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 Odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego

 Małgorzata Łucja Szewczyk – nowa błogosławiona
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Ten fragment Ewangelii mówi o powołaniu 
chrześcijańskim, o warunkach, jakie należy 
spełnić, aby w autentyczny sposób jednoczyć 
się z Jezusem, iść Jego drogą. Istotny jest czas 
tej Chrystusowej wypowiedzi. Wraz z gromad-
ką uczniów idzie do Jerozolimy. Tam dokona 
się Misterium Paschalne. Zostanie zdradzony, 
osądzony, skazany na śmierć krzyżową, a po 
trzech dniach zmartwychwstanie, „abyśmy 
i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus 
powstał z martwych” (Rz 6,4). Perykopa z Łu-
kaszowej Ewangelii przedstawia kilka sytuacji, 
wydobywa kilka postaw ludzi wobec Jezusa, 
które pomagają zrozumieć w jaki sposób na-

leży realizować chrześcijańskie powołanie.
Upomnienie od Jezusa otrzymali dwaj ucznio-
wie, Jakub i Jan, którzy za wyrządzoną przy-
krość – mieszkańcy samarytańskiej wsi nie 
chcieli przyjąć Jezusa – gotowi byli odpłacić 
krzywdą i zniszczeniem. Powołania do wspól-
noty z Jezusem dotyczy Jego dialog z trzema 
anonimowymi rozmówcami. W deklaracji 
pierwszego („Pójdę za tobą dokądkolwiek się 
udasz”) na plan pierwszy wysunęły się spon-
taniczne emocje, poryw wewnętrznych uczuć. 
W odpowiedzi Jezus ukazał mu realizm swe-
go życia, swą bezdomność („Syn Człowieczy 
nie ma na czym głowy oprzeć”), uświadamia-

jąc przez to, że powołania, to przede wszyst-
kim droga ofiary, wyrzeczenia, twardej służby. 
Drugi, do którego Jezus powiedział „Pójdź za 
mną”, gotów był to zrobić, ale dopiero po 
dopełnieniu powinności wobec zmarłego 
ojca. Podobnie trzeci: pójdzie za Jezusem po 
pożegnaniu z rodziną. Postawa Jezusa jest 
taka: miłość do najbliższych jest dobrem, ale 
jednak powinna pozostawać na drugim miej-
scu po miłości do Boga, która stanowi szczyt 
wartości. Ten kto poszedł za Jezusem, kto 
„przykłada rękę do pluga”, nie powinien się 
rozpraszać, patrzeć na to, co opuścił. Kto wy-
brał Jezusa, niech idzie za Nim.

o.jł

30 czerwca – XIII niedziela zwykła30 czerwca – XIII niedziela zwykła (Łk 9, 51-62) (Łk 9, 51-62)

Jezus powołuje swych kolejnych uczniów – 
przedtem dwunastu, teraz siedemdziesięciu 
dwóch. Rozsyła ich do  miast i miejscowości, 
do których za jakiś czas zamierzał przyjść. 
Mają być Jego heroldami, rozgłaszać wia-
domość o zbliżającym się Królestwie Bożym.  
Misję tych Jezusowych wysłanników po-
dejmuje Kościół, wypełnia Jezusowy nakaz 
przekazany uczniom w godzinie Wniebo-
wstąpienia: „Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody…” ( Mt 28, 19). 
Rozsyłanym uczniom Jezus mówi  o zasa-
dach, jakimi powinni się  kierować  podczas 
swej misji. Apostolat wiary nie potrzebuje 
żadnych zewnętrznych podpórek, „ani trzo-
su, ani torby, ani sandałów”. Niepotrzebna 

jest do jego pełnienia ostentacja, efekciar-
stwo, epatowanie nadzwyczajnością, bo-
gactwem. Swoistym motorem skutecznego 
apostolstwa jest skromność w jego pełnie-
niu, służebność wobec tych, do których 
przychodzimy, otwartość, przyjaźń, życz-
liwość. To przymioty, które torują drogę 
do ludzkich serc, budzą ufność, duchową 
otwartość. Ten kto świadomie wybrał drogę 
Jezusa nie ukrywa tego, nie ogląda się na ze-
wnętrzne opinie, obca mu jest tzw. politycz-
na poprawność, która forsuje przekonanie, 
że wiara należy do sfery ludzkiej prywatno-
ści. Ten kto swoje chrześcijaństwo dawkuje, 
zależnie od okoliczności, nie doświadczy 
piękna i radości, jaką daje wyznawanie Je-

zusa, dzielenia się swoją wiarą, świdomość, 
że jest się towarzyszem Jezusowej drogi, 
która ma głęboki sens i cel. „Nie z tego się 
cieszcie, że duchy są wam uległe, cieszcie 
się, że wasze imiona w niebie są zapisane” 
– powiedział Jezus do tych siedemdziesię-
ciu dwóch, którzy dzielili się z Nim radością 
odniesionego sukcesu, więcej, ujawnionej
w jej  toku władzy nad złymi duchami. Ciesz-
my się i my, kiedy idziemy za Jezusem, wypeł-
niamy Jego wolę, rozświetlamy nasze życie 
światłem Jego Ewangelii, uzewnętrzniamy
w środowiskach życia, pracy swą chrześci-
jańską tożsamość. Bądźmy pewni: nasze 
imiona będą zapisane w niebie.

                                                        o.jł

7 lipca – XIV niedziela zwykła 7 lipca – XIV niedziela zwykła (Łk 10, 1–12. 17-20)(Łk 10, 1–12. 17-20)

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIECPAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześ-

cijańskie potrafi ły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Na okładce: Biskup Józef Guzdek 
i prof. Stanisław Ilnicki podczas 
konferencji na temat stresu bojo-
wego, Wojskowy Instytut Medycz-
ny, 18 czerwca 2013 roku

Zmarły 20 czerwca w Nowej Soli o. Medard (na 
chrzcie świętym Stanisław) Parysz pochodził
z Haczowa na Podkarpaciu. W 1929 r. wstąpił do 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, studia fi-
lozoficzno-teologiczne odbył  w Krakowie, gdzie
1 maja 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Stanisława Rosponda, sufragana kra-
kowskiego. Pracował w Krakowie. W połowie 
lipca 1944 r. władze zakonne skierowały go do 
Warszawy, do klasztoru OO. Kapucynów przy ul. 
Miodowej. Po wybuchu  Powstania Warszawskie-
go został kapelanem Armii Krajowej; „…byłem 
przy wojsku tutejszym najmłodszym księdzem. 
Zlecono mi być z ludźmi” – wspominał po latach 
(2009). Pełnił posługę w szpitalu przy ul. Długiej 7,
pod opieką miał powstańców z rejonu kościoła 
św. Jacka, ze schronów przy ul. Długiej, Freta
i Podwale, ludność cywilną Starego Miasta: od-

prawiał Msze św, spowiadał, udzielał Komunii 
św., niósł pociechę i duchowe wsparcie. Został 
ranny. Po kapitulacji trafił do niemieckiego obo-
zu przejściowego w Pruszkowie. Po wojnie był 
gwardianem w klasztorach w Sędziszowie Ma-
łopolskim (1945–1948), Krośnie (1953–1956), 
rektorem kościoła w Tenczynie (1959–1963); 
pracował we Wrocławiu, Dobiegniewie, Wałczu, 
Kwietnikach, Nakielnie, Gdańsku, Bytomiu, także 
w Szwecji. Przez ostatnie trzydzieści cztery lata 
swego życia pełnił posługę kapłańską w Nowej 
Soli. Wspomina się jego skromność, pogodę du-
cha, dobroć, wierność charyzmatowi św. Fran-
ciszka. Kilka lat temu w Warszawie towarzyszył 
Grupie Historycznej Zgrupowania „Radosław” 
podczas sierpniowych inscenizacji barykad po-
wstańczych na Starym Mieście: z krzyżem w dłoni 
odbierał symboliczną  przysięgę  żołnierzy Armii 

Krajowej. W 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński od-
znaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, otrzymał też Krzyż Walecznych i Krzyż 
Armii Krajowej; jego imieniem zostało nazwane  
rondo w Nowej Soli. 
Msz św. pogrzebowej w kościele św. Antoniego 
w dniu 24 czerwca przewodniczył ordynariusz 
zielonogórsko-gorzowski bp Stefan Regmunt
w koncelebrze z biskupami pomocniczymi Paw-
łem Sochą i Tadeuszem Lityńskim, duchowień-
stwem diecezjalnym i zakonnym. Ostatniej drodze 
o. Medarda, „dobrego ducha Nowej Soli”, towa-
rzyszyły tysiące mieszkańców miasta i przybyszy z 
różnych stron kraju, biskupi, kapłani, wspólnota 
kapucyńska z prowincjałami z Polski, Rosji i Ukra-
iny, władze samorządowe, poczty sztandarowe  
WP i harcerzy „zawiszaków” z Warszawy. Wieniec 
nadesłał Prezydent Bronisław Komorowski. Że-
gnano pierwszego obywatela Nowej Soli – ojca, 
przyjaciela, przewodnika duchowego, święte-
go człowieka.                                                   jł

O. Medard Parysz OFMCap (17 XII 1913 – 20 VI 1913)
– ostatni kapelan Powstania Warszawskiego
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Łuczyńska – morze się uspokoiło i okręt szczę-
śliwie dopłynął do lądu”.
Jej ufność w Bożą Opatrzność i zawierzenie 
Tej, która tyle wycierpiała – Matce Bożej Bole-
snej, pogłębiła się w Loreto. Tam doznała łaski 
uzdrowienia z niegojącej się rany na czole. 

Z Kongresówki do Galicji

Spotkanie z bł. Honoratem Koźmińskim w Za-
kroczymiu było kolejną odsłoną opatrzno-
ściowego scenariusza w życiu Małgorzaty. Za-
łożyciel bezhabitowych zgromadzeń zakon-
nych stał się jej duchowym przewodnikiem, 
w którego rady wsłuchiwała się do końca 
życia. W Zakroczymiu, pod duchową opieką 
bł. Honorata, rodziła się przyszła rodzina za-
konna – początkowo nazwana Siostrzyczkami 
Ubogich. Zgromadzenie to bł. Honorat oddał 
pod opiekę Matki Bożej Bolesnej. 
Siostry bezhabitowe – ze względu na prze-
śladowania Kościoła Katolickiego w zaborze 
rosyjskim – rozwinęły w ukryciu swoją służbę 
opuszczonym i chorym w Warszawie i w Czę-
stochowie. Środki do życia, a także na utrzy-
manie ubogich, zdobywały szyjąc bieliznę
i szaty liturgiczne. W każdej chwili za tę gor-
liwą pomoc „najmniejszym” groziły siostrom 
różne formy represji politycznej ze strony 
administracji zaborczej. Narastające ograni-
czenia polityczne, dotkliwe przejawy dyskry-
minacji Kościoła katolickiego ze strony admi-
nistracji rosyjskiej skłoniły siostrę Małgorzatę 
do osiedlenia się w Galicji w 1891 r. W zaborze 
austriackim panowała wolność religijna.
Biskup krakowski kardynał Albin Dunajew-
ski przyjął siostry, a gorące modlitwy siostry 
Małgorzaty spotkały się z hojną odpowiedzią 
Opatrzności. Państwo Czeczowie przeka-
zali siostrze Małgorzacie klucze do dworku 
w Hałcnowie. Poświęcenie domu, kaplicy… 
i habitów przez kard. Dunajewskiego za-
mknęło „bezhabitowy”, ukryty okres służby 
Siostrzyczek Ubogich. Tak rozpoczęła się hi-
storia Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bole-
snej, znanych także jako Siostry Serafitki.
Ostatnim wielkim dziełem życia Matki Zało-
życielki, s. Małgorzaty Łucji Szewczyk, która 
tak bezgranicznie zaufała Opatrzności i „nie 
zawstydziła się na wieki” (z Te Deum), jest 
budowa centralnego domu zgromadzenia w 
Oświęcimiu oraz kościółka przy klasztorze. 
Jako niemłoda już zakonnica sama zrzucała 
cegły z furmanek na budowie kościoła. Siły 
czerpała na klęczkach, wielbiąc skoro świt 
Jezusa Eucharystycznego.
Doczesne szczątki s. Małgorzaty Szewczyk 
spoczywają dziś w sarkofagu z białego mar-
muru, ozdobionego wizerunkiem Piety – Mat-
ki Bożej Bolesnej, niewiasty najmężniejszej
z mężnych. Przy tej trumnie Serafitki i wierni 
przybywający do Oświęcimia wypraszają licz-
ne łaski i cuda. Dzieła świętych są bowiem 
tak trwałe, bo zbudowane z materii najszla-
chetniejszej – z Miłości do Boga. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
* Autorka dziękuje Siostrom Serafitkom za pomoc.

klasztorów przez carat. Zamykanie kościołów 
katolickich i likwidacja klasztorów to były 
formy represji popowstaniowych w zaborze 
rosyjskim. Duchowość św. Franciszka uformo-
wała także wrażliwość młodziutkiej Małgo-
rzaty Szewczyk. Jako młoda tercjarka w ukry-
ciu, z obawy przed prześladowaniami, służyła 
chorym, również zakaźnie.

Z wiarą w Opatrzność

Święci ufają Bogu jak dzieci, bez zastrzeżeń 
i asekuracji, w każdym czasie, miejscu i oko-
licznościach. Taką żywą wiarę miała 42. letnia 
Małgorzata, gdy razem z inną tercjarką po-
stanowiła wyruszyć pieszo do Ziemi Świętej.
W realiach XIX wiecznej Europy to była wy-
prawa, z której powrót uznawano za cudow-
ne ocalenie. Późniejsza duchowa córka za-
łożycielki Serafitek – bł. Sancja Szymkowiak, 
ożywiona tym samym duchem, mówiła: „Jak 
się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe”. 
Pątniczki do Ziemi świętej najpierw ruszyły 
do Żytomierza (150 km), by zaczerpnąć du-
chowej mocy, płynącej z błogosławieństwa 
biskupa Kaspra Borowskiego. Kolejny etap 
to już 1600 km pieszo do Odessy. Msza św., 
a po niej podróż okrętem do Jaffy. Trzy lata 
kontemplowania śladów Boga i jego Matki 
na ziemi wskazały Małgorzacie kierunek dal-
szego życia. Ofiara z siebie dla Boga obec-
nego w cierpiących – duchowo i fizycznie, 
odrzuconym, samotnym, schorowanym sta-
ruszkom, sierotom, ubogim.
W drodze powrotnej na Morzu Czarnym roz-
szalała się groźna burza. Okręt nabierał wody. 
„Konie i wszystkie zwierzęta z okrętu wrzuca-
li do morza – pisze S. Weronika – parochód 
już się przechylał i woda wszystko zalewała; 
już wszyscy się żegnali, którzy wracali z Ziemi 
Św., każdy, jakim językiem władał, wołał o ra-
tunek do Boga. Polek tylko dwie było. Łucja, 
pokładając całą nadzieję w Matce Bożej Czę-
stochowskiej, żegnała okręt obrazkiem, który 
miała przy sobie w podróży, błagając Ją o ra-
tunek dla całej załogi i ponowiła po raz drugi 
Panu Bogu obietnicę służenia ubogim”. „Po 
krótkiej chwili burza ucichła – dodaje siostra 

– Polska jest narodem, który zrodził i nadal 
rodzi wielu świętych... Święci to odważni bo-
haterowie, którzy budują świat, uzdrawiając 
jego ukryte rany i tworząc z boską fantazją 
oazy miłości dla wszystkich, wielkich i ma-
łych, bogatych i ubogich, zdrowych i chorych. 
Historie tych obojga kobiet... to opowieści
o trudnym życiu, lecz mocnym wiarą, nadzie-
ją i miłością – powiedział m.in. kard. Amato 
podczas Mszy św. beatyfikacyjnej s. Zofii Cze-
skiej i s. Małgorzaty Łucji Szewczyk.

Ze szlacheckiego rodu na Wołyniu

Ta ziemia, która spłynęła polską krwią w cza-
sie rzezi przed 70. laty, wydała wielu świę-
tych. A może to właśnie ich wstawiennictwo 
pomoże dziś w trudnym procesie wybaczenia 
i pojednania między Polakami i Ukraińcami? 
To przecież piękna wołyńska ziemia, dawne 
Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej, zrodzi-
ła Małgorzatę Łucję Szewczyk. Przyszła na 
świat w 1828 r. w Szepetówce, w dobrach 
książąt Sanguszków, w zamożnej szlachec-
kiej rodzinie dzierżawcy folwarku.
Na radość dzieciństwa w dobrym religijnym 
domu cieniem położyła się klęska powstania 
listopadowego. Represje rosyjskiego zaborcy 
przyprawiły o śmierć jej ojca, a dwa lata po 
nim zmarła matka Małgorzaty. Sieroca dola 
stała się jej udziałem w wieku 9 lat. Opiekę 
na sierotą przejęła przyrodnia starsza siostra, 
która zadbała o dobre wykształcenie swojej 
podopiecznej.
Dawne Kresy Wschodnie, ze szlacheckim 
dworem, ziemiaństwem, nastawionym pa-
triotycznie, były poddawane przez władze 
carskie szczególnym represjom. Rosyjska ad-
ministracja zaborcza tępiła wszelkie przejawy 
polskości i katolicyzmu. Mimo to Polacy na 
Wołyniu pielgrzymowali do sanktuariów ma-
ryjnych, skupiali się potajemnie w modlitew-
nych bractwach, pozostających w łączności
z pasterzami diecezji łucko-żytomierskiej. 
Środowiska szlacheckie i magnackie licznie 
zasilały zwłaszcza szeregi Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka – tzw. tercjarzy. To była modli-
tewna odpowiedź ludzi wiary na likwidację 

Mężna i wolna SerafitkaMężna i wolna Serafitka
Urodzona w niewoli, zmarła w niewoli – pozo-
stając kobietą wyzwoloną. Wbrew zewnętrznej 
zaborczej opresji Polski. Pozostała kobietą wy-
zwoloną – i to w sensie najgłębiej przeciwnym 
niż chce współczesny świat. Świat uwięziony
w rozbuchanym ego i nieokiełznanym chciej-
stwie, popadający przez to w totalne zniewole-
nie. Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk 
była wolna, bo była niewiastą mężną. Tylko taka 
potrafi „wszystko oddać Jezusowi przez boleją-
ce Serce Maryi” (dewiza zakonu Serafitek), aby 
otrzymać jeszcze więcej od samego Boga. Serafit-

ki to kobiety mężne. Tak jak bł. s. Sancja Szymkowiak, wyniesiona na ołtarze przez 
Jana Pawła II na krakowskich błoniach 18 sierpnia 2002 r. I jak bł. s. Małgorzata 
Szewczyk, wyniesiona na ołtarze w Łagiewnikach wraz z s. Zofią Czeską 9 czerwca 
2013 r. przez delegata papieża Franciszka, kard. Angela Amato, prefekta Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych. W beatyfikacji dwóch Polek uczestniczyli również żoł-
nierze Garnizonu Kraków z biskupem polowym Józefem Guzdkiem. 

Życie bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828-1905) – jak być niewiastą mężną i wolną w zniewolonej Ojczyźnie… Życie bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828-1905) – jak być niewiastą mężną i wolną w zniewolonej Ojczyźnie… 



4

działają ze sobą w sposób niezaburzony. 
Dlatego cieszę się, że po raz kolejny możemy 
w murach WIM zgromadzić kapelanów woj-
skowych – powiedział witając zebranych.
Biskup Guzdek przedstawił Zwierzchniko-
wi Sił Zbrojnych RP tematykę i cel szkolenia 
kapelanów. Nawiązał przy tym do pełnionej 
przez nich roli podczas służby duszpaster-
skiej w kraju, w ramach zagranicznych misji 
wojskowych i znaczenia współpracy z taki-
mi instytucjami jak WIM. – Przez obecność 
wśród nas Pan Prezydent potwierdza zna-
czenie obecności kapelana wśród żołnierzy 
w kraju i na misjach zagranicznych – powie-
dział bp Guzdek.
Biskup polowy podkreślił, że kapelani mają 
obowiązek mówić o podstawowych prawach 
człowieka – prawie do pokoju, do wolności, 
szacunku dla drugiego człowieka. – Zmienia 
się wojsko, postępuje także restrukturyzacja 
Ordynariatu Polowego, ale dzięki wsparciu 
Pana Prezydenta odbywa się ona w sposób 
sensowny i odpowiedzialny – zauważył.
Biskup Guzdek przypomniał, że od 1991 roku 
w misjach pokojowych wzięło udział ponad 
80 kapelanów, niektórzy wielokrotnie. Po-
prosił dwóch z nich: ks. Mariusza Tołwińskie-
go i ks. Jerzego Niedzielskiego, aby w kilku 
zdaniach przedstawili swoje doświadczenia 
pracy duszpasterskiej z żołnierzami.
Ks. ppłk Jerzy Niedzielski podkreślał, że poza 
tragediami spowodowanymi atakiem wroga 
lub nieszczęśliwym wypadkiem, stres i trud-
ności w relacjach międzyludzkich to najczęst-
sze problemy, o jakich słyszy kapelan na mi-
sji pokojowej. – Moja praca nie kończyła się
z chwilą zakończenia misji. Często adrenalina 
przywieziona przez żołnierza z Afganistanu, 
Iraku czy innego miejsca rozbijała rodziny 
tu w kraju i właśnie wtedy należało stawać 
przy żołnierzach, rozmawiać i bronić rodziny 
przed tym złem – powiedział. Czterokrotny 
uczestnik misji zauważył, że czasem dopie-
ro na misjach, z dala od bliskich, odkrywana 
jest wartość rodziny i przyjaciół.
Ks. mjr Mariusz Tołwiński podkreślił ogrom 
przeżyć, jakie towarzyszą rodzinom żołnierzy 
służących z dala od kraju. – Najmniejsza wia-
domość medialna o wypadku może wywołać 

ny przez parafian. 
Medalem bł. ks. 
Jerzego Popiełusz-
ki uhonorował ks. 
płk. Waldemara Rawińskiego, kończącego 
posługę w ordynariacie polowym i płk. Jó-
zefa Modrzewskiego dowódcę 26 WOG-u
w Zegrzu, za pomoc i współpracę z duszpa-
sterstwem wojskowym.
Po Mszy św. kapelani uczestniczyli w nabo-
żeństwie czerwcowym.

Prezydent Bronisław Komorowski
spotkał się z kapelanami wojskowymi

Do spotkania z prezydentem Komorowskim 
doszło w auli Wojskowego Instytutu Me-
dycznego, w drugim dniu odprawy. Prezy-
dent dziękował kapelanom za ich posługę 
duszpasterską na rzecz sił zbrojnych. Podkre-
ślił, że najcenniejszym wymiarem ich posługi 
jest pomoc, jaką niosą żołnierzom i ich ro-
dzinom w codziennym życiu. W Wojskowym 
Instytucie Medycznym kapelani uczestniczyli 
w konferencji poświęconej problematyce 
stresu bojowego. 
Uczestników konferencji przywitał gen. bryg. 
dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor 
WIM. – Opiekujemy się człowiekiem: jedni 
ciałem, inni duchem, ale człowiek funkcjo-
nuje dobrze, gdy obie te „materie” współ-

Odprawa rozpoczęła się Mszą św. sprawo-
waną w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej 
w Zegrzu pod Warszawą. Eucharystii kon-
celebrowanej przez uczestników odprawy 
przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guz-
dek. Księża modlili się w intencji pomyślnego 
przebiegu odprawy szkoleniowej, a także 
powierzonych opiece kapelańskiej żołnierzy, 
funkcjonariuszy oraz ich rodzin.
W homilii bp Guzdek przypomniał postać pa-
trona dnia, św. Brata Alberta Chmielowskiego, 
przyjaciela ubogich. Biskup Guzdek przypo-
mniał, że wspierał on biednych nie tylko ma-
terialnie, ale okazywał im szacunek i upomi-
nał się o ich godność. Podziękował kapelanom 
za każdy gest „miłości miłosiernej”.
Biskup polowy zachęcał przykładem emery-
towanego kapelana ordynariatu polowego, 
ks. kmdr. Janusza Bąka, posługującego od 
wielu lat wśród żołnierzy i kombatantów, by  
kapelani ordynariatu polowego stale stara-
li się docierać do ludzi  ofiarując im swoją 
obecność i zainteresowanie. 
– Patrząc we własne serca starajmy sobie 
odpowiedzieć na pytanie czy jestem sługą 
Chrystusa, czy jestem alter Christus w swoim 
słowie, sposobie bycia i odniesieniu do dru-
giego człowieka – powiedział.
Podczas Mszy św. bp Guzdek pobłogosła-
wił obraz Archanioła Gabriela, ufundowa-

Kapelani zawsze z żołnierzamiKapelani zawsze z żołnierzami
W dniach 17-19 czerwca w Ryni pod Warszawą odbyła się 
doroczna odprawa księży kapelanów ordynariatu polowego. 
Z kapłanami posługującymi w wojsku i innych formacjach 
mundurowych spotkał się Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski. Kapelani uczestniczyli również w konferencji na te-
mat stresu bojowego i w wewnętrznej odprawie z biskupem 
polowym. Co roku kapelani spotykają na odprawie celem 
wymiany doświadczeń duszpasterskich oraz określenia za-
dań na najbliższy czas. W ubiegłym roku miejscem spotkania 
kapelanów było Unieście pod Koszalinem. W tym roku zostali 
zakwaterowani w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim.
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Błogosławieństwo obrazu św. Archanioła GabrielaBłogosławieństwo obrazu św. Archanioła Gabriela

Kapelani koncelebrowali Mszę św.Kapelani koncelebrowali Mszę św.
w kościele garnizonowym w Zegrzuw kościele garnizonowym w Zegrzu

Rynia: odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego, 17-19 czerwcaRynia: odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego, 17-19 czerwca
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duży stres – podkreślał. Kapelan zauważył, 
że żołnierze wielokrotnie wyjeżdżający na 
misje mają niekiedy problem z ponownym 
powrotem ze strefy działań wojennych i na-
wiązaniem więzi rodzinnych. – Staramy się 
temu przeciwdziałać tworząc m.in. Centrum 
Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Przez 
wspólne organizowanie czasu z dziećmi, 
rozmowy, spowiedź i pomoc psychologa 
pomagamy rodzinom wojskowym w odbu-
dowaniu poprawnych relacji w małżeństwie 
i rodzinie – powiedział.
– Czasem potrzeba dwudziestu kilku lat, żeby 
na spokojnie docenić i ocenić dzieło, jakim 
jest powstanie instytucji, struktury ważnej 
dla wojska. Z pewną tremą, jako początku-
jący wiceminister obrony narodowej, postu-
lowałem powrót do tradycji biskupstwa po-
lowego jako odrębnej struktury kościelnej
i wojskowej. Wydawało się to być uzasadnio-
ną, naturalną potrzebą powrotu do tradycji 
w ramach szerszego zjawiska dotyczącego
i sił zbrojnych, i całości państwa polskiego – 
powiedział prezydent Komorowski.
Prezydent przyznał, że miał wtedy wątpliwo-
ści odnośnie tego, czy w ordynariacie polo-
wym nie będzie dominował pierwiastek woj-
skowy lub kościelny. Podkreślił, że pytanie o 
proporcje powinni stawiać sobie zarówno 
kapelani, biskup polowy, jak i Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych.
– Na początku lat dziewięćdziesiątych trzeba 
było zabiegać o prawa człowieka do wolno-
ści wyznania, takie były czasy. Oprócz praw 
ludzkich są jeszcze jednak sprawy ludzkie. 
Nie zawsze w machnie wojskowej łatwo 
jest je dostrzec. Codzienne sprawy bytowe, 
cierpienie rannego, rozstania, relacje w ro-
dzinie są niestety codziennym towarzyszem 
naszego życia, a życia wojskowego w szcze-
gólności. Myślę, że zdolność do podejmo-
wania tych ludzkich spraw jest największym 
uzasadnieniem funkcjonowania ordynariatu 
i kapelanów w wojsku – powiedział.
Bronisław Komorowski podziękował kapela-
nom za to, że stanowią pomost między świa-
tem wojska a pozostałą częścią społeczeństwa. 
– Chcę podziękować wszystkim kapelanom za 
służbę wojskową i kapłańską. Życzę satysfak-
cji występowania w tej podwójnej roli, którą 
trudno porównać z innym zawodem, może 
jedynie z zawodem lekarza. Ze zrozumieniem 
odnoszę się do wszystkich rozterek związa-
nych z restrukturyzacją ordynariatu. Ale trze-
ba pamiętać, że także i ta cząstka Kościoła, 
musi się zmieniać w zależności od naturalnych 
potrzeb i możliwości państwa.
- Dziękuję za przeprowadzenie duszpaster-
stwa wojskowego przez trudny czas trans-
formacji, tej istotnej części wojska, przez nie-
łatwy okres uzawodowienia armii, zmiany 
struktury. Tych zmian może być w przyszłości 
więcej – podkreślił.
Prezydent zauważył, że kapłani w mundu-
rach, odchodząc z ordynariatu, nie pozosta-
wiają swej posługi kapłańskiej, dlatego jest 
im łatwiej odchodzić z szeregów wojska. 
– Jestem przekonany, że przechodzący do 
diecezji kapelani potrafią nieść zrozumienie 
dla spraw obronności i wojska. Możecie być 
ambasadorami trudnych spraw ludzi w mun-
durach, w ramach środowiska i struktury 

kościelnej. Gratuluję Wam i dziękuję za tę 
współodpowiedzialność za sprawy armii – 
powiedział.
Prof. Stanisław Ilnicki, przedstawił działal-
ność Kliniki Stresu Bojowego. W wykładzie 
podsumowującym dekadę funkcjonowania 
kliniki stwierdził, że często rolę psychologów 
pełnią kapelani, dlatego, że wielu żołnierzom 
łatwiej jest nawiązywać dialog z mężczyzną, 
stanowiącym wśród specjalistów z dziedziny 
psychologii i psychiatrii mniejszość. – Obec-
nie podjęto starania, by kapelani wyjeżdża-
jący na misję przechodzili trening psycholo-
giczny. Niewielu jest psychologów chętnych 
do wyjazdu na misję – powiedział. Rozpro-
szenie specjalistów z dziedziny psychiatrii
w całym wojsku uznał za jeden z najwięk-
szych problemów związanych z tą dziedziną 
medycyny wojskowej.
Warto dodać, że w klinice leczy się nie tyl-
ko żołnierzy. Niedawno głośno o niej stało 
się dzięki książce Grażyny Jagielskiej „Miłość 
z kamienia”, opisującej traumę i jej leczenie 
żony Wojciecha Jagielskiego, znanego re-
portera wojennego.  Grażyna Jagielska stała 
się mimowolną ofiarą pracy wykonywanej 
przez męża, współodczuwała wraz z nim 
stres, który doprowadził do choroby. Pacjen-
tem, który zmierzył się ze swoimi demonami 
(tak nazywał swój stan), pod opieką lekarzy 
WIM był Krzysztof Miller, fotoreporter i autor 
książki „13 wojen i jedna”, którą opisywali-
śmy na łamach „Naszej Służby”.
Ppłk Agnieszka Gumińska, psycholog wojsko-
wy Departamentu Wychowania i Obronności, 
przyznała, że istnieje problem współpracy 
między kapelanami a psychologami i psy-
chiatrami. Zaznaczyła jednak, że większość 
ze stereotypów wiąże się z wzajemną niezna-
jomością. Przyznała, że zna wielu kapelanów
z którymi chętnie podjęłaby współpracę.
– Każdy z was musi udowodnić, że jesteście 
potrzebni wojsku – apelował o. Józef Augu-
styn SJ. Wykładowca „Ignatianum” podkre-
ślał, że ważny jest model budowania relacji 
ze środowiskiem, w którym prowadzi się 
pracę duszpasterską. Istotna jest zarówno 
metoda jak i język, jakim się operuje oraz 

budowanie autorytetu. – Macie być dla żoł-
nierzy ojcami, a nie kolegami – tego od was 
oczekują – zauważył.
O. Augustyn stwierdził, że posługa wśród 
żołnierzy i funkcjonariuszy jest trudna, ale 
niepowtarzalna. – Ratujecie życie żołnierza
i jego rodzinę, nie tylko w chwilach trudnych 
związanych z tragicznymi wydarzeniami. Wy 
ratujecie tych ludzi w mundurach, którzy 
niekiedy przynoszą brutalność wojskową ze 
sobą z pracy do domu. Pomagacie wojsko-
wym, by znów stawali się dobrymi ludźmi: 
dobrymi ojcami dla swoich dzieci i dobrymi 
mężami dla swoich żon – podkreślił.
Po zakończonej konferencji odbyła się od-
prawa z biskupem polowym, podczas której 
omówione zostały najpilniejsze problemy 
duszpasterstwa wojskowego oraz zbliżające 
się wydarzenia w ordynariacie polowym.
Rano kapelani odprawili z bp. Guzdkiem Mszę 
św., podczas której homilię wygłosił ks. Tade-
usz Huk, wieloletni rektor warszawskiego se-
minarium duchownego. Ks. Huk zachęcał ka-
pelanów, by w swojej posłudze kierowali się 
przede wszystkim dobrem. – Ludzie pamiętają 
o dobrych księżach. Dlatego stale musimy za-
dawać sobie pytanie: czy jako kapłan jestem 
dobrym duszpasterzem? – zachęcał.
Kaznodzieja podkreślał, że istotny jest styl ży-
cia kapłana i pełnionej przez niego posługi. 
Zachęcał do naśladowania postaci duchow-
nych: kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana 
Zieji oraz ks. Bronisława Bozowskiego – do-
brych, otwartych kapłanów, którzy nie bali się 
podejmowania radykalnych decyzji, służących 
wewnętrznemu rozwojowi duchowemu i pra-
cy duszpasterskiej wśród wiernych.
W drugim dniu odprawy odbyło się spotka-
nie z biskupem polowym, podczas którego 
omówione zostały najistotniejsze sprawy 
związane z funkcjonowaniem ordynariatu 
polowego. Rozmowy dotyczyły m.in. or-
ganizacji zbliżającej się Międzynarodowej 
Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, 
która wyruszy na początku sierpnia. Kapelani 
odebrali także odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej.

Krzysztof Stępkowski
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Wiek XIX
Na mapie świata Państwo Polskie nie istnie-
je. Jego ziemie zostały podzielone pomiędzy 
trzech zaborców. Jednak co pewien czas na 
jego terytorium wybuchają powstania. Szcze-
gólnie w zaborze rosyjskim. Cofając się na osi 
historii napotykamy powstanie styczniowe 
1863 r. Wraz z nim planowano utworzyć pol-
ską marynarkę. Miała się tym zająć utworzona 
w 1863 r. w Paryżu Organizacja Sił Narodo-
wych Morskich. Z zachowanych dokumentów 
wiemy, że autorem instrukcji i regulaminów 
normujących działalność Marynarki Wojen-
nej był Władysław Zbyszewski, występujący 
pod pseudonimem Feliks Karp. Organizacja 
zakupiła również angielski statek „Princess”, 
który przemianowano na „Kościuszko”. Wte-
dy też został określony wzór bandery Mary-
narki Wojennej. Upadek powstania zniweczył 
rozwijającą się inicjatywę morską.
W czasie powstania listopadowego nie uda-
ło się stworzyć zrębów polskiej floty. Została 
jednak zorganizowana wyprawa na wyna-
jętych statkach brytyjskich. Transport miał 
zawinąć do portu w Połądze na wybrzeżu 
litewskim, skąd już drogą lądową zamie-
rzał dotrzeć do oddziałów powstańczych. 
Niestety ta eskapada morska zakończyła się 
niepowodzeniem. Warto zwrócić uwagę, że
w czasie trwania tej wyprawy do komunika-
cji pomiędzy statkami a lądem został przygo-
towany system znaków w polskich barwach 
narodowych.

Wiek XVII
Kolejny krok wstecz musimy zrobić aż do 
wieku XVII. Szczególnie w jego pierwszej po-
łowie polska flota przeżywała swój najwięk-
szy rozkwit. Przedstawiciele dynastii Wazów, 
którzy wówczas zasiadali na polskim tronie, 
odziedziczyli po Jagiellonach silne gospodar-
czo, militarnie i politycznie państwo. Za ich 
czasów stworzono solidne podstawy do roz-
woju floty. Głównymi ośrodkami nadmor-
skimi były wówczas: Gdańsk, Puck, Elbląg, 
Ryga. 
Istotną rolę w polityce morskiej odgrywali 
w tamtym czasie kaprzy królewscy. Podczas 
kampanii wojennych działali pod banderą 
królewską, zaś w czasie pokoju „na własny 
rachunek”. To za ich przyczyną do Gdańska 
trafiło jedno z najcenniejszych dzieł malar-
stwa europejskiego – tryptyk Hansa Memlin-
ga „Sąd Ostateczny”, który dziś znajduje się 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Opiekę z ramienia króla nad tą „niesforną” 
bracią marynarską miała sprawować Komisja 
Morska pod przewodnictwem Jana Kostki, 
kasztelana gdańskiego. Urząd ten należy 
uznać za ówczesne Ministerium Narodowych 
Spraw Morskich. Od jego decyzji zależały losy 

floty, której drugim miej-
scem bazowania, obok 
Pucka, była twierdza Wi-
słoujście. Dziełem tego 
gremium był pierwszy
w Polsce Regulamin Służ-
by Okrętowej. Kolejnym 
krokiem było powołanie 
przez króla Zygmunta III 
Wazę Komisji Okrętów 
Królewskich. Jej główne 
zadanie stanowiła rozbu-
dowa i wzmocnienie flo-
ty królewskiej. Za czasów 
panowania dynastii Wa-
zów miały miejsce liczne 
bitwy morskie, rezultat „ro-
dzinnych” sporów dyna-
stycznych Wazów pomię-
między jej gałęzią szwedz-
ką i polską. Toczyły się 
na przemian u wybrzeży 
Inflant lub bezpośrednio 
Rzeczypospolitej. Do największego w dzie-
jach floty polskiej zwycięstwa doszło 28 li-
stopada 1627 r. W dniu tym miała miejsce 
bitwa na redzie portu gdańskiego. Eskadra 
polska dowodzona przez adm. Arndta Dick-
mana rozbiła eskadrę szwedzką. Do historii 
Polski przeszła ona pod nazwą bitwy pod Oli-
wą. Warto zwrócić uwagę, że w tym samym 
dniu, lecz dwieściedziewięćdziesiąt jeden lat 
później, został podpisany rozkaz Marszałka 
Piłsudskiego o odrodzeniu Floty Polskiej.

Jeszcze wcześniej
Wydarzenia wieku XVII nie były jednak tym 
prapoczątkiem. Tym razem musimy cofnąć się 
do wieku XV i do panowania króla Kazimie-
rza Jagiellończyka. Toczyła się wówczas na 
północy naszego kraju wojna trzynastoletnia 
(1454–1466). W dniu 15 września 1463 r. na 
wodach Zalewu Wiślanego rozegrała się bi-
twa morska. Po stronie polskiej stanęły okręty 
pod banderą Gdańska i miast Pruskich (Elblą-
ga i Braniewa) w liczbie dwudziestu pięciu.
Z drugiej stronyflota krzyżacka z czterdzie-
stoma czterema jednostkami. W wyniku tego 
starcia flota krzyżacka przestała istnieć. Pod-
pisany w 1466 r. II pokój toruński przyczy-
nił się do dynamicznego rozwoju Gdańska, 
który stał się czołowym portem Królestwa
Polskiego. 
Tego wydarzenia nie możemy jednak uznać 
za kres naszej podróży historycznej. Pomo-
rze z jego głównym ośrodkiem Gdańskiem 
stanowiło niezwykle istotny element w poli-
tyce państwa Piastów, prowadzącego wojny 
z północnymi i wschodnimi marchiami nie-
mieckimi oraz Duńczykami. Dlatego korzeni 
naszej floty powinno się szukać już w cza-

sach Bolesława Chrobrego, pierwszego króla 
Polski, który utwierdził swoje panowanie na 
północno-zachodnich kresach państwa. 
Kiedy więc rozpoczęły się dzieje naszej Mary-
narki Wojennej? Zachęcam do poszukiwań. 
W wyniku wojen przetaczających się przez 
nasze terytorium – nie zawsze prowadzonych 
w interesie naszego państwa – ciągłość trwa-
nia wielu instytucji została przerwana. Tym 
bardziej więc powinniśmy pielęgnować boga-
te tradycje związane z Marynarką Wojenną, 
która na przekór wielu przeciwnościom była, 
trwała i istnieje po dzień dzisiejszy.

Dni Morza
Jednym ze sposobów utrwalania i przekazy-
wania tych tradycji są obchody Dni Morza, 
które corocznie mają miejsce 29 czerwca. 
Korzenie święta sięgają 1918 r. Odrodzona 
wówczas Rzeczpospolita stanowiła praw-
dziwie „morskim krajem”. Budowa portu
i miasta Gdyni, organizacja floty handlowej, 
odtworzenie Marynarki Wojennej były tego 
najlepszymi dowodami. W tym czasie dzia-
łała jedna z największych ówczesanych orga-
nizacji społecznych – Liga Morska i Rzeczna, 
przemianowana w latach trzydziestych XX 
w. na Ligę Morską i Kolonialną (LMiK). Jed-
nym z jej podstawowych celów działalności 
było propagowanie tematów morskich nie 
tylko na Pomorzu, ale również w odległych 
zakątkach kraju. Początkowo poszczególne 
oddziały Ligii organizowały tzw. Tygodnie 
Bandery. Było to święto powołane dla upa-
miętnienia Zaślubin Polski z Morzem dokona-
nych przez gen. Józefa Hallera w Pucku dnia 
10 lutego 1920 r. Stabilizacja organizacyjna 
Ligi Morskiej, jej dynamiczny rozwój, a tak-

Historyczna data 28 listopada 1918 r. stała się zaczątkiem polskiej, 
nowoczesnej dwudziestowiecznej floty wojennej. Jednak korzenie 
Marynarki Wojennej sięgały dużo wcześniej. W odzyskującej nie-
podległość Rzeczypospolitej wiele instytucji odradzało się, nawią-
zując do przedrozbiorowych czasów I RP. Spróbujmy zatem przyj-
rzeć się historii polskiej Marynarki Wojennej. 

Bogate tradycje Marynarki WojennejBogate tradycje Marynarki Wojennej

Polska bandera z czasów powstania styczniowego 
przeznaczona dla okrętu „Princess”, zakupionego
przez Organizację Sił Narodowych Morskich
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że konsekwentna polityka morska państwa 
wpłynęły na podniesienie rangi tego święta. 
Po raz pierwszy Święto Morza – pod zmienio-
ną nazwą i w nowym terminie – obchodzono 
w całym kraju 31 lipca 1932 r. Wydarzeniu 
temu nadano bardzo podniosły charakter.
W uroczystych obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych RP z Prezydentem Ignacym Mościckim 
na czele. Władze kościelne reprezentowane 
były przez bp. Stanisława Okoniewskiego, 
ordynariusza chełmińskiego, nazywanego 
biskupem morskim. Warto przytoczyć frag-
ment apelu, jaki organizatorzy wystosowali 
do całego społeczeństwa: 
Rodacy! Wzywamy Was wszystkich do wzię-
cia udziału w tej podniosłej uroczystości! Nie-
chaj 31 lipca pośpieszą do Gdyni delegacje
i wycieczki ze wszystkich zakątków Rzeczy-
pospolitej! Niechaj każde miasto i każda wieś 
wyśle do Gdyni swą reprezentację. Niechaj 
wszystkie organizacje i stowarzyszenia znajdą 
się w tym dniu nad morzem w jednym sze-
regu! Pokażmy światu nasze przywiązanie do 
morza! Złóżmy dowód, że morze uważamy 
za najbardziej istotną podwalinę naszej nie-
podległości, że nigdy się go nie wyrzekniemy! 
Niechaj ci wszyscy, którzy chcieliby w ten, czy 
w inny sposób kwestjonować nasze prawa do 
wybrzeża morskiego, zrozumieją, że jeśli cho-
dzi o morze to niema w Polsce ani partyj, ani 
klas, niema różnic religijnych ani społecznych, 
jest tylko jeden wielki i zwarty naród polski, 
świadomy swych zadań i swoich obowiązków 
(źródło: miesięcznik „Morze” z 1932 r., pismo 
wydawane przez LMiK).
Apel ten spotkał się z entuzjastyczną odpo-
wiedzią wielu organizacji i grup społecznyc 

z różnych regionów Polski. Na uroczystości 
przybyli również przedstawiciele Polonii z są-
siedniego Gdańska, których powitano ze 
szczególna atencją. Obecne były oddziały 
Wojska Polskiego, które wzięły udział w defi-
ladzie ulicą 10 Lutego w stronę morza, czyli 
dzisiejszego placu Grunwaldzkiego i skwe-
ru Kościuszki. Szacuje się, że łączna liczba 
uczestników tego święta wyniosła ponad sto 
tysięcy osób.
W następnych latach obchody Święta Morza 
były każdorazowo organizowane pod pa-
tronatem Prezydenta RP. Zmienił się jednak 
ich termin z 31 lipca na 29 czerwca, a także 
jego nazwa na Tydzień Morza lub Dni Morza. 

Do tradycji przeszedł zwyczaj świętowania 
wszędzie tam, gdzie funkcjonowały oddziały 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Toteż nie dziwi, 
że zachowały się m.in. relacje z uroczystości
w stolicy Górnego Śląska – Katowicach. 
Warto zwrócić uwagę, że Liga miała swoje 
oddziały także wśród środowisk polonijnych 
na całym świecie, które włączały się w różno-
rodne inicjatywy mające na celu uhonorowa-
nie „polskiego morza”. 
Wybuch wojny przerwał okres rozwoju
i utrwalania tradycji świętowania Dni Morza. 
Niemniej jednak już w pierwszych miesiącach 
powojennych idea ta odrodziła się. Wła-
dze państwowe po 1945 r. przywiązywały 

ogromną wagę do tego świę-
ta. Oczywiście musimy mieć 
na uwadze diametralnie zmie-
nioną sytuację polityczną, spo-
łeczną i geograficzną. Święto 
było wykorzystywane do pro-
pagandy sukcesu ówczesnych 
władz. Starano się uhono-
rować poszczególne grupy
py zawodów morskich. I tak 
powołano do życia m.in. 
Dzień Stoczniowca. W ostat-
nią niedzielę czerwca obcho-
dzono również Dzień Mary-
narki Wojennej. 
Dzisiaj obchody Dni Morza
nie mają już wydźwięku ma-
nifestacji patriotycznej. Połą-
czone są ze Świętem Mary-
narki Wojennej obchodzonym 
zawsze w ostatnią niedzielę 
czerwca i stanowią okazję do 
zapoznaniem się z tradycjami 
Marynarki Wojennej, obejrze-
nia okrętów stacjonujących 
w portach, wzięcia udziału
w pokazach ratowniczych oraz 
zawodach sportowych, m.in. 
w regatach. 

Andrzej KoteckiMapa Zatoki Puckiej z 1655 r.Mapa Zatoki Puckiej z 1655 r.

„Bitwa pod Oliwą 1627”, obraz nieznanego autora z XVII w.
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50 lat kapłaństwa to wielki kapitał du-
chowy. Czy dostrzega Ksiądz z tej per-
spektywy główny charyzmat, w który 
wyposażył swojego kapłana Pan Jezus, 
by służył przez te wszystkie lata Jego Ko-
ściołowi?
– Patrząc z perspektywy złotego jubileuszu 
kapłaństwa, wszystkie moje drogi kapłańskie 
można podsumować określeniem znanym
z teologii pastoralnej Kościoła jako duszpa-
sterstwo specjalistyczne. Zaczynałem jako ka-
pelan sióstr zakonnych: niezwykle otwartych 
sióstr Urszulanek Szarych (od Serca Jezusa 
Konającego) w Pniewach Szamotulskich oraz 
Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Potem 
było duszpasterstwo akademickie u św. Anny
w Warszawie, gdzie m.in. współpracowałem ze 
śp. ks. Tadeuszem Uszyńskim przy pielgrzym-
kach na Jasną Górę w latach 70. I oczywiście 
duszpasterstwo wojskowe. Do Ordynariatu 
Polowego przyszedłem we wrześniu 1992 r. 
a więc gdy biskupem polowym był ks. Sławoj 
Leszek Głódź. Byłem wtedy już księdzem z pra-
wie trzydziestoletnim stażem kapłańskim.
A dziś, już jako emerytowany kapelan woj-
skowy, udzielam się głównie w duszpaster-
stwie zwyczajnym czyli w służbie ołtarza, jako 
szafarz sakramentów św., w posłudze Słowa 
Bożego i w konfesjonale w garnizonowej Ba-
zylice Mniejszej pw. św. Elżbiety Węgierskiej 
we Wrocławiu.
Początek drogi kapłańskiej to czasy So-
boru Watykańskiego II. Jaki wpływ na 
formowanie młodego kleryka miała at-
mosfera „okołosoborowa” Kościoła? 
– Pamiętny dzień moich święceń to 26 maja 
1963 r. w Archikatedrze Poznańskiej. Sobór 
został ogłoszony w 1959 r., a obrady rozpo-
częły się jesienią 1962 r. Duchowo czułem się 
związany przede wszystkim z organizatorem
i inspiratorem Vaticanum Secundum, dziś bło-
gosławionym papieżem Janem XXIII. Szczegól-
nie przeżywałem – co znalazło później wyraz 
w moim wykształceniu specjalistycznym z za-
kresu katolickiej nauki społecznej – jego dwie 
encykliki społeczne: „Mater et Magistra” oraz 
„Pacem in terris”. Sobór Watykański II i pon-
tyfikat wielkiego papieża bł. Jana XXIII, nie-
wątpliwie przybliżył nas w szczególny sposób, 
już w czasach formacji seminaryjnej do Stolicy 
Apostolskiej i całego Kościoła Powszechnego, 
mimo życia za „żelazną kurtyną”.
Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk abp. 
Antoniego Baraniaka, męczennika komuni-
zmu. (Aresztowany wraz z Prymasem Wyszyń-
skim, torturowany przez UB. W więzieniu na 
Mokotowie postanowił, że nigdy nie będzie 
świadczył przeciwko Księdzu Prymasowi i że 
jest gotów oddać swe życie za sprawę Kościo-
ła. Prymas Wyszyński po latach powiedział: 
„on cierpiał za mnie” – przyp. jes)
Byłem w grupie 31 neoprezbiterów. A świę-
towanie złotego jubileuszu kapłaństwa dożyło 

– Kurs antyklerykalny w okresie PRL, jak ktoś 
słusznie napisał, był związany z ideologią 
marksistowsko-leninowską. Stąd partia ko-
munistyczna prowadziła politykę programo-
wej ateizacji. Dziś jest trochę inaczej; życie 
publiczne zdominowane jest przez liberalizm. 
A to postawa obca i sprzeczna z Ewangelią
w tym sensie, że proklamuje styl życia prak-
tycznego materializmu, konsumpcjonizmu. 
W sferze obyczajowej, etycznej konsekwen-
cją nie jest wolność duchowa, ale przeciwnie 
– anarchia, niszcząca ład społeczny i samo-
wola niszcząca wnętrze człowieka.
W antropologii liberalizm wypacza wizję 
człowieczeństwa. Celem życia ludzkiego jest 
zdobywanie dóbr materialnych, a więc znów 
„złoty cielec” postawiony w miejsce Boga. To 
proces duchowego zniewolenia, w którym 
dobra duchowe zostają zmarginalizowane,
a potem całkowicie znikają z życiowego hory-
zontu. Jedną z konsekwencji liberalizmu jest 
oczywiście antyklerykalizm. 
Zgodnie więc z nauczaniem Kościoła, teo-
logią moralną, jestem zdecydowanym prze-
ciwnikiem liberalizmu w sferze obyczajowej, 
etycznej. Dopuszczam liberalizm w sferze 
ekonomicznej w zakresie, o jakim mówi spo-
łeczna nauka Kościoła.
Szanujemy prywatną własność i przedsiębior-
czość, z przestrzeganiem kodeksu pracy mię-
dzy pracodawcami a pracownikami.
Odrzucając liberalizm etyczny i obyczajowy 
jestem w tym sensie konserwatystą, rygory-
stą i tradycjonalistą. Zgodnie z obowiązują-
cym nauczaniem Kościoła.
Świat podejmuje dziś próby zakwestio-
nowania tożsamości kapłaństwa, mał-
żeństwa. Jaki jest sens świętowania,
w tej sytuacji, jubileuszy kapłańskich?
– To jest dobry powód do modlitwy i zwró-
cenia uwagi na sakrament kapłaństwa. To 
okazja, by wypraszać nowe, dobre – w sen-
sie etycznym, mądre powołania kapłańskie.
A dla wiernych możliwość pogłębionej reflek-
sji: czy potrzebuję kapłana..
Kapłan jako znak wywołujący rzeczywistość 
sakramentalną, m.in. jako szafarz sakramen-
tu pokuty, staje się dziś persona non grata.
Zwłaszcza tam, gdzie zanika potrzeba życia 
sakramentalnego, gdzie wierny przestaje być 
penitentem, zanika potrzeba kapłaństwa. Tak 
np. dzieje się w Niemczech. Dzięki Bogu, w 
Polsce wierni korzystają z sakramentu pokuty 
i pojednania. A jeśli chodzi o antyklerykalizm, 
to w Polsce był zawsze, ale przede wszystkim 
na płaszczyźnie ekonomicznej. Jeśli ksiądz 
zbyt ulega duchowi czasu czyli praktycznemu 
materializmowi, to traci autorytet i wiary-
godność. Oczywiście samochód dla księdza 
diecezjalnego jest narzędziem pracy, a nie 
luksusem.
Jestem szczególnie uczulony na ten aspekt; im 
ksiądz jest mniej zmaterializowany, tym czy-

18. Dzisiaj jest wśród nas m.in. ks. kard. Zenon 
Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongre-
gacji Edukacji Katolickiej), poznański biskup 
pomocniczy, ks. Zdzisław Fortuniak oraz kilku 
księży profesorów uniwersyteckich.
Jakie były „źródła” – osoby, zdarzenia, 
może lektury – którymi posłużył się Chry-
stus, by powołać swojego kapłana?
– Rzeczywistość społeczno-polityczna była
w pewnym sensie źródłem mojego powoła-
nia kapłańskiego. To zostało zresztą przyjęte 
z aprobatą przez moich seminaryjnych prze-
łożonych. Już w szkole średniej byłem świa-
domy sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, 
ale nie do końca zdawałem sobie sprawę
z przełożenia tej sytuacji na Kościół w Polsce. 
Moje powołanie kapłańskie „wybuchło” przed 
maturą. I było niejako pokłosiem „polskiego 
października” roku 1956.
Dostrzegam tu paralelę ze wzrostem 
powołań kapłańskich tzw. solidarnościo-
wych po 1980 r.? Czy słusznie? Czy jest 
tu jakaś prawidłowość związana z naszy-
mi przełomami społeczno-politycznymi, 
aspiracjami wolnościowymi narodu?
– Jako obserwator – już z pozycji politologicz-
nych – mogę powiedzieć, że to nie wygląda 
w ten sposób.
W okresie poznańskiego czerwca, a zwłaszcza 
października 1956 r., wzrosły szeregi członków 
partii. Tak zwana inteligencja poststalinowska 
garnęła się do partii na fali odwilży, wierząc, 
że Gomułka zapewni „socjalizm z ludzką twa-
rzą”. To jak zwykle okazało się ideologicznym 
złudzeniem, jak to zresztą bywało w okresie 
wszystkich przełomów w Polsce. Podobnie 
szeregi partii komunistycznej rosły po grudniu 
1970 r., po obietnicach Edwarda Gierka. Trze-
ba jasno powiedzieć, że filozofia marksistow-
ska, materializm dialektyczny opiera się na 
walce klas. A więc wszelkie odsłony tej walki 
są zaprzeczeniem duchowości ewangelicznej.
A więc nie atmosfera „Gomułkowskiej odwilży” 
była – jeśli można tak powiedzieć, jednym z im-
pulsów mojego powołania – ale nadzieja zwią-
zana z uwolnieniem Prymasa Wyszyńskiego
w 1956 r. i jego powrót do przewodzenia Ko-
ściołowi. Wnikliwa obserwacja otaczającej rze-
czywistości coraz bardziej przekonywała mnie, 
że prawdziwy przełom dokonuje się na pozio-
mie duchowej przemiany człowieka, w sfe-
rze etycznej, w duchu Ewangelii Chrystusowej. 
A – jak słusznie Pani zauważyła – wzrost po-
wołań kapłańskich w Polsce po 1980 r., był 
owocem podróży apostolskich Jana Pawła II. 
Dziękczynienie księdza Henryka Panu 
Bogu i ludziom za ten jubileuszowy czas, 
zbiega się dziś ze wzrostem nastrojów 
antyklerykalnych. Skąd w Polsce, tak ob-
darowanej świętymi kapłanami, Janem 
Pawłem II itd. bierze się podatny grunt 
dla ataków na kapłaństwo, nawet ze 
strony katolików?

Moje kapłaństwo wyrosłoMoje kapłaństwo wyrosło
z wnikliwej obserwacji rzeczywistości z wnikliwej obserwacji rzeczywistości 
Z ks. płk. dr. hab. Henrykiem Szareyko, emerytowanym kapelanem wojskowym,
kapłanem archidiecezji wrocławskiej rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska.
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telniejsze jest jego świadectwo. I takie wyma-
gania trzeba stawiać przed młodymi księżmi. 
Dlatego wybór nowego papieża, który wybrał 
imię Biedaczyny z Asyżu, odczytuję jako potęż-
ne tchnienie Ducha św. w Kościele.
We wspomnieniach, które Ksiądz opu-
blikował, zwraca uwagę atencja, z jaką 
Ksiądz wspomina legendę niezłomnej 
postawy wobec komunizmu – niedawno 
zmarłego ks. abp. Ignacego Tokarczuka.
– To był dla mnie bezkompromisowy świadek 
i sługa prawdy, w sensie służby Słowu, które 
głosił w niesprzyjających czasach. To jego so-
cjologiczne spojrzenie, rozpoznanie konkret-
nej sytuacji społecznej w życiu Kościoła było 
mi bliskie.
W 1978 r. przyjąłem propozycję dobrze mi 
znanego i cenionego ordynariusza przemy-
skiego, bp. Ignacego Tokarczuka, aby zebrać 
relacje na temat dokonań na terenie diecezji 
przemyskiej w zakresie budownictwa sakralne-
go w tzw. nielegalnym trybie, a więc bez zgo-
dy władz państwowych. Dla budowy Kościoła 
żywego potrzebny jest przecież kościół w wy-
miarze materialnym. Dotarłem do 117. parafii, 
a była tam zaledwie część, z takich przeszło 
400 obiektów sakralnych. Moi rozmówcy to 
byli autentyczni bohaterowie pierwszej li-
nii pracy duszpasterskiej w warunkach walki
z Kościołem, toczonej przez totalitarną władzę. 
Byli pełni męstwa, determinacji. Mimo represji 
władz oddawali wszystkie swoje siły tym dzie-
łom. Ci księża żyli często jak abnegaci, ale ta 
postawa wzbudzała szacunek każdego, kto się 
z nimi zetknął. Ten nielegalny ruch budowlany 
oczywiście odbywał się pod protektoratem or-
dynariusza przemyskiego, bp. Ignacego Tokar-
czuka, późniejszego tamtejszego metropolity. 
A dzięki swojej bezkompromisowej postawie 
uchodził on za największego przeciwnika reżi-
mu komunistycznego.
Zebrany wówczas materiał dokumentacyjny 
skonkretyzował się po latach w rozprawie ha-
bilitacyjnej, dzięki życzliwej opiece naukowej 
prof. Marii Biernackiej z PAN i ks. prof. Henryka 
Skorowskiego oraz ks. prof. Waldemara Irka.
Dziełu ewangelizacji służył Ksiądz Hen-
ryk również piórem jak redaktor w pe-
riodykach katolickich. Wśród nich była 
i „Nasza Służba” oraz „koleżeństwo po 
piórze” z ks. mjr. Tadeuszem Płoskim, 
późniejszym biskupem polowym, który 
zginął w katastrofie Smoleńskiej…
– Z wielkim rozrzewnieniem myślę dziś
o moim koledze, sąsiedzie z II piętra przy 
Długiej w Warszawie, który był nawet przez 
pewien czas moim bezpośrednim szefem
w „Naszej Służbie”. Już jako biskup polowy 
przypominał mi to nasze koleżeństwo po 
piórze…To był człowiek serdeczny, skromny, 
pracowity, personalista, humanista, który 
potrafił uszanować człowieka.
Co do mojej pracy redakcyjnej, to już w semina-
rium koledzy widzieli mnie w roli dziennikarza. 
Debiutowałem w 1968 r. w „Przewodniku Ka-
tolickim”. Odbyłem także miesięczną praktykę 
dziennikarską w „Tygodniku Powszechnym” 
w 1968 r. Oprócz fachowego doświadczenia, 
poznałem środowisko tamtejszych autorów; 
z niektórymi, jak z Jackiem Susułem czy Ta-
deuszem Myślikiem się zaprzyjaźniłem. To był 
zupełnie inny niż dziś „Tygodnik Powszechny”. 
Przypomnijmy, że założony przez kard. Adama 
Sapiehę. To pismo mnie poniekąd formowało; 

już w czasach kleryckich byłem jego stałym 
czytelnikiem. W czerwcu 1983 r., w dużej mie-
rze w związku wizytą apostolską Jana Pawła 
II we Wrocławiu, kard. Henryk Gulbinowicz 
założył pismo„Nowe Życie”, a jak byłem jego 
pierwszym redaktorem naczelnym. Jak napisał 
„Tygodnik Powszechny”, ukazało się w „sier-
miężnej szacie graficznej”, bo to było pismo 
tworzone środkami ubogimi. Pomagały mi 
dwie siostry Elżbietanki. To był robota pionier-
ska w archidiecezji wrocławskiej.
Współpracowałem też z warszawskimi czaso-
pismami: „Więzią” i „Chrześcijaninem w świe-
cie”. Ten ostatni tytuł poświęcony był obecno-
ści Kościoła w świecie współczesnym.
To ciekawe… Czy chrześcijanin może się 
dziś wychylić poza mury kościoła ze swo-
im chrześcijaństwem – chciałoby się dziś 
zapytać z gorzką ironią? Przecież rzecz-
nicy agresywnej laicyzacji odmawiają 
katolikom niemal prawa do obecności
w przestrzeni publicznej?
– Żaden katolik, czy jest dziennikarzem czy 
politykiem, nie może zostawiać metryki 
chrztu w szatni. W każdym obszarze swoje-
go życia, a więc także zawodowego, musi 
być czytelnym świadkiem wyznawanej wiary. 
Gdy ktoś w pracy zapiera się swojej wiary,
a przyznaje w godzinach od – do w niedzielę, 
to jest to przejaw hipokryzji, obłudy. To nie-
dopuszczalne, aby polityk katolik podnosił 
rękę za aborcją i eutanazją czyli popierał sta-
nowienie prawa niezgodnego z nauczaniem 
Kościoła i Ewangelią.
To jakaś schizofrenia i zaparcie się Pana Boga. 
Kościół to nie klub dyskusyjny. Trzeba być po-
słusznym magisterium Kościoła. Bo albo wie-
rzymy, że działa w nim Duch św., albo stawia-
my swoje ja, swoje opinie – ponad. A to już 
grzech pychy.
W życiu publicznym szerzą się dziś szczegól-
nie pycha i obłuda.
Czy prasa o charakterze religijnym, uży-
wając szerokiej formuły, powinna brać 
udział w konkurencji rynkowej czy też iść 
własną ścieżką? 
– Karol Wojtyła podkreślał, że głównym zada-
niem pisma katolickiego jest troska o odpo-
wiednią chrześcijańską formację czytelników, 
także przez informację. Gdy na przykład in-
formujemy na łamach o jakiejś wspólnocie 
w życiu Kościoła, może się to stać zachętą 
dla jakiegoś czytelnika do wstąpienia do niej. 
Zgodnie zresztą z pastoralną zasadą: widzieć, 
ocenić, działać. 
Jako redaktor naczelny „Nowego Życia” sta-
rałem się jak najmniej ingerować w styl po-
szczególnych autorów, szanując ich autono-
mię twórczą.
Prasa religijna nie może dziś ulegać dyktato-
wi poprawności politycznej. To wymaga od 
dziennikarza, który służy prawdzie, a nie po-
litycznym koniunkturom, odwagi i postawy 
ofensywnej w obronie wartości…
I tu uwaga warsztatowa, z punktu widzenia 
prasoznawczego: jeśli nawet w tekście jest 
przekaz mocno krytyczny, to lepiej nie eks-
ponować go w jego tytule. To wymaga wy-
ważenia akcentów, pewnej roztropności czyli 
„Bożej dyplomacji”.
Praca w mediach to rodzaj misji, musi być ży-
ciową pasją, a względy merkantylne nie po-
winny decydować o wyborze tego zawodu.
Ten rozdział mojego kapłańskiego życia – pra-

cę dziennikarską zawsze traktowałem jako 
formę pracy ewangelizacyjnej.
Duszpasterstwo wojskowe to kolej-
ny zwrot w życiu Księdza. Był Ksiądz 
świadkiem i uczestnikiem przywracania 
Ordynariatu Polowego po czasach ko-
munizmu, który zredukował żywe dusz-
pasterstwo wojskowe (z tak piękną kar-
tą, również męczeńską) do wymiarów 
fasady propagandowej. Jakich ludzi 
w mundurach z tamtego okresu, jakie 
zdarzenia nosi Ksiądz nadal w pamięci, 
w sercu i w modlitwie?
– Moje dziękczynienie Panu Bogu i ludziom za 
50 lat kapłaństwa zostało złożone na ołtarzu 
w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej 31 maja 2013 r. Było połączone z 16. 
rocznicą poświęcenia tego kościoła przez Jana 
Pawła II i 10. rocznicą podniesienia go do god-
ności pierwszej w świecie bazyliki garnizono-
wej. Biskup polowy Józef Guzdek wskazał na hi-
storię tej świątyni – jej dwukrotny pożar w l. 70
XX wieku i wspaniałe odrodzenie. To że pięk-
nieje w oczach jest powodem do dziękczynie-
nia Bogu za ludzi o hojnych sercach również
w mundurach. Chrześcijanin jest bowiem powo-
łany do nadziei i zwycięstwa. A te można osiąg-
nąć tylko wytrwałością. Żołnierz dobrze to wie.
Spotkałem na swojej wojskowej drodze wielu 
wspaniałych żołnierzy. Wszystkich przechowu-
ję we wdzięcznej pamięci, ale wymienię kilku.
W stolicy byłem m.in. kapelanem tamtejszego 
oddziału Żandarmerii Wojskowej, wynosząc 
stamtąd prawdziwą żołnierską przyjaźń z ko-
mendantem płk. Władkiem Kotem, mądrym 
oficerem rodem z Podlasia. W Warszawie by-
łem przede wszystkim wikariuszem w Katedrze 
Polowej i oczywiście redaktorem „Naszej Służ-
by”. Wspominam serdecznie, pełnego zapału 
i młodzieńczej werwy, przedwcześnie zmarłe-
go proboszcza Katedry Polowej ks. płk. Tadzia 
Dłubacza. Chociaż był moim bezpośrednim 
przełożonym darzył mnie – z wzajemnością 
– przyjaźnią, życzliwością i szacunkiem. Bliski 
był mi ówczesny kanclerz kurii, ujmujący ser-
decznym sposobem bycia, ks. Andrzej Dzięga, 
obecny metropolita szczecińsko-kamieński.
Dopiero jednak we Wrocławiu służyłem wy-
łącznie jako kapelan jednostki wojskowej 
na pierwszej linii. Najpierw w brygadzie ra-
diotechnicznej, a wkrótce potem dla całego 
korpusu obrony powietrznej, aż do przejścia
w stan spoczynku 15 sierpnia 1998 r.
Chciałbym podkreślić, że swoją ówczesna me-
todę działania, zwłaszcza w sztabie jednostki, 
określiłbym jako duszpasterstwo obecności.
Mam do dzisiaj bardzo dobre relacje z ich do-
wódcami i ich rodzinami; płk. Stanisławem 
Słowińskim i gen. Lechem Majewskim. 
Ciepło wspominam współpracę z śp. gen. Ry-
szardem Lacknerem, komendantem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu. Generał Ryszard, przedwcześnie 
zmarły, okazał się wobec mnie słowny i kon-
sekwentny. W jego uczelni wykładałem histo-
rię Polski i historię filozofii.
W atmosferze wzajemnego szacunku, wspa-
niale układała się i układa współpraca, na 
chwałę Boga i Ojczyzny, z proboszczami tej 
naszej wrocławskiej Bazyliki elżbietańskiej:
z księżmi pułkownikami i prałatami Januarym 
Wątrobą i Januszem Radzikiem. A przecież to 
kapłani młodsi ode mnie o całe pokolenie. 
Za wszystkich i wszystko dziękuję.
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W sztuce chrześcijańskiej świętych Piotra
i Pawła często przedstawiano razem, bo-
wiem mocą swego męczeństwa – obaj ponie-
śli śmierć za Chrystusa – związali się z sobą 
na zawsze. Już w IV w. na tzw. sarkofagach 
pasyjnych scenom Męki i Triumfu Chrystusa 
towarzyszą sceny męczeństwa tych dwóch 
apostołów. Równie odległą metrykę ma 
oliwna lampka w kształcie łodzi z żaglem; 
na jej dziobie stoi św. Paweł, a na rufie siedzi 
św. Piotr, dzierżąc ster łodzi. To wymowny 
przykład ukazujący rolę i miejsce tych dwóch 
apostołów w Kościele. Częstym motywem 
ikonograficznym jest scena pożegnania. 
Piotr i Paweł obejmują się ramionami. Od-
nosi się do tradycji apokryficznej mówiącej
o takim pożegnaniu, jakie miało mieć miej-
sce przed ich męczeństwem: uścisnęli się
i jeden drugiego pobłogosławił. 
Przedstawieniom tych dwóch świętych to-
warzyszy obszerna gama atrybutów. Wize-
runkowi św. Piotra towarzyszy często wiąz-
ka dwóch albo trzech kluczy, wskazując na 
udzieloną mu przez Chrystusa władzę kluczy 
(„cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią-
zane i w niebie” – Mt 16, 19). Trzy klucze 
symbolizowały potrójną władzę Księcia Apo-
stołów: prorocką (nauczanie), kapłańską 
(sprawowanie Mszy św.) i królewską (rządze-
nie). Scena nadania kluczy (Traditio clavium), 
przedstawiana na obrazach i polichromiach, 
nabierała szczególnego znacznie w okresie 
sporów o prymat biskupa Rzymu. Św. Piotr 
– pierwszy papież, przedstawiany bywał
w szatach pontyfikalnych z paliuszem na 
piersiach z mitrą lub tiarą na głowie, zwy-
kle na tronie – symbolu władzy. W okresie 
baroku dużą popularność zyskały obrazy 
przedstawiające żal św. Piotra po jego za-
parciu się Chrystusa. Nieodzownym atrybu-
tem takich obrazów był kogut. Malowano je 
często na konfesjonałach lub w ich pobliżu, 

miały oddziaływać na penitentów, ukazywać 
im przykład nawrócenia i szczerego żalu za 
popełnione grzechy.
Również indywidualne wyróżniki towarzy-
szą przedstawieniom św. Pawła w sztukach 
plastycznych. Bywał ukazywany z czółnem 
tkackim i przędzą. Miało to odniesienie 
do zawodu, jaki wykonywał. Był bowiem 
tkaczem i trudnił się wyrobem namiotów. 
Głównym atrybutem św. Pawła jest miecz. 
Uświadamia, że św. Paweł był niegdyś prze-
śladowcą chrześcijan, a także przypomina 
narzędzie jego męczeńskiej śmierci. Był on 
bowiem obywatelem rzymskim. Na nich za-
sądzony wyrok śmierci wykonywano przez 
ścięcie mieczem. Kolejnym atrybutem św. 
Pawła są trzy źródła. Miały wytrysnąć w tych 
miejscach, o które odbiła się upadająca na 
ziemię odcięta głowa męczennika. Widokom 
źródeł i odciętej głowy świętego niekiedy 
towarzyszy trzykrotnie powtórzony mono-
gram Jezusa – IHS. To zobrazowanie legendy, 
że po obcięciu głowy Pawła jego usta jesz-
cze trzykrotnie wypowiedziały imię Jezus. 
Apostoł Narodów przedstawiany jest też
z pękiem zwojów pisma. To atrybut kierujący 
uwagę ku żarliwej i dynamicznej misji tego 
nauczyciela wiary, autora licznych listów kie-
rowanych do współczesnych mu gmin chrze-
ścijańskich. W alegorycznych wyobrażeniach 
św. Paweł przedstawiany był też jako wilk (to 
odniesienie do czasów, kiedy prześladował 
chrześcijan) i jako baranek (członek owczarni 
Chrystusowej). Oryginalnym atrybutem tego 
świętego jest zrujnowany ołtarz pogański – 
znak zniesienia, także dzięki jego ewangeli-
zacyjnej misji, pogańskiego kultu. 
W ciągu wieków ukształtował się również 
sposób przedstawiania tych dwóch świę-
tych. Piotra wyobraża się jako brodatego 
mężczyznę o okrągłej, pełnej twarzy, kręco-
nych włosach, gęstej kędzierzawej brodzie. 

Natomiast Pawła w typie wizerunków filo-
zofów i mędrców – łysego, o pociągłej, asce-
tycznej twarzy. 
Zróżnicowany i rozległy jest ich patronat. 
Święty Piotr swoją opieką obejmuje ryba-
ków, marynary, ślusarzy, kowali, budowni-
czych mostów, rzeźników, pracujących w ka-
mieniołomach, zegarmistrzów. Uważany jest
też za stróża bram nieba, władcę kluczy 
otwierających bramę do niebieskiej ojczyny. 
Był to częsty temat w ikonografii. Natomiast 
św. Paweł jest patronem farbiarzy, tkaczy, 
siodlarzy, także teologów i prasy katolickiej.
Kult świętych apostołów Piotra i Pawła
w Rzymie jest potwierdzony najstarszą tra-
dycją. Już w ok. 160-180 nad grobem św. 
Piotra, który został ukrzyżowany i pochowa-
ny na Wzgórzu Watykańskim, wzniesiono 
kapliczkę. Cesarz Konstantyn Wielki w tym 
miejscu wzniósł okazałą Bazylikę Świętego 
Piotra, stanowiącą symbol całego Kościoła 
Chrystusowego. Świątynię do której piel-
grzymują tysiące chrześcijan, w której swą 
apostolską posługę pełnią kolejni następcy 
św. Piotra – biskupi Rzymu, zaprojektował 
na początku XVI wieku, z woli papieża Ju-
liusza II, Donato Bramante. W jej centralnej 
części znajduje się konfesja św. Piotra, usy-
tuowana siedem metrów na grobem Księcia 
Apostołów. Św. Paweł został stracony za 
Bramą Ostyjską. W miejscu gdzie św. Lucyna 
pochowała ciało męczennika została wznie-
siona przez cesarzy Teodozjusza I, Arkadiu-
sza i Walentyniana monumentalna Bazylika 
Świętego Pawła za Murami; w 1854 r. zosta-
ła odbudowana po pożarze, który ją strawił 
w 1823 r. Dwie świątynie, miejsca modlitwy 
kierowanej ku tym dwóm wielkim świętym, 
którzy „byli uważani za nierozdzielnych, choć 
każdy z nich miał do spełnienia inną misje: 
Piotr jako pierwszy wyznał wiarę w Chrystu-
sa, a Pawłowi dane było zgłębić jej bogac-
two” (Benedykt XVI, 8 VI 2007).

(Korzystałem z książki: Ryszard Knapiński, Titulus 
ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych ko-
ściołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1989.)

Jędrzej Łukawy 

Św. Piotr i św. Paweł to dwa filary Kościoła, dwaj wielcy 
święci, określani w liturgii mianem:  Książęta  Apostołów. 
Jednego z nich, Piotra, Chrystus ustanowił Opoką, na któ-
rej zbudował swój Kościół, drugi, Paweł, został apostołem 
narodów pogańskich. Choć różnili się między sobą osobo-
wościami i kulturą w jakiej zostali ukształtowani, a w ich 
wzajemnych relacjach nie brakowało spornych punktów, to 
tradycja chrześcijańska łączy ich ze sobą, bowiem „rzeczy-
wiście razem reprezentują oni całą Ewangelię Chrystusa” 
(Benedykt XVI, 29 VI 2012). Świadectwem tego jest uro-
czystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzona
29 czerwca. Wedle tradycji jest to dzień ich  śmierci. Uroczy-
stość ta podkreśla i wskazuje motywy tej wspólnoty: obaj 
byli współzałożycielami pierwszej gminy chrześcijańskiej w 
Rzymie, stolicy wielkiego imperium. Tu ponieśli męczeńską 
śmierć w czasie prześladowań chrześcijan za panowania 
cesarza Nerona (64–68). Tu też zostali pochowani. Niegdyś 
papież Leon Wielki porównał ich do Romulusa i Remusa, legendarnych założycieli 
Rzymu. Tamci dwaj stoją u  początków wiecznego miasta. Natomiast Piotr i Paweł 
stali się twórcami innego Rzymu – Roma Christiani – stolicy chrześcijaństwa, wyro-
słej na gruncie ich nauczania i wierności Chrystusowi. To w nim, siedzibie papieży, 
namiestników Jezusa Chrystusa, bije serce Kościoła.

Książęta Apostołów – święci Piotr i PawełKsiążęta Apostołów – święci Piotr i Paweł

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Posąg św. Piotra,Posąg św. Piotra,
Bazylika św. PiotraBazylika św. Piotra

Posąg św. Pawła, dziedziniec Posąg św. Pawła, dziedziniec 
Bazyliki św. Pawła za MuramiBazyliki św. Pawła za Murami
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 25 sierp-
nia 1892 r. we Lwo-
wie, jako syn Macieja 
i Anieli z d. Sawickiej. 
Od 1902 r. uczęszczał 
do IV Gimnazjum we 
Lwowie. W 1910 r., po 

egzaminie dojrzałości, wstąpił do Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego we Lwowie, 
podejmując jednocześnie studia na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Po święceniach kapłańskich, które przyjął
27 czerwca 1915 r. w katedrze lwowskiej
z rąk abp. Józefa Bilczewskiego rozpoczął 
pracę duszpasterską jako wikariusz w Złoczo-
wie. Powołany po kilku miesiącach do służby 
wojskowej w armii austro-węgierskiej został 
przydzielony do garnizonu w Wiedniu, był 
kapelanem w szpitalach wojskowych. Na uni-
wersytecie w Wiedniu obronił pracę doktor-
ską z teologii.
W listopadzie 1918 r. uczestniczył w obronie 
Lwowa. Był kapelanem V Odcinka (Szkoła 
Sienkiewicza), a następnie I batalionu 4 puł-
ku piechoty Legionów, w którego składzie 
uczestniczył w walkach z Ukraińcami w Ma-
łopolsce Wschodniej. We wrześniu 1919 r. 
został mianowany proboszczem garnizonu 
w Wilnie. Wolne chwile od służby poświęcał 

na studia na Uniwersytecie Stefana Batore-
go. W 1920 r. został proboszczem 1 Dywizji 
Piechoty Legionów. Brał udział w wyprawie 
kijowskiej, walkach z I Armią Konną Siemio-
na Budionnego, bitwie warszawskiej i opera-
cji niemeńskiej.
Wiosną 1921 r. został starszym kapelanem 
w parafii wojskowej garnizonu lwowskiego. 
Niedługo potem objął obowiązki kapelana 
Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa 
Piłsudskiego we Lwowie. W 1934 r. został 
administratorem parafii wojskowej w Ka-
towicach, gdzie dał się poznać jako dobry 
organizator i budowniczy nowoczesnego 
domu parafialnego. 19 marca 1938 r. otrzy-
mał awans na stopień proboszcza.
W kampanii polskiej 1939 r. był proboszczem 
23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty, która wal-
czyła w składzie Armii „Kraków”. Dostał się 
do niewoli niemieckiej. Po udanej ucieczce 
zorganizował zbieranie rannych żołnierzy
z pobojowisk na Zamojszczyźnie i ich pie-
lęgnację w Centrum Szpitalnym „Zamość”. 
Wzięty do niewoli, ponownie ucieka. W lutym 
1940 r. przedostał się do Francji, gdzie objął 
funkcję proboszcza 1 Dywizji Grenadierów. 
Po walkach na polach Szampanii i Lotaryngii
w 1940 r. dostał się po raz kolejny do niewoli. 
Zbiegł w czasie konwojowania do Strasbur-

Ks. ppłk Ludwik Bombas (1892–1970) – kapłan archidiecezji lwowskiej,
dziekan Polskich Sił Powietrznych i I Korpusu Polskiego

ga. W połowie listopada 1940 r. do Greenock 
w Szkocji, gdzie przydzielono go do służby 
duszpasterskiej dowództwa I Korpusu Polskie-
go. W początkach 1941 r. został dziekanem 
Polskich Sił Powietrznych w Blackpol. W mar-
cu 1941 r. wyjechał do Kanady. Jako kapelan 
Polskiego Ośrodka Rekrutacyjnego objeżdżał 
polskie skupiska w Kanadzie i Stanach Zjed-
noczonych.
Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1942 r.,
został dziekanem I Korpusu Polskiego w 
Szkocji. W latach 1946–1948 był kapela-
nem w Polskim Korpusie Przysposobienia
i Rozmieszczenia. Zdemobilizowany, został 
proboszczem polskiej parafii w Edynburgu.
4 października 1948 r. kardynał August 
Hlond mianował go rektorem Polskiej Misji 
Katolickiej w Szkocji. Zorganizował i prowa-
dził Akademickie Stowarzyszenie Veritas, So-
dalicję Mariańską, Koło Powołań oraz Koło 
Młodzieży. Był nauczycielem w szkole pol-
skiej. Zmarł 29 marca 1970 r. w Edynburgu. 
Spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Był odznaczony m.in. czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Komandorią Orderu Polonia 
Restituta. W 1957 r. Stolica Apostolska mia-
nowała go prałatem domowym Jego Świą-
tobliwości, a w 1965 r. protonotariuszem 
apostolskim.                   Bogusław Szwedo

O sobie mówi niewiele. 
Choć jest wybitnym fi-
lozofem, woli pozostać 
w cieniu swojej żony, 
dr Wandy Półtawskiej. 
Lubi powtarzać za Ja-

nem Kasprowiczem: Kto mnie odwie-
dza, czyni mi zaszczyt. Kto mnie omija – 
przyjemność. Warto jednak zadać sobie 
trud zapoznania się z osobą i myślą prof. 
Andrzeja Półtawskiego. Tym bardziej, że 
w księgarniach jest już dostępna książka 
zawierająca najdłuższy z przeprowadzo-
nych dotąd wywiadów z Profesorem.
„Filozofia dla życia” – to pozycja niezwykła 
tak, jak wyjątkowy jest jej bohater, który na 
jej łamach opowiada swoją historię. Poma-
gają mu w tym: Krzysztof Ziemiec, znany 
dziennikarz oraz Marek Maciejczak, profesor 
filozofii i uczeń Andrzeja Półtawskiego. Ich 
pytania pozwalają czytelnikowi odkryć osobę 
Profesora, nie tylko jako filozofa, ale przede 
wszystkim człowieka wiernego swoim ide-
ałom, który potrafi zainspirować. Krzysztof 
Ziemiec podczas prezentacji książki, która 
odbyła się 4 czerwca br w Warszawie, przy-
znał, że pozostaje ciągle pod dużym wraże-
niem osoby profesora Półtawskiego. 
– Starałem się dowiedzieć, jak to jest być mę-
żem znanej żony. Po drugie jak to się robi, że 

Filozofia dla życia
można ze sobą przeżyć tak wiele lat w tak 
pięknym stylu. A po trzecie, jak to się robi, 
że można przez tyle lat zachować absolutną 
przyzwoitość, zgodność z głoszonymi tezami 
i z tym wszystkim, w co się wierzy. Dziś nie 
jest to łatwe. Nie wszyscy zdają ten egzamin 
– powiedział. 
W książce prof. Andrzej Półtawski opowiada 
o edukacji, wojnie i swojej karierze filozofa. 
Dowiadujemy się, że maturę zdał w tajnym 
nauczaniu w Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Czackiego w Warszawie w 1940 r.
W czasie wojny był uczniem Państwowej Szko-
ły Budowy Maszyn. Jak sam opowiada, choć 
miał serce i umysł humanisty, wtedy jeszcze 
nie wiedział jak potoczą się jego losy, a inżynier 
jest bardziej konkretnym fachem. Jako członek 
Armii Krajowej brał udział w Powstaniu War-
szawskim. Po jego kapitulacji trafił do Stalagu 
XIA Altengrabow i Gross-Lübars koło Mag-
deburga. Po zakończeniu II wojny światowej 
podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Swoją pracę magisterską napisał 
pod kierownictwem wybitnego filozofa Roma-
na Ingardena, którego w późniejszych latach 
był asystentem. W 1970 r. po naciskach władz 
komunistycznych, by zrezygnował z pracy wy-
kładowcy, przeniósł się na Akademię Teologii 
Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Tam uzyskał 

tytuł profesora w 1985 r. Przez lata jako pro-
fesor-gość wykładał na znanych uczelniach fi-
lozoficznych, m.in. w Holandii, Lichtensteinie
i USA. Wanda i Jerzy Półtawscy byli wielolet-
nimi przyjaciółmi Ojca Świętego Jana Pawła II, 
którego myśl filozoficzna i teologiczna inspiru-
je go do dziś. Od 1983 r. prof. Półtawski należy 
do Papieskiej Rady Rodziny. 
Sukcesem książki jest połączenie wątku fi-
lozoficznego, który jest bliski profesorowi
z problemami życia codziennego dotyczącymi 
małżeństwa, rodziny, godności człowieka, mo-
ralności, wiary. Wypowiedzi Andrzeja Półtaw-
skiego poprzeplatane są komentarzami jego 
żony. Ożywiają książkę i dopełniają jego często 
lakoniczne wypowiedzi, z których, jak można 
się przekonać w miarę lektury, słynie Profesor.
– Chcieliśmy, by ta książka była „do czytania” 
(…) – tłumaczył podczas prezentacji lektury 
ks. Tomasz Lubaś, dyrektor generalny Edycji 
św. Pawła, wydawcy książki. – Ważny jest rów-
nież tytuł książki: „Filozofia dla życia.” Z reguły 
myślimy, że filozofia nie jest życiowa i ciężko 
ją zrozumieć. Chcieliśmy więc przez tą książ-
kę pokazać, że filozofia połączona z wiarą jest
w stanie pokazać człowiekowi nie tylko drogę 
przez życie, ale również do nieba – zaznaczył.
Zatem zachęcam do lektury.

Andrzej Półtawski, Filozofia dla życia, rozmawiają 
Krzysztof Ziemiec, Marek Maciejczak, Edycja Świę-
tego Pawła, Częstochowa 2013, ss. 240.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Nie straszne im ulewy i posiłek w drodze przy-
gotowany na kamieniach. – Działamy wbrew 
przeciwnościom, budujemy na fundamencie 
chrześcijańskim – deklarują na swojej stronie 
internetowej. Ale w tym chrześcijańskim ruchu 
wychowawczym, który zrodził tylu prawych
i świętych ludzi, nie tylko słowa są ważne, ale 
przede wszystkim spójne ze słowami działa-
nie. W kodzie genetycznym skautingu euro-
pejskiego jest bowiem sto procent Baden-Po-
wella, sto procent ks. Jacguesa Sevin (jezuita) 
i sto procent miłości Ojczyzny i Europy. Ten 
ruch nawet w sferze materialnej nie uznaje 
kompromisów i działa ideowo na sto procent. 
W grę wchodzą tylko ewangeliczne „środ-
ki ubogie”. Szczepowi przysięgają wyzbycie 
się jakichkolwiek motywacji materialnych
w chwili, gdy przejmują odpowiedzialność za 
powierzonych sobie „wilczków” (to najmłod-
sza grupa skautów w wieku od 8–12 lat).
Trwałe wartości i proste sprawdzone zasa-
dy zapewniają młodym ludziom integralny 
rozwój, a nawet dojrzewanie do świętości. 
Działali i działają w duchu społecznej nauki 
Kościoła, w jedności z duszpasterzami. Od 
początku istnienia tego ruchu w Polsce zma-
gali się z przeciwnościami, więc te deklaracje 
nie są czcze. Już w 1979 r. za postawienie 
ołtarza polowego byli nękani przez UB, a po-
tem w latach 80. władze zakazały im działal-
ności. Obecni był wtedy przy ołtarzu, a więc 
tam gdzie Polacy zawsze byli wolni (m.in. 
jako harcerska służba liturgiczna)…

Wiara na sto procent

Wspólna sobotnia Eucharystia w kościele Bo-
garodzicy na warszawskich Jelonkach – całe 
rodziny harcerskie, nawet z dzieciątkami 
w wózeczkach – to był widok niesłychanie 
krzepiący. Ci rodzice wiedzą, że wychowanie 
swoich największych skarbów warto powie-
rzyć w najlepsze ręce.
Na uroczystość rozesłania warszawskich skau-
tów Europy SHK „Zawisza” przybyli przedsta-
wiciele czterech hufców. Mszy św. przewodni-
czył – w imieniu biskupa polowego, opiekuna 
harcerzy – kanclerz Kurii Polowej WP, ks. Jan 
Dohnalik. W koncelebrze modlili się księża
z Parafii Bogarodzicy Maryi – ks. Marek i ks. 
Czesław. A homilię wygłosił Ksiądz Tomasz.
Aby duchowo wzrastać – a taki jest cel for-
macyjny harcerzy SHK „Zawiszy” – trzeba naj-
pierw „stanąć przed Bogiem ze świadomością 
swojej małości, aby potem zadziwić się Jego 
wielkością” – mówił m.in. ks. Tomasz.

Ksiądz Tomasz wskazał na wielką wiarę, któ-
ra ocaliła kobietę lekkich obyczajów, Marię 
Magdalenę. To ona szczerze i gorąco uko-
chała Jezusa i dlatego Jego Miłosierdzie wo-
bec niej było tak wielkie. Jej miłość do Boga 
przerastała „poprawnych i letnich w wierze” 
faryzeuszy, przekonanych o swojej nieskazi-
telnej pobożności.
Proklamujący słowo Boże ks. Tomasz wskazał 
również na drugą postawę wobec grzechu 
postaci z pierwszego czytania. To król Dawid, 
który błagał Boga w psalmie: „Daruj mi, Panie, 
winę mego grzechu”. – Historii życia nie da się 
wymazać, podsumował ks. Tomasz.
Pan Bóg na takiej, a nie innej historii życia czło-
wieka odbudowuje życie łaski, gdy człowiek 
w pokorze i skrusze prosi Boga o przebacze-
nie. Tylko taka postawa Dawida po grzechu 
– zaufania miłosierdziu Bożemu – sprawiła, że 
odzyskał radość: „Ty jesteś moją ucieczką, wy-
rwiesz mnie z ucisku, otoczysz mnie radością
z mego ocalenia” (Psalm 51). – Istota roze-
słania harcerskiego przypomina posłanie apo-
stołów przez Jezusa, podkreślił ks. Tomasz. 
To rodzaj forpoczty, która ma przygotować 
grunt do przyjęcia sercem, umysłem i wolą 
Słowa życia – Ewangelii Jezusa Chrystusa.
– Skautami jesteście wszędzie i wobec każ-
dego, przypomniał. Dziś modlić się, cało-
wać krzyż publicznie to trudne. Możecie być 
uznani za nienormalnych. Ale kto powiedział, 
że będzie łatwo?.. Ta wasza harcerska przy-
goda, wierna drodze Chrystusa, to piękne
i trudne wyzwanie, mówił dalej ks. Tomasz.
Obóz, na który wyjeżdżacie, to nie tylko za-
bawa, to miejsce, gdzie macie się również 
doskonalić duchowo, wzrastać w wierze. Te 
obozy to kolejne etapy w drodze do Spotka-
nia ostatecznego – na Obozie, gdzie namioty 
dla was rozstawi sam Bóg. To Obóz wiecz-
nego odpoczynku i radości, mówił m.in. na 
zakończenie homilii.
Przed błogosławieństwem, którego udzie-
lił wszystkim ks. Jan Dohnalik, zastępowi 
odebrali poświęcone świece, symbolizujące 
Światło Chrystusa i obrazek z wizerunkiem 
bł. Druha Wicka, ks. Wincentego Frelichow-
skiego (Patrona polskich harcerzy) z modli-
twą zatwierdzoną przez biskupa polowego 
Józefa Guzdka. Do słów tej modlitwy na-
wiązał ks. Jan Dohnalik, który przekazał po-
zdrowienia od biskupa Józefa. – Ksiądz bi-
skup bardzo chciał być z wami, ale wcześniej 
zaplanowane było bierzmowanie młodzieży
w parafii wojskowej, podkreślił ks. Jan.

Kościół pw. Bogurodzicy Maryi na Jelonkach wypełnili w sobotni wieczór 15 czerw-
ca harcerze z krzyżem św. Jana Jerozolimskiego na proporcach. Były też emblematy 
ze św. Franciszkiem w dłoniach zastępowych. A gdy po Mszy św. Skauci Europy, 
młodzież i dzieci ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” wraz z ro-
dzicami, wypełnili do ostatniego miejsca amfiteatr w Parku Górczewska, młodzi
i starsi pytali zaskoczeni, co się dzieje, słysząc nieopodal pubu Bogurodzicę, kazanie 
ks. Skargi, wiersz Słowackiego, szczęk oręża pod Grunwaldem czy Apel Jasnogórski. 
Był to bowiem widok tak niezwykły dla pejzażu młodych w sobotni wieczór w War-
szawie, że musiał wzbudzić co najmniej pytania…

„Na mój honor, z Łaską Bożą…”

Po Mszy św. harcerze, z rodzicami, opieku-
nami oraz duszpasterzami zgromadzili się na 
apelu – na wzgórzu w parku nieopodal Ko-
ścioła. To była prawdziwa eksplozja radości
z fruwającymi ku niebu beretami w apogeum. 
– Ad Maria Europa – poszybowały ku niebu 
dziewczęce okrzyki. Pachniała świeża trawa 
i drzewa w soczystej zieleni. – Ten zapach 
przypomina, że tak blisko już nasza harcerska 
przygoda – powiedział m.in. jeden z harcmi-
strzów SHK „Zawisza”.
Po wspólnym apelu dzieci i młodzież spotkali 
się w kręgach, gdzie nastąpiły zaprzysięże-
nia nowych szczepowych, Ks. Jan Dohnalik 
pobłogosławił nowego szczepowego w naj-
młodszej drużynie „wilczków”.
– Na mój honor, z Łaską Bożą, przyrzekam 
całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mo-
jej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej wy-
brzmiały słowa wielkiej wagi.
Za wzgórzem, gdzie odbywał się apel, Am-
fiteatr Bemowo już czekał na widzów i mło-
dych aktorów. Ta aktorska ekipa liczyła 150. 
przewodniczek i skautów Europy – dziewcząt 
i chłopców w wieku 12-18 lat.
Na widowni, którą powoli spowijał zmierzch, 
zamigotały wesołe ogniki świeczek. Śpiew Bo-
garodzicy rozpoczął spektakl, przedstawiają-
cy symbolicznie dzieje Polski. Dostojne śpiewy 
gregoriańskie sąsiadowały z wesołą gromadą 
warszawskiej ulicy i „Panem Zielonką”. Oracje 
sejmowe hetmanów Zamoyskiego, Żółkiew-
skiego i Chodkiewicza zmuszały do całkiem 
współczesnych refleksji nad stanem państwa. 
Nie zabrakło też płomiennego kazania sejmo-
wego ks. Piotra Skargi, upominającego sobie 
współczesnych polityków. Całość zamykała 
galeria Polaków wszystkich stanów i wieku, 
wielkich hartem ducha. Byli w tym poczcie 
i „Inka”, i Generał „Nil” i rotmistrz Pilecki, 
„Zośka „Rudy”, Olga i Andrzej Małkowscy, bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko bł. ks. Michał Sopoćko 
i św.Faustyna oraz wielu, wielu innych – pol-
skich bohaterów i świętych.
Jan Paweł II, który pojawił się dwukrotnie 
(w profetycznym wierszu Słowackiego „Po-
śród niesnasków Pan Bóg uderza”...) oraz
w poczcie wielkich Polaków, kochających Boga 
i ojczyznę, tak mówił w 2003 r. do Skautów 
Europy: „Jesteście cennym darem nie tylko dla 
Kościoła, ale również dla nowej Europy, któ-
rej kształtowanie się dostrzegacie własnymi 
oczami i jesteście powołani, „aby uczestniczyć 
z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu 
Europy narodów, by uznano godność każde-
go człowieka jako dziecka umiłowanego przez 
Boga oraz aby budowano społeczeństwo 
oparte na Solidarności i miłości braterskiej”.
– Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie 
pamiętam, czuwam – niosło się echem w Par-
ku Górczewska. Modlitwę na zakończenie 
poprowadził ks.Tomasz.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Z radością wbrew przeciwnościom

Skauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” rozesłani nie tylko na obózSkauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” rozesłani nie tylko na obóz
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– Chcemy uczcić żołnierzy dwóch narodów, 
którzy walczyli w drugiej wojnie światowej, 
którzy zginęli i których złączyła przyjaźń – 
mówił ambasador Utembayev. Ambasador 
przywołał słowa z krzyża znajdującego się na 
cmentarzu polskim w Kazachstanie: „Prze-
chodniu, weź garść ziemi z tego miejsca i za-
wieź do Ojczyzny”. – Dziś spełniamy tę prośbę 
polskich żołnierzy. Pamiętamy, że ziemia ka-
zachska przyjęła zmarłych i poległych Pola-
ków, ale z wdzięcznością przyjmujemy także 
to, że w polskiej ziemi spoczywają obywatele 
Kazachstanu, którzy walczyli przeciwko faszy-
zmowi – powiedział. Podziękował Adamowi 
Struzikowi, marszałkowi województwa ma-
zowieckiego oraz Andrzejowi Kunertowi za 
pomoc i opiekę nad grobami żołnierzy Armii 
Czerwonej, w której walczyli Kazachowie.
Tło historyczne formowania się armii Andersa 
i pobytu w Kazachstanie i innych republikach 
ZSRR przywołał Andrzej Kunert. Przypomniał, 
że w styczniu i lutym 1942 roku wojska i lud-
ność cywilna znajdujący się pod dowództwem 
gen. Andersa zostali przesunięci znad środko-
wej Wołgi na południe, do ówczesnych środ-
kowoazjatyckich republik sowieckich. – Do 
Kazachstanu pierwsi Polacy trafili już wiosną 
1940 roku w ramach wywózek w liczbie oko-
ło 60 tysięcy. W ogromnej większości były to 
rodziny zaginionych wtedy oficerów, którzy 
padli ofiarą zbrodni katyńskiej. Polscy żołnie-
rze i cywilni uchodźcy przebywali w Kazach-
stanie, Uzbekistanie i Kirgistanie stosunkowo 
krótko, zaledwie kilka miesięcy, dlatego że 
ewakuacja armii Andersa i ludności cywilnej 
trwała od lutego do września 1942 roku, ale 
wdzięczna pamięć o życzliwości, gościnności, 
i pomocy ze strony Kazachów, Kirgizów i Uz-
beków pozostała – powiedział. 
– Jesteśmy wzruszeni, że po wielu dziesiąt-
kach lat spotykamy tak piękne echo tamtej 
życzliwości i obopólnej wdzięczności – pod-

kreślił. Oznajmił, że w przy-
szłym roku w Warszawie 
otwarta zostanie „Aleja Wdzięczności”, w 
której umieszczone zostaną tablice z podzię-
kowaniami dla mieszkańców tych wszystkich 
krajów, które udzieliły naszym rodakom po-
mocy.
– Jedna z pierwszych tablic będzie poświę-
cona mieszkańcom Kazachstanu. U jej stóp 
wmurujemy urnę z ofiarowaną nam dzisiaj 
ziemią – zadeklarował.
Marszałek Struzik podziękował ambasadoro-
wi za „ważny i symboliczny gest”. – Wierzę 
głęboko, że dzisiejsze spotkanie ma wymiar 
szczególny, bo jest uczczeniem przeszło-
ści, ale wybiega też w przyszłość. Chcemy
z naszymi przyjaciółmi budować przyszłość
i rozwijać współpracę – powiedział marsza-
łek województwa.
Przed Mszą św. odczytany został list naczelne-
go rabina Polski Michaela Schudricha. – Cier-
pienie narodu polskiego sięgnęło daleko poza 
granice polskiego państwa. Dziesiątki tysięcy 
Polaków padły ofiarą sowieckich deportacji. 
Część z nich trafiła do Kazachstanu. Tam po-
zostawieni własnemu losowi otrzymali wspar-
cie i pomoc od lokalnej społeczności. Wojna 
wydobyła z nich to co najlepsze w człowieku. 
Ci dobrzy ludzie sami mając niewiele podzieli-
li się tym co mieli z potrzebującymi – napisał. 
Podkreślił, że okazana przez Kazachów odwa-
ga i człowieczeństwo mogą być dla kolejnych 
pokoleń szlachetną inspiracją.
Urna z ziemią przyniesiona przez żołnierzy 
armii Kazachstanu, została umieszczona 
przed ołtarzem katedry. Odegrane zostały 
hymny państwowe Republiki Kazachstanu
i Rzeczpospolitej Polskiej.
– Dziś, w Katedrze Polowej WP pragniemy 
szczególnie modlić się za zmarłych w roku 
1942, w drodze do wolności – mówił w ho-
milii bp Guzdek.

Wyraził wdzięczność za pomoc jaką otrzymali 
nasi rodacy podczas II wojny światowej. Za-
uważył, że podobnie jak Polacy Kazachowie 
wyznawali wiarę w jednego Boga, tęsknili za 
wolnością i doceniali wartość rodziny. – Ręce 
matek i głodnych dzieci, kiedy wyciągały się 
po kromkę chleba, nie spotkały się z obojęt-
nością. Kazachowie, którzy wyssali z mlekiem 
matki zasady stepowej gościnności, oddawali 
wojennym tułaczom to, co było konieczne do 
przeżycia: ciepłą odzież i chleb. Byli przeko-
nani, że dobro do nich powróci. Bo wszystko, 
co człowiek ofiaruje bliźniemu w potrzebie – 
powraca – powiedział. Dodał, że „naród ka-
zachski okazał się jednym z najpiękniejszych 
darów, jakie Bóg dał naszym rodakom z armii 
Andersa w drodze do wolności”.
Zaapelował, aby modlitwa, spotkania i roz-
mowy były okazją do dalszych wzajemnych 
braterskich relacji mieszkańców Polski i Ka-
zachstanu. – Pamięć i wdzięczność to dwa 
filary, na których można budować wspólną 
przyszłość – zakończył.
We Mszy św. uczestniczyła liczna delegacja 
pracowników ambasady Republiki Kazachsta-
nu w Polsce. Wspólnie modlili się wraz z ro-
dzinami kombatanci, którzy niegdyś doświad-
czyli pomocy ze strony Kazachów. Obecni byli 
także gen. bryg. Wiesław Orkisz, zastępca 
szefa Zarządu Planowania Strategicznego 
Sztabu Generalnego WP oraz płk Mariusz 
Kubarek z Dowództwa Garnizonu Warszawa. 
Nad urną pochyliły się sztandary wojskowe, 
organizacji kombatanckich oraz szkół noszą-
cych imię  gen. Władysława  Andersa.
Po Mszy św. delegacje Obwodu Żambylskie-
go oraz Województwa Mazowieckiego zło-
żyły obok urny wiązanki kwiatów.
Uroczystość przekazania urny stanowiły część 
obchodów Dni Kultury Obwodu Żambylskiego 
Kazachstanu, które odbyły się w Warszawie.
Towarzyszyły im odczyty, ekspozycje i koncer-
ty. W Państwowym Muzeum Etnograficznym 
otwarta została wystawa „Skarby starożytne-
go Tarazu”, prezentująca m.in. zabytki kultury 
materialnej odnalezione podczas wykopalisk.
W Teatrze Polskim odbyła się prezentacja 
książki kazachskiego poety Abaja Kunanba-
jewa pt. „Słowa pouczające” oraz spektakl 
prezentujący dramat historyczny „Ajsza Bibi”, 
opowiadający historię tragicznej miłości pięk-
nej Ajszi i wojownika Karachana.
Obchody Dni Kultury Obwodu Żambylskiego 
Kazachstanu zakończyły się w Parku Praskim 
koncertem muzyki tradycyjnej, pokazem zwy-
czajów ludowych i degustacją kuchni kazach-
skiej.

Krzysztof Stępkowski

Urnę z ziemią pochodzącą z grobów żołnierzy gen. Władysława Ander-
sa przekazał 11 czerwca na ręce biskupa polowego WP Józefa Guzdka 
oraz sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Ku-
nerta, ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev. 
Pamięć o Polakach spoczywających w kazachskiej ziemi uczczono Mszą 
św., której przewodniczył bp Guzdek. Urna z ziemią zostanie umiesz-
czona w Alei Wdzięczności, którą w przyszłym roku chce otworzyć 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Uroczystość została zorga-
nizowana w ramach Dni Kultury Obwodu Żambylskiego Kazachstanu.
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Prośba spełniona po latachProśba spełniona po latach

Przemawia ambasador Yerik UtembayevPrzemawia ambasador Yerik Utembayev
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Przed rozpoczęciem liturgii Eucharystii, w 
Kaplicy Lotników delegacja złożyła kwia-
ty na grobie bp. Tadeusza Płoskiego, który 
przed swoim wyborem na biskupa polowe-
go pełnił funkcję dziekana formacji. Msza 
św. rozpoczęła się od odegrania hymnu na-
rodowego. 
– Polska woła o ludzi sumienia. Zmagając 
się z patologiami życia społecznego i pań-
stwowego pamiętajmy, że rozwój i bezpie-
czeństwo naszej Ojczyzny, szczęście każdego
z nas zależy od tego jaki będzie człowiek, ja-
kie będzie jego sumienie – mówił w homilii 
bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przekonywał, że 
wszelkie zmiany w kraju powiodą się wyłącz-
nie, gdy „nie zabraknie ludzi o prawych su-
mieniach”. – Dzień po dniu dowiadujemy się 
o nadużyciach, kradzieżach i malwersacjach, 
które pojawiają się dlatego, że brakuje ta-
kich ludzi. Ta chwila modlitwy i refleksji niech 
stanie się czasem formacji naszych sumień, 
utwierdzania nas byśmy mieli tę najsilniejszą, 
religijną motywację, by stawać po stronie 
prawa i sprawiedliwości służąc Ojczyźnie. Ten 
apel odnosi się do każdej i każdego z nas, 
także do mnie. Musimy być ludźmi sumienia, 

musimy być mocni – za-
apelował.
Biskup Guzdek życzył 
funkcjonariuszom i pra-
cownikom BOR, aby sami 
doświadczali bezpieczeń-
stwa i byli chronieni przez 
Boga, podczas pełnienia 
służby.
Mszę św. koncelebrował z bp. Guzdkiem ks. 
płk Krzysztof Jamrozik, który do marca 2013 
roku pełnił funkcję dziekana BOR oraz ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicz-
nej. We Mszy św. uczestniczyło lincze grono 
funkcjonariuszy i pracowników Biura Ochro-
ny Rządu z jego szefem płk. Krzysztofem 
Klimkiem. W Eucharystii uczestniczyły rów-
nież rodziny funkcjonariuszy, którzy zginęli 
podczas pełnienia służby.
Centralne obchody Święta BOR, z udziałem 
gości reprezentujących najważniejsze organy 
administracji państwowej, biskupa polowego 
oraz służb i podmiotów ściśle współpracują-
cych z BOR, odbyły się w siedzibie formacji.
180 funkcjonariuszy zostało awansowanych 
na kolejne stopnie służbowe. Wręczono spe-
cjalne odznaczenia, w tym 23 Gwiazdy Iraku, 

22 Gwiazdy Afganistanu oraz dwie Odznaki 
Honorowe Biura Ochrony Rządu
Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu 
należy ochrona osób i obiektów ważnych 
ze względu na dobro i interes państwa oraz 
prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-
radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. 
Do osób, chronionych przez BOR należą: 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza-
łek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 
Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz minister Spraw Zagranicznych, byli pre-
zydenci RP przedstawiciele delegacji państw 
obcych przebywające na terytorium Rzeczy-
pospolitej oraz inne osoby ważne ze wzglę-
du na dobro państwa.

Krzysztof Stępkowski

Polska woła o ochroniarzy sumieńPolska woła o ochroniarzy sumień

Uroczystości w GhazniUroczystości w Ghazni

Kadra dowódcza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Biura 
Ochrony Rządu (BOR), służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
najważniejszych osób w państwie, rozpoczęli obchody swojego 
święta Eucharystią w Katedrze Polowej WP. W homilii biskup polo-
wy WP Józef Guzdek apelował do funkcjonariuszy, aby byli ludźmi 
sumienia. We Mszy św. uczestniczyły m in. rodziny funkcjonariuszy, 
którzy zginęli podczas pełnienia służby.

W bazie Ghazni (Afganistan) 22 czerwca br żołnierze XIII zmiany Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego obchodzili święto 25. Brygady Kawalerii Powietrznej 
(25BKPow). Gen. bryg. Marek Sokołowski, dowódca 25BKPow, podziękował 
żołnierzom zarówno biorącym udział w misji, jak również tym, którzy pozo-
stali w kraju, podsumowując ich służbę w dwóch słowach – dobrzy żołnierze.
W trakcie uroczystej zbiórki wręczono medale i wyróżnienia polskim, i amery-
kańskim żołnierzom oraz pracownikom wojska XIII Zmiany PKW Afganistan. 
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Żołnierze 25BKPow wchodzą w skład Taktycznego Zespołu Bojowego B (Brawo). Święto sta-
nowiło okazję, by docenić, wyróżnić i podziękować żołnierzom za dobrze wypełnione obo-
wiązki, m.in. w czasie patroli wykonywanych we współdziałaniu z żołnierzami amerykańskimi. 
Podczas uroczystości do tego świetnego zespołu zostali przyjęci nieliczni, ale 
równie oddani służbie żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois, na co dzień 
pełniący służbę w sztabie Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie.

mjr Dariusz Osowski, fot. Simon Wlodarski
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Warszawa
14 czerwca 2013 r. obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych. Pamięć więźniów niemieckich obozów uczczono m. In. Mszą św. spra-
wowaną w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Eucharystii przewodniczył ks. kmdr. Janusz 
Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów. 73 lata temu, 14 czerwca 
1940 r. Niemcy wywieźli do utworzonego właśnie  obozu koncentracyjnego Auschwitz 728 
Polaków, głównie więźniów politycznych, młodych ludzi, harcerzy oraz studentów.
– Dzisiaj trwamy we wspólnej refleksji wracając do 14 czerwca 1940 r., pierwszego transpor-
tu więźniów politycznych. Czcimy modlitwą tamto bolesne wydarzenie w ofierze Mszy św. 
dziękujemy Bogu za ocalenie i dar wolności, ale wyrażamy w tej ofierze zadośćuczynienie za 
wszystko co wnosi Chrystus w nasze życie jako Pan wolności – mówił ks. Bąk.                 Kes

Warszawa
W Katedrze Polowej WP odbyły się 13 czerwca 2013 r. uroczystości pogrzebowe Joanny 
Kuklińskiej, małżonki płk. Ryszarda Kuklińskiego, oficera Wojska Polskiego i armii amerykań-
skiej, w latach osiemdziesiątych zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego, 
który zdecydował się na współpracę wywiadowczą z amerykańską Centralną Agencją Wy-
wiadowczą na rzecz NATO. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kmdr. Janusz Bąk, 
kapelan ordynariatu polowego. Joannę Kuklińską, żegnali rodzina, przyjaciele i poczty sztan-
darowe. Po Mszy św. urna z prochami śp. Joanny Kulińskiej została złożona w grobie męża
i syna na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.                                                              Kes

Żagań
W sobotę 15 czerwca 2013 r. w żagańskim Klubie Czarnej Dywizji odbył się piknik pancer-
niacki zorganizowany przez 34. Brygadę Kawalerii Pancernej oraz Stowarzyszenie Rodzina 
Wojskowa.
W pikniku wzięły udział nie tylko rodziny żagańskich pancerniaków, dzieci i młodzież działają-
ca przy kościele wojskowym, ale również mieszkańcy Żagania i okolic. Malownicze otoczenie 
Klubu jest lubianym miejscem odpoczynku oraz rekreacji. Bogaty program imprezy sprawił, 
iż każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Dużą frajdę sta-
nowiła przejażdżka quadem oraz możliwość skorzystania z kajaków i rowerów wodnych na 
pobliskim stawie. Największym zainteresowaniem wśród starszych dzieci cieszyła się możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności na strzelnicy pneumatycznej, polu minowym oraz na 
trenażerach strzeleckich. Można było też skosztować pysznej wojskowej grochówki.        Kz

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Górki 
16 czerwca 2013 r. wójt gminy Leon-
cin, dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz przewodniczący 
Zarządu Związku Międzygminnego 
byli organizatorami uroczystości przy 
Sośnie Powstańców w Górkach z okazji 
150 rocznicy Powstania Styczniowego.
Po Mszy św. pod przewodnictwem 
ks. inf. Stanisław Kura, rys historyczny 
miejsca pamięci, w którym odbywała 
się uroczystość, przedstawił nauczy-
ciel historii Jarosław Kondrakiewicz. 
Na sośnie  we wsi Górki, w kwietniu
1863 r. wieszani byli bez sądu po-
wstańcy z rozbitego oddziału dowo-
dzonego mjr. Rembiszewskiego. 
17 maja 1994 r. liczące ok. 170 lat 
drzewo runęło. Według powtarzane-
go przez miejscową ludność podania, 
jego zwieszające się ku ziemi konary 
na trwałe wygięły się pod ciężarem 
ciał młodych, przeważnie kilkuna-
stoletnich powstańców. W 2001 r.: 
umieszczono przy drzewie głaz-po-
mnik ku czci poległych. Wypisano na 
nim słowa: „Być pokonanym, a nie 
ulec to największe  zwycięstwo ”.
Z drzewa sosny wykonano jedenaście 
krzyży. Krzyż oznaczony nr 1 otrzymał 
Ojciec Święty Jan Paweł II (przysłał po-
tem specjalne podziękowanie), a nr 2 
– kard. Józef Glemp, prymas Polski.
Po wysłuchaniu rysu historycznego, 
odbył się apel poległych z udziałem 
kompanii honorowej Garnizonu War-
szawa, złożono wieńce i kwiaty, prze-
mawiali zaproszeni goście.           alka

Bartoszyce
Obchody dnia czołgisty rozpoczęły 
się uroczystą Maszą św. sprawowaną
21 czerwca 2013 r. w kościele pw. św. 
Jana Ewangelisty i Matki Bożej Często-
chowskiej w Bartoszycach w intencji 
żołnierzy wojsk pancernych i zmecha-
nizowanych. Liturgii przewodniczył 
ks. infułat płk Adolf Setlak. Wraz nim 
Eucharystię koncelebrowali kapelani 20 
Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowa-
nej oraz ks. płk Marek Karczewski, dzie-
kan Wojsk Lądowych. Po Mszy św. jej 
uczestnicy udali się na plac Bohaterów 
Westerplatte, by wziąć udział w dal-
szych uroczystościach.                 M.W.
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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,
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Ks. kanonikowi kmdr. por. Witoldowi Kosińskiemu,
proboszczowi Parafi i św. Macieja Apostoła w Kołobrzegu,

z okazji jubileuszu trzydziestolecia święceń kapłańskich
i pasterskiej posługi, serdeczne życzenia dalszego wzrastania

w darze i tajemnicy kapłaństwa, zdrowia, obfi tości darów Bożych,
a także nieustającej młodości ducha składają – parafi anie. 
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Ps 40, 6
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