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DZIŚ W MIEŚCIE DAWIDA
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pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu.
On jest świeżością, wyobraźnią, nowością.
Nasze obrony mogą się przejawiać przez 
przesadne przywiązanie do naszych idei, sił 
własnych – jednak w ten sposób popadamy
w pelagianizm – lub przez postawę ambicji
i próżności. Te mechanizmy obronne uniemoż-
liwiają nam zrozumienie naprawdę innych
i otwarcie się na szczery dialog z nimi. Ale Ko-
ściołowi, zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy, po-
wierzony jest ogień Ducha Świętego, który nie 
tyle wypełnia umysł ideami, ile rozpala serce; 
uderzył w niego wiatr Ducha, który nie prze-
kazuje władzy, ale zdolność do posługi miłości, 
język, który każdy może zrozumieć.
Im bardziej pozwolimy się pokornie prowadzić 
Duchowi Pańskiemu na naszej drodze wiary
i życia braterskiego, tym bardziej będziemy 
przezwyciężać nieporozumienia i spory, po-
działy i kontrowersje oraz staniemy się wiary-
godnym znakiem jedności i pokoju, że nasz Pan 
zmartwychwstał, żyje.
Z tą radosną pewnością obejmuję was wszyst-
kich, drodzy bracia i siostry: katolickiego Pa-
triarchę syryjskiego, Przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu, Wikariusza Apostolskiego, 
bpa Pelâtre, pozostałych biskupów i egzar-
chów, kapłanów i diakonów, osoby konsekro-
wane i wiernych świeckich, należących do róż-
nych wspólnot i różnych obrządków Kościoła 
katolickiego. Pragnę pozdrowić z braterską mi-
łością Patriarchę Konstantynopola, Jego Świą-
tobliwość Bartłomieja I, Metropolitę syryjsko-
ortodoksyjnego, Wikariusza patriarchalnego 
ormiańsko-apostolskiego oraz przedstawicieli 
wspólnot protestanckich, którzy zechcieli z na-
mi się modlić podczas tej celebracji. Pragnę 
im wyrazić moją wdzięczność za ten braterski 
gest. Serdeczną myśl kieruję ku Patriarsze or-
miańsko-apostolskiemu Mesrobowi II, zapew-
niając o mojej modlitwie.
Bracia i siostry, skierujmy naszą myśl ku Naj-
świętszej Maryi Pannie, Matce Bożej. Wraz Nią, 
która w Wieczerniku modliła się z apostołami 
w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy, prośmy Pana, 
aby zesłał swego Ducha Świętego do naszych 
serc i uczynił nas świadkami jego Ewangelii na 
całym świecie. Amen!

tłum.st (KAI), oprac. kes

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA GRUDZIEŃGRUDZIEŃ
Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi 
ewangelizatorami.

Numer zamknięto 11 grudnia 2014 r.

Na okładce: Katedra Polowa WP, 
figurka Nowonarodzonego Jezusa, 
24 grudnia 2013 r.

Niech Duch Święty uczyni nas świadkami Ewangelii Niech Duch Święty uczyni nas świadkami Ewangelii 

tworzyć jedność, według naszych ludzkich pla-
nów, to w końcu doprowadzamy do ujednoli-
cenia i homologacji. Jeśli natomiast pozwalamy 
się prowadzić Duchowi Świętemu, to bogac-
two, różnorodność, odmienność nigdy nie sta-
ją się konfliktem, ponieważ On nas pobudza, 
by żyć różnorodnością w komunii Kościoła.
Mnogość członków i charyzmatów znajduje 
swoją zasadę harmonizującą w Duchu Chry-
stusa, którego posłał Ojciec i którego nadal 
posyła, by dokonywać jedności wśród wierzą-
cych. Duch Święty sprawia jedność Kościoła: 
jedność w wierze, jedność w miłości, jedność 
w spójności wewnętrznej. Kościół i Kościoły są 
wezwane, by dać się prowadzić przez Ducha 
Świętego, przybierając postawę otwartości, 
gotowości uczenia się i posłuszeństwa. To On 
zestraja Kościół. Przychodzą mi na myśl te pięk-
ne słowa św. Bazylego Wielkiego: „Ipse harmo-
nia est” - On sam jest harmonią.
Chodzi tu o perspektywę nadziei, ale jednocze-
śnie perspektywę mozołu, ponieważ zawsze 
jest w nas pokusa, aby opierać się Duchowi 
Świętemu, bo miesza, rusza z miejsca, każe 
chodzić, przynagla Kościół, by szedł naprzód. 
A zawsze łatwiej i wygodnej zasiąść na swoich 
statycznych i niezmiennych pozycjach. W rze-
czywistości Kościół okazuje się wiernym Ducho-
wi Świętemu, na tyle, na ile usiłuje Go uregulo-
wać i oswoić. Także Kościół okazuje się wierny 
wobec Ducha Świętego, kiedy zaniecha pokusy 
oglądania się na siebie samego. A my, chrze-
ścijanie stajemy się prawdziwymi uczniami-
misjonarzami, zdolnymi do budzenia sumień, 
jeśli zrezygnujemy ze stylu defensywnego, aby 

Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, 
rozbudza różne charyzmaty wzbogacające lud 
Boży, a przede wszystkim tworzy jedność wśród 
wierzących: z wielu tworzy jedno ciało, ciało 
Chrystusa. Całe życie i misja Kościoła zależy od 
Ducha Świętego; On dokonuje wszystkiego.
Samo wyznanie wiary, jak nam przypomina
w pierwszym dzisiejszym czytaniu św. Paweł, 
jest możliwe tylko dlatego, że podpowiada je 
Duch Święty: „Nikt nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” 
(1 Kor 12,3b). Kiedy modlimy się, to dlatego, że 
Duch Święty rozbudza w nas modlitwę serca. 
Kiedy przełamujemy krąg naszego egoizmu, 
wychodzimy z naszych ograniczeń i podcho-
dzimy do innych, aby ich spotkać, słuchać, po-
magać im, to dzieje się tak dlatego, że pobudził 
nas Duch Boży. Gdy odkrywamy w sobie nie-
zwykłą zdolność do przebaczania, miłowania 
tych, którzy nas nie kochają, to dzieje się tak, 
bo porwał nas Duch. Kiedy wychodzimy poza 
konwencjonalne słówka i zwracamy się do bra-
ci z tą czułością, która rozpala serce, to z pew-
nością dotknął nas Duch Święty.
To prawda, że Duch Święty rozbudza różne 
charyzmaty w Kościele. Pozornie zdaje się to 
tworzyć nieład, ale w istocie, pod Jego kierow-
nictwem, stanowi ogromne bogactwo, ponie-
waż Duch Święty jest Duchem jedności, która 
nie oznacza jednolitości. Tylko Duch Święty 
może wzbudzić różnorodność, wielość a jed-
nocześnie dokonywać jedności. Kiedy to my 
chcemy tworzyć różnorodność i zamykamy się
w naszych partykularyzmach i ekskluzywi-
zmach, to wnosimy podział; a kiedy my chcemy 

Spotkanie opłatkowe krwiodawcówSpotkanie opłatkowe krwiodawców
Ordynariat Polowy i Krajowe Duszpasterstwo Honorowych 
Dawców Krwi serdecznie zapraszają na XVIII Noworoczne 
Spotkanie Opłatkowe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,
w dniu 10 styczna (sobota) 2015 roku. O godz. 10.00. zostanie 
odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa 
polowego Józefa Guzdka, po jej zakończeniu nastąpi łamanie 
się opłatkiem i składanie życzeń. Odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Uczest-

nicy spotkania będą też mogli zwiedzić bogate zbiory Muzeum 
Ordynariatu Polowego WP, a także posilić się grochówką woj-
skową. Tego dnia będzie też można oddać krew. Ambulans do  
jej pobierania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Warszawy będzie dostępny w godz. 8.30–14.00. 
Organizatorzy zachęcają też i zapraszają do udziału w uroczy-
stości poczty sztandarowe. Mile będą widziane dary ołtarza
– należy o nich poinformować przed rozpoczęciem Mszy św.  (jł)

O Duchu Świętym, będącym duszą Kościoła i sprawiającym jego 
jedność, uzdalniającym do posługi miłości a także przezwycięża-
nia nieporozumień i sporów mówił Franciszek podczas Mszy św. 

sprawowanej w katedrze obrządku łacińskiego w Stambule. Była to jedyna, pu-
bliczna Eucharystia sprawowana podczas pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do 
Turcji w dniach 28-30 listopada. Modlitwa w meczecie i prośba papieża do prawo-
sławnego patriarchy o błogosławieństwo dla niego samego i Kościoła Rzymskiego 
stały się symbolami tej trzydniowej wizyty apostolskiej papieża Franciszka. Ojciec 
Święty przewodniczył katolickiej delegacji na uroczystości ku czci św. Andrzeja – 
patrona Patriarchatu Konstantynopola. Podczas wizyty papież wezwał do przeciw-
stawienia fanatyzmowi i fundamentalizmowi – solidarności wszystkich wierzących 
w Boga. Spotkał się też z młodymi uchodźcami z Iraku, Syrii oraz z różnych krajów 
Bliskiego Wschodu i Afryki.
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Z podziękowaniem Z podziękowaniem 

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką.

(Iz 9,1)

Drodzy Żołnierze i Pracownicy Wojska!

Kolejny raz w naszym życiu staniemy przed betlejemskim żłóbkiem i pochylimy się 
nad Nowonarodzonym Dziecięciem. Z wdzięcznością przyjmijmy przychodzącego do 
nas Boga i pozwólmy Mu zamieszkać wśród nas. Niech radość z Tajemnicy Bożego 
Narodzenia zagości w Waszych jednostkach w kraju, na misjach zagranicznych oraz 
wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoje zadania dla dobra naszej Ojczyzny.
Niech ta radość zagości w Waszych domach.

Zaproście Chrystusa do Waszego życia zawodowego i rodzinnego. Niech stanie się 
On Waszym drogowskazem i przewodnikiem w budowaniu więzi miłości z drugim 
człowiekiem, w przełamywaniu wszelkich podziałów.

W tym szczególnym czasie, biorąc opłatek do ręki, łączmy nasze myśli i serca
z osobami samotnymi i chorymi, z weteranami i kombatantami, z Rodzinami żołnierzy, 
którzy odeszli na wieczną wartę. Wszystkim zanieśmy radość z narodzenia Jezusa 
Chrystusa.

Na radosne Święta Bożego Narodzenia oraz na cały nadchodzący nowy Rok Pański 
2015 z serca Wam błogosławię.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Numer który oddajemy do rąk Czytelników nosi 
numer 500. Pół tysiąca kolejnych edycji dwuty-
godnika i dwadzieścia dwa lata ukazywania się 
jest osiągnięciem, którym należy się chwalić. 
Żywot gazet, zwłaszcza w prasie religijnej nie 
zawsze jest tak długi. Cieszymy się, że nasz ju-
bileusz wypada w okresie, kiedy na w Państwa 
domach pachnie już Świętami. 
Kilka lat temu wpadliśmy na pomysł, zamiesz-
czenia na środkowych stronach naszej gazety 
rytuału związanego z wieczerzą wigilijną. Zna-
leźć można było tam czytanie o Narodzeniu 
Pańskim, modlitwy oraz wyjaśnienia dotyczące 
zwyczajów wigilijnych. W tym roku, pamięta-
jąc, że tamten pomysł wielu osobom się spodo-
bał, postąpiliśmy podobnie. Zachęcamy, by 

środkowe strony „Naszej Służby” wykorzystać 
podczas Wigilii. 
Liczymy, że ten specjalny numer naszego dwu-
tygodnika spotka się z ciepłym przyjęciem 
naszych Czytelników. Poruszamy w nim kwe-
stię potrzeby przebaczenia, przypominamy 
słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane 
do pielgrzymów w Turcji i staramy się pod-
sumować 500 poprzednie numerów „Naszej 
Służby”. Przedstawiamy relację z San Vittore 
del Lazio, gdzie poświęcony został monument 
upamiętniający żołnierzy 3. Dywizji Karpac-
kiej walczących o Monte Cassino. Tradycyjnie 
prezentujemy sylwetkę kapelana i zachęcamy 
do wysłuchania płyty, tym razem są to kolędy
w wykonaniu Bernarda Ładysza. 

Chcemy też podziękować naszym Czytelnikom 
za wszystkie miłe słowa skierowane do nas
z okazji jubileuszowego wydania „Naszej Służ-
by”. Dziękujemy też naszym współpracowni-
kom, pełniącym społecznie służbę prasową za 
przesyłane relacje i zdjęcia. Liczymy, że będzie-
my z naszymi Czytelnikami kolejne 500 nume-
rów.
„Zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4). Czytelni-
kom i Przyjaciołom naszego pisma przekazu-
jemy serdeczne życzenia świątecznych rado-
ści i bogatych duchowych darowi płynących
z przeżycia Misterium Narodzenia Pańskiego. 

Krzysztof Stępkowski
red. naczelny 

Boże Narodzenie 2014
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Program duszpasterski 2014/2015Program duszpasterski 2014/2015

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego 2014/2015 Kościół w Polsce ini-
cjuje nowy etap programu duszpasterskiego pod hasłem: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię”. To drugi człon czteroletniego programu wyrażonego hasłem: 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadec-
twa”. Program ten towarzyszy nam na drodze, która prowadzi ku jednoczącemu 
wspólnotę polską przeżyciu, jakim będzie obchodzona w 2016 roku 1050 rocznica 
Chrztu Polski. Nikt już chyba nie wątpi, że było to wydarzenie o znaczeniu funda-
mentalnym dla naszego narodu i państwa. To wtedy „dokonało się owo historycz-
ne przeniesienie Ducha, a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na ziemiach naszych 
praojców” (św. Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1979) i miało miejsce nawrócenie 
mieszkańców piastowskich ziem poprzez otwarcie się ich na nową kulturę zbudo-
waną na fundamencie chrześcijaństwa (abp Stanisław Gądecki, 2014). Refleksja 
nad znaczeniem tego  wydarzenia dla ukształtowania naszej tożsamości religij-
nej i narodowej nie stanowi przecież zasadniczego celu tego programu. Pamięć
o przeszłości, o tamtym epokowym wydarzeniu, jakim stał się chrzest polskiego 
narodu, ma być impulsem do działań, które będą zmierzać do zintensyfikowania
i umocnienia naszej wiary w Chrystusa. 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

„Wierzę w Syna Bożego” – tak brzmiało ha-
sło ubiegłorocznego, pierwszego roku czte-
roletniego cyklu. Był on skoncentrowany na 
głoszeniu podstawowej prawdy Ewangelii 
o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Wyrażał
i umacniał – różnymi duszpasterskimi środ-
kami – pragnienie nas, chrześcijan, aby Jezus 
Chrystus był obecny w naszym życiu, prze-
nikał je i przemieniał, wskazywał drogę ku 
świętości. 
Natomiast zasadniczym celem tegoroczne-
go programu, którego symbolem jest krzyż, 
„jest – jak to ujmuje Schemat programu 
duszpasterskiego – podjęcie działań zmie-
rzających do ukształtowania w wiernych 
postawy nawrócenia, zakorzenionej w łasce 
chrztu świętego, która owocuje posłuszeń-
stwem Chrystusowi i postepowaniem we-
dług Jego woli”. 
Rzeczą istotną jest to, że ogłoszony przez 
Episkopat Polski duszpasterski program, 
skupiony na zagadnieniu nawrócenia, reali-
zowany jest w czasie, kiedy ze strony Ojca 
Świętego Franciszka płyną wezwania do 
duszpasterskiego nawrócenia, a miliony ka-
tolików i ludzi dobrej woli z uwagą nachy-
lają się nad papieską adhortacją apostolską 
Evangelii gaudium, z której stronic rozlega 
się żarliwe wezwanie „do nawrócenia oso-
bistego, które jest podstawowe, ale także do 
nawrócenia całych wspólnot, by objawiał się 
w nich duch misyjny, apostolski i ewange-
lizacyjny”, przypomina o tym cytowany już 
abp S. Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, a także jej Komisji Duszpa-
sterstwa w swym Słowie wstępnym do pu-
blikacji Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię, która prezentuje program duszpasterski 
Kościoła Polsce na lata 2013–2017.
W programie na lata 2014/2015 wyróżnione 
zostały trzy priorytety:
Pierwszy z nich to dojrzała wiara – „ukaza-
nie drogi życia człowieka jako wydarzenia,
w którym obecny jest Stwórca pragnący 
prowadzić człowieka do dojrzałej relacji
z Bogiem”, drugi to nawrócenie – „gło-
szenie potrzeby ciągłego nawracania się

i umożliwienie tego, by żyć w wolności dzieci 
Bożych”, trzeci to radość i nadzieja – „uka-
zywanie i odkrywanie owoców nawrócenia
w życiu człowieka”.
W praktyce duszpasterskiej te priorytety znaj-
dą miejsce na płaszczyźnie przepowiadania, 
w liturgii oraz w posłudze miłości (diakonii) 
– są to przecież zadania w których wyraża się 
w pełni natura Kościoła i jego misja. 
W homiletyce, kaznodziejstwie, także w ka-
techezie znajdzie się wiele miejsca na bu-
dzenie wrażliwości na obecność grzechu
w życiu człowieka, głoszenie nawrócenia
w Jezusie Chrystusie i wiary w Ewangelię. Ten 
motyw będzie rozbrzmiewał także w innych 
działaniach duszpasterskich: dniach skupie-
nia, rożnego rodzaju konferencjach, na piel-
grzymkowych szlakach.
W liturgii zaleca się upowszechnianie takich 
jej elementów, które mogą przyczynić się do 
użyźnienia duchowego gruntu sprzyjającego 
nawróceniu, m.in. nabożeństw pokutnych. 
W praktyce duszpasterskiej powinno nastą-
pić zaakcentowanie znaczenia sakramentu 
pojednania i pokuty, niewyczerpanego źró-
dła Bożego Miłosierdzia. W szczególny spo-
sób jego adresatami powinni być ci, którzy 
ten sakrament zaniedbali, albo uczestniczą 
w nim okazjonalnie, nie z potrzeby serca, ale 
życiowych okoliczności, np. ślubu.
Takie duszpasterskie działania powinny iść
w parze z systematyczną pracą nad formacją 
spowiedników. Dziś spowiednicy spotykają 
się z sytuacjami wcześniej nieznanymi, wyni-
kającymi z przemian cywilizacyjnych, kultu-
rowych, także tych o charakterze gospodar-
czym. Coraz częściej się zdarza, że penitenci 
ukształtowani w systemie wartości katolic-
kich trafiają do środowisk zawodowej pracy, 
gdzie funkcjonują inne systemy wartościo-
wania. Niekiedy przybiera to wyraz swoistej 
schizofrenii moralnej. To istotny problem 
naszego czasu, wymagający użycia odpo-
wiednich duszpasterskich narzędzi. Jednym 
z wniosków i zaleceń autorów duszpaster-
skiego programu jest potrzeba większego 
związania posługi konfesjonału ze słowem 

Bożym. Można mieć pewność, że bardziej 
nośnym i skutecznym elementem tej posługi 
niż moralizatorska nauka, może być przyto-
czenie penitentowi żywego słowa Bożego. 
Rzeczą niezbędną jest szukanie nowych 
sposobów budzenia duchowej wrażliwości, 
otwierania ludzkich serc i sumień ku sakra-
mentowi pokuty i pojednania. To wspomnia-
ne już nabożeństwa pokutne, obrzęd pojed-
nania większej liczby penitentów związany
z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, 
także „Noc konfesjonałów”, zainicjowana
w 2010 roku w Szczecinie, dziś realizowa-
na przez coraz więcej parafii. Wiele z nich
w Wielkim Poście 2014 roku podchwyciło 
apel Ojca Świętego Franciszka, organizując 
spowiedź w ramach światowej inicjatywy 
„24 godziny dla Pana”.
A posługa miłości? Przybrać może formę ak-
tywności misyjnej skierowanej ku tym, którzy 
potrzebują pomocy, błądząc po peryferiach 
wiary i materialnej egzystencji. Jedną z form 
takiej posługi może być choćby ożywienie 
duszpasterstwa młodzieży z myślą o zbliża-
jących się Światowych Dniach Młodzieży.
A radość i nadzieja? Budzić ja będzie nasze 
nawracanie, coraz mocniejsze przylgnięcie 
do Jezusa i Jego Ewangelii. Zresztą chrze-
ścijańska radość i nadzieja wiele ma twarzy. 
Jedną z nich bardzo pięknie ujmują autorzy 
programu duszpasterskiego: „Potrzeba za-
płakania nad własną grzesznością, by móc 
doświadczyć prawdziwej radości w Panu”. 
To także przesłanie na kończący się Adwent 
Roku Pańskiego 2014.

Jędrzej Łukawy
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Modlitwa w intencji poległychModlitwa w intencji poległych
o klasztor na Monte Cassino o klasztor na Monte Cassino 

W San Vittore del Lazio, w pobliżu Cassino, 
powstał tymczasowy cmentarz, zlokalizowa-
ny przy szlaku bitewnym 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich. Cmentarz ten według pierwotne-
go założenia przeznaczony był dla poległych 
żołnierzy tej dywizji, jednak dokonywano 
tam również pochówku żołnierzy 4. Pułku 
Pancernego „Skorpion”, 6. Pułku Pancernego 
„Dzieci Lwowskich”, także z oddziałów poza-
dywizyjnych.
Cmentarz w San Vittore del Lazio został zlo-
kalizowany przy XV-wiecznym kościółku Santa 
Maria del Sccorso, w bezpośredniej styczności 
z główną arterią przemarszu jednostek pol-
skich na tym odcinku.
Udało się odnaleźć na nim krzyż wykonany 
przez żołnierzy polskich z łusek artyleryjskich. 
Krzyż ten został przed laty uroczyście przenie-

siony przez mieszkańców San Vittore del Lazio 
z miejsca, w którym wcześniej znajdował się 
tymczasowy cmentarz 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich. Staraniem Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa został odnowiony i umiesz-
czony przy kościele Santa Maria del Sccoroso.
W uroczystości odsłonięcia pomnika i krzyża 
wzięła udział 150 osobowa delegacja z Polski. 
Obecni w niej byli m.in. kombatanci, żołnierze 
2. Korpusu Polskiego, Waldemar Strzałkow-
ski, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP, 
Małgorzata Omilanowska, minister kultu-
ry, Maciej Jankowski, wiceminister ON, gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, dowódca garnizonu 
Warszawa, parlamentarzyści, przedstawiciele 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz duchowni 
duszpasterstw wojskowych. Obecny był tak-
że abp Szczepan Wesoły, opiekun Polonii we 
Włoszech oraz przedstawiciele włoskich władz 
miasta i okręgu. List do uczestników uroczy-

stości skierował marszałek Sejmu Radosław 
Sikorski.
„Za naszą i waszą wolność, my polscy żołnierze 
Bogu oddaliśmy ducha, ziemi włoskiej ciało,
a serca Polsce”. Było to wyznanie wiary żoł-
nierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysła-
wa Andersa, jedynej wielkiej jednostki wśród 
wszystkich armii alianckich, złożonej z jeńców, 
więźniów i zesłańców – powiedział sekretarz 
ROPWiM Andrzej Krzysztof Kunert. Przypo-
mniał, że Bitwa o Monte Cassino była pierw-
szym i najkrwawszym egzaminem dla żołnierzy 
tułaczy. – Bitwę tę nazwano później najbar-
dziej zaciętą bitwą drugiej wojny światowej, 
a żołnierzy polskich – najlepszymi żołnierzami, 
jakich wydała ta wojna – podkreślił. Przywołał 
fragmenty wspomnień ks. ppłk. Józefa Joń-
cy, jednego z kapelanów, którzy brali udział 

w ceremoni grzebania pole-
głych w San Vittore del Lazio 
w maju 1944 roku. Podkreślił, 
że „trwalszym pomnikiem od 
spiżu jest ludzka pamięć”.
Modlitwę w intencji poległych 
żołnierzy odmówili ordynariu-
sze wojskowi: bp Józef Guz-
dek, Biskup Polowy Wojska 
Polskiego, ks. płk Mirosław 
Wola, ewangelicki biskup po-
lowy oraz bp Jerzy Pańkow-
ski, prawosławny ordynariusz 
wojskowy. Krzyż i pomnik po-
święcił bp Guzdek.

Przed pomnikiem odczytany został apel pa-
mięci. Żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego 
WP oddali salwę honorową. Złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze.
Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy 
zwiedzili wystawę, złożyli kwiaty przed wło-
skim pomnikiem ofiar cywilnych i wojskowych 
oraz wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego.
Nowo wzniesiony polski pomnik w San Vitto-
re del Lazio, wpisany jest w brukowany okrąg
o średnicy czterech i pół metra z umieszczonym 
w centralnej części wizerunkiem Orła Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i zabytkowym krzy-
żem osłoniętym murem z bloków piaskowca. 
Płaskorzeźbę orła wykonano z białego marmu-
ru i oparto na cokole wykonanym z miejsco-
wych kamieni wapiennych. Na obu ramionach 
muru z piaskowca umieszczono dwie tablice
z inskrypcjami w języku polskim i języku wło-

skim oraz z oznakami 3. Dywizji Strzelców Kar-
packich i 2. Brygady Pancernej.
W niedzielę 7 grudnia bp Guzdek odprawił 
Mszę św. w opactwie na Monte Cassino. 
Uczestnicy uroczystości zostali powitani
w klasztorze przez nowego opata (pełniące-
go posługę od października) o. bp Donato 
Ogliari OSB. Eucharystię z bp. Guzdkiem kon-
celebrowali ks. Andrzej Targosz i ks. płk SG 
Zbigniew Kępa.
– Nasza wczorajsza obecność w San Vittore 
del Lazio była podyktowana wdzięcznością. 
Stanęliśmy bowiem na miejscu pierwszego 
pochówku polskich żołnierzy, którzy polegli
w walce z niemieckim okupantem na ziemi 
włoskiej w drodze na Monte Cassino. Dotknię-
cie ziemi zroszonej polską krwią, modlitwa 
oraz poświęcenie monumentu z siedmiome-
trowym krzyżem wykonanym z łusek moź-
dzierzowych było pięknym gestem zatrzyma-
nia się i pochylenia nad tymi, którzy płacąc 
najwyższą cenę nieśli wolność Italii i Europie. 
Obecnie ich ciała spoczywają na cmentarzu 
wojennym u stóp wzgórza Monte Cassino, 
na którym dominuje klasztor benedyktynów 
powiedział bp. Guzdek.
Na zakończenie Mszy św. modlitwy w intencji 
poległych i zmarłych w walce o Monte Cassino 
odmówili biskupi polowy Kościołów prawo-
sławnego i ewangelicko-augsburskiego. 
W drodze na cmentarz wojenny pod Monte 
Cassino uczestnicy delegacji zwiedzili Muzeum 
Pamięci 2. Korpusu Polskiego, które otwarto
w 70. rocznicę zdobycia klasztornego wzgó-
rza. Powstało dzięki wysiłkowi wielu osób
i instytucji, które pragnęły upamiętnić historię 
jednej z najbardziej zażartych bitew na fron-
tach II wojny światowej i podkreślić wysiłek 
polskich żołnierzy.
Memoriał w kształcie rotundy dokumentuje 
historię Polaków, którzy z zsyłek na Syberii, Ka-
zachstanie i innych miejsc wędrowali tygodnia-
mi, by dołączyć do formujących się Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR, zwanych Armią Andersa. 
Modlitwa biskupów polowych na cmentarzu 
Monte Cassino, złożenie wieńców, melodia 
„Śpij kolego” zakończyły uroczystość upamięt-
nienia polskich żołnierzy. 
Biskup Józef Guzdek modlił się przy grobie 
swojego poprzednika, abp. Józefa Gawliny.

 Ks. płk SG Zbigniew Kępa
 Krzysztof Stępkowski

W San Vittore del Lazio odbyły się w dniach 6 i 7 grudnia uroczystości upamięt-
niające żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, formacji wchodzącej w skład
2. Korpusu Polskiego, walczących m.in. w bitwie o Monte Cassino. San Vitto-
re del Lazio było pierwszym miejscem spoczynku poległych polskich żołnierzy 
przed urzadzeniem cmentarza wojennego pod Monte Cassino. 6 grudnia odsło-
nięty został monument upamiętniający ten fakt, który poświęcił bp Józef Guz-
dek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. 7 grudnia w opactwie benedyktyńskim na 
Monte Cassino, o które toczyła się jedna z najcięższych bitew II wojny świato-
wej, odprawiona została Msza św. w intencji poległych polskich żołnierzy. 

Biskup Józef Guzdek poświęcił pomnik upamiętniający żołnierzy 3. Dywizji Strzelców KarpackichBiskup Józef Guzdek poświęcił pomnik upamiętniający żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich
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Spotkanie z bp. Donato Ogliarim, opatemSpotkanie z bp. Donato Ogliarim, opatem
Monte Cassino, któremu bp Józef GuzdekMonte Cassino, któremu bp Józef Guzdek
wręczył medal pamiątkowy wybity z okazjiwręczył medal pamiątkowy wybity z okazji
kanonizacji bł. Jana Pawła IIkanonizacji bł. Jana Pawła II
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Karolina Anna Kwaśniewska: Podczas 
Mszy św. sprawowanej w noc Bożego 
Narodzenia, tzw. Pasterki, w pierwszym 
czytaniu słyszymy, jak prorok Izajasz zapo-
wiada nadejście nowego władcy. Nazywa 
go „Księciem Pokoju” (Iz, 9,5). Słowa te 
Ojcowie Kościoła zawsze odnosili do Chry-
stusa. Po czym możemy poznać, że Jezus 
jest oczekiwanym Księciem Pokoju?
O. Rufin OFM: Jezus jako obiecany Mesjasz 
wkracza w historię, dokonuje swoistej ducho-
wej rewolucji. Jest Emmanuelem, prawdziwie 
Bogiem z nami. Bogiem całkowicie poświęca-
jącym się dla człowieka, tworzącym przestrzeń 
komunikacji między sobą a człowiekiem. Wła-
śnie to komunikowanie się z człowiekiem, tak 
bardzo bezpośrednie, intymne, dotykające 
ludzkiego serca jest znakiem,  który potwier-
dza, że Jezus  jest wyczekiwanym Mesjaszem. 
Jezus nie tyle przynosi człowiekowi pokój, ale 
sam jest pokojem. Mało tego, jest uspokoje-
niem, ukojeniem, jednocześnie lekarzem i le-
karstwem. Wchodząc w życie poszczególnych 
ludzi, porządkuje je i uspokajając skołatane 
serca. Robi to bardzo intensywnie, a zarazem 
delikatnie – spotkania z Jezusem pozostawiają 
w sercach ludzi niezatarte ślady pokoju jako 
stanu powrotu do prawdy o tym kim są. A je-
steśmy umiłowanymi dziećmi Boga, dziedzica-
mi dóbr przyszłych . Czy ta prawda nie napeł-
nia nas pokojem? Prawdę tę przyniósł Jezus 
Chrystus i tylko On pomaga nam ją przyjąć. 

W Ewangelii św. Jana Jezus mówi: „Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”
(J 14, 27). Czym różni się pokój Chrystu-
sa od tego, który może nam zapropono-
wać świat?
– Świat obecnie nie jest nikomu w stanie 
zagwarantować pokoju. Żyjemy w czasach 
napięcia i wszechogarniającego niepokoju. 
Spotykam coraz częściej ludzi chronicznie do-
świadczających różnego rodzaju lęków i obaw. 
Rzeczy materialne, technika czy władza oka-
zują się często zawodne. Otaczająca nas rze-
czywistość staje się raczej źródłem niepokoju 
niż pokoju. Przypominają mi się  słowa Jezu-
sowej przypowieści o domu zbudowanym na 
piasku i huczących falach. które weń uderzają. 
Taki jest właśnie pokój jaki oferuje nam świat, 
pokój, który jest bardziej jawą niż konkretną 
i autentyczną rzeczywistością. Natomiast po-
kój, który daje nam Jezus jest doświadczeniem 
transcendentnym, wykraczającym poza ziem-
ską rzeczywistość. To pokój, który przekracza 
człowieka i wiedzie go do miejsca, gdzie do-
świadczenie pokoju nie jest przelotne i krót-

kotrwałe, a staje się wiecznością. Ktoś może 
powiedzieć, że pokój jaki daje nam Bóg też 
często jest chwilowy. Jednak chwilowe może 
być jego odczuwanie lub nieodczuwanie, co 
nie wyklucza wcale jego istnienia. Ten pokój 
często nas podtrzymuje, często czujemy, że 
pomimo lęków obaw i życiowych burz w głębi 
nas bije boskie źródło pokoju.

Skąd w naszych sercach tyle lęku?
– To „pamiątka” po grzechu pierworodnym. 
Jedna z wielu oczywiście. Lęk to rysa na na-
szym poczuciu bezpieczeństwa. W Biblii słowa 
„nie lękaj się” występują 365 razy, tyle ile jest 
dni w roku. Myślę, że to nie jest przypadek. 
Zawsze będziemy doświadczać jakichś lęków, 
niepokojów – jak pisał św. Augustyn w „Wy-
znaniach” – „Niespokojne jest serce człowieka 
dopóki nie spocznie w Tobie”.
Dlaczego w życzeniach bożonarodzenio-
wych tak często wspominamy o pokoju 
i jakie elementy naszej tradycji podkre-
ślają „pokojowy” wymiar Świąt Bożego 
Narodzenia?
– Przyjście Chrystusa na świat otworzyło naj-
ważniejszy rozdział księgi historii zbawienia. 
To punkt zwrotny w dziejach ludzkości. Po 
Chrystusie rzeczywistość już nigdy nie była 
i nie będzie taka sama. Można powiedzieć, 
że Święta Bożego Narodzenia przyprawiają 
nasze świąteczne tradycje pokojem. Fanta-
styczna atmosfera jaką tworzą kolędy, liturgia 
bożonarodzeniowa, blask świec, specyficzne 
świąteczne zapachy, to wszystko porusza w 
nas  delikatne struny duszy, uspokaja, nastraja 
na łagodność. U źródła tych świąt spotykamy 
się z doświadczeniem pokoju – bo skoro przy-
chodzi do nas Bóg, stając się jednym z nas, 
czy to już nie wystarcza, by poczuć się dobrze, 

bezpiecznie? Polska tradycja bożonarodze-
niowa, ta prawdziwa, niezanieczyszczona ko-
mercją, tandetą, wytwarza specyficzny klimat, 
nazywany też często „magią świąt”. Ta magia 
to nic innego jak Boży Duch. Wejście w święta
w skupieniu, po wcześniejszym przygotowa-
niu serca, otwarciu się na Dobrą Nowinę, po-
zwalają nam tego wszystkiego doświadczyć. 

Dla wielu rodzin  Święta Bożego Naro-
dzenia nie są wcale czasem pełnym ra-
dości i pokoju. Niektórzy bliscy od lat są 
ze sobą skłóceni. Inni przeżywają święta 
w oddaleniu, jak na przykład żołnierze. 
Co wtedy?
– Wtedy Święta Bożego Narodzenia stają się 
swoistym wyrzutem sumienia albo pomostem 
łączącym nas z bliskimi jak to jest w przypad-
ku żołnierzy. Puste miejsce przy stole wcale nie 
musi oznaczać miejsca dla nieznajomego lub 
miejsca dla ukochanej zmarłej osoby. Często 
to puste miejsce jest przykrym i dotkliwym 
wyrzutem sumienia, wspomnieniem osób, 
które kiedyś były nam bliskie, a dziś nie ma 
ich z nami z powodu nieporozumień i zada-
nych ran.  Jest taki smutek, który prowadzi do 
nawrócenia. Często podczas świąt ludzie do 
siebie wracają, przebaczają sobie winy. Do-
brze, że Boże Narodzenie przypomina nam 
o nierozwiązanych sprawach. Wzrusza mnie 
widok żołnierzy pełniących służbę poza gra-
nicami państwa, którzy spędzają święta we 
wspólnocie. Myślę, że te chwile trwania ra-
zem przy tradycji ojców, przy Bogu, bardzo im 
pomagają.

Jaki ma sens dzielenie się opłatkiem
z kimś, kto nas skrzywdził i wobec kogo 
nadal żywimy urazę? 

Trudna sztuka przebaczeniaTrudna sztuka przebaczenia
Nasze serca często pełne są niepokoju. Przyczyny tego szukamy w pośpiechu, na-
wale obowiązków, otaczającym nas hałasie. Nawet w modlitwie nie znajdujemy 
ukojenia. Klęcząc w opustoszałym, zatopionym w ciszy kościele, czujemy, że coś 
nas ciągle uwiera. Być może jest to zadra, która powstała w wyniku zadanej nam 
kiedyś rany? A może obwiniamy się ciągle za jakieś wydarzenie z przeszłości?

O pokoju, który przekracza ziemską rzeczywistość, o potężnej mocy przebaczenia 
i Mount Evereście, na który trzeba nam się wspinać nieustannie, by pojednać się 
ze sobą opowiedział „Naszej Służbie” o. Rufin, spowiednik, kaznodzieja, kierownik 
duchowy z Zakonu Braci Mniejszych Bernardynów w Warszawie.
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O. Rufin pośród braci - w stule po środkuO. Rufin pośród braci - w stule po środku
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– Przyznam, że to trudne pytanie. Dzielenie się 
opłatkiem to pewien symbol. Znak, że chce się 
komuś powierzyć, pozwolić mu, by ułamał ja-
kiś fragment mnie samego i przyjął jako dar. 
To także znak pojednania, wyrażenia prawdy, 
że intencje z jakimi podchodzę do drugiego 
człowieka są czyste i białe jak ten opłatek.
A co się dzieje kiedy tak nie jest? Wtedy opła-
tek powinien nam chrześcijanom przypominać 
chleb ofiarny, hostię, która mocą Bożego Du-
cha przemienia się w Ciało i Krew Chrystusa. 
Wszelkie zło może się przeistoczyć, przemienić 
mocą samego Boga. Potrzeba tu wiele otwar-
tości na łaskę Pana. Są jednak takie sytuacje, 
które po ludzku już nie dadzą się przemienić, 
są rany tak dotkliwe o których nie da się zapo-
mnieć. Co wtedy? Może było by dobrze w ta-
kich sytuacjach po gest łamania się opłatkiem 
nie sięgać, by nie zniszczyć jego znaczenia, by 
nie stał się pustym znakiem. 

Jezus naucza nas w Ewangelii św. Ma-
teusza, że powinniśmy „siedemdziesiąt 
siedem razy” przebaczyć naszemu bratu 
(Mt 18,21-22). Czy to nie zbyt wygóro-
wane wymagania? 
– Oczywiście, że jest to wymaganie z gór-
nej półki. Bardzo trudne w realizacji, ale nie 
niemożliwe. Liczba siedemdziesiąt siedem 
oznacza w tym przypadku, że powinniśmy 
przebaczać tyle ile potrzeba, nie mniej i nie 
więcej. Zadanie to wydaje się trudne, kiedy 
mylimy przebaczenie z pojednaniem. Po-
jednanie to w pewien sposób przejście nad 
problem, puszczenie go w niepamięć, a na-
wet powiedzenie sobie, że się nic nie stało. 
Pojednanie to podanie sobie ręki na zgodę. 
Przebaczenie jest zupełnie inną rzeczywisto-
ścią. Darem pojednania nie jesteśmy w stanie 
obdarować wszystkich. Niektóre zranienia są 
na tyle mocne, że nie potrafimy i wręcz nie 
powinniśmy nad nimi przechodzić do po-
rządku dziennego. Jezus nie zachęca nas do 
tego byśmy się z wszystkimi pojednali, lecz 
byśmy potrafili przebaczać. Przebaczenie nie 
jest w żadnym wypadku tłumieniem uczuć
i emocji. To porzucenie pewnego balastu, 
który nie pozwala wzbić nam się w po-
wietrze. Przebaczenie dokonuje się przede 
wszystkim w moim sercu, jest uwolnieniem 
złych uczuć, chęci odwetu. To rezygnacja
z rozpamiętywania ran i ich rozdrapywania. 
Przebaczając komuś, nie muszę od razu rzu-
cać się mu na szyję. Wystarczy, że w sercu 
wobec siebie i Boga przebaczę mu winy. Czę-
sto nie muszę mu nawet o tym mówić. 

Czy rzeczywiście Bóg nie przebaczy nam 
naszych grzechów, jeśli my nie przeba-
czymy innym, jak to mówi Jezus w Ewan-
gelii św. Mateusza (Mt 6, 15)?
– Modląc się często słowami modlitwy Pań-
skiej, prosimy Boga, by przebaczył nam tak 
jak i my przebaczamy. Przebaczenie jest wpi-
sane w logikę paschalną, a to trudna logika. 
Dla świata jest wariactwem, zaprzeczeniem 
wszelkiej logice. Logika paschalna w śmierci 
dopatruje się życia, w traceniu widzi bogace-
nie się, w krzyżu – znaku przegranej – widzi 
znak zwycięstwa. Zdolność do przebaczenia 
jest więc „papierkiem lakmusowym” mojego 
chrześcijaństwa. Jezus w swoich wymaga-

niach jest bardzo radykalny. Ten radykalizm 
odnosi się również do uświęcającego obo-
wiązku przebaczenia sobie i bliźnim.

Jakie są etapy przebaczenia?
– Myślę, że na początku trzeba dokładnie 
przyjrzeć się swojej ranie. Kolejny etap to 
uznanie, że cierpienie jakiego doświadczyli-
śmy jest realne, że sprawiło nam wiele bólu. 
Istotna na tym etapie jest decyzja, że nie chce-
my już nosić w sobie tego bólu. Pielęgnowanie 
go w sobie na pewno nie pozwoli osiągnąć 
upragnionego stanu równowagi, szczęścia
i pokoju. Następnie trzeba uzmysłowić sobie 
kto nas zranił, w jaki sposób się to dokona-
ło. To ważny etap, konieczny by przejść przez 
proces uzdrowienia. Ostatnim etapem jest 
delikatna, wręcz chirurgiczna praca nad zra-
nieniem. Uświadomienie sobie, że nie jeste-
śmy w stanie cofnąć się w przeszłość, by go 
uniknąć. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że 
zranienia z przeszłości utrudniają nam życie tu 
i teraz. Zapragnąć wolności dla siebie poprzez 
wyrzucenie z serca wszystkich negatywnych 
emocji, złości, szukania odwetu. Ostatni etap 
procesu przebaczenia zawiera w sobie także 
pogodzenie się z własną przeszłością, z tym, 
co się w niej wydarzyło, a  było dla nas trudne 
i bolesne. 

Co się stanie jeśli nie przebaczę?
– Wszystkie trudne doświadczenia mogą być 
jak trucizna, która nieustannie krąży w na-
szych żyłach. Pozbawienie się jej, może nas 
wzmocnić, uodpornić na kolejne zranienia. 
Postawa przebaczenia jest jedną z tych po-
staw chrześcijańskich, które poszerzają nasze 
serce, sprawiają, że stajemy się bardziej empa-
tyczni i wrażliwi. Przebaczenie jest wspólnym 
dziełem Boga i człowieka. Jeśli dopuszczam 
Boga do moich zranień i pozwalam, by mnie 
uzdrawiał, świadczy to o mojej wielkiej wierze 
i zaufaniu. Dzięki Bożemu działaniu zaczynam 
wzrastać i się rozwijać. Konsekwencją braku 
przebaczenia jest zatrzymanie się w miejscu, 
uwiązanie. Jeśli nie przebaczę, nie mogę się 
dalej prawidłowo rozwijać. 

Czy przebaczenie wyklucza sprawiedli-
wość?
– Przebaczenie nie wyklucza sprawiedliwości, 
ale jak sami dobrze wiemy tu na ziemi zadość-
uczynienie za doznane krzywdy nie zawsze 
jest możliwe. Na szczęście przebaczenie idzie 
w parze z miłosierdziem, które jest silniejsze 
od sprawiedliwości. 

Czy mogę przebaczyć komuś, kto już nie 
żyje?
– Każdy powinienem zadać sobie ten trud. 
Wierzymy w życie wieczne, a nasze relacje 
z innymi  tylko pozornie kończą się w chwi-
li śmierci. Przebaczenie często, jak już o tym 
wspominałem, potrzebne jest każdej osobie. 
Jeśli się nie dokona, będzie o nie uboższa, bę-
dzie ją uwierało jak kamyk w bucie. Jeszcze 
raz to podkreślę - przebaczenie jest przestrze-
nią wzrostu i rozwoju. 

A jeśli to ja wyrządziłem komuś krzywdę 
i nie mogę już osobiście poprosić o prze-
baczenie, a żyję w poczuciu winy?

– Należy wtedy w jakiś inny sposób zadość-
uczynić tej osobie wyrządzone zło. Przede 
wszystkim jednak powinniśmy czuwać nad 
naszym zachowaniem, postawą, słowem i ge-
stem, by nie wyrządzać już więcej krzywd. 

Jak przebaczyć samemu sobie?
– To najtrudniejsze  z wszystkich form przeba-
czenia. To Mount Everest przebaczenia. Z do-
świadczenia często wiemy, że o wiele łatwiej 
przychodzi nam przebaczyć innym niż same-
mu sobie. Niestety w niektórych przypadkach 
świadomość zła, jakie wyrządziliśmy innym, 
będziemy nosili w pamięci do ostatnich swo-
ich dni. Co nie oznacza, że nie mamy nic 
robić w tym zakresie. Z pomocą przychodzi 
tu dobre kierownictwo duchowe, regularna 
spowiedź. Najłatwiej jest przebaczyć same-
mu sobie wtedy, gdy wchodzimy na drogę 
nawrócenia.

Należy Ojciec do Zakonu Braci Mniej-
szych Bernardynów. Mieszkanie z wie-
loma braćmi z pewnością może rodzić 
konflikty. Czy istnieje w zakonie jakiś 
rytuał pojednania?
– Obecnie nie ma specjalnego rytuału pojed-
nania. Sakrament pokuty do którego stara-
my się często przystępować pomaga nam
w uzdrawianiu poranionych relacji. Żyjemy 
w braterskich wspólnotach i rzeczywiście 
nie zawsze jest to proste, jednak nikt od nas 
nie wymaga doskonałości. Często wystarczy 
odrobina pokory i dobrej woli i oczywiście 
uśmiech, by relacje szybko się regenerowały. 

Czego życzyłby Ojciec naszym czytelni-
kom w tym Nowym Roku?
– Życzę przede wszystkim żywego doświad-
czenia Boga, który nieustannie do nas przy-
chodzi, a szczególnie w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. Życzę Wam odwagi i miłości do 
innych i siebie. Nie traćcie wiary w Boże prze-
baczenie, a jak Pan nam nieustannie przeba-
cza, tak i Wy czyńcie podobnie. Gorąco dzię-
kuję za rozmowę. Z serca wam błogosławię, 
życząc jeszcze raz prawdziwie Bożych Świąt. 

Dziękujemy za rozmowę.
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Wieczerza wigilijnaWieczerza wigilijna

Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza 
czuwanie. Starodawny polski zwyczaj głosił, że do wie-
czerzy zasiadano po zachodzie słońca, a potrawy zgod-
nie z praktyką pierwszych chrześcijan miały charakter 
postny. Rozpoczynano ją, gdy ukazywała się pierwsza 
gwiazda na niebie na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
która zaprowadziła trzech Mędrców do groty narodze-
nia Syna Bożego (zob. Mt 2, 1-12). Czuwanie wigilijne 
kończyło się wraz z Mszą św. o Narodzeniu Pańskim, 
tzw. Pasterką, sprawowaną na pamiątkę pasterzy, 
którzy przybyli do Betlejem. 

W naszym domu centralne miejsce powinien zająć żłóbek z Dzieciąt-
kiem Jezus.  Stół nakrywamy białym obrusem. Pod nim umieszczamy 
sianko, które przypomina o ubóstwie groty betlejemskiej i o Maryi, 
która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie. Stół można 
dodatkowo przyozdobić zielonym igliwiem. Na środku kladziemy-
opłatek, otwartą księgę Ewangelii św. Łukasza oraz świecę. Według 
tradycji jedno miejsce przy stole pozostaje wolne na znak pamięci
o bliskich zmarłych i podróżnych, którzy mogą niespodziewanie za-
pukać do drzwi naszego domu. Gdy pierwsza gwiazda ukaże się na 
niebie, rodzina gromadzi się wokół stołu. Ojciec rodziny lub najstar-
szy z rodu zapala świecę, mówiąc:

P.   Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by 
rozproszyć ciemności grzechu.

W.  Bogu niech będą dzięki.
P.   W imię Ojca † i Syna † i Ducha † Świętego. 
W.  Amen.

Następnie odczytuje fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu 
Jezusa (Łk 2, 1-14):

P.   Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
W.  Chwała Tobie Panie.

Błogosławiony czasBłogosławiony czas

Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia zapraszają nas do radości. W okresie Adwentu wraz z Maryją oczekiwaliśmy na przyjście nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa. Przygotowywaliśmy serca na to wydarzenie poprzez modlitwę, sakrament pokuty i pojednania, 
czuwanie. W Wigilię uroczyście zasiądziemy do stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami, otoczeni najbliższymi osobami. 
Będziemy dzielić się opłatkiem, składać sobie najlepsze życzenia, innymi słowy – będziemy siebie wzajemnie błogosławić. War-
to zadbać o kilka szczegółów, by te nadchodzące chwile pomogły nam jeszcze bardziej doświadczyć wyjątkowego wymiaru 
świąt, dotknąć ich sedna i rozradować się ukrytą w nich tajemnicą zbawienia. 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby prze-
prowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył 
się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się 
więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał 
się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Da-
widowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwią-
zania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pielusz-
ki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż noc-
ną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała 
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz 
anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wiel-
ką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i le-
żące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysoko-
ściach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

P.  Oto Słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.

Następnie bliscy składają sobie życzenia i dzielą się opłatkiem, sym-
bolem pokoju, duchowej komunii, wzajemnej życzliwości, poświęce-
nia jednych dla drugich. Można odmówić następującą modlitwę:

Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się 
opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze miłości 
wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech w nim każ-
dy człowiek znajduje dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy 
żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczę-
śliwi, zdrowi, serdeczni, niech mają zawsze dobre zamiary
i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze
z nami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc
w tej wieczerzy, stali się uczestnikami jego radości w Króle-
stwie Bożym. Amen.
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Przed rozpoczęciem posiłku zwracamy się w modlitwie do Boga, pro-
sząc za siebie i za cały światem:

P.   Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, pro-
śmy słowami: Obdarz nas miłością i pokojem.

W.  Obdarz nas miłością i pokojem.
P.   Chryste, który przyszedłeś na ziemię „aby wszyscy byli jed-

no”, zgromadź całą ludzkość w jedną rodzinę kochających 
się Twoich dzieci. / Obdarz nas miłością i pokojem.
Panie Jezu, który powołałeś na swojego Namiestnika pa-
pieża Franciszka, niech w zdrowiu, Twojej łasce i powszech-
nej miłości służy całemu światu, podbijając serca ludzi dla 
Ciebie. / Obdarz nas miłością i pokojem.
Zbawicielu świata, który ubogi i pokorny narodziłeś się
w stajni betlejemskiej, wspomnij na ubogich i pociesz 
smutnych. / Obdarz nas miłością i pokojem.
Chryste, który miałeś wielu przyjaciół na ziemi, otaczaj 
opieką tych, którzy ślą nam życzenia świąteczne, którzy
o nas pamiętają, wszystkich naszych przyjaciół. / Obdarz 
nas miłością i pokojem.
Synu Boży, który zstąpiłeś na ziemię, aby wszystkich zapro-
wadzić do nieba, przyjmij dzisiaj naszych zmarłych NN do 
Twej światłości. / Obdarz nas miłością i pokojem.

W.  Ojcze nasz…
P.   Chryste, nasz Zbawicielu, który zająłeś ostatnie miejsce na 

tej ziemi i dałeś nam wzór życia w miłości, prosimy: za-
mieszkaj w naszej rodzinie i jednocz nas w Twej miłości.
A teraz błogosław te dary, które z wdzięcznością będziemy 
spożywali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.

Po spożyciu wieczerzy wigilijnej rodzina dalej czuwa, aż do Pasterki. 
To doskonały czas na wspólne kolędowanie. W „Encyklopedii kościel-
nej” z 1911 roku możemy przeczytać: „Po wieczerzy prastare kolędy 
wzbijają się jednym akordem w niebo z całej ziemi…”. Dzięki wspól-
nemu kolędowaniu opowiadamy sobie nawzajem cudowną historię 
zbawienia. Jesteśmy podobni do aniołów, którzy zwiastowali paste-
rzom wielką radość i wielbili Boga, ogłaszając pokój. 

Wigilijne czuwanie możemy zakończyć modlitwą:

P.   Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Je-
zusa Chrystusa złożonego na sianie, dziękujemy za miłość 
wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, któ-
re spożywaliśmy.

W.  Amen.

Błogosławieństwo dzieciBłogosławieństwo dzieci

Ciekawym i nieco zapomnianym rytuałem jest błogosła-
wieństwo dzieci. Poprzez nałożenie rąk rodzice naśla-
dują Chrystusa, który brał dzieci w objęcia, kładł na nie 
ręce i błogosławił je (zob. Mt 10, 16).

Uroczystego błogosławieństwa powinno udzielać się przed snem
w wieczór wigilijny lub w dzień Bożego Narodzenia. Rodzina groma-
dzi się wokół żłóbka z Dzieciątkiem Jezus, przy którym palą się świe-
ce. Po przeżegnaniu się, śpiewa kolędę i czyta fragment z Ewangelii 
św. Łukasza (Łk 2, 39-40):

P.   Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
W.  Chwała Tobie Panie.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Gali-
lei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

P.   Oto Słowo Pańskie.
W.  Chwała Tobie, Chryste.

Jeśli dzieci są maleńkie i leżą w łóżeczkach, wówczas rodzice zbliżają 
się do łóżeczka. Jeśli są starsze, klękają przed rodzicami, którzy wycią-
gają ręce nad ich głowami, mówiąc: 

Ojciec:  Najlepszy Ojcze, od którego pochodzi wszelkie ojco-
stwo na niebie i ziemi, który uczyniłeś na uczestnikami 
swego aktu stwórczego, spraw prosimy, niech spłynie 
na te nasze dzieci twoje błogosławieństwo i twoja 
łaska, i niech dojdą do pełnego rozwoju fizycznego
i duchowego, i wielbią Cię zawsze.

W.  Amen.
Matka:  Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, który znasz troski

i niepokoje wszystkich matek na ziemi, otaczaj nasze 
dzieci swoją miłością i błogosławieństwem, niech 
wzrastają w mądrości, w latach i twojej łasce.

W.  Amen.

Jeżeli dziecko jest chore, wówczas rodzice kładą ręce na jego głowę. 
Następnie wyciągają je nad nim i modlą się razem:

Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, uzdrów słabości tego 
dziecka, wzmocnij siły i spraw, niech okaże się na nim Twoje 
miłosierdzie i wielkość Twojej łaski, by w zdrowiu rozwijało 
się i doskonaliło, służąc Ci w braciach przez wszystkie dni dłu-
giego życia. Amen.

Rodzice czynią znak krzyża na czole każdego dziecka, mówiąc: Niech 
Cię błogosławi Bóg Ojciec † i Syn † i Duch † Święty. Amen.

Następnie poprzez pocałunek przekazują dzieciom znak pokoju. Mat-
ka wyjmuje ze żłóbka figurę Dzieciątka Jezus i podaje dzieciom do 
ucałowania. Błogosławieństwo można zakończyć wspólną kolędą. 
Rytuał ten można powtórzyć w Uroczystość Świętej Rodziny, którą 
obchodzimy w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.

oprac. kak
Na podstawie: J. Wysocki,

Rytuał rodziny, Olsztyn, 1983.
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Numer „Naszej Służby”, który właśnie trafia do rąk Czytelników, nosi magiczną licz-
bę 500. O ile na naszych łamach przed magią już wielokrotnie przestrzegaliśmy, to 
warto przy okazji tego jubileuszu spojrzeć wstecz na dwadzieścia dwa lata istnienia 
naszego czasopisma. Jego powstanie wiązało się z dalekowzrocznym projektem 
bp. Sławoja Leszka Głódzia, pierwszego pasterza odnowionego w 1991 r. przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II Ordynariatu Polowego w Polsce, który świadom istnie-
nia poważnych braków w katechizacji wojska (wtedy składającego się w znacznej 
części z poborowych) posłużył się czasopismem jako narzędziem pomocnym do zni-
welowania negatywnych skutków wieloletniej ateizacji armii. Rozpoczęcie wyda-
wania „Naszej Służby” nawiązywało także do tradycji prasowych duszpasterstwa 
wojskowego, warto przykładowo przywołać dwutygodnik (a później tygodnik)
„W Imię Boże”, pismo powołane do życia przez bp. Józefa Gawlinę, dziś cenne źró-
dło informacji o posłudze duszpasterskiej w 2. Korpusie Polskim. 

nie 1920 r., na frontach II wojny światowej, 
także związanych z powojennym antykomu-
nistycznym podziemiem. Staramy się ukazy-
wać więzi pokoleniowe, wspólnotę tradycji 
łączącej żołnierzy polskich dróg ku Niepodle-
głej z pokoleniem żołnierzy III Rzeczypospo-
litej. Sporo miejsca poświęcamy zagadnie-
niom historycznej pamięci, która kształtuje 
żołnierską patriotyczną tożsamość. 
Pięćset numerów naszego pisma to dzieło 
ludzi, redaktorów-dziennikarzy, fotorepor-
terów, redaktorów technicznych, drukarzy. 
Polecamy ich wszystkich wdzięcznej pamię-
ci naszych Czytelników. W jubileuszowym 
numerze przywołujemy nazwiska redakto-
rów naczelnych, sterników naszej prasowej 
nawy. Ich poczet otwiera śp. ks. Waldemar 
Irek, który od startu, przez siedem numerów, 
mieszkając we Wrocławiu, prowadził nasze 
pismo. Po nim długopis naczelnego przejął 
śp ks. Antoni Gorzandt, który dojeżdżał do 
Warszawy z Lublina, na pracowity, redakcyj-
ny tydzień dzielony z ks. Henrykiem Szarey-
ko. Jego następcą był śp. ks. Tadeusz Płoski,
w roku 2004 r. wyniesiony do godności Bi-
skupa Polowego WP. Za czasów jego redak-
torskiej posługi pracę w „Naszej Służbie” 
rozpoczęła Elżbieta Szmigielska-Jezierska. Po 
nim ster dowodzenia dzierżyli: płk. Adam Ma-
zur i ks. płk. Krzysztof Wylężek, aktualnie jest 
nim Krzysztof Stępkowski. Jubileuszowy plon 
współtworzyli także redaktorzy o krótszym 
stażu, m.in. s. Urszula Grzymska, Rafał Chro-
miński, Anna Tokarska. „Nasza Służba” nie 
wypełniałaby swoich programowych zadań, 
gdyby nie sieć lokalnych korespondentów
i dziennikarzy, relacjonujących wydarzenia
z parafii garnizonowych rozsianych po kraju. 
Rolę tę pełnią oficerowie prasowi, żołnierze, 
funkcjonariusze, parafianie kościołów garni-
zonowych, osoby cywilne, sympatycy dusz-
pasterstwa wojskowego. To stosowne miejsce
i czas, by za tę społeczną i dobrowolną dzia-
łalność podziękować im. 
Nasze pismo jest trochę jak wino. Wielu z Czy-
telników dostrzega jego wartość w momen-
cie, gdy biorą do rąk jego oprawione roczni-
ki. Miło jest słyszeć wtedy słowa zdziwienia
i radości, wymieniane z uśmiechem na twa-
rzy uwagi o tym „ile to już lat minęło”, albo 
„to rzeczywiście wtedy tak było?”. Tak. Nasze 
czasopismo jest w wielu miejscach zapisem 
kronikarskim, rzetelnym odzwierciedleniem 
tego co i jak w wojsku i jego duszpasterstwie 

Dwutygodnik „Nasza Służba” od początku 
swego istnienia (pierwszy numer ukazał się 
w styczniu 1992 r.) pełni rolę informacyj-
ną i formacyjną. Pismo adresowane jest do 
wiernych, nad którymi opiekę duszpasterską 
sprawuje ordynariat polowy, ich rodzin, ka-
pelanów tej struktury administracyjnej Ko-
ścioła w Polsce. Na jego łamach dokumen-
towane jest obszernie nauczanie biskupów 
polowych: Sławoja Leszka Głódzia, śp. Tade-
usza Płoskiego, Józefa Guzdka i ich posługa 
duszpasterska. Relacje, reportaże, sprawoz-
dania, korespondencje, rozmowy tworzą pa-
noramę duszpasterskich działań w parafiach 
wojskowych, od tych nadzwyczajnych, zwią-
zanych ze szczególnej wagi uroczystościa-
mi lokalnymi (jubileuszami, poświęceniami, 
konsekracjami) po codzienność duszpaster-
skiej posługi. To oczywiste, że szczególne 
miejsce zajmuje dokumentacja wydarzeń 
nadzwyczajnych w życiu ordynariatu polo-
wego: konsekracji i ingresów biskupich, ob-
chodów ważnych rocznic, wizyt, wydarzeń 
wyrastających ponad horyzont codzienności, 
także pożegnań na drogę wieczności: bp. 
Tadeusza Płoskiego, księży kapelanów. Nasi 
reporterzy relacjonowali wizyty papieskie, 
począwszy od tej pamiętnej w 1991 roku, 
podczas której odbyło się historyczne spo-
tkanie z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomor-
skim oraz wizyta Jana Pawła II w katedrze 
polowej (pismo jeszcze wtedy nie istniało, 
jednak obszerne dossier z tej wizyty ukaza-
ło się w pierwszym numerze powołanego 
do życia dwutygodnika), także różnorodne 
wątki związane z serdecznymi relacjami św. 
Jana Pawła II z biskupami polowymi, kape-
lanami, ludźmi służb mundurowych. Często 
opisywaliśmy wydarzenia z zaskakująco bli-
skiej perspektywy. Mieliśmy swego reportera 
10 kwietnia 2010 roku w katyńskim lesie, na 
uroczystościach, które z racji katastrofy smo-
leńskiej przybrały żałobny charakter. Chwile 
smutne przeplatały się na naszych łamach
z chwilami radosnymi i chwalebnymi, jak 
np. uroczystości kanonizacyjne bł. Jana XXIII
i bł. Jana Pawła II.
Kolejny wątek obecny na łamach naszego 
pisma to tradycje oręża polskiego i duszpa-
sterstwa wojskowego. Od lat publikujemy 
cykl autorstwa znanego biografisty Bogdana 
Szwedo Niebanalne życiorysy, przywołujący 
biografie kapelanów zasłużonych w pol-
skich formacjach I wojny światowej, w woj-

wyglądało. Dla-
tego też w pub-
likacjach o duszpaster-
stwie wojskowym i posłudze kapelanów, 
towarzysząca im bibliografia jest niepełna,
o ile nie zawiera odnośników do naszego 
czasopisma.
Przez lata zmieniały się warunki techniczne 
w jakich powstawały kolejne numery gazety. 
Od mechanicznych maszyn do pisania, po-
przez maszyny elektroniczne, faksy aż po In-
ternet, który zrewolucjonizował wydawanie 
prasy. Zmieniły się wymagania techniczne
i prędkość z jaką publikowane są materiały. 
Wymusiło to powstanie strony internetowej, 
która została uruchomiona w 2004 roku. 
Właśnie w tych dniach mija dziesięciolecie jej 
startu. Jej trzon redakcyjny również stanowią 
dziennikarze „Naszej Służby”. 
To tyle jubileuszowych, zwięzłych informacji, 
o charakterze pisma, drodze jego pięciuset 
edycji. Pozdrawiamy naszych wiernych Czy-
telników, Współpracowników, Przyjaciół. 
Dziękujemy za pomoc, za kierowane w naszą 
stronę dobre myśli, słowa, życzenia. Czytaj-
cie nas dalej. Zabieramy się do przygotowa-
nia 501 numeru „Naszej Służby”. 

      Redakcja „Naszej Służby”

500500

zpaster-
i posłudze kapelanów
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się w Strzyżowi-
cach koło Opatowa, jako 
syn Filipa i Anny z domu 
Ozdoba. W 1934 r. uzy-
skał świadectwo dojrza-
łości w prywatnym Gim-
nazjum Koedukacyjnym 
im. Bartosza Głowackie-
go w Opatowie i wstąpił 

do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
11 czerwca 1939 r. przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk administratora apostolskiego diecezji 
sandomierskiej bp. Jana Kantego Lorka. Pracę 
duszpasterska rozpoczął jako wikariusz w pa-
rafii Świętego Zygmunta w Siennie koło Iłży.
7 września 1939 r., w dniu wkroczenia Niem-
ców do Sienna, został aresztowany wraz
z proboszczem ks. Teofilem Żdziebłowskim 
oraz ks. prefektem Włodzimierzem Sedlakiem 
(po wojnie profesorem KUL i światowej sławy 
bioelektronikiem). Jako zakładnicy mieli być 
rozstrzelani w przypadku ataku na Niemców. 
Po kilku dniach zostali zwolnieni. Od pierw-
szych dni okupacji ks. Domański  udzielał po-
mocy ukrywającym się polskim żołnierzom, or-
ganizował dla nich żywność i cywilne ubrania.
W początkach 1941 r. został kapelanem pla-
cówki ZWZ w Siennie. Zajmował się przewo-
żeniem prasy i nasłuchem radiowym. Przyjmo-
wał przysięgi od konspiratorów wstępujących
w szeregi podobwodu Powiśle ZWZ, a na-
stępnie AK. Wyjeżdżał do działających w Ra-
domsko-Kieleckim Okręgu AK oddziałów por. 
Antoniego Hedy „Szarego” i kpt. Jana Piwnika 
„Ponurego”. Odprawiał tam Msze św. polowe.

W lipcu 1944 r., w akcji „Burza”, został ka-
pelanem 1. batalionu w 3. pułku piechoty 
Legionów AK, który wchodził w skład 2. Dy-
wizji Piechoty Legionów AK, walczącej w ra-
mach Kieleckiego Korpusu AK. Wraz z pułkiem 
uczestniczył w marszu na pomoc powstańczej 
Warszawie. A gdy to stało się niemożliwe brał 
udział w walkach pułku pod Radoszycami, 
Trawnikami, Miedzierzą i Szewcami. Pod ko-
niec listopada 1944 r, po demobilizacji pułku, 
wrócił do Sienna.
W maju 1945 r. powołał w Siennie skupiający 
ok. 40 żołnierzy Ruch Oporu Armii Krajowej 
i stanął na jego czele. Nie zdecydował się na 
stworzenie oddziału leśnego. Członkowie gru-
py przebywali w miejscach zamieszkania lub 
ukrywali się u krewnych i znajomych. Działal-
ność ROAK w Siennie koncentrowała się na 
walce zbrojnej oraz zwalczaniu propagandy 
komunistycznej.  Akcjami zbrojnymi  dowodził 
kapral Jan Wiśniewski „Sęp”,  ks. Domański 
w żadnej z nich nie uczestniczył. Rozbrajano 
posterunki MO i przeprowadzono akcje rekwi-
zycyjne w celu zdobycia środków na pomoc 
rodzinom więzionych akowców. 15 stycznia
1946 r. funkcjonariusze UB wtargnęli na pleba-
nię w Siennie w celu aresztowania księdza, nie 
zastali go.. 19 stycznia 1946 r. ks. Domański 
wysłał list do bp. Lorka, informując o okolicz-
nościach opuszczenia parafii i prosząc o dłuż-
szy urlop. Wraz z kilkoma członkami organiza-
cji wyjechał na Ziemie Zachodnie. Ukrywał się 
w Bielawie w województwie wrocławskim.
Na początku marca 1946 ks. wrócił do Sienna  
w celu zabrania na Ziemie Zachodnie  ukry-

Ks. Stanisław Domański (1914–1946) – kapłan diecezji sandomierskiej,
kapelan w 3. pułku piechoty Legionów AK, ps. „Cezary”

wających się członków organizacji. 9 mar-
ca 1946 r. wraz z Józefem Cieleckim i Stanisła-
wem Dmuchalskim przebywał w lokalu konspi-
racyjnym w Eugeniowie, w gminie Sienno. Kie-
dy wieczorem w pobliżu zabudowań pojawił 
się niespodziewanie oddział operacyjny Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
ze Starachowic, wywiązała się kilkugodzinna 
walka, w której ks. Domański nie uczestniczył. 
Zginął w niej Stanisław Dmuchalski, a Józef 
Cielecki i ks. Domański zostali ranni. Ciężko 
rannego w plecy ks. Domańskiego ubecy za-
wlekli do samochodu i przewieźli do Spółdziel-
ni Gminnej w Siennie, gdzie był okrutnie tortu-
rowany. Po kilku godzinach przewieźli go pod 
szpital w Starachowicach. Zrzucili z samocho-
du i przeciągnęli za nogi pod drzwi wejściowe. 
Ks. Domański zmarł 10 marca 1946 r. w czasie 
przygotowań do operacji.
Jego pogrzeb w rodzinnych Strzyżowicach, 
mimo że był obserwowany przez UB, przero-
dził się w manifestację patriotyczną. Niesiono 
wieńce przepasane biało-czerwonym szarfami. 
Na jednej z nich widniał napis: „Bohaterowi 
poległemu za Wiarę i Ojczyznę”. Ks. Domań-
ski spoczął obok swego ojca, zamordowanego 
przez Niemców 19 sierpnia 1944 r. 
Za pełnienie z pełnym poświęceniem posługi 
kapłańskiej w czasie akcji „Burza” został od-
znaczony Krzyżem Walecznych. 27 paździer-
nika 2009 r. prezydent RP Lech Kaczyński po-
śmiertnie odznaczył go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Bogusław Szwedo

Okres zimowy kojarzy 
nam się ze świętami 
Bożego Narodzenia, 
których to sobie nie

wyobrażamy bez tradycyjnego kolędo-
wania. 
W polskiej tradycji muzycznej Narodzenie 
Pańskie zajmuje szczególne miejsce. Świadczy
o tym liczba przeszło czterystu, mniej lub bar-
dziej znanych kolęd, stawiająca nas w świato-
wej czołówce. Na rynku fonograficznym mo-
żemy przebierać w rozmaitych wykonaniach
i opracowaniach pieśni bożonarodzeniowych. 
Caritas Ordynariatu Polowego wydała płytę
W dzień Bożego Narodzenia, zawierająca kolędy 
i pastorałki w wykonaniu Bernarda Ładysza – 
bas, Leokadii Rymkiewicz-Ładysz – mezzosopran 
oraz Chóru męskiego „Harfa” oraz Warszawskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego Do-
brzańskiego. Płyta zawiera 20 kolęd i patrzałek. 
W omówieniu do płyty, autorstwa Adama Busz-
ki, czytamy m.in. Pierwsze kolędy tłumaczono 
z łaciny, a później tworzono wersje oryginal-
ne, narodowe. (...) Początkowo przekazywa-

W dzień Bożego Narodzenia
ne były drogą ustną, a następnie zapisywane
i drukowane. Najstarsze polskie kolędy znajdu-
ją się w zbiorach katolickich pieśni z XVI wieku 
w kla sztorach oraz w Bibliotece Jagiellońskiej, 
są to kantyczki, rotuły i symfonie anielskie na 
Boże Narodzenie. W następnych stuleciach 
powstawały nowe kolędy, pełne niezwykłego 
uroku, przepojone uczuciem do Dzieciątka 
Jezus i Ojczyzny. Franciszek Karpiński, poeta 
stanisławowski, napisał piękną, wzniosłą ko-
lędę o dużej głębi teologicznej i filozoficznej 
pt. „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”, zwaną póź-
niej „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Tworzono 
też kolędy religijno-patriotyczne, które wielką 
popularnością cieszyły się wśród powstańców 
1863 roku, zesłańców na Sybir, żołnierzy I i II 
wojny światowej, powstańców, jeńców obo-
zów i łagrów oraz w stanie wojennym 1981 r.
Bernard Ładysz to nie tylko wybitny bas, ale 
także aktor i żołnierz. Urodzony w Wilnie, pod-
czas II wojny światowej był członkiem Armii 
Krajowej obwodu wileńskiego. Jest absolwen-
tem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
w Warszawie w klasie śpiewu prof. Wacława 

Filipowicza. Karierę rozpoczął w Reprezentacyj-
nym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, 
przez wiele lat był solistą Opery Warszawskiej 
i Teatru Wielkiego. Z koncertami objechał nie-
mal cały świat, wszędzie odnosząc sukcesy. 
Występował z takimi sławami jak Maria Callas. 
Posiada bogaty dorobek fonograficzny, jest 
laureatem wielu nagród a także odznaczeń.
W prezentowanym nagraniu artyście towarzy-
szy żona Leokadia, znakomita mezzosopranist-
ka, a także chór męski „Harfa” oraz Warszaw-
ska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jerzego 
Dobrzańskiego. 
Nagranie urzeka pięknem i typowo polskim 
klimatem  okresu Bożego Narodzenia. Artyści 
znakomicie uchwycili specyfikę polskiego kolę-
dowania. Wybitny warsztat wokalny i płynące 
prosto z serca głębokie uczucie to połączenie 
jakiego zawsze powinniśmy oczekiwać od pro-
dukcji muzycznych. Warto by to nagranie „tra-
fiło pod strzechy” i rozbrzmiewało w jak naj-
większej ilości rodzin podczas zbliżających się 
świąt, stymulując do rodzinnego kolędowania. 

Leszek Mateusz Gorecki



12

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

– Jedną z powinności Służby Celnej jest wspie-
ranie działań profilaktycznych, które mają 
wskazać na ryzyko przekroczenia pewnej 
granicy, gdzie człowiek przestaje panować 
nad swoimi zachowaniami związanymi z za-
miłowaniem do gier hazardowych i wpada 
w nałóg – powiedział Jacek Kapica podczas 
spotkania z dziennikarzami. Podkreślił, że sam 
hazard zorganizowany i kontrolowany przez 
państwo nie jest przestępstwem, jednak czę-
sto może stać się jego źródłem. – Każdy z nas 
i jego najbliższe otoczenie musi mieć na uwa-
dze, że w pewnym momencie to, nad czym 
zdajemy się panować, staje się nałogiem – po-
wiedział.
Kampania jest organizowana drugi raz (po-
przednio w 2012 r.), ale pierwszy raz włącza 
się w nią Kościół (w 2009 r. współpraca do-
tyczyła uświadamianiu zagrożeń związanych 
z przemytem). Jej najbardziej widocznym 
elementem będą, jak poprzednio, plakaty roz-
powszechniane w szkołach. Gry hazardowe,
w tym te nielegalne, porównywane są bowiem 
do najcięższych uzależnień, przed którymi na-
leży chronić przede wszystkich najsłabszych, 
czyli dzieci i młodzież.
W trakcie konferencji w Sekretariacie KEP bp 
Guzdek podkreślił, że księża coraz częściej 
informują o narastającym problemie uzależ-
nienia od hazardu. Jest on mniej widoczny 

niż zniewolenie przez alkohol i narkotyki, ale 
skutki są również porażające. – Jeżeli człowiek 
tonie, trzeba mu podać pomocną dłoń. Nie 
można przejść obojętnie. Cieszy mnie fakt, że 
Kościół we współpracy ze Służą Celną zwraca 
uwagę na problem uzależnienia od hazardu. 
To bardzo niebezpieczny i podstępny wróg. 
Ufam, że zespolone wysiłki przyniosą błogo-
sławiony owoc. Akcja informacyjna i eduka-
cja, zwłaszcza dzieci i młodzieży, pomoże ura-
tować wielu – dodał.
Delegat ds. Duszpasterstwa Służby Celnej przy-
pomniał, że według Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego gry hazardowe nie są same w sobie 
sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moral-
nie nie do przyjęcia, gdy przestają być rozryw-
ką, a stają się nałogiem i pociągają za sobą po-
ważne konsekwencje: biedę, rozpad rodziny, 
kradzież, przemoc… – Zdarzają się przypadki, 
że młody człowiek zniewolony przez hazard 
potrafi okraść własną matkę i pójść do salonu 
gier, by się odegrać. Czy się to komuś udało?
– zapytał retorycznie bp Guzdek.
Zachęcał do wykorzystania materiałów przy-
gotowanych przez Służbę Celną i Duszpa-
sterstwo Służby Celnej, rozesłanych do pa-
rafii w całym kraju, są to m.in. plakat, apel 
bp. Guzdka, który może zostać odczytany 
podczas Mszy św. oraz informacje dla dusz-
pasterzy, gdzie mogą kierować osoby uza-

leżnione, tak by otrzymały fachową pomoc.
Jaki jest profil osoby uzależnionej od hazardu? 
Są to dwie grupy osób: tzw. łowcy nagród 
odczuwający silną potrzebę uczestniczenia
w akcji, która może przynieść sukces, oraz 
tzw. poszukiwacze ulgi, dążący do uwolnienia 
się od psychicznego dyskomfortu – wyjaśniał 
podczas konferencji specjalista psychoterapii 
uzależnień dr Bohdan T. Woronowicz.
Jak poinformował, od hazardu uzależnionych 
jest ok. 1,5-2 proc. Polaków. Dla kolejnych 3-4 
proc. granie jest problemem. Z kolei 7 proc. 
uczniów ostatnich klas gimnazjum korzysta
z internetowych serwisów hazardowych, wie-
lu z nich przynajmniej raz w tygodniu (bada-
nia Fundacji Dzieci Niczyje).
Duszpasterstwo Rzymskokatolickie Służby Cel-
nej RP zostało utworzone w oparciu o prośbę 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finan-
sów-Szefa Służby Celnej, uchwałą 337. zebra-
nia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 
odbywającego się w dniach 18-19 październi-
ka 2007 r. i włączone w zakres kompetencji 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Orga-
nizację pracy duszpasterzy w Służbie Celnej 
określono w porozumieniu między Minister-
stwem Finansów a Delegatem KEP ds. Służby 
Celnej.
W Służbie Celnej zatrudnionych jest czte-
rech kapelanów katolickich w Izbach Celnych
w Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu i we Wrocła-
wiu, jeden kapelan prawosławny w Izbie Cel-
nej w Białymstoku oraz jeden dziekan katolicki 
w Ministerstwie Finansów. Wszyscy kapelani 
oraz dziekan zostali mianowani do służby, 
są funkcjonariuszami celnymi, posiadającymi 
stopnie służbowe. Krajowym duszpasterzem 
Służby Celnej jest ks. Marcin Iżycki.

KAI, kes

„Nie daj się uzależnić od hazardu” to tytuł akcji organizowanej przez Duszpaster-
stwo Służby Celnej wspólnie ze Służbą Celną RP. Poprzez sieć parafii cywilnych
i wojskowych promowane będą materiały przestrzegające przed coraz powszech-
niejszymi uzależnieniami od gier, na wzór profilaktyki uzależnień do alkoholu
i narkotyków. Z udziałem bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego WP oraz delegata 
KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej oraz Jacka Kapicy, szefa Służby Celnej, od-
była się 4 grudnia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski konferencja prasowa 
zapowiadająca kampanię informacyjną. 
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Nie daj się uzależnićNie daj się uzależnić

Przy ołtarzu katedry stanął poczet sztanda-
rowy SOK. Liturgię słowa przygotowali funk-
cjonariusze straży. Mszę św. koncelebrowali
z bp. Guzdkiem ks. płk Władysław Kozicki, 
proboszcz katedry polowej oraz ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że zasad-
niczy wpływ na wychowanie człowieka ma 
środowisko w którym wzrasta, rodzina, szkoła 
oraz Kościół. Zauważył, że nie wszyscy mają 
szczęście wzrastać we właściwym i dobrze 
kształtującym sumienie otoczeniu i przez to 
wkraczają na złą drogę. – Spotykamy ludzi,
u których praca i uczciwość zostały zastąpio-
ne przez kradzież, chęć łatwego życia na koszt 
innych oraz bezmyślne dewastowanie i nisz-
czenie dobra wspólnego. To było zasadniczym 
powodem powołania służb mundurowych, 
których celem jest ochrona bezpieczeństwa 

Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył w katedrze polowej w War-
szawie Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony 
Kolei (SOK). Straż, pełniąca służbę na polskiej kolei obchodzi w tym roku
96. rocznicę powstania. W homilii biskup polowy dziękował funkcjonariu-
szom SOK za ich służbę w zapewnianiu bezpieczeństwa podróżującym.

Rocznicowe spotkanieRocznicowe spotkanie

państwa, jego granic, porządku 
publicznego oraz osób i instytucji, 
mienia prywatnego i społecznego – 
podkreślił. Dodał, że społeczeństwo 
ma prawo, a nawet obowiązek or-
ganizować się, powoływać i szkolić ludzi do 
walki ze złem.
Biskup polowy powiedział, że jubileusz 96-le-
cia SOK jest okazją podziękowań skierowa-
nych do tych, którzy reagują na zło zagraża-
jące podróżującym po „żelaznych szlakach”. 
Zauważył, że święto jest także okazją do 
okazania wdzięczności tym, którym funkcjo-
nariusze i pracownicy tej formacji mundu-
rowej zawdzięczają kształtowanie sumienia. 
– Dzisiejsza uroczystość jest okazją dla każdej 
i każdego z nas, aby podziękować rodzicom, 
nauczycielom i duszpasterzom za dar wycho-
wania. Przez modlitwę okażmy wdzięczność, 

że nauczyli nas uczciwości i odpowiedzialno-
ści – zachęcił.
Na koniec życzył funkcjonariuszom SOK, aby 
swoim życiem i służbą dalej pisali piękną hi-
storię swojej formacji.
W imieniu funkcjonariuszy SOK za sprawo-
waną Eucharystię i wygłoszone słowa homilii 
podziękował Józef Hałyk, Komendant Główny 
Straży Ochrony Kolei. W Eucharystii uczestni-
czyli przedstawiciele także innych służb, m. in. 
policji, straży granicznej i straży pożarnej, in-
stytucji współdziałających w procesie zapew-
nienia bezpieczeństwa państwa.
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Dramat Ukrainy wciąż trwaDramat Ukrainy wciąż trwa
W drugą niedzielę Adwentu, 7 grudnia, obchodziliśmy Dzień modlitwy i pomo-
cy Kościołowi na Wschodzie. Jest to szczególny czas, w którym możemy wes-
przeć modlitewnie oraz finansowo naszych współbraci zza wschodniej grani-
cy. Nasza uwaga skierowana jest głównie na Ukrainę, gdzie od wielu miesięcy 
toczą się walki i wiele rodzin cierpi z powodu straty bliskich, mienia, głodu. 

można lub nie ma to sensu. Zostali więc na 
ulicy – powiedział. Także parafie opustosza-
ły. Kapłani i osoby duchowne nie mają po-
zwolenia, by powrócić do Ługańska, w tym 
również ks. Rapa. Obecnie jego parafia ma 
charakter personalny, a nie terytorialny. Na-
dal utrzymuje kontakty z parafianami, którzy 
teraz żyją w rozproszeniu, i szuka możliwości 
pomocy dla nich. Niektóre rodziny udało się 
ewakuować do Polski. Życzliwi ludzie przyjęli 
ich do swoich domów. Wielu jednak pozo-
stało. Nie mają mieszkania, pieniędzy, pracy. 
Dzieci nie chodzą do szkoły. Zbliża się zima.
Ks. Grzegorz Rapa zaapelował do mediów, by 
problem Ukrainy nie ukazywały tylko z per-
spektywy działań polityków, czy akcji militar-
nych, ale docierały do rodzin, które ponoszą 
konsekwencje tragicznych wydarzeń w kraju. 
Podkreślił również, że potrzebny jest konkret-
ny program pomocy dla tych, którzy przyjęli 
pod swój dach przybyszów z Ukrainy. W ten 
sposób może więcej ludzi przygarnęłoby do 
swych domów ukraińskich uchodźców.

Karolina Anna Kwaśniewska

mień między małżonkami o kwestie 
polityczne następuje rozpad rodziny. 
– Bardzo łatwo jest nam oceniać lu-
dzi na Krymie z perspektywy Europy, 
czy Polski. Jedni mówią: „zdrajcy”, 
inni twierdzą, że to bardzo dobrze, że oddzie-
lili się od Ukrainy. A tak naprawdę ci ludzie 
zostali pozostawieni sami sobie. Nie rozumie 
ich ani Kijów, ani Moskwa – skonkludował 
ks. Rosochacki. Zaznaczył również, że wielu 
kapłanów oraz duchownych po przyłączeniu 
Krymu do Rosji musiało opuścić swoje parafie, 
gdyż nie udzielono im kart pobytu. Mimo usil-
nych starań, nadal jest to niemożliwe i wiele 
parafii katolickich na Krymie pozostaje nieob-
sadzonych. 
Podobna sytuacja jest również w Ługańsku 
na wschodzie Ukrainy. Ks. Grzegorz Rapa, 
proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, przedstawił dramatyczną 
sytuację parafian, którzy zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów i tułania się po 
kraju, by przetrwać. – Rodziny stanęły przed 
dylematem. Całe życie pracowały, by zbudo-
wać dom. Wspomnienia, dzieciństwo – to 
wszystko trzeba było porzucić. Ludzie wyje-
chali z nadzieją, że za dwa tygodnie wrócą 
do domów. Wzięli tylko to co najważniej-
sze. Okazało się, że wrócić do domów nie 

3 grudnia w siedzibie Konferencji Episko-
patu Polski odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona sytuacji Kościoła katolickiego 
na Krymie, podczas której bp Antoni Dydycz, 
przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie, zaapelował o jeszcze większą 
mobilizację do pomocy Kościołowi na Ukra-
inie. Podkreślił, że wspólna modlitwa w tej 
intencji ma wyjątkową moc. Wskazał na nie-
zbędną pomoc wolontariuszy. Przede wszyst-
kim jednak zaznaczył, że potrzebna jest praca 
nad postawą, która mogłaby przyczynić się 
do przezwyciężenia różnego rodzaju uprze-
dzeń i wzajemnych uraz. – To nie znaczy, że 
mamy zapomnieć o tym co było trudne w na-
szych relacjach. Chodzi o to, abyśmy nadawa-
li temu inny wymiar i lepiej rozumieli historię 
– powiedział.
Zdaniem ks. Piotra Rosochackiego, dyrektora 
Caritas Spes Krym, sytuacja na Krymie pogor-
szyła się, mimo, że nie dochodzi już tam do 
rozlewu krwi. Kurs rubla spada i ludzie stają 
się biedniejsi z dnia na dzień. W sklepach bra-
kuje żywności, szczególnie nabiału. – Dla po-
równania w Polsce kilogram parówek kosztuje 
około ośmiu złotych. Na Krymie jest to kwota 
czterdziestu, pięćdziesięciu złotych, a ludzie 
zarabiają tam zdecydowanie mniej niż w Pol-
sce – powiedział. Często w wyniku nieporozu-

„Orlęta Lwowskie”… „Orlęta Lwowskie”… 

Biskup Józef Guzdek przewodniczył Eucha-
rystii w intencji młodocianych obrońców 
Lwowa – Orląt Lwowskich. W nawie głównej 
stanął szpaler młodych ludzi w szarych mun-
durach z Grupy Rekonstrukcyjnej Strzelców 
Kaniowskich. „Cieszyła się Matka Polska”
z pewnością na ten widok, zwłaszcza gdy wy-
brzmiały dźwięki hymnu „Gaude Mater Polo-
nia” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych pod batutą Pawła Joksy.
Biskup Guzdek podziękował autorom inicja-
tywy uczczenia Orląt Lwowskich w Katedrze 
Polowej. – Muzeum Lwowa i Kresów Wschod-
nich (Aleksandra Biniszewska) oraz Centralnej 
Bibliotece Wojskowej (dyr. Jan Tarczyński).
– Wśród trzech bohaterów czytanej tego dnia 
Ewangelii wg św. Jana – Pana Jezusa, który 
nakarmił wielką rzeszę ludzi słuchających Jego 
nauczania, Apostołów, którzy wyrazili troskę
i obawę, czy uda się nakarmić tak wielu, bi-
skup Guzdek wskazał na postać wyjątkową 
– małego chłopca. To właśnie on okazał się 

W ten adwentowy wieczór, 3 grudnia 2014 r., przed tabernakulum Katedry Polowej 
Wojska Polskiego, zabrzmiał głos Polski niepodległej. A wszystko to za przyczyną 
niewielkiej fundacji z Kuklówki Radziejowickiej – Muzeum Lwowa i Kresów Wschod-
nich, której przewodzi Aleksandra Biniszewska. Niewielka fundacja, ale wielki etos, 
serce polskości – ideały i wartości męczeńskich kresów II RP. A ich wyrazem jest Dy-
plom przyznawany „ludziom przyzwoitym” – Honor i Prawda.

Przekaz Niepodległości od młodych dla młodych Przekaz Niepodległości od młodych dla młodych 

osobą przewidującą, o dobrym sercu. – Miał 
przy sobie rybę i chleb, którymi podzielił się
z innymi, zauważył bp Józef.
Dzieci wielokrotnie stawały się powiernika-
mi Bożych poleceń. – Bernadetta Soubirous
z Lourdes, troje pastuszków z Fatimy, Dominik 
Savio, Stanisław Kostka czy Karolina Kózków-
na, przypomniał bp polowy. Do grona tych 
małych wielkich duchem bohaterów zaliczają 
się Orlęta Lwowskie – dzieci i młodzież, która 
ochotniczo postanowiła bronić swojego mia-
sta w listopadzie 1918 r.
19 października 1918 r. ukonstytuowała się 
Ukraińska Rada Narodowa, która chciała sta-
re polskie miasto, budowane przez pokolenia 
Polaków, uczynić ukraińskim. Gdy rozwój sy-
tuacji politycznej zmierzał w kierunku utraty 
Lwowa, Polacy chwycili za broń, gotowi bro-
nić swojego miasta. Było ich ponad 6 tysięcy, 
w tym 1400 ochotników stanowiła młodzież, 
200 – poległo. Najmłodszy obrońca Lwowa 
miał 9 lat, a 13 letni Antoś Pietrykiewicz był 

najmłodszym kawalerem Orderu Virtuti Mili-
tari, przypomniał w skrócie dzieje zwycięskiej 
obrony Lwowa biskup Guzdek. Zwycięstwa 
odniesionego mimo wyjściowej sytuacji za-
skoczenia i przeważającej siły militarnej strony 
ukraińskiej.
Lwów, miasto „zawsze wierne”, zostało 11 lis-
topada 1920 r. odznaczone przez marszałka 
Józefa Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari. 
Biskup Guzdek przywołał dalej historię Grobu 
Nieznanego Żołnierza, w którym spoczywają 
anonimowe prochy ochotnika przewiezione
z Cmentarza Orląt Lwowskich i wskazane 
losowo przez Jadwigę Zarugiewiczową. To 
Matka, która straciła syna studenta, Orlę 
Lwowskie, podczas obrony Lwowa. Po ekshu-
macji okazało się, że we wskazanej trumnie 
spoczywa ciało czternastolatka bez dystynkcji 
wojskowych, przy którym znaleziono czapkę 
maciejówkę. To znak, że był to ochotnik. To 
właśnie on, dzielny obrońca Lwowa, stał się 
wzorem dla innych, podkreślił bp Guzdek. 
Przy tym Grobie Jan Paweł II wzywał do odno-
wy oblicza ziemi podczas Eucharystii 2 czerw-
ca 1979 r., mówił dalej biskup polowy WP.
– Niech Orlęta Lwowskie inspirują młodych, 
niech zawstydzają tych, którzy myślą tylko
o pożytku własnym, podkreślił biskup Guz-
dek.                                                        red.
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Z innej stronyZ innej strony

Niecodzienny prezent mikołajkowy

Z okazji mikołajek śląscy funkcjonariusze Służby Celnej oraz ma-
turzyści z klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjr Henryka Sucharskiego przekazali chorym dzieciom naj-
cenniejszy prezent – krew, dar życia.  Przed siedzibą Izby Celnej
w Katowicach 2 grudnia stanął ambulans, w którym oddano 
krew z  przeznaczeniem dla pacjentów Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Do tej szlachetnej akcji przy-
łączyli się także funkcjonariusze z Bielska-Białej, Cieszyna i Czę-
stochowy, którzy oddali krew w pobliżu miejsc pełnienia służby
– w Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Łącznie na terenie województwa śląskie-
go funkcjonariusze i maturzyści oddali honorowo blisko 19 litrów 

krwi. Tego dnia również 
trzy osoby zarejestrowały 
się do bazy dawców szpiku 
kostnego.
Dar krwi, który każdy doro-
sły, zdrowy człowiek może 
przekazać innym dla rato-
wania ich zdrowia i życia 
jest darem wyjątkowym, 

bezcennym. Krew jest i zawsze była symbolem życia. Jej oddanie 
jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. Krew 
to jedyny lek, którego nie można wytworzyć syntetycznie.

st. asp. Sylwia Wiktor

Św. Mikołaj w parafii garnizonowej w Rzeszowie

Parafię garnizonową w Rze-
szowie odwiedził święty 
Mikołaj. Jego obecność 
sprawiła wielką radość dzie-
ciom i młodzieży. Na po-
czątku tego wyjątkowego 
spotkania młodzież oazowa 
przygotowała dla uczest-
ników krótkie i zabawne 

przedstawienie mikołajkowe ukazujące walkę dobra ze złem. Na-
stępnie przyszedł długo oczekiwany gość. Św. Mikołaj obdarował 
podarunkami prawie setkę dzieci, które na co dzień angażują się 
w życie parafialne poprzez udział w Liturgicznej Służbie Ołtarza, 
Oazie, scholi. Skrzętnie przepytywał dzieci z wierszyków i piose-
nek, chwalił za piękną posługę na rzecz parafii, a jak trzeba było 
to i nawet pogroził. Spotkanie to było dla uczestników wspaniałą 
lekcją życzliwości i wrażliwości na potrzeby bliźnich.

ks. Paweł Liszka

Nagraj kolędę dla bliskich

Od 6 grudnia na Rynku w Krakowie 
każdy może nagrać kolędę dla bliskich.
z profesjonalnym podkładem. Specjal-
ny żółty samochód czeka na wszyst-
kich chętnych. Nagranie jest bezpłatne,
a każdy wykonawca otrzyma „swoją” pły-
tę, która może stanowić wyjątkowy prezent. W zamian uczestnicy 
akcji wyrażają zgodę na zamieszczenie wykonań na stronie projek-
tu Nagraj-Kolede.pl i w zbiorach Biblioteki Polskiej Piosenki.
Studio jest otwarte do Świąt Bożego Narodzenia w piątek, so-
botę i niedzielę od godz. 12.00 do 19.00. Chętni proszeni są
o rezerwację telefoniczną pod numerami: 602 188 888, 12/ 357 
44 44 lub e-mailem: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl. Akcja po-
trwa do końca 2014 roku. Organizatorem mobilnego studia na-
grań jest Biblioteka Polskiej Piosenki.                                luk/KAI

Pomoc dla siedmioletniej Nory Murati

Siedmioletnia Nora Murati jest córką cy-
wilnego pracownika Abedin Murati w ba-
zie Novo Selo, w której aktualnie stacjonu-
ją żołnierze XXXI Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Republice Kosowa (PKW 
KFOR). Wadę wargi górnej, tzw. malfor-
mację naczyniową, posiada od urodzenia. 
Wada powiększa się wraz z wiekiem, szpe-
cąc twarz. W celu jej likwidacji konieczne 

jest leczenie specjalistyczne z zakresu chirurgii plastycznej twarzy. 
Wstępny koszt wyceniany jest na około 2500 euro. W trakcie le-
czenia mogą być konieczne wizyty kontrolne, które spowodują 
zwiększenie kosztów. Zarobki ojca, jedynego żywiciela rodziny, 
wynoszą miesięcznie około 250 euro. Żołnierze PKW KFOR zorga-
nizowali akcję charytatywną w celu pozyskania funduszy, dzięki 
którym możliwe będzie udzielenie fachowej pomocy. W akcję od 
30 listopada 2014 r. zaangażowała się Caritas Ordynariatu Polo-
wego, na konto której można wpłacać pieniądze na pomoc dla 
Nory. Potrzeby finansowe są tak duże, że dodatkowo zwracamy się 
do ludzi dobrej woli o pomoc w uzyskaniu niezbędnych funduszy. 
Dziękujemy już teraz za wszelką życzliwość, dobroć i każdy złożony 
grosz.                                    Żołnierze XXXI zmiany PKW KFOR
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Orszak św. Mikołaja po raz pierwszy w Lublinie

Ulicami Lublina po raz pierwszy 
przeszedł orszak św. Mikołaja. 
Rozpoczął się uroczystą Eucha-
rystią pod przewodnictwem abp 
Stanisława Budzika, metropolity 
lubelskiego, sprawowaną w ko-
ściele pw. św. Mikołaja. Orszak 
przeszedł przez centrum Lublina 
i zakończył się uroczystym zapa-
leniem pierwszej w mieście cho-
inki.
Metropolita w homilii zwrócił 
uwagę, że to właśnie ten świę-
ty jest szczególnym zwiastunem 
Bożego Narodzenia. – To on przy-
chodzi na początku adwentu, aby nas przygotować na spotkanie 
Boga w człowieku - mówił abp Budzik. Podkreślał, że św. Mikołaj 
był zwykłym dobrym człowiekiem, jednak jest najbardziej popu-
larnym, znanym i wspominanym świętym w tradycji Kościoła za-
chodniego i wschodniego. Jako przykład życia św. Mikołaja dla 
wiernych hierarcha wskazał bezinteresowną i skrytą pomoc. – Po-
nadto wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby czynić dobro i wy-
pełniać przykazanie miłości – podkreślał. Arcybiskup zaznaczył ze 
przemarsz orszaku nawiązuje do pięknej przedwojennej tradycji, 
kiedy to pochody św. Mikołaja były okazją do manifestacji wiary 
– mówił abp Budzik. Ks. Piotr Kawałko, proboszcz parafii pw. św. 
Mikołaja przypomniał, że tradycja ta miała na celu przywrócenie 
prawdy o świętym  Mikołaju, który przecież nie był przerośniętym 
krasnalem, lecz konkretnym człowiekiem, w dodatku biskupem. 
Na drodze mikołajkowego orszaku aktorzy Teatru Panopticum
z Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie odegrali w kilku sce-
nach prawdziwą historię świętego biskupa. Orszak zakończył 
się na pl .Łokietka wielkim piknikiem z niespodziankami, gdzie 
Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina, uroczyście zapalił świa-
tełka na pierwszej choince w mieście.
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Kosowo
W Bazie Camp Novo Selo w Kosowie odbyło się 1 grudnia 2014 r. uroczyste prze-
kazanie obowiązków dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR ppłk. 
Dariuszowi Wojtkowiakowi. Na początku uroczystości, po powitaniu przez  dotych-
czasowego dowódcę ppłk. Krzysztof Brodecki, został odczytany rozkaz Dowódcy 
Operacyjnego RSZ o zmianie na stanowisku Dowódcy PKW,  nastąpiło podpisanie 
protokołów i złożenie meldunku gen. dyw. pil. Sławomirowi Kałuzińskiemu, Sze-
fowi Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DO RSZ). Dowódca 
XXX zmian przekazał Sztandar Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR nowe-
mu dowódcy, ppłk. Dariuszowi Wojtkowiakowi. Miały miejsce okolicznościowe wy-
stąpienia,  m.in. nowy dowódca,  ppłk Dariusz Wojtkowiak,  zapewnił, że będzie 
kontynuatorem dotychczasowych działań na rzecz utrzymania stabilizacji i pokoju 
w Kosowie. Dokonano też zmiany flagi na maszcie kontyngentu. Flagę 11. Mazur-
skiego Pułku Artylerii z Węgorzewa, zastąpiła flaga 8. Koszalińskiego Pułku Przeciw-
lotniczego, stanowiącego trzon XXXI zmiany PKW KFOR w Kosowie. Uwieńczeniem 
uroczystości  była defilada pododdziałów.
W przeddzień uroczystości została odprawiona  Msza św. w intencji żołnierzy PKW. 
Celebrował  ją ks. ppor. Przemysław Tur, kapelan Ordynariatu Polowego i XXXI zmia-
ny PKW KFOR, który zastąpił wracającego do kraju ks. por. Artura Majorka.

J.F./ kes

Bagram
W bazie „White Eagle” w Bagram 4 grudnia 2014 r. miała miejsce uroczystość 
zakończenia działalności XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a tym 
samym zamknięcia udziału polskich żołnierzy w składzie międzynarodowych sił 
wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie. Wziął w niej udział gen. broni Marek To-
maszycki, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych i oraz zaproszeni amerykań-
scy i koalicyjni dowódcy: gen. Joseph Anderson, gen. Chistopher Bentley, gen.  Brett 
J. Mc Mullen. Licznie przybyli współpracujący z polskimi kontyngentem żołnierze 
i pracownicy innych kontyngentów stacjonujących w bazie Bagram. Gen. Marek 
Tomaszycki, .podziękował serdecznie żołnierzom XV zmiany za ofiarną, rzetelna, 
perfekcyjną służbę, wręczając kilkudziesięciu listy gratulacyjne, wyraził  też uzna-
nie wyróżniającym się żołnierzom honorując ich grawertonami i monetami pamiąt-
kowym, natomiast  amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej stanu Illinois, 
którzy służyli razem z polskimi żołnierzami, odznaczył medalami Gwiazda Afgani-
stanu. Żołnierzom podziękował również dowódca XV zmiany płk  Adam Słodczyk.. 
Nowy dowódca, płk Wojciech Marchwica, wyraził uznanie swoim poprzednikom za 
ogrom pracy włożonej w przygotowanie nowej misji. Gości podejmowano potrawa-
mi kuchni polskiej.                                                                                              L.R.

Jarosław
W dniu św. Barbary, opiekunki niebezpiecznych zawodów, w Garnizonie Jarosław odbyły się uroczyste obchody święta Wojsk Rakietowych 
i Artylerii. Mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla przewodniczył ks. ppłk rez. prał. Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski, homilię 
wygłosił ks. mjr dr Tomasz Skupień, kapelan Garnizonu Jarosław. Jej uczestnikami byli żołnierze jarosławskich jednostek wraz z dowód-
cami, przedstawiciele służb mundurowych Jarosławia, władze samorządowe, zaproszeni goście. Do jednostki zostały zaproszone dzieci 
i młodzież w ramach Dnia Otwartych Koszar; zapoznały się m.in. ze sprzętem i uzbrojeniem żołnierzy, zwiedzały Salę Tradycji JW. 3957, 
uczestniczyły wmultimedialnym pokazie artyleryjskiego rzemiosła. W południe na placu apelowym rozpoczął się uroczysty apel. Meldunek 
przyjął Dowódca 21 BSP gen. bryg. Wojciech Kucharski od Dowódcy 14das – szefa sztabu mjr Dariusza Tyla. Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów. Oprawę muzyczną święta zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.                                                                             T.S.

Rzeszów
5 grudnia 2014 r. żołnierze z 1. Batalionu Strzel-
ców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 
w Rzeszowie obchodzili swoje święto. Uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną na tere-
nie koszar przez ks. kpt. Sebastiana Piekarskiego, 
kapelana 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Po jej zakończeniu rozpoczęło się „show” dla dzie-
ci i młodzieży, m.in. pokazy wspinaczki po ścianie, 
sprzętu wojskowego, nauka reanimacji, strzelanie 
z trenażerów. W południe odbył się uroczysty apel 
z udziałem gości, m.in. gen. bryg. Wojciecha Ku-
charskiego, dowódcy 21. Brygady Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie, przedstawicieli władz 
wojewódzkich, samorządowych, służb munduro-
wych, komendantów instytucji wojskowych, przy-
jaciół batalionu. Dowódca batalionu ppłk Tomasz 
Gdak przypomniał rodowód jednostki oraz osią-
gnięcia żołnierzy, nawiązał do 96-lecia powstania 
1. Pułku Strzelców Podhalańskich, którego trady-
cje dziedziczy rzeszowski batalion. Zostały odczy-
tane rozkazy, wręczone wyróżnienia. Uroczystość 
zakończyła uroczysta defilada oraz śpiew Hymnu 
Podhalańczyków: „Podhalański Gród”.            S.P.

Łódź
W drugą Niedzielę Adwentu 7 grudnia 2014 r. 
w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w 
Łodzi upamiętniono 65. rocznicę powstania 
Zastępczej Służby Wojskowej Żołnierzy–Górni-
ków. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
i słowo Boże wygłosił ks. ppłk Grzegorz Krupski, 
proboszcz parafii wojskowej w Łodzi. W kazaniu 
przypomniał historię i okoliczności powołania 
zastępczej służby wojskowej, wezwał wszystkich 
zebranych do żywej pamięci i modlitwy za tych, 
którzy oddali życie za wierność Bogu i Ojczyźnie. 
Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy przy pamiątkowej tablicy poświęconej 
Żołnierzom Górnikom oraz  przy pomniku św. 
Jana Pawła II znajdującym  się przed świątynią.
W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie 
zarządu Okręgowego Związku Represjonowa-
nych Politycznie Żołnierzy Górników w Łodzi
i Krajowego zarządu z Warszawy; delegacja Żoł-
nierzy Górników z Piotrkowa Trybunalskiego; 
przedstawiciele Sybiraków, władz Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego. Wartę honorową wystawiła 
4008 Jednostka Strzelecka w Łodzi.           x.S.P.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl




