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 „Któryś za nas cierpiał rany...”

 Śladami Polaków w Indiach



2

PAPIESK A INTENCJA NA MARZECPAPIESK A INTENCJA NA MARZEC
Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie 
Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Numer zamknięto 26 marca 2014 r.

Na okładce:
Uczestnicy Międzynarodowej Pielgrzymki 
Żołnierzy do Lourdes w trakcie nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej

Abp Stanisław Gądecki
nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski
Na stanowisko przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski 12 marca wy-
brany został 64-letni abp Stanisław Gą-
decki, metropolita poznański. Od 2004 r. 
przez dwie kadencji był wiceprzewodni-
czącym KEP, na której czele stał abp Józef 
Michalik.
Abp Gądecki jest m.in. członkiem Rady 
Stałej KEP, przewodniczącym Komi-
sji Duszpasterstwa, członkiem Komisji 

Wspólnej Rządu RP i KEP, także przewodniczącym Ogólnopolskiego 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski 
w 2016 r.
W 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej, a w 2002 r. ustanowił metropolitą po-
znańskim. Jego dewiza biskupia brzmi: Opere et veritate (Czynem
i prawdą).
Nowy przewodniczący KEP jest wybitnym biblistą, studia specjali-
styczne w tym zakresie odbył w Rzymie i Jerozolimie. 
W latach 1995–2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Reli-

gijnych Relacji z Żydami, w 2008 r. jednym z czterech delegatów 
wybranych przez KEP na XII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Bisku-
pów nt. „Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła”.
Przez wiele lat przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Juda-
izmem oraz Radzie Episkopatu ds. Dialogu Religijnego. Był współini-
cjatorem obchodów Dnia Judaizmu w Kościele w Polsce.
Włada biegle łaciną, greką (koine) i hebrajskim, zna też język włoski, 
angielski, niemiecki i rosyjski.
Zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski został 
także 64-letni abp Marek Jędraszewski, od 2012 metropolita łódzki, 
wcześniej, od 1997 r. biskup pomocniczy poznański. Dewiza bisku-
pia: Scire Christum „Znać Chrystusa”. 
Jest członkiem watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. W Epi-
skopacie Polski m.in. członek Rady Stałej Episkopatu Polski, Rady ds. 
Wychowania Młodzieży, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademic-
kiego. 
Ukończył studia teologiczne i filozoficzne (Poznań, Rzym), wykła-
dał m.in. w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza. Posiada tytuł profesora nauk teo-
logicznych.                                                                               red

życie. Jest krokiem 
naprzód, krokiem 
bliżej Boga. W ten 
sposób każde spotkanie z Jezusem zmienia 
nasze życie. Zawsze tak jest, zawsze.
W tej Ewangelii także i my znajdujemy bo-
dziec, aby „zostawić nasz dzban”, symbol te-
go wszystkiego, co z pozoru wydaje się waż-
ne, ale co traci wartość wobec „miłości Boga”. 
Wszyscy mamy jakiś dzban, albo więcej niż je-
den! Stawiam wam, a także i sobie pytanie: 
„Jaki jest twój wewnętrzny dzban, ten który 
tobie ciąży najbardziej, ten który oddala cie-
bie od Boga?”. Odłóżmy go trochę na bok i 
poczujmy sercem głos Jezusa, który daje nam 
inną wodę, która przybliża nas do Pana. Je-
steśmy wezwani, aby na nowo odkryć wagę 
i sens naszego chrześcijańskiego życia, rozpo-
czętego chrztem św. i jak Samarytanka świad-
czyć naszym braciom radość ze spotkania
z Jezusem, ponieważ, jak powiedziałem, każ-
de spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie,
a także każde spotkanie z Jezusem napełnia 
nas radością, tą radością, która płynie z nasze-
go wnętrza. Taki jest Pan. Trzeba też opowia-
dać o tym, jak wiele cudów potrafi czynić Pan 
w naszym sercu, kiedy mamy odwagę odłożyć 
na bok nasz dzban.

Watykan, 23 marca 2014 roku

byśmy postawić, ale nie mamy odwagi, by 
skierować je do Jezusa! Wielki Post, drodzy 
bracia i siostry, to okres stosowny, by zajrzeć 
do naszego wnętrza, pozwolić, by ujawniły 
się nasze najprawdziwsze potrzeby duchowe 
i w modlitwie prosić o Bożą pomoc. Przykład 
Samarytanki zachęca nas do wyrażania się
w następujący sposób: „Jezu, daj mi tej wo-
dy, aby ugasić pragnienie na wieki”.
Ewangelia mówi, iż uczniowie byli zdziwie-
ni, że ich Mistrz rozmawiał z tą kobietą. Ale 
Pan jest większy od uprzedzeń, dlatego nie 
bał się zatrzymać z Samarytanką: miłosierdzie 
jest większe od uprzedzeń. Musimy się tego 
dobrze nauczyć! Miłosierdzie jest większe 
od uprzedzeń, a Jezus jest tak bardzo miło-
sierny! Wynikiem tego spotkania przy studni 
była przemiana owej kobiety, „zostawiła swój 
dzban” (w. 28 ) i pobiegła do miasta, aby opo-
wiedzieć swoje niezwykłe doświadczenie. Spo-
tkałam człowieka, który powiedział mi wszyst-
ko, co uczyniłam. Czyżby On był Mesjaszem? 
Była rozentuzjazmowana. Poszła po wodę ze 
studni, a znalazła inną wodę, żywą wodę mi-
łosierdzia wytryskującą ku życiu wiecznemu. 
Znalazła wodę, której od zawsze szukała! Po-
biegła do wioski, do tej wioski, która ją osą-
dzała i odrzucała, i ogłosiła, że spotkała Me-
sjasza, tego, który zmienił jej życie. Gdyż każde 
spotkanie z Jezusem zawsze zmienia nasze 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam spotkanie 
Jezusa z Samarytanką, które miało miejsce 
w Sychar, w pobliżu starej studni, gdzie co-
dziennie chodziła, by zaczerpnąć wody. Tego 
dnia spotkała tam Jezusa siedzącego, „zmę-
czonego drogą” (J 4,6). Na początku powie-
dział do niej: „Daj mi pić” (w. 7). W ten sposób 
pokonał bariery wrogości, które istniały mię-
dzy Żydami a Samarytanami i przełamał sche-
maty uprzedzeń wobec kobiet. Prosta prośba 
Jezusa jest początkiem szczerego dialogu, 
przez który z wielką delikatnością wchodzi On
w wewnętrzny świat osoby wobec której, we-
dług schematów społecznych, nie powinien 
nawet skierować jednego słowa. Ale Jezus 
kieruje je, nie ma w Nim lęku. Jezus stawia ją 
wobec jej sytuacji, nie osądzając jej, ale spra-
wiając, iż czuła się poważana, uznana, a tym 
samym wzbudzając w niej pragnienie wyjścia 
poza codzienną rutynę.
Pragnienie Jezusa było nie tyle pragnieniem 
wody, ile spotkaniem duszy obumarłej. Jezus 
chciał spotkać Samarytankę, aby otworzyć jej 
serce: prosi ją, by dała mu pić, aby ukazać pra-
gnienie jakie było w niej samej. Kobieta jest 
poruszona tym spotkaniem: kieruje do Jezu-
sa te głębokie pytania, które są we wnętrzu 
każdego z nas, ale które często ignorujemy. 
Także i my mamy wiele pytań, które chcieli-

Spotkanie z Jezusem odmienia życie
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Droga Krzyżowa po-
wstała dla upamięt-
nienia cierpień Chry-
stusa. Już w czasach 
starożytnych piel-

grzymi, którzy przybywali do Jerozolimy, 
nawiedzali miejsca ostatniej drogi Jezusa
i rozważali Jego mękę. W Kościele Zachod-
nim ten zwyczaj przyjął się na przełomie XII 
i XIII wieku. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
składa się z czternastu stacji, które nawią-
zują do ostatnich wydarzeń z ziemskiego 
życia Zbawiciela. Jest wiele sposobów prze-
żywania tego nabożeństwa. Od najczęściej 
spotykanych, polegających na głośnym 
odczytaniu rozważań w kościele, po różne 
wizualizacje, inscenizacje, a nawet wykona-
nia rockowe. Wszystko po to, żebyś lepiej 

rozumiał, po co Jezus zgodził się umrzeć na 
krzyżu. Drogę Krzyżową możesz rozważać 
samemu albo wspólnie. W kościele, w domu 
lub na zewnątrz – w parku bądź na ulicy. To 
nabożeństwo nie ma ograniczeń związanych 
z miejscem czy wiekiem. Również nie jest za-
rezerwowane tylko na czas Wielkiego Postu. 
Możesz więc ją bez obaw odprawiać przez 
cały rok. 

Co jest ważne?

Droga Krzyżowa to czas, w którym moż-
na adorować Jezusa, podobnie jak Hostię 
w monstrancji. To On stanowi jej centrum, 
Jego poświęcenie i miłość do człowieka. Mo-
głoby się wydawać, że w takim razie najle-
piej usiąść i płakać, zamknąć oczy i pogrą-
żyć się w zadumie. Ale chyba nie tego Jezus 
pragnie. Myślisz, że podczas nabożeństwa 
chciałby po raz kolejny spotykać na swojej 
drodze płaczące niewiasty albo łkających 

mężczyzn? Jezus nie po to umierał, żebyś ty 
teraz płakał i zawodził nad Jego cierpieniem. 
Jeżeli płakać – to tylko nad sobą, nad swo-
imi grzechami i brakiem odpowiedzi na Jego 
miłość.

Wolny wybór Jezusa

Chyba najczęściej zapominamy o tym, że 
Jezus sam przyjmuje cierpienie. Jest to Jego 
wolny wybór, co wcale nie oznacza, że ła-
twy. Przypomnij sobie choćby modlitwę Je-
zusa w Ogrójcu, którą zanosił do Ojca, zlany 
krwawym potem. To, co zrobił Jezus, trze-
ba odczytywać jako wypełnienie woli Ojca, 
który każdego człowieka chce wyzwolić od 
grzechu oraz jako drogocenny dar. Ten dar 
to śmierć na krzyżu, która wybawia mnie od 

śmierci wiecznej. Tego chciał Jezus i tego ja 
potrzebowałem.
Rozważanie Drogi Krzyżowej ma ci pomóc, 
byś uświadomił sobie ogromną miłości Boga 
do ciebie. Jezus od początku swojego ziem-
skiego życia pokonuje szczególną drogę,  na 
której ciągle uniża się dla człowieka. Kiedy się 
rodzi, nie wybiera pałacu, ale stajnię, ogoło-
cenie, ubóstwo. Zanim rozpocznie publicz-
ną działalność, udaje się nad Jordan, gdzie 
staje pośród grzeszników, słucha słów Jana 
Chrzciciela i przyjmuje chrzest jak ci, którzy 
pragnęli nawrócenia. Umiera śmiercią hań-
biącą, jak zbrodniarz, okazując swoją wielką 
miłość do ludzi, bo nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich (J 15, 13). Dla zbawienia 
człowieka wystarczyłaby tylko jedna kropla 
krwi Chrystusa. Ale czy byłaby zauważona? 
Kto wie, może gdyby nie Jego potworna 
męka, człowiek w ogóle nie zwróciłby na 
Niego uwagi?

Akcja ratunkowaAkcja ratunkowa
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Pewnie nie raz zastanawiałeś się, po co rozważanie Drogi 
Krzyżowej. Po co znowu przyglądać się męce Jezusa, zatapiać 
się w Jego ranach, oglądać Jego ludzką bezradność. Po co to 
wszystko? Być może zadawałeś też sobie pytanie, jak dobrze 
uczestniczyć w tym nabożeństwie.

Podczas swojej męki Jezus najbardziej pra-
gnął, żeby człowiek dał się zbawić, pozwolił 
pojednać się z Bogiem. Odpowiedz na to nie-
zwykłe zaproszenie Jezusa. Kiedy spojrzysz 
na Drogę Krzyżową jako akcję ratunkową 
dla twojego życia, to wtedy nabożeństwo to 
stanie się dla ciebie bliskie. Postawa otwarto-
ści, dziękczynienia – tego oczekuje od ciebie 
Jezus, kiedy przychodzisz towarzyszyć Mu
w tej ostatniej drodze. Rozważając mękę 
Chrystusa, głębiej poznajesz i rozumiesz 
Jego miłość. 

Miernik miłości?

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej może wyda-
wać się nużące i zbędne. Ale z całą pewno-
ścią to miernik naszej otwartości na miłość 
Jezusa. Gdzie brakuje więzi i bliskości, tam 
będzie się wkradała nuda, zniechęcenie,
a może i nawet odrzucenie. Ale Jezus nie 
krzyczy, nie wścieka się – przypomina o tym 
prorok Izajasz (53, 7): Dręczono Go, lecz 
sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust 
swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, 
jak owca niema wobec strzygących ją, tak 
On nie otworzył ust swoich. Jezus nie po-
trzebuje współczucia, On przede wszystkim 
potrzebuje twojej bliskości i obecności. 

Przygotowanie

Jak w takim razie dobrze przygotować się do 
tego nabożeństwa? Nie bez powodu Kościół 
szczególnie przypomina nam o nim podczas 
Wielkiego Postu. W tym czasie staramy się 
poprawiać nasze życie, nasze relacje z Bo-
giem, z najbliższymi.  Najlepsze przygotowa-
nie to wyciszenie i zwrócenie swoich myśli 
ku Jezusowi, Jego wolności i otwartości na 
każdego człowieka. Właśnie podczas Drogi 
Krzyżowej Jezus wskazuje nam właściwy kie-
runek dla naszego życia. Tym kierunkiem jest 
Bóg Ojciec i Jego otwarte ramiona, z którymi 
ciągle na nas czeka.
Przeżywanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
nie jest łatwe. Ale tak samo nie jest łatwe 
noszenie codziennego krzyża, upokorzeń czy 
porażek. Chrystus przez swoją drogę męki 
uczy, jak być w stałym kontakcie z Bogiem 
Ojcem. Bez Ojca, bez Jego Opatrzności ta 
droga nie miałby sensu. 
W Ewangelii wg św. Marka Jezus mówi: Je-
śli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34). Krzyż to 
nie przekleństwo. Kto pójdzie za Jezusem 
drogą krzyża, ten będzie miał pełny udział
w Jego zwycięstwie i chwale. Nie zapominaj 
o tym, rozważając Drogę krzyżową.

ks. Bartosz Seruga MS

Ks. Bartosz Seruga należy do Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy Saletynów. Obecnie posłu-

guje w Warszwie. Jest duszpasterzem i kate-

chetą. Współpracuje z Centrum Informacyj-

nym Misjonarzy Saletynów.
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Rozważania Drogi KrzyżowejRozważania Drogi Krzyżowej
W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II przypominamy tekst Drogi Krzyżowej odprawionej pod przewodnictwem kardynała Karola 
Wojtyły w 1976 r. w Watykanie podczas rekolekcji dla Ojca Świętego Pawła VI i grona pracowników – kardynałów, arcybisku-
pów, biskupów, kapłanów – pracowników Kurii Rzymskiej. Zaproszenie do ich wygłoszenia skierowane przez Pawła VI do Karola 
Wojtyły było znamiennym gestem uznania dla polskiego kardynała. Miejscem rekolekcji, które zaczęły się 7 marca, była kaplica 
św. Matyldy w Pałacu Apostolskim. Osią rozważań rekolekcjonisty stały się słowa: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się dopiero 
w tajemnicy Słowa Wcielonego”, zaczerpnięte z soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. 
„Człowiek, który klęka przy konfesjonale, aby wyznać swoje winy ukazuje się w szczególnym jakby momencie swego człowie-
czeństwa, swojej godności. Bez względu na to, jak bardzo te winy obciążyłyby jego sumienie, jak bardzo poniżyłyby jego god-
ność, sam ów akt wyznana ich w prawdzie, akt nawrócenia się sercem do Boga, ujawnia szczególną godność człowieka, jego 
duchową wielkość” – to ledwie urywek tamtych rekolekcyjnych nauk przyszłego (za dwa i pół roku) Papieża. „Znak sprzeciwu” 
to tytuł książkowej edycji tamtych nauk, których element stanowiły rozważania Drogi Krzyżowej.

Stacja I – Pan Jezus przez Piłata na śmierć skazany

Wyrok Piłata został wydany pod naciskiem arcykapłanów i tłumu. 
Wyrok śmierci przez ukrzyżowanie miał zaspokoić ich żądania; miał 
być odpowiedzią na wołanie: „...ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!” (Mk 15,
13-14 i par.). Namiestnik rzymski odciął się w swoim poczuciu od 
tego wyroku umywając ręce. Podobnie jak odciął się uprzednio od 
słów Chrystusa, w których Królestwo Boże utożsamia On z prawdą, 
z dawaniem świadectwa prawdzie (J 18,38). I w jednym, i w drugim 
wypadku Piłat usiłował zachować niezależność, stanąć niejako „na 
boku”, ale były to tylko pozory. Zarówno ten krzyż, na który skazał 
Jezusa z Nazaretu (J 19,16), jak i prawda Jego Królestwa (J 18,36-
37) przeszła – musiała przejść – przez sam rdzeń ludzkiego jestestwa 
rzymskiego namiestnika. Taka była i taka jest Rzeczywistość, od której 
nie można usunąć się na bok, zejść na margines.
A to, że Jezus, Syn Boży, był pytany o swoje Królestwo, że był o nie 
posądzony przez człowieka, że był za nie skazany na śmierć – to 
wszystko stanowi początek ostatecznego świadectwa o Bogu, który 
„tak umiłował świat” (por. J 3,16).
Stajemy wobec tego świadectwa i wiedzy, że nie wolno nam umywać 
rąk.

Stacja II – Pan Jezus przyjmuje krzyż

Rozpoczyna się egzekucja, czyli wykonanie wyroku. Skazanego na 
ukrzyżowanie Jezusa trzeba obarczyć krzyżem, podobnie jak dwóch 
innych skazańców, którzy mają być objęci tą samą egzekucją. „Poli-
czony został pomiędzy przestępców” (Iz 53,12). Podchodzi więc, aby 
stanąć pod krzyżem, mając całe ciało straszliwie poszarpane i po-
kaleczone, ociekając krwią na twarzy spod cierniowej korony: „Ecce 
Homo” (J 19,5). Jest w Nim cała prawda o Synu Człowieczym wypo-
wiedziana przez proroków, prawda o Słudze Jahwe, zapowiedziana 
przez Izajasza: „Zdruzgotany za nasze winy [...]. W Jego ranach jest 
nasze zdrowie” (Iz 53,5). I jest w Nim jakaś zdumiewająca konse-
kwencja tego, co człowiek uczynił ze swoim Bogiem. Piłat mówi: 
„Ecce Homo” (J 19,5): Popatrzcie, co uczyniliście z człowiekiem!
A poprzez to stwierdzenie przemawia jakby inny jeszcze głos, który 
zdaje się mówić: Popatrzcie, co w tym Człowieku uczyniliście ze swo-
im Bogiem!
Przejmujące zaiste zbliżenie. Przejmująca interferencja głosu tego, 
którego słuchamy z zapisu historii – i tego, który dochodzi do nas 
poprzez świadomość wiary. „Ecce Homo”.
„Jezus zwany Mesjaszem” (Mt 27,17) bierze krzyż na swoje ramiona 
(J 19,17). Egzekucja rozpoczęta.

Stacja III – Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Jezus upada pod krzyżem; upada na ziemię. Nie uruchamia swych 
nadludzkich sił, nie uruchamia mocy anielskich. „Czy myślisz, że 
nie mógłbym prosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż 
dwanaście zastępów aniołów?” (Mt 26,53). Nie prosi o to. Skoro raz 

przyjął kielich z rąk Ojca (Mk 14,36 i par.), chce go wypić do dna, 
właśnie tego chce. Dlatego nie uruchamia żadnych nadludzkich 
mocy, choć ma je do dyspozycji. Mogą się dziwić ci, którzy patrzyli, 
jak rozkazywał ludzkim słabościom, kalectwom, chorobom, śmier-
ci samej. A teraz – czyż przeczy tamtemu wszystkiemu? Przecież: 
„...myśmy się spodziewali” – powiedzą po kilku dniach uczniowie 
w drodze do Emaus (por. Łk 24,21). „Jeśli jesteś Synem Bożym...” 
(Mt 27,40) – będą prowokowali członkowie Sanhedrynu. ,,Innych 
ocalał, siebie samego nie może ocalić?” (Mk 15,31; Mt 27,42)
– zawoła tłum.
A On przyjmuje wszystkie te słowa, które zdają się unicestwiać cały 
sens Jego misji, słów wypowiedzianych, cudów dokonanych. Przyj-
muje te wszystkie słowa. Nie chce im niczego przeciwstawić. Chce, 
aby był zelżony; chce się słaniać; chce upadać pod krzyżem: chce. Jest 
do końca, do każdego szczegółu wierny temu słowu: „Nie moja, ale 
Twoja wola niech się stanie” (por. Łk 22,42 i par.).
Bóg wyprowadził zbawienie ludzkości z upadków Chrystusa pod 
krzyżem.

Stacja IV – Pan Jezus spotyka Matkę swoją

Matka. Maryja na drodze krzyżowej spotyka Syna. Jego krzyż staje 
się Jej krzyżem, Jego poniżenie, hańba publiczna – Jej poniżeniem. 
Taki jest ludzki porządek spraw, tak to muszą odczuwać otaczający 
ludzie, i tak to trafia do Jej serca: „...a duszę Twoją przeniknie miecz” 
(Łk 2,35). Słowa wypowiedziane wówczas, gdy Jezus miał czterdzie-
ści dni, w tej chwili się spełniają. W tej chwili dosięgają takiej pełni, 
jak nigdy przedtem. Idzie więc Maryja, przebita tym niewidzialnym 
mieczem, w stronę Kalwarii swojego Syna i swojej własnej. Poboż-
ność chrześcijańska widzi Ją z owym mieczem w sercu i w ten sposób 
maluje lub rzeźbi: Mater Dolorosa.
O Ty, któraś współcierpiała! – powtarzają wierni. Czują, że trzeba tak 
właśnie wyrazić tajemnicę tego cierpienia. Chociaż jest ono Jej wła-
sne, choć dotyka Ją samą w głębi Jej macierzyńskiej istoty – to jednak 
pełną prawdę o niej wyrażamy mówiąc, że jest współcierpieniem. Na-
leży do tej samej tajemnicy, stanowi poniekąd jedność z cierpieniem 
Syna.

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi

Szymon z Cyreny wezwany do dźwigania krzyża (por. Mk 15,21;
Łk 23,26) z pewnością nie chciał go dźwigać. Został więc przymuszo-
ny. Szedł obok Chrystusa pod tym samym ciężarem i użyczał swoich 
barków, skoro barki Skazańca okazywały się za słabe. Był tak blisko, 
bliżej niż Maryja, bliżej niż Jan, którego – choć był mężczyzną – nie 
wezwano, aby pomagał. Wezwano jego, „Szymona z Cyreny, ojca 
Aleksandra i Rufina” – jak zanotuje św. Marek (Mk 15,21). Wezwano 
i przymuszono.
Jak długo trwał ten przymus? Jak długo tak szedł obok, zaznaczając, 
że nic go nie łączy ze Skazańcem i z Jego winą, i z Jego karierą? 
Jak długo tak szedł, wewnętrznie oddzielony ścianą obojętności dla 
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człowieka, który cierpi? „Byłem nagi, byłem spragniony, byłem więź-
niem” (por. Mt 25,35.36); dźwigałem krzyż [...], czy wziąłeś go ze 
Mną, czy naprawdę do końca wziąłeś go ze Mną?
Nie wiadomo. Św. Marek tylko podaje imiona synów Cyrenejczyka,
a tradycja utrzymuje, że należeli oni do wspólnoty chrześcijan otacza-
jących św. Piotra (por. Rz 16,13).

Stacja VI – Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Tradycja też doniosła nam o Weronice. Może jest ona jakimś do-
powiedzeniem sprawy Cyrenejczyka. Bo tutaj właśnie wiadomo, że 
chociaż jako niewiasta nie stanęła do dźwigania krzyża, nie została 
też do tego przymuszona – to przecież z całą pewnością ona wzięła
z Jezusem krzyż. Wzięła tak, jak umiała, jak w danej chwili mogła, jak 
dyktowało jej serce: otarła Jego twarz.
Jak podaje dalej Tradycja, a szczegół ten wydaje się łatwo wytłuma-
czalny, na płótnie, którym tę twarz otarła, odbiło się Oblicze Chrystu-
sa. Właśnie dlatego, że było tak bardzo skrwawione i spocone, mogło 
pozostawić swój ślad i zarys.
Jednakże sens tego szczegółu można odczytać jeszcze inaczej, gdy 
nawiążemy do eschatologicznej mowy Chrystusa. Wielu zapewne jest 
takich, którzy wtedy zapytają: „Panie, kiedyśmy Ci to uczynili?”. A Je-
zus odpowie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (por. Mt 25,37-40). Odbija bowiem 
Zbawiciel swe podobieństwo na każdym, nawet najmniejszym uczyn-
ku miłości, tak jak na chuście Weroniki.

Stacja VII – Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

„Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgar-
dzony u ludu” (Ps 22/21, 7). Słowa psalmisty – proroka, znajdują swe 
pełne urzeczywistnienie na tych ciasnych, stromych uliczkach Jerozo-
limy, w ciągu ostatnich godzin, które dzielą to miasto od rozpoczęcia 
Paschy. A wiadomo, że takie godziny przed świętem bywają także 
gorączkowe. I uliczki są zatłoczone. W takim kontekście spełniają się 
słowa psalmisty, chociaż nikt o tym nie myśli. Nie zdają sobie z tego 
z pewnością sprawy ci, którzy okazują wzgardę, dla których stał się 
pośmiewiskiem ten upadający znowu – po raz drugi pod krzyżem – 
Jezus z Nazaretu.
A On tego chce; chce spełnienia proroctwa. Więc upada z wysiłku, 
upada z wycieńczenia. Upada z woli Ojca, która się także wyraziła
w słowach proroka: upada ze swej woli, bo „jakże spełnią się Pisma?” 
(Mt 26,54); „Jam jest robak, a nie człowiek” (Ps 22/21, 7). A więc na-
wet nie „Ecce Homo” (J 19,5); jeszcze więcej, jeszcze gorzej.
Jednakże robak nie tylko pełza przylgnięty do ziemi, gorzej od czło-
wieka, który jak król stworzenia kroczy po jej powierzchni. Robak 
także toczy drewno, i jak robak toczy sumienie człowieka wyrzut za 
grzech. Wyrzut za drugi upadek Chrystusa.

Stacja VIII – Pan Jezus upomina płaczące niewiasty

Oto wezwanie do żalu, do prawdziwego żalu, do opłakiwania
w prawdzie złych uczynków. Jezus mówił do córek jerozolimskich, 
które płaczą na Jego widok: „Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą 
i nad synami waszymi” (Łk 23,28). Nie można się ślizgać po po-
wierzchni zła, trzeba sięgać do jego korzenia, do przyczyn, do całej 
wewnętrznej prawdy sumienia.
Właśnie to chce powiedzieć Jezus dźwigający krzyż, który zawsze 
„wiedział, co jest w człowieku” (por. J 2,25) – i zawsze wie, co jest
w człowieku. Dlatego On musi pozostawać zawsze najbliższym 
świadkiem naszych czynów i sądów o tych czynach, które wydajemy 
we własnym sumieniu. Może nawet daje nam poznać, że trzeba, aby 
te sądy były spokojne, trzeźwe, obiektywne – mówi: „...nie płaczcie” 
– a równocześnie związane z całą wymową tej prawdy, że On dźwiga 
krzyż.
O życie w prawdzie, o chodzenie w prawdzie, błagam Cię, Panie!

Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

„Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to 
śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Każda stacja tej drogi jest jakimś kamie-
niem milowym tego posłuszeństwa i tego wyniszczenia.
Miarę wyniszczenia uświadamiamy sobie, gdy zaczynamy iść za sło-
wami proroka: „Jahwe zwalił na Niego winy nas wszystkich... Wszy-
scyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze; 
a Jahwe zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Iz 53,6).
Miarę wyniszczenia uświadamiamy sobie, gdy widzimy, że znów – po 
raz trzeci już – upada pod krzyżem. Uświadamiamy sobie, gdy roz-
ważamy, kim jest Ten padający, leżący w prochu ulicy pod krzyżem, 
przy stopach nieprzyjaznych ludzi, którzy nie szczędzą Mu wszelkich 
upokorzeń i zniewag...
Kim jest Ten upadający? Kim jest Jezus Chrystus? „On, istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bo-
giem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy 
się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za czło-
wieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci
– i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8).

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

Gdy Jezus na Golgocie zostaje z szat obnażony (por. Mk 15,24 par.), 
myśli nasze zwracają się do Jego Matki, biegną jakby do samych 
początków tego Ciała, które już teraz, przed ukrzyżowaniem, stano-
wi jedną wielką ranę (por. Iz 52,14). Tajemnica Wcielenia: Syn Boży 
przyjmuje Ciało w łonie Dziewicy (por. Mt 1,23; Łk 1,26-38). Syn 
Boży mówi do Ojca słowami psalmu: „Całopalenia i ofiary za grzech 
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nie podobały się Tobie, aleś mi utworzył ciało” (Ps 40/39 8.7; Hbr 
10,6.5). Ciało człowieka wyraża jego duszę. Ciało Chrystusa wyraża 
miłość Ojca. „Wtedy rzekłem: oto idę, abym spełniał wolę Twoją” 
(Ps 40/39, 9; Hbr 10,7). „Ja zawsze czynię to, co się Jemu [Ojcu] po-
doba” (J 8,29). To ciało obnażone pełni wolę Syna i wolę Ojca każ-
dą raną, każdym drgnieniem bólu, każdym zszarpanym mięśniem, 
każdą strugą krwi, która z Niego się toczy; całym wyczerpaniem 
ramion, zmiażdżeniem szyi i barków, i strasznym bólem skroni. To 
Ciało pełni wolę Ojca, gdy jest odarte z odzienia i traktowane jak 
przedmiot kaźni – gdy kryje w sobie ogromny ból sprofanowanego 
człowieczeństwa.
Na przeróżne sposoby profanowane bywa i dzisiaj ciało człowieka.
Musimy myśleć przy tej stacji o Matce Chrystusa, bo pod Jej sercem, 
a potem w Jej oczach i w Jej dłoniach Ciało Syna Bożego doznało 
pełnej czci.

Stacja XI – Pan Jezus przybity do krzyża

„Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”
(Ps 22/21,17 i 18). „Policzyli” – jakże prorocze słowo. Wiadomo prze-
cież, że to Ciało jest zapłatą. Zapłatą wielką jak całe to Ciało: i ręce,
i nogi, i każda z kości. Cały Człowiek w największym napięciu: szkielet, 
mięśnie, system nerwowy, każdy organ, każda komórka – w szczyto-
wym napięciu. „Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 
wszystkich do siebie” (J 12,32) – oto słowa wyrażające pełną rzeczy-
wistość ukrzyżowania. Wchodzi w nią i w to straszliwe napięcie, które 
przenika ręce i nogi, i wszystkie kości; w straszliwe napięcie Ciała, 
które przybito jak przedmiot do belek krzyża, aby się wyniszczyło do 
końca w śmiertelnych konwulsjach. W tę samą rzeczywistość ukrzy-
żowania wchodzi cały świat, który Jezus ma pociągnąć ku sobie (por. 
J 12,32). Świat przejawia w sobie ciążenie Ciała zwisającego prawem 
bezwładności w dół.
Z tego właśnie ciążenia pochodzi męka Ukrzyżowanego: „Wy jeste-
ście z niskości, a ja jestem z wysoka” (J 8,23). Pierwsze Jego słowa na 
krzyżu są następujące: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” 
(Łk 23,34).

Stacja XII –  Pan Jezus umiera na krzyżu

Chrystus przybity do krzyża, obezwładniony w tej straszliwej pozy-
cji, wzywa Ojca (por. Mk 15,34; Mt 27,46; Łk 23,46). Wszystkie te 
wezwania świadczą, że stanowi z Nim jedno. „Ja i Ojciec jedno jeste-
śmy” (J 10,30), „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). 
„Ojciec mój działa aż do tej chwili – i Ja działam” (J 5,17).
Oto najwyższe, szczytowe działanie Syna w zjednoczeniu z Ojcem. 
Tak: w zjednoczeniu. W najwyższym zjednoczeniu właśnie wówczas, 
gdy woła: „Eli, Eli lamma sabachtani – Boże mój, Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46). Działanie to wyraża się pionem 
korpusu, wyprostowanego wzdłuż pionowej belki krzyża, i pozio-
mem ramion, napiętych wzdłuż belki poprzecznej. Człowiek, który 
patrzy na te ramiona, może pomyśleć, że z najwyższym wysiłkiem 
ogarniają one człowieka i świat.
Ogarniają!
Oto Człowiek. Oto Sam Bóg: „...w Nim żyjemy, ruszamy się i jeste-
śmy” (Dz 17,28). W Nim, w tych rozpiętych wzdłuż poprzecznej belki 
krzyża ramionach.
Tajemnica odkupienia.

Stacja XIII –  Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kiedy ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone w ramionach Mat-
ki, wówczas staje nam znów przed oczyma ta chwila, w której Mary-
ja przyjęła pozdrowienia Gabriela: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus [...], a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca 
Dawida [...], a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,31-33). Ma-
ryja powiedziała tylko: „Niech mi się stanie według słowa Twego”
(Łk 1,38); jakby już wtedy chciała wyrazić to, co teraz przeżywa.
W Tajemnicy Odkupienia łączą się z sobą Łaska, czyli Dar Boga same-
go, oraz „zapłata” ludzkiego serca. Jesteśmy w tej Tajemnicy obda-
rowani Darem z wysokości (por. Jk 1,17), a zarazem kupieni zapłatą 
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 6,20; 7,23; Dz 20,28).
A Maryja, która najbardziej została obdarowana, najpełniej też płaci 
sercem.
Z tym zaś łączy się przedziwna obietnica, którą wypowiedział Syme-
on w czasie ofiarowania Jezusa w świątyni: „A duszę twoją własną 
przeniknie miecz, by wyszły na jaw zamysły serc wielu” (Łk 2,35).
Także i to się spełnia. Ileż ludzkich serc odsłania się przed sercem tej 
Matki, które tak wielką złożyło zapłatę.
A Jezus znowu cały jest w Jej ramionach. Tak było w stajence betle-
jemskiej (por. Łk 2,16), w czasie ucieczki do Egiptu (por. Mt 2,14),
w Nazarecie (por. Łk 2,39-40) – tak znowu jest i teraz: Pieta.

Stacja XIV – Pan Jezus złożony w grobie

Od chwili, gdy człowiek przez grzech odsunięty został od drzewa ży-
cia (por. Rdz 3), ziemia stała się cmentarzem. Ile ludzi, tyle grobów. 
Wielka planeta mogił. Wśród tych grobów jest jeden, który znajdo-
wał się w pobliżu Kalwarii, a był własnością Józefa z Arymatei (por. 
Mt 27,69). Do tego grobu, darowanego przez życzliwego człowieka, 
złożono Ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża (por. Mk 15,42-46 i par.).
A składano je w pośpiechu, ażeby zdążyć przed świętem Paschy
(por. J 19,31), które rozpoczynało się o zmierzchu dnia.
Wśród wszystkich grobów rozsianych po kontynentach naszej pla-
nety jest jeden Grób, w którym Syn Boży, Człowiek, Jezus Chrystus, 
zadał śmierć ludzkiej śmierci. „O mors! ero mors tua!” (I antyfona
z Laudes W. Soboty). Drzewo Życia, od którego odsunięty został czło-
wiek przez grzech, objawiło się ludziom na nowo w Ciele Chrystusa. 
„Jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki, a chlebem, 
który Ja mu dam, jest ciało moje na życie świata” (J 6,51).
I chociaż nadal nasza planeta zaludnia się grobami ludzi, choć rośnie 
cmentarzysko, na którym człowiek z prochu powstały w proch się 
obraca (por. Rdz 3,19) – to przecież wszyscy ludzie, którzy patrzą
w stronę Grobu Jezusa Chrystusa żyją w nadziei zmartwychwstania.

Kardynał Karol Wojtyła
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Nie wszyscy widzowie filmu, który wzbudził 
takie emocje, wiedzą jednak, że inspiracją 
dzieła Gibsona oprócz przekazu biblijnego 
były objawienia bł. Anny Katarzyny Emme-
rich.
W historii Kościoła świętość wyrastała często 
z dwóch najczystszych źródeł duchowych: 
kontemplacji Męki Pana Jezusa i przylgnięcia 
do Niepokalanego Serca Maryi. 
Jan Paweł II, który beatyfikował Annę Kata-
rzynę Emmerich 3 października 2003 r., na 
spotkaniu z mieszkańcami Münster, 1 maja 
1987 r., tak ukazał ogromną wartość jej 
duchowości: „Sługa Boża Anna Katarzyna 
Emmerich poprzez szczególne powołanie 
mistyczne ukazywała całemu światu ogrom-
ną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzy-
żowanym Panem Jezusem”.
Pochodziła z niemieckiej, ubogiej, chłopskiej 
rodziny. Urodziła się 8 września 1774 r. jako 
piąte z dziewięciorga dzieci Bernarda i Anny. 
Bardzo inteligentna i pobożna dziewczynka 
nie miała jednak szans na zdobycie wykształ-
cenia. W 1802 r., nie bez przeszkód, wstąpiła 

do Zgromadzenia Sióstr Augustianek 
w Agnetenbergu. Cierpliwie znosiła 
surowe traktowanie i upokorzenia.
Jednak nie drogę życia zakonnego 
przewidział dla niej Chrystus. W cza-
sie wojen napoleońskich klasztor 
został zamknięty (wroga Kościołowi 
akcja laicyzacyjna). A pokorną zakon-
nicą zaopiekował się francuski ksiądz, 
o. Lambert.
Bardzo wcześnie dana jej była łaska 
„współcierpienia” z Chrystusem. Gdy 
miała 24 lata, na jej głowie pojawi-
ły się stygmaty korony cierniowej 
– rany, które ukrywała jednak przed 
światem pod opaską na głowie. 
Anna Katarzyna Emmerich dosta-
ła od Boga niezwykłe narzędzia, by 
móc bliźnim pomagać skutecznie
w sferze duchowej. Miała zdolność przeni-
kania myśli i serc. Gorącą modlitwą i dobro-
wolnymi cierpieniami wypraszała dla zagro-
żonych Miłosierdzie Boże.
Z czasem na jej sparaliżowanym ciele zaczę-

ły się pojawiać rany rąk, nóg
i prawego boku. Sparaliżowa-
na, przykuta do łóżka… zrobiła 
więcej dla bliźnich niż niejeden 
„aktywista” religijny. Ona uwie-
rzyła „trudnej mowie” Jezusa, 
że Jego Ciało jest pokarmem za 
życie świata. Ona uwierzyła, bez 
pseudointelektualnego mędrko-
wania, że „Słowo Boże jest żywe 
i skuteczne”. Przez 11 lat karmi-
ła się codziennie wyłącznie Eu-
charystią i wodą. 
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Je-
żeli nie będziecie spożywali Ciała 
Syna Człowieczego i nie będzie-
cie pili Krwi Jego, nie będziecie 
mieli życia w sobie. Kto spożywa 
moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym. Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym 
napojem. Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim… 
Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata” (Ewangelia 
wg św. Jana).
Ludzie napędzani pokusą nie-
zdrowej ciekawości, sensacji, 
licznie przybywali, by „zobaczyć 
i dotknąć”. Ale Pan Bóg ma moc, 
aby wykorzystać każdą sytuację 

i przekuć ją na dobro duchowe człowieka. 
Wielu z tych poszukiwaczy wrażeń nadzwy-
czajnych, znalazło przy łożu boleści Katarzy-
ny Emmerich – łaskę nawrócenia.
Pewnego dnia przy jej łóżku stanął Klemens 
Brentano. To Opatrzność napisała ten scena-
riusz dla włoskiego poety romantycznego. 
On sam wcale się nie wybierał do mistyczki, 
tylko trafił tam „przypadkiem”, szukając ks. 
Seilera. I został… Takie to są Boże „przypad-
ki”.
Anna Katarzyna, obdarzona również darem 
widzenia rzeczy przyszłych, czekała na niego.
– „Wiem, że już dawno bym umarła, gdyby 
nie ten pielgrzym co wszystko ma ogłosić. On 
wszystko musi spisać albowiem prorokowanie 
(opowiadanie wizji) jest moim zadaniem”.
I tak człowiek, który wcale nie był wzorem 
pobożności, został wybrany do dzieła, któ-
re nie przestaje być narzędziem – Bożej łaski 
nawrócenia, która dotknęła i jego serca. 
Od 1819 r. aż do śmierci bł. Anny Katarzyny 
Emmerich Klemens Brentano spisał czter-
dzieści tomów jej objawień.
„Bolesna męka Pana naszego Jezusa Chry-
stusa według widzeń świątobliwej Anny 
Katarzyny Emmerich” to do dziś duchowa 
lektura, która prześwietla sumienia. I rzuca 
na kolana grzeszników, którzy doświadczają 
łaski Miłosierdzia.
A słowa podyktowane przez Pana Jezusa 
polskiej mistyczce, św. Faustynie, ratują na-
wet zatwardziałych grzeszników w godzinie 
śmierci: „Dla Jego bolesnej Męki, miej miło-
sierdzie dla nas i całego świata”.
„Pasja” wg objawień bł. Anny Katarzyny Em-
merich to lektura nie tylko na Wielki Post.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

WspółcierpiałaWspółcierpiała
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– I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami – śpiewają 
wierni na Drodze Krzyżowej, gdy Jezus spotyka swoją Matkę. 
Do dziś widzę tę piękną scenę z filmu „Pasja” Mela Gibsona, gdy Maja Mor-
genstern (Żydówka, odtwórczyni roli Maryi i św. Edyty Stein ) bez słów, 
oczami, które spotykają się z oczami umęczonego Syna, wyraża wszystko. 
Bezbrzeżne cierpienie i miłość, która ufa bezgranicznie.

Bł. Anna Katarzyna Emmerich: widziała „Pasję”, którą dwa wieki później Mel Gibson przeniósł na ekranBł. Anna Katarzyna Emmerich: widziała „Pasję”, którą dwa wieki później Mel Gibson przeniósł na ekran

Twoje grzechy – biorę je na Siebie.
Z jaką radością wewnętrzną uścisnąłem 
Mój Krzyż, gdy Mi Go przyniesiono. Czy ty 
wiesz, co to znaczyło dla Mnie? Jestem Tym, 
który miłuje najwięcej. Dostrzegaj Mnie 
w bliźnich. Ćwicz się w tym, by zwracać 
się do bliźniego, jak ktoś mało znaczący. 
Czy umieszczasz Mnie w twoim pocho-
dzie jako Światło Przewodnie? Tak wielu 
używa wszystkich swoich sił, aby się ode 
Mnie uwolnić, wynajdują preteksty, aby 
dobrodziejstwa, które im zsyłam, przypisać 
przypadkowi. Swój Krzyż na każdy dzień 
podejmuj podobnie jak Ja przyjąłem Swój
– z wielką miłością.
Dojdź powoli do tego, by cierpienie poko-
chać – właśnie cierpienie zbliża do Mnie. 
Każdy chrześcĳ anin w stanie łaski jest 
drugim Chrystusem. Postępujcie ze Mną, 
jak z kimś najbliższym, który nie tylko 
wybacza winy – które mu się powierza, lecz 
który jeszcze bierze je na Siebie, aby dla nich 
uzyskać przebaczenie Ojca. Moja potęga 
zbawcza jest nieskończona. 

Z objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich
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– Czy ktoś z was powiedział rodzicom I love 
you i że są dla was ważni? – pyta młody sal-
watorianin, ks. Paweł, po dwóch dniach prze-
kazywania im najważniejszego kodu życia 
– prawdy Ewangelii. W górę, z ociąganiem, 
podnosi się kilkanaście par rąk. To już coś… 
Nie dowierzają, że „Ktoś” taki, np. mistrz 
olimpijski Stoch, zechciał tylko do nich 
mówić, tylko im poświęcić chwilę uwagi
i w dodatku zaapelował, by nie wstydzili się 
Jezusa. Nie dowierzają, że mogą być ważni 
dla najważniejszych, najlepszych… z Panem 
Bogiem na czele? Nie dowierzają, że zasłu-
gują na bezwarunkową miłość, tak „szalo-
ną” jak tylko Chrystus potrafi kochać. 
Ale w drugim dniu gimnazjalnych rekolekcji 
na Bemowie „polały się łzy czyste, rzęsiste”, 
gdy trochę straszy od nich Dobromir „MAK” 
Makowski dotknął „sfer zastrzeżonych”. 
Tych zakamarków duszy, głęboko ukrywa-
nych przed światem dorosłych, a nawet ró-
wieśników.
A Chrystus już czekał na nich z otwartymi ra-
mionami i balsamem Miłosierdzia na zranio-
ne przez grzech sfery ducha. Zostawiali po 
spowiedzi kamyki na konfesjonale. Bo prze-
cież te „kamienie” spadły im właśnie z serca. 
A duszy chciało się już śpiewać : „Na jeziorze 
wielka burza, Chrystus ze mną w łodzi jest”. 
Ich katecheta, Maksymilian Jezierski, szarpał 
z werwą struny gitary. 
 

Kogo zaprosić?

Jak się dziś przebić z przekazem ewange-
licznym przez obronną skorupę póz, min, 
masek, w które „przebierają” te głodne 
autentycznej bliskości dzieciaki całe armie 
specjalistów, „spod znaku MTV”. Oczywiście 
to umowny skrót, oddający jednak formułę 
antyewangelicznej deprawacji, zatruwającej 
sumienia tego pokolenia z okrzykiem wow!
– Zastanawialiśmy się z księdzem probosz-
czem Janem Domianem, kogo zaprosić
w tym roku na rekolekcje dla gimnazjalistów, 
słyszę od wikariusza ks. Mirosława Birusia, 
salwatorianina. Pomyśleliśmy m.in. o Kamilu 
Stochu. Znamy się dobrze, bo Kamil od lat 
pomaga naszemu Salwatoriańskiemu Ośrod-
kowi Powołań. Niestety, w tym czasie wypadł 
Puchar Świata w Harachowie, mimo to Kamil 
zgodził się przekazać naszej młodzieży kilka 
słów od siebie, które nagraliśmy poprzednie-
go dnia u niego w domu.

Dobromira „MAKA” Makowskiego wskazał 
ks. Pawłowi Krężołkowi rok temu palec Boży 
w Internecie. A „Grupa Rekonstrukcyjno-Fil-
mowa Bemowo” przyszła na rekolekcje do 
bemowskich gimnazjalistów, bo m.in. dwóch 
jej członków to absolwenci Publicznego Gim-
nazjum 86 im. Płk. Ignacego Augusta Boerne-
ra w ZS nr 46 w Warszawie-Bemowie. Uczest-
nicy grupy rekonstrukcyjnej występowali 
m.in. w filmach „Czas Honoru” i „Miasto 44”. 
Grupa przybliżyła zebranej młodzieży historię 
„Żołnierzy Wyklętych”. Bohaterowie „Czasu 
Honoru” cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem młodzieży. Czy to nie dramatyczny 
paradoks? Na lekcjach historii w szkole coraz 
ciszej o tych bohaterach polskiego podziemia 
niepodległościowego…

Nie jesteś cieniem (o zauważaniu)

– Ja też, gdy byłem jeszcze w szkole, chcia-
łem nauczycieli wysłać w kosmos – mówi 
do nich wprost, nie owijając w bawełnę,
29. letni ksiądz Paweł, salwatorianin, reko-
lekcjonista. – Moja droga do kapłaństwa nie 
była wcale taka prosta – uzupełnia.

Do dziś jednak ksiądz Paweł pamięta słowa 
jednej z nauczycielek, która w niego uwierzy-
ła i jej krzepiące słowa przed maturą: – Dasz 
radę! Dziś bardzo lubi czytać, choć w szkole 
stronił od lektur.
Na własnym przykładzie pokazuje im, że 
Jezus nigdy z nikogo nie rezygnuje, choćby 
grzechy były, to „jak szkarłat nad śnieg wy-

bieleją”. Wystarczy tylko poprosić z wiarą, 
jak oni, śpiewając przed spowiedzią: „tak 
mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, 
Panie, byś został tylko TY”.
Rekolekcjonista wspomina też najważniej-
sze dlań słowa ojca, wypowiedziane przed 
śmiercią, które stały się jego życiową busolą: 
– Chcę, żebyś był dobrym księdzem. Słowa 
tym cenniejsze, że wypowiedziane przez tatę, 
którego „pobożność” nie była zbyt gorliwa.
Jak być człowiekiem szczęśliwym, nawet 
„gdy na jeziorze wielka burza”, kolega wy-
śmiewa się z nowej bluzy, mama robi wy-
rzuty, że śmieci nie wyniesione i w ogóle nie 
możemy wyjść „z doła”, a skręty „marychy”, 
wypalone pokątnie, nie przywracają spokoju 
ani trwałej radości? 
– Trzeba pokochać Boga, samego siebie
i drugiego człowieka, mówi im ks. Paweł – to 
recepta sprawdzona i niezawodna. Tylko jak 
przekazać nieprzekazywalne czyli łaskę spo-
tkania z Osobą Jezusa i jego przemieniającą 
miłością? Bo tę łaskę może dać tylko sam 
Bóg, a my choćbyśmy się nie wiem jak wspi-
nali na palce, nie dosięgniemy. ON nie zważa 
na nasze fochy, grymasy, pozy, tylko patrzy 
w serce – na gotowość przyjęcia daru łaski, 
przerastającego wszystkie skarby świata.
– Sercem skruszonym, Ty Panie nie gardzisz. 
Wołaj więc biedaku z głębokości swojej mi-
zerii, wołaj grzeszniku, a Pan cię wysłucha – 
zapewnia Bóg w swoim słowie objawionym 
– Piśmie świętym.
Wcale to nieprawda, że ma specjalne wzglę-
dy dla „świętoszkowatych” i „pobożnisiów”.
– Wiecie, co ja kocham w polskich kościo-
łach? – pyta retorycznie ks. Paweł. – Otwarte 

drzwi. Przecież nikt was nie pytał przy wej-
ściu o aktualny stan relacji z Bogiem, stan 
ducha. Weszliście przez otwarte drzwi, gdzie 
Chrystus zawsze na was czeka!
Co powstrzymuje wielu z was przed przekro-
czeniem drzwi kościoła? I trochę smutnej sta-
tystyki w odpowiedzi – jakże fałszywy obraz 
Boga wśród badanych uczniów. 70 procent

Jezus nigdy z was nie zrezygnujeJezus nigdy z was nie zrezygnuje
– E tam, to jakaś ściema – nie dowierzali, gdy ks. Paweł Krężołek (SDS) z Salwa-
toriańskiego Ośrodka Powołań (Kraków) w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej 
odtworzył nagranie  tego, co poprzedniego wieczoru chciał im powiedzieć Kamil 
Stoch. Właśnie im – grupie gimnazjalistów z warszawskiego Boernerowa. I choć 
sam „złoty” Kamil nie mógł do nich przyjechać, to jednak znalazł dla nich czas 
przed wyjazdem na Puchar Świata do Harachova. Wiele bowiem z tych „gło-
śnych, niespokojnych” dzieciaków, z pozy i z założenia – nie ufa. Bo starzy – to 
„świat obciachu”. Nie ich świat. Tak dziś cynicy, którzy bezlitośnie na nich zara-
biają, utwierdzają ich w nieufności wobec „starych” czyli rodziców, nauczycieli, 
księży. 
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Stoch, Dobromir, aktorzy z „Metra” i księża salwatorianie na rekolekcjach u gimnazjalistówStoch, Dobromir, aktorzy z „Metra” i księża salwatorianie na rekolekcjach u gimnazjalistów
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z nich widzi w Jezusie jakiegoś „dyktatora”, 
a tylko 10 widzi w Bogu wcielonym Przyja-
ciela, z którym można iść przez życie. 
– Nie przyjechaliśmy was nawracać, słyszą, 
tylko pokazać piękno życia z Chrystusem.
Dziś wielu z was traktuje Boga jako nieko-
nieczny dodatek do życia, któremu dajemy 
„ochłapy”: chodzę na religię, bo mi kazali, 
byłem na Mszy w niedzielę – odfajkowane.
Żeby być szczęśliwym, trzeba Boga pozna-
wać i pokochać. Trzeba pragnąć spotkać Go 
w swoim życiu – rozwiewa próby samooszu-
kiwania się rekolekcjonista.
Jakże unieszczęśliwiające są wszelkie próby 
„majsterkowania” przy sobie – ostrzega ich 
ks. Paweł. To wynika z tego, że nie lubimy 
siebie, nie akceptujemy, stąd ten teatr ma-
sek, chęć bycia kimś innym. Za wszelką cenę 
chcemy się przypodobać innym, boimy się 
ich osądu, kpin. Nie wierzymy, że Bóg stwo-
rzył nas z miłości, niepowtarzalnymi i nie 
musimy udawać przed Nim kogoś innego.
Nauki rekolekcyjne wspomagane są środka-
mi audiowizualnymi. Gimnazjaliści oglądają 
film o życiu spełnionym, radosnym i szczę-
śliwym Nicka Wujcica. Świadectwo człowie-
ka…bez rąk i nóg.
– To (szatańskie) kłamstwo, że nie jesteś nic 
wart – mówi Nick.
Swoją radością życia mógłby obdzielić całą 
gromadę młodych, pięknych, zdrowych
i „uchachanych” nastolatków, …którzy chi-
chotem maskują dojmujący smutek, gdy ko-
lega nie widzi. 
Wybierajcie dobro i nie otwierajcie tak łatwo 
furtek szatanowi w swoim życiu - ostrzegają 
ich ci, którzy zapłacili mu „haracz” zmarno-
wanych lat.
A ks. Paweł Krężołek zaprasza chętnych na 
czuwanie młodych do Trzebini – „Szatan re-
alnie istnieje”.
Wszyscy odpowiedzialnie kochający tych mło-
dych nie tylko ostrzegają ich przed realnym 
niebezpieczeństwem, ale pokazują piękno 
miłości bez miary. Jak raper Dobromir, który 
wyśpiewał do nich apel: „Dzieciaku, postaw 
swoje życie na najwyższym szczycie”.

Nie dla „leszczy”

Ludzie spisali go na straty. Ale on dostał wiel-
ką łaskę od Pana Jezusa – łaskę duchowego 
uzdrowienia. Jak sam o sobie mówi, był ma-
rionetką w rękach szatana. Dziś pochyla się, 
dzięki tej wielkiej łasce Bożej, wybłaganej na 
dnie ludzkiej nędzy i zniewolenia, nad mło-
dzieżą po tragicznych przejściach. Młody-
mi, którzy zabrnęli w narkotyki, ćpali, piją, 
staczają się na dno piekła na ziemi. Pochyla 
się, bo wie, że Pan Jezus nikogo nie spisuje 
na straty, w przeciwieństwie do wielu z nas, 
tzw. porządnych katolików.
Strzeżmy się postawy i złej modlitwy faryze-
usza, abyśmy nie podeptali pokornego celni-
ka, świadomego swej duchowej nędzy przed 
Panem.
Dobromir „Mak” Makowski spotyka się 
dziś z młodymi w kościołach i szkołach, by 
dać świadectwo, co Bóg zrobił w jego ży-
ciu. Mówi i śpiewa, rapując, z pasją, żarem 
i wielką pokorą. Jest w nim taka prawda
i autentyzm, że tak samo przyjmują jego 

świadectwo ludzie starsi, 
jak i młodzi. W Rzeszowie 
i w Warszawie i wielu in-
nych miejscach. Dobromir 
Makowski, dziś pedagog, 
jeździ ze swoją misją peda-
gogiczno – ewangelizacyj-
ną „RAPpedagogia”. 
– Pan Jezus kiedyś postawił 
mnie na nogi – mówi do 
tych młodych z bemow-
skiego gimnazjum, chociaż 
12 lat temu umierałem 
na melinie. Dziś mam 32 
lata, żonę i dzieci i mówię 
do was, bo w was wierzę, tak jak On wierzy
w każdego z nas. Choćby – tak jak ja w wieku 
ośmiu lat – z nienawiścią patrzył na Krzyż. 
Ubliżałem Bogu, bo nie rozumiałem, dlacze-
go tak się dzieje w moim życiu…
Opowiada o swoich rodzicach, którzy sami 
byli ludźmi głęboko nieszczęśliwymi i samot-
nymi (alkoholizm, prostytucja) i wyrządzili 
swoim dzieciom wiele krzywdy – bez urazy
i żalu, z miłością i tęsknotą, bo już odeszli. 
To są najpiękniejsze fragmenty tego wstrzą-
sającego chrześcijańskiego świadectwa.
Wymodlił sobie łaskę przebaczenia i tej ostat-
niej rozmowy z mamą przed jej śmiercią. Le-
karze po próbie samobójczej mamy Dobrka 
nie dawali jej szans na odzyskanie świadomo-
ści. Dla Boga nie ma nic niemożliwego…
– Przepraszam cię, że mi się nie udało – usły-
szał jednak od mamy. – Najważniejszą rzeczą, 
jaką mi dałaś, jest życie – zdążył jej powie-
dzieć, zanim umarła. – Jeśli nie wybaczysz, 
nie będziesz szczęśliwym człowiekiem – mówi 
Dobromir z mocą ducha. I nie jest to czcza de-
klaracja kogoś, kogo to nic nie kosztowało.
– Czcij, kochaj, póki masz, śpiewa o rodzi-
cach do wszystkich, do których dociera.
 A rodziców upomina, żeby nigdy nie mówili 
swoim dzieciom, że nic z nich nie będzie.
– Gdy kradłem, ćpałem – często słyszałem: 
jesteś nikim. Koledzy śmiali się, że mój tata 
jest „ślepokiem” (niewidomy). Wtedy niena-
widziłem ludzi, rosła we mnie gorycz.
– Dałem się oszukać, chciałem zostać „kimś”, 
gangsterem, bandytą. Wszedł w świat prze-
stępczości zorganizowanej, kradzież samo-
chodów, narkotyki.
Pan Bóg postawił jednak na jego drodze lu-
dzi, którzy w niego uwierzyli…
W poważnej rozmowie z gimnazjalistami 
z Bemowa nie mówi „słodko-mdlącym”, 
usypiającym ich sumienia językiem. Wie, że 
mocne argumenty mogą wyrwać dziś wielu 
zwiedzionych z szatańskich łap.
- Napiłbyś się „kreta”? – pyta prowokacyjnie 
jednego z uczniów. Dlaczego jesteś taki „nie-
wyluzowany”?
Ta prowokacja ma im pomóc w samodzielnej 
refleksji nad truciznami przeróżnych ideolo-
gii sprzedawanych im w konwencji „luzu”. 
– Zatruwają was dziś chorymi ideologiami,
w rodzaju „tolerancji” czy „gender”.
Słowa – fasady, słowa – usypiacze sumień, 
słowa zwodnicze.
– Świat uczy was myślenia w Carrefourze… 
Świat wam mówi: żyj jak świnia przy korycie. 
Musisz wybrać czy chcesz być kamieniem 
czy człowiekiem. Ile trudu musi włożyć Pan 

Jezus, by z kamienia wyrzeźbić serce. Bo 
chrześcijaństwo jest dla bohaterów, a nie dla 
„leszczy”…
 Podchodzą do niego na przerwie jak do przy-
jaciela, który ich zrozumiał. I to były piękne, 
bardzo intymne momenty tych rekolekcji. 
Szkoda, że rodzice tego nie widzieli…

Przewodnicy

Już drugiego dnia rekolekcji ks. Paweł zapo-
wiedział tajemnicze zadanie na trzeci dzień 
dla pani Dyrektor ZS 46 Grażyny Żółtowskiej. 
Podkreślił też, jak wielka odpowiedzialność 
spoczywa na wszystkich, którzy towarzy-
szą młodym ludziom w ich wzrastaniu.
– To ważne świadectwo dla młodzieży, że 
razem z nimi uczestniczycie w tych rekolek-
cjach, powiedział do nauczycieli.
„Tajemniczym” zadaniem dla Pani dyrektor 
było odegranie scenki, w której wcieliła się
w najważniejszego Przewodnika… Pana 
Boga. Miała „naprowadzić ucznia”, który miał 
zasłonięte oczy, aby trafił piłką nożną do ko-
sza. To doświadczenie miało pokazać działa-
nie Boga w naszym życiu, który nas prowadzi 
„ścieżką do zbawienia”. – On zawsze będzie 
nas prowadził, do nas mówił, mimo naszych 
potknięć, błędów, upadków – podsumował 
ks. Paweł Krężołek, rekolekcjonista.
Gośćmi trzeciego dnia rekolekcji byli także 
Dominika Gajduk i Jerzy Grzechnik z mu-
zycznego teatru BUFFO, którzy opowiedzieli 
o swojej karierze i pracy w spektaklu „Me-
tro”. To swoisty fenomen teatralny – musical 
nie schodzi ze sceny od 23 lat. Teatr dla tych 
młodych wykonawców (kolejni w tej swoistej 
sztafecie pokoleniowej) to nie tylko praca, 
ale również rodzinna atmosfera i przyjaźń, 
która łączy wszystkich aktorów poza sceną.
– Warto iść za swoją pasją, uwierzyć, że ma-
rzenia się spełniają – przekonywali młodzież.

* * *
W skupieniu klękają przy kolejnych stacjach 
Drogi Krzyżowej i proszą: Któryś za nas cier-
piał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
Czas młodości – trudny, czasem bolesny czas 
poszukiwania recepty na szczęśliwe życie.
W czasie tych rekolekcji usłyszeli z wiarygod-
nych źrodeł, że warto zaufać Przyjacielowi, 
który nie zwodzi i nie zawodzi.
Proszą Go więc w wyśpiewanej modlitwie: 
Naucz nas kochać, naucz nas przegrać, by 
wygrać życie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Ceremonia rozpoczęła się punktualnie
o godz. 19, dokładnie w 15. rocznicę pod-
pisania przez Bronisława Geremka, ówcze-
snego ministra spraw zagranicznych, doku-
mentów ratyfikacyjnych NATO. Prezydent 
Komorowski w towarzystwie gen. bryg. Wie-
sława Grudzińskiego, dowódcy stołecznego 
garnizonu, dokonali przeglądu oddziałów 
biorących udział w uroczystości. Żołnierze 
Kompanii Reprezentacyjnej utworzyli szpaler 
z flagami państw-członków Sojuszu Północ-
noatlantyckiego.
– Musimy pamiętać, że na nasze polskie bez-
pieczeństwo składa się nie tylko przynależ-
ność do najpotężniejszego sojuszu świata 
(…) To także nasza polska armia, nasze zobo-
wiązania sojusznicze, nasz własny wysiłek – 
powiedział prezydent Komorowski podczas 
uroczystości.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że dziś 
trudno sobie wyobrazić mocniejsze gwaran-
cje bezpieczeństwa niż przynależność do 
NATO i Unii Europejskiej.
Zdaniem Prezydenta, „społeczeństwa, któ-
re nie cenią własnej armii, nie rozumieją jej 
roli w państwie, jej znaczenia dla trwania 
narodu, prędzej czy później stają w obliczu 
zagrożenia niepodległego bytu”. Podkreślił, 
że należy konsekwentnie budować i moder-
nizować siły zbrojne, a także pozycję w So-
juszu.
Zachęcił też wszystkich członków NATO do 
solidarności z narodem ukraińskim. – Po-
winniśmy też dzisiaj przypomnieć sobie na-
wzajem o minionych polskich lękach, któ-

re już nie są naszym udziałem. O tym, jak
w polskich domach zadawaliśmy straszne py-
tanie „wejdą czy nie wejdą?”. Obawialiśmy 
się przecież często, że obce wojska narzucą 
nam obce zasady, ograniczą naszą wolność, 
nasze ambicje, nasze dążenia i naszą naro-
dową dumę. Wiemy, że takie pytania nurtują 
dzisiaj naszych ukraińskich sąsiadów. Dlate-
go okazujemy im także i w tym dniu pięt-
nastolecia członkostwa w Sojuszu naszą soli-
darność i naszą wiarę w kolejne zwycięstwo 
słusznej sprawy wolności – podkreślił.
Prezydent podziękował wszystkim, którzy 
pomogli Polsce w dążeniu do członkowstwa 
w NATO. – Jesteśmy wdzięczni Opatrzności 
czy losowi za dar mądrości narodu. Jesteśmy 
dumni z odwagi i konsekwencji przywódców 
politycznych wielkiego ruchu „Solidarności” 
i dawnej opozycji antykomunistycznej, która 
wyznaczyła ambitny kierunek „ku Zachodo-
wi” na samym początku polskich przemian 
– powiedział.
W uroczystości wzięli udział m.in. członko-
wie rządu, posłowie i senatorowie. Obecny 
był były prezydent Aleksander Kwaśniewski 
oraz attaché obrony z państw członkowskich 
NATO.
Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zosta-
ły złożone trzy wieńce. Pierwszy od Prezyden-
ta, drugi od Ministerstwa Obrony Narodowej 
i trzeci od Korpusu Dyplomatycznego. Dele-
gacji korpusu przewodniczył abp Celestino 
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Uroczystość zakończyła się odegraniem 
„Marszu Pierwszej Brygady”, pieśni repre-

zentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą 
oddziałów reprezentacyjnych.
W rozmowie z „Naszą Służbą” bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, 
przypomniał, że 15 rocznica wstąpienia do 
NATO, to także rocznica posługi kapelanów 
w strukturach Sojuszu. – Piętnasta rocz-
nica wejścia Polski do NATO jest okazją do 
uświadomienia sobie – zwłaszcza w obecnej, 
napiętej sytuacji związanej z wydarzeniami 
na Ukrainie – jak była to ważna i zarazem 
rozsądna decyzja. Należy się wdzięczność 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zawarcia tego historycz-
nego porozumienia. Trzeba też w tym kon-
tekście dostrzec ogromne znaczenie posługi 
kapelanów ordynariatu polowego w misjach 
zagranicznych w ramach NATO. Wystarczy 
wspomnieć, że ponad 80 kapelanów pełni-
ło posługę poza granicami kraju: w Iraku, 
Afganistanie i wielu innych miejscach świa-
ta, wszędzie tam, gdzie obecny był żołnierz 
z białoczerwoną flagą na mundurze – powie-
dział bp Guzdek.
Zdaniem ordynariusza wojskowego większość 
państw NATO pozytywnie ocenia posługę ka-
pelanów w swoich armiach. – Z obecnością 
kapelana należy łączyć nie tylko tzw. ostat-
nią posługę, którą pełni żegnając poległych 
żołnierzy, ale także jego zwyczajne towarzy-
szenie żołnierzowi obciążonemu psychicznie 
tragizmem wojny. Zwyczajne wysłuchanie, 
pocieszenie oraz posługa słowa i sakramen-
tów pomagają wielu żołnierzom w pełnieniu 
służby na rzecz pokoju, a także w powrocie 

do normalnego życia po za-
kończeniu służby na misjach 
– podkreślił.
Biskup Guzdek powiedział, 
że wielokrotnie dowódcy 
misji pokojowych i stabili-
zacyjnych podkreślali wielki 
wkład kapelanów w wypeł-
nienie zadań powierzonych 
żołnierzom. – Nierzadko 
spotykałem się z wdzięcz-
nością dowódców, za to, 
że kapelan pomógł ich pod-
władnym w przezwyciężeniu 
stresu bojowego. Podobnie 
rodzice żołnierzy wielokrot-
nie dziękowali za posługę 
kapelana, który pomógł 
uspokoić sumienie i poko-
nać traumatyczne przeżycia 
związane z udziałem w mi-
sji zagranicznej w ramach
w NATO – powiedział.

Krzysztof Stępkowski

Wieczorem 12 marca w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsduskiego, z udzia-
łem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się uroczystość upamiętnia-
jąca 15. rocznicę wejścia Polski do NATO. Dokonano uroczystej zmiany wart przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza, a na płycie pomnika zostały złożone kwiaty. Dele-
gacji korpusu dyplomatycznego przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce. W uroczystościach uczestniczył także bp Józef Guzdek, Biskup 
Polowy Wojska Polskiego.

Piętnaście lat Polski w NATOPiętnaście lat Polski w NATO
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 stycznia 
1894 r. w Ostrowie koło 
Przemyśla. W 1905 r. 
rozpoczął naukę w gim-
nazjum z wykładowym 
językiem polskim w Prze-

myślu, działał w rchu niepodległościowym. 
W 1913 r. po zdaniu  matury, podjął studia 
w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
Przerwał je we wrześniu 1914 r. gdy ochot-
niczo wstąpił do Legionów Polskich. Służył
w I Brygadzie Legionów. Od 16 do 19 listo-
pada 1914 r. uczestniczył w krwawej bitwie 
pod Krzywopłotami, a od 6 do 8 grudnia 
1914 r. w bitwie pod Marcinkowicami na 
Podhalu. 24 grudnia 1914 r. został ciężko 
ranny pod Łowczówkiem. Jako niezdolny do 
dalszej służby został zwolniony z Legionów. 
W 1916 r. powrócił do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. 1 czerwca 1919 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemy-
skiego Józefa Sebastiana Pelczara. Po świę-
ceniach został wikariuszem w Husakowie 
koło Mościsk.
25 marca 1920 r. zgłosił się do służby w Woj-
sku Polskim. Został mianowany kapelanem 
szpitala polowego na froncie wojny polsko-

bolszewickiej. Od 20 kwietnia 1920 r. był ka-
pelanem 35. pułku piechoty. 27 maja 1920 r.
został kapelanem szpitala ewakuacyjnego.
8 grudnia 1920 r. mianowano go kapelanem 
6. pułku piechoty Legionów w Wilnie. 22 lis-
topada 1921 r. został kapelanem Garnizonu 
Rzeszów. Postanowił odzyskać i wyremon-
tować z przeznaczeniem na potrzeby parafii 
wojskowej świątynię poreformacką, zamienio-
ną przez Austriaków na magazyny. W 1922 r.
dzięki jego staraniom powołano Komitet 
Odbudowy Kościoła, w skład którego weszli 
przedstawiciele miasta, wojska i władz pań-
stwowych. 1 maja 1926 r. został pierwszym 
proboszczem parafii wojskowej pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Rzeszowie. 29 listopada 
1928 r. poświęcono wyremontowany kościół 
poreformacki,, który stał się świątynią garni-
zonową Rzeszowa. 19 marca 1937 r. został 
awansowany na stopień starszego kapelana.
W kampanii polskiej 1939 r. był probosz-
czem 24. Dywizji Piechoty, działającej w ra-
mach Armii „Karpaty”. Od 6 września 1939 r.
jego dywizja broniła linii Wisłoki w rejonie 
Dębica-Pilzno, a następnie, tocząc zacięte 
walki, wycofywała się w kierunku Lwowa. 
Od 14 września 1939 r. walczyła w ramach 

Ks. podpułkownik Franciszek Kisiel (1894–1956)
– kapłan diecezji przemyskiej, proboszcz 24. Dywizji Piechoty

Frontu Południowego generała Kazimierza 
Sosnkowskiego. Po 20 września 1939 r., po 
rozwiązaniu 24. Dywizji Piechoty, uniknął 
niewoli sowieckiej i niemieckiej. Podjął pra-
cę duszpasterską w diecezji przemyskiej. Od
24 września 1939 r. był wikariuszem w Zgłob-
niu koło Rzeszowa. 6 marca 1940 r. został 
administratorem parafii w Świlczy pod Rze-
szowem, a 1 września 1940 r. wikariuszem 
w Strzyżowie. 1 lipca 1942 r. mianowano go 
administratorem parafii w Jedliczu koło Kro-
sna. Od 1942 r. był kapelanem Inspektoratu 
Jasielskiego Armii Krajowej.
W 1947 r. został powołany do służby w ludo-
wym Wojsku Polskim. 15 grudnia 1947 r zo-
stał mianowany dziekanem Okręgu Wojsko-
wego II w Bydgoszczy. 1 lipca 1948 r. został 
kapelanem Garnizonu Rzeszów. 15 marca 
1951 r. przeszedł w stan spoczynku.
Zmarł 21 grudnia 1956 r w Rzeszowie. Spo-
czywa na Cmentarzu Pobitno.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości i meda-
lem Pro Ecclesia et Pontifice.
W kościele garnizonowym w Rzeszowie 
umieszczono epitafium upamiętniające jego 
postać.

Bogusław Szwedo

„12-letni Kacper, pa-
sjonat animacji kom-
puterowej, zmaga 
się z grupą szkolnych 
chuliganów, którzy 
zastraszają słabszych 

uczniów. Kiedy chłopiec zostaje na kilka 
dni pod opieką dziadka, opowiada mu 
o swoich problemach w szkole. Dzia-
dek zabiera go na weekendowy wypad
w Tatry. Tam, ucząc wnuka radzenia 
sobie z trudnymi warunkami przyrody 
i życia, snuje opowieść o przyjacielu
z dzieciństwa – Karolu, który wielokrot-
nie ratował go z opałów i już za młodu 
udowodnił, że przemoc można pokonać 
niezłomną postawą i siłą ducha. Kac-
per, słuchając kolejnych historii dziadka, 
tworzy na ich podstawie animacje kom-
puterowe, które składają się na fascynu-
jącą, filmową opowieść o Karolu Wojty-
le – niezwykłym człowieku i przywódcy 
duchowym Polaków”. 
Tak w skrócie wygląda się fabuła „Karol, który 
został świętym” – pierwszego filmu dla dzieci 
o papieżu Janie Pawle II w reż. Grzegorza Sa-
durskiego oraz Orlanda Corradiego. 
– Film nie opowiada wprost o Janie Pawle II
– mówił Grzegorz Sadurski podczas konfe-

Pierwszy fi lm o Janie Pawle II dla dzieci

rencji prasowej zorganizowanej 19 marca br.
w Centrum Myśli Jana Pawła II. – Jego fabu-
ła stanowi pretekst do przybliżenia pewnych 
wartości, takich jak przyjaźń, zaufanie, po-
trzeba kontaktu z bliskimi. Sylwetka papieża 
oczywiście pojawia się w filmie i fabuła od-
wołuje się do jego historii, ale nie opowia-
da życiorysu ani pontyfikatu Jana Pawła II. 
Powstało wiele filmów mówiących o życiu 
papieża. Nadszedł czas, żeby w jakiś inny 
sposób budować historie toczące się już bez 
namacalnej obecności Jana Pawła II – powie-
dział.
Reżyser przyznał również, że film jest także 
swoistym podziękowaniem za pontyfikat.
– Karol Wojtyła istnieje w naszej tkance spo-
łecznej, odwołujemy się do niego. W naszym 
filmie występuje w bardzo naturalny sposób, 
jako przyjaciel sprzed lat. Tak też jest w na-
szym życiu. Papieża nie ma z nami od kilku 
lat, ta postać zaczyna być powoli historycz-
na, ale z drugiej strony jest to ciągle osoba 
bardzo dla nas ważna. Cały czas chcemy się 
odnosić do nauczania Jana Pawła II – stwier-
dził. 
Atut filmu stanowi jego atrakcyjna formuła 
kina familijnego, łącząca animację, materiały 
archiwalne i kino aktorskie. W rolach głów-
nych zobaczymy Piotra Fronczewskiego, Ka-

tarzynę Glinkę, braci Kamila i Andrzeja Tkacz. 
Głosu animowanej postaci Karola Wojtyły 
użyczył Artur Żmijewski. W filmie można 
będzie usłyszeć piosenki zespołu „Arka No-
ego”. Autorami ścieżki dźwiękowej są Karim 
Martusewicz, muzyk zespołu „Voo Voo” oraz 
Luis Bacalov, który skomponował m.in. mu-
zykę do filmu „Django”. Animacyjna część 
filmu posiada dubbing w języku polskim
i angielskim. Film jest zatem przygotowany 
do zagranicznej promocji. Natomiast do szkół 
podstawowych trafią materiały edukacyjne, 
które pomogą dzieciom nie tylko poznać 
Jana Pawła II, ale również poznać wartości, 
którymi kierował się w życiu. 
Film z gatunku kina „familijnego” i jest skiero-
wany nie tylko do dzieci, ale również rodziców, 
opiekunów, dziadków, nauczycieli. Jednym
z jego głównych tematów stanowi rodzina.
– W filmie pokazujemy jak ważną rolę spełnia 
rodzina w życiu młodego człowieka – wyja-
śnił Grzegorz Sadurski. – Bardzo ważne jest 
to byśmy poświęcali sobie czas, żebyśmy 
wzajemnie siebie słuchali i umieli rozmawiać 
o swoich problemach – podkreślił. 
Premiera filmu odbyła się 21 marca. Dystrybu-
torem filmu w Polsce jest Kino Świat Sp. z o.o.
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Śladami polskich uchodźców w IndiachŚladami polskich uchodźców w Indiach

Ratowali polskie dzieci: konsul Euge-
niusz Banasiński i jego żona Kira
Głębokie emocje towarzyszyły uczestni-
kom obchodów uroczystości upamiętnienia 
pobytu Polaków w Indiach w latach 1942-
-1948. Większość członków delegacji, która 
wyjechała do Indii, stanowiły bowiem oso-
by, które jako dzieci trafiły z Rosji do Indii
i znalazły tam przyjazne dla siebie środowi-
sko życia i rozwoju. 
Pobyt w Rosji w świadomości tych osób, któ-
re dziś przeżywają późną jesień życia, okazał 
się traumatyczny. Trafili do miejsc deportacji 
na Syberii bądź w Kazachstanie ze swoimi ro-
dzicami (bądź tylko jednym z nich) i rodzeń-
stwem. Wielu z nich przeżyło śmierć ojca lub 
matki, często umierających na ich oczach
z głodu, chorób lub z wycieńczenia. Po ukła-
dzie Sikorski-Majski, zawartym w lipcu 1941, 
przywracającym stosunki dyplomatyczne 
między Polska a ZSRR, zerwane po 17 wrze-
śnia 1939 r., w wagonach bydlęcych, pieszo 
bądź statkami udawali się do miejsc organi-
zowania się Armii Polskiej w ZSSR (zwanej 
Armią Andersa). W 1942 r. na mocy układu 
angielsko-radzieckiego armia polska została 
ewakuowana do Iranu, razem z nią opuściło 
terytorium ZSRR ok. 30 tys., osób cywilnych, 
w tym ok. 13 tys. dzieci. Po drodze doświad-
czali gestów przyjaźni i pomocy od miejsco-
wej ludności, niekiedy jednak i wrogości. Byli 
przecież armią nędzarzy, szukających ratun-
ku od śmierci głodowej i nadziei na lepsze 
życie poza granicami Rosji. 
W 1943 r. Indie postanowiły przyjąć gru-
pę polskich uchodźców z Rosji. Wielką rolę
w przygotowaniu miejsc pobytu rodaków 
oraz w wyszukiwaniu i sprowadzaniu pol-
skich sierot odegrał konsul Eugeniusz Bana-
siński i jego żona Kira. 
Eugeniusz Banasiński – postać, która mogła-
by posłużyć za kanwę sensacyjnego filmu:
w czasie zaboru rosyjskiego wydalony z gim-
nazjum kieleckiego za udział w strajku szkol-
nym, wychowawca jednego z synów ma-
gnackiej rodziny na Uralu, delegat Polskiego 
Komitetu Wojennego w Omsku, nauczyciel 
w gimnazjum polskim w Harbinie w Man-
dżurii, pracownik wydziału konsularnego
w Tokio i wreszcie od 1933 do 1944 r. konsul 
w Bombaju. 
Eugeniusz i Kira Banasińscy włączyli się ak-
tywnie do pracy nad organizowaniem opie-
ki nad napływającymi do Bombaju polskimi 
uchodźcami. Współpracowali z Centralnym 
Biurem Polskiego Czerwonego Krzyża w Lon-
dynie oraz z Komitetem Pomocy Uchodźcom, 
który powstał na terenie Indii przy poparciu 

osobistości angielskich i hinduskich. Warto 
wspomnieć, że skład „Polish Relief Com-
mittee” wchodzili: abp. Bombaju Thomas 
Roberts (prezes), konsul Banasiński (wice-
prezes), skarbnikiem był A. G. Gray, dyrektor 
Bank of India oraz sześciu innych członków 
– którymi byli Hindusi. Kira Banasińska prze-
wodniczyła „Ladies Auxiliary Committee”, 
nad którym patronat objęła lady Lumley, 
żona gubernatora. 
Państwo Banasińscy po II wojnie światowej 
sami stali się uchodźcami i pozostali w In-
diach; dopiero w 1961 r. przyjęli obywatel-
stwo tego kraju. Eugeniusz Banasiński zmarł 
w 1964 r., zaś jego małżonka w 2002 r.: 
zostali pochowani na cmentarzu katolickim 
przy Haines Road w Mombaju. 
Na tym cmentarzu przy ich skromnym gro-
bie z napisem: „My husband and dearest 
friend dr Eugene Banasinski the first Polish 
Consul General in India 1933-1944”, polska 
delegacja zatrzymała się na moment refleksji 
i modlitwy. O zasługach i roli tych dwojga 
niezwykłych ludzi opowiedzieli m.in. Jan Sta-
nisław Ciechanowski oraz Andrzej Kunert. 
Na grobie złożono kwiaty z biało-czerwo-
ną kokardą, zaś Biskup Polowy zachęcił do 
wyrażenia zmarłym wdzięczności oklaskami
i przewodniczył modlitwie za zmarłych. 

Msza św. z udziałem pracowników 
hotelu w Mombaju
Pierwszym etapem podróży było miasto 
Mombaj, które liczy ok. 20 milionów miesz-
kańców. Katolików jest zaledwie kilka tysięcy. 
W miejscowej katedrze spotkaliśmy kilkana-
ście osób, które przyszły na chwilę modli-
twy. Choć katolików jest tak mało Kościół
w Indiach prowadzi wiele szkół, które ce-
nione są za wysoki poziom nauczania i dys-
cyplinę uczniów. Chrześcijaństwo jest w tym 
kraju zaledwie tolerowane. W prowincji Ori-
sie kilka lat temu wybuchły zamieszki, pod-
czas których śmierć poniosło kilkudziesięciu 
chrześcijan. Sytuacja na tamtym terenie nadal 
jest napięta. Prześladowania spotykają tam 
chrześcijan zarówno ze strony muzułmanów, 
jak i wyznawców hinduizmu. Społeczeństwo 
hinduski obawia się, że chrześcijaństwo do-
prowadzi do rozmontowania systemu ka-
stowego, który co prawda formalnie został 
zniesiony, niemniej jednak jest powszechnie
respektowany. 
Początek naszego pobytu na ziemi indyjskiej 
przypadł na niedzielę. Z braku możliwości 
dojazdu do kościoła Msza św. została zor-
ganizowana w hotelowej stołówce. Okazało 
się, że w gronie personelu hotelowego kilka 

osób to katolicy. To oni przygotowali ołtarz
z pięknie przyozdobionych dwóch stołów 
oraz miejsca dla uczestników liturgii. Ku za-
skoczeniu pielgrzymów, na Eucharystię przy-
było także kilku Hindusów chrześcijan, któ-
rzy ubrali się w odświętny strój i radowali, że 
mogą pierwszy raz w miejscu swojej pracy 
uczestniczyć w świętej liturgii. 
Msza św. w hotelu w Mombaju zachęciła 
uczestników pielgrzymki do codziennego 
udziału w Eucharystii. Była ona sprawowa-
na w pomieszczeniach hotelowych zaś jeden 
raz w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego
w Kolhapur. W modlitwach pojawiała się nuta 
wdzięczności adresowana do tych, którzy 
pomogli polskim uchodźcom opuścić Rosję
i przeżyć lata wojny w Indiach. Pamiętano tak-
że o trudnej politycznie i militarnie aktualnej 
sytuacji na Ukrainie, szczególnie kiedy dotarły 
wiadomości o interwencji wojsk rosyjskich na 
Krymie. Do ofiary Chrystusa dołączano ofiarę 
tułaczego życia, które dla wielu zakończyło 
się w różnych krajach świata (USA, Anglii, Au-
stralii, RPA, Nowej Zelandii i innych). 

Uroczystości upamiętniające
polskich uchodźców w w Kolhapur
Centralne obchody miały miejsce w parku 
miejskim w Kolhapur. Duchowym przygo-
towaniem do nich była Msza św. w kościele 
św. Franciszka Ksawerego. Przewodniczył jej 
biskup polowy Józef Guzdek, który wygło-
sił okolicznościowe kazanie. Kaznodzieja 
wychodząc z tekstu Ewangelii o samaryta-
ninie, który uzdrowiony zawrócił z drogi 
do Jerozolimy, aby podziękować Jezusowi 
za cud, zwrócił uwagę na potrzebę zauwa-
żenia nie tylko daru ale także i jego Dawcy. 
Przywołał wydarzenie, jakie miało miejsce 
poprzedniego dnia podczas pobytu w szkole
w Panchgani: Wczoraj w Panchganii na tere-
nie Indii byliśmy świadkami niezwykłej sce-
ny. Do miejscowej szkoły prowadzonej przez 
siostry katolickiego zgromadzenia po kilku-
dziesięciu latach powróciła była uczennica – 
Pani Luda Jakutowicz, mieszkająca obecnie
w RPA. Wzruszona do łez, trzęsącym się gło-
sem opowiadała o wielkim sercu, jakiego 
doznała po wyjściu z „domu niewoli”. Poka-
zywała nam szkolne świadectwa i zdjęcia po-
twierdzające jej pobyt w tym miejscu i w tej 
szkole. Raz po raz wypowiadała takie słowa: 
„Moje serce przepełnione jest wdzięczno-
ścią”. Po upływie wielu lat niejako na nowo 
dostrzegła wielki dar uratowanego życia
i odzyskanej wolności; dar dobrych ludzi, 
którzy ją przygarnęli i okazali jej pomoc. Pani 
Luda dostrzegła także Dawcę tych darów. 
Poprosiła nas wszystkich, abyśmy udali się 
do kaplicy i tam razem z nią dziękowali Bogu 
za uratowane życie. Byliśmy więc świadkami 
wspaniałej postawy wdzięczności, o jakiej 
mówił Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. 
Po Mszy św., podczas uroczystości w par-
ku miejskim, przy obelisku z polskim orłem 
uczestnicy delegacji okazali wdzięczność za 
przyjęcie rodaków w Kolhapur podczas II woj-
ny światowej. Złożono wieńce i kwiaty przy 

W dniach od 2-7 marca br. odbyły się obchody 71. rocznicy utworzenia Polskiego 
Osiedla Valivade – Kolhapur w Indiach. Zorganizował je Urząd d/s Kombatantów
i Osób Represjonowanych. W delegacji wzięli udział m.in. sen. Andrzej Person, Jan 
Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjono-
wanych. prof. dr hab. Andrzej K. Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa oraz bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Uczestnikami 
spotkań było grono sześćdziesięciu osób, zamieszkałych w różnych krajach świata, 
które w latach 1942-1948 przebywały w polskich osiedlach w Indiach lub w innych 
państwach Środkowego Wschodu. 
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pamiątkowych obeliskach. Nuta wdzięczno-
ści pojawiła się w przemówieniach polskiego 
ambasadora w Indiach Piotra Kłodkowskiego, 
ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, 
prof. Andrzeja K. Kunerta oraz Andrzeja Jana 
Chendyńskiego, prezesa Koła Polaków z Indii 
z lat 1942-1948. Stronę indyjską reprezen-
towały miejscowe władze oraz liczna grupa 
mieszkańców Kolhapur, którzy z ciekawością 
i życzliwością słuchali relacji o wydarzeniach 
przecież nie tak odległych, a jednak już zapo-
mnianych przez miejscową społeczność. 
Kolejnym miejscem, które przywołało w pa-
mięci seniorów trudne przeżycia czasu woj-
ny, był miejscowy cmentarz. Pochowano tu 
m.in. 14-letniego Władysława Formankiewi-
cza oraz Annę Bodurę, którzy utonęli w rze-
cze Panchganga koło Valivade. Przywołano 
pamięć 13-letniego Henryka Grzybowskiego, 
który podczas jazdy na rowerze zginął, ude-
rzając w ciężarówkę. 
Na cmentarzu spoczęły ciała 77 rodaków, któ-
rych przyjęła gościnna indyjska ziemia. Po od-
mówieniu modlitwy za zmarłych pielgrzymi 
rozeszli się po cmentarzu, by szukać bliskich, 
czytać imiona i nazwiska zmarłych i przez mo-
ment zatopić się w indywidualnej modlitwie. 
Jedna z uczestniczek, Czesława Grzybowska, 
z torebki wydobyła woreczek z ziemią z ro-
dzinnych stron na Wołyniu i rozsypała na gro-
bie bliskiej osoby. Dotrzymała przyrzeczenia 
danego rodzinie. Ziemia z rodzinnych stron 
na dawnych kresach wschodnich Rzeczypo-
spolitej połączyła się z indyjską ziemią. 

Polskie Osiedle Valivade
Po polskim osiedlu w Valivade położonym 
na obrzeżach Kolhapur pozostały tylko ślady. 
Długie, parterowe domy – „bloki” przykryte 
czerwoną dachówką w ciągu dziesięciole-
ci zmieniły wygląd. Każda polska rodzina, 
która tutaj przybyła, otrzymała kilkanaście 
metrów metrów kwadratowych przestrzeni 
wydzielonej matami, mieszczącej kuchnię 
oraz dwa pokoje, z których jeden służył jako 
sypialnia. W każdym „bloku” mieściło się 
dziesięć mieszkań. Przed domem osiedleńcy 
mieli do dyspozycji niewielki ogródek, w któ-
rym zazwyczaj hodowano jakieś warzywa, 
stanowiące cenny dodatek do jadłospisu. Po-
wstały także pomieszczenia ogólnego użyt-
ku: szpital, zakład wychowawczy, budynki 
szkolne, kaplica zdolna pomieścił pięćset 
osób a nawet sala teatralna. Po wyjeździe 
naszych rodaków osiedle zasiedlili uchodźcy 
z prowincji Sind. Obecnie z dawnej „świet-
ności” pozostały jedynie nikłe ślady. 
Miejsce to przywołało wspomnienia uczest-
ników pielgrzymki, którzy przed laty miesz-
kali tu bądź w osiedlach położonych w in-
nych rejonach Indii. – Tam była poczta,
a tam posterunek policji. – Tu był plac na-
szych zabaw – przypominali. Po poczcie po-
zostały jedynie ruiny z tabliczką informującą 
o jej funkcjonowaniu w tym miejscu podczas 
wojny. Niezmieniony od czasów wojny po-
został dworzec kolejowy, ze skromną kasą 
biletową i torami kolejowymi. Kiedyś było 
to okno na daleki świat, w poznanie które-
go mieszkańcy polskiego osiedla wyruszyli
w 1948 roku. Wkrótce po przyjeździe naszych 
autokarów na teren osiedla miejsce zapełniło 

się miejscową ludnością: 
dorosłymi i dziećmi. Pa-
mięć o mieszkających tu 
Polakach została przy-
wołana w indywidual-
nych rozmowach a także
w przywiezionych przez 
pielgrzymów fotogra-
fiach. 
Wielu spośród uczest-
ników pielgrzymki dzie-
liło się wspomnieniami
z uroczystości religijnych
i z obchodu świąt w osie-
dlu. Klimat tych opowia-
dań był podobny do spi-
sanych wspomnień Janiny 
Małkowskiej (Zbróg): „Pamiętam, jak w jed-
nym z pierwszych lat obchodziliśmy bardzo 
uroczyście Zaduszki. Modlitwy w kościele, 
świeczki, żałobne pieśni. Wróciłyśmy smutne 
i zamyślone, wtem ktoś zaczął płakać. I w cią-
gu kilku minii płakałyśmy wszystkie, głośno 
i rzewnie, jakby każda wywoływała w du-
szy obrazy tragiczne i ciężkie, które widziała
i przeżyła od początku wojny. Długo nas nie 
można było uspokoić. W następnych latach 
tak uroczyście Zaduszek się nie obchodziło. 
A obchodziło się wszystkie święta kościelne 
i rocznice narodowe. Po śniadaniu Msza św. 
w kościele. Na obiad schodzili się oficjalni 
i nieoficjalni goście, chodzili między nami, 
rozmawiali, żartowali i siadali przy stole
w naszej jadalni, a później, jeśli to było święto 
narodowe, odbywała się akademia w świetli-
cy. A ciepłe słowa i pełne wyrozumienia oczy 
ks. Dallingera, gdy podchodził z opłatkiem
w wieczór wigilijny, oczy zawsze pełne zain-
teresowania, czy spojrzenie delegata Michała 
Goławskiego, pamiętało się długo”.

Pamięć o dobrym Maharadży
Symbolem mieszkańców Indii, który okazali 
pomoc naszym rodakom, stał się maharadża 
Jam Saheb Digvijaysinhji. Przypomniał tę po-
stać biskup polowy Józef Guzdek podczas 
Mszy św. w Kolhapur: Dziś, podczas tej Mszy 
św., w sposób szczególny chcemy także 
wspomnieć ówczesnego władcę Jamnagaru 
– Jam Saheb Digvijaysinhji, który objął swoją 
opieką grupę około tysiąca polskich dzieci. 
Wybudował dla nich z prywatnych środków 
obóz i stworzył godne warunki do życia – po-
wiedział biskup. Przypomniał słowa Mahara-
dży wygłoszone podczas przyjęcia polskich 
dzieci w 1942 r. w nowym domu: „Jestem 
niezmiernie rad, że mam możliwość choć
w części przyczynić się do ulżenia doli pol-
skich dzieci... Głęboko wzruszony, przejęty 
cierpieniami polskiego narodu, a szczególnie 
losem tych, których dzieciństwo i młodość 
upływa w tragicznych warunkach najokrop-
niejszej z wojen, pragnąłem w jakiś sposób 
przyczynić się do polepszenia ich losu. Za-
ofiarowałem im więc gościnę na ziemiach 
położonych z dala od zawieruchy wojennej. 
Może tam w pięknych górach położonych 
nad brzegami morza dzieci te będą mogły 
powrócić do zdrowia, może tam uda im się 
zapomnieć o wszystkim co przeszły i nabrać 
sił do przyszłej pracy jako obywatele wolne-
go kraju”. Maharadża zakończył swoje prze-

mówienie słowami: „Nie uważajcie się za sie-
roty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja 
jestem bapu, ojciec wszystkich mieszkańców 
Nawanagaru, w tym również i wasz”.
Biskup polowy przypomniał fragment prze-
mówienia Maharadży podczas uroczystości 
poświęcenia sztandaru harcerskiego w 1945 
roku: „Zawsze pozostanę wierny i lojalny 
wobec Polski. Zawsze będę sympatyzował
z przyszłością waszego kraju. Jestem pewny, 
że Polska będzie wolna, że powrócicie do wa-
szych szczęśliwych domów, do kraju wolnego 
od ucisku. Duch polski, który jest znany w ca-
łym świecie, jak długo pozostanie takim, ja-
kim jest teraz, wywalczy wolność kraju. Niech 
was Bóg błogosławi i niech pozwoli wrócić do 
prawdziwie wolnej i szczęśliwej ojczyzny”. 
Jam Saheb Digvijaysinhji miał życzenie, aby 
kiedyś upamiętniono jego osobę poprzez 
nazwanie jego imieniem którejś z warszaw-
skich ulic. W kazaniu Biskup Polowy przypo-
mniał, że to już się stało. Jest w Warszawie 
skwer upamiętniający dobrego maharadżę
i jego miłosierny czyn. 
„Powrót kilkudziesięciu osób, które kiedyś 
jako dzieci doznały pomocy w gościnnych 
Indiach, ma szczególna wymowę. Jest to 
pielgrzymka wdzięczności do miejsc, gdzie 
doznali pomocy i życzliwości. Jest to zara-
zem czas wspominania i modlitwy za tych, 
którzy przed laty kierowali się zasadą miłości 
bliźniego” – powiedział Biskup Polowy .

Ubogaceni wędrówką po wojennych 
śladach Polaków
Pielgrzymka dla wielu uczestników, szcze-
gólnie starszych osób, nie była łatwą z racji 
upału, długich godzin spędzonych w podró-
ży, warunków sanitarnych, jedzenia przypra-
wianego tak ostrymi przyprawami, że w po-
równaniu z nim kuchnia węgierska wydaje się 
sytuować w środkowej części skali smaku. Nie 
było żadnych narzekań. Wielokrotnie nato-
miast wyrażano wdzięczność organizatorom 
za upamiętnienie losów Rodaków, którzy 
wydostali się z Rosji i mogli przeżyć kilka lat 
w Indiach, powrócić do normalnego życia
i przygotować się do poszukiwania miejsca 
zamieszkania. Po 1948 roku rozproszyli się po 
różnych kontynentach. Niewielka ich liczba 
wróciła do kraju. Dziś z perspektywy siedem-
dziesięciu lat wspominają tamten czas – wy-
dobywając okruchy dobra i pamięć o dobrych 
ludziach, dzięki którym przeżyli. 

ks. płk SG Zbigniew Kępa
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Można wpisywać się do Księgi Kanonizacyj-
nej Jana Pawła II

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 
zleciła Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
oraz „Stowarzyszeniu Absolwentów Dzieło” 
przeprowadzenie ogólnopolskiego wydarze-
nia w ramach przygotowania do kanonizacji 
Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła 
II. Hasłem wspomnianego wydarzenia jest 
Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia.
Od 9 marca można na stronie internetowej 
www.iskramilosierdzia.pl publikować oraz 

czytać krótkie wpisy związane ze Świętym Papieżem Polakiem. 
Ujęte w formy podziękowań, próśb i postanowień stworzą niepo-
wtarzalny, zbiorowy akt zawierzenia Bogu.
Wpisy będzie można też przekazywać za pomocą: SMS-ów (nr 70 
040 – 0,62 zł z VAT), e-maili (iskramilosierdzia@dzielo.pl), trady-
cyjnych listów wysłanych na adres Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” (Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 War-
szawa, z dopiskiem: KSIĘGA), a także papierowych formularzy 
dostępnych w parafiach w całej Polsce. 
Niedługo przed kanonizacją bł. Jana Pawła II wpisy zostaną wy-
drukowane i zebrane w postaci pamiątkowej księgi, która zosta-
nie przewieziona do Watykanu i złożona tam podczas uroczysto-
ści kanonizacyjnych jako duchowy dar Polaków.                    KAI

Kierowcy biskupów doskonalili technikę jazdy

Już po raz jedenasty kurs dosko-
nalenia techniki jazdy dla kierow-
ców biskupów zorganizowały 
MIVA Polska i krajowe duszpa-
sterstwo kierowców. Szkolenie 
– jak poinformował KAI ks. Jerzy 
Kraśnicki z MIVA Polska, miało 
charakter zarówno teoretyczny, 

jak i praktyczny. W tym roku, w części teoretycznej kierowcy spo-
tkali się z psychologiem bezpieczeństwa ruchu drogowego, który 
uwrażliwiał ich na różne sytuacje drogowe oraz z policjantem
z Komendy Stołecznej, który przybliżył im nowe regulacje w Ko-
deksie Ruchu Drogowego.
Szkolenia praktyczne zorganizowano na autodromie Automobil-
klubu Polski na warszawskim Bemowie. Na torze poślizgowym, 
pod kierunkiem wyspecjalizowanych instruktorów jazdy a nawet 
kierowców rajdowych, uczyli się m.in. wyprowadzania samochodu 
z poślizgu, hamowania po łuku, hamowania przy różnych pręd-
kościach. Mieli także możliwość wykonania prób na symulatorze 
dachowania, by przekonać się, jak ważne jest zapinanie pasów
i mocowanie przedmiotów, które pozostawione luzem w samo-
chodzie mogą stwarzać zagrożenie przy nagłym hamowaniu lub 
na zakrętach.
W tym roku w szkoleniu wzięło udział ok. 20 kierowców, a trzech 
z nich już po raz jedenasty doskonaliło swoje umiejętności.
– W gronie tym większość stanowią świeccy. Księża-kierowcy są 
w mniejszości – zauważył ks. Jerzy Kraśnicki. 
Jego zdaniem kierowcy cenią sobie te kursy i często jeszcze przed 
rozpoczęciem zebrania plenarnego biskupów dzwonią i pyta-
ją czy w tym roku też będą organizowane, bo chętnie wzięliby 
udział w takim kursie, żeby odświeżyć sobie zasady i umiejętności 
niezbędne w ruchu drogowym.
Kierowcy biskupów wspierają także MIVA Polska, agendę Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Misji, biorąc udział w akcji „1 grosz za
1 kilometr”. Za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przekazują 
grosz na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.   KAI

Pistolet Ali Agcy trafi do Muzeum Jana 
Pawła II
Pistolet, z którego 13 maja 
1981 r. Ali Acca strzelał do 
Jana Pawła II, trafił do pa-
pieskiego muzeum w Wa-
dowicach. Broń tureckiego 
zamachowcy (browning HP
CAL kaliber 9 mm, nr seryjny 
76C 23953) została wypo-
życzona z rzymskiego mu-
zeum kryminologii i 17 mar-
ca br. przekazana ks. dr. Da-
riuszowi Rasiowi, dyrektorowi wadowickiego muzeum. 
Przez trzy lata pistolet będzie ważnym elementem nowej eks-
pozycji w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach. Jej otwarcie ma się odbyć się 9 kwietnia po po-
łudniu.
Dom Rodzinny Jana Pawła II, budynek, w którym urodził się Karol 
Wojtyła, przechodzi od kilku lat remont. Dotychczasowa ekspozy-
cja powiększy się czterokrotnie – do ponad tysiąca metrów kwa-
dratowych na czterech kondygnacjach. Znajdą się w niej m.in. 
elementy oryginalnego wyposażenia, rzeczy osobiste Jana Pawła 
II oraz rękopisy. Ekspozycja będzie opowieścią o Karolu Wojtyle – 
od jego urodzenia do śmierci.                                                KAI

Nie taki post straszny

Jim Piculas wysłał w 2010 r. list do arcybiskupa 
Nowego Orleanu Gregory Aymonda  z zapyta-
niem, czy w piątek wolno jeść mięso aligatora. 
Odpowiedź twierdzącą hierarchy umieścił na swo-
im profilu na facebooku. Cieszyła się ona wielkim 
powodzeniem. Pojawiło się nawet stwierdzenie, 
że „Bóg stworzył wspaniałe stworzenie, ważne 
dla stanu Luizjana, które jest uważane za owoce morza”. W Lu-
izjanie mięso aligatora jest uważane za smakołyk.
Zdaniem Episkopatu Stanów Zjednoczonych nie wolno spożywać 
w piątek mięsa ze zwierząt żyjących na lądzie: drobiu, owiec, 
wołów i wieprzów, a także ptaków i zwierząt żyjących dziko. 
Natomiast ryby i zwierzęta żyjące w wodach słonych i słodkich 
uważane są za inne gatunki zwierząt, których spożywanie nie na-
rusza piątkowego postu. Podobnie płazy, gady (zwierzęta zimno-
krwiste) i skorupiaki. Nasuwa się zatem wniosek, że katolik może 
w piątki spożywać żółwie, węże i jaszczurki, jeśli tylko ma na to 
ochotę.       KAI/ http://www.catholicherald.co.uk, oprac. kak
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Niewiele brakowało, a Franciszek przyjął-
by imię Jan XXIV

Kard. Loris Capovilla, były sekretarz Jana XXIII, 
powiedział, że przez chwilę rozmawiał przez 
telefon z nowo wybranym papieżem, który 
zastanawiał się, czy nie byłoby dobrze, gdyby 
przybrał imię Jana XXIV, jako następcy „papieża 
Soboru”. Ostatecznie jednak, zdecydował się na 
Franciszka.
Papież również w jednym z wywiadów wspomi-

nał, że w podjęciu decyzji pomógł mu brazylijski kard. Claudio 
Hummes, zwracając uwagę na szczególną odpowiedzialność pa-
pieża za ludzi ubogich. – Tak czy tak, Franciszek i Jan XXIII, który 
przeszedł do historii jako „dobry papież”, są do siebie „bardzo 
podobni” – skonstatował były sekretarz Jana XXIII.

KAI / Bergamo
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Warszawa
Pamięć o żołnierzach Batalionu „Miotła” uczczono 25 marca 2014 r. Mszą św.
w katedrze polowej w Warszawie, której przewodniczył ks. płk January Wątroba, 
wikariusz generalny biskupa polowego. W Eucharystii uczestniczyli ostatni ży-
jący członkowie Batalionu „Miotła” oraz przedstawiciele środowisk związanych 
z Batalionami „Parasol” oraz „Zośka”. Obecni byli także żołnierze z Jednostki 
Wojskowej Komandosów z Lublińca, którzy od lutego są spadkobiercami trady-
cji bojowych Batalionu „Miotła”. Nie zabrakło licznych pocztów sztandarowych
i grup rekonstrukcyjnych. 
Po Mszy św. na placu Krasińskich, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego 
odbył się Apel Poległych, podczas którego odczytano nazwiska dowódców i żoł-
nierzy Batalionu „Miotła”. Komandosi z Lublińca na ich cześć oddali salwę hono-
rową. Na płycie pomnika złożone zostały kwiaty. W imieniu środowiska batalionu 
za zorganizowanie uroczystości oraz kultywowanie tradycji Batalionu „Miotła”, 
podziękowała Hanna Jędrzejewska, sanitariuszka „Miotły”.                            kes

Kosowo
Delegacja żołnierzy Zespołu Łącznikowo-Monitorującego XXIX zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie 10 marca 2014 r. przekazała 68 pa-
czek-darów dla Fundacji „HANDIKOS” zajmującej się działalnością humanitarną 
na terenie Kosowa. Paczki zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących ko-
sowskich rodzin. 
Żołnierze pomogli również niepełnosprawnemu dwunastoletniemu chłopcu. 
Nawiązali kontakt z przedstawicielem Fundacji „HANDIKOS”, która na począt-
ku marca przekazała chłopcu wózek inwalidzki. Dzięki niemu będzie on mógł 
poruszać się samodzielnie i to nie tylko jak dotychczas w obrębie gospodarstwa 
swoich rodziców.                                                                                           D.D.

Zamość
Bp Józef Guzdek 8 marca 2014 r. w parafii wojskowej pw. Świętego Jana Boże-
go w Zamościu przewodniczył  Mszy św. odpustowej sprawowanej ku czci jej 
patrona. Organizatorem uroczystości był ks. kan. płk Bogusław Romankiewicz, 
proboszcz parafii, ppłk Tadeusz Nastarowicz, dowódca garnizonu oraz ppłk Grze-
gorz Pytlak, komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 
W Eucharystii udział wzięli m.in. reprezentanci  władz miejskich, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, a także zaprzyjaźnieni przedstawiciele służb mundurowych 
Garnizonu Zamość, parafii wojskowych i lokalnych przedsiębiorstw.
W czasie uroczystości bp Józef Guzdek uhonorował ppłk. Tadeusza Nastarowicza 
oraz ppłk. Grzegorza Pytlaka medalami „Milito pro Christo”.                         B.R.

Rzeszów i Jarosław
7 marca 2014 r. ulicami Rzeszowa przeszła Droga Krzyżowa wspólnot diecezjalnych i służb mundurowych Podkarpacia. Poprowadził ją bp 
Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. 
Nabożeństwo rozpoczęło się późnym popołudniem obok Krzyża Ofiar Stalinizmu na placu Średniawitów, a zakończyło wspólną Eucharystią 
w Sanktuarium pw. M.B. Rzeszowskiej u OO. Bernardynów. Włączyli się w nie również żołnierze z Garnizonu Rzeszów wraz z kapelanem 
ks. kpt. Sebastianem Piekarskim.
Również w Jarosławiu 14 marca br. odbyło się nabożeństwo Dogi Krzyżowej. Jej trasa biegła od kościoła pw. NMP Królowej Polski do Ko-
legiaty Jarosławskiej. W nabożeństwie uczestniczyli żołnierze Garnizonu Jarosław wraz ze swym kapelanem ks. mjr Tomaszem Skupieniem 
oraz rodziny wojskowe. Żołnierze nieśli krzyż i rozważali VI stację Drogi Krzyżowej.                                                                           S.P./T.S.

Żagań
Bp Józef Guzdek 15 marca 2014 r. podczas Mszy 
św. sprawowanej w parafii wojskowej pw. Matki 
Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu 
udzielił sakramentu bierzmowania 67 osobom.
W homilii Ordynariusz Wojskowy zachęcał do od-
ważnego wyznawania wiary w codziennym życiu. 
W ciepłych i pełnych miłości słowach zwrócił się do 
kandydatów do bierzmowania, rodziców i wszyst-
kich zebranych.
Na zakończenie uroczystości delegacja młodzie-
ży podziękowała Księdzu Biskupowi za modlitwę
i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, 
zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Je-
zusa Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez bierz-
mowanie zostali obdarzeni. Z okazji zbliżających się 
imienin Księdza Biskupa złożyli również życzenia 
imieninowe.
Po Mszy św. bp Józef Guzdek złożył wiązankę kwia-
tów pod pomnikiem gen. broni Tadeusza Buka, 
który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smo-
leńskiej. Uroczystość odbyła się na placu przed sie-
dzibą 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 
w której generał zdobywał pierwsze szlify oficer-
skie i dowodził pancerną brygadą.
Na zakończenie pobytu w Żaganiu Biskup Polowy 
Wojska Polskiego dokonał poświęcenia nowej sie-
dziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu 
znajdującej się obok Centrum Tradycji Polskich Wojsk 
Pancernych.                                                        KZ

Rawa Mazowiecka
W Dzień Kobiet 8 marca 2014 r. przewodniczki
z Ogniska bł. Natalii Tułasiewicz, będącego częścią 
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
Federacji Skautingu Europejskiego, rozpoczęły swo-
je weekendowe rekolekcje przy kościele św. Jerzego 
w Łodzi. Tematem sobotnich konferencji było odnaj-
dywania Boga w codzienności i drugim człowieku 
oraz wartość czytania Pisma Świętego. Niedzielne 
rozważania, które poprowadziły siostry karmelitanki 
z Ksawerowa, dotyczyły zagadnień kobiecości.
W sobotę uczestniczki rekolekcji wzięły udział
w wieczornym spacerze z sesją zdjęciową oraz obej-
rzały spektakl „Wszystko o kobietach” w Teatrze 
Nowym. Dziękczynienie za miniony dzień złożyły 
przed Najświętszym Sakramentem podczas nocnej 
adoracji.                                                          M.B.




