rano w pierwszym dniu po wyborze udał się 
do Bazyliki Santa Maria Maggiore, ku zasko-
czeniu wszystkich. Pojechał tam bez żadnej 
świty i nie w papamobile tylko zwyczajnym 
samochodem watykańskim. Gdy wracał z ba-
zyliki pojechał do Casa dell clero, w której 
mieszkał od 15 dni, wziął swoje dwie walizki 

– Pozytywne emocje są dobre. Lepiej, gdy są 
życzliwe niż negatywne. Mnie jednak inte-
resuje to, w jakiej mierze polskie społeczeń-
stwo i katolicy w naszym kraju będą zdolni 
wejść w głąb tego, co zaproponuje i przeka-
że nam papież Franciszek. Zresztą problem 
ten dotyczy cały czas pontyfikatu Jana Pawła 
II i Benedykta XVI. Wiemy, że jako Słowianie 
reagujemy zazwyczaj emocjami i może zbyt 
mało refleksją i wcielaniem w życie dobrych 
idei. Jako Polacy jesteśmy teraz bardzo po-
dzieleni i nie potrafimy znaleźć platformy 
porozumienia, szacunku, zrozumienia jed-
ni drugich, relacji opartych o Ewangelię.
W kontekście papieskiego nauczanie musi-
my patrzeć, co możemy zrobić, aby pomóc 
konkretnym ludziom, środowiskom i całemu 
społeczeństwu w Polsce. Musimy wejść na 
głębszy grunt refleksji nad sobą. Chciałbym 
nawiązać do herbu biskupiego kard. Bergo-
lio i jego zawołania biskupiego: „Miserando 
adque eligendo” – „Z miłosierdziem i wybra-
niem”. Nawiązuje ono do spotkania Jezusa 
z celnikiem Mateuszem. Słowa te dotyczą 
świata i całego Kościoła, a także fundamen-
talnych spraw, które poruszył Jan Paweł II 
zostawiając nam orędzie o miłosierdziu:
w encyklice „Dives in misericordia”, kanoni-
zacji siostry Faustyny i sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Kult miłosier-
dzia nie może być traktowany tylko jako płyt-
ka dewocja, ale miłosierdzie musi być naszą 
postawą chrześcijańską. Nawiązuje ona do 
postawy syna marnotrawnego, który zawsze 
wraca do swego niezmiernie szczęśliwego 
ojca, który się cieszy, że została uratowana 
jego godność.

Papież Franciszek również odpowie na 
obecną sytuację świata w duchu mi-
łosierdzia, jak wskazuje jego biskupie 
zawołanie?
– Sytuacja świata jest teraz niezwykle skom-
plikowana. Przede wszystkim rozbijana jest 
godność człowieka przez różne mechanizmy 
ekonomiczne i ideologiczne. Bez miłosierdzia 
tej sytuacji nie rozwiążemy. Dlatego tak waż-
ne będzie słuchanie tego, co będzie mówił 
papież Franciszek. Na pewno da sobie radę, 
choć oczywiście nie rozwiąże wszystkich pro-

z rzeczami i w recepcji zapłacił rachunek. To 
są może drobiazgi, ale jakże znaczące.

Kim był kard. Bergolio dla Argentyny
i tamtejszego Kościoła?
– W materiałach jakie mamy na jego temat 
w archiwach to miał on świetne wystąpienie 
na Synodzie Biskupów w 2001 r. Pokazał on 
tam rolę biskupa w kontekście współczesne-
go świata. Mówił o więzi biskupa z Jezusem, 
o jego służbie na rzecz Kościoła powszech-
nego i lokalnego, o roli biskupa w kontekście 
problemów świata i misji Kościoła w świecie. 
Równie dobre są jego wystąpienia w ramach 
posiedzeń episkopatu Argentyny, listy dusz-
pasterskie. Poprzez nie widać jak wnikliwie 
poprzez Ewangelię dostrzegał konkretne 
problemy życia społecznego, kryzys społe-
czeństwa nastawionego tylko na konsump-
cję, korupcję w elitach władzy, jej uleganie 
naciskom lobbingów, konieczność walki
z kartelami narkotykowymi i strukturami 
mafijnymi. Wskazywał na fatalne skutki jakie 
to przynosi, jak rozpadnie się więzi społecz-
nych i społeczeństwa obywatelskiego. Nie 
tylko krytykował, ale wskazywał na rolę jaką
w uzdrowieniu sytuacji mają odgrywać ka-
tolicy i Kościół. Poruszał sprawy związane
z edukacją, szacunkiem dla życia i wiele in-
nych palących problemów. Przez co często 
popadał w konflikty z władzą.

Także z obecną panią prezydent Cristi-
ny Kirchner, m.in. o legalizację związ-
ków homoseksualnych, która podobno 
przysłała dość chłodny w tonie tele-
gram gratulacyjny...
– Nie mnie oceniać temperaturę sympatii, 
lecz stwierdzam fakt, że list pani prezydent, 
który otrzymał papież Franciszek był w ser-
decznym i pozytywnym tonie. Ostatnio czy-
tałem tekst ciepłych życzeń z rabinatu rzym-
skiego. Jest to sygnał od głównego rabina 
Rzymu Riccardo Di Segni, że dobrze będą 
się rozwijały relacje Kościoła ze wspólnotą 
żydowską.

W Polsce wybór papieża Franciszka był 
zaskoczeniem i raczej spotkał się z życz-
liwą reakcją.

Oby Bóg go prowadziłOby Bóg go prowadził
i dawał potrzebne mu siłyi dawał potrzebne mu siły
Ks. Andrzej Koprowski SJ o bliskim człowiekowi
papieżu Franciszku

– Na pewno papież Franciszek nie zrobi wszystkiego czego ludzie ocze-
kują, ale będzie starał się jeszcze bardziej zmobilizować Kościół wraz
z dziedzictwem Jana Pawła II i Benedykta XVI do kolejnego kroku na 
drodze jego misji zbawienia w tak skomplikowanej sytuacji świata – 
uważa ks. Andrzej Koprowski SJ. Dyrektor programowy Radia Waty-
kańskiego w rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem (KAI) podkreśla, że 
nowy papież na pewno dobrze czuje realne problemy człowieka, gdyż 
nie jest teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem i jest bardzo 
wrażliwy na konkretne, życiowe problemy człowieka.
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blemów. W historii działa Bóg a Kościół nale-
ży do Niego. Papież Franciszek zaprezentuje 
syntezę duchowości Ignacjańskiej, wspartej 
Magisterium Kościoła i problemów, które 
przeżywa współczesna ludzkość. Potrzebu-
jemy ukształtowania człowieka i społeczeń-
stwa na nowo, aby przywrócić zaufanie po-
między ludźmi, myślenie wspólnotowe a nie 
indywidualistyczne. Indywidualizm prowa-
dzi do samotności i poczucia bezsensownej 
pustki. Na pewno papież Franciszek nie zrobi 
wszystkiego czego ludzie oczekują, ale bę-
dzie starał się jeszcze bardziej zmobilizować 
Kościół wraz z dziedzictwem Jana Pawła II
i Benedykta XVI do kolejnego kroku na dro-
dze jego misji zbawienia w tak skomplikowa-
nej sytuacji świata.

Wniesie swoje duszpasterskie doświad-
czenie bycia blisko człowieka i jego real-
nych problemów?
– Na pewno dobrze czuje realne problemy 
człowieka, gdyż nie jest teoretykiem, ale 
przede wszystkim praktykiem. Podkreśla to 
prasa argentyńska i nasi koledzy pochodzący 
z tego kraju: jest on bardzo wrażliwy na kon-
kretne, życiowe problemy człowieka. Świad-
czą o tym jego codzienne zachowania. Gdy 
ktokolwiek przychodził do niego do kurii to 
osobiście starał się go powitać. W Buenos 
Aires jego osobę rozpoznawano na ulicy 
dlatego choćby dlatego, że chodził osobiście 
na targ po zakupy dla miejscowego Caritasu
i korzystał z miejskiej komunikacji. Ponadto 
bardzo często gotował sam dla siebie. W tym
akurat czuję bliskość z nim, gdyż dla odprę-
żenia po pełnych napięcia godzinach pracy 
sam lubię sobie coś ugotować.

Znany jest także z oryginalnych inicja-
tyw ewangelizacyjnych...
– Mają one różne wymiary, począwszy od 
chodzenia od domu do domu i rozmowy
z ludźmi. Był bardzo ceniony w ramach prac 
Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Kara-

ibów (CELAM) za dzieło jakie wniósł po ze-
braniu tej organizacji w Aparecida w 2007 r. 
i wypracowaniu koncepcji Misji Kontynental-
nej oraz wprowadzeniu jej w życie. Obecnie 
świetnie ona funkcjonuje.

Jak wyjaśnić zarzuty jakie pojawiły się 
wobec ks. Bergolio, że w czasach pa-
nowania dyktatury wojskowych w Ar-
gentynie w latach 1976-1983 nie wie-
le zrobił m.in. dla swoich więzionych 
współbraci?
– Zarzuty wobec ks. Bergolio są od dawna 
znane. Trzeba na to spojrzeć w perspektywie 
skomplikowanej sytuacji jaka wówczas pa-
nowała w Argentynie, podobnej do naszej 
polskiej w czasach komunistycznych, szcze-
gólnie w czasie stanu wojennego. Stawia-
no w naszym kraju zarzuty różnym ludziom 
świeckim i duchownym zazwyczaj po czasie 
nie odnosząc się przy tym do panujących 
wówczas realiów. Przypomnijmy osoby kard. 
Stefana Wyszyńskiego, czy kard. Józefa Glem-
pa i zarzuty, że nie reagowali tak jak powinni, 
czy jak chcieliby tego inni. Zarzuty wobec ks. 
Bergolio dotyczą czasu, gdy nie był jeszcze 
biskupem a był przełożonym jezuitów w Ar-
gentynie i sytuacji dwóch księży, którzy zosta-
li porwani. Był oskarżany, że nie chronił ich 
należycie. Niestety oskarżając go nikt nie po-
wiedział, co zrobił konkretnie w tym kierunku
i czy mógłby zrobić więcej. Reagował tak jak 
mógł i uważał. Wróćmy znów do naszego 
doświadczenia związanego z kard. Glempem, 
który czynił sobie wyrzuty sumienia, że starał 
się a nie uchronił przed śmiercią ks. Jerzego 
Popiełuszki. Mamy wiele świadectw, że jako 
biskup ratował wiele osób. Oczywiście różne 
grupy ideologiczne i medialne łatwo oskarża-
ją go nie badając do końca faktów i nie biorąc 
pod uwagę rzeczywistej sytuacji jaka wtedy 
panowała w Argentynie. Ponadto kiedy został 
biskupem podobnie jak prymas Glemp wielo-
krotnie apelował o przebaczenie i narodowe 
pojednanie.

Uważany był za biskupa i kardynała 
„bez pompy”. Czy pozostanie też pa-
pieżem „bez pompy”?
– Chyba tak. Oby Bóg go prowadził i dawał 
potrzebne mu siły. Kościół jest skompliko-
waną strukturą i musi taki być, gdyż ina-
czej we współczesnym świecie nie dałoby 
się zrealizować zamierzonego przez Jezusa 
jego uniwersalnego wymiaru na wszystkich 
kontynentach. W pierwszym komentarzu 
po pojawieniu się białego dymu, a jeszcze 
przed pojawieniem się papieża Franciszka, 
daliśmy na naszych stronach internetowych 
przygotowany wcześniej tekst w różnych ję-
zykach oparty na Dziejach Apostolskich mó-
wiący o pierwszym synodzie jerozolimskim. 
Szymon Piotr mówi w nim o zamiarze Boga, 
aby wspólnota Ludu Bożego była otwarta 
na całą ludzkość. Kościół jest dla wszyst-
kich, gdyż Chrystus przyszedł do wszystkich, 
umarł i zmartwychwstał dla wszystkich. 
Drugi fragment pochodził z Ewangelii św. 
Łukasza, w którym Jezus mówi o swojej słu-
żebnej roli i wskazuje, że Kościół nie może 
być bez Piotra – skały, ale też i Piotr nie jest 
samotnym liderem, przywódcą na szczycie 
piramidy, lecz pierwszym wśród jedenastu, 
zwornikiem jedności ukierunkowującym 
wszystko ku Chrystusowi. Jest to istotne dla 
całego papiestwa. Papież Franciszek dobrze 
czuje te słowa. Gdy komentowaliśmy pierw-
szą homilię papieża to stwierdziliśmy, że 
mieliśmy dobrą intuicję, aby akurat umieścić 
na naszych stronach naszą galerię fotogra-
ficzną z komentarzami biblijnymi pt. „Droga 
Piotra”. To co nowy papież mówił w homilii 
było identyczne z jej tekstami.

Czego życzy współbrat zakonny papie-
żowi Franciszkowi?
– Życzę przede wszystkim łask i sił od Boga.
A także odporności w poruszaniu się po 
strukturze jaką jest Kościół, która jest niekie-
dy ciężka i oporna.

Rozmawiał Krzysztof Tomasik

W sobotę, 21 marca świat był świadkiem bezprecedensowego 
spotkania w dziejach Kościoła. W Pałacu Apostolskim w Castel 
Gandolfo doszło do rozmowy dwóch papieży: emerytowane-
go Ojca św. Benedykta XVI i papieża Franciszka. Śmigłowiec
z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował w Castel Gandolfo
o godz. 12.15. Papieżowi towarzyszyli abp Angelo Becciu, sub-
stytut w Sekretariacie Stanu,  ks. prał. Leonardo Sapienza, re-
gens Prefektury Domu Papieskiego, i ks. prał. Alfred Xuereb, 
pełniący obowiązki osobistego sekretarza. Na lądowisku dla 
śmigłowców powitał go jego poprzednik, Benedykt XVI. Foto-
grafowie zarejestrowali serdeczny uścisk Franciszka i Benedyk-
ta. Obecni byli także biskup Albano, Marcello Semeraro oraz 
dyrektor Willi Papieskich dr Saverio Petrillo. 
Następnie Ojciec Święty wraz ze swoim poprzednikiem wsie-
dli do samochodu. W Pałacu Apostolskim Ojciec Święty wraz 
ze swoim poprzednikiem udali się do kaplicy, gdzie w ołtarzu 
głównym umieszczona jest przez Piusa XI kopia obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Papież-senior zaproponował Francisz-
kowi miejsce honorowe. Ojciec Święty powiedział jednak „je-
steśmy braćmi” i ukląkł w tej samej ławce wraz ze swoim po-
przednikiem. Po chwili modlitwy obydwaj przeszli do biblioteki 

prywatnej, gdzie o około godz. 12.30 rozpoczęło się spotkanie 
w cztery oczy. Nie wiemy o czym rozmawiali. Rzecznik Stolicy 
Apostolskiej ks. Federico Lombardi powiedział dziennikarzom, 
że toczyła się ona „w klimacie serdeczności i zażyłości”. Papież 
Franciszek przekazał swemu poprzednikowi obraz Matki Bożej 
Pokory. Ponowił wobec swego poprzednika wyrazy wdzięczno-
ści, Benedykt XVI wyraził mu zaś hołd i zapewnił o swoim po-
słuszeństwie. 

Kes, na podst. informacji KAI

Spotkanie dwóch papieży
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Najważniejszym obrzędem  inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego 
Franciszka było  nałożenie paliusza i Pierścienia Rybaka. Ceremo-
nia ta odbyła się według nowych zasad obrzędów liturgicznych 
papieskich celebracji, zatwierdzonych przez Benedykta XVI. Na 
mocy tych  zmian  oddzielono sprawowanie Eucharystii od innych 
obrzędów. Dlatego nałożenie paliusza i Pierścienia Rybaka nowe-
mu papieżowi odbyło się nie w czasie mszy, jak miało to miejsce 
dotychczas, ale przed jej rozpoczęciem w Bazylice św. Piotra. Kar-
dynał protodiakon Jean-Louis Tauran, ten, który 13 marca ogłosił 
światu wiadomość o wyborze papieża, nałożył Franciszkowi pa-
liusz, a dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano  
Pierścień Rybaka.  

Od końca IV w. elementem stroju papieskie-
go jest paliusz, który symbolizuje najwyższą 
władzę sprawowaną przez niego w Kościele, 
znak pełnionego przez każdego z papieży 
zadania zleconego przez Jezusa: „Paś owce 
moje” (J 21, 17). Symbolizuje owcę, którą na 
ramionach nosił Jezus – Dobry Pasterz. Jest 
to szata liturgiczna w formie pasa wykona-
na z białej owczej wełny. To rodzaj naszyj-
nika o kształcie rombu, z dwoma końcami 
o długości ok. 30 cm, opadającymi na pier-
si i plecy, z naszytymi sześcioma krzyżami
z czarnego jedwabiu. Ojciec Święty Bene-
dykt XVI zaczął używać w liturgii paliusza 
zbliżonego formą do paliuszy wschodnich, 
dłuższego i szerszego od dotychczas używa-
nych, a od 2008 r. paliusza o kształcie okręgu
z dwoma czarnymi wypustkami, ozdo-
bionego sześcioma czerwonymi krzyżami 
greckimi. Taki paliusz został założony Ojcu 
Świętemu Franciszkowi. Jego nazwa wy-
wodzi się z wełnianego, lnianego płaszcza 
używanego przez greckich i rzymskich filo-
zofów, jego motyw wykorzystano w sztuce 
chrześcijańskiej dla ukazania Jezusa Chrystu-
sa, tego, który jest nauczycielem prawdziwej 
filozofii. O symbolice paliusza mówił Ojciec 
Święty Benedykt XVI w homilii wygłoszonej 
24 kwietnia 2005 r. podczas Mszy św. inau-
gurującej jego pontyfikat. „Ten bardzo stary 
znak, który biskup Rzymu nosi od IV wieku, 
może być uważany za obraz Chrystusowego 
jarzma, jakie biskup tego miasta, sługa sług 
bożych, bierze na swe ramiona. (...) Owcza 
wełna stara się ukazać zagubioną owieczkę, 
a również tę chorą i słabą, którą pasterz bie-
rze na swe ramiona i prowadzi do wód życia 
(...). My wszyscy, cała ludzkość, jest tą zagu-
bioną owcą, która nie odnajduje już drogi 
na pustyni. Nie godzi się z tym Boży Syn. On 
nie może porzucić ludzkości znajdującej się 
w tak mizernej sytuacji. Powstaje, opuszcza 
chwałę niebios, aby odnaleźć owce i iść za 
nią aż na krzyż. Bierze ją na swe ramiona, 
bierze nasze człowieczeństwo, bierze nas sa-
mych. On jest tym dobrym pasterzem, który 
daje swoje życie za owce”. 
Paliusz wykonywany jest z wełny owieczek 
błogosławionych każdego roku przez Ojca 
Świętego w dniu 21 stycznia, we wspomnie-
nie św. Agnieszki. 29 czerwca, w uroczystość 
świętych apostołów Piotra i Pawła, papież 

nakłada paliusz mianowa-
nym w ciągu roku metro-
politom; prawo jego no-
szenia przysługuje także 
patriarsze Jerozolimy ob-
rządku łacińskiego .Jest to znak ich łączności 
z Biskupem Rzymu. 
Pierścień Rybaka stanowi kolejną oznakę 
urzędu papieskiego. Stosowany jest od XIII 
w., od pontyfikatu papieża Klemensa IV. Na 
pierścieniu-sygnecie znajduje się wyobraże-
nie św. Piotra, rybaka znad Jeziora Geneza-
ret, wyciągającego sieć z wody. Przypomina 
skierowane do Piotra słowa Jezusowe: „Nie 
bój się, odtąd ludzi łowić będziesz (Łk 5, 10). 
To naznaczenie legło u podstaw prymatu 
Piotra w Kościele (por. Dz 15,7) i jego na-
stępców, biskupów Rzymu. Motyw św. Pio-
tra wyobrażony na pierścieniu stanowi też 
oznakę zachowania przez każdego kolejne-
go papieża piotrowej sukcesji. Przypomina 
Następcy Księcia Apostołów o obowiązku 
prowadzenia ewangelizacji, łowienia w Je-
zusową sieć kolejnych pokoleń chrześcijan. 
Wyobrażenie św. Piotra obiega wygrawero-
wane imię papieża.
Pierścień Rybaka stanowi przede wszystkim 
symbol zaślubin papieża z Kościołem. Trak-
tuje się go także jako symbol nienaruszonej 
wiary, jaka powinna go cechować. Szesna-
stowieczną metrykę ma zwyczaj łamania 
Pierścienia Rybaka po stwierdzeniu śmierci 
papieża. Dokonuje się tego na specjalnym 
kowadle przy użyciu złotego młotka, a uzys-
kany w ten sposób złoty złom otrzymują pa-
piescy kamerdynerzy. W aspekcie prawnym 
dopiero złamanie Pierścienia Rybaka ozna-
cza koniec konkretnego pontyfikatu. Rów-
nież po zakończeniu posługi Benedykta XVI 
jego Pierścień Rybaka został zniszczony. 
Paliusz i Pierścień Rybaka w sposób ścisły 
wiążą się z objęciem posługi przez Następcę 
św. Piotra Apostoła; z posługa tą wiąże się 
także papieski pastorał .
Do XII w. papieże używali zwykłego pasto-
rału, takiego jak biskupi, składającego się z 
prostej laski z zakrzywioną wolutowo gór-
na częścią, zwaną krzywaśnią. Pastorał sta-
nowi symbol godności, władzy nauczania, 
prowadzenia wspólnoty, czuwania nad nią. 
Natomiast rozmaicie interpretowano za-
krzywienie pastorału, m.in. miało ono sym-

bolizować ciążący na biskupie obowiązek 
powstrzymywania nieposłusznych i odzy-
skiwania zagubionych członków wspólnoty, 
której przewodził. Kiedy krzywaśń zaczęto 
interpretować jako znak ograniczenia wła-
dzy biskupiej, która dotyczy tylko terytorium 
powierzonej jego pieczy diecezji, wygląd pa-
storału papieskiego uległ zmianie. Pastorały 
te nie posiadają krzywaśni, są prosto zakoń-
czone. Symbolizuje to, że władza papieża nie 
posiada żadnych ograniczeń, obejmuje cały 
Kościół głoszący Chrystusa aż po „krańce zie-
mi”. Pastorały papieskie wieńczy krzyż. Pa-
weł VI wprowadził do pastorału papieskiego 
wizerunek Ukrzyżowanego, tradycję tą kon-
tynuowali Jego następcy, papieże Jan Paweł 
I i Jan Paweł II oraz w początkowym okre-
sie swego pontyfikatu Benedykt XVI, który
w 2009 r. wrócił do wcześniejszej formy: pa-
storału – zwieńczonego krzyżem. Z przodu 
krzyża znalazło się przedstawienie Baranka 
Bożego, na jego ramionach umieszczone 
zostały symbole czterech Ewangelistów, 
przyozdobiono je wzorem przypominającym 
sieci – nawiązującym do roli papieża „rybaka 
ludzi”. Tego pastorału użył papież Franciszek 
podczas inauguracji swego pontyfikatu. Pa-
pież, tak jak inni biskupi, jako liturgicznego 
nakrycia głowy używa mitry.
Ale od przełomu XIII/XIV wieku papieże uży-
wali również tiary składającej się z trzech 
umieszczonych jedna nad drugą królewskich 
koron. Podczas koronacji najstarszy rangą 
kardynał diakon nakładał ją na głowę papie-
ża, wypowiadając słowa: „Przyjmij tę tiarę 
ozdobioną trzema koronami i pamiętaj, że 
jesteś ojcem książąt i królestw, przewodni-
kiem całego świata i zastępcą naszego Zba-
wiciela, któremu niech będzie cześć i chwała 
na wieki wieków. Amen”. Tiary używał pa-
pież podczas ceremonialnych procesji, przy 
ogłaszaniu decyzji o charakterze dogma-
tycznym. Ostatnim papieżem, który zakładał 
tiarę był Jan XXIII. Jego następca, Paweł VI, 
tiarę papieską przeznaczył na cele charyta-
tywne. 

Jędrzej Łukawy
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Niebanalne
życiorysy

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

W 1908 r. ukończył Gimnazjum Męskie im. 
Królowej Zofii w Sanoku i wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Przemyślu. W latach 
1910–1913, jako kleryk, prowadził działal-
ność katolicką i narodową w podprzemyskich 
wsiach, Ostrowiu i Kunikowcach. Założył Towa-
rzystwo Szkoły Ludowej, Kółko Rolnicze i Koło 
Dramatyczne. Z uczniami miejscowej szkoły 
prowadził zajęcia musztry. 29 czerwca 1913 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bisku-
pa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii w Jasieniu. W pobliskich Ustrzykach 
Dolnych był prefektem. Działał w Towarzy-
stwie Szkoły Ludowej. 1 lipca 1917 r. został 
powołany do armii austro-węgierskiej. Służył 
w Feldsuperioracie w Przemyślu. Od 1 wrześ-
nia 1917 r. był kapelanem w batalionie zapa-
sowym 90 pułku piechoty w Jičinie. Prowadził 
działalność patriotyczną wśród żołnierzy Po-
laków. Za kazanie wygłoszone 3 maja 1918 r.
stanął do raportu karnego. 28 października 
1918 r. wstąpił do tworzonych w Jičinie struk-

tur Wojska Polskiego. Brał udział w usunięciu 
dowództwa austro-węgierskiego i przeorga-
nizowaniu batalionu zapasowego na oddział 
WP. Przyczynił się do przewiezienia żołnie-
rzy oraz zaopatrzenia z Jičina do Jarosławia.
1 listopada 1918 r. został kapelanem 1 pułku 
piechoty Ziemi Jarosławskiej. Wziął udział w 
wojnie polsko-ukraińskiej. Odznaczył się m.in. 
w obronie Lubaczowa. Następnie jako kapelan 
pułku, przemianowanego na 14 pułk piechoty, 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za 
co został odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V klasy numer 4615 (27 grudnia 1921 r.).
Po wojnie zweryfikowany w stopniu starsze-
go kapelana był kapelanem 14 pułku piechoty 
stacjonującego w Stargardzie. Od 1 paździer-
nika do 30 listopada 1921 r. był kapelanem 
garnizonu w Brześciu nad Bugiem. 1 grudnia 
1921 r. został kierownikiem Rejonu Duszpa-
sterstwa w Toruniu i proboszczem kościoła 
garnizonowego Świętej Katarzyny. 15 marca 
1924 r. wysłano go do Katowic z zadaniem 
utworzenia pierwszej na Górnym Śląsku pa-
rafii wojskowej. W 1926 r. utworzył Komitet 
Budowy Kościoła Garnizonowego i Szkolne-
go. 23 kwietnia 1930 r. rozpoczął budowę,
a 25 kwietnia 1933 r. odbyła konsekracja świą-

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

tyni pod wezwaniem Świętego Kazimierza.
1 stycznia 1931 r. otrzymał awans na stopień 
proboszcza. Był również kapelanem hufca 
ZHP w Katowicach oraz wszystkich organiza-
cji paramilitarnych na Górnym Śląsku. Należał 
do Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej Okręgu 
Zagłębia Węglowego. 
1 września 1934 r. został dziekanem Dowódz-
twa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu. 
W kampanii polskiej 1939 r. był delegatem bi-
skupa polowego przy Kwaterze Głównej Na-
czelnego Wodza. 18 września 1939 r., po agre-
sji sowieckiej, przekroczył granicę rumuńską. 
Został internowany w obozie w Tulcea. Następ-
nie przebywał w Babadag, gdzie pełnił funkcję 
kapelana lotników polskich. Ułatwiał oficerom 
ucieczki z obozu. W kwietniu 1940 r. jako je-
den z ostatnich kapelanów, uciekł do Francji. Po 
kampanii francuskiej 1940 r. dotarł do Wielkiej 
Brytanii. W lutym 1941 r. został szefem duszpa-
sterstwa I Korpusu Polskiego w Szkocji.
Posiadał godność Tajnego Szambelana Ojca 
Świętego.
Zmarł 20 października 1942 r. w Perth w Szko-
cji. Spoczywa na cmentarzu w Wellshill.

Bogusław Szwedo

Miło nam poinformo-
wać, że ukazała się 
książka autorstwa na-
szego stałego współ-

pracownika, Bogusława Szwedo, znane-
go dobrze czytelnikom „Naszej Służby” 
z zamieszczanych w rubryce: „Niebanal-
ne życiorysy” biogramów kapelanów 
wojskowych i kapłanów odznaczonych 
orderem Virtuti Militari. Jest ona po-
święcona powstańcom styczniowym od-
znaczonym Orderem Wojennym Virtuti 
Militari.
To kolejna książka tego autora, dziennikarza, 
założyciela i prezesa popularnego w Polsce 
południowo-wschodniej Radia Leliwa, pre-
zesa Telewizji Polskiej w 2009 r., poświęco-
na osobom odznaczonym tym najstarszym
i najszczytniejszym odznaczeniem wojennym. 
W 2000 r. ukazała się pierwsza książka o tej 
tematyce – „Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi 
Niżańskiej”. Za nią przyszły następne: „Kawa-
lerowie Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej” 
(2001), „Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi 
Sandomierskiej” (2001), „Zawsze w pierw-
szej linii. Kapłani odznaczeni orderem Virtuti 
Militari 1914-1921, 1939-1945” (2004), „Na 
bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni 

Powstańcy z Virtuti Militari

Orderem Wojennym Virtuti Militari 1914-
-1921, 1939-1945” (2011). Jak autor przyzna-
je, pomysł na książkę zrodził się pięć lat temu, 
inspirację stanowiła zbliżająca się 150. roczni-
ca wybuchu powstania styczniowego.
W książce ukazano sylwetki blisko sześćdzie-
sięciu powstańców styczniowych. Przy każdym 
szkicu biograficznym, o ile to było możliwe, 
zaprezentowany został portret lub fotogra-
fia jego bohatera. Dzięki temu patrzą na nas
z kart książki świadkowie tamtego historycz-
nego zrywu, a ich poorane zmarszczkami 
twarze pytają, także dziś, o naszą miłość do 
Ojczyzny. Zamieszczona w książce obszerna 
bibliografia stanowić będzie nieocenioną po-
moc dla osób interesujących się powstaniem 
styczniowym. Także każdemu ze szkiców bio-
graficzny towarzyszy obszerny zestaw wyko-
rzystanych źródeł historycznych.
Uwagę zwraca bogactwo szczegółów i dro-
biazgowość, jaką autor wykazał się w reda-
gowaniu poszczególnych biogramów. Myślę, 
że gromadzenie materiałów i pisanie książki 
stanowiło dla autora niemałą intelektualną 
przygodę. To była wielka praca: wyłuskanie
z olbrzymiego zestawu źródeł informacji o ży-
ciowych drogach swych bohaterów i nakreśle-
nie w ciekawy sposób ich sylwetek i zdarzeń, 

w jakich uczestniczyli. Trzeba przyznać, że au-
tor wywiązał się z tego w sposób znakomity. 
Życiorysy powstańcze, pisane krwią, bohater-
stwem, dramatycznymi zdarzeniami, trudami 
życia zostały nakreślone interesująco. Przedsta-
wione biografie robią wrażenie. Moim fawory-
tem jest otwierający słownik Ludomir Ludwik 
Benedyktowicz, który straciwszy w pow-
staniu obie dłonie, zajął się z powodzeniem 
malarstwem (!) dzięki specjalnemu przyrządo-
wi, do którego przymocowywał pędzel, pió-
ro, węgiel lub ołówek. Nie były to poślednie 
prace, skoro na ich podstawie przyjęto go do 
Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
Przedstawiony przez Bogusława Szwedo 
zbiór biografii pokazuje jeszcze jedną stronę 
życia tych ludzi. Autor nie koncentruje się je-
dynie na wątku powstańczym, ale wydoby-
wa na światło dzienne także bogactwo ich 
życia w późniejszych latach. Prezentuje ich 
ofiarność, chęć i wolę służby dla Ojczyzny 
wyrażaną poprzez działalność społeczną.

Bogusław Szwedo, Powstańcy Styczniowi od-
znaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, 
Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, Mińsk Mazo-
wiecki-Warszawa-Tarnobrzeg 2013, ss. 196.

Krzysztof Stępkowski
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Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył (J 20, 3-8).

Tajemniczy świadkowie ZmartwychwstaniaTajemniczy świadkowie Zmartwychwstania

Jednym z zarzutów próbującym podważyć 
wiarygodność zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa i jednocześnie uzasadnić swoja 
niewiarę był zarzut oszustwa, który wysunął 
niemiecki filozof Herman Samuel Reimarus 
(1694–1768). W pismach: „O historii Zmar-
twychwstania” i „O celach Jezusa i jego 
uczniów” utrzymywał, że opowiadania wiel-
kanocne Ewangelii są tak zróżnicowane, iż nie 
sposób utworzyć z nich spójnej, logicznej ca-
łości. Widział w tym wyraz świadomego oszu-
stwa uczniów, którzy, nie chcąc zrezygnować 
z wygodnego życia wędrownych nauczycieli, 
wykradli ciało swego Mistrza oraz wymyślili 
pojawienia się i polecenia rzekomo zmar-
twychwstałego. Jednak w gronie świadków 
„żyjącego Pana” znaleźli się nie tylko ludzie: 
kobiety, Jego uczniowie. ale również leżące 
płótna (keimena ta othonia) i chusta (souda-
rion). Co ciekawe, Ewangelia św. Jana przy-
tacza znamienne słowa, że, gdy tylko umiło-
wany uczeń Jezusa zobaczył płótna, natych-
miast uwierzył. Natomiast w Ewangelii wg 
św. Łukasza (24, 12)  czytamy, że Piotr ujrzał 
same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc 
się temu, co się stało. Obecność tych kilku ka-
wałków materiału stała się więc niezwykłym 
świadectwem tego, co Chrystus zapowiedział 
Apostołom: Syn Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie (Mk  9, 31).
Fakt pozostawionych w grobie płócien od 
początku stanowił argument przeciwko 
oskarżeniom o kradzież zwłok Jezusa i oszu-
stwo Apostołów: który złodziej zajmowałby 
się odwijaniem ciała ukrzyżowanego z płó-
cien i składaniem chusty? Według niektórych 
teologów użyte w Ewangelii św. Jana keime-
na nie oznacza: leżące („leżące na ziemi”), 
lecz „rozpostarte”, „leżące horyzontalnie”, 
„opadłe”. Tak na przykład mówiono o spo-
kojnym (keimena) morzu w przeciwieństwie 
do morza wzburzonego. Czasownik keimena 
wskazuje więc, że płótna najpierw były unie-
sione (wewnątrz było ciało), po zmartwych-
wstaniu zaś były opadłe, rozpostarte dokład-
nie na tym samym miejscu, gdzie wcześniej 
znajdowały się zwłoki Jezusa. Jednocześnie 
zaczynamy rozumieć, że nikt nie mógłby w 
tym wypadku wynieść ciało zmarłego bez 
rozwinięcia tych płócien albo bez naruszenia 
ich w jakikolwiek sposób. 

Całun Turyński
Według żydowskiego zwyczaju pogrzeb  cia-
ła z otwartymi ranami przewidywał użycie 
różnych płócien, by zachować „krew życia”. 
Terminem othonia określano całość płócien, 

w które owijano zmarłego, to jest  sindon 
– całun oraz opaski, którymi wiązano ręce 
i otaczano zwłoki pokryte całunem. Oprócz 
tego używano dwóch chust, z których jed-
ną kładziono na twarzy, a drugą pod głową, 
jedną pod całunem, a drugą na nim, a także 
wspomnianego soudariona (chusty), który 
składano w trójkąt i zwijano, a następnie 
przewiązywano nim podbródek zmarłego.
Całun Turyński – lniane prześcieradło, o wy-
miarach 436 na 110 cm, ukazuje całe ciało 
Ukrzyżowanego z przodu i z tyłu. Stanowi 
jakby negatyw. Natomiast liczne plamy krwi 
grupy AB są w pozytywie. Ich badania po-
twierdziły, że mężczyzna, który został owi-
nięty całunem, był przed śmiercią poddany 
różnym torturom: ubiczowaniem przy użyciu 
flagra – bicza z żelaznych łańcuszków zakoń-

czonych kostkami i kulkami z ołowiu, których 
uderzenia rozrywały skórę, szarpały ciało
i wyrywały je kawałkami oraz ukoronowa-
niem cierniami zwiniętymi w tzw. czepiec 
otaczający całą głowę. Na Całunie widać rów-
nież obrażenia odniesione w wyniku dźwi-
gania ciężkiego krzyża, uderzeń pięściami
i upadków w drodze na miejsce stracenia,
a także rany po gwoździach i przebitym boku. 
Skazaniec nie otrzymał również nic do picia. 
Przemawia za tym czerwona barwa krwi na 
płótnie, która wraz z upływem czasu powin-
na stać się brązowa. Wyjątek stanowi przypa-
dek, gdy człowiek poddawany torturom nie 
dostaje napoju. Wówczas następuje pękanie 
czerwonych ciałek krwi, a wątroba zaczyna 
wydzielać związek chemiczny zwany bilirubi-
ną. Substancja ta, kiedy dostaje się do krwio-
biegu, powoduje, iż krew na zawsze zacho-
wuje swoją czerwoną barwę.
Na Całunie nie ma najmniejszych śladów 

pośmiertnego rozkładu. W związku z tym 
eksperci medycyny sądowej twierdzą, że 
ciało zostało zawinięte w płótno nie więcej 
niż dwie i pół godziny po śmierci i pozostało
w nim do 36 godzin. Nie ma również żadnych 
śladów oddzielania płótna od poranionych
i zakrwawionych zwłok, które spowodowały-
by zniekształcenie i porozrywanie krwawych 
strupów. Ciało Jezusa musiało w niewytłu-
maczalny sposób przeniknąć przez owijające 
je płótna i dlatego wizerunek całej postaci Je-
zusa, jak i struktura lnianej tkaniny pozostały 
na Całunie nienaruszone. Badania naukowe 
mówią również, że obraz na płótnie powstał 
na skutek promieniowania nieznanej energii 
od wewnątrz, co spowodowało lekkie przy-
palenie powierzchni włókien w przezroczy-
stym żółtym kolorze. Współczesna nauka nie 
jest w stanie odtworzyć tego typu odbicia.
W tym właśnie miejscu otwiera się przestrzeń 
dla wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. 
Tylko ona jedynie potrafi wyjaśnić tajemnicę 
Całunu Turyńskiego. 
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty
w Turynie 1998 roku powiedział: „Dla czło-
wieka wierzącego istotne jest przede wszyst-
kim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii (...). 
Każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, 

doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrzą-
su. Całun jest znakiem naprawdę niezwykłym, 
odsyłającym do Jezusa, prawdziwego Słowa 
Ojca, i wzywającym człowieka, by naśladował 
w życiu przykład Tego, który oddał za nas sa-
mego siebie (…).W cichym przesłaniu Całunu 
człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowie-
kowego doświadczenia chrześcijańskiego: 
uwierz w miłość Boga, największy skarb ofia-
rowany ludzkości, i broń się przed grzechem, 
największym nieszczęściem ludzkich dziejów” 
(Jan Paweł II, Turyn, 24 maja1998 r.). 
Całun Turyński będzie można oglądać już
w Wielką Sobotę 30 marca za pośrednictwem 
włoskiej telewizji publicznej RAI i Mondo-
wizji. Udostępniona zostanie także specjal-
na aplikacja do smart fonów. Warto rów-
nież przypomnieć, że w kopię Całunu od 
21 października 2012 r. można zobaczyć
w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
w Krakowie-Łagiewnikach.
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w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowiew Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie
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Chusta z Manopello
180 km na wschód o Rzymu leży miastecz-
ko Manopello. Jeszcze ok. 1500 r. nie było 
nawet zaznaczone na mapie. Ale to właśnie 
tutaj znajduje się jedna z najwspanialszych 
pamiątek zmartwychwstania Chrystusa. 
W manuskrypcie o. Donata Da Bomba OFM-
cap z 1645 r. została spisana opowieść
o pielgrzymie, który przybył do Manopello 
i poprosił lekarza, dr. Antonio Leonelli, aby 
wszedł z nim do kościoła, ponieważ pragnie 
mu przekazać coś bardzo ważnego. W ko-
ściele ów tajemniczy przybysz wręczył dok-
torowi zawiniątko, jednocześnie prosząc, 
by zaopiekował się darem, który stanie się 
źródłem błogosławieństwa dla wielu ludzi. 
Kiedy Leonelli otworzył pakunek, zobaczył 
piękny obraz oblicza Pana Jezusa. Gdy jed-
nak chciał podziękować pielgrzymowi za 
tak wielki dar i ugościć go w swoim domu, 
zorientował się, że pątnik zniknął bez śladu.  
Bracia kapucyni zbudowali potem specjalny 
relikwiarz umieszczony nad tabernakulum 
z dwiema szybami: z przodu i z tyłu, gdyż 
Święte Oblicze widoczne jest po obu stro-
nach tkaniny. Zbliżając się do niego można 
również zauważyć, że jest ono przeźroczyste 
i przenika przez nie światło. Wieloletnie ba-
dania prowadzone, m.in. przez s. Blandinę 
Paschalis Schlömer, profesorów ks. prof. 
H. Pfeiffera, A. Rescha oraz A. Thiermeyera 
udowodniły, że tkanina stanowi płótno po-

grzebowe Jezusa. Gdy patrzymy na wizeru-
nek znajdujący się na Chuście z Manopello 
oraz na ten z Całunu Turyńskiego, zauważyć 
można identyczną asymetrię twarzy. Gdy 
nałożymy na siebie oba obrazy, zobaczymy, 
że poszczególne proporcje oraz szczegóły 
twarzy zgadzają się ze sobą, a także istnieją 
geometryczne analogie ran na obydwu płót-
nach – każdy punkt na Chuście z Manopello 
odpowiada każdemu punktowi na Całunie 
Turyńskim. Oba obrazy różnią się 
jednak między sobą, gdyż na chu-
ście z Manopello widzimy oblicze 
osoby żywej, natomiast na Całunie 
Turyńskim osoby zmarłej. Tak więc 
Całun Turyński opowiada o pasji 
Chrystusa, natomiast Chusta z Ma-
nopello przeciwnie. Choć widać na 
niej, że pogrzebany wiele wycier-
piał, to jednak krew jest obmyta, a 
rany są zasklepione. Zarejestrowa-
ny został pierwszy moment prze-
budzenia: usta otwierają się, a na 
twarzy maluje się zdziwienie.
Kolory, które widać na chuście nie 
mogły zostać namalowane przez 
człowieka. Jeśli by tak było, ślady 
pigmentów farby znalazłyby się 
w malutkich otworach pomiędzy 
nićmi. Nic takiego jednak nie ma 
miejsca. Wiadomo również, że 
materiał chusty stanowi bisior – drogocen-
na, bardzo cienka tkanina wykonana z nici 
pochodzących z morskich muszli, które nie 
przejmują kolorów. Bisior jest praktycznie 
niezniszczalny, odporny na ogień. To jedyne 
włókno, które może przetrwać pięć tysięcy 
lat. Przypuszcza się, że chustę tą podarowała 
św. Maria Magdalena. Była ona bogata, a jej 
zawód wymagał szczególnej troski o wygląd.  
Mogła zatem być właścicielką tej drogiej tka-
niny. Wiadomo również, że bardzo kochała 
Jezusa i być może w ten sposób chciała od-
dać Mu hołd, kładąc przepiękną chustę na 
Jego poranionej twarzy. 

Chusta z Oviedo
Nie tylko leżące płótna wzbudziły zdziwienie 
i wiarę Apostołów. Wspomniany fragment 
Ewangelii św. Jana wspomina o chuście (so-
udarion). Oryginalne tłumaczenie wskazuje, 
że pozostawała ona pośród płócien, na swo-
im miejscu. 
Najnowsze badania naukowe potwierdza-

ją, że chusta z obfitymi 
śladami krwi, przecho-
wywana w katedrze 
San Salvador w Oviedo 
w Hiszpanii to właśnie 
ewangeliczny soudarion. 
Ma ona wymiary 85 x 53 
cm, pochodzi z I wieku 
i została utkana z lnu w 
tym samym warsztacie 
tkackim, w którym po-
wstało płótno Całunu 
Turyńskiego. Także bada-
nia pyłków kwiatowych 
znalezionych na tej re-
likwii przeprowadzone 
przez szwajcarskiego kry-
minologa Maksa Freia 

stwierdzają, że  płótno to pochodzi z Pale-
styny, z czasów Chrystusa. 
Soudariom w przeciwieństwie do Całunu
i Chusty z Manopello nie przedstawia oblicza 
Jezusa, lecz jedynie plamy potu i krwi pocho-
dzące z ran na jego głowie. Po raz pierwszy 
na pomysł, aby zrobić analizę porównawczą 
śladów krwi z Całunu Turyńskiego i Chusty
z Oviedo wpadli naukowcy w 1965 r. Uzyska-
nie zgody na takie badania zajęło jednak na-

stępne dwadzieścia lat. Analiza śladów krwi 
udowodniła, że zarówno zmarły owinięty
w Całun oraz ten przykryty soudarionem 
posiadał tę samą grupę krwi AB oraz bro-
dę, wąsy i długie włosy. Prawdopodobnie 
była to więc ta sam osoba. Ponadto badania 
wykazały, że plamy krwi na płótnie są dwo-
jakiego rodzaju. Ślady wokół nosa i ust to 
plamy po płynie powstałym w wyniku odmy 
płucnej, będące mieszaniną wody ustrojowej 
i krwi, która wypłynęła z ciała już po śmierci. 
Natomiast krople krwi znajdujące się wokół 
głowy swoim rozmieszczeniem na chuście 
odpowiadają ranom spowodowanym przez 
kolce korony cierniowej. Hematolodzy od-
kryli, że krew w tych miejscach musiała wy-
płynąć z ran kłutych jeszcze przed śmiercią. 
Wszystkie ślady pozostawione na materiale 
są zgodne z biblijnym opisem męki, śmierci
i pogrzebu Jezusa.
Zastosowanie techniki polaryzacji obrazu 
wykazało, że siedemdziesiąt miejsc na czole 
oraz pięćdziesiąt na policzkach znajdujące się 
na Chuście z Oviedo pokrywa się z odbiciem 
twarzy na Całunie Turyńskim, a więc odbicia 
są podobne ze wszystkimi szczegółami. Po-
nadto udało się zmierzyć na Chuście odbicie 
długości nosa; okazało się, że jest identycz-
na z długością nosa Człowieka z Całunu. Nie 
ma więc wątpliwości, że obie szaty okrywały 
tego samego człowieka.
Chustę z Oviedo wystawia się na widok pu-
bliczny trzy razy do roku: w Wielki Piątek,
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
(14 września) i w dzień św. Mateusza Ewan-
gelisty (21 września). Jest ona niewątpliwie 
związana z męką i pogrzebem Chrystusa. 
Jednak wiara nakazuje nam twierdzić, że 
była ona naocznym świadkiem Jego Zmar-
twychwstania.

               Karolina Anna Kwaśniewska
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Gdy światło pada bezpośrednioGdy światło pada bezpośrednio
na Chustę z Monopello,na Chustę z Monopello,
wizerunek Chrystusa znikawizerunek Chrystusa znika

Relikwiarz zawierający Chustę z OviedoRelikwiarz zawierający Chustę z Oviedo

Na obrazie Rafaela Santi, „Złożenie do grobu” Na obrazie Rafaela Santi, „Złożenie do grobu” 
z 1507 r., Maria Magdalena stoi najbliżej Jezusa z 1507 r., Maria Magdalena stoi najbliżej Jezusa 
i trzyma w ręku przeźroczystą tkaninę podobną i trzyma w ręku przeźroczystą tkaninę podobną 
do bisiorudo bisioru
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– Zależy mi na tym, aby ta świątynia była 
przystanią i domem, nie tylko dla żołnierzy 
zawodowych, ale także dla wszystkich, któ-
rzy służyli naszej ojczyźnie walcząc i przele-
wając krew. Nie możemy zapomnieć o kom-
batantach i weteranach. Ta świątynia stoi
i będzie stała otworem dla waszego środo-
wiska – powiedział podczas Mszy św. inau-
gurującej rekolekcje biskup Józef Guzdek.
Biskup Józef Guzdek podkreślił, że żyjemy
w czasach, w których pojawiają się negatywne 
postawy wobec starszych. Także ludzie będą-
cy w jesieni życia pytają, czy ich życie ma jesz-

cze sens. W tej sytuacji sięgnijmy do tekstów 
Jana Pawła II, który sam doświadczył choroby 
i cierpienia. W „Liście do osób w podeszłym 
wieku” pisał, że „warto je przeżyć do końca, 
jest bowiem piękne mimo swoich ograniczeń 
i uciążliwości”. Zachęcał też, aby „ten czas 
twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia 
życia duchowego przez usilniejszą modlitwę
i gorliwą służbę braciom w miłości”.
Biskup podziękował obecnym kombatan-
tom i weteranom za ich świadectwo wiary 
oraz za ich postawę w trudnych czasach dla 
ojczyzny.

15 i 16 marca odbyły się w katedrze polowej rekolekcje dla kombatantów i osób 
starszych, które głosił ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk, delegat biskupa polowego 
ds. duszpasterstwa kombatantów. „Wiek sędziwy w nauczaniu bł. Jana Pawła II” sta-
nowił temat rekolekcji.

Podczas drugiego dnia rekolekcji uczestnicy 
mogli przystąpić do sakramentu pokuty i po-
jednania, a także przyjąć sakrament namasz-
czenia chorych.
W rozmowie z „Naszą Służbą” ks. Bąk pod-
kreślił, że osoby starsze, często wykluczone, 
pozostają na obrzeżach społeczeństwa, a ich 
modlitwa i wiara wiele mogą dać młodszym 
pokoleniom. – Życiorysy Jana Pawła II i kom-
batanckie poprzez sploty historii są do siebie 
zbliżone. Wielu z modlących się w katedrze 
to ludzie, którzy przeżyli tragedię wojny,
a ta w sposób niezwykły potrafi kształtować 
postawy. Cechuje je m.in. niezłomność du-
cha, poparta bogactwem życia, zdolność do 
poświęcenia i odwaga – powiedział.

kes

Delegacja Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych BrazyliiDelegacja Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Brazylii
w katedrze polowej WP, 21 marca 2013 r.w katedrze polowej WP, 21 marca 2013 r.

NS: Jakie znaczenie ma dla Pana Generała 
wybór Franciszka, jako pierwszego papieża
z kontynentu amerykańskiego?
Gen. Marco Antonio Freire Gomes: Dla 
mnie jako dla katolika wybór każdego pa-
pieża byłby znaczący. Wybór papieża z Ame-
ryki Południowej jest dla mnie szczególnie 
radosny, to prawdziwa radość. A my może-
my cieszyć się, że gościmy w Ojczyźnie Jana 
Pawła II, którego osobę do tej pory nosi-
my w sercach. Miałem okazję spotkać Ojca 
Świętego podczas mojej wizyty w Watyka-
nie. Dla mnie to był człowiek święty. Dawał 
ogromną siłę wiary, myślę że stale oddziałuje 
na moje życie. Jeszcze przed przyjazdem do 
Polski miałem styczność z waszymi rodakami 
w Brazylii, jest ich tam bardzo wielu. Myślę, 

że obydwa narody łączy nie tylko religijność, 
ale przede wszystkim otwartość, uprzejmość 
i gościnność.

NS: Niedługo odbędą się w Brazylii Świato-
we Dni Młodzieży, będzie to prawdopodob-
nie jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza 
podróż apostolska Ojca Świętego. Czy armia 
brazylijska w jakiś sposób będzie przygoto-
wywała się do tego wydarzenia?
Gen. Gomes: Armia brazylijska będzie zaan-
gażowana w przygotowywanie Światowych 
Dni Młodzieży poprzez zapewnienie bezpie-
czeństwa Ojcu Świętemu oraz uczestnikom, 
którzy przyjadą z całego świata. Będziemy 
starali sie o to z policją i innymi służbami. Woj-
sko będzie też wspierać przygotowanie logis-

tyczne Światowych Dni Młodzieży. Nasza pra-
ca nad tym wydarzeniem rozpoczęła się już 
w zeszłym roku. Będziemy przygotowani na 
wszystkie niespodzianki, choć mamy nadzieję, 
że żadnych przykrych niespodzianek nie bę-
dzie. Oby wszyscy mogli cieszyć się po prostu
z możliwości tego wielkiego spotkania.

NS: Mszą św. w katedrze polowej delegacja 
oficerów armii brazylijskiej uczciła pamięć 
Alvaresa da Silvy, brata Orlando. Kim jest dla 
żołnierzy wojsk lądowych brat Orlando?
Gen. Gomes: On jest naszym religijnym pa-
tronem. Wyróżnił sie podczas II wojny świa-
towej [był kapelanem Brazylijskiego Korpusu 
Ekspedycyjnego, operującego we Włoszech 
- przyp. kes]. Żołnierze Wojsk Lądowych Bra-
zylii upatrują w nim wzór do naśladowania. 
Jest dla nich przykładem dużej religijności, 
rozwoju duchowego, a także wzorem pełne-
go poświęcenia żołnierza.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Stępkowski

Dowódca brazylijskich komandosów:Dowódca brazylijskich komandosów:
Jana Pawła II noszęJana Pawła II noszę w s w sercuercu
Z okazji stulecia urodzin patrona wojsk lądowych armii brazylijskiej, brata Orlan-
do, w katedrze polowej 21 marca odprawiona została Msza św. w intencji jego 
rychłej beatyfikacji. Uczestniczyli w niej oficerowie armii brazylijskiej. Delegacji 
przewodniczy gen. bryg. Marco Antonio Freire Gomes, dowódca Brygady Operacji 
Specjalnych Sił Zbrojnych Brazylii, który udzielił krótkiego wywiadu dla „Naszej 
Służby” na temat osoby nowego papieża i swoich wrażeń z wizyty w Polsce.

Rekolekcje dla kombatantów
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Orzysz
W święto św. Kazimierza Królewicza, patrona parafii wojskowej w Orzyszu, 4 mar-
ca 2013 r. została odprawiona uroczysta Msza św. odpustowa z udziałem przed-
stawicieli Wojska Polskiego, pracowników cywilnych, młodzieży, pocztów sztan-
darowych oraz członków stowarzyszeń wojskowych. Eucharystię koncelebrowali 
kapelani Garnizonu Orzysz wraz ks. Szymonem Sobolewskim, wikariuszem parafii 
wojskowo-cywilnej z Giżycka.
Przed Mszą św., dzieci ze świetlicy środowiskowej „Kajak”, prowadzonej przez sio-
stry dominikanki, wystawiły program patriotyczny. Natomiast w niedzielę 3 marca 
podczas Mszy św. o godz. 12.00 został poświęcony nowy obraz patrona parafii 
św. Kazimierza Królewicza.                                                                              G.B.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Bratysława
W dniu 5 marca 2013 r. w Bratysławie odbyły się uroczystości z okazji dziesiątej 
rocznicy utworzenia Ordynariatu Polowego na Słowacji. Ordynariaty Polowe były 
reprezentowane przez biskupów polowych: Austrii, Węgier, Chorwacji oraz Bośni 
i Hercegowiny. Biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka reprezentował 
ks. płk Tomasz Anisiewicz, proboszcz parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Rzeszowie. 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od konferencji, podczas której wikariu-
sze generalni trzech wikariatów Ordynariatu Polowego na Słowacji przedstawili 
dotychczasowe formy pracy oraz dokonania w sferze służby i współpracy z woj-
skiem, policją i służbą więzienną. Następnie zostały wręczone wyróżnienia i meda-
le kapelanom oraz osobom współpracującymi z Ordynariatem Polowym Słowacji. 
Po południu uczestnicy konferencji i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej 
Mszy św. w Katedrze Polowej pw. św. Sebastiana w Bratysławie.                    red.

Nisko
Biskup polowy Józef Guzdek 12 marca 2013 r. 
złożył pierwszą wizytę duszpasterską w Garni-
zonie Nisko. Spotkał się z dowódcami jednostek 
tam stacjonujących, zapoznał się z zadaniami, 
jakie zostały postawione przed żołnierzami
3. batalionu inżynieryjnego, 16. batalionu sape-
rów oraz 3. kompani regulacji ruchu. Nawiedził 
również kaplicę w kompleksie garnizonowym 
oraz sale tradycji 3 binż oraz 16 bsp. Następnie 
udał się do Stalowej Woli, gdzie złożył wizytę
w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbro-
jenia, 6. Rejonowym Przedstawicielstwie Woj-
skowym oraz Centrum Produkcji Wojskowej
w Hucie Stalowa Wola.                                R.K.

Leźnica Wielka
W dniu 13 marca 2013 r. w kinie garnizonowym 
w Leźnicy Wielkiej odbyły się zajęcia z etyki dla 
żołnierzy 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej, 
którzy przygotowują się do wyjazdu na misję 
pokojową do Afganistanu, w ramach XIII Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego. Ks. ppor. 
Przemysław Tur przedstawił wykład „Etyczne 
problemy walki zbrojnej”. W drugiej części zajęć 
ks. ppłk Mariusz Śliwiński podzielił się swoim 
doświadczeniem, które zdobył, pełniąc posługę 
duszpasterską w czterech zagranicznych mi-
sjach wojskowych. Zajęcia z etyki prowadzone 
przez kapelanów to jeden z elementów szkole-
nia, które podejmują żołnierze przygotowujący 
się do wyjazdu na zagraniczne misje.     x.P.Tur

Warszawa
W kinie Nove Kino Praha w Warszawie, 14 mar-
ca 2013 r., odbyła się IX Ogólnopolska Konfe-
rencja Penitencjarna zatytułowana: „Pozytywne 
programy oddziaływań ochroną młodych przed 
przestępczością”. Zaprezentowano na niej m.in. 
nowy film Okręgowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Warszawie „Więzienny czas – 
działalność penitencjarna okręgu warszawskie-
go”. Prelegenci poruszyli także temat działań 
szkoły zapobiegających przyszłości przestępczej 
uczniów. Wiceprezes NIK Marian Cichosz zapre-
zentował najnowsze dane na temat przeciwdzia-
łania patologii wśród młodych w Młodzieżowych 
Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.           KAI 

Białystok
Biskup polowy Józef Guzdek 7 marca 2013 r. udzielił sakramentu bierzmowania 
młodzieży z parafii wojskowej w Białymstoku. W wygłoszonym kazaniu Ksiądz 
Biskup wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania oraz uwrażliwił słuchających 
na potrzebę wyraźnego opowiedzenia się za Chrystusem, bycia Jego świadkiem
w codzienności nawet za cenę odrzucenia czy męczeństwa. Po przyjęciu sakra-
mentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała za 
udzielenie sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania ordy-
nariusz wojskowy wręczył Katechizm Kościoła Katolickiego.                           Z.R.

Bystra Krakowska
Mszą św. w kościele pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej na 
Podbeskidziu rozpoczęły się, 10 marca 2013 r., uroczystości 65. rocznicy śmierci 
ks. mjr. Rudolfa Marszałka, zamordowanego przez komunistów kapelana Wojska 
Polskiego, AK, NSZ, chrystusowca, działacza harcerstwa i Sodalicji Mariańskiej. 
Eucharystii przewodniczył ks. prof. Bernard Kołodziej TChr z Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbył się Apel 
Poległych i odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci męczennika. W tym samym 
czasie pod tablicą na ścianie cmentarza służewieckiego w Warszawie – miejsca 
potajemnego pochówku kapelana – zapalono znicz pamięci.                          KAI

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigiel-
ska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Karolina Anna Kwaśniewska.
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 22 687-31-30, tel./fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26



„Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się,
który śpisz! Nie po to bowiem cię 
stworzyłem, abyś pozostawał spętany 
w Otchłani. Powstań z martwych, 
albowiem jestem życiem umarłych”.

Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

„Zstąpienie do otchłani”, ikona nowogrodzka z II poł. XV w.  


