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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAŹDZIERNIKPAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAŹDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko ad-

resatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

Bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo Bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieżydzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież są wielkim skarbem całego 
narodu i nadzieją na jego dobrą przyszłość. 
Większość rodzin z wielką troską podejmuje 
trud ich wychowania. Jednakże w ostatnich 
miesiącach wielokrotnie media informowa-
ły o maltretowaniu dzieci, kaleczeniu ich, 
próbach zabójstwa dziecka przez rodziców, 
a nawet pozbawianiu ich życia. Wśród tych 
krzywd wołających o pomstę do nieba, ja-
kich doznają dzieci, jest też i pedofilia. Jest 
ona jednym z najcięższych przewinień. Ne-
gatywna ocena tej krzywdy przez Kościół 
jest jednoznaczna, podobnie jak mocne
i jednoznaczne są słowa Chrystusa: „kto 
by się stał powodem grzechu dla jednego
z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu 
byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi 
i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6). Dlate-
go też apelujemy o większą wrażliwość na 
krzywdę wyrządzaną dzieciom i młodzieży. 
Nie bądźmy obojętni na zło i nieprawość, 
jaka ich spotyka.
Problem pedofilii dotyka całe społeczeństwo. 
Dane statystyczne w tym względzie są alarmu-
jące. Każdego dnia w Polsce zapadają średnio 
dwa prawomocne wyroki z tytułu pedofilii.
W 2012 roku orzeczono ich 615, a blisko jed-
na trzecia skazanych to osoby w wieku od 17 
do 21 lat. Co drugie dziecko drogą elektro-
niczną otrzymało nieprzyzwoite zdjęcia. W In-
ternecie jest bardzo wiele stron z pornografią 

dziecięcą, a wiele dzieci jest w związku z tym 
szantażowanych i zmuszanych do dalszego 
udziału w tym procederze. Problem pedofilii 
pojawia się w szkołach, klubach sportowych, 
placówkach związanych z edukacją i wycho-
waniem, a także, co z bólem stwierdzamy
– w środowiskach kościelnych. Przepraszamy 
za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzie-
ci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by
w przyszłości takie sytuacje się nie powtó-
rzyły. Skrzywdzonym dzieciom i młodzieży 
niesiemy i będziemy nieść nadal pomoc dusz-
pasterską i terapeutyczną. Z całą mocą pod-
kreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pe-
dofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół
w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy kato-
licy. Społeczeństwo powinno przejść grun-
towną edukację w zakresie ochrony dzieci
i młodzieży. Ufamy, że taka sytuacja przynie-
sie dobre owoce w postaci większej wrażliwo-
ści wszystkich ludzi dobrej woli na  krzywdę 
dzieci, młodzieży oraz ich najbliższych.
Kierujemy nasz apel również do ludzi dobrej 
woli o solidarność i współpracę w reagowa-
niu na wszelką krzywdę i przemoc, których 
ofiarami stają się najmłodsi. Nie możemy być 
obojętni na sygnały i oznaki ich cierpienia. 
Prosimy również ludzi ze świata mediów nie 
tylko o informowanie o przemocy, ale także 
o pomoc w edukowaniu społeczeństwa na 
temat wyrządzanej dzieciom krzywdy, w tym 

wielu zagrożeń, jakie niosą najnowsze tech-
nologie komunikacyjne. Apelujemy o to, aby 
nie epatować nieustannie społeczeństwa ob-
razami ukazującymi przemoc wobec dzieci. 
Chodzi o wrażliwość odpowiedzialnych za 
media co do czasu i pory, w których najmłodsi 
stykają się z tymi przekazami, zwłaszcza w te-
lewizji, w godzinach popołudniowych i wcze-
snowieczornych. Bombardowanie w mediach 
elektronicznych tą tematyką prowadzi rów-
nież do osłabienia wrażliwości na krzywdę 
dzieci. Demoralizujące są te programy telewi-
zyjne, które wykazują charakter praktycznej 
instrukcji w zakresie zachowań pedofilskich. 
Ponadto, nagłaśnianie w mediach pedofilii 
nie może naruszać godności dzieci i ich naj-
bliższych oraz ich prawa do prywatności. Nie 
może też krzywdzić osób trzecich, rodzin, 
szkół, parafii oraz ogółu duchownych.
Przemoc wobec dzieci i ich krzywda nigdy nie 
powinny zaistnieć. Wspólnie – wspólnota ko-
ścielna, społeczeństwo, instytucje państwo-
we a także media – zróbmy wszystko, byśmy 
byli bardziej wrażliwi na cierpienie dzieci
i reagowali na najmniejsze nawet przejawy
i oznaki krzywdy, która ich dotyka.

Biskupi zgromadzeni na 363. zebraniu 
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 października 2013 r.

Medal GLORIA ARTIS dla ks. płk. Roberta MokrzyckiegoMedal GLORIA ARTIS dla ks. płk. Roberta Mokrzyckiego
10 października 2013 r. na Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń nadanych przez Pre-
zydenta RP i medali Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej. Podczas uroczystości srebrnym 
medalem Zasłużony Kulturze „GLORIA AR-
TIS” został uhonorowany ks. płk Robert 
Mokrzycki, proboszcz Katedry Polowej WP 
i dyrektor Caritas Wojskowej, „za aktywne 
wspieranie szkolnictwa artystycznego, dzia-
łania na rzecz edukacji kulturalnej i ochrony 
polskiego dziedzictwa narodowego”. Me-
dal w imieniu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wręczyła Monika Smoleń, 
podsekretarz stanu w MKiDN.
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
nadawany jest przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego osobie lub instytucji 
wyróżniającej się w dziedzinie twórczości 

artystycznej, działalności kulturalnej lub 
ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. 
Medal nadawany jest w oparciu o ustawę
z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kultural-
nej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

***
Ksiądz Robert Mokrzycki urodził się 22 wrze-
śnia 1967 r. w Lipnicy, pochodzi z parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Cmolasie. W 1987 r.
rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1993 
r. w katedrze rzeszowskiej z rąk biskupa rze-
szowskiego Kazimierza Górnego. W dusz-
pasterstwie wojskowym pracuje od 1996 r. 
Pełnił posługę kapelana m.in. w Kompanii 
Reprezentacyjnej WP, Pułku Ochrony i WSI. 

Od roku 1999 r. jest dyrektorem Caritas Or-
dynariatu Polowego WP.
Jest jednym z inicjatorów powstania i człon-
kiem rady programowej Muzeum Ordyna-
riatu Polowego, funkcjonującego w pod-
ziemiach katedry polowej, której został 
proboszczem w 2004 r. Jest też współredak-
torem wielu opracowań poświęconych dusz-
pasterstwu wojskowemu i wydawnictw mu-
zycznych o tematyce patriotyczno-religijnej. 
Organizator licznych akcji humanitarnych
w kraju i za granicą (Irak, Afganistan, Czad, 
Liban, Bośnia, Kosowo). 
Został wyróżniony m.in. wpisem do Księ-
gi Honorowej MON, Wojskowym Krzyżem 
Zasługi, złotą odznaką Opiekuna Miejsc 
Pamięci, medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej oraz Krzyżem Maltańskim.
Ks. płk. Robertowi Mokrzyckiemu serdecz-
nie gratulujemy!                           Redakcja

Numer zamknięto 25 października 2013 r.

Stanowisko Konferencji  Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i  młodzieży
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na (to druga sprawa) , że „tak” Maryi wypo-
wiedziane Bogu wstrząsnęło Jej skromnym ży-
ciem w Nazarecie”. W tym kontekście stawia 
pytanie: „czy jestem chrześcijaninem «oka-
zyjnie», czy też zawsze? Zwraca uwagę, że: 
„Kultura tymczasowości, relatywizmu wkrada 
się także w przeżywanie wiary. Bóg żąda od 
nas, abyśmy byli Jemu wierni, każdego dnia, 
w działaniach codziennych… I trzeci motyw: 
Bóg jest naszą siłą. Trzeba „umieć podzięko-
wać, uwielbiać Pana, za wszystko, co dla nas 
uczynił”. Homilię tego świątecznego dnia Oj-
ciec święty kończył słowami: „Przyzywajmy 
wstawiennictwa Maryi, aby nam pomogła 
dać się zaskoczyć Bogu bez opierania się, być 
Jemu wiernymi każdego dnia, uwielbiać Go
i dziękować Mu, bo On jest naszą siłą”.
Przed figurą Matki Bożej z Fatimy papież 
Franciszek wypowiedział słowa zawierzenia: 
„Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo 
za Twoją macierzyńską obecność dołączamy 
nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazy-
wają Ciebie błogosławioną. Świętujemy w To-
bie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie prze-
staje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, 
nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby 
ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt za-
wierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj
z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twe-
go wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny
w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic
z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze 
spojrzenie i byśmy zyskali pocieszającą ser-
deczność Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach: Bło-
gosław i umacniaj każde pragnienie dobra; 
ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj 
nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie 
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości i szczególnego 
upodobania dla maluczkich i ubogich, dla 
wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników 
i serc zagubionych: wszystkich otocz Twoją 
ochroną i wszystkich przekaż Twojemu umi-
łowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezuso-
wi. Amen”.
Z placu św. Piotra figura Maryi z Fatimy została 
przewieziona do sanktuarium Madonny Bożej 
Miłości. Stamtąd – za pośrednictwem łączno-
ści satelitarnej – wierni w dziesięciu maryjnych 
sanktuariach w Europie, Ameryce Północnej
i Południowej, Afryce, Azji, adorowali Eucha-
rystię i rozważali tajemnice Różańca Świętego. 
Do modlitewnego czuwania Ojciec Święty za-
prosił też Sanktuarium Jasnogórskie. 
Otwieramy nasze serca na to papieskie zawie-
rzenie Maryi. Za Ojcem Świętym powtarzamy: 
„Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwych-
wstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wie-
rzy, nie jest nigdy sam” (Ojciec Święty Franci-
szek, encyklika Lumen fidei). 

 Jędrzej Łukawy

II poświęcił świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi: „O Serce Niepoka-
lane! Pomóż nam przezwyciężyć 
grozę zła, które tak łatwo zako-
rzenia się w sercach współcze-
snych ludzi – zła, które w swych 
niewymiernych skutkach ciąży 
już nad naszą współczesnością
i zdaje się zamykać drogi ku przy-
szłości!” – to słowa zaczerpnię-
te z tamtego aktu poświęcenia. 
Warto przypomnieć, że 8 wrze-
śnia 1946 r. na Jasnej Górze 
kard. August Hlond, Prymas 
Polski, dokonał aktu zawierzenia 
narodu polskiego Niepokalane-
mu Sercu Maryi. „Panią i Kró-
lowa naszą” prosił: „Narodowi 
polskiemu uproś stałość w wie-
rze, świętość życia, zrozumienie 
posłannictw. Złącz go w zgodzie 
i bratniej miłości. Daj tej polskiej 
ziemi, przesiąkniętej krwią i łza-
mi, spokojny i chwalebny byt w 
prawdzie, sprawiedliwości i wol-
ności. Rzeczypospolitej Polskiej 
bądź Królową i Panią, natchnie-
niem i Patronką”. 

Akt zawierzenia świata Matce Bożej Fatim-
skiej przez Ojca Świętego Franciszka poprze-
dziło duchowe czuwanie w Bazylice Matki Bo-
żej Większej. Do sanktuarium przybyła figura 
Matki Bożej z Fatimy; następnego dnia była 
świadkiem podniosłej uroczystości na placu 
św. Piotra z udziałem ponad stu tysięcy piel-
grzymów z całego świata – czcicieli Maryi. 
W homilii Ojciec Święty stwierdził, że tego 
dnia „stajemy w obliczu jednego z cudów 
Pana: Maryi! Stworzenia pokornego i słabe-
go, tak jak my, wybranej by stała się Matką 
Boga, Matką swego Stworzyciela”. Patrząc 
na Maryję, Ojciec Święty rozważył trzy spra-
wy. Pierwsza z nich, to prawda, że Bóg nas 
zaskakuje: „Ukazuje się właśnie w ubóstwie,
w słabości, w pokorze i daje nam swoją miłość, 
która nas zbawia, uzdrawia i daje nam siłę. 
Żąda jedynie, abyśmy poszli za Jego słowem i 
Jemu zaufali” (…) Jest czymś zdumiewającym 
zobaczyć, że Bóg, aby stać się człowiekiem, 
wybrał właśnie ją, prostą dziewczynę z Naza-
retu, która nie żyła w pałacach ludzi władzy 
i bogactwa, która nie dokonała jakiś niezwy-
kłych czynów, ale która otwarta jest na Boga, 
potrafi Jemu zaufać, nawet jeśli nie wszystko 
pojmuje (…). Ojciec Święty stwierdził: „Bóg 
nas zawsze zaskakuje, łamie nasze schematy, 
sprawia upadek naszych planów i mówi: za-
ufaj mi, nie lękaj się, daj się zadziwić, wyjdź 
poza siebie i pójdź za Mną! Papież przypomi-

W trakcie objawień w Fatimie
(13 V – 13 X 1917) Maryja trój-
ce portugalskich dzieci: Francisz-
kowi, Hiacyncie i Łucji dos San-
tos objawiła przesłanie nadziei: 
„Moje Niepokalane Serce zwy-
cięży”. Tłem dla tych słów było 
– ukazane dzieciom – „morze 
ognia”, czeluści piekielnych, ob-
razy wojny, cierpienia, zapowiedź 
nieszczęść, jakie dotkną skażoną 
grzechem ludzkość, prześlado-
wań Kościoła i Ojca Świętego. 
Maryja objawiła trójce dzieci, że 
aby tym nieszczęściom zapobiec 
należy poświecić świat i Rosję Jej 
Niepokalanemu Sercu. Bowiem 
dobra, pokoju, sprawiedliwości 
nie przyniosą światu ludzie. Może 
to zostać osiągnięte za przyczy-
ną Nielokalanego Serca Maryi 
– szerzenia Jego nabożeństwa, 
zwrócenia się ku Niemu, przyjmo-
wania Komunii św. wynagradza-
jącej w pierwsze soboty każdego 
miesiąca. Powtórzmy jeszcze raz: 
Moje Niepokalane Serce zwycięży. 
Takie jest najgłębsze przesłanie, 
jakie Matka Boża głosi światu z Fatimy. Co 
oznaczają te słowa pytał w 2000 r. kardynał 
Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary, przyszły papież. I tak to wy-
jaśniał: „Serce otwarte na Boga i oczyszczone 
przez kontemplację Boga jest silniejsze niż 
karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. Fiat wy-
powiedziane przez Maryję, to słowo Jej serca, 
zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ Ona 
wydała na ten świat Zbawiciela – ponieważ 
dzięki Jej «tak» Bóg mógł się stać człowiekiem 
w naszym świecie i pozostaje nim na zawsze. 
Szatan ma moc nad tym światem, widzimy to 
i nieustannie tego doświadczamy; ma moc, 
bo nasza wolność pozwala się wciąż odwo-
dzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma 
ludzkie serce i dzięki temu skierował wolność 
człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do 
czynienia zła nie ma już ostatniego słowa. Od 
tamtej pory nabiera mocy słowo: «Na świe-
cie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat» (J 16, 33). Orędzie z Fatimy 
wzywa nas, byśmy zaufali tej obietnicy”.
Już kilkakrotnie – ufając tej obietnicy – następ-
cy św. Piotra zawierzali świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Po raz pierwszy uczynił to Ojciec 
Święty Pius XII w 1942 r. w czasie strasznej, 
wyniszczającej wojny; akt zawierzenia powtó-
rzył dziesięć lat później. Trzykrotnie (Fatima, 
13 maja 1982, Watykan, 16 października 
1983, Watykan, 25 marca 1984) bł. Jan Paweł 

„Chroń nasze życie w Twoich ramionach”„Chroń nasze życie w Twoich ramionach”
Ojciec Święty Benedykt XVI ogłaszając rozpoczęcie Roku Wiary zapowiedział, że jeden 
z jego dni będzie w sposób nadzwyczajny poświęcony Maryi. Jego następca, Ojciec 
Święty Franciszek, za Dzień Maryjny obrał 13 października, wspomnienie ostatniego 
objawiania Matki Bożej w Fatimie. Tego dnia na placu Świętego Piotra dokonał zawie-
rzenia światu Matce Bożej Fatimskiej – Jej Niepokalanemu Sercu.

Akt zawierzenia świata Matce Bożej FatimskiejAkt zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej

Figura Matki Bożej Figura Matki Bożej 
FatimskiejFatimskiej
w Bazylice Matki w Bazylice Matki 
Bożej Różańcowej Bożej Różańcowej 
w Fatimiew Fatimie
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AS, KS: Za kilka tygodni zakończy się
w Kościele Rok Wiary. Czy nie ma Ksiądz 
wrażenia, że dla wielu mógł stać się on 
po prostu kolejną, mniej znaczącą wa-
tykańską inicjatywą, na którą pozostali 
obojętni? Czym w rzeczywistości było 
to wydarzenie? 
Ks. Michał Olszewski SCJ: Patrząc z ze-
wnątrz na Rok Wiary, możemy stwierdzić, że 
Ojciec Święty, prezes tej wielkiej instytucji, za 
jaką uchodzi Kościół, ogłosił taki czas, więc 
trzeba powywieszać w kościołach baner-
ki wydrukowane na kiepskim papierze czy 
ustawić styropian z przyczepionymi do nie-
go literkami. I właściwie na tym można za-
kończyć to doświadczenie. Tymczasem Rok 
Wiary jest przede wszystkim wielkim wyda-
rzeniem duchowym. 

Co to znaczy?
Ojciec Święty, który jest następcą św. Piotra, 
czyli została mu dana przez Jezusa ducho-
wa władza tu na ziemi, ogłaszając Rok Wia-
ry, uruchomił jakąś potęgę łaski działającej 
na ludzkie serca, żeby one mogły bardziej
wierzyć.

Skąd ksiądz to wie?
Zrozumiałem to bardzo mocno, gdy w czasie 
egzorcyzmu nad jednym człowiekiem zaczą-
łem modlić się takimi słowami: „Panie Jezu, 
przyzywam nad tą zniewoloną osobą owoce 
Roku Wiary, który został ogłoszony w Ko-
ściele”. A wtedy demony zaczęły wrzeszczeć 
i wyzywać Ojca Świętego. Czyli już samo 
otwarcie Roku Wiary daje nam jakby w pa-
kiecie potężną moc Ducha Świętego – moc, 
której nie widzimy naszymi oczami, ale która 
jest realna we wspólnocie Kościoła.

Wspomina Ksiądz o egzorcyzmie, czym 
on jest i kto go potrzebuje?
Egzorcyzm jest posługą miłości wobec tych, 
którzy doświadczają cierpienia ze strony 
złego ducha. Od strony liturgicznej, jest to 
sakramntalium, które sprawuje biskup lub 
kapłan, któremu biskup deleguje swoją wła-
dzę pisemnie lub ustnie, na stałe bądź do 
określonego przypadku. Celem jest uwol-
nienie osoby od złej obecności lub napaści 
diabelskiej.

Jaka jest rola egzorcystów w Kościele, 
czy są to tylko dyżurni lekarze wzywani 
do „nagłych przypadków”?

Egzorcysta nie działa jak Izba Przyjęć. Pro-
wadząc osobę przez proces uwalniania, 
troszczy się on także o jej normalny, ducho-
wy, a nawet ludzki rozwój. Rzadko kiedy 
jednorazowy egzorcyzm załatwia sprawę. 
Często proces uwalniania trwa wiele mie-
sięcy a nawet lat.

Jakie zagrożenia duchowe spotyka 
Ksiądz najczęściej w swej posłudze 
egzorcysty? Czy wpływ na nie mają 
wszelkiego rodzaju amulety, talizma-
ny, muzyka Beatlesów, piórniki z Hello 
Kitty, czy andrzejkowe lanie wosku?
Największym zagrożeniem jest życie chrześci-
janina bez łaski uświęcającej, czyli w grzechu 
ciężkim. Kiedyś to było nie do pomyślenia, by 
chrześcijanie chodzili po ulicach z grzechami 
ciężkimi. My natomiast bardzo już do tego 
przywykliśmy... Dzisiaj potrzeba powrotu do 
owej cechy pierwszych chrześcijan, którzy 
starali się żyć w łasce tak na co dzień. Gdy 
żyjemy w grzechu, automatycznie wystawia-
my się na niebezpieczeństwo zła. 

Nie ma ksiądz wrażenia, że wielu lu-
dziom Rok Wiary jakoś umknął?
Tak, wiele osób nie przywiązuje do tego 
wagi, natomiast musimy robić wszystko, 
żeby ten czas nie upłynął wraz z usunięciem 
dekoracji w kościołach.

Co konkretnie można jeszcze zrobić?
Choćby zacząć medytować Credo. Ważne 
jest zrobienie kroku naprzód – posłuchanie 
jakiejś konferencji, kazania, udział w rekolek-
cjach. 

Ksiądz przemedytował Credo i wydał 
niedawno trzy płyty ze swoimi kon-
ferencjami pod takim tytułem. Myśli 
Ksiądz, że wyznanie wiary jest atrakcyj-
nym „materiałem” dla potencjalnego 
słuchacza?
Wbrew pozorom ludzie naprawdę poszuku-
ją dzisiaj tego, co duchowe, chociaż wydaje 
się, że tak nie jest. Jednak kiedy obserwuje-
my życie ludzi w szerszej perspektywie, to 
widzimy, że zaraz po odejściu od wiary czy 
Kościoła zaczyna się poszukiwanie jakichś in-
nych form duchowych – innego Kościoła czy 
religii, niektórzy kierują się w stronę okul-
tyzmu czy pseudoduchowości. Serce czło-
wieka generalnie nie potrafi żyć w pustce
i człowiek nigdy nie wyzbędzie się ducho-

wych potrzeb, bo jest tak skonstruowany, że 
ma ciało, umysł, ale ma także duszę.

A co będzie, jeśli ktoś przespał Rok 
Wiary?
W logice Bożej nie ma możliwości przespa-
nia czegoś, bo Bóg nie żyje w czasie. To tylko 
my jesteśmy w te ramy wstawieni. W doku-
mencie ogłaszającym Rok Wiary „Porta fidei” 
Ojciec Święty na samym początku mówi, że 
„podwoje wiary są zawsze dla nas otwarte”. 
Czyli jeśli nawet ktoś przespał pierwsze mie-
siące, to nie ma się czym martwić, bo po-
dwoje wiary są otwarte ZAWSZE i będą także 
dzień, tydzień, dziesięć lat po zakończeniu 
Roku Wiary. W każdym momencie naszego 
życia możemy otworzyć serce na Boga, usły-
szeć Jego słowo i powiedzieć Mu „tak”.
Przypomina mi się tu mój przyjaciel, Argen-
tyńczyk, który w wieku czterdziestu paru lat 
został księdzem. Wcześniej był szefem mafii 
narkotykowej. Odpowiadał za prostytucję
w swoim mieście i pewnej nocy kontrolował 
ulice sprawdzając, czy kobiety są na swoich 
miejscach. Przechodził obok kościoła, w któ-
rym odbywało się charyzmatyczne spotkanie. 
I nagle został powalony przed drzwiami tego 
kościoła, nawet nie wszedł do środka. Płakał 
tam do rana, a dziesięć lat później odprawił 
swoją pierwszą Mszę św. To jest dla mnie do-
wód na to, że podwoje wiary są dla nas za-
wsze otwarte. Trzeba tylko powiedzieć: tak, 
Boże, masz miejsce w moim życiu. 

Łatwo księdzu powiedzieć…
Niedawno rozmawiałem z jednym człowie-
kiem, który też mi to zarzucił: „Łatwo ci 
powiedzieć: spotkaj Boga”. Ale ja nie znam 
osoby, której Bóg by się nie objawił, jeśli do 
Niego wołała. Prędzej czy później dochodzi 
do takiego spotkania.

Trudno dziś wierzyć w Boga?
W czasie spotkania na Tor Vergata w 2000 r.
Jan Paweł II – miał w tym niesamowitą od-
wagę – zadał to samo pytanie obecnym tam 
młodych. I odpowiedział: tak, trudno, ale 
z pomocą łaski to jest możliwe. Właśnie – 
wierzyć w Boga nie da się bez Boga. Więc
z jednej strony bardzo trudno wierzyć w tym 
kontekście, w którym żyjemy, w tej kulturze, 
która nas otacza. A z drugiej strony, jak po-
patrzymy trzydzieści, czterdzieści czy sto lat 
wstecz, to nie wiem, czy wtedy były aż tak 
widoczne znaki ewangeliczne, których dziś 

ROK WIARYROK WIARY
– COŚ WIĘCEJ NIŻ BANERKI– COŚ WIĘCEJ NIŻ BANERKI

Ks. Michał Olszewski SCJ: W Europie nie ma wiary, bo nie ma spotkania
z Jezusem. Dzisiaj Europa nie tyle nie wierzy, co bardzo się boi Pana Boga.
O kończącym się w Kościele Roku Wiary z ks. Michałem Olszewskim rozma-
wiają Anna Sosnowska i Krzysztof Stępkowski.
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jesteśmy świadkami – uzdrowienia, uwolnie-
nia, wielkie nawrócenia. Wygląda na to, że 
Bóg teraz bardzo intensywnie działa, więc 
może Pan Jezus jest już blisko, może zbliża 
się koniec tego świata? 

A jak oceniłby Ksiądz duchową kondy-
cję Europy, po której Ksiądz sporo jeź-
dzi?
W Europie nie ma wiary, bo nie ma spotkania 
z Jezusem. Dzisiaj Europa nie tyle nie wierzy, 
co bardzo się boi Pana Boga. To niesamowi-
te, ale ja w Europie spotkałem ludzi zamknię-
tych na Boga nie dlatego, że są przekonani, 
że On nie istnieje, tylko ze strachu przed tym, 

Ks. Michał Olszewski SCJ jest egzorcy-
stą diecezji kieleckiej, ewangelizatorem, 
redaktorem naczelnym portalu Profeto.
pl i autorem książek. Pracował z osoba-
mi bezdomnymi i kobietami ulicy. Re-
gularnie odprawia Msze św. z modlitwą
o uzdrowienie. Jak sam mówi, widział już 
wszystkie cuda opisane w Ewangelii, poza 
wskrzeszeniem.
„Credo. Tom 1, Tom 2 i Tom 3”, ks. Mi-
chał Olszewski SCJ. Wydawnictwo MO-
REcords, 2013. Płytę z imprimatur Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie można kupić
na stronie http://www.wiecejinspiracji.pl/
morecords/74-credo.html i w księgarniach 
katolickich w całym kraju.

co będzie, kiedy wpuszczą Go w to swoje ży-
cie uporządkowane na sposób europejski. 
Ludzie się boją, że Bóg wywróci im ten świat 
do góry nogami. A to nie jest prawda, bo nikt 
im nie zabierze komfortu życia, nie pozamy-
ka lotnisk. W Belgii spotkałem muzułmanów, 
którzy jeżdżą luksusowymi mercedesami czy 
latają biznesowo helikopterami, a cały czas 
trzymają w ręce „narzędzia” do modlitwy. 
Wierząc w Jezusa, możemy być tylko lepsi – 
ksiądz może być lepszym księdzem, mama 
lepszą mamą, ślusarz lepszym ślusarzem. Tak 
samo Europa – mogłaby być lepsza, gdyby 
znowu znalazłoby się w niej miejsce dla Je-
zusa.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że niewinnie 
wyglądający tatuaż nawiązujący do symbo-
liki satanistycznej może obudzić fascynację 
złem przed czym ostrzegają egzorcyści. 
Oczywiście wiele osób wzruszy w tym miej-
scu ramionami, ale czy faktycznie przestrogi 
egzorcystów mamy zbywać lekceważącym 
prychnięciem? Nawet jeśli nie wierzymy
w zło, ono nie przestanie istnieć. Może-
my odwołać się także to zwykłego poczu-
cia smaku. Czy świadomi jesteśmy choćby 
tego, że symbol tzw. pacyfki zwany jest 
także złamanym krzyżem Nerona i związa-
ny jest z propagowaniem zwycięstwa nad 
chrześcijaństwem? Czy rewolucja kulturo-
wa lat 60 i 70 ubiegłego wieku nie nabiera
w tym paradoksalnie nowej symboliki? War-
to znać pierwotne znaczenie symboli nie 
tylko z powodu ewentualnych zagrożeń, ale 
również dlatego, że wiedza ta wzbogaca 
nasze postrzeganie świata.
Poniżej prezentujemy szereg symboli i zna-
ków, które chętnie wykorzystywane są w kul-
turze, sprzedawane w formie amuletów czy 
tatuaży narażają wielu nieświadomych na 
działanie sił, na które nikt przy zdrowych 
zmysłach nie chciałby się otwierać.

Ankh
Jest to starożytny symbol 
należącego do egipskiego 
panteonu boga Ra, ado-
rowanego m.in. podczas 
wyuzdanych orgii. Postać 
boga Ra ściśle związana 
jest z pradawnym kultem 
płodności. Jego znak, zwa-
ny także „krzyżem życia”, 
wiąże ze sobą symbol kobiety (górna część)
i mężczyzny (dolna). Często spotykany jest 

na hieroglifach egipskich, interpretowany 
wtedy jako symbol życia.

Krzyż Nerona (tzw. pacyfka) 
Złamana poprzeczna bel-
ka odwróconego krzy-
ża, wpisanego w okrąg, 
uznawana jest jako sym-
bol upadku chrześcijań-
stwa. Emblemat ten po-
wstał najprawdopodob-
niej w czasach prześladowań chrześcijaństwa, 
być może za cesarza rzymskiego Nerona
(I w n. e.). W drugiej połowie XX w. symbol 
ten upowszechnili aktywiści epoki „dzieci 
kwiatów” i utożsamili z ideą pokoju. 

Krzyż Południa (odwrócony)
Symbol, który wyśmiewa 
i odrzuca krzyż Chrystusa. 
Pochodzenie tego krzyża jest 
prawdopodobnie związane 
z pogaństwem. Jednakże 
sataniści zapożyczyli go w 
XVIII wieku od Hellfire-Club, 
otoczonego aurą tajemni-

czości stowarzyszenia angielskich hedonistów 
z wyższych sfer, oddających się pijaństwu, 
bluźnierczym dyskusjom, wyśmiewaniu religii 
i rozpuście. Klub został zamknięty z rozkazu 
króla Jerzego I zaledwie w rok po inauguracji. 
Symbol ten często noszony jest przez sata-
nistów. Można go ujrzeć również na szyjach 
niektórych muzyków rockowych (np. Madon-
na, Mick Jagger) oraz na okładkach płyt wielu 
zespołów heavymetalowych.

Gwiazda pięcioramienna (pentagram) 
Gwiazda taka z okręgiem wokół niej lub bez 
niego jest ważnym symbolem w większości 

Często traktujemy je jako nic nie znaczące, zwykłe elementy graficzne, spotykane 
w życiu codziennym na plecakach, kurtkach, wydawnictwach muzycznych, cza-
sem jako elementy wystroju architektonicznego. Wiele osób przekazuje je swym 
bliskim w prezencie „na szczęście”, życząc im wszystkiego najlepszego. A właśnie 
obdarowując naszych bliskich efektownym krzyżem, czy gwiaździstą naszywką na 
plecak, powinniśmy mieć świadomość tego co dajemy, dlatego, że wiele z daw-
nych symboli niesie w swoim znaczeniu więcej niż na pozór moglibyśmy się spo-
dziewać. Dawne symbole i znaki mają to do siebie, że z biegiem lat zapomina się 
o ich pierwotnym znaczeniu. 

Symbole (nie)szczęściaSymbole (nie)szczęścia
różnych form magii 
– szczególnie białej. 
Mówiąc ogólnie, jej 
szczyt przedstawia du-
cha, a pozostałe cztery 
ramiona symbolizują: 
wiatr, ogień, ziemię 
i wodę. Niekiedy w gwiazdę wpisana jest 
głowa kozła, wtedy symbol nazywa się ba-
fomet. W satanizmie jest on znakiem szata-
na oraz szatańskiej rozkoszy. Obydwa górne 
ramiona gwiazdy symbolizują dualizm we 
wszechświecie: dobro i zło. Ramię szczytowe, 
zwrócone w dół, wskazuje na piekło i oznacza 
naturę satanizmu jako zaprzeczenie, opozy-
cję; bowiem  odwrotności  są dominującym 
elementem tego kultu w przeciwieństwie do 
chrześcijaństwa, odwołującej się do dążenia 
ku niebu. Okrąg stanowi zaporę i ochronę 
przed innymi złymi mocami. Sam okrąg jest 
fundamentalnym znakiem dla satanizmu
i czarnoksięstwa, i oznacza wieczność i siłę. 
Zarówno pentagram, jak i bafomet (odwró-
cona pięcioramienna gwiazda) są symbolami 
upadku Lucyfera, opisanego w Księdze Izaj-
sza (14,12) i mogą symbolizować gwiazdę
w Apokalipsie (9,1). 

Swastyka (złamany krzyż)
Symbol mający po-
chodzenie starożytne. 
Występował w Indiach 
i u Celtów – jako znak 
słońca i ognia. Później 
przedstawiał cztery wia-
try, cztery pory roku
i cztery punkty na kompasie. W obecnych 
czasach ramiona tego krzyża zostały przesu-
nięte w przeciwnym kierunku, niż to pokaza-
no. Swastyka zamieszczona tutaj przedstawia 
elementy lub siły zwracające się przeciwko 
naturze i harmonii. Takiego symbolu używają 
grupy neonazistowskie i okultystyczne.

Krzysztof Stępkowski

Korzystałem z tekstu „Magiczne symbole, 
czy znasz ich znaczenie?”, autorstwa Mał-
gorzaty Więckowskiej z portalu Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny.
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- Dziś stajemy na cmentarzu wojennym pod 
Lenino, gdzie spoczywają żołnierze 1 Dywi-
zji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, polegli 
w walce z niemieckim okupantem. Prosimy 
Boga o miłosierdzie i nagrodę życia wiecz-
nego dla nich i ich towarzyszy broni, którzy 
polegli na szlaku bojowym wiodącym spod 
Lenino do Berlina. Wspominamy tysiące pol-
skich żołnierzy, którzy krwią znaczyli drogę 
do wolnej Polski. Pokonując strach i obawę
o własne zdrowie i życie chcieli zatknąć biało-
-czerwony sztandar na gruzach Berlina – mó-
wił w homilii bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że armia 
polska powstająca w ZSRR składała się z Pola-
ków, którzy po 17 września 1939 roku zostali 
wywiezieni w różne miejsca, w głąb Związku 
Radzieckiego. Przypomniał, że to właśnie z tej 
rzeszy tułaczy, na mocy układu Sikorski-Maj-
ski utworzona została armia gen. Władysława 
Andersa, ewakuowana na Bliski Wschód. – Byli 
jednak i tacy, którzy nie zdążyli. Oni dostrzegli 
szansę na wyjście z obozów pracy, białych kre-
matoriów północy, Kołymy, kopalń Workuty
i z lasów syberyjskiej tajgi przez wcielenie do 
dywizji polskiej formowanej w Sielcach nad 
Oką. Chcieli wracać do kresowych miast, mia-
steczek i wiosek. W ich żyłach płynęła polska 
krew, a serca pałały takim samym pragnieniem 
wyzwolenia Ojczyzny jak tych, którzy zdążyli 
do armii Andersa – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że wielu żołnierzy 
wracających ze Związku Radzieckiego śladem 
kościuszkowskim, swe najgłębsze motywacje 
do poświęcenia i walki o wolność czerpało
z wiary. – W muzeum ordynariatu polowe-
go, które mieści się w podziemiach katedry 
polowej w Warszawie, znajduje się wiele

eksponatów świadczą-
cych o tym, że żołnie-
rzom polskiej armii na 
szlaku spod Lenino to-
warzyszyli księża kape-
lani – powiedział.
Biskup polowy zauwa-
żył, że wszystkim polskim żołnierzom wal-
czącym na wielu frontach świata należą się 
„słowa uznania i wdzięczność za to, że nie 
pozostali obojętni wobec zła”.
– Stojąc tu, na cmentarzu wojennym znajdują-
cym się w Lenino, gorąco dziękujmy dobremu 
Bogu za wszystkich polskich żołnierzy, którzy 
zmagali się o wolną Polskę. Jednocześnie pro-
śmy o pokój i zgodę między narodami. Oby 
ludzie stali się wrażliwi i uczynni na wzór do-
brego Samarytanina, a zbójcy już nigdy nie na-
padali na nasze wioski i miasta – podkreślił.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani ordynariatu polowego: ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej oraz 
ks. Janusz Bąk, kapelan kombatantów. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in. Waldemar 
Strzałkowski z kancelarii Prezydenta RP, Jan 
Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Waler Ma-
łaszka, wicegubernator obwodu mohylew-
skiego oraz Leszek Szerepka, ambasador RP 
na Białorusi. Obecni byli także przedstawiciele 
polskiego wojska: gen. dyw. Anatol Wojtan, 
zastępca Szefa Sztabu Generalnego oraz gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizo-
nu Warszawa. Na cmentarz pod Lenino przy-
byli bp Mirosław Wola, naczelny ewangelicki 
kapelan wojskowy oraz ks. Michał Dudicz, 
kanclerz prawosławnego ordynariatu woj-
skowego. W uroczystościach uczestniczyła 

Modlitwa za poległych w krwawym bojuModlitwa za poległych w krwawym boju
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dwustuosobowa grupa kombatantów, którzy 
do Lenino przyjechali specjalnym pociągiem
z Warszawy. Rano brali udział w ceremonii 
posadzenia siedemdziesięciu drzew pamięci.
Po Mszy św. rozpoczął się apel pamięci
z udziałem przedstawicieli miejscowych 
władz. – Przybyliśmy tu, by po siedemdziesię-
ciu latach od słynnej bitwy pod Lenino oddać 
cześć żołnierzom, którzy szli ku wolnej Polsce 
i tu oddali życie dla Ojczyzny. Wspominamy 
tych, którzy walczyli w 1. Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Kościuszki – bohatera walk
o niepodległość Rzeczypospolitej. Jakże trud-
ne zadanie stanęło przed polskimi żołnierza-
mi siedemdziesiąt lat temu. Nie oni byli od 
analizowania rozkazów, które były, jakie były. 
Nie oni byli od myślenia, którędy wiedzie naj-
krótsza droga do wolnej Polski. Stoczyli krwa-
wy bój właśnie po to, by ta część świata, ta 
część Europy była wolna od niemieckiego, hi-
tlerowskiego najeźdźcy – powiedział podczas 
uroczystości minister Ciechanowski.
Eugeniusz Skrzypek, uczestnik walk sprzed 
siedemdziesięciu lat, podkreślał, że dzisiaj 
dokonuje się w naszym kraju ważenia, które 
wojsko było lepsze. – Jest to przykre, dlatego 
że nie ma między nimi różnicy. Wszyscy wal-
czyli o to, aby dojść do swojego kraju, wy-
zwolić go i odbudować. Gdy dziś się mówi, 
że jedni są dobrzy, a drudzy źli, jestem znie-
smaczony – powiedział.
Bitwa pod Lenino rozegrała się w dniach 
12-13 października 1943 r. nieopodal wsi 
Lenino, na wschodniej Białorusi. Została sto-
czona pomiędzy radziecką 33 Armią frontu 
zachodniego wraz z walczącą w jej składzie 
polską 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki (1DP) a wojskami niemieckimi. Była 
to pierwsza operacja bojowa sformowanej
w czerwcu 1943 r. w Sielcach nad Oką 1DP. 
Jej dowódcą został płk. Zygmunt Berling, 
zwerbowany przez NKWD w obozie w Staro-
bielsku, dzięki czemu uniknął losu innych pol-
skich oficerów zamordowanych w Katyniu.
W czasach PRL stworzono mit o bitwie pod 
Lenino. Dowodzono m.in., że krew polska 
tam przelana pozwoliła nam „odzyskać za-
ufanie” sowietów – po ewakuacji armii gen. 
Władysława Andersa. W rzeczywistości bi-

70 rocznica bitwy pod Lenino70 rocznica bitwy pod Lenino

Na polskim cmentarzu wojennym w Lenino na Białorusi odby-
ły się w sobotę 12 października uroczystości upamiętniające
70. rocznicę pamiętnej bitwy. Uroczystą Mszę św. w intencji 
poległych, zmarłych i żyjących uczestników bitwy odprawił Bi-
skup Polowy WP Józef Guzdek. W bitwie pod Lenino poległo lub 
zaginęło ponad tysiąc polskich żołnierzy, a prawie dwa tysiące 
odniosło ciężkie rany. To jedna z najkrwawszych bitew w jakich 
walczyli Polacy podczas II wojny światowej. Po Mszy św. odczy-
tany został apel poległych.
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twa pod Lenino była rzezią nieprzygotowa-
nych do walki polskich zesłańców, którzy nie 
mieli szansy trafić do Armii Andersa, bo ce-
lowo nie zostali zwolnieni z łagrów, a chcieli 
powrotu do Ojczyzny. Polska dywizja przeła-
mała obronę nieprzyjaciela, ale nie w pełni 
wykonała swoje zadanie. Związała i wykrwa-
wiła znaczne siły przeciwnika, sama jednak 
poniosła ogromne straty.
Podczas bitwy pod Lenino Niemcy stracili bli-
sko 1,4 tys. żołnierzy, a ponad 320 dostało 
się do niewoli. Straty 1 Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki to 510 zabitych, 1776 
rannych, 652 zaginionych (w większości do-
stali się do niewoli). Straty te stanowiły oko-
ło 20 proc. stanu dywizji, choć szacunki nie 
są do końca jasne.
Dzień 12 października, rocznica rozpoczęcia 
bitwy, był po wojnie obchodzony jako Świę-
to Ludowego Wojska Polskiego.              Kes

Na odwrocie pożółkłego obrazka, z którym 
Pan Generał nie rozstawał się od 30 sierpnia 
1939 r., widnieje napisana ołówkiem data
5 X 1944. To dzień, kiedy ciężko ranny „Gryf” 
opuścił Warszawę i dostał się do niewoli je-
nieckiej. Najpierw do obozu w Lamsdorf,
a potem do Murnau.
Zastanawiające… To dzień śmierci św. siostry 
Faustyny Kowalskiej, Apostołki Miłosierdzia 
Bożego, czyli jej narodzin dla nieba.
Stan rannego w twarz młodego powstańca 
był tak beznadziejny, że kapelan wojskowy, 
który udzielał mu ostatniego namaszczenia 
w szpitalu polowym Bonifratrów, usłyszał od 
lekarza, że nie ma szans na przeżycie.
Mały pożółkły obrazek Jezusa Miłosierne-
go z napisem: „Jezu, ufam Tobie” wisi dziś
w mieszkaniu Pana generała Janusza Bro-
chwicz Lewińskiego jako najcenniejsza re-
likwia po Mamie, Jadwidze. Obok dużego 
formatu obrazu Jezusa Miłosiernego, poda-
rowanego przez żołnierzy „GROMU” w cza-
sie Mszy św. w kościele na Żytniej. Do tego 
klasztoru skierowała swoje pierwsze kroki 
przyszła święta siostra Faustyna.

A lato było piękne w Wołkowysku…
Młody podchorąży Janusz, „rocznik papie-
ski” – 1920, miał jeszcze 10 dni urlopu, gdy 
przyszedł rozkaz z Grodna. Spędzał ten czas 

w majątku ziemskim swojej babki i matki 
koło Wołkowyska, na dzisiejszej Białorusi,
a w II Rzeczypospolitej – na terenie woje-
wództwa białostockiego.
– To był rozkaz natychmiastowego powrotu 
do mojej jednostki, 76. Pułku Piechoty im. 
Ludwika Narbutta w Grodnie.
Na pożegnanie mama Jadwiga uściskała 
swojego jedynaka i dała mu niebieski obra-
zek Jezusa Miłosiernego.
– Ten obrazek będzie cię chronił, on jest po-
święcony, powiedziała, noś go ze sobą.
– Matka, osoba bardzo religijna, święta, 
otrzymała go – opowiada Janusz Brochwicz
Lewiński, od proboszcza z Wołkowysku, któ-
ry powiedział jej, że ten obrazek ma wielką 
moc… Nosiłem go zawsze przy sobie, w mun-
durze lub w portfelu razem z legitymacją woj-
skową.
– Można przypuszczać, pisze siostra M. El-
żbieta Siepak, ZMBM, że ten obrazek ów 
proboszcz z Wołkowysku otrzymał od ks. Mi-
chała Sopoćki, który znał to miasteczko, bo 
w 1920 roku był tu jako kapelan wojskowy. 
Także modlitwa drukowana na rewersie (mo-
dlitwa do Chrystusa Króla) – pisze dalej sio-
stra Siepak, wskazywałaby na ks. Sopoćkę, 
któremu idea Chrystusa Króla była szczegól-
nie bliska. – Wydaje się, że tylko ks. Sopoć-
ko mógł przed II wojną światową owemu 

proboszczowi powiedzieć, jakie znaczenie 
ma obrazek Jezusa Miłosiernego, podkreśla 
przełożona Faustynek.
Lewińscy pieczętujący się herbem Brochwicz 
to ród, którego tradycje rycerskie sięgają 
czasów Bolesława Krzywoustego. To wtedy 
za zasługi wojenne Lwa Brochwicza zostali 
uhonorowani nadaniami ziemskimi przez 
księcia Bolesława. – Do dziś na Śląsku i na 
Pomorzu żyją potomkowie rodu, opowiada 
Pan generał. 
Wybór powołania żołnierskiego i podchorą-
żówki w Grodnie nie był więc w życiu Janusza 
Brochwicz Lewińskiego przypadkiem. – Moi 
krewni byli wysokiej rangi wojskowymi. Je-
den, Bolesław Brochwicz, legionista, był sze-
fem sztabu u Andersa, a w rządzie londyńskim 
– ministrem obrony, a drugi stryj, Zbigniew 
Brochwicz Lewiński, był szefem Departamen-
tu Kawalerii w Warszawie, walczył w 1920 r., 
był dowódcą 19. Pułku Ułanów. Obaj walczyli 
pod Monte Cassino.
Pani Jadwiga Brochwicz Lewińska widziała
w czasie wojny polsko-bolszewickiej, do 
czego zdolni są ludzie okaleczeni przez tę 
zbrodniczą, bezbożną ideologię. Duchowień-
stwo, ziemianie, wojsko, inteligencja – zostali
w pierwszej kolejności mianowani na „wro-
gów ludu”, przeznaczonych do likwidacji. Po 
17 września 1939 r., kto więc mógł, uciekał ze 
swoich rodowych siedzib, by uniknąć depor-
tacji, a potem „dołów śmierci”. Pani Jadwiga 
oddała swego jedynaka na służbę Ojczyźnie, 
ale zapewniła mu na tyłach „logistykę ducho-
wą”. Cały czas polecała go w modlitwie Panu 
Jezusowi i jego Matce, by chronili go „od zła 
wszelkiego”. Matka i syn ostatni raz widzieli 
się przed Powstaniem Warszawskim.

„Burżuj, kapitalista” –  rozstrzelać
– Zameldowałem się u dowódcy kompanii 
wsparcia, w której dowodziłem działkami 

Siedzę przy szpitalnym łóżku Pana Generała i słucham opowieści o życiu, które 
nie było ani „bajką, ani snem”. To żołnierski los naznaczony niezwykłą odwagą
i kompetencją, doświadczeniem cierpienia… i wielką siłą modlitwy wstawienniczej 
matki – Jadwigi. Generał brygady Janusz Brochwicz Lewiński – skazany przez So-
wietów na śmierć we wrześniu 1939 r., bohater Powstania Warszawskiego, przy-
dzielony przez szefa Kedywu AK płk. „Nila” (późniejszego generała Emila Fieldorfa) 
do Batalionu „Parasol”, po wojnie oficer 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
gen. Sosabowskiego w Szkocji, oficer wywiadu brytyjskiego. Przez 58. lat na przy-
musowej emigracji, do Polski wrócił w 2002 r. Człowiek, który z rotmistrzem Pilec-
kim rozmawiał w Murnau, a przez rok był podkomendnym „Zapory” – Hieronima 
Dekutowskiego. – On trafił na „Łączkę”, ja uniknąłem śmierci wiele razy…

Gen.bryg. Janusz Brochwicz Lewiński („Gryf”) czyli żołnierski los pod ochroną Miłosierdzia BożegoGen.bryg. Janusz Brochwicz Lewiński („Gryf”) czyli żołnierski los pod ochroną Miłosierdzia Bożego

Z błogosławieństwem matkiZ błogosławieństwem matki
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przeciwpancernymi, opowiada dalej gen. 
bryg. Brochwicz Lewiński. 
W początkach września 1939 r. operowali na 
granicy Prus Wschodnich. Narastał niepokój, 
nasilały się alarmy nocne. Korpus Ochro-
ny Pogranicza potrzebował wsparcia, więc 
przerzucono ich do Słonimia i Baranowicz.
– Dowiedzieliśmy się, że bolszewicy bez wy-
powiedzenia wojny wkroczyli na teren Rze-
czypospolitej. Sytuacja była tym trudniejsza 
i niejasna, że dowódcy brygad nie wydali 
rozkazu: bij bolszewika. Nie było też jedno-
znacznego komunikatu, że jesteśmy właśnie 
w stanie wojny z Rosją sowiecką – opisuje 
realia wrześniowe ówczesny młody oficer.
Mimo okrążenia, w którym znalazł się odział 
Janusza Brochwicz Lewińskiego, udało im się 
zniszczyć parę czołgów sowieckich i samo-
chodów pancernych. Wraz z innymi żołnie-
rzami trafił do obozu okolonego drutem kol-
czastym, gdzie przebywało kilkuset żołnierzy 
różnych formacji i stopni. Enkawudziści roz-
poczęli selekcję…
– Chciałem udawać szeregowego żołnierza, 
by ocalić życie, więc odprułem naszywki. Nie 
udało się; ich pomocnik, polski Żyd, poznał, 
że jestem podchorążym: – To „praporszczyk”, 
powiedział. To oznaczało wyrok.
– Postawili mnie pod sąd polowy. Lejtnant 
NKWD orzekł, że jestem „burżujem, kapitali-
stą” – to wystarczyło, żeby skazać na śmierć. 
Starszych dziesięciu oficerów rozstrzelali z 
naganów od razu. Nas pięciu wzięli osobno, 
na bok…
Czym może być nieprzespana noc w piwnicy 
w oczekiwaniu na śmierć dla dwudziestolat-
ka?...
– To była potworna noc, wyobrażałem sobie, 
jak mi wykręcają ręce do tyłu i wyprowadza-
ją…
Co się wydarzyło tej koszmarnej nocy, że eg-
zekucję odwołano, Pan generał nie wie do 
dziś.
– Następnego dnia wsadzili nas jeńców do 
dwóch wagonów towarowych, podczepio-
nych do pociągu osobowego. Pamiętam, 
jak mijaliśmy graniczną stację (granica Polski 
sprzed 1939 r.) – Niegorołoje. Już wiedzia-

łem, że wiozą nas w głąb 
Rosji.
Naradzili się. Saper, który był w 
tej piątce jeńców, powiedział, 
że przed nimi wybór: uciecz-
ka albo śmierć. Pociąg stawał 
na stacjach, by zaczerpnąć 
wody do lokomotywy. Słyszeli 
ten charakterystyczny dźwięk 
pompowania wody. Wyjęli z 
podłogi kilka desek. Podczas 
kolejnego nocnego postoju 
uciekli. Osobno; każdy w in-
nym kierunku.
– Miałem przy sobie busolę, 
byłem dobry z terenoznaw-
stwa, a przy tym nieźle wy-
sportowany. Dziennie szedłem 
około 20 do 30 kilometrów. 
Tak doszedłem do Bugu.
Przeprawa przez rzekę wpław 
była przy tak wysokiej wodzie 
niemożliwa. Uciekinier wypa-
trywał łódki. Nad wodą poja-

wił się młody rybak w… wojskowych butach 
i swetrze.
– Pomyślałem sobie, że to nasz chłopak. Da-
łem sygnał. Podszedł do mnie. Umówiliśmy 
się, że przewiezie mnie łódką w nocy. Było 
niebezpiecznie, bo po obu stronach rzeki były 
posterunki: niemieckiej żandarmerii wojsko-
wej albo NKWD. Około. 2 w nocy przyniósł 
mi cos do jedzenia i poinstruował, gdzie mam 
wyjść po drugiej stronie rzeki i w jaką stronę 
iść na Warszawę.
Przesiedziałem godzinę w krzakach, ruszy-
łem w drogę, a po 15. kilometrach trafiłem 
na małą stacyjkę.
I znów modlitwa mojej mamy i ten obrazek 
Jezusa Miłosiernego mnie prowadził… Stał 
tam skład z niemieckim transportem drew-
na. Ukryłem się między deskami. Pociąg je-
chał w stronę Warszawy.

Tragarz, kierownik składu węgla
– żołnierz AK

W Warszawie miał wojskowe kontakty, tu 
byli kuzyni.
– Początkowo ukrywałem się w małym miesz-
kanku u człowieka, który zawiadomił ukry-
wających się znajomych oficerów. W ZWZ 
zostałem zaprzysiężony w czerwcu 1940 
roku pod pseudonimem konspiracyjnym 
„Gryf”. Znajomi załatwili mi początkowo 
pracę tragarza w „Społem” i fałszywe doku-
menty, kenkartę. Po trzech miesiącach ZWZ 
znalazł mi pracę w „Społem” w Lublinie.
Awansował na magazyniera, a potem został 
kierownikiem… w niemieckim biurze dużego 
składu węgla. Firma zajmowała się spławia-
niem do portu w Puławach barek z węglem 
ze Śląska. To stwarzało możliwości przekazy-
wania wywiadowczych informacji polskiemu 
podziemiu.
Pracowitością, taktem, świetną znajomością 
niemieckiego zyskiwał zaufanie Niemców
i …rozszerzał swoje możliwości swobodne-
go poruszania się między granicą III Rzeszy
a Generalną Gubernią.
Rodzice, Stanisław, profesor UJ, i mama 
Jadwiga nauczycielka, przywiązywali dużą 
wagę do nauki języków swojego syna. Ta 

znajomość języków – niemieckiego, francu-
skiego, angielskiego, okazała się kapitałem, 
który procentował wielokrotnie w życiu Pana 
generała; ratował życie i zapewnił powodze-
nie wielu operacji wojskowych. 
W tygodniu pracował dla Niemców. – Prze-
łożony Niemiec cenił mnie za pracowitość
i dyspozycyjność. W soboty i niedziele szkolił 
swoich podkomendnych w lesie.
– Moim zadaniem było przygotowanie gru-
py w sile plutonu, około 30 ludzi, których 
szkoliłem w małych grupach po pięć, sześć 
osób. Miałem tam młodego żołnierza, który 
w 1942 roku został schwytany przez gesta-
po w łapance w Puławach. Zawieziono go 
do zamku w Lublinie. Tam torturowano i wy-
ciągnięto z niego informacje. To była kata-
strofa. Znał m.in. mój adres i wiedział, gdzie 
pracuję. Zostałem powiadomiony przez nasz 
wywiad, który dokładnie wiedział, co on ze-
znał. Współpracowało z nami paru oficerów 
granatowej policji, którzy mieli znajomo-
ści w niemieckiej policji kryminalnej (Kripo)
i w gestapo. W ten sposób dotarła do mnie 
informacja, żebym uciekał. 
To wtedy działał w oddziałach leśnych na Lu-
belszczyźnie, m.in. pod komendą „Zapory” 
– Hieronima Dekutowskiego (ekshumowany 
jako jedna z ofiar stalinowskich oprawców 
na powązkowskiej „Łączce”).
W 1944 roku przyjechał na inspekcję oddzia-
łów Kedywu Okręgu Lubelskiego generał 
(wówczas jeszcze pułkownik) Fieldorf (za-
mordowany przez komunistów), który zade-
cydował o przeniesieniu go do Warszawy, do 
grupy szturmowej „Parasola”.

5. szturmów
na Pałacyk Michlera

Tego pałacyku na Woli już nie ma. Pozostał 
w powstańczej piosence, na starych rycinach 
i we wspomnieniach trzech żyjących jeszcze 
obrońców „pałacyku Michla” – gen. Brochwicz
Lewińskiego, łączniczki „Grażki” i „Brzozy”. 
Podobnie jak młynów parowych, których wła-
ścicielem był Karol Michler. Ale jest pamiątko-
wy kamień, przy którym każdego 5 sierpnia 
się gromadzą, bo to dla nich miejsce święte. 
– Obrona tego miejsca to dla mnie takie po-
wstańcze „polskie Termopile”, wyznaje gene-
rał. Chociaż wielu próbowało zdyskredytować 
nasz militarny sukces. Nie mieliśmy szczęścia 
do public relation, uśmiecha się generał… 
1 sierpnia 1944 r. 1 kompania Batalionu „Pa-
rasol” w sile ok. 25 osób zameldowała się na 
zbiórce na Elektoralnej. Dostali rozkaz dołą-
czenia do reszty batalionu na Żytniej i Mły-
narskiej. 
– 3 sierpnia byłem na patrolu rozpoznawczym 
i znalazłem budynek, który mógł posłużyć za 
fortecę i zasadzkę dla Niemców. To był pała-
cyk Michlera (ten sam, z powstańczej piosenki 
„Pałacyk Michla, Żytnia, Wola”). Zameldowa-
łem dowódcy o moim planie. Z grupą sztur-
mową zająłem pozycje na Wolskiej 40/42.
– W przedzień pierwszego szturmu, 4 sierp-
nia wieczorem, w salonie na górze, zrobili-
śmy sobie „wieczorynkę”. Były łączniczki, 
sanitariuszki, moja grupa szturmowa i do-
wódca kompanii „Rafał”. Trochę wina zdo-
bytego na Niemcach. Podchorąży „Ziutek” 
Szczepański, mój dobry kolega, usiadł przy 

Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński przed portretem Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński przed portretem 
swojego dowódcy Hieronima Dekutowskiego „Zapory” swojego dowódcy Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 
ekshumowanego ostatnio na powązkowskiej „Łączce”ekshumowanego ostatnio na powązkowskiej „Łączce”
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pianinie Bernstein i napisał słowa oraz melo-
dię piosenki „Pałacyk Michla”.
W otwartym starciu z brygadą SS Dirlewan-
gera, zaprawionego w bojach na froncie 
wschodnim, nie mieli szans. Te oddziały zło-
żone z kryminalistów, którym dano szansę 
ucieczki przed szubienicą, były zajadłe w wal-
ce na śmierć i życie.
– 5 sierpnia rano czujka zameldowała, że
w naszym kierunku w szyku zbliża się duża 
formacja. Niemcy nie spodziewali się tam 
naszej obecności, ponieważ w dzień nikt nie 
poruszał się w obrębie posesji.
Zadziałał efekt zasadzki. Wybili sporo Niem-
ców. Aby sanitariusze mogli zabrać swoich 
rannych, Niemcy zrobili zasłonę dymną. W su-
mie odparli cztery szturmy. Dopiero w trak-
cie piątego, gdy na dziedziniec wjechał 
czołg, dowództwo „Parasola” wydało rozkaz 
odwrotu.
– Niemcy byli wściekli. Wzięli odwet na lud-
ności cywilnej Woli. Do dalszej walki na Woli 
rzucili doborową dywizję pancerną Herman 
Goering. Świetnie wyszkoleni komandosi, 
dobra łączność radiowa.
Janusz Brochwicz Lewiński doświadczył
8 sierpnia 1944 r. dramatycznej prawdziwo-
ści twierdzenia, że człowiek strzela, a Pan 
Bóg kule nosi. Obrazek Jezusa Miłosiernego, 
omodlony przez mamę, po raz kolejny oka-
zał swoją ochronną moc ufności.
– Dostałem pluton żołnierzy z rozkazem wyku-
rzenia Niemców z cmentarza ewangelickiego 
na Woli. Ich snajperzy, w kamuflażowych mun-
durach mieli zasadę: jeden strzał, jeden Polak. 
Celowali precyzyjnie: w krtań, w serce, między 
oczy. Najcenniejszymi ofiarami byli oczywiście 
dowódcy. Poprowadziłem z dziesięcioma chło-
pakami atak. Gdy wydawałem rozkaz: skokami 
naprzód, trafił mnie snajper. Tylko jakieś mini-
malne poruszenie głowy sprawiło, że kula wy-
szła bokiem, a nie z tyłu głowy, tak jak strze-
lec zaplanował. Leżałem we krwi obok grobu
i wówczas przeżyłem śmierć kliniczną. Opu-
ściłem w jakiejś duchowej formie swoje ciało
i znalazłem się w jakiejś strefie, gdzie było zie-
lono, wszechogarniający błękit i spokój…
Obudził się dopiero w szpitalu polowym św. 
Jana Bożego na Bonifraterskiej. Tam oczyścili 
mu wielką jak spodek ranę w twarzy i zaszyli. 
Tylko tyle mogli zrobić. I znów decyzja jego 

dowódcy, por. Leopolda „Rafała” (zginął 
przy Pałacu Krasińskich), o ewakuowaniu 
rannego na Freta, podjęta w samą porę, 
uratowała mu życie. Już niebawem do szpi-
tala weszli Niemcy – nie oszczędzili nikogo; 
wymordowali rannych, sanitariuszki, lekarzy, 
księży, dzieci…
Kolejne bombardownie i ewakuacja do na-
stępnego szpitala. Nieśli go na noszach ka-
nałami z placu Krasińskich. To był heroiczny 
wyczyn sanitariuszki i niosących rannego 
żołnierzy. Przejście przez piekło.
– Ciągnęli mnie na lince, smród, szczury, 
wąskie przejścia, krzyki ludzi, którzy nie wy-
trzymywali psychicznie. Gdy mnie wyciągnęli 
na powierzchnię po dwudziestu paru godzi-
nach, byłem półprzytomny, a moi wybawcy 
wycieńczeni…
Nastał moment kapitulacji powstańczej War-
szawy i pójścia do niewoli. 
– Jeden major zapytał mnie, czy chcę iść do 
niewoli z chorymi czy zdrowymi. Chciałem ze 
zdrowymi, choć ledwo powłóczyłem nogami.
Stacja Pruszków, a tam pociąg w kierunku 
obozów jenieckich w Lamsdorf (Łambinowi-
ce) i Murnau.
– Mój stan zaczął się pogarszać; wdała się 
gangrena kości szczękowych. I tu kolejny raz 
doświadczyłem, że jestem pod najlepsza opie-
ką Opatrzności. Gdy 27 kwietnia Amerykanie 
wyzwolili obóz w Murnau, jakiś pułkownik, 
Polak z pochodzenia, sprawił, że dostałem 
zieloną kartę z krzyżykiem. Transport lotniczy 
do szpitala specjalistycznego do Francji. Tam 
niestety nie było chirurgii szczękowej, bo ame-
rykański szpital został właśnie ewakuowany. 
Zapytali mnie, gdzie chcę lecieć: do Ameryki 
czy do Anglii. Chciałem do Anglii. Tam spę-
dziłem noc na lotnisku w domku pilotów. 
Później przyjął mnie, powiadomiony, generał 
Tadeusz Komorowski „Bór”. Zajął się mną jak 
ojciec. Okazało się, że życie zawdzięcza mo-
jemu stryjowi, Zbigniewowi Brochwicz Lewiń-
skiemu, który był jego dowódcą w 1920 roku.
Operację transplantacji kości z biodra do twa-
rzy przeprowadzili mu chirurdzy w Szkocji.

 Najlepszy Ratownik
Św. Siostra Faustyna i bł. ks. Michał Sopoć-
ko zanieśli światu zanurzonemu w grzechu, 
targanemu niepokojami, najlepsze orędzie

o Bożym Miłosierdziu. Jest tak niezgłębione, 
tak nieograniczone jak nieograniczony ludz-
ką logika może być tylko sam Bóg – najlepszy 
Ratownik.
Pan generał Janusz Brochwicz Lewiński, po-
wierzony Jego opiece przez kochajacą i swię-
tą matkę, przeżył tyle niebezpieczeństw, któ-
re człowiek człowiekowi może zgotować, że 
dziś może świadczyć i wysławiać Boże Miło-
sierdzie…
Po wyjściu ze szpitala w Szkocji w 1945 r. roz-
począł kolejny etap swojego życia – doświad-
czył losu Polaka tułacza, emigranta. Do Polski 
mógł wrócić dopiero po 58. latach w 2002 r.
Jako oficer wywiadu brytyjskiego wielokrot-
nie wychodził z opresji, w których jego życie 
było zagrożone. Jak w Hajfie, w czasie wojny 
izraelsko-palestyńskiej.
– Znałem mentalność żydowską, spełniałem 
zadania „wąchacza” – sędziwego Pana ge-
nerała, obdarzonego fenomenalną pamięcią, 
nie opuszcza poczucie humoru mimo tylu 
traumatycznych przejść – Wiedziałem, że w ki-
bucach szkoleni są terroryści.
Gdy Żydzi powiesili 11. brytyjskich żołnierzy 
znaleźli się z kolega podczas patrolu w za-
sadzce. Dwóch przeciw dziesięciu. Udało się 
i tym razem.
Było jeszcze cudowne ocalenie z wypadku 
w Niemczech, gdy najechała nań 10. tono-
wa ciężarówka. Cało wyszedł również, gdy 
wracał nocą z przesłuchiwania podejrzanych. 
Jego łazik został ostrzelany…
Ale i po powrocie do ojczyzny nie był bez-
pieczny. Czyżby jego wywiadowczą wiedzą, 
ktoś czuł się zagrożony? To pytanie tyleż na-
iwne, co retoryczne. Dwukrotnie zostały pod-
jęte próby jego otrucia.

*** 
Żołnierze „Gromu” przyjmują Pana Generała 
u siebie z wielką czcią. A on sobie ich szacu-
nek bardzo ceni. Odważni cenią odważnych. 
Ksiądz ppłk Andrzej Jakubiak, były kapelan 
„Gromu”, pochyla się przy łóżku Pana Gene-
rała z wielką atencją.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
PS. Prezydent Lech Kaczyński 3 maja 2008 
roku awansował Janusza Brochwicz Lewiń-
skiego na stopień generała brygady.

Tym większym wydarzeniem powinna stać 
się monumentalna publikacja prof. Tomasza 

Sikorskiego i Marcina Kuleszy „Niezłomni
w epoce fałszywych proroków”. 

Na spotkaniu w Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej, gdzie prezentowana była książka 
o środowisku „Tygodnika Warszawskiego” 
obecni byli m.in: bp Wojciech Polak, prof. Jan 
Żaryn, prof. Tomasz Sikorski, Marcin Kulesza, 
wydawca Tadeusz Majcherek. Wśród go-
ści obecne były osoby związane z ideowym 
dziedzictwem tego pisma, którego zaledwie 
trzyletnia historia jest tragiczną historią wier-
ności inteligencji katolickiej społecznej nauce 
Kościoła. Tym, co zdecydowanie wyróżniało 

W zapiskach uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego jest wzmianka o śmierci ks. pra-
łata Zygmunta Kaczyńskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Warszawskiego” 
(1930-1939 dyrektora Katolickiej Agencji Prasowej). Kapłana zamordowanego przez 
ubeków, którzy na sowiecką modłę ciało zbezcześcili nawet po śmierci. Zastraszona 
rodzina, miała milczeć i pochować po cichu, nocą zwłoki… z głową owiniętą w ga-
zetę. Kim była ta męczeńska postać – Ksiądz Zygmunt Kaczyński, że do dziś nawet 
inteligencja katolicka, niewiele o nim wie? Dlaczego tyle lat trwa cisza wokół śro-
dowiska „Niezłomnych w epoce fałszywych proroków”?

O powołaniu inteligencji katolickiejO powołaniu inteligencji katolickiej

Misja „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948)Misja „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948)
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„Tygodnik Warszawski”, była bezkompromi-
sowa krytyka marksizmu i głoszenie budowy 
„katolickiego wzorca cywilizacyjnego”. „Ty-
godnik Warszawski” nie miał publicystycz-
nych złudzeń, że dryfowanie między socja-
lizmem a chrześcijaństwem może przynieść 
dobre owoce.
Świetny wykład przybliżający, jak niepowta-
rzalnym fenomenem kulturowym, intelektu-
alnym i religijnym było środowisko „Tygo-
dnika Warszawskiego” przedstawił prof. Jan 
Żaryn.
Po 1945 r. działały w Polsce trzy periodyki 
związane z nauczaniem Kościoła katolickie-
go: „Tygodnik Warszawski”, „Tygodnik Po-
wszechny” oraz „Dziś i Jutro”. – Jednak tylko 
wobec „Tygodnika Warszawskiego” słowo 
„niezłomny” jest słowem adekwatnym, pod-
kreślał prof. Żaryn. Pozostałe pisma w mniej-
szym lub większym stopniu stały się pismami 
koncesjonowanymi przez władze komuni-
styczne przechodząc na pozycje minimali-
styczne, podkreślił prof. Żaryn.
Z „Tygodnikiem Warszawskim” współpraco-
wały osoby związane z obozem narodowym, 
z chadeckim Stronnictwem Pracy i konspira-
cyjną organizacją katolicką Unia. W piśmie 
publikowali wybitni intelektualiści, m.in.: 
Władysław Konopczyński, Artur Górski, Fe-
liks Koneczny, Stefan Kisielewski, Kazimierz 
Studentowicz, Maria Winowska, ks. Stefan 
Wyszyński…
Już data dzienna ukazania się pierwszego 
numeru „Tygodnika Warszawskiego” mówi 
wszystko o ideowym pułapie pisma – 11 li-
stopada 1945 r. (Święto Niepodległości w II 
RP, zniesione przez komunistów). Mimo po-
stanowień Jałty, które wepchnęły Polskę w 
strefę wpływów ZSRR, twórców tygodnika 
łączyło przekonanie, że nie wszystko straco-
ne, że nawet wbrew logice trzeba spróbować 
być suwerennym i podjąć przed wyborami 
(dziś wiemy, że sfałszowanymi przez komu-
nistów) trud wolnego myślenia i działania.
Ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, który
w rządzie londyńskim był ministrem wyznań 
i oświecenia publicznego, wraca do Polski, 
by wspierać działalność polityczną Stanisła-
wa Mikołajczyka. Ksiądz Kaczyński był zwo-
lennikiem sojuszu PSL z chrześcijańską de-
mokracją. W tradycji chadeckiej naturalnym 
zapleczem byli robotnicy. To oczywiście nie 
mogło się podobać nowej władzy. Chrześci-
jańska demokracja ze swoją tradycją, pamię-
cią historyczną, opierająca się na społecznej 
nauce Kościoła, została zakwalifikowana 
przez komunistów jako groźna konkurencja 
polityczna. Partia komunistyczna bowiem 
uzurpowała sobie prawo do monopolu na 
reprezentowanie proletariatu czyli klasy ro-
botniczej, i to zindoktrynowanej przeciw 
Kościołowi katolickiemu. Środowisko „Tygo-
dnika Warszawskiego” jako forma ideowej 
formacji, związanej z Kościołem, znalazło 
się więc w sytuacji nieuchronnej konfrontacji
z komunistami. – Męczeńska śmierć księdza 
Zygmunta Kaczyńskiego to była zemsta ko-
munistów, którzy uzurpowali sobie rząd dusz 
w dziedzinie wychowania społeczeństwa, 
oczywiście bez Boga, w duchu marksistow-
skim. Komuniści pokazali zresztą na przykła-
dzie Stronnictwa Pracy Karola Popiela, jakie 

metody niszczenia każdej formy organizacji 
chrześcijańskiej mają w zanadrzu. Natych-
miast wytwarzali organizację „bliźniaczą” 
ze swoimi ludźmi, a konkurentów ekstermi-
nowali w brutalny sposób, albo blokowali 
organizację związaną w autentyczny sposób 
z Kościołem i marginalizowali jej wpływ na 
życie publiczne. Mając do dyspozycji nie-
mal cały aparat propagandowy, niszczyli 
oszczerstwami organizacje chrześcijańskie, 
np. Stronnictwo Pracy przedstawiali jako 
„sojuszników Gestapo”.
Prof. Jan Żaryn podkreślił, że niepowtarzal-
nym fenomenem środowiska „Tygodnika 
Warszawskiego” było to, że stał się on forum 
debaty dwóch poważnych nurtów ideowych 
– Narodowej Demokracji i Chrześcijańskiej 
Demokracji. (endecji i chadecji). – Tutaj była 
szansa na „piękny dialog” tych dwóch nur-
tów, powiedział. Niestety ten dialog był 
spóźniony o co najmniej kilkadziesiąt lat, 
dodał. W II RP zmarnowano te szanse przez 
budowanie muru z inwektyw i wzajemne ob-
rzucanie się oskarżeniami o „faszyzowanie” 
czy przynależność do masonerii, zauważył 
Żaryn.
Przypomniał postać niedawno zmarłego 
prof. Wiesława Chrzanowskiego, który był 
związany w tym czasie ze środowiskiem 
Młodzieży Wszechpolskiej, i według niego 
uosabiał w swojej politycznej biografii te 
dwa nurty.
Pomiędzy istniejącymi wówczas pismami ka-
tolickimi rozwijała się współpraca, ich auto-
rzy gościli wzajemnie na łamach. Wśród nich 
był m.in. Stefan Kisielewski z „Tygodnika Po-
wszechnego”.
Jeden z autorów książki „Niezłomni w cza-
sach fałszywych proroków”, prof. Tomasz 
Sikorski przedstawił m.in. genezę prezento-
wanej publikacji. – Od 2008 r. przymierza-
łem się do napisania biografii prof. Wiesła-
wa Chrzanowskiego, z którego „salonem na 
Solcu” byłem związany ideowo. Spotkanie
z doktorantem Marcinem Kuleszą zainspi-
rowało obu autorów do wypełnienia „białej 
plamy” o znaczącym dziedzictwie ideowym 
„Tygodnika Warszawskiego”.
Prof. Sikorski podkreślał, że w zamyśle obu 
autorów książka jest próbą ukazania portre-
tu tego środowiska oraz ówczesnych dyle-
matów inteligencji katolickiej.
– To środowisko tragiczne; większość osób 
z nim związanych, choć przeżyła kazamaty 
ubeckie, już nigdy nie miała szans na pełno-
prawny powrót do debaty publicznej.
Gdy zaczęła się nagonka prasowa komuni-
stów, której celem było zniszczenie dobrego 
imienia tego środowiska, propagandziści 
używali stygmatyzujących określeń w rodza-
ju – „naziści”, „faszyści”, „gestapowcy”.
Wydawca, Tadeusz Majcherek z Wydawnic-
twa von Borowiecky, wyraził wielką dumę, 
że mógł wydać tę książkę i osobistą przy-
jemność intelektualną z obcowania z tek-
stami autorów, które do dziś nic nie straciły 
ze swojej aktualności, a nawet okazały się 
prorocze. Potwierdził też diagnozę, zawartą
w książce prof. Ryszarda Legutki „Esej o du-
szy polskiej”, że po 1945 r., z powodu wy-
mordowania przedstawicieli elit intelektual-
nych, środowiska opiniotwórcze przesunęły 

się zdecydowanie na lewo i nigdy już nie po-
wróciły do centrum. – W tych tekstach widać 
olbrzymią przewagę intelektualną autorów 
„Tygodnika Warszawskiego” nad ich komu-
nistycznymi adwersarzami. Gdy nie wystar-
czyła siła argumentów, pojawił się argument 
siły, podsumował Majcherek.
Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę, że obec-
ny kryzys, kłopoty z tożsamością, spójnością 
duchową obecnej inteligencji katolickiej, 
spowodowane są m.in. „amputacją” (wy-
mordowaniem) sporej części tego środowi-
ska. – „Środowisko „Tygodnika Warszaw-
skiego” pomagało odczytywać powołanie 
inteligencji katolickiej, mówił m.in. prof. Jan 
Żaryn. Polska wyglądałaby dziś inaczej, gdy-
by nadal byli obecni w debacie publicznej, 
konkludował.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał ks. pra-
łat Józef Maj, związany przyjaźniami ideowy-
mi z wieloma osobami z tego środowiska. 
Ksiądz Maj zauważył, że największą zasługą 
tej formacji była obrona porządku seman-
tycznego.
– Oni wiedzieli, że system komunistyczny, 
oparty na etatyzmie, nie przetrwa, ale naj-
groźniejszą formą jego przetrwania jest 
zrewolucjonizowanie siatki pojęciowej, pod-
stawianie czyli fałszowanie znaczeń w polu 
wartości. Rewolucja komunistyczna trwa
w kulturze (np. ideologia gender). Przenik-
nięcie do siatki pojęciowej chrześcijaństwa 
znaczeń mu przeciwnych spowodowało 
ogromną dewastację i dezorientację ducho-
wą, widoczną we współczesnej kulturze. 
Postępująca sekularyzacja środowisk kościel-
nych jest m.in. wynikiem przyjęcia tej zrewo-
lucjonizowanej siatki pojęciowej, podkreślił 
ks. Maj.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński Ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński 
– redaktor naczelny „Tygodnika – redaktor naczelny „Tygodnika 
Warszawskiego”, w l. 1930-39 dyrektor Warszawskiego”, w l. 1930-39 dyrektor 
Katolickiej Agencji PrasowejKatolickiej Agencji Prasowej
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 5 lutego 1902 r.
w Kijowie jako syn Julia-
na i Michaliny z d. Łojko. 
Uczęszczał do miejscowe-
go Gimnazjum Humani-

stycznego. W 1918 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Łucku, a w 1919 r.,w obliczu 
zagrożenia bolszewickiego, do WP. Wysłany 
do Francji po odbiór zakupionej broni został 
tam, jako niepełnoletni, zwolniony z wojska, 
rozpoczął studia na uniwersytecie w Tuluzie. 
W 1921 r. powrócił do kraju, podjął studia 
w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, po 
roku przeniósł się Seminarium Duchownego 
w Łucku. Zapadł na gruźlicę, leczył się w Za-
kopanem. 24 października 1924 r. w Krako-
wie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bisku-
pa krakowskiego Adama Sapiehy. W 1925 r. 
został nauczycielem w gimnazjum w Zakopa-
nem, a w 1932 r. jego dyrektorem.
1 lipca 1934 r. powołano go do Wojska Pol-
skiego. Posługę kapelańską pełnił w Warsza-
wie  (21 pułk piechoty, 30 pułk Strzelców 
Kaniowskich (od 1936 r.), 1 pułk lotniczy (od 
1938 r.). Był proboszczem parafii wojskowej 
pw. Św. Jerzego, redaktorem pisma „Rozkaz 
Wewnętrzny Biskupa Polowego”, prokurato-
rem Sądu Biskupa Polowego WP. Wygłaszał 
kazania podczas Mszy św. transmitowanych 

przez Polskie Radio. W 1938 r. ukończył kurs 
pilotażu i uzyskał licencję pilota.
2 września 1939 r. został szefem duszpa-
sterstwa Północnego Zgrupowania Armii 
„Prusy”, po rozbiciu zgrupowania wycofał 
się na wschodnie tereny Polski. 11 września 
dołączył w Łucku do bp. Józefa Gawliny. Tego 
dnia podczas niemieckiego nalotu został ran-
ny. W nalocie tym zginął ks. Mikołaj Drużbac-
ki, sekretarz bp. Gawliny; został mianowany 
na to stanowisko. 17 września, tuż przed 
przekroczeniem granicy rumuńskiej, został 
ponownie ranny. W Rumunii opiekował się 
nim bp Gawlina, wraz z nim w początkach 
października 1939 r. wyjechał do Italii, zatrzy-
mał się w Weronie, gdzie leczył się w klasz-
torze kamedułów.
W uznaniu wybitnych czynów bojowych
i osobistego męstwa w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. został odznaczony Orderem Vir-
tuti Militari V klasy. W grudniu 1939 r. został 
naczelnym kapelanem Lotnictwa Polskiego 
we Francji, w sierpniu 1940 r. – kapelanem
w Centrum Wyszkolenia Ziemnego w Black-
pool, 7 marca 1941 r. kapelanem bazy Pol-
skich Sił Powietrznych w Blackpool. Od 1943 r.
był dyrektorem działającej w Wielkiej Brytanii 
organizacji charytatywnej Episkopatu Amery-
ki Północnej (National Catholic Welfare Con-

Ks. ppłk Rafał Gogoliński (1902-1982) – kapłan diecezji łuckiej,
kapelan w Armii „Prusy”, kapelan w Polskich Siłach Powietrznych

ference). W Londynie redagował miesięcznik 
„Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego”. Po 
zakończeniu wojny kapelan w polskich jed-
nostkach lotniczych, a następnie w RAF (od 
28 czerwca 1947 r.). 15 kwietnia 1949 r. zo-
stał zdemobilizowany.
Był duszpasterzem polonijnym w Wielkiej Bry-
tanii, w diecezji Northampton. Wygłaszał nie-
dzielne kazania w sekcji polskiej BBC. Kapelan 
Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich, 
naczelny kapelan Związku Harcerstwa Pol-
skiego poza granicami Kraju. W lipcu 1953 r.
– współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich 
Kapłanów w Wielkiej Brytanii. Był także wice-
prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich. 
Redagował dział kaznodziejski w kwartalniku 
„Duszpasterz Polski Zagranicą”. Od 1970 r. 
dziekan dekanatu południowo-wschodniego 
w Londynie. Prałat domowy Jego Świątobli-
wości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej 
w Łucku, od bp. Gawliny  otrzymał przywilej 
używania rokiety i mantoletu. Odznaczony: 
Medalem Niepodległości, Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski i bry-
tyjskim Order of the British Empire.
Zmarł 22 października 1982 r. w Londynie. 
Spoczywa w katakumbach Cmentarza Po-
wązkowskiego w Warszawie.

Bogusław Szwedo

Odkąd zostałam odnale-
ziona przez Jezusa, prze-
stałam się bać o swoje 
życie, karierę, pracę, re-
lacje…. Oczywiście nie 

dokonało się to natychmiast, lecz etapa-
mi. Z jednej strony coś traciłam, a z dru-
giej zyskiwałam stokroć więcej. Gdy 
oddałam Panu Bogu wszystkich znajo-
mych, powiedziałam: „Boże Ojcze, rób w 
moim życiu, co chcesz, byle tylko Twój 
plan spełniał się we mnie, bo mój przez 
prawie trzydzieści lat był kompletnie 
pomylony” – Patrycja Hurlak, „Nawróco-
na wiedźma”.
Miała wszystko, czego pragnęła, przynaj-
mniej tak jej się wydawało. Robiła karierę 
aktorską, grając w „Klanie”, jednym z najpo-
pularniejszych seriali w Polsce. Była młoda, 
piękna i zdolna. Coraz bardziej dostrzegano 
ją w „towarzystwie”. Była też w związku
z mężczyzną, którego, jak twierdzi, „sobie 
zamówiła”: W tym zamówieniu szczegółowo 
określiłam, jak mój przyszły mąż ma wyglą-
dać, co ma robić, jak się zachowywać, jakie 
ma budzić we mnie emocje. Na drugi dzień 
spotkałam takiego mężczyznę i się z nim zwią-

Magia nie popłaca, to ona dyktuje cenę 
załam. Niestety okazało się, że wymarzony 
mężczyzna był tak naprawdę awanturnikiem, 
alkoholikiem i narkomanem oskarżonym
o pedofilię. Stopniowo idylliczne życie Patrycji 
przemieniło się koszmar. Partner prześlado-
wał ją psychicznie, a nawet próbował pobić. 
Na szczęście udało się jej uciec. 
Pieniądze, związki z atrakcyjnymi mężczy-
znami, kariera, znajomości z ludźmi kultury, 
biznesmenami czy politykami dawały mi je-
dynie pozory szczęścia. A w sercu była pust-
ka, ciemność, lęk i głęboka rana spowodo-
wana ciężkimi grzechami, o których istnieniu 
nie miałam wówczas pojęcia – mówi dziś Pa-
trycja w książce „Nawrócona wiedźma”. Jest 
to pasjonujący wywiad z kobietą cudem ura-
towaną przez Boga przed całkowitym zatra-
ceniem swojej duszy. Aktorka jako kilkulet-
nia dziewczynka zainteresowała się magią. 
Zaczęła korzystać z amuletów, czytać horo-
skopy, wróżyć z kart. Miała nawet książkę
z zaklęciami. Jak wspomina, lubiła patrzeć 
na efekty swoich czarów. Potrafiła rzucić klą-
twę na koleżankę, by ta złamał nogę i nie 
poszła na dyskotekę szkolną z chłopakiem, 
o którego była zazdrosna. Diabeł dał mi po-
czucie wyższości i władzy, akceptacji i wy-

jątkowości (…) Wydawało mi się, że mogę 
kreować rzeczywistość i nie ma dla mnie 
nic niemożliwego – opowiada w książce Pa-
trycja. Za konszachty z diabłem przyszło jej 
jednak zapłacić wysoką cenę. Koszmary, lęki, 
fizyczne ataki demona, a przede wszystkim 
rozbicie wewnętrzne, były jednymi z wielu 
konsekwencji korzystania z magii.
Książkę „Nawrócona wiedźma” czyta się z za-
partym tchem. Czasem może czytelniko-
wi towarzyszyć niedowierzanie, że potęga 
ciemnych sił jest tak wielka i potrafi tak na-
macalnie manifestować się w świecie. Na 
szczęście historia Patrycji Hurlak nie kończy 
się zwycięstwem zła, ale stanowi Dobrą No-
winę dla wszystkich ludzi, że Bóg jest potęż-
niejszy i, że Chrystus już zwyciężył szatana 
mocą swojej śmierci i zmartwychwstania. 
Niech życie Patrycji przemówi samo swoim 
przykładem.
Życzę wam, abyście rozpoznali, że w wa-
szych ranach jesteście podobni do Jezusa.

„Nawrócona wiedźma”, Patrycja Hurlak w roz-
mowie z ks. dr. Mateuszem Czubakiem, Wy-
dawnictwo Unitas, Siedlce 2013.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Pierwszego dnia listopada stajemy do modli-
twy, w sposób szczególny łącząc się z wspól-
notą świętych w niebie. Oni doświadczają już 
życia w pełni, bezgranicznego pokoju i szczę-
ścia płynącego z obecności Boga i poznania 
Go nie „jakby w zwierciadle, niejasno”, ale 
„twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12). Istotą tego 
poznania, zwanego również „błogosławioną 
wizją”, jest teocentryzm: to Bóg stoi w jego 
centrum, On udziela łaski widzenia Siebie,
a także wszelkich innych rzeczywistości, któ-
rych poznawanie dokonuje się w Nim. Bóg 
jest światłem, w którym wszystkie rzeczy 
stają się widzialne takie, jakimi są napraw-
dę. „Ja jestem światłością świata. Kto idzie 
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia” – obiecuje Jezus”. 
(J 8, 12). 
Człowiek posiada cudowną zdolność inter-
pretowania rzeczywistości. Stara się zrozu-
mieć to na co patrzy, a im jest starszy, po-
łączyć z wcześniejszym doświadczeniem. 
Jednak to sprawia również, że sam nie może 
być miarą prawdy tego, co dostrzega. Jeste-
śmy wielkim bogactwem: każdy z nas wnosi 
do świata coś innego i niepowtarzalnego. 
Nasze poglądy, preferencje, pomysły najczę-
ściej są odbiciem naszego wewnętrznego 
świata, a nie szeroko pojętej rzeczywistości. 
Dlatego musimy również zaprosić do nasze-
go świata myśli, uczuć i przekonań Boga, 
który jest jedyną i ostateczną miarą prawdy. 

Myśli a uczucia
Stawanie w Bożym świetle często prowadzi 
do konfrontacji z naszymi myślami. Myśli 
bowiem potrafią zbudować, odsłonić rąbek 
prawdy o rzeczywistości, ale potrafią rów-
nież tę rzeczywistość zafałszować. Za my-
ślami idą uczucia. Jeśli jakiś fakt lub osobę 
postrzegam negatywnie, to również moje 
uczucia będą odzwierciedlały to, co „dzieje” 
się w mojej głowie. Warto więc zdać sobie 
sprawę z tego, że każdy z nas posiada wpływ 
na to, co myśli, jak interpretuje rzeczywistość 
i w konsekwencji, jak się czuje. 
„Widzę we wszystkim zawsze dobrą stronę. 
Są osoby, które biorą wszystko w sposób 
sprawiający im jak najwięcej przykrości. Ja 
zaś przeciwnie. Jeżeli mam samo tylko cier-
pienie, jeżeli niebo jest tak ciemne, że nic 
go nie rozjaśnia, wtedy się raduję” – napi-
sała św. Teresa od Dzieciątka Jezus w swoim 
dzienniku (Dzieje duszy 209). Święta zauwa-
żyła, że to, jak postrzegamy świat ma rów-
nież wpływ na nasze emocje. Z pewnością 
każdy z nas chciałby jak najczęściej odczu-
wać radość, pokój, nadzieję, wdzięczność.
I dobrą nowiną dla nas jest fakt, że jesteśmy 

odpowiedzialni za to, jak 
się czujemy. Jednak, żeby 
nasze postrzeganie siebie, 
innych oraz otaczającej 
nas rzeczywistości przy-
nosiło nam jak najwięcej 
„emocjonalnych korzyści”, trzeba zdać sobie 
z potęgi naszych myśli i pracować nad ich 
właściwym ukierunkowaniem tak, jak robi-
ła to św. Teresa. Nie jest to zadanie łatwe, 
gdyż myśli często przypominają galopują-
ce, prześcigające się wzajemnie konie. Aby 
założyć im wodze często potrzeba nie lada 
wysiłku, samozaparcia i zaangażowania.
W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Świa-
tłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest 
zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. 
Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje cia-
ło będzie w ciemności. Jeśli więc światło, któ-
re jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka 
to ciemność!” (Mt 6, 22–23). Mogę patrzeć, 
a nie widzieć, bo w mojej głowie kłębią się 
myśli i interpretacje, które przeszkadzają 
mi zobaczyć rzeczywistość. Czasem, obser-
wując ludzi wokół mnie, mam wrażenie, 
że są oni jakby nieobecni. Mają spuszczone 
głowy, wzrok utkwiony w ziemię. Idą zato-
pieni we własnych myślach, przygarbieni ich 
ciężarem. Może tak właśnie postępuje wielu
z nas. Na ile zdajemy sobie sprawę, że w ten 
sposób tracimy chwilę obecną, pozwalamy, 
by ominęły nas czasem wyjątkowe wydarze-
nia, obrazy, osoby… Warto zadać sobie py-
tanie w którym świecie chcemy żyć: świecie 
realnym, czy tym, tkwiącym jedynie w naszej 
głowie?

Zamartwianie się
Przyjrzyjmy się naszym myślom, które wyni-
kają z lęku o przyszłość, czyli zmartwieniom. 
Skoro u ich podstawy stoi lęk, to nie trudno 
sobie wyobrazić, że również ich „żniwem” 
będzie również… lęk. Nie da się ukryć, że 
dla większości z nas to bardzo nieprzyjem-
ne uczucie. Niestety my sami dawkujemy go 
sobie w niebywałych ilościach właśnie za-
martwiając się tym, co nastąpi lub mogłoby 
nastąpić, a co z rzeczywistością nie ma nic 
wspólnego. Jezus zaś wyraźnie mówi: „Kto
z was przy całej swej trosce może choćby jed-
ną chwilę dołożyć do wieku swego życia?” 
(Mt 6, 27) i dalej: „Dosyć ma dzień swojej 
biedy” (Mt 6, 34). Zamartwianie się nie przy-
nosi nam żadnych korzyści, a jedynie szkody. 
Wywołuje stres i wyolbrzymia nasze proble-
my. Tracimy energię na próby poradzenie 
sobie z lękiem, obmyślanie planów zapobie-
gających katastrofie i nie mamy już siły, aby 
stawić czoła realnym zagrożeniom, odwagi, 

by podjąć ryzyko, czy miejsca na twórczość, 
która często kładzie kres problemom. 

Fantazjowanie
Innym rodzajem myśli, którym warto się 
przyjrzeć, są wyobrażenia. Z pozoru niewin-
ne, często przyjemne, ale również zdradliwe. 
Tak jak zmartwienia malują świat w czarnych 
barwach, tak wyobrażenia potrafią nadać 
mu kolorów nazbyt jaskrawych, a w efek-
cie sztucznych i na pewno nierzeczywistych. 
Można przyrównać to do edycji zdjęć w pro-
gramie graficznym. Często tuszujemy niedo-
skonałości, wyjaskrawiamy barwy, zmieniamy 
kontrast, by zdjęcie było ciekawsze. Otóż to 
samo „robi” nasza głowa. Życie potrafi przy-
gniatać ilością obowiązków lub po prostu 
być… nudne. Najłatwiej wtedy „wyskoczyć” 
na chwilę w świat fantazji. Niestety może nas 
to doprowadzić do życia w iluzji, a co gorsza 
zdjąć z naszych barków ciężar odpowiedzial-
ności za nasze wybory. Rzeczywistość doma-
ga się konfrontacji. Jeśli się jej boję, to będę 
uciekać być może właśnie w wyobrażenia. 
Ale to nie rozwiąże moich prawdziwych pro-
blemów. Moje życie faktyczne nadal będzie 
„nudne”. Każda modlitwa jest również kon-
frontacją. Jeśli przed Bogiem staje moje wy-
obrażenie o sobie, a nie moje prawdziwe „ja”, 
trudno wtedy będzie mi usłyszeć, co Bóg ma 
mi do powiedzenia. Może nawet się zdarzyć, 
że zamiast spotkania Boga ze mną, dojdzie 
do „spotkania” dwóch moich wyobrażeń: 
wyobrażenia Boga i wyobrażenia mnie sa-
mego. Konsekwencją tego będzie więc brak 
jakiejkolwiek komunikacji. 

„Złe myśli”
Możemy również źle myśleć o sobie. Naj-
częściej dzieje się tak, gdy w przeszłości do-
świadczyliśmy zranienia. Każde wydarzenie 
niesie dla nas jakąś informację, która następ-
nie przechodzi przez nasz wewnętrzny „filtr” 
i ulega interpretacji. Jeśli wydarzenie odbie-
ramy jako raniące, możemy je zinterpreto-
wać bądź na niekorzyść siebie, bądź na nie-
korzyść innych. Przykładowo, jeśli ktoś został 
publicznie wyśmiany, może powiedzieć so-
bie: „jestem głupi”, ale równie dobrze może 
pomyśleć: „to ludzie są głupi”. Niestety, po-
nieważ towarzyszą temu silne emocje, takie 
przekonania wdrukowują się w nasze myśle-
nie i determinują dalsze życie. A to wszystko 

„Dusze wszystkich świętych (…) oglądają Bożą Istotę widzeniem 
intuicyjnym i także twarzą w twarz bez pośrednictwa żadnego 
stworzenia, które by służyło za przedmiot widzenia, ale Boża Isto-
ta ukazuje się im bezpośrednio, bez osłony, jasno i wyraźnie, a tak 
oglądając i rozkoszując się tą Bożą Istotą i dzięki temu widzeniu 
i radowaniu się dusze tych, co zmarli, są prawdziwie szczęśliwe
i posiadają życie i wieczny odpoczynek” (Benedykt XII, Konstytucja 
Benedictus Deus z 1336 r.).

Zapatrzeni w BogaZapatrzeni w Boga
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Uroczystość wręczenia Aktu Nadania Sztan-
daru poprzedziła krótka informacja, w której 
przedstawiono Bronisławowi Komorowskie-
mu zadania, jakie stoją przed Brygadą oraz 
jej strukturę. Następnie przedstawiciel Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego odczytał Akt 
Nadania Sztandaru dla 1. Brygady Lotnic-
twa Wojsk Lądowych, który z rąk Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał jej do-
wódca, generał brygady Krzysztof Mitręga. 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych w towarzystwie 
rodziców chrzestnych, wojewody kujaw-
sko-pomorskiego Ewy Mes oraz prezydenta 
miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, wbił
w drzewce sztandaru gwóźdź honorowy
i złożył podpis na akcie jego ufundowania. 
Złożył jednocześnie życzenia wszystkim żoł-
nierzom Brygady dzieląc się refleksją: „je-
dynka na sztandarze zawsze wygląda nie-
słychanie dumnie, ale też zobowiązuje do 
wysiłku, do właściwych ambicji i aspiracji 
dowódczych oraz żołnierskich. Ta jedynka 
to także sygnał świadczący o tym, że wła-
śnie ta Brygada idzie na czele przemian za-
chodzących w Siłach Zbrojnych”. Żołnierze 
mieli możliwość osobiście porozmawiać
z Prezydentem podczas prezentowania 
sprzętu jaki posiada Brygada. Na pamiąt-
kę pobytu w jednostce generał brygady 

Krzysztof Mitręga wręczył 
Zwierzchnikowi Sił Zbroj-
nych miniaturę sztandaru.
18 października z okazji uro-
czystości wręczenia Sztan-
daru 1. Brygadzie Lotnictwa-
Wojsk Lądowych w garni-
zonowej świątyni została odprawiona zo-
stała uroczysta Msza św., w intencji kadry, 
żołnierzy i pracowników Brygady.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny
ks. płk January Wątroba. Przybyłych gości po-
witał proboszcz garnizonowej parafii w Ino-
wrocławiu ks. płk Bogdan Radziszewski.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy 
muszli koncertowej w parku Solankowym, 
gdzie odbyło się poświęcenie sztandaru, 
uroczysty apel, a także pokaz musztry w wy-
konaniu orkiestry wojskowej oraz pokaz 
sprzętu wojskowego. Poświęcenia sztandaru 
w imieniu biskupa polowego Józefa Guzdka 
dokonał Wikariusz Generalny. 

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych zosta-
ła sformowana na mocy rozkazu organiza-
cyjnego dowódcy Wojsk Lądowych z 17 ma-
ja 2011 r. Działalność szkoleniową rozpo-
częła 1 stycznia 2012 r. Przeznaczeniem 

brygady jest wsparcie związków taktycznych
i oddziałów na polu walki, zabezpieczenie 
dowodzenia, realizacja zadań transporto-
wo-łącznikowych, rozpoznania, korygowa-
nia ognia artylerii, zabezpieczenia przerzutu 
grup specjalnych i desantów taktycznych 
oraz prowadzenie operacji bojowego poszu-
kiwania i ratownictwa.
W skład Brygady wchodzą: 49 Baza Lotnicza, 
56 Baza Lotnicza, Dywizjon Rozpoznania 
Powietrznego oraz Centralna Grupa Taktycz-
nych Zespołów Kontroli Obszarów Powietrz-
nych.
Od początku funkcjonowania Brygada 
uczestniczyła w kolejnych zmianach Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej 
Republice Afganistanu oraz najważniejszych 
przedsięwzięciach szkoleniowych Dowódcy 
Wojsk Lądowych i Dowódcy Operacyjnego 
Sił Zbrojnych. 

ks. por. Marek Drabik,
ppłk Piotr Walatek

14 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski przebywał w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych
w Inowrocławiu. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszyli: szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, minister obro-
ny narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP gene-
rał broni Mieczysław Gocuł, dowódca Wojsk Lądowych generał broni 
Zbigniew Głowienka oraz przedstawiciele władz samorządowych 
województwa i miasta

Sztandar dla 1. Brygady Lotnictwa WLSztandar dla 1. Brygady Lotnictwa WL
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poza naszą kontrolą. Możemy przez wiele lat 
bać się publicznych wystąpień, wierząc w to, 
że nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. 
Możemy również lekceważyć ludzi, którzy 
nas otaczają, sądząc, że dzieli nas od nich 
wielka przepaść. Jezus natomiast pyta: „Dla-
czego złe myśli nurtują w waszych sercach?” 
(Mt 9,4). Trzeba odwagi, by spojrzeć we 
własne serce i dostrzec kłębiące się w nim 
urazy, żale, gniew, zazdrość i lęk, a następnie 
stanąć z nimi przed Bogiem, który potrafi je 
uleczyć i przywrócić nam poczucie własnej 
wartości, gdyż On od początku „widział, że 
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” 
(Rdz 1, 31). Inaczej pozwolimy, by kłamstwo 
miało wpływ na nasze zachowanie i podej-
mowane wybory. 

Bóg w centrum myśli
Uroczystość Wszystkich Świętych to dla nas 
okazja, by odwiedzić groby naszych bliskich. 
Jednak czasem trudno oprzeć się wrażeniu, 
że dla wielu z nas uroczystość ta ma więcej 
wspólnego z grobem niż z radosną perspek-
tywą życia wiecznego. Nie jesteśmy tu na 
ziemi w stanie doświadczać „błogosławionej 
wizji”, którą cieszą się święci. Ale również nie 
zostaliśmy przeznaczeni, by snuć „wizje prze-

klęte”, które są najczęściej wynikiem naszych 
nieuporządkowanych myśli. Co ważniejsze, 
jesteśmy odpowiedzialni za to, co myślimy. 
W drugim czytaniu liturgicznym przeznaczo-
nym na Uroczystość Wszystkich Świętych, 
usłyszymy: „Umiłowani, obecnie jesteśmy 
dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, 
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 
takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 
święty” (1 J 3, 2-3). Nie możemy jeszcze zoba-
czyć Boga, ale to nie powinno przeszkadzać 
nam na Niego patrzeć. Właśnie kierowanie 
naszego wzroku na Boga, stanowi oręż walki 
z nieuporządkowanymi myślami, jest lekar-
stwem na nasze zmartwienia, wyobrażenia 
i negatywne przekonania. „Zawsze stawiam 
sobie Pana przed oczy, On jest po mojej pra-
wicy, nic mną nie zachwieje” – mówi Psalm 
16 (Ps 16, 8). Patrzenie na Boga w modlitwie 
skłania nas do pozostawania „tu i teraz”,
a nie w naszych myślach. Patrząc na Boga, któ-
ry jest święty, upodabniamy się do Niego. Pa-
trząc na Boga, który jest miarą prawdy i samą 
Prawdą – widzimy Prawdę. Może warto więc 
podczas tegorocznej Uroczystości Wszyst-
kich Świętych szczególnie zadbać o czas na 

modlitwę, na kontemplowanie Boga w Jego 
Słowie, w Eucharystii lub podczas jesiennego 
spaceru. Warto również pozwolić przemówić 
tęsknocie naszych serc: „O Tobie mówi moje 
serce: „Szukaj Jego oblicza!” Szukam, o Panie, 
Twego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj 
przede mną” (Ps 27, 8–9). W pragnieniu tym 
bowiem kryje się szczera wola wypełnienia 
przykazania miłości: „Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą” (Mk 12, 30). A stąd, jak powiedział Je-
zus do uczonego w Piśmie, niedaleko nam do 
Królestwa Bożego (por. Mk 12, 34).

Karolina Anna Kwaśniewska

Warto przeczytać: Luis Jorge Gonzalez OCD, 
Psychologia św. Teresy z Lisieux; Poznań 2009; 
Jerzy Trzebiński, Narracja jako sposób rozumie-
nia świata, Gdańsk 2002; Ks. Andrzej Jagiełło, 
Człowiek w procesie poznawania, w: Ks. Józef 
Makselon, Psychologia dla teologów, Kraków 
1995; Ks. Krzysztof Grzywocz, Ból ludzkich zra-
nień i potrzeba przebaczenia, Kraków 2006; 
Anzelm Grün, Pokój serca, Kielce 2003. Warto 
przeżyć: Cykl Siloe – rekolekcje uzdrowienia we-
wnętrznego, www.chemin-neuf.pl 
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Uroczysty apel poprzedziła Msza św. spra-
wowana w bydgoskiej świątyni wojskowej 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Po-
koju, której przewodniczył ks. płk Zenon 
Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych. Na początku liturgii przypomniał 
żołnierzom słowa Soboru Watykańskiego II 
zawarte w konstytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym Gaudium et 
spes: „Ci wszakże, którzy sprawie ojczyzny 
oddani, służą w wojsku, niech uważają siebie 
za sługi bezpieczeństwa i wolności narodów. 
Jeżeli bowiem to zadanie właściwie spełnia-
ją, naprawdę przyczyniają się do utrwalenia 
pokoju”. Taka jest wasza misja i taki jest cel 
waszego wyjazdu – dodał. 
W homilii zachęcił do wytrwałej modlitwy
i powierzania wszystkich swoich spraw Bogu. 
Podkreślał również wagę walki duchowej
w życiu człowieka. – Bojowaniem jest życie 
człowieka, bo do królestwa niebieskiego bez 
walki wejść nie sposób. Wielu z nas widzi po-
trzebę duchowej walki w swoim życiu, zma-

Duszpasterzem prowadzącym sesję był
o. prof. Józef Augustyn SJ – znany rekolek-
cjonista, mający duże doświadczenie ze spo-
tkań i rozmów w bardzo różnych środowi-
skach, także redaktor naczelny kwartalnika 
„Życie Duchowe”. W spotkaniu uczestniczyli 
również księża kapelani Wojska Polskiego 
oraz psychologowie mający doświadczenia
z misji bojowych.
W trakcie sesji podkreślano potrzebę peł-
niejszej świadomości emocjonalnej i mo-
ralnej, dzięki której żołnierz, znajdujący się 
często w sytuacjach traumatycznych – bez-
pośredniego zagrożenia kalectwem i śmier-
cią – może zachowywać się bardziej spójnie
i odpowiedzialnie. Mówiono także o lepszym 
panowaniu nad własnymi emocjami, co jest 
konieczne zwłaszcza w przypadkach, gdy
w żołnierzu budzi się lęk, poczucie zagroże-
nia, a nierzadko także poczucie winy.
Program spotkania wypełniły przede wszyst-
kim wspólne konferencje, podczas których 
poruszano takie tematy jak: kondycja egzy-

gania z szatanem i grzechem, wykuwania 
dobra. Najczęściej jednak walczymy jakby 
na oślep, z małym skutkiem, doświadczając 
raczej porażek niż sukcesów. Jeśli chcesz po-
znać podstawowe strategie szatana, sposo-
by walki ze złem, rolę duchowego treningu, 
uległości łasce oraz najlepsze rodzaje broni 
w tym zmaganiu, to weź do ręki Pismo św. 
– powiedział.
Ks. Zenon Surma zawierzył Bogu wszystkich 
wyjeżdżających żołnierzy oraz zapewnił ich
o duchowym wsparciu w trudach misji. - Pra-
gniemy otoczyć was najlepszymi życzeniami, 
modlitwą i Bożym błogosławieństwem. To 
wszystko kładziemy na waszą podróż, na 
wasze drogi po afgańskiej ziemi i na wasz 
szczęśliwy powrót. W modlitwie będziemy 
towarzyszyć wam codziennie. Modlitwą
i wsparciem duchowym będą was umacniać 
księża kapelani, którzy wraz z wami udają 
się na misję. Błogosławieństwem obejmuje-
my wszystkich tu obecnych, żołnierzy oraz 
waszych bliskich, których pozostawiacie

stencjalno-duchowa człowie-
ka, odpowiedzialność za ży-
cie swoje i bliźnich, równość 
wszystkich ludzi wobec Boga. O. Augustyn 
podkreślał, że człowiek jest istotą kruchą, 
często potrzebującą pomocy i wsparcia. Tłu-
maczył na czym polega lęk i poczucie winy w 
obliczu śmierci, jak przekraczać ludzką sła-
bość oraz jaki jest cel i sens ludzkiego życia.
Prowadzący spotkania zachęcał żołnierzy do 
osobistej refleksji nad czasem spędzonym 
w warunkach misji, by tym bardzo trudnym 
doświadczeniem wzbogacić własne życie. 
Była też mowa o nauczaniu Kościoła katolic-
kiego o wojnie, użyciu broni, pojęciu wojny 
sprawiedliwej i niesprawiedliwej.
W toku konferencji zostały podjęte także te-
maty związane z troską o małżeństwo i ro-
dziny. Rozmawiano o tym, jak być dobrym 
synem, aby stawać się dobrym ojcem oraz 
jak wygląda sytuacja rodzin żołnierzy uczest-
niczących w misjach zagranicznych.
W trzecim dniu spotkania  uczestnicy modlili 

w domu – powiedział. Po błogosławieństwie 
każdy z żołnierzy otrzymał egzemplarz Pisma 
św. i poświęcony różaniec.
Podczas uroczystości na placu apelowym płk 
Dariusz Pluta, dowódca 1. Pomorskiej Bryga-
dy Logistycznej, zapewnił, że żołnierze zo-
stali dobrze przygotowani do misji. – Okres 
przygotowania do wyjazdu wypełniony był 
intensywnym szkoleniem teoretycznym, spe-
cjalistycznym i praktycznym, zarówno w ko-
szarach, jak i na strzelnicach i poligonach. 
Dzisiaj z zadowoleniem mogę stwierdzić, że 
wyjeżdżający do Afganistanu pododdział jest 
bardzo dobrze przygotowany do czekających 
go zadań w rejonie misji – powiedział.
Kraj opuści dwudziestosześcioosobowy pod-
oddział pod dowództwem kpt. Andrzeja 
Misko, w skład którego wchodzą żołnierze 
Wojskowej Straży Pożarnej, Sekcji Obrony 
przed Bronią Masowego Rażenia, druży-
ny gospodarczej oraz drużyny remontowej 
sprzętu łączności. W trakcie półrocznej misji 
będą wykonywać szereg odpowiedzialnych 
zadań, takich jak monitorowanie zagrożenia 
użycia broni masowego rażenia, zarządzanie 
funkcjonowaniem bazy, zabezpieczenie jej 
logistycznego funkcjonowania czy organiza-
cja systemu ochrony i obrony.

Ks. kpt. Tomasz Krawczyk

się za kolegów poległych w misjach zagranicz-
nych, przywołując ich z imienia i nazwiska.
Spotkania wspólne o. Augustyn rozpoczynał 
chwilą ciszy i modlitwą psalmami. Natomiast 
po południu  odbywały się spotkania w ma-
łych, kilkuosobowych grupach, animowane 
przez psychologów i księży kapelanów. Mia-
ły one charakter kameralnych warsztatów, 
podczas nich żołnierze dzielili się własnymi 
doświadczeniami  ze swej służby w misjach 
zagranicznych.
– W miarę przebiegu sesji narastało wza-
jemne zaufanie żołnierzy, którzy przyjechali
z różnych jednostek rozsianych po całej Polsce 
i wcześniej się nie znali. Umożliwiło to bardzo 
szczere dzielenie się tym ważnym, ale i bardzo 
trudnym doświadczeniem, jakim było dla nich 
uczestnictwo w misji zagranicznej – spostrze-
gła psycholog, ppłk Agnieszka Gumińska.

AG, kes

W czwartek, 10 października 2013 r. na placu apelowym 1. Pomorskiej Brygady Lo-
gistycznej (1blog) w Bydgoszczy odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy Komen-
dy Bazy Ghazni XIV Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, kadra 1. Pomorskiej 
Brygady Logistycznej, dowódcy jednostek wojskowych, rodziny wyjeżdżających 
żołnierzy oraz zaproszeni goście. 

„Człowiek i wojna” – to hasło, które towarzyszyło sesji dla żołnierzy-
weteranów, uczestników misji wojskowych poza granicami państwa, 
odbywającej się od 8 do 11 października w Ośrodku Charytatywno-
Szkoleniowym im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego Diecezji 
Płockiej w Popowie, zorganizowanej przez „Caritas” Ordynariatu Polo-
wego Wojska Polskiego we współpracy z Departamentem Wychowania 
i Promocji Obronności MON. 

Pożegnanie żołnierzy XIV zmiany PKW AfganistanPożegnanie żołnierzy XIV zmiany PKW Afganistan
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Sesja „Caritas” dla żołnierzySesja „Caritas” dla żołnierzy
– uczestników misji zagranicznych– uczestników misji zagranicznych
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Warszawa
W intencji żołnierzy Batalionu „Zośka” AK, w 70. rocznice jego utworzenia, 9 wrześ-
nia w katedrze polowej została odprawiona Msza św., której przewodniczył biskup  
polowy Józef Guzdek w koncelebrze z  ks. Henrykiem Kietlińskim, kapelanem  środo-
wiska Szarych Szeregów, ks. Janem  Dohnalikiem, kanclerzem kurii polowej oraz ks. 
Maciejem  Kalinowskim, wikariuszem  katedry polowej. Do świątyni przybyły poczty 
sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół noszących imię oddziałów Armii Kra-
jowej, także Jednostki Wojskowej  Komandosów z Lublińca, która kultywuje tradycje 
batalionu „Zośka”, kombatanci, ostatni żołnierze batalionu, m.in. Tytus Karlikow-
ski ps. „Wąż”, komandosi z Lublińca ze swoim dowódcą płk. Wiesławem Kukułą, 
przedstawiciele wojsk specjalnych oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa. Oprawę 
muzyczną przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Biskup polowy wyraził wdzięczność  żołnierzom Batalionu „Zośka” za ich heroizm
i bohaterstwo. – Dziś (…) jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że dla kolejnych 
pokoleń staliście się wzorem do naśladowania. Byliście źródłem nadziei w mrocz-
nych latach niewoli sowieckiej – powiedział. Przypomniał też,  że tradycję batalionu 
kultywują żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Czynią to poprzez 
swoją służbę, broniąc pokoju na świecie. 
Po Mszy św. przed pomnikiem Powstania Warszawskiego odbył się apel pamięci. 
Oddano salwę honorową, złożono zostały kwiaty i zapalone znicze.                   kes

Berlin
W dniach od 7–11 października b.r. w Berlinie obradowała 58. Konferencja wspólna duszpasterzy wojskowych i referentów pastoralnych 
pod hasłem: „Budowanie przyszłości duszpasterstwa wojskowego”, zorganizowana przez Niemieckie Duszpasterstwo Wojskowe w koor-
dynacji z Bundeswerą. Konferencja zgromadziła duszpasterzy i pomocników pastoralnych z Niemiec, Ukrainy, Chorwacji, Hiszpanii, Austrii
i Polski. Ordynariat Polowy reprezentował ks. prał. kmdr por. dr Henryk Sofiński, który przekazał na ręce Biskupa Polowego Niemiec, ks. bp. 
dr. Franza-Josefa Overbecka, pozdrowienia od biskupa polowego Józefa Guzdka.
Podczas konferencji podkreślono, że duszpasterstwo wojskowe w Niemczech funkcjonuje wszędzie tam, gdzie posłani zostają żołnierze,
a posługa duszpasterska wśród wojska nabrała charakteru ekumenicznego. Akcentowano potrzebę poszukiwania nowych dróg realizowa-
nia misji duszpasterskiej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, także konieczność ciągłego dokształcanie się kapelanów w zagadnie-
niach, które można wykorzystać współcześnie i w przyszłości w posłudze duszpasterskiej.             ks. prał. kmdr por. dr Henryk Sofiński

Stoczek Klasztorny
W Stoczku Klasztornym koło Lidzbarka Warmińskiego odsłonięto 
tablicę pamiątkową ufundowaną w 60. rocznicę uwięzienia w tam-
tejszym klasztorze kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. minister Jacek Cichocki, szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, nadinspektor Marek Działoszyński, Komendant 
Główny Policji, płk Dariusz Łuczak, szef Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.
Po poświęceniu pamiątkowej tablicy została odprawiona Msza św., 
podczas której modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ste-
fana Wyszyńskiego.
Odczytane zostało przesłanie biskupa polowego Józefa Guzdka, który  
stwierdził m.in. „Duchowe dziedzictwo pozostawione przez Pryma-

Jasna Góra
Ponad tysiąc osób, uczestników 7. Pielgrzym-
ka Funkcjonariuszy Służby Więziennej, przyby-
ło 12 października na Jasną Górę. Pośród nich 
byli funkcjonariusze i pracownicy więzień wraz 
z rodzinami, przedstawiciele związków zawo-
dowych służby więziennej, dyrektorzy okręgo-
wi poszczególnych jednostek i księża kapelani 
posługujący w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (jest ich 160, przebywa w nich ponad 
83 tys. osób). Obecny był gen. Jacek Włodarski, 
dyrektor generalny Służby Więziennej. – Wśród 
naszych intencji modlitewnych jest też prośba o 
to, by nasza praca była efektywna, skuteczna, 
żeby ludzie, którymi naprawdę staramy się za-
jąć, mogli się przekonać, że mają szansę i mogą 
zmieniać swoje życie – powiedział gen. Wło-
darski. Zauważył, że choć „Polska ma najwięcej 
więźniów w Unii Europejskiej, mamy najniższe 
standardy powierzchniowe, najmniejszą ilość 
pracowników przypadających na ilość osadzo-
nych” to mimo „wszystko jesteśmy nie najgor-
szym systemem penitencjarnym (…) Robimy 
wiele rzeczy, za które jesteśmy bardzo dobrze 
oceniani, mamy projekty, pomysły, które są jedy-
ne w Europie”  Naczelny kapelan służby więzien-
nej, ks. Paweł Wojtas , poinformował,  że  każdy 
zakład karny, areszt śledczy i oddział zewnętrzny 
(to trzy formy jednostek karnych) swoich kape-
lanów – jest ich ok. dwustu. – Księża kapelani 
pomagają w pracy funkcjonariuszom. Chodzimy 
na oddziały, rozmawiamy z osadzonymi – dodał 
ks. Wojtas.                         KAI (it / Jasna Góra)

sa Tysiąclecia, którego jesteśmy spadkobiercami, stanowi fundament 
naszego budowania przyszłości i dar dla kolejnych pokoleń. Jego 
świadectwo walki w obronie wiary i wolności jest dla nas bezcenne”. 
Biskup polowy przywołał pamięć „o trudnych czasach zwalczania 
Kościoła, ograniczania wolności słowa w imię narzuconej narodowi 
ideologii”, także o tym, że „uwięzienie Prymasa Wyszyńskiego było 
ciosem zadanym Kościołowi przez władze komunistyczne, który miał 
zgasić ducha narodu”. Swoje orędzie Ksiądz Biskup zamknął słowami: 
„Czujemy się zobowiązani dochować Jasnogórskich Ślubów, troszczyć 
się o zachowanie tożsamości narodowej a zwłaszcza o tę wewnętrzną 
wolność, której udziela nam Chrystus. Z nadzieją oczekujemy rychłej 
beatyfikacji Księdza Prymasa, który umiał zaufać Bożej Opatrzności, 
dostrzegał i wypełniał wolę Bożą w swoim życiu”.                        kes



Sprawiedl iwość dla NIGERII
Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Od roku 2010 z powodu wiary w Chrystusa zostało 
zabitych kilka tysięcy chrześcijan, spalonych bądź 
zdewastowanych zostało setki kościołów. W jednym 
tylko stanie Borno zniszczono 64 świątynie.

70% społeczeństwa pozbawione jest dostępu 
do   czystej   wody   pitnej,   zatruwanej   przez 
wydobywanie ropy naftowej.

32% społeczeństwa to analfabeci. W wielu miejscach szkoła 
to zwyczajny drewniany barak.
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