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Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9)

2

PAPIESK A INTENCJA NA LUT YPAPIESK A INTENCJA NA LUT Y
Aby kapłani, osoby zakonne i świeckie wspaniałomyślnie współpra-
cowali na rzecz misji ewangelizacyjnej.

Numer zamknięto 25 lutego 2014 r.

Na okładce: Ks. Grzegorz 
Zakrzewski podczas posługi 
duszpasterskiej na festiwalu 
muzycznym „Woodstock”

Konflikt na UkrainieKonflikt na Ukrainie

Apel o modlitwę i pomocApel o modlitwę i pomoc
– Wydarzenia na Ukrainie, których jeste-
śmy świadkami, są dla nas wezwaniem do 
modlitewnej solidarności w intencji poko-
jowego rozwiązania tego dramatycznego 
konfliktu – napisali w oświadczeniu człon-
kowie Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski. 
Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Prezy-
dium  KEP, piątek 28 lutego w całej Pol-
sce był obchodzony jako Dzień Modlitwy
i Postu w intencji pokojowego rozwiązania 
konfliktu na Ukrainie. Biskupi zachęcali, 
aby podczas Mszy św. włączyć intencję po-
koju na Ukrainie w modlitwę powszechną, 
w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy 
Świętych.  Zaapelowali o gesty solidarności 
z narodem ukraińskim. – Ufając, że ludzie 
dobrej woli wciąż znajdują się po obu stro-
nach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, 

dlatego to czyni, że potrzebuje pokuty czy 
nawrócenia; czyni to, aby stanąć pośród lu-
dzi potrzebujących przebaczenia, pośród nas 
grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię 
naszych grzechów. Taką wybrał drogę, aby 
nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej 
nędzy. Zastanawiają nas słowa Apostoła, że 
zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo 
Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A prze-
cież św. Paweł dobrze zna „niezgłębione 
bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica 
wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1,2).

Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas 
wyzwala i ubogaca? Jest nim właśnie spo-
sób, w jaki Jezus nas kocha, w jaki staje się 

Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem tego 
wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która 
jest łaską, ofiarnością, pragnieniem blisko-
ści, i która nie waha się poświęcić i złożyć
w darze samej siebie dla dobra umiłowanych 
stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszyst-
kim los istoty kochanej. Miłość czyni podob-
nym, ustanawia równość, obala mury i usu-
wa dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas. 
Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał 
pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą 
działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony
z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym 
z nas, podobny do nas we wszystkim z wy-
jątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst. dusz-
past. Gaudium et spes, 22).
Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego 
w sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, 
„aby was ubóstwem swoim ubogacić”. To 
nie jest gra słów czy tylko efektowna figura 
retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej lo-
giki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. 
Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas 
z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez 
litościwego filantropa, który dzieli się czymś, 
co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! 
Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu
i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie 

Drodzy Bracia i Siostry!
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się
z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam 
być pomocne na drodze nawrócenia osobi-
stego i wspólnotowego. Punktem wyjścia 
niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież 
łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby 
was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). 
Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, 
zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wier-
nym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co 
mówią nam, współczesnym chrześcijanom, 
te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj 
wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego
w rozumieniu ewangelicznym?

1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki 
jest styl Bożego działania. Bóg nie objawia 
się pod postaciami światowej potęgi i bo-
gactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc bo-
gatym, dla was stał się ubogim...”. Chrystus, 
odwieczny Syn Boży, mocą i chwałą równy 
Ojcu, stał się ubogi; wszedł między nas, stał 
się bliski każdemu z nas; obnażył się, „ogo-
łocił”, aby stać się we wszystkim podobny 
do nas (por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 RokuOrędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 Roku

kierujemy apel o gesty solidarności 
i wsparcie dla narodu ukraińskie-
go w tym szczególnie trudnym 
dla niego czasie. Naszą braterską 
pamięcią obejmujemy wszystkie 
ofiary bratobójczego konfliktu,
a rodzinom poległych wyrażamy 
słowa serdecznego współczucia
i modlitewnej pamięci – podkreślili 
sygnatariusze oświadczenia.
Blisko 600 tys. zł zebrała dotąd Caritas 
Polska na rzecz poszkodowanych w wyda-
rzeniach na Ukrainie – poinformował KAI 
Paweł Kęska, rzecznik tej organizacji. Sumę 
tę zebrano dzięki SMS-owej akcji pomocy 
uruchomionej 19 lutego. Pierwsza transza 
pomocy w wysokości 50 tysięcy zł zosta-
ła przekazana Caritas Spes we Lwowie już
20 lutego.

Pieniądze gromadzone są w dalszym cią-
gu. Można je przekazać, wysyłając cha-
rytatywny SMS „POMAGAM” pod numer 
72052. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Ofia-
ry można też wpłacać na konto Caritas 
Polska: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 
4384 z dopiskiem „Ukraina”.

KAI, oprac. kes
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jące orędzie o tym, że popełnione zło może 
zostać wybaczone, że Bóg jest większy od 
naszego grzechu i kocha nas za darmo i za-
wsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii 
i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, by-
śmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny 
o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać 
radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowi-
ny, dzielenie się skarbem, który został nam 
powierzony, aby pocieszać strapione serca
i dać nadzieję wielu braciom i siostrom po-
grążonym w mroku. Trzeba iść śladem Je-
zusa, który wychodził naprzeciw ubogim
i grzesznikom niczym pasterz szukający zagi-
nionej owcy, wychodził do nich przepełniony 
miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy od-
ważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji
i poprawy ludzkiej kondycji.
Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie 
Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów 
nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy mate-
rialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świa-
dectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą 
jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego 
przygarnąć w Chrystusie każdego człowie-
ka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze,
w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, któ-
ry stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubó-
stwem. Wielki Post to czas ogołocenia: do-
brze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego 
możemy się pozbawić, aby pomóc innym
i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie za-
pominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: 
ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby 
nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją 
nieufność jałmużna, która nie boli.
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jak-
by ubodzy, a jednak wzbogacający wie-
lu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają 
wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas 
w tych postanowieniach, niech umacnia
w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie 
odpowiedzialności, abyśmy stawali się mi-
łosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej 
intencji będę się modlił, aby każdy wierzący
i każda społeczność kościelna mogli owocnie 
przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę was też 
o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam 
błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej 
opiece.

Watykan, 26 grudnia 2013,
w święto św. Szczepana,

diakona i pierwszego męczennika.

działania. Nędza to nie to samo co ubóstwo; 
nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, 
bez solidarności, bez nadziei. Możemy wy-
różnić trzy typy nędzy. Są to: nędza material-
na, nędza moralna i nędza duchowa. Nędza 
materialna to ta, którą potocznie nazywa się 
biedą, i która dotyka osoby żyjące w warun-
kach niegodnych ludzkich istot, pozbawione 
podstawowych praw i dóbr pierwszej po-
trzeby, takich jak żywność, woda, higiena, 
praca, szanse na rozwój i postęp kulturowy.
W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy ze 
swoją posługą, ze swoją diakonią, by za-
spokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające 
oblicze ludzkości. W ubogich i w ostatnich 
widzimy bowiem oblicze Chrystusa; miłując 
ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa 
i Jemu służymy. Nasze działanie zmierza tak-
że do tego, aby na świecie przestano deptać 
ludzką godność, by zaniechano dyskryminacji
i nadużyć, które w wielu przypadkach leżą
u źródeł nędzy. Kiedy władza, luksus i pieniądz 
urastają do rangi idoli, stawia się je ponad 
nakazem sprawiedliwego podziału zasobów. 
Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia nawróciły 
się na drogę sprawiedliwości, równości, po-
wściągliwości i dzielenia się dobrami.
Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, 
która czyni człowieka niewolnikiem nało-
gu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo 
niektórzy ich członkowie – często młodzi – 
popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, 
hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło 
sens życia, pozbawionych zostało perspek-
tyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż 
ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę 
przez niesprawiedliwość społeczną, przez 
brak pracy, odbierający godność, jaką cie-
szy się żywiciel rodziny, przez brak równości
w zakresie prawa do wykształcenia i do ochro-
ny zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej 
można słusznie nazwać zaczątkiem samobój-
stwa. Ta postać nędzy, prowadząca także do 
ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze z nędzą 
duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy 
się od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli 
sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który
w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wy-
daje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, 
wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko 
Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala.
Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nę-
dzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest 
głosić we wszystkich środowiskach wyzwala-

naszym bliźnim, niczym Dobry Samaryta-
nin, który pochyla się nad półżywym czło-
wiekiem, porzuconym na skraju drogi (por. 
Łk 10,25 nn). Tym, co daje nam prawdziwą 
wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe 
szczęście, jest Jego miłość współczująca, tkli-
wa i współuczestnicząca. Chrystus ubogaca 
nas swoim ubóstwem przez to, że staje się 
ciałem, bierze na siebie nasze słabości, na-
sze grzechy, udzielając nam nieskończonego 
miłosierdzia Bożego. Ubóstwo Chrystusa jest 
Jego największym bogactwem: Jezus jest 
bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do 
Boga Ojca, swoim bezustannym zawierze-
niem Ojcu, bo zawsze szuka tylko Jego woli 
i Jego chwały. Jest bogaty niczym dziecko, 
które czuje się kochane, samo kocha swoich 
rodziców i ani na chwilę nie wątpi w ich mi-
łość i czułość. Bogactwo Jezusa polega na 
tym, że jest Synem. Jedyna w swoim rodza-
ju więź z Ojcem to najwyższy przywilej tego 
ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas, by-
śmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, 
to znaczy byśmy wzbogacili się Jego „boga-
tym ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”, 
byśmy wraz z Nim mieli udział w Jego Du-
chu synowskim i braterskim, stali się syna-
mi w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie
(por. Rz 8,29).
Znane jest powiedzenie, że jedyny praw-
dziwy smutek to nie być świętym (L. Bloy); 
moglibyśmy też powiedzieć, że istnieje jedna 
tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie 
Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubó-
stwa była odpowiednia dla Jezusa, my nato-
miast, którzy przychodzimy po Nim, możemy 
zbawić świat odpowiednimi środkami ludz-
kimi. Tak nie jest. W każdym czasie i miej-
scu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez 
ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi
w sakramentach, w Słowie i w swoim Koście-
le, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga 
nie może się udzielać poprzez nasze bogac-
two, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze 
ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące 
moc z Ducha Chrystusa.
Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako 
chrześcijanie powołani do tego, aby dostrze-
gać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych 
braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje 
barki i starać się je łagodzić przez konkretne 
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Jezus wielokrotnie rozmawiał z faryzeuszami 
i uczonymi w Piśmie o tym, co jest istotą wia-
ry. Według Jego nauczania nie było nią ani 
Prawo ani świątynna pobożność, ani rytuały 
i tradycje. Gdy upominali Jezusa, że Jego 
uczniowie zrywają i jedzą kłosy zbóż, „czego 
nie wolno czynić w szabat”, próbował uzmy-
słowić im, że zasady nie są stworzone po to, 
by człowieka uczynić ich niewolnikiem, ale 
mają stanowić o jego godności i możliwo-
ści dokonywania wyboru: „Gdybyście zro-
zumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia 
niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. 
Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sza-
batu” (por. Mt 12, 1-14). Gdy chwalili się, 
że Świątynia Jerozolimska „jest przyozdo-
biona pięknymi kamieniami i darami”, Jezus 
wskazywał im, że mylnie szukają szczęścia
i bezpieczeństwa w budowli, która podlega 
zniszczeniu (por. Łk 21, 5-7). Tylko Bóg może 
dać człowiekowi prawdziwy pokój i poczucie 
spełnienia. On zapewnia, że „włos z głowy 
wam nie zginie” (por. Łk 21, 18). Wreszcie, 
gdy oskarżyli uczniów Jezusa, że „postępu-
ją wbrew tradycji starszych, bo nie myją po 
sobie rąk przed jedzeniem”, z ust Mistrza 
padło pytanie: „Dlaczego i wy przestępujecie 
przykazanie Boże dla waszej tradycji?” (por. 
Mt 15, 1-3). Faryzeusze i uczeni w Piśmie 
skupiali się bowiem na detalach. Dbali tylko
o zewnętrzne pozory. Przekręcali Dekalog, 
by odnieść korzyści. Odmawiali na przykład 
udzielenia wsparcia rodzicom, tłumacząc się, 
że dary przeznaczone dla nich musieli złożyć 
w świątyni (por. Mt 15, 4-6). Jezus natomiast 
jasno i wyraźnie wskazywał, że problemem 
człowieka w relacji do Boga i do bliźniego 
nie jest pochodzenie społeczne, poziom wie-
dzy, bogactwo, drobiazgowe wypełnianie 
przepisów Prawa, ale jego serce. To z niego, 
czytamy w Ewangelii św. Mateusza, „pocho-
dzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny 
nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 
przekleństwa” (por. Mt, 15, 17-20). Serce 
potrzebuje nawrócenia. To właśnie Jezus 
pragnął powiedzieć faryzeuszom i uczonym 
w Piśmie, i to także mówi dzisiaj do nas. 

Wiara i nawrócenie

– Wiara bez nawrócenia byłaby ja ogień, 
który nie spala albo jak światło, które nie 
oświeca. Byłaby wiarą martwą i nieskutecz-
ną – pisze Jose H. Prado Flores w książce „Jak 
ewangelizować ochrzczonych”, która jest 
jedocześnie jednym z najpopularniejszych
w świecie podręczników Szkół Nowej Ewan-
gelizacji. Według niego istotą przyjęcia orę-
dzia o zbawieniu jest wiara w Jezusa Chry-
stusa i nawrócenie. – Nie ograniczamy się do 
wierzenia w Niego, ale również wierzenia Mu: 

Jego słowom i nauczaniu, w szczególny zaś 
sposób stylowi życia, proponowanemu przez 
Jego przykład – pisze. Określa on nawrócenie 
„jako radykalną przemianę postawy życio-
wej, przemiany określanej jako narodzenie 
na nowo, która wymaga przekształcenia kry-
teriów sądzenia i wartości oraz zerwania ze 
schematami materializmu, konsumpcjoniz-
mu i hedonizmu, aby być zależnym jak dziec-
ko, mogące powiedzieć do Boga Abba, Tatu-
siu”. Odwołuje się tu do słów Jezusa skiero-
wanych do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi po-
wtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” 
(J 3, 3), a także do nauczania o duchowym 
ubóstwie: „Błogosławieni jesteście wy, ubo-
dzy, albowiem do was należy królestwo 
Boże” (Łk 6, 20) oraz dziecięctwie Bożym: „Je-
śli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzie-
ci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”
(Mt, 18, 3). Zarówno ubóstwo jak i dziecięc-
two Boże podkreślają zależność człowieka od 
Boga. Są więc prawdziwym wyznaniem wia-
ry, które powinno charakteryzować każdego 
chrześcijanina. 

Przypadek Merkurego

Merkury to planeta leżąca najbliżej słońca,
a mimo to jej temperatura wcale nie jest wy-
soka, gdyż tylko jej część zostaje oświetlona 
przez słońce. Merkury tak jak inne planety 
obraca się wokół własnej osi. Ta strona, która 
akurat znajdzie się w zasięgu „promieni sło-
necznych” nagrzewa się. Pozostała część, do 
której nie dociera światło słoneczne jest zimna 
i ciemna. Podobnie może być z każdym z nas. 
Potrafimy być blisko Boga, ale zupełnie nie 
dopuszczać do siebie Jego łaski, przez co sta-
jemy się obojętni, skostniali w naszym myśle-
niu i pogrążeni w ciemności grzechu. Przypo-
minamy wówczas wierzących, o których Bóg 
przez usta proroka Izajasz powiedział: „Ten 
lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym da-
leko jest ode Mnie” (Iz 29, 13). Potrzeba więc, 
abyśmy zwrócili się całą nasza istotą do Boga. 
Nie należy jednak mylić tego z kosmetycznym 
zabiegiem, którego zadaniem jest jedynie 
coś w nas „upiększyć”, „zatuszować”, „od-
świeżyć”. Nawrócenie nie polega jedynie na
wypełnianiu przykazań, przemianie moral-
nej. To również nie jest stan „bezgrzeszno-
ści”. Nie wystarczy, abyśmy byli sprawiedli-
wi. Nasza przemiana powinna obejmować 
nas całych: umysł, serce, ducha i wolę. Po-
winniśmy zwrócić się do Pana także z naszą 
„ciemną stroną”, wierząc, że On przyjmie 
nas i uzdrowi. Wtedy będziemy mogli  po-
wiedzieć o osobie: „niegdyś bowiem byliśmy 
ciemnością, lecz teraz jesteśmy światłością
w Panu” (por. Ef 5, 8).

Zapłakać, aby się nawrócićZapłakać, aby się nawrócić
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!” – to pierwsze słowa, jakie padają z ust Jezusa na kartach Ewangelii św. 
Marka (Mk 1, 15). Będą nam towarzyszyć przez cały okres Wielkiego Postu.
Co jednak oznacza „nawrócić się”? Przecież większość z nas może powiedzieć o so-
bie, że jest wierzącymi, ochrzczonymi katolikami. Dlaczego więc Pan ciągle wzywa 
nas do głębszego nawrócenia?

Zaprosić Jezusa do siebie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, 
co czyni pan jego, ale nazwałem was przyja-
ciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,1-5). 
Człowiek nawrócony jest przyjacielem Jezu-
sa. To ktoś zasłuchany w Jego Słowo, kon-
templujący jego życie, „pociągnięty” Jego 
przykładem i miłością. Żeby żyć zgodnie
z Bożymi przykazaniami trzeba najpierw 
Boga pokochać i przyjąć do siebie. Tak jak Za-
cheusz z Ewangelii św. Łukasza. Ten bogaty
i z raczej mało uczciwy zwierzchnik celników 
przyjął Jezusa w swoim domu. Spotkanie
z Mesjaszem sprawiło, że oddał część swo-
jego majątku ubogim i zapragnął naprawić 
krzywdy wyrządzone mieszkańcom Jerycha 
(por. Łk 19, 1-10). My także jesteśmy wezwa-
ni do otwarcia drzwi naszych serc Chrystuso-
wi. Wielki Post stanowi ku temu wspaniałą 
okazję. Możemy więcej czasu poświęcić na 
modlitwę i medytację Bożego Słowa, sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania. 
Warto ograniczyć nieco bodźce dopływające 
z zewnątrz i zamiast oglądania telewizji czy 
słuchania radia wybrać spacer lub duchową 
lekturę. Należałoby też przyjrzeć się naszym 
potrzebom i wydatkom. Post i jałmużna to 
nie tylko odmawianie sobie słodyczy i ma-
chinalne wrzucenie kilku złotych do puszki 
bezdomnego człowieka. Może wokół nas 
są ludzie potrzebujący naszej uwagi? Może 
warto coś dla nich stracić, chociażby swój 
cenny czas? Zawsze jednak należy pamiętać, 
że wszelkie podejmowane przez nas prakty-
ki wielkopostne powinny być prawdziwym 
poszukiwaniem Pana. Mają one pogłębiać
w nas głód Boga i przygotowywać nasze 
serca na Jego przyjście. „Nawróćcie się do 
Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, 
lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze,
a nie szaty” – czytamy w Księdze proroka 
Joela (Jl 2,12-13a). Niech zatem okres Wiel-
kiego Postu będzie czasem, w którym nasze 
serca będą rozdarte z żalu za grzechy i zapła-
czą z tęsknoty za Bogiem.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Może na wstępie wypada odnieść się do 
pierwszego zdania Szymona Hołowni i prze-
prosić za sytuację, w której ktoś w sakra-
mencie pokuty nie został potraktowany z na-
leżytym szacunkiem i miłosierdziem. Może 
ksiądz, który siedział w konfesjonale miał 
gorszy dzień. Może nie zrozumiał tego, co pe-
nitent mówił, może spieszył się na Mszę św., 
albo na inne spotkanie i dlatego zachował się 
jak „dzięcioł”. A może nie ma sensu szukać 
usprawiedliwienia i po prostu trzeba powie-
dzieć: przepraszam. Przepraszam w imieniu 
tych wszystkich księży, którzy w sakramencie 
pokuty skrzywdzili i niesłusznie osądzili swo-
ich penitentów. 
Czy jednak to, że jeden czy drugi ksiądz po-
pełnił błąd sprawia, że sakrament pokuty
i pojednania nie ma sensu? W swoim życiu 
rzeczywiście spotkałem wiele osób, które 
bały się spowiadać, gdyż zostały skrzywdzo-
ne podczas spowiedzi. Droga jednak wiodła 
nie przez zamkniecie się na spowiedź, ale 
poprzez przebaczenie i powrót do regular-
nego korzystania z sakramentu pokuty i po-
jednania.    

Automat z coca-colą?

Inną kwestią jest nasz stosunek do sakra-
mentu pokuty i pojednania. Nie możemy go 
traktować jak automatu z coca-colą: przycho-
dzę, wrzucam najczęściej te same grzechy, 
recytując wyuczoną od lat formułkę spowie-
dzi: „nie byłem w kościele, pokłóciłem się
z żoną, czasem naużywam alkoholu, i jeszcze 
nie odmówiłem paciorka”. W zamian do-
staję pokutę niczym puszkę coli z automatu
i sprawa załatwiona. Nie o to w tym wszyst-
kim chodzi. Przede wszystkim podejmij de-
cyzję, że chcesz przeżyć spowiedź inaczej, 
głębiej. Nie odkładaj jej na ostatni moment, 
dwa, trzy dni przed Wielkanocą, kiedy są ko-
lejki. Wtedy kapłan, chociażby nawet pragnął 
zatrzymać się dłużej nad każdą osobą, po 
prostu nie ma na to czasu. Wiem to z wła-
snego doświadczenia. Wybierz sobie jakiś 
wcześniejszy dzień, najlepiej dzień powszedni 
i wtedy idź do spowiedzi.

Co mówić?

Najprościej rzecz ujmując trzeba mówić 
prawdę wprost i bez ogródek. Księdza nie 
zaskoczysz, nie zdziwisz. Jest tylko siedem 
grzechów głównych,  a używanie pokrętnych 
słów typu: „zgrzeszyłem przeciw szóstemu 
przykazaniu” nie ułatwia sprawy. Tylko kon-

kretna spowiedź daje wolność i doświadcze-
nie przebaczenia. Od kilku lat uczestniczę
w ogólnopolskiej inicjatywie ewangelizacyj-
nej „Przystanek Jezus” i spowiadam na fe-
stiwalu muzycznym „Woodstock”. To piękne
i niesamowite doświadczenie słyszeć szczerą 
spowiedź ludzi, którzy nie robili tego od pię-
ciu, czasem nawet więcej lat. Ludzi, którzy 
„namieszali” w swoim życiu przez narkotyki, 
przemoc, seks, aborcję i Bóg wie, co jesz-
cze. Wyznają prawdę i kiedy doświadczają 
darmowej miłości Boga, widzę jak ich twarz 
się zmienia, przychodzi pokój, przebaczenie. 
Jezus Chrystus zawsze przebacza, jeśli tylko 
żałujemy.

Jak się przygotować? 

Trzeba zrobić konkretny rachunek sumienia. 
Dobre przykłady łatwo znaleźć w Internecie. 
Jednym z nich jest odnoszenie własnego po-
stępowania do siedmiu grzechów głównych 
lub dziesięciu przykazań. Ja najczęściej pod-
czas rachunku sumienia rozważam moje po-
stawy, zachowania i czyny w relacji do Boga, 
drugiego człowieka i do samego siebie. W ten 
sposób mogę zobaczyć nie tylko sam grzech, 
ale też jego źródło, tak jak to miało miejsce
w przypadku pewnego mężczyzny, który 
zwierzył mi się, że pokłócił się z żoną. Zaczę-
liśmy rozmawiać. Po chwili dowiedziałem się 
szczegółów: jego żona płakała, potem nie 
rozmawiali ze sobą przez trzy dni, a on miał 
straszne wyrzuty sumienia. A z czego wynikła 
kłótnia? Z powodu problemów z siedemna-
stoletnim synem, który uciekał z domu, brał 
narkotyki, sprawiał same problemy. Zapyta-
łem mojego rozmówcę, kiedy ostatnio po-
wiedział synowi, że go kocha. – Nigdy – padła 
odpowiedź. Czy to nie był grzech zaniedba-
nia? O to chodzi w rachunku sumienia: wejść 
w siebie, zobaczyć swoją ciemność w świetle 
Bożego miłosierdzia. Zobaczyć nie tylko to, co 
zrobiłem złego, ale także te wszystkie okazje, 
kiedy mogłem zrobić coś dobrego, a tego nie 
zrobiłem. Psalm 139 mówi: „Ciemność nie 
będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień za-
jaśnieje, gdyż mrok jest dla Ciebie jak światło” 
(Ps 139, 12). Jeśli oddamy Bogu naszą ciem-
ność, to On przemieni ją w światło.

Nie bać się swojej słabości?

Spotkałem kiedyś dorosłą kobietę, której 
przez całe życie wpajano, że musi być do-
skonała. A przecież jest zupełnie odwrotnie. 
Mamy godzić się z tym, że jesteśmy słabi, po-

pełniamy błędy, bo wtedy Jezus może nam 
pomóc. Święty Paweł napisał w Drugim Liści 
do Koryntian: „Pan mi powiedział: Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 
doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił 
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie 
moc Chrystusa” (2 Kor 12, 9). To jest właśnie 
niesamowita tajemnica chrześcijaństwa: Bóg 
przychodzi do nas, do ludzi słabych, grzesz-
nych i nas podnosi. Psalmista w Psalmie 144 
modli się słowami: „Błogosławiony Pan – 
Opoka moja, On moje ręce zaprawia do wal-
ki, moje palce do wojny” (Ps 144, 1). Walczę 
z grzechem, ale nie sam. Bóg jest przy mnie, 
wspomaga mnie i prowadzi. To On zaprawia 
mnie w walce i mnie podnosi. A prorok Joel 
dodaje: „Kto słaby, niech powie: Jestem bo-
haterem” (Jl 4, 10). Dlaczego? Ponieważ to 
Bóg jest naszą mocą. Słabość jest siłą w wie-
rze, nie odwrotnie. 
Wyrazem tej słabości jest wiele gestów, które 
czynimy w czasie Wielkiego Postu, ale i każ-
dego dnia. W Środę Popielcową posypujemy 
głowy popiołem, aby przypomnieć sobie po-
trzebę pokuty i nawrócenia. Wchodząc do 
świątyni, zanurzamy rękę w wodzie święco-
nej i czynimy znak krzyża, aby poprosić Boga 
o oczyszczenie z grzechów. Wyznając swoją 
grzeszność, uderzamy się w piersi, żeby uzmy-
słowić sobie, że potrzebujemy nawrócenia. 
Spowiadając się, klękamy przy kratach kon-
fesjonału z bagażem grzechów, by następnie 
powstać z kolan jako wolne dzieci Boże. 
Spowiedź jest pięknym doświadczeniem,
w którym łaska Jezusa Chrystusa działa moc-
no i konkretnie. Trzeba tylko dać Mu szansę, 
a On zrobi już resztę. 

ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski jest doktorantem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz stu-
dentem poradnictwa psychologicznego w Sto-
warzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od 
kilku lat bierze udział w Przystanku Jezus i po-
sługuje jako kierownik duchowy.

O sakramencie pokuty inaczejO sakramencie pokuty inaczej
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– Zdarza się, że konfesjonał zajmuje „dzięcioł”, mechanicznie zadający pokuty. 
Albo – co gorsza – zadający idiotyczne pytania i poruszający się w ludzkiej duszy 
z wdziękiem otępiałego słonia – tak w jednym z wywiadów na temat sakramen-
tu pokuty wypowiedział się znany dziennikarz Szymon Hołownia. W następnym 
zdaniu dodał jednak – Spowiedź to dla mnie rzecz bardzo ważna. To nie sesja te-
rapeutyczna, nie katharsis. To moment, w którym odnawiam swoją więź z Bogiem 
i z ludźmi – podkreślił.
Nie sposób nie zgodzić się zarówno z pierwszym jak i z drugim zdaniem Szymona 
Hołowni. Co jednak powinniśmy zrobić, aby spowiedź była dla każdego z nas bu-
dującym doświadczeniem, a nie traumatycznym przeżyciem lub rytuałem, który 
należy od czasu do czasu „odhaczyć”?
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Biskupi, księża i wolontariusze odwiedzają 
tego dnia chorych w szpitalach, modląc się 
w ich intencjach. Jak podkreślają kapłani, 
to jest święto chorego, ale nie choroby. Pa-
sterze Kościoła dziękują chorym i niepełno-
sprawnym za ich wiarę, modlitwę i ofiaro-
wanie cierpień Bogu, przez które umacniają 
misję Kościoła. Cierpienie złączone z krzyżem 
Chrystusa ma bowiem walor zbawczy i może 
np. wyjednać łaskę powrotu zagubionych do 
Jezusa Miłosiernego i jego Kościoła.
W kontekst obchodów Światowego Dnia 
Chorego wpisują się też zbiórki ofiar pienięż-
nych na potrzeby hospicjów, czy koncerty 
charytatywne. W Kielcach z takim koncertem 
wystąpił znany wokalista Mietek Szcześniak. 
Od kilku lat, z inicjatywy Caritas Polska,
w Światowym Dniu Chorego organizowane 
są też akcje honorowego oddawania krwi. 
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Pa-
weł II w liście do ówczesnego przewodni-
czącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 
13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu 
obchody tego dnia na 11 lutego, gdy Kościół 
powszechny wspomina pierwsze objawienie 
Maryi w Lourdes. Jan Paweł II ustanawiając 
Światowy Dzień Chorego zaznaczył, że: „Ma 
on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i –
w konsekwencji – wielu katolickich instytu-
cji działających na rzecz służby zdrowia oraz 
społeczności świeckiej na konieczność za-
pewnienia lepszej opieki chorym; pomaga-
nia chorym w dowartościowaniu cierpienia 
na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim 
na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie 
w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popiera-

nie coraz cenniejszego 
zaangażowania wolon-
tariatu...”.

W kaplicy szpitalnej
na Szaserów

„Kiedy z czułością pod-
chodzimy do osób po-
trzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję
i uśmiech Boga w sprzeczności świata” – mo-
gli m.in. przeczytać chorzy te słowa papieża 
Franciszka na obrazkach, wydanych przez 
Caritas z okazji tegorocznego Światowego 
Dnia Chorego. W kaplicy Wojskowego Insty-
tutu Medycznego na Szaserów w Warszawie 
biskup polowy Józef Guzdek sprawował we 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lo-
urdes Mszę św. w intencji chorych i persone-
lu medycznego.
Przed Mszą św. biskup Guzdek odwiedził 
dzieci na oddziale pediatrii i chorych w nowo 
oddanym po remoncie oddziale hemato-
logii. Dzieci, które uczą się w szpitalnej filii 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 86, obdarowa-
ły ordynariusza wojskowego piękną laurką, 
wyklejanką… Podziękowaniem za odwie-
dzenie małych pacjentów w Dniu Chorego. 
Po oddziale hematologicznym oprowadzał 
biskupa Guzdka kierownik Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Hematologii, prof. ndzw. dr 
hab. n. med. Piotr Rzepecki.
– Tegoroczne Orędzie Ojca Świętego Francisz-
ka na Światowy Dzień Chorego upływa pod 
hasłem „Wiara i Miłosierdzie. My także win-
niśmy oddać życie za braci” – przypomniał na 
wstępie ks. płk Marek Kwieciński, szef kapela-
nów wojskowych posługujących w WIM.
Kaplicę szpitalną – gdzie przechowywane są 

m.in. relikwie św. Rafała Kalinowskiego i bł. 
Jana Pawła II w relikwiarzu, ufundowanym 
m.in. przez ś.p. Marię Kaczyńską i pacjentów 
szpitala – licznie wypełnili chorzy chodzący
i na wózkach. Wielu przyszło przed Mszą św. 
by skorzystać z sakramentu spowiedzi, aby 
móc przyjąć sakrament chorych podczas Eu-
charystii.
W liturgii słowa uczestniczyła naczelna pie-
lęgniarka Jadwiga Smogorzewska i jeden
z pacjentów.
We wprowadzeniu do Mszy św. biskup Jó-
zef Guzdek wspomniał o swoim niedawnym 
spotkaniu z papieżem Franciszkiem w czasie 
wizyty biskupów „u progów apostolskich” 
(ad limina Apostolorum). – Papież Franciszek 
używa często określenia, że Kościół to taki 
szpital polowy. A ta kaplica jest szczególnie 
bliska naszemu sercu, bo tutaj tak wielu lu-
dzi odzyskuje siły, zdrowie. – W tej kaplicy, 
mówił dalej bp Józef, dzięki posłudze kapela-
nów, odzyskują zdrowie duchowe, nadzieję, 
wolę walki, by wypełniła się wola Boga w ich 
życiu…
Biskup Guzdek w homilii mówił o różnych 
rodzajach „bied”, które dotykają człowieka
i najskuteczniejszym sposobie zaradzenia tym 
ludzkim biedom, zawartym w poleceniu Ma-
ryi na weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

Umacniają misję KościołaUmacniają misję Kościoła

Bp Józef Guzdek w WIM: Uczyńcie wszystko, co jest wolą Boga (22. Światowy Dzień Chorego)Bp Józef Guzdek w WIM: Uczyńcie wszystko, co jest wolą Boga (22. Światowy Dzień Chorego)

Już po raz 22.,11 lutego, w liturgiczne  wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny z Lourdes, Kościół w Polsce obchodzi Świato-
wy Dzień Chorego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło- 
„Wiara i miłosierdzie” i specjalne orędzie papieża Franciszka. 
Zostało ono zaprezentowane przez krajowego duszpasterza 
służby zdrowia ks. prof. Stanisława Warzeszaka w Szpitalu św. 
Rodziny w Warszawie. Również w kościołach garnizonowych ka-
pelani wojskowi celebrowali Msze św. połączone z udzieleniem 
sakramentu  namaszczenia chorych lub indywidualnym błogo-
sławieństwem (tzw. Lourdzkim) Najświętszym Sakramentem.
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– Bieda jest nieodłącznym towarzyszem ludz-
kiego życia, mówił biskup Józef Guzdek. Raz 
jest to bieda materialna, innym razem bieda 
duchowa. Jeszcze innym razem jest to odar-
cie człowieka ze skarbu, jakim jest zdrowie.
Wobec różnych rodzajów bied, które doty-
kają człowieka, warto wziąć sobie do serca 
słowa Maryi, gdy ludzie doświadczyli braku 
(„Wina nie mają”) i posmutnieli, zachęcał bi-
skup do medytacji nad Ewangelią o weselu 
w Kanie Galilejskiej.
Tej biedzie można zaradzić, jeśli „zrobimy 
wszystko cokolwiek (Chrystus) nam powie”. 
Biskup Guzdek podzielił się dalej doświad-
czeniem spotkań i rozmów w szpitalu. – Tu 
można usłyszeć najbardziej dramatyczne wy-
znania. – Miałam siedmiu mężczyzn, mówi 
kobieta, ale to mój mąż klęczy przy moim 
łóżku i opiekuje się mną…
Ten przykład przywołany przez biskupa 
Guzdka pokazuje, że często nie dostrzegamy 
i nie doceniamy skarbu miłości, najtrwalszej
i najwierniejszej, który jest najbliżej.
– Uczyńcie wszystko, mówi Bóg do człowie-
ka…
Uczyniliśmy wszystko – mówią lekarze, wy-
graliśmy wszystkie konkursy, aby zdobyć 
nowoczesną aparaturę medyczną, aby ją do-
posażyć, przywołał biskup przykład zaanga-
żowania personelu z WIM.
Te słowa biorą sobie do serca lekarze, którzy 
czynią wszystko dla pacjenta – od uśmiechu 
po fachową pomoc. Biskup Józef wspomniał 
dalej swoją rozmowę z pacjentką hemato-
logii, która z wielką wdzięcznością mówiła
o profesorze, „czyniącym wszystko dla cho-
rych”, „daje siebie samego”, by ulżyć ich 
cierpieniu.
„Uczynił wszystko” starzec Symeon, przypo-
mniał biskup Józef kolejną postać z Ewange-
lii. Przygarnął do swego serca Jezusa; wypeł-
nił wolę Boga, więc mógł odejść w pokoju.
Często przyczyną smutku, rozgoryczenia 
człowieka jest zaniedbanie, nawet w drob-
nych rzeczach. – Wtedy człowiek żałuje, że 
mógł, a nie uczynił wszystkiego…
Zaufajmy. On, Jezus Chrystus nas nie tylko 
przeprowadzi (przez cierpienie i chorobę), 
ale i zaprowadzi, zakończył swą homilię bi-
skup Józef Guzdek.
Biskup i kapelani szpitalni udzielili obecnym 
w kaplicy WIM chorym sakramentu namasz-
czenia olejami świętymi.
– Zbyt dużo dziś biedy, bo zbyt dużo zanie-
dbań, mówił na zakończenie Mszy św. bi-
skup polowy.
Życzył także personelowi medycznemu z ko-
mendantem WIM, gen. bryg. dr. n. med. 
Grzegorzem Gielerakiem na czele, „abyście 
spotykali się z wdzięcznością pacjentów, że 
współodczuwacie z nimi”.
Ofiarowane przez komendanta szpitala i na-
czelną pielęgniarkę kwiaty biskup Józef Guz-
dek złożył na ręce chorej, która przyjęła je
z wielkim wzruszeniem.

„Uczmy się od Maryi
czuwania pod krzyżem”

W liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes
i Światowy Dzień Chorego w Kościele Garni-
zonowym w Przemyślu kapelani: Garnizonu 
Jarosław – ks. mjr Tomasz Skupień, Biesz-

czadzkiego Oddziału Stra-
ży Granicznej – ks. Łukasz 
Kociołek, Szpitala – ks. dr 
Arkadiusz Jasiewicz oraz 
proboszcz Parafii Wojsko-
wej i kapelan Garnizonu 
Przemyśl – ks. por Grze-
gorz Bechta, modlili się 
za chorych i poszkodo-
wanych żołnierzy i funk-
cjonariuszy służb mundu-
rowych, przebywających 
w szpitalu i chorych w 
domach.
Modlitwą zostali objęci 
szczególnie poszkodowa-
ni żołnierze jednostek 
przemyskich i jarosław-
skich, funkcjonariusze 
Straży Granicznej i Straży 
Ochrony Kolei oraz chorzy 
przebywający w szpitalu 
na terenie którego znaj-
duje się Kościół Garnizo-
nowy w Przemyślu i cho-
rzy w domach.
Podczas Mszy św. zosta-
ło odczytane przesłanie 
Ojca Świętego Franciszka 
na XXII Światowy Dzień 
Chorego. Na koniec 
kapelani udzielili sakramentu namaszcze-
nia chorych osobom starszym i chorym, któ-
re przybyły na wspólną modlitwę…
W 105. Szpitalu Wojskowym w Żaganiu ka-
pelan szpitala, ks. ppor. Krzysztof Ziobro, 
odprawił Mszę św. w intencji chorych. Po 
eucharystii chorzy przyjęli sakrament Na-
maszczenia Chorych w kaplicy i na poszcze-
gólnych oddziałach. 
Również w Kościele wojskowym pw. Matki 
Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaga-
niu chętni mogli przyjąć tego dnia Sakrament 
namaszczenia chorych i indywidualne błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Mszy św. o godzinie 17.30 z udziałem licznie 
przybyłych wiernych i sympatyków kościo-
ła garnizonowego przewodniczył wikariusz 
parafii ks. ppor. Krzysztof Ziobro. Po Mszy 
świętej chorzy i wszyscy chętni mogli przyjąć 
sakrament namaszczenia chorych. Odbyła 
się również adoracja. 
11 lutego 2014 r. Kościół Garnizonowy w 
Siedlcach licznie wypełnili wierni, którzy 
przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej 
z Lourdes, przyszli prosić Pana Boga o dar 
uzdrowienia ze swoich chorób, ulgę w cier-
pieniu i łaskę godnego dźwigania swojego 
krzyża. Mszy świętej w intencji wszystkich 
chorych, którzy modlą się w wojskowej świą-
tyni, przewodniczył wieloletni kapelan Szpi-
tala Miejskiego w Siedlcach ks. prałat Henryk 
Wierzejski. Wraz z nim Mszę świętą koncele-
browali: proboszcz Parafii Wojkowej ks. płk 
Andrzej Dziwulski, ks. mgr Grzegorz Krasuski 
i ks. Henryk Żuk. 
W homilii skierowanej do chorych ksiądz 
Wierzejski powiedział m.in.: „Czytając Pismo 
Święte zauważamy, że Pan Jezus szczegól-
ne względy okazywał ludziom chorym, po-
cieszał ich, pomagał i leczył. Ustanowił też 
specjalny sakrament chorych, aby umocnić 

ich duszę i ciało. Kościół Święty jako da-
lej żyjący i działający Chrystus od początku 
swego istnienia kontynuował i kontynuuje 
dzieło Swego Mistrza, pochylał i pochyla się 
nad chorymi. Pierwszy na świecie zakładał 
szpitale i domy opieki. Powołał do istnie-
nia wiele zgromadzeń żeńskich i męskich, 
aby roztaczać opiekę i pomoc nad chorymi 
(…). Szczególny przykład troski o chorych 
zostawił nam błogosławiony papież Jan Pa-
weł II. Gdziekolwiek docierał w Apostolskiej 
Pielgrzymce do wiernych świata, zawsze 
spotykał się z chorymi. 23 lata temu ustano-
wił Światowy Dzień Chorego. Wyznaczając 
tą uroczystość na dzień 11 lutego w dzień 
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes (…). 
Wielką zasługą papieża Polaka dla chorych 
jest Jego encyklika Salvifici Doloris (o zba-
wiającym cierpieniu) listy do chorych, liczne 
przemówienia, ale czymś największym – oso-
bisty przykład dźwigania własnej choroby na 
oczach świata. (..). Obecny papież Franciszek 
kontynuuje dzieło swych poprzedników 
(…)”. Kaznodzieja przypomniał także zebra-
nym słowa świętego naszych czasów, Ojca 
Pio, który uczy nas, że „w każdym chorym 
jest Jezus, który cierpi i kona”, „Jeżeli do łóż-
ka chorego nie przyniesiecie miłości to nie 
wierzę, aby na wiele zdały się lekarstwa”(…). 
Swoje przesłanie zakończył słowami papieża 
Franciszka (…).”
Po homilii kapłani koncelebrujący Mszę Świę-
tą udzielili wszystkim zebranym sakramentu 
namaszczenia chorych. Na zakończenie na-
bożeństwa główny celebrans przeszedł przez 
kościół, udzielając każdemu z uczestników 
Eucharystii indywidualnego błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
/Iza Sadokierska/ KZ /ZB
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To było żołnierskie życie. Prologiem do niego 
był kurs podchorążych w wileńskim 5. Puł-
ku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. 
Zmobilizowany w końcu sierpnia 1939 r., 
dostał przydział do stacjonującego w Nowej 
Wilejce 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Toczył 
zacięte walki pod Piotrkowem Trybunalskim, 
walczył na Lubelszczyźnie, rozbity został pod 
Tomaszowem Lubelskim. Bardzyński został 
tam kontuzjowany. Wspominał po latach: 
„walczyliśmy z Niemcami, ale zabrały mnie 
z pola wojska sowieckie. Byłem zdziwiony, 
bo jak się przebudziłem, jechałem na wozie, 
a koło mnie szli żołnierze z „widelcami” na 
karabinach i „czubkami” na czapkach. Postą-
piłem zgodnie z zasadą, którą wpajano nam 
na kursie podchorążych: kiedy dostaniesz się 
do niewoli, próbuj uciekać”. Udało się, po-
wrócił w rodzinne, lidzkie strony, zagarnięte 
przez okupanta sowieckiego. Uniknął wy-
wózki w głąb ZSRR. Wybuch wojny sowiec-
ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.), zajęcie 
wschodnich terenów Polski przez Niemców, 
zintensyfikowało rozbudowę polskiej kon-
spiracji wojskowej. Na Ziemi Lidzkiej wielkie 
zasługi w organizacji zbrojnego podziemia 
położył por. Jan Borysewicz, ps. „Krysia”. 
Tamtejszy rodak, nauczyciel w Seminarium 
Nauczycielskim w Szczuczynie, żołnierz 
września – dowódca kompanii w 29. Dywi-
zji Piechoty Armii „Prusy”, więzień NKWD.
W czerwcu 1941 r. uciekł z konwoju więź-
niów ewakuowanych z więzienia w Brześciu. 
Powrócił w lidzkie strony. Po zaprzysiężeniu 
w ZWZ-AK z oddaniem rozpoczął konspira-
cyjną, żołnierską służbę, która przyniosła mu 
miano niezłomnego bohatera Kresów. Z por. 
„Krysią” związał swój żołnierski los Romuald 
Bardzyński. Był jednym z pierwszych żołnie-
rzy sformowanej przez Borysewicza grupy 
partyzanckiej – noszącej nazwę: oddział 314. 
Przybrał pseudonim „Pająk”. Był erkaemistą
i amunicyjnym, później dowódcą sekcji broni 
maszynowej, uczestniczył w akcjach bojo-
wych, m.in. likwidacji niemieckiej i sowiec-
kiej agentury oraz band rabunkowych. W li-
stopadzie 1943 r. liczący ok. trzystu żołnierzy 
oddział 314 został włączony jako II batalion 
do 77. pułku piechoty AK w ramach Okręgu 

Nowogródek. Por. „Krysia” objął dowództwo 
Zgrupowania Północ – oddziałów Armii Kra-
jowej w północnej części powiatu lidzkiego. 
Z początkiem lipca 1944 r. II batalion (wraz ze 
wszystkimi siłami Okręgu Nowogródek – ok. 
siedem tys. żołnierzy) wyruszył przez Puszczę 
Rudnicką w kierunku Wilna, aby wziąć udział 
w operacji „Ostra Brama”, największej poza 
Powstaniem Warszawskim operacji zbrojnej 
AK w ramach akcji „Burza”. „Krysiacy” ata-
kowali przedmieścia Wilna. Nie otrzymawszy 
dalszych rozkazów, nie uczestniczyli w zdo-
bywaniu miasta. Potem przyszło najgorsze.
Aresztowanie dowództwa zaproszonego na 
rozmowy z dowództwem jednostek Armii 
Czerwonej. Okrążenie akowskich oddziałów 
w Puszczy Rudnickiej. Rozbrojenie, niewo-
la sowiecka. Romuald Bardzyński znalazł się
w obozie w Kałudze. Zbiegł z niego. W listo-
padzie 1944 r. znów był pod rozkazami por. 
Borysewicza, który teraz przybrał pseudonim 
„Mściciel”. Jego oddział funkcjonował w nie-
zwykle trudnej sytuacji: sowiecki terror, aresz-
towania, wcielanie młodych ludzi do Armii 
Czerwonej. Podczas starcia swego patrolu
z Sowietami pod Skirejkami (5 grudnia 1944 r.)
„Pająk” został ranny. Leczył rany w konspi-
racyjnym szpitaliku na plebanii w Dybiczach
u ks. Leona Chrystowskiego. Nie mógł z tego 
powodu wziąć udziału w zdobyciu przez od-
dział „Krysi” miasteczka Ejszyszki, rozbiciu 
aresztu NKWD, uwolnieniu więźniów – naj-
bardziej brawurowej akcji polskiego podzie-
mia po lipcu 1944 r. na ziemiach polskich 
wcielonych do ZSRR. Po rekonwalescencji, 
20 stycznia 1945 r. dołączył do swoich. Kilka 
dni później uczestniczył w bitwie z oddziałem 
NKWD w Kowalkach. Stało się wtedy to, co 
najgorsze: por. „Krysia” zginął. „Pająk” był 
tego świadkiem: „Na kilka chwil ogień nie-
przyjaciela zamarł. Z prawej strony, w świe-
tle nowej serii wypuszczonych rakiet widzę 
sylwetkę komendanta w skoku i słyszę gwał-
towny ogień. Nachodzą zapytania po linii
z obu skrzydeł naszej tyraliery. «Jakie rozka-
zy». Cisza. Komendant poległ”. Sowieci trium-
fowali. Zwłoki por. „Krysi” były triumfalnie 
obwożone przez grupę operacyjną NKWD po 
wioskach północnej części powiatu lidzkiego, 

wreszcie wrzucono je do jednej z opuszczo-
nych studni. Sam Ławrientij Beria, szef NKWD, 
w ściśle tajnym raporcie zawiadamiał Stalina 
o śmierci por. Borysewicza. A rotmistrz Jan 
Skorb ps. „Boryna”, p.o. komendanta Okręgu 
Nowogródzkiego AK w rozkazie wydanym na 
widomość o śmierci por. „Krysi” pisał m.in.: 
„nauczył swoim przykładem setki i tysiące 
synów ziemi kresowej kochać swoje strony 
ojczyste, swój lud, prawdę życia i sprawie-
dliwość”. Ranny „Pająk” ocalał, znów zna-
lazł schronienie na plebanii w Dybiczach. Nie 
złożył broni. W lipcu 1945 r. wraz z liczącym 
17 żołnierzy oddziałem w pełnym umundu-
rowaniu i uzbrojeniu „przeskakuje” nową 
granicę Polski. Udaje mu się wyjść z okrążenia
w Puszczy Augustowskiej. Potem jest Biały-
stok. Tam otrzymuje rozkaz: zameldować się 
w Pińczowie. Rozpoczyna służbę w organiza-
cji „Wolność i Niezawisłość”: praca wywia-
dowcza, osłona przerzutów do Czechosłowa-
cji, a stamtąd na Zachód… Dalszy ciąg walki. 
W 1983 r. Romuald Bardzyński został cho-
rążym proporca bojowego „Krysiaków”. To 
był ostatni rozdział jego żołnierskiej służby, 
szczególnie intensywnej po 1989 r. Podczas 
różnych uroczystości witali go i pozdrawiali 
kolejni Biskupi Polowi WP. Z uznaniem i po-
dziwem patrzyli na jego szlachetną sylwetkę 
następcy w sztafecie żołnierskich pokoleń 
– oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III RP. 
Zwykle przychodził do Katedry Polowej WP, 
aby oddawać modlitewną część sprawom
i ludziom. Zdarzył się przecież taki dzień,
23 kwietnia 2006 r., którego bohaterami byli 
Romuald Bardzyński i jego małżonka, Anna, 
ps. „Nowina”, łączniczka „Krysiaków” i żoł-
nierz wywiadu AK. Jubileusz ich diamento-
wych godów. Celebrans dziękczynnej Mszy 
św., ks. płk Robert Mokrzycki, podkreślał
w homilii, że całe życie Jubilatów było służ-
bą Bogu i Ojczyźnie, opiece Jasnogórskiej 
Hetmanki powierzył ich bp Tadeusz Płoski. 
Żegnamy szlachetną postać ppłk. „Pająka”, 
obrońcę Rzeczypospolitej, stróża pamięci
o żołnierskiej drodze por. „Krysi” i jego żoł-
nierzy walczących na wschodnich Kresach
o Polskę: wolną, całą, niepodległą.

Jędrzej Łukawy

Zapisał się mocno w pamięci uczestników uroczości religijno-patrio-
tycznych, szczególnie tych, jakie miały miejsce w Katedrze Polowej 
WP. Starszy Pan w przedwojennym oficerskim mundurze – „prosty jak 
struna”, czasem przy szabli, niekiedy w bojowym hełmie. W dłoniach 
trzymał proporzec bojowy „Krysiaków” – Oddziałów Partyzanckich 
Zgrupowania „Północ” 77. Pułku Piechoty AK – NIE Okręgu Nowo-
grodzkiego Ziemi Wileńskiej. W jego części centralnej widniał Orzeł 
Biały w koronie i wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy 
w Wilnie. Zwykle rozlegały się oklaski, kiedy maszerował sprężystym, 
defiladowym krokiem na czele kombatanckich pocztów sztandaro-
wych. To ppłk Romuald Bardzyński, ps. „Pająk”, wierny żołnierz Pol-
ski Niepodległej, urodzony 8 stycznia 1920 w Lidzie. W nocy z 26 na 
27 października 2013 r. odszedł do domu Ojca. Spoczął na Cmentarzu 
Wojskowym na warszawskich Powązkach pośród towarzyszy broni
i służby, tych którzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. 

Stróż pamięci o żołnierskiej drodze „Krysiaków”Stróż pamięci o żołnierskiej drodze „Krysiaków”

Pożegnanie ppłk. Romualda Bardzyńskiego (1920-2013), ps. „Pająk”Pożegnanie ppłk. Romualda Bardzyńskiego (1920-2013), ps. „Pająk”
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Na początku Eucharystii wszystkich jej uczest-
ników powitał ks. Jan Dohnalik, kanclerz Ku-
rii polowej i koordynator ds. duszpasterstwa 
harcerzy w ordynariacie polowym. Przy ołta-
rzu stanęły poczty sztandarowe i proporce 
organizacji harcerskich. Na ołtarzu umiesz-
czone zostały relikwie patrona harcerzy.
– Rok bł. ks. Stefana Wincentego Frelichow-
skiego dobiega końca. Pragnę dzisiaj podzię-
kować wszystkim za wiele cennych inicjatyw, 
które sprawiły, że patron harcerstwa polskie-
go stał się jeszcze bardziej znany i kochany. 
Jest on wzorem i przykładem do naśladowa-
nia jak służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu – 
powiedział na początku Mszy św. bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że modli 
się za harcerki i harcerzy oraz za tych, którzy 
starają się naśladować Druha Wicka.
Mszę św. koncelebrowało ponad dwudziestu 
księży kapelanów pełniących posługę dusz-
pasterską wśród harcerzy. Liturgię słowa 
przygotowali przedstawiciele ZHP, ZHR oraz 
Skautów Europy.
– Przyszło nam żyć w czasach, kiedy wszystko 
zdaje się być względne, niejasne, nieokreślo-
ne. W społeczeństwie zdaje się dominować 
postawa niewierności. Dziś wielu młodych 
nie potrafi już dokonać ostatecznych wybo-
rów, nie potrafi też być wiernym danemu 
słowu – mówił w homilii bp Guzdek. Zauwa-
żył, że współczesny świat często promuje 
niewierność. Dotyczy to małżeństwa, życia 
rodzinnego, a nawet kapłaństwa. Zdradę 
uważa się za przejaw wolności wyboru.
Biskup Guzdek przytoczył kilka fragmentów 
z Pamiętnika Druha Wicka ukazujących jego 
wewnętrzne zmagania. Zachęcał do naśla-

dowania go w odpowie-
dzialności i dokonywaniu 
świadomych wyborów ży-
ciowych oraz wytrwania 
w powziętych zamiarach. – Błogosławiony 
Stefan Frelichowski to wzór godny do na-
śladowania dla współczesnego człowieka – 
podkreślił. Dodał, że wspomnienie patrona 
harcerzy to dobra okazja do rachunku su-
mienia z podejmowanych wyborów i wier-
ności w ich realizacji. Zwrócił uwagę, że ży-
cie bez radykalnych wyborów i wytrwałości 
w podjętych decyzjach jest bezbarwne i nie 
prowadzi do właściwego celu.
Zaapelował do instruktorów i duszpasterzy 
harcerzy i skautów, aby wychowywali mło-
dzież poprzez świadectwo własnego życia 
i ukazywanie autorytetów. – Wychowawca 
jest świadomy tego, że w sferze duchowej 
niczego nie można narzucić z zewnątrz. Jego 
rolą jest wyjaśnianie, tłumaczenie, przestrze-
ganie lub zachęcanie, wszak wybór jest za-
wsze osobistą sprawą każdego człowieka, 
bez względu na wiek – powiedział.

Na koniec zawierzył harcerzy i skautów opie-
ce ich patrona. – O dojrzałości człowieka 
świadczą dokonane wybory i wierność w ich 
realizacji. Niech błogosławiony Stefan Win-
centy Frelichowski pomaga nam być wierny-
mi podjętym decyzjom – zakończył.
We Mszy św. uczestniczyli skauci ze Stowa-
rzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawi-
sza”, harcerze z ZHP oraz ZHR, obchodzącej 
25-lecie istnienia. Obecni byli również przed-
stawiciele organizacji harcerskich z Litwy, 
Białorusi, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. We 

Mszy św. uczestniczyli także członkowie Sto-
warzyszenia Wspólnota Polska, którzy wraz 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz 
Województwem Pomorskim przygotowa-
li wystawę poświęconą błogosławionemu, 
prezentowaną m.in. w Senacie RP.
Po Mszy św. w sali konferencyjnej odbyła się 
prelekcja multimedialna ukazująca postać 
bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Spotkanie harcerskie zakończyło się rozmo-
wami na tematy harcerskie przy wojskowej 
grochówce. Każdy z uczestników otrzymał 
Pamiętnik patrona harcerzy.
23 lutego przypada liturgiczne wspomnienie 
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskie-
go, który tego właśnie dnia w 1945 r. zmarł
w wyniku zarażenia się tyfusem w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. 22 stycznia 
2013 r. minęła setna rocznica jego urodzin.
Druh Wicek, jak nazywany jest w środowi-
skach harcerskich, został beatyfikowany przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1999 r. 
podczas VII pielgrzymki do Polski.
Po beatyfikacji podjęto starania, aby bł. ks. 
Stefan Wincenty Frelichowski został patronem 
harcerstwa polskiego. Cztery lata później,
22 lutego 2003 r., w Dniu Myśli Braterskiej, 
kard. Józef Glemp, Prymas Polski, poinformo-
wał, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów 20 września 2002 r. 
ogłosiła bł. ks. Stefana Wincentego Freli-
chowskiego patronem polskich harcerzy.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

Wybór i wiernośćWybór i wierność
Mszą św. sprawowaną 22 lutego przez biskupa polowego WP Józefa 
Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa 
harcerzy, zakończyły się obchody stulecia urodzin bł. Stefana Win-
centego Frelichowskiego. We Mszy św. uczestniczyli przedstawicie-
le związków i organizacji harcerskich z Polski i zza granicy. W homilii 
bp Guzdek zachęcał młodzież do naśladowania Druha Wicka w mą-
drym dokonywaniu wyborów i wierności ich realizacji. Po Mszy św. 
harcerze i skauci uczestniczyli w prelekcji multimedialnej na temat 
swego patrona. 23 lutego minęła 69. rocznica śmierci bł. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego oraz jego liturgiczne wspomnienie.

Katedra polowa: zakończenie roku bł. Stefana Wincentego FrelichowskiegoKatedra polowa: zakończenie roku bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
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Ludomir Benedyktowicz urodził się w 1844 ro-
ku. Wziął udział w powstaniu styczniowym, 
w którym w jednej z potyczek stracił obie 
ręce. Według jego zaleceń skonstruowany 
został specjalnie dla niego aparat, dzięki któ-
remu mógł przymocować do protezy przed-
mioty konieczne do codziennej egzystencji, 
np. sztućce. Dzięki niemu mógł utrzymać 
także pędzel malarski i ołówek, a odkrywszy 
w sobie artystyczny, udał się na studia pla-
styczne do Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium. Był też podopiecznym Wojciecha 
Gersona i Jana Matejki, a podczas studiów 
zawarł bliższą znajomość z Aleksandrem 
Gierymskim.
– To fascynująca postać, z którą zaprzyjaźni-
łem się podczas pisania tej książki – mówił 
autor Tomasz Pruszak z Muzeum Historycz-
nego Miasta Stołecznego Warszawy. Podkre-
ślił, że Benedyktowicz to nie tylko znakomity 
malarz pejzażysta, ale również poeta, który

i dziś „mówi do nas swoimi wierszami”.
Wyjaśniając tytuł książki Tomasz Pruszak 
podkreślił, że podobnie jak XIX-wieczni 
barbizończycy (grupa francuskich malarzy 
działających w latach 1830-1870) Benedyk-
towicz szukał inspiracji do swej twórczości
w naturze. Tworzył nastrojowe, intymne ob-
razy o przyciemnionym kolorycie, zazwyczaj 
przedstawiające pojedyncze drzewa, lasy
i rozlewiska wody.
Dodał, że jego działalność artystyczna czę-
sto wiązała się z Kościołem. Przypomniał, 
że Ludomir Benedyktowicz konsultował m. 
in. wystrój Kościoła Franciszkanów w Kra-
kowie w czasie jego przebudowy, związany 
był również z krakowskimi karmelitanami,
u niego też lekcje malarstwa pobierała Ur-
szula Ledóchowska, późniejsza błogosławio-
na Kościoła, a jednym z jego przyjaciół był 
brat Albert Chmielowski, wyniesiony na ołta-
rze przez Jana Pawła II.

Zdaniem autora książki, także współcześni 
Polacy mogliby uczyć się od Benedyktowicza 
niezłomności i hartu ducha. – Jego przykład 
pokazuje, że mimo przeszkód i kalectwa moż-
na normalnie funkcjonować. Można założyć 
rodzinę, mieć sześcioro dzieci i utrzymać je. 
Ludomir Benedyktowicz być patronem środo-
wisk twórczych, artystów – niepełnospraw-
nych, ludzi, którzy próbują wychodzić ze swe-
go kalectwa poprzez działalność artystyczną 
– powiedział.
Tomasz Pruszak omawia w swej pracy życie 
Ludomira Benedyktowicza, jego twórczość 
plastyczną i literacką oraz działalność na in-
nych polach, w tym jako krytyka sztuki i wy-
bitnego szachisty. Książka zawiera między in-
nymi szczegółowy katalog dzieł plastycznych 
Benedyktowicza, liczne ilustracje z epoki oraz 
barwne reprodukcje obrazów artysty.
Gospodarzem spotkania był płk w st. spocz. 
Jacek Macyszyn, kustosz Muzeum Ordyna-
riatu Polowego, który przywitał przybyłych 
na promocję gości. Obecni byli potomkowie 
Ludomira Benedyktowicza, m.in. prawnuk 
Zbigniew Benedyktowicz oraz praprawnuk 
Damian. Na prezentację przybyli także m.in. 
Ewa Nekanda-Trepka, dyrektor Muzeum His-
torycznego Miasta Stołecznego Warszawy, 
Bogdan Marczewski, doradca ministra Obro-
ny Narodowej, a także przedstawiciele Mu-
zeum Literatury, Muzeum Niepodległości, 
Muzeum Okręgowego w Siedlcach oraz Mu-
zeum Historii Ruchu Ludowego. Ordynariat 
polowy reprezentował ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, notariusz i rzecznik ordynariatu. Obecni 
byli także uczniowie Gimnazjum 38 im. Marii 
Skłodowskiej Curie oraz kadeci Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, przedstawiciele Fundacji 
im. Ludomira Benedyktowicza oraz środowisk 
artystycznych Warszawy.
Prezentację książki poprzedził film dokumen-
talny „Ludomir Benedyktynowicz. Artysta 
niezłomny”, poświęcony osobie powstańca-
artysty, zrealizowany przez Jacka Frankow-
skiego. Film przedstawił biografię malarza, 
jego udział w powstaniu styczniowym, stu-
dia w Monachium, opis twórczości malarskiej
i dzieła literackie, a także wspomnienia o nim 
w tradycji rodzinnej Benedyktowiczów. Spo-
tkanie zakończył występ Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

W Muzeum Ordynariatu Polowego odbyła się 11 lutego prezentacja książki „Polski 
Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza”, autorstwa Tomasza Prusza-
ka. Jest to pierwsza praca naukowa omawiająca całościowo życie oraz twórczość 
plastyczną i literacką Ludomira Benedyktowicza, powstańca styczniowego, artysty-
malarza, krytyka sztuki, poety oraz mistrza szachowego.

Aparat pomysłu Ludomira Benedyktowicza, który umożliwiał mu codzienne Aparat pomysłu Ludomira Benedyktowicza, który umożliwiał mu codzienne 
funkcjonowanie i spełnianie artystycznej pasjifunkcjonowanie i spełnianie artystycznej pasji

Powstaniec, malarz, poeta 
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Władysław Antosz uro-
dził się 22 marca 1882 r. 
w Krzywce koło Łańcu-
ta, jako syn Jana i Ma-
rii Antoniny. W 1892 r. 

rozpoczął naukę w gimnazjum w Rzeszowie.
W 1899 r. wstąpił do Zakonu OO. Reformatów, 
przyjmując imię Patrycjusz. 29 czerwca 1904 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1914 r. pra-
cował jako misjonarz na terenie Rosji.
2 sierpnia 1914 r. został powołany do armii 
austro-węgierskiej na stanowisko kapelana 90 
pułku piechoty w Rzeszowie. W końcu wrze-
śnia 1914 r. udało mu się uzyskać przeniesie-
nie do Legionów Polskich. Został kapelanem
2 pułku piechoty Legionów. 29 września 1914  r.
został mianowany na stopień porucznika,
a 27 stycznia 1915 r. na stopień kapitana. Brał 
udział we wszystkich walkach II Brygady Le-
gionów Polskich, w kampaniach karpackiej, 
bukowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej. W la-
tach 1915-1916 r. pełnił również posługę 
duszpasterską w 1 i 2 pułku ułanów i 1 pułku 
artylerii Legionów Polskich, jednostkach które 
nie miały etatowych kapelanów.
W czasie działań bojowych szybko zaskar-
bił sobie zaufanie i sympatię legionistów. 
Przebywał w pobliżu pierwszej linii. Pisał we 
wspomnieniach: Po zaopatrzeniu sanitarnym, 
trzeba było zaopatrzyć i jego duszę. Wszyst-
ko odbywało się w należytym porządku

i spowiedź, ostatnie namaszczenie, absolucja
i takie krótkie braterskie słowa otuchy. W grud-
niu 1916 r. wraz z księdzem Józefem Panasiem 
w okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedzili 
jeńców Polaków z armii rosyjskiej przetrzy-
mywanych w obozach na terenie Niemiec.
Od 30 września 1917 r. był administratorem 
kościoła garnizonowego w Warszawie (obec-
na Katedra Polowa Wojska Polskiego). Pod 
koniec 1918 r. został zwolniony do rezerwy. 
13 lutego 1919 r. wstąpił do Wojska Polskie-
go, obejmując funkcję proboszcza 11 Dywizji 
Piechoty, utworzonej w oparciu o 2 Dywizję 
Strzelców z armii gen. Hallera w ramach pro-
cesu integracji jednostek przybyłych z Francji
z krajową częścią Wojska Polskiego. Wraz z dy-
wizją uczestniczył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. W czasie Bitwy Warszawskiej jego dywizja 
zajmowała pozycje obronne na przedmościu 
stolicy na odcinku Nieporęt-Rembertów, a na-
stępnie uczestniczyła w pościgu za uciekają-
cymi bolszewikami i  w bitwie nad Niemnem.
20 stycznia 1922 r. został przeniesiony do re-
zerwy i zweryfikowany w stopniu majora.
Powrócił wówczas do zakonu, obejmując 
funkcję wikariusza konwentu w Krakowie.
W latach 1923-1925 był gwardianem klasz-
toru w Koninie, a od 1927 r. w Bieczu. Od 
września 1928 r. przebywał w konwencie
w Koninie. Był równocześnie kapelanem Szkoły 
Podoficerskiej dla Małoletnich nr 1 w Koninie.

O. mjr Patrycjusz Antosz (1882–1966)
– reformata, kapelan 2 pułku piechoty Legionów Polskich

We wrześniu 1939 r., wobec groźby areszto-
wania przez Niemców opuścił Konin. Dotarł 
na Węgry, gdzie został internowany i osadzo-
ny w obozie w Egerze. Przebywał w nim do 
końca wojny, pełniąc posługę duszpasterską 
wśród żołnierzy i miejscowej Polonii. Utwo-
rzył polską kwaterę na Cmentarzu Kissaszony 
w Egerze. Od 1941 r. wydawał gazetę „Go-
niec Obozowy”. W marcu 1945 r. powrócił do 
konwentu w Krakowie. Od stycznia do paź-
dziernika 1948 r. był gwardianem krakow-
skiego klasztoru. W latach 1951-1953 był ka-
pelanem w szpitalu dla psychicznie chorych 
w Kobierzynie. 27 czerwca 1954 r. odbyły się 
w Krakowie uroczystości 50-lecia Jego ka-
płaństwa, a 28 czerwca 1964 r. 60-lecia.
Zmarł 6 lipca 1966 r. w Krakowie. Spoczywa 
na cmentarzu w Łańcucie-Wysokiej.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Orde-
rem Polonia Restututa IV klasy, czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych oraz Złotym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i austriackim Wojskowym 
Krzyżem Zasługi.
Był autorem „Modlitwy żołnierskiej” napisa-
nej dla żołnierzy Legionów oraz wspomnień 
„Z teki kapelana legionowego” wydanych
w 1939 r. Na wystawie sztuki Legionów Pol-
skich we Lwowie we wrześniu 1917 r. wysta-
wiany był rysunek Stanisława Jankowskiego 
„Ks. Władysław Antosz”.

Bogusław Szwedo

Nakładem Wydaw-
nictwa Bernardinum 
ukazało się trzecie, 
poprawione i uzu-
pełnione wydanie 
„Pamiętnika”, bł. ks.
Stefana Wincentego 

Frelichowskiego. Był on księdzem, har-
cerzem i kapelanem harcerskim, poniósł 
męczeńską śmierć w 1945 r. w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. 
Książka jest zapisem dziejów duszy młodego 
człowieka, który z odwagą kształtował siebie 
w świetle powołania do świętości i kapłań-
stwa. Swoje zapiski prowadził niemal przez 
dekadę (od grudnia 1929 r. do marca 1939 r.).
W toku ich lektury można obserwować po-
jawienie się, wzrost i umacnianie się posta-
nowienia Stefana Frelichowskiego o wyborze 
drogi kapłańskiej. Radykalność i wierność
w podążaniu tą drogą. Do tych dwóch ele-
mentów nawiązał m.in. biskup Józef Guzdek 
w homilii skierowanej do harcerzy na zakoń-
czenie obchodów stulecia urodzin Frelichow-
skiego w katedrze polowej 22 lutego br.,
o czym piszemy na łamach „Naszej Służby”.
Choć „Pamiętnik” jest przede wszystkim niezwy-

Pamiêtnik dla ka¿dego harcerza

kłym świadectwem rozwoju wewnętrznego od 
lat gimnazjalnych do dojrzałego kapłaństwa, 
to wielu może odnaleźć w nim także afirmację 
ruchu harcerskiego i pochwałę wychowania 
według metody harcerskiej. Pod datą 16 stycz-
nia 1930 r. czytamy: „wierzę mocno, że pań-
stwo, którego wszyscy obywatele byliby har-
cerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. 
Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma 
takie środki pomoce, że kto przejdzie przez 
jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego 
nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale 
najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie 
młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak dłu-
go tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze 
było, będę harcerzem i nigdy dla niego pra-
cować i popierać go nie przestanę. Czuwaj!”. 
Wiedział o tej miłości do harcerstwa Jan Pa-
weł II, który beatyfikował Stefana Frelichow-
skiego podczas Mszy św. w Toruniu 7 czerw-
ca 1999 r. Już wtedy mimo, że nie wpłynęła 
jeszcze oficjalna prośba zawierzył wszystkich 
skautów i harcerzy polskich opiece Druha 
Wicka. „Zwracam się do całej rodziny pol-
skich harcerzy, z którą nowy błogosławiony 
był głęboko związany. Niech stanie się dla 
was patronem, nauczycielem szlachetności

i orędownikiem pokoju i pojednania” – mó-
wił podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.
Czas dojrzewania, jak wynika z kart pamiętni-
ka, dzielił Stefan Frelichowski między harcer-
stwo i rozwijanie osobistej pobożności. Ale
w jego zapiskach znajdziemy także opowieści 
z codziennego życia, wtedy zanotowane dla 
pamięci. Dzisiaj przybliżają nas do autora, 
ukazują że nie żył tylko w aurze wzniosłości, 
ideałów, duchowego napięcia. Pokazują, że 
tak jak i my, zmagał się z codziennością. 
Znajdziemy w „Pamiętniku” nie tylko luźne za-
piski, ale także trzyletni program formacji i wy-
chowania oraz przemyślenia z rekolekcji, które 
odbywał. Biskup Andrzej Suski, który opatrzył 
pamiętnik wstępem, podkreśla, że notatki bł. 
Stefana Fellachowskiego stanowią „symfonię 
rozważań, refleksji nad sobą, żarliwych mo-
dlitw i postanowień”, dla wielu stać się mogą 
przystępnie napisanym podręcznikiem życia.
Książka uzupełniona jest o kalendarium życia 
Błogosławionego oraz bogate materiały iko-
nograficzne, obejmują. 
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, 
Pamiętnik, red. ks. Wojciech Miszewski, Bernardi-
num, Toruń 2013.

Krzysztof Stępkowski
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Metropolita warszawski zapewnił w okolicz-
nościowym liście, który odczytał na początku 
Mszy św. bp Markowski, iż łączy się duchowo
z uczestnikami pogrzebu Zbigniewa Ro-
maszewskiego, wielkiego Polaka i patrioty. 
„Całe dorosłe życie poświęcił rodzinie i pracy 
zawodowej oraz zaangażowaniu społecz-
no-politycznemu w duchu roztropnej troski 
o dobro wspólne. Był zawsze człowiekiem 
merytorycznym, nie walczącym ‘przeciw’ 
ale zawsze ‘o coś’, co było istotne, ważne 
albo potrzebne. Czynił to z pełnym zaanga-
żowaniem intelektualnym i emocjonalnym” 
– podkreślił w swoim przesłaniu kard. Nycz. 
Przyznał też, że „sam miał okazję wiele razy 
tego doświadczyć, gdy wstawiał się on i pro-
sił o wsparcie w różnych sprawach”.
Skąd wziął to społecznikowskie, chrześci-
jańskie zacięcie? Wyniósł je z katolickiego 
domu swoich rodziców – mówił w kazaniu 
ks. infułat Jan Sikorski. Przybliżając sylwetkę 
zmarłego senatora zwrócił uwagę na „wraż-
liwość jego patriotycznego serca, które żywo 
zarezonowało na tak piękną i chrześcijańską 
treść słowa ‘solidarność’.
– W młodości nie ominęły go wprawdzie 
agnostyczne i indyferentne wpływy, choć to 
ewangeliczne „cokolwiek uczyniliście jedne-
mu z moich najmniejszych - Mnieście uczyni-
li”, przejawiało się w jego ciepłej, życzliwej 
postawie wobec tych, o których wspomina 
Ewangelia: głodnych, spragnionych, uwię-
zionych, cierpiących, prześladowanych dla 
sprawiedliwości – podkreślił kaznodzieja. 
Dodał też, że „tuż po jego śmierci okazało 
się, że miał zdrową nerkę, która została prze-
kazana umierającemu”.
Kaznodzieja wspomniał również o tym, że 
Romaszewski, „mimo młodzieńczych wahań 
i wątpliwości, stawał się coraz bliższy Panu 
Jezusowi”. Uczestniczył w życiu Kościoła i ko-
rzystał często z sakramentów. – Dzień przed 

śmiercią wziął udział w „Rozmowach niedo-
kończonych” w Radiu Maryja, pierwszych
i ostatnich, mam nadzieję, że teraz kończy je 
osobiście z Patronką tego radia – Najświęt-
szą Maryją Panną – dodał.
Ks. Sikorski mówił również o tym, że odejście 
kogoś bliskiego jest dla pozostałych Bożą 
katechezą – lekcją, ostatnim słowem, prze-
strogą. – Wspominając życie śp. Zbigniewa 
Romaszewskiego rozczytujemy kształt naszej 
codzienności, szczególnie jako beneficjen-
tów solidarnościowego ‘cudu nad Wisłą’, 
którego świadkami i czynnymi aktorami było 
wielu z obecnych dziś w katedrze – mówił do 
zebranych w jej wnętrzu i przed świątynią. 
Kazanie zakończył fragmentem modlitwy 
Piotra Skargi za Ojczyznę.
Msza św. pogrzebowa w warszawskiej ar-
chikatedrze została odprawiona z ceremo-
niałem wojskowym. Wartę honorową przy 
trumnie zaciągnęła kompania honorowa. 
Pożegnanie miało charakter państwowy. 
We Mszy św. uczestniczył prezydent RP 
Bronisław Komorowski z małżonką, przed-
stawiciele rządu, parlamentarzyści, działacze 
„Solidarności” z licznymi pocztami sztandaro-
wymi” z całej Polski. Na czas uroczystości po-
grzebowych zarządzono przerwy w obradach 
Sejmu i Senatu.
Prezydent Komorowski przemawiając w ka-
tedrze podkreślił, że dziś „żegnamy jedną
z legend polskiej opozycji lat 70. i polskiego 
oporu lat 80., jednego z bohaterów polskiej 
drogi ku wolności”.
W swoim przemówieniu prezydent nawiązał 
do dramatycznych wydarzeń na Ukrainie.
– Dzisiaj, kiedy ze ściśniętym sercem ogląda-
my sceny dramatu narodowego na Ukrainie, 
wielu z nas myśli i czuje, że przypadł nam,
w Polsce, lepszy kawałek losu. Że ten dobry 
los, który nam przydzielił Pan Historii, jed-
nak jest losem, który także i my współtwo-

rzyliśmy, korzystając z mądrości, korzystając
z autorytetów takich ludzi jak Zbyszek Roma-
szewski – mówił prezydent RP.
Prezydent podkreślił, że Romaszewski miał 
ogromne zasługi w kształtowaniu postaw 
wrażliwości dla praw człowieka, praw oby-
watelskich. – Jestem przekonany, że każdy
z nas i w modlitwie, i w myśli gdzieś ma to 
samo poczucie wdzięczności i tę głęboką po-
trzebę powiedzenia głośno, jak najgłośniej, 
że Zbigniew Romaszewski dobrze zasłużył 
się Polsce – zaznaczył prezydent.
– Zbigniew Romaszewski był człowiekiem 
czynu w najlepszym tego słowa znaczeniu 
– powiedział z kolei prezes PiS Jarosław Ka-
czyński. Pokreślił, że Zbigniew Romaszewski 
„całym swoim życiem pracował dla Polski”.
– Był rycerzem dobrej sprawy. Rycerzem spra-
wy praw człowieka, obrony zwykłych ludzi, 
bo przez cały czas kontynuował wysiłki zmie-
rzające do tego, by tym zwykłym ludziom 
pomagać. Był wraz z żoną Zofią organizato-
rem biura interwencyjnego, biura pomocy dla 
skrzywdzonych – powiedział prezes PiS.
Kaczyński przypomniał kolejne etapy życia
i podziemnej działalności zmarłego. Przypo-
mniał, że zaangażował się w obronę Adama 
Michnika przed represjami, przywołał jego 
czas działalności w ramach KOR – obronę 
robotników z Czerwca 1976. Wspomniał też 
jego wyjazd do Moskwy na spotkanie z An-
driejem Sacharowem oraz kontakty z opozy-
cją czechosłowacką, wybitną rolę w okresie 
Solidarności i stanu wojennego, którą okupił 
4,5-rocznym wyrokiem.
W przemówieniu podkreślił również, że Zbi-
gniew Romaszewski, jako senator w wolnej 
Polsce nie zaprzestał działalności na rzecz 
dekomunizacji oraz wolności poza granicami 
Ojczyzny. – Organizował konferencje, walczył. 
Walczył o inny kształt Polski i o inny kształt tej 
części Europy i – szerzej, tej części świata, któ-
rej przyszło przez lata żyć w komunizmie. Ta 
walka trwała do samego końca, do momen-
tu, gdy w ostatnich tygodniach zaangażował 
się w sprawy Ukrainy. Współtworzył Komitet 
Solidarności z Ukrainą, którą odwiedził – po-
wiedział.
Zmarły 13 lutego w Warszawie Zbigniew Ro-
maszewski został pochowany w Alei Zasłu-
żonych na Cmentarzu Wojskowym na war-
szawskich Powązkach.
74-letni Romaszewski był legendą opozycji 
antykomunistycznej, działaczem KOR, KSS 
KOR i Solidarności; prowadził Biuro Interwen-
cyjne KSS KOR, niosące pomoc prawną i ma-
terialną. Współorganizował podziemne Radio 
„Solidarność”. Był więziony od 1982 r. do 
1984 r., sądzony w procesach twórców Radia 
„Solidarność” i KSS KOR.
Od 1989 do 2011 r. nieprzerwanie sprawo-
wał mandat senatora. W 2011 r. został wy-
brany przez Sejm na członka Trybunału Stanu.
W tym samym roku prezydent Bronisław Ko-
morowski odznaczył go Orderem Orła Białe-
go. W 2013 r. Romaszewski został honoro-
wym obywatelem Warszawy.            KAI/kes

W archikatedrze warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela pożegnano 20 lutego se-
natora Zbigniewa Romaszewskiego. Zmarłego działacza opozycji antykomuni-
stycznej w PRL żegnały tłumy warszawiaków i najwyższe władze państwowe –
w tym prezydent Bronisław Komorowski. Mszy pogrzebowej przewodniczył bp 
Rafał Markowski, w zastępstwie przebywającego w Rzymie na konsystorzu kard. 
Kazimierza Nycza.
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Odszedł mąż stanuOdszedł mąż stanu

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa RomaszewskiegoUroczystości pogrzebowe Zbigniewa Romaszewskiego
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Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (10 lutego 1920 r.)Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (10 lutego 1920 r.)

W różny sposób ujmowana jest historia ma-
rynarskiego munduru, geneza jego części 
składowych. Część górną munduru stanowi 
bluza zakładana przez głowę. Jej rodowodu 
należy szukać w bluzach marynarzy służą-
cych na żaglowcach. Miały workowaty krój
z wyciętymi otworami na głowę i rękawy. 
Wykonywano je z płótna żaglowego. Choć 
były sztywne i szorstkie, posiadały podsta-
wową zaletę – były nieprzemakalne. 
Nieodłącznym elementem bluzy jest kołnierz. 
Bluzy marynarskie miały kolor biały lub do ta-
kiego zbliżony. Marynarze nosili długie włosy, 
często wiązane w koński ogon. Smarowali je 
dziegciem, co miało zapobiegać zalęganiu się 
insektów. Z tego powodu styk bluzy z wło-
sami mógł być stale zabrudzony. Aby temu 
zapobiec, praktyczni żeglarze zaczęli używać 
kołnierza wykonanego z ciemniejszej tkaniny. 
Charakterystycznym elementem kołnierza 
są trzy białe paski, które biegną równolegle 
wzdłuż jego krawędzi. Jaka jest ich geneza? 
W Anglii mówi się, że paski te mają upamięt-
nić trzy wielkie zwycięstwa adm. Nelsona: 
na Nilu, pod Kopenhagą i pod Trafalgarem. 
We Francji potrójnymi paskami wyróżniano 
marynarzy, którzy w czasie służby „zaliczyli” 
trzy oceany: Atlantyk, Pacyfik i Ocean Indyjski.
Istnieje też inne wytłumaczenie: marynarze 
(żeglarze) naszywali paski o długości uzależ-
nionej od czasu trwania ich służby. 
Zróżnicowane są też interpretacje czerni ma-
rynarskiego krawata. Jedna odwołuje się do 
adm. Nelsona – krawat miał być oznaką żało-
by po jego śmierci w bitwie pod Trafalgarem. 
Natomiast genezę jego czarnej barwy wiąże 
się z powszechnie używanymi przez maryna-
rzy chustami. W zależności od potrzeb wiąza-
no je na głowach (kanonierzy), służyły też do 
ocierania potu w czasie prac pokładowych. 
Z tych względów tkanina z której wykonano 
chusty, miała barwę ciemną, albo z czasem,
w miarę używania, taki kolor przybierała.
Odmienny wygląd od klasycznego kroju 
mundurów wojskowych mają spodnie ma-
rynarskie. W ich przypadku możemy mówić 
tylko o „praktycznej” stronie tradycji tego 
fasonu. Są one długie i u dołu rozkloszowa-
ne (tzw. dzwony). Szorowanie pokładu, czy 
też dobijanie łodzią do brzegu, wymagało 
„zamoczenia nóg”. By ograniczyć moczenie 
spodni – podwijano nogawki. Jeżeli ich dol-
na cześć była poszerzona, przychodziło to 
znacznie łatwiej. 

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej

Wyróżnikiem munduru marynarskiego jest 
również odmienny system oznaczania stop-
ni wojskowych. Zasadnicza różnica to brak 

naramienników. W przypadku oficerów i ad-
mirałów oznaczenie stopni wojskowych 
umieszczane jest u dołu rękawa, na przed-
ramieniu. W polskiej tradycji naszywka ta 
nie „opasuje” pełnego obwodu rękawa, jak 
to ma miejsce w niektórych flotach innych 
państw. W przypadku podoficerów i ma-
rynarzy stopnie naszyte są na rękawie na 
wysokości ramienia. Różne od używanego
w wojskach lądowych jest również nazew-
nictwo stopni. Zacznijmy od najwyższych. 
Określenie admirał ma bardzo stary rodo-
wód, a jego źródłosłów wywodzi się z ję-
zyka arabskiego: Emir el-Bahir, czyli „Pan 
morza”. We flotach Europy Zachodniej ter-
min ten pojawia się już w XIII w. W historii 
polskiej marynarki pierwszymi obdarzonymi 
tym stopniem byli Michał Starosta i Marcin 
Schel w 1571 r. Stopień admirała odnosił się 
(i nadal tak jest) do głównodowodzącego 
flotą. Kolejny stopień to wiceadmirał, czyli 
jego zastępca. A najniższy w tym korpusie to 
kontradmirał. Oznaczał „tego, który sprawu-
je starszeństwo na redzie”. Był to też oficer 
„pełniący służbę w nocy” albo „dowodzący 
eskadrą okrętów straży nocnej”. Tak było
w Niderlandach i Rosji za panowania Piotra I.
W polskiej Marynarce Wojennej współcze-
śnie obowiązuje podział: kontradmirał, wi-
ceadmirał, admirał floty i admirał. 
Korpus oficerów młodszych (czyli od podpo-
rucznika do kapitana) w Marynarce Wojennej 
wyróżnia od wojsk lądowych jedynie przy-
miotnik marynarki (np. kapitan marynarki 
– kpt. mar.). W przypadku korpusu oficerów 
starszych mamy do czynienia z trzema stop-
niami komandorskimi: komandor podporucz-
nik = major, komandor porucznik = podpuł-
kownik i komandor = pułkownik. W tradycji 
dawnych flot stopień komandora był przypi-
sany dowodzącemu wojskiem (piechotą mor-
ską) na pokładzie okrętu. Okrętem bowiem 
dowodził szyper (czyli nawigator) lub bos-
man. Rozwój techniki i morskiej sztuki wojen-
nej spowodował zniesienie podziału załogi 
na piechotę morską i obsługę okrętu. Ranga 
dowódców została uzależniona od tonażu 
dowodzonego okrętu. W polskiej Marynarce 
Wojennej ślady tego różnicowania zatarły się. 
I tak polski komandor porucznik odpowiada 
kapitanowi fregaty (czyli dowódcy mniejszych 
okrętów) w innych państwach. 
W przypadku stopni podoficerskich mamy 
do czynienia ze stopniem bosmana (odpo-
wiada na lądzie sierżantowi). Jest to wyraz 
pochodzenia angielskiego – boatswain czyli 
ten, który kieruje łodzią. Innym specyficznym 
dla Marynarki Wojennej stopniem jest mat, 
czyli pomocnik bosmana = kapral w woj-
skach lądowych.

Oznaczenie specjalności

Rozwój techniczny floty i związana z nim spe-
cjalizacja pełnionych funkcji, wymusił zróżni-
cowanie oznaczenia personelu, który mając 
ten sam stopień wojskowy, pełni służbę w 
różnych specjalnościach. Już w latach II RP 
zróżnicowano barwy tkanin, na które naszyte 
są oznaczenia stopni wojskowych. W latach 
1921–1939 system ten podlegał trzykrotnym 
zmiano regulacjom. W 1921 r., kiedy weszły 
w życie przepisy ubiorze, korpus morski miał 
naturalny podkład o odcieniu kurtki (lub blu-
zy mundurowej), natomiast służby brzegowe 
– niebieskie, służby techniczne – ciemnozie-
lone, służba medyczna – ciemnowiśniowy, 
intendentura – białe, urzędnicy wojska – brą-
zowe. Po dziesięciu latach. W 1931 r. zaktuali-
zowano ten podział. Ostatnia zmiana została 
wprowadzona w 1938 r.: korpus morski – 
ciemnogranatowy, rzeczno-brzegowy – cha-
browa, morski techniczny – szkarłatny, korpus 
oficerów służb – szmaragdowa, służba zdro-
wia – malinowy, administracyjny – biały.
Po zakończeniu wojny i odtworzeniu Mary-
narki Wojennej, w 1949 r. przywrócono ozna-
kowanie specjalności: personel nawigacyjny 
– czarna, techniczny – zielona, administracja
i zaopatrzenie – brunatna, służba zdrowia – 
wiśniowa, korpus techniczny – pomarańczo-
wa, korpus brzegowy – niebieska. Zmianę 
oznakowania zmianę oznakowania wpro-
wadzono w 1952 r.; ostatnia miała miejsce 
w 1961 r.: korpus MW – czarny, lotnictwa 
– chabrowy, wojska inżynieryjne, łączności, 
radiotechnicznych, chemicznych, artylerii, 
uzbrojenia i piechoty morskiej – zielony, służ-
ba zdrowia i weterynarii – wiśniowy, WSW 
– ciemnokarminowy oraz komunikacja, kwa-
termistrzostwo – błękitny. Oficerowie poli-
tyczni nosili barwy odpowiadające korpusowi,
w którym pełnili służbę. Układ ten przetrwał 
do kolejnej reformy, czyli do 1972 r., kiedy 
zniesiono system wyróżnień specjalności.
Pomimo zachodzących zmian w systemie or-
ganizacji Wojska Polskiego, w tym również 
Marynarki Wojennej, zmianom nie ulega ani 
krój munduru, ani jego barwa, ani też system 
nazewnictwa i oznaczania. Nadal nawiązuje 
on do najlepszych tradycji polskiej floty z lat 
II RP i czasów II wojny światowej.

Andrzej Kotecki

Współczesny mundur oficera Marynarki Wojennej zbliżony jest do munduru wojsk 
lądowych czy lotniczych. Jednak są w nim trzy elementy odróżniające: ciemnogra-
natowa barwa, krój dwurzędowej marynarki ze złotymi, metalowymi guzikami
i oznaczenie stopni – brak naramienników zastąpiony naszywkami na przedramie-
niu rękawa.
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Figura św. Michała Archanioła
odwiedziła Legionowo

W dniach 7-9 lutego 2014 r. parafia wojsko-
wo-cywilna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Legionowie przeżywała nawiedzenie figu-
ry św. Michała Archanioła z groty objawień 
w miasteczku Monte Sant Angelo (Góra 
Świętego Anioła) na Półwyspie Gargano we Włoszech.
Uroczystości rozpoczęły się piątkowy wieczór nabożeństwem 
oczekiwania i przywitaniem figury św. Michała Archanioła. Msza 
św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie od różnych nałogów 
oraz zniewoleń duszy i ciała zgromadziła nie tylko parafian, ale 
także wielu czcicieli świętego Archanioła z Legionowa i okolic.
W czasie uroczystości peregrynacyjnej wierni uczestniczyli
w nabożeństwach z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie
z nałogów oraz błogosławieństwie osób chorych, starszych
i dzieci. Była również możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała 
Archanioła oraz zawierzenia siebie i swojej rodziny opiece Wodza 
Niebieskiego. Uroczystym „anielskim” liturgiom towarzyszyły ho-
milie i konferencje tematyczne, które głosił o. Krzysztof Poświata 
ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
Uroczyste pożegnanie rozpoczęło się w niedzielę wieczorną Mszą 
św. Licznie zgromadzeni wierni pożegnali wynoszoną Figurę wło-
skim zwyczajem czyli gromkimi brawami.
Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wyko-
nana została w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo Contucciego 
zwanego Sansovino. Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich
w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży poko-
nany Szatan. Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio
z Monte San Savino. Sanktuarium św. Michała Archanioła powsta-
ło na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały tam miejsce
w końcu V wieku. Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświę-
cona ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony piel-
grzymów, wśród których miejsce to zasłynęło niezwykłymi łaska-
mi, które można tam wyprosić.              ks. por. Michał Zieliński 

Tysiąc harcerzy weźmie udział w kano-
nizacji bł. Jana Pawła II 
W centralnych uroczystościach kanonizacyjnych bł. Jana Pawła 
II 27 kwietnia na placu św. Piotra w Rzymie weźmie udział ok. 
tysiąc harcerzy i harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
(ZHR). – Dzień przed kanonizacją będziemy mieć wspólną Mszę 
św. pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka. Następnie będzie-
my uczestniczyć w nocnym czuwaniu i samej kanonizacji. Zosta-
niemy w Rzymie do poniedziałku, do Mszy św. dziękczynnej. Po 
niej odbędzie się apel kończący wspólną część pielgrzymki ZHR – 
zapowiedział w rozmowie z KAI ks. Robert Mogiełka, komendant 

Białej Służby.
Wśród uczestników 
pielgrzymki ZHR bę-
dą głównie liceali-
ści i studenci z je-
denastu okręgów
z całej Polski. Każdy 
okręg samodzielnie 
organizuje program 
wyjazdu. Również 
przygotowanie du-
chowe odbywa się 

wewnątrz regionalnych struktur. Zarząd Związku odpowiada za 
pobyt harcerzy w samym Rzymie i udział w uroczystości kano-
nizacyjnej. – Na harcerzy będą czekały warunki spartańskie. Do 
dyspozycji będziemy mieli sale lekcyjne oraz ogród. Tam można 
będzie rozbić namioty. Zależy nam, aby koszty wyjazdu nie były 
wysokie – podkreślił ks. Robert Mogiełka.
Udział harcerzy w kanonizacji poprzedzą rekolekcje przypomina-
jące osobę i nauczanie bł. Jana Pawła II. – Większość uczestni-
ków nie spotkała się osobiście z papieżem Polakiem. Celem tych 
rekolekcji jest przybliżenie sylwetki Papieża i ukazanie aktualno-
ści jego orędzia – wyjaśnił Wiesław Turzański, sekretarz general-
ny ZHR.                                                                             KAI/kes

Wyślij pączka do Afryki
Amatorzy słodkości mogli nabyć niezwykłe pączki przygotowane 
na tłusty czwartek przez Fundację Kapucyni i Misje. Dochód z ich 
sprzedaży przeznaczony został na wspieranie misji w Republice 
Środkowoafrykańskiej. 
– Obecnie sytuacja w RCA jest bardzo trudna – wyjaśniał Benedykt 
Pączka OFMCap., pomysłodawca akcji „Wyślij pączek do Afry-
ki”, który od września 2013 r. przebywa na misjach w Republice 
Środkowoafrykańskiej, w miejscowości Ngaoundaye. – Rebelianci
z muzułmańskiego zgrupowania Seleka wycofują się z RCA do 
Czadu. Po drodze grabią, palą i niszczą wszystkie miejscowości na 
swojej drodze. Ludzie żyją w ciągłym strachu i panice. Na dźwięk 
nadjeżdżających samochodów porzucają wszystko i w obawie
o własne życie uciekają do lasu” – mówił kapucyn.
Do akcji włączyły się cukiernie i szkoły. Specjalne plakaty informo-
wały, gdzie można było zakupić „charytatywnego” pączka. Na-
tomiast uczniowie-wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie 

wykonane pączki w szkołach. Dla zwo-
lenników niskocukrowej diety na stronie 
www.tamtamitu.pl przygotowano spe-
cjalny moduł internetowy wpłat, prze 
który każdy mógł wysłać tzw. e-pączka 
i wspomóc tym samy poszkodowanych 
w wyniku rebelii w Republice Środkowo-
afrykańskiej. – Koszt utrzymania dziecka 
w RŚA przez jeden dzień, to zaledwie 1zł! 
To tyle, co połowa pączka – przekonywali 
organizatorzy akcji.                    kak/KAI
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Kamil Stoch nie zapomina o Bogu
Kamil Stoch zdobył dwa złote medale w kon-
kursie skoków narciarskich na olimpiadzie
w Soczi. Gdy wszedł na podium, wzniósł 
ręce do góry. Niektóre media skomentowały 
ten gest: „Podczas ceremonii padał deszcz”.
W wywiadzie udzielonym dla TVP Kamil po-
wiedział: „Ten gest, to było podziękowanie 
dla tych wszystkich, których z nami nie ma,
a którzy przygotowali mnie do tego momen-

tu. Także do samego Boga, za to co mi okazał”. 
Polski skoczek wielokrotnie dawał świadectwo swojej wiary. 
Przed pierwszym skokiem po złoty medal olimpijski wziął udział 
w Mszy św. w wiosce olimpijskiej. Eucharystii przewodniczył ks. 
Edward Pleń, krajowy duszpasterz sportowców, a koncelebrował 
ks. Ireneusz Izdebski, proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w So-
czi. Msza św. miała iście medalową asystę – pierwsze czytanie 
przeczytał Maciej Kot, psalm odśpiewał Jan Ziobro, zaś drugie 
czytanie – Kamil Stoch. Ks. Edward Pleń podarował sportowcom 
medalik Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko.
Przed zawodami Kamil Stoch tłumaczył, dlaczego chciał, by na 
jego kasku umieścić symbol szachownicy. Aby uzyskać na to zgo-
dę, skoczek musiał napisać do Ministerstwa Obrony Narodowej. 
„Symbol lotniczej szachownicy chciałbym zamieścić na moim ka-
sku startowym, w którym wystąpię w 2014 roku na igrzyskach 
olimpijskich w Soczi. Wierzę, że symbol polskiego lotnictwa woj-
skowego będzie dla mnie szczęśliwy” – pisał skoczek w liście cy-
towanym przez portal polska-zbrojna.pl.                 deon.pl/kak
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Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Białystok
Mieszkańcy Białegostoku 19 lutego 2014 r. świętowali 95. rocznicę wyzwolenia 
miasta. Uroczystości na cmentarzu wojskowym uświetniła kompania honorowa 
wystawiona przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz Miejska Orkiestra 
Dęta. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, służb mun-
durowych, kombatanci, harcerze i liczne poczty sztandarowe. Apel Poległych, 
zwieńczony salwą honorową, poprzedziło wystąpienie Adama Polińskiego, wi-
ceprezydenta Białegostoku oraz modlitwa kapelanów ordynariatu polowego 
Kościoła katolickiego, prawosławnego oraz ewangelickiego duszpasterstwa woj-
skowego. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów przed cmentarnym pomnikiem-ołtarzem.
O godz. 17.00, w symbolicznej godzinie odjazdu ostatniego pociągu z niemiec-
kimi żołnierzami z białostockiego dworca kolejowego w 1919 r., rocznicowe 
obchody połączone z ceremonią złożenia wieńców i zapalenia świateł pamięci 
przeniosły się przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki.

Z.R.

Przemyśl i Kielce
W Przemyślu 9 lutego 2014 r. uczczono 74. rocznicę pierwszej masowej wywóz-
ki Polaków z Kresów Wschodnich do syberyjskich łagrów, która miała miejsce
10 lutego 1940 r. Główne obchody odbyły się w kościele pw. Świętej Trójcy. Spra-
wowana była Msza św. w intencji zmarłych Sybiraków. Po jej zakończeniu i krótkiej 
modlitwie odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty i zapalono znicze przed 
tablicą Pamięci Sybiraków znajdującą się w arkadach przykościelnego muru.
Organizatorem uroczystości był Związek Sybiraków i Związek Sybiraków III Rze-
czypospolitej. – Dzięki Kościołowi jednoczą się te związki, które wiąże nie tylko 
bolesny los, ale również troska o uratowanie historii – mówił ks. Jan Mazurek, 
proboszcz parafii Świętej Trójcy, który rok temu otrzymał srebrny medal Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Dodał, że upamiętnienia tej „bardzo bolesnej, ale i ważnej karty historii Polski” 
zawsze mają wymiar duchowy i religijny. Uczestnicy modlą się za zmarłych oraz 
za żyjących, aby tę pamięć historyczną nadal podtrzymywać.
Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę pierwszej wywózki na Sybir odbyły się 
również 10 lutego 2014 r. z udziałem młodzieży i kombatantów na kieleckich 
cmentarzach. Delegacje złożyły kwiaty przy Grobie Sybiraków na Cmentarzu Sta-
rym, a następnie przy Krzyżach Katyńskich na Cmentarzu Partyzanckim.
Spotkanie rocznicowe, z udziałem przedstawicieli władz miasta i regionu oraz 
kieleckich szkół ze sztandarami, rozpoczęło się przy symbolicznym grobowcu ze-
słańców syberyjskich. Tam modlitwę za zesłańców poprowadził ks. dr Andrzej 
Kaszycki, kanclerz Kurii Biskupiej w Kielcach.
– 10 lutego 1940 r. miała miejsca pierwsza z czterech masowych wywózek Po-
laków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego. 
Deportowano wówczas 220 tys. osób, przeważnie niższych urzędników pań-
stwowych i samorządowych oraz osadników ziemskich wraz z rodzinami – przy-
pominała Anna Łakomiec, prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska.
Anna Łakomiec podkreśliła, że obecność młodzieży na tego typu uroczystościach 
jest zawsze radością. – Młodzież jest zainteresowana tą trudną, historyczną te-
matyką, tylko trzeba do niej trafiać odpowiednimi środkami. W młodych cała 
nadzieja, bo ubywa członków naszych stowarzyszeń – powiedziała.
Organizatorami obchodów były Stowarzyszenie Rodzina Katyńska oraz Urząd 
Miasta Kielce.                                                                                                  KAI

Świętoszów
W parafii wojskowej pw. św. Floriana w Święto-
szowie trwają przygotowania młodzieży gimna-
zjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Raz 
w miesiącu uczniowie biorą udział w spotkaniach 
liturgiczno-formacyjnych, na które zapraszani są 
także ich rodzice. Rozpoczynają się one Mszą św., 
podczas której młodzież włącza się w liturgię po-
przez czytanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy 
wiernych, śpiew psalmu responsoryjnego i uczest-
niczenie w procesji z darami. Uczniowie mogą wy-
słuchać skierowanej do nich homilii i skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania.
Po Eucharystii przychodzi czas na katechezę para-
fialną, podczas której przekazywana jest wiedza
o najważniejszych prawdach wiary, przykazaniach 
Bożych, sakramentach św., i Kościele. Jest to też 
okazja do zadania pytań i poruszenia interesują-
cych młodzież tematów religijnych.
Cały cykl przygotowań do sakramentu bierzmowa-
nia trwa trzy lata i obejmuję katechezę w szkole 
oraz spotkania formacyjno-liturgiczne w parafii.

K.K.

Zegrze 
Biskup polowy Józef Guzdek 13 lutego 2014 r.
w parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła
w Zegrzu udzielił sakramentu bierzmowania 38 
osobom. Na początku Eucharystii wszystkich zgro-
madzonych powitał ks. mjr Kryspin Rak, proboszcz 
parafii. Następnie przedstawiciele rodziców, wita-
jąc Księdza Biskupa, poprosili o udzielenie młodzie-
ży sakramentu bierzmowania, modlitwę i paster-
skie słowo.
Po homilii bp Józef Guzdek udzielił młodzieży sa-
kramentu bierzmowania. Na zakończenie uroczy-
stości wręczył bierzmowanym Pismo św. i krzyż na 
pamiątkę przyjęcia sakramentu.                        K.R

Ustka
W dniach od 10 do 12 lutego 2014 r. w Centrum 
Charytatywno-Społecznym Caritas w Ustce przeby-
wała trzydziestopięcioosobowa grupa uczniów kla-
sy mundurowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zesłańców Sybiru z Torunia. Zwiedzili m.in. bazę 
szkoleniową Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej, Salę Tradycji oraz uczestniczyli w ćwiczeniach 
z samoobrony i sztuki przetrwania w lesie. Mieli 
również możliwość obejrzenia Muzeum Chleba
w Ustce i przespacerowania się po nowo otwartej 
kładce obrotowej, znajdującej się w porcie, która 
łączy dwa brzegi kanału portowego.              M.G.




