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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAŹDZIERNIKPAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAŹDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześci-

janom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

Na okładce:
„Madonna różańcowa”, obraz 
Michelangela Caravaggia 
(1571-1610) – Muzeum Historii 
Sztuki w Wiedniu

Kanonizacja dwóch PapieżyKanonizacja dwóch Papieży
Zgromadzenie kardynałów 30 września 
w Watykanie pod przewodnictwem Ojca 
Świętego Franciszka było pierwszym konsy-
storzem zwyczajnym, zwołanym przez tego 
papieża. Głównym jego celem było ustalenie 
daty kanonizacji dwóch błogosławionych 
papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Zgodnie
z wcześniejszymi oczekiwaniami Ojciec Świę-
ty postanowił, że nastąpi to 27 kwietnia
2014 r., gdy w Kościele powszechnym ob-
chodzone będzie święto Miłosierdzia Bożego, 
ustanowione właśnie przez papieża Polaka.
Poprzednie tego rodzaju zebranie kardyna-
łów zaproszonych przez papieża, odbyło 
się 11 lutego br. Benedykt XVI zatwierdził 
na nim trzy kanonizacje, przede wszyst-
kim zapowiedział swe ustąpienie z urzędu. 
Jego następca zwołał swój pierwszy konsy-
storz nie dla kreacji nowych kardynałów, ale
w celu ustalenia daty kanonizacji swych 
dwóch wielkich poprzedników.
W konsystorzach zwyczajnych, zwoływanych 
dla omówienia szczególnie ważnych spraw 
Kościoła, powinni wziąć udział wszyscy kar-
dynałowie, niezależnie od wieku, a przynaj-
mniej ci, którzy znajdują się w tym czasie
w Rzymie. Ich zadaniem jest wspierania 
papieża w kierowaniu Kościołem, przede 
wszystkim przez udzielanie mu, na jego 
prośbę, rad i sugestii. Ojciec Święty nie jest 

oczywiście związany tymi wypowiedziami
i decyzje podejmuje samodzielnie, niemniej 
jednak owo doradztwo jest bardzo istotnym 
czynnikiem kolegialności w Kościele.
Obaj przyszli święci kierowali Kościołem ka-
tolickim drugiej połowy XX wieku i pierw-
szych lat nowego stulecia i tysiąclecia (bł. Jan 
XXIII w latach 1958-63 i bł. Jan Paweł II w 
okresie 1978-2005). Jana XXIII (Angela Giu-
seppa Roncalliego, 1881-1963) ogłosił bło-
gosławionym 3 września 2000 Jan Paweł II.
Do chwały ołtarzy wyniósł Jana XXIII 1 ma-
ja 2011 jego bezpośredni następca, Bene-
dykt XVI.
Gdy 5 lipca br. Ojciec Święty Franciszek 
zatwierdził dekret uznający cud za wsta-
wiennictwem bł. Papieża Polaka, ale bez 
podawania jeszcze daty jego kanonizacji, rozwa-
żano możliwość przeprowadzenia jej jeszcze
w tym roku, np. w okolicach 35. rocznicy 
wybrania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
(16 października 1978 r.) lub 8 grudnia –
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Ale już wówczas rozlegały się głosy, zwłasz-
cza w Polsce, aby obrzęd kanonizacji obu 
papieży lub przynajmniej Karola Wojtyły od-
był się na wiosnę przyszłego roku, gdy jest 
cieplej, co ułatwiłoby przyjazd do Rzymu 
większej liczbie pielgrzymów, podróżujących 
najczęściej autokarami.

Poza tym kanonizacja w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego byłaby dodatkowym hołdem 
złożonym Janowi Pawłowi II, który wprowa-
dził do kalendarza liturgicznego tę uroczy-
stość i który zmarł w jej wigilię. I tak się stało 
– Franciszek przychylił się do najczęściej wy-
rażanych głosów, wyznaczając datę przyszłej 
kanonizacji na 27 kwietnia 2014 r.
Będzie to pierwszy tego rodzaju obrzęd w 
tym stuleciu, podczas którego zostaną ogło-
szeni świętymi papieże – i to od razu dwóch. 
Ostatnim, jak dotychczas, kanonizowanym 
biskupem Rzymu jest św. Pius X (1903-14), 
wyniesiony na ołtarze przez Piusa XII w la-
tach 1951 (beatyfikacja) i 29 maja 1954 (ka-
nonizacja).

KAI

Oświadczenie rzecznika prasowego Ordynariatu PolowegoOświadczenie rzecznika prasowego Ordynariatu Polowego
w sprawie Jacka S. w sprawie Jacka S. 

Ubolewamy, odczuwamy zażenowanie, a na-
de wszystko przepraszamy za czyny, których 
dopuścił się wobec nieletnich aresztowany 
Jacek S. Jego naganne postępowanie do-
maga się sprawiedliwej kary.  
Po aresztowaniu Jacek S. został zawieszony 
w pełnieniu funkcji kapłańskich. Rzecznik 
prasowy ordynariatu polowego zamieścił 
na stronie internetowej ordynariatu oświad-
czenie dotyczące działań podjętych przez 
biskupa polowego.
Kuria polowa w pełni współpracowała z or-
ganami śledczymi prowadzącymi dochodze-
nie. O sprawie Jacka S. niezwłocznie została 
poinformowana Kongregacja Doktryny Wia-
ry w Watykanie. 
Jacek S. został zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej w ordynariacie polowym. 
Został też przeniesiony przez Stolicę Apo-

stolską do stanu świeckiego. Nie jest on już 
kapłanem.
Poszkodowanym i ich bliskim została zaofe-
rowana i udzielona pomoc psychologiczna
i terapeutyczna. Z tej pomocy mogą oni na-
dal korzystać. Rodziny zostały także otoczo-
ne opieką duszpasterską.
Jeszcze raz przepraszamy i wyrażamy 
głębokie współczucie – także za pośred-
nictwem mediów – wszystkim osobom 
dotkniętym tą sprawą. Jednocześnie, ma-
jąc na względzie dobre imię dzieci i ich 
najbliższych, apelujemy o uszanowanie 
prywatności oraz o ochronę ich wizerunku
w mediach. 

Ks. płk Zbigniew Kępa
rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego

Warszawa, 3.10.2013 r.

Numer zamknięto 9 października 2013 r.
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Na pytanie, czy kuria polowa zamierza zapła-
cić pokrzywdzonym przez Jacka S. finansowe 
odszkodowanie, bp Guzdek odpowiedział, że 
„ksiądz jak każdy inny jest podmiotem takie-
go samego prawa Rzeczypospolitej i powinien 
być traktowany tak samo jak każdy inny, który 
naruszył prawo. – Nie ma odpowiedzialności 
zbiorowej, jest odpowiedzialność wszystkich 
obywateli zgodnie z prawem – dodał.
Ordynariusz wojskowy poinformował też, że 
osoby poszkodowane przez Jacka S. zgłosi-
ły się po pomoc terapeutyczną. – To pomoc 
długofalowa, kto chce, może z tej pomocy 
korzystać – przypomniał. Jak podkreślił ks. 
płk Zbigniew Kępa, kuria polowaza pomoc 
płaci z pieniędzy duszpasterskich.
Ks. Dohnalik poinformował, że kuria polowa 
zaproponowała przede wszystkim pomoc
w środowisku dzieci, z którymi stykał się Ja-
cek S., pracując w parafii wojskowej. Chodzi
o wsparcie w radzeniu sobie w sytuacjach stre-
sowych. Zaproponowano także pomoc indy-
widualną, skierowaną do członków rodzin, do 
każdego, kto o nią wystąpi. Kanclerz zapew-
nił, że pomoc jest prowadzona z poszanowa-
niem prywatności zgłaszających się osób.
Bp Guzdek powiedział, że nie wie ile osób 
zostało poszkodowanych przez Jacka S. 
– Nie uczestniczę w prowadzeniu śledz-
twa, nie mam żadnej wiedzy z prokuratury.
O aresztowaniu Jacka S. dowiedziałem się na 
drugi dzień od proboszcza z Legionowa. Nikt 
oficjalnie mnie o tym nie powiadomił – poin-
formował bp Guzdek.
– To jest dla dobra Kościoła, by w naszych 
szeregach nie było ludzi, którzy szkodzą Ko-
ściołowi. Jeśli chodzi o odszkodowania: pod-
legamy temu samemu prawu. Niezawisły sąd 
jednakową miarą mierzy odpowiedzialność 
za popełnione czyny – dodał ordynariusz 
wojskowy.
Jacek S., były już kapłan z kościoła garnizo-
nowego w Legionowie, został zatrzymany
w styczniu ubiegłego roku. Od tego czasu 
przebywa w areszcie i czeka na proces. Jest 
oskarżony łącznie o sześć przestępstw, za któ-
re grozi mu do 12 lat więzienia. Najpoważ-
niejszym zarzutem jest gwałt, pozostałe to 
wykorzystanie seksualne małoletniej, seksual-
ne nadużycie stosunku zależności, nakłanianie 
do usunięcia ciąży. Poszkodowanych w jego 
sprawie ma być więcej kobiet oraz dzieci.
Po aresztowaniu Jacek S. został zawieszony 
w pełnieniu funkcji kapłańskich, a następ-
nie przeniesiony przez Stolicę Apostolską 
do stanu świeckiego. Został też zwolniony
z zawodowej służby wojskowej w ordynaria-
cie polowym.

***
6 października biskup polowy odwiedził pa-
rafię w Legionowie. Spotkał się ze wspólnotą 
parafii podczas wszystkich Mszy św., rozma-
wiał z radą parafialną i proboszczem ks. Ze-
nonem Pawelakiem

za KAI oprac. kes

tuacjach dotyczących przypadków nadużyć 
seksualnych. Z kolei w czerwcu przyszłego 
roku ordynariat planuje przeprowadzić we 
współpracy z psychologami i terapeutami 
szkolenie kapelanów wojskowych w zakresie 
reagowania na przypadki przemocy w rodzi-
nie i nadużyć seksualnych.
Ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej, 
poinformował o zasadach kościelnego po-
stępowania w przypadkach nadużyć seksual-
nych dokonanych przez kapłana. Powtórzył, 
że zawieszenie ks. Jacka S. w stanie kapłań-
skim nastąpiło dzień po jego aresztowaniu 
i ujawnieniu całej sprawy. – To bardzo waż-
ne, według watykańskich procedur należy 
natychmiast zawiesić w obowiązkach ko-
goś oskarżonego o takie czyny, jeszcze nie 
przesądzając o winie – mówił ks. Dohnalik, 
opowiadając o swojej wizycie w Kongrega-
cji Nauki Wiary i osobistym poinformowaniu
o sprawie księdza z Legionowa.
– Kongregacja nadała sprawie bieg i ustaliła, 
że należy poczekać z dalszym dochodzeniem 

kanonicznym na zakończenie procesu pań-
stwowego. Stosuje się taką procedurę, by 
jedno postępowanie nie przeszkadzało dru-
giemu – dodał kanclerz kurii polowej.
W kwietniu 2013 r. ks. Jacek S. skorzystał 
z przysługującej mu w takich przypadkach 
możliwości poproszenia papieża o przenie-
sienie do stanu świeckiego. Za zgodą Ojca 
Świętego stało się to 31 maja 2013 r.
– Od strony prawa kościelnego moglibyśmy 
powiedzieć, że sprawa się zakończyła, ale 
oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są po-
krzywdzeni i ich rodziny. Jesteśmy nadal go-
towi udzielać pomocy terapeutycznej, czy 
pomocy duszpasterskiej – dodał ks. Dohnalik.

Bp Guzdek przyznał na wstępie, że w Ordy-
nariacie Polowym znany jest mu „jeden przy-
padek takiego zachowania – niegodnego, 
złego”. – Ale o jeden za dużo. To nie powin-
no się było nigdy zdarzyć – przyznał.
Bp Guzdek poinformował, że w styczniu 2011 r.,
miesiąc po objęciu posługi biskupa polowe-
go, odbył kilka spotkań z kapelanami wojsko-
wymi. Mówiąc m.in. o wymaganiach wobec 
kapelanów, wspomniał o kwestii nadużyć 
seksualnych. – Wtedy już powiedziałem: je-
śli ktokolwiek ma na sumieniu takie czyny, 
powinien się zgłosić. Poinformujemy Stolicę 
Apostolską i ona zadecyduje o dalszym lo-
sie kapelana – mówił ordynariusz wojskowy. 
Swoje stanowisko powtórzył w czerwcu 2011,
w Zakopanem, na odprawie dla kapelanów.
Bp Guzdek powiedział, że po jego apelu nikt 
z kapelanów się nie zgłosił. – Ten jeden przy-
padek został ujawniony 13 stycznia 2012 r.
O aresztowaniu dowiedziałem się następne-
go dnia. Było to dla mnie szokiem – mówił 
na konferencji.

14 stycznia 2012 r. o godz. 14 ordynariusz 
wojskowy podpisał dekret, na mocy które-
go Jacek S. został zawieszony w funkcjach 
kapłańskich. Niespełna trzy tygodnie póź-
niej kanclerz kurii polowej ks. Jan Dohnalik 
osobiście przekazał sprawę do watykańskiej 
Kongregacji Nauki Wiary.
Przez cały czas dochodzenia kuria polowa 
była do dyspozycji organów śledczych. – By-
ły zapytania i z policji, i z prokuratury. Na 
wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi – 
zapewnił bp Guzdek.
W czerwcu 2013 r. biskup polowy powołał, 
złożony z osób świeckich i duchownych, 
zespół do reagowania w kryzysowych sy-

To nie powinno się nigdy zdarzyćTo nie powinno się nigdy zdarzyć
– Smutek i przygnębienie... To nie powinno się było nigdy zdarzyć. Osobiście bar-
dzo nad tym ubolewam i bardzo przepraszam wszystkich pokrzywdzonych – powie-
dział biskup polowy Józef Guzdek 3 października podczas konferencji prasowej ku-
rii polowej w sprawie Jacka S., byłego księdza i kapelana w kościele garnizonowym
w Legionowie, oskarżonego m.in. o gwałt na nieletniej i nakłanianie do usunięcia 
ciąży. – Moja postawa wobec zjawiska pedofilii może być opisana przez dwa słowa: 
zero tolerancji – podkreślił biskup. Wcześniej rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego 
przeczytał oświadczenie w tej sprawie, w którym wyraził ubolewanie i przeprosiny za 
czyny, których dopuścił się Jacek S.
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Konferencja prasowa w Ordynariacie PolowymKonferencja prasowa w Ordynariacie Polowym

Konferencja prasowa, 3 października 2013 r. Od lewej ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii Konferencja prasowa, 3 października 2013 r. Od lewej ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii 
polowej, bp Józef Guzdek, ks. płk SG Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Polowegopolowej, bp Józef Guzdek, ks. płk SG Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Polowego
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Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wy-
soka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. 
On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz 
też wstała i usługiwała im (Łk 4, 38-39). Nie wiemy, co tak na-
prawdę dolegało teściowej Szymona. Jednak, gdy wczytamy 
się w powyższy fragment Ewangelii św. Łukasza, dostrzeże-
my, że gorączka, która ją tak osłabiła, stanowiła dość niety-
powe zjawisko. Istnieje bowiem inny rodzaj gorączki, który 
dotyka serca, obnażając wielokrotnie chorobę naszych więzi 
rodzinnych.

Różaniec – modlitwa, która leczyRóżaniec – modlitwa, która leczy

Św. Łukasz jako jedyny z Ewangelistów, opi-
sując proces uzdrowienia teściowej Szymona, 
użył słowa „rozkazał”. Dlaczego? Przecież 
gorączka nie jest bytem osobowym, a więc 
nie można jej rozkazywać. Gorączkę należy 
leczyć. Do kogo więc tak naprawdę zwrócił 
się Jezus? Problem ten świetnie opisał prof. 
Marian Grabowski, kierownik Zakładu Filozo-
fii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 
Zmieniłem swoje widzenie całego tego zda-
rzenia raz jeszcze, gdy serio uwzględniłem 
to, co oprócz Mateusza i Marka ma jeszcze 
do powiedzenia Łukasz. U niego znajduje się 
dające do myślenia sformułowanie „rozkazał 
gorączce i opuściła ją” (…). Ewangeliści nie 
notują słów, jakie Jezus wypowiada stając 
nad teściową Szymona. Te prawdopodobnie 
brzmiały: opuść ją. Na takie przypuszczenie 
pozwala analogiczna sytuacja – burzy na 
jeziorze, gdy Jezus mówi: milcz, ucisz się, 
co uczniowie rozumieją i zapamiętują jako 
rozkaz wydany również bezosobowej sile, 
jaką jest wzburzone jezioro. Jeśli rozkazuje: 
opuść ją, ucisz się, to nie mówi do gorącz-
ki, ale mówi do demona, który się tu usiłuje 
wmieszać! Ten wdaje się w strach uczniów 
na jeziorze, wnika w rozedrganą psychikę 
teściowej Piotra (Marian Grabowski, Ewan-
geliarz osobisty, W drodze, Poznań 2013 r.).
Jeszcze bardziej do myślenia daje nam kon-
tekst uzdrowienia teściowej Szymona. Jedy-
nie u św. Łukasza wydarzenie to ma miejsce 
jeszcze przed obfitym połowem Szymona i 
jego towarzyszy (Łk 5, 4-11) oraz powołaniem 

pierwszych uczniów 
(Łk 6, 12-16). To po-
głębia pewną tajem-
nicę owej sceny. Nie 
wiemy nic o rodzinie 
Szymona, nie znamy 
imienia jego teścio-
wej. W dodatku jest 
coś niepokojącego w 
okolicznościach po-
wiadomienia Jezusa o jej chorobie: „prosili 
Go za nią”. Ewangelista nie wyjaśnia kim są 
ci, którzy proszą. Być może byli to świadko-
wie poprzedniego uzdrowienia, jakiego do-
konał Jezus w Kafarnaum (Łk 4, 31-37). Co 
więcej, prawdopodobnie prośba ta nie wy-
płynęła nawet od samego Szymona. Pozostał 
on bierny, zupełnie niezaangażowany w to, 
co się dzieje. Może właśnie ten brak inicja-
tywy mówi nam więcej o rodzinie Szymona, 
niż byśmy się tego spodziewali. Gorączka te-
ściowej była nie tylko czymś w rodzaju znie-
wolenia przez złego ducha, któremu trzeba 
było „rozkazać”, aby opuścił chorą kobietę. 
Mogła być również reakcją psychiczną na 
brak więzi i komunikacji w rodzinie. 
Gdy przyjrzymy się temu samemu opisowi
w Ewangelii św. Mateusza i św. Marka, zoba-
czymy, że Jezus uzdrawia teściową właśnie 
za pomocą czułego gestu: On podszedł do 
niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż go-
rączka ją opuściła (Mk 1, 31). Nie ma żad-
nych słów, jedynie ujęcie za rękę i podnie-
sienie, które można odczytać jako faktyczną 
zmianę pozycji ciała lub jako element uzdro-
wienia, przywrócenia poczucia własnej war-
tości. Jest coś niezwykłego w ujęciu kogoś za 
rękę. To intymny gest zakochanych, symbol 
zawarcia przysięgi małżeńskiej, gest pocie-
szenia, znak wsparcia i opieki, po który się-
gamy, gdy odczuwamy lęk. Nie bierzemy za 
rękę byle kogo. Zwykle musimy wsłuchać się 
w tę drugą osobę, poznać jej emocje, mieć 
do niej zaufanie. Krótko mówiąc, musi nas 
łączyć więź. Być może tej więzi brakowało
w domu Szymona. 
Przyjrzyjmy się naszym rodzinom, czy nie 
zaniedbaliśmy przypadkiem naszych więzi, 
czy naszych bliskich nie „trawi gorączka”, 
objawiająca się w postaci izolacji, milczenia 
lub ostrych słowach, braku przebaczenia, 
obojętności, depresji, zawodu i poczucia, że 
łącząca nas niegdyś miłość zgasła. Skąd więc 
wziąć siły, motywację do zmiany i odbudo-
wania więzi? Jak uwierzyć, że wciąż możemy 
kochać się wzajemnie i tą miłością potrafimy 
leczyć naszego chore serca? Z pomocą przy-
chodzi nam modlitwa różańcowa, do któ-

rej zaprasza nas Kościół szczególnie teraz,
w październiku. 

Różaniec to niezwykle „rodzinna” modlitwa, 
nie tylko dlatego, że możemy odmawiać ją 
wspólnie. W jego poszczególnych tajemni-
cach kryje się przepis na udane więzi, którym 
jest wspólne spędzanie czasu, przebywanie 
razem w każdej sytuacji: w radosnych oczeki-
waniach narodzin dziecka i w bolesnym czu-
waniu w momencie jego śmierci. Spójrzmy na 
Maryję. Gdy dowiaduje się, że zostanie Mat-
ką Zbawiciela, pierwsze co robi, to udaje się 
„z pośpiechem w góry” do swoich krewnych 
(Łk 1, 39-55). Chce w tej ważnej dla siebie 
chwili być z bliskimi, dzielić się swoją rado-
ścią i służyć pomocą dużo starszej Elżbiecie, 
która również spodziewa się dziecka. Dwie 
kobiety w stanie błogosławionym rozumieją 
siebie nawzajem jak nikt inny i mogą udzielić 
sobie ogromnego wsparcia. Potem przycho-
dzi trud narodzin Jezusa w bardzo skrom-
nych warunkach, gdzieś daleko od domu,
w środku nocy. Ale ta noc jaśnieje niezwy-
kłym światłem miłości. Oto Święta Rodzina 
jest razem, a wszelkie niedogodności są tylko 
kroplą w oceanie tej niezapomnianej chwili 
(Łk 2, 1-20). Te wszystkie wydarzenia odnaj-
dziemy w tajemnicach radosnych różańca św. 
Warto medytować je przez pryzmat naszych 
doświadczeń rodzinnych. Może doskwiera 
nam brak pieniędzy i to jest powodem kon-
fliktów? Maryja i Józef również mieli ich nie-
wiele. Musieli borykać się z tą prawdą wielo-
krotnie, także wtedy, gdy, ofiarowując Jezusa 
w Świątyni Jerozolimskiej, która przecież była 
znakiem niezwykłej chwały Boga i stanowiła 
dumę wszystkich Żydów, byli w stanie złożyć 
jedynie tzw. „ofiarę ubogich”: dwa gołębie 
(Łk 1,22-24). Może obwiniamy siebie nawza-
jem, bo nasze dziecko ma trudności w szkole, 
widzimy, że jest zagubione, ale ono nie chce 
z nami o tym rozmawiać. Gdy Maryja i Józef 
spostrzegli, że Jezusa nie ma z nimi w drodze 
powrotnej z Jerozolimy do domu, z pewno-
ścią mogli przeżywać lęk, gniew, zagubienie
i bezradność. Łatwo wtedy o wzajemne 
oskarżenia. Lecz oni nie tracą czasu i wracają 
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Kiedy i dlaczego zrodził się pomysł 
utworzenia Centrum Pomocy Rodzinie?
– Pomył zrodził się po stworzeniu parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej w 
2008 roku, której zostałem proboszczem. 
Pomyślałem wtedy, że skoro jest to parafia 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, warto 
to miłosierdzie nieść nie tylko przez orędzie 
św. siostry Faustyny Kowalskiej, ale też przez 
czyny miłosierdzia. Tak powstał pomysł utwo-
rzenia Centrum Pomocy Rodzinie, adresowa-
ny szczególnie do rodzin tych wojskowych, 
którzy służą w 18. Batalionie Powietrznode-
santowym i często wyjeżdżają na misje. Nie-
którzy byli już sześciokrotnie w Afganistanie, 
nie licząc Iraku. Jest to duże obciążenie dla 
rodziny. Na razie jesteśmy w fazie przygoto-
wywania placówki. Trwają prace budowlano-
remontowe obiektu, który otrzymaliśmy na 
ten cel. Termin zakończenia inwestycji prze-
widziany jest na miesiąc lipiec 2014 roku. 

Czy to Ksiądz był autorem tego pomy-
słu?
– Pomysł zrodził się sam, w wyniku obserwa-
cji potrzeb rodzin żołnierzy. Do tej pory nie 
mieliśmy w Bielsku-Białej takiego miejsca,
w którym mógłbym się spotykać z rodzina-
mi. Zwykle widywałem się z nimi albo na 
terenie jednostki albo w ich domach. Cen-
trum będzie usytuowane obok kaplicy pw. 
Miłosierdzia Bożego. Chcemy bowiem, aby 
element psychologiczny przeplatał się z ele-
mentem duchowym. 

Kto wejdzie w skład zespołu Centrum?

– Chcemy oprzeć jego działanie na wolon-
tariacie. Przewidujemy także utworzenie 
takiego miejsca, w którym żony żołnierzy 
służących poza granicami kraju mogłyby zo-
stawić dziecko pod opieką i pójść załatwić 
osobiste sprawy. Często te kobiety mieszkają 
z dala od swoich rodziców i teściów, gdyż 
zarówno ona i on pochodzą z innych regio-
nów Polski, więc pozostają bez ich wsparcia.
Z czasem planujemy udzielać również pomo-
cy prawnej, psychologicznej i wprowadzić 
naukę języka angielskiego. Mamy spory od-
zew ze strony rodzin, które pragną się włą-
czyć w pracę Centrum. Rozmawiałem rów-
nież z osobami, które prowadzą programy 
psychologiczne służące integracji rodziny, 
czy nie chciałyby z nami współpracować. 
Myślę, że problem integracji rodziny jest tu 
najważniejszy. Mężczyzna wyjeżdża na misję 
i nie ma go w domu przez długi czas. Mał-
żonkowie odzwyczajają się od siebie. Kiedy 
mąż wraca do domu, na początku wszystko 
wygląda jak dawniej, ale po pewnym czasie 
trzeba stawić czoła codzienności. Powsze-
dniość może go denerwować, męczyć i nu-
dzić. Zaczyna uciekać w świat wirtualny, te-
lewizję. Staje się tak, że mimo, iż jest obecny 
fizycznie, to psychicznie jest gdzież daleko. 
Dlatego tak ważna jest ponowna integracja 
członków rodziny. To mogą być proste rze-
czy, które nauczą ich na nowo spędzać czas 
razem, rozmawiać, być ze sobą, a także będą 
szansą na zawarcie nowych znajomości, np. 
wspólny wyjazd czy grill. Moim marzeniem 
jest również zorganizowanie sesji egzy-
stencjalnej dla rodzin, którą poprowadziłby

o. Józef Augustyn. Chodzi o to, by stworzyć 
warunki do porozumienia między małżonka-
mi, pozwolić żołnierzowi otworzyć się i opo-
wiedzieć o przeżyciach związanych z misją. 

Czy Centrum będzie funkcjonowało nie-
zależnie od zapowiedzianego zakończe-
nia misji w Afganistanie?
– Uważam, że polska armia dopiero wtedy 
będzie musiała się zmierzyć z problemami w 
rodzinach, które są skutkami misji. Przeżycia 
skrywane gdzieś głęboko mogą się ujawnić 
w najmniej oczekiwanym momencie.

Co powinna robić rodzina, gdy jeden
z jej członków przebywa na misji, by roz-
łąka nie oddaliła ich od siebie?
– Nie jest to łatwe. Mam doświadczenie 
przebywania zarówno z żołnierzami na mi-
sjach, jak i z ich rodzinami w kraju. Na pew-
no dziś kontakt ułatwia Internet. Jednak są 
też tego minusy, gdyż często przekazywane 
są trudne wydarzenia z terenu misji do kra-
ju i odwrotnie, co pogłębia zdenerwowanie. 
Ale komunikacja telefoniczna i internetowa 
to nie jest największy problem. Problemem 
jest przyzwyczajenie się do bycia oddzielnie. 
Myślę, że nie da się uniknąć oddalenia się 
małżonków od siebie, gdyż żyją oni w czasie 
misji zupełnie w innym świecie i doświad-
czają spraw, które ich nie łączą. Żołnierz 
ma wszystko podane, nie musi martwić się 
o rachunki, nie widzi zmartwienia żony, nie 
słyszy płaczu dzieci. To go czasem izoluje od 
rodziny. Z drugą stroną jest podobnie – nie 
widzi trudu służby, niebezpieczeństwa, nie 

do Jerozolimy. Są razem i w tej sytuacji. Oto 
ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Cie-
bie – mówi Maryja do Jezusa, podkreślając, 
jak wielki wspływ miało na nich zniknięcie 
Syna i jak bardzo zaangażowali się w jego po-
szukiwanie (Łk 2, 41-50). Odpowiedź Jezusa 
z pewnością była dla nich trudna. Musieli sta-
wić czoła prawdzie, że ich Syn jest kimś wię-
cej niż tylko zwykłym dzieckiem i tym samym 
poradzić z poczuciem wykluczenia ze spraw, 
które dotyczyły tylko Jego samego i Ojca: po-
winienem być w tym, co należy do mojego 
Ojca (Łk 2, 49). Warto również, rozważając 

tajemnice chwalebne różańca św., przyjrzeć 
się postawie Maryi, która towarzyszy Jezu-
sowi w misji i jednocześnie ofiarowuje mu 
wolność, sama usuwając się w cień. Możemy 
nie rozumieć naszych bliskich, nie akcepto-
wać wyborów naszych dzieci, ale stać nas 
na to, by przy nich trwać tak jak Maryja przy 
Jezusie. A kiedy przytrafi się im rzeczywistość 
porażki, cierpienia, krzyża, trzeba nadal być 
blisko. Tego uczy modlitwa różańcowa. 

Zachęcam więc, by nasze uzdrawiania wię-
zi rodzinnych zacząć od wspólnego różańca

i medytowania jego poszczególnych tajem-
nic, a wraz nimi naszego życia, relacji z bliski-
mi. Modląc się wspólnie, już zaczynamy le-
czyć nasze „gorączki”, nasz chroniczny brak 
czasu dla siebie. Stajemy się uważni jedni 
na drugich. Wychodzimy naprzeciw proble-
mom i kryzysom zamiast uciekać przed nimi, 
zasłaniając się obowiązkami, czy pielęgnując 
urazy. Zadbajmy o wspólne spędzanie czasu, 
bo tak naprawdę nie mamy go wiele. A nic 
nie liczy się bardziej niż to, że mamy siebie 
nawzajem.  

Karolina Anna Kwaśniewska

Więź, którą trzeba wspólnie Więź, którą trzeba wspólnie 
odnaleźć odnaleźć 
Wyjazd żołnierza na misję wojskową to dla rodziny trudne doświadczenie, które-
mu często towarzyszy ból rozłąki, tęsknota, poczucie osamotnienia i lęku o życie, 
i zdrowie najbliższych. Uczucia te pogłębiają się, gdy rodzina niedawno przepro-
wadziła się do miasta w pobliżu jednostki wojskowej, w której służy jeden z jej 
członków. Centrum Pomocy Rodzinie, które powstaje przy 18. Batalionie Powietrz-
nodesantowym w Bielsku-Białej pragnie wyjść na przeciw rodzinom wojskowym 
dotkniętym rozłąką i jej negatywnymi skutkami. Z ks. mjr. Mariuszem Tołwińskim, 
kapelanem bielskiego batalionu, proboszczem parafii garnizonowej pw. Miłosier-
dzia Bożego w Bielsku-Białej oraz założycielem Centrum Pomocy Rodzinie rozma-
wiała Karolina Anna Kwaśniewska.

Ks mjr Mariusz Tołwiński w bazie WarriorKs mjr Mariusz Tołwiński w bazie Warrior
w Afganistanie w 2009 r.w Afganistanie w 2009 r.
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Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru uczelni oraz odegrania Mazurka 
Dąbrowskiego.
W imieniu władz uczelni i studentów o Mszę 
św. i błogosławieństwo na nowy rok akade-
micki prosił biskupa Guzdka ks. płk Jan Do-
mian, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
na Boernerowie. Podczas liturgii śpiewała.
Schola duszpasterstwa akademickiego WAT.

W homilii bp Guzdek przekonywał studen-
tów, że WAT jest znakomitym miejscem do 
rozwijania swoich talentów, podkreślał jed-
nak, że nie wszystkie aspekty życia można 
zbadać rozumem, a życie często pozostaje 
„nieodgadnioną tajemnicą”. – Są takie zja-
wiska, które powodują zdumienie i zadzi-
wienie. Czy można wyjaśnić doświadczenie 
miłości przy pomocy nauk empirycznych? 

W przeddzień inauguracji roku akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT) kadra naukowa, wykładowcy, studenci i pracownicy uczestniczyli we Mszy 
św. w kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie. 
Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz 
wojskowy życzył studentom WAT wszechstronnego rozwijania swoich talentów 
naukowych i właściwego kształtowania sumienia.

Podchorążowie WAT modlili się w przeddzieńPodchorążowie WAT modlili się w przeddzień
inauguracji roku akademickiegoinauguracji roku akademickiego

zdaje sobie sprawy z wewnętrznych przeżyć 
żołnierza. Dlatego też po powrocie trudno 
im wejść na wspólne tory. Może zdarzyć się 
tak, że małżonkowie zaczną iść obok sie-
bie. Pozostaje więc zadbać o odbudowanie 
tej małżeńskiej więzi po zakończeniu misji. 
Temu służy dialog. Nie chodzi o wydawanie 
poleceń: „zrób zakupy i odbierz dzieci” albo 
informowanie o tym, co się dzisiaj robiło, ale 
o rozmowę taką, jaką prowadzili na początku 
znajomości, kiedy się nawzajem poznawali
i ich miłość dopiero się rodziła. Rozmowa to 
najlepsze lekarstwo na wszystko. 

Czy w nagłych wypadkach 
członkowie rodzin będą 
mogli dzwonić do Cen-
trum?
Tak. Już teraz mogą dzwonić 
na mój numer telefonu ko-
mórkowego lub przyjść poroz-
mawiać. Najczęściej kontaktu 
szukają kobiety. Najlepiej jed-
nak wysłuchać obu stron, by 
mieć dokładny obraz sytuacji, 
a potem posadzić małżonków 
obok siebie i pomóc im ze 
sobą porozmawiać, bo często, 
gdy sami podejmują dialog, to 
przeradza się on w kłótnię. Po-
trzeba więc osoby z zewnątrz, 
która stonuje emocje i dopro-
wadzi do tego, że małżonko-
wie zadadzą sobie pytanie, co 
jest dla nich najważniejsze, czy 
rodzina, czy zupełnie coś inne-
go. Gdy odpowiedzą szczerze 
i otwarcie na to pytanie, do-
piero wtedy będą mogli dalej 
układać sobie życie.

Czy jednak nie będzie już za 
późno?
Myślę, że nie, bo miłość i więź 
między nimi wciąż istnieje. Zo-
stała jedynie osłabiona przez 
problemy, przez to, że w któ-
rymś momencie przestali się 

rozumieć. Jednak łączą ich wspólnie prze-
żyte lata i nie wierzę, żeby tej więzi gdzieś 
głęboko w ich sercu nie było. Tylko trzeba 
ją wspólnie odnaleźć. Często małżonkowie 
są zaangażowani na zewnątrz przez pracę
i codzienne obowiązki. Warto więc przekie-
rować ich uwagę na siebie i pokazać, że trze-
ba również znaleźć czas na bycie ze sobą.

Czy wiara w Boga może pomóc odnaleźć 
tę więź?
Wiara w Boga pozwala nam ustawić hierar-
chię wartości i dokonywać właściwych wy-

borów. Choć wiele też zależy od modelu ro-
dziny, w której małżonkowie dorastali, gdyż 
te modele przenoszą później do własnej 
rodziny. Muszą więc wspólnie wypracować 
pewien kompromis. 

A czy z wiarą łatwiej znosić trud rozłąki?
Na pewno wiara umacnia. Gdy byłem na 
misji i odprawiałem Mszę św. w bazie liczą-
cej około sześćdziesięciu żołnierzy, to czter-
dziestu uczestniczyło w niej codziennie. Po 
dwóch latach się dowiedziałem, że kiedy do 
nich przyjeżdżałem z Eucharystią, dla nich 
to było święto. Oni się golili, myli, zakłada-
li nowe mundury, bo przyjeżdżał do nich 
Chrystus. Również w momentach trudnych 
na misji więcej żołnierzy garnie się do modli-
twy, spowiedzi, proszą o różańce. Niektórzy 
po powrocie zostają na tym poziomie wiary. 
Inni wracają do zwyczajów sprzed misji.

Dlaczego Kościół tak bardzo podkreśla 
w swoim nauczaniu wartość rodziny? 
Rodzina jest jak krew w organizmie, stanowi 
życie. Nie chcę nikogo deprecjonować, ale 
ktoś kto nie miał szansy wychować się w jed-
nej rodzinie, może mieć problemy integra-
cyjne, lub po prostu duchowe. Rodzina daje 
pewność, tym bardziej jeżeli jest to rodzina 
wierząca, która przekazuje zasady moralne, 
nie unika tematów związanych z wiarą, ale 
wręcz się nimi dzieli. To jest skarb nie do 
przecenienia. 

Co Ksiądz doradziłby małżonkom, aby 
ich rodzina żyła w jedności?
Przede wszystkim autentyczną miłość. Jest 
to bardzo piękne, ale też trudne zadanie, 
bo trzeba zdać sobie sprawę, że to ja mam 
służyć tej drugiej osobie i szukać jej dobra. 
Ludzie, biorąc ślub, często pytają: czy ja będę 
szczęśliwy? A należałoby to pytanie odwró-
cić: czy ta druga osoba będzie szczęśliwa ze 
mną i co powinienem robić, aby tak było. To 
pytanie trzeba stawiać sobie każdego dnia. 

Dziękuję za rozmowę

j
g

j
g

Uczucie miłości wymyka się wszelkim kryte-
rium rozumu, jest ono niezgłębioną tajem-
nicą. Człowiek jest tajemnicą – zauważył. 
Dodał, że wiele jest w naszym życiu sytuacji 
i zjawisk, których nie sposób do końca wy-
jaśnić i uzasadnić. Zachęcał studentów do 
stawiania pytań i korzystania z obecności 
mistrzów – wykładowców i kapelanów oraz 
żeby przy ich pomocy szukali odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania.
– Życzę wam u progu nowego roku akade-
mickiego ciekawości i zdumienia dziecka. To 
dziecko potrafi stawiać setki pytań mamie, 
bo jest ciekawe świata. (…) Piękny jest czło-
wiek, który podpiera się w życiu rozumem, 
ale piękny i wartościowy jest człowiek, któ-

Ks. Mariusz Tołwiński ma dobry kontakt z rodzinamiKs. Mariusz Tołwiński ma dobry kontakt z rodzinami

Zakończenie budowy Centrum Pomocy RodzinieZakończenie budowy Centrum Pomocy Rodzinie
przewidziane jest w lipcu 2014 r.przewidziane jest w lipcu 2014 r.



7

którzy chętnie angażują się w sprawy dusz-
pasterstwa akademickiego. Liczne spotkania, 
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Z okazji święta Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych, 4 października 2013 r. w kościele 
garnizonowym w Bydgoszczy uroczystą Mszę 
św. w intencji dowództwa, kadry i wszyst-
kich pracowników Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych sprawował biskup polowy 
WP Józef Guzdek. We wspólnej modlitwie 
uczestniczyli m.in. gen. broni Edward Grusz-
ka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
gen. bryg. Ryszard Szczepiński – szef sztabu, 
płk Dariusz Pluta – dowódca 1. Pomorskiej 
Brygady Logistycznej, żołnierze i pracownicy 
Inspektoratu oraz dowódcy jednostek z nim 
współpracujących. Obecni byli także przed-
stawiciele wojskowego duszpasterstwa pra-
wosławnego i ewangelickiego.
– 6 października 2006 roku Radosław Sikor-
ski, ówczesny Minister Obrony Narodowej, 
ogłosił decyzję o powołaniu w Bydgoszczy 

nowej instytucji zarządzającej logistyką wy-
konawczą polskiego wojska. Dziś Inspekto-
rat obchodzi siódmą rocznicę powstania. 
Uświadamiamy sobie na nowo, że żołnierze 
i pracownicy tej instytucji są odpowiedzial-
ni za organizowanie i kierowanie systemem 
wsparcia logistycznego polskiej armii w kraju 
i poza jego granicami – powiedział na rozpo-
częcie Mszy św. ks. płk Zenon Surma, dzie-
kan Inspektoratu Wsparcia SZ.
Zwracając się do szefa IWsp SZ, gen. broni 
Edwarda Gruszki, ks. płk Zenon Surma po-
dziękował m.in. za troskę o przygotowanie 
bazy noclegowej i wyżywienie będących
w drodze na Jasną Górę tegorocznych żoł-
nierzy-pielgrzymów. 
– Żyjemy na co dzień w wielkim wirze obo-
wiązków zawodowych, rodzinnych i nie-
rzadko społecznych, dlatego cieszę się, że

Dziękczynienie za rzetelną służbęDziękczynienie za rzetelną służbę
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Podchorążowie I roku modlili się w boernerowskiej świątyni Podchorążowie I roku modlili się w boernerowskiej świątyni 
także w przeddzień przysięgi – 26 września 2013 rokutakże w przeddzień przysięgi – 26 września 2013 roku

z okazji święta Inspektoratu Wsparcia SZ, tak 
zaplanowaliście czas, by znaleźć chwilę na 
wyciszenie, refleksję i modlitwę – powiedział 
rozpoczynając swoją homilię biskup polowy 
Józef Guzdek.
– Pragnę dziś razem z Wami dziękować Panu 
Bogu za Waszą cichą i rzetelną służbę na 
rzecz wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. To u 
Was szukamy wsparcia, to do Was pukamy, 
by prosić o pomoc. Wielu z nas powtarza ten 
ewangeliczny gest „skinięcia” w nadziei, że 
otrzymamy pomoc. Nie pisze się o Was, nie 
mówi się o Was, ale to przecież Wy – jako 
wspólnota ludzi rozumiejących i szanujących 
się, współpracujących, mówiących sobie 
prawdę, szukających prawdy i optymalnych 
rozwiązań – tak wiele dobra wnosicie w Siły 
Zbrojne RP. Dlatego życzę Wam, niech to peł-
ne poświęcenia i odpowiedzialne działanie 
będzie docenione. Niech ono będzie także 
wyrażane słowami wdzięczności. Życzę aby-
ście budowali wspólnotę ludzi szlachetnych, 
która oprze się wszystkiemu, co złe – dodał 
na zakończenie homilii.
Kolejnym punktem obchodów święta była 
uroczysta zbiórka zorganizowana w siedzibie 
IWsp SZ z udziałem gen. broni Mieczysława 
Gocuła, Szefa Sztabu Generalnego WP. 
Część oficjalną obchodów święta Inspekto-
ratu Wsparcia Sił Zbrojnych zakończyła defi-
lada pododdziałów, podczas której Orkiestra 
Wojskowa z Bydgoszczy dała pokaz musztry 
paradnej. Zgodnie z tradycją, przez najbliż-
szy miesiąc z okazji święta odbywać się będą 
imprezy sportowe. W najbliższym czasie 
rozegrane zostaną turnieje: piłki siatkowej, 
strzelecki oraz tenisowy.

ks. kpt. Tomasz Krawczyk

Bydgoszcz: VII rocznica utworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychBydgoszcz: VII rocznica utworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

ry wie, że są tajemnice niezgłębione, któ-
rych nie da się do końca opisać – powie-
dział. Życzył studentom, żeby wykorzystali 
nowy rok akademicki dla wszechstronnego 
rozwoju.
W modlitwie powszechnej studenci WAT 
modlili się m.in. za emerytowanych i zmar-
łych wykładowców, pracowników i studen-
tów uczelni.
Mszę św. z biskupem Guzdkiem koncelebro-
wali ks. płk Jan Domian oraz ks. kpt Ireneusz 
Biruś, kapelan WAT. Uczestniczyli w niej pro-
fesorzy akademii wraz z rektorem gen. bryg. 
prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem 
oraz studenci podchorążowie i studenci cy-
wilni.
Kapelan WAT ks. kpt. Ireneusz Biruś pod-
kreślił, że z praca z młodzieżą akademicką 
sprawia mu radość. – To trochę taki powrót 
do czasu studiów, młodości (choć wcale nie 
czuję się stary), ale oparty na wzajemności. 
Postawa młodych ludzi, przyszłych wojsko-
wych, którzy chcą stawać przy Chrystusie, 
chcą być blisko Kościoła jest niezwykle budu-
jąca. Cieszę się, że jest na WAT grono ludzi, 

wspólne Msze i nabożeństwa umacniają ich i 
moją wiarę – podkreślił.

Kes
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Kościół nie zapomniał… Bp Marek Jędraszew-
ski, kapłan archidiecezji poznańskiej, wyświę-
cony przez abp. Antoniego Baraniaka, napisał 
książkę, dokumentującą heroizm niezłomnego 
pasterza – „Teczki na Baraniaka”. Ale czy prze-
ciętny katolik w Polsce, tak łatwo nadstawiają-
cy dziś ucha i powtarzający plotki, oszczerstwa 
wobec kapłanów, zna historię swojego mę-
czeńskiego Kościoła, choćby z lat PRL? Nic dziś 
– przy dostępie do Internetu – nie usprawie-
dliwia ignorancji i zaniechania w tej materii. 
Wybór, czyli kliknięcie na portal plotkarski czy 
portal katolicki, nie jest wyborem neutralnym 
moralnie. Człowiek wolny, który kocha, swoją 
wiarę umacnia poznając również dzieje wspól-
noty, spojonej duchową więzią i solidarnością 
braterską. Najbliższy współpracownik dwóch 
Prymasów, Sług Bożych, Augusta Hlonda
i Stefana Wyszyńskiego został aresztowany
60. lat temu, 25 września 1953 r., kilka godzin 
po uwięzieniu Prymasa Wyszyńskiego… 
Sercem Kościoła jest Tajemnica. Nie może być 
inaczej, bo Bóg jest dla człowieka Tajemnicą. 
Choć pozwala się człowiekowi pokornemu 
do siebie zbliżać, to jednak tu, na ziemi, po-
zostanie dlań Niepojęty, Niezgłębiony. Tak jak 
niepojęty jest ogrom Miłości, zamknięty w bia-
łym płatku chleba. Tak kruchym, tak maleńkim,
a tak życiodajnym. Świat pychy, który ignoruje 
Boga, chce wiedzieć wszystko; nie przyjmuje 
do wiadomości, że pełnia wiedzy, mądrości, 
prawdy, wolności, miłości jest w Bogu. Chce 
wiedzieć natychmiast, jest niecierpliwy, nie 
potrafi zaufać, czekać. Dlatego tak nienawi-
dzi ludzi dyskretnych, powściągliwych, którym 
można powierzyć tajemnicę opatrzoną Bożą 
pieczęcią. Czy to przypadek, że człowiek wła-
dzy, czeski król Wacław IV, chciał wydrzeć spo-
wiednikowi tajemnicę spowiedzi? A gdy ka-
płan, św. Jan Nepomucen, nawet na torturach 
jej nie zdradził, zginął z rozkazu króla w falach 
Wełtawy? W logice tej samej walki duchowej 
zobaczyć dziś można blask męczeństwa abp. 
Antoniego Baraniaka. Nie zdradził Prymasa 
Wyszyńskiego, nie zdradził Kościoła, choć stali-
nowscy oprawcy wiedzieli, że najbliższy współ-
pracownik Prymasa Augusta Hlonda i Prymasa 
Wyszyńskiego jest powiernikiem i posłańcem 
tajemnic i misji kościelnych, niedostępnych dla 
ich świata. Świata konfrontacji i konkurencji
z Kościołem Jezusa Chrystusa, świata, żądnego 
absolutnej władzy nad innym człowiekiem.

Zanim przyszli
po Prymasa Wyszyńskiego

Przemoc aparatu komunistycznej władzy
w Polsce lat 50., wyposażonego w tuby pro-
pagandowe, przede wszystkim prasę i radio, 

najpierw uderzyła w kieleckiego biskupa 
Czesława Kaczmarka. Oczywiście, kłamliwe 
zarzuty nie dotyczyły rzeczywistego powodu 
uwięzienia kieleckiego pasterza, który „ośmie-
lił” się dociekać prawdy, tak niewygodnej dla 
rzeczywistych sprawców prowokacji, czyli 
tzw. pogromu kieleckich Żydów. Wyrafinowa-
ne tortury, którym funkcjonariusze UB podda-
wali biskupa Kaczmarka, sprawiły… że przy-
znał się do fałszywych oskarżeń. Nie każdemu 
przecież dana jest łaska męczeńskiej śmierci. 
Tak jak wielu ówczesnym kapłanom, siostrom 
zakonnym, zamordowanym w kazamatach 
ubeckich za wierność Chrystusowi i Jego Mat-
ce. Choć usłużni wobec władzy prokuratorzy 
i sędziowie w sentencjach wyroków kamuflo-
wali prześladowania religijne pod pozorami 
przestępstw przeciw państwu – „szpiego-
stwo, sabotaż, handel walutą”. Wspomnijmy 
choćby ks. Władysława Gurgacza („Sługę 
Maryi” – tak podpisywał m.in. swoje obrazy), 
kapłana, który skazany na śmierć, nie opuścił 
swoich „żołnierzy wyklętych”. Do czego zdol-
ne były ówczesne media, narzędzia posłuszne 
totalitarnej władzy komunistów, które rela-
cjonowały proces ks. Gurgacza i jego ducho-
wych podopiecznych, można dziś odsłuchać 
dzięki możliwościom multimedialnym eks-
pozycji, w Muzeum Ordynariatu Polowego,
w podziemiach Katedry Polowej WP.
Prymas Stefan Wyszyński – choć nigdy nie 
miał złudzeń co do rzeczywistych celów i in-
tencji władzy wobec Kościoła – początkowo, 
w trosce o Kościół, podjął wysiłek układania 
relacji państwo-Kościół.
Strategia stopniowego ograniczania Kościoła 
i jego misji publicznej, zleconej przez Chrystu-
sa, aż do fizycznej eksterminacji jego Pasterzy, 
stała się powszechną praktyką w państwach, 
gdzie władzę, w wyniku sfałszowanych wy-
borów przejęli po wojnie komuniści pod pro-
tektoratem Moskwy.
Wspomnimy m.in. prymasa Chorwacji Aloj-
zego Stepinaca, beatyfikowanego przez pa-
pieża Jana Pawła II w 1998 r. 22 września 
1945 r. z jego inicjatywy został odczytany
w kościołach list pasterski Episkopatu, potę-
piający jawne prześladowanie Kościoła przez 
reżim komunistyczny. Retorsje wobec Ko-
ścioła narastały lawinowo, a 19 października 
1956 r. osadzono Prymasa Stepinaca w wię-
zieniu. – Odebraliście mi wszystko, ale mogę 
jeszcze jak Mojżesz wznosić ręce ku niebu – 
powiedział do swoich prześladowców.
Papież Franciszek wyniósł ostatnio na ołtarze 
męczennika komunizmu z Chorwacji. Jest nim 
27. letni ksiądz Mirosław Bulešić, zamordowa-
ny w 1947 r. Po udzieleniu sakramentu bierz-

mowania przez biskupa, któremu towarzyszył 
ks. Bulešić, uzbrojone bojówki komunistów 
wtargnęły na plebanię. Pobili dotkliwie mło-
dego kapłana, a zmasakrowany ksiądz kilka-
krotnie powtórzył modlitwę: „Jezu, przyjmij 
moją duszę”. Zabójca zadał mu kilka ciosów 
nożem w szyję; krew zalała podłogę… Prymas 
Wyszyński był więc świadomy, że stawiając 
granicę totalitarnej władzy komunistów, wy-
biera represje. Trwały przecież dotkliwe prze-
śladowania Prymasa Węgier kardynała Józsefa 
Mindszenty´ego. Przed aresztowaniem, wę-
gierski pasterz zostawił nawet list, w którym 
unieważniał wszystko, co powie podczas 
śledztwa. Już wiedział, jak sadystyczne meto-
dy wymuszania nieprawdziwych zeznań mają 
komuniści. Postać kard. Józsefa Mindszenty’e-
go jako heroiczny symbol cierpień węgierskie-
go Kościoła przywołał bł. Jan Paweł II podczas 
obu pielgrzymek na Węgry. Dziś trwa jego 
proces beatyfikacyjny.

Daj mi duszę, resztę zabierz
Da mihi animas – caetera tolle – taką biskupią 
dewizę przyjął podczas sakry 8 lipca 1951 r. 
Nominację na biskupa pomocniczego gnieź-
nieńskiego z rąk papieża Piusa XII przyjął
47-letni wówczas ksiądz Antoni Baraniak.
Pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny 
z Sebastianowa w Wielkopolsce. Jako wybit-
nie uzdolniony chłopiec został wysłany na 
naukę do Salezjanów w Oświęcimiu. 
Jako szesnastolatek wstąpił do nowicjatu sa-
lezjańskiego. W Krakowie rozpoczął studia 
filozoficzne, potem w Rzymie na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie 
Apolinaris kontynuował studia teologiczne
i prawnicze, zwieńczone podwójnym dokto-
ratem (z prawa kanonicznego oraz teologii). 
Był poliglotą; biegle władał włoskim, nie-
mieckim, francuskim, a także łaciną i greką. 
W 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie
w Krakowie z rąk księdza arcybiskupa Ada-
ma Stefana Sapiehy.
W 1933 roku ks. Baraniak objął funkcję se-
kretarza i kapelana prymasa Polski kard. Au-
gusta Hlonda. Po jego śmierci w 1948 roku 
został sekretarzem i kapelanem kolejnego 
prymasa – kard. Stefana Wyszyńskiego. 

145 protokołów przesłuchań
– Biskup Baraniak uwięziony (...) był dla mnie 
niejako osłoną. Na niego bowiem spadły 

– Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co Ekscelencja uczynił dla niego
w najtrudniejszym dla tego Kościoła czasie – powiedział kardynał Karol Wojtyła 
przy jego szpitalnym łóżku. Poznański pasterz abp Antoni Baraniak umierał na 
chorobę nowotworową, ale te cierpienia były niczym wobec tych, które zadali mu 
ubecy podczas przesłuchań w więzieniu mokotowskim w ciągu trzech lat uwię-
zienia (1953-1956). Nigdy o swoich cierpieniach nie mówił, ale wtedy wyznał to 
siostrze, opiekującej się nim w chorobie. 

Bp Marek Jędraszewski: żeby pokazać prawdę o jakichś czasach, trzeba pokazać bohaterówBp Marek Jędraszewski: żeby pokazać prawdę o jakichś czasach, trzeba pokazać bohaterów
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Prymas WyszyńskiPrymas Wyszyński
i arcybiskup Antoni Baraniaki arcybiskup Antoni Baraniak



9

główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy 
mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata 
oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast 
biskupa Antoniego. Wrócił na Miodową
w 1956 roku tak wyniszczony, że już nigdy 
nie odbudował swej egzystencji psycho-
fizycznej – mówił Prymas kard. Stefan Wy-
szyński o swoim wiernym współpracowniku 
podczas jego pogrzebu w 1977 r. 
Jak wielkie cierpienie przyjął na siebie ten 
męczennik milczenia, by bronić Prymasa
i Kościoła w Polsce? Lektura książki bp Marka 
Jędraszewskiego „Teczki na Baraniaka” poka-
zuje, kim był ten cichy, skromny pasterz i jak 
wielką ofiarę za Kościół w Polsce przyjął na 
siebie. Trzy lata kwerendy prowadzonej przez 
bp. Jędraszewskiego w archiwach IPN, odsła-
nia obraz mechanizmu represji, inwigilacji, 
prześladowań wobec Kościoła w Polsce.
Z ubeckich i esbeckich dokumentów, za-
mieszczonych w II tomie imponującej pracy 
obecnego ordynariusza łódzkiego, wyłania 
się obraz „wroga nr 1” dla władzy komuni-
stów. Ta ubecka „nominacja” abp. Barania-
ka, jest najlepszą rekomendacją dla kapłana 
według Serca Jezusowego. Kapłana gotowe-
go oddać życie za Kościół Jezusa Chrystusa.
A przy tym stanowczego i stającego przez całe 
swoje życie jednoznacznie w jego obronie.
Dla totalitarnej władzy ludzie wierni wyznawa-
nym wartościom są niewygodni, żeby nie po-
wiedzieć niebezpieczni. Taki był abp Baraniak. 
Komuniści użyli więc wszelkich metod, by go 
złamać i pozyskać jako świadka, który obciąży 
uwięzionego Prymasa zeznaniami pod ich dyk-
tando. Wtedy będą mogli urządzić pokazowy 
proces i oskarżyć Kard. Wyszyńskiego o zdradę 
państwa… czyli „współpracę z Watykanem”. 
Śmieszne? Gdyby nie pociągało tak strasznych 

konsekwencji dla oskarżonego o taką zdradę 
kapłana. Ten powtarzalny we wszystkich kra-
jach komunistycznych scenariusz, nie został 
zrealizowany w Polsce dzięki niezłomnej po-
stawie abp. Antoniego Baraniaka. – Gdyby nie 
abp Baraniak… nie byłoby powrotu prymasa 
Wyszyńskiego do Warszawy po okresie uwię-
zienia, bez prymasa Wyszyńskiego nie byłoby 
kard. Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Podsu-
mowując, dzieje Kościoła w Polsce, Europie i 
świecie potoczyłyby się zupełnie inaczej, w 
sposób dzisiaj przez nas trudny do wyobraże-
nia… i jak mówił sam prymas – wziął na swoje 
barki odpowiedzialność prymasa za Kościół w 
Polsce, podkreśla bp Marek Jędraszewski. Tyta-
niczna trzyletnia praca obecnego ordynariusza 
łódzkiego nad książką okazała się opatrzno-
ściowym darem. Dzieło trafiło do rąk Jolanty 
Hajdasz, która właśnie straciła pracę w TVP 
Poznań. Dziennikarka nie mogła uwierzyć ani 
pogodzić się z taką niesprawiedliwością, że za-
sługi tego skromnego człowieka są tak mało 
znane. Skupiła wokół swojego projektu filmo-
wego grono ludzi dobrej woli, którzy poma-
gali przy realizacji. Tak powstał niezwykły film 
„Zapomniane męczeństwo”. Wielu pomagało 
bezinteresownie, bo … starania o dofinanso-
wanie ze źródeł agend państwowych, powo-
łanych do wspierania tego rodzaju projektów, 
nie przyniosły skutku. Z odsieczą finansową 
pospieszył wielkopolski Skok Przypomina to 
sytuację, z jaką musieli się mierzyć realizatorzy 
filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”… 
W filmie znajdziemy m.in. świadectwa ostat-
nich żyjących świadków życia i działalności bp. 
Baraniaka, m.in. jego lekarki, sióstr zakonnych.
Dziś film Jolanty Hajdasz „Zapomniane mę-
czeństwo” zdobywa nagrody; niestety tele-
wizja publiczna nie wykazuje zainteresowa-

nia, a opinia publiczna nadal narażona jest 
na zdeformowany i niepełny obraz Kościo-
ła w Polsce. Czy przypadkiem nie jesteśmy 
świadkami powrotu cenzury, tym razem
w groźniejszej, bo zakamuflowanej formie?.. 
„Aresztowany tymczasowo” Antoni Baraniak 
bez postawienia zarzutów przesiedział 27. mie-
sięcy. Przesłuchiwało go 31. ubeków. O in-
tensywności wielogodzinnych przesłuchań 
świadczy… 145. sporządzonych protokołów, 
przy czym na 50 przesłuchań był zabierany 
ze szpitala więziennego. Śledztwo osobiście 
nadzorowała płk Julia Brystygierowa, dyrektor 
Departamentu V MBP, kierująca m.in. prześla-
dowaniami Kościoła, i Jacek Różański (Józef 
Goldberg), dyrektor Departamentu Śledczego.
Zrywanie paznokci, trzymanie przez wiele 
dni bez ubrania w lodowatej, pełnej fekaliów 
celi – to metody śledcze stosowane przez 
funkcjonariuszy UB wobec Abp. Baraniaka…
Gdy oprawcy doprowadzili swoją ofiarę do 
granicy śmierci, przekazali więźnia najpierw 
Salezjanom, a potem pod opiekę sióstr Elż-
bietanek w Krynicy Górskiej.
Gdy Kościół powierzył abp. Antoniemu Ba-
raniakowi w 1957 r. duchową pieczę nad 
metropolią poznańską… komuniści nie prze-
szkadzali.
Wiedzieli, że oddali Kościołowi „wrak czło-
wieka”, wykończonego fizycznie. Ci „pano-
wie życia i śmierci”, za jakich się uważali, 
liczyli, że długo nie porządzi diecezją. 
Prawdziwy Pan życia zniweczył ich rachuby. 
Poznański Pasterz – męczennik wierności – słu-
żył Kościołowi jeszcze przez dwadzieścia lat.
Dwadzieścia lat nieustannej inwigilacji przez 
tych, którzy chcieli Polski bez Boga.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Przed rozpoczęciem Mszy św. bp Józef Guz-
dek odwiedził wyjątkowych pacjentów szpi-
tala: gen. Janusza Brochwicza ps. „Gryf”, 
żołnierza legendarnego batalionu Powstania 
Warszawskiego „Parasol”, bohatera pol-
skiego i brytyjskiego wywiadu oraz jednego
z żołnierzy Jednostki Wojskowej Koman-
dosów, który kończy rehabilitację w WIM. 
Wspólnie z pacjentami odmówił modlitwę
i życzył im szybkiego powrotu do zdrowia. 
Na początku Eucharystii ks. płk Marek Kwie-
ciński, dziekan Inspektoratu Wojskowej Służ-
by Zdrowia, przywitał przybyłego do kaplicy 
WIM Księdza Biskupa oraz profesorów i wy-
kładowców. – Jeden z profesorów powie-
dział kiedyś, że na uniwersytecie jest wiedza,
a w szpitalu mądrość. Myślę, że w naszym In-
stytucie spajają się wiedza z mądrością w na-
szym życiu – zauważył ks. Marek Kwieciński.
W homilii biskup Józef Guzdek powiedział, że 
człowiek wspierany przez Boga zawsze odno-
si sukces, ale spotkaniu z Bogiem towarzyszą 
również stawiane przez Niego wymagania, 

a także częste posłanie tam, gdzie 
człowiek nie chciałby być. – Warto, 
wzorem ewangelicznego Piotra, 
zostać przy Bogu i służyć drugiemu 
człowiekowi. Życie ma o tyle sens,
o ile jest życiem dla drugiego – pod-
kreślił. 
Życzył wykładowcom Instytutu i per-
sonelowi szpitala, „żeby dali się po-
prowadzić Bogu, odnosili sukcesy, ale równo-
cześnie byli otwarci na te wymagania, które 
od Niego płyną”.
W kaplicy szpitalnej modlili się pracownicy 
Instytutu na czele z jego komendantem gen. 
bryg. Grzegorzem Gielerakiem, płk. Dariu-
szem Jurkiewiczem, przewodniczącym rady 
naukowej WIM, wykładowcami, studentami 
i pacjentami szpitala.
Po Mszy św. w auli im. gen. bryg. Dymitra 
Aleksandrowa odbyła się uroczystość inaugu-
racji roku akademickiego 2013/2014. Dyrek-
tor WIM, gen. Grzegorz Gielerak podziękował 
swoim współpracownikom za pracę w ubie-

Mszą św. w kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała Kalinowskiego w Wojskowym 
Instytucie Medycznym (WIM) zainaugurowano rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego. Eucharystii przewodniczył biskup polowy WP Józef Guz-
dek. Eucharystię koncelebrowali kapelani sprawujący posługę wśród cho-
rych, personelu oraz kadry naukowej i studentów WIM. 

głym roku akademickim i zwyczajem lat po-
przednich wręczył dyplomy doktora habilito-
wanego nauk medycznych, dyplomy doktora 
nauk medycznych oraz nagrody dyrektora 
WIM. List do uczestników uroczystości skiero-
wał prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Wojskowy Instytut Medyczny powstał z 
przekształcenia ponad dziesięć lat temu woj-
skowego „Szpitala na Szaserów”. Poza pracą 
kliniczną prowadzi szeroką działalność na-
ukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Prawie 
90% wszystkich pracujących w wojsku leka-
rzy, właśnie na WIM uzyskało specjalizację 
medyczną.                                             kes

Inauguracja roku w Wojskowym Instytucie MedycznymInauguracja roku w Wojskowym Instytucie Medycznym
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Różaniec, po łacinie rosarium to – ogród 
różany. Takim terminem początkowo okre-
ślano formy zewnętrznej czci oddawanej 
Matce Boże w jej święta, m.in. ozdabianie 
wieńcem z kwiatów lub róż figur Maryi. Mo-
dlitwa różańcowa zastąpiła wieńce plecione 
z kwiatów duchowymi „różami” – „naręcza-
mi” modlitwy Zdrowaś Maryjo. 
Wielki wpływ na ukształtowanie modlitwy 
różańcowej miało środowisko dominikań-
skie. Z dziejami tej modlitwy wiąże się po-
stać bł. Alanusa z Rupe, który w XV wieku 
gorliwie upowszechniał to nabożeństwo, 
m.in. poprzez zakładanie bractw różańco-
wych: spajała je wspólna modlitwa, pamięć 
o zmarłych, pełnienie uczynków miłosier-
dzia… Początki tego nabożeństwa wiąza-
no też ze św. Dominikiem Guzmánem (ok. 
1170–1221), założycielem Zakonu Kazno-
dziejskiego, który zasłynął ze swych akcji 
misyjnych podejmowanych w południowej 
Francji opanowanej przez heretyckie ruchy: 
albigensów, waldensów i katarów. Wedle 
pięknej legendy św. Dominik pewnego dnia 
ujrzał Matkę Bożą, otrzymał od niej różaniec 
i objaśnienie istoty tego nabożeństwa: „Po-
zdrowienie Anielskie jest treścią i podstawą 
Ewangelii i zbawieniem dla każdej duszy. Ucz 
ludzi odmawiać je, ale z rozważaniem życia 
Jezusa i życia mojego”. Od tego momentu 
modlitwa różańcowa stanowiła skuteczny 
oręż w ewangelicznej walce św. Dominika
o jedność Kościoła. W ikonografii zwykle 
ukazywana jest scena: Matka Boża z Dzie-
ciątkiem, siedzącą na tronie, podaje klęczą-
cemu u jej stop Dominikowi różaniec. 
Wielkie znaczenie zyskała modlitwa różańco-
wa za pontyfikatu św. Piusa V (1566–1572). 
Ten Papież, członek Zakonu Kaznodziejskie-
go, dażył tę modlitwę wielkim nabożeń-
stwem. W obliczu zagrożenia konfliktem 
z Imperium Osmańskim wezwał cały świat 
chrześcijański do jej odmawiania, także do 
postu i skruchy serc. Był to czas, kiedy Turcy 
podbili całe Bałkany, zdobyli wyspę Rodos, 
zajęli Węgry… Flota turecka szykowała się 
do zaatakowania chrześcijańskich portów 
śródziemnomorskich, ich zdobycie miało 
otworzyć drogę na Rzym – ponad Bazylikę 
Piotrową miała wznieść się chorągiew Ma-
hometa. 7 października 1571 r. doszło do 
wielkiej bitwy morskiej pod Lepanto w Zato-
ce Korynckiej, jednej z najbardziej krwawych 
bitew w dziejach świata. W chwili jej rozpo-
częcia na flagowym statku Świętej Ligi za-

łopotała wielka ban-
dera z ukrzyżowanym 
Chrystusem. W tej 
godzinie, w dalekim 
Rzymie, zatopiony 
w modlitwie papież 
Pius V, odczuł nagły szum wiatru i łoskot ża-
gli, tak jakby znalazł się na pełnym morzu, 
pośród okrętów szykujących się do stoczenia 
bitwy. Nie dość na tym, kiedy podniósł oczy, 
ujrzał postać Matki Bożej rozpościerającej 
swój płaszcz nad chrześcijańską flotą. Świę-
ta Liga odniosła wielkie zwycięstwo: zato-
pione zostały dziesiątki galer wroga, zdoby-
to połowę okrętów tureckich, uwolniono ok. 
dwunastu tysięcy chrześcijańskich galerni-
ków. Wieść o nim po dwóch tygodniach do-
tarła do Rzymu. Ale papież Pius V już o nim 
wiedział... W następnym, 1572 roku, dzień 
7 października ogłosił świętem Matki Bożej 
Różańcowej, jego następca, papież Klemens 
XIII, zmienił je na Święto Matki Bożej Różań-
cowej – obchodzimy je w całym Kościele.
To w czasach Piusa V wykształcił się kanon 
modlitwy różańcowej: 150 Zdrowaś Maryjo 
podzielonych na 15 dziesiątków, z których 
każdemu odpowiada rozważanie trzech ta-
jemnic Chrystusa: radosnej, bolesnej, chwa-
lebnej. Te trzy części różańca łączono z trzema 
Osobami Boskimi. Część radosna – wskazy-
wała na działanie Boga Ojca w historii; bo-
lesna – na dzieło Syna, chwalebna – na czasy 
Ducha Świętego. Każdy dziesiątek poprzedza 
Ojcze nasz – na którym, niczym na funda-
mencie, wspiera się cała modlitwa chrześci-
jańska, a kończy Chwała Ojcu – oddanie czci 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Różaniec 
jest modlitwą pomocną do kontemplowa-
nia oblicza Chrystusa, „litanijne powtarzanie 
pozdrowienia anielskiego Zdrowaś Maryjo, 
przynosi również nieustanną chwałę Chry-
stusowi, do którego – jako do ostatecznego 
kresu – odnosi się zapowiedź anioła i pozdro-
wienie matki Chrzciciela: „Błogosławiony 
owoc żywota Twojego” (Łk 1, 42) (Paweł VI,
Marialis cultus 1974). 
Wielki zasługi dla upowszechnienia mo-
dlitwy różańcowej miał papież Leon XIII 
(1878–1903), zwany „papieżem różańco-
wym”, autor dwunastu encyklik poświęco-
nych tej modlitwie. Nauczał m.in. że jest to 
modlitwa w czasie naporu laicyzmu, niedo-
strzegania cierpienia ludzkiego, zapomina-
nia o wieczności. Do modlitwy różańcowej 
zachęcała Maryja w czasie objawień w Fa-

timie, wcześniej, modlitwa różańcowa św. 
Bernadety towarzyszyła objawieniom Ma-
ryjnym w Lourdes. Różaniec stał w centrum 
uwagi papieży XX wieku. Jest modlitwą Ojca 
Świętego Franciszka.
Bł. Jan Paweł II, któremu różaniec towarzy-
szył w „chwilach radości i doświadczenia”, 
w ogłoszonym w 2001 roku liście apostol-
skim Rosarium Virginis Mariae, zauważył 
że w dotychczasowa formule tej modlitwy
„o sercu chrystologicznym”, znalazły się tyko 
niektóre z tajemnic życia Chrystusa między 
Jego chrztem w Jordanie a Męką. Włączył je 
do modlitwy różańcowej, nazywając Tajem-
nicami Światła – w ten sposób różaniec stał 
się streszczeniem „całego przesłania ewan-
gelicznego”, wprowadzeniem w głębię Ser-
ca Jezusowego. 
A jak wygląda ikonografia różańcowa? Przy-
biera wiele postaci, wymieńmy kilka z nich. 
Przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem 
wewnątrz różanego wieńca lub powiększo-
nego sznura różańca – rosarium, wieniec 
różany w scenie Koronacji Maryi Panny, wrę-
czenie różańca św. Dominkowi, sceny bitwy 
pod Lepanto – symbolizujące moc modlitwy 
różańcowej, ilustracje tajemnic różańco-
wych, kompozycje oparte na motywie wień-
ca różanego, wewnątrz którego stoi Maryja 
z Dzieciątkiem jako Niewiasta Apokaliptycz-
na okryta glorią słonecznych promieni… 
W październikowe wieczory, podczas na-
bożeństwa różańcowego, „przesuwają się 
przed oczyma naszej duszy główne momen-
ty z życia Jezusa Chrystusa (…) Jakbyśmy ob-
cowali z Panem Jezusem poprzez – można by 
powiedzieć Serce Jego Matki. Równocześnie 
zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze 
może wprowadzić wszystkie sprawy, które 
się składają na życie człowieka, rodziny, na-
rodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, 
którzy nam są najbliżsi, tych, o których naj-
bardziej się troszczymy. W ten sposób prosta 
modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem 
ludzkim” (Jan Paweł II, 1978).

 Jędrzej Łukawy

Różaniec jest modlitwą medytacyjną głęboko osadzoną w tra-
dycji Kościoła. Jej zaczątki sięgają wczesnego średniowiecza 
(VIII w.). Oto świeccy uczestnicy klasztornej liturgii, nie po-
trafiący recytować łaciński psalmów Psałterza (jest ich 150),
w ich miejsce poczęli odmawiać taką sama liczbę Ojcze nasz, 
a z czasem Zdrowaś Maryjo. Tak narodził się Psałterz Maryi. 
Z czasem psałterz ten, zawierający 150 Zdrowaś Maryjo, po-
dzielono na 15 dziesiątków z których każdy poprzedzony był 
jednym Ojcze nasz. 

Modlitwa różańcowaModlitwa różańcowa

Ikonografia chrześcijańskaIkonografia chrześcijańska
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Franciszek Lądo-
wicz urodził się 16 lute-
go 1913 r. w Antoniowie,
w powiecie tarnobrze-
skim, w wielodzietnej 

rodzinie chłopskiej, jako syn Józefa i Marii
z d. Gąsiorowskiej. W 1933 r. zdał maturę
w Gimnazjum im. Hetmana Stefana Czarniec-
kiego w Nisku. W 1934 r. został powołany na 
dziesięciomiesięczne przeszkolenie wojskowe 
na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezer-
wy 22 Dywizji Piechoty Górskiej przy 5 pułku 
strzelców podhalańskich w Przemyślu.
W 1935 r. wstąpił do Seminarium Duchowne-
go w Przemyślu. 10 września 1939 r. w kate-
drze przemyskiej przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. 
Tego samego dnia został skierowany jako ka-
pelan do 10 Szpitala Okręgowego w Przemy-
ślu. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie 
wrócił do rodzinnego Antoniowa. W wikarów-
ce w Pniowie wraz z ks. Józefem Snieżkiem 
prowadził nasłuch radiowy. Nawiązał pierwsze 
kontakty z „Odwetem” (konspiracyjną organi-
zacją założoną przez Władysława Jasińskiego 
„Jędrusia”); w wydawanym przez nią pismem 
„Odwet” publikował swoje teksty. W maju 
1940 r. został wikariuszem w Gorzycach, w 
powiecie tarnobrzeskim. W początkach 1941 r.
został zaprzysiężony jako kapelan Związku 
Walki Zbrojnej, nawiązał też kontakty z pod-

ziemiem narodowym Działał w wydziale pro-
pagandy okręgu rzeszowskiego NOW, publi-
kował w „Szczerbcu”, jego organie prasowym. 
W Gorzycach prowadził ożywioną działalność 
społeczną, m.in. zorganizował dożywiania 
dzieci i starszych ludzi z gminy Trześń. W piw-
nicach plebanii prowadził nasłuch radiowy. Na 
tajnych kompletach uczył łaciny i języka nie-
mieckiego. Uczestniczył w ratowaniu dzieci 
żydowskich, które znajdowały schronienie na 
plebanii w Gorzycach, skąd przewożono je
i ukrywano w pobliskich wsiach. 
W lutym 1942 r., zagrożony dekonspiracją, 
wyjechał do Bielin koło Rudnika nad Sanem, 
gdzie objął obowiązki wikariusza. Wiosną 
1943 r. został kapelanem utworzonego w 
lasach janowskich oddziału NOW, dowodzo-
nego przez Franciszka Przysiężniaka ps. Ojciec 
Jan”. Poszukiwany przez gestapo, przez pe-
wien czas ukrywał się w klasztorze Sióstr Do-
minikanek w Bielinach. Był w oddziale „Ojca 
Jana” we wsi Graba 27 grudnia 1943 r., kiedy 
został on niespodziewanie zaatakowany przez 
Niemców. Zginęło wówczas dziewięciu par-
tyzantów, a ks. „Kalina” został ranny. Leczył 
się Chmielniku koło Rzeszowa, a następnie 
ukrywał w Antoniowie, gdzie wydawał „Od-
wet”. Po wejściu wojsk sowieckich kontynu-
ował działalność konspiracyjną w strukturach 
Stronnictwa Narodowego. Do maja 1945 r. był 
wikariuszem w Hyżnem koło Rzeszowa. Za-

Ks. Franciszek Lądowicz (1913-1973) – kapłan diecezji przemyskiej,
kapelan oddziału NOW-AK „Ojca Jana”, ps. „Kalina”

grożony aresztowaniem przez UB, ukrywał się 
w Hucisku koło Niska. W lipcu 1945 r. został 
wikariuszem w Radzionkowie koło Bytomia,
a krótce (wrzesień 1945) administratorem pa-
rafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku. 
Był inwigilowany przez UB. W maju 1945 r.
ubowców, którzy przyszli go aresztować, uda-
ło mu się zamknąćw w kościele i zbiec. Kilka 
miesiecy był proboszczem w Kończewicach 
koło Malborka, po czy ukrywał się na tere-
nie diecezji chełmińskiej. 22 kwietnia 1947 r. 
ujawnił się w PUBP w Grudziądzu. Wrócił do 
pracy duszpasterskiej i został administratorem 
parafii Dziemiany koło Kościerzyny.
W kwietniu 1948 r. na szwedzkim statku, 
ukryty pod węglem, uciekł do Szwecji. Przez 
trzy miesiące pełnił posługę duszpasterska w 
Boras, następnie wyjechał do Kanady. Został 
proboszczem polskiej parafii Św. Stanisława 
Kostki w Hamilton. Zapisał się również na 
wydział slawistyki Uniwersytetu w Montrealu, 
gdzie obronił pracę doktorską. Na początku 
lat pięćdziesiątych przeniósł się do USA. Pełnił 
posługę duszpasterską w parafii Św. Wojcie-
cha i Św. Salomei. Był wykładowcą na kato-
lickim Loyola University. W 1961 r. ze wzglę-
du na zły stan zdrowia zamieszkał w Tucson 
w Arizonie., gdzie zmarł 18 grudnia 1973 r. 
Zgodnie z testamentem jego doczesne szcząt-
ki spoczęły na cmentarzu parafialnym w Pnio-
wie koło Radomyśla nad Sanem.

Bogusław Szwedo

Książka abp. Józefa Ko-
walczyka: „Konkordat 
między Stolicą Apostol-
ską i Rzecząpospolitą 
Polską 1993/1998” jest 

cenną monografią prezentującą nie tyl-
ko obecną umowę ze Stolicą Apostolską, 
ale historię relacji polsko-watykańskich 
poczynając od 1945 r. Wiele uwagi Au-
tor poświęca szczegółowej prezentacji 
negocjacji, które doprowadziły do pod-
pisania Konkordatu, jak i późniejszej 
5-letniej uporczywej walce o jego raty-
fikację. 
Abp Kowalczyk dowodzi, że polski Kon-
kordat z 1993 r. reprezentuje „nowy, po-
soborowy model tego typu umowy, jest 
wierny doktrynie Soboru Watykańskiego 
II, dla którego podstawową zasadą wza-
jemnych relacji Kościoła i państwa jest 
ochrona wolności religijnej, mająca swoje 
źródło w należnej każdemu człowiekowi 
godności ludzkiej”.
Prymas wyjaśnia, że Konkordat korzystny 
jest dla obu stron: Kościoła i państwa, a nie 
jest tylko jednostronnym katalogiem przywi-

Krótka historia konkordatu
lejów Kościoła. Konkordat jest korzystny dla 
Kościoła, gdyż pozwala mu na nieskrępowa-
ne pełnienie swej misji i zabezpiecza prawa 
osób wierzących. Jest też równie korzystny 
dla państwa, gdyż Kościół zobowiązuje się 
do „pełnego poszanowania” jego autonomii 
oraz poszanowania prawa państwowego, 
mimo, że w swych wewnętrznych sprawach 
posługuje się prawem kanonicznym.
Ponadto konkordat zawiera gwarancję, że 
Kościół respektować będzie prawo polskie, 
mimo że jest organizacją o zasięgu świato-
wym. „Ta dwustronność gwarancji, znamio-
nująca konkordaty posoborowe, stwarza 
właściwe warunki do harmonijnego kształ-
towania wzajemnych relacji obu wspólnot: 
politycznej i religijnej” – dowodzi.
Ponadto szczególna wartością Konkordatu – 
dowodzi prymas – jest fakt, że nie tylko nie 
narusza on zasady równouprawnienia Ko-
ściołów i innych związków wyznaniowych, 
ale stwarza dla demokratycznego państwa 
zobowiązanie do rozszerzenia na inne Ko-
ścioły takich gwarancji, jakie zostały zawarte 
w konkordacie dla Kościoła katolickiego, roz-
szerzając przez to w istotny sposób margines 

swobód obywatelskich. Szczególnego zna-
czenia nabiera także fakt, że polski konkordat 
był pierwszą umową jakiegokolwiek państwa 
postkomunistycznego ze Stolicą Apostolską. 
Stał się więc niejako wzorcem dla kolejnych 
umów tego typu w tej części Europy. I na tym 
polega jego pionierska rola.
Książka abp. Kowalczyka oprócz szczegóło-
wego przedstawienia historii relacji polsko-
watykańskich w ostatnim półwieczu, zawiera 
ok. 150 stronicowy aneks będący wyborem 
najistotniejszych dokumentów, poczynając 
od tekstu konkordatu z 1925 r., poprzez 
dokumenty towarzyszące relacjom PRL-Sto-
lica Apostolska i państwo-Kościół w okresie 
powojennym, włącznie w proponowanym 
tekstem konwencji i tekstem podpisanego 
konkordatu, aż po szczegółową dokumen-
tację z okresu „wojny o konkordat” toczonej 
w polskim sejmie w latach 1993-1998.

Abp Józef Kowalczyk, Konkordat między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
1993/1998, Płocki Instytut Wydawniczy, 
Płock 2013, stron 349.

mp/KAI, oprac. kes
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Pielgrzymka, z racji logistycznych podzielo-
na została na grupy i rozpoczęła się od po-
rannych Mszy św., sprawowanych w piątek 
27 września, podczas których wędrownicy 
otrzymali krzyże pielgrzymkowe. Jedną z Eu-
charystii celebrował ks. Jan Dohnalik, kanc-
lerz Kurii Polowej. W homilii podkreślał, że 
wiara musi być świadomym i osobistym 
wyborem każdego chrześcijanina. – Dojrza-
ła wiara wiąże się z decyzją podjęcia krzyża
i zaparcia się samego siebie, w czym harcerze 
starają się naśladować Chrystusa – podkre-
ślił ks. Dohnalik, uczestnik pielgrzymki. Jego 
zdaniem „skauting formuje ludzi, którzy są 
głęboko wierzącymi chrześcijanami, biorą-
cymi życie na poważnie, nie tracąc z niego 
przygody, radości i uśmiechu”.
Większość pielgrzymów stanowili tzw. wę-
drownicy, najstarsza grupa harcerzy, którzy 
ukończyli 18 rok życia. To właśnie z tej naj-
starszej grupy rekrutują się kolejne pokolenia 
wychowawców Skautów Europy, ukształto-
wanych już przez organizację i zapewniający 
jej ciągłość. Oni wprowadzają młodszych na 
ścieżki tej harcerskiej przygody, a przy oka-
zji mogą nawiązać jeszcze silniejsze więzi ze 
swoimi pociechami, których też wciągają do 
ruchu skautowskiego.
W sobotę uczestnicy pielgrzymki z Polski 
oraz goście, skauci z Ukrainy około południa 
zeszli się w Nowej Słupi, gdzie Mszę św. cele-
brował dla nich bp Edward Dajczak, ordyna-
riusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Podczas homilii biskup zauważył, iż problem 
współczesnego świata polega na zbyt częstej 
zmienności wielu aspektów współczesnego 

życia. Podkreślił, że chrześcijaństwo nie jest 
wyborem moralnym, lecz spotkaniem z Oso-
bą Jezusa. Zdaniem bp. Dajczaka, to spotka-
nie skutkuje właściwą hierarchią wyznawa-
nych wartości w życiu człowieka. 
Po Mszy św. bp Dajczak wygłosił do wędrow-
ników konferencję i odpowiadał na pytania, 
m.in. o postawę młodzieży na „Przystanku 
Woodstock” i misję ewangelizacyjną odby-
wającego się na nim „Przystanku Jezus”.
Po południu odbyła się biesiada skautow-
ska, podczas której każdy krąg uczestniczył 
w przedstawieniu na motywach „Począt-
ków Państwa Polskiego wg kroniki Galla 
Anonima”. Poszczególne grupy skautów ry-
walizowały o „Topór ekspresji”, za najlepiej 
przedstawioną scenkę. Zwycięzcą okazała się 
grupa ze Śląska, opowiadająca historię życia 
św. Wojciecha, patrona Polski i misjonarza 
Prus.
Wieczorem odprawione zostało nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej na Królewskim Szlaku 
z Nowej Słupi na Święty Krzyż. Tu, w świę-
tokrzyskiej bazylice, w modlitewnym sku-
pieniu, skauci adorowali Najświętszy Sakra-
ment. Rozważania poprowadził bp Dajczak, 
który spędził z harcerzami cały dzień.
Pielgrzymka na Święty Krzyż to również czas 
i miejsce dla obrzędów wymarszu wędrow-
nika. Pożegnania, czy może raczej przekro-
czenia progu dorosłości, związanym z do-
chowaniem skautowskich wartości w co-
dziennym, dorosłym już życiu. W tym roku 
w czasie nocnego przejścia między pochod-
niami takie zobowiązanie podjęło czterech 
wędrowników: Waldemar Dolecki z Lublina, 

Piotr Chętkiewicz z Radomia oraz Piotr Za-
wadka i Jerzy Żochowski z Garwolina.
W niedzielę rano w sanktuarium świętokrzy-
skim odprawiona została Msza św. prymicyj-
na związanego z polskimi Skautami Europy 
czeskiego dominikanina o. Filipa Boháča, któ-
ry wygłosił głęboką i prostą homilię na temat 
znaczenia śmierci człowieka. Później każdy
z wędrowników mógł poprzez ucałowanie 
oddać hołd relikwiom Krzyża Świętego.
Gościem specjalnym wędrowników był tego 
dnia Martin Hafner, komisarz federalny Mię-
dzynarodowego Związku Przewodniczek
i Skautów Europy – Federacji Skautingu Eu-
ropejskiego.
Na apelu kończącym pielgrzymkę Przewodni-
czący Rady Naczelnej Marek Mucha HR wraz 
z Komisarzem Federalnym dokonali obrzędu 
mianowania nowego polskiego Naczelnika 
Skautów Europy w Polsce Pawła Borowiec-
kiego HR, który zastąpił na tym stanowisku 
Marcina Kruka HR. Ceremonii przyglądała 
się Jego żona i czwórka dzieci, zapatrzona 
w swojego Tatę. 
Skauci Europy to dynamicznie rozwijająca się 
organizacja harcerska (od 2010 r. liczebność 
organizacji zwiększyła się o ponad 80 proc.) 
skupiająca ok. 2800 osób z 60 miast i miej-
scowości w całej Polsce, od 1995 r. należąca 
do Międzynarodowego Związku Przewodni-
czek i Skautów Europy – Federacji Skautingu 
Europejskiego. Celem Skautów Europy jest 
pomoc rodzinom katolickim w integralnym 
wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno 
w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym.

Krzysztof Stępkowski

Klasztor na Świętym Krzyżu to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są 
nim relikwie chrystusowego krzyża. Opactwo benedyktyńskie założył tu król Bole-
sław Chrobry w 1006 r. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktu-
arium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują misjonarze-oblaci Maryi 
Niepokalanej. Jest to miejsce pielgrzymek władców Polski, pielgrzymował tu m.in. 
Władysław Jagiełło, we wrześniu tego roku tym samym szlakiem podążyło blisko 
350 Skautów Europy z całej Polski, należących do Międzynarodowego Związku Prze-
wodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego.

W drogę… na Święty KrzyżW drogę… na Święty Krzyż

– Przejdźmy tę trasę spokojnie, z radością
i modlitwą – mówił na starcie przy pomni-
ku bł. Jana Pawła II obok kieleckiej bazyli-
ki, bp Marian Florczyk. – Wyrażam radość, 
że jesteśmy razem, że obecne są wszystkie 
stany i ludzie w różnym wieku – mówił bp 
Florczyk. Ks. Krzysztof Banasik zwrócił uwa-
gę na element łączenia modlitwy i rekreacji
w poznawaniu pięknych, mniej znanych za-
kątków Kielc. Pomagali w tym na trasie świę-
tokrzyscy przewodnicy, akcentując szczegól-

nie wątki powstańcze. – Poza Karczówką 
– słynnym zgrupowaniem powstańców
i górą Brusznia z powstańczym krzyżem, na 
trasie rajdu znalazły się także m.in. krzyże 
smoleńskie u podnóża góry Grabiny oraz 
nowa kapliczka gwarków – wyjaśnia prze-
wodnik Jacek Skrzypczak ze Stowarzyszenia 
Ziemia Świętokrzyska.
Wędrówkę poprzedziło błogosławieństwo 
biskupa Florczyka i radosna część różańca. 
Pierwszym przystankiem był grób Bartosza 

Głowackiego przy 
bazylice i wykład 
przewodnicki o za-
sadach pochówków 
przy kościołach. Na-
stępnie udano się do drewnianego kościółka 
z baraków jenieckich pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP, a potem wzdłuż miejskiej Drogi 
Krzyżowej - na klasztor na Karczówce. Kolej-
nym etapem były góra Grabina, góra Brusz-
nia. W trakcie trasy uczestnicy rajdu modlili 
się za bohaterów poległych w obronie Oj-
czyzny, za parafie i kieleckie rodziny. Piesza 
wędrówka śladami powstańców zakończyła 
się wspólnym piknikiem na Stadionie przy
ul. Kusocińskiego.

KAI

Ok. 200 osób, z których najstarsza miała ponad 80 lat, a najmłodsza 14 miesięcy, 
wyruszyło 14 września z bp. Marianem Florczykiem na II Rodzinny Rajd Pieszy. Tema-
tem rajdu w tym roku są ślady i szlaki powstańców z okazji 150. rocznicy powstania 
styczniowego. To druga edycja imprezy duszpastersko-krajoznawczej „Kielce znane
i nieznane”. Trasa rajdu wynosi 12 kilometrów.

Śladami powstańców styczniowychŚladami powstańców styczniowych
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Na statek załadowano zakupiony sprzęt woj-
skowy: 1.000 karabinów, 750 pałaszy, 2 dzia-
ła, 200 lanc, proch i spłonki, a także mundu-
ry, buty, czapki, plecaki, ładownice i siodła. 
Skład uczestników wyprawy tak przedstawił 
jej organizator: oficerów Polaków 9, doktor 1,
aptekarzy 2, drukarz 1, oficerów cudzoziem-
ców 5, ochotników Polaków 86, cudzoziem-
ców 55. 
Od początku wyprawa borykała się z prze-
ciwnościami. Już na samym początku trze-
ba było odwołać się do pomocy przywódcy 
garybaldczyków, Mazziniego. Namówił on 
rosyjskich marynarzy z korwety cumującej 
na Tamizie, aby dokonali „dywersji w ma-
szynie” i opóźnili jej wyście w ślad za „pol-
ską” jednostką. Zakontraktowany angielski 
statek „Ward Jackson” dowodzony przez 
kapitana Roberta Weaterley’a 25 III 1863 r.
opuścił wybrzeże Wielkiej Brytanii i obrał 
kurs na wschód. Na Morzu Bałtyckim do za-
łogi dotarły złe wieści. Okazało się, że lody 
na wschodnim Bałtyku puściły nieco wcze-
śniej, co zaktywizowało operacyjnie flotę 
rosyjską. Na dodatek zbuntowała się załoga 
brytyjska z kapitanem na czele. Co więcej, 
kontrakcja dyplomacji rosyjskiej doprowa-
dziła do utraty, podczas postoju w szwedz-
kim porcie, ładunku i statku. Niezrażony 
tym Łopiński odkupił utracone uzbrojenie, 
kilkakrotnie zmieniał statki. Gubiąc rosyjskie 
jednostki, dotarł wreszcie na wysokość Mie-
rzei Kurońskiej. Tam rozegrał się ostatni akt 
dramatu. Wedle relacji uczestnika wyprawy, 
Henryk Rougemonta: O godzinie 22 wielka 
łódź zakupiona przez pułkownika w Ham-
burgu została spuszczona na wodę. Miała 
ją holować druga łódź, w której znajdowali 
się p. Lapoński i jego oficerowie. Brzeg był 
widoczny w odległości 3 km. (…) Zaledwie 
weszliśmy do łodzi, gdy poczęła się do niej 
wlewać woda przez dno. Jednak opano-
wała nas radość i wielu młodych wojaków, 
którym za kilka minut sądzone było umrzeć, 
żartowało z przygotowanej dla nas kąpieli 
dla nóg. Była późna noc i morze silnie fa-
lowało pod wpływem bryzy. Woda tymcza-
sem w łodzi dochodziła nam już do kolan. 

Wioślarze widząc niebezpieczeństwo, na 
które wskazywały okrzyki trwogi najmłod-
szych spośród nas (byli szesnastoletni), wio-
słowali ze wszystkich sił, lecz szliśmy pod 
wiatr, a łódź była prawie pełna (…) Z trzy-
dziestu dwóch ludzi tylko ośmiu zdołało się 
wyratować. 
Niepowodzenie wyprawy Łopińskiego nie 
zniechęciło strony polskiej do kolejnych 
prób działalności powstańczej na morzu. 
Tym razem przybrały one charakter bardziej 
oficjalny. Było to możliwe dzięki stanowisku 
rządu brytyjskiego, wyrażonego przez mini-
stra spraw międzynarodowych Johna Russe-
la: Rząd JKMści uzna powstańców za stronę 
wojującą, jeżeli jakiś okręt powstańczy [czyli 
pod polską banderą – A. K.] zawinie do jakie-
gokolwiek portu brytyjskiego.
Zapewnienie takie stanowiło niezwykle 
istotny argument dla tworzenia regularnej 
floty powstańczej. Tym bardziej, że w koali-
cji antyrosyjskiej znalazły się jeszcze Francja 
i Turcja. Początkowo zadanie to, z braku 
odpowiednich kadr własnych, powierzono 
Francuzowi, kmdr. Andre Mangam, który nie 
spełnił pokładanych w nim nadziei. Jego na-
stępcą został przybyły z Chin do Paryża nie-
jaki Zbyszewski, były oficer floty carskiej. Na 
potrzeby nowej służby przybrał pseudonim 
Feliks Karp. Przystąpił bardzo energicznie 
do pracy: stworzył program działania floty, 
nakreślił strukturę organizacyjną, regulamin, 
wzór munduru marynarskiego. 
„Teatrem operacyjnym” miało stać się Mo-
rze Czarne, zdemilitaryzowane dla Rosjan 
po wojnie krymskiej. Za takim rozwiązaniem 
przemawiało udostępnienie polskiej bande-
rze tureckich baz morskich. Turcja bowiem li-
czyła na wzniecenie powstania antyrosyjskie-
go wśród ludów kaukaskich. W szeregach 
armii carskiej operującej w tym rejonie słu-
żyło wielu ż Polaków. Planowano wzniecenie 
buntu w ich szeregach i przejście na stronę 
polską – utworzenie w ten sposób czegoś
w rodzaju drugiego frontu na głębokim za-
pleczu Rosji.
Flota powstańcza miała mieć charakter ofi-
cjalny. Jej wyróżnikiem była bandera, której 

wygląd określał pkt. 6 umowy z angielską 
stroną rządową: Flaga statków polskich 
będzie dwukolorowa, biała i amarantowa
z herbem państwa takim, jakiego Rząd Naro-
dowy na pieczęciach swoich używa. Znak – 
ramię białe, mieczem uzbrojone, w amaran-
towym polu. Banderola biała i amarantowa. 
Drugi wyróżnik stanowił mundur noszony 
przez załogi polskich okrętów, m.in. guziki 
będą miały wyryty herb narodowy z koroną 
jagiellońską. 
Pod taka banderą na przełomie stycznia i lute-
go 1864 r. wyszedł w morze okręt „Kościusz-
ko” (eks „Princess”), jednostka o napędzie 
parowym wspomaganym napędem żaglo-
wym o wyporności 2000 BRT. Na jego pokła-
dzie docelowo mogło znajdować się od 28 
do 60 dział. „Kościuszko” posiadał zapewne 
mniejsze uzbrojenie. 12 lutego okręt w dro-
dze na Morze Czarne wszedł do hiszpańskiej 
Malagi, zapewne celem uzupełnienia zapa-
sów węgla i wody do kotłów parowych. Tam 
nastąpił dramat: władze hiszpańskie zaaresz-
towały okręt. W sprokurowaniu tej sytuacji 
niewątpliwie „maczał palce” poseł rosyjski.. 
Trwające miesiąc zabiegi dyplomatyczne 
doprowadziły do uwolnienia jednostki, ale 
nie zwrócono zarekwirowanego uzbrojenia.
W ten sposób dopełnił się los powstańczej 
Marynarki Wojennej z lat 1863-1864.
Miał miejsce jeszcze jeden „morski”, czar-
nomorski epizod. Tak wyglądał w relacji 
Zygmunta Kotiużyńskiego, przedstawicie-
la Rządu Narodowego: Zorganizowano do 
trzystu marynarzy w Mikołajewie (Nikołaje-
wie, na Krymie), którzy to mieli tworzyć flotę 
– siłę morską, dla obrony sprawy narodowej 
przeznaczono; dla nich to nabyto jakiś sta-
ry okręt, który miano naładować zbożem;
a partia ta miała wyruszyć ku brzegom Kau-
kazu, gdzie za zboże miano nawoływać 
Czerkiesów do ruchu i do dywersji (…).
W każdym razie wiele osób mieszkających 
w Odessie znajdowało się w niemałym kło-
pocie: wymagano bowiem od nich złożenia 
dla sprawy narodowej ofiary w zbożu, by je 
na stary ten okręt załadować. Marynarze zaś 
spiskowi, wyczekujący w Mikołajewie lada 
chwila wezwania do ruchu z obawy, iżby 
ich nie wykryto i nie aresztowano, chcieli co 
najspieszniej się uzbroić i zająć okręt, którym 
miał dowodzić admirał Z. A. [zapewne Zby-
szewski – A.K.], mający w tym celu przybyć 
z zagranicy.
Akcja ta nie miała większych szans powodze-
nia. Dlatego Kotiużyński rozwiązał oddział,
a okręt i nabyte już zboże rozkazał sprzedać. 
W ten sposób zakończyły się „morskie” epi-
zody powstania styczniowego. 

Andrzej Kotecki

W dzieje powstania styczniowego wpisane są również trzy morskie epizody. Warto je 
przypomnieć. Pierwszym była niefortunna „wyprawa Łopińskiego” – zaciąg ochot-
ników z Teofilem Łopińskim na czele, który zamierzał z Anglii dopłynąć do portu
w Połądze z pomocą militarną dla powstania. Na pokrycie kosztów wyprawy i zakup 
uzbrojenia Komitet Narodowy Centralny postanowił przeznaczyć połowę funduszy 
(100 tys. rubli) uzyskanych z podatku narodowego, wpłat dobrowolnych, jednora-
zowego podatku w wysokości 5% od dochodu, pobieranego od najzamożniejszych 
przedstawicieli polskich środowisk emigracyjnych. Istotnym elementem wspierają-
cym te działania była pomoc udzielana przez rosyjskie środowiska emigracyjne, sku-
pione wokół redakcji czasopisma „Kołokoł” z Hercenem na czele. Kontakty te były 
niezwykle przydatne, również w trakcie trwania samej wyprawy.

Powstanie styczniowePowstanie styczniowe
– na lądzie i na… morzu – na lądzie i na… morzu 
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Pielgrzymi modlili się w intencji poległych 
podczas służby, za swoje bezpieczeństwo 
oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. 
– Jestem głęboko przekonany, że te spotka-
nia jasnogórskie mają duże znaczenie m.in. 
dlatego że i naród bez tradycji, i służba 
państwowa, jaką jest policja, bez tradycji, 
bez ceremoniału, bez wartości duchowych, 
i tych wartości, które z sobą niesie to miej-
sce, i wiara, mają swego rodzaju trudność 
w znalezieniu tożsamości w służeniu innym, 
więc to bardzo ważne dla całego środowiska 
– powiedział nadinsp. Marek Działoszyński, 
Komendant Główny Policji.
Centralnym punktem Jasnogórskich Spotkań 
Środowiska Policyjnego była Msza św., któ-
ra rozpoczęła się o godz. 12.00 na Szczycie 
w intencji środowiska policyjnego. Euchary-
stii przewodniczył i homilię wygłosił biskup 
polowy Wojska Polskiego bp Józef Guzdek, 
delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa Po-
licji. Koncelebrowali księża kapelani – dusz-
pasterze środowisk policyjnych. Wystawiono 
poczty sztandarowe. Obecna była Kompania 
Honorowa Policji.
– Wiara domaga się konkretnego czynu
i zaangażowania po stronie dobra i sprawie-
dliwości. Chrześcijanin nawet z narażeniem 
własnego zdrowia i życia, jest zobowiązany 
do niesienia pomocy tym, którzy jej najbar-
dziej potrzebują, którzy są zagrożeni – mówił 
w homilii do policjantów bp Józef Guzdek.
– Chrystus (…) daje przykład, że na przemoc 
i niesprawiedliwe traktowanie należy reago-
wać. Kiedy podczas sądu został uderzony 
w policzek przez sługę arcykapłana zdecy-
dowanie zaprotestował mówiąc: ‘jeśli źle 
powiedziałem, udowodnij, co było złego, 

a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?’. 
Policjant jest szczególnie wezwany do takiej 
postawy i potwierdza gotowość podjęcia 
tego powołania słowami roty ślubowania: 
‘będę stał na straży praworządności, będę 
stawał w obronie prawa i człowieka, który 
jest krzywdzony, który potrzebuje pomocy 
– mówił.

– Proszę was, pozostańcie wierni swojej mi-
sji – wzywał kaznodzieja – Stawiajcie sobie 
jeszcze większe wymagania, które wynikają
z Ewangelii, wówczas będziecie się cieszyć 
pokojem serca, uznaniem, i coraz większym 
zaufaniem społeczeństwa. Niech wasze, 
niech nasze postępowanie będzie przejrzyste, 
czytelne i jednoznaczne, zawsze po stronie 

prawdy, sprawiedliwości, zawsze po stronie 
tego, który został skrzywdzony i oczekuje na 
pomocną dłoń.
W imieniu ojców i braci paulinów zebranych 
powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor 
sanktuarium. „Niech nasza Matka i Królowa 
z Jasnej Góry (…) niech będzie wam Matką 
przez całe wasze życie. Niech wspiera was 
nieustannie, by błogosławione owoce tej 
pielgrzymki radowały wasze serca i umacnia-
ły do dawania świadectwa wiary” – mówił o. 
Mieczysław Polak.
Na zakończenie Eucharystii głos zabrali: nad-
insp. Marek Działoszyński, Komendant Głów-

ny Policji oraz Grzegorz Nems, przewodni-
czący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Tradycyjnym punktem programu Jasnogór-
skich Spotkań Środowiska Policyjnego była 
modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” – 
„Chwała Zwyciężonym!” w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu. Tablica została wmurowana w ścia-
nę Kaplicy Matki Bożej podczas 1. Pielgrzymki 
Policji, 29 września 2002 r. Jest poświęcona 
pamięci ponad 12 tysięcy policjantów pomor-
dowanych na Wschodzie, zgładzonych przez 
sowieckich komunistów od 17 września 1939 
roku. Płaskorzeźbę zaprojektował i wykonał 
artysta plastyk z Warszawy Eugeniusz Kozak. 
Tablicę ufundowano ze składek policjantów, 
NSZZ Policjantów i Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939 roku”.
Tradycyjne, coroczne spotkanie rozpoczęło 
się o godz. 10.30 zbiórką na Placu Biegań-
skiego w Częstochowie, skąd nastąpił prze-
marsz pod wały klasztoru jasnogórskiego. 
Pielgrzymi złożyli kwiaty i wieńce przy po-
mniku Józefa Piłsudskiego i pod pomnikiem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w al. Henryka Sienkie-
wicza odbył się uroczysty Apel Pamięci w 73. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

BP Jasna Góra, kes

W XII Jasnogórskich spotkaniach środowisk policyjnych, które odbyły się 30 wrze-
śnia,  uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy policji, emeryci policyjni oraz rodzi-
ny policyjne, a także członkowie stowarzyszeń policyjnych, m.in. „Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939”. Obecni są przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji
z kraju oraz kierownictwo Komendy Głównej Policji – w sumie ok. 3 tys. osób.

Modlitwa policjantów Modlitwa policjantów 

XII jasnogórskie spotkania środowiska policyjnego XII jasnogórskie spotkania środowiska policyjnego 
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Przemyśl
We wspomnienie św. Mateusza, patrona funkcjonariuszy celnych, 21 września, Służ-
ba Celna obchodziła swoje święto. Tegoroczne centralne obchody Dnia Służby odby-
ły się w Przemyślu i rozpoczęły 20 września konferencją „Granica - przyszłość, współ-
praca, partnerstwo”. Dzień później, na przemyskim placu Niepodległości, odbył się 
uroczysty apel. 
Następnego dnia w Bazylice Archikatedralnej w intencji funkcjonariuszy i pracow-
ników Służby Celnej. odprawiona została Msza św., którą koncelebrowali kapelani 
Służby Celnej pod przewodnictwem bp. Adama Szala. Doniosły i uroczysty charakter 
podkreśliła także asysta i kompania honorowa Służby Celnej, a także występ archi-
diecezjalnego chóru „Magnificat”. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy skierowali się 
na plac Niepodległości - miejsce uroczystego apelu.
W tym wyjątkowym dla Służby Celnej dniu nie zabrakło licznych gości, którzy swoją 
obecnością uświetnili uroczystość. Byli to m.in. przedstawiciele rządu, korpusu dyplo-
matycznego, posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, ducho-
wieństwo a także wielu służb i instytucji na co dzień współpracujących ze Służbą Cel-
ną.
Po powitaniu i przemówieniu Jacka Kapicy, szefa Służby Celnej, wręcząne zostały od-
znaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie służbowe. Postanowieniem 
Prezydenta „Krzyżem zasługi za dzielność” odznaczony został mł. asp. celny Jacek 
Iwańczuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Wręczone zostały „Medale za ofiarność i od-
wagę”, medale „Za długoletnią służbę” oraz odznaki „Zasłużony dla Służby Celnej”. 
Po zakończeniu apelu rozpoczął się koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej z Lubli-
na. Miały miejsce pokazy i eksperymenty laboratorium celnego, prezentacje zatrzyma-
nych na granicy gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, a także pokaz 
sprzętu kontrolnego oraz umiejętności psów Służby Celnej. Na stoiskach informacyj-
nych można było również zapoznać się z wdrożonymi przez celników ułatwieniami dla 
podróżnych i przedsiębiorców. W tym wyjątkowym dla Służby Celnej dniu uczestniczyli 
także funkcjonariusze Straży Granicznej oraz słowackiej i ukraińskiej służby celnej.

ec, bz

Dęblin
Inaugurację nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie poprzedziła Msza św. odprawiona 3 października w Kościele Garni-
zonowym pw. Matki Bożej Loretańskiej w intencji kadry dydaktycznej, podchorążych 
i cywilnych studentów uczelni. Celebrowali ją kapelani dęblińskiego garnizonu.
W homilii proboszcz parafii ks. por. Marcin Czeropski podkreślił, że w murach „Szkoły 
Orląt” studenci będą nie tylko poznawać tajniki sztuki lotniczej, ale również kształto-
wać swoje człowieczeństwo, odkrywać wartość prawdy, danego słowa, wzajemnego 
zaufania, służby ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. – Obyście w czasie waszego po-
bytu tutaj nie zatracili tych pięknych wartości i tradycji chrześcijańskich, które wynie-
śliście ze swoich domów rodzinnych – powiedział kaznodzieja.
Swą obecnością uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014 zaszczycili 
m.in. posłowie Ziemi Lubelskiej, przedstawiciele kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP 
oraz ośrodków akademickich współpracujących z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Po-
wietrznych. Ordynariat Polowy WP reprezentował dziekan Sił Powietrznych ks. prał. 
płk Janusz Radzik.
W roku akademickim 2013/2014 naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie rozpoczęło 740 studentów cywilnych oraz 62 mundurowych. W sumie
w wojskowej Alma Mater kształci się 2 tysiące osób.                                              kb

Wesoła
W parafii garnizonowej pw. bł. Jana Pawła II
w Warszawie-Wesołej, z okazji wspomnienia 
św. Franciszka z Asyżu, 4 września, odbył się 
obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Przed ko-
ściołem zgromadziło się kilkadziesiąt osób wraz 
ze swoimi pupilami: psami, kotami, królikami, 
świnkami morskimi i żółwiami.
Błogosławieństwa dokonał ks. ppłk Wiesław 
Okoń, proboszcz parafii garnizonowej, który 
przypomniał, że św. Franciszek z Asyżu, nazywał 
zwierzęta naszymi „mniejszymi braćmi”. – Kie-
rując się jego postawą, nauczmy się szanować 
każde stworzenie Boże. Ten szacunek wobec 
zwierząt często uczy nas szacunku i wrażliwości 
na drugiego człowieka, a poniewieranie stwo-
rzeniami Bożymi jest urąganiem samemu Bogu, 
Stwórcy, o czym tak często się zapomina – po-
wiedział.
Podczas błogosławieństwa proboszcz zacytował 
słowa Allaina Bougraina-Dubourga. – Zwierzęta 
ofiarują nam rzadko spotykany dar – prawdzi-
wą przyjaźń.                                           x.w.o.

Warszawa
Ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny bi-
skupa polowego, przewodniczył Mszy św. w Ka-
tedrze Polowej WP odprawionej 27 września w 
74. rocznicę powołania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. W homilii podkreślił, że jego utwo-
rzenie pozostaje świadectwem siły zorganizo-
wanego narodu i znakiem niegasnącej nadziei.
Ks. płk Wątroba przypomniał historię utworze-
nia Polskiego Państwa Podziemnego. Wspom-
niał, że w nocy z 26 na 27 września 1939 r.
powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwy-
cięstwu Polski, konspiracyjna organizacja woj-
skowa mająca toczyć walkę przeciwko oku-
pantowi. 13 listopada została przekształcona
w Związek Walki Zbrojnej podlegający Rządowi 
Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W ten spo-
sób zachowano ciągłość polityczno-wojskową 
władz Rzeczypospolitej i wpływ władz pań-
stwowych na sytuację w kraju – podkreślił.
Wikariusz generalny Biskupa Polowego mówił 
również o represjach, jakie spotkały żołnierzy 
Armii Krajowej. Wielu z nich zginęło w walce, 
w więzieniach i obozach sowieckich, podkreślił, 
że prześladowania nie ustały po zakończeniu
II wojny światowej, ale trwały przez okres PRL.
Po południu, pod gmachem Sejmu, odbyły się 
uroczystości upamiętniające 74. rocznicę po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego. Pod 
znajdującym się tam pomnikiem odczytany 
został apel pamięci i złożone kwiaty. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in. Cezary Grabar-
czyk, wicemarszałek Sejmu, Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy WP, generałowie WP 
oraz weterani i kombatanci.                       kak
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