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 Wiele dróg prowadzi do Boga: Dobro, Prawda i Piękno

 Wojciech Kilar – pielgrzym jasnogórski
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PAPIESK A INTENCJA NA ST YCZEŃPAPIESK A INTENCJA NA ST YCZEŃ
Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której 
pragnie Chrystus.

Numer zamknięto 13 stycznia 2014 roku

Na okładce:
Orszak Trzech Króli
– plac Piłsudskiego
w Warszawie,
6 stycznia 2014 r.

Niech Mędrcy ze Wschodu uczą nasNiech Mędrcy ze Wschodu uczą nas
szukać Boga i unikać pozorów świataszukać Boga i unikać pozorów świata

Urocz ystość  Objawienia Pańskiego

Tegoroczni laureaci Benemerenti
Laureatami tegorocznych nagród Benemerenti Biskupa Polowego zostali Stowarzyszenie „Wiosna” Wyż-

sza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką. Wrę-

czenie wyróżnień biskupa polowego odbyło się 11 stycznia w sali Klubu Wojskowej Akademii technicznej. 

Relacja z uroczystości oraz wypowiedzi laureatów w kolejnym numerze „Naszej Służby”.

Redakcja

„W blasku gwiazdy szukali światła”: To suge-
stywne wyrażenie jednego z hymnów litur-
gicznych uroczystości Objawienia Pańskiego 
odnosi się do doświadczenia Mędrców: idąc 
za światłem poszukiwali Światła. Gwiazda, 
która pojawiła się na niebie rozpaliła w ich 
umyśle światło, pobudzające do poszuki-
wania wielkiego Światła Chrystusa. Mędrcy 
wiernie podążali za tym światłem, które ich 
wewnętrznie przenikało i spotkali Pana.
Ta droga Mędrców ze Wschodu jest symbo-
lem przeznaczenia każdego człowieka: nasze 
życie jest wędrowaniem, w którym jesteśmy 
oświeceni światłami rozjaśniającymi drogę, 
aby znaleźć pełnię prawdy i miłości, którą 
my, chrześcijanie rozpoznajemy w Jezusie, 
Świetle świata. A każdy człowiek, podobnie 
jak Mędrcy, ma do dyspozycji dwie wielkie 
„księgi”, z których trzeba zaczerpnąć znaki, 
aby zorientować się w pielgrzymce: księgę 
stworzenia oraz księgę Pisma Świętego. Waż-
na jest czujność, czuwanie, słuchanie Boga, 
który do nas mówi. Jak powiada Psalm w od-
niesieniu do Prawa Pańskiego: „Twoje słowo 
jest lampą dla moich stóp i światłem na mo-
jej ścieżce” (Ps 119,105). Zwłaszcza słuchanie 
Ewangelii, czytanie jej, rozmyślanie nad nią
i czynienie jej naszym pokarmem duchowym 
pozwala nam spotkać żywego Jezusa, do-
świadczyć Go i Jego miłości.
Pierwsze czytanie pozwala nam usłyszeć 
ponowne z ust proroka Izajasza wezwanie 
Boga skierowane do Jerozolimy: „Powstań! 
Świeć!” (60,1). Jerozolima jest wezwana, by 
była miastem światła, odzwierciedlającym 
w świecie światło Boga i pomagającym lu-
dziom podążać Jego drogami. To właśnie jest 
powołaniem i misją Ludu Bożego w świecie. 
Ale Jerozolima może nie odpowiedzieć na to 
wezwanie Pana. Ewangelia mówi nam, że 
Mędrcy, gdy przybyli do Jerozolimy, przez 
jakiś czas przestali widzieć gwiazdę. Światło 

to jest szczególnie nieobecne w pałacu króla 
Heroda: ten dom jest mroczny, panują tam 
ciemności, nieufność, lęk. Herod bowiem 
okazuje się podejrzliwy i zatroskany z po-
wodu narodzin słabego Dziecięcia, które po-
strzega jako rywala. W istocie Jezus nie przy-
szedł, aby obalić jego, marną marionetkę, ale 
by obalić Księcia tego świata! Jednakże król 
i jego doradcy czują, że trzeszczą podstawy 
ich władzy, boją się, że zostaną wywrócone 
reguły gry, zdemaskowane pozory. Dzieciąt-
ko podminowuje cały świat budowany na 
panowaniu, na sukcesie i posiadaniu! Herod 
posuwa się aż do zabijania dzieci: „Zabijasz 
maleństwa, bo strach zabija twe serce” – pi-
sze św. Kwodwultdeus, (Kazanie 2, O wyzna-
niu wiary, PL 40, 655). Opanował go strach, 
lęk dlatego stał się szalony.
Mędrcy potrafili przezwyciężyć to niebez-
pieczne wydarzenie ciemności u Heroda, 
ponieważ wierzyli Pismom, słowu proro-
ków, które wskazywało w Betlejem miejsce 
narodzin Mesjasza. W ten sposób uniknęli 
odrętwienia nocy świata, podjęli drogę do 
Betlejem i tam ponownie ujrzeli gwiazdę, 
doświadczając uczucia wielkiej radości (por. 
Mt 2,10).
Jednym z aspektów światła prowadzącego 
nas na drodze wiary jest również święty 
„spryt”. Chodzi o ową duchową przebiegłość 
pozwalającą nam rozpoznać zagrożenia i ich
unikać. Mędrcy potrafili wykorzystywać owo 
światło „sprytu”, kiedy w drodze powrotnej 
postanowili nie przechodzić przez mroczny 
pałac Heroda, ale iść inną drogą. Ci mędr-
cy przybyli ze Wschodu uczą nas, jak nie 
wpaść w pułapki ciemności i jak się bronić 
przed ciemnością, która usiłuje spowijać na-
sze życie. Trzeba przyjąć do naszego serca 
światło Boga, a jednocześnie pielęgnować 
ów duchowy spryt, potrafiący łączyć pro-
stotę z przebiegłością, jak tego żąda Jezus 

od swoich uczniów: „Bądźcie więc roztrop-
ni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!”
(Mt 10,16).
W uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy 
przypominamy ukazanie się Jezusa ludzkości 
w obliczu Dzieciątka, odczuwamy, że obok 
nas podążają Magowie, jako mądrzy towa-
rzysze drogi. Niech ich przykład pomaga nam 
wznieść wzrok ku gwiazdom i podążać za 
wielkimi pragnieniami naszego serca. Niech 
oni nas nauczą, abyśmy nie zadowalali się 
życiem przeciętnym, bez szczególnego zna-
czenia, ale nieustannie dawali się zafascyno-
wać tym, co jest dobre, prawdziwe, piękne... 
Bogiem, który jest tym wszystkim w sposób 
zawsze większy! Niech nas też oni nauczą, 
abyśmy nie dali się zwieść pozorom, tym co 
dla świata jest wielkie, mądre, potężne. Nie 
możemy na tym poprzestać. Nie możemy za-
dowalać się pozorami, fasadowością. Trzeba 
iść dalej, do Betlejem, tam, gdzie w prostocie 
domu na peryferiach, między matką a ojcem 
pełnymi miłości i wiary jaśnieje Słońce, które 
wzeszło z Wysoka, Król Wszechświata. Idąc 
za przykładem Mędrców z naszymi małymi 
światłami szukajmy Światła.

Ojciec Święty Franciszek,
Watykan 6 stycznia 2014 r.

tłum. st/KAI 
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pastuszków i aniołki prezentują swoje umie-
jętności muzyczne, śpiewając kolędy i grając 
na bębnach. Legioniści uzbrojeni w miecze
i tarcze, ciągnąc za sobą budzącą trwogę ka-
tapultę, dumnie paradują po placu w akom-
paniamencie fanfar. Dla zebranych tańczy żół-
to-pomarańczowy smok azjatycki, animowany 
przez członków Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”. Atmosferę radości na 
krótko zakłócają diabły. Jednak ich atak zosta-
je dzielnie odparty przez wiernych dworzan 
Trzech Królów. Tegoroczną edycję Orszaku po 
raz pierwszy poprzedziła także gra miejska, 
pt. „Kacper, Melchior i Baltazar”.
W tym roku oprócz Warszawy Orszak trzech 
Króli przeszedł ulicami ok. 180 polskich miast. 
Orszaki zorganizowano również na Ukrainie, 
Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz 
Rwandzie i USA. W tej edycji po raz pierwszy 
uroczysty pochód połączył granicę polsko-nie-
miecką, przechodząc z przygranicznego mia-
sta Goerlitz przez most na ulice Zgorzelca.

Orszak Trzech Króli stanowi bezpośrednie 
nawiązanie do tradycji wystawiania jasełek 
ulicznych. Stanowi rodzinną imprezą plene-
rową, promującą aktywne przeżywanie Świąt 
Bożego Narodzenia i przypominającą o zna-
czeniu Uroczystości Objawienia Pańskiego. 
Zachęca również do wspólnego śpiewania 
kolęd i odkrywania bogatej tradycji związa-
nej z kolędowaniem, na którą składają się: 
obchodzenie domów z gwiazdą i turoniem, 
wystawianie jasełek, widowisk herodowych, 
tworzenie szopek bożonarodzeniowych. Uczestni-
kom Orszaku rozdawane są korony, śpiewniki
z kolędami, naklejki z wizerunkiem Trzech Kró-
li oraz obrazki z wizerunkiem aniołów. 
Głównym organizatorem Orszaku jest Fun-
dacja Orszak Trzech Króli, która odpowiada 
za Orszak w stolicy oraz wspiera inne miasta 
w jego przygotowaniu. Od trzech lat współ-
pracuje z Fundacją Dzieła Nowego Tysiąclecia 
– wolontariusze tej fundacji zbierają na trasie 
przemarszu Orszaku datki na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży ze źle sytuowanych 
materialnie rodzin. 

Karolina Anna Kwaśniewska/KAI

teusza upamiętniającego przybycie Mędrców 
ze Wschodu do Świętej Rodziny (Mt 2, 1–12), 
kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że jeszcze 
przed narodzeniem Chrystusa prorocy zapo-
wiadali, że Jerozolima stanie się miejscem, do 
którego będą ciągnęły narody. Światłem, któ-
re miało przyciągnąć je do siebie będzie Me-
sjasz – Zbawiciel, czyli narodzony w Betlejem 
Jezus. Słowa te wypełniły się w dzień zesłania 
Ducha Świętego, kiedy do Jerozolimy przybył 
tłum mówiący różnymi językami. Hierarcha 
podkreślił, że dzięki mocy Ducha Świętego 
ludzie pochodzący z różnych zakątków ziemi 
mogli się bez trudu porozumieć.

– Jednak stało się to nie tylko w dzień Pięćdzie-
siątnicy, ale już w maleńkim Betlejem wiele lat 
wcześniej – mówił kard. Nycz. – Do Jezusowe-
go żłóbka przyszli prości pasterze, ale także 
Mędrcy ze Wschodu. Ludzie ubodzy i zamoż-
ni. Prostaczkowie i mędrcy. Bo Jezus przy-
szedł, żeby zbawić wszystkich. Królowie-Mę-
drcy symbolizują cały lud Boży – zaznaczył.
Zdaniem kard. Kazimierza Nycza wydarzenia
z Betlejem możemy przeżywać na trzy spo-
soby: kiedy czytamy Pismo Święte, ponieważ 
Słowo Boże jest ponadczasowe; kiedy uczest-
niczymy w misteriach, takich jak dzisiejsze 
oraz kiedy uczestniczymy w Eucharystii. 
– Szliście dziś ze słowami mędrców na ustach: 
Prawda, Dobro i Piękno. Niech ta święta triada 
podstawowych wartości, które przynosi nam 
Bóg, obowiązuje nas wszystkich i zawsze – 
powiedział.
Finałem Orszaku było radosne kolędowanie. 
Orszak Trzech Króli to wyśmienita zabawa dla 
dzieci. Jego wymarsz poprzedza zawsze zbiór-
ka na placu Zamkowym, która pulsuje koloro-
wymi strojami, wesołymi okrzykami, a nawet 
tańcem. Dzieci przebrane za rycerze, dwórki, 

Orszak Trzech Króli wyruszył spod kolumny 
Zygmunta na placu Zamkowym w Warszawie 
po wspólnie odmówionej modlitwie Anioł 
Pański, której przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski. Tutaj także zo-
stało odczytane rozporządzenie Cesarza Okta-
wiana Augusta, który wyjaśnił, dlaczego Świę-
ta Rodzina musiała udać się na zarządzony
w całym cesarstwie rzymskim spis ludności do 
Betlejem. Orszak Krakowskim Przedmieściem 
poprowadziła Gwiazda Betlejemska, a tuż za 
nią podążała brzemienna Maryja na osiołku 
wiedzionym przez św. Józefa, pastuszkowie
i aniołki, Trzej Królowie, którzy w tym roku wy-
ruszyli szukać Dobra, Prawdy i Piękna: Kacper 
z Europy w powozie zaprzęgniętym w cztery 
konie, Melchior z Azji oraz czarnoskóry Bal-
tazar z Afryki, któremu tradycyjnie za pojazd 
służył grzbiet wielbłąda. Towarzyszył im dwór 
królewski składający się z dzieci ubranych
w stroje czerwone, zielone i niebieskie. Nie 
zabrakło również żółto-czerwonego smoka 
podążającego w orszaku azjatyckim, a także 
góralskich kapel i owieczek. Po drodze wę-
drowcy odwiedzili Szałas Pasterzy, w którym 
Anioł Pański oznajmił pastuszkom narodzenie 
Jezusa. Następnie zawitali na Dwór Heroda, 
pytając o nowonarodzonego Mesjasza. Za-
trzymali się także przy Gospodzie, której wła-
ściciel odmówił gościny Maryi i Józefowi. Omi-
jając diabelskie pokusy oraz będąc świadkami 
walki aniołów z diabłami, uczestnicy Orszaku 
przeszli Bramę do Nieba i dotarli do stajenki 
usytuowanej na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Tam powitała ich Maryja tuląca
w ramionach małego Jezusa oraz stojący na 
straży św. Józef w asyście aniołów, pastusz-
ków i zwierząt. 
Trzej Królowie złożyli Dzieciątku dary. Jako 
pierwszy przemówił król Kacper, który przy-
niósł Zbawicielowi w darze złoto. Przypomniał, 
że wyruszył w drogę, aby szukać Dobra.
– W drodze z Europy do Betlejem odkryłem, że 
to Bóg umieścił Dobro w ludzkim sercu i dzię-
ki Bożej pomocy można to dobro z ludzkiego 
serca wydobyć – powiedział.
Król azjatycki Melchior podarował Jezusowi 
kadzidło i powiedział, że Bóg dał ludziom 
rozum, aby mogli poznać prawdę. Mogą to 
uczynić rozwijając naukę i studiując słowa za-
pisane w książkach. Jako ostatni zabrał głos 
król afrykański Baltazar, który przyniósł małe-
mu Jezusowi mirrę.
– To Ty, Boże, pozwalasz człowiekowi odkry-
wać piękno przyrody i piękno człowieczeń-
stwa oraz dajesz nam zdolność do tworzenia 
rzeczy pięknych. Jezu, przynoszę Ci mirrę, bo 
jesteś naszym Bogiem, ale stałeś się naszym 
sługą i cierpiałeś, abyśmy mogli zostać zba-
wieni – powiedział.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Ma-

W drogę, Trzej Królowie!W drogę, Trzej Królowie!
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Orszak Trzech Króli po raz szósty przeszedł w Uroczystość Objawienia Pańskiego 
ulicami Warszawy. Zdaniem organizatorów uczestniczyło w nim ok. 50 tys. osób. 
Tylko w Warszawie do udziału w orszakowych inscenizacjach zgłosiło się trzystu do-
rosłych – nauczycieli, rodziców oraz sześćset dzieci z ponad dwudziestu szkół, głów-
nie katolickich. Mottem tegorocznej edycji Orszaku były słowa inspirowane jednym
z kazań bożonarodzeniowych bł. Jana Pawła II: „Wiele dróg prowadzi do Boga: Do-
bro, Prawda i Piękno”.
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Stajenka – cel wędrówki Orszaku Trzech KróliStajenka – cel wędrówki Orszaku Trzech Króli
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Mówił Ksiądz podczas tegorocznych re-
kolekcji adwentowych w Katedrze Po-
lowej, że błogosławieni czyli szczęśliwi 
są ci, którzy uwierzyli. Tymczasem to 
niewierzący promują dziś agresywnie 
i intensywnie ofertę szczęścia… bez 
Boga.
– Człowiek, który ma wiarę, jest człowiekiem 
szczęśliwym i jest wezwany, by być błogo-
sławieństwem dla innych. Jak to uczynić? 
Stawać się człowiekiem ośmiu błogosła-
wieństw.
To niezawodna i sprawdzona recepta na 
szczęście, chociaż jest antytezą tego, co pro-
ponuje człowiekowi mentalność współcze-
snego świata. Błogosławieni cisi, ubodzy… 
Dziś człowiek żyjący ośmioma błogosławień-
stwami zmusza innych do zadania sobie pytań 
egzystencjalnych. To on jest „prowokatorem” 
wobec dominującej mentalności świata. 
Pochyliłem się nad trzema błogosławieństwa-
mi: błogosławieni czystego serca, cisi i ubo-
dzy w duchu. Czystego serca czyli prawego 
sumienia, które rozeznaje i wyraźnie oddziela 
dobro od zła, a przy tym ma odwagę wybierać 
zgodnie z sumieniem. Cisi to wcale nie jakieś 
niedorajdy czy fajtłapy, ale ludzie, którzy po-
trafią zapanować nad przerażającą siłą agre-
sji i gniewu. Sami wiemy, jak cierpimy, gdy 
w gniewie ranimy innych. Ubóstwo w duchu 
– to wewnętrzna postawa człowieka, dla któ-
rego wszystko jest łaską, bo wie, że wszystko 
ma u Boga. To człowiek wolny. Wie, że wszel-
kie dobra: majątek, władza, talenty nie są jego 
własnością, są wypożyczone na jakiś czas, po-
sługuje się nimi i nie pokłada w nich nadziei.
I tylko taki człowiek – wolny wewnętrznie – 
jest zdolny do wdzięczności Bogu i ludziom…
Zainteresowanych rozwinięciem tych reflek-
sji zachęcam do lektury na stronie interneto-
wej Ordynariatu polowego. 

Jakie kapłańskie drogi przyprowadziły 
Księdza do matki kościołów garnizo-
nowych – Katedry polowej Wojska Pol-
skiego?
– Razem z obecnym proboszczem Katedry Po-
lowej, ks. Robertem Mokrzyckim, studiowa-

liśmy w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Co prawda nie na jednym roku, 
ale połączyła nas wówczas wspólna posługa 
w seminarium; obaj graliśmy na organach.
Jestem więc pod wielkim wrażeniem nie tyl-
ko estetycznego wystroju katedry, ale także 
piękna dźwięku organów, bo wysłuchałem 
niedzielnego koncertu.
Podczas wakacji w diecezji rzeszowskiej ks. 
Robert skontaktował się ze mną i poprosił
o przygotowanie i poprowadzenie tegorocz-
nych rekolekcji adwentowych w katedrze 
polowej WP…
Po ukończeniu seminarium w Przemyślu,
w 1992 r. zostałem wyświęcony na kapłana 
dla nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. 
Przez rok pracowałem jako wikariusz i zosta-
łem wysłany na specjalistyczne studia do Rzy-
mu. Po sześciu latach, z doktoratem z teologii 
dogmatycznej, wróciłem do rodzimej diecezji 
i rozpocząłem pracę wykładowcy i prefekta
w Wyższym Seminarium Duchownym w Rze-
szowie. Tę posługę pełniłem przez trzy lata. 
Następny etap mojej kapłańskiej drogi to 
praca na misjach. Wyjechałem do Czadu, do 
Afryki środkowej…

To dość radykalna zmiana; z posługi in-
telektualnej, naukowej w kraju – w głąb 
Afryki, na misje? Zmiana jakościowa, 
czy jednak kontynuacja? 
– To był oczywiście mój wolny wybór i odpo-
wiedź na potrzeby Kościoła, które otworzyła 
nowa sytuacja w seminarium w Czadzie. 
W Ndżamenie, w stolicy Czadu, istniało 
seminarium duchowne założone w latach 
80. przez Konferencję Episkopatu Czadu
a prowadzone przez Jezuitów. Ekipa forma-
torów jezuickich zakończyła pracę i lokalni 
biskupi stanęli wobec braku formatorów
w pełnym kleryków seminarium. Rozpoczę-
li poszukiwania w Europie. Znaleźli dwóch 
księży; jednego we Francji i mnie, z Polski. 
Pojechaliśmy pomóc. Pełniłem tam funkcję 
ojca duchownego, wykładowcy, a potem 
przejąłem kierowanie seminarium w Cza-
dzie. Równolegle uczyłem w innych semina-
riach; w Kamerunie, w centralnej Afryce. Na 
prośbę mojego ordynariusza, po 10 latach 
wróciłem do diecezji rzeszowskiej. Zanim to 
jednak nastąpiło, zgodnie z wolą biskupa 
przez rok zbierałem w Paryżu materiały do 
pracy habilitacyjnej.
W rodzimej diecezji jestem obecnie wykła-
dowcą w seminarium i wicedyrektorem ka-
tolickiego radia „Via”. 
Jak widać większość mojego kapłaństwa czy-
li 16 lat, to praca za granicą…

Zetknął się więc Ksiądz dzięki tej pracy 
z różnorodnymi „stylami” duszpaster-

stwa w naszym Kościele – afrykańskim 
i zachodnioeuropejskim. W jaki sposób 
to „zewnętrzne spojrzenie” owocuje 
na niwie ojczystej?
– Z doświadczenia kapłańskiej posługi reali-
zowanej poza granicami ojczyzny wyniosłem 
pewien dystans i zdolność osadzania pro-
blemów w szerszym kontekście oraz swego 
rodzaju rezerwuar propozycji rozwiązań. 
Mogę zaczerpnąć z tego zasobu wtedy, gdy 
jest to potrzebne i stosowne. Zawsze byłem 
przeciwnikiem kopiowania i automatycz-
nego przeszczepiania na inny grunt stylów 
duszpasterskich, które wyrosły i owocowały 
w innych warunkach kulturowych, w innych 
realiach. Każdy kościół lokalny ma prawo do 
swojej specyfiki, bo ma własną historię i włas-
ną niepowtarzalną wrażliwość. 
Zawsze jednak, przyglądając się innym 
wspólnotom chrześcijańskim można się cze-
goś nauczyć, zmodyfikować utarte schematy 
i ewentualnie zaadoptować nowe do kon-
kretnych doświadczeń duszpasterskich.
 
Odczytując znaki czasu, Kościół w Pol-
sce podejmuje dzieło nowej ewangeli-
zacji, w którym znacząca rola przypa-
da laikatowi, ludziom świeckim. A jak 
ludzie świeccy w Afryce działają w Ko-
ściele i dla Kościoła?
– Trudno sobie wyobrazić pracę misjonarzy 
w Afryce bez laikatu. Rola świeckich katechi-
stów jest niezastąpiona: to oni głoszą Słowo 
Boże i przewodzą wspólnotom. 

Tak dynamiczna obecność świeckich
w Kościele afrykańskim wynika jednak 
z lokalnych potrzeb, m.in. niedosta-
tecznej liczby kapłanów. Polska, co nie 
zawsze my świeccy doceniamy, jest ob-
darowana kapłanami…
– To nasza specyfika… Nadchodzą jednak 
czasy, które wymagają, aby laikat był bar-
dziej obecny i przejął większą odpowiedzial-
ność za Kościół. Trzeba, aby pod kierunkiem 
pasterzy, świeccy coraz bardziej angażowali 
się w różne sektory życia Kościoła. 

Jako przedstawicielka laikatu, „bez-
pieczniej” w moim Kościele, w sensie 
duchowym, czuję się jednak, gdy to 
Kapłani moderują czasem niepohamo-
wane ambicje świeckich na różnych po-
lach kościelnej pracy. Gdy pojawia się 
ludzka pokusa konkurencji w stylu: kto 
tu rządzi, kto ważniejszy… 
– Trzeba unikać dwóch ekstremalnych sytu-
acji: laicyzacji duchowieństwa i klerykalizacji 
laikatu. W imię wspólnej odpowiedzialności 
za Kościół, bywa, że księża dyspensują się
z tego, co jest ich obowiązkiem wynikającym 

„Niezamazywalna” obecność„Niezamazywalna” obecność
Z ks. dr. Pawłem Pietrusiakiem, wicedyrektorem Katolickiego Radia Via, m.in. 
o Bożych „prowokatorach”, pracy na misjach w Czadzie i spotkaniach z Woj-
skiem Polskim, o idealistach i ideologach czyli o „niezamazywalnej” więzi Ko-
ścioła z narodem rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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ze święceń. Taka laicyzacja księdza – utoż-
samianie się ze wszystkimi – grozi utratą 
najgłębszej tożsamości kapłańskiej. Ale wi-
działem też, zwłaszcza w Belgii i we Francji, 
że ludzie świeccy w imię wspólnej odpowie-
dzialności za Kościół coraz bardziej się kle-
rykalizują. W swoim myśleniu, postawach 
przejmują rolę księży.
Wzajemne poszanowanie tożsamości po-
zwoli spojrzeć na siebie w duchu komple-
mentarności, a nie konkurencyjności.

Wojsko Polskie brało udział w misji 
pokojowej w Czadzie. Czy zetknął się 
Ksiądz wówczas i w jakich okoliczno-
ściach z naszymi żołnierzami i kapela-
nami?
– Wojsko Polskie bardzo pozytywnie wpisało 
się w pamięć tubylców w Czadzie. Nawet po 
wyjeździe polskiego kontyngentu wojskowe-
go o Polakach się bardzo dobrze wyrażali. 
Wojsko Polskie uczestniczyło w latach 2008-

-2009 r. w misji zapewnienia bezpieczeń-
stwa działaniom humanitarnym ONZ na 
rzecz uchodźców z Darfuru. Z Sudanu, gdzie 
doszło do rzezi ludności cywilnej w wyniku 
walk między Południem a Północą, do Cza-
du napływały setki tysięcy uchodźców. Obo-
zy dla uchodźców, gdzie ONZ przez swoje 
służby niosło pomoc humanitarną, okazały 
się jednak bezbronne. Konieczna okazała się 
ochrona militarna. Obozy były atakowane 
przez janjaweed (milicje sudańskie). Mordo-
wano ludzi, kobiety porywano do haremów, 
dzieci do wojska…
Arcybiskup N’Djameny najpierw przyjechał 
do Polski, gdzie m.in. odwiedził jednostki 
wojskowe. Potem do spotkania doszło w Cza-
dzie. To nie była tylko obecność militarna 
polskich żołnierzy, ale również ogromna 
pomoc ludności cywilnej. Nie ukrywam, że 
była to również bezcenna pomoc polskim 
misjonarzom, którzy przecież służą tej lud-
ności nie tylko w wymiarze duchowym. Wraz 

z ludnością wdzięczną pamięć o tej pomocy 
przechowują polscy misjonarze.
Udało mi się raz odwiedzić polskich żołnierzy 
w ich bazie na Saharze, prawie 2000 km od 
Ndżameny. Udałem się tam wraz ks. bisku-
pem Edwardem Białogłowskim i ks. Stanisła-
wem Worwa z Tarnowa, a na miejscu przyjął 
nas, obecny w bazie kapelan ks. Tomasz Sku-
pień, pochodzący z Rzeszowa. 

Wrócił Ksiądz właśnie z Muzeum Or-
dynariatu Polowego. Jakie refleksje 
towarzyszyły kapłanowi w czasie zwie-
dzania tego muzeum?
– Jestem pod ogromnym wrażeniem Mu-
zeum Ordynariatu Polowego. Szczególnie 
doceniam wysokiej klasy prezentację historii 
duszpasterstwa wojskowego, które tak pięk-
nie wpisuje się w historię Polski.
Druga sprawa, która mnie uderzyła, to wielka 
tradycja tolerancji religijnej w dziejach Rzeczy-
pospolitej wielu narodów, co się przekładało 
m.in. na obecność kapelanów wojskowych 
rożnych wyznań w armii wojska polskiego. 
Ekspozycja zrobiona ze smakiem i profesjo-
nalizmem. Przekaz i przesłanie muzeum jest 
bardzo czytelne. Każdy eksponat czy element 
spełnia nie tylko funkcję informacyjną, eduka-
cyjną, ale także formuje sumienie, porządkuje 
myślenie. Uważam, że to muzeum powinno 
się znaleźć w programie zwiedzania Warsza-
wy przez młodzież jako kolejne po Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Szczególnie mło-
dzieży trzeba to pokazywać… przede wszyst-
kim, aby odkłamać historię. Jesteśmy bowiem 
świadkami wręcz demonicznego fałszowania 
historii Kościoła w Polsce i historii naszej oj-
czyzny w tym także prób wymazywania „nie-
wymazywalnej” więzi między losami narodu 
a historią Kościoła w Polsce.
To Muzeum pokazuje bardzo wyraźnie, jak 
Kościół przez swoich duszpasterzy był obec-
ny w najbardziej krytycznych momentach, 
w najbardziej niebezpiecznych miejscach, 
gdzie losy Polski się ważyły i tworzyły. Tam 
byli kapelani wojskowi. W tym niezwykłym 
miejscu stajemy wobec prawdy obiektywnej, 
wobec niepodważalnych faktów.

Ks. Paweł Pietrusiak wśród swoich studentów, kleryków Ks. Paweł Pietrusiak wśród swoich studentów, kleryków 
seminarium w N’Djamenie (Czad)seminarium w N’Djamenie (Czad)

W związku ze zbliżającą się kanonizacją papieża Jana Pawła II,

syna oficera Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej

i Ordynariat Polowy pragną zachęcić dowódców, żołnierzy i kape-

lanów wojskowych do przesłania wspomnień dotyczących Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Wybrane wspomnienia zostaną opubliko-

wane w okolicznościowym wydawnictwie.

Teksty w formacie Word prosimy przesyłać do 20 stycznia 2014 r. 

na adres email: sekretariat_wceo@wp.pl 
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Piękno rodzi się z zachwytu. A to najczystsze „kształtem jest miłości” (Norwid).
W filmie Jerzego Łukaszewicza „Faustyna” Dorota Segda odtwarzająca postać 
świętej, pochyla się nad ugorem, gdzie samotnie ku niebu pnie się pęd fasoli. 
Ileż dziecięcego zachwytu w tym uwielbieniu przyszłej świętej dla dzieła stwo-
rzenia. Ta scena stanęła mi w oczach, gdy czytałam i słuchałam na Jasnej Górze 
świadectw o zachwycie i uwielbieniu Wojciecha Kilara dla najdoskonalszej wśród 
stworzeń - Maryi. Tylko artysta, który zachwycił się Tą, która w zachwycie wy-
śpiewała „Magnificat” (Wielbi dusza moja Pana) potrafi dotknąć swoim talentem 
najgłębszych pokładów duszy. 
Faustyna w filmie Łukaszewicza raduje się, cierpi, pracuje, modli się i kontempluje 
dobroć Jezusa Miłosiernego przy pięknej muzyce filmowej Wojciecha Kilara.

„Muzyka nie jest najważniejsza…”„Muzyka nie jest najważniejsza…”

Jasna Góra w życiu Wojciecha Kilara była 
miejscem i czasem jego osobistego nawie-
dzenia. Bo są takie chwile w życiu każdego
z nas, których nie wolno nam przegapić, prze-
spać, zignorować. Jako człowiek wolny, arty-
sta potrafił być wdzięczny. Wdzięcznym tedy 
sercem, ilekroć bywał w kolejne jubileusze 
swoich urodzin – 17 lipca u Jasnogórskiej 
Królowej Polski i Ojców Paulinów na Jasnej 
Górze dziękował za ten dar, tę łaskę. Ten czas 
sprzed 30 lat. Wtedy spojrzał w oczy Jasno-
górskiej Maryi jak w okno, gdzie widać niebo, 
odczytał w nich ten najważniejszy przekaz 
życia – wszechogarniającą miłość do Boga. 
Tak mówił o tym miejscu i czasie „swojego 
nawiedzenia” - Jasnej Górze w 2007 roku: 
– Ten mój pobyt na Jasnej Górze jest, mó-
wiąc najprościej, powrotem do źródeł jakiejś 
ogromnej przemiany w moim życiu… Mogę 
powiedzieć, że ja Jasnej Górze zawdzięczam
właściwie wszystko…Tu się dzieje tyle wielkich 
cudów, tyle wielkich uzdrowień, tyle wielkich 
nawróceń, że właściwie wstyd mówić o tych 
moich drobnych sprawach. Ale przy tych 
wielkich cudach są takie małe, skromne cuda 
jasnogórskie jak ten, który mnie tutaj spotkał 
ponad ćwierć wieku temu, taki na miarę mo-
jej skromnej osoby...
W jasnogórskich konfesjonałach wielu rodzi 
się na nowo – dla Boga. 
Bo Jasna Góra jest sumieniem narodu – jak 
mówił Jana Paweł II. A Kilar potrafił współ-
czuć i współbrzmieć ze wspólnotą duchową 
i narodową, do której przynależał. Wśród 
wielu jasnogórskich pielgrzymów, wciąż 
tu powracających, był ten wielki talentem
i wielki pokorą kompozytor światowej sławy 
– Wojciech Kilar. Ten Ślązak ze Lwowa, ale 
Ślązak – jak o sobie mówił, wracał na Jasną 
Górę, jak do drugiego, duchowego domu. 
Tutaj miał swój kącik za klauzurą, gdzie mógł 
się w ciszy modlić i kontemplować Jezusa 
przez Maryję na paciorkach różańca. Potrafił 
się nawet cieszyć, gdy w „szemrającym” śro-
dowisku muzyków, aktorów czy reżyserów 
przypięto mu łatkę „dewota”. Zaprzyjaźnieni 
z Maryją przez Jezusa potrafią się radować 
wszystkim, bo mają dystans do siebie. Bli-
skość z Bogiem… impregnuje. 
– Wojciech ma bardzo czyste podejście do 
wiary, nie kombinuje. Dyskusje nad rolą Maryi 
w historii zbawienia uważa za stratę czasu,

a Bóg jest dlań oczywistością – wspominał
w wywiadzie dla „Niedzieli” reżyser filmu 
„Wojciech Kilar. Credo” – Zdzisław Sowiń-
ski. Kompozytor zdążył jeszcze uczestniczyć
w premierze filmu w czerwcu 2013, która od-
była się w Sali Różańcowej na Jasnej Górze. 
– Z perspektywy czasu myślę, mówił da-
lej reżyser filmu o Kilarze, że jego koledzy
z branży filmowej i muzycznej zazdroszczą 
mu konsekwentnego bycia sobą i nieuczest-
niczenia w czymś, co nazywa się poprawno-
ścią polityczną…
Bo człowiek wolny wewnętrznie, ma od-
wagę, by nie „kłaniać się okolicznościom,
a prawdom kazać by za drzwiami stały” 
(Norwid).
Gdy większość celebrytów, artystów przyłą-
czała się do chóru ataków na media ojców 
redemptorystów z Radiem Maryja na czele, 
on potrafił wyrazić swój niezależny pogląd: 
– Dobrze, że jest Radio Maryja.
Lamenty, jakoby było nieszczęściem naszego 
Kościoła, są co najmniej niesprawiedliwe. 
Tylko tam słyszę słowa, które przemawiały 
do mnie w dzieciństwie.
Myślę, że nie mogłoby być większego nie-
szczęścia niż zlikwidowanie tego radia. (...) 
Radio Maryja jest dla mnie – ostatnią być 
może Izajaszową ścieżką wśród chaszczy 
(2009 r.).

Azyl

Z grupą rodzin wojskowych uczestniczyłam 
ostatnio w nocnym czuwaniu modlitewnym 
na Jasnej Górze przed Uroczystością Trzech 
Króli. To było nazajutrz po pogrzebie Wojcie-
cha Kilara w Katowicach, w którym uczest-
niczył o. płk Jan Golonka, przyjaciel kompo-
zytora.
Eucharystii sprawowanej w katowickiej Ar-
chikatedrze Chrystusa Króla przewodniczył 
ks. abp Wiktor Skworc. – Wojciech Kilar był 
światłem ze Śląska, głosem dotykającym 
Tajemnicy, a jego muzyka metronomem 
wszechświata i niebieską medycyną – powie-
dział metropolita katowicki. – Przemawiał do 
nas językiem serca… pełnym  wątków naro-
dowych i patriotycznych, religijnych i ludo-
wych, tworzył nawet muzyczne komentarze 
do bieżącej sytuacji, a dziś już historycznych 
wydarzeń. Tak właśnie odczytywaliśmy w pa-

miętnym roku 1981 „Exodus” opisujący lud 
Izraela, który po przejściu przez Morze Czer-
wone śpiewa na cześć Jahwe pieśni chwały, 
bo Swą potęgę okazał – mówił m.in. Abp 
Skworc.
Z naszymi „wojskowymi” paulinami – O. płk. 
Janem Golonka i O. kpt. Kamilem Szustakiem 
spotkaliśmy się u gościnnych sióstr Benedyk-
tynek – Samarytanek. Ojcowie wspominali 
„sługę sług Jasnej Góry” – jak mówił o sobie 
Wojciech Kilar w rozmowach z paulinami.
O. Jan Golonka z wdzięcznością Panu Bogu 
i Maryi wspominał jasnogórskiego pielgrzy-
ma, któremu tak pięknie w duszy grało.
– „Przytul się do Maryi, a przytulisz się do 
Jezusa”, ktoś zauważył trafnie, mówił o. Jan 
Golonka. I za to ciągłe „przytulanie się” Woj-
ciecha Kilara do Jasnogórskiej Matki Bożej
i do Jezusa, Bogu niech będą dzięki…
Spacerowaliśmy klasztornymi ścieżkami – 
wspomina o. Jan Golonka, prowadziliśmy 
inspirujące rozmowy, patrzyliśmy razem na 
osie widokowe prowadzące z daleka wzrok 
ku sanktuarium. Nie zapomnę, jak z okna 
mojej klasztornej celi, dojrzałem ukrytą
w dłoniach głowę kompozytora, trwającego 
w modlitewnej zadumie przy tajemnicach od-
kupienia na Jasnogórskiej Drodze Krzyżowej. 
Kompozytor podczas licznych pobytów na 
Jasnej Górze, mieszkał obok ojca Golonki.
O. Jan Golonka, kustosz zbiorów wotyw-
nych, dla którego twierdza i klasztor nie 
mają tajemnic, wspomina pierwsze kontakty 
z Wojciechem Kilarem. 
– Na Jasnej Górze trwały wówczas prace 
konserwatorskie nad monumentalnym, uni-
katowym ołtarzem – tronem Królowej Polski, 
ufundowanym przez wielkiego kanclerza ko-
ronnego Jerzego Ossolińskiego w 1650 r…. 
To były lata 1982-1987.
Podjąłem się także w tym czasie zadania zor-
ganizowania trzech jasnogórskich plenerów 
malarskich. Przypomnijmy, że był to czas 
plajty komunistycznej ekonomii, czas naro-
dowego protestu przeciw reżimowej władzy, 
ubezwłasnowolnionej wobec obcego mocar-
stwa. Kościół dla wielu stał się w tym czasie 
azylem – mówił o. Jan Golonka…
W przestrzeni sakralnej artyści mieli moż-
liwość wolnej ekspresji twórczej. Polacy od 
wieków zawsze o tym wiedzieli i to czuli,
a Jan Paweł II wyraził tę intuicję narodu wprost: 
na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. 
A tak to wyraził sam Wojciech Kilar w 2008 
dziękując za możliwość pobytu i modlitwy
w tym szczególnym miejscu: – To jest dla 
mnie niezwykły dar ojców i dar Boga w tym 
najważniejszym miejscu, w tej nie tylko re-
ligijnej stolicy Polski, ale w tej stolicy Polski 
wolnej, niepodległej, niezależnej, zakorze-
nionej w naszych najlepszych tradycjach.
W innej wypowiedzi tak wspominał ten czas 
próby dla narodu: – Podczas stanu wojenne-
go Jasna Góra była dla mnie schronieniem 

Wojciech Kilar:… jakby Matka Boża położyła na mnie swoją rękę, to jest ten cud Jasnej Góry, który od stuleci jest Wojciech Kilar:… jakby Matka Boża położyła na mnie swoją rękę, to jest ten cud Jasnej Góry, który od stuleci jest 

taki sam, niezmienny, jest opoką naszą, Polaków, opoką moją.  (2011 r.)taki sam, niezmienny, jest opoką naszą, Polaków, opoką moją.  (2011 r.)
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– ale nie przed represjami politycznymi… 
Stan wojenny był – jak pamiętamy – okresem 
jakby utraty nadziei (przynajmniej na jakiś 
czas), okresem przygnębienia. Kiedy dowie-
działem się o wprowadzeniu stanu wojen-
nego, powiedziałem: „To znaczy, że komu-
nizm się skończył”. Wiedziałem, że prędzej 
czy później musi nastąpić koniec władzy, 
która posuwa się do takich środków repre-
sji. Tak dalej być nie może!... I właśnie przed 
tą rzeczywistością znalazłem schronienie na 
Jasnej Górze. Tu, przy Cudownym Obrazie 
Matki Bożej poczułem się wolny. Poczułem, 
że tak naprawdę wszystko jest nieważne, że 
ten trudny okres, który teraz przeżywamy, 
jest chwilowy. Ufałem, że Matka Boża nas 
nie opuści, pomoże nam i wyjdziemy z tego 
zwycięsko, mówił Wojciech Kilar…
Do dziś po plenerach malarskich z lat 80. 
pozostała unikalna kolekcja 300 obrazów. 
Na Jasną Górę przyjechał wtedy również
z Katowic Wojciech Kilar ze swoim przyjacie-
lem Jerzym Dudą-Graczem (autor późniejszej 
przejmującej Drogi Krzyżowej eksponowanej 
na Jasnej Górze). 
Przyjechał, zasłuchał się i już stale tu powra-
cał, stał się niejako „mieszkańcem” i gościem 
ojców paulinów.

Wotum

– Na zawsze pozostanie w mojej pamięci – 
wspomina dalej o. Jan Golonka – jego twarz 
ukryta w dłoniach, widoczna znad jasnogór-
skiego klęcznika w Kaplicy Matki Bożej. To 
miejsce inspirowało go do zaskakująco traf-
nych spostrzeżeń. Raz wyznał, że w pierw-
szej połowie tygodnia, kiedy przybywa mniej 
pielgrzymów, rozchodzące się w powietrzu 
słowa „Zdrowaś Maryjo” brzmiały subtelnie, 
piano. W drugiej połowie tygodnia, przy 
wypełnionej po brzegi kaplicy, głos uderzał
w słuchaczy z wielką siłą i natężeniem. Opo-
wiadał mi, że dźwięki słów modlących się lu-
dzi ulatywały w przestrzeń kaplicy, odbijały 
się od załamań gzymsów i kolebki sklepie-
nia. Na kolanach, w kaplicy, w duszy artysty 
zrodziła się wewnętrzna potrzeba przelania 
ekspresji modlitwy „Zdrowaś Maryjo” na 
pięciolinię – opowiadał o. Golonka o gene-
zie najważniejszego dla Jasnej Góry wotum 
Artysty – utworze „Angelus”. 25 XI 1984 r. 
w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona 
Msza św., której przewodniczył o. Jan Golon-
ka. Podczas liturgii Wojciech Kilar przekazał 
swoje wotum wdzięczności – kantatę Ange-
lus. Po Mszy św. kompozytor w księdze pa-
miątkowej napisał: „Matko, która zechciałaś 
sprawić, że w Twoim Jasnogórskim mieszka-
niu i pod Twoją cudowną opieką w czas cięż-
kiej próby naszych sumień skomponowałem 
kantatę «Angelus», racz uczynić jeszcze jedną 
łaskę i przyjmij to muzyczne «Zdrowaś Ma-
rio» jako moje i żony mojej Barbary wotum 
wdzięczności za bezmiar dobra nadziei, jakie 
nam u Syna Twego wyjednałaś. Zawierzamy 
Ci o Matko u Twego jasnogórskiego Ołtarza, 
przed Twoim Cudownym Wizerunkiem resz-
tę dni naszych, myśli naszych, prac naszych. 
Maryjo łaski pełna, módl się za nami”…
O. Kamil Szustak dobrze pamięta, jak za-
słuchał się wtedy w dźwięki „Angelusa”

w kaplicy Cudownego Obrazu. Był wtedy 
młodym chłopakiem. 

Miłość

Popularność przyniosła kompozytorowi prze-
de wszystkim muzyka filmowa, skompo-
nowana do około stu trzydziestu filmów 
polskich i zagranicznych reżyserów. Sam 
kompozytor jednak cenił najbardziej utwory 
napisane z inspiracji religijnej i… góralskiej. 
„Missa pro pace” „Angelus”, „Magnificat”… 
„Krzesany”. itd. Szkoda, że tak mało w me-
dialnych wspomnieniach po śmierci Wojcie-
cha Kilara telewidzowie mediów publicznych 
tak mało o tym usłyszeli. Jednak ani muzyka 
filmowa, ani muzyka poważna nie były w hie-
rarchii wartości kompozytora najważniejsze.
Do sztuki miał stosunek taki, jaki powinien 
mieć wielki duchem Artysta. Wiedział, że ta-
lent to dar od Boga, wypożyczony, aby ob-
darzać nim innych. Tak by stawali się lepsi, 
by wzrastali duchowo.
Miał też obok siebie kobietę, która pielęgno-
wała dar talentu swojego męża, towarzysząc 
mu w modlitwie na Jasnej Górze. Czy może 
być głębsza więź miedzy małżeństwem niż 
oparta na wspólnej modlitwie?
Takiej miłości nawet śmierć nie rozłączy. Gdy 
odeszła do Pana 27 listopada 2007 r., Woj-
ciech Kilar zawsze pamiętał o niej w czasie 
swoich modlitewnych pielgrzymek na Jasną 
Górę. 17 lipca 2008 r. mówił: – W tym roku 
jest to szczególna dla mnie modlitwa dla-
tego, że straciłem najbliższego towarzysza 
mojego życia – moją Żonę, z którą bywa-
liśmy tutaj. Jestem szczęśliwy, że mogę się 
tutaj za Nią pomodlić przed obliczem Pani 
Jasnogórskiej.
A w 2011 r. tak wyraził tęsknotę swego ser-
ca: – Mam nadzieję, że będą mi wybaczone 
wszystkie moje grzechy, jakie miałem. I tutaj 
u stóp Matki Bożej chcę wypraszać łaskę dla 
mnie o to, żebym znalazł się też tam, gdzie 

– jak wierzę – moja Żona się w tej chwili znaj-
duje – w Domu Pana; żeby dobry Bóg nas 
połączył.
W udostępnionym po śmierci Wojciecha Kila-
ra liście do Tadeusza Deszkiewicza z grudnia 
2011 r. tak pisał o bliskich „nieobecnych”,
a tak żywo obecnych w pamięci i modlitwie 
kompozytora:
„Powoli odchodzimy, Staszek, teraz inny mój 
wielki Przyjaciel Górecki, którego grób są-
siaduje na katowickim cmentarzu z grobem 
mojej żony tak jak jego katowicki dom sąsia-
dował z naszym. I tak – uważam to za Znak 
– grób mojego zmarłego 60 lat temu Ojca 
sąsiaduje na Powązkach z symbolicznym 
grobem Lecha i Marii Kaczyńskich”.
Długo się artysta mierzył z tematem o najwięk-
szym duchowym formacie – Wdzięcznością. 
To najdoskonalszy owoc miłości i zaufania 
do Boga. Tak mówił o utworze „Magnificat”
– hymnie wdzięcznego Serca Maryi.
Prawykonanie tego dzieła odbyło się 3 maja 
2006 r. w Warszawie. „Marzyłem o «Magni-
ficat», o tym hymnie dziękczynnym, którym 
Matka Boska dziękuje. Ja też chciałem tym 
swoim «Magnificat» podziękować za wszyst-
kie łaski, które zawdzięczam głównie Jasnej 
Górze i ojcom paulinom. To był dla mnie tak 
ważny utwór, że zaczynałem go wiele razy 
i właściwie zawsze byłem z niego niezado-
wolony. Miałem różne koncepcje, jedna była 
ascetyczna, inna była jakby romantyczna 
bardzo emocjonalna. I tak się złożyło, że 
wreszcie po wielu, wielu latach prób udało 
mi się napisać «Magnificat» taki, jakby go 
dawniej napisano: na cześć, chwalący Pana, 
dziękujący za wszystko, co dobre, co złe, 
dziękujący po prostu za życie”.

Odszedł do Pana 29 grudnia 2013 r.
Już przytulił się do Serca Maryi i do żony Bar-
bary…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wojciech Killar urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwo-

wie. W latach 1946-1947 uczył się gry na fortepianie

w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej nr 2 w Rze-

szowie u K. Mirskiego. Debiutował w 1947 na konkursie 

Młodych Talentów, wykonując własne Dwie miniatury 

dziecięce (II nagroda). W latach 1947-1948 uczęszczał 

do Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie

w klasie M. Bilińskiej-Riegerowej (fortepian) oraz

A. Malawskiego (harmonia – prywatnie), zaś w latach 

1948-1950 do Państwowego Liceum Muzycznego w Ka-

towicach u W. Markiewiczówny (fortepian). Równocze-

śnie pobierał prywatne lekcje kompozycji u B. Woyto-

wicza. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem uzyskał w 1955 roku. Współtworzył 

wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Góreckim nową polską szkołę awangardo-

wą. W połowie lat siedemdziesiątych Kilar coraz wyraźniej zaczął nawiązywać do tradycji. 

Najbardziej znane utwory kompozytora to: Krzesany (1974), Kościelec 1909 (1976), Siwa 

mgła (1979), Exodus (1981), Angelus (1984), Orawa (1986), Preludium chorałowe (1988), 

Missa pro pace (A. D. 2000). Niekwestionowana jest pozycja Kilara jako jednego z najwy-

bitniejszych i popularnych kompozytorów muzyki fi lmowej. Napisał muzykę do ponad 

130 fi lmów polskich i zagranicznych. Zmarł 29 grudnia 2013 r. w Katowicach.

i D l k ń i dió

Fot. Cezary p/Wikimedia



Wiele dróg prowadzi 
Warszawski 

Orszak poprzedziła zbiórka na placu ZamkowymOrszak poprzedziła zbiórka na placu Zamkowym

Katapulta legionistów w akcjiKatapulta legionistów w akcji

Przed Maryją i Józefem długa droga do BetlejemPrzed Maryją i Józefem długa droga do Betlejem

Popisy bębniarskie rycerzy i dwórekPopisy bębniarskie ryc

Waleczni rycerzeWaleczni rycerze

Gospoda, w której nie przyjęto Świętej RodzinyGospoda, w której nie przyjęto Świętej Rodziny Radość aniołów, bo już jesteśmy u celuRadość aniołów, bo już jesteśmy u celu

Ogłoszenie edyktu cesarskiegoOgłoszenie edyktu cesarskiego
o powszechnym spisie ludnościo powszechnym spisie ludności

– Szukam Prawdy – oznajmił – Szukam Prawdy – oznajmił 
wszystkim król Melchiorwszystkim król Melchior



Fot. i oprac. Karolina Anna Kwaśniewska

do Boga: Dobro, Prawda i Piękno
Orszak Trzech Króli 2014

Popisy bębniarskie rycerzy i dwórekcerzy i dwórek

Walka z diabłamiWalka z diabłami

…i urocze dwórki

Azjatycki smok szedł razem z orszakiem Azjatycki smok szedł razem z orszakiem 
króla Melchiorakróla Melchiora

W drogę pastuszkowie!W drogę pastuszkowie!

Król Kacper w swoim powozieKról Kacper w swoim powozie

Dzieciątko Jezus oczekiwało na wszystkich Dzieciątko Jezus oczekiwało na wszystkich 
w stajencew stajence

Kolędowanie z kard. Kazimierzem NyczemKolędowanie z kard. Kazimierzem Nyczem

………

Król Baltazar w towarzystwie Król Baltazar w towarzystwie 
sympatycznych wielbłądówsympatycznych wielbłądów

– Szukam Prawdy – oznajmił 
wszystkim król Melchior
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Znamienna decyzja Stolicy Apostolskiej na-
stąpiła niedługo po pamiętnym dniu 11 listo-
pada 1918 r., kiedy Polska po latach niewoli 
„powstała, by żyć”, wolna wśród wolnych, 
równa wśród równych. To „powstawanie” do 
niepodległego bytu było bardzo trudne. Fa-
talna sytuacja gospodarcza, napięcia w zróż-
nicowanym politycznie społeczeństwie, agi-
tacja bolszewicka przenikająca z ogarniętej 
rewolucją Rosji. Mimo, że zakończyła się roz-
pętana w 1914 r. Wielka Wojna, w Polsce nie 
nastał upragniony pokój. Przeciwnie, wojen-
ny pożar rozszerzał się coraz bardziej. Trwały 
walki o zjednoczenie polskich ziem i o granice 
odrodzonej Ojczyny. Żołnierz polski wciąż był 
w polu. Wraz z nim księża kapelani. 
U progu niepodległości rząd Rady Regencyj-
nej podjął starania, aby zorganizować jed-
nolitą strukturę duszpasterską w polskich 
formacjach wojskowych. 9 listopada 1918 r. 
w porozumieniu z kardynałem Aleksandrem 
Kakowskim, metropolitą warszawskim, utwo-
rzono konsystorz polowy. Funkcjonował w ra-
mach Ministerstwa Spraw Wojskowych, jako 
sekcja Departamentu Mobilizacyjnego-Orga-
nizacyjnego. Stanowisko Naczelnego Kapela-
na Wojsk Polskich objął ks. Jan Pajkert, kapłan 
diecezji sandomierskiej, wcześniej dziekan
I Polskiego Korpusu na Wschodzie. 
Równolegle władze wojskowe zabiegały
o powołanie pierwszego w dziejach Rzeczy-
pospolitej biskupstwa polowego. Kluczową 
rolę w tych zabiegach odegrał ks. Achil-
les Ratti, dotychczasowy prefekt Biblioteki 
Watykańskiej, którego 25 kwietnia 1918 r. 
Ojciec Święty Benedykt XV mianował wizy-
tatorem apostolskim na ziemiach polskich. 
Po przyjeździe do Polski wnikliwie – w toku 
wielostronnych rozmów, podróży po kraju, 
wizytacji stolic biskupich – rozpoznał sytu-
ację Kościoła w Polsce u schyłku wojny. Był 
świadom jego integrującej roli dla rozdar-
tego granicami zaborczymi społeczeństwa 
polskiego, także tego, że biskupi z trzech za-
borów występowali jako episkopat jednego 
narodu, dążącego do odzyskania niepodle-
głości. To na skutek jego rozeznania i opinii 
Stolica Apostolska, jeszcze w czasie trwania 
wojny, poczęła podejmować ważne decyzje 
organizacyjne i personalne, które tworzyły 

warunki do skutecznej pracy Kościoła, m.in. 
w 1918 r. miało miejsce kilkanaście nominacji 
biskupów ordynariuszy i biskupów pomocni-
czych dla diecezji położonych na historycz-
nym obszarze Rzeczypospolitej. W ich gronie 
nalazł się pięćdziesięciotrzyletni ks. Stanisław 
Gall, mianowany 24 lipca 1918 r. biskupem 
sufraganem archidiecezji warszawskiej. Był 
regensem Seminarium Metropolitalnego, 
jego długoletnim profesorem, zasłużonym 
na wielu polach kapłańskiej działalności, 
przyjacielem i bliskim współpracownikiem 
kardynała Aleksandra Kakowskiego. Z jego 
rąk 17 listopada 1918 r. w archikatedrze 
warszawskiej przyjął sakrę biskupią. 
Niespełna trzy miesiące później został ogło-
szony Biskupem Polowym Wojsk Polskich. 
Jego nominacja była zaskoczeniem, szcze-
gólnie dla kręgów wojskowych. Sądzono, że 
biskupem polowym zostanie złotousty ks. bp 
Władysław Bandurski, związany z Legionami 
i Józefem Piłsudskim. Ale przecież nominacja 
bp. Galla został uzgodniona z Naczelnikiem 
Państwa Józefem Piłsudskim. Zapewne uznał 
on, że sprawy personalne powinny zejść na 
drugi plan w obliczu decyzji papieskiej o po-
wołaniu biskupstwa polowego, ważnej dla 
polskiej racji stanu.
Bp Gall swą posługę pasterska w wojsku 
polskim objął 9 lutego, składając stosowną 
przysięgę. Za biskupią świątynię obrał kościół 
garnizonowy przy ul. Długiej. Został miano-
wany na stopień generała-porucznika. Nieba-
wem (18 lutego) spotkał się z podległym mu 
duchowieństwem wojskowym. Była to okazja 
do bezpośredniego poznania, zorientowania 
się biskupa, który nigdy przedtem nie miał 
do czynienia z wojskiem, w potrzebach dusz-
pasterskich, szczególnie tych palących, zwią-
zanych z posługą na wojennych frontach.
W ślad za tym spotkaniem bp Gall skierował 
(22 lutego) odezwę do wojska, m.in. przypo-
minał chlubną przeszłość, gdy „Polska była 
obroną chrześcijaństwa, a murem bywały 
piersi polskiego żołnierza” i jej aktualność, 
kiedy znowu żołnierz polski staje się „owym 
żywym murem przed wrogiem, który ze 
wschodu i zachodu niesie zniszczenie i zagła-
dę wiary świętej i cywilizacji”.
Po wstępnym okresie pasterzowania, który 

wypełniły przygotowania do Świąt Wielka-
nocnych: rekolekcje i spowiedzi, Biskup Po-
lowy rozpoczął intensywne wizytacje paster-
skie. Odwiedzał żołnierzy na liniach frontu, 
szczególnie na wschodzie, gdzie trwały walki 
z bolszewikami, w Małopolsce Wschodniej 
(walki z Ukraińcami), na zachodzie (front ślą-
ski), w Wielkopolsce, gdzie niedawno miało 
miejsce zwycięskie powstanie. Odwiedzał 
jednostki pozafrontowe, koszary, szpitale. 
Celebrował Msze św., głosił kazania, ukazy-
wał znaczenie żołnierskiej służby w sytuacji 
zagrożenia niepodległego bytu ojczyzny. Był 
serdecznie, czasem wręcz entuzjastycznie wi-
tany. W ślad za wizytacjami poszły konkretne 
decyzje, m.in. związane z unormowaniem 
zasad służby duszpasterskiej w jednostkach 
frontowych. Zabiegał intensywnie o werbu-
nek nowych kapelanów, wciąż ich brakowało. 
Ten palący problem duszpasterstwa polowe-
go przedstawił podczas konferencji Episko-
patu Polski (27–29 sierpnia 1919) na Jasnej 
Górze. Biskupi postanowili, aby pięć procent 
kleru poszczególnych diecezji zasiliło duszpa-
sterstwo wojskowe. Z realizacją tego posta-
nowienia było już gorzej. Krytyczną sytuację 
poprawiła, uzgodniona z władzami woj-
skowymi i biskupami diecezjalnymi, decyzja
o możliwości powoływania kapelanów po-
mocniczych. W końcowych miesiącach 1919 r.
uwagę Biskupa Polowego zaprzątała trudna 
sytuacja żołnierzy z frontowych oddziałów, 
w sytuacji, kiedy „zbliża się słota jesienna
i chłody zimowe” – szczególnie doskwierał 
brak ciepłej odzieży. W uroczystość Zjedno-
czenia Wojsk Polskich (19 października) bp 
Gall wystosował apel do narodu polskiego 
„kołacząc o pomoc i opiekę dla żołnierza 
polskiego”, który niesie „na dalekie granice 
Rzeczypospolitej wolność uciśnionym ludom 
i sławę zwycięskiego oręża polskiego”. Wraz 
z Episkopatem Polski i najwyższymi władzami 
Rzeczypospolitej uczestniczył 28 października 
w archikatedrze warszawskiej w konsekracji 
biskupiej ks. Achilla Rattiego, wtedy już Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce, przyszłego 
Ojca Świętego Piusa XI.
Dobiegał końca rok 1919 r. – pierwszy rok bis-
kupiej posługi wojsku polskiemu. W odezwie 
wigilijnej, odczytanej w jednostkach przed 
wieczerzą wigilijną, Biskup Polowy podkreślił 
zjednoczenie w służbie Ojczyny wszystkich for-
macji wojskowych, które różnymi drogami szły 
ku Niepodległej: „U jednego zasiądziecie stołu 
i białym przełamiecie się opłatkiem, jako dzie-
ci jednej Matki Ojczyny, jako rycerze Królowej
z Jasnych Wzgórz Częstochowskich, jako jedna 
wielka Rodzina Rycerska”.

 Jędrzej Łukawy 

5 lutego 1919 r. Ojciec Święty Benedykt XV w porozumieniu z Naczelnikiem 
Państwa Józefem Piłsudskim mianował ks. bp. Stanisława Galla, sufragana 
warszawskiego, Biskupem Polowym Wojsk Polskich. Ta doniosła decyzja wzmocniła 
niepomiernie autorytet i rangę duszpasterstwa wojskowego w Kościele, ojczyźnie, 
katolickiej wspólnocie. Biskup polowy w odezwie skierowanej 22 lutego 1919 r. do 
powierzonych jego duchowej pieczy żołnierzy, odwołują się do słów św. Pawła Apo-
stoła, apelował: „Obleczcie się w zbroję światłości, weźcie tarczę wiary i przyłbicę 
zbawienia i miecz Ducha” (Ef 6. 17). Niech z wami będzie Jezus i Maryja, rycerze mili, 
niech waszym hasłem będzie Jezus i Maryja, niech waszym zwycięstwem będzie 
Jezus i Maryja. Błogosławieństwo Boga Najwyższego niech na was spłynie”.

95. rocznica ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce 95. rocznica ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce 

„Niech waszym zwycięstwem„Niech waszym zwycięstwem
będzie Jezus i Maryja”będzie Jezus i Maryja”
Pierwszy rok posługi bp. Józefa GallaPierwszy rok posługi bp. Józefa Galla Poświęcenie sztandaru wojskowego,Poświęcenie sztandaru wojskowego,

lata dwudzieste (zbiory NAC)lata dwudzieste (zbiory NAC)
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 9 listopada 
1904 r. w Warszawie, jako 
syn Karola i Teresy z Fuda-
kowskich.
W 1912 r. rozpoczął naukę 

w École Normale we Fryburgu w Szwajcarii. Od 
września 1918 r. uczył się w Szkole Lubelskiej, 
gdzie w 1922 r. zdał egzamin maturalny. Rów-
nolegle uczęszczał do Szkoły Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Mu-
zycznym w Lublinie, którą ukończył w 1921 r. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej był człon-
kiem harcerskiego batalionu wartowniczego 
w Lublinie. W 1922 r. rozpoczął studia na 
Wydziale Filozoficznym KUL, działał w Stowa-
rzyszeniu „Odrodzenie”, Sodalicji Mariańskiej
i harcerstwie. Założył korporację „Concordia”.
Po pierwszym roku studiów podjął decyzję
o wstąpieniu do zakonu OO. Jezuitów. 8 listo-
pada 1923 r. rozpoczął nowicjat w Kolegium 
Jezuickim w Starej Wsi, w 1925 r. rozpoczął 
studia filozoficzne w Kolegium Towarzystwa 
Jezusowego w Nowym Sączu, a od 1926 r.
w Krakowie. W 1928 r. skierowano go do 
Wilna. Pracował jako nauczyciel w jezuickim 
Gimnazjum i Liceum Męskim Św. Kazimierza. 
Studiował jednocześnie w Wileńskim Konser-
watorium Muzycznym. W latach 1932–1936 
studiował na Fakultecie Teologicznym w je-
zuickim Collegium Maximum w Lublinie.
23 czerwca 1935 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Adolfa Jełowickiego, sufragana 
lubelskiego. W latach 1936–1939 przebywał

w klasztorze w Wilnie, był prefektem Małego 
Seminarium i konsultorem Domu Zakonnego.
W sierpniu 1939 r. wyjechał do Lwowa. W cza-
sie obrony miasta pełnił funkcję kapelana.
W listopadzie 1939 r. przekroczył granicę Ge-
neralnego Gubernatorstwa i dotarł do Lublina.
5 stycznia 1940 r. przybył do Starej Wsi. Od lata 
1940 r. przebywał w Warszawie. Przez pół roku  
pracował w jezuickim kościele Matki Boskiej 
Łaskawej na Starym Mieście, a w latach 1940–
1942 w jezuickim Domu Pisarzy na Mokotowie. 
2 lutego 1941 r. złożył cztery ostateczne śluby 
jezuickie. We wrześniu 1942 r. wrócił ponownie 
do kościoła Matki Boskiej Łaskawej. Zajmował 
się opieką duszpasterską „Szarych Szeregów”. 
Brał udział w tajnym nauczaniu. Opiekował się 
młodymi twórcami. Uczestniczył w akcji pomo-
cy Żydom. Był kapelanem w Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej, a następnie w AK.
W Powstaniu Warszawskim był kapelanem
3 kompanii harcerskiego batalionu „Wigry”. 
Następnie był kapelanem KG AK oraz plutonu 
osłonowego z pułku „Jeleń”, batalionu NOW-AK
„Gustaw”. Opiekował się rannymi oraz lud-
nością cywilną. Uczestniczył w wypadach od-
działów szturmowych „Radosław” i „Wigry”. 
Gdy oddziały powstańcze przeszły kanałami ze 
Starówki do Śródmieścia pozostał z chorymi 
i rannymi w szpitalu powstańczym przy ulicy 
Długiej. Bezskutecznie interweniował w obro-
nie mordowanych przez Niemców rannych. 
Sam cudem uratowany od masakry rannych 
i personelu, do końca powstania ukrywał się 

O. Tomasz Rostworowski (1904-1974) ps. „Ojciec Tomasz”
– jezuita, kapelan w NOW i AK

É

„Hobbit: Pustkowie 
Smauga” opowiada 
o dalszym przebiegu 
podróży trzynastu 
krasnoludów, hobbi-
ta Bilba i czarodzieja 
Gandalfa do Samotnej 

Góry. Fabułę streszczam dla tych, którzy 
nie widzieli pierwszej części „Hobbita: 
Niespodziewana podróż”. W jaskini Gol-
luma Bilbo znajduje magiczny pierścień, 
który po włożeniu na palec czyni właś-
ciciela niewidzialnym. Wyprawa grupy 
ma na celu odzyskanie krasnoludzkiego 
królestwa Ereboru ze szponów ziejącego 
ogniem smoka Smauga. 
Banałem byłoby, pisząc o najnowszej części 
„Hobbita: Pustkowie Smauga”, stwierdzenie, 
że jest filmem bogatym w warstwie wizualnej 
i znacznie uboższym w wersji fabularnej. Jed-
nak ta fraza od razu ciśnie mi się pod klawisze, 
gdyż takie właśnie odczucie towarzyszyło nie 
tylko mnie, ale i wielu osobom wychodzącym 
z kina. Miałem też poczucie nieznośnej nie-
równości najnowszego dzieła Petera Jacksona. 

Czy to jest jeszcze Tolkien?
Patetyczne fragmenty, czy wygłaszane przez 
bohaterów kwestie mają się średnio do lite-
rackiego pierwowzoru, na motywach którego 
powstało „Pustkowie Smauga” i kontrastują
z niezłymi, pełnymi dynamiki scenami. Niestety 
dłużyzny zawarte w filmach mają się nijak do 
powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena, lek-
kiej i przyjemnej w lekturze. Mam o to sporą 
pretensję do reżysera filmu Petera Jacksona, że 
tak daleko zaczyna odchodzić od tekstu auto-
ra, klasycznego, by nie powiedzieć kanonicz-
nego dzieła wszystkich miłośników fantasy.
Z perspektywy czasu wydaje się też, że pomysł 
podzielenia tej około trzystustronicowej  książ-
ki na trzy filmy, z których każdy trwa ponad 
dwie i pół godziny, jest pomysłem chybio-
nym. Film zyskuje na możliwości pokazania 
kolejnych wygenerowanych komputerowo 
obrazów, ale fabuła traci na tempie i znacze-
niu. Wydaje się więc, że mają rację miłośnicy 
filmów Jacksona, którzy traktują kolejną część 
filmu (tę, która jest jeszcze przed nami), jako 
łącznik między Hobbitem i trylogią „Władca 
pierścieni”. Świadczy o tym przede wszystkim 
moment, w którym (niemal w połowie sceny) 

urywa się akcja „Pustkowia Smauga”. Dener-
wujący jest fakt wprowadzenia do filmu posta-
ci elfickiej wojowniczki Tauriel, nieobecnej na 
kartkach książki, w której niektórzy dopatrują 
się próby demonstracyjnego sfeminizowania 
zdominowanej przez męskie charaktery fabu-
ły. Bardzo dużym plusem jest gra aktorska, 
zarówno Martina Freemana, jak i pozostałych 
odtwórców ról Iana McKellena (Gandalf)i Ste-
phena Frya (zarządca Miasta nad Jeziorem), 
który choć pojawia się tylko w kilku scenach 
zapada w pamięć. Największym smaczkiem tej 
części jest jednak smok mówiący w filmie gło-
sem Benedicta Cumberbatcha (grającego m.in. 
w serialu BBC Sherlock). 
Film rzeczywiście imponuje rozmachem, efek-
tami, światłem i dźwiękiem, choć i tu co jakiś 
czas pokazywana jest tandetna mizeria. Kino 
nie powinno zmierzać w kierunku wizualnego 
jarmarku, działającego wyłącznie na zmysły, 
ale dobrze byłoby gdyby zmuszało do reflek-
sji. Myślę, że najnowsza część Hobbita to film 
skierowany bardziej do miłośników serii i tol-
kienowskiego świata, niż dla nowych widzów.

Krzysztof Stępkowski

w piwnicach i ruinach. Za postawę podczas 
Powstania został odznaczony przez Dowódcę 
Armii Krajowej Orderem Virtuti Militari V klasy 
numer 12361.
Po zakończeniu walk wydostał się z Warszawy. 
Pracował jako kapłan w Ursusie i Milanówku. 
W styczniu 1945 r. przybył do Łodzi; został 
pierwszym w tym miescie duszpasterzem aka-
demickim. Założył Studium Wyższej Wiedzy 
Religijnej. W maju 1947 r. został opiekunem 
wszystkich akademickich Sodalicji Mariańskich.
22 stycznia 1950 r. został aresztowany przez 
UB. Przeszedł półtoraroczne śledztwo, naj-
pierw w Łodzi, a następnie w aresztach w War-
szawie, na Koszykowej i Mokotowie. 6 wrze-
śnia 1951 r. został skazany na 12 lat więzie-
nia za działalność antypaństwową. Wyrok na 
mocy amnestii skrócono do 8 lat. Przebywał
w więzieniu we Wronkach. 20 września 1956 r.
został zwolniony ze względu na stan zdrowia. 
Objął funkcję opiekuna alumnów w jezuic-
kim nowicjacie w Kaliszu. Od jesieni 1957 r. 
był duszpasterzem akademickim w Lublinie.
W 1961 r. wrócił do Łodzi. Został opiekunem 
duchowym łódzkiej inteligencji katolickiej.
20 października 1963 r. podjął pracę w Radiu 
Watykańskim w Rzymie. 27 czerwca 1967 r. 
został kierownikiem Sekcji Polskiej tego radia. 
3 sierpnia 1973 r. wrócił do Polski.
Zmarł 9 marca 1974 r. w Szpitalu im. Mikołaja 
Kopernika w Łodzi. Spoczywa w grobowcu je-
zuitów na cmentarzu „Na Dołach” w Łodzi.

Bogusław Szwedo
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Oba rytmy – solarny i lunarny – tworząc mia-
ry czasu obecne w historii kultury, zespala-
ją człowieka z wszechświatem. Czasowość,  
która stanowi fundamentalny wymiar czło-
wieczego bytu, związanego z kosmicznym 
rytmem, ma przecież właściwą sobie miarę; 
„można powiedzieć, że bicie jego serca wy-
znacza swoisty wewnętrzny rytm jego czasu, 
w którym ponownie to, co organiczne, i to, 
co duchowe, wchodzi w tajemniczą synte-
zę, która z kolei włączona jest w wielkość 
wszechświata, ale też i we wspólność histo-
rii. Droga ludzkości, którą nazywamy historią 
jest szczególnym rodzajem czasu” (Joseph 
Ratzinger, Duch liturgii). 

Czas Kościoła
Na drodze ludzkiej historii – na tym polega 
jej niezwykłość – pojawia się Bóg. Stary Te-
stament ukazuje liczne momenty w dziejach 
narodu wybranego, kiedy Bóg podejmuje 
zbawcze działania wobec niego. W teologii 
momenty takiego Bożego działania określa 
się terminem kairos. Nowy Testament uka-
zuje inną rzeczywistość: wieczność w oso-
bie Jezusa, Odwiecznego Boga, wkroczyła
w ludzki czas. Wcielenie Słowa stało się naj-
pełniejszym wejściem Boga w historię. Stano-
wi jej centrum. Początek nowej ery w dziejach 
ludzkości. Znajdzie dopełnienie w wydarzeniu 
ostatecznym: paruzji Chrystusa, Jego powtór-
nym i ostatecznym przyjściu.
Początek czasu Kościoła rozpoczęło Zesłanie 
Ducha Świętego. Jest to czas Ducha Świę-
tego (por. J 16, 5-15) – głoszenia Ewange-
lii ludom i narodom, aby wszyscy mogli 
osiągnąć zbawienie. To czas doświadcze-
nia realnej obecność Zmartwychwstałego
i uwielbionego Chrystusa. Zanurzania się chrze-

ścijan poprzez sakrament chrztu w Chrystusa,
w Jego trwanie. Oczekiwania na Jego chwa-
lebne przyjście. 
Czas Kościoła w szczególny sposób sposób 
wyraża liturgia. Uobecnia ona – to jej isto-
ta – zbawcze wydarzenia. Dzięki niej dzieło 
zbawienia, jakie dokonane zostało w Chry-
stusie, zwłaszcza Paschalne Misterium, trwa 
w wymiarze czasowo-przestrzennym. Co 
więcej, za pośrednictwem liturgii staje się 
dostępne ludziom wszystkich czasów, sta-
nowi dla nich źródło przemiany, wejścia na 
drogę Chrystusa. 

Czas w liturgii
Czym jest czas w liturgii eucharystycznej? 
Ponieważ liturgia stanowi aktualizację miste-
rium Chrystusa, jej uczestnicy przekraczają 
czas doczesny z tym wszystkim, co stanowi 
jego istotę: przemijalnością, linearnością, 
usytuowaniem w konkrecie ich życia. Pod-
czas liturgii wchodzimy w Boży czas – czas 
zbawienia, który streszcza i jednoczy w so-
bie wszystkie czasy. Czas liturgii przenosi jej 
uczestników w miejsce i czas wypełnienia 
zbawczego Misterium Chrystusa. W godzi-
nie Mszy św. nasze „tu i teraz”, usytuowane
w rzeczywistości 2014 roku, łączy się z Paschą 
Chrystusa, także z tym, co ma nadejść i na co 
oczekuje Kościół – godziną ostatecznego do-
pełnienia ludzkich dziejów przez Chrystusa, 
który „Przyjdzie w chwale, aby doprowadzić 
do ostatecznego triumfu dobra nad złem” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego 681).
Na swej drodze Kościół uobecniając całą 
historię zbawienia, całe misterium Chry-
stusa, ujmuje je w ramy czasowe. W ten 
sposób na drodze naszego życia dana jest 
nam łaska spotykania się z Bogiem, z Chrys-

tusem, z Jego Matką, z hi-
storią świętą. Na tej drodze 
szczególne znaczenie ma nie-
dziela. Dzień Pański. Powraca-
jące w tygodniowym rytmie 
święto zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Ojcowie 
Kościoła określali niedzielę 
mianem Dnia Ósmego, w ten
sposób nawiązywali „do 
idei, iż historię świata nale-
ży postrzegać jako «wielki 
tydzień», w którym każdy
z siedmiu dni odpowiada 
kolejnej fazie ludzkiego ży-
cia. Dzień ósmy oznacza za-
tem nowy czas, który nastał
wraz ze Zmartwychwstaniem” 

(Joseph Ratzinger, Czas liturgii). Warto wspo-
mnieć, że starożytne baptysteria budowane 
były zwykle na planie ośmiokąta. Stanowiły 
wyraz interpretacji chrztu jako narodzenia do 
ósmego dnia – do nowego czasu, który już 
nastąpił dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.
W rytm rocznego cyklu czasu wpisany jest 
rok liturgiczny Kościoła. Rozpoczynając się
w pierwszą niedzielę Adwentu (między 27 lis-
topada a 3 grudnia), w rocznej sekwencji, 
z biegiem dni, tygodni, miesięcy, „odsłania 
całe Misterium Chrystusa, począwszy od 
Wcielenia i Narodzenia, aż do Wniebowstą-
pienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego 
oraz oczekiwania błogosławionej nadziei
i przyjścia Pańskiego” (Konstytucja Soboru 
Watykańskiego II o Liturgii Świętej). 
Warto też przypomnieć, że kalendarz li-
turgiczny opiera się na – wspomnianych
w początkowej partii tego tekstu – systemach 
solarnym i księżycowymi. Długość roku litur-
gicznego odpowiada długości roku słonecz-
nego. Natomiast datę Wielkanocy i pozosta-
łych związanych z nią tzw. świąt ruchomych 
ustala się według rachuby księżycowej. Wiel-
kanoc obchodzona jest w niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca. Natomiast 
Boże Narodzenie, dzień, kiedy Syn Boży,
a w nim sam Bóg, „zstąpił z nieba” i „przy-
jął ciało z Maryi dziewicy”, obchodzone jest
25 grudnia, w dzień przesilenia zimowego, 
jest to więc „świętowanie narodzenia Chry-
stusa jako początku nowego światła, praw-
dziwego Słońca historii”(Joseph Ratzinger).
Rok liturgiczny to czasowa sekwencja uro-
czystości, świąt, wspomnień obowiązkowych 
i dowolnych, dni powszednich. Czas odsła-
niania obok zbawczego Misterium Chrystu-
sa, także drogi Jego Matki i drogi Kościoła, 
wspominanie apostołów, męczenników, 
wyznawców – świętych i błogosławionych. 
Czas, kiedy możemy odczuć wielkie bogac-
two duchowych dóbr Kościoła, swoistą ema-
nację na nasz czas pochodzącego od Boga 
światła. Także zrozumieć pełniej czas, który 
Bóg napełnia własną Obecnością, czyni cza-
sem spełnionym, który chrześcijanina pro-
wadzi ku wieczności. 
„Czuwajcie i módlcie się w każdym cza-
sie” (por. Łk 21, 36). Kościół do swego ser-
ca wziął to wezwanie Jezusa, zachętę, aby 
modlitwą uświęcać nie tylko bieg roku, 
miesiące, tygodnie, ale także poszczególne 
godziny dnia. Od wieków trwa modlitwa 
Kościoła określana współcześnie mianem Li-
turgii Godzin. Odmawiana we wspólnotach 
zakonnych, przez kapłanów, także przez 
osoby świeckie. Modlitwa poranna (tercja), 
południowa (seksta), popołudniowa (nona), 
wieczorna, na zakończenie dnia (kompleta). 
To przenikający drogę Kościoła i człowie-
ka czas Chrystusa, kiedy poprzez modlitwę 
uświęcona zostaje każda pora dnia – wszyst-
kie aspekty życia człowieczego. To zaprosze-
nie do tego, aby nasz czas uświęcać, wiązać 
z czasem Boga, uczestniczyć w Jego życiu
i Jego chwale.

Jędrzej Łukawy

Bóg, Pan wieczności, jest stwórcą czasu ze wszystkimi jego miarami, które znaczą 
bieg wydarzeń i życie stworzeń. Czas jest rzeczywistością kosmiczną. Obecne są
w nim dwa rytmy. Ten pierwszy wyznacza obieg Słońca wokół Ziemi (rok). To
z niego wynika następstwo pór roku. Natomiast obrót Ziemi wokół swej osi (doba) 
wyznacza rytm wschodów i zachodów, pór dnia, godzin. Ten drugi to rytm księżyco-
wy. Obieg Księżyca wokół Ziemi stanowi miarę miesiąca, a rytmy tygodni związane 
są ze zmianą księżycowej fazy.

Czas w liturgiiCzas w liturgii

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Jak podało Radio Watykańskie w Mombasie 
(Kenia) doszło w bożonarodzeniową noc do 
ataków na dwa kościoły. Dokonali ich nie-
zidentyfikowani sprawcy. Jedna ze świątyń 
została kompletnie zniszczona.
Na razie jeszcze nie ujęto żadnych podejrza-
nych. Kenijska policja bada, czy zamachów 
mogli dokonać muzułmańscy bojówkarze po-
wiązani z somalijską organizacją terrorystycz-
ną Shabaaba lub działacze nielegalnego ruchu 
separatystycznego, który domaga się oderwa-
nia przybrzeżnego regionu od kraju.
Zaatakowane kościoły znajdują się w dzielni-
cy zamieszkanej głównie przez muzułmańską 
mniejszość. Zdaniem islamskiego zwierzch-
nika, szejka Juma Ngao, sprawcy ataków 
chcieli poróżnić chrześcijan i muzułmanów 
żyjących tam w pokoju.

Boko Haram w Nigerii

Po raz kolejny dała o sobie znać islamska 
skrajnie fundamentalistyczna organizacja 
Boko Haram, stojąca za kolejnym atakiem 
terrorystycznym w Nigerii, tym razem na 
chrześcijańską wioskę Tashan Alade w sta-
nie Borno na północnym wschodzie kraju. 
W zamachu na uczestników odbywającego 
się tam w sobotę 28 grudnia wesela zginę-
ło dwanaście osób, a siedem zostało ciężko 
rannych. Dwóch uzbrojonych mężczyzn pod-
jechało na motocyklach do biesiadujących na 
otwartym powietrzu weselników i otwarło
w ich kierunku ogień z broni palnej.
Z niepotwierdzonych informacji wynika tak-
że, że do podobnych zamachów na chrze-
ścijańskie wioski doszło tego samego dnia
w Kwajaffa, gdzie miały zginąć cztery osoby, 
oraz w Warabe, gdzie także były ofiary śmier-
telne. Trwają tam cały czas walki bojówek
z nigeryjskimi siłami rządowymi. Według 
źródeł oficjalnych w ramach przeprowadzo-
nej na szeroką skalę operacji wojskowej zabi-
to 57 członków Boko Haram.
Także chrześcijanie w Iraku przeżyli kolejne 
krwawe Boże Narodzenie. W pierwszy dzień 
Świąt, w zamieszkiwanej przez nich dzielnicy 
Bagdadu doszło do dwóch zamachów bom-

bowych. W sumie zginęło 37 osób, a 59 od-
niosło obrażenia. Źródła policyjne podają, że 
większość ofiar to chrześcijanie.
Jedna z bomb eksplodowała przed kościo-
łem św. Jana w momencie, gdy wierni wy-
chodzili po Mszy ze świątyni. To sprawdzony 
scenariusz zamachów na Bliskim Wschodzie. 
Irackie ministerstwo spraw wewnętrznych 
podaje jednak, że celem ataku nie byli wy-
znawcy Chrystusa, lecz targ w dzielnicy Dura, 
zamieszkiwanej zarówno przez chrześcijan, 
jak i muzułmanów. 
Być może wściekłość muzułmanów stoją-
cych za tym zamachem wzmógł fakt, że rząd
w Bagdadzie przychylił się do wniosku pa-
triarchy Louisa Sako, który poprosił o usta-
nowienie Świąt Bożego Narodzenia świętem 
państwowym. Jak zaznaczył, Jezus Chrystus 
przyszedł na świat nie tylko dla chrześcijan, 
ale dla wszystkich ludzi.
Premier Nouri al-Maliki uznał argumenty 
katolickiego patriarchy. Natomiast już wcze-
śniej rząd regionalny Kurdystanu uznał za 
dni świąteczne 25 i 26 grudnia. Zdaniem pa-
triarchy Sako, który jest wnioskodawcą, gest 
ten dobrze rokuje na przyszłość.

Republika Środkowoafrykańska
pogrążona w chaosie

Liczba wewnętrznych uchodźców, ofiar 
trwających w Republice Środkowoafrykań-
skiej pogromów, przekroczyła 370 tys. Ko-
lejne setki ludzi stale docierają do tymcza-
sowych obozów, często zlokalizowanych 
wokół parafii i misji katolickich. Informują
o tym pracujący w Bangi salezjanie. Francu-
skie oddziały mające położyć kres walkom 
praktycznie nie panują nad sytuacją.
W ocenie misjonarzy Francuzi ograniczają 
się do zabezpieczania centrum stolicy oraz 
lotniska. Peryferie miasta pozostają bez ja-
kiejkolwiek kontroli, a po ulicach krążą mło-
dzi agresywni ludzie, uzbrojeni w maczety
i broń palną. Przy samych tylko salezjańskich 
ośrodkach koczuje 60 tys. uciekinierów, 
jednak z powodu walk misjonarze nie są
w stanie zapewnić im nawet podstawowej 
pomocy. A tymczasem trafiają tam również 
ludzie poważnie ranni w starciach, których 
nie ma czym opatrzyć, bo ewakuowano po-
bliski szpital. „Stopień panującej tu niepew-
ności jest wprost niewytłumaczalny – donosi 
włoski misjonarz z Bangi. – Wszystko może 
być przyczyną nieporozumienia, zwłaszcza 
dla prostych ludzi” – dodaje salezjanin.
Jak donosi Radio Watykańskie najbardziej 
dramatyczna sytuacja jest w stołecznym Ban-
gi, gdzie od 24 grudnia liczba uciekinierów 
wzrosła o 40 proc. i wynosi obecnie ponad 
pół miliona. – Pilnie potrzebują oni konkret-
nego wsparcia żywnościowego i medycznego 
– alarmują członkowie organizacji Lekarze Bez 
Granic. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, 
ponieważ występujące przeciwko rebelian-
tom z Seleki („sojusz” w lokalnym języku san-
go) oddziały samoobrony Anti-balaka („anty-
maczeta” w języku sango) zamierzają zdobyć 
stolicę, gdzie stacjonują m.in. oenzetowskie 

siły pokojowe. Zapowiedź ataku sprawiła, że 
rozpoczął się exodus z Bangi. – Ludzie są prze-
rażeni i wycieńczeni, nie wiedzą gdzie szukać 
pomocy – mówi pracujący kilka kilometrów 
od stolicy ks. Krzysztof Mikołajczyk. 
Sytuacji w stolicy nie uspokoiło przybycie 
francuskich żołnierzy ani oddziałów Unii Afry-
kańskiej. Należący do niej żołnierze z Czadu 
oskarżani są o sprzyjanie rebeliantom z Seleki 
i mają w najbliższym czasie wrócić do swego 
kraju.
To właśnie do Republiki Środkowoafrykańskiej 
mają udać się polscy żołnierze. Jak napisał
w depeszy Polskiej Agencji Prasowej znany re-
porter wojenny Wojciech Jagielski Polacy mie-
liby stacjonować na lotnisku w Bangi i pilno-
wać jego bezpieczeństwa wraz z nielicznymi 
oddziałami, które mają zostać podesłane z in-
nych krajów europejskich. Podobno ilekroć
w Bangi wybuchają rozruchy, mieszkańcy mia-
sta uciekają na lotnisko, widząc w nim i stacjo-
nujących tam cudzoziemskich żołnierzach je-
dyny ratunek przed bezprawiem i przemocą.
Polska, według informacji PAP, wyśle do byłej 
francuskiej kolonii 50 żołnierzy sił powietrz-
nych i wsparcie logistyczne oraz udostępni 
na trzy miesiące samolot Hercules C-130. Jest 
to wsparcie raczej polityczne niż faktyczna 
pomoc, ale właśnie dzięki obecności naszych 
żołnierzy możliwe jest traktowanie misji
w Republice Środkowoafrykańskiej, jako 
misji europejskiej, o czym mówił po zakoń-
czeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli 
François Hollande, prezydent Francji.
Zdecydowane stanowisko w sprawie kon-
fliktu zajął środkowoafrykański episkopat
w specjalnym przesłaniu zatytułowanym 
„Odbudujmy razem nasz kraj w pokoju!”, 
odczytanym w niedzielę 5 stycznia. Biskupi 
wskazują na zupełny rozpad instytucji pań-
stwa i piętnują postawę afrykańskich oraz 
światowych mediów, które próbują nadać 
kryzysowi charakter religijny, podczas gdy 
jest to konflikt polityczny i wojskowy. Lek-
tura serwisów CNN, BBC i innych portali 
przekonuje, że przekazywany obraz tego 
konfliktu bywa spłaszczony a prezentowanie 
faktów zależy raczej od sympatii piszących je 
dziennikarzy. 
– Odbudujmy razem nasz kraj w pokoju-  
czytamy w przesłaniu środkowoafrykańskie-
go episkopatu, adresowanym nie tylko do 
katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej 
woli. Czy apel ten nie powinien brzmieć: Od-
budujmy razem nasz świat w pokoju?

Krzysztof Stępkowski
(korzystałem z wiadomości z serwisów Radia 
Watykańskiego, KAI oraz serwisów informacyj-
nych w Internecie)

Braterstwo rodzi pokój społeczny, po-
nieważ tworzy równowagę między wol-
nością a sprawiedliwością, pomiędzy 
odpowiedzialnością osobistą a solidar-
nością, między dobrem indywidualnym 
a dobrem wspólnym. Wspólnota po-
lityczna musi zatem działać w sposób 
przejrzysty i odpowiedzialny, aby to 
wszystko wspierać. Obywatele muszą 
czuć się reprezentowani przez władze 
publiczne, z poszanowaniem ich wolno-
ści. (…)  pisze w tegorocznym Orędziu 
na Światowy Dzień Pokoju Ojciec Świę-
ty Franciszek. Czy Jego słowa o osobi-
stej solidarności i ciążącym na władzach  
obowiązku poszanowania wolności i za-
pewnienia bezpieczeństwa są wysłucha-
ne we współczesnym świecie? Czytając 
przerażające depesze z kilku ostatnich 
tygodni wydaje się, że nie…

Odbudujmy nasz świat w pokojuOdbudujmy nasz świat w pokoju
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W niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 
2013 r. z katedry polowej WP przy ul. Dłu-
giej w Warszawie wyruszyliśmy w wotywnej 
pielgrzymce za dar pontyfikatu i kanonizacji 
bł. Jana Pawła II. W marszu z katedry polo-
wej do Błonia udział wzięło pięć osób: kpt. 
rez. Wiesław Czajka, który z dumą przez całą 
trasę niósł okolicznościowy proporzec, ppłk 
rez. Ryszard Bożek, ppłk rez. Jerzy Pawli-
kowski wraz małżonką Elżbietą oraz Łukasz 
Stefaniak. Trasa pielgrzymki wiodła po ma-
zowieckich drogach św. Jakuba, miejscach 
związanych z obecnością Jana Pawła II na 
Mazowszu oraz miejscach bohaterskiej walki 
i śmierci żołnierza polskiego.
W progach świątyni, które przestąpił bł. 
Jan Paweł II (8 czerwca 1991 r.), o godzinie
6 rano błogosławieństwa na pielgrzymi trud  
udzielił pątnikom ks. ppor. Maciej Kalinow-
ski. Po godzinie wędrowcy dotarli do pl. 
Narutowicza, gdzie w kościele pielgrzymim 
św. Jakuba uczestniczyli we Mszy św. W ja-
kubowej świątyni wymienili pozdrowienia 
z członkami stowarzyszenia mazowieckich 
dróg św. Jakuba, którzy tego dnia w tej sa-
mej intencji wędrowali z pl. Narutowicza do 
Ożarowa Mazowieckiego.
Po Eucharystii starannie wytyczonym szla-
kiem (słowa uznania dla jego twórcy p. Je-
rzego Kaźmierczaka z Warszawy), szli przez 
Ochotę do warszawskich Włoch. W tej dziel-
nicy przy warszawskiej drodze św. Jakuba 
(ul. Świerszcza 2), stoi niezamieszkały budy-
nek, który po wojnie służył NKWD jako areszt 
dla polskich patriotów. Przetrzymywany był 
tu m.in. gen. August Emil Fieldorf „Nil”.
W podziemiach można zobaczyć wyryte 

przez więźniów napisy, m.in.: „Jezu, wy-
baw”. Wojskowi pielgrzymi oddali hołd bo-
haterom przy pamiątkowej tablicy znajdują-
cej się na budynku. Miłym akcentem był fakt, 
iż przy tablicy na pątników idących z katedry 
polowej, oczekiwali właściciele nierucho-
mości, którzy powołali i prowadzą Fundację 

„WILLA JASNY DOM”, której celem jest upa-
miętnienie i ochrona tego miejsca pamięci 
narodowej.
Następnie trasa wiodła przez Ursus, gdzie 
oczom pielgrzymów ukazał się smutny widok 
zrujnowanej fabryki traktorów. Po opuszcze-
niu Warszawy, polną drogą wzdłuż torów „li-

nii poznańskiej”, pątnicy dotarli do Ożarowa 
Mazowieckiego, gdzie przez chwilę odpo-
czywali przy miejscowym Sanktuarium Jezu-
sa Miłosiernego. Gospodarze tego miejsca – 
ojcowie pallotyni,  jakubowych pielgrzymów 
darzą szczególna estymą, z uwagi na fakt, 
iż w tym roku sami organizowali rowerową 
pielgrzymkę z Roncesvalles do Santiago de 
Compostela. Jakże miło było usłyszeć na ma-
zowieckiej ziemi sztandarowe hiszpańskie: 
Buen camino, które padło z ust życzliwego 
proboszcza ks. Jana Latonia SAC.
Z Ożarowa, idąc pośród żyznych pól, przez 
Płochocin pątnicy dotarli do Sanktuarium 
Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożyciel-

ki w Rokitnie. Jest to miejsce szczególnie 
związane z duszpasterstwem wojskowym. 
Bowiem to na portyku rokitniańskiej świą-
tyni znajduje się oryginalna XVIII w. figura 
Najświętszej Panny Marii Łaskawej, która 
do okresu powstania listopadowego zdobi-
ła kościół pijarów przy ul. Długiej (obecnie 
katedra polowa WP). Po upadku powstania, 
gdy kościół zamieniono na sobór prawo-
sławny, znajdujące się w nim figury przenie-
siono m.in. do Rokitna. Kościół w Rokitnie 
kilkukrotnie ulegał wojennym zniszczeniom. 
Poświęcenia odbudowanego po I wojnie 
światowej kościoła dokonał w 1931 roku bi-
skup polowy Stanisław Gall.
Z Rokitna pielgrzymi doszli do Błonia, gdzie 
w miejscowym kościele parafialnym pw. 
Świętej Trójcy, po przebyciu ponad 34 kilo-
metrów, o zmroku zakończyli pierwszy etap 
pielgrzymki dziękczynnej. 
Drugi etap pielgrzymki dziękczynnej za pon-
tyfikat i zapowiedzianą kanonizację bł. Jana 
Pawła II, prowadzący z Błonia do Niepokala-
nowa (ok. 19 km), odbędzie się w niedzielę 
19 stycznia 2014 roku. Wymarsz z kościoła 
pw. Świętej Trójcy w Błoniu ok. 9.30 (po 
Mszy św. o godzinie 8.30). Serdecznie zapra-
szamy do pielgrzymowania.

  tekst i zdjęcia Łukasz Stefaniak

Od dwóch lat relacjonujemy na stronach „Naszej Służby” i portalu Ordynariat.pl 
pielgrzymki żołnierzy – pracowników Wojskowego Centrum Geograficznego. Nasi 
przyjaciele w lipcu 2012 roku odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba a rok później 
przemierzyli fragment średniowiecznego szlaku Via Francigena (Droga Franków), 
którą z północy Europy zdążali do grobów św. Pawła i św. Piotra mieszkańcy na-
szego kontynentu. Tym razem wojskowi pątnicy chcą przekonać, że pielgrzymkę 
można zorganizować na znacznie krótszym dystansie.

W podzięce za bł. Jana Pawła IIW podzięce za bł. Jana Pawła II
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Warszawa
Biskup polowy Józef Guzdek, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa Policji, 2 stycznia 2014 r. odprawił Mszę św. w katedrze polowej 
Wojska Polskiego w intencji ofiar tragicznego wypadku drogowego w Kamieniu Po-
morskim.
– Miłosierdziu Bożemu polecam sześć osób – pięć dorosłych i jedno dziecko, w tym 
policjanta i jego żonę, które zabił pierwszego dnia Nowego Roku pijany kierowca. 
Dla tych, który stracili życie, proszę Boga, aby przyjął ich do społeczności zbawio-
nych. Modlę się także za kierowcę – zabójcę o nawrócenie i podjęcie pokuty, w na-
dziei, że uwrażliwi go ona na wartość ludzkiego życia – powiedział biskup rozpoczy-
nając liturgię.
– Ten tragiczny wypadek niech dla wszystkich będzie przestrogą przed jazdą samo-
chodem po spożyciu alkoholu. Lekceważenie tego zakazu jest ciężką winą moralną 
i prowadzi często do wielkiego nieszczęścia, śmierci i kalectwa niewinnych osób – 
dodał bp Guzdek.
W Nowy Rok – jak informują media pijany kierowca w Kamieniu Pomorskim najechał 
na grupę ludzi idących po chodniku. Bilans wypadku jest tragiczny: zginęło sześcioro 
osób, w tym pięcioro dorosłych i jedno dziecko. Dwoje dzieci jest w szpitalu – stan 
ośmioletniego chłopca lekarze określają jako ciężki, ale stabilny.                           zjk

Bydgoszcz
W intencji powstańców, ich rodzin oraz ojczyzny 27 grudnia 2013 r. modlono się
w 95. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego w parafii garnizonowej pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy.
Bp Jana Tyrawa, biskup bydgoski, przypomniał, że uczestnictwo w obchodach jest 
świadectwem pamięci i budowania patriotyzmu. Ks. płk Zenon Surma, proboszcz 
parafii, podkreślił, że dobre czyny pobudzają wielu do czynienia dobra. – Dzisiaj, 
kiedy cały świat jest nastawiony na konsumpcję, powstańcy uczą nas przede wszyst-
kim oddania, umiłowania ojczyzny, umiejętności odsunięcia własnych interesów
i spraw na drugi plan. Pokazują nam, że są wartości, dla których warto żyć, cierpieć, 
umierać – powiedział.
Po Eucharystii uczestnicy przeszli pod pomnik oraz grób Nieznanego Powstańca Wiel-
kopolskiego, gdzie wzięli udział w Apelu Pamięci. Uroczystości w Bydgoszczy zain-
augurowały obchody rocznicowe, które odbędą się w innych miejscach, gdzie trwały 
walki, m.in. w Inowrocławiu, Gnieźnie, Żninie.                                                     KAI

Gniezno
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego sprowadziło do Gniezna szczątki 
jednego z dowódców powstania wielkopolskiego, kpt. Pawła Cymsa. Z tej okazji 
w kościele garnizonowym 27 grudnia 2013 r. sprawowana była Msza św., której 
przewodniczył prymas senior abp Henryk Muszyński. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, rodzina bohatera, duchowień-
stwo, parlamentarzyści, wojsko, funkcjonariusze służb mundurowych, kombatanci, 
młodzież, liczne poczty sztandarowe i miejscowa społeczność. Biskupa polowego 
Wojska Polskiego reprezentował ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, który na początku Mszy 
św. odczytał przesłanie jakie Ksiądz Biskup skierował do zgromadzonych.
Po uroczystej Eucharystii w asyście wojska i wszystkich zebranych  wyruszył kondukt 
ulicami miasta na cmentarz św. Piotra, gdzie kpt. Paweł Cyms, został pochowany  
obok towarzyszy broni z którymi przed 95 laty walczył o wolność Polski.            P.G.

Białystok
Garnizonowy Zespół Caritas działający przy pa-
rafii wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku 
przygotował i sfinansował paczki świąteczne 
dla cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym 
Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu 
Wydalenia. W osiemdziesięciu paczkach znaj-
dowały się słodycze, bakalie, kawa i herbata. 
Całość projektu zamknęła się kwotą 2275 zł.
W dzień Bożego Narodzenia ks. mjr SG Wiesław 
Kondraciuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej wraz z przedstawicielami wojska
i funkcjonariuszami pełniącymi służbę więzienną 
spotkali się z cudzoziemcami i wręczyli im upo-
minki. Obdarowani cudzoziemcy podziękowali 
ofiarodawcom i złożyli im życzenia w swoich ro-
dzimych językach, m.in. po rosyjsku, angielsku, 
wietnamsku i hiszpańsku.                            Z.R.

Siedlce
Wzorem Mędrców ze Wschodu do kościoła 
garnizonowego w Siedlcach 6 stycznia 2014 r. 
przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Senio-
rinka”, aby oddać pokłon nowonarodzonemu 
Zbawicielowi świata. Darem ich serc kochają-
cych Boga był „kosz pełen kolęd”. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia przygotowali scenografię 
do wykonywanych kolęd, wcielając się w po-
stacie Maryi z Dzieciątkiem, św. Józefa, Trzech 
Króli, którym towarzyszył liczny chór aniołów. 
Ich pojawienie się na Mszy św. wzbudziła duże 
zainteresowanie nie tylko dzieci, ale także do-
rosłych. Po Eucharystii odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu „Seniorinek”, przy akompania-
mencie „palestyńskiej kapeli arabskiej”. Występ 
został nagrodzony gromkimi brawami.       I.S.

Żagań i Wejherowo
Koncertem kolęd uczczono Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego w parafiach garnizonowych 
w Żaganiu i Wejherowie. 
W kościele wojskowym pw. Matki Bożej Het-
manki Żołnierza Polskiego po Mszy św. o godzi-
nie 10.00 zostały odegrane jasełka przez dzieci 
z Przedszkola nr 6, które niegdyś funkcjonowa-
ło jako przedszkole wojskowe (do 2012 r.). Po 
kolejnej Mszy św. miało miejsce wspólne kolę-
dowanie wiernych i sympatyków kościoła woj-
skowego w Żaganiu, któremu przewodniczył 
chór „Octava”. 
W kaplicy garnizonowej pw. św. Wojciecha
w Wejherowie chór „Towarzystwa Śpiewaczego 
im. Jana Trepczyka” wystąpił z koncertem kolęd 
w języku kaszubskim.                                 K.Z.



 fot. Krzysztof Stępkowski

Dążnością Rządu Polskiego być powinno,
jest i będzie zawsze prowadzenie
Ludu Polskiego drogą prawdy, drogą wskazaną 
przez Boskiego Nauczyciela  naszego.

(Romuald Traugutt)

Uroczystość pod krzyżem Romualda Traugutta, Warszawa, 22 stycznia 2013 r.


