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 Najważniejsze relikwie Watykanu



2

PAPIESK A INTENCJA NA LISTOPADPAPIESK A INTENCJA NA LISTOPAD
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, 

wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Numer zamknięto 21 listopada 2013 r.

Na okładce:
Rekolekcje
„Jezus na stadionie”,
Warszawa, 6 lipca 2013 r.

Miserikordyna – niezawodny lek nasercowyMiserikordyna – niezawodny lek nasercowy
Na zakończenie niedzielnego spotkania z wier-
nymi na modlitwie Anioł Pański 17 listopada 
papież Franciszek w nietypowy sposób za-
chęcił wiernych do odmawiania Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. – Obecnie chciałbym 
także doradzić wam wszystkim pewne lekar-
stwo.  – mówił Ojciec Święty do pielgrzymów 
– Może ktoś pomyśli: „Czy papież staje się 
teraz aptekarzem?” Jest to szczególne lekar-
stwo na ukonkretnienie owoców Roku Wiary, 
który dobiega do końca. Ale jest to lekarstwo 
złożone z 59 powiązanych ze sobą pacior-
ków. To lekarstwo mieści się w tej szkatułce 
i kilku wolontariuszy rozdzieli je wśród was, 
gdy będziecie opuszczali plac. Weźcie je! Jest 
to Koronka Różańcowa, na której można od-
mawiać także „Koronkę Miłosierdzia” – po-
moc duchową dla naszej duszy i aby szerzyć 
wszędzie miłość, przebaczenie i braterstwo. 
Nie zapomnijcie wziąć jej ze sobą, gdyż spra-
wia dobro, tak? Dobrze robi sercu, duszy
i całemu życiu! – zachęcał, demonstrując 
opakowanie z napisem Miserikordyna. Znaj-
duje się w nim różaniec, obrazek z wizerun-
kiem Chrystusa i ulotka z opisem użycia, na-
wiązująca stylistyką do ulotek medycznych.
Efekt tej papieskiej reklamy był piorunujący. 
Jak się ocenia, obecni na Placu św. Piotra
w Rzymie wolontariusze rozdali ok. 25 tys. 
takich pudełeczek. Okazuje się, że Ojca Świę-
tego zainspirowali do tej wypowiedzi jego 

jałmużnik abp Konrad Krajewski i metropoli-
ta gdański abp Sławoj Leszek Głódź.
– Dwa lata temu potrzebowaliśmy upominku 
dla młodzieży, która przybyła do gdańskiego 
seminarium z okazji Dnia Modlitwy Młodych
i wtedy powstał ten pomysł – tłumaczy diakon 
Błażej Kwiatkowski, twórca Miserikordyny. 
Jak można przeczytać w ulotce dołączonej 
do opakowania „Jest to «lekarstwo» dla 
osób przeżywających trudności, walczących 
z grzechem i pokusami, dla tych, którzy mają 
problemy z przebaczeniem, ale też dla tych, 
którzy chcą podziękować i wielbić Boga
i Jego Miłosierdzie”. „Lek” należy stosować 
raz dziennie, a w nagłych przypadkach „ile 
dusza zapragnie”. Nie ma przeciwwskazań, 
nie wymaga konsultacji, nie ulega przetermi-
nowaniu, nie da się go przedawkować, sto-
sując go można uzyskać m.in. wewnętrzną 
radość i pragnienie czynienia dobra. W razie 
wątpliwości należy skonsultować się z księ-
dzem, siostrą zakonną lub katechetą. 
Podczas pobytu w Watykanie na konsekracji 
biskupiej papieskiego ceremoniarza Kazimie-
rza Krajewskiego metropolita gdański abp Sła-
woj Leszek Głódź opowiedział mu o tym gdań-
skim „leku”, wspomniał o nim również Ojcu 
Świętemu podczas krótkiej rozmowy na placu 
Świętego Piotra. Abp Krajewski szczegółowo 
przedstawił tę inicjatywę Ojcu Świętemu, któ-
ry odniósł się do niej entuzjastycznie. Zachęcił 

wiernych do korzystania z tego szczególnego 
„lekarstwa”, dodając, że jest to sposób „skon-
kretyzowania owoców Roku Wiary”. 
Watykańska odmiana „preparatu” ma dwie 
cechy szczególne. W środku znajduje się ró-
żaniec papieski z herbem Franciszka, wykona-
nym przez ten sam zakład na północy Włoch, 
który robi „zwykłe” różańce. Na opakowaniu 
– tak jak na „zwykłych” pudełkach z lekar-
stwami – umieszczono stylizowane czerwone 
serce, z fragmentem elektrokardiogramu, ale 
opasane cierniami. 
Portal watykański poinformował ponadto, że 
nad wypełnieniem pudełek różańcami pra-
cowali gwardziści szwajcarscy pod dowódz-
twem sierżanta Marcela Riediego, którym po-
magały ich rodziny i siostry albertynki, a także 
świeccy pracownicy watykańscy. Wielu gwar-
dzistów przeznaczyło na to część wieczorne-
go wypoczynku, a nawet ślęczeli nad tym do 
pierwszej w nocy. Całą tę pracę wykonywano 
w październiku - miesiącu różańcowym.

Oprac. Kes

Urodziła się w 1920 r. w Grodzisku na Biało-
stocczyźnie, w wieku 22 lat wyszła za mąż za 
Władysława Popiełuszko (1910–2002), była 
matką pięciorga dzieci, z których dwoje stra-
ciła: niespełna dwuletnią córeczkę i syna Je-
rzego – księdza, duszpasterza „Solidarności”, 
męczennika systemu totalitarnego.
W wydanej w ubiegłym roku książce „Matka 
świętego” Milena Kindziuk odtwarza kolejne 
etapy zwyczajnego życia Marianny, atmosfe-
rę domu Popiełuszków w Okopach, w którym
„wiarę wbija się mocno w serce”, a do ko-
ścioła parafialnego w Suchowoli, choć odda-
lonego o kilka kilometrów, nie chodzi tylko 
chory. Właśnie przez pryzmat wiary odczyty-
wała Marianna Popiełuszko swoje życie. Mo-
dliła się o to, żeby być matką kapłana, a gdy 
syn poszedł do warszawskiego seminarium 
i otrzymał święcenia, wspierała go z daleka 

modlitwą i sporadycznymi wizytami (gdyż 
dziecka nie rodzi się dla siebie, jak tłumaczy 
swej rozmówczyni).
Jak bardzo syn ją chronił, gdy nie przyznawał 
się, że był w wojsku poniżany za to, że nie 
zdjął z palca różańca. „Okazałem się bardzo 
twardy, nie można mnie złamać groźbą ani 
torturami. Może to i dobrze, że akurat ja, bo 
może ktoś inny by się załamał, a jeszcze in-
nych wkopał” – pisał o tym okresie ks. Jerzy.
Aprobowała działalność syna, choć przeczu-
wała, że za swoją postawę może zapłacić naj-
wyższą cenę. Ale dla niej było to oczywiste, 
bo – jak wyznała – „oddanie życia za wiarę 
jest wpisane w powołanie kapłańskie”. 
Przez tragiczny czas po męczeńskiej śmierci 
syna przeszła szczęśliwie dzięki zawierzeniu 
Maryi – Matce Bolesnej, bo inaczej „serce 
moje by tego nie wytrzymało”. Nie wytrzy-

Zmarła Marianna Popiełuszko 
– Matka błogosławionego 
W Szpitalu Miejskim w Białymstoku zmarła 19 listopada
w wieku 93 lat Marianna Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.

małoby identyfikacji skatowanego ciała ks. 
Jerzego w prosektorium. Tak jak syn, Marian-
na okazała się jednak bardzo twarda.
Paradoksalnie właśnie w tej otchłani cierpie-
nia, Marianna Popiełuszko odnajdywała nie-
bo. Z pogodą i spokojem przyjęła swój los, 
widząc, jak bardzo jej syn pomagał ludziom 
nie tylko za życia, ale też po śmierci. Była 
szczęśliwa, gdy spotkała się przy grobie ks. 
Jerzego z Janem Pawłem II. A także w dniu
beatyfikacji syna na placu Piłsudskiego w War-
szawie.
We wszystkich sytuacjach była sobą, pełną 
pogody Marianną Popiełuszko, zwykłą ko-
bietą z białostockiej wioski, przemienioną 
przez mocną wiarę w kobietę, która idzie do 
nieba ze swoim krzyżem, bo – jak wyjaśniła 
autorce książki – „inaczej nie sposób się tam 
dostać”.
W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył 
Mariannę Popiełuszko Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
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ny nacisk położono na elementy chrzcielne 
oraz właściwie rozumianą pokutę (KL 109). 
Wyeksponowano niedzielę, która została za-
gubiona w zbyt dużej liczbie świąt mniejszej 
rangi. Zredukowano liczbę obchodów ku 
czci świętych Pańskich lub też umieszczono 
je w kalendarzach partykularnych (regional-
nych, diecezjalnych, zakonnych). Jednocze-
śnie zastrzeżono, że okresy roku kościelnego 
związane z misterium zbawczym Chrystusa 
powinny mieć pierwszeństwo przed uroczy-
stościami świętych. W 1969 r. papież Paweł 
VI zatwierdził nowy układ świąt kościelnych. 
W miejsce wielu stopni świąt i oktaw (niemal 

każde święto posiadało swoją wigilię i okta-
wę), wprowadzono tylko trzy stopnie ob-
chodów, a mianowicie: uroczystość, święto, 
wspomnienie (obowiązkowe lub dowolne), 
oraz pozostawiono jedynie dwie oktawy dla 
najważniejszych świąt: Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Przede wszystkim jednak przy-
wrócono właściwy obraz liturgii, której pod-
stawowym zadaniem jest uświęcenie czasu 
człowieka.

Rok liturgiczny monotonny?

Rok liturgiczny stanowi niewyczerpane źró-
dło łaski. Poprzez uczestnictwo w liturgii 
poszczególnych okresów roku liturgicznego 
możemy nieustannie korzystać z owoców 
zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, które są aktualne i dostępne dla 
nas zupełnie za darmo. Towarzyszenie Je-
zusowi w Kościele to szansa na prawdziwe 
spotkanie z Bogiem, które zachwyca sym-
boliką – delikatne światło paschalnej świecy 
migoczące w mroku, chłodny dotyk chrzciel-
nej wody; kolorystyką – od nostalgicznego 
fioletu, przez pełną nadziei zieleń, akcenty 
męczeńskiej czerwieni i radosny róż, po 
chwalebną biel; i dynamiką, kiedy to w cią-
gu jednego roku idziemy z Chrystusem przez 
całe Jego życie, wspominamy Jego Matkę
i świętych. Rok liturgiczny nie jest więc ja-
kimś monotonnym zbiorem świąt i uroczy-
stości, ale pulsuje życiem, bo Bóg jest w nim 
obecny z całą swoją mocą. Wystarczy tylko 
wiara i chęć spotkania. 

Skróty: KL – Sobór Watykański II, Konstytucja 
o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium

Karolina Anna Kwaśniewska

zbawczymi. Przykładem może być Święto Na-
rodzenia Pańskiego ustanowione na 25 grud-
nia, w dniu kiedy Rzymianie obchodzili po-
gańskie święto narodzin boga Słońca. W ten 
sposób chrześcijanie chcieli podkreślić naro-
dziny jedynego prawdziwego Boga, Słońca 
Sprawiedliwoci – Chrystusa. 
Najstarszym świętem obchodzonym przez 
chrześcijan, sięgającym jeszcze czasów Apo-
stołów, była niedziela, zwana 
dniem Pana: gr. „kyriake hemera”,
łac. „dies dominica”, czyli coty-
godniowe wspomnienie Zmar-
twychwstania Pańskiego. W II w.
zaczęto również uroczyście ob-
chodzić coroczne wspomnienie 
tego wydarzenia: Wielkanoc. 
Od III w. kształtuje się kult świę-
tych. Z pewnością wiązało się to 
z prześladowaniami chrześcijan. 
Z czasem zarysowuje się funda-
ment całego roku liturgicznego. 
Od IV w. obchodzone jest Boże 
Narodzenie, które poprzedza 
czas oczekiwania, Adwentu. Przygotowa-
nie katechumenów do przyjęcia chrztu sta-
je się bazą dla powstania okresu Wielkiego 
Postu, który początkowo trwa czterdzieści 
dni. Tworzy się również okres świąteczny 
zwany Pięćdziesiątnicą, który stanowi ocze-
kiwanie na Zesłanie Ducha Świętego. W V w. 
kształtuje się Triduum Paschalne. Z biegiem 
lat rok liturgiczny zostaje uzupełniony się
o kolejne święta i uroczystości, takie jak Uro-
czystość Bożego Ciała (XIII w.), Uroczystość 
Trójcy Świętej (XIV w.), Święto Przemienienia 
Pańskiego (XV w.), Uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa (XVII w.), Uroczystość 
Chrystusa Króla (XX w.) czy Święto Miłosier-
dzia Bożego (XXI w.).
Początek roku liturgicznego ulegał zmianom. 
W starożytności pozostawał on w ścisłej za-
leżności od roku świeckiego, który z kolei nie 
był jednolity dla wszystkich zakątków świa-
ta. Przykładowo w Rzymie rozpoczynał się
1 marca, a w Cesarstwie Bizantyjskim 1 wrze-
śnia. W księgach liturgicznych z VIII-XIII w., 
spotykamy również zapis, że rok liturgiczny 
zaczynał się Zmartwychwstaniem Chrystusa 
lub Jego Narodzeniem. Dopiero pod koniec 
średniowiecza zaczęto oddzielać rok kościel-
ny o świeckiego. Od XI w. jego początek da-
tuje się na I Niedzielą Adwentu. 

Sobór Watykański II

Na obecny kształt roku liturgicznego duży 
wpływ wywarł Sobór Watykański II (1962-
-1965), zwłaszcza wypracowana w 1963 r. 
przez Ojców Soborowych Konstytucja o litur-
gii świętej „Sacrosanctum concilium”. Zaak-
centowano doniosłość Triduum Paschalnego 
z poprzedzającym go okresem przygoto-
wawczym Wielkiego Postu, w którym głów-

Wraz z końcem listopada nasze myśli kierują 
się ku okresowi Adwentu, który rozpoczy-
na nowy rok liturgiczny w Kościele. Czym 
jest rok liturgiczny? Jaki ma sens coroczne 
powtarzanie sekwencji świąt i związanych
z nimi obrzędów? Przede wszystkim trzeba 
uzmysłowić sobie, że nie o powtarzanie tu-
taj chodzi, ale o uobecnianie Bożego planu, 
który dokonał się przez Chrystusa. Bóg pra-
gnie być obecny w codzienności człowieka. 
Kościół poprzez rok liturgiczny zaprasza nas, 
aby Bożą obecność odkrywać na różne spo-
soby. W Adwencie na przykład wzywa nas do 
oczekiwania na narodzenie Mesjasza i Jego 
ponowny powrót w chwale, w Wielkim Po-
ście do pokuty, w czasie różnych uroczystości 
daje nam poznać Boga w Jego przymiotach 
takich, jak miłosierdzie (Święto Miłosierdzia 
Bożego), komunia Osób Boskich (Uroczy-
stość Trójcy Świętej), a przede wszystkim 
pozwala nam towarzyszyć Jezusowi w Jego 
drodze od momentu narodzin po chwalebne 
wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Święte-
go. Rok liturgiczny nie jest więc niczym in-
nym, jak nieustannym świętowaniem Dobrej 
Nowiny i doświadczaniem bliskości Boga, 
który dla nas stał się człowiekiem. W ten 
sposób, obchodząc misteria Odkupienia, Ko-
ściół otwiera bogactwa zbawczych czynów
i zasług swojego Pana, tak że one uobecnia-
ją się niejako w każdym czasie, aby wierni 
zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia 
(KL 102).

Nazwa „rok liturgiczny”

Rok liturgiczny początkowo funkcjonował 
pod różnymi nazwami takimi jak: „annua fe-
sta” – coroczne święto (IV w.), „annus domi-
ni” – rok Pański (Piotr Chryzolog, V w.), rok 
chrzcielny (XVII, Francja), rok duchowy (XVIII, 
Florencja), rok zbawienia, rok łaski, rok Pana, 
czy „circulus anni” – bieg roku. Po raz pierw-
szy sformułowania „rok liturgiczny” użył Pro-
sper Guéranger, francuski benedyktyn, jeden 
z inicjatorów ruchu odnowy liturgicznej w 
XIX w. W 1947 r. sformułowanie to pojawiło 
się w encyklice Piusa XII „Mediator Dei”.

Zaczęło się od niedzieli

Rok liturgiczny powstawał na przestrzeni 
wieków. Na jego dzisiejszy kształt miał wpływ 
zarówno żydowski kalendarz lunarno-solar-
ny, oparty na fazach księżyca i obiegu ziemi 
wokół słońca (wyrazem tego jest chociażby 
obchodzenie Świąt Wielkiej Nocy w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księ-
życa, która rozpoczynała żydowską Paschę), 
jak i święta pogańskie, które po wydaniu 
przez cesarza Konstantyna Wielkiego edyktu 
mediolańskiego (313 r.) uległy „chrystianiza-
cji” lub zostały zastąpione innymi uroczysto-
ściami związanymi z ważnymi wydarzeniami 

Rok liturgiczny – szansa na spotkanie z BogiemRok liturgiczny – szansa na spotkanie z Bogiem
Jeśli chrześcijanin włącza się w obchody kolejnych okresów roku liturgicznego
i zarazem świętuje niedziele, które nadają mu rytm, jego życie kościelne i duchowe 
zostaje głęboko osadzone w Chrystusie, znajduje w Nim rację bytu, czerpie z Niego 
pokarm i inspirację. Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” z 1998 r.
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KAI: Rok Wiary zakończy się już nieba-
wem, 24 listopada. Czym zaowocował 
w Kościele w Polsce?
Bp Grzegorz Ryś: W tym obszarze, który 
mi powierzono dwa lata temu [bp Ryś został 
przewodniczącym utworzonego wówczas Ze-
społu ds. Nowej Ewangelizacji – KAI] działo się 
bardzo dużo. Przeżyliśmy dwa Kongresy No-
wej Ewangelizacji, które były ważną refleksją.
KAI: A co powiedziały o naszej rzeczy-
wistości?
– Że Kościół w Polsce jest bogaty w ludzi, 
którzy czują się za niego odpowiedzialni; że 
to są ludzie, którzy – choć wyrośli z różnych 
charyzmatów – bardzo cenią sobie doświad-
czenie jedności i spotkanie z urzędem Kościo-
ła, ze Stolicą Apostolską, z biskupami. Myślę, 
że to jest proces piękny i nieodwracalny.
KAI: To spostrzeżenie przeczy dość po-
wszechnej tezie o wzrastającej w Pol-
sce tendencji do myślenia w katego-
riach: wiara – tak, Kościół – nie; wierzę, 
ale nie praktykuję.
– Nie chcę podejmować ogólnej debaty, co 
innego gdyby to miała być rozmowa z kon-
kretnymi ludźmi. Nieraz bowiem za takimi 
deklaracjami kryją się różne doświadczenia. 
Nie zamierzam więc, broń Boże, nikogo oce-
niać czy osądzać.
W wierze chrześcijańskiej jest natomiast tak, 
że jeśli przyjmuję Jezusa Chrystusa, to odkry-
wam, że jest ktoś, kto za mnie umarł i dla 
mnie zmartwychwstał. Jednocześnie odkry-
wam, że Jego śmierć i zmartwychwstanie 
owocuje darem Ducha Świętego w moim 
życiu, a Duch jest Duchem Kościoła. To jest 
pewna całość, jedno doświadczenie paschal-
ne w Jezusie Chrystusie i ono koniecznie kul-
minuje w Kościele. Rozumiem, że człowiek 
może mieć z tym problem.
Wiara to jest też odpowiedź na Objawienie. Nie 
możemy dyktować Panu Bogu Jego sposobu 
działania, On obrał taki i każdy z nas próbuje 
się w tym Bożym działaniu odnaleźć ze swoją 
odpowiedzią. W Kościele w Polsce, w parafiach 
i diecezjach, jest wiele wspólnot i rzeczywisto-
ści, w których odkrywamy to, co jest istotne. 
Jednak taki obraz Kościoła rzadko przebija się 
do mediów i może tu jest kłopot. Nie twier-
dzę, że media są wrogie czy mówią rzeczy 
nieprawdziwe, natomiast – że jest nierówno-
waga w pokazywaniu tego, co się naprawdę
w Kościele dzieje – nie ma wątpliwości.

Jestem właśnie po konferencji prasowej 
zapowiadającej naprawdę duże wydarze-
nie, jakim będzie listopadowe Forum No-
wej Ewangelizacji. Udało nam się zaprosić 
do Krakowa wszystkich wielkich ludzi – nie 
tylko z Kościoła katolickiego, także z innych 
Kościołów – którymi w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat Pan Bóg posłużył się w dziele 
ewangelizacji. Tymczasem zainteresowanie 
mediów było właściwie żadne. Wyobrażam 
sobie, że gdyby dotyczyło to jakiejś rzeczy 
skandalicznej, byłoby znacznie większe, co 
tu dużo mówić. Jest więc jakaś nierównowa-
ga w mówieniu o Kościele.
Te hiobowe głosy, niejednokrotnie rozlegają-
ce się nad Kościołem w Polsce, biorą się jed-
nak z jego jednostronnego postrzegania. Nie 
mówię, że ta strona jest nieprawdziwa, ale 
to jest jedna strona.
KAI: Po doświadczeniach Roku Wiary 
widać to jeszcze wyraźniej?
– Widziałem wielką mobilizację. Właściwie 
nie ma diecezji w Polsce, w której nie wyda-
rzyłoby się coś ważnego: jakaś forma ewan-
gelizacji w najważniejszych miastach, fora 
nowej ewangelizacji albo miejscowe kongre-
sy lub też spotkania wszystkich „rzeczywi-
stości” soborowych: ruchów, stowarzyszeń.
Z Roku Wiary wychodzimy z pytaniem: co 
dalej? Nie chodzi o to, by ewangelizacja była 
wydarzeniem jednorazowym, wielkim even-
tem, nawet stadionowym. Chodzi o odpo-
wiedź na pytanie: dokąd my tych ludzi dalej 
zapraszamy; jaką systematyczną formację, 
rozłożoną na lata im proponujemy; czy in-
teresuje nas rzeczywisty wzrost, a nie tylko 
liczenie głów?
Nową ewangelizację można rozumieć dość 
płytko, w takim kluczu, że mamy 44 proc.
a chodzi o to, żeby było 60. Sprawa nie 
sprowadza się do tego, żeby słupki drgnęły
w górę. To sięga o wiele głębiej: co kryje się 
za liczbami, jakie doświadczenie wiary. Po-
wstaje wiele poważnych pytań. Czas, w któ-
rym dzieje się tyle dobra jest doskonałą oka-
zją do tego, by się nad nimi zastanowić.
KAI: A jaka jest odpowiedź Księdza Bi-
skupa na pytanie: dokąd dalej? Czy 
Kościół w Polsce ma pomysł i wie do-
kąd i jak wędrować z ludźmi, którzy 
dzięki inicjatywom Roku Wiary niejako 
na nowo się pokazali, ukazując też siłę 
Kościoła?

– Myślę że ma. Problem nie tkwi w tym, czy 
jest pomysł i czy są odpowiedzi na najważ-
niejsze pytania. Jest natomiast pytanie, jak 
te odpowiedzi, które naprawdę ciągle pa-
dają, przełożyć na powszechną świadomość 
w Kościele. Myślę, że na ostatnim Kongresie 
Nowej Ewangelizacji wypracowaliśmy nie-
zwykłą refleksję dotyczącą programu wzro-
stu w parafiach.
Powstaje pytanie, jak z tym teraz dotrzeć 
do powszechnej świadomości w Kościele. 
Boże kochany, to nie jest tak, że odkrywamy 
Amerykę, tylko próbujemy możliwie głęboko 
wgryźć się w to, czym Kościół żyje, tzn. co 
się wydarzyło na Synodzie Biskupów nt. No-
wej Ewangelizacji dla przekazu wiary; co się 
wydarza w nauczaniu papieży od Pawła VI
i jego adhortacji „Evangelii nuntiandi”, aż 
po październikowy tekst papieża Franciszka
o Nowej Ewangelizacji. Tego jest bardzo dużo, 
natomiast powstaje pytanie o narzędzia asy-
milacji i jak się temu dać zaimpregnować.
KAI: A co zrobić, by rzeczywiście mógł 
dokonać się właściwy, a więc nieko-
niecznie wykazywany liczbami, wzrost? 
Czego najbardziej brakuje dziś Kościo-
łowi nad Wisłą?
– Nie wiem, czego brakuje... W przesłaniu do 
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewan-
gelizacji papież Franciszek całą dotychczaso-
wą refleksję Kościoła na ten temat zsumo-
wał w trzech punktach. Uważam, że są one 
istotne w odniesieniu do całego świata, ale
w Polsce są ważne wręcz niesamowicie.
Pierwszy punkt mówi o pierwszeństwie świa-
dectwa, drugi – o pilnej potrzebie wyjścia na 
zewnątrz, do spotkania (każde słowo jest tu 
ważne: chodzi o to, że wyjście na zewnątrz 
ma służyć rzeczywistemu spotkaniu i że jest 
ku temu pilna potrzeba), trzeci zaś – o pro-
gramie duszpasterskim, który skupia się na 
tym, co jest istotne. To jest fantastyczne wy-
stąpienie, zaś każdy z tych punktów wymaga 
odrębnego przeanalizowania.
Co do pierwszeństwa świadectwa: nie cho-
dzi tu o świadectwo w ogóle. Papieże wska-
zywali na bardzo konkretne jego wymiary. 
Paweł VI mówił np. o ubóstwie, abstynen-
cji, wstrzemięźliwości, ascezie i o wolności.
Z kolei Synod poświęcony Nowej Ewangeliza-
cji podkreślał kontemplację i wybór ubogich, 
zaś papież Franciszek mówi: wybór ubogich, 
ale wedle klucza miłosierdzia (to słowo staje 

Ramię Pańskie nie osłabłoRamię Pańskie nie osłabło
Z Roku Wiary wychodzimy z pytaniem: jaką systematyczną formację, rozłożo-
ną na lata proponujemy wiernym oraz czy interesuje nas rzeczywisty wzrost, 
a nie tylko liczenie głów – mówi KAI bp Grzegorz Ryś. Zwraca uwagę, że także 
dla Kościoła w Polsce kwestiami kluczowymi są dziś: pierwszeństwo świa-
dectwa, autentyczne spotkanie i głoszenie Chrystusa. Tymczasem Kościół
w naszym kraju ma „łatwość rozmieniania się na trzecio- i czwartorzędne te-
maty” – przyznaje przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Nowej Ewangeliza-
cji. Jednocześnie zwraca uwagę, że dzieją się w nim także rzeczy piękne, które 
właśnie z uwagi na swój pozytywny charakter, nie przebijają się do mediów.
Publikujemy rozmowę z bp. Grzegorzem Rysiem, biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji krakowskiej
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się już refrenem jego pontyfikatu). Nie chodzi 
więc o to, że jesteśmy wezwani do świadec-
twa w ogóle – na poziomie takich ogólnych 
stwierdzeń można się zatrzymać i wtedy lą-
dujemy w banale. To musi być konkret.
Papież Franciszek mówi też o pilnej potrzebie 
wyjścia do spotkania. To niesamowicie waż-
ne. Możemy bowiem wychodzić, ale wcale 
nie do spotkania. Nie wiem, czy w Kościele 
w Polsce nie jest to wręcz coś kluczowego. 
Jeszcze ze sobą rozmawiamy, ale ciekawe, 
czy się spotykamy? Czy kiedy wychodzimy na 
zewnątrz, zawsze dochodzi do spotkania? 
Nie odnoszę takiego wrażenia...
Trzeci punkt: skupić się na tym, co jest istot-
ne. A co jest istotne? Głosić Jezusa Chrystu-
sa, kerygmat. Konferencja Episkopatu Polski 
zagłosowała nad programem duszpaster-
skim na najbliższe lata, które nas prowadzą 
do rocznicy chrztu. Chodzi o to, żebyśmy od-
kryli prawdę, że każdy z nas jest ochrzczony, 
a do tego trzeba głosić to, co jest istotne.
Bijąc się także we własne piersi zauważam, 
że mamy w Kościele w Polsce łatwość roz-
mieniania się na trzecio- i czwartorzędne 
tematy. Brakuje nam tej ascezy skupienia się 
na tym, co jest istotą. W tej syntezie papież 
Franciszek jest naprawdę genialny.
KAI: Czy zjawisko „pełzającej laicyza-
cji” doprowadzi w Polsce do odwrotu 
od religii, czy też nasz kraj pozostanie 

miejscem w Europie, gdzie będzie się 
czerpało ze źródeł?
– Sięganie do źródeł jest bardzo ważne, ale 
jest to pewne narzędzie. Nie chciałbym, aby-
śmy o źródłach naszej wiary myśleli dzisiaj je-
dynie w kategoriach tradycji, dziedzictwa. Jest 
wiele narzekania na to, że człowiek odcina się 
od korzeni. Ale jest też bardzo istotne, w jaki 
sposób my mu te korzenie prezentujemy.
Paweł VI mówił w adhortacji „Evangelii nun-
tiandi” o żywym skarbcu prawdy, jaki jest
w Kościele. Skarbcem jest owo dziedzictwo; 
różne – ufamy, że coraz lepsze, dojrzalsze
i doskonalsze – formy wyrażania prawdy. Ale 
istotą tego opisu jest myśl, że to jest skarbiec 
żywy, żyjący. Nie można mówić o przeszłości, 
o tradycji jako o czymś, co jest tylko minio-
ne. Kościół nie żyje tradycją w ten sposób, że 
przegląda stare zdjęcia...
Jeśli się pokazuje te korzenie w taki sposób, 
że to jest doświadczenie żyjącego Boga, 
mocnego, który dokonywał wielkich dzieł
z naszymi ojcami, dziadkami i pradziadkami, 
to odnajdujemy w tym doświadczeniu na-
dzieję dla nas: że ręka Pańska nie jest słab-
sza, ramię Pańskie nie osłabło, bo Bóg moc-
ny wtedy, jest mocny i dzisiaj. Jest ten sam.
Tak, jak można urzeczowić wiarę w teraźniej-
szości, tak można zrobić to z doświadcze-
niem z przeszłości. Wtedy mamy do czynie-
nia nie z wiarą, ale z jakąś formą ideologii.

KAI: W sumie jednak przedstawił Ksiądz 
Biskup bardzo optymistyczny obraz Ko-
ścioła w Polsce...
– Wiadomo, że to obraz jednostronny. Ktoś 
pewnie zapyta, dlaczego jest tak źle skoro 
jest tak dobrze (śmiech). Nie mogę o tym nie 
mówić, bo takie właśnie jest moje doświad-
czenie Kościoła.
Przez ostatnie dwa lata spotkałem wiele 
osób, idzie to w dziesiątki tysięcy ludzi w ca-
łej Polsce. Są oni autentycznie zaangażowa-
ni, przeżywają wiarę w sposób możliwie doj-
rzały, tak że ta wiara „wypycha” ich na ze-
wnątrz, do innych, chcą się nią dzielić, mają 
w sobie pasję ewangelizacji. Coraz więcej 
jest też księży dotkniętych poczuciem, że są 
jakby przy pewnej ścianie: robią wiele rzeczy 
i nic się nie zmienia.
Niech ci, którzy odpowiadają za inne obszary 
życia kościelnego w Polsce mówią o tym, jak 
to widzą. Moje doświadczenie jest właśnie 
takie. Nie oznacza to, że jest powszechne 
zrozumienie dla tych procesów, które nazy-
wamy nową ewangelizacją, np. dla jej eku-
menicznego wymiaru. Ale przynajmniej mo-
żemy spokojnie stawiać sobie takie pytania 
i cele oraz doświadczać tam, gdzie można, 
jedności przeżywania wiary. Od tej strony 
dzieją się rzeczy bardzo piękne.

rozmawiał Tomasz Królak

Wybuch powstania miał europejski kontekst. 
W 1830 r. począł się kruszyć europejski „ład” 
wykreowany na kongresie wiedeńskim. Oba-
lona została monarchia Burbonów we Francji, 
Grecja i Belgia proklamowały niepodległość. 
Wicher wolności dotarł do Królestwa Kongre-
sowego. Nader złożone są wewnętrzne dzieje 
powstania: od lojalistycznych postaw jego 
przywódców, gotowych podjąć rokowania z 
carem, po radykalne wystąpienia (noc z 15/16 
VIII 1831) ludu warszawskiego – samosądy 
na oskarżonych o zdradę wyższych oficerach 
polskiej armii. Ale niewątpliwie kluczowym 
momentem w jego dziejach była uchwa-
ła Sejmu Królestwa Polskiego (25 stycznia 
1831), pozbawiająca tronu polskiego Mikoła-
ja I, cesarza Rosji i króla Polski. W następstwie 
tej detronizacji armia feldmarszałka Dybicza 
przekroczyła granice Królestwa Polskiego 
„W tej walce jedna strona zginąć musi, Ro-
sja lub Polska” – tak na tamto starcie patrzył 
car Mikołaj I. Stoczek, Wawer, krwawa bitwa 

pod Grochowem na przedpolach Warszawy, 
kontrofensywa polska: Dembe Wielkie, Iganie 
– nazwy wpisane na trwałe w księgę chwały 
oręża polskiego. Wyprawa gen. Dwernickiego 
na Wołyń i Ukrainę, wielkie sukcesy powsta-
nia na Litwie. Ostrołęka (26 maja) – przegra-
na bitwa, przejęcie inicjatywy przez Rosjan. 
Sierpniowa ofensywa rosyjskiej armii pod 
wodzą feldmarszałka Paskiewicza: atak na 
Warszawę. Symbol tamtych zmagań to gen. 
Józef Sowiński, „starzec o nodze drewnianej”, 
obrońca – do końca – wolskiej reduty. Zajęcie 
przez Rosjan Warszawy. Dzień 21 październi-
ka – kapitulacja Zamościa, ostatniego ogniska 
oporu powstania, które trwało 325 dni. A po 
jego upadku represje, zemsta. Degradacja i de-
portacja oficerów biorących w nim udział, ok. 
sto tysięcy szeregowców wcielonych do puł-
ków stacjonujących na Kaukazie, konfiskata 
majątków uczestników powstania, ogranicze-
nie autonomii Królestwa Polskiego, wcielenie 
armii polskiej do rosyjskiej, likwidacja szkół 

wyższych... Pierwszy wielki exodus Polaków 
za granice, tzw. Wielka Emigracja, która przez 
lata ofiarnie służyła Polsce: podtrzymywała 
wolę walki, niepodległości, trwanie przy war-
tościach ojczystych. 
Kościół katolicki poparł powstanie. Biskupi die-
cezji Królestwa Polskiego, z tytułu swej godno-
ści członkowie Senatu, podpisali (z wyjątkiem 
bp podlaskiego Marcelego Gutkowskiego) 
akt detronizacji cara Mikołaja. Wydawali pa-
triotyczne odezwy, zarządzali modlitwy za 
pomyślność powstania. Przystąpili do niego 
wszyscy kapelani zawodowi służący w armii 
Królestwa Polskiego, także ochotnicy, ponad 
stu dwudziestu księży i zakonników. Kilku z nich
przybyło z zaboru pruskiego i austriackiego. 
Osiemnastu kapelanów odznaczono Krzyżami 
Virtuti Militari. W historii powstania znaleźć 
można liczne przykłady ich wzorowej służby, 
poświecenia, bohaterstwa. Także ofiary życia. 
Ks. Onufry Łabudź, jeden z organizatorów 
powstania na Litwie, ranny podczas ataku na 
Święciny, został dobity przez Rosjan. Ks. Szymon 
Wojtkiewicz został rozstrzelany w Wilnie. Kiedy 
powstanie upadło, tylko jedenastu z blisko stu 
pięćdziesięciu kapelanów służących w armii
regularnej, złożyło przysięgę na wierność caro-
wi. Wielu ukrywało się, ok. pięćdziesięciu uda-
ło się na emigrację, aby tam pełnić kapłańską 
posługę, a także umacniać polskiego ducha. 
Był pośród nich ks. Kazimierz Żaboklicki, jeden
z tych najdzielniejszych, uczestnik partyzantki 
Józefa Zaliwskiego, która pragnęła znów przy-
nieść na ziemie Królestwa Polskiego zarzewie 
kolejnego powstania.                                    jł

Tytuł tego tekstu to słowa zaczerpnięte z „Warszawianki”, sławnej pieśni powstania 
listopadowego 1830–1831. Ogłaszała, że dla zrywających się do walki przeciw car-
skiej uzurpacji Polaków nadszedł „dzień krwi i chwały”, który „oby dniem wskrze-
szenia był!”. Spisek Wysockiego, atak garstki zamachowców na Belweder – siedzibę 
znienawidzonego Wielkiego Księcia Konstantego, podchorążowie przemierzający 
ulice Warszawy z okrzykiem: Do broni, zdobycie Arsenału… W polskiej pamięci hi-
storycznej utrwaliły się obrazy nocy 29 listopada. Na kanwie wydarzeń powstania 
listopadowego powstały pamiętne utwory Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskie-
go, Wyspiańskiego, kształtujące wrażliwość pokoleń na sprawy ojczyste. 

„Powstań Polsko, skrusz kajdany”„Powstań Polsko, skrusz kajdany”

183. rocznica powstania listopadowego183. rocznica powstania listopadowego
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Ks. Wincenty Żaboklicki urodził się w 1801 r. w zaścianku Żabokliki koło Pułtuska, 
jako syn zubożałych ziemian, Pawła i Salomei z Ostrowskich.

Ks. Wincenty Żaboklicki,Ks. Wincenty Żaboklicki,
męczennik sprawy narodowejmęczennik sprawy narodowej

Ukończył Szkołę Wojewódzką Księży Bene-
dyktynów w Pułtusku. Pracował jako niższy 
urzędnik w urzędzie pocztowym. W 1828 r.
wstąpił do Seminarium Duchownego w San-
domierzu. Po wybuchu powstania listopado-
wego z powodu braku kapelanów do nowo 
formujących się oddziałów polskiego wojska, 
został przedterminowo wyświęcony na ka-
płana przez bp. Aleksandra Dobrzańskiego, 
administratora apostolskiego diecezji san-
domierskiej. Został mianowany kapelanem 
w batalionie celnych strzelców wojewódz-
twa sandomierskiego, dowodzonym przez 
płk. Stanisława Krzesimowskiego. 14 kwiet-
nia 1831 r. z Korpusem gen. Juliana Sieraw-
skiego przeprawił się na prawy brzeg Wisły 
między Zawichostem a Kazimierzem. Wziął 
udział w bitwie pod Wronowem (16 kwiet-
nia), uczestniczył w bohaterskiej obronie 
zamku w Kazimierzu (18 kwietnia). Po jej 
zakończeniu został kapelanem 16 pułku 
piechoty liniowej. Uczestniczył w bitwach 
pod Rudkami (20 maja ) i Tykocinem (21 ma-
ja) oraz w bitwie pod Ostrołęką (26 maja) 
– największej bitwie powstania, w wyni-
ku której armia polska utraciła inicjatywę
strategiczną.

„Za męstwo i odwagę” został odznaczony
25 lipca 1831 r. Orderem Virtuti Militari IV kla-
sy. We wrześniu 1831 r. uczestniczył w obro-
nie Warszawy. Po jej kapitulacji wycofał się 
wraz z wojskiem polskim w kierunku Modlina. 
Po upadku powstania, 5 października 1831 r., 
przeszedł z Korpusem generała Macieja Ry-
bińskiego do Prus, skąd udał się na emigra-
cję do Francji. W departamencie awiniońskim 
został kapelanem przy zakładzie dobroczyn-
ności. Awinion był główną, obok Besançon, 
kolebką Zaliwszczyzny. Ks. Żaboklicki uczest-
niczył w przygotowaniu wyprawy płk. Józefa 
Zaliwskiego do Królestwa Polskiego. 
Józef Zaliwski, powstaniec listopadowy, był 
jednym ze współtwórców sprzysiężenia Pio-
tra Wysockiego. W czasie nocy listopadowej 
kierował atakiem na warszawski Arsenał.
W czasie powstania prowadził działalność 
partyzancką. Sformował oddział tzw. Kurpi-
ków ostrołęckich, który operując z Puszczy 
Kurpiowskiej, skutecznie przecinał linie za-
opatrzenia armii rosyjskiej. Po upadku po-
wstania udał się na emigrację do Francji, gdzie 
współpracował z Joachimem Lelewelem.
W 1833 r. podjął próbę wzniecenia powsta-
nia zbrojnego w zaborze rosyjskim. Przerzucił 

do Galicji kilkudziesięciu emisariuszy. Ośrod-
kiem przygotowań stała się Kolbuszowa.
W marcu 1833 r. zaczął organizować oddzia-
ły powstańcze. Taktyka Zaliwskiego polegała 
na wprowadzeniu do Królestwa Polskiego 
małych oddziałów. Miały stanowić zarze-
wie dla wywołania nowego powstania; do 
udziału w nim planowano wciągnąć przede 
wszystkim lud polski, zachęcony obietnicą 
reform gospodarczych. W nocy 19 marca 
1833 r. Zaliwski wraz z ośmioma towarzysza-
mi przekroczył granicę w pobliżu Ulanowa, 
kierując się poprzez Zaklików w kierunku Lu-
blina. Władze rosyjskie szybko dowiedziały 
się o tym. Rozpoczęto pościg. Wobec braku 
realnych szans na wzbudzenie powstania,
19 kwietnia Zaliwski powrócił do Galicji.
Również działania podjęte przez inne od-
działy nie powiodły się. W Sandomierskie 
wkroczył z Galicji dwudziestoczteroosobowy 
oddział Kaspra Dziewickiego, który zamierzał 
zaatakować posterunek kozacki w Połańcu 
i zaopatrzyć się w zdobyczną broń i konie. 
Nie czekając na koncentrację, pięcioosobo-
wy pododdział uderzył na posterunek. Po-
wstańcy po zaciętej walce zostali wzięci do 
niewoli. Dziewicki, konwojowany do War-
szawy, popełnił samobójstwo. Na północy 
Królestwa próby wzniecenia powstania przy-
płacili życiem Artur Zawisza, który wkroczył 
od strony Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
(został stracony w Warszawie, gdzie dziś jest 
plac jego imienia) i Michał Wołłowicz (stra-
cony w Grodnie). 
29 maja 1832 r. ks. Żaboklicki wstąpił do Towa-
rzystwa Demokratycznego Polskiego. Pod ko-
niec 1832 r. przybył do Galicji pod nazwiskiem 
Rajmund Sumiński jako jeden z emisariuszy 
płk. Zaliwskiego. Przed wyprawą do ojczyzny 
udał się z Karolem Borkowskim do Solury, na 
grób Tadeusza Kościuszki. Karol Borkowski 
wyznał potem: „Tu przybyło mi sił i odwagi 
dla znoszenia tych ciężkich męczarni, na które 
później skazany zostałem”. Podobnie zapewne 
było i z ks. Żaboklickim. W początkach 1833 r.
z obozu w Kolbuszowej, zlokalizowanego
w majątku Wincentego Tyszkiewicza, udał się 
do Zbydniowa i Dzierdziówki, wsi leżących 
nad Sanem. Werbował w nich ochotników do 
partyzantki płk. Józefa Zaliwskiego. 
W nocy z 2 na 3 kwietnia 1833 r. ks. Żaboklic-
ki, po odebraniu przysięgi od powstańców, 
wkroczył do Królestwa, przekraczając granicę 
w pobliżu Chwałowic, jako kapelan oddziału 
dowodzonego przez Leopolda Białkowskie-
go, porucznika z okresu powstania listopa-
dowego. W skład oddziału wchodzili oficja-
liści z majątków Tyszkiewicza, mieszczanie
z Radomyśla nad Sanem i chłopi z okolicznych 
wsi. Zmagali się z otaczającą ich piechotą
i kawalerią rosyjską. Po trzech tygodniach ks. 
Żaboklicki przedostał się w chłopskim prze-
braniu z powrotem do Galicji po oddział Fe-
liksa Łubieńskiego. Odebrawszy przysięgę od 
członków tego oddziału, 22 kwietnia 1833 r.

Roman Postępski (1808–1878), „Śmierć ks. Wincentego Żaboklickiego w twierdzy Kufstein”, 
zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu
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Msza święta rozpoczęła się od wprowadze-
nia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania 
Mazurka Dąbrowskiego.
– W 95. rocznicę odzyskania wolności po 
123 latach zaborów dziękujmy Bogu za bo-
haterstwo i krew przelaną przez tysiące pol-
skich żołnierzy, często bezimiennych, którzy 
polegli na wielu polach bitewnych – mówił
w homilii bp Guzdek.

Biskup polowy przy-
wołał historię powsta-
nia Grobu Nieznanego 
Żołnierza, materialnego znaku „trudów i cier-
pień, ran i przelanej krwi setek tysięcy polskich 
żołnierzy, którzy walczyli na wielu polach bi-
tewnych o Polskę wolną i niepodległą”. – Ten 
żołnierski grób jest przypomnieniem niezliczo-
nych, nierozpoznanych i nieopłakanych żoł-

nierzy, którzy walcząc o odzyskanie wolności, 
polegli na polu chwały za sprawę narodu. Ta 
symboliczna mogiła przypomina o śmierci, 
której owocem jest wolna i niepodległa Polska 
– powiedział. Dodał, że symboliczny grób przy-
pomina, że „śmierć żołnierza jest nie tylko stra-

Mszą św. z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
i jego małżonki sprawowaną w Archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela rozpoczęły się w Warszawie centralne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. Eucharystii przewodniczył biskup 
polowy WP Józef Guzdek, który w homilii wezwał do jedności 
i ochrony rodzin, które są „szkołą charakterów” i pierwszym 
miejscem wychowania w duchu wierności Ojczyźnie.

ponownie przekroczył granicę Królestwa.
29 kwietnia 1833 r. został ranny w czasie 
nocnego ataku połączonych oddziałów Biał-
kowskiego i Łubieńskiego na rosyjski gar-
nizon w Józefowie. Z rozbitym oddziałem 
Białkowskiego wrócił do Galicji. Ukrywał się 
u leśniczego Adama Włyńskiego w Dymarce 
pod Kolbuszową, gdzie 6 maja 1833 r. został 
aresztowany wraz z Białkowskim i Łubień-
skim. Osadzono ich na Zamku w Rzeszo-
wie, stamtąd 11 październiku 1833 r. zostali 
przewiezieni do Lwowa. Niestety, nie udała 
się próba ucieczki z karczmy w Ostrowie koło 
Radymna, po upiciu konwojentów. 
Ks. Żaboklicki został osadzony w więzieniu, 
w dawnym klasztorze karmelitów. Warunki 
w więzieniu były okropne. Przeszedł okrutne, 
nieludzkie, półtoraroczne śledztwo. Mimo 
brutalnych przesłuchań trzymał się mężnie: 
„mało mówił, wielu rzeczy nie pamiętał, 
a nazwisk przeważnie nie znał”. 30 lipca 
1835 r. zapadł wydany zaocznie wyrok. Ks. 
Wincenty Żaboklicki, Józef Zaliwski, Leopold 
Białkowski i Karol Borkowski zostali skazani 
na karę śmierci przez powieszenie. Po półto-
rarocznym oczekiwaniu w lwowskim więzie-
niu na wykonanie wyroku, 25 lutego 1837 r.
łaską monarszą cesarza Franciszka I karę 
śmierci zamieniono skazanym na kilkunasto-
letnie wyroki. Ks. Żaboklicki otrzymał 15 lat 
więzienia. Wyrok odczytano skazańcom pod 
pręgierzem wystawionym przed sądem kry-
minalnym we Lwowie. Jako miejsce odbywa-
nia kary wybrano najcięższe austriackie wię-
zienie, tyrolską twierdzę Kufstein nad rzeką 
Inn, na pograniczu Bawarii. By przypochlebić 
się Moskalom w drodze do twierdzy zboczo-
no umyślnie do Wiednia, aby pokazać więź-
niów urzędnikom ambasady rosyjskiej. 
Ks. Żaboklickiego, zakutego w kajdany, osa-
dzono wraz z szesnastoma innymi skazany-
mi Polakami w najwyższej wieży twierdzy,
w celi o wymiarach cztery na siedem kroków. 
Z więźniami obchodzono się bardzo surowo, 

karmiono nędznie. Wielu poczęło chorować. 
Wśród nich ks. Żaboklicki i to szczególnie 
dotkliwie – zapadł na suchoty i zapalenie 
wątroby.
Wolności nie doczekał. Swój męczeński ży-
wot zakończył 17 stycznia 1840 r. „Bóg prze-
rywając pasmo jego życia, skrócił mu lata 
niewoli”, napisał we wspomnieniach współ-
więzień, Stefan Mułkowski.
Odnieść można wrażenie, że niektóre epizo-
dy z życia księdza Żaboklickiego wykorzystał 
Adam Mickiewicz, kreując postać ks. Robaka 
w Panu Tadeuszu. Ks. Żaboklicki był ranny 
pod Józefowem. Jego ocalenie i powrót do 
Galicji ma odpowiednik w losach ks. Roba-
ka – „znają i Galicyjanie ten kaptur mnisi”. 
Próba ucieczki z karczmy w Ostrowie koło 
Radymna, po upiciu straży, ma odpowiednik

Zamek Kufstein, widok współczesny

w tożsamej scenie po zajeździe w Soplicowie. 
Pobyt w twierdzy w Kufstein, jak w spowiedzi 
ks. Robaka: „potem Austryjacy, w Szpielber-
gu zakopali mnie w lochach do pracy, w car-
cer durum”. Czy Adam Mickiewicz wiedział 
o księdzu Żaboklickim i jego losach, kiedy 
pisał Pana Tadeusza? Zapewne tak. Poeta na 
bieżąco śledził losy wyprawy płk. Józefa Za-
liwskiego, którą popierał z całego serca. Było 
to kolejne powstanie, które przynieść miało
w myśl marzeń Poety wyrażonych w Księgach 
narodu i pielgrzymstwa polskiego – „wojnę 
powszechną ludów o wolność”. Zaś o księ-
dzu Żaboklickim dowiedział się z listu Feliksa 
Łubieńskiego z 14 maja 1833 r., a właśnie
w owym czasie pisał narodową epopeję.

Bogusław Szwedo

Troska o rodzinęTroska o rodzinę
fundamentem wolności Ojczyznyfundamentem wolności Ojczyzny
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Uczestnicy marszu „Razem dla Niepodległej”Uczestnicy marszu „Razem dla Niepodległej”
pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiegopod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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tą dla narodu i państwa, lecz przede wszystkim 
ciosem dla jego najbliższej rodziny”.
Zdaniem bp. Guzdka, „wolność i niepod-
ległość Ojczyzny oraz jej rozwój, zależą od 
wysiłku całego społeczeństwa, szczególnie 
od polskich rodzin”. Podkreślił, że właśnie 
w rodzinie „synowie i córki uczą się miłości 
Ojczyzny, dorastają i wychowują się w duchu 
patriotyzmu”. 
Ordynariusz wojskowy zaapelował, aby w dniu 
Narodowego Święta Niepodległości nie zapo-
minać o poświęceniu matek i żon, które przez 
lata „mimo zakazów zaborców i okupantów 
podtrzymywały w domach polską mowę, 
uczyły pacierza w ojczystym języku oraz prze-
kazywały wiarę i narodowe tradycje”. 
Biskup polowy podkreślił, że także i dziś woj-
skowe rodziny „płacą ogromną cenę za nasze 
poczucie bezpieczeństwa w wolnym kraju”. 
– Wyjazdy na misje zagraniczne, rozłąka oraz 
wykonywanie zadań służbowych z dala od 
domu rodzinnego sprawiają, że to kobiety – 
matki i żony – często same podejmują trud 
wychowania dzieci – powiedział.
– „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy” 
– póki żyją polskie rodziny – mówił bp Guz-
dek – odzyskanie wolności i jej zagospodaro-
wanie to zadanie dla wszystkich, mężczyzn
i kobiet, a zwłaszcza rodzin, bo przecież tam 
wszystko się zaczyna: życie oraz wychowanie 
do wierności i służby najwyższym warto-
ściom. Rodzina warta jest wielkiej troski. Aby 
Polska nie zginęła – zakończył.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem bp 
Hiacynt Oroko Egbebo z Nigerii, odwiedzający 
nasz kraj w związku z V Dniem Solidarności
z Kościołem Prześladowanym oraz biskup po-
mocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz 
Pikus, a także kapelani ordynariatu polowego 
oraz duchowni archidiecezji warszawskiej.
We Mszy św. w intencji Ojczyzny uczestniczyli 
m.in. prezydent Bronisław Komorowski z mał-
żonką, min. Jacek Michałowski, szef Kancelarii 
Prezydenta RP, Tomasz Siemoniak, minister 
ON, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, gene-
rałowie Wojska Polskiego, komendanci Policji, 
Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służ-
by Celnej, parlamentarzyści, harcerze i miesz-
kańcy Warszawy. Obecne były poczty sztanda-
rowe wojska i organizacji kombatanckich.
Po zakończeniu Mszy św. w Pałacu Prezy-
denckim odbyła się ceremonia wręczenia od-
znaczeń państwowych.

Uroczystości
przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Z okazji 95. rocznicy odzyskania przed Polskę 
niepodległości w południe przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta 
odprawa wart połączona z Niepodległościo-
wym Apelem Pamięci oraz złożeniem wień-
ców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Delegacja harcerzy złożyła na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza Ogień Niepodległości. 
Odczytano apel pamięci i oddano 21 salw 
honorowych.
W swoim przemówieniu prezydent Bronisław 
Komorowski dziękował za to, że „co roku
11 listopada oddajemy przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza hołd bohaterom niepod-
ległej Rzeczypospolitej”. – Tym wszystkim, 
którzy na przestrzeni wieków walczyli o wol-

ność Polski, tym, którzy budowali fundamen-
ty suwerennego państwa – mówił. 
Przypomniał, że w XX wieku Polska dwa razy 
odzyskiwała niepodległość. „11 listopada 1918 
roku Polska wróciła na mapę Europy, a Ojczy-
zna pielęgnowana w sercach Polaków znów 
stała się państwem, które trzeba było orga-
nizować, odbudowywać i chronić”. Podobne 
zdarzenie miało miejsce 4 czerwca 1989 roku, 
kiedy „Polska wróciła na mapę demokratycz-
nych państw, państw, w których obywatele de-
cydując w wyborach, są wolni, są ludźmi wol-
nymi”. W przyszłym roku będziemy świętowali 
25. rocznicę tego wydarzenia. – W 1918 roku
i w 1989 roku Polska budowała swą gospodar-
kę na ruinach, budowała prędko, świadoma 
koniecznych reform i świadoma ich politycz-
nych konsekwencji” – mówił prezydent.
Jak podkreślił, twórcy niepodległej Polski
z 1918 roku nie zdołali ustrzec państwa przed 
tragedią II wojny światowej, ale „zdołali jed-
nak w dwadzieścia lat odbudować państwo 
na tyle silne, że zachowało struktury nawet 
za czasów okupacji”. – Niepodległość odzy-
skana w 1918 r. przetrwała jako marzenie, 
jako narodowy cel przez całą noc okupacji
i przez mrok komunistycznego totalitaryzmu. 
Ta sama niepodległość i ta sama narodowa 
wolność została odzyskana dzięki wybor-
czemu zwycięstwu „Solidarności” 4 czerwca 
1989 roku – powiedział.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz de-
filada wojskowa.

Prezydent Komorowski
złożył hołd Kościołowi 

Następnie z placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wyruszył marsz „Razem dla Niepodle-
głej”, który, jak podkreślił Bronisław Komo-
rowski, „jest hołdem dla tych, którzy walczyli 
o niepodległość”. Pochód zatrzymał się m.in. 
przed pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, gdzie oddano hołd Kościołowi, za 
jego udział w walce o niepodległość.

Pod pomnikiem parę prezydencką powitał 
bp Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy po-
prowadził krótkie rozważanie. – Nauczanie 
Prymasa Tysiąclecia i jego niezłomna posta-
wa stały się natchnieniem dla milionów ro-
daków, którzy w kolejnych latach zmagali się 
o wolną Polskę. Za swój upór i niezłomność 
nierzadko płacili wysoką cenę – więzienie, 
przelewali krew, oddawali swoje życie na oł-

tarzu wolności” – mówił, zwrócony w kierun-
ku monumentu Prymasa Tysiąclecia.
Biskup polowy powiedział, że stojąc pod po-
mnikiem Kard. Wyszyńskiego należy „dzię-
kować za tego proroka i opatrznościowego 
męża stanu”. – Dziękujmy, że już od prawie 
25 lat żyjemy w wolnym i niepodległym pań-
stwie – podkreślił. Następnie wspólnie ze 
zgromadzonymi pod pomnikiem uczestnika-
mi marszu odmówił modlitwę Ojcze nasz…
Po modlitwie, prezydent Komorowski i bp 
Guzdek złożyli wieniec pod pomnikiem, a Chór 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 
zaintonował pieśń „Boże coś Polskę…”
Następnie marsz skierował się w stronę Nowe-
go Światu w kierunku pomnika Wincentego 
Witosa, znajdującego się na placu Trzech Krzy-
ży. Dalej przeszedł Alejami Ujazdowskimi do 
Belwederu. Prezydentowi towarzyszyli m.in. 
Ewa Kopacz, marszałek Sejmu i Bogdan Bo-
rusewicz marszałek Senatu, ministrowie kan-
celarii, generałowie, duchowni, kombatanci
i mieszkańcy Warszawy.
W Warszawie odbyły się także liczne uroczy-
stości towarzyszące obchodom Narodowego 
Święta Niepodległości. W przeddzień Święta 
przed gmachem Dowództwa Garnizonu War-
szawa odbył się z udziałem ministra Tomasza 
Siemoniaka Capstrzyk Niepodległości. W wigi-
lię Święta Niepodległości, odbył się w katedrze 
polowej, koncert Pieśni i Piosenki Niepodległej 
Polski w wykonaniu Chóru Ars Cantata Klubu 
Inteligencji Katolickiej z Warszawy pod dyrekcją 
Anny Celmer-Falkiewicz oraz Męskiego Zespo-
łu Wokalnego Clavi Cantores z Knurowa pod 
dyrekcją Tomasza Sadownika. Tego samego 
wieczoru Krakowskim Przedmieściem w Mar-
szu Pamięci organizowanym przez Prawo
i Sprawiedliwość przeszli uczestnicy comiesięcz-
nych Mszy św. odprawianych w Archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela w intencji ofiar katastro-
fy smoleńskiej. Jego uczestnicy złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
znajdującym się przy placu jego imienia i Gro-
bem Nieznanego Żołnierza. W dniu Święta

w kwaterach powstańczych i w miejscu straceń 
na stokach Cytadeli zapłonęły znicze upamięt-
niające uczestników Powstania Styczniowego. 
Ulicami Warszawy przeszedł także marsz śro-
dowisk narodowych, który z powodu zamie-
szek m.in. pod ambasadą Federacji Rosyjskiej 
w Polsce został na wniosek Policji rozwiązany 
decyzją Stołecznego Ratusza. 

Oprac. kes
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Nisko i Nowa Dęba

Społeczność Garnizonu Nisko 8 listopada zgromadziła się na uroczy-
stej zbiórce, by wspólnie świętować 95. rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Nie zabrakło odznaczeń i wyróżnień dla najlepszych żołnie-
rzy oraz pracowników wojska.
11 listopada w samo południe władze samorządowe powiatu i mia-
sta Nisko, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje społecz-
ne, szkoły, poczty sztandarowe zgromadziły się w kościele pw. św. 
Józefa, by wspólnie celebrować uroczystą Mszę św. w intencji ojczy-
zny. Następnie wszyscy udali się na plac Wolności, by pod pomnikiem 
Pamięci złożyć okolicznościowe wiązanki oraz uczestniczyć w dalszej 
części uroczystości.
Również w Nowej Dębie sprawowana była Msza św. w intencji oj-
czyzny. Po wspólnej modlitwie uczestnicy przeszli na pobliski plac, 
by wziąć udział w uroczystej zbiórce zakończonej Apelem Pamięci
i salwą honorową. 

ks. mjr Robert Krzysztofiak

Tomaszów Mazowiecki

Na placu apelowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 8 listopada odbył 
się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli 

w nim  udział żołnierze, pracownicy wojska 25BKPow., a także zapro-
szeni goście. Zostały odczytane postanowienia Prezydenta RP o nada-
niu kawalerzystom odznaczeń „Gwiazdy Iraku”, „Gwiazdy Afganista-
nu” „Gwiazdy Czadu”. Odczytano również decyzję Ministra Obrony 
Narodowej o nadaniu medali resortowych oraz wojskowego medalu 
„Za rany i kontuzje” dla plut. Daniela Petynki z Powietrznej Jednostki 
Ewakuacji Medycznej. 
Tego samego dnia rano ks. ppłk Piotr Majka, kapelan 25BKPow. prze-
wodniczył Mszy św. w intencji ojczyzny sprawowanej w parafii woj-
skowej pw. św. Józefa w Nowym Glinniku.

por. Tomasz Pierzak

Żagań 

Z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości w żagańskim garni-
zonie 8 listopada odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy oraz 
pracowników 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Dowódca podzięko-
wał żołnierzom i pracownikom wojska za dotychczasowe osiągnięcia, 
zaangażowanie i godne reprezentowanie brygady. 
11 listopada żołnierze garnizonu uczestniczyli we Mszy św. w intencji 
ojczyzny sprawowanej w parafii wojskowej pw. Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego oraz we Mszy św. w parafii pw. Nawiedzenia NMP 
w Żaganiu.

chor. Przemysław Wojtysiak

Bydgoszcz

8 listopada przedstawiciele władz samorządowych, wojskowych oraz 
rodziny i mieszkańcy Bydgoszczy uroczyście świętowali 95. rocznicę 
odzyskania niepodległości oraz oficjalnie pożegnali żołnierzy, którzy 
wkrótce rozpoczną kolejną zmianę na misji w Kosowie. Uroczystości 
zapoczątkowała Msza św. sprawowana w kaplicy 1. Pomorskiej Bryga-
dy Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego, której przewodniczył 
ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.  
Następnie uroczystości przeniosły się na plac apelowy, na którym sta-
nęło m.in. dwudziestu pięciu żołnierzy pod dowództwem ppłk. Jana 
Lipskiego, którzy wejdą w skład XXIX zmiany PKW KFOR w Kosowie. 

ks. ppor Włodzimierz Skoczeń

Stara Wieś

„Odebrać człowiekowi wiarę, odebrać mu tradycję, miłość do Ojczy-
zny to mieć go w garści” – mówił kapelan 18. Bielskiego Batalionu 
Powietrznodesantowego ks. mjr. Mariusz Tołwiński, który w koście-
le parafialnym w Starej Wsi przewodniczył 10 listopada Mszy św.
w intencji ojczyzny. Przed liturgią odbył się Apel Poległych przy krzyżu 
powstańczym z 1863 roku. Wartę honorową w tym miejscu zaciągnął 
w historycznym stroju i z oryginalną bronią z XIX wieku Stanisław 
Nycz, prawnuk powstańca styczniowego. 

KAI (rk / Stara Wieś)

Siedlce

Centralne obchody Święta Niepodległości w Siedlcach rozpoczęły się 
Mszą św. sprawowaną 11 listopada w Sanktuarium św. Józefa, której 
przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz siedlecki. Wraz 
z nim Eucharystię koncelebrował m.in. ks. płk Andrzej Dziwulski, ka-
pelan Garnizonu Siedlce. Po zakończeniu Mszy św. odbył się prze-
marsz wszystkich uczestników pod pomnik Wolności. Tam delegacje 
złożyły wieńce i zapaliły znicze pamięci. Na zakończenie żołnierze sie-
dleckiego dywizjonu przeciwlotniczego zaprezentowali pokaz sprzę-
tu wojskowego.

Izabela Sadokierska

Wrocław

Msza św. koncelebrowana 11 listopada przez kapelanów wojskowych 
w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety była centralnym punktem 
wrocławskich obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Eucharystii przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita 
wrocławski. 
Po Mszy św. jej uczestniczy przeszli na wrocławski Rynek, gdzie odbył 
się uroczysty apel niepodległościowy. Następnie ulicami miasta prze-
maszerowała Radosna Parada Niepodległości złożona z uczniów wro-
cławskich placówek oświatowych i dzieci z miejscowych przedszkoli.

Marek Zygmunt

Obchody Święta NiepodległościObchody Święta Niepodległości
w polskich garnizonachw polskich garnizonach
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Giżycko

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Giżycku tradycyjnie 
rozpoczęła Msza św. sprawowana 11 listopada w Sanktuarium św. 
Brunona. Następnie jej uczestnicy złożyli kwiaty pod Murem Pamięci 
oraz przemaszerowali ulicami miasta, składając kwiaty pod pomni-
kami Bojowników o Polskość Ziemi Mazurskiej oraz Żołnierzy Armii 
Krajowej i Sybiraków. Asystę Honorową zapewnili żołnierze batalionu 
dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Popołudniu od-
był się kolejny przemarsz ulicami miasta przy świetle pochodni. Jego 
uczestnicy zapalili znicze pod giżyckimi pomnikami i Murem Pamięci. 

Uroczystości w Giżycku zakończyły się na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego Apelem Pamięci oraz salwą honorową w wykonaniu kom-
panii honorowej wystawionej przez dywizjon przeciwlotniczy. 
Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wzięli również 
udział w uroczystościach w Olsztynie, Białej Piskiej i Orzyszu. 

GP/kpt. Dariusz Guzenda

Polanów, Koszalin

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada,  żoł-
nierze Centrum Szkolenia Sił Powietrznych gościli w Polanowie, gdzie 
wzięli udział we Mszy św. w intencji ojczyzny z udziałem władz woje-
wództwa zachodniopomorskiego, dowództwa wojskowego, Kompa-
nii Honorowej CS SP ze sztandarem oraz Orkiestry Sił Powietrznych. 
Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac w centrum miasta, 
których finałem był dynamiczny koncert Orkiestry Sił Powietrznych
z Koszalina, defilada pododdziałów, pokaz sprzętu wojskowego oraz 
tradycyjna żołnierska grochówka.
Następnego dnia świętowano w Koszalinie. Uroczystości rozpoczęła 
Msza św. w intencji ojczyzny koncelebrowana przez bp. Pawła Cieśli-
ka, biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po jej 
zakończeniu uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Wręczono  odznaczenia państwowe i resortowe. Uroczy-
stość zakończył Apel Pamięci. 

kpt. Jarosław Barczewski/CS SP

Przemyśl, Krosno

Żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich wzięli udział w ob-
chodach 95. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w Przemy-
ślu i Krośnie.
Uroczystości w Przemyślu rozpoczęła Msza św. sprawowana w Archi-
katedrze Przemyskiej pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika, 
metropolity przemyskiego. W koncelebrze uczestniczył ks. por. Grze-
gorz Bechta, kapelan Garnizonu Przemyśl i ks. Krzysztof Skałkowski, 
kapelan Służby Celnej. Kompanię Honorową wystawili żołnierze ba-
talionu. Po Mszy Św. uroczystości przeniosły się na rynek miejski. Od-
czytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. 
Delegacje udały się również na Cmentarz Wojskowy i Komunalny, 
aby złożyć wiązanki kwiatów na grobach: Nieznanego Żołnierza, 
Legionistów, Orląt Przemyskich, Ireny Benszówny i Władysława Kra-
marza.
W Krośnie żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich wzię-
li udział we Mszy św. w intencji ojczyzny sprawowanej w Bazylice 
Mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie jej uczestnicy udali 

pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, by wziąć udział w dal-
szych uroczystościach.

Barbara Brem-Kowalik/ks. por. Grzegorz Bechta

Skierniewice

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości w kościele garnizonowym w Skierniewicach przewod-
niczył ks. mjr Paweł Piontek, proboszcz parafii. Wezwał uczestników 
liturgii do osobistego zaangażowania się w sprawy ojczyzny poprzez 
modlitwę, uczciwą pracę oraz ducha sprawiedliwości i służby. 
Druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Niepodległo-
ści, który znajduje się tuż przy wejściu do kościoła garnizonowego. 
Przy akompaniamencie orkiestry miejskiej odśpiewano hymn pań-
stwowy. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.                                                                               x.P.P

Świnoujście

W uroczystej Mszy św. sprawowanej 11 listopada w parafii wojsko-
wej pw. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia w intencji ojczyzny 
wzięli udział dowódcy i żołnierze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przed-

stawiciele służb mundurowych, harcerze oraz kombatanci. Następnie 
jej uczestnicy udali się pod pomnik Bohaterom Walki o Niepodległość 
Rzeczpospolitej. Tam odczytano Apel Pamięci. Delegacje złożyły kwia-
ty przed pomnikiem. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Mary-
narki Wojennej. 

hm. Przemysław Chabros

Jarosław

W kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu 11 listopada modlono 
się w intencji ojczyzny oraz poległych w jej obronie. W koncelebrze 
uczestniczyli kapelani Garnizonu Jarosławiec: ks. mjr Tomasz Skupień 
i ks. prał. ppłk Andrzej Surowiec.

Dalsze uroczystości odbyły się na terenie dawnego opactwa Sióstr Be-
nedyktynek, pod Krzyżem Golgoty Narodów. Dla uczczenia 95. roczni-
cy odzyskania niepodległości został odczytany Apel Poległych, żołnie-
rze oddali salwę honorową, odbyło się zaprzysiężenie kandydatów na 
Strzelców, a delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Golgoty Narodów.

M. Młynarska

oprac. kak
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 21 XI 1886 r.
w Sokołowie Małopolskim, 
jako syn Jana i Franciszki 
Łuszczki. Po ukończeniu 
gimnazjum w Rzeszowie,

wstąpił do Seminarium Duchowego w Prze-
myślu; święcenia kapłańskie przyjął 28 II 
1912 r. Od 1 sierpnia 1913 r. pracował jako 
katecheta w Towarzystwie Szkoły Ludowej na 
Śląsku i Morawach. Związany z „Sokołem”, 
sformował jego drużyny w Ostrawie i Grusze-
wie. 2 VI 1916 r. wstąpił do Legionów, obej-
mując funkcję kapelana dywizyjnego zakładu 
sanitarnego. 14 VII 1916 r. mianowany został 
urzędnikiem wojskowym IX klasy (kapitanem). 
Na początku 1917 r. przejściowo sprawo-
wał funkcję kapelana 5 pp LP. W maju prze-
niesiony został do obozu rekrutów w Zam-
browie. Po kryzysie przysięgowym służył
w Polskim Korpusie Posiłkowym. Od paździer-
nika 1917 r. był kapelanem 2 pp LP. W czasie 
przejścia II Brygady Legionów przez front pod 
Rarańczą (15/16 II1918) dostał się do niewoli 
austriackiej. Był internowany w Bustyahaza
i Huszt. Po uwolnieniu, wyjechał do Krakowa. 
Po rozbrojeniu Austriaków 1 XI 1918 r. wstą-
pił do Wojska Polskiego. Do 5 grudnia był 
kapelanem 4 pp LP. Następnie służył w Armii 
„Wschód”, a od 6 III do 31 VIII 1919 r. w gru-
pie Operacyjnej „Bug”. Uczestniczył w dzia-
łaniach przeciwko Ukraińcom. W okresie od

1 IX do 25 XI 1919 r. pełnił funkcję kapelana 
na oddziale zakaźnym Szpitala Okręgowego 
w Kielcach. 25 XI 1919 r. objął stanowisko 
proboszcza w 2 DP LP. Zajmował je do 1 V 
1921 r., kiedy został przeniesiony do rezerwy 
i zweryfikowany jako starszy kapelan (major). 
Odznaczony został m.in. Krzyżem Walecz-
nych, Medalem Niepodległości, odznaką za 
obronę Lwowa „Orlęta” i odznaką pamiątko-
wą Frontu Litewsko-Białoruskiego.
Po wojnie polsko-bolszewickiej odszedł z woj-
ska. Pracował w parafiach na Kresach Wschod-
nich (Wolanka, Laszki Murowane). W 1932 r. 
został proboszczem parafii w Lubeni koło Rze-
szowa. Był kapłanem nadzwyczaj skromnym, 
gorliwym, szczodrze udzielającym pomocy 
materialnej i duchowej, czym zaskarbił sobie 
wdzięczność i uznanie parafian. Znane były 
jego umiejętności medyczne, dzięki którym 
wielu parafian odzyskało zdrowie. 
W czasie okupacji niemieckiej służył jako 
kapelan w Armii Krajowej. Był głównym wy-
kładowcą i egzaminatorem na kursach kape-
lańskich organizowanych w klasztorze Do-
minikanów w Borku Starym, także w parafii 
lubeńskiej. Na plebanii odbywały się odprawy 
konspiracyjne, organizował pomoc transpor-
tową przy przewożeniu broni, udzielał schro-
nienia, zaopatrywał w odzież i wyżywienie 
ukrywających się partyzantów, był czynny
w tajnym nauczaniu.

Ks. Franciszek Łuszczki (1886–1955) – kapłan diecezji przemyskiej,
kapelan Legionów i Armii Krajowej

Podczas pacyfikacji Lubeni (21 VI 1943) przez 
oddziały SS i żandarmerii niemieckiej ponieśli 
śmierć małżonkowie Katarzyna i Jan Wilczyń-
scy z Warszawy oraz czterech innych miesz-
kańców parafii. Od większych ofiar uchronił 
wieś Ks. Proboszcz, który uprosił oprawców, 
by odstąpili od tzw. dziesiątkowania, czyli 
przeznaczenia co dziesiątej osoby do roz-
strzelania. Zapewnił Niemców, że w Lubeni 
nie ma partyzantów. Uwierzono mu. 
„Był człowiekiem wielkiej wiary, zawsze 
skromnym, pokornym, szlachetnym, uczci-
wym i czcigodnym. Był wielkim Polakiem i pa-
triotą. Może stanowić wzór do naśladowania 
przez nas wszystkich – wzór kapłana, Polaka
i patrioty” – takie świadectwo o jego życiu dał 
oficer AK Władysław Borowiec w książce Pla-
cówka Armii Krajowej „Czereśnia”:
Ks. Franciszek Łuszczki zmarł w 1955 r. Jego 
manifestacyjny, tłumny pogrzeb stanowił 
wyraz wdzięczności parafian za jego życie
w służbie Bogu i człowiekowi. Spoczywa na 
lubeńskim cmentarzu.
O jego drodze życiowej opowiada książka 
Wiesława Łuszczki i Anny Łuszczki zatytuło-
wana Ksiądz Franciszek Łuszczki. Proboszcz 
w Lubeni w latach 1932-1955. Z dziejów
i wspomnień mieszkańców Lubeni, wydana 
w bieżącym roku przez wydawnictwo Bonus 
Liber w Rzeszowie.

Wiesław Łuszczki

Wielkiej teologii tu
nie znajdziecie – 

uśmiecha się ks. Michał, wprowadzając
w trylogię zatytułowaną CREDO. Bo 
o wielkich sprawach: Bogu, Kościele, 
śmierci, cudach i zmartwychwstaniu 
można mówić prosto i przystępnie. Moż-
na, a nawet trzeba. 

Ks. Michał Olszewski jest sercaninem i redak-
torem naczelnym portalu ewangelizacyjnego 
Profeto.pl. To także spowiednik osób zniewo-
lonych, autor książek i nagrań, m.in. Jezus 
chodzi po Krakowie, Żyć w Duchu Świętym, 
Ciemne noce Nikodema czy Egzorcyzm. Po-
sługa miłości oraz rekolekcji opartych na 
utworach Arkadia, nawróconego twórcy mu-
zyki hiphopowej.
Na płycie Credo III mówi o sprawach najważ-
niejszych, i – nie bójmy się do tego przyznać 
– trudnych, z lekkością, ujmując ciepłem i hu-
morem. 

O wielkich sprawach – prosto i przystêpnie
CREDO, tom III

To, co odległe, staje się bliskie. To, co trudne, 
staje się zrozumiałe. To, co zawiłe, przybie-
ra postać prostą i przystępną. Język – mówi 
ks. Olszewski – jest komunikatywny, prosty
i wyrazisty.
Wyjaśniając dogmaty posługuje się prostymi 
przykładami z życia codziennego, a także nie-
zwykłymi historiami ze swojej posługi egzor-
cysty. Przybliża świat, który do tej pory mógł 
wydawać się bardzo odległy.
Każdy z trzech tomów płyty Credo to zapro-
szenie do spotkania z Żywymi Postaciami 
obecnymi w wyznaniu wiary. (Pierwszą pły-
tę trylogii Credo rekomendowaliśmy naszym 
czytelnikom na łamach „Naszej Służby”).
W III tomie rekolekcjonista dotyka spraw, 
obok których nikt, nawet człowiek niewierzą-
cy, nie może przejść obojętnie: śmierci, Sądu 
Bożego, nieba i piekła. To także szczere wej-
ście w temat: czym jest Kościół katolicki i jak 
pokochać go dziś, w XXI wieku? W końcu to 
historia o naszym buncie i odpowiedzialności 

względem obdarowania, które otrzymaliśmy 
od Boga w chwili stworzenia.
Przypomina o wadze i znaczeniu każdego ze 
słów, które co niedziela wypowiadamy pod-
czas Wyznania Wiary, odkrywa po raz kolej-
ny wielkość Boga i Jego troskę wobec nas. 
Analizowane przez ks. Michała słowa Credo, 
wypowiadane czasem mechanicznie, odsłu-
chane i rozważane przypominają nam o ich 
pierwotnym znaczeniu w życiu każdego czło-
wieka. Jest to przejmujący obraz Miłości Boga 
do człowieka. 
W kończącym się Roku Wiary wydawnictwo to 
utrwala jego owoce. Pogłębia chęć rozważania 
słów Credo i zachęca do refleksji nad sensem 
wiary w życiu swoim i wspólnoty Kościoła.
Płytę można odsłuchiwać na każdym odtwa-
rzaczu CD, jest nagrana w systemie audio, 
a nie tak jak się to ostatnio często zdarza
w plikach MP3, to także atut, zwłaszcza dla 
posiadaczy starszych odtwarzaczy.

Oprac. kes
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Pius XI umiera niespodziewanie 10 lutego 
1939 r. Kardynałem kamerlingiem, obejmu-
jącym władzę w Pałacu Apostolskim i od-
powiedzialność za wykonanie ostatniej woli 
zmarłego jest kard. Eugenio Pacelli, sekretarz 
stanu Stolicy Apostolskiej zmarłego biskupa 
Rzymu. W otwartym testamencie odczy-
tuje ostatnią wolę Piusa XI, który prosi, by 
pochowano go przy południowej ścianie 
Starych Grot, obok mogiły Piusa X, tuż przy 
konfesji Świętego Piotra, nad którą wzno-
szą się monumentalne kolumny Berniniego 
o skręconych trzonach, oglądane przez nas 
podczas uroczystości transmitowanych z Ba-
zyliki. Miejsce na nowy nagrobek okazuje się 
jednak zbyt wąskie. Kard. Pacelli każe je po-
szerzyć poprzez obniżenie poziomu posadz-
ki i wydrążenie jednej ze ścian. Watykańscy 
robotnicy dyskretnie zabierają się do pracy, 
licząc, że uda im się szybko podołać polece-
niu kamerlinga. Szybko zaskakują ich jednak 
dwie niespodzianki. Najpierw dwadzieścia 
centymetrów pod podłogą ich oczom uka-
zują się resztki posadzki pierwszej bazyli-
ki, zbudowanej przez cesarza Konstantyna
w IV wieku. Przede wszystkim jednak za 
ścianą odkrywają szczeliny prowadzące do 
tajemniczego pomieszczenia pełnego gruzu. 
Tymczasowo zabezpieczają miejsce, przyna-
gleni rychłym terminem pogrzebu śpieszą się 
z ceremonią pogrzebania Piusa XI świadkiem 
ich kłopotów jest kard. Pacelli, który wkrótce 
zostaje wybrany przez Kolegium Kardynal-
skie na kolejnego sukcesora patrona Bazyliki 
Watykańskiej. Podobno przed uroczystością 
objęcia urzędu długo modlił się przy grobie 

swego poprzednika. Czy jednak jego 
myśli faktycznie biegły ku postaci i do-
konaniom Piusa XI, czy może zastana-
wiał się co kryją ukryte pod posadzką 
świątyni groty? Tego nie wiemy. Wiemy 
za to, że niedługo po objęciu władzy po-
stanawia powołać zespół, który ma zbadać 
odkryte relikty skryte pod posadzką Bazyliki. 
Osobą odpowiedzialną czyni swego przyja-
ciela, kardynała Ludwiga Kaasa, który w tej 
historii odegra jeszcze ciekawą rolę.
Choć prace prowadzone są oficjalnie to ich 
wyniki i przebieg objęte są nakazem zacho-
wania dyskrecji. Pius XII podejmuje przecież 
nie lada ryzyko. Po pierwsze będzie próbo-
wał wyjaśnić sprawę obecności św. Piotra
w Rzymie i zbudowania na jego grobie cen-
tralnej świątyni katolicyzmu, a jest to kwestio-
nowane m.in. przez protestantów. Zdaje sobie 
sprawę z tego, że nieodnalezienie relikwii św. 
Piotra może zachwiać autorytetem całego pa-
piestwa, a tego z całą pewnością papież chce 
uniknąć. Drugie założenie Piusa XII ma zwią-
zek z delikatną strukturą świątyni i niebez-
pieczeństwem naruszenia jej fundamentów 
oraz wdzierania się wody, która może wypły-
nąć podczas drążenia ścian. Trzeci powód to 
przecież logika, która każe zastanowić się, czy
w całej plątaninie grot, podziemnych mauzo-
leów, osuwisk i pozostałości wcześniejszych 
cmentarzysk odszukanie i zidentyfikowanie 
grobu św. Piotra jest w ogóle możliwe.
Z apokryficznego tekstu wiadomo, że św. 
Piotr zginął w cyrku watykańskim, ukrzyżo-
wany zgodnie z własnym życzenie głową
w dół i najprawdopodobniej w krótkim cza-

sie po śmierci został pochowany w pobliżu 
tego miejsca. Jeden z jego następców, papież 
Anaklet, sporządzić miał relikwiarz, w którym 
umieścił szczątki Apostoła.
Kolejny raz wzmianka o pochówku św. Pio-
tra pojawia się wraz z imieniem św. Pawła. 
Szczątki założycieli Kościoła Rzymskiego 
mają znajdować się w katakumbach przy Via 
Appia. Następnie relikwie św. Pawła trafiają 
do groty przy drodze do Ostii, natomiast re-
likwie św. Piotra do nekropolii na Wzgórzu 
Watykańskim.
Po uznaniu przez cesarza Konstantyna chrze-
ścijaństwa za religię „legalną”, relikwie Księ-
cia Apostołów zostają umieszczone w spe-
cjalnie wybudowanej bazylice położonej na 
terenie dawnej pogańskiej nekropolii. Bazyli-
ka położona jest jednak na zewnątrz murów 
miasta, co naraża ją na liczne akty niszczy-
cielskie ze strony najeżdżających upadające 
Imperium barbarzyńców.
Dopiero papież Leon IV w obliczu najazdu 
Saracenów w IX wieku wzniósł umocnie-
nia, które zabezpieczyły świątynię. 700 lat 
później papież Juliusz II dokonuje kolejnej 
przebudowy, zakazując jednocześnie eksplo-
rowania domniemanego miejsca spoczynku 
Apostoła.
Wróćmy jednak do XX wieku. Poszukiwacze, 
wśród których poza kard. Kaasem są także 
jezuici, profesorowie i pracownicy Watyka-
nu odnajdują w wyniku badań podziemne 
cmentarzysko, sarkofagi, monety, ceramikę 
oraz ołtarz, a także relikty bazyliki wzniesio-
nej przez cesarza Konstantyna. Odnajdują 
także pod konfesją zagłębienie oraz fragment 
muru, który ze względu na jego kolor okre-
ślają „czerwonym murem”. Ściana ta otacza-
ła dwupoziomową kapliczkę nagrobną i za-
głębienie, na którego brzegach stały dwie 
kolumienki, zwieńczone marmurową płytą. 
Zarówno opis miejsca, jak i pieczołowitość, 
z jaką je otoczono, a także zgodność co do 
położenia i wyglądu z nielicznymi źródłami 
pisanymi z czasów wczesnego średniowiecza, 
wskazują na sukces badawczy. Miejsce to zi-
dentyfikowano jako „trofeum” św. Piotra. Był 
to niewielki nagrobek ozdobiony marmurem 
i porfirem, wokół którego Konstantyn zbudo-
wał swoją bazylikę i nad którym wznoszono 
kolejne ołtarze następców Apostoła: Leona IV 

Relikwie św. Piotra zostały po raz pierwszy w historii wystawione do publicznej 
adoracji. Okazją do tego były uroczystości zakończenia Roku Wiary, jakie miały 
miejsce w Rzymie 24 listopada pod przewodnictwem Ojca Świętego Francisz-
ka. Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia 
Nowej Ewangelizacji, wyjaśnił, że ta decyzja Papieża wypływa z faktu, iż wciąż 
zbyt mało mówimy w Kościele o adoracji i o tym, że „prawdziwą ewangeliza-
cję prowadzi się na kolanach”. Z pewnością kolana archeologów pracujących 
głęboko pod posadzką Bazyliki św. Piotra nie adorowałyby relikwii świętego 
gdyby nie…. śmierć Papieża Piusa XI, pierwszego nuncjusza apostolskiego
w Polsce po odzyskaniu przez nią w 1918 r. niepodległości, przyjaciela kształ-
tującego się wtedy duszpasterstwa wojskowego. 

Najcenniejsze relikwie WatykanuNajcenniejsze relikwie Watykanu

Sala pod ołtarzem głównym Bazyliki św. Piotra, nad grobem Księcia Apostołów.Sala pod ołtarzem głównym Bazyliki św. Piotra, nad grobem Księcia Apostołów.
W ścianie tej bogato zdobionej kaplicy, pod ołtarzem głównym Bazyliki i nad grobem W ścianie tej bogato zdobionej kaplicy, pod ołtarzem głównym Bazyliki i nad grobem 
św. Piotra, znajduje się wnęka z masywną szkatułą z brązu, do której składa się do św. Piotra, znajduje się wnęka z masywną szkatułą z brązu, do której składa się do 
poświęcenia paliusze nakładane na ramiona nowym arcybiskupompoświęcenia paliusze nakładane na ramiona nowym arcybiskupom
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Rok po tym spotkaniu, Serbowie zaprosili 
delegację polskich kapelanów, aby pokazać 
w jaki sposób udało się dokonać implemen-
tacji niektórych rozwiązań polskiego modelu 
duszpasterstwa wojskowego oraz zacieśnić 
wzajemną współpracę. W dniach 28-30 paź-
dziernika br., delegacja kapelanów w oso-
bach ks. płk Bogdan Radziszewski i ks. mjr 
Paweł Piontek udała się do Belgradu, gdzie 
mieści się dowództwo serbskiej armii. Głów-
nym punktem programu były spotkania ro-
bocze w kwaterze głównej wojsk serbskich 
w departamencie zasobów ludzkich (Depar-
tament of Human Resources J-1), którym do-
wodzi generał Sladjan Djordjevic. To właśnie 
w tym departamencie ulokowano struktury 
duszpasterstwa wojskowego. Szefem tej ko-
mórki organizacyjnej ze strony wojska jest 
koordynator duszpasterstw wojskowych płk 

Mikan Vasilijevic – człowiek świecki, 
ale bardzo otwarty i rozumiejący ję-
zyk ekumenizmu.
Aby dobrze zrozumieć przyjęte roz-
wiązania stworzonego tam modelu, 
trzeba najpierw wiedzieć jaka jest 
struktura społeczna republiki. W Ser-
bii prawie 90% ludności to prawosławni, 
6,2% stanowią katolicy czyli niecałe 500 tys. 
wiernych. Historia duszpasterstwa w wojsku 
serbskim sięga roku 1839, kiedy to utwo-
rzono armię serbską, a w niej ustanowiono 
kapelanów wojskowych. Po 1945 r. usunięto 
księży z wojska. Dopiero 24 marca 2011 r.,
parlament ustanowił nowe prawo, które 
zgodnie z serbską konstytucją gwarantuje 
wolność religijną. Ponad dwa lata trwały 
prace nad tym, aby wojsko otwarło bramy 
koszar dla Chrystusa.

Armia serbska liczy 28 
tys. żołnierzy i 8 tys. 
pracowników wojska. 
Dominującą religią jest 
prawosławie, zatem 
najwięcej kapelanów 
jest właśnie tego wy-
znania. Na czele dusz-
pasterstwa ortodoksyj-
nego stoi pop Sladjan 
Vlajic, który do pomo-
cy ma jeszcze siedmiu 
księży. Szefem katolic-
kiego duszpasterstwa 
jest ksiądz Goran Avra-

mov. To jedyny ksiądz katolicki w armii serb-
skiej, podobnie jak kapelan muzułmanów 
– imam Mustafa Jusufspahic. Każdy kapelan 
ma do pomocy asystenta, osobę świecką 
w stopniu podoficerskim, którzy odpowie-
dzialni są między innymi za przygotowanie 
liturgii, pełnią funkcję łącznika pomiędzy 
kapelanem a koordynatorem duszpasterstw, 
prowadzą sprawy kancelaryjne itp. Kapelani 
pełnią służbę w stopniu kapitana, bez możli-
wości awansu. Trwają rozmowy, aby te zapisy 
zmienić i stworzyć taką samą drogę awansu 
jaką mają inni oficerowie. Powstały pierwsze 
kaplice i izba modlitwy. Znajdują się one na 
terenie sztabu generalnego armii serbskiej. 
Jednak ich wielkość oraz wyposażenie są nie-
wystarczające. Dla przykładu, kaplica katolic-
ka łącznie z prezbiterium ma zaledwie 15 m2.
Ale jak powiedział z uśmiechem ksiądz Goran 
Avramov: „od czegoś trzeba zacząć”.
Perspektywa rozwoju duszpasterstw woj-
skowych w Serbii jest optymistyczna i za-
kłada zwiększenie etatów kapelańskich do 
24 prawosławnych i po jednym etacie dla 
katolików i muzułmanów, tak aby na 1000 
żołnierzy przypadał jeden kapelan.

ks. mjr Paweł Piontek

W sierpniu tego roku, armia serbska utworzyła w swoich strukturach 
duszpasterstwo wojskowe dla Chrześcijan wyznania prawosławnego
i rzymsko-katolickiego oraz dla religii muzułmańskiej. To owoc wielomie-
sięcznych prac i konsultacji między innymi ubiegłorocznej wizyty przed-
stawicieli wojska serbskiego w Ordynariacie Polowym WP, podczas której 
mieli okazję zapoznać się ze strukturą i funkcjonowaniem duszpasterstwa 
wojskowego w Polsce.

Serbia otwarła bramy koszar dla ChrystusaSerbia otwarła bramy koszar dla Chrystusa

(IX wiek), Kalikstallia (XII wiek) i Klemensa VIII 
(XVI wiek). Wszystko wskazuje, że faktycznie 
udaje się dotrzeć do grobu Księcia Aposto-
łów. – Odnaleźliśmy grób św. Piotra – ogłasza 
przez radio papież Pius XII 24 grudnia 1950 r. 
Jednak grób jest pusty…
Stwierdzenie to nie jest jednak precyzyjne. 
Grób nie był do końca pusty. W pobliżu 
czerwonego muru jak i w okolicy płyty od-
naleziono fragmenty kości, które jednak nie 
należały do jednego człowieka.
W 1952 r. badania podejmuje kolejna grupa 
naukowców. Jest wśród nich epigrafik Mar-
gherita Guarducci, zajmująca się starożytnymi 
inskrypcjami. Jej uwagę zwraca prostopadły 
do „trofeum” mur oporowy. Nazwany mu-
rem G, z inskrypcją grecką: PETROSENI, które 
Guarducci tłumaczy: „Tutaj jest Piotr”. Bada-
jąc mur G archeolodzy odnajdują niewielką 
niszę, w której znaleziono pozbawiony wieka 
marmurowy pojemnik. Nisza od dawna jest 
jednak pusta. Bo czy ktokolwiek mógł się spo-
dziewać, że znajdujące się w niej niewielkie 
marmurowe pudełko widział już wcześniej 

kard. Kaas? Hierarcha znalazł w nim ludz-
kie kości, wyniósł je z terenu badań i złożył 
w niewielkiej drewnianej kasetce, w ciemnej 
szafie ściennej naprzeciwko kaplicy Święte-
go Kolumbana? We wrześniu 1953 r., gdy 
kard. Kaas już nie żyje, Guarducci drąży temat
i pyta pracujących wcześniej robotników 
o losy odkrytej przez siebie niszy w murze 
G. – Coś tu musiało być – odpowiada Sego-
ni jeden z pomocników kardynała. – Wnęka 
już została uprzątnięta za czasów kardynała 
Kaasa. Robotnik prowadzi młodą kobietę do 
schowka, gdzie przez dekadę spoczywała 
kasetka ze znaleziskami. Znajdują się w niej 
kości, trochę ziemi, dwa fragmenty czerwo-
nego tynku oraz kilka kawałków drogocennej 
tkaniny przetykanej złotą nitką. Znalezisko 
pozornie bez wartości. Badacze powracają do 
sprawy kilka lat później. Antropolodzy stwier-
dzają, że kości należą do żyjącego z pracy rąk 
mężczyzny, który zmarł w wieku 60-70 lat,
a tkanina z której pochodzą nitki to drogo-
cenna purpura, najdroższy materiał jaki znany 
był w IV wieku n.e. 

W przeciwieństwie do Jana XXIII żywo za-
interesowany sprawą jest papież Paweł VI, 
który nakazuje kolejne badania nad szcząt-
kami. 26 czerwca 1968 r. podczas audiencji 
ogólnej Paweł VI oficjalnie potwierdza, opie-
rając się na osądzie osób kompetentnych, że 
odnalezione kości to relikwie św. Piotra, któ-
re „zostały zidentyfikowane w sposób, któ-
ry możemy uznać za przekonujący”. Słowa 
papieża nie przekonały wszystkich, niektórzy 
historycy mają wątpliwości, ale debata w ob-
rębie Kościoła zostaje zamknięta.
Epilogiem tej historii jest ponowny pochó-
wek szczątków, który odbywa się 27 czerwca 
1968 r. Archiprezbiter Bazyliki, kard. Paolo 
Marella, przewodniczy uroczystości ułożenia 
szczątków Apostoła w szkatułach z pleksi, 
we wnęce konstantynowskiego „trofeum”, 
tam gdzie znajdował się przed czternastoma 
stuleciami.

* Korzystałem z książki Bernarda Lecomte, 
„Nowe tajemnice Watykanu”, Kraków 2013,
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Goran Avramov przedstawia historię kapelanówGoran Avramov przedstawia historię kapelanów

Wspólne zdjęcie w gmachu sztabu gen.Wspólne zdjęcie w gmachu sztabu gen.
Pośrodku gen. Sladan DjordjevicPośrodku gen. Sladan Djordjevic
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W katedrze polowej wspólnie modliła się 
kadra dowódcza WCG, żołnierze i pracow-
nicy formacji oraz ich rodziny i przyjaciele.  
Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr Janusz 
Bąk oraz ks. ppor. Marcin Janocha. 
– Zmieniali się ludzie, zmieniała się technika 
pracy, przyrządy stawały się coraz doskonal-
sze, ale cel był i jest zawsze ten sam: przy-
gotowanie map na użytek wojska – mówił
o pracy wojskowych geografów w homilii bp 
Józef Guzdek.
Podkreślił, że żaden żołnierz bez mapy nie 
jest w stanie zrealizować swojego zadania.
– Być może to święto jest po to, by uświado-
mić sobie jak ważną pracę wykonujecie. Ci-
chą, spokojną, ale jakże ważną. Zwykle, jeśli 
mówi się o wojsku, pokazuje się komando-
sów, lotników. Pokazuje się to, co jest spek-
takularne – powiedział.
Ksiądz Biskup przypomniał również, że trwa-
my w Roku Wiary.  
– Wiara jest zawsze szukaniem. Jest mo-
ment oczarowania Bogiem, jest moment 

W homilii bp Guzdek przypomniał  o koń-
czącym się Roku Wiary, ogłoszonym przez 
Ojca Świętego Benedykta XVI. Podkreślił, 
że podczas jego trwania papieże Benedykt 
XVI i Franciszek wielokrotnie apelowali
o większy udział wiernych świeckich w po-
dejmowanych przez Kościół dziełach. – Był 
to czas modlitwy, analiz, pogłębionej reflek-
sji, aby wierzący we współczesnym świecie 
poczuli się mocniejsi, by mieli temu światu 
coś do zaoferowania. Ważne, aby przestali 
się lękać świata, ale bardziej lękali się o świat, 
o jego przemianę w duchu ewangelicznych 
wartości. Spotykamy się w wąskim gronie, 
aby modlić się o umocnienie w wierze tych 
wszystkich, którzy tworzą wspólnotę na-
szego, wojskowego Kościoła. Chcemy także 
porozmawiać o tym, jakie działania muszą 
podjąć kapelani i katolicy świeccy, by Chry-
stus był jeszcze lepiej znany i bardziej kocha-
ny. Trzeba też szukać odpowiedzi na pytanie
o styl i sposób posługi we wspólnocie woj-
skowej, aby stawała się ona jeszcze owoc-
niejsza – powiedział.
Biskup Guzdek zwrócił uwagę, że specyfiką 
ordynariatu polowego jest duszpasterstwo 

rozczarowania, próby, zwady, odejścia i po-
wrotu. Jakże to jest ważne chociażby dla ro-
dziców, żeby nigdy nie przekreślili dziecka, 
które jest na jakimś etapie: wiary, niewiary, 
buntu. Trzeba cierpliwości, czasem wystar-
czy zostawić tylko ślad życzliwości, dobra, 
ofiarowanego czasu, a Pan Bóg działa – 
podkreślił.
Zdaniem bp. Józefa Guzdka Rok Wiary uzmy-
sławia nam, że życie jest wędrówką, a po-
mocą na tej drodze są konkretne narzędzia 
takie jak sakramenty Eucharystii, pokuty i po-
jednania. Ważna jest również pomoc kapła-
na, który powinien być reprezentantem mi-
łosiernego Boga, towarzyszyć człowiekowi
w radości, cierpieniu, doświadczeniu, a także 
służyć radą i pomocą.
– Tak jak żołnierz nie może powiedzieć: nie 
mam map, nie mam rozeznanego terenu, 
nie pójdę, nie wykonam, bo dzięki wam 
jest uzbrojony w ten ważny instrument, ja-
kim jest znajomość terenu; tak i my, ludzie 
wierzący, nie możemy powiedzieć: nie mam 

mężczyzn, którzy stanowią zdecydowaną 
większość wśród wiernych diecezji polowej. 
Zauważył, „że życie człowieka religijnego jest 
bojowaniem”. – W sytuacji, gdy przyznanie
się do Chrystusa i Kościoła wiąże się z nie-
bezpieczeństwem, ryzykiem a nawet cier-
pieniem, wówczas mężczyźni bardziej an-
gażują się w życie religijne. Mężczyźni lubią 
wyzwania i gotowi są poświęcić wiele w imię 
jasno sprecyzowanych celów. W stanie wo-
jennym kościoły były wypełnione mężczyzna-
mi – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ka-
pelani ordynariatu polowego.
Podczas spotkania biskup polowy podzięko-
wał świeckim za czas, który poświęcają na 
rzecz ordynariatu. W trakcie obrad poruszo-
ne zostały kwestie związane m.in. z restruk-
turyzacją diecezji wojskowej i powstałymi
w związku z tym utrudnieniami w pracy ka-
pelanów. Rozmawiano również o konieczno-
ści dbania o estetykę i stan techniczny obiek-
tów sakralnych w diecezji. Ks. ppłk Krzysztof 
Kacorzyk i ks. mjr Paweł Piontek omówili zor-
ganizowane przez duszpasterstwo wojskowe 
pielgrzymki wojskowe do Lourdes i na Jasną 

człowieka, nie mam narzędzi, by nie zagu-
bić się w tej wędrówce. Bóg jest po naszej 
stronie, daje nam narzędzia. Obyśmy umieli 
je wykorzystać – powiedział.
Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Biskup 
wraz z kierownictwem Wojskowego Cen-
trum Geograficznego złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary ka-
tastrofy smoleńskiej. Znicze zapalili również 
żołnierze i pracownicy WCG.

***

Wojskowe Centrum Geograficzne jest dzi-
siaj jedną z najnowocześniejszych placówek 
w Polsce. Nasycenie nowoczesnym sprzę-
tem oraz bogatymi w wiedzę i kwalifikacje 
ludźmi powoduje, że może wykonać każde 
zadanie z zakresu geodezji, kartografii, foto-
grametrii i teledetekcji zarówno na potrzeby 
Sił Zbrojnych RP jak i gospodarki narodowej. 
2 maja 2011 r. WCG zostało uhonorowane 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego flagą, którą otrzymują wyróżniające 
się jednostki Wojska Polskiego.

Karolina Anna Kwaśniewska

Górę. Ksiądz kpt. Ireneusz Biruś podzielił się 
swoimi doświadczeniami z pracy duszpaster-
skiej wśród podchorążych Wojskowej Akade-
mii Technicznej na Bemowie.
Generał brygady Wiesław Grudziński, dowód-
ca stołecznego garnizonu, podkreślił koniecz-
ność silniejszego oddziaływania medialnego 
i informowania społeczności wojskowych
o przedsięwzięciach podejmowanych przez 
kapelanów. Jego zdaniem kapelani powinni 
też stale szkolić się, zwłaszcza w zakresie po-
mocy psychologicznej.
Ks. płk Robert Mokrzycki omówił działalność 
kierowanej przez niego wojskowej Caritas, 
m.in. pomoc bezpośrednią dla żołnierzy i ich 
rodzin, akcję dożywiania dzieci i wakacje dla 
dzieci z rodzin wojskowych.
Ks. płk SG Zbigniew Kępa na podstawie do-
świadczeń ze Straży Granicznej przedstawił 
sytuację duszpasterstwa w służbach mundu-
rowych działających w ramach Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Członkowie Rady 
otrzymali także program uroczystości dusz-
pasterskich na 2014 rok.
Radę Duszpasterską Ordynariatu Polowego 
powołał biskup polowy Józef Guzdek dekre-
tem z 8 sierpnia 2012 r. Tworzy ją 14 osób re-
prezentujących żołnierzy zawodowych i pra-
cowników wojska, funkcjonariuszy i pracow-
ników Straży Granicznej oraz duszpasterstwa 
grekokatolickiego. 

Oprac. kes

– Człowiek jest zawsze w drodze, potrzebuje więc pomocy ludzi, by dotrzeć do celu 
-– mówił biskup polowy WP Józef Guzdek, przewodnicząc Mszy św. w intencji żoł-
nierzy i pracowników Wojskowego Centrum Geograficznego (WCG). 

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył spotkaniu Rady Duszpasterskiej Or-
dynariatu Polowego. Obrady poprzedziła Msza św. w Katedrze Polowej WP w in-
tencji diecezji wojskowej, w intencji księży kapelanów i wspólnoty wiernych.  Było 
to drugie, gremialne posiedzenie powołanej w zeszłym roku Rady Duszpasterskiej 
Ordynariatu Polowego.

Święto Wojskowego Centrum Geografi cznegoŚwięto Wojskowego Centrum Geografi cznego

Owocne konsultacjeOwocne konsultacje
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Zwoleń
Uhonorowano kapelanów powstania styczniowego, którzy organizowali wsparcie 
dla leśnych oddziałów, towarzyszyli walczącym partyzantom. Uroczystość odbyła 
się 17 listopada 2013 r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. 
Rozpoczęła ją Msza św. pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika, ordynariusza 
radomskiego. Po niej odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci pięciu bohaterskich 
księży: Aleksandra Bąkowskiego, Józefa Musielewicza, Leonarda Piotrowskiego, Fry-
deryka Włockiego, organizatora powstania w Zwoleniu i Sybiraka oraz Karola Woź-
nickiego, ówczesnego proboszcza parafii w Zwoleniu. Uroczystość zakończył koncert 
słowno-muzyczny „Opowieść o powstaniu styczniowym”.                                   KAI

Wrocław
Tegorocznym uroczystościom odpustowym w kościele garnizonowym pw. św. Elżbie-
ty Węgierskiej we Wrocławiu 17 listopada 2013 r. przewodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzdek. Witając wszystkich uczestników Mszy św., ks. płk. Janusz Radzik, pro-
boszcz parafii, podkreślił, że patronka świątyni św. Elżbieta Węgierska swoim życiem 
udowodniła, że wymagania Chrystusa możliwe są do wykonania w każdym czasie.
W homilii bp Józef Guzdek wskazywał, że wiara człowieka składa się z dwóch eta-
pów. Pierwszy zaczyna się wtedy, gdy człowiek odkrywa potrzebę Boga. Człowiek 
prosi Go, by zrealizował jego marzenia i pragnienia. W drugim etapie człowiek pa-
trzy na swoje życie przez pryzmat powołania. – W miarę, gdy nasza wiara staje się 
dojrzalsza, odkrywamy, że i Bóg nas potrzebuje; potrzebuje  kobiet i mężczyzn, żon 
i matek, mężów i ojców; potrzebuje tych, którzy piastują władzę, by podejmowali 
działania w trosce o dobro wspólne, któremu na imię ojczyzna - mówił.
W czasie Mszy św. modlono się także w dwóch intencjach: rychłego powrotu do 
zdrowia ks. płk. prał. Januarego Wątroby, byłego proboszcza wrocławskiej bazyliki, 
a obecnie wikariusza generalnego Ordynariatu Polowego oraz w intencji ks. płk. prał. 
Janusza Radzika, z okazji zbliżających się imienin.                                              M.Z.

Świnoujście
W dniach od 13 do 15 listopada 2013 r. miała miejsce peregrynacja relikwii bł. ks. 
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego wśród harcerzy związanych z parafią woj-
skową w Świnoujściu. 
Peregrynacja relikwii odbywa się w związku z ogłoszeniem roku bł. ks. Stefana Win-
centego Frelichowskiego przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka. Podczas Mszy 
św. modlono się w intencji rozszerzenia kultu i kanonizacji bł. S. W. Frelichowskiego. 
Przy jego relikwiach wartę honorową wystawili harcerze ze świnoujskiego Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej. 
Po Eucharystii relikwie przejął ks. kmdr ppor. Adam Rogacki, kapelan harcerski huf-
ca ZHR Wejherowo, a zarazem wikariusz parafii wojskowej Marynarki Wojennej na 
Oksywiu. Od 15 listopada przy relikwiach błogosławionego modlili się harcerze
z Pomorza Gdańskiego.                                                                                       P.Ch.

Warszawa
Modlitwą ekumeniczną 17 listopada 2013 r. 
uczczono w katedrze polowej pamięć o pol-
skich i niemieckich żołnierzach I i II wojny 
światowej, ofiarach katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem oraz poległych podczas misji 
pokojowych. Przed rozpoczęciem uroczysto-
ści żołnierze Wojska Polskiego i Bundeswehry 
umieścili przed ołtarzem wieńce. Okazją do 
modlitwy był obchodzony w Niemczech bardzo 
uroczyście Dzień Żałoby Narodowej. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił Rüdiger Freiher 
von Fritsch, ambasador Republiki Niemieckiej 
w Polsce. Modlitwę poprowadzili ks. kmdr por. 
Henryk Sofiński, kapelan ordynariatu polowego 
oraz ks. Wojciech Pracki, duchowny Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Kapłani modlili się 
w językach polskim i niemieckim.               kes

Rzeszów
Podczas Mszy św. sprawowanej 10 listopada 
2013 r. w kościele garnizonowym pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Rzeszowie dzieci spotka-
ły się ks. Tomaszem Wajdzikiem, misjonarzem
w Peru. Była to również okazja do zapoznania się 
z sylwetką św. Marcina z Tours, którego wspo-
mnienie liturgiczne przypada na 11 listopada. 
Po Eucharystii przed kościołem czekał na dzie-
ci kolejny gość. Był to „św. Marcin” na koniu, 
który zachęcił je, aby zawsze były wrażliwe na 
potrzeby biednych. Następnie wszystkie dzieci 
otrzymały rogale św. Marcina, które według 
tradycji symbolizują zgubioną podkowę konia 
świętego.                                                    P.L.

Dęblin
15 października 2013 r. przed pomnikiem Bo-
haterskim Lotnikom Dęblińskiej „Szkoły Orląt” 
odbyła się 117. promocja absolwentów Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Na pierw-
szy stopień oficerski promowanych zostało 114 
osób, w tym 5 kobiet. Wśród promowanych 
znaleźli się absolwenci 5-letnich wojskowych 
studiów magisterskich, 24-miesięcznego Stu-
dium Oficerskiego i 6-miesięcznego kursu dla 
podoficerów. Aktu promocji absolwentów na 
stopień podporucznika dokonał gen. broni Mie-
czysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego WP.
Dzień wcześniej, tj. 14 listopada, w parafii woj-
skowej pw. Matki Bożej Loretańskiej, w inten-
cji nowo promowanych absolwentów „Szkoły 
Orląt” została odprawiona uroczysta Msza św., 
której przewodniczył: ks. prał. płk Janusz Ra-
dzik, dziekan Sił Powietrznych.                   K.B.



Papież pobłogosławił korony

dla ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach

Podczas audiencji generalnej w Watykanie, w środę 13 listopada b.r., papież Franciszek pobłogosławił 

korony dla ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach, czczonej w kościele Podwyższenia 

Krzyża Świętego, w którym posługują oo. redemptoryści.

W uroczystości wzięli udział księża proboszczowie z dekanatu Gliwice. Parafi ę wojskową p.w. św. Barba-

ry reprezentował ks. prał. kmdr por. dr Henryk Sofi ński – proboszcz parafi i. Korony ufundowali czciciele 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz parafi anie gromadzący się na wtorkowych nabożeństwach „No-

wenny Nieustającej” w kościele Redemptorystów w Gliwicach.

Korony zaprojektował mgr Andrzej Bandkowski – artysta plastyk z pracowni BAS we Wrocławiu. Korona-

cja koronami papieskimi zaplanowana jest na 22 czerwca 2014 r.  W ramach przygotowań do koronacji 

rozpoczęła się peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w rodzinach parafi i. Wygłoszone 

zostaną również okolicznościowe kazania w poszczególnych parafi ach dekanatu gliwickiego, w tym 

także w parafi i wojskowej p.w. św. Barbary w Gliwicach, leżącej na terytorium dekanatu Śródmieście.

(za: o. Sylwester Cabała CSsR; zdjęcie środkowe: Foto Felici)


