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 Cieszmy się Ewangelią – zachęca Ojciec Święty

 Kapelani – ratownicy
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PAPIESK A INTENCJA NA GRUDZIEŃPAPIESK A INTENCJA NA GRUDZIEŃ
Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali 

ludzkość na przyjście Zbawiciela. Numer zamknięto
9 grudnia 2013 roku

Na okładce:
Wieniec adwentowy
w Katedrze Polowej WP

O czym wieje wiatr?O czym wieje wiatr?
Wiatr to żywioł o którym często można prze-
czytać na kartach Pisma Świętego. Wspomi-
na się o nim już w Księdze Rodzaju: „Gdy zaś 
mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana 
Boga przechadzającego się po ogrodzie,
w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się 
przed Panem Bogiem wśród drzew ogro-
du” (Rdz 3, 8). Wraz z podmuchami wiatru 
Bóg osusza Ziemię po potopie (Rdz 8,1),
a w Nowym Testamencie wraz z jego szumem 
na uczniów Chrystusa zstępuje Duch Święty 
(Dz. 2, 2). Jakże pełnym wzruszającej symbo-
liki był obraz przewracanych kartek i zamyka-
nej pod wpływem jego powiewu Ewangelii na 
trumnie Jana Pawła II, w ten sposób zamknął 
się pewien rozdział w naszej historii.
Huraganowym wiatrem orkanu Ksawery 
przywiało w okolice środkowego Mazow-
sza pierwszy tej zimy śnieg. Nieco wcześniej 
przywiało też znad Tybru pierwszą adhorta-
cję papieża Franciszka, której optymistyczny 
tytuł Evangelii gaudium (Radość Ewange-
lii) ma ogrzać przed Świętami zziębnięte 
pierwszymi mrozami serca katolików. Z kart 
dokumentu bije chęć zmian, jakich papież 
Franciszek chciałby dokonać w Kościele. To 
przecież także powiew wiatru, podobny do 
powiewu świeżości, o jakim mówiono po 
obradach Soboru Watykańskiego II.
Według kardynała Reinharda Marxa z Mo-
nachium, adhortacja zachęca Kościół, aby 

odważył się podjąć na nowo drogę całościo-
wej ewangelizacji. Ten pierwszy dokument 
doktrynalny obecnego papieża promieniuje 
„rozmachem, dynamiką i radością Ewangelii 
Jezusa Chrystusa”.
W punkcie 98 adhortacji czytamy: „Ileż 
wojen w obrębie Ludu Bożego i w różnych 
wspólnotach! W dzielnicy, w miejscu pra-
cy, ileż wojen z powodu zawiści i zazdro-
ści, także między chrześcijanami! Duchowa 
światowość prowadzi niektórych chrześcijan 
do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, 
którzy stają na ich drodze szukania władzy, 
prestiżu, przyjemności lub materialnego za-
bezpieczenia. Ponadto niektórzy przestają 
żyć serdeczną przynależnością do Kościoła, 
aby pogłębiać ducha sporu. Zamiast należeć 
do całego Kościoła z jego bogatą różnorod-
nością, należą do tej czy innej grupy, czują-
cej się jako odrębna lub specjalna”. To tylko 
jeden z paragrafów adhortacji, ale dla śro-
dowiska wojskowych chyba najbardziej wy-
mowny znaczący. Papież Franciszek wyraźnie 
przestrzega przed zarzewiem konfliktów tlą-
cych się między nami.
„Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć prawo 
miłości. Jak dobrze jest posiadać to prawo! 
Jak dobrze jest miłować się nawzajem ponad 
wszystko! Tak, ponad wszystko! Do każdego 
z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: 
«Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj» (Rz 12,21)”. Ojciec Święty zachę-
ca do jedności katolików tworzących kościół 
powszechny, co w połączeniu z wyrażaną
w innych miejscach tego dokumentu kole-
gialnością i wzrostem ich znaczenia w życiu 
Kościoła powszechnego jest zobowiązaniem, 
którego chyba do tej pory nie wyrażano tak 
otwarcie.
To życzenie wielu poprzedników Ojca Świę-
tego i Jego życzenia dla nas na nadchodzący 
czas kończącego się Adwentu i Świąt Boże-
go Narodzenia. Życzmy sobie zatem pokoju 
między wszystkimi współwyznawcami Chry-
stusa, zaczynając od naszych rodzin, w po-
przek których często biegną podziały a skoń-
czywszy na wspólnotach Kościołów. Życzmy 
sobie, żeby słowa tej adhortacji nie były tak 
ulotne jak powiew wiatru.
W najnowszym numerze „Naszej Służby” 
zachęcamy do nowego spojrzenia na sym-
bole Adwentu, zwłaszcza świecy oraz nocy, 
która rozświetlana jest światłem Bożego 
Narodzenia. Jak zwykle w cyklu „Niebanalne 
życiorysy” prezentujemy sylwetkę kolejnego 
kapelana. Zapraszamy także do lektury wy-
wiadu biskupa Józefa Guzdka, udzielonego 
dziennikarce KAI oraz reportażu ze szkolenia 
kapelanów w Wojskowym Centrum Medycz-
nym w Łodzi. 

Krzysztof Stępkowski 

Drodzy Czytelnicy „Naszej Służby”, 

Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił nam po raz kolejny doświadczyć Tajemnicy Narodzenia Jezusa Chrystusa. To bar-

dzo szczególny czas, przeżywany nie tylko w otoczeniu najbliższej rodziny, ale niekiedy z powodu służby, pracy lub 

przyczyn losowych z dala od rodzinnego domu.

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są okazją do pogłębionej refl eksji i zadumy, do przebaczenia i pojednania, a także 

wspominania tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Pragnę – chociaż w wymiarze symbolicznym z racji odległości – połamać się z Wami opłatkiem i złożyć najlepsze życze-

nia świąteczne. Niech Boże Dziecię błogosławi Waszym Rodzinom, leczy zranione serca, pomaga budować wspólnotę

i na nowo odnajdować drogę do drugiego człowieka. Niech Jego Ewangelia napełnia Was miłością, radością i pokojem. 

Niech będzie także siłą, która umacnia w chwilach cierpienia i niepowodzeń.

Życzę, by każdy dzień Nowego 2014 Roku był błogosławiony, obfi tujący we wszelkie dobro potrzebne w życiu rodzinnym 

i zawodowym.

Wszystkich Was wspieram modlitwą i z serca błogosławię.

      + Józef Guzdek

     Biskup Polowy Wojska Polskiego

Oto zwiastuję wam radość wielką (...), 

dziś bowiem w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz, Pan 

(Łk 2, 10-11)
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ubogich. Krytykuje obecny system gospodar-
czy i wiarę w samoregulujące prawa rynku, 
które nie są w stanie stworzyć większej spra-
wiedliwości i uczestnictwa społeczeństwa 
w życiu gospodarczym. „W celu utrzymania 
stylu życia wykluczającego innych, albo żeby 
móc entuzjazmować się tym egoistycznym 
ideałem, rozwinęła się globalizacja obojęt-
ności” (n. 54) – ubolewa papież.
Krytykuje „rozpowszechnioną korupcję oraz 
egoistyczne unikanie płacenia podatków, 
które przyjęły rozmiary światowe. Żądza 
władzy i posiadania nie zna granic” (n. 56). 
Zaznacza, że „Papież kocha wszystkich, bo-
gatych i ubogich, ale w imię Chrystusa ma 
obowiązek przypominać, że bogaci powinni 
pomagać ubogim, szanować ich i promować. 
Wzywam was do bezinteresownej solidarno-
ści oraz do powrotu ekonomii i finansów do 
etyki sprzyjającej człowiekowi” (n. 58). Po-
wtarza: „pragnę Kościoła ubogiego dla ubo-
gich. Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz 
uczestnictwa w sensus fidei, dzięki własnym 
cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego. Jest 
rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili 
się przez nich ewangelizować” (n. 198). Za-
znacza, że nikt nie może czuć się wyłączony 
z troski o ubogich i o sprawiedliwość spo-
łeczną. „Proszę Pana, by obdarzył nas poli-
tykami, którym rzeczywiście leży na sercu 
dobro społeczeństwa, ludu, życie ubogich! 
Jest rzeczą nieodzowną, by rządzący i wła-
dza finansowa podnieśli wzrok i poszerzyli 
swoje perspektywy, by postarali się, aby god-
na praca, oświata i opieka zdrowotna były 
dostępne dla wszystkich obywateli” (n. 205) 
- stwierdza Ojciec Święty.

Obrona życia

Papież Franciszek podnosi głos w obronie 
dzieci, które mają się urodzić. Ubolewa z po-
wodu prób przedstawiania podejmowanej 
przez Kościół obrony życia nienarodzonych 
jako czegoś ideologicznego, obskuranckie-
go i konserwatywnego. „A przecież obro-
na rodzącego się życia jest ściśle związana 
z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. 
Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka 
istota jest zawsze święta i nienaruszalna
w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swe-
go rozwoju” (n. 213) i dodaje, że „wszelki 
gwałt zadany osobistej godności istoty ludz-
kiej wzywa o pomstę przed obliczem Bożym 
i jest Obrazą Stwórcy człowieka” (tamże). 
Zapewnia, że Kościół nie zmieni swego sta-
nowiska w tej kwestii.
Adhortacja kończy się modlitwą do Maryi, 
„Matki ewangelizacji”. Spoglądając na Mat-
kę Bożą „znów zaczynamy wierzyć w rewo-
lucyjną moc delikatności i czułości” (n. 288) 
– pisze papież Franciszek w swojej pierwszej 
adhortacji.

o. Stanisław Tasiemski OP, KAI, oprac. kes

Sporo miejsca Ojciec Święty poświęca homi-
lii, jej przygotowaniu. „Głoszący słowo po-
winien rozpoznać serce swojej wspólnoty, by 
szukać, gdzie jest żywe i żarliwe pragnienie 
Boga, a także gdzie ten dialog, pełen miło-
ści, został przytłumiony lub nie mógł okazać 
się owocnym” (n. 137) – zachęca papież. 
Wzywa, by kaznodzieja głosił sercem, ale 
wskazuje także na sposoby przygotowania 
do głoszenia homilii.

Dialog ze światem

Nowa ewangelizacja domaga się także dialo-
gu. Obejmuje on wymiar relacji z państwem 
i społeczeństwem, światem nauki, stosun-
ków z chrześcijanami innych wyznań, relacji 
z judaizmem. Papież przestrzega przed po-
jednawczym synkretyzmem, który „stałby się 
w gruncie rzeczy totalitaryzmem tych, którzy 
zamierzając się pojednać, nie zważają na od-
mienne przekonania i uzurpują sobie prawo 
bycia panami wartości, które reprezentu-
ją. Prawdziwe otwarcie zakłada pozostanie 
wiernym swoim najgłębszym przekonaniom, 
z jasną i radosną tożsamością, ale «otwar-
cie na zrozumienie ich u innych» i «będąc 
świadomym, że dialog może wzbogacić każ-
dego»”.
Papież dostrzegając znaczenie dialogu z wyz-
nawcami islamu, apeluje o zapewnienie 
chrześcijanom mieszkającym w krajach zdo-
minowanych przez muzułmanów należnej 
im wolności religijnej. Przestrzega też przed 
wrogimi uogólnieniami. Stanowczo przeciw-
stawia się też próbom ograniczenia wolności 
religijnej przez agresywny sekularyzm.

Opcja na rzecz ubogich

Pierwsza adhortacja papieża Franciszka ma 
wybitnie charakter proroczy, wskazując na 
społeczny wymiar ewangelizacji, która ma 
uobecniać Królestwo Boże w świecie. Ojciec 
Święty przypomina opcję Kościoła na rzecz 

Ewangelizacyjny dynamizm

Papież Franciszek pragnie rozpocząć nowy 
etap ewangelizacji, nacechowany radością. 
Wzywa wszystkich ochrzczonych, aby z nową 
żarliwością i dynamizmem nieśli innym miłość 
Chrystusa, jakiej doświadczają w swym życiu, 
radość i piękno przyjaźni z Jezusem. Chrześci-
janie są powołani, by ożywiani Duchem Świę-
tym głosić i świadczyć o miłości Jezusa.
Wskazuje na konieczność odzyskania pier-
wotnej świeżości Ewangelii, misyjnego 
przeobrażenia Kościoła, wezwanego do mi-
syjnego nawrócenia. Nie można godzić się, 
by prowadzić duszpasterstwo, „tak jak za-
wsze”. Wyznaje, że „od chwili, gdy zostałem 
wezwany, by żyć tym, o co proszę innych, 
muszę również myśleć o nawróceniu papie-
stwa. Jako Biskup Rzymu, winienem pozo-
stać otwarty na sugestie dotyczące sprawo-
wania mojej posługi, aby uczynić ją bardziej 
wierną znaczeniu, jakie Jezus Chrystus chciał 
jej nadać, oraz aktualnym potrzebom ewan-
gelizacji” (n. 32). Dodaje, iż także papiestwo 
oraz centralne struktury Kościoła powszech-
nego muszą wsłuchiwać się w wezwanie do 
nawrócenia.
Franciszek wskazuje na potrzebę większej 
kolegialności i decentralizacji. Ojciec Święty 
podkreśla potrzebę docenienia odpowie-
dzialności świeckich, by nie byli pomijani 
przy podejmowaniu decyzji i krytykuje prze-
sadny klerykalizm. Wskazuje na konieczność 
bardziej wyrazistej obecności kobiet w Ko-
ściele, zwłaszcza tam, gdzie są podejmowa-
ne ważne decyzje.
Papież Franciszek wskazuje, że Kościół musi 
być otwarty, gościnny i miłosierny. Ma mieć 
drzwi otwarte, być miejscem miłosierdzia
a nie potępień. „Często zachowujemy się 
jak kontrolerzy łaski, a nie jak ułatwiający. 
Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest 
ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla 
każdego z jego niełatwym życiem” (n.47)
– stwierdza.

Radość Ewangelii.Radość Ewangelii.
Programowy dokument papieża FranciszkaProgramowy dokument papieża Franciszka
Zaprezentowana 26 listopada w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej posynodal-
na adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” (Radość Ewangelii) jest pierwszym 
dokumentem doktrynalnym w całości przypisywanym papieżowi Franciszkowi. Jak 
wiemy, pierwszym dokumentem tej rangi była encyklika „Lumen fidei”, która, choć 
papież sygnował ją własnym imieniem, nazywana była encykliką „pisaną na cztery 
ręce”, a to dlatego, że miał w niej swój udział papież Benedykt XVI. 
Wierni na całym świecie z niecierpliwością czekali na pierwszy, w pełni autorski 
dokument papieża Franciszka. Warto zwrócić uwagę, że jego publikacja zbiega się
z zakończeniem Roku Wiary, który już z racji wyboru nowego Ojca Świętego przej-
dzie do historii jako wyjątkowy. Motyw rozpoczęcia nowego pontyfikatu kieruje 
oczy obserwatorów na te elementy papieskiej adhortacji, które mogą powiedzieć 
więcej o papieskich zamierzeniach. Dokument dotyka więc wszystkich wielkich te-
matów, które Ojciec Święty podejmował od dnia swego wyboru na Stolicę Piotrową
13 marca 2013 roku. W „Evangelii Gaudium” Ojciec Święty porusza m.in. konieczność 
reform strukturalnych Kościoła, potrzebę większej decentralizacji i kolegialności, 
zwraca uwagę na konieczność osobistego nawrócenia i zachęca do troski o ubogich. 
Jak pisze o. Stanisław Tasiemski, dominikanin, dziennikarz KAI, w publikowanym po-
niżej omówieniu Ojciec Święty podkreśla w swej adhortacji znaczenie nauki Soboru 
Watykańskiego II zawartej w Konstytucji „Lumen Gentium”.
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Przyjrzyjmy się dziś symbolice świecy. Wiąże 
się ona także z czasem Adwentu, z Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, zwaną 
roratami, od wieków odprawianą na krawę-
dzi nocy i brzasku jesiennego dnia. Podczas 
niej płonie świeca „smukła, w niepokala-
nej czystości, a przecież ciepło stonowana
w swym kolorze: przez jasny swój kształt wy-
różniająca się z wszelkiego chaosu” (Romano 
Guardini, Znaki święte, Wrocław 1991), prze-
wiązana białą wstążką i udekorowana ziele-
nią, zwykle umieszczona w środku wieńca 
adwentowego. Symbolizuje Maryję, Matkę 
Stworzyciela, która przez dni Adwentu niesie 
światu Chrystusa „światłość świata” (J 9, 50) 
– „błogosławiony owoc żywota swojego”. 
Światło świecy to jeden z elementów bogatej 
symboliki dotyczącej światła. Jest ono prze-
cież dziełem Boga, który „stwarza światłość 
i ciemność” (Iz 45,7), stanowi odbicie Jego 
chwały, szatę w którą Bóg się przyodziewa 
(Ps 104, 2).
Prorocy Starego Testamentu wielokrotnie 
zapowiadali nadejście dnia, kiedy sam Bóg 
żywy oświeci swoich wyznawców (Iz 60,19), 
a Jego Sługa stanie się światłem narodów
(Iz 42, 6; 49, 6). Ich zapewnienia zrealizowa-
ły się w Chrystusie, w Jego zbawczej misji, 
jaką – z woli Ojca – wypełnia wobec pokoleń: 
„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby 
każdy, kto we mnie wierzy nie pozostawał
w ciemności (J 12, 46). 
Światło świecy, lampy, blask płomienia już 
od zarania chrześcijaństwa traktowane było 
jako symbol Chrystusa, światłości, „która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi” (J 1, 9). Jest także znakiem rado-
ści i uwielbienia Boga. Już w Dziejach Apo-
stolskich znajduje się informacja o licznych 
lampach, które płonęły w Troadzie, kiedy św. 
Paweł wraz z wyznawcami Chrystusa zebrał 
się tam na łamanie chleba (Dz 20,8). Od wie-
ków we wszystkich świątyniach świata przed 
Najświętszym Sakramentem płonie wieczne 
światło, znak obecności Boga. Warto przy-
pomnieć, że w Polsce po raz pierwszy zapalił 
je w katedrze wawelskiej bł. Wincenty Kadłu-
bek, biskup krakowski (1208–1218), słynny 
dziejopis. 

Świeczniki z płonącymi świecami ustawiano 
przed ołtarzami, zawieszano nad prezbi-
terium nadając im formę korony. Płonęły 
świece i płoną dalej przed figurami i obra-
zami Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, 
w miejscach spoczynku świętych i błogosła-
wionych, także tych, którzy trwają w pamięci 
i modlitwie pokoleń.  
Woskowe świece, „owoc pracy pszczelego 
roju” (hymn Exultet) płoną na ołtarzu pod-
czas każdej Mszy św. Symbolizują i uobec-
niają Chrystusa zmartwychwstałego, który 
jest prawdziwym światłem. Mówi o tym 
modlitwa odmawiana w czasie zapalania 
świec podczas Mszy św. według obrządku 
syryjskiego: „Dzięki twemu światłu widzimy 
Światło, Jezusa pełnego światła. Ty jesteś 
światło prawdziwe, oświecające całe stwo-
rzenie: oświeć nas Twoim pięknym światłem, 
obrazie Ojca niebieskiego” (J. Hani, Symboli-
ka świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1998). 
Świeca towarzyszy życiu chrześcijanina. Jest 
obecna na początku jego drogi, kiedy w ob-
rzędzie chrztu świętego „Chrystus zajaśniał 
nad nami” (Ef 5, 14). Ojciec chrzestny za-
pala świecę od paschału, a kapłan mówi: 
„Przyjmijcie światło Chrystusa”. Światło to 
ma oświetlać drogę chrześcijanina, ukazy-
wać jej kierunek – za Chrystusem, wyznacza 
zasadę postepowania: mamy „żyć jak sy-
nowie światłości”. Stanowi znak włączenia 
nowo ochrzczonego w misterium Chrystusa, 
dotknięcia łaski Bożej. Dzieci przystępują-
ce do Pierwszej Komunii świętej, trzymając
w dłoni zapalone świece, odmawiają złożo-
ne na chrzcie świętym przyrzeczenia wier-
ności Bogu, odrzucenia z życia zła i szatana. 
Światło świecy – wielkanocnego paschału 
– towarzyszy godzinie pożegnania chrze-
ścijanina na drogę wieczności. Modlimy się 
podczas liturgii pogrzebowej, aby ten, kogo 
żegnamy, po przekroczeniu bramy śmierci, 
został wprowadzony do królestwa wiecznej, 
niegasnącej światłości, stanął przed Chry-
stusem, „jedynym światłem, które nie zna 
zmierzchu”. Płoną na cmentarzach lampio-
ny, znicze. Bywa, że zapalamy je bezwiednie, 
traktując jako ugruntowany kulturowy zwy-
czaj. W rzeczywistości jest to chrześcijański 

znak nadziei, symbol życia wiecznego, które-
go Chrystus jest Panem. 
Światło świec towarzyszy procesjom różań-
cowym, różnego rodzaju chrześcijańskim 
misteriom. Rozświetla naszą drogę, uświa-
damia, że to Chrystus jest na niej przewod-
nikiem. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 
Kościół składa hołd Chrystusowi Panu, który 
jest „światłością świata”. 
Króluje tego dnia w kościelnym wnętrzu 
jego znak – paschał: monumentalna wosko-
wa kolumna, rozbrzmiewa starożytny hymn 
Exultet, wysławiający Chrystusa – „światło 
świata”. W uroczystość Ofiarowania Pańskie-
go, pamiątkę dnia, kiedy w Dzieciątku Jezus 
przyniesionym do świątyni Jerozolimskiej 
przez Maryję i Józefa i ofiarowanym Bogu, 
starzec Symeon rozpoznał oczekiwanego 
Mesjasza i nazwał Go „światłem na oświe-
cenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela”
(Lk 2, 32), zapalone w kościele świece zano-
simy do naszych domów. Pragniemy, aby ich 
blask – światło Chrystusa – towarzyszył na-
szym codziennym dniom, rozpraszał ciemno-
ści grzechu, rozświetlał nasze serca „ogniem 
niewidzialnym, to jest jasnością Ducha Świę-
tego”, aby od niego zapaliło się ognisko życia 
rodzinnego. Święto to od wieków w naszej 
ojczynie, tak jak adwentowe roraty, zawiera 
duży ładunek pobożności Maryjnej. Świe-
cę tą, zwaną gromnicą, zapala się w czasie 
burzy, gradobicia, zagrożenia, by prosić za 
wstawiennictwem Matki Bożej o ochronę. 
Płonącą gromniczną świecę wkłada się do rąk 
konających, aby chroniła przed napaścią złych 
duchów, a jej płomień zapowiadał czekającą 
na nich za progiem śmierci „światłość nie-
ustającą”. Ku Matce Bożej Gromnicznej, kie-
ruje się prośby o ochronę, wstawiennictwo. 
Ku tej, która niczym jutrzenka, co poprzedza 
wschód słońca, poprzedziła przyjście Chrystu-
sa – światłości świata. 
Płonie adwentowa świeca. Rozbrzmiewa 
dawna pieśń wciąż odnawiającej się na-
dziei i pewności: „Wstańcie bracia uśpie-
ni!/ Zbawienie nasze nadchodzi/ Noc się
w jasny dzień mieni/. (…) Naśladować tego 
mamy/, Którego przyjścia czekamy.

  Jędrzej Łukawy

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, który Kościół w Polsce przeżywać 
będzie pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Tegoroczny program stanowi 
pierwszą część zaplanowanego na cztery lata (2013–2017) programu dusz-
pasterskiego, któremu towarzyszy hasło: „Przez Chrystusa, z Chrystusem,
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Jest on „propozycją du-
chowej drogi, prowadzącej do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem, 
do postawienia Boga w centrum naszego życia i do dawania świadectwa 
wiary” (z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 
2013). Wpisuje się także w czas oczekiwania i przygotowania na święto-
wanie doniosłej dla Kościoła i narodu rocznicy, jaką będziemy obchodzić
w 2016 roku – 1050. rocznicy Chrztu Polski. Programom duszpasterskim 
tego czteroletniego cyklu mają towarzyszyć symbole – znaki wyrażające głę-
biej ukryte treści pojęciowe. W tegorocznym  programie będzie to świeca
i światło, w przyszłorocznym krzyż, w kolejnych: woda i biała szata oraz olej
i namaszczenie.

ŚwiecaŚwieca

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Noc wiele znaczy dla naszego życia duchowego. Symbolizuje zagroże-
nie, grzech, działanie złych duchów, ale również tajemnicę i oczekiwanie 
na przyjście Boga. Wielu z nas, gdy cofnie się myślami do swojego dzie-
ciństwa, przypomni sobie rodzinne wyjście na Pasterkę: palący policzki 
mróz, skrzypiący pod stopami śnieg i wszechogarniającą ciszę nocy, prze-
rywaną dźwiękiem kościelnego dzwonu. Noc ma szczególną wymowę, 
bo właśnie wtedy najlepiej dostrzega się światło.

O, rozjaśniająca i cudowna nocy!O, rozjaśniająca i cudowna nocy!

Gdy spojrzymy na karty Starego Testamentu, 
zobaczymy, że wielokrotnie Bóg działa pod 
osłoną nocy. Już na początku dzieła stwo-
rzenia istnieje ciemność „nad powierzchnią 
bezmiaru wód” (Rdz 1, 1). Woda i ciemność
w tradycji judaistycznej są symbolami zła. 
We wspomnianym fragmencie Księgi Roz-
daju towarzyszą im „bezład” i „pustkowie”. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że ciemność i woda 
nie istnieją zupełnie poza Bożą obecnością, 
gdyż Pismo Święte mówi nam, że „Duch Boży 
unosił się nad wodami”. Ks. Rajmund Piet-
kiewicz, biblista, podkreśla, że użyte przez 
autora Księgi Rodzaju słowo hebr. „cho-
szech” – ciemność oznacza rzeczywistość, 
nad którą Bóg panuje. „Ja tworzę światło
i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność 
i stwarzam niedolę” – czytamy w Księdze Pro-
roka Izajasza (Iz 45,7). Zauważmy również, 
że w Księdze Rodzaju wraz ze stworzeniem 
światła, pojawiają się dwie nowe rzeczywi-
stości: dzień i noc (Rdz 1, 3 5). Choć są one 
sobie przeciwstawne, to jednak zostają przy-
jęte przez Boga, gdyż Bóg sam je nazywa: 
„I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność 
nazwał nocą” (Rdz 1, 5).  
Noc jest czasem, w którym Bóg nawiedza 
swoich wybranych: mówi poprzez wizje i sny 
(por. Jk 28, 11 16), zawiera przymierze (por. 
Rdz 15, 1 20), woła po imieniu (por. 1Sm 
3, 1 14), a przede wszystkim okazuje swoją 
zbawczą moc, jak podczas wyzwolenia naro-
du wybranego z Egiptu (por. Wj 12, 29 42) 
oraz cudownego przejścia przez Morze Czer-
wone (por. Wj 14, 19 31). Noc pojawia się 
również w psalmach. Symbolizuje czas zma-
gań: „Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam 
i duch mój docieka” (Ps 77, 7), „Zmęczyłem 
się moim jękiem, płaczem obmywam co noc 
moje łoże” (Ps 6, 7). Ale jest równocześnie 
oczekiwaniem ratunku od Pana, wyprze-
dza Jego nadejście wraz z początkiem dnia: 
„Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem 
okrzyki radości” (Ps 30, 6), „Dusza moja 
oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu”
(Ps 130, 6), „Ja zaś, o Panie, wołam do Cie-
bie i rano modlitwa moja niech do Ciebie 
dotrze” (Ps 88, 14).  

Noc Adwentu

Takim tęsknym wołaniem o Bożą pomoc jest 
cały okres Adwentu. Jemu również towarzy-
szy noc, której doświadczamy zwłaszcza na 
Roratach. Wstajemy przed świtem i wycho-
dzimy w ciemność, która koreluje niejedno-
krotnie ze stanem naszej duszy pozbawionej 
Bożej łaski. W Nowym Testamencie bardzo 
często noc symbolizuje świat pogrążony
w grzechu, nie oświecony jeszcze odkupień-
czym blaskiem Chrystusa: „Noc się posunęła,

a przybliżył się dzień. Odrzućmy 
więc uczynki ciemności, a przy-
obleczmy się w zbroję światła!” 
(Rz 13, 12), „Wszyscy wy bo-
wiem jesteście synami światło-
ści i synami dnia. Nie jesteśmy 
synami nocy ani ciemności”
(1Tes 5, 5). Noc niesie zagroże-
nie. W nocy zaalarmowany przez 
Anioła św. Józef wraz z Maryją
i Dzieciątkiem Jezus ucieka przed 
Herodem do Egiptu (por. Mt 2, 
13 14). W nocy Apostołowie zmagają się
z burzą na jeziorze (por. Mk 4, 35 41). Wresz-
cie w nocy zostaje pojmany Jezus w Ogrójcu 
(por. Mt 26, 31. 47 56). Tej rzeczywistości za-
grożenia oraz grzechu przeciwstawione jest 
przyjście Mesjasza, które porównywane jest 
do zwycięstwa światła nad mrokami nocy: 
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał świa-
tłość wielką; nad mieszkańcami kraju mro-
ków światło zabłysło (…) Albowiem Dziecię 
nam się narodziło, Syn został nam dany”
(Iz 9, 1. 5). Dlatego już podczas rorartniej 
Mszy św. wyśpiewujemy hymn „Chwała na 
wysokości Bogu” świadomi, że oto nadcho-
dzi Ten, który jest „Światłością prawdziwą, 
która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi” (J 1, 9). 

Noc zmagania

Noc poprzedza także radość Świąt Boże-
go Narodzenia. Odwołuje się do zmagania 
człowieka z własnym grzechem. By móc tę 
walkę właściwie odczytać, trzeba spojrzeć na 
kontekst ustanowienia Świąt Bożego Naro-
dzenia w dniu 25 grudnia. Data ta w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa wyznaczała 
czas przesilenia zimowego. Oto noc ostatni 
raz triumfowała nad dniem, by dać miejsce 
coraz większej ilości światła. Chrześcijanie 
doskonale rozumieli symbolikę tego zjawi-
ska. – „To przecież oczywiste – myśleli za-
pewne ówcześni chrześcijanie – że ten dzień, 
w którym sama natura zwraca nasze myśli 
ku zwycięstwu światła nad ciemnością, nale-
ży szczególnie do Chrystusa, który przyszedł 
do nas jako Światło, rozjaśniające ciemności 
ziemi (Iz 60,1 3) i wyzwalające ze śmierci du-
chowej (Ef 5,14) – pisze o. prof. Jacek Salij, 
dogmatyk, w swojej książce „Poszukiwania 
w wierze”. Przesilenie zimowe w pewien 
sposób korelowało z zapowiadaną przez 
Boga „pełnią czasów”, w której zostanie po-
słany Syn Boży, aby zbawić ludzkość pogrą-
żoną w mroku: „Gdy jednak nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby 
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, aby-
śmy mogli otrzymać przybrane synostwo” 

(Ga 4, 4). I tak jak noc ustępuje dniowi, tak 
narodzony z Dziewicy Maryi Chrystus – Słoń-
ce Sprawiedliwości (Mal 3, 20) sprawia, że 
noc już nigdy nie przechyli szali zwycięstwa 
na swoją stronę, gdyż raz na zawsze poko-
nuje grzech i śmierć.

Noc czuwania 

Ale noc Bożego Narodzenia to również czas 
oczekiwania wielkich dzieł Bożych. Po zacho-
dzie słońca gromadzimy się na wieczerzy wi-
gilijnej, aby poprzez dzielenie się opłatkiem
i wspólną modlitwę jeszcze mocniej przygo-
tować nasze serca na narodziny Zbawiciela.
O północy natomiast, wzorem pasterzy, uda-
jemy się tam, gdzie już czeka na nas „Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11). 
Wejście w noc pozwala dostrzec światło ro-
dzącego się Chrystusa: „tylko ten, kto cho-
ciaż na chwilę wygasi ziemskie światła nie 
pozwalające mu dojrzeć gwiazd nieba, kto
w milczącej nocy własnego serca otworzy się 
na niewypowiedzianą, bezsłowną bliskość 
Boga przemawiającego swoim milczeniem 
do tych, którzy mają uszy do słuchania; świę-
cić będzie Boże Narodzenie tak, jak powinni-
śmy je święcić, jeżeli to chrześcijańskie święto 
nie ma się stać czysto świeckim obrzędem” 
(Karl Rahner, „Bóg stał się człowiekiem”).
W niektórych parafiach tuż przed Pasterką 
sprawowana jest w wigilijna Godzina Czytań. 
Zgromadzony w spowitym mrokiem kościele 
lud Boży czuwa i jednocześnie zapowiada na-
rodziny Zbawiciela: „Chryste, coś Bóstwa jest 
blaskiem odwiecznym, przychodzisz do nas 
jako światło życia” (początek hymnu Godziny 
Czytań z dnia 25 grudnia). Nabożeństwo to 
może nam pomóc ukierunkować nasz wzrok 
na przychodzącego Pana. 

Błogosławiona noc

Bóg wybiera noc, by objawić swoją chwałę. 
Dzięki temu noc zyskuje nowe znaczenie, bo 
zostaje przemieniona blaskiem Chrystusa.
W kazaniu epifanijnym Pseudo-Jana Chryzo-
stoma znajdujemy podwójne znaczenie nocy 
– tej, która oznacza niewolę grzechu oraz 

Malowidło ścienne w katolickim sanktuariumMalowidło ścienne w katolickim sanktuarium
„Pole Pasterzy” (Bajt Sahur) w okolicach Betlejem„Pole Pasterzy” (Bajt Sahur) w okolicach Betlejem
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Alina Petrowa-Wasilewicz (KAI): Jeśli 
jakiś ksiądz uczynił wielkie zło, są ofia-
ry pedofila, zniszczenie – jak powinien 
zareagować na to jego przełożony, bi-
skup?
Bp Józef Guzdek: Kiedy pasterz diecezji do-
wie się o zaistnieniu zła, o ofiarach złego po-
stępowania, nie może udawać, że nic się nie 
stało. Nie wolno też w jakikolwiek sposób po-
mniejszać lub usprawiedliwiać zła. Czytamy 
u św. Mateusza: „Niech wasza mowa będzie: 
tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 
pochodzi”. Te słowa pokazują jasno kierunek 
postępowania! Bł. Jan Paweł II pisał, że: „Nie 
wolno odwracać się od prawdy, […] ukrywać 
jej, nawet jeśli jest to prawda trudna, a jej wy-
jaśnienie wiąże się z wielkim bólem. «Pozna-
cie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8, 32) 
– oto jest nasze zadanie i zarazem nasze opar-
cie! W tej sprawie nie ma kompromisów ani 
oportunistycznego uciekania się do ludzkiej 
dyplomacji”. To najlepszy program wyjścia
z trudnych sytuacji w Kościele, który wskazał 
błogosławiony papież.
Zgorszenie grzechem kapłana jest szczególnie 
bolesne, ponieważ uderza nie tylko w ofiary,
ale też z całą mocą w autorytet Kościoła, nisz-
czy zaufanie, zakłóca przekazywanie Ewan-
gelii. We współczesnym świecie informacja 
o złym postępowaniu dociera do opinii pu-
blicznej niezwykle szybko. Potrzebna jest roz-
tropna i szybka reakcja biskupa na wywołane 
zgorszenie oraz rzetelna informacja. A wszyst-
ko po to, aby do zgorszenia grzechem nie do-
dawać zgorszenia brakiem reakcji.
Należy jednak pamiętać o tym, aby mówiąc 
o grzechu jednego kapłana nie pomijać mil-
czeniem pełnej oddania i poświęcenia służy 
Bogu i ludziom wielotysięcznej rzeszy pol-

skich księży, zakonników i sióstr zakonnych, 
zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 
Jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność. 
Dopiero w tym kontekście, pamiętając o wła-
ściwych proporcjach dobra i zła, można mó-
wić o bardzo smutnych przypadkach grze-
chu i niewierności, zdrady Boga i człowieka 
przez duchownych.
KAI: W wypadku ujawnionego grzechu 
kapłana procedura jest jednoznaczna. 
Proszę opisać czynności, które w takim 
wypadku podejmuje ordynariusz.
– Najpierw należy rozpoznać sytuację i usta-
lić fakty. Ten etap prawo kanoniczne nazywa 
dochodzeniem wstępnym, które wszczyna się 
po uzyskaniu przynajmniej prawdopodobnej 
informacji o przestępstwie. Biskup nie musi 
przeprowadzać takiego dochodzenia sam, ale 
może powierzyć to zadanie odpowiedniej oso-
bie. Jeśli w ramach wstępnego dochodzenia 
kanonicznego podejrzenia zostaną potwier-
dzone, wówczas należy o tym niezwłocznie 
poinformować Kongregację Doktryny Wiary, 
a duchownego zawiesić w pełnieniu funkcji 
kapłańskich lub przynajmniej odsunąć od pra-
cy z dziećmi i młodzieżą.
Czasem potrzebna jest konsultacja z biegły-
mi w prawie kanonicznym i świeckim oraz 
ze specjalistami z dziedziny psychologii lub 
psychoterapii. Dlatego też powołałem w or-
dynariacie polowym zespół złożony z du-
chownych i świeckich, aby mogli służyć radą 
i pomocą. Ważny jest udział w tej grupie 
katolików świeckich, który jest znakiem ich 
współodpowiedzialności za Kościół.
Jeśli podejrzanemu zostały postawione zarzu-
ty przez prokuratora lub jeśli oskarżony zo-
stał aresztowany, procedura kanoniczna jest 
zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy 

przez świeckie organy. O zaistniałej sytuacji 
dobrze byłoby poinformować wspólnotę pa-
rafialną. Lepiej, jeśli dowie się ona o proble-
mie nie z mediów, ale od władzy kościelnej, 
od proboszcza. Takie rozwiązanie buduje za-
ufanie i pomaga wspólnocie Kościoła łatwiej 
radzić sobie z problemem.
KAI: Jak postępował Ksiądz Biskup
w wypadku Jacka S., wikariusza parafii 
w Legionowie, który został oskarżony 
o gwałt i obcowanie płciowe z mało-
letnimi? Na gruncie prawa kościelnego 
jest to przestępstwo przeciwko szóste-
mu przykazaniu Dekalogu. Został on 
aresztowany w styczniu 2012 roku.
– Wcześniej nie miałem żadnych niepokoją-
cych sygnałów dotyczących jego życia i pracy. 
Po aresztowaniu Jacek S. natychmiast został 
zawieszony w pełnieniu funkcji kapłańskich. 
Rzecznik prasowy ordynariatu polowego za-
mieścił na stronie ordynariatu oświadczenie 
dotyczące działań podjętych przez biskupa po-
lowego. O wynikach wstępnego dochodzenia 
kanonicznego w sprawie Jacka S. niezwłocz-
nie została poinformowana Kongregacja Dok-
tryny Wiary. Pragnę też nadmienić, że kuria 
polowa w pełni współpracowała z organami 
prowadzącymi postępowanie w jego sprawie.
KAI: Jakie było orzeczenie Stolicy Apo-
stolskiej w sprawie Jacka S.?
– Po otrzymaniu przesłanej przeze mnie do-
kumentacji, Kongregacja Doktryny Wiary 
poleciła przeprowadzić kanoniczne postępo-
wanie administracyjne. Proces kanoniczny, 
jak zaznaczyła to Kongregacja, może jednak 
być wszczęty dopiero po uprawomocnieniu 
się wyroku karnego, wydanego przez sąd 
świecki. Jacek S. złożył jednak sam prośbę
o przeniesienie go do stanu świeckiego. Pa-

Bp Józef Guzdek: nie wolnoBp Józef Guzdek: nie wolno
odwracać się od prawdy, odwracać się od prawdy, 
nawet gdy jest bolesna nawet gdy jest bolesna 
Poznanie prawdy jest drogą do naprawienia szkód – mówi o grze-
chach księży bp Józef Guzdek w wywiadzie dla KAI. Biskup Polowy 
WP opowiada o swojej reakcji na sprawę Jacka S., pomocy ofiarom, 
odwiedzeniu parafii, w której był wikarym. Odpowiada też na pyta-
nie, co powiedziałby ludziom, pragnącym odejść z Kościoła z powodu 
nadużyć osób duchownych. 
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nocy, która przynosi Zbawiciela: „O, rozja-
śniająca i cudowna Nocy, która jesteś jaśniej-
sza od każdego dnia! Po każdym dniu nastę-
puje noc, ale po tej rozjaśniającej wszystko 
Nocy, nie będzie już więcej nocy”. Również 
kolekcie odczytywanej przez kapłana pod-
czas Pasterki towarzyszą słowa wskazujące 
na nowy charakter nocy: „Boże, Ty sprawi-
łeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem 
prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie 

mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, 
którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na 
ziemi”. Zatem noc Bożego Narodzenia sta-
je się świętą nocą, gdyż przepełnia ją Boża 
obecność. I tu również kryje się przesłanie 
dla każdego z nas: „nasza każda noc pojęcio-
wa ma się stać świętą nocą” (Karl Rahner). 
Ponieważ Bóg przychodzi w nocy, możemy 
oczekiwać Jego obecności w naszych oso-
bistych nocach wypełnionych często bólem

i tęsknotą. Możemy mieć pewność, że On je 
przemieni w noce pełne światła. Tak jak to 
uczynił dla nas ponad dwa tysiące lat temu.  

Korzystałam z: Hermann Spieckremann „Bóg 
a noc”, Stephan Wahle „Światło w ciemno-
ściach”, Communio, 2009,nr 4, 2009

Karolina Anna Kwaśniewska
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pież Franciszek przychylił się do tej prośby. 
Tak więc Jacek S. nie jest już duchownym
i nie może pełnić funkcji kapłańskich.
KAI: Grzech księdza szczególnie rani lu-
dzi świeckich.
– Kapłan cieszy się dużym zaufaniem wier-
nych. Jeśli je zawiedzie, wówczas rozczaro-
wanie jest wielkie. Ogromne mogą być tak-
że zranienia duchowe i psychiczne. Grzech 
i zgorszenie, a jeszcze bardziej wyrządzona 
krzywda, mogą spowodować osłabienie, 
a nawet utratę wiary i zerwanie więzów ze 
wspólnotą Kościoła.
Mając to wszystko na uwadze, biskup nie 
powinien posyłać księdza z nierozwiązanym 
problemem do innej wspólnoty wiernych. 
Wszędzie jest ten sam Kościół! Najpierw taki 
kapłan musi odbyć pokutę, okazać znaki na-
wrócenia, naprawić wyrządzoną krzywdę lub 
szkodę i poddać się odpowiedniej terapii psy-
chologicznej i pogłębionej formacji ducho-
wej. Dopiero potem w niektórych sytuacjach 
można rozważyć jego ewentualny powrót do 
posługi kapłańskiej w wymiarze określonym 
przez biskupa zgodnie ze wskazaniami Stolicy 
Apostolskiej. Każdy przypadek jest inny i nale-
ży rozpatrywać go indywidualnie.
KAI: Jaką pomoc zaproponował Ksiądz 
Biskup ofiarom Jacka S.?
– Poszkodowanym i ich bliskim została zaofe-
rowana i udzielona pomoc psychologiczna
i terapeutyczna. Mogą oni nadal z niej korzy-
stać. Zorganizowaliśmy dla nich także warsz-
taty terapeutyczne. Koszty terapii pokrywane 
są ze środków złożonych przez kapelanów, 
którzy utworzyli fundusz samopomocy ka-
płańskiej. To ich prywatne pieniądze.
Fundusz został ustanowiony w 2009 roku. 
Nikt nie przypuszczał, że zostanie wykorzy-
stany w takim celu. Zakładano, że będzie słu-
żył w sytuacjach kryzysowych – na wypadek, 
gdyby komuś z duchownych była potrzebna 
pomoc, np. w chorobie. Zgromadzone środki 
zostały przeznaczone na terapię ofiar kape-
lana, który już został przeniesiony do stanu 
świeckiego.
Ogromną rolę w dziele pomocy ofiarom 
mają do spełnienia miejscowi duszpasterze. 
Przy zachowaniu pełnej dyskrecji przekazują 
oni pokrzywdzonym i zranionym szczegóło-
we informacje o formach pomocy psycholo-
gicznej oraz sami ofiarują czas i cierpliwość.
KAI: Ksiądz Biskup poszedł do wspól-
noty parafialnej w Legionowie, gdzie 
pracował Jacek S. Jak zareagowali na 
to wierni?
– Wszyscy, łącznie z proboszczem i księżmi 
wikariuszami, byli zaskoczeni moją decyzją 
odwiedzenia wspólnoty w tej szczególnie bo-
lesnej sytuacji. W sobotę wieczorem zadzwo-
niłem do parafii, by poinformować, że w nie-
dzielę pragnę być i modlić się z poranioną 
wspólnotą. Całą niedzielę spędziłem w Legio-
nowie. Rozmawiałem z radą parafialną i tymi 
parafianami, którzy chcieli się ze mną spo-
tkać. Cały dzień do ich dyspozycji był także 
notariusz kurii polowej. Wierni byli najpierw 
zdziwieni niezapowiedzianą wizytą, ale póź-
niej okazywali wdzięczność, że biskup, w tym 
trudnym czasie dla parafii, jest z nimi.
Ten całodniowy pobyt był bardzo potrzebny 
zarówno wiernym, jak i mnie – biskupowi. 

Obecność, dialog i wspólna modlitwa umoc-
niły nas wszystkich w trudnej sytuacji i stały 
się źródłem nadziei na pokonanie zła. Jesz-
cze bardziej uwierzyliśmy, że w Jezusie jest 
siła, która leczy rany.
KAI: Czy biskup powinien przepraszać, 
gdy wydarzyło się zło ze strony ludzi 
najściślej związanych z Kościołem?
– Luigi Accattoli w książce „Kiedy papież 
prosi o przebaczenie. Wszystkie «mea culpa» 
Jana Pawła II” napisał, że błogosławiony pa-
pież ponad sto razy wyznał w imieniu dzieci 
Kościoła: „Przepraszamy i prosimy o wyba-
czenie”. Owszem, spotkał się z krytyką, na-
wet w Watykanie, ale nie 
przestał mówić o błędach 
i grzechach synów i córek 
Kościoła oraz przepraszać 
za nie. Biskup też nie po-
winien mieć wątpliwości, 
czy powinien z całą poko-
rą i przekonaniem powie-
dzieć poranionym przez 
grzech: „Przepraszamy”. 
Do tego zobowiązuje go 
odpowiedzialność za po-
wierzoną mu wspólnotę 
diecezjalną. Błąd można 
naprawić, jedynie uznając 
go. To pierwszy i podsta-
wowy krok. Nawet gdyby 
to był tylko jeden przypa-
dek czynu niegodnego chrześcijanina, już 
jest powód, do uznania winy i przeproszenia 
za popełnione zło.
KAI: Są katolicy, którzy deklarują odej-
ście z Kościoła z powodu grzechu księ-
dza. Co powiedziałby im Ksiądz Biskup, 
jak próbowałby ich powstrzymać?
– W takiej sytuacji pozostaje jedynie prośba 
i próba przekonania, aby wierni zgorszeni 
postawą kapłana pozostali w Kościele. Co 
więcej, trzeba ich zachęcić, aby przez modli-
twę pomogli księdzu uznać swoją winę oraz 
powstać ze słabości i grzechu.
Należy wspomnieć, że są takie niewierności, 
grzechy a nawet przestępstwa, których skut-
kiem jest wykluczenie ze stanu kapłańskie-
go. Ale przecież zdarzają się takie przypadki,
w których istnieje szansa na uratowanie księ-
dza i należy ją wykorzystać. Nikt nie powi-
nien się czuć zwolniony z tego obowiązku, 
wszak Chrystus powiedział, że „w niebie 
większa będzie radość z jednego grzesznika, 
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie po-
trzebują nawrócenia”.
Znam reakcję wiernych pewnej parafii, któ-
rzy razem z duszpasterzem budowali ko-
ściół. Problem dotyczył innej sprawy, ale 
pokazuje, jak bardzo wspólnota może po-
móc swojemu upadającemu księdzu. Zaczął 
nadużywać alkoholu. Gdy biskup dowiedział 
się o jego grzechu i słabości, podjął decyzję 
o zwolnieniu go z probostwa. Parafianie 
poczuli się jednak odpowiedzialni za niego. 
Przecież nie taki przyszedł do ich wspólno-
ty. Dlatego postanowili mu pomóc. Na ich 
usilną prośbę biskup zmienił decyzję. Ksiądz 
pozostał w parafii, całkowicie wyzwolił się
z nałogu, od wielu już lat jest abstynentem. 
We współpracy ze wspólnotą parafialną do-

kończył budowę kościoła i nadal owocnie 
służy wspólnocie. Okazane miłosierdzie, so-
lidarność i pomoc w wychodzeniu z grzechu 
wydały piękny owoc.
Kościół to wspólnota księży i wiernych. Dbaj-
my o siebie nawzajem, działajmy razem ze 
sobą, pomagajmy sobie. Przecież o to współ-
działanie i wzajemną odpowiedzialność nie-
ustannie apeluje Ojciec Święty Franciszek.
KAI: Kościół jest wspólnotą grzeszni-
ków. I te grzechy wzajemnie nam ciążą.
– Chrześcijanin rozróżnia grzech od grzesz-
nika. Zawsze należy potępić grzech, ale ni-
gdy nie wolno przekreślać człowieka, który 

popełnia zło. Jezus jest miłosierny, czeka na 
opamiętanie, nawrócenie i naprawienie wy-
rządzonej krzywdy. Papież Franciszek często 
o tym przypomina, przestrzegając przed nie-
nawiścią i chęcią odwetu. „Opcja na rzecz 
ludzi z obrzeża” to przecież priorytety Ukrzy-
żowanego. Tuż po wyborze na Stolicę Pio-
trową papież Franciszek wyznał, że orędzie 
Jezusa to miłosierdzie: „Dla mnie – mówię 
to z pokorą – najmocniejszym orędziem Pana 
jest miłosierdzie. To On sam powiedział: Nie 
przyszedłem dla sprawiedliwych, sprawiedli-
wi usprawiedliwią się sami. Jezus przyszedł 
do grzeszników”.
KAI: Czy odwiedziłby Ksiądz Biskup 
skazanego eks-księdza w więzieniu?
A jeśli tak, co by mu Ksiądz Biskup po-
wiedział?
– Oczywiście, że tak. Przypomniałbym mu, że 
Bóg jest miłosierny. Powiedziałbym mu, że 
wspólnota Kościoła, potępiając jego grzech, 
nie przekreśla jego samego. Dlatego modli się 
o jego nawrócenie i pełny powrót do jedności 
z Bogiem i Kościołem. Papież Franciszek czę-
sto nam przypomina, że podstawowym rysem 
chrześcijaństwa jest miłosierdzie i przestrzega 
przed postawą deptania i wykluczania.
Pomocna w procesie nawrócenia może być 
także odpowiednia terapia, którą można za-
pewnić w czasie pobytu w areszcie. Istotne 
jest także, aby skazany podjął pokutę i starał 
się – w miarę swoich możliwości – naprawić
i wynagrodzić za wyrządzone krzywdy.
Najważniejsze jest to, żeby grzesznik, nieza-
leżnie od tego, czy nosi sutannę, czy też nie, 
przejrzał, uznał swój grzech, a potem z na-
dzieją zwrócił się do Bożego miłosierdzia.

Rozmawiała
Alina Petrowa-Wasilewicz / Warszawa
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Przyjęło się mówić, że kapelan ma być wsparciem duchowym dla swoich żołnierzy. 
W misjach pokojowych kapelani starają się umacniać naszych żołnierzy, pomagają 
im przetrwać okres służby i czas rozłąki z domem, udzielają sakramentów, spowia-
dają, rozmawiają. Zdarzyć się jednak może, że nie duch, a ciało wymagać będzie 
pomocy. Zdarzały się już ostrzały baz, zasadzki. Czy żołnierz może wtedy liczyć ze 
strony kapelana na coś więcej niż modlitwę?

Kapelan uratuje ci życieKapelan uratuje ci życie

Odpowiedzią na to pytanie jest specjalistycz-
ny kurs ratownictwa pola walki (tzw. CLS – 
Combat Lifeserver), który z dobrymi notami 
ukończyło już dwie trzecie wszystkich kape-
lanów Ordynariatu Polowego. Księży szkolili 
najlepsi specjaliści z Wojskowego Centrum 
Kształcenia Medycznego w Łodzi. Kapelani 
w dziesięcioosobowych grupach szkolili się 
tam podczas siedmiu kursów od kwietnia. 
Podczas tygodniowych zajęć realizowali do-
kładnie taki sam program, jak żołnierze wy-
ruszający na misję do Afganistanu.
Szkolenie CLS – jak tłumaczy kapelan Cen-
trum ks. ppor. Przemysław Tur – składa się 
z wykładów oraz ćwiczeń. Obejmuje udzie-
lanie pierwszej pomocy medycznej rannemu 
na polu walki, korzystanie z osobistych ele-
mentów wyposażenia medycznego i umie-
jętnego podejmowania decyzji o ewakuacji 
poszkodowanych z rejonu zagrożenia. Pod-
czas kursu kapelani nauczyli się oceniać stan 
rannego żołnierza, udrażniać i kontrolować 
pracę dróg oddechowych, a także przygo-
tować improwizowane nosze do transportu 
rannych do kolejnych punktów pomocy me-
dycznej.
Obok zajęć teoretycznych zasadnicza część 
szkolenia obejmowała ćwiczenia praktyczne 
w specjalnie przystosowanej hali odwzoro-
wującej prawdziwe pole walki, tzw. Ośrodku 
Pozoracji Pola Walki. Jak wyjaśnia st. sierż. 
Robert Owczarczyk, kierownik kursu, w oś-
rodku można stworzyć warunki podobne 
do tych, jakie mogą spotkać zaatakowani 

żołnierze. – Chodzi o to, by oswoić wyjeż-
dżających na misje z sytuacjami ekstremal-
nymi, np. ostrzału ze strony nieprzyjaciela. 
Służą do tego: aparatura wytwarzająca 
dym, specjalnie stworzona ścieżka dźwięko-
wa z odgłosami wystrzałów, eksplozji oraz 
nerwowo wykrzykiwanych komend, głosy 
zbliżających się wrogów. Hala wyłożona jest 
żwirem utrudniającym poruszanie się, znaj-
dują się w niej także umocnie-
nia, przeszkody terenowe oraz 
samochód wojskowy, z które-
go w najczęściej stosowanym 
scenariuszu, ewakuowani są 
przez grupę medyczną ranni. 
Podczas akcji główne światło 
jest wyłączone, a wrażenia 
potęgują efekty świetlne, któ-
rymi, podobnie jak i dźwięka-
mi, można dowolnie sterować 
z reżyserki. – Instruktorzy me-
dyczni, którzy wracają z misji 
w Afganistanie, przekazują 
nam swoją wiedzę, dzięki któ-
rej wprowadzamy do progra-
mu ćwiczeń nowe scenariusze 
zdarzeń – podkreślił st. sierż. 
Owczarczyk. 
Rzeczywiście, podczas dyna-
micznego pokazu można było 
poczuć się jak na prawdziwym polu walki. 
Modulowane dźwięki oddalających się lub 
zbliżających oddziałów nieprzyjaciela, świst 
kul, dźwięki przeładowywanej broni w po-

łączeniu z ciemnością, w 
której rozbłyskały tylko 
pojedyncze światła lamp 
czołowych ratowników, 
robią na obserwatorach 
ćwiczeń duże wrażenie. 
Podczas realizowanego 
scenariusza ćwiczeń grupa 
medyczna osłaniana przez 
kolegów miała udzielić 
pierwszej pomocy i prze-
transportować poza nie-
bezpieczny teren dwóch 
rannych żołnierzy – zało-
gę zaatakowanego miną-
-pułapką samochodu. Sy-
tuacja grupy ratowników 
raptownie się pogorszyła 
w momencie gdy nasi-
lił się ostrzał wroga, co 
można było odczuć przez 
zintensyfikowanie odpo-
wiednich dźwięków. Ćwi-
czenia przebiegły spraw-
nie. Pod okiem instrukto-
rów, informujących o po-
pełnionych błędach, ran-
nym nałożone zostały 

specjalistyczne opatrunki. Instruktor przy-
pominał o konieczności dokładnego spraw-
dzania wystąpienia możliwych krwotoków
i ścisłego przylegania opatrunków do ciała. 
Ranni zostali okryci kocami przeciwwstrzą-
sowymi (tzw. folią NRC) i przetransportowa-
ni w bezpieczne miejsce. 
Kapelani nie byli biernymi obserwatorami, 
ale sami uczestniczyli w ćwiczeniach z ewa-
kuacji rannych żołnierzy spod ostrzału prze-
ciwnika. Dla wielu z nich nie była to zupełna 
nowość, bo trzeba pamiętać, że już ponad 
setka kapelanów posiada doświadczenie 
zdobyte podczas służby poza granicami kra-
ju. A podczas misji, jak wiadomo, zdarzają 
się sytuacje groźne, związane z działaniami 

wojennymi. Wielu z kapelanów przeżyło już 
ostrzał bazy i doświadczyli innych sytuacji 
ekstremalnych. Liczna grupa kapelanów 
uczestniczyła i ma certyfikaty specjalistycz-
nych kursów pomocy. Jeden z uczestników 
szkolenia, ks. mjr Robert Krzysztofiak, jest 
ratownikiem wodnym, ma też certyfikat
z ratownictwa drogowego, pierwszej pomo-
cy przedmedycznej i resuscytacji oraz po-
sługiwania się defibrylatorem. W rozmowie
z „Naszą Służbą” podkreślił, że nie chodziło 
mu o zdobycie nowej wiedzy, ale przećwi-
czenie i przypomnienie sobie umiejętności 
z zakresu ratownictwa, które zdobył wcze-
śniej. – Trzeba korzystać z tego typu szkoleń, 
należy przypominać sobie o nich. Tak, by 
działanie w sytuacji stresowej było pewne
i w pewien sposób automatyczne. Często 
nie ma przecież czasu na zastanawianie się, 
decydują przecież minuty, a czasem sekun-
dy. Jeśli się tych umiejętności nie praktykuje, 
łatwo je zapomnieć. Przypominanie sobie 
różnych czynności medycznych, schema-
tów działania, zasad postępowania pozwala 
utrwalić wiedzę i umiejętności ratownika – 
powiedział. Ks. Krzysztofiak, dodał, że kilka-
krotnie był w sytuacji, kiedy musiał udzielić 
pomocy ofiarom wypadków drogowych.
– Zdarzyło się, że musiałem jeszcze przed 
przybyciem profesjonalnych ratowników 
wyciągnąć z samochodu jedną z ofiar wy-
padku. Zatamować krew i zapobiec wy-
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Instruktor Katrzyna Pękal prowdziła ćwiczeniaInstruktor Katrzyna Pękal prowdziła ćwiczenia
z pierwszej pomocyz pierwszej pomocy
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Kapelani podczas ćwiczeń z transportu rannegoKapelani podczas ćwiczeń z transportu rannego
na noszachna noszach
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krwawieniu się i przygotować do dalszego 
transportu. Jest to mocne przeżycie. Działa-
nie w takiej sytuacji jest utrudnione, dlatego 
warto ćwiczyć pomoc i pogłębiać wiedzę na 
temat jej udzielania. W Wojskowym Cen-
trum Medycznym w Łodzi jest możliwość 
przeszkolenia i chętnie z niej skorzystałem 
– powiedział.
Nawet doświadczony kursant, może jednak 
zostać zaskoczony przez instruktorów Woj-
skowego Centrum Medycznego. Na jego 
terenie znajdują się m.in. symulatory prze-
wróconych wozów bojowych, tak jak na mi-
sjach w wyniku wybuchów min-pułapek po-
jazdy często leżą na boku. Instruktorzy uczą
w jaki sposób otworzyć właz do pojazdów
i pomóc załodze w jego ewakuacji. Szkole-
nie obejmuje także właściwą ocenę poszko-
dowanych. Na polu walki jest to zadanie klu-
czowe. Obeznany z zasadami ratownictwa 
ks. Krzysztofiak „ewakuował” z przewróco-
nego Rosomaka fantom pozbawiony nóg. 
To zaskakujące, ale potrzebne ćwiczenie 
ma uświadomić żołnierzom-ratownikom, 
na jakie sytuacje mogą się natknąć podczas 
wojny i z jakimi problemami stykają się ra-
townicy pola walki. Nie każdy z ratowanych 
żołnierzy przeżyje, wielu będzie przecież 
ciężko rannych.
Ks. Krzysztofiak podkreślił, że sytuacjom eks-
tremalnym towarzyszą także problemy mo-
ralne, nad którymi warto się zastanawiać. 
Podczas zasadzki rodzi się często pytanie, 
na ile można pozostawić innych żołnierzy 
i pomagać tylko jednemu z rannych, kiedy 
trzeba go zostawić, by nie pozbawiać wal-
czących kolegów wsparcia i ich szans na 
przeżycie. – To kwestie, nad którymi podczas 
takich ćwiczeń należy się zastanawiać. Roz-
mawiamy o tym i staramy się dzielić naszym 
doświadczeniem. Jak usprawiedliwić i jak 
pomóc żołnierzowi, który z takim dylema-
tem wyboru może później do mnie przyjść 
– powiedział.

Kwestia ewakuacji rannych była jednym
z najszerzej podejmowanych tematów pod-
czas zajęć praktycznych. Kapelani mogli na 
własnej skórze odczuć trudności z transpor-
tem noszy, na których leżał fantom o wadze 
120 kg. Księża uczyli się pokonywać wąskie 
zakręty transzei okopów, podbiegali z no-
szami na wzgórze i próbowali przecisnąć się

z nimi przez wąski tunel. Fachową radą słu-
żyła kapelanom Katarzyna Pękal, ratownik 
medyczny, służąca także w Narodowych Si-
łach Rezerwowych. – Przez okres kursu chcie-
liśmy zapoznać kapelanów z podstawowym 
wyposażeniem medycznym spotykanym 
u ratowników pola walki i nauczyć ich po-
sługiwania się m.in. opaską uciskową tzw. 
stazą taktyczną CAT, wytłumaczyć na czym 
polega w warunkach pola walki tamowanie 
krwi i usuwanie odmy – podkreśliła. – Ka-
pelan ma leczyć i być wsparciem dla duszy, 
ale cielesność człowieka to przecież nasza 
codzienność, coś co także stanowi o naszym 
człowieczeństwie, dobrze że kapelani chcą 
poznać jak przyjść z pomocą nie tylko duszy, 
ale i ciału człowieka – zauważyła.
Niespodzianką dla kapelanów były także 
zajęcia, podczas których to oni stawali się 
ćwiczebnymi fantomami. Wzajemnie za-
kładali sobie m.in. rurkę nosowo-gardłową 

umożliwiającą oddychanie w momencie za-
toru w krtani. Sam zabieg jest, jak wynika
z rozmów, bardzo nieprzyjemny, ale ćwiczą-
cy wiedzą, że może być jedynym sposobem 
na ratunek. 
Praktyka pokazuje, że każda grupa miała 
problemy z różnymi rodzajami ćwiczeń i nie 
zawsze radziła sobie z niektórymi elementa-

mi szkolenia. – Większość kapelanów mu-
sieliśmy uczyć udzielania pierwszej pomocy 
od podstaw. Najwięcej problemów sprawia-
ło im zabezpieczanie ran klatki piersiowej 
i zapamiętanie całości schematu badania 
urazowego – mówił plut. Jerzy Kuleczka. 
Instruktor podkreślił jednak, że przez czte-
ry dni podstawowe czynności medyczne są 
możliwe do zapamiętania i wyuczenia, a po 
tym czasie wychodzą kursantom już bardzo 
dobrze. Zdaniem plut. Kuleczki umiejętności 
zdobyte podczas kursu, zwłaszcza zakłada-
nie opatrunków i tamowanie krwotoków, 
mogą przydać się poza służbą wojskową. 
Instruktor podkreśla jednak, że sama nauka 
podstaw nie wystarcza i istotna jest cyklicz-
ne powtarzanie ćwiczeń. – Ideałem byłoby 
gdyby taki kurs mógł przechodzić każdy 
przynajmniej raz w roku. Pewne nawyki, 
schematy działania, posługiwanie się opa-
trunkami, opaskami to rzeczy, które szybko 
się zapomina – podkreślił.
– Zasadniczą misją kapelanów jest posługa 
duszpasterska, ale dobrze wiemy, że pod-
czas ich służby zdarzają się sytuacje nie tyl-
ko na polu walki, ale i w życiu codziennym, 
dlatego uznaliśmy, że wiedza i umiejętności
z zakresu kursu ratownictwa pola walki będą 
wskazane. Dlatego wystąpiliśmy z inicjaty-
wą do Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 
zorganizowania kursów dla kapelanów, na 
bazie naszego Centrum – powiedział ppłk 
Sławomir Płuciennik, zastępca komendanta 
Centrum. Jak dodaje, kapelani tworzyli za-
angażowaną grupę, chętnie uczestniczącą 
w zajęciach. 
Wszyscy kapelani ukończyli kurs z bardzo 
wysokimi notami. Po egzaminie nastąpiło 
uroczyste wręczenie certyfikatów, którego 
dokonał ppłk Sławomir Płuciennik, zastępca 
komendanta WCKMedu.
To już siódma grupa kapelanów, która zosta-
ła przeszkolona w łódzkim centrum. Szko-
lenia kapelanów-ratowników zakończyły 
się w listopadzie. Większość księży będzie –
w razie potrzeby – umiała udzielić fachowej 
pomocy rannym.

Krzysztof Stępkowski
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Ćwiczenia z opatrywania rannego na polu walki Ćwiczenia z opatrywania rannego na polu walki 
odbywały się w ciemnościachodbywały się w ciemnościach

Transport rannego z pola walkiTransport rannego z pola walki
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Bp Józef Guzdek, senator Kazimierz Wiatr (PiS), Bp Józef Guzdek, senator Kazimierz Wiatr (PiS), 
wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński (PO)wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński (PO)

Trumna z jego ciałem tonęła w powodzi 
kwiatów, a był to luty 1945 r. Umarł Kapłan 
męczennik w opinii świętości. 
W Senacie RP, 6 grudnia 2013 r. odbyła się 
konferencja poświęcona bł. „Druhowi Wic-
kowi”. Jednym z jej uczestników był m.in. 
biskup polowy Józef Guzdek, duchowy opie-
kun polskich harcerzy z delegacji Konferencji 
Episkopatu Polski. Biskup Guzdek w dekre-
cie wydanym 23 lutego 2013 r. ogłosił Rok 
Błogosławionego Stefana Wincentego Freli-
chowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego. 
Senacka sesja wpisuje się więc w kalendarz 
obchodów roku, poświęconego Druhowi 
Wickowi, w 100. rocznicę jego urodzin. Rok 
zakończy Msza św. w Katedrze polowej WP 
23 lutego 2014 r. 

Nie ma wychowania bez wzorców

Konferencję w Senacie RP poprowadził prof. 
dr hab. Kazimierz Wiatr, senator PiS, harc-
mistrz ZHR. Pan Senator przypomniał m.in. 
inicjatywę Senatu w sprawie uchwały o Pa-
tronie Polskich Harcerzy bł. ks. Wincentym 
Frelichowskim. – Pojawiły się wątpliwości, 
czy „można narzucać wszystkim harcerzom 
formułę służby dla Boga, Polski i bliźniego… 
Jednak ostatecznie po dyskusjach uchwała 
– w duchu prawdy – została przyjęta przez 
senatorów wszystkich opcji politycznych. 
– Święci są dla nas zobowiązaniem, podkreś-
lał senator Wiatr. A w innym miejscu dyskusji
w Senacie dodał, że Polska ma szczęście do 
wielu „nowoczesnych świętych”, wśród któ-
rych wymienił m.in. św. biskupa Stanisława, 
który upominał króla a więc polityków, św. 
Jadwigę, kobietę światłą która w średniowie-
czu dbała o zapewnienie funduszy dla Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Jana Pawła II, Karolinę 
Kózkównę czy bł. druha Wicka, tak bardzo po-
trzebne dziś wzorce życiowe dla młodzieży. Dla 

Pana Boga, który działa poza kategorią czasu, 
świętość jest również wartością ponadcza-
sową, zauważali zabierający głos w debacie.
A jak bardzo to uniwersalna kategoria – „świę-
tość”, zwrócił uwagę ks. Oder. – Zauważają 
ją nawet zeznający w procesach beatyfikacyj-
nych agnostycy i ludzie niewierzący, podkreślił
postulator m.in. w procesie Jana Pawła II. 
Dziś, w czasach „dyktatury bezmyślności” 
(marszałek województwa kujawsko-pomor-
skiego Edward Hartwich) kwestia wychowa-
nia na fundamencie wartości jest zadaniem 
priorytetowym. 
– Elementy wychowania zawiera niemal 
każda ustawa i decyzja polityków, zauważył 
senator Wiatr, wieloletni wychowawca mło-
dzieży harcerskiej i doświadczony polityk.
– Bo każdy akt legislacyjny ma wpływ i kon-
sekwencje społeczne. 
Od stu lat, odkąd istnieje harcerstwo, ten 
„trudny żywioł” walczy o kształt polskich 
serc, podkreślił senator Wiatr, ale po 1989 r. 
ta walka jest szczególnie trudna, zauważył. 
– Wychowanie zaczyna się w sercu wycho-
wawcy – przypomniał, konkludując, funda-
mentalna prawdę. 
Biskup Józef Guzdek powiedział na wstępie, 
że nie ma wychowania bez wzorców. Pierw-
szymi wzorcami w domu rodzinnym są mat-
ka i ojciec, kolejnymi – nauczyciele oraz ci, 
którzy stoją na czele drużyn harcerskich. Bis-
kup Guzdek podzielił się z uczestnikami se-
nackiej konferencji doświadczeniem swojego 
ostatniego spotkania z więźniami w aresz-
cie na Rakowieckiej. – Zapytałem, czy w ich 
serca były wsiewane wartości? Nie chodziło
o odpowiedź, ale o namysł, dodał. 
To przecież wartości porządkują życie, są bu-
solą, która nadaje sens i kierunek drodze. 
Biskup wspominał spotkania koleżeńskie 
w wadowickim liceum, którego jest absol-

wentem. – Wianuszek byłych 
uczniów zawsze otaczał tych 
nauczycieli, którzy kochali i wy-
magali od swoich uczniów. 
Bp Guzdek przypomniał, z jak 
wielką estymą pisał Jan Pa-
weł II w swojej książce „Dar 
i tajemnica” o osobach, któ-
re były dla niego wzorcami
i autorytetami w odkrywaniu 
powołania… 
Wicemarszałek Senatu Jan Wy-
rowiński (PO) przypomniał, że 
rolą Senatu jest m.in. przybli-
żanie wielkich postaci z historii 
Polski, którym zawdzięczamy 

to, kim jesteśmy. Podkreślił także, że bł. ks. 
Stefan Wincenty Frelichowski przeszedł mę-
czeński szlak pomorskich księży – przez Fort 
VII, Stuthoff, Sachsenhausen i Dachau. – To 
diecezja, która złożyła wielką daninę krwi – 
365 pomordowanych księży. 
Postać kapłana męczennika przedstawił 
Robert Zadura, autor wystawy w Senacie
i książki biograficznej poświęconej księdzu 
Frelichowskiemu. 
Prelegent pokazał na wstępie fotografię
z beatyfikacji ks. Wicka z 7 czerwca 1997 r. 
w Toruniu. W procesji z darami klęczy przed 
Janem Pawłem II Marcjanna Jaczkowska, 
najmłodsza siostra błogosławionego. To ona 
niosła relikwiarz. 
– Dziś, 6 grudnia, mija 10 lat od jej tragicznej 
śmierci. Wracała ze zbiórki harcerskiej. Naj-
młodsza córka Marty i Ludwika Frelichow-
skich, Marcjanna, spotykała się z harcerzami, 
by przybliżać im postać swojego wyniesione-
go na ołtarze brata. 
Robert Zadura snuł opowieść o świętym życiu 
druha Wicka ilustrując narrację bogatą doku-
mentacją fotograficzną (zachowało się ok. 
200 zdjęć). Wstrząsające były zwłaszcza ka-
dry filmu z Dachau, gdzie w bestialski sposób
esesmani dręczyli i poniżali duchownych. 

„Perły” do odkrycia

W gimnazjum Wicek zaczął pisać „Pamięt-
nik”, który prowadził przez wiele lat. To nie-
zwykły zapis dojrzewania duchowego, od-
krywania powołania. Jakże wiele tu głębo-
kich myśli o życiu, kapłaństwie, harcerstwie 
(myśli bł. Frelichowskiego można znaleźć 
również na stronie internetowej Ordynaria-
tu Polowego). Przed młodymi wszystkich 
czasów, których naturalnym etapem w życiu 
jest szukanie odpowiedzi na pytania o sens 
i satysfakcjonujący kształt swojego życia – 
bezcenne perły myśli do odkrycia. 
Uczestnicy spotkania w Senacie cytowali 
niektóre z przemyśleń młodego Wicka, któ-
re szczególnie zainspirowały ich do refleksji. 
Kanclerz kurii polowej ks. Jan Dohnalik przy-
toczył fragment z „Pamiętnika”, w którym 
przyszły błogosławiony wyznacza sobie wy-
sokie miary Kapłaństwa gorliwego, które wy-
chodzi po dusze, szuka zagubione, w przeci-
wieństwie do „księży – wygodnisiów”. 
Marszałka z woj. kujawsko-pomorskie-
go Edwarda Hartwicha poruszył fragment
o młodzieńczej miłości Wicka i odpowie-
dzialnej miłości dwojga młodych ludzi, któ-
rzy poświęcają tę miłość dla Boga. 
Młody Wicek jasno zdawał sobie sprawę, że 
zło samo przychodzi, a nad dobrem trzeba 
popracować. 
Stąd jego droga do świętości, to nieustanne 
czuwanie i współpraca z łaską Bożą. Na jego 
obrazku prymicyjnym widnieją słowa: „Przez 
krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem 

– Babcia Marta podchodziła często do bieliźniarki, gdzie była pośmiertna maska jej 
syna, kładła na nią rękę w milczeniu; w zadumie tak się modliła – wspomina siostrze-
niec bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, harcmistrz Zygmunt Jaczkowski. 
– To był człowiek wyjątkowy, skoro jego śmierć w miejscu, gdzie w takiej skali 
śmierć panowała, uszanowali nawet sami Niemcy. Pozwolili więźniom obozu Da-
chau na modlitwę przy jego trumnie, zanim go spopielili, mówił m.in. ks. Sławomir 
Oder, rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stefana Wincentego Freli-
chowskiego, patrona polskich harcerzy. 

Bo Polski chwała z ofiar synów będzie...Bo Polski chwała z ofiar synów będzie...

Wiem, że na chacie ojczystej swej zatkniem

Już nie męczeństwa krzyż, lecz chwały naszej, Chryste!

Bo Polski chwała z ofi ar synów będzie...

Stąd gdy i ciało ofi aruję może...

Radosna ma dusza, Boże!  (Ks. S.W.Frelichowski)

W Senacie RP o nowoczesnym Świętym...W Senacie RP o nowoczesnym Świętym...

dokoñczenie na str. 14
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 18 stycznia 
1881 r. w Maniowych koło 
Nowego Targu, jako syn 
Teofila, nauczyciela i Julii
z Błaszczyńskich. W 1898 r. 

zdał maturę w Gimnazjum Św. Anny w Krako-
wie. 18 września 1898 r. w Sędziszowie Ma-
łopolskim wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów prowincji galicyjskiej. Śluby proste 
złożył 27 września 1899 r., przyjmując imię za-
konne Kosma a uroczyste 4 października 1902 r.
Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Kole-
gium Franciszkanów w Krakowie. 9 lipca 1905 r.
w katedrze wawelskiej otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk bp. Anatola Nowaka, sufragana 
krakowskiego. Po otrzymaniu świeceń prze-
bywał w klasztorach w Krośnie (1906–1907), 
Krakowie (1907–1910), Kutkorzu koło Lwowa 
(1910–1912) i ponownie w Krakowie.
7 sierpnia 1914 r. wyruszył z krakowskich Ole-
andrów z liczącą 222 żołnierzy drugą kompa-
nią strzelecką. 30 sierpnia 1914 r., przed polo-
wą Mszą św. na placu katedralnym w Kielcach 
otrzymał od Józefa Piłsudskiego pierwszą legi-
tymację kapelańską. Jego posługa była nawią-
zaniem do starej tradycji. Bowiem od czasów 
króla Jana III Sobieskiego kapelani rekrutowali 
się z Zakonu OO. Kapucynów. Towarzyszył żoł-
nierzom 1 pułku piechoty i I Brygady Legionów 
Polskich, brał udział w bitwach, m.in. pod La-
skami, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Kona-
rami, walkach nad Nidą i Styrem. 9 paździer-

nika 1914 r. otrzymał nominację na stopień 
podporucznika, 27 stycznia 1915 r. awans na 
kapitana. W lutym 1916 r. został kapelanem 
Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku. Sporzą-
dził wówczas spis grobów poległych żołnierzy 
I Brygady. 31 stycznia 1917 r. został kapelanem 
4 pułku piechoty Legionów stacjonującego
w Zegrzu. We wrześniu 1917 r., po kryzysie 
przysięgowym i rozwiązaniu Legionów, z więk-
szością legionistów II Brygady wstąpił do Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego. Był kapelanem 
w dowództwie uzupełnień w Bolechowie. Po 
bitwie pod Rarańczą, 16 lutego 1918 r., zo-
stał internowany przez Austriaków. Przebywał 
w obozach w Dolinie, Dulfalva i Huszt, skąd 
wydalono go za ułatwianie ucieczek polskim 
żołnierzom.
W lipcu 1918 r. powrócił do klasztoru w Kra-
kowie. W latach 1924–1925 był wikariuszem 
konwentu i ojcem duchownym braci w klasz-
torze w Sędziszowie. Od 1925 r. przebywał
w klasztorze Lwowie. W 1930 r. odmówił przy-
jęcia nominacji na gwardiana i administratora 
parafii we Lwowie, a w 1936 r. mistrza nowi-
cjatu w Sędziszowie. Od 1936 r. był spowied-
nikiem kleryków w Krakowie. W 1939 r. został 
ekonomem domu zakonnego we Lwowie.
6 sierpnia 1939 r. w czasie krakowskich uroczy-
stości w 25 rocznicę wyruszenia z Oleandrów 
Pierwszej Kadrowej wygłosił słynne kazanie. 
Było  transmitowane przez Polskie Radio, a za-
warte w nim przesłanie, w obliczu zagrożenia 

O. kapitan Kosma Lenczowski (1881–1959)
– kapucyn, kapelan I Brygady Legionów Polskich

Nakładem wydaw-
nictwa ZNAK ukazała 
się nowa, poszerzona 
biografia Kardynała 
Stefana Wyszyńskie-

go pióra Ewy Czaczkowskiej. Po bestsel-
lerowej „Faustynie” założycielka portalu 
Aeropag21 przybliża, już po raz drugi
w swej pisarskiej karierze, postać Pry-
masa Tysiąclecia. Trochę w myśl zasady, 
że o wielkich ludziach nigdy dość, czy-
telnik otrzymuje liczący ponad siedem-
set stronic tom gęsty od faktów, analiz, 
dokumentów i dat. Gąszcz ten jednak 
okazuje się miłym dla miłośników histo-
rii szlakiem biegnącym przez życie Kard. 
Wyszyńskiego. Biografia jest portretem 
człowieka konsekwentnego i niezłom-
nego Prymasa, który rozumie ciążącą na 
Nim odpowiedzialność za los narodu. 
Autorka „Faustyny” przypomina o cenie, 
jaką płacił Kard. Wyszyński za swoją po-
stawę, nie ucieka od ocen jego charak-
teru, drąży temat inspiracji duchowych
i stara się odpowiedzieć w książce na py-

Biografi a Prymasa Tysi¹clecia

tanie kim dla ówczesnych Polaków był 
Kard. Wyszyński.
Ewa Czaczkowska (przypomnijmy, że jest 
pierwszą laureatką Nagrody „Ślad” im. bp. 
Jana Chrapka), wykonała ogromną pracę, 
odbyła szereg rozmów z odchodzącymi już 
świadkami życia i posługi i Prymasa Tysiąc-
lecia. Czaczkowska opisuje relacje Kard. Wy-
szyńskiego z komunistyczną władzą i – po 
raz pierwszy tak szeroko – z opozycją de-
mokratyczną lat siedemdziesiątych. Jest to 
szczególnie ciekawy fragment biografii, po-
minięty nieco w poprzedniej książce. Walka 
ówczesnej władzy z Kościołem i rola Prymasa 
to motyw najszerzej opisany w biografii. 
Autorka wyjaśnia też powody trudnych sto-
sunków Kardynała z watykańską dyplomacją, 
wynikających, jak to widać po latach, ze sła-
bej j orientacji Stolicy Apostolskiej w realiach 
ogarniętego ideologią komunistyczną kraju. 
Niezwykle interesujący jest fragment ukazują-
cy aktywność Kard. Wyszyńskiego podczas se-
sji Soboru Watykańskiego II, która do tej pory 
przyćmiona była wiedzą o soborowej działal-
ności kard. Karola Wojtyły. Autorka uświada-

mia rozległość jego horyzontów myślowych, 
znakomitą orientację w zagadnieniach doty-
czących całego Kościoła powszechnego, także 
szacunek, jakim darzyli go ojcowie soborowi. 
Prof. Jan Żaryn trafnie zauważył, że autorka 
aplikuje czytelnikom „zastrzyk” nowej wiedzy 
na temat jednej z najważniejszych postaci 
XX-wiecznej historii Polski. 
Książka zawiera obszerną bibliografię, która 
sama w sobie stanowi ciekawą lekturę i może 
służyć pogłębieniu wiedzy na temat postaci 
Kardynała, świadczy także o doskonałej kwe-
rendzie dokonanej przez Ewę Czaczkowską.
Autorce z pewnością nie można odmówić 
kompetencji, precyzji i benedyktyńskiej cierpli-
wości w doszukiwaniu się konkretnych i czę-
sto zupełnie nowych informacji, czego nieste-
ty brakuje kilku wydanym na jesieni głośnym 
biografiom. Jest to najpełniejsza jak dotąd 
biografia Kard. Wyszyńskiego, która powinna 
znaleźć się na półce w każdym domu. To ideal-
ny prezent na zbliżające się Święta.

Krzysztof Stępkowski

Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biogra-
fia, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013, ss.704.

napaści ze strony hitlerowskich Niemiec, odbi-
ły się szerokim echem.  
Po zajęciu Lwowa przez Sowietów, wobec groź-
by aresztowania od 13 listopada 1939 r. ukry-
wał się. 9 maja 1940 r. udało mu się dotrzeć do 
Krakowa. Od 1941 r. przebywał w klasztorze
w Sędziszowie Małopolskim, od 1942 r. w Roz-
wadowie, a od 1947 r. w Krakowie.
Był znany z działalności charytatywnej. Posłu-
giwał wśród ludzi ubogich i chorych, wspierał 
duchowo i materialnie biednych i opuszczo-
nych. Ukoronowaniem jego działalności reli-
gijnej, społecznej i patriotycznej stał się złoty 
jubileusz kapłański. 11 września 1955 r. ko-
ściół Kapucynów w Krakowie był wypełniony 
po brzegi, ołtarz tonął w kwiatach, a nad nim 
umieszczono jego dewizę życiową: „Deo et Pa-
trie – 50 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie”. Zmarł 
1 czerwca 1959 r. w Krakowie. Spoczywa
w grobowcu OO. Kapucynów na Cmentarzu 
Rakowickim.
Był autorem pamiętników z okresu służby
w Legionach, których fragmenty publikował
w latach 1938–1939 w kapucyńskim mie-
sięczniku „Pokój i Dobro”. Pamiętniki zaginęły
w czasie sowieckiej okupacji Lwowa, napisał 
je po raz wtóry po wojnie. Wyszły drukiem 
w 1989 r. pt. Pamiętnik kapelana Legionów. 
Pisarz Zygmunt Nowakowski spopularyzował 
jego postać w głośnej sztuce Gałązka rozma-
rynu.

Bogusław Szwedo
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W Polsce mamy do czynienia z dwoma ban-
derami – handlową i wojenną. Pierwsza
z nich nie różni się zasadniczo od flagi pań-
stwowej stosowanej na lądzie. Nieco inny 
kształt ma bandera wojenna. Różnica polega 
na tym, że tzw. krawędź swobodna ma trój-
kątne wcięcie, którego głębokość odpowiada 
połowie szerokości tej krawędzi. Oczywiście 
na białym pasie tkaniny widnieje godło Rze-
czypospolitej. Musimy również pamiętać, iż 
każda bandera ma ściśle określone proporcje.
W naszym, polskim przypadku, proporcje dłu-
gości do szerokości wynoszą 5:10,5. Oczywi-
ście każda bandera jest dostosowana do wiel-
kości jednostki, na której jest stosowana, przy 
zachowaniu powyższych proporcji.
Zasady podnoszenia bandery na okrętach zo-
stały ściśle określone przez Regulamin Służby 
Okrętowej (RSO). W czasie pobytu jednostki 
w porcie, podniesienia bandery dokonuje 
się o godzinie 8:00 w obecności całej załogi 
(nie pełniącej aktualnie wachty), a opusz-
czenie odbywa się w asyście służby dyżurnej
o zachodzie słońca. W chwili wyjścia okrętu 
w morze na komendę dowodzącego okrę-
tem: „Banderę przenieść”, na rufie zostaje 
opuszczona bandera, przy równoczesnym 
podniesieniu jej na gaflu masztu głównego. 
Moment ten jest wyznaczany przez rzucenie 
ostatniej cumy łączącej okręt z lądem stałym 
lub „puszczeniem” kotwicy. Jeśli okręt prze-
bywa w porcie innego państwa, np. w czasie 
wizyt kurtuazyjnych lub wykonywania zadań 
sojuszniczych, podniesienie bandery dostoso-
wuje się do ceremoniału danego państwa.

Proporzec Marynarki Wojennej
Opisany kształt polskiej bandery wojennej 
i związany z nią ceremoniał stanowi wynik 
wielowiekowej tradycji związanej z polskimi 
znakami narodowymi. Zostały one ostatecz-
nie ukształtowane i po raz pierwszy skodyfi-
kowane w czasie powstania listopadowego. 
Historia kształtu i barwy naszej bandery jest 

prosta. Znacznie bardziej 
skomplikowany rodowód 
posiada inny znak wyróż-
niający, podnoszony na 
polskich okrętach. Jest 
nim proporzec Marynarki 
Wojennej. Jest on podno-
szony na flagsztoku dzio-
bowym, równocześnie z 
banderą, ale tylko w nie-
dziele i święta oraz w przypadku podnosze-
nia gali branderowej na okręcie.
Wygląd proporca to również dwubarwny, 
biało-czerwony płat tkaniny, dzielony w po-
ziomie. Różni się on jednak od bandery tym, 
iż jest kwadratowy. Na środku znajduje się 
Krzyż Kawalerski. Jego tarczę środkową wy-
pełnia zbrojne ramię (ramię kapra – strażnika 
morza), które do 1993 roku było ramieniem 
wolnym od zbroi. Tę wprowadzono na pro-
porzec – zresztą nie do końca w zgodzie
z polską tradycją morską – w 1993 roku.
O obecności polskich znaków okrętowych 
możemy mówić dopiero od roku 1463, po 
zwycięskiej bitwie na Zalewie Wiślanym
(15 września), w której flota gdańsko-elblą-
ska rozgromiła flotę krzyżacką. Inkorporacja 
Pomorza Gdańskiego do Korony przyczyniła 
się do rozwoju gospodarczego, a także do 
budowy floty wojennej. To właśnie u zarania 
XVI w. pojawia się na Bałtyku polska ban-
dera królewska. Miało to związek z działal-
nością Komisji Morskiej – czyli pierwowzoru 
Admiralicji. W 1517 r. w dokumentach tego 
urzędu pojawia się po raz pierwszy pojęcie 
„królewskich żołnierzy morskich”. Wówczas 
też mamy do czynienia z pierwowzorem 
dwudziestowiecznego proporca Marynarki 
Wojennej. Przez wielu obcych autorów był 
on mylony z polską banderą narodową. Jest 
on rodzimym wynalazkiem. Jego korzeni 
należy doszukiwać się w basenie Morza Pół-
nocnego. 
Zbrojne ramię kapra znajdujemy w herbach 
nadanych strażnikom morza za ich zasługi 
w służbie króla. Po upadku Rzeczypospo-
litej symbol ten został niejako odłożony na 
półkę historii. Jednak w chwili odrodzenia 
Rzeczypospolitej i w raz z nią floty wojennej, 
niezwłocznie został przypomniany i przy-
wrócony „do służby” na polskich okrętach. 
Ostateczną formę nadano mu w 1927 roku 
i był stosowany z przerwą przypadającą na 
lata 1946-1956, do 1993 roku. W 1946 roku, 
na fali przemian społeczno-politycznych, zo-
stał zastąpiony Krzyżem Grunwaldu z dwo-
ma mieczami. Do pierwotnej formy powró-
cono niemal natychmiast po przemianach 

października 1956 r. W 1993 roku, na fali re-
formowania polskich znaków państwowych 
i znaków pokrewnych, działaniom tym nie 
oparł się również proporzec Marynarki Wo-
jennej. O ile przywrócenie korony w wizerun-
ku Orła Białego w godle państwowym było 
ze wszech miar słusznym zabiegiem, o tyle 
w przypadku proporca Marynarki Wojennej 
zmiana znaku graficznego mija się w dość 
istotny sposób z polską tradycją morską,
a także z praktyką morską.

Zwyczaje związane z banderą
Na polskich okrętach podnoszony jest jeszcze 
– Znak Dowódcy Okrętu. Zarówno w prze-
szłości jak i obecnie jest to pas wąskiej tkaniny 
w narodowych biało-czerwonych barwach,
o długości proporcjonalnej do długości po-
kładu okrętu, z trójkątnym wcięciem krawę-
dzi swobodnej. Przy przeciwległej krawędzi 
widnieje Krzyż Kawalerski. Jego proporcje wy-
noszą 1:20, 1:25 lub 1:50, a proporcje wcięcia 
1:5. Jest on podnoszony na maszcie głównym 
w chwili wejścia dowódcy okrętu na pokład.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że jed-
nostka, na której podniesiono banderę da-
nego państwa w myśl międzynarodowego 
prawa morskiego stanowi jego integralną 
część – jest eksterytorialna. Polskie okręty
i statki w trakcie II wojny światowej były je-
dynym wolnym (niezajętym przez okupanta) 
terytorium II Rzeczypospolitej. 
Z banderą na okręcie wiąże się również wie-
le zwyczajów. Do dobrego tonu należy od-
dawanie honoru banderze przy wkraczaniu 
na pokład jednostki: wchodząc po trapie,
w chwili wkraczania na pokład, należy zwró-
cić głowę w stronę bandery i lekkim skłonie-
niem głowy oddać jej honor. W przypadku 
oficerów i żołnierzy w mundurach obowiąz-
kiem jest oddanie honoru banderze poprzez 
salutowanie. Warto o tym pamiętać – choć-
by w trakcie naszych wędrówek po Polsce, 
czy też podróży po świecie. Bo i tam ten zwy-
czaj obowiązuje. Jest to wyraz dobrego tonu
i wzajemnego szacunku łączącego wszyst-
kich ludzi morza.

Andrzej Kotecki

Podstawowym wyróżnikiem okrętu, oprócz jego nazwy, jest 
oczywiście bandera. W morskiej tradycji przez wieki wykształciły 
się trzy podstawowe typy – flaga państwowa, bandera floty han-
dlowej i bandera Marynarki Wojennej. W państwach o ustrojach 
monarchistycznych może jeszcze funkcjonować flaga i bandera 
królewska.

Z tradycji polskich znaków narodowychZ tradycji polskich znaków narodowych
w Marynarce Wojennejw Marynarce Wojennej
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Uroczystości związane z 95. rocznicą utwo-
rzenia Marynarki Wojennej rozpoczęły się 
zgodnie z ceremoniałem morskim o godzi-
nie 8.00, 28 listopada 2013 r. Na okrętach 
w bazach morskich w Gdyni i w Świnoujściu 
podniesiona została wielka gala banderowa.
O godzinie 9.30 w kościele garnizonowym 
w Gdyni rozpoczęła się uroczysta Msza świę-
ta, której przewodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzdek. W koncelebrze wzięli udział 
m.in. ks. kmdr Bogusław Wrona, dziekan 
Marynarki Wojennej i proboszcz parafii woj-
skowej w Gdyni, ks. kmdr rez. Marian Pruch-
niak, kapelani Dekanatu MW oraz duchowni 
Archidiecezji Gdańskiej. 
Na samym początku Biskup Polowy dokonał 
poświęcenia kolejnych witraży, które po-
wstały dzięki staraniom ks. kmdr. Bogusława 
Wrony. Podczas liturgii miała miejsce także 
modlitwa ekumeniczna prowadzona przez 
księży dziekanów Marynarki Wojennej or-

dynariatu prawosławnego oraz 
Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego.
Na zakończenie Biskup Polowy 
został odznaczony przez Zwią-
zek Piłsudczyków, natomiast 
sam uhonorował Medalem bł. 
Jerzego Popiełuszko, kmdr. Cze-
sława Dyrcza, rektora Akademii 
Marynarki Wojennej.
W czasie modlitwy obecni byli dowódcy po-
szczególnych związków taktycznych, żołnie-
rze różnych stopni, a także podchorążowie 
Akademii Marynarki Wojennej.
Po zakończonej uroczystości delegacje uda-
ły się na Cmentarz Marynarki Wojennej, aby 
złożyć kwiaty w miejscu pamięci o poległych 
i zmarłych marynarzach.
Główne uroczystości odbyły się w południe 
przy Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni. 
Wręczono odznaczenia państwowe, resor-

towe i wyróżnia dla kadry i pracowników 
Marynarki Wojennej. Ceremonię zakończyła 
defilada pododdziałów. Świętowaniu towa-
rzyszyły również  projekcje filmowe, koncer-
ty i wystawy.
Również w kaplicy garnizonowej w Świno-
ujściu uczestniczono we Mszy św. w intencji 
Marynarki Wojennej i 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża.

ks. mjr Adam Rogacki/kak

28 listopada 1918 roku naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret 
o utworzeniu Marynarki Wojennej. Od tego czasu Marynarka Wojenna 
nieprzerwanie wykonuje swoje zadania. 

95. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej 95. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej 

I nie były to spektakularne gesty obliczone na 
uznanie osób wpływowych, ale organiczna
i ofiarna praca człowieka słabego zdrowia 
(lecz mocnego duchem Bożym) przy udziale 
możnych i zasobnych (podobnie czyni dziś 
choćby ks. Jacek Stryczek, inicjator „Szlachet-
nej paczki”). Podnosił tych najsłabszych na 
wyższy poziom moralny, tworząc dzieło, któ-
re rośnie. Tym dziełem jest największa żeńska 
rodzina zakonna – Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. 
To one zgłosiły inicjatywę uczczenia „w pań-
stwie i Kościele” roku 2014 – rokiem tego nie-
zwykłego świeckiego świętego – Bł. Edmun-
da Bojanowskiego w 200. lecie jego urodzin. 
Niestety, tylko Kościół i lokalne wspólnoty 
będą przypominać w 2014 r. szlachetne życie 
i dzieło tego człowieka, który dziś tyle może 
nam powiedzieć o służbie Kościołowi i Oj-
czyźnie dla dobra wszystkich Polaków. 
– Uważam, że postać błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego jest niezwykle aktu-
alna w dzisiejszych czasach. Właśnie jego 
nowoczesny patriotyzm, praca społeczna, 
praca u podstaw i również docenienie kobiet 
w Kościele katolickim… To jest kolejny przy-
kład na to, że w XIX wieku polskie kobiety 

miały jedną z najsilniejszych pozycji w całej
Europie i warto to również pokazać w kon-
tekście tego, co niekiedy mówi się dzisiaj
w Polsce – mówił poseł Jan Dziedziczak na 
posiedzeniu komisji sejmowej rekomendują-
cej patronów roku 2014….
No cóż, dziś bardziej „nośny medialnie” wy-
daje się grzech w Kościele niż nieporównanie 
wielkie zasoby dobra, które Kościół katolicki 
wniósł i wnosi w nasze wspólne polskie dzie-
dzictwo.

Przed Pietą u Filipinów

Z postacią Edmunda Bojanowskiego zetknę-
łam się po raz pierwszy w 1998 r. dzięki kape-
lanowi wojskowemu, proboszczowi kościoła 
garnizonowego pw. św. Jana Dukli w Śremie 
– ks. Krzysztofowi Górskiemu. Kapelan, du-
chowy syn św. Filipa Neri – filipin, zawiózł 
mnie do macierzystego klasztoru na Świętej 
Górze koło Gostynia. Tam, przed cudownym 
wizerunkiem świętogórskiej Róży Duchow-
nej i figurą Matki Bożej Bolesnej usłyszałam 
o tym niezwykłym świeckim człowieku, który 
założył największe żeńskie zgromadzenie za-
konne w Polsce. To o nim – na długo przed 

soborem Watykańskim II – abp Ledóchowski 
powiedział: „mam mocne przekonanie, że 
Bóg tego świętego człowieka chce w stanie 
świeckim uświęcić”. Rok później, 13 czerwca 
1999 r., byłam na beatyfikacji Edmunda Boja-
nowskiego na placu Piłsudskiego w Warsza-
wie. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, 
gdy został zatwierdzony cud uzdrowienia 
z raka kości za jego wstawiennictwem. Wi-
działam wielką radość sióstr Służebniczek 
Maryi, które stały nieopodal.
W sanktuarium filipińskim na Świetej Górze 
koło Gostynia jako mały chłopiec w 1819 r. 
za sprawą gorącej modlitwy swojej matki Te-
resy Bojanowskiej z Umińskich (siostra gen. 
Jana Nepomucena Umińskiego, wsławione-
go w wojnach napoleońskich i powstaniu 
listopadowym) został cudownie uleczony ze 
śmiertelnej choroby. Ufna we wstawiennic-
two bolejącej Matki ziemska matka Edmun-
da wybłagała ten cud. Cud poświadczony 
wotum w kształcie srebrnego Oka Opatrzno-
ści, które złożyła wdzięczna rodzina.
Urodzony w Grabonogu koło Gostynia
w Wielkopolsce 14 listopada 1814 r. Edmund 
Bojanowski wzrastał w duchowym promie-
niowaniu filipińskiego sanktuarium i tutej-
szych świętych kapłanów m.in. Sługi Bożego 
Wawrzyńca Kuśniaka, Filipina.
Rozwojowi talentów literackich i osobowo-
ści młodego Bojanowskiego towarzyszył 
ks. Jan Jakub Siwicki, jego mentor z okresu 
wczesnej młodości, który w jednym z listów 
pisał doń: „Dał Ci dobry Bóg talent, umiej go 
użyć w początkach… Bądź przede wszystkim 
Polakiem i katolikiem, nie zaniedbuj obok 
cudzoziemszczyzny czytać to, co nas robi 
poszanowania godnymi w świecie politycz-
nym – poświęcenie bez granic dla wolności 
wielkiej części narodu” (29 XII 1933). Jako 

– Nędzy trzeba samemu dotknąć – mawiał i szedł do chorych 
i żyjących w biedzie, wiejskich kobiet i dzieci. Bo wierzył, że 
podniesienie ich na wyższy poziom moralny będzie dobrze 
służyło ojczyźnie. Szedł śladami tylu świętych Kościoła, którzy 
jak franciszkańska święta królowa Elżbieta z Turyngii, czy brat 
Albert Chmielowski dotykali bez pośredników – fizycznych
i duchowych ran ludzi z „obrzeży świata”.
I to właśnie wśród nich, dotkniętych miłością nieba, zasłużył 
na miano „serdecznie dobrego człowieka”. 

„Serdecznie dobry człowiek”„Serdecznie dobry człowiek”
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wolny słuchacz podjął Edmund w tym czasie 
studia filozoficzne historyczne i literackie we 
Wrocławiu i Berlinie. Jednak wątłe zdrowie 
nie pozwoliło mu na ich dokończenie.
Opatrzność stawiała jednak na jego życiowych 
drogach ludzi, którzy inspirowali nie tylko 
jego duchowe lektury, ale również osobistym 
świadectwem inspirowali do wielkiej ofiar-
ności czyli życia – służby na większą chwałę 
Boga. W „Dzienniku” i obfitej korespondencji 
Edmunda Bojanowskiego, pieczołowicie prze-
chowywanej przez siostry służebniczki, są śla-
dy jego przemyśleń, spotkań, które zapisują 
jego duchową biografię. Siły do pracowitego 
życia czerpał z codziennej Eucharystii. 
W Śremie u Jezuitów odbywał rekolekcje, 
przystępował do sakramentów świętych i tu-
taj też przyjął szkaplerz Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Czy może 
więc dziwić żywa pobożność Maryjna Ed-
munda Bojanowskiego? Ten człowiek, który 
tak głęboko rozumiał wartość ludowego 
obyczaju, narodowej tradycji dla wzrastania 
w wierze, był wiernym czcicielem doskonałe-
go wzoru Służebnicy Pańskiej. 
I to właśnie Maryja stała się Patronką jego 
duchowych córek. Dzień 3 maja 1850 r.,
w którym została otworzona w Podrzeczu 
k. Gostynia pierwsza na ziemiach polskich 
ochronka wiejska, przyjmowany jest jako po-
czątek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. 
Polacy pod zaborami w XIX w. (i nie tylko) 
swoją pobożność Maryjną przeżywali w jed-
ności z aspiracjami niepodległościowymi,
a Jasnogórska Ikona była dla nich strażniczką 
polskości. 
W okresie kulturkampfu, nasilenia polityki 
germanizacyjnej, w okresie zaborczej polityki 
antypolskiej i antykościelnej, siostry służeb-
niczki, aby zachować wierność testamentowi 

duchowemu swojego założyciela musiały się 
podzielić. Stąd cztery gałęzie zgromadzenia 
sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej: słu-
żebniczki dębickie, starowiejskie, śląskie oraz 
wielkopolskie. Przypomnijmy, że również
w Katedrze polowej, w kurii polowej oraz
w domu biskupów polowych w latach 90. 
służyły siostry służebniczki dębickie: Zacharia-
sza Zych, Albina Kłusek, Natanaela, Aurelia.

U Platerów i Chłapowskich…

 Gdy rodzinny majątek Edmunda Bojanow-
skiego został zlicytowany, on sam zamiesz-
kał w dworze swojego przyrodniego brata 
Teofila Wilkońskiego w Grabonogu. Mieszkał 
tu 41 lat, do 1868 r., kiedy to znalazł gościnę 
u zaprzyjaźnionego księdza Jana Koźmiana 
w Poznaniu. 
Sam pochodził ze średniozamożnego ziemiań-
stwa, ale zjednywał dla swoich dobroczyn-
nych dzieł ludzi z zamożnych i zasłużonych 
dla Rzeczypospolitej rodów. Bywał w pałacu 
w Górze u hrabiego Cezarego Platera, który 
m.in. wspomagał materialnie zakon Zmar-
twychwstańców. To właśnie Cezary Plater po-
magał Edmundowi Bojanowskiemu w roz-
wijaniu nowicjatu i ochronki w Jaszkowie. 
Jakiego formatu człowiekiem był zasłużony 
w powstaniu listopadowym generał Dezyde-
ry Chłapowski, u którego w pałacu w Turwi 
bywał Bojanowski, niech świadczy następu-
jący cytat: „Bóg widzi, że nie chęć wzbo-
gacenia się, ale uratowania tego kawałka 
ziemi polskiej, ciągnęła mnie do pracy”. Ten 
pracowity i zamożny Wielkopolanin, wyzna-
wał w swoim pałacu zasadę: „Każdy zdrowy 
otrzymuje pracę, a starszy i chory opiekę”. 
W przypałacowej kaplicy u Chłapowskich
w Turwi często modlił się Edmund Bojanow-
ski. A była to kaplica, która w 1853 r. uzyska-

ła od papieża Piusa IX specjalne przywileje: 
przechowywanie Najświętszego Sakramen-
tu, sprawowanie Mszy św. i odprawianie 
drogi Krzyżowej oraz odpust w święto pa-
tronalne 8 grudnia. Bywali tu duchowni, któ-
rzy zostawili ślad świętości na polskiej ziemi, 
m.in. kard. August Hlond. W kaplicy w Turwi 
słowo Boże głosił ks. Hieronim Kajsiewicz, 
zmartwychwstaniec itd. Tutaj klękały do mo-
dlitwy siostry z ochronek wraz z dziećmi.
W kaplicy pałacowej w Turwi u Chłapowskich 
zostały odprawione pierwsze nabożeństwa 
majowe w Wielkopolsce.
Duchowa przyjaźń, oparta na umiłowaniu oj-
czyzny i trosce o wychowanie nowego poko-
lenia połączyła Edmunda Bojanowskiego z ks. 
Stanisławem Gieburowskim. To na jego pleba-
nii w Górce Duchownej spędził ostatnie 15 mie-
sięcy swojego życia i tu odszedł do Pana pod 
czułym spojrzeniem Matki Bożej Pocieszyciel-
ki z Sanktuarium w Górce Duchownej. 
Wpatrując się w Jej oblicze ułożył litanię do 
Najświętszej Panny Pocieszenia, którą pro-
sił w modlitewnych wezwaniach m.in. tymi 
słowy: Pocieszenie wygnańców, Pocieszenie 
żywych i umarłych, Pocieszenie Przyjaciół Bo-
żych, Pociecho jedyna grzeszników, Pociecho 
rozpaczających… módl się za nami.

* * * 
Świadkiem spokojnego odchodzenia Ed-
munda Bojanowskiego w stronę „zielonych 
pastwisk”, była matka Elżbieta Szkudłapska, 
pełniąca obowiązki przełożonej zgromadze-
nia Służebniczek NMP NP.
– Przez całe życie moje nie umiałem sobie 
zebrać zasług na niebo, obym przynajmniej 
teraz przez te cierpienia potrafił sobie zasłu-
żyć na nie – usłyszała od konającego.
Święci nie wiedzą, że są święci. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

– do chwały zmartwychwstania – program 
świętości. 
W marcu 1927 r. związał się z harcerstwem 
i jego ideałami działając w 24. Pomorskiej 
Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. 
Uczęszczał do ośmioklasowego męskiego 
gimnazjum w Chełmży. Tam też złożył egza-
min maturalny. Swoje życie wewnętrzne roz-
wijał w Sodalicji Mariańskiej zostając w 1930 r.
jej Prezesem. Choć myśli o kapłaństwie cho-
wał w głębi duszy od wielu lat, decyzja nie 
przyszła łatwo. Jako chłopiec o temperamen-
cie „żywego srebra”, roztargniony, marzył
o wielu zawodach dla siebie. Gdy jego starszy 
brat Czesław poważnie zachorował, obiecał 
nawet Panu Jezusowi, że zostanie kapłanem, 
gdy Czesio wyzdrowieje. Stało się inaczej, brat 
umarł. Ale w momencie tej życiowej próby jego 
wewnętrzny głos wsparła matka, Marta Freli-
chowska – kobieta mądra, prosta i dzielna. 
To w tej rodzinie, która uczyła pracowitości i od-
powiedzialności za innych, wzrastał i dorastał 
do poświęceń dla umęczonych i słabych bliź-
nich w Dachau i wszędzie tam gdzie posyłał 
go Pan. Obmywał ich, gdy w strasznych obozo-
wych warunkach cierpieli na krwawą biegunkę. 

W obozie trafił do bloku 24, gdzie blokowym 
był młody komunista. To on dokuczał szcze-
gólnie osobom duchownym. Choć sam mło-
dy, szczególną „opieką” otaczał w obozie 
ludzi młodych, psychicznie kruchych. 
Chronologię procesu beatyfikacyjnego ks. 
Frelichowskiego przybliżył na konferencji
w Senacie ks. Sławomir Oder. Choć ten mło-
dy kapłan umarł w opinii świętości, dopiero 
poprowadzenie procesu po linii męczeń-
stwa, które zapoczątkował toruński biskup 
Andrzej Suski, doprowadziło do wyniesienia 
go na ołtarze 7 czerwca 1997 r. To wtedy Jan 
Paweł II zwracając się do polskich harcerzy 
powiedział: „Niech stanie się dla was patro-
nem, nauczycielem szlachetności i orędow-
nikiem pokoju i pojednania”. 
Ks. prof. Zbigniew Formella z Pontifice Uni-
versity Saleziana z Rzymu przedstawił błogo-
sławionego jako wzór nie tylko dla współcze-
snych harcerzy i harcerek, ale także młodych 
kapłanów, wychowawców i polityków. 
Na wstępie ks. prof. Formella, który sam był 
instruktorem harcerskim i zajmuje się psy-
chologią skautingu zadał prowokujące do 
dyskusji pytania: Czy harcerstwo ma wycho-
wywać masy czy jednostki? Harcerstwo ma 
wychowywać głęboko ideowe jednostki, 

iść na jakość, a nie na ilość. I dopiero tak 
ukształtowane elity, liderzy wpłyną na spo-
łeczności lokalne. 
Poseł Dziedziczak wskazywał m.in. na złe skut-
ki „infantylizacji ruchu harcerskiego” w ok-
resie PRL. To wtedy umasowienie ruchu za-
gubiło głębię ideowości skautingu. Sprowa-
dziło go wyłącznie do zabawy, do „biegania 
w krótkich spodenkach po lesie”. 
Harcerstwo powinno łączyć głęboką ideowość 
z profesjonalizmem i sprawnością działania, 
podkreślił Jan Dziedziczak, poseł PiS. 
O swojej pracy nad książką „Nasz Wicek” 
mówiła Aleksandra Zapotoczny, dziennikar-
ka akredytowana w Biurze Prasowym Stolicy 
Apostolskiej. 
– Świętość to na pewno nie jest filantropia, 
podkreślał na zakończenie konferencji w Se-
nacie ks. Sławomir Oder z Watykanu, po-
stulator w procesach beatyfikacyjnych Jana 
Pawła II i Wincentego Frelichowskiego. 
Świętość to zakorzenienie w Bogu. 
Każda obecność świętego, czytanie jego dro-
gi życiowej prowadzi do pytania: dlaczego? 
Jaka jest jego motywacja oddawania życia 
dla innych. A więc święty swoim życiem za-
wsze prowadzi do korzeni, do Boga. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 10
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Katowice
Z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja śląscy celnicy i maturzyści z klas mun-
durowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowi-
cach 3 grudnia 2013 r. przekazali chorym dzieciom najcenniejszy prezent – krew, dar 
życia. Dla wielu chorych dzieci jest to najbardziej wyczekiwany prezent mikołajkowy. 
We wtorek przed siedzibą Izby Celnej w Katowicach stanął ambulans, w którym funk-
cjonariusze śląskiej Służby Celnej i uczniowie klas maturalnych mogli oddać krew 
dla małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
w Katowicach. Natomiast celnicy z Bielska-Białej, Częstochowy i Cieszyna oddali krew 
w pobliżu miejsc pełnienia służby, w Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Chętnych do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu nie brakowało. Funkcjonariu-
sze i maturzyści oddali honorowo ponad 20 litrów krwi. Tego dnia także siedem osób 
zarejestrowało się do bazy dawców szpiku kostnego. 
Śląscy celnicy już od kilku lat oddają krew dla dzieci z  katowickiego szpitala. 1 czerw-
ca i 6 grudnia są datami, na które wyczekują najmłodsi, by otrzymać wymarzone 
prezenty. To właśnie z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek funkcjonariusze śląskiej Służby 
Celnej postanawiają obdarować chore dzieci, tym co dla nich najcenniejsze – „kro-
plą życia”. Tym razem po raz pierwszy do tej szlachetnej akcji dołączyli uczniowie 
klas maturalnych z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, którego budynek 
znajduje się w pobliżu siedziby Izby Celnej. Zarówno dla celników i maturzystów nie 
ma nic piękniejszego od uśmiechu na  dziecięcych twarzach.                                Sw

Świnoujście
Miejski Chór Logos z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu wystąpił 1 grudnia
2013 r. z koncertem w kaplicy garnizonowej pw. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Mie-
gonia w Świnoujściu. Był to koncert adwentowy, wpisujący się w okres oczekiwania 
na Narodzenie Pańskie i powtórne przyjście Chrystusa. 
Liczący 70 osób zespół, prowadzony przez panią Elżbietą Naklicką, występujący
w parafii kilkukrotnie, brał udział w wielu festiwalach, konkursach i przeglądach. 
Koncertował m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii i Grecji oraz w wielu miastach 
Polski. Teraz przygotowuje się do 4 Krakowskiego Festiwalu Pieśni Bożonarodzenio-
wej i Adwentowej, który ma rangę międzynarodową i odbędzie na początku grudnia 
w Krakowie. Będzie tam rywalizował z chórami z Ukrainy, Finlandii i Czech. W chórze 
śpiewa młodzież z różnych szkół gimnazjalnych i licealnych Świnoujścia.              pc

Boernerowo
W przeddzień Dnia Podchorążego, 28 listopada 2013 r., ustanowionego na pamiątkę 
wydarzeń z 29 listopada 1830 r., w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na war-
szawskim Boernerowie o. prof. Artur Filipowicz, jezuita, wykładowca m.in. Collegium 
Bobolanum i UKSW, przewodniczył Mszy św. w intencji profesorów, studentów i pod-
chorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Eucharystię koncelebrowali: ks. płk Jan Do-
mian, proboszcz parafii oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś, kapelan WAT. Wspólnie modlił się 
również ks. płk Aleksy Andrejuk, zastępca prawosławnego ordynariusza wojskowego.
W liturgii uczestniczyli m.in. gen. bryg. Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant uczel-
ni, prorektorzy i przedstawiciele kadry naukowej oraz licznie przybyli podchorążowie 
WAT. Nie zabrakło również żołnierzy i dowódców jednostek wojskowych rozloko-
wanych na terenie Bemowa, m.in. 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej. W nawie 
środkowej kościoła stanął szpaler podchorążych WAT w strojach z epoki Księstwa 
Warszawskiego. Eucharystii towarzyszył śpiew scholi duszpasterstwa akademickiego, 
która składa się zarówno ze studentów cywilnych, jak i wojskowych WAT.          kak

Dęblin
Obchody Dnia Podchorążego w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpo-
częły się w czwartek 28 listopada 2013 r. od 
uroczystego capstrzyku na placu defiladowym 
przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dę-
blińskiej Szkoły Orląt”.
Wydarzeniu towarzyszyło zaprzysiężenie warty 
honorowej, symboliczne przejęcie przez podcho-
rążych władzy w uczelni oraz inscenizacja histo-
rycznej Nocy Listopadowej w wykonaniu grupy 
rekonstrukcyjnej z Warszawy. Zgodnie z tradycją 
odbyły się również „otrzęsiny” podchorążych 
pierwszego rocznika oraz „Biesiada lotnicza”.
Mszę św. w intencji podchorążych „Szkoły Or-
ląt” z okazji ich święta celebrował w piątek
29 listopada ks. por. Marcin Czeropski, pro-
boszcz parafii wojskowej Matki Bożej Loretań-
skiej w Dęblinie. 
W obchody Dnia Podchorążego wpisane zostały 
ponadto: koncert okolicznościowy w  wykona-
niu grupy HAND’s UP, spotkanie przedstawicieli 
podchorążych z Burmistrzem Miasta Dęblin, 
dzień otwartej szkoły, zawody piłki siatkowej 
oraz „Bal Podchorążego” w Pałacu Jabłonow-
skich. 
Organizatorem obchodów „Dnia Podchorą-
żego” w Dęblinie jest Samorząd Studentów 
WSOSP wspierany przez Fundację Oficerów „Mi-
litary’s Finest”, a także wiele lokalnych i ogól-
nopolskich firm oraz instytucji.                    Kb

Lębork i Wejherowo
Najmłodsi parafianie – dzieci z wojskowych pa-
rafii w Lęborku i Wejherowie w pierwszą niedzie-
lę Adwentu, 1 grudnia 2013 r., pod patronatem 
św. Mikołaja rozpoczęły okres przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość, któ-
rej centrum stanowiły Msze św. uświetniło przy-
bycie św. Mikołaja, biskupa z Myry (dzisiejsza 
Turcja), który rozdał prezenty w postaci kalen-
darzy adwentowych. W podzięce dzieci recy-
towały wierszyki i śpiewały piosenki o świętym 
Biskupie. 
Kapelan, ks. Bolesław Leszczyński, w homiliach 
przypominał o działalności dobroczynnej świę-
tego wśród ubogich, a także o tym, że biskup 
Myry jest patronem marynarzy i żeglarzy, któ-
rzy w czasie sztormów wzywają jego pomocy. 
Dlatego liczne nadmorskie kościoły noszą we-
zwanie tego świętego.
Ks. Kapelan podziękował Państwu Klamrowskim 
z Lęborka za wykonanie pięknego stroju dla św. 
Mikołaja, a paniom Wiesławie Sałek i Marcie 
Hewelt z Wejherowa za przygotowanie upomin-
ków z kalendarzami adwentowymi. Wyraził też 
wdzięczność organiście, Maciejowi Jachimowi-
czowi, który wcielił się w postać świętego Bisku-
pa i rozdawał dzieciom upominki.                 bl
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