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 Św. Andrzej Bobola – „łowca dusz”

 Cud Eucharystyczny w Lanciano
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Ten urywek Ewangelii ucieszy środowisko 
wojskowe. Święty Łukasz koncentruje uwagę 
na setniku, rzymskim oficerze, mieszkańcu 
Kafarnaum. Był to człowiek o wysokich wa-
lorach etycznych. Choć poganin, cieszył się 
szacunkiem miejscowej wspólnoty. To prze-
cież w zleconej przez niego sprawie przyszła 
do Jezusa żydowska starszyzna. Opisywana 
sytuacja ukazuje jeden z przymiotów tego 
oficera: troskę o podwładnych. Bowiem 
relacje setnika z Jezusem rozpoczęły się za 
sprawą choroby jego sługi. To dla niego, nie 
dla siebie, szukał ratunku. Traktował Jezusa 
poniekąd na sposób wojskowy, jako szcze-
gólnego przełożonego, który swoim rozka-
zem jest w stanie skutecznie oddziaływać 
na rzeczywistość. Odwołał się w ten sposób 

do własnych doświadczeń, do pragmaty-
ki służby wojskowej, gdzie tak istotną rolę 
odgrywa rozkaz: „Mówię temu: Idź, a idzie, 
drugiemu: Chodź!, a przychodzi; a mojemu 
słudze: „Zrób to!”, a robi”. Ale znał grani-
ce swojej prośby. Mierzone wrażliwością, 
wyczuciem sytuacji. Kiedy Jezus zbliżał się 
do jego domu, wysłał do Niego przyjaciół z 
prośbą, aby nie wchodził pod jego dach. Nie 
chciał narażać Jezusa na złamanie żydow-
skiego obyczaju zabraniającego przebywa-
nia w domu poganina. To wtedy setnik wy-
powiedział słowa: …sam nie uważałem się 
za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz 
słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. 
W nieco zmodyfikowanej formie powtarza-
ją je każdego dnia miliony wiernych przed 

przyjęciem Komunii świętej. To słowa, które 
wyrażają wiarę setnika. Także przekona-
nie, że obecność Jezusa przy łożu chore-
go nie jest niezbędna. Wystarczy bowiem 
ufna prośba i moc wiary proszącego, aby 
doświadczyć – w wypadku chorego sługi 
– łaski uzdrowienia. Wiara czysta, prosta, 
zdecydowana stanowi rękojmię skuteczno-
ści zanoszonych próśb. Spotkanie z ewan-
gelicznym setnikiem niech pobudzi reflek-
sję nad jakością naszej wiary, gotowością 
do skutecznego, bezgranicznego, ufnego 
zawierzenia Jezusowi, dostrzeżenia Jego 
działalności w naszym życiu. Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

o.jł

2 czerwca – IX niedziela zwykła 2 czerwca – IX niedziela zwykła (Łk 7, 110)(Łk 7, 110)

To Ewangelia pocieszenia i nadziei. Dotyka 
tego jedynego w swoim rodzaju doświad-
czenia, jakim jest śmierć, która zwykle  
wzbudza lęk, trwogę, niepewność. Mało 
kto potrafi sobie z nią poradzić, szczegól-
nie wtedy, kiedy nagle wejdzie w krąg osób 
bliskich, zamknie czyjeś oczy, w których 
przeglądało się nasze życie. Rozumiemy 
płacz tej, której jedynego syna wynoszono 
przez bramę miejską w drodze na cmentarz. 
Nieustannie, każdego dnia rozlega się taki 
płacz, w innej scenerii, na innych cmenta-
rzach świata. Można powiedzieć, że ta wdo-
wa, która opłakiwała syna, miała wyjątkowe 
szczęście. Na drodze konduktu cmentarne-
go stanął Jezus. Święty Łukasz, co zdarza się

w jego Ewangelii nader rzadko, nazywa Jezu-
sa Panem. Bo jest nim: Panem życia i śmierci. 
Panem ludzkich losów. Panem wieczności. 
Zauważmy: w opisywanej scenie wskrzesze-
nia młodzieńca z Nain Jezus cud ten czyni 
z własnej woli. Nikt go przecież nie prosił, 
aby okazał Boską moc, łzy smutku matki 
przemienił we łzy radości.  A jednak Jezus
z takim ratunkiem przychodzi. Nachyla się 
nad człowieczym bólem. Znękanej wdowie 
ofiaruje swoje miłosierdzie: Nie płacz – mówi 
do niej. To znaczy nie trać nadziei, nie daj się 
ogarnąć rozpaczy, ufaj.
Nie spotykamy Jezusa, kiedy odprowadzamy 
swych bliskich na cmentarz. Nie oczekuje-
my  cudu, że zatrzyma się żałobny kondukt,  

powstanie ten, którego żegnamy  na drogę 
wieczności. Możemy Go spotkać, kiedy przy-
chodzi – to częste ludzkie doświadczenie–  
śmierć z otwartymi oczyma: paraliż ducha, 
woli, sytuacja, kiedy w  świetle dnia brniemy 
przez ciemność beznadziei, upadku, zwąt-
pienia. To On przynosi zmartwychwstanie
w sercu. Wiedzą o tym ci, którzy sami
w sercu zmartwychwstali (św. Augustyn). Po-
patrzmy  w nasze serca. Czy jesteśmy ludźmi 
zmartwychwstałych serc?  Czy gotowi jeste-
śmy otworzyć je na glos Miłosiernego Boga, 
który przychodzi, w różnej godzinie dnia, ży-
cia: mówi:  nie płacz, żyj, jesteś umiłowanym 
dzieckiem Boga…

o.jł

9 czerwca – X niedziela zwykła 9 czerwca – X niedziela zwykła (Łk 7, 11-17)(Łk 7, 11-17)

PAPIESKIE INTENCJE NA MAJPAPIESKIE INTENCJE NA MAJ
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy 
według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Na okładce: Św. Andrzej 

Bobola. U dołu kościół

Ojców Jezuitów w Pińsku, 

obraz Jadwigi Rymarówny.

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył Mszy św., podczas 
której odbyła się uroczystość włączenia dwóch kapelanów ordy-
nariatu w grono kanoników Kapituły Katedry Polowej WP. Ks. płk 
Marek Kwieciński, dziekan Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, 
został włączony do grona kanoników gremialnych, natomiast ks. 
kmdr w st. spocz. Janusz Bąk został kanonikiem honorowym Kapi-
tuły Katedralnej oraz otrzymał tytuł kanonika penitencjarza Kościoła 
Katedralnego. Dekret o nominacji kapelanów został odczytany pod-
czas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 16 maja pod-
czas Mszy św. kapelani odebrali z rąk ks. płk. Roberta Mokrzyckiego, 
prepozyta kapituły, dystynktoria i zasiedli w fotelach przynależnych 
kanonikom.

Biskup Guzdek podziękował ks. kmdr. Januszowi Bąkowi za pracę 
duszpasterską na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
a ks. płk. Markowi Kwiecińskiemu za codzienną, ofiarną pracę w szpi-
talu wojskowym i na rzecz dekanatu Wojskowej Służby Zdrowia.
Podczas Eucharystii obecni byli gen. bryg. Grzegorz Gielerak, dyrek-
tor Wojskowego Instytutu Medycznego oraz płk Piotr Dzięgielewski, 
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
21 stycznia 2006 roku Kongregacja do spraw Duchowieństwa Sto-
licy Apostolskiej ustanowiła Kapitułę Katedralną Katedry Polowej 
Wojska Polskiego. Jest to pierwsza na świecie kapituła erygowana 
przez Stolicę Apostolską w diecezji polowej.

kes

Nowi kanonicy Kapituły Katedry Polowej WP



3

la zakonu i Franciszka Ksawerego, apostoła 
Indii, Japonii, Chin. Niespodziewanie (to za-
gadka jego biografii) oblał wieńczący siedem 
lat studiów egzamin ad gradum – z całości 
nauk filozoficznych. Mimo egzaminacyjnej 
klęski został dopuszczony do tzw. trzeciej 
probacji, która miała przygotować młodych 
kapłanów do przyszłej pracy duszpasterskiej. 
Jej miejscem był Nieśwież, a potem Wilno. Już 
wtedy, w pierwszym okresie kapłaństwa, uze-
wnętrzniło się to, co w dalszych latach miało 
stanowić wyróżnik jego posługi: apostolstwo 
ubogich, talent kaznodziejski, otwarty stosu-
nek do bliźnich, stałość w powołaniu do życia 
zakonnego. Świetnie natomiast wypadł „nad-
programowy” egzamin, wymuszony nadzwy-
czajną sytuacją. W czerwcu 1625 r. podczas 
epidemii, jaka nawiedziła Wilno ks. Andrzej 
Bobola pozostał w mieście, spieszył z pomocą 
chorym. Ostatecznie generał zakonu zezwolił 
mu, mimo niezdanego egzaminu, na złożenie 
ostatnich, publicznych ślubów zakonnych. 
Uroczystość odbyła się 2 czerwca 1630 r.
w kościele pw. św. Kazimierza w Wilnie. To 
było zwieńczenie długiej drogi  przygotowań 
do odpowiedzialnego kapłaństwa.

Zanim wdział ornat z krwi własnej 
W biografii Andrzeja Boboli dała o sobie znać 
jedna z zasad jezuickiego charyzmatu: częste 
przenosiny z miejsca na miejsce. Po Nieświeżu 
i Wilnie (1624-1630) przyszedł kresowy Bo-
brujsk (1630-1633), gdzie garstka  katolików 
pozbawiona była zupełnie opieki duszpa-
sterskiej, następnie Płock (1633-1635, 1637), 
Warszawa (1636), Łomża (1638-1642), Pińsk 
(1642-1646), ponownie Wilno (1646-1652), 
znowu Pińsk (od 1652), gdzie z niedługimi 
przerwami pozostawał do  końca życia. To tam 
zyskał miano „apostoła Pińszczyzny”, „łowcy 
dusz”, „duszochwata” – tak nazywali go pra-
wosławni. Docierał do zagubionych wśród 
moczarów wiosek, do ich zaniedbanych reli-
gijnie i moralnie mieszkańców. Ożywiał mar-
twe dotąd życie sakramentalne, chrzcił, udzie-
lał sakramentu małżeństwa, objaśniał Słowo 
Boże. Otwarte, miłe usposobienie torowało 
mu drogę do ludzi: „łacinników”, unitów, pra-
wosławnych. Z jakimś wielkim spokojem peł-
nił posługę kapłańską, codzienną, zwyczajną, 
skuteczną. A przecież był to czas niepokojów, 
wojen, najazdów. Epoka „ogniem i mieczem” 
i „potopu”. Na Kresach wzmagał się napór 
Moskwy, która występowała w roli obrońcy 
prawosławia. Szczególnym polem ataku sta-
li się unici, niegdyś wyznawcy prawosławia, 
którzy, w rezultacie zawartej w 1596 r. w Brze-
ściu Litewskim unii, uznali papieża za głowę 
Kościoła i przyjęli dogmaty katolickie. Wielkim 
problemem dla Rzeczypospolitej stali się ko-
zacy. Od czasu buntu Bohdana Chmielnickie-
go w 1648 r. zerwali łączące ich dotychczas 

powiedź znaleziono w Bibliotece Królewskiej
w Uppsali. Pośród książek i dokumentów 
zrabowanych przez szwedzkich najeźdźców 
w epoce „potopu” natrafiono na katalog 
uczniów kolegium jezuickiego w Braniewie. 
W spisie tych, których 6 grudnia 1608 r. przy-
jęto do Kongregacji Mariańskiej widnieje imię 
i nazwisko: Andreas Bobola. Przybysz z Ma-
łopolski miał dwadzieścia lat, kiedy ukończył 
braniewskie kolegium. Wybrał drogę powo-
łania zakonnego. 31 lipca 1611 r. w Wilnie 
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Odbył 
nowicjat. Dwa lata później złożył pierwsze 
śluby zakonne. Potem były lata studiów, zdo-
bywanie rozległej wiedzy filozoficznej i teo-
logicznej. Także praca nad sobą. Przełożeni 
zwrócili bowiem Andrzejowi uwagę na pew-
ne wady: wybuchowy charakter, gwałtowne 
usposobienie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
12 marca 1622 r. w Wilnie. Był to dzień szcze-
gólny dla Towarzystwa Jezusowego. W Rzy-
mie papież  Grzegorz XV  kanonizował dwóch 
wielkich jezuitów: Ignacego Loyolę, założycie-

Kapłan Towarzystwa Jezusowego
Przez lata nie było pewności, gdzie przyszły 
święty przyszedł na świat. Sugerowano, że 
miało to miejsce w Pułtusku lub Pińsku. Ojciec 
Święty Pius XII w encyklice Invictus athletic 
Christi, ogłoszonej 16 maja 1957 r. „w trzech-
setną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. 
Andrzeja Boboli”, wskazywał, że urodził się on 
„w sandomierskiej ziemi z rodziców wybitnych 
szlachetnością rodu, ale znamienitych jeszcze 
cnotą i stałością katolickiej wiary”. Od kilku-
nastu lat gruntuje się pogląd, że miejscem 
jego urodzenia była Strachocina, położona 
w pobliżu Sanoka wieś o starej, XIV-wiecznej 
metryce. Miejscowi wskazują na wzgórze 
w pobliżu kościoła, nazywane Bobolówką, 
związane z rodziną Bobolów. Tutaj zapewne, 
między sierpniem a grudniem 1591 r., urodził 
się przyszły święty. Dziś Bobolówka to miejsce 
pielgrzymek oraz dorocznych tłumnych uro-
czystości ku czci znakomitego rodaka.
Był także kłopot ze wskazaniem miejsca na-
uki szkolnej Andrzeja Boboli. Miarodajną od-

„Pozostawał wierny tym,„Pozostawał wierny tym,
do których został posłany”do których został posłany”

75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli

„Jego życie symbolizuje jakiś wielki okres dziejów Polski, Polski unijnej, Rzeczy-
pospolitej trzech narodów, Polski, w której wraz z unią znalazły się także dwie 
odmiany chrześcijaństwa: chrześcijaństwo łacińskie-rzymskie i chrześcijaństwo 
wschodnie, zarówno w formie prawosławnej, jak też i w formie katolickiej, to zna-
czy Kościół unicki (Jan Paweł II, 29 maja 1988 r.). To słowa dotyczące św. Andrzeja 
Boboli. 27 kwietnia 2013 r. minęła 75. rocznica kanonizacji przez Ojca Świętego 
Piusa XI tego męczennika, apostoła Pińszczyzny, kapłana, w którego postawie 
„błyszczy cnota wiary” (papież Pius XII). Powrót jego relikwii do Polski w czerwcu 
1938 r. był niezwykłą manifestacją wiary. Upatrywano w nim jednego z tych świę-
tych, którzy orędują u Boga w trudnych sprawach Ojczyzny, pamiętano procesje 
z jego relikwiami w dniach zagrożenia przez nawałę sowiecką latem 1920. Dziś 
czcimy go jako drugorzędnego Patrona  Polski (głównymi patronami są: Najświęt-
sza Maryja Panna, św. Wojciech i św. Stanisław), także patrona metropolii war-
szawskiej, diecezji łomżyńskiej, płockiej, warmińskiej,  patrona ewangelizacji oraz 
patrona jedności Kościoła.

Ojciec Święty Pius XI w uroczystej chwili odczytywania aktu kanonizacyjnego  Ojciec Święty Pius XI w uroczystej chwili odczytywania aktu kanonizacyjnego  
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więzy z Rzecząpospolitą, realizowali interesy 
Moskwy, bezwzględnie odnosili się do „ła-
cinników”, także do  unitów. W 1657 r. jedna
z watah kozackich zajęła Pińsk, poczęto szu-
kać jezuitów, szczególnie znienawidzonych 
przez najeźdźców. Andrzej Bobola  przebywał 
wtedy w okolicach Janowa Poleskiego. Próbo-
wał ratować się ucieczką. Został pojmany. Wy-
kazał święty upór. Odmówił wyrzeczenia się 
wiary katolickiej. Drogi do ocalenia. Okrutnie 
skatowany, został zawleczony przez parę koni 
do Janowa. Kaźń miała miejsce na rzeźniczym 
stole. Okrutna, przerażająca. „Dwugodzinne 
katusze dobiegły już końca, odcięty od sznura, 
padł Bobola na ziemię odziany w najcenniej-
szy ornat, bo utworzony z purpury krwi wła-
snej” (ks. Jan Poplatek). Umarł dla prawdy. Za 
prawo człowieka do prawdy. Miało to miejsce 
16 maja 1657 r.
Po odejściu kozaków ciało męczennika prze-
wieziono do Pińska. Złożono w krypcie  jezu-
ickiej świątyni. W kronice kolegium umiesz-
czono jedynie krótką notatkę o jego śmierci. 
Nie traktowano jej jako nadzwyczajnego wy-
darzenia. To był czas, kiedy na Kresach Rze-
czypospolitej krew kapłanów lała się szero-
ką strugą. Andrzej Bobola był  czterdziestą 
dziewiątą ofiarą, jaką Towarzystwo Jezusowe 
złożyło na wschodnich rubieżach w czasie 
„potopu”.

Ciągle w drodze
Andrzej Bobola jest tym świętym Pańskim, 
który – można tak powiedzieć – sam się wy-
promował. Postanowił wyjść z cienia. Przy-
pomnieć o swoim życiu, męczeństwie. Z bie-
giem lat zapomniano o nim w Pińsku. Nocą 
z 16 na 17 kwietnia 1702 r., rektorowi kole-
gium, ks. Marcinowi Godebskiemu, ukazał 
się we śnie nieznany jezuita. Oznajmił, że jest 
zamordowanym niegdyś Andrzejem Bobolą, 
że otoczy swoją opieką kolegium pińskie, je-
śli rektor odnajdzie jego ciało pochowane w 
kościelnej krypcie i umieści je oddzielnie. Wsz-
częto poszukiwania. Po otwarciu trumny ze 
zdumieniem stwierdzono, że ciało zmarłego 
przed półwieczem zakonnika jest doskonale 
zachowane, jakby je w przeddzień pocho-
wano. Przełożono je do nowej trumny, któ-
rą umieszczono na zbudowanym w krypcie 
rusztowaniu. 
Rozpoczął się nowy czas: kultu, czci, wsta-
wienniczych modlitw, pielgrzymowania do 
trumny męczennika. Z różnych stron napły-
wały informacje o łaskach otrzymanych dzię-
ki jego wstawiennictwu. W 1712 r. rozpoczę-
to w Pińsku proces informacyjny, pierwszy 

etap na drodze do beatyfikacji. Trzeba było 
jednak na nią długo czekać. Przyszły niedo-
bre czasy dla Kościoła i Towarzystwa Jezuso-
wego, które 21 lipca 1773 r. zostało przez 
papieża Klemensa XIV rozwiązane (przywró-
cił je w 1814 r. papież Pius VII). Zmienne też 
były koleje losu pińskiego kolegium. Po dru-
gim rozbiorze Polski znalazło się w rękach 
prawosławnych bazylianów, którzy znaleźli 
prosty sposób na zahamowanie  kultu  mę-
czennika – zamierzali zakopać trumnę z jego 
ciałem. Jednak w 1808 r. udało się uratować 
relikwie, uzyskać zgodę na ich przewiezienie 
ich do kościoła w  Połocku. 
Tymczasem w Stolicy Apostolskiej podejmo-
wano znamienne decyzje. W 1755 r. papież 
Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej 
Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go 
do grona Męczenników Kościoła. Niespeł-
na sto lat później, 30 października 1853 r., 
papież Pius IX wyniósł Andrzeja Bobolę do 
chwały błogosławionych. Zapewne decyzję 
tę przyspieszył dostarczony papieżowi  me-

moriał ks. Hieronima Kajsiewicza, współzało-
życiela zakonu zmartwychwstańców, w któ-
rym przypominano o brutalnym tępieniu unii 
w Polsce przez władze carskie i prześladowa-
niu katolików; beatyfikacja ks. Boboli miała 
przypomnieć „społeczeństwu polskiemu 
wzór stałości w wierze, stałości posuniętej 
aż do heroicznego męczeństwa” (ks. Miro-
sław Paciuszkiewicz TJ). Uczestnicy uroczy-
stości beatyfikacyjnej w Bazylice św. Piotra 
zauważyli wymowny szczegół. Zwyczajo-

wo po jednej jej stronie  
umieszczano herb papie-
ski, natomiast po drugiej 
herb tego władcy, w któ-
rego państwie przyszedł 
na świat nowy błogosła-
wiony. Pius IX w miejsce 
tego drugiego herbu 
polecił zawiesić herb 
papieski. Pragnął w ten 
sposób zaznaczyć, że to 
on, następca św. Piotra 
Apostoła, ujarzmionemu 
narodowi polskiemu za-
stępuje króla.

Po rewolucji październikowej na terenie 
Rosji Sowieckiej rozpoczęła się walka z „re-
ligijnym zabobonem”. Jej elementem była 
profanacja relikwii świętych  doznających 
czci w cerkwiach i świątyniach katolickich, 
chciano wykazać, że ciała dawno zmarłych 
osób nie mogły przetrwać w stanie nienaru-
szonym. W czerwcu 1923 r. również trumna 
Błogosławionego została zbezczeszczona. 
Ku zaskoczeniu komisji zwłoki Andrzeja Bo-
boli nie rozsypały się, chociaż rzucono nimi 
z impetem o posadzkę. Trumnę z ciałem wy-
wieziono z Połocka. Trafiła do Moskwy, do  
gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego 
Komisariatu Zdrowia (wkrótce przeniesiono 
ją do magazynu, bo odwiedzający wystawę 
okazywali temu niezwykłemu „eksponato-
wi” religijną cześć, żegnali się, modlili). 
Na nic się zdały interwencje rządu polskie-
go, który starał się odzyskać relikwie bł. An-
drzeja. Natomiast powodzeniem  zakończyły 
się zabiegi podjęte przez Stolicę Apostolską.
W Rosji był czas wielkiego głodu, pomoc Sto-

licy Apostolskiej była tak wielka, że na żądanie 
wydania ciała męczennika nie sposób było 
odmówić. 3 października 1923 r. rozpoczęła 
się, zorganizowana w największej tajemnicy, 
długa podróż relikwii bł. Andrzeja, które via 
Odessa, Konstantynopol, Brindisi przybyły do 
Rzymu. Początkowo umieszczono je w kaplicy 
pw. św. Matyldy na Watykanie, kilka miesięcy 
później papież Pius XI przekazał je jezuickiemu 
kościołowi Il Gesu. Dzięki temu kult bł. Andrze-
ja zyskał nowe miejsce w centrum Rzymu.

Nowy Święty Pański – „ozdoba Polski”
17 kwietnia 1938 r. w Rzymie miała miejsce 
kanonizacja bł. Andrzeja Boboli – pierwsza
i ostania kanonizacja naszego rodaka w II Rze-
czpospolitej. Było to wydarzenie nie tylko o wy-
miarze religijnym, także narodowym. Pa-
miętano, że to Andrzej Bobola, ukazując się
w 1819 r. w Wilnie dominikaninowi o. Korze-
nieckiemu, przepowiedział wskrzeszenie Pol-
ski oraz to, że zostanie obrany jej patronem. 
Pamiętano o procesjach z jego relikwiami 
w dniach zmagań z Armią Czerwona latem 
1920 r., kiedy umacniał wiarę i wzywał do jej 
obrony. W kanonizacji wzięła udział narodo-

Ojciec Święty Pius XI błogosławi uczestników kanonizacjiOjciec Święty Pius XI błogosławi uczestników kanonizacji

Powitanie trumny z relikwiami ŚwiętegoPowitanie trumny z relikwiami Świętego
na dworcu kolejowym w Krakowie przezna dworcu kolejowym w Krakowie przez
abp. Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiegoabp. Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiego
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wa pielgrzymka licząca ok. sześć tysięcy osób, 
delegacja Episkopatu, rządu. Wraz z Andrze-
jem Bobolą kanonizowani zostali dwaj kapła-
ni: Jan Leonardi (Włoch) i Salwator da Horta 
(Hiszpan). „Jeden z nich, ozdoba Polski, w 
której granicach zdobył sobie palmę męczeń-
stwa, mamy ufność, wyprosi swymi prośbami 
jedność Wschodu z Zachodem” mówił w ho-
milii kanonizacyjnej Ojciec Święty Pius XI.
Do ojczyny Andrzej Bobola wracał w chwale 
świętych. To był jeden wielki triumf. Droga 
wiodła przez Jugosławię, Węgry, Czechosło-
wację. 11 czerwca 1938 r. relikwie wjechały 
na dworzec kolejowy w granicznych Zebrzy-
dowicach. Wszędzie, jak informowała ówcze-
sna prasa, „dworce kolejowe rozbrzmiewały 
muzyką i śpiewem wiernych, którzy pod wo-
dza swego duchowieństwa witali polskiego 
Świętego”. Droga wiodła m.in. przez Kraków, 
Katowice, Poznań, Łódź. Ku trumnie z reli-
kwiami wyciągały się tysiące dłoni, stało w or-
dynku wojsko, harcerze, trasa przejazdu była 
udekorowana kwietnymi girlandami. Polska 
Odrodzona witała świętego, który w czasach 
niewoli przepowiedział jej zmartwychwstanie.
W Warszawie pontyfikalna Msza św. została 
odprawiona 19 czerwca na placu Zamkowym. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, 
parlamentu, generalicja, wojsko, grupa sędzi-
wych powstańców styczniowych.  Prezydent  
Ignacy Mościcki złożył na trumnie Świętego 
swój Krzyż Niepodległości z Mieczami, „ma-
nifestując w ten sposób wiarę i przywiązanie 
do Kościoła oraz kult dla nowego orędowni-
ka Polski przed Bogiem”. Następnego dnia

w wielkiej procesji przeniesiono relikwie świę-
tego Andrzeja Boboli na Mokotów, do kaplicy 
Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej. Przez 
powrót swych relikwii św. Andrzej Bobola stał 
się znowu jakby bardziej obecny w swoim 
narodzie. Powrócił we właściwym czasie. Rok 
później wybuchła wojna.
Wobec zła, jaki niosła, stawał się znakiem 
nadziei. Jego relikwie znów zmieniły miej-
sce pobytu. W przeddzień kapitulacji Sto-
licy przeniesiono je do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej na Starym Mie-
ście. Tam, a później w ko-
ściele pw. św Jacka przy 
ul. Długiej, przetrwały dni 
Powstania Warszawskiego. 
W lutym 1945 r. powróciły  
na Mokotów, do kaplicy 
Ojców Jezuitów. Trzeba 
było dopiero ożywczego 
wiatru Solidarności, aby 
władze zezwoliły na budo-
wę przy ul. Rakowieckiej 
Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli. 13 maja 1989 r. relikwie Męczenni-
ka umieszczono na stałe w prezbiterium,
a w 24 listopada 1991 r. Prymas Józef Glemp 
dokonał konsekracji Sanktuarium – miejsca 
czci św. Andrzeja, od 17 maja 1992 r, patro-
na Metropolii Warszawskiej.
  

„Żeby Polska zawsze wierna była” 
Wielkie znaczenie dla ugruntowania kultu 
świętego Andrzeja Boboli w Kościele Po-

wszechnym  miała wspomniana już  
encyklika Ojca Świętego Piusa XII 
Invictus athletic Christi, ogłoszona 
16 maja 1957. Przypomniała świa-
tu katolickiemu życie i męczeństwo 
tego „Niezwyciężonego Bohatera 
Chrystusowego”. Wobec całej wspól-
noty katolickiej – adresatów encykliki 
– Ojciec Święty zwrócił się także do 
polskich Pasterzy „z których narodu 
wyszedł św. Andrzej Bobola”: „Niech-
że więc idąc za jego świetlanym przy-
kładem nadal bronią ojczystej wiary 
przeciw wszystkim niebezpieczeń-
stwom, niech usiłują obyczaje do 
norm chrześcijańskich dostosować, 
niech to sobie mają mocnym przeko-
naniem za największą chwałę, swojej 
Ojczyzny, jeżeli przez nieugięte naśla-
dowanie niezachwianej cnoty przod-

ków to osiągną; żeby Polska zawsze wierna 
była dalej „przedmurzem chrześcijaństwa”. 
Zwrócił się także „do wszystkich, bardzo 
nam drogich synów Polski, zwłaszcza do 
tych Zwierzchników diecezji, którzy dla imie-
nia Jezusa Chrystusa cierpienia i utrapienia 
ponieśli”. Było to znamienne przesłanie, jeśli 
się pamięta o kontekście czasów: dziejowym 
starciu Kościoła w Polsce z agresywnym sys-
temem komunistycznym.

W Polsce, która po latach odzyskała wol-
nośc, na prośbę Episkopatu Polski św. An-
drzej Bobola został w 2002 r. ogłoszony 
przez Stolicę Apostolską Patronem Polski,
a także patronem jedności. Dążył bowiem do 
jedności chrześcijan, dobrze rozumiał słowa 
św. Pawła, że Kościół nie może być podzielo-
ny (por. 1 Kor 12, 21). Biskupi polscy mówią  
o nim jako o patronie współczesnej ewange-
lizacji, kiedy jako wspólnota ojczyny „potrze-
bujemy duchowego odrodzenia zarówno
w obliczu podziałów, ujawnionych po upad-
ku komunizmu, jak i w perspektywie nowej 
ewangelizacji jednoczącej się Europy” (z lis-
tu Episkopatu Polski).
Uroczystości 75-lecia kanonizacji ożywią 
wspomnienie o tym wielkim Świętym, pobu-
dzą do refleksji nad jego życiem, także zna-
czeniem dla naszego dziś.„ Otóż patrząc na 
los Andrzeja Boboli jedno możemy stwierdzić 
– pozostawał on zawsze wierny tym, do któ-
rych został posłany. Wierny za każdą  cenę. 
Dzięki tej wierności wypływającej z zawie-
rzenia Bogu, z oddania Bogu swego losu św. 
Andrzej trwał przy Kościele. (…) ze śmierci 
uczynił słowo, ostanie słowo swej miłości do 
Kościoła” (o. Wacław Oszajca TJ, Św. Andrzej 
Bobola prowadzi do jedności, Ząbki 1998). 

Jędrzej Łukawy

Bp Józef Gawlina żegna relikwie w KrakowieBp Józef Gawlina żegna relikwie w Krakowie Procesja z relikwiami  Świętego na ulicach KatowicProcesja z relikwiami  Świętego na ulicach Katowic

Plac Zamkowy w Warszawie. Prezydent RPPlac Zamkowy w Warszawie. Prezydent RP
Ignacy Mościcki składa na trumnie ŚwiętegoIgnacy Mościcki składa na trumnie Świętego
swój Krzyż Niepodległości z Mieczamiswój Krzyż Niepodległości z Mieczami

Trumna z relikwiami Świętego w KrakowieTrumna z relikwiami Świętego w Krakowie
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Lanciano jest obecnie ponad trzydziestoty-
sięcznym miastem usytuowanym niedaleko 
Morza Adriatyckiego, we włoskim regionie 
Abruzja. Do sanktuarium, w którym znajdu-
ją się Święte Relikwie Ciała i Krwi Pańskiej, 
przyjeżdżają co roku tysiące pielgrzymów.
3 listopada 1974 r. kard. Karol Wojtyła spę-
dził tam całą noc na modlitwie. Metropolita 
krakowski zostawił również w księdze pa-
miątkowej wpis – modlitwę o następującej 
treści: „Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej 
wierzyli, Tobie ufali i Ciebie kochali”.

Wszystkiemu winny mnich
Jeśli ktoś zdecyduje się na podróż do Bazy-
liki pw. św. Franciszka w Lanciano, z pew-
nością w jego pamięci na długo pozostanie 
niezwykła atmosfera tego miejsca. Trudno 
oderwać wzrok od monstrancji umiesz-
czonej w centrum ołtarza, z której spływa 
pokój na modlących się u jej stóp i zapra-
sza do kontemplacji niezwykłej tajemnicy 
Eucharystii. Na kamiennej tablicy na terenie 
sanktuarium można zapoznać się z opisem 
Cudu Eucharystycznego autorstwa ano-
nimowego kronikarza z 1636 r. Czytamy
w nim, że „około roku 750 w klasztorze św. 
Bazylego żył uczony mnich, który dobrze znał 
się na naukach świata, ale był ignorantem
w sprawach Bożych i dlatego nie był mocny
w swojej wierze. Prześladowało go zwątpie-
nie, czy w konsekrowanej Hostii jest praw-
dziwie obecny Chrystus i czy konsekrowane 
wino jest prawdziwie Jego Krwią. Jednak 
wciąż modlił się do Boga, aby Pan usunął tę 
ranę niewiary z jego serca. Łaska nadprzyro-
dzona nie opuściła go, gdyż Bóg, Ojciec Mi-
łosierdzia i Wielkiego Pocieszenia, upodobał 
sobie wznieść go z głębokiej ciemności i dać 

mu tę samą łaskę, którą dał niewiernemu 
apostołowi Tomaszowi. Jednego ranka pod-
czas Mszy św., po wymówieniu słów kon-
sekracji, jego zwątpienie i błędy nasiliły się 
bardziej niż kiedykolwiek. Przez najbardziej 
zadziwiającą łaskę ujrzał on chleb zamienio-
ny w Ciało i wino zamienione w Krew. Mnich 
zmieszał się i przeraził przez to niezwykłe wy-
darzenie tak, że trwał jakby w ekstazie przez 
dłuższy czas, ale w końcu jego przerażenie 
ustąpiło duchowemu szczęściu, które wypeł-
niło jego duszę. Odwrócił swoją twarz zala-
ną łzami i wykrzyknął do zgromadzonych:
O szczęśliwi przyjaciele, którym nasz błogo-
sławiony Pan ujawnił się w tym Najświętszym 
Sakramencie, ażeby siebie objawić przed 
wami i przed moim własnym niedowierza-
niem. Podejdźcie, bracia, i spójrzcie na na-
szego Boga, który przybył do nas. Oto Ciało
i Krew naszego ukochanego Chrystusa”. Cud 
został zatwierdzony 17 lutego 1574 r. przez 
Rodrigueza Gasperego, biskupa Lanciano,
a potwierdzili go następni biskupi.

Serce sanktuarium
Dzisiaj, oglądając Hostię z Lanciano umiesz-
czoną od 1713 r. w artystycznie wykona-
nej monstrancji autorstwa neapolitańskich 
jubilerów, możemy zauważyć, że ma ona 
lekko brunatną barwę. Z biegiem lat Hostia 
skruszała i jej objętość znacznie zmniejszyła 
się w stosunku do przeciętnych rozmiarów 
serca. Nieregularny pierścień z ludzkiego 
ciała średnicy 55 mm okala pustą przestrzeń 
monstrancji. Na przekroju poprzecznym wy-
raźnie widać jamę trzewną uznaną histopa-
tologicznie za jamę serca. W dolnej części 
przekroju widać tkankę grubszą właściwą 
komorze lewej, a w górnej – tkankę cieńszą 

właściwą prawej komorze serca. Krew przy-
brała kolor żółtobrązowy i zachowała się 
w postaci pięciu grudek koagulatu o łącz-
nej wadze 5,85 gramów. Nie wiadomo do-
kładnie dlaczego utworzyło się akurat pięć 
grudek. Być może ma to związek z pięcio-
ma ranami w uwielbionym Ciele Chrystusa. 
Krew jest przechowywana w dolnej części 
relikwiarza w kielichu z kryształu górskiego, 
którego pokrywa została opieczętowana
13 października 1999 r. osobistą pieczęcią 
abp. Enzio D’Antonio, ordynariusza archidie-
cezji Lanciano-Ortona. Dwaj aniołowie pod-
trzymują kielich dłońmi, przez które przewija 
się wstęga z łacińskim napisem zaczerpnię-
tym z hymnu: „Sław języku tajemnicę” autor-
stwa św. Augustyna: Tantum ergo sacramen-
tum veneremur cernui (Przed tak wielkim 
Sakramentem upadajmy wszyscy wraz). 
Srebrną podstawę monstrancji zdobią rysun-
ki przedstawiające mękę Chrystusa, a pod
nimi napis: „Oto wielka tajemnica wiary, od-
słonięta kiedyś wątpiącemu kapłanowi”. 
Od 1252 r. z woli Landolfo Caracciolo, bisku-
pa Chieti, kustoszami Cudu Eucharystyczne-
go w Lanciano są ojcowie franciszkanie. Za-
stąpili oni swych poprzedników bazylianów 
(do 1176 r.) i benedyktynów (do 1252 r.).
W 1258 r. franciszkanie wybudowali sanktu-
arium pw. św. Franciszka, do którego piel-
grzymują liczne grupy pielgrzymów. Świę-
te Relikwie przechowywane były najpierw
w kaplicy znajdującej się po prawej stronie 
głównego ołtarza. W 1636 r. umieszczono je 
w bocznym ołtarzu nawy głównej, w starym 
relikwiarzu z kutego żelaza. Obok wmurowa-
no płytę z napisem upamiętniającym historię 
Cudu Eucharystycznego. W 1902 r. Święte 
Relikwie zostały umieszczone w marmuro-
wym ołtarzu i spoczywają tu do dziś. 

To jest prawdziwe serce
Od 1574 r. Cud Eucharystyczny był przed-
miotem badań kościelnych ekspertów. Pod-
czas pierwszego etapu badań miało miejsce 
niezwykłe zjawisko. Otóż zauważono, że 
jedna bryłka krwi ważyła tyle, co wszystkie 

W starożytnym mieście Anxanum, zwanym dziś Lanciano, zdarzył się pierwszy i naj-
ważniejszy dla Kościoła katolickiego Cud Eucharystyczny. Pewien mnich z zakonu 
bazylianów żyjący w VII w., odprawiając Mszę św. w małym kościółku pw. św. Lon-
gina, zwątpił w sercu w prawdziwą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie 
i winie. Ledwie jednak wypowiedział słowa konsekracji, ujrzał Hostię, zmieniającą 
się w ciało, a wino w krew. 

Sław języku tajemnicę…Sław języku tajemnicę…
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Przepiękna monstrancja z Najświętszym Przepiękna monstrancja z Najświętszym 
Ciałem i Krwią ChrystusaCiałem i Krwią Chrystusa

To tutaj tysiące pielgrzymów przybywa, by w ciszy kontemplować tajemnicę Eucharystii To tutaj tysiące pielgrzymów przybywa, by w ciszy kontemplować tajemnicę Eucharystii 
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razem, a ciężar dwóch równy był ciężarowi 
trzeciej. Natomiast waga najmniejszej była 
równa bryłce największej. Zjawisko to nie 
powtórzyło się już nigdy więcej, choć bada-
no krew jeszcze trzykrotnie: w 1637, 1770
i 1886 r. Być może przyczynę stanowią moż-
liwości techniczne pomiaru, które na prze-
strzeni czterech wieków uległy znacznemu 
unowocześnieniu. 
Najważniejsze znaczenie dla potwierdzenia 
autentyczności Cudu Eucharystycznego mia-
ły badania przeprowadzone w 1970 r. na 
prośbę abp. Pacifico Perantoni, ordynariu-
sza archidiecezji Lanciano-Ortona. Zadania 
podjął się prof. dr Odoardo Linoli, ordynator 
szpitala Riuniti w Arezzo, ekspert w dziedzi-
nie anatomii, histopatologii, chemii i diagno-
styki laboratoryjnej wraz z prof. dr. Ruggero 
Bertellim z Instytutu Anatomii Prawidłowej 
Uniwersytetu w Sienie. Od listopada 1970 
r. do marca 1971 r. przeprowadzili analizę 
próbek Hostii i krwi. Badania dowiodły, że 
fragment ciała to poprzecznie prążkowana 
tkanka mięśniowa z dobrze zachowanym 

syncytium (wielojądrową komórką), z na-
czyniami tętniczymi i żylnymi charaktery-
stycznymi dla tkanki mięśnia sercowego. 
Niezbitym dowodem na poparcie tej tezy 
jest występowanie fragmentów charakte-
rystycznie pofałdowanego wsierdzia, któ-
re przylega do tkanki mięśnia sercowego. 
Grudki krwi są skrzepami krwi ludzkiej w jej 
normalnym składzie chemicznym. Zawierają 
białka identyczne z tymi, które zawiera świe-
ża krew ludzka, a także substancje mineralne 
takie jak chlorki, fosfor, magnez, potas, sód 
i wapń. Dodatkowo odkryto, że Ciało i Krew 
mają tę samą grupę krwi AB, podobnie jak 
ślady krwi pozostawione na Całunie Turyń-
skim, Chuście z Manopello i Chuście z Ovie-
do, (patrz: Nasza Służba nr 6/2013). Mimo 
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych i biologicznych, Święte Relikwie prze-
trwały dwanaście wieków w bardzo dobrym 
stanie i zachowały niezmieniony skład che-
miczny. Nie znaleziono na nich śladów kon-
serwacji ani balsamowania. Wyniki badań 
zostały podane do publicznej wiadomości

4 marca 1971 r. Warto również dodać, że aby 
zapobiec spekulacjom co do autentyczności 
badań przeprowadzonych przez włoskich 
naukowców w 1976 r., podobną analizę pró-
bek przeprowadzili badacze wydelegowani 
przez ONZ. Wyniki badań jedynie potwier-
dziły autentyczność cudu.
Z kultem Świętych Relikwii związane jest 
pewne ciekawe wydarzenie opisane przez 
kronikarza Antinoriego. Podczas forsowania 
przez Turków wybrzeża Adriatyku w 1565 r. 
o. Antonio da Mastro Renzo, franciszkanin, 
obawiając się profanacji i kradzieży Cudu 
Eucharystycznego, postanowił przenieść je
w bezpieczne miejsce. Rano, 1 sierpnia te-
goż roku, wraz z małą grupką młodzieży 
uciekł z miasteczka wraz z cennym relikwia-
mi. Następnego ranka zatrzymał się przed 
tą samą bramą, przez którą zbiegł. Zmiesza-
ny i zdziwiony powiedział do swych towa-
rzyszy: „Drodzy przyjaciele, nie upatrujcie
w tym wydarzeniu pecha, ale złóżcie to na 
karb Opatrzności Bożej, gdyż Jego sekrety 
są nieznane i niezgłębione. Dlatego musimy 
tu pozostać i jeśli to konieczne, musimy być 
gotowi przelać krew i poświęcić nasze życie, 
jak prawdziwym żołnierzom Chrystusa przy-
stało”.

Chorwackie Lanciano
Wspominając Cud z Lanciano, warto przy-
toczyć inne miejsce kultu związane z Eu-
charystią, które ze względu na zbieżność 
okoliczności cudu jest często nazywane 
„chorwackim Lanciano”. Wydarzenie mia-
ło miejsce w 1411 r. w małym miasteczku 
Ludbreg, położonym na terenie powiatu Va-
raždinskiego. Pewien kapłan, którego imię 
nie jest znane, odprawiał Mszę św. w kap-
licy pw. Krzyża Świętego znajdującą się
w miejscowym zamku Batthyany. W mo-
mencie konsekracji, podobnie jak mnich
z Lanciano, zaczął mieć wątpliwości zwią-
zane z obecnością Chrystusa pod postaciami 
eucharystycznymi. Nagle zauważył, że w kie-
lichu, który trzymał w dłoniach, nie ma już 
wina, lecz prawdziwa ludzka krew. Wstydząc 
się swojego niedowiarstwa, przy pomocy 
miejscowego murarza ukrył ampułkę zawie-
rającą relikwie Najświętszej Krwi Chrystusowej 
w ścianie kaplicy. Tajemnicę wyjawił dopiero 
na łożu śmierci. Wydobyta ampułka z Naj-
świętszą Krwią Chrystusa mimo upływu czasu 
nie uległa zepsuciu. Papież Leon X w 1513 r. 
wydal bullę, w której publicznie i uroczyście 
potwierdził autentyczność relikwii i pozwolił 
na jej publiczny kult. W tym roku mija dokład-
nie pięćset lat od tego wydarzenia. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Bolsena 1263 r. – Podczas Mszy św. Hostia w rękach kapłana zaczyna krwawić. Papież 
Urban IV w Orvieto potwierdza autentyczność cudu.

Santarem 1266 r. – Skradziona przez kobietę Hostia zaczyna obficie krwawić. Hostia 
znajduje się w kościele pw. św. Stefana. Ma nieregularny kształt z żyłkami biegnącymi od 
góry ku podstawce, na której zakrzepła niewielka ilość krwi.

Offida 1280 r. – Konsekrowana Hostia skradziona przez kobietę o imieniu Ricciarella 
przemienia się we fragment krwawiącego ciała.  Kobieta ukrywa ją w stajni. Po siedmiu 
latach odnaleziona Hostia nie uległa żadnemu zanieczyszczeniu. Dziś można ją oglądać 
w sanktuarium pw.Św. Augustyna w Offida.

Siena 1330 r. – Ukryta pomiędzy kartkami brewiarza Hostia pozostawia plamy krwi. 
Papież Bonifacy IX 10 stycznia 1401 r. ogłasza specjalną bullę zatwierdzającą hołd odda-
wany cudownej Hostii.

Macerata 1356 r. – W momencie przeistoczenia z Hostii tryska krew. Do naszych cza-
sów zachował się puryfikarz, na który spłynęły krople krwi.  Relikwia przechowywana jest 
w katedrze pw. św. Juliana Szpitalnika w Maceracie. 

Siena 1730 r. – W Bazylice pw. św. Franciszka w Sienie można zobaczyć konsekrowane 
Hostie, które mimo upływu lat zachowały świeżość i początkowy wygląd.

Stich 1970 r. – Na korporale podczas konsekracji pojawiają się plamy krwi. Badania 
w laboratorium chemicznym wykazują, że krew pochodzi od człowieka cierpiącego na 
agonię.

Buenos Aires 1996 r. – Znaleziona na podłodze kościoła pw. Santa Maria Hostia 
zmienia się w fragment mięśnia sercowego.
Dr Frederic Zugibe, patolog z Rockland County 
w stanie Nowy York stwierdza również, że serce 
to cierpiało tak, jakby ktoś był ciężko bity w oko-
licach klatki piersiowej.

To tylko najważniejsze miejsca, w których mia-
ły Cuda Eucharystyczne. Pozostaje jeszcze sze-
reg innych takich jak Turyn (1453 r.), Bordeaux 
(1822), czy polskie Dubno (1867 r.), gdzie w cza-
sie adoracji Najświętszego Sakramentu, w Hostii 
ukazała się twarz Chrystusa. Obecnie  wymienia 
się ok. 130 najbardziej znanych Cudów Euchary-
stycznych. Warto zapoznać się literaturą, która 
przybliża miejsca i okoliczności niezwykłych wy-
darzeń, w których Bóg objawia swoją obecność 
w Eucharystii. Wśród różnych pozycji polecamy 
książkę Sergio Meloni, włoskiego pisarza kato-
lickiego, „Cuda eucharystyczne i chrześcijańskie 
korzenie Europy” (Jedność 2010) oraz „Obja-
wiona obecność. Cuda eucharystyczne” autor-
stwa Sylwii Palki (eSPe 2012). Książka nt. Cudów EucharystycznychKsiążka nt. Cudów Eucharystycznych
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Skauci Europy opowiadają się przeciw-
ko proponowanemu przez środowiska 
zbliżone do ZHP projektowi ustawy
o działalności harcerskiej. Niedawno, 
w Sejmie odbyły się konsultacje, któ-
re nie przekonały Was do jej poparcia. 
Dlaczego?
– Projekt Ustawy zawiera zapisy, które ogra-
niczają prawo obywateli do swobodnego 
zrzeszania się, zakładania stowarzyszeń 
działających według metody harcerskiej
i w oparciu o wyznawany światopogląd. To 
niebezpieczny krok zmierzający do mono-
polizacji ruchu harcerskiego i ograniczenia 
„konkurencji”, jak niektórzy pojmują obecnie 
wieloorganizacyjny, komplementarny ruch 
harcerski, będący w stanie wspierać rodzi-
ców wychowujących własne dzieci według 
wyznawanych wartości.

Projekt zakłada, że to państwo będzie 
uznawać i określać co jest harcerstwem, 
a co nim nie jest. Być może pomysł ten 
ma jednak jakieś swoje dobre strony?
– Pomysł, że to minister decyduje co harcer-
stwem jest, a co nie jest, z punktu widzenia 
społeczeństwa obywatelskiego jest nieko-
rzystny, wręcz niepożądany. Ruch harcerski 
zostałby wtedy upaństwowiony, o istnieniu 
danej organizacji decydowałby urzędnik pań-
stwowy, który reprezentuje konkretny rząd, 
konkretną partię i wizję polityczną, i który 
zmienia się wraz z nastaniem nowego rządu. 
Próba wyjęcia ruchu harcerskiego z rąk oby-
wateli i oddania go urzędnikom oznacza ryzy-
ko manipulacji i nacisków politycznych oraz 
ryzyko kształtowania światopoglądu mło-
dzieży według aktualnego zapotrzebowania 
politycznego partii rządzącej. Tymczasem 
harcerstwo powinno pozostawać ruchem 
kształtującym młodych ludzi do podejmo-
wania własnych, wolnych decyzji, w du-
chu prawidłowo pojętego patriotyzmu.

Czy obawiacie się, że zgodnie z art. 2 
projektu Skauci Europy nie będą mogli 
być dalej stowarzyszeniem katolickim, 
ustawa narzuca „otwartość światopo-
glądową” zarówno dla instruktorów, 
jak i przyjmowanych harcerzy? Czy wi-
dzicie tu zagrożenia dla waszego mo-

się także realizowane w harcerstwie wycho-
wanie młodego człowieka do odpowiedzial-
ności. Ustawa tę optykę odwraca. Nie chce-
my, aby państwo sponsorowało strukturalnie 
harcerstwo – to niewychowawcze.

Skoro niepotrzebne jest bezpośrednie 
finansowanie, co ułatwiłoby działal-
ność harcerzom?
– Państwo, poprzez zrozumienie specyfiki 
metody harcerskiej, powinno usuwać prze-
szkody utrudniające działalność harcerską, 
np. poprzez liberalizację nadmiernych wy-
magań administracyjnych, zweryfikowanie 
nieadekwatnych dla obozów harcerskich 
przepisów sanitarnych, niejasności fiskal-
nych. Propozycje zmian w konkretnych ist-
niejących aktach prawnych są przygotowane. 
W ten sposób państwo mogłoby zrealizować 
zasadę pomocniczości, stwarzając przyjazne 
warunki dla organizowania działalności har-
cerskiej.

Wróćmy do samej ustawy. Wasz sprze-
ciw budzi nie tylko jej treść, ale również 
sposób dyskutowania nad nią. Projekt 
trafił do Was w ostatniej chwili...
– To prawda. Został przesłany e-mailem
w nocy przed posiedzeniem Parlamentarnego 
Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, na którym pro-
jekt ustawy został pokazany po raz pierwszy. 
Wiedzieliśmy, że prace nad tym projektem 
trwały od wielu miesięcy i prosiliśmy o jego 
udostępnienie. Bezskutecznie. Dziś, kiedy od 
momentu ujawnienia projektu innym organi-
zacjom harcerskim tj. Związkowi Harcerstwa 
Rzeczpospolitej, Skautom Europy i Stowarzy-
szeniu Harcerskiemu minęło kilka tygodni nie 
stanowi to takiego problemu jak jego treść, 
daje jednak do myślenia nad sposobem pro-
cedowania i traktowania innych, mniejszych 
organizacji harcerskich.

Przez wiele lat o środowisku harcerzy 
można było słyszeć w kontekście kon-
fliktów dwóch największych organiza-
cji harcerskich ZHP i ZHR. Ostatnio wy-
dawało się, że harcerze coraz lepiej się 
rozumieją i potrafią współpracować. 
Był co prawda spór o krzyż harcerski, 
jednak został on załagodzony. Tymcza-

delu wychowania, opartego na warto-
ściach chrześcijańskich?
– Tak, taka obawa jest podzielana nie tylko 
przez nas, ale także przez wszystkie organi-
zacje harcerskie w Polsce, poza ZHP. Skauci 
Europy to stowarzyszenie katolickie, realizu-
jące w swojej wychowawczej metodzie har-
cerskiej nauczanie Kościoła rzymsko-katolic-
kiego. W 2003 r. Stolica Apostolska uznała 
Międzynarodowy Związek Przewodniczek
i Skautów Europy – Federację Skautingu 
Europejskiego za prywatne stowarzyszenie 
wiernych na prawie papieskim. Artykuł 2 sta-
nowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego 
modelu wychowania, odbiera wolność pro-
wadzenia działalności według zasad określo-
nych w naszych statutach.

Ustawa mówi też o subwencjonowaniu 
organizacji harcerskich. Czy bezpośred-
nie finansowanie organizacji harcer-
skich z budżetu nie byłoby korzystne 
dla harcerzy?
– Harcerstwo nie potrzebuje strukturalnego 
finansowania. Należy tu rozróżnić finanso-
wanie struktur, o których mówi projekt, od 
wspierania konkretnych inicjatyw, o czym 
projekt ustawy już nie wspomina. Harcer-
stwo jako ruch obywatelski jest finansowa-
ne przez swoich członków oraz rodziców, 
którzy korzystają z tej formy wychowania. 
Członkowie i rodzice płacą składki, pokrywa-
ją koszty obozów albo jako obywatele szu-
kają dla harcerskich przedsięwzięć wsparcia 
finansowanego z innych źródeł, np. fundacji, 
sponsorów indywidualnych czy instytucjo-
nalnych. Dlaczego państwo miałoby finan-
sować struktury harcerskie? Jaki interes ma 
każdy obywatel, aby z jego kieszeni utrzymy-
wać harcerstwo?
Ktoś może stwierdzić, że rząd nie ma pie-
niędzy na przedszkola czy inne dobre i pil-
ne potrzeby, a ma pieniądze na harcerstwo 
gwarantowane na poziomie ustawy? Harcer-
stwo nie może być faworyzowane spośród 
innych organizacji pozarządowych, gdyż to 
może być odbierane jako niesprawiedliwe 
społecznie. Przede wszystkim zaś odpowie-
dzialność za ruch harcerski, w tym także od-
powiedzialność finansowa spoczywa na jego 
członkach, a nie na państwie. Tego domaga 

Nie potrzebujemyNie potrzebujemy
ustawy ideologicznejustawy ideologicznej
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa pracuje nad ustawą o działal-
ności harcerskiej. Zarówno treść ustawy, jak i sposób prac nad nią budzi 
wątpliwości mniejszych organizacji i stowarzyszeń harcerskich. W rozmowie 
z „Naszą Służbą” Marcin Kruk, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Harcer-
stwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, ocenia że 
wprowadzenie ustawy oznacza odebranie ruchu harcerskiego obywatelom 
i jego „monopolizację” przez państwo. Jego zdaniem, posłowie zamiast pi-
sać ustawę o działalności harcerskiej, powinni koncentrować się na usuwa-
niu barier biurokratycznych utrudniających pracę instruktorom i harcerzom.
Z Marcinek Krukiem rozmawia Krzysztof Stępkowski.
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Nowa wystawa w Muzeum Wojska Polskiego

sem tak kontrowersyjny pomysł usta-
wy znów antagonizuje środowisko. Jak 
naprawić tę sytuację?
– W harcerstwie najwięcej dobrego dzieje się 
w sposób mało spektakularny, na zbiórkach 
zastępów, obozach drużyn, w przyjaźniach 
między młodymi. Proszę zapytać rodziców 
konkretnych harcerzy korzystających z tej for-
macji. Nie czuję się powołany do komento-
wania konfliktów i sporów, o które Pan pyta 
– my w nich nie uczestniczymy. Staramy się 
robić dobry, skuteczny skauting, zajmować 
się przede wszystkim młodymi oraz współ-
pracować z innymi na zasadzie szacunku 
wobec własnej tożsamości. Projekt ustawy, 
o którym rozmawiamy, może doprowadzić 

do zupełnego wypaczenia harcerstwa, stąd 
niepokój i troska.
Jestem głęboko przekonany, że w państwie 
prawa, jakim jest Polska, istnienie pluralizmu 
harcerskiego, przejawiającego się w dzia-
łalności wielu organizacji harcerskich, jak to 
jest np. we Francji, Włoszech i wielu innych 
krajach dojrzałych demokracji, jest pożądane 
i możliwe. Wychodzi to naprzeciw potrzebom 
rodziców, którzy chcą wychowywać własne 
dzieci w ramach wyznawanego światopoglą-
du. Dyskusja o prawdziwych potrzebach har-
cerstwa jest możliwa i realizowana głównie 
przy wsparciu jakiego udziela Prezydent RP, 
pan Bronisław Komorowski, w ramach forum 
Debaty Publicznej przy Kancelarii Prezydenta 

RP. Powagę sytuacji rozumie również biskup 
polowy Józef Guzdek, który z ramienia Konfe-
rencji Episkopatu Polski wspiera duszpaster-
sko wszystkie organizacje harcerskie.
Powtórzę: najlepiej, gdyby ta ustawa była 
ustawą zmieniającą inne akty prawne, usu-
wając bariery administracyjno-prawne, a nie 
spec-ustawą o „ustroju” harcerskim. Szuka-
my wspólnych punktów odniesień, nie zapo-
minając o pryncypiach, czyli zagwarantowa-
niu najlepszego interesu polskiej młodzieży 
– przestrzeni wolności, w której odbywa się 
wychowanie.

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stępkowski

– Zwykle wystawy w muzeach wojskowych 
wyjaśniają strategię i taktykę działań prze-
szłych wydarzeń, ale ta wystawa jest inna, 
bo przywołuje wspomnienia często ano-
nimowych żołnierzy, którzy mówią do nas
z przeszłości. Na tej wystawie nie zobaczy-
my ani, broni ani mundurów. Są na niej na-
tomiast rzeczy, które żołnierz może nosić
w kieszeni. Jeśli, by się go odwróciło do góry 
nogami, to właśnie one wypadłyby z jego 
kieszeni – powiedziała Eva-Sofi Ernstell, dy-
rektor Muzeum Armii w Sztokholmie, które 
firmuję wystawę.

Tysiąc dwieście obiek-
tów prezentowanych 
na wystawie zosta-
ło umieszczonych w sześćdziesięciu sześciu 
identycznych gablotach przypominających 
nagrobki wojskowe. Ma to podkreślić oso-
bisty charakter wystawy, jej związek z prze-
szłością.
– Wiemy, że żołnierze spędzili w wojsku zna-
czą cześć swojego życia. Dlatego  na wysta-
wie zobaczyć można prywatne rzeczy, które 
do nich należały (...). Ukazują nam one ich 
osobowość, prostotę. To właśnie zrobiło 

na mnie największe wrażenie, gdyż wysta-
wa  mówi nam o tym, co stanowiło istotę 
życia tych żołnierzy, o ich marzeniach i cier-
pieniach, tęsknotach. Opowiada o tamtym 
okresie ich służby niekoniecznie z perspek-
tywy wojny – powiedział Staffan Herrström, 
ambasador Szwecji, który objął wystawę 
swoim patronatem.
Zbiory należą do prywatnego kolekcjonera 
Torbjörna Lenskoga i pochodzą z różnych 
części świata z okresu od w. XIX do współ-
czesności. Wśród nich są naczynia m.in. duża 
kolekcja manierek, menażki i sztućce często 
własnoręcznie podpisane przez właścicieli, 
chlebaki i tornistry, w których żołnierze prze-
nosili racje żywnościowe, pakiety pierwszej 
pomocy, wśród których znajdują się zestawy 
zawierające antidotum przeciwko ukąsze-
niom węży stosowane w klimacie tropikal-
nym. Wojnę chemiczną przypominają nato-
miast maski przeciwgazowe m.in. brytyjski 
model dla małego dziecka z lat czterdzie-
stych XX w., w formie kolorowej maski pega-
za, mającej ułatwiać najmłodszym oswojenie 
się z rzeczywistością wojny.
Wystawę będzie można oglądać do końca 
marca 2014 roku.
Patronat nad wystawą objął Minister Obrony 
Narodowej.

Karolina Anna Kwaśniewska

Noc Muzeów to prawdziwa gratka dla spragnionych wiedzy 
oraz dla tych, którzy zamiast spać, wolą podziwiać prawdziwe 
dzieła sztuki. To również dobry sposób na spędzenie miłego 
wieczoru. Muzea bowiem, to nie tylko gabloty i ustawione pod 
ścianami eksponaty. W tę wyjątkowa noc można posłuchać 
ciekawych wykładów, obejrzeć film, czy wziąć udział w kon-
cercie. I to za darmo. Ci, którzy 18 maja podczas tegorocznej 
edycji Nocy Muzeów przybyli do Muzeum Wojska Polskiego, 
mieli okazję zapoznać się z nową wystawą „W boju i koszarach. 
Żołnierski niezbędnik”, otwartą uroczyście 8 maja br. Wysta-
wa jest szczególna, gdyż tym razem zamiast broni i mundurów 
prezentuje wszystko to, co żołnierz potrafi trzymać w swoim 
plecaku, a więc m.in. chlebak, bingo, kości do gry, butelkę 
piwa, coca-colę, perfumy…



10

Zacznijmy od pytania, które w jubileuszo-
wym roku 2000 Jan Paweł II zadał w cza-
sie spotkania z młodzieżą na Tor Vergata, 
patrząc na tysiące młodych ludzi z całego 
świata. „Czy trudno jest dzisiaj wierzyć?” – 
zwrócił się do nich papież. Odczekał chwi-
lę i powiedział: „Nie można tego ukrywać 
– trudno jest wierzyć. Ale z pomocą łaski 
Bożej jest to możliwe”. Te słowa doprowa-
dzają nas do bardzo ważnego momentu, 
ponieważ uświadamiają nam, że wiara jest 
darem Ducha Świętego, który  otrzymaliśmy 
za darmo, a nie naszą zasługą, jak czasem 
nam się wydaje.
Niekiedy w Kościele żongluje się takim 
stwierdzeniem: „jesteś zamknięty na Pana 
Boga”. Ja chciałbym takie przekonanie zbu-
rzyć, bo Katechizm Kościoła Katolickiego
i nasza teologia wyraźnie mówią, że człowiek 
ze swojej natury jest capax Dei – otwarty na 
Boga. Więc by nawiązać relację z Bogiem nie 
potrzebuje jakichś specjalnych kodów czy 
kluczy, ale wystarczy, że powie Bogu „tak”, 

WierzęWierzę

że poprosi Go: pokonaj moje wątpliwości, 
zaradź mojemu niedowiarstwu. A wtedy 
Bóg zrobi resztę.
Przypomina mi się historia człowieka, któ-
ry od dwudziestu lat był poza Kościołem. 
Pewnego dnia jadąc samochodem wpadł 
na pomysł, żeby kupić sobie Pismo Święte, 
bo wyszedł z katolickiego domu, ale wła-
ściwie nigdy Biblii nie przeczytał. Innym ra-
zem przechodził obok witryny sklepu z de-
wocjonaliami i zobaczył różaniec. Kupił go, 
dopytując jeszcze sprzedawczynię, jak się go 
odmawia, bo nie pamiętał. Po jakimś czasie 
wszedł na chwilę do kościoła. Tak było raz, 
drugi, trzeci, aż w końcu trafił na Mszę świę-
tą, na której postanowił zostać. Tak wyglądał 
powrót tego człowieka do Boga – nikt go nie 
ewangelizował, lecz sam Pan działał w jego 
sercu, bo – przypomnijmy to jeszcze raz – 
człowiek z natury jest capax Dei – otwarty 
na Pana Boga. 
Cudownie tę prawdę wyraził św. Augustyn 
słowami: „Jakże wielki jesteś, Panie i godny, 

„Credo” – wyznanie wiary, które co niedzielę mniej lub bardziej 
świadomie wypowiadamy, skupia jak w soczewce wielkie Boże ta-
jemnice i Boże prawdy o Trójcy Świętej, Maryi, wcieleniu, zbawie-
niu czy o Kościele. Rozpoczyna się ono od słowa „wierzę”. Ale co 

to właściwie znaczy wierzyć? Zastanawia się nad tym ks. Michał Olszewski - sercanin, 
egzorcysta diecezji kieleckiej.

by Cię sławić, stworzyłeś nas bowiem dla 
siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki 
nie spocznie w Tobie”. Przy czym warto pa-
miętać, że na tej ziemi nigdy do końca nie 
zaznamy spokoju, zawsze będziemy się znaj-
dować w jakiejś przestrzeni walki duchowej. 
Jednak dzięki temu nasza wiara, poznanie 
Boga, miłość do Niego mogą się rozwijać. 
Pan Bóg nie chce, żebyśmy zatrzymali się 
w miejscu, ale żebyśmy mieli w sobie dyna-
mizm wiary.

Więcej o wyznaniu wiary możesz posłuchać na 
płytach „Credo. Tom 1” i „Credo. Tom 2” do-
stępnych na stronie: www.wiecejinspiracji.pl.

Ks. Michał Olszewski
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Nakładem Wydaw-
nictwa M oraz Kato-
lickiej Agencji Infor-
macyjnej ukazała się 
książka  „Nie zgadzaj 
się na zło!” stanowi 
próbę zapoznania 

polskiego czytelnika z myślą społeczną 
kard. Jorge Bergoglio, która stanowiła, 
i pewnie będzie nadal stanowić, istotny 
wątek jego nauczania po wyborze na 
Stolicę Piotrową.

Zdaniem kard. Kazimierza Nycza, który brał 
udział w promocji książki 9 maja w siedzi-
bie Konferencji Episkopatu Polski, ta książ-
ka tłumaczy osobowość i osobę kard. Ber-
goglio – papieża Franciszka. – Po prawie 
dwóch miesiącach od wyboru powiem, że 
nie tylko niczego nie żałuję, ale nieustannie 
cieszę się ze stylu i treści tego pontyfikatu – 
wyznał podczas prezentacji kardynał, jeden
z uczestników konklawe, które wybrało pa-
pieża Franciszka.
Kard. Nycz zwrócił uwagę na to, że posługa 
Franciszka jest kontynuacją tego, co czynił 
wcześniej jako ksiądz i biskup. – Kiedy prze-
czyta się tę książkę całą, przemówienia na 
tematy społeczne kard. Bergoglio z 20 lat 
posługi biskupiej w Buenos Aires oraz na-
uczanie papieża Franciszka głoszone przy 

Nie zgadzaj się na zło!
różnych okazjach – widać kontynuację. Wy-
łania się człowiek – biskup, który stał się bi-
skupem Rzymu i kontynuuje w swoim pon-
tyfikacie zarówno podejmowane wcześniej 
treści, jak i sposób zwracania się do ludzi 
– mówił kard. Nycz. Podkreślił też, że to, co 
papież mówi do innych, prezentuje też swoją 
własną postawą, łącznie z tym jak wyjaśnia
i interpretuje pełnienie władzy w Kościele. To 
nie tylko mówienie, że to jest służba, ale pa-
pież faktycznie tak postępuje – zauważył.
Według kard. Nycza, charakterystyczne dla 
papieża Franciszka jest to, że kiedy podej-
muje trudne kwestie, np. społecznej biedy, 
czy innych problemów, z jakimi boryka się 
współczesny świat, oddziałuje poprzez świa-
dectwo swojego życia i doświadczenia. Kiedy 
zabiera głos jako papież podprowadza słu-
chaczy swoich wystąpień do odpowiedzi na 
pytania: Co to znaczy dla mnie konkretnie? 
Co ja mam do zrobienia? Nie ma u papieża 
Franciszka tego, co czasem zdarza się nam, 
gdy mówimy: „biskup powinien zrobić to, 
rząd tamto...”, a brakuje osobistej odpowie-
dzi na pytanie: co ja mam do zrobienia w tej 
sytuacji? – mówił metropolita warszawski.
Kardynał wspomniał też o podobieństwie pa-
pieży Franciszka i Jana Pawła II. Jego zdaniem, 
zarówno w sposobie ujmowania kwestii spo-
łecznych, jak i w sposobie kontaktowania się 
z ludźmi są bardzo do siebie podobni.

Socjolog dr Barbara Fedyszak-Radziejowska 
stwierdziła, że pontyfikat papieża Franciszka 
to „nowa odsłona młodości Kościoła”. – In-
stytucja Kościoła ma 2 tys. lat, nowo wybra-
ny Ojciec Święty ma lat 76, a mamy do czy-
nienia z niebywałym wybuchem młodości 
Kościoła - podkreśliła.
Według niej wartość książki wydanej przez 
KAI i wydawnictwo „M” polega m.in. na tym, 
iż „pozwala w świecie medialnych eventów 
wyłączyć emocje, a uruchamia myślenie”. 
Wyraziła też przekonanie, że „nie jest to tyl-
ko myśl społeczna Kościoła”. W Polsce mamy 
taki niepokojący zwyczaj izolowania kwestii 
społecznej i nauczania Kościoła z aktywno-
ścią katolików, ale także hierarchii Kościoła. 
Dla wielu myśl społeczna Kościoła jest tylko 
takim pouczaniem: „bądźcie dobrzy, poma-
gajcie innym” i to wystarczy. Książka poka-
zuje, że to nie tak.
Zdaniem dr Fedyszak-Radziejowskiej są czte-
ry powody, dla których warto przeczytać tę 
książkę, spośród wielu innych. – To możli-
wość, żeby posłuchać samego Ojca Święte-
go a nie widzieć tylko medialne eventy które 
są atrakcyjne. Po drugie – w tych wszyst-
kich sensacyjnych eventach najważniejsze 
jest nie samo wydarzenie, ale to, że między 
nauczaniem a świadectwem życia papieża 
Franciszka jest niezwykła zgodność. Taka 
zgodność, która sprawia, że powinniśmy 
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słuchać dwa razy uważniej – uważa dr Fedy-
szak-Radziejowska.
Jej zdaniem, lektura książki „Nie zgadzaj się 
na zło!” pozwala odkryć młodość Kościoła. 
Dla nas w Polsce jest to może zaskakujące, 
że kard. Bergoglio – papież Franciszek, po-
trafi łączyć wiarę i „głębokie zanurzenie w 
społecznych problemach”. – To sprawia, że 
książka zawierająca jego wystąpienia to bar-
dzo dotkliwa, bolesna lekcja, którą my Polacy 
otrzymujemy od Ojca Świętego, bo – jak sądzę 
– zagubiliśmy się troszkę pomiędzy polityką
a wiarą – mówiła dr Fedyszak-Radziejowska.
Zdaniem socjolog, w wystąpieniach kard. 
Bergoglio zebranych w książce „Nie zgadzaj 
się na zło!” jest „tyle odniesień do rzeczywi-
stości politycznej”, że jest to nauka dla nas, 
żebyśmy nie rozdzielali sfery polityki i wiary 
tak, jak politycy tego chcą uważając, że sfe-
ra polityczna ma być całkowicie wyłączona 
z oceny moralnej”. – Jeżeli Jorge Bergoglio 
mówił o globalizacji, o dobru wspólnym,

o solidarności i sprawiedliwości, to po lektu-
rze tej książki rozumiem, dlaczego prezydent 
Argentyny miała z nim problem – przyznała 
dr Fedyszak-Radziejowska.
Zdaniem senatora Zbigniewa Romaszewskie-
go, zbiór wypowiedzi kard. Bergoglio „zmie-
nia nam optykę” i – jak się wyraził – „uczula 
na kwestie, o których zapomnieliśmy”. To 
powrót do wartości, które w latach 80. były 
nam niezwykle bliskie, do ideałów solidarno-
ści – stwierdził. Wystąpienia kard. Bergoglio 
są zrozumiałe, niezwykle ludzkie, przemawia-
jące do czytelnika – podkreślił polityk.
Zauważył też, że odpowiedzią kard. Bergo-
glio na teologię wyzwolenia nie był „Chry-
stus z karabinem”, ale Chrystus miłosierny, 
który przekonuje, by nieść miłość bliźniemu. 
– Franciszek uczy nas dostrzegać ubogich, 
wyjść im naprzeciw i służyć pomocą. To wy-
zwanie dla Kościoła powszechnego, byśmy 
potrafili być solidarni – zaznaczył sen. Roma-
szewski.

Zdaniem współwydawcy, Piotra Słabka z kra-
kowskiego wydawnictwa „M”, „ciężko tę 
książkę przeczytać i pozostać obojętnym”. 
– Papież dając przykład swoim życiem, naj-
pierw wymaga od siebie – zauważył.
Słabek podkreślił, że wydawcy chcieli „jasno
i w miarę możliwości jak najpełniej pokazać, 
co papież Franciszek ma nam do powiedze-
nia”. – Jego słowa niezwykle się bronią, moż-
na je porównać do słów starotestamentalnych 
proroków, są bardzo ostre i bardzo mocne. 
Po lekturze można sobie zrobić solidny ra-
chunek sumienia – uważa współwydawca.
Jak dodał, 90 proc tej książki to słowa pa-
pieża Franciszka, wcześniej kard. Bergoglio,
a 10 proc. stanowią wywiady i rozmowy z oso-
bami, które znały metropolitę Buenos Aires.

Papież Franciszek. Kard. Jorge Mario Bergoglio: 
„Nie zgadzaj się na zło!”, Wydawnictwo M, Ka-
tolicka Agencja Informacyjna, Kraków 2013

KAI/kes

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Piotr Niezgoda 
urodził się 24 grudnia 
1875 roku w Bukowej 
koło Jasła, jako syn 
Wojciecha i Katarzyny 
z d. Pacana.
W 1886 r. rozpoczął 

naukę w gimnazjum w Jaśle. W 1894 r.
po zdaniu z odznaczeniem matury, podjął 
studia w Seminarium Duchownym w Prze-
myślu. 6 czerwca 1898 r. przyjął święcenia 
kapłańskie w katedrze w Przemyślu z rąk 
biskupa przemyskiego Łukasza Soleckiego. 
Po uzyskaniu święceń został wikariuszem w 
Błażowej koło Rzeszowa. 3 września 1900 r.
przeniesiono go na wikariusza w Nienaszo-
wie koło Jasła, a 18 lipca 1901 r. w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Jaśle. 4 lipca 1902 r. został wikariuszem
w parafii katedralnej w Przemyślu. Był rów-
nież katechetą w okolicznych szkołach prze-
mysłowych i powszechnych w Grochowcach, 
Łuczycach, Nehrybce, Ostrowie, Pikulicach, 
Pralkowcach i Witoszyńcach.
24 września 1903 r. został powołany do 
czynnej służby wojskowej w armii austro-
-węgierskiej. Był kapelanem garnizonu i szpi-
tala wojskowego w X Korpusie w Przemyślu. 
4 sierpnia 1914 r. wyruszył na front jako ka-
pelan 2 Dywizji Piechoty z Jarosławia, z któ-
rą przeszedł szlak bojowy od Kraśnika po 
Kowel. Z końcem października 1916 r. został 
kapelanem szpitala w Lublinie. 14 listopada 
1916 r. otrzymał awans na stopień starszego 
kapelana (oberkurata). Od 1917 r. pracował 
w Ministerstwie Wojny w Wiedniu jako refe-
rent w Wydziale Metrykalnym (Kriegsmatri-

kelabteilung). W listopadzie 1917 roku wyje-
chał na front włoski nad Piawę, jako kapelan 
24 Dywizji Piechoty z Przemyśla.
1 listopada 1918 r. wstąpił do WP. W marcu 
1919 roku został szefem sekcji Duchownej w 
Głównym Kwatermistrzostwie Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego. Zadaniem sek-
cji było pośredniczenie między kapelanami na 
froncie a Kurią Biskupią. 11 grudnia 1919 r.
został dziekanem generalnym przy Naczel-
nym Dowództwie Wojska Polskiego oraz sze-
fem Sekcji Personalnej. W 1919 r. mianowano 
go na stopień dziekana generalnego (genera-
ła brygady).
22 kwietnia 1921 r. został dziekanem ge-
neralnym Dowództwa Okręgu Korpusu nr 
V w Krakowie. Przyczynił się do wykupienia 
kościoła Św. Agnieszki, zamienionego przez 
Austriaków na magazyny, który stał się ko-
ściołem garnizonowym Krakowa. W 1926 r.
został proboszczem utworzonej przy nim 
parafii wojskowej. W latach 1923-1926 był 
oficjałem, a następnie sędzią Sądu Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego. 30 grudnia 
1930 r. przeszedł w stan spoczynku. Otrzy-
mał wówczas pisemne uznanie od biskupa 
polowego WP Stanisław Galla: Rozstając się 
z tak wybitnym pracownikiem w szeregach 
katolickiego duszpasterstwa wojskowego, 
pragnę podkreślić ofiarną pracę kapłańską 
Przewielebnego ks. Prałata dla dobra żołnie-
rza polskiego, zarówno w szeregach b. ar-
mii zaborczej, jak również w Armii Polskiej. 
Zwłaszcza w okresie tworzenia się Wojska 
Polskiego okazał czcigodny ks. Prałat ser-
deczne oddanie drogiej dla nas sprawie, 
już to w ciężkich chwilach Przemyśla, już to 

Ks. generał Piotr Niezgoda (1875-1955)
– kapłan diecezji przemyskiej, dziekan Obszaru Południowego AK, ps. „Bud”

na stanowisku dziekana generalnego przy 
Naczelnym Dowództwie, już to wreszcie
w czasie pokoju na urzędzie dziekańskim
w Krakowie. Umiejętność kierownictwa, 
działalność kaznodziejska i pisarska, uczyn-
ność, oddanie w służbie Kościoła i Ojczyzny, 
stawiają Przewielebnego ks. Prałata w gro-
nie tych, którzy się dobrze ogólnej sprawie 
zasłużyli.
W czasie okupacji niemieckiej podjął dzia-
łalność konspiracyjną w ZWZ. W 1942 r., 
z chwilą zorganizowania konspiracyjnego 
duszpasterstwa polowego Armii Krajowej 
został dziekanem Obszaru Południowego, 
obejmującego Okręgi Kraków i Śląsk. Przy-
gotowywał kapelanów do służby konspi-
racyjnej, zaprzysięgał żołnierzy, odprawiał
w lasach nabożeństwa dla oddziałów party-
zanckich, prowadził nasłuch radiowy i reda-
gował komunikaty.
W latach 1947-1952 był kapelanem w Za-
kładzie Psychiatrycznym w Kobierzynie. Od 
2 maja 1952 r. kierował domem wczasowym 
dla księży w Krynicy.
Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Zostawił 
bogatą spuściznę literacką z zakresu duszpa-
sterstwa wojskowego i kaznodziejstwa.
Zmarł 25 marca 1955 r. w Krakowie. Spoczy-
wa na Cmentarzu Rakowickim.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzy-
żem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Posiadał godność tajnego szambelan 
Jego Świątobliwości. Jego imię nosi ulica
w Brzostku koło Jasła.

Bogusław Szwedo
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Ten truizm, którego nie warto przypomi-
nać, w czasach redefinicji takich pojęć, jak 
rodzina, małżeństwo, niepostrzeżenie prze-
staje być truizmem i oczywistością dla zbyt 
licznych. To, że małżeństwo jest wyłącznie 
związkiem mężczyzny i kobiety, a matka jest 
kobietą, było oczywiste przez kilka tysięcy lat 
(do przełomu XX i XXI) dla ludzi, którzy ko-
rzystali z Bożego daru – rozumu. Rozum bo-
wiem to pojęcie znacznie głębsze i bogatsze 
niż inteligencja czy intelekt, które są tylko 
sprawnościami i dyspozycjami, które mogą 
być wykorzystane niekoniecznie dla dobra 
człowieka, ale również w celach, jak się oka-
zuje „samobójczych”. Bo taki jest nieuchron-
ny kres walki człowieka z Bogiem. 
Dziś, największy demagog – i jego rzecznicy – 
uderza w samo jądro rozumu i serca ludzkie-
go świata – w porządek natury. Trwają ofen-
sywne próby wykluczenia najpiękniejszego 
słowa „Matka” ze słownika ludzkości. Matka 
– dla coraz bardziej wpływowych (medial-
nie, politycznie i finansowo) środowisk LBGT 
(lesbijki, biseksualiści, geje i transseksualiści) 
staje się dziś pojęciem „dyskryminującym”. 
„Dyskryminacja” to dla środowisk LGBT i ich 
zaplecza propagandowego – „nowej lewi-
cy”, której ideowym patronem jest Theodor 
Adorno z filozoficznej szkoły frankfurckiej 
– to słowo wytrych i knebel jednocześnie.
A wytrych to przecież narzędzie złodziejskie, 
którym rzecznicy antykościoła próbują się 
wedrzeć przemocą do Domu, gdzie Rodzinę 
tworzą ojciec (jeden mężczyzna) matka (jed-
na kobieta), zjednoczeni sakramentalnym 
węzłem małżeńskim i ich potomstwo (adop-
towane lub poczęte siłami natury, wspoma-
ganej osiągnięciami medycyny respektującej 
świętość życia).To dla takiej rodziny wzorem 
zawsze była święta Rodzina z Nazaretu…
Francuski dziennik „Le Monde”, stosujący 
skutecznie metodę „wytrycha i knebla” ogło-
sił niedawno triumfalnie: „Małżeństwa dla 
wszystkich. Walka, którą Kościół przegrał”.
Arogancja władzy i schlebiających jej me-
diów, ignorujących milionowe pokojowe 
protesty ludzi, którzy wyszli na ulice Paryża 
w obronie tradycyjnej rodziny, zdaje się nie 
ma granic…
Jakże aktualnie w świetle bieżących wyda-
rzeń brzmią dziś słowa proroka naszych cza-
sów Jana Pawła II: „Przyszłość świata idzie 
przez rodzinę”. Ulicami polskich miast idą 
marsze w obronie rodziny i życia, a opinio-
twórcze media milczą. Idą miliony, a w me-
diach elektronicznych pokazywane są głośne 
i napastliwe kilkunastoosobowe grupki LGBT, 
domagające się… by mężczyzna był kobietą, 
dwóch mężczyzn małżeństwem, dwie kobie-
ty rodziną… w dodatku zapłodnioną in vitro 

przez gejów. Oczywiście te żądania artykuło-
wane są w sposób zakamuflowany. Tylekroć 
już wypróbowaną metodą wytrycha i knebla. 
Wytrych – to stymulujące obrazkowe działa-
nie na zbiorowe emocje – naturalną skłon-
ność każdego człowieka do obrony „skrzyw-
dzonego i prześladowanego”, który de facto 
jest agresorem. Taka postać wspaniałego acz 
prześladowanego przez „nietolerancyjnych” 
i „nieeuropejskich” (ciemnych „katoli”, jak 
obrażani są ludzie wierni nauczaniu Kościoła 
katolickiego) coraz częściej pojawia się w se-
rialach. Bo to one są dziś najskuteczniejszym 
środkiem propagandowym, wyłączającym 
samodzielne myślenie i znieczulającym su-
mienia.
Jeśli Polacy, uśpieni idyllicznym obrazem 
świata seriali, sądzą, że roszczenia środo-
wisk LGBT zostaną zaspokojone ustanowie-
niem prawa o związkach partnerskich, to 
są w tragicznym błędzie. Tym roszczeniom 
już dziś nie ma kresu. Dekonstrukcja rodzi-
ny postępuje. W kraju tulipanów, Holandii, 
po „rodzinie”, opartej na związkach homo-
seksualnych, przychodzi czas na… związki 
wielo – rodzicielskie. Debaty i presja na rząd 
holenderski trwają. To zawsze początek ta-
kiej akcji – oswajanie mentalne ludzi z de-
monicznym projektem. A może w ramach 
postępującej „tolerancji” przyjdzie czas na 
dokoopotowanie czworonogów jako równo-
prawnych członków rodziny? Niemożliwe? 
Kiedy rozum śpi, budzą się demony 
samowoli i zniszczenia. A tę umiejęt-
ność posiedli dziś szczególnie spece od 
marketingu politycznego i piaru. A któż 
nie jak pierwszy zwodziciel pramatki 
Ewy tak potrafił ją zmanipulować, że 
zatruty produkt – „pachnące jabłusz-
ko” zatruło serca ludzkości. Przecież 
to ten odwieczny kłamca i morderca
o rozdwojonym języku, jest do dziś naj-
zręczniejszym marketingowcem. To on 
posługując się naszą grzeszną naturą, 
sprzeda zatruty produkt w najpiękniej-
szym opakowaniu pozoru i obłudy. Naj-
lepiej dziś sprawdza się mu strategia 
„fałszywej miłości i fałszywego poko-
ju”. Bo to najskuteczniejszy knebel dla 
rzeczników i wysłanników prawdy.
Kto żyje Bożą prawdą, wie, gdzie jej 
źródło, i nie da się zwieść i odwieść od 
niej tak łatwo.
W filmie Mela Gibsona „Pasja” jest taka 
piękna scena bez słów, która ludziom 
dobrej woli mówi najwięcej o Miłości 
Matki.
To spotkanie Syna i Matki na drodze 
Krzyżowej. Chrystus upada pod cięża-
rem krzyża. Wymiana wszystko rozu-

Pramatka Ewa, dając posłuch największemu demagogowi i oszustowi, szatanowi, 
sprowadziła na ludzkość konsekwencje grzechu pierworodnego. Z potomstwa Pra-
matki Ewy Bóg wybrał Maryję, aby stała się Matką Jego Syna, który swą odkupień-
czą i zbawczą śmiercią na drzewie Krzyża zniweczył grzech pierworodny. Te dwie 
ikony Matek wprowadzone przez Boga w dzieje ludzkości… były kobietami. To prze-
cież oczywiste: Matka jest kobietą, bo tylko ją obdarzył Bóg darem macierzyństwa. 
Oczywiste?...

miejących spojrzeń. A w tle – reminiscencja 
z dzieciństwa małego Jezusa, który potknął 
się i otarł boleśnie kolana. W zatroskanych 
oczach Matki, która biegnie otrzeć łzy i przy-
tulić – jest pełnia i prawda Miłości.
Tylko serce matki – która czuje się w pełni 
kobietą, bo akceptuje Boży plan w swoim ży-
ciu – chroni życie, współczuje i ratuje. Praw-
dziwa kobieta ma wyobraźnię miłosierdzia. 
Jak te heroiczne matki (chociaż nie wszystkie 
obdarzone łaską wiary), które „wybrały ży-
cie” ze zbioru reportaży dziennikarki Brygidy 
Grysiak „Wybrałam życie. Aborcja to nie jest 
powód do dumy”.
O wielkiej godności macierzyństwa przypo-
minały kobietom mojego pokolenia obra-
zy Matki Bożej Karmiącej, wiszące prawie 
w każdym katolickim domu. Piękny polski 
obyczaj ofiarowywania córkom przez matki 
tego obrazka w dniu ślubu był aktem miło-
ści macierzyńskiej – wskazania wzoru Matki. 
To Jej zawierzały swoje córki, by wypraszała
u Syna dar macierzyństwa. A także wierność 
misji przyszłej matki – troska, by nie zabrakło 
dziecku najzdrowszego pokarmu – przede 
wszystkim duchowego – by wzrastało w ła-
sce u Boga i ludzi. Ten mądry przekaz zawar-
ty w polskim obyczaju, też gdzieś się nam po 
drodze zagubił… 
W Dniu święta Matki dziękujemy Panu Bogu 
za nasze Matki, za to, że stworzył je prawdzi-
wymi kobietami. Dziękujemy za nieprzespane 
noce, gdy bolało ucho, za uśmiech szczęścia 
na widok naszych pierwszych kulfoniastych 
liter w zeszycie. Za przyprowadzenie nas
w progi Kościoła na spotkanie z największą 
Miłością i Mądrością.
I za trwanie, za niezłomną obecność przy na-
szych krzyżach. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Matka jest kobietą
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arium Matki Bożej w Lourdes. To będzie czas 
szczególnego umacniania się w wierze, to 
będzie czas na osobistą refleksję i modlitwę, 
Eucharystię i słuchanie Słowa Bożego. To 
będzie także czas na ubogacenie się drugim 
człowiekiem – mówił w homilii bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że dla wie-
lu pielgrzymów wielkim odkryciem może być 
wartość spotkania z bliźnim. – Człowiekowi 
nie wystarczy przygoda z rzeczą, najważniej-
szy jest drugi człowiek. Napełniajcie swoje 
umysły i serca Bogiem, Jego łaską i mądroś-
cią, abyście po powrocie do waszych środo-
wisk potrafili innych ubogacać, opowiadając 
o swoich doświadczeniach i spotkaniach – 
powiedział.
Nawiązując do obchodzonej tego dnia Uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego bp Guz-
dek zachęcał pielgrzymów, by wzorem apo-
stołów, napełnieni łaską, odważnie dawali 
świadectwo o Chrystusie.
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pra-
cownicy wojska oraz kierowcy autobusów, 
którzy poprowadzą pojazdy do Lourdes. Pąt-
ników żegnali również generałowie WP: gen. 
dyw. Andrzej Malinowski, zastępca dowód-
cy Wojsk Lądowych oraz gen. bryg. Andrzej 

Danielewski, zastępca 
szefa Szkolenia Wojsk 
Lądowych.
Spod katedry wyru-
szyło pięć autokarów. 
Pielgrzymi udadzą się 
najpierw do Bolesław-
ca, gdzie spotkają się z 
uczestnikami z innych 
stron kraju. W sumie na południe Francji po-
jedzie ponad dwustu pielgrzymów.
Ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, przewodnik 
pielgrzymki do Lourdes, powiedział „Naszej 
Służbie”, że po drodze jej uczestnicy od-
wiedzą m.in. Wersal oraz Idron – niewielką 
miejscowość, ośrodek Polonii na południu 
Francji. Mieszkają tam pozostali po II wojnie 
światowej Polacy. – Wspólnie będziemy mo-
dlić się przy kapliczce wystawionej tam przez 
naszych rodaków. W tym roku Biskup Polo-
wy postanowił uhonorować mieszkających 
tam działaczy polonijnych i nadał osobom 
zaangażowanym w kultywowanie polskości 
i wartości patriotycznych medale Milito pro 
Christo – powiedział kapelan.
Ks. Kacorzyk podkreślił, że pielgrzymka do 
Lourdes nikogo nie pozostawia obojętnym. 
Jego zdaniem dzieje się tak, m.in. przez licz-

Poranną Mszą św. sprawowaną 19 maja w katedrze polowej 
przez biskupa Józefa Guzdka rozpoczęli swoją  pielgrzymkę do 
Lourdes żołnierze i pracownicy wojska. Biskup Guzdek życzył 
pątnikom w mundurach, aby czas pielgrzymki stał się dla nich 
odnową i ubogaceniem ich wiary. Prosił, by duchowych owoców 
pielgrzymki nie zatrzymywali dla siebie, ale żeby promieniowali 
swoim świadectwem na innych. Pielgrzymów żegnali generało-
wie Wojska Polskiego. Polacy biorą udział w Międzynarodowej 
Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes po raz dwudziesty drugi.

Parafia wojskowa w Świdwinie pw. Wniebowstąpienia Pańskiego obchodziła 12 maja uroczystość odpustową. W tym roku 
obchodzony jest także jubileusz 20-lecia ustanowienia Parafii (dokładna data to 13 sierpnia 1993 r.). Kościół garnizonowy zgro-
madził w swoich progach lokalne duchowieństwo, któremu przewodniczył dziekan dekanatu świdwińskiego ks. kan. Ryszard 
Kizielewicz. Obecni byli przedstawiciele garnizonu Świdwin na czele z dowódcą 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. dypl. 
Ireneuszem Starzyńskim, władze samorządowe ze starostą Mirosławem Majką i burmistrzem Świdwina Janem Owsiakiem oraz 
Izabella Starzyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich.
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ny udział pątników w mundurach z całego 
świata. – Jedziemy tam ze swoimi intencja-
mi, z całym życiem służbowym i osobistym. 
Chcemy modlić się w tym wyjątkowym miej-
scu, być razem i prosić o uzdrowienie serc 
– powiedział.
Pielgrzymka do Lourdes to także szansa na 
modlitwę o uzdrowienie ciała. – W tym roku 
jadą z nami weterani misji pokojowych, po-
szkodowani w działaniach wojennych, bę-
dziemy wraz z nimi prosić o uzdrowienie ran 
i opiekę Maryi – dodał ks. Kacorzyk.
W Lourdes żołnierze będą uczestniczyli w spo-
tkaniach z żołnierzami innych państw świata, 
wezmą udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżo-
wej i Maryjnej Procesji Światła. W kolejnym 
numerze „Naszej Służby” ukaże się obszerna 
relacja z pielgrzymki.

kes

Proboszcz parafii ks. mjr Andrzej Migała zaprosił do odprawienia uroczy-
stej Mszy św. i wygłoszenia homilii ks. Ireneusza Śliwińskiego SDB, dyrek-
tora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie. W czasie 
Mszy św. wierni modlili się za wszystkich proboszczów parafii, którzy pra-
cowali w garnizonie Świdwin: ks. ppłk. Zbigniewa Kłuska, ks. kpt. Dariusza 
Matygę, ks. ppłk. Mariusza Śliwińskiego, ks. ppłk. Jerzego Sucheckiego,
ks. por. Grzegorza Przewrockiego oraz za pracowników parafii i wszystkich 
parafian.
O uroczystą oprawę Mszy św. zadbała Ewa Wiszniewska, katechetka ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie wraz z dziećmi klas II i III. Obok 
ołtarza stanął poczet sztandarowy z Jednostki Wojskowej 3294.
Pod koniec uroczystości został poświęcony obraz Jana Pawła II namalowa-
ny przez artystkę Agnieszkę Wardak, która wcześniej wykonała dla miej-
scowego kościoła m.in. stacje drogi krzyżowej.
Na koniec Mszy św. ks. mjr Andrzej Migała odebrał życzenia z okazji jubi-
leuszu parafii.

Wiesława Metryka

W drogę do Lourdes

Jubileusz parafii wojskowej w Świdwinie
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Białystok: Msza św. w intencji
funkcjonariuszy Straży Granicznej

– Miłość Boga i Ojczyzny, ochrona dobra 
wspólnego nabiera właściwego ciężaru, gdy 
odnosimy je do Boga. Moc służby, odwaga, 
poświęcenie i ofiarność, mają swoje źródło 
w naszej wierze. Jeśli macie wiarę w sercu, 
pięknie wypełnicie waszą służbę – mówił 
do funkcjonariuszy Straży Granicznej bp 
Henryk Ciereszko podczas uroczystej Mszy 
św. w archikatedrze białostockiej, wpisanej
w ogólnopolskie obchody 22. rocznicy jej 
powołania.
Okolicznościową homilię wygłosił ordyna-
riusz drohiczyński, bp Antonii Pacyfik Dy-
dycz. Przypomniał w niej, że historia Polski 
ma trwałe korzenie w miłości do Ojczyzny. 
Tworzy je „duma z Ojczyzny, która umiała 
być wielką, która była w stanie przez wiele 
dziesięcioleci bronić się, bo były stanice”.
Bp Dydycz wyjaśniał, że choć w dzisiejszych 
czasach zmienił się zakres działalności od-
działów Straży Granicznej, to zawsze pod-
stawą jej szkolenia, funkcjonowania i służ-
by jest miłość do Polski i ludzka uczciwość. 
– Jakże istotne jest to, kim jesteśmy jako 
ludzie. Od tego zależy trwałość granic, nie 
tylko tych geograficznych – od tego zależy 
wielkość Polski – wyjaśniał.
Eucharystię koncelebrowali kapelani Straży 
Granicznej przybyli do Białegostoku z całej 
Polski. Uczestniczyli oni także w odprawie 
dekanatu Straży Granicznej Ordynariatu 

Polowego. Mszę 
św. koncelebro-
wali także ka-
pelani wojskowi 
oraz innych służb 
mundurowych.
Na zakończenie 
Mszy św. dziekan Straży Granicznej, ks. płk. 
Zbigniew Kępa, odczytał list od biskupa po-
lowego WP Józefa Guzdka skierowany do 
uczestników obchodów.

Centralne uroczystości Święta
Straży Granicznej

17 maja na Rynku Kościuszki przed pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bia-
łymstoku odbył się uroczysty apel. Oficjal-
ną część uroczystości otworzył Komendant 
Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG 
Dominik Tracz. Podczas apelu 53 funkcjona-
riuszy Straży Granicznej otrzymało promocje 
na pierwszy stopień oficerski. Błogosławień-
stwo promowanym udzielili: biskup polowy 
Józef Guzdek, abp. Jakub Kosiuczuk ordyna-
riusz białostocki i gdański oraz ewangelicki 
biskup polowy Mirosław Wola. 
Wręczone zostały również odznaczenia nada-
ne przez Prezydenta RP: Krzyż Kawalerski Od-
rodzenia Polski oraz medale za długoletnią 
służbę.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Bartło-
miej Sienkiewicz, Minister Spraw Wewnętrz-
nych, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Pre-

zydenta RP, Jacek Kapica,  Szef Służby Celnej 
Jacek Kapica oraz szefowie i przedstawiciele 
służb mundurowych.
Po części oficjalnej, na placu przed biało-
stockim Ratuszem Miejskim, rozpoczął się 
„Piknik z mundurem”, podczas którego 
uczestnicy mogli zobaczyć z bliska sprzęt 
wykorzystywany w codziennej służbie przez 
funkcjonariuszy oraz ich pojazdy służbowe, 
dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomo-
cy przedmedycznej oraz podziwiać umiejęt-
ności psa służbowego. 

Odprawa kapelanów dekanatu
Straży Granicznej

Jak prowadzić duszpasterstwie w dobie 
szybkich przemian w Straży Granicznej? To 
pytanie, na które starali się odpowiedzieć 
kapelani dekanatu Straży Granicznej podczas 
odprawy zorganizowanej w Białymstoku.
W dniach 14-16 maja odbyła się odprawa 
służbowa kapelanów katolickiego dekanatu 
Straży Granicznej w Białymstoku. Duchowni 
zapoznali się ze specyfiką służby spotykając 
się z funkcjonariuszami Straży Granicznej 
w Placówkach Straży Granicznej w Kuźnicy, 
Szudziałowie oraz w Krynkach.
Podczas odprawy dyskutowano m.in. nad 
organizacją takich przedsięwzięć duszpa-
sterskich jak: pielgrzymka funkcjonariuszy
i pracowników Straży Granicznej do Często-
chowy, wakacje dla dzieci funkcjonariuszy. 
Wymieniano doświadczenia w zakresie dusz-
pasterstwa rodzin funkcjonariuszy, sposobie 
pomocy duchowej i wsparcia psychiczne dla 
osób z rozwiązywanych oddziałów Straży 
Granicznej.
16 maja księża kapelani włączyli się w część 
liturgiczną święta uczestnicząc w nabożeń-
stwie w cerkwi prawosławnej, celebrując 
Mszę św. w bazylice katedralnej w Białymsto-
ku oraz biorąc udział w ekumenicznej modli-
twie zorganizowanej przez duszpasterstwo 
ewangelicko-augsburskie.
Odprawa zakończyła się uczestnictwem ka-
pelanów w koncercie Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej w Filharmonii Biało-
stockiej.

 Opracował Krzysztof Stępkowski

Święto funkŚwięto funkcjoncjonariuszyariuszy
Centralne obchody Święta Straży Granicznej odbyły się
w tym roku w Białymstoku. Eucharystia, nabożeństwa Ko-
ściołów prawosławnego i ewangelickiego, apel oraz pro-
mocja oficerska, a także piknik służb mundurowych to tyl-
ko niektóre z puntków tegorocznych obchodów. Kapelani 
katolickiego duszpasterstwa Straży Granicznej uczestniczyli 
w odprawie, zorganizowanej przez dziekana formacji, ks. 
płk SG Zbigniewa Kępę, podczas której omawiane były 
kwiestie związane z prowadzeniem duszpasterstwa wśród 
funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Bydgoszcz
Z udziałem władz miejskich, wojewódzkich, samorządowych, kombatantów i żołnierzy 
odbyły się w Bydgoszczy obchody 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Uroczystości rozpoczęły się w świątyni garnizonowej Mszą św., której przewodniczył 
proboszcz parafii wojskowej oraz dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP ks. 
płk Zenon Surma. Wśród uczestników uroczystości, oprócz żołnierzy – przedstawicie-
li wszystkich jednostek garnizonu Bydgoszcz, udział wzięli przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, dzieci i młodzież oraz przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych oraz bydgoszczanie. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na Placu Wolności, gdzie 
odbył się apel poległych, po którym przedstawiciele grup złożyli wiązanki i kwiaty. Uro-
czystości przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym.                                        Tk

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Rzeszów
Z okazji 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej w parafii garnizonowej pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył ks. prał. Jan Szczupak, proboszcz parafii Farnej w Rzeszo-
wie, a Słowo Boże wygłosił ks. płk Tomasz Anisiewicz, proboszcz parafii garnizonowej 
i kapelan Garnizonu Rzeszów. Mszę świętą koncelebrował także ks. Marek Buchman – 
Diecezjalny Duszpasterz Policji.
W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miej-
skich, wszystkie służby mundurowe wraz ze sztandarami, harcerze i kombatanci.
Po Mszy świętej przed Kościołem Garnizonowym miał miejsce Uroczysty Apel Poległych 
odczytany przez kpt. Mirosława Murdzę oraz salwa honorowa. Przedstawiciele komba-
tantów, władz i służb mundurowych złożyli kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą 
bohaterów II wojny światowej.
Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne 
prowadzono na terytorium 40 krajów. Do wojska powołano około 110 mln ludzi, nie 
licząc uczestników ruchu oporu. Według różnych szacunków, straty w ludziach wyniosły 
od 40 do 60 milionów: poległych, zamordowanych i zmarłych.
Podpisanie aktu kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie II wojny światowej, jednak 
tylko w Europie, gdyż walki na Bliskim Wschodzie trwały jeszcze do września 1945 roku. 
Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8 maja razem z całą Europą dopiero od 1990 roku.     Xpl

Radom
W kościele garnizonowym w Radomiu
11 maja, z okazji 60 rocznicy udziału 
Wojska Polskiego w misjach połączonej 
z Międzynarodowym Dniem Uczestników 
Misji Pokojowych ONZ oraz Dnia Wete-
rana odbyła się uroczysta msza święta. 
Celebrował ją ks. mjr Krzysztof Smoleń, 
zaś homilię wygłosił ks. kanonik Mirosław 
Dragiel, kapelan Policji.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Członek Zarządu Głównego SKMP ONZ 
Prezes koła nr 45 w Radomiu Edward 
Kowalewski. W uroczystościach uczestni-
czyli: płk Krzysztof Baranowski, zastępca 
dowódcy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, 
kpt Daniel Borkowski, Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego, ZDZ dyr. Katarzyna 
Kołodziejska, Władze Miasta Radomia, 
Zarząd Główny SKMP ONZ reprezentował 
ppłk Roman Guła, Koło nr 8 Warszawa 
Bemowo SKMP ONZ reprezentował Ta-
deusz Sąsiadek, poczty sztandarowe, za-
przyjaźnione organizacje społeczne oraz 
sympatycy i weterani. Kulminacyjnym ak-
centem było złożenie wiązanek pod tabli-
cą pamiątkową poświęconą uczestnikom 
misji poza granicami kraju.                  Ek

Płock
Poświęcenie okolicznościowej tablicy w 
miejscu stracenia Zygmunta Padlewskie-
go – generała Powstania Styczniowego 
na ziemi płockiej, było podsumowaniem 
kilkudniowych obchodów 150. rocznicy 
powstańczego zrywu w Płocku. W progra-
mie znalazła się także sesja naukowa w To-
warzystwie Naukowym Płockim, podczas 
której mówiono o udziale duchowieństwa
w powstaniu.
Centralnym punktem rocznicowych ob-
chodów były uroczystości w miejscu 
stracenia generała przez władze carskie 
15 maja 1863 roku. Obecnie znajduje się 
ono przy Alejach Piłsudskiego w Płocku. 
Na obchody złożył się apel pamięci, na-
bożeństwo majowe oraz poświęcenie 
okolicznościowej tablicy upamiętniającej 
śmierć powstańca-bohatera sprzed 150 
lat. Licznie uczestniczyły w nich poczty 
sztandarowe płockich szkół i miejsc pra-
cy, młodzież szkolna, płocczanie. Wszyscy 
przeszli w Marszu Wierności pod miej-
sce stracenia generała. Marsz wyruszył 
sprzed Zakładu Karnego w Płocku, gdzie 
znajduje się tablica dedykowana Padlew-
skiemu.                                             KAI

Tomaszów Mazowiecki
W środę, 8 maja 2013 r. na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Mazowieckim żołnie-
rze 7 batalionu kawalerii powietrznej oddali hołd wszystkim poległym i pomordowanym 
podczas II wojny światowej.
W obchodach 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej uczestniczył Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon, dowódca 7 batalionu kawalerii powietrz-
nej ppłk dypl. Jarosław Niemiec oraz delegacje kombatantów, związków i organizacji 
społecznych, jak również uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół. 
Tegoroczne obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą w intencji poległych na frontach
II wojny światowej, po której głos zabrał płk Józef Suchodolski. Następnie por. Paweł Zien-
tara odczytał Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową. Na za-
kończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatków w Miejscach Pamięci Naro-
dowej zlokalizowanych na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Mazowieckim.            eor
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