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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 28 stycznia 2014 roku

Na okładce: Płk prof. dr 
hab. Mariusz Wiatr odbiera 
Nagrodę Benemerenti dla 
WSOWL we Wrocławiu – 
Warszawa, 12 stycznia 2014 r.

Pan wzywa nas, byśmy pracowaliPan wzywa nas, byśmy pracowali
w „Galileach” naszych czasów w „Galileach” naszych czasów 
Drodzy Bracia i Siostry,
Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o począt-
ku życia publicznego Jezusa w miasteczkach 
i wioskach Galilei. Jego misja nie zaczyna się 
od Jerozolimy, to znaczy z centrum religijne-
go, społecznego i politycznego, ale z obszaru 
peryferyjnego, pogardzanego przez Żydów 
ściślej przestrzegających zasad religijnych ze 
względu na obecność w tym regionie różnych 
grup ludności. Dlatego prorok Izajasz określa 
go jako „Galileę pogan” (Iz 8,23) .
Jest to ziemia graniczna, obszar tranzytowy, 
gdzie spotkali się ludzi różnych ras, kultur
i religii. Galilea stała się w ten sposób miej-
scem symbolicznym dla otwarcia Ewangelii 
na wszystkie narody. Z tego punktu widze-
nia Galilea przypomina dzisiejszy świat: 
współistnienie różnych kultur, konieczność 
konfrontacji i spotkania. Także i my jeste-
śmy codziennie zanurzeni w „Galilei pogan”,
a tego rodzaju w kontekście możemy się prze-
straszyć i ulec pokusie budowania ogrodzeń, 
by być bezpieczniejszymi, lepiej chronionymi. 
Ale Jezus uczy nas, że Dobra Nowina nie jest 
ograniczona do jednej części rodzaju ludzkie-
go, należy ją przekazywać wszystkim. Jest to 
Radosna Nowina skierowana do wszystkich, 

którzy na nią czekają, ale także do tych, któ-
rzy być może niczego się nie spodziewają
i nie mają nawet siły, by szukać i pytać.
Wyruszając z Galilei, Jezus uczy nas, że nikt nie 
jest wykluczony ze zbawienia Boga, a wręcz, 
że Bóg woli rozpocząć od peryferii, od ostat-
nich, aby dotrzeć do wszystkich. Uczy nas me-
tody, Jego metody, która wyraża jednak treść, 
to znaczy miłosierdzie Ojca. „Każdy chrześci-
janin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką 
drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem 
Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do 
przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej 
wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć 
na wszystkie peryferie potrzebujące światła 
Ewangelii” (Adhortacja apostolska Evangelii 
gaudium, 20).
Jezus rozpoczyna swoją misję, nie tylko z miej-
sca poza centrum, ale także od ludzi, których 
można by nazwać „niskiej pozycji”. By wy-
brać swoich pierwszych uczniów i przyszłych 
apostołów nie kierował się do szkół uczonych
w Piśmie i doktorów prawa, ale do ludzi 
skromnych i prostych, którzy całym sercem 
przygotowują się na przyjście Królestwa Bo-
żego. Jezus poszedł ich powołać tam, gdzie 
pracowali, na brzegu jeziora: byli rybakami. 

Wezwał ich, a oni natychmiast za Nim poszli. 
Zostawili swoje sieci i poszli z Nim: ich życie 
stanie się niezwykłą i fascynującą przygodą.
Drodzy przyjaciele, Pan powołuje także dzisiaj! 
Przechodzi drogami naszego życia codzienne-
go. Wzywa nas, byśmy szli z Nim, z Nim pra-
cowali dla Królestwa Bożego, w „Galileach” 
naszych czasów. Pozwólmy, aby dotarło do 
nas Jego spojrzenie, Jego głos i idźmy za Nim, 
„aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce 
ziemi, i żadne peryferie nie zostały pozba-
wione jej światła” (tamże, 288).

Ojciec św. Franciszek, 
rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański, 

Watykan, 26 lutego 2014 r.

Tajna Służba ordynariatuTajna Służba ordynariatu
Secret Service (ang. Tajna Służba),  jest 
agencją Stanów Zjednoczonych powołaną 
przez Kongres amerykański w 1865 roku do 
walki z fałszerzami pieniędzy. Oprócz pier-
wotnego zadania ochrony emisji i wykry-
wania fałszerstw pieniędzy, Secret Service 
zajmuje się ochroną prezydentów Stanów 
Zjednoczonych, ich rodzin, innych osób ze 
struktur władzy tego kraju oraz oficjalnych 
gości rządu USA. 
Mało kto jednak wie, że ordynariat polowy 
także posiada swoją Tajną Służbę. Jej pra-
ca, często na zapleczu, w ukryciu jest nie-
widoczna dla niepowołanych osób. Przy ul. 
Długiej w Warszawie, dwukrotnie w ciągu 
roku zmienia się umundurowanie funkcjo-
nariuszek (z munduru letniego na zimowy
i odwrotnie). Ich specjalnością jest kamuflaż 
i ciche, cierpliwe nadzorowanie wszystkie-
go co dzieje się w obrębie katedry i domu 

Biskupów Polowych. Dbanie o ordynariu-
sza, jego gości, dyskretne dostrzeganie
i odpowiadanie na niewypowiedziane proś-
by. Co roku, 2 lutego przy świetle GROMnic 
obchodzą swoje święto. Nie jest ono tajne 
przez poufne. Jest potrzebne i powinno być 
znacznie głośniej obchodzone, bo przypo-
mina, że w Polsce żyją tysiące agentów tej 
służby, którzy codziennie modlą się i czuwa-
ją nad delikatną równowagą tego co ludzkie 
w naszym życiu i tego co duchowe, o czym 
czasem w wirze powszedniości zdajemy się 
zapominać. 
Pewien znany, opiniotwórczy tygodnik na-
pisał kiedyś, że pracuje u nas 250 funkcjo-
nariuszek tej służby, w dodatku w stopniu 
sierżanta, szkoda, że rozminął się z prawdą, 
bo ich pomoc jest zawsze mile widziana. 
Drogim siostrom Pallotynkom z ul. Długiej, 
jak i wszystkim zakonnikom i zakonnicom

z okazji ich święta składamy życzenia Bo-
żego błogosławieństwa oraz tego, aby 
wdzięczność ludzka ich nie omijała… choć 
czy życzenie dekonspiracji jest właściwe?
W najnowszym numerze „Naszej Służby” 
prezentujemy osobę Marii Carloni, mistycz-
ki, tajnej emisariuszki czterech papieży do 
krajów ogarniętych mrokiem komunizmu. 
Przypominamy także laureatów Beneme-
renti i historię Męczenników Podlaskich. 
Publikujemy również rozmowę z ks. Tade-
uszem Łukaszczykiem. Jak zwykle zaprasza-
my do kącika kulturalnego i zachęcamy do 
przeczytania wiadomości z diecezji.
W bieżącym numerze inaugurujemy nową 
kolumnę, zatytułowaną „Z innej strony”, któ-
ra w założeniu ma pokazać ciekawe aspekty 
naszej wiary, historii, kultury i wojska. 

Krzysztof Stępkowski
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– Z ogromnym wzruszeniem stajemy przed 
państwem uhonorowani tak wielkim wyróż-
nieniem i piękną statuetką. Z niemniejszym 
wzruszeniem i dumą przekażę tę nagrodę
i te słowa całej załodze naszego szpitala – 
powiedział Wyraził radość, że wysiłki leka-
rzy, pielęgniarek i personelu szpitala zostały 
docenione. Zapewnił, że tak jak do tej pory, 
szpital będzie świadczył i pomagał potrzebu-
jącym opieki żołnierzom.
Trzecim tegorocznym laureatem nagrody 
biskupa polowego zostało Stowarzyszenie 
„WIOSNA”, twórcy akcji „Szlachetna Paczka”.
– Ich niewielka z początku akcja przerodziła 
się w wielki, ogólnopolski projekt, który połą-
czył ponad 250 tys. potrzebujących, 150 tys. 
darczyńców i 10 tysięcy wolontariuszy, goto-
wych nieść pomoc tam, gdzie nie dociera nikt 

inny. Idea tej pomocy tworzy piękny pomost 
między tymi, którzy obdarowują a tymi, któ-
rzy są obdarowani – podkreślił w odczytanej 
przez gen. dyw. Anatola Wojtana, zastępcę 
szefa Sztabu Generalnego WP laudacji bp 
Guzdek.
Nagrodę odebrał ks. Jacek Stryczek, prezes 
Stowarzyszenia „WIOSNA”. Biskup polowy
i zastępca szef Sztabu Generalnego odzna-
czyli ks. Stryczka oraz czterech jego współ-
pracowników medalem Milito pro Christo.
– Księże Biskupie nie wiem czy ta nagroda jest 
po starej znajomości krakowskiej czy z po-
wodu nowych osiągnięć – żartował ks. Stry-
czek. Szef Stowarzyszenia Wiosna podkreślił, 
że „szlachetność” oznacza czasem oddanie 
swego życia za druga osobę, dodał, że śro-
dowisko wojskowych to dobre miejsce, żeby 
mówić o tym rodzaju szlachetności. – Od mo-
mentu, w którym poznaliśmy ten ideał, „pacz-
ka” zaczęła działać. Przekonaliśmy się, że na-
sza pomoc tylko wtedy przynosi efekty, tylko 
wtedy działa, gdy jest połączona z braniem 
odpowiedzialności za tego, któremu poma-
gamy – podkreślił. Zauważył, że fenomenem 
Stowarzyszenia „WIOSNA” jest to, że dzięki 
armii wolontariuszy połączyli się w działaniu 

najwyższym światowym poziomie oficerów 
Wojska Polskiego i obywateli świadomych 
swojej narodowej tożsamości – napisał
w laudacji bp Guzdek. Laudację odczytał 
Andrzej Siezieniewski, prezes Polskiego Ra-
dia S.A., jednego z ubiegłorocznych laure-
atów nagrody. W imieniu kadry naukowej
i pracowników WSOWL nagrodę odebrał płk 
prof. Mariusz Wiatr, rektor uczelni.

– Benemerenti to wielki zaszczyt, wielkie wy-
różnienie dla naszej uczelni. Staramy się robić 
to co do nas należy i nie oczekujemy z tego 
powodu żadnych specjalnych podziękowań, 
niemniej jesteśmy zobowiązani i miło nam, że 
dostrzeżono nasze wysiłki – powiedział, dzię-
kując za wyróżnienie. Dodał, że grono wcze-
śniejszych laureatów Benemerenti zobowią-
zuje do dalszych wysiłków na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wojskowego.
Drugą statuetkę Benemerenti otrzymał 10. 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
w Bydgoszczy. W odczytanej przez nadinspek-
tora Krzysztofa Gajewskiego, zastępcy Ko-
mendanta Głównego Policji, laudacji biskup 
polowy podkreślił, że lekarzy i pracowników 
szpitala cechuje ofiarność i profesjonalizm,
a na ich pracę składa się wysiłek i ciężka pra-
ca, która „pomaga przywrócić chorym na-
dzieję i zdrowie” oraz „przynosi ulgę w cier-
pieniu”. – Modernizacja klinik i oddziałów, 
zastosowanie najnowocześniejszych technik 
diagnostycznych oraz procedur leczenia 
uczyniły z tej placówki wzorcową, wielospe-
cjalistyczna lecznicę – podkreślił bp Guzdek.
Nagrodę Benemerenti odebrał płk dr n. med. 
Krzysztof Kasprzak, komendant szpitala.

Pierwszym laureatem nagrody Benemerenti 
2014 została Wyższa Szkoła Oficerska Woj-
ska Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu. W towarzyszącej wręczeniu 
statuetki laudacji biskup polowy WP Józef 
Guzdek podkreślił, że Szkoła działa jako 
„spadkobierczyni tradycji oręża polskiego
i uniwersalnych wartości szkolnictwa naro-
dowego”. – Misją uczelni jest kształcenie na 

Kształcą, leczą i pomagająKształcą, leczą i pomagają
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Stowarzyszenie „WIOSNA” – twórcy akcji „Szlachetna Paczka”, wrocławska Wyższa 
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki (WSOWL) oraz 10. Wojsko-
wy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy to tegoroczni laureaci Nagrody Be-
nemerenti przyznawanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Gala, podczas 
której ogłoszono laureatów, odbyła się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej na 
warszawskim Bemowie. Uroczystość połączona była z koncertem kolęd w wykona-
niu zespołu „Why not” i artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
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Pracownicy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z PoliklinikąPracownicy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
w Bydgoszczy odbierają Nagrodę Benemerentiw Bydgoszczy odbierają Nagrodę Benemerenti

Wręczenie Nagród Benemerenti 2014Wręczenie Nagród Benemerenti 2014

Lista odznaczonych medalem Milito 
pro Christo przez biskupa polowego 
WP Józefa Guzdka podczas koncertu 
Benemerenti 2014:

Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. gen. 

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu:

  płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr, rektor WSOWL

  płk dr Piotra Pertka, prorektor ds. wojskowych,

   płk dr Marek Kulczycki, prorektora

ds. dydaktyczno-naukowych,

  Magdalena Janowicz -Dziechciarz, kanclerz 

WSOWL,

  Bogusław Kudas, przewodniczący Zarządu 

Uczelnianego NSZZ Pracowników Wojska,

  sierż. podch. Paweła Przepiórka,

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w 

Bydgoszczy:

   płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak, komendant 

10WSKzP,

  płk w st. spocz. prof. dr hab. med. Zdzisław 

Lucjan Maciejka,

   płk rez. prof. dr hab. med. Krzysztof Leksowski,

   płk rez. prof. dr hab. med. Marek Harat,

  ppłk mgr farm Piotr Kwiatkowski,

  lekarz specjalista Irmina Kaptur-Komorowska,

Stowarzyszenie „WIOSNA”:

  Ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia 

„WIOSNA”,

  współpracownicy: Anna Żaczek, Ewa Pawełczyk, 

Łukasz Miszona, Łukasz Adacha

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego:

  gen. dyw. dr hab. Julian Maj, prof. WAT, Pro-

dziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicz-

nego WAT,

  płk dr hab. Tadeusza Szczurek, prorektor ds. 

wojskowych WAT,

  prof. dr hab. inż. Jarosława Rutkowski, prorek-

tor ds. studenckich WAT,

  płk prof. dr hab. inż. Stanisława Cudziło, dzie-

kan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
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młodzi, starsi, biedni, bogaci, mieszkańcy 
centrum kraju i tych z obrzeży. Dodał, że nad 
rozwojem Szlachetnej Paczki pracowała „ar-
mia wolontariuszy”, którzy weszli na drogę 
szlachetności.
Biskup polowy uhonorował medalem Mili-
to pro Christo także cztery osoby związane
z Wojskową Akademią Techniczną. Odzna-
czenia otrzymali prof. Julian Maj, płk Tadeusz 
Szczurek, prof. Jarosław Rutkowski oraz płk 
Stanisław Cudziło.
W spotkaniu uczestniczył Maciej Jankowski, 
podsekretarz w ministerstwie obrony narodo-
wej. – Gala Benemerenti jest okazją do wyra-
żenia wdzięczności laureatom, a są wśród nich 
ci, którzy uczą, leczą i ci, którzy przypominają 
nam, że warto pamiętać o słabszych, gorzej 
radzących sobie z wyzwaniami codzienności 
– powiedział. Podkreślił, że jako reprezentant 
Ministra Obrony Narodowej ze szczególną 
dumą dostrzega i gratuluje wojskowym laure-
atom Benemerenti. – Nagrodzenie tych którzy 
uczą, leczą i przypominają o innych jest też 
wezwaniem, jaki kieruje do nas kapituła na 
rok 2014. Powinniśmy poszerzać naszą wie-
dzę, dbać o nasze zdrowie i zawsze pamiętać
o tych, którym się gorzej wiedzie – powiedział.
– Nagroda Benemerenti to gest zauważenia, 
dostrzeżenia i wyróżnienia współczesnych 

samarytan. Kapituła doceniała działalność 
10. Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy i Sto-
warzyszenia „WIOSNA”, szczególnie za dzieło 
„Szlachetna Paczka”. Pragnę w ten sposób, 
w ten piękny wieczór, wypowiedzieć słowo 
„dziękuję” – mówił uzasadniając wybór lau-
reatów bp Józef Guzdek.
Biskup polowy zwrócił uwagę, że działal-
ność wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” to 
przykład odpowiedzi na wezwanie papieża 
Franciszka do budzenia „olbrzyma”, jakim są 
świeccy. Pod kierunkiem ks. Jacka Stryczka 
nikt nie jest „bezrobotny”. Nie działa sam, 
ale aktywizuje ok. 10. tys. wolontariuszy.
– Wojskowa uczelnia nie tylko przekazuje 
wiedzę, ale i wychowuje. Podchorążowie mo-
bilizują do właściwych postaw studentów cy-
wilnych – mówił o Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, trzecim laureacie Beneme-
renti, bp Guzdek. – Chcę podziękować za to, 
że właśnie w tej szkole ponad stu kapelanów 
zdobywało swoje szlify oficerskie i wiedzę. Do-
dał, że ostatnio kurs oficerski ukończył z wy-
różnieniem jeden z kapelanów, służący wcze-
śniej przez dziewięć lat w oddziałach specjal-
nych. Wierzę, że przyznana państwu Nagroda 
Benemerenti będzie impulsem do tego, by 
jeszcze lepiej służyć Bogu, człowiekowi i Oj-
czyźnie – powiedział biskup Guzdek.

Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność 
także artystom występującym podczas gali 
oraz gen. bryg. Zygmuntowi Mierczykowi, 
rektorowi WAT, za pomoc w zorganizowa-
niu gali.
Uroczystości wręczenia nagród Biskupa Po-
lowego towarzyszył koncert kolęd w wyko-
naniu zespołu „Why not” i artystów Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
W uroczystości Benemerenti uczestniczyli 
m.in. minister Władysław Kosiniak-Kamysz, 
gen. broni pil. Lech Majewski, dowódca Ge-
neralny Wojska Polskiego, gen. broni Edward 
Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia, gen. 
broni Zbigniew Głowienka, przedstawiciele 
inspektoratów sił zbrojnych, służb mundu-
rowych Pollicji, Straży Ochrony Kolei, Straży 
Granicznej, rodziny wojskowe, podchorążo-
wie WAT i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych oraz pracownicy wojska.
Tak jak w poprzednich latach laureaci Bene-
merenti, oprócz statuetki otrzymali również 
medal Milito pro Christo. Medal ten został 
ustanowiony w 2001 roku, dla uhonorowa-
nia osób zasłużonych dla duszpasterstwa 
wojskowego.

Krzysztof Stępkowski

Jest Ksiądz laureatem wielu nagród, 
m.in. Społecznik Roku Tygodnika New-
sweek czy Nagrody Polskiej Rady Biz-
nesu im. Jana Wejcherta. Czy odznacze-
nie medalem Milito pro Christo, jakim 
został Ksiądz uhonorowany podczas 
tegorocznej edycji nagród Beneremen-
ti, to szczególne wyróżnienie?
Na pewno dedykacja od bp Józefa Guzdka 
ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Kiedy 
rozmawiałem z nim w Krakowie o tym, co 
robię, powiedział, ze jestem harcownikiem 
w Kościele. Wychodzę przed mury obronne. 
Jeśli ginę, to trudno. A jeśli mi się uda, to inni 
pójdą za mną. Myślę, że ta idea harcownika 
wyjaśnia, dlaczego robię wszystko inaczej 
niż inni i łamię wiele barier i stereotypów. 
Tak też między innymi stworzyłem nowy 
ideał pomagania, który wyraża „Szlachetna 
Paczka”. 

„Szlachetna Paczka” występowała niegdyś 
pod nazwą „Świąteczna Paczka”. Zdecydo-
waliśmy się tę nazwę zmienić, bo okazało się, 
że świąteczne pomaganie kojarzyło się wielu 
ludziom i pewnie nadal niektórym kojarzy,
tylko z czymś miłym: a to wrzucimy batonik, 
pomarańcze, a to damy zabawki dla dzieci
z domu dziecka. Nic z tego wielkiego nie 
wynika. Jedynie ten, kto przygotował taką 
paczkę, myśli, że zrobił coś wielkiego. Po-
równuję to do sytuacji, gdy ktoś tonie: są ga-
pie, są doradcy mówiący „płyń do brzegu”, 
jednak gdy ktoś tonie, to jest słaby i zwykle 
znajduje się tuż pod powierzchnią wody.
Z pewnością będzie też osoba, która rzuci 
koło ratunkowe, ale to też już nie zadziała. 
Trzeba skoczyć i być z tym człowiekiem, do-
piero to pomoże. Na tym polega „szlachec-
two”: pomagam przez ryzyko, ofiarowanie 
własnego życia. Dzięki akcji „Szlachetna 
Paczka” wchodzimy w środowisko ludzi, któ-
rym pomagamy, jesteśmy z nimi, poznajemy 
ich, bierzemy ciężar ich życia na siebie. Wśród 
żołnierzy mówi się o sytuacjach, w których 
warto oddać życie za drugiego człowieka.

W takim kontekście rozumiem nadane przez 
Biskupa Polowego wyróżnienie.
Z tego co wiem to inicjatywa „Szla-
chetnej Paczki” pomaga nie tylko po-
trzebującym, ale również darczyńcom 
i wolontariuszom w nią zaangażowa-
nym. Na czym ta pomoc polega?
Ideą Stowarzyszenia „WIOSNA” jest bardziej 
pomoc w pomaganiu darczyńcom niż udzie-
lanie pomocy biednym. Przywracamy pe-
wien standard pomagania, który był niegdyś 
rzeczą zupełnie naturalną, w obrębie rodziny 
czy sąsiedztwa. Wtedy ludzie znali się lepiej
i wiedzieli, jak zareagować na biedę drugiego 
człowieka. Jesteśmy obecnie krajem „postpe-
erelowskim”. Według sondażu TNS OBOP ze 
stycznia 2007 roku tylko 14% Polaków uwa-
ża, że może ufać innym. Dlatego budujemy 
pomosty pomiędzy ludźmi biednymi i boga-
tymi. Uczymy na nowo, kiedy pomoc ma sens. 
Nawet jeżeli obdarowani zjedzą i wykorzysta-
ją już to wszystko, co dostali w paczce i zos-
taną im już tylko resztki, to będą pamiętali, 

Nagroda dla harcownikaNagroda dla harcownika
Jednym z trzech tegorocznych laureatów Nagrody Benemerenti jest Sto-
warzyszenie „WIOSNA”, którego najsłynniejszy projekt stanowi „Szlachetna 
Paczka”. Jego realizację rozpoczęła w 2000 r. w Krakowie grupa studentów 
duszpasterstwa akademickiego skupiona wokół ks. Jacka Stryczka. Dziś „Szla-
chetna Paczka” ma charakter ogólnopolski i łączy działania ponad 150 tys. dar-
czyńców i 10 tys. wolontariuszy. O idei pomagania, wyzwaniach i wygranej,
i o tym, czy istnieje jakaś recepta na szczęście z ks. Jackiem Stryczkiem, preze-
sem Stowarzyszenia „WIOSNA”, rozmawiała Karolina Anna Kwaśniewska. 
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Kolędowanie w Świętoszowie

– Jestem na piątym roku i za pół roku koń-
czę studia na wrocławskiej uczelni wojskowej. 
W stosunku do uczelni cywilnych mamy ten 
komfort, że możemy spokojnie studiować bez 
obaw o finanse i sprawy bytowe. Oczywiście, 
obowiązuje nas dyspozycyjność ale to jest 
specyfika służby w wojsku. Jestem dumny, że 
noszę mundur podchorążego, a na uroczysto-

ści wręczenia wyróżnień Benemerenti reprezentuję moich kolegów 
w gronie kadry i przełożonych z WSO Wojsk Lądowych. 
Myślę, że zostałem wybrany do reprezentowania studentów, bo 
od pierwszego roku razem z kilkunastoma kolegami współpra-
cujemy z Ordynariatem Polowym. Najpierw z ks. kapelanem kpt. 
Grzegorzem Golcem, teraz z ks. mjr. Marcinem Kwiatkowskim. 
Bierzemy m.in. udział w zabezpieczaniu uroczystości patriotycz-
nych i sakralnych w Kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Byliśmy 
trzy razy na pielgrzymce wojskowej w Lourdes i w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach razem z Biskupem Polowym.
Chciałbym podkreślić, że włączamy się w pracę duszpasterstwa 
wojskowego jako ochotnicy i jest to nasze świadectwo wiary w wy-
miarze publicznym. 
Jako starszy grupy chcę podziękować moim kolegom, którzy za-
wsze byli gotowi stawić się, poświęcając czas nawet w weekendy, 
by stanąć przy ołtarzu w kościele św. Elżbiety. Pomimo różnych 
niedogodności, razem z moimi kolegami, chcemy swoim świa-
dectwem wiary pokazać, że armia polska trwa przy Kościele, przy 
wierze. To dla nas ważne, w tych trudnych czasach, gdy nurty 
antykatolickie wdzierają się w różne środowiska, a lewicowa ide-
ologia atakuje naszą wiarę.
Jesteśmy przecież zwykłymi młodymi ludźmi, nie różnimy się od 
swoich rówieśników, mamy podobne zainteresowania, też lubimy 
się bawić. Ale włączając się aktywnie w duszpasterstwo wojskowe, 
pokazujemy, że wiara jest wartością w naszym życiu, że wierzymy 
w Boga i nie wstydzimy się tego… 

Sierż. pchor. Paweł Przepiórka, student V roku WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

ś i i óż

Uroczystość Benemerenti, w której dane mi 
było uczestniczyć wraz z moimi współpracow-
nikami, ma zupełnie inną wymowę niż wszyst-
kie inne uroczystości honorujące dotychczas 
osiągnięcia naszego szpitala.
Zazwyczaj byliśmy wyróżniani za osiągnięcia 

w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technik medycznych – dia-
gnostycznych i terapeutycznych – osiąganie dobrych wyników fi-
nansowych oraz wskaźników pożądanych w służbie zdrowia.
Myślę, że kapituła wyróżnienia „Benemerenti” (Dobrze Zasłużonym) 
dostrzegła inne wartości, które nasi pracownicy wnoszą w relacje 
do pacjentów. To wartości związane ze sferą duchową człowieka.
Mamy dwie grupy pacjentów; jedna to pacjenci związani ze śro-
dowiskiem cywilnym, a druga – pacjenci wywodzący się ze środo-
wiska wojskowego. W drugiej grupie na szczególne podkreślenie 
zasługuje opieka, jaką otaczani są żołnierze, którzy wrócili z misji 
wojskowych dotkliwie okaleczeni zarówno fizycznie, jak i psy-
chicznie.
Jestem głęboko przekonany – po słowach Biskupa Guzdka, który 
mówił o postawach miłosierdzia wobec pacjentów – że dostrzeżono
w naszym szpitalu zgodne współdziałanie zwartego „teamu” pie-
lęgniarsko-lekarsko-kapelańskiego. To posługa działająca w myśl 
zasady: ciało – tak, psychika – tak, ale i dusza, sfera duchowa – 
tak. U nas pacjent traktowany jest integralnie i żadna ze sfer jego 

człowieczeństwa nie jest zmarginalizowana. Takie wielokierunko-
we kompleksowe działanie naszych pracowników wobec człowieka 
cierpiącego – docenione i uznane zostało przez kapitułę. Pacjent 
ma należne prawo, by nieść mu pomoc we wszystkich wymiarach 
jego człowieczeństwa. I jestem dumny, jako komendant szpitala, że 
te wartości naszej pracy zostały dostrzeżone przez Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego.
Jestem dumny ze swojego zespołu, dlatego że oprócz wysokiego 
profesjonalizmu i operowania nowoczesnym sprzętem medycznym, 
nie zagubił tego, co najważniejsze w relacji człowiek – człowiek.
Pacjenci często czują się, jakby nie byli postrzegani całościowo, ale 
jako zestaw osobnych części i organów; bo dominują procedury, 
„przypadek medyczny”, „jednostka chorobowa”, a nie cały czło-
wiek ze swoim cierpieniem.
Gdy zanika kontakt między lekarzem, pacjentem i rodziną, to at-
mosfera nie sprzyja dobremu leczeniu i jest przyczyną dodatko-
wych cierpień pacjenta.
O naszym szpitalu pielęgniarki i lekarze z innych placówek mówią: 
jedź do Bydgoszczy, tam ci na pewno pomogą. A przecież nie róż-
nimy się od innych szpitali wyszkoleniem, sprzętem..
Dlaczego taka opinia…?
Byłbym dumny, gdyby to właśnie wartości, o których mówił Biskup 
Polowy, były czynnikiem decydującym o przyznaniu nam „Beneme-
renti”.

Płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak,
komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy:

d i d i i d ż

Oprac. jes

26 stycznia w parafii wojskowej p.w. św. Floriana w Święto-
szowie oprawie Mszy świętej o godzinie 10 towarzyszył śpiew 
chóru z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie. 
Dziewczęta pod kierunkiem Jagody Rybickiej wykonały w czasie 
liturgii popularne kolędy, pozwalając zbliżyć się wszystkim do 
nowonarodzonego Jezusa.

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia już się zakończył, jednak każdy
z nas powinien uczynić wszystko, by Książę Pokoju rodził się na nowo 
każdego dnia w jego własnym sercu.
Po Mszy świętej zespół zaprezentował kilkunastominutowy koncert kolęd 
i pastorałek. Wyrazem wdzięczności były oklaski licznie zgromadzonych 
wiernych. Na zakończenie była też okazja do wspólnego śpiewu. 

ks. ppor. Piotr Furmański
Fot. Krystyna Kolbusz
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W czasach komunistycznych niektórzy 
alumni seminariów duchownych mu-
sieli odbyć służbę wojskową. Czy była 
to komunistyczna szykana, by odcią-
gnąć alumnów od seminarium?
Tak, chodziło o to, by zaproponować klery-
kom zupełnie inne zawody, by pokazać im, 
że istnieją jeszcze inne możliwości. Władze 
komunistyczne wiedziały, że powołania ka-
płańskie coraz częściej kształtują się w środo-
wiskach robotniczo-chłopskich i dlatego były 
przekonane o konieczności opanowania i 
kontrolowania młodzieży wybierającej studia 
w Wyższych Seminariach Duchownych. Dla 
ówczesnej nomenklatury nie istniały żadne 
wyższe uczelnie kościelne, z wyjątkiem Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii 
Teologii Katolickiej. Seminaria duchowne były, 
według ich uznania, prywatnymi szkołami o 
charakterze zawodowym dla „funkcjonariu-
szy kultu” – tak brzmiał zawód wpisany przez 
urzędnika do dowodu osobistego każdego 
księdza. Pobór alumnów do wojska rozpoczął 
się od 1959 roku. Początkowo rozmieszcza-
no kleryków po kilka osób w różnych jed-
nostkach. Dopiero od 1965 roku stworzono 
trzy jednostki specjalne w których kleryków 
rozmieszczono w taki sposób, że większość 
żołnierzy stanowili członkowie aparatu poli-
tycznego, członkowie PZPR, kandydaci, bądź 
członkowie ZMS-u. Na jednego kleryka wy-
padało dwóch „towarzyszy”. W tych trzech 
jednostkach: Brzegu nad Odrą, Szczecinie-
Podjuchach i Bartoszycach zastosowano trzy 
różne metody „pracy” z klerykami. W Barto-
szycach obowiązywało dużo zajęć politycz-
nych, maksimum dyscypliny, maksimum zajęć 
poligonowych i rzadkie pozwolenia wyjścia 
na przepustkę. W Brzegu nad Odrą większy 
luz. Eksperymentowano zasadę – wiele kon-
taktu ze środowiskiem, w tym imprezy poma-
gające w nawiązywaniu nowych kontaktów 
osobistych. Klerycy brali udział w zbieraniu 
płodów rolnych i w wielu zajęciach na rzecz 
gospodarki narodowej. Natomiast w Szczeci-
nie-Podjuchach klerycy byli saperami. Ekspe-
ryment pokazał, że tam gdzie była największa 
dyscyplina, czyli w Bartoszycach, najwięcej 
osób wróciło do seminarium – prawie wszy-
scy. Kilku odeszło w czasie studiów semina-
ryjnych, ale ważne było to, że nie skorzystali 
z oferty czynników politycznych Ludowego 
Wojska Polskiego. Pamiętać należy o tym, że 
mówimy o strukturze, która powstała w 1965 

roku i przetrwała aż do czasów Jana Pawła II, 
do początku lat osiemdziesiątych.
Czy Ksiądz wie, z której z tych jedno-
stek największa liczba kleryków nie 
wracała do seminarium?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć 
precyzyjnie. Ale wiemy z doświadczenia pe-
dagogicznego, że tam, gdzie jest największa 
wolność od samodyscypliny, tam jest naj-
prawdopodobniej najwięcej odejść. 
Czyli tam, gdzie jest ucisk kształtują się 
mocne cechy charakteru?
Kształtuje się solidarność i wzajemna pomoc. 
W grupie kleryków, z którymi byłem wcielony 
do wojska doświadczyłem odpowiedzialności 
jeden za drugiego, jak również tego, jak waż-
ne jest, by grupa koncentrowała się wokół 
zasadniczych spraw. Tym czymś była przede 
wszystkim modlitwa. Jak długo mój pluton 
nie potrafił się modlić, żarliśmy się jak psy.
Z tego też powodu, iż namawiałem moich ko-
legów do modlitwy spotykały mnie różnego 
rodzaju nieprzyjemności. Byłem wzywany na 
rozmowy, gdzie uzasadniano mi w ten spo-
sób: „nie masz prawa żołnierzu tego od nich 
wymagać, oni chcą spać, nie wolno kolegów 
zabijać, jesteście mordercą” i temu podobne. 
Oczywiście skończyło się na tym, ponieważ 
nie odpuściłem, że musiałem pójść do aresz-
tu. Jednocześnie jednak ostaliśmy się jako 
pluton, jako klerycy trzeciego plutonu pierw-
szej kompanii. Robiliśmy dalej to, co do nas, 
alumnów seminarium, należało.
Służba wojskowa trwała wtedy dwa 
lata. Jak wyglądało zaliczenie lat w se-
minarium po ukończeniu służby?
Trzeba było kontynuować naukę na niższym 
roku. Przynajmniej tak było w Gnieźnie,
w niektórych innych seminariach było róż-
nie. Drugi i trzeci rok studiów zaliczaliśmy
w jednym roku.
Jak to się stało, że ksiądz mając takie 
doświadczenia z wojskowymi, z indok-
trynacją i uciskiem, których byli spraw-
cami, zdecydował się na służbę w Or-
dynariacie Polowym?
Chciałem być w wojsku świadkiem tej rze-
czywistości, która kiedyś była w nim obecna, 
zanim została wykorzeniona przez komuni-
styczną ideologię. W czasach komunistycz-
nych wprawdzie Wojsko Polskie było bogate 
w zewnętrzne formy, władza przywiązywała 
do tego duże znaczenie, wiązała bowiem
z wojskiem duże nadzieje. Jednocześnie tra-

gedią było to, że koszary były nieustannie za-
pełnione. W koszarach działo się całe życie. 
Osiedla wojskowe były zamknięte dla cywili. 
Tak zwane „bratnie ćwiczenia” i poligony
w Rosji, Kazachstanie, czy gdzieś bardzo da-
leko powodowały, że kadry znikały na całe 
miesiące. To powodowało, że rodziny woj-
skowe przeżywały swoistą gehennę, choć 
trzeba przyznać, że kobiety cudownie się 
broniły przed problemami życia bez mężów. 
To naprawdę były męczące poligony, które 
odbywały się w każdej porze roku. Przy tym 
wojsko z PRL-u nie znało religijnego wymiaru 
na co dzień. Nie mogło być w nim choinki, 
śpiewów bożonarodzeniowych i temu po-
dobnych. Plagą było donoszenie wzajemne 
na siebie do władz politycznych na temat 
Pierwszej Komunii św. dzieci z rodzin woj-
skowych; karkołomne śluby „po cichu”; bru-
talne dochodzenia czynione przez oficera 
politycznego wobec żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin w temacie życia religijnego. Na 
szczęście postawa kobiet (żon kadry zawo-
dowej) była tu pięknym świadectwem wia-
ry religijnej. To wiara tych rozgoryczonych 
kobiet z pasją broniła publicznie prawdy
o roli religii w życiu rodzinnym. Chodziło 
więc o to, by wymiar religijny właściwy dla 
Polaka wrócił do koszar. W czasach komuni-
stycznych kapelanów wojskowych było oko-
ło pięćdziesięciu i nie mieli prawa wstępu do 
koszar. Mieli tylko zgłaszać się po pieniądze 
na biuro przepustek - nic więcej. Za to jed-
nak u siebie, w plebaniach garnizonowych, 
po cichu, jak było ciemno, niczym Nikodem 
z Ewangelii, kadrę przyjmowali i chrzcili ich 
dzieci. Nie mogli jednak spotkać się z szere-
gowym żołnierzem.
Czyli byli kapelani wojskowi w czasach 
komunistycznych?
Owszem, tak, ale tylko w Polsce. W innych 
krajach bloku wschodniego nie. Do ich za-
dań należała dbałość o cmentarze wojenne 
w kraju i poza granicami Polski. Trzeba dodać 
dla sprawiedliwości, że nie był im także obcy 
teren cmentarzy wojennych na Zachodzie. 
Dzięki ich staraniu wiele obiektów cmentar-
nych zostało uratowanych od zapomnienia. 
Kapelani ci brali również udział w ostatniej 
drodze skazańca na śmierć. Słuchali spowie-
dzi skazańców, przyjmowali spisany testa-
ment przez skazanego, modlili się w czasie 
egzekucji. Kapelani wojskowi byli obecni 
również w szpitalach wojskowych, ale w tym 

„Chciałem być w wojsku„Chciałem być w wojsku
świadkiem tej rzeczywistości,świadkiem tej rzeczywistości,
która kiedyś była w nim obecna”która kiedyś była w nim obecna”

Jak wyglądała obowiązkowa służba wojskowa alumnów w czasach PRL? Jaką 
rolę pełnił kapelan w ludowym Wojsku Polskim? Co ma wspólnego sługa 
Boży kard. Stefan Wyszyński z żołnierzami w Afganistanie? Z ks. płk. Tade-
uszem Łukaszczykiem, emerytowanym kapelanem wojskowym, rozmawiał  
Marian Pułtuski. 
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że jest na świecie ktoś, dla kogo byli ważni
i może z tego powodu zrobią krok do przo-
du. Darczyńcy natomiast mogą pokazać, że 
mają serce, że nie pracują w firmach tylko dla 
pieniędzy. Nie będą myśleli o biednym jako
o kimś gorszym, ale o kimś, kogo jeszcze nie 
poznali. Dla mnie istotne jest to, czy ludzie 
się zmieniają. 
Wiosna kojarzy się z nadzieją. Czy stąd 
pomysł, by nazwać Stowarzyszenie 
WIOSNA?
Kiedy tworzyliśmy stowarzyszenie, na tablicy 
pojawiły się trzy słowa: Wspólnota Indywidu-
alności Otwartych, czyli „WIO”. I potraktowa-
liśmy ten skrót, jako początek i motywację do 
dalszych działań. Indywidualność to osoba, 
która podejmuje wyzwanie i wygrywa. Uwa-
żam, że miarą wielkości człowieka jest naj-
większe wyzwanie, które podjął i wygrał. Je-
żeli wszedłem na alpejski szczyt Matterhorn, 
to ta góra się nie zmieniła, ale ja się zmieni-
łem. Już tam raz wszedłem i wiem, że mogę 
zrobić to jeszcze raz. Indywidualność to czło-
wiek, który jest też otwarty, „nie odbija mu”, 
potrafi tworzyć wspólnotę i razem podejmo-
wać działania. Po jakimś czasie do „WIO” do-
pisaliśmy „SNA”: Szkoła Nowych Aranżacji, co 
oznaczało, że robimy zupełnie coś nowego, 

coś czego nie robią inni. A więc podstawą 
Stowarzyszenia WIOSNA są indywidualności, 
ludzie, którzy sobie radzą w życiu, są otwarci
i gotowi do współpracy. Oni są naszą pasją, dla 
nich pracujemy, przekraczamy siebie. Chcemy, 
by było ich coraz więcej i tak się dzieje, a więc 
„WIOSNA” staje się coraz większa. 
Jest Ksiądz duszpasterzem Męskiej Stro-
ny Rzeczywistości działającej w ramach 
Wspólnoty Indywidualności Otwartych. 
Na stronie internetowej poświęconej 
tej grupie znalazłam kilka odniesień do 
wojska: poligon duchowości, kodeks 
honorowy. Wyprawy nawiązują do se-
lekcji przeprowadzanych w Wojskach 
Specjalnych: kilkudniowy marsz w gó-
rach z niewielkim ekwipunkiem. Jest 
mowa o sile, kształtowaniu charakteru, 
wyzwaniach i zapieraniu się siebie.
Męska Strona Rzeczywistości jest odpowie-
dzią na kryzys męskości, który w skrócie po-
lega na tym, że mężczyzna każdego wieczora 
pyta siebie: „gdzie będzie mu lepiej?”. W ogó-
le tego nie rozumiem. Jak może mężczyzna 
zastanawiać się, gdzie mu będzie wygodniej? 
Podczas kolędy duszpasterskiej miałem okazję 
rozmawiać z dwiema kobietami opuszczony-
mi przez mężów. Jedna powiedziała mi, że jej 
małżonek odszedł trzy tygodnie po urodzeniu 
dziecka, bo zakochał się w innej. Drugą mąż 

zostawił z dwójką dzieci. Nie rozumiem tego, 
bo męską satysfakcję z życia kojarzę z wyzwa-
niem, „potem i krwią”, wygraną, poczuciem 
odpowiedzialności. To właśnie staram się ro-
bić w duszpasterstwie. 
Ale skąd tyle odniesień do wojska? 
Czy uważa Ksiądz, że służba żołnier-
ska, dyscyplina i stawiane wymagania 
kształtują charakter?
Tak. Selekcje, czy poligon duchowości są ta-
kim nawiązaniem do wymagań i wyzwań.
Czy może Ksiądz powiedzieć o sobie, że 
jest szczęśliwym człowiekiem?
Tak. Nie mogę powiedzieć, że byłem szczę-
śliwy, gdy wchodziłem na Matterhorn, wisia-
łem na ścianie trzy dni bez jedzenia i picia, 
nie byłem ubrany odpowiednio do panują-
cego tam mrozu. Ale, gdy się udało i wsze-
dłem na szczyt, to byłem szczęśliwy. Więc 
odpowiedź na pytanie, czy jestem szczęśliwy 
zależy od tego, czy jestem akurat na ścianie, 
czy na szczycie.
Jak jest według Księdza recepta na 
szczęście?
Na pewno więcej szczęścia jest w dawania 
niż w braniu. Gdy zrobimy coś dla kogoś 
bezinteresownie, to przy okazji pojawia się 
szczęście. 

Dziękuję za rozmowę

ostatnim wypadku nie oczekiwano od nich 
specjalnego zaangażowania.
Czy ci księża to byli jacyś zwolennicy 
komunizmu, agenci aparatu komuni-
stycznego?
Nie wiem. Wiem za to, że część z nich miała 
wcześniej pewne problemy ze swoim bisku-
pem diecezjalnym bądź przełożonym zakonu. 
Ci kapłani odwiedzali nas kleryków w wojsku, 
ale my nie potrafiliśmy się na ich obecność 
otworzyć. Nie umieliśmy się pozbyć obaw, 
skoro nie odpowiadali na nasze pytania. 
Jedna okoliczność była pozytywna z okazji 
ich przyjazdu – wyjście kleryków do kościo-
ła. Tylko tyle, bo spowiedź każdy odbywał
u cywilnego księdza. Funkcjonował General-
ny Dziekanat LWP. Przełożonym był generalny 
dziekan w stopniu pułkownika. Struktura die-
cezjalna wróciła po 1991 roku po porozumie-
niu, w które papież Jan Paweł II, jako syn ofi-
cera wojska, włożył dużo serca. W ten sposób 
wrócono do tradycji przedwojennej.
Ksiądz służył w Ordynariacie Polowym 
nieomal od początku jego przywróce-
nia w 1991 r. Jaki stosunek wykazywała 
kadra zawodowa do tego nowego two-
ru w polskim wojsku?
Najpierw nastąpiło „wyczyszczenie”, całkowi-
cie bez naszego udziału. Powiedziane zostało, 
że przyjdą kapelani wojskowi. Część kadry, czy 
to z racji przekonań przeciwnych Kościołowi 
czy z innych powodów, odeszła. Potem po-
zbyto się oficerów politycznych, szczególnie 
tych, jak przypuszczam, którzy mieli większe 
problemy na sumieniu. Nie wyrzucono ich, 
tylko poradzono im, żeby odeszli. Praca Ordy-
nariatu Polowego od początku ruszyła pełną 
parą. Trzeba pamiętać o tym, że biskup Sławoj 
Leszek Głódź bardzo sprawnie organizował 

nowe struktury, przydzielając kapelanów dla 
poszczególnych jednostek, jak też dobrze wy-
korzystując talenty, które posiadali poszcze-
gólni kapelani. Jednocześnie wyższej kadrze 
dowódczej otwierał drogę na Zachód: orga-
nizował pielgrzymki do Rzymu, do Lourdes
i innych sanktuariów świata jak i wizyty u Ojca 
Świętego. Generałowie całymi rodzinami jeź-
dzili do Rzymu. Biskup dbał o to, by się na Za-
chodzie dobre czuli. Chciał w ten sposób spra-
wić, by otworzyli się na struktury zachodnie. 
Dotychczas bowiem, co jest jasne, mieli do 
czynienia tylko z tym, co oferował wschodni 
sąsiad. Biskup wszędzie „upychał” nasze woj-
sko, wykonując gigantyczną pracę. Równo-
cześnie naszą Ojczyznę nawiedzały delegacje 
z ordynariatów innych krajów. Braliśmy udział 
w konferencjach międzynarodowych i mię-
dzywyznaniowych, powołano specjalną sekcję 
Caritas Ordynariatu Polowego, nie zabrakło 
również rozwoju wewnątrz korpusu kape-
lanów: rekolekcje, uroczystości w okręgach 
wojskowych i tak dalej. Wielu rozpoczęło stu-
dia doktoranckie. Od początku istnienia Or-
dynariatu Polowego ukazuje się dwutygodnik 
„Nasza Służba”. Biskup Sławoj Leszek, trzeba 
mu to oddać, był autentycznie zaangażowany 
w to, co robił jako biskup polowy.
Spotkał ksiądz takich żołnierzy o któ-
rych można powiedzieć, że byli święci?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na 
pewno spotkałem takich, którzy prowadzili 
bardzo ułożone religijne życie. Trzeba wy-
raźnie odróżnić rzeczywistość koszarową od 
prywatnej. Znam żołnierzy, którzy udzielają 
się w swoich parafiach cywilnych i założyli 
własne koło różańcowe. 
Z racji stanu zdrowia nie mógł ksiądz 
brać udziału w misjach w Iraku i Afga-

nistanie. Angażował się ksiądz za to
w pomoc rodzinom żołnierzy, którzy 
wyjechali. Jak wyglądała ta opieka 
duszpasterska?
Kiedy do Iraku wyjechała brygada, której by-
łem kapelanem, rozpocząłem coś, co nazwa-
łem „służbą czuwania”: spotkania, rozmowy, 
modlitwy oraz pielgrzymki. Jako pierwsze wy-
braliśmy sanktuarium w Stoczku Warmińskim, 
w którym Prymas Wyszyński był osadzony po 
aresztowaniu. Spędziliśmy tam cały dzień. Był 
tam przemiły ojciec Bonifacy, który nas opro-
wadzał i z wielką swadą opowiadał o tym, co 
było związane z Prymasem. Ja ze swej strony 
tłumaczyłem ludziom dlaczego Prymasa Ty-
siąclecia tu umieszczono, jakie były powody 
aresztowania, kto go pilnował i na czym to 
pilnowanie polegało. Mówiłem, że Prymas
z tego wszystkiego wyszedł zwycięsko i jest 
to dla nas wezwanie do ufności, że nasi tam
w Iraku powrócą. Prymas ten wysłużył swo-
jemu narodowi wiele łask i chciałem, by nasi 
żołnierze z tych łask skorzystali. I rzeczywiście, 
jak wrócili z Iraku okazało się, że te patrole na 
które wyjeżdżali, a które mogły się skończyć 
śmiercią, tą śmiercią się nie zakończyły. Wy-
słałem nawet list do Konferencji Episkopatu 
Polski zajmującej się sprawą beatyfikacji Pry-
masa, że za jego wstawiennictwem moi żoł-
nierze wrócili cali do domu.

Dziękuję za rozmowę 

Marian Pułtuski, doktor nauk teolo-
gicznych, współpracuje z portalem 
Fronda.pl

dokoñczenie ze str. 4
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Na scenie „WIOSNA” – mimo zimy...
Medalem Milito pro Christo odznaczeni zostali także 
wykładowcy Wojskowej Akademii Techczninej

Podczas gali obecni byli m. in. Maciej Jankowski,
Podsekretarz Stanu w MON, gen. broni pil. Lech Majewski,
Dowódca Generalny, gen. dyw. Anatol Wojtan,
zastępca Szefa Sztabu Generalnego
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Kościół cierniem koronowany

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, w tej jej części, którą zagarnęła 
Rosja, rozpoczęły się prześladowania Ko-
ścioła unickiego. Był to pierwszy etap dale-
kosiężnego programu zniszczenia Kościoła 
katolickiego, który stał na drodze do rusy-
fikacji wcielonych do państwa carów tery-
toriów. Represje przeciw unitom wspierała 
Cerkiew prawosławna, wroga dziełu Unii 
Brzeskiej. W 1794 roku caryca Katarzyna II 
(1762–1796) zlikwidowała Kościół unicki na 
Ukrainie. Kolejny jego grabarz, car Mikołaj I 
(1825–1855), już na początku swego pano-
wania postanowił „zjednoczyć z macierzystą 
prawosławną Cerkwią odstępców unitów”. 
W 1839 roku nastąpiła likwidacja Kościoła 
unickiego na Białorusi i Litwie. Posłużono się 
do tego trzema biskupami apostatami, któ-
rzy na Synodzie w Połocku ogłosili powrót 
do prawosławia. W drugiej połowie XIX w. 
przyszła kolej na kasację ostatniej struktu-
ry Kościoła unickiego – diecezji chełmskiej, 
obejmującej Podlasie i Chełmszczyznę, te-
reny należące do Królestwa Polskiego. Na 
początku lat siedemdziesiątych pod brutal-
nym naciskiem administracyjnym, często
w asyście wojska, zaczęto nawrać unitów 
na prawosławie, m.in. wprowadzać obrzędy 
prawosławne do liturgii unickiej, usuwać ka-
płanów, którzy sprzeciwiali się zarządzeniom 
prowadzącym do zerwania więzów ze Stoli-
cą Apostolską. Unitów masowo zaczęto ska-
zywać na więzienie, zsyłać na Sybir. To wtedy 
na poddanych represjom terenach narodził 
się – niczym w pierwszych wiekach chrześci-

jaństwa – Kościół katakumbowy. W leśnych 
ostępach lub na bagnach wznoszono ołta-
rze, zbierano się na modlitwę, to tam „pod-
ziemni” kapłani, przybysze z Galicji, rzekomi 
kupcy lub rzemieślnicy, odprawiali Mszę św., 
spowiadali, chrzcili, udzielali ślubów… Dał 
o tym literackie świadectwo Władysław Sta-
nisław Reymont, przyszły noblista, w przej-
mującym szkicu „Z Ziemi Chełmskiej”. Uka-
zał niezłomną postawę unitów, prostych 
ludzi rolniczego stanu, którzy mimo prześla-
dowań trwali w wierze katolickiej. Końcowy 
etap tych zmagań stanowił rok 1875, kiedy 
unicka diecezja chełmska została włączona 
do prawosławnej diecezji warszawskiej. Kres 
prześladowaniom przyniósł dopiero edykt 
tolerancyjny cara Mikołaja II w 1905 roku. 
Unici mogli wyjść z podziemia. Ponieważ ich 
struktury kościelne (diecezja, parafie) zosta-
ły zlikwidowane, w sposób masowy zaczęli 
przyjmować katolicki obrządek łaciński.

„To walka za wiarę i za Chrystusa”.

Na tym tle doszło do tragicznych, krwa-
wych wydarzeń w Pratulinie, nadbużańskiej, 
podlaskiej wiosce. Nie było to wydarzenie 
odosobnione. Również w innych unickich 
parafiach: Drelowie, Zabłociu i Polubiczach 
miały miejsce krwawe akcje rosyjskich żoł-
nierzy, którzy „ogniem i mieczem” kładli kres 
funkcjonowaniu unickich wspólnot wiary. 
Detonatorem tragedii stał się rozkaz carskie-
go naczelnika, aby unici przekazali świątynię 
kapłanowi prawosławnemu. Nie zgodzono 
się na to żądanie. Po kilku dniach, 24 stycz-

nia 1874 roku, naczelnik 
przyprowadził do Pratu-
lina sotnię kozaków. Na 
placu przed kościołem 
stanął tłum parafian. Ci, 
którzy tego dnia zdecy-
dowali się pójść pod ko-
ściół – tak mówią relacje 
– ubierali się odświętnie, 
żegnali z domownikami, 
świadomi nie tyle niebez-
pieczeństwa, ale tego, że 
„szło o najświętsze spra-
wy”. Odmówiono wyda-
nia klucza do kościoła. 
Wojsko uderzyło w bęb-
ny. W odpowiedzi roz-

legł się dzwon na trwogę. Jeden z parafian, 
Daniel Karmasz, który, trzymając krzyż, stał 
na czele tłumu, zawołał: „Odrzućcie kołki i 
kamienie. To nie bitwa o kościół. To walka za 
wiarę i za Chrystusa”. Zaintonowano pieśń: 
„Kto się w opiekę odda Panu swemu…”. Padł 
rozkaz otworzenia ognia do bezbronnego 
tłumu. Pierwszym śmiertelnie rażonym był 
25-letni Wincenty Lewoniuk. Zginęło trzyna-
stu unitów, mężczyzn w wieku 19-50 lat, ok. 
180 zostało rannych. Ciała zabitych wrzu-
cono bezładnie do wspólnej mogiły, którą 
zrównano z ziemią. Po ponad stu latach, 18 
maja 1990 r. dokonano ekshumacji: odkryto 
m.in. trzynaście czaszek i dwadzieścia sześć 
kości udowych. 

Obrońcy Kościoła, który Chrystus
zawierzył Piotrowi 

Męczeństwo podlaskich unitów odbiło się 
szerokim echem w świecie katolickim. Pa-
pież Pius IX, ich wielki obrońca, w encyklice 
Omnem sollicitudinem z 13 maja 1874 roku 
pisał, że „dali wspaniałe świadectwo mężne-
go i niezłomnego ducha Bogu, Aniołom i lu-
dziom. Woleli raczej oddać życie niż odstąpić 
od wiary i katolickich obrzędów”. Także pa-
pieże Leon XIII i Pius XII ukazywali Kościołowi 
powszechnemu ich heroiczną postawę. 
W Polsce odrodzonej biskup podlaski Henryk 
Przeździecki zainicjował na szczeblu diecezjal-
nym proces informacyjny, początek drogi ku 
beatyfikacji męczenników z Pratulina. Jej bieg 
przyhamowała śmierć biskupa (1939), czas 
wojny, trudne, powojenne lata. Proces beatyfi-
kacyjny został zakończony za pontyfikatu Jana 
Pawła II. Komisja teologów orzekła, że unici
z Pratulina zginęli z motywów nienawiści wła-
dzy carskiej do wiary katolickiej wyznawanej 
przez uników i ich stałości w obronie jedności 
Kościoła przez nieugięte trwanie przy Ojcu 
Świętym. Beatyfikacja miała miejsce w Rzy-
mie 6 października 1996. Jej data nie była 
przypadkowa. Tego dnia, czterysta lat wcze-
śniej, rozpoczął się Synod Brzeski (6-10 paź-
dziernika 1596), który dał początek Kościoło-
wi unickiemu. W homilii bł. Jan Paweł II mówił 
o nowych błogosławionych jako o wiernych 
„sługach” Pana, którzy „pełni ufności w moc 
Jego łaski, dali świadectwo własnej tradycji 
wschodniej. Nie szczędząc siebie, męczenni-
cy z Pratulina bronili nie tylko świątyni, przed 
którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który 
Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi. Tego 
Kościoła, którego czuli się częścią jako żywe 
kamienie”. Liturgiczne wspomnienie Męczen-
ników Podlaskich ma miejsce w Tygodniu 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ich droga, 
wierność, postawa, ofiara ukazuje cenę, jaką 
przychodzi niekiedy płacić, za podjęcie konkret-
nych działań na rzecz tej jedności, ujawnia 
także krzywdę, jaką niesie ludziom wiary za-
sada: Cuius regio, eius religio – „Czyj kraj, 
tego religia”. 

 Jędrzej Łukawy 

W kalendarzu liturgicznym Kościoła w dniu 23 stycznia wspominamy błogosła-
wionego Wincentego Lewoniuka i dwunastu jego Towarzyszy, męczenników
z Pratulina. Byli wiernymi Kościoła unickiego, wielkiego dzieła I Rzeczypospolitej. 
Kościół ten powstał w rezultacie popartej przez papieża Klemensa VIII Unii Brze-
skiej, zawartej w 1596 roku pomiędzy hierarchami Cerkwii prawosławnej i Kościo-
ła rzymskokatolickiego. Jego wyznawcy (nazywani unitami lub grekokatolikami) 
uznali dogmaty Kościoła katolickiego, prymat Biskupa Rzymu i jego jurysdykcję, 
zachowując tradycję wschodnią w zakresie liturgii, języka nabożeństw, dyscypliny 
kościelnej, także odrębną od łacińskiej  strukturę administracyjną. W ten sposób 
na terytorium Rzeczypospolitej przywrócona została – zerwana w 1054 roku –  jed-
ność wschodniego chrześcijaństwa ze Stolicą Apostolską.

140. rocznica śmierci Męczenników Podlaskich 140. rocznica śmierci Męczenników Podlaskich 

W. E. Radzikowski, „Męczeństwo Unitów Podlaskich”W. E. Radzikowski, „Męczeństwo Unitów Podlaskich”

„Szło o najświętsze sprawy” 
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 9 październi-
ka 1890 r. w Żegocinie. 
Po maturze, uzyskanej 
w Bochni, wstąpił do 
Seminarium Duchowne-

go w Tarnowie. Jako kleryk wzbudził w pewnej 
damie gorące uczucie; był namawiany do mał-
żeństwa. Wiadomość o tym dotarła do władz 
seminaryjnych. Alumn Juszczyk został usunięty 
z seminarium. Relegacja nie okazała się równo-
znaczna z „wilczym biletem”. W 1911 r. został 
przyjęty do Seminarium Duchownego w Prze-
myślu. Ukończył tam studia i 5 lipca 1914 r. 
przyjął święcenia kapłańskie.
Drogę duszpasterską rozpoczął od wikariatu 
w Brzostku koło Jasła. Powołany w 1915 r. do 
służby wojskowej, został przeszkolony w Prze-
myślu, jako kapelan, czyli feldkurat, 1 stycznia 
1916 r. skierowany został do garnizonu w 
Sanoku, skąd w lutym 1917 r. przeszedł do 
oddziałów liniowych, walczących na froncie 
rumuńskim, potem włoskim. Do Przemyśla po-
wrócił (po ranieniu w nogę) w styczniu 1918 
r.: pracował w miejscowym superioracie polo-
wym, a następnie (22 stycznia-3 października 
1918) w garnizonie w Samborze. Za głoszenie 
nieprawomyślnych kazań kapelan został karnie 
przeniesiony do szpitala wojskowego w Jaro-
sławiu; musiał uzgadniać teksty homilii z urzę-
dem cenzury wojskowej. 
Pod koniec października 1918 rozpoczął 
posługę kapelańską w organizowanych w 

Jarosławiu jednostkach Wojska Polskiego. 
Obowiązki łączył z posługą kapelana szpital-
nego. Od 5 grudnia, zweryfikowany w stop-
niu kapelana, otrzymał przydział do Grupy 
Operacyjnej brygady gen. Henryka Minkiewi-
cza walczącej z Ukraińcami. W lecie 1919 r. 
został awansowany na starszego kapelana. 
Służył w 3. Dywizji Piechoty Legionów, z któ-
rą brał udział w bojach nad Zbruczem, pod 
Dźwińskiem i na Łotwie. Podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej, przydzielony do 7. Dywizji 
Piechoty, zapadł na ciężkie zapalenie płuc, 
po wyleczeniu którego w maju 1920 trafił 
do Dowództwa Okręgu Etapowego Wilno, 
następnie objął na krótko funkcję dziekana 
7. Armii, po czym przeszedł do Dowództwa 
Okręgu Etapowego 1. Armii i Szpitala Okrę-
gowego w Kielcach. Z wojen wyniósł m.in. 
Krzyż Walecznych, Medal Za Udział w Woj-
nie 1918-1921, Odznakę Obrońcom Kresów 
Wschodnich, Gwiazdę Przemyśla, Krzyż Li-
tewsko-Białoruski. W 1928 otrzymał Medal 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
Po wojnie pozostał w armii. Posługiwał w 
Kielcach (w 1921 r. zajmował w 7. Dywizji Pie-
choty stanowisko proboszcza), Przemyślu (od 
1921 do 1934 pełnił funkcje proboszcza para-
fii wojskowej, zastępcy dziekana Dowództwa 
Okręgu Korpusu X, kapelana Szpitala Okręgo-
wego nr 10 i kierownika Rejonu Duszpaster-
skiego) oraz Włocławku (administrator parafii 
wojskowej). Kiedy wybuchła II wojna awanso-

Ks. ppłk Franciszek Juszczyk (1890–1950),
feldkurat armii austro-węgierskiej, kapelan Wojska Polskiego

O książce – rozmo-
wie między abp. 
Henrykiem Hoserem, 
biskupem warszaw-
sko-praskim i Micha-
łem Królikowskim, 
podsekretarzem sta-

nu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
zrobiło się już dość głośno, zanim jeszcze 
trafiła ona do rąk czytelników. Nie zabra-
kło opinii, że urzędujący wiceminister 
ważnego resortu nie powinien publiko-
wać w tym czasie wywiadów z hierarchą 
Kościoła katolickiego.
Trudno polemizować z tezą, że rządzeniem 
mogą zajmować się wyłącznie ludzie neutral-
ni światopoglądowo z prostej przyczyny, że 
takich ludzi po prostu nie ma. Jednak zarzu-
ty te sprawiły, że książkę czyta się z większą 
uwagą wobec pytającego, co samej lektu-
rze, jak i osobie wiceministra Królikowskie-
go wychodzi na dobre. Swoją drogą, może 
wydawnictwo powinno ufundować adwer-
sarzom autora pytań specjalną nagrodę lub 
przynajmniej wysłać egzemplarze autorskie 

O tym, ¿e Bóg jest wiêkszy
w podzięce za darmową reklamę wywiadu.
Książka nie dotyczy bezpośrednio życia i dzia-
łalności abp. Hosera. Nie stanowi podró-
ży przez jego życie. Biografia ordynariusza 
warszawsko-praskiego stanowi tło rozmowy
o Bogu, współczesności, rodzinie, kulturze
i medycynie. Poruszane są problemy seksual-
ności człowieka i nauczania Kościoła w tym te-
macie. Książka pozwala na zrozumienie stano-
wiska abp. Hosera w tej kwestii. Trzeba dodać, 
że nie można znaleźć tu kontrowersji, bo jego 
myśl jest tożsama z doktryną i nauczaniem 
Kościoła. Omówione są problemy związane 
z wychowaniem, dojrzewaniem człowieka
i wprowadzaniem w jego życie wiary. Cenną 
obserwacją jest dostrzeżenie problemu jedy-
nactwa i umiejętne pokierowanie wychowa-
niem dziecka tak, aby w przyszłości potrafiło 
wchodzić we właściwe relacje z drugim czło-
wiekiem.
Kwestie pedofilii w diecezji warszawsko-pra-
skiej, czy głośny konflikt z ks. Lemańskim nie 
zostają w tej książce opisane, ma ona raczej 
walor refleksyjnego dialogu o sprawach naj-
ważniejszych, ostatecznych, a nie omawiania 

i ewentualnego usprawiedliwiania się przed 
czytelnikiem z podjętych decyzji. Brak pole-
miki na tematy bieżące sprawi, że tekst ten 
będzie aktualny po latach, choć nie przypisy-
wałbym tej książce miana przełomowej.
Sporo miejsca abp. Hoser poświęca swojej 
pracy misyjnej i podkreślaniu znaczenia, jakim 
w jego sercu zajęła Afryka. Pytania dotyczące 
tej sfery działalności duszpasterskiej biskupa 
są niezwykle barwne i interesujące.
Z kart książki wyłania się też charakterystyka 
osoby abp. Hosera: człowieka konsekwent-
nego i przekonanego o swojej racji. Głęboko 
zaangażowanego w działalność misyjną sta-
nowiącą znaczną część jego biografii. Urodzo-
nego w czasie wojny, co odcisnęło się na jego 
biografii. 
Książka ukazała się ona nakładem pallotyń-
skiego wydawnictwa „Apostolicum”.

Bóg jest większy rozmawiają abp Henryk Fran-
ciszek Hoser SAC i Michał Królikowski, Wy-
dawnictwo Apostolicum, Ząbki 2013, ss. 200.

Krzysztof Stępkowski

wał na dziekana DOK. W pierwszych dniach 
września otrzymał przydział do 67. Pułku Pie-
choty, wchodzącego w skład 4. Dywizji Pie-
choty Armii „Pomorze”, w dalszej fazie walk 
był szefem duszpasterstwa 44. Rezerwowej 
Dywizji Piechoty.
Okres okupacji spędził w Warszawie. Powoła-
ny w skład Kurii Polowej Armii Krajowej (pod 
pseudonimem „Świrad”), wszedł do trójki 
uprawnionych do zastąpienia w razie ko-
nieczności wikariusza biskupa polowego na 
kraj, ks. dr. Tadeusza Jachimowskiego. Na co 
dzień był kapelanem Szpitala Ujazdowskiego. 
Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Gdy
4 sierpnia Niemcy zarządzili ewakuację Szpi-
tala Ujazdowskiego, utworzył w budynku 
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi na Sa-
dybie szpital polowy. Po upadku powstania 
wyszedł z Warszawy wraz ludnością cywilną, 
pełnił posługę kapelana krakowskiego szpita-
la przy ul. Kopernika w Krakowa. Następnie 
pracował jako proboszcz w Kłodzku, tam też 
zmarł 7 albo 8 listopada 1950 r. Spoczął w 
rodzinnej Żegocinie. Zasłynął nie tylko jako 
wybitny kapelan wojskowy, także jako utalen-
towany kaznodzieja. Zajmował się również 
twórczością literacka; opublikował powieść 
„Orlim szlakiem” i sztukę sceniczną „Królowi 
wieków” (1935); jest także autorem „Godzi-
nek do Matki Boskiej Bolesnej” i „Jasełek”.

Waldemar Bałda
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Jak to możliwe, by misja niezwykłej Włosz-
ki, Marii Teresy Carloni, która przekazywała 
papieżom tak cenne informacje zza żelaznej 
kurtyny, nie została storpedowana przez 
„przebiegłych” i „silnych” tego świata? Od-
powiedź jest tylko jedna: Dla Boga nie ma nic 
niemożliwego…
W trzydziestą rocznicę śmierci Apostołki Ko-
ścioła prześladowanego, we wrześniu 2013 r.
w Bastionie św. Rocha otwarta została wy-
stawa „Świadkowie prześladowanego Ko-
ścioła. Posłannictwo Marii Teresy Carloni”. 
Akt uroczystego przekazania Jasnej Górze ar-
chiwum Marii Teresy Carloni nastąpił 26 sier-
pnia 2007 r. 
– Nie dziwi nas obecność tych skarbów na 
Jasnej Górze pośród innych skarbów wiary
i kultury – napisał przeor Jasnej Góry, o. Roman 
Majewski. – Owa niezwykła siła przyciągania, 
która daje dowód swojej mocy w tym… przy-
kładzie hojnego i bezcennego daru, bierze się 
z mocy naszej Opiekunki – Jasnogórskiej Matki 
Bożej, która pomogła nam przetrwać z god-
nością i niezachwianą wiarą najcięższe lata 
komunistycznego terroru.

Osierocona…
Jako nastolatka przeżyła kryzys wiary, a właści-
wie próbę wiary. Kochała Jezusa Eucharystycz-
nego, ale… natrafiła na spowiedników, którzy 
nie rozumieli jej stanu ducha. Jako siedemna-
stolatka uciekła od konfesjonału… Nastał czas 
„niby życia”, poczucie sieroctwa duchowego. 
W czasie II wojny jako pielęgniarka modliła się 
i umartwiała w intencji umierających, choć 
sama cierpiała z powodu duchowego opusz-
czenia: – Cóż mogłam zrobić ja, biedna lato-
rośl odcięta od winnego krzewu?…
Pognębił ją jeszcze kapelan, który nie pozosta-
wił jej złudzeń… nie pokazując oblicza Jezusa 
Miłosiernego. Usłyszała od niego, że skoro nie 
chodzi na Mszę św. ani nie przystępuje do Ko-
munii św., żyjąc w stanie grzechu ciężkiego, to 
wszystko, co robi, nie ma żadnej wartości.

Przewodnik
To właśnie wtedy, gdy ciemności duchowe gęst-
nieją, a zły duch próbuje nam odebrać resztki 
nadziei, Pan Jezus jest najbliżej. Maria Teresa 

doświadczyła właśnie wtedy wielkości Jego ła-
ski. – Przygnieciona tym wszystkim, wyczerpa-
na, owładnięta lękiem, że umrę, nie zrobiwszy 
nic, co miałoby jakąkolwiek wartość, rozpacz-
liwym aktem woli zdobyłam się na jeszcze jed-
ną próbę spowiedzi, przysięgając, że to będzie 
ostatni raz – wyznaje. – Przygotowywałam się 
cały tydzień, intensywną modlitwą i surowymi 
umartwieniami… To dziwne, ale prawdziwe: 
od razu zrozumiałam, że ów rozpaczliwy akt 
woli był łaską. Mój proboszcz wcale mnie nie 
odepchnął, jak się spodziewałam, wcale się nie 
zdziwił, wcale mnie nie potępił…
Tym kapłanem według Serca Jezusowego był 
w życiu Marii Teresy Carloni ks. Cristoforo 
Campana. To on rozeznał prawdziwie du-
chowy stan swojej penitentki, stając się jej 
duchowym przewodnikiem i powiernikiem.
Carloni była urodziwą młodą dziewczyną, 
jednak powołanie małżeńskie nie stało się 
jej udziałem. Jej miłość z czasów II wojny, 
lekarz, został śmiertelnie postrzelony przez 
milicyjny patrol… 
Pan Bóg przygotowywał ją do wypełnienia mi-
sji wyjątkowej – pomocy Kościołowi zmuszo-
nemu do milczenia i życia katakumbowego.

„Mistyczny telefon zaufania”
Walka z Kościołem katolickim wszędzie i za-
wsze przebiegała według tych samych me-
tod. Najpierw przemoc propagandowa czyli 
operacja na świadomości społecznej oparta 
na kłamstwach i manipulacji. Tak komuniści 
i ich pogrobowcy przygotowywali podglebie, 
społeczny klimat dla oswojenia z przemocą 
fizyczną – terrorem fizycznym i psychicznym 
wobec najwierniejszych wyznawców. Propa-
gandowe rozbrajanie autorytetu hierarchów, 
przedstawianych jako „chciwych zdzierców 
prostego ludu czy szpiegów Watykanu” mia-
ło podważyć zaufanie wiernych do pasterzy 
Kościoła. Sam Kościół w propagandzie komu-
nistycznej przedstawiany był jako siedlisko 
średniowiecznego zabobonu dla niewykształ-
conej ciemnoty i przeciwstawiany „oświeco-
nej i postępowej” ludzkości.
Szczególne zabiegi komunistycznych prze-
śladowców skierowane były na osłabienie 
więzi ze Stolicą Apostolską.

Te represje, ten pokaz siły wobec Kościoła…
już po cichu owocował w Bożym planie bez-
silnej (?) miłości. W Komańczy, z zawierze-
nia Maryi, rodziły się wielkie duchowe dzieła 
Prymasa Wyszyńskiego.
A we Włoszech Maria Teresa Carloni, obda-
rzona darami nadprzyrodzonymi, spieszyła na 
pomoc udręczonym hierarchom Mindszen-
ty’emu (Węgry), Stepinacowi (Chorwacja), Be-
ranowi (Czechy), Slipyjowi, grekokatolickiemu 
arcybiskupowi Lwowa.
Żarliwa modlitwa, zjednoczenie z męką Chry-
stusa (trzy godziny w piątek, dzień Męki 
Pańskiej) przyjmowanie cierpień za prześla-
dowanych hierarchów zaowocowały nad-
przyrodzonymi darami. Obdarzona darem bi-
lokacji pokonywała wszelkie granice, kordony 
i zasieki… W porozumieniu ze swoim ducho-
wym przewodnikiem, jej mistyczna wiedza,
w atmosferze wielkiej dyskrecji, przekazywana 
była bezpośrednio wielkim papieżom. Jeden
z nich, Jan XXIII, będzie wyniesiony na ołtarze 
wraz z Janem Pawłem II. I to właśnie „papież 
uśmiechu” 20 marca 1962 r. udzielił Carloni 
zgody na posiadanie w mieszkaniu prywatnej 
kaplicy. Prymas Polski pośredniczył w tej proś-
bie i ofiarował mistyczce piękną kopię obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej do jej kaplicy Matki 
Kościoła Milczenia.

Turystka?...
Cierpliwe znoszenie cierpień moralnych i fi-
zycznych, upokorzeń, pomówień, złożenie ślu-
bu czystości i ubóstwa, posłuszeństwo Kościo-
łowi czyniło misję Carloni coraz owocniejszą. 
Jej słabość Pan Bóg wspomagał swoją mocą, 
wyposażając ją w dary nadprzyrodzone. To 
dzięki bilokacji mogła rozpoznać cierpie-
nia i potrzeby Kościoła prześladowanego na 
Wschodzie. W ten sposób w 1958 r. przyszło 
m.in. polecenie wyjazdu do Związku Radziec-
kiego… w charakterze turystki, która zwiedzi-
ła, a jakże, mauzoleum Lenina. W ZSRR czekali 
na nią duchowni i ludzie działający w katakum-
bowych grupach religijnych. Na nocnej zmia-
nie pracownicy hotelu, katolicy wtajemniczeni 
w jej misję, wyprowadzali ją na spotkania z 
duchownymi i grupami świeckich katolików. 
Poznała wielki heroizm ludzi, którzy w wa-
runkach totalitarnego zniewolenia pozostali 
wierni Bogu. W ten sposób pozyskana wiedza 
została przekazana papieżowi. A wierni, pod-
trzymani na duchu, zostali umocnieni w wie-
rze, że Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, jest 
z nimi w ich cierpieniach i prześladowaniach.
Ta „turystyczna” wyprawa zapoczątkowała 
serię podróży do państw komunistycznych.
W 1963 r. Teresa Carlowi, odwiedziła przez bi-
lokację umierającego papieża Jana XXIII, który 
powiedział jej na pożegnanie: „Ofiarowałem 
swoje życie za sobór i Kościół Milczenia. Teraz 
umieram, ale ty musisz żyć dalej. Na mojej 
śmierci zbuduj sens i cel swojego życia”.
Polskę, na zaproszenie Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego, odwiedza dwukrotnie w 1963
i 1965 r. Dzięki Prymasowi gruntownie pozna-
je duchową drogę Polaków i sytuację Kościoła 
w PRL. Zwiedza Warszawę, Laski, Częstocho-
wę, Kraków, Gniezno i szlak piastowski.

Nie tylko Trzej Mędrcy wykazali się „Bożym sprytem” (papież 
Franciszek), by ograć Heroda, który prześladował Dziecię. Krwa-
wi Herodowie XX wieku, sowieccy komuniści i ich funkcjonariu-
sze w państwach podległych Moskwie, też zaczęli swoje rządy 
od prześladowania Kościoła i jego wiernych pasterzy. Mordowa-
li, więzili, oczerniali, skazywali, szantażowali, zastraszali. Mieli 
za sobą pajęczą sieć policji politycznych i kłamliwe media. Ro-
bili wszystko, by zacierać ślady swojej nikczemności. Aby wolny 
świat się nie dowiedział prawdy o Kościele Milczenia… Pan wybrał 
jednak kobietę mężną, po ludzku słabą i schorowaną, by pamięć

o prześladowanym Kościele przetrwała. A prawda o kardynałach-męczennikach ko-
munizmu, dotarła do papieży – Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI. Dziś archiwum Marii 
Teresy Carloni znajduje się w miejscu najlepszym z możliwych – sanktuarium narodu 
polskiego. Na Jasnej Górze – twierdzy Maryi, tak znienawidzonej przez funkcjonariu-
szy i ideologów komunizmu i ich mentalnych spadkobierców.

Kobieta o „Bożym sprycie”Kobieta o „Bożym sprycie”

Maria Teresa Carloni (1919-1983): włoska mistyczka, apostołka Kościoła prześladowanego przez komunistówMaria Teresa Carloni (1919-1983): włoska mistyczka, apostołka Kościoła prześladowanego przez komunistów

w Europie Środkowo-Wschodniej, kobieta mężna w służbie czterech papieżyw Europie Środkowo-Wschodniej, kobieta mężna w służbie czterech papieży
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Katedra wypełniła się honorowymi krwiodaw-
cami, którzy na spotkanie opłatkowe przybyli 
wraz z rodzinami z całej Polski. O sprawowa-
nie Eucharystii i wygłoszenie słowa poprosił 
biskupa polowego ks. płk Zenon Surma, Kra-
jowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi 
i kapelan ordynariatu polowego.
– Stoimy w miejscu szczególnym, w katedrze 
polowej Wojska Polskiego. To właśnie tu już 
od bardzo długiego czasu oddajemy hołd tym, 
którzy w imię miłości braci i sióstr, w imię wol-
ności i miłości do Ojczyzny „przelewali” krew. 
Dzisiaj katedra wypełniona jest tymi, którzy 
krew „oddają”. Jest to również przejaw he-
roizmu i bohaterskiej postawy. Kierują nimi te 
same motywacje. Honorowi dawcy krwi czynią 
to w imię miłości do brata i siostry, wspólnoty 
i Ojczyzny – mówił we wstępie do Mszy św. 
bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy zachęcał, 
by honorowi krwiodawcy czuli się w katedrze 
polowej jak w domu, bo, jak się wyraził, „świą-
tynia jest domem tych, którzy znają cenę krwi i 
którzy mają szeroki gest serca, by krew «prze-
lewać», gdy zajdzie potrzeba i by krew «odda-
wać», a taka potrzeba jest cały czas”.
W katedrze stanęły poczty sztandarowe 
związków i organizacji zrzeszających honoro-
wych krwiodawców. Obecni byli przedstawi-
ciele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele pre-
zydium Krajowej Rady Honorowego Krwio-
dawstwa.
– Dzięki Waszym wrażliwym sercom, dzięki 
krwi, którą oddajecie w imię miłości bliźnie-
go, wielu może pisać niezwykle piękne histo-

rie o uratowaniu zdrowia a nawet 
życia – mówił podczas Mszy św. 
biskup Guzdek. Ordynariusz pod-
kreślił, że modli się o to, by bezin-
teresowna pomoc krwiodawców 
nadal się rozwijała i nie brakowa-
ło kolejnych osób wstępujących
w szeregi honorowych krwiodawców. Ordyna-
riusz wojskowy podkreślił, że dzięki bezintere-
sownej ofierze okazanej przez oddanie tego 
najcenniejszego daru, jakim jest krew, wielu 
ludzi może „dalej cieszyć się swoimi bliskimi, 
podziwiać świat i wypełniać swoje zawodowe 
obowiązki”.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że spotka-
nie w katedrze polowej krwiodawców z całej 
Polski jest okazją do wdzięczności Bogu za 
miniony rok i wszelkie dobro tego mijające-
go czasu. – Nade wszystko dziękujemy Bogu 
za Was, którzy kontynuujecie tę szlachetną 
misję dzielenia się tym, co najcenniejsze – 
własną krwią – powiedział.
Zauważył, że jest to także okazją do modli-
twy w intencji tych honorowych dawców 
krwi, którzy odeszli na drugą stronę życia,
a także w intencji dalszego rozwoju idei ho-
norowego krwiodawstwa. – Pragniemy też 
prosić Boga, aby natchnął serca wielu i przy-
prowadził ich do rodziny Honorowych Daw-
ców Krwi, wszak starsi odchodzą, a potrzeby 
są coraz większe – powiedział.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali: 
ks. płk Zenon Surma, kapelan Honorowych 
Dawców Krwi, ks. Jan Dohnalik, kanclerz ku-
rii polowej, ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, se-

kretarz biskupa polowego oraz ks. Tadeusz 
Jabłoński, kapelan Honorowych Dawców 
Krwi z Nasielska.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł Jadwiga 
Zakrzewska, przewodnicząca Sejmowej Komi-
sji ds. Obrony, Jolanta Antoniewicz-Papis, dy-
rektor Narodowego Centrum Krwi w Warsza-
wie, Jerzy Czubak, honorowy prezes PCK na 
Mazowszu, Dariusz Piotrowski, dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Warszawy, a także Józef Waniek, 
dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Radomia.
Za opiekę duszpasterską nad krwiodawcami 
podziękował biskupowi polowemu Jerzy Czu-
bak, honorowy prezes mazowieckiego PCK. 
Pamiątkowe plateu z wizerunkiem Jana Pawła 
II przekazali bp. Guzdkowi członkowie klubu 
HDK z Radomia. Odczytany został także list 
wiceminister ON Barbary Oczkowicz, życzenia 
złożył także europoseł Paweł Kowal. Na koniec 
biskup Guzdek pobłogosławił opłatek, którym 
podzielili się uczestnicy spotkania.
Przed katedrą polową stanął ambulans do 
pobierania krwi z warszawskiego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym 
wielu z przybyłych oddało krew.

kes

XVII Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi odbyło się 
12 stycznia w katedrze polowej WP w Warszawie. Opłatek poprzedziła 
Msza św. sprawowana przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka. W ho-
milii bp Guzdek dziękował krwiodawcom za ich ofiarność i działalność na 
rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia. W Eucharystii uczestniczyło kil-
kuset honorowych krwiodawców z całego kraju. Krwiodawcy mieli okazję 
wysłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
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– Aby dobrze poznać Polaków, nie można 
zatrzymywać się na chwili obecnej, lecz trze-
ba obiektywnie przyjrzeć się kalwarii, jaką 
przeszli – pisała z wielką przenikliwością, bę-
dącą rzeczywistym przeżyciem historii Polski
w planie duchowym.
Jakże trafnie ta niezwykła Włoszka rozpozna-
ła tajniki polskiej duszy: – Naród polski doznał 
ogromnych krzywd, był poniżany i gnębiony 
(…). Naród polski wyrósł i został ukształto-
wany poprzez swe doświadczenia, ale jego 
siła tkwi także w tym, co stanowi jego cechę 
charakterystyczną, co odróżnia go od innych 
narodów, co go uformowało i co nim kieruje. 
Jest to jego dobroć i wiara (…). Taki jest Po-
lak: mając świadomość, że jest katolikiem, nie 
zapomina, że jest jednocześnie obywatelem
i osobą zasługującą na wolność i szacunek.
Przyłożyła też swoje czułe ucho do miejsca, 
gdzie bije serce Polski, w jej duchowej stolicy 
– na Jasnej Górze: – Obserwując ludzi wpa-
trzonych w oblicze Czarnej Madonny, na-
prawdę zrozumiałam, że na tej ziemi trzeba 
więcej heroizmu, żeby żyć, niż żeby umrzeć! 
Kto nie był w Polsce, nie może tego zrozu-

mieć… Będąc w Częstochowie w okresie 
największego napływu pielgrzymów albo
w święta maryjne, doznaje się czegoś nad-
zwyczajnego. Doświadcza się, co to znaczy 
»żyć« W pełnym tego słowa znaczeniu; moż-
na by rzec: po prostu się »żyje«.
W dniu śmierci Prymasa Wyszyńskiego 28 
maja 1981 r zanotowała w swoim dziennicz-
ku: Ukochany Ojcze…ale dlaczego „Ojcze”? 
Podczas ostatniej rozmowy powiedziałeś mi, 
że mam Cię nazywać bratem. A więc bracie 
mój, dlaczego mnie opuściłeś?... W Rzymie 
nie zobaczymy się więcej. Nie zobaczymy się 
również więcej w Warszawie, ale w Bogu 
tak: zawsze, ile razy tego zapragniemy. 

Polska relikwia
– pastorał Pacellego (Piusa XII)

13 maja 1917 roku Eugeniusz Pacelli, przy-
szły papież Pius XII, dziś Sługa Boży, otrzymał 
pełnię Kapłaństwa Chrystusowego. Został 
wyświęcony na biskupa. Jak każdy biskup, 
otrzymał wówczas pastorał.
Ta data ma szczególną wymowę. W tym sa-
mym dniu troje pastuszków w portugalskiej 

wiosce usłyszało pierwsze z Orędzi Fatim-
skich. Przesłań Matki Bożej, która przestrze-
gała świat przed niebezpieczeństwem. 1917 
– to także rok, gdy „błędy Rosji” (rewolucja 
bolszewicka walcząca z Bogiem) zaczynają 
infekować świat…
Ten pastorał ofiarowany Marii Carloni przez 
papieża Piusa XII – wśród wielu innych cen-
nych pamiątek – trafił do Polski.
W 1962 r. Carloni postanowiła ofiarować go 
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Pośredniczył 
kard. Franz König z Wiednia. Prymas Wyszyń-
ski miał następnie przekazać pastorał „Bisku-
powi, który graniczył z Rosją”.
Tak trafił jako cenna relikwia do Drohiczyna.
„Jest dobrze strzeżony jako jedna z najbar-
dziej wzruszających relikwii z czasów prze-
śladowań ze strony systemu totalitarnego. 
Braterska miłość zwycięża żelazną kurtynę”- 
napisał bp Antoni Dydycz w liście (2003 r.) 
do ks. Alberta Di Chio, jednego z kustoszy 
archiwum Marii Teresy Carloni.
Historia pisana przez Opatrzność Bożą ma 
jeszcze wiele pięknych kart do odkrycia…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Walentynki: 14 lutego papież spotka się 
z narzeczonymi
W walentynki papież Franciszek złoży życzenia narzeczonym.
14 lutego w auli Pawła VI odbędzie się bowiem spotkanie osób 
przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, zorganizowane 
przez Papieską Radę ds. Rodziny. 
Nie po raz pierwszy papież zwróci się do narzeczonych. Benedykt 
XVI spotkał się z nimi we wrześniu 2011 r. w Ankonie podczas 
Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

                         pb (KAI/rainews.it) / Watykan

Setne urodziny gen. bryg. Stefana 
„Starby” Bałuka
Setną rocznicę urodzin obchodził 
15 stycznia 2014 r. Stefan „Star-
ba” Bałuk, cichociemny, żołnierz 
AK, powstaniec warszawski, fo-
tograf, kanclerz Kapituły Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
ogłosiło akcję składania życzeń: 
„Dziękuję za wolność! Genera-
łowi z okazji jego 100 rocznicy 
urodzin”. Na fanpage’u muzeum 
(www.facebook.com/1944pl) 
została uruchomiona aplikacja, 
dzięki której każdy użytkownik 
mógł dodać swoje podziękowania dla Stefana Bałuka. Na ulicach 
stolicy pojawili się również wolontariusze, którzy rozprowadzali 
karty z podziękowaniami. Do akcji dołączyli idole młodego poko-
lenia – artyści i sportowcy, m.in.: windsurferka Zofia Noceti-Kle-
packa, raper Włodi, hip-hopowiec Koras i plastyk Przemek „Trust” 
Truściński. W dniu urodzin na warszawskim wieżowcu, w którym 
mieści się hotel Marriott, wyświetlany był także napis: „200 lat 
Generale”.
Stefanowi Bałuce życzenia złożyli, m.in. Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, Stephen Mull, ambasador USA w Polsce, Jednostka 
Wojskowa GROM, żołnierze brytyjskiej armii i dziennikarze. 

MPW/kak

Baranki na audiencji u papieża
W Domu Świętej Marty w Watykanie
21 stycznia w liturgiczne wspomnienie 
św. Agnieszki przedstawiono papieżowi 
Franciszkowi baranki pobłogosławione 
rano w rzymskiej bazylice św. Agnieszki 
przy Via Nomentana. Z ich wełny zosta-
ną wykonane paliusze dla nowych arcy-
biskupów metropolitów. 
Paliusz jest elementem stroju liturgicz-
nego. Nosi go papież oraz arcybiskupi 
metropolici, którzy podkreślają w ten 
sposób łączność z Biskupem Rzymu. 

Jest to długi pas z białej wełny z wszytymi w niego sześcioma 
krzyżami i dwoma końcami opadającymi na plecy i piersi. Paliusz 
symbolizuje ewangeliczną owcę, którą w swoich ramionach nosi 
Chrystus – Dobry Pasterz. Obrzęd nałożenia paliusza mianowa-
nym w ciągu minionego roku metropolitom będzie miał miej-
sce podczas Mszy w dniu 29 czerwca, w uroczystość świętych
Piotra i Pawła.                                                                  KAI/kak

Szlagier dla Warszawy
„Szlagier dla Warszawy. Otwarte Studio 
Piosenki Warszawskiej” to wspólny pro-
jekt Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz Marcina „Duże Pe” Matuszewskiego, 
dziennikarza i rapera związanego m.in.
z grupą Masala Soundsystem i Senk Że.
Organizatorzy poszukują nowego „szlagie-
ru” opowiadającego o stolicy i jej mieszkań-
cach. Podkreślają, że celem konkursu jest 
wyszukanie nieznanych szerszej publicz-
ności piosenek o Warszawie, wybranie naj-
lepszych z nich, nadanie im profesjonalnego brzmienia w studiu 
i wybranie nowego przeboju o Warszawie. Udział w konkursie 
mogą wziąć osoby indywidualne i zespoły, zarówno amatorskie, 
jak i profesjonalne, twórcy różnych gatunków muzycznych.
Trwającą maksymalnie pięć minut piosenkę w formie audio, 
zapisu nutowego i tekstu lub linka do utworu można składać 
osobiście w siedzibie Muzeum, pocztą: Muzeum Powstania War-
szawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, na nazwisko: 
Maria Wasilewska lub pocztą elektroniczną pod adresem szla-
gier@1944.pl. Do utworu należy dołączyć formularz zgłosze-
niowy i krótki opis zawierający motywację powstania utworu
i udziału w konkursie oraz biografię i zdjęcie uczestnika. Utwory 
można zgłaszać do 28 lutego.
Spośród nadesłanych piosenek trzyosobowe jury wybierze najcie-
kawsze propozycje pod względem artystycznym, merytorycznym 
i historycznym. Wyniki pierwszego etapu mają być ogłoszone do 
30 kwietnia. Następnie, w profesjonalnym studiu, nagrania zo-
staną poddane obróbce, by spełniały jakościowe wymogi stawia-
ne przez współczesne media. Na etapie końcowym odbędzie się 
głosowanie publiczności na najlepszy przebój o Warszawie.
Szczegóły oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie
www.1944.pl/szlagierdlawarszawy                                         PAP

Małżeństwo i 9-letnie dziecko w drodze 
na ołtarze
Archidiecezja Rio de Janeiro rozpoczęła proces beatyfikacyjny pary 
małżeńskiej. Od roku zaś trwa tam proces beatyfikacyjny dziewię-
cioletniej dziewczynki.
Zélia (1857-1919) i Jerônimo (1851-1909) de Castro Abreu 
Magalhães pochodzili z okolic Rio de Janeiro. Pobrali się w 1876 r.
Mieli trzynaścioro dzieci, z których czworo zmarło, a pozostałe 
(trzech synów i sześć córek) wybrały życie zakonne. Po śmierci 
męża również Zélia wstąpiła do Zgromadzenia Sług Najświętszego 
Serca. Oficjalne rozpoczęcie ich procesu na szczeblu diecezjalnym 
odbyło się 18 stycznia w kościele Nossa Senhora de Copacabana.
Od 18 stycznia 2013 r. trwa proces beatyfikacyjny Odetty Vidal 
de Oliveira, zwanej Odetinha (1930-1939). Znana była z poboż-
ności i pomocy ubogim. W ciągu 49 dni cierpienia przed śmier-
cią, swe dolegliwości ofiarowywała za misje i ubogie dzieci.
W dnu śmierci wyznała: „Mój Jezu, moja miłości, moje życie, moje 
wszystko”. Ma ona szansę stać się pierwszą świętą pochodzącą
z Rio de Janeiro.
Za pontyfikatu Jana Pawła II została wyniesiona na ołtarze wło-
ska para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi, zaś 
Benedykt XVI ogłosił błogosławionymi Zelię i Ludwika Martin – 
rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Najmłodszymi zaś osobami wyniesionymi na ołtarze są wizjone-
rzy z Fatimy: 10-letnia Hiacynta Marto i 11-etni Franciszek Marto.
W 2008 r. ogłoszono heroiczność cnót 7-letniej Włoszki Antonietty 
Meo – do beatyfikacji potrzeba jeszcze cudu za jej wstawiennic-
twem.                      pb (KAI/folha.uol.com.br) / Rio de Janeiro
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Sarajewo
W dniach 4-10 stycznia 2014 r. na zaproszenie ppłk. Jarosława Jalowskiego, dowód-
cy Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR/MTT na terenie Bośni i Hercegowiny z 
wizytą duszpasterską przebywał ks. por. Artur Majorek, kapelan PKW KFOR.
Pierwszego dnia pobytu w kaplicy w Camp Butmir żołnierze uczestniczyli we Mszy 
św. koncelebrowanej przez ks. Majorka i kapelana węgierskiego. Również w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego w katedrze w Sarajewie sprawowana była Msza św. z 
udziałem przedstawicieli Ambasady RP, Polonii zamieszkującej Bośnię i Hercegowi-
nę, przedstawicieli organizacji międzynarodowych (UE, OBWE), przedstawicieli misji 
świeckiej w Sarajewie oraz żołnierzy VI zmiany PKW EUFOR/MTT. Po zakończeniu 
Eucharystii dowódcę PKW EUFOR/MTT oraz ks. Artura Majorka przyjął kard. Vinko 
Puljić, metropolita sarajewski. Podczas rozmowy poruszone zostały problemy kościo-
ła w Bośni i Hercegowinie, misji świeckich oraz zaakcentowany został udział polskich 
żołnierzy w misji EUFOR.
Ks. Majorek udał się także z wizytą duszpasterską do żołnierzy stacjonujących poza 
Camp Butmir – w Banja Luce i Doboju. Była to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji
i umocnienia więzi duchowych z bliskimi pozostającymi w kraju.                         J.G.

Warszawa
Biskup polowy Józef Guzdek 16 stycznia 2014 r. przewodniczył Mszy św. pogrzebo-
wej w intencji śp. Stanisława Dąbrowskiego, I Prezesa Sądu Najwyższego (od 2010 
r.). W homilii bp Guzdek podkreślał, że „zmarły pozostawał wierny Bogu, Kościołowi, 
ewangelicznym wartościom i chrześcijańskiej tradycji”. 
Stanisław Dąbrowski zmarł w czwartek w wieku 66 lat, po kilkumiesięcznej cho-
robie. Do katedry polowej poza rodziną, przybyło liczne grono przyjaciół, współ-
pracowników, prawników, przedstawicieli parlamentu, organizacji społecznych oraz 
mieszkańcy Warszawy. Stanisław Dąbrowski pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.                                           kes

Białystok-Dojlidy
Uroczystości pogrzebowe mjr. rez. Bernarda Wasilewskiego, jednego z ostatnich żoł-
nierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich, uczestnika wojny obronnej 1939 r., rozpoczęły 
się Mszą św. pogrzebową koncelebrowaną 18 stycznia 2014 r. w kościele  pw. Chry-
stusa Króla w dzielnicy Dojlidy. Eucharystii przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko, 
biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. 
– Żegnamy prawego i uczciwego syna polskiej ziemi. Odchodzi nie tylko żywa histo-
ria 10. Pułku, ale i naszego miasta – mówił w homilii ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, 
kapelan Garnizonu Białystok. 
Po Mszy św. w honorowej asyście oficerów 18. Pułku Rozpoznawczego i ułanów-
rekonstruktorów, na armatniej lawecie poprzedzanej orszakiem kilkuset munduro-
wych śp. mjr rez. Bernard Wasilewski wyruszył w swą ostatnią drogę. Za lawetą szedł 
prowadzony przez ułana koń z siodłem okrytym kirem. Kondukt zamykał pododdział 
kawalerzystów na koniach. Trumna z ciałem śp. mjr. Wasilewskiego spoczęła w ro-
dzinnym grobowcu na cmentarzu w Dojlidach.                                                   Z.R.

Sulechów
16 stycznia 2014 r. w Sulechowie odbyła się 
uroczystość poświęcona 95. rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego. Na zaproszenie 
Zarządu Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 w Sulechowie przy-
byli przedstawiciele miejscowych władz, a także 
żołnierze 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z dowód-
cą płk Zenonem Wiśniewskim i kapelanem ks. 
ppor. Markiem Rycio.
Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą powsta-
nie wielkopolskie. Następnie zaproszeni goście 
oraz uczestnicy uroczystości przeszli do Biblio-
teki Publicznej, aby obejrzeć wystawę pamiątek 
powstańczych. Następnie wzięli udział w części 
artystycznej. Finałem obchodów było spotkanie 
rodzin powstańczych.                               M. R.

Wrocław
W parafii wojskowej pw. św. Elżbiety Węgier-
skiej we Wrocławiu 11 stycznia 2014 r. odbył 
się koncert kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej
i Zbigniewa Wodeckiego przy akompaniamen-
cie Włodzimierza Korcza. Projekt: „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć!” ma ponad dwudziestoletnią 
tradycję. Początkowo był to program telewizyj-
ny, w którym kolędy śpiewali Alicja Majewska, 
Łucja Prus i Jerzy Połomski. Następnie wraz
z Alicją Majewską kolędowali Halina Frąckowiak 
i Andrzej Zaucha. W 1990 r. powstała wersja es-
tradowa programu z kolędami tradycyjnymi.

OKIS

Warszawa
Mszą św. koncelebrowaną 19 stycznia 2013 r. 
przez biskupa polowego Józefa Guzdka w asy-
ście kanoników kapituły katedralnej uczczono 
23 rocznicę przywrócenia ordynariatu polowe-
go, reaktywowanego 21 stycznia 1991 roku 
przez Jana Pawła II. Na początku Eucharystii bp 
Guzdek podkreślił, że czas jubileuszu to okazja 
do wyrażenia wdzięczności za dobro, jakie wy-
darzyło się w ostatnich latach dzięki istnieniu 
duszpasterstwa wojskowego. Obchody uświet-
nił koncert organowy w wykonaniu prof. An-
drzeja Chorosińskiego i Orkiestry Koncertowej 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego. Była to także inauguracja, odby-
wającego się pod patronatem Prezydenta RP, IV 
edycji Międzynarodowego Forum Organowego. 
W trakcie koncertu medalem Milito pro Christo 
odznaczeni zostali prof. Andrzej Chorosiński, 
płk Aleksander Mazur oraz Mirosław Moczarski 
– osoby zaangażowane w promocję i rozwój Fo-
rum Organowego w katedrze polowej. 
Koncerty odbywać się będą w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca o godz. 19.00. Szczegóło-
wy program na stronie ordynariatu polowego 
(www.ordynariat.pl).                                   kes




