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są więc wzorem nawrócenia do prawdziwej 
wiary, ponieważ bardziej uwierzyli w dobroć 
Boga, niż pozorny splendor władzy.
Możemy zatem zapytać: co to za tajemnica, 
w której ukrywa się Bóg? Gdzie mogę Go spo-
tkać? Widzimy wokół nas wojny, wykorzysty-
wanie dzieci, tortury, handel bronią, handel 
ludźmi... W tym wszystkim, we wszystkich 
tych braciach i siostrach najmniejszych, cier-
piących z powodu tych sytuacji, obecny jest 
Jezus (por. Mt 25, 40-45). Żłóbek przedsta-
wia nam inną drogę od tej, jaką zachwyca się 
mentalność tego świata: jest to droga uniże-
nia Boga – pokora miłości Boga, która się uni-
ża, która się unicestwia, Jego chwała ukryta 
w żłóbku w Betlejem, w krzyżu na Kalwarii,
w cierpiącym bracie i siostrze.
Mędrcy weszli w tajemnicę. Przeszli od ludz-
kich obliczeń do tajemnicy: to było ich nawró-
cenie. A nasze nawrócenie? Prośmy Pana, aby 
pozwolił nam przeżyć tę samą drogę nawró-
cenia, jaką przeżywali Mędrcy. Aby nas bronił 
i wyzwolił od pokus, zakrywających gwiazdę. 
Abyśmy zawsze żywili niepokój i stawiali so-
bie pytanie: gdzie jest gwiazda, kiedy po-
śród złud światowych straciliśmy ją z pola 
widzenia. Abyśmy nauczyli się poznawania 
nieustannie na nowy sposób tajemnicy Boga, 
abyśmy nie gorszyli się „znakiem”, wskaza-
niem danym przez Aniołów: „Niemowlę, owi-
nięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12),
i abyśmy mieli pokorę, by prosić, naszą Mat-
kę, aby nam Go ukazała. Abyśmy znaleźli od-
wagę, żeby uwolnić się od naszych iluzji, od 
naszych założeń, od naszych „świateł”, i aby-
śmy poszukiwali tej odwagi w pokorze wiary 
i mogli spotkać Światło, Lumen, podobnie jak 
uczynili to trzej święci Mędrcy. Abyśmy mogli 
wejść w tajemnicę. Amen.

tłum. st (KAI) / Watykan

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA ST YCZEŃST YCZEŃ
Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy
i zakonnice na nowo odkryli radość z naśladowania Chrystusa 
i starali się służyć z zapałem ubogim.

Numer zamknięto 13 stycznia 2015 r.

Na okładce:
mł. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc, prezes zarządu 
głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych 
w Misjach poza Granicami Kraju odbiera Nagrodę 
Benemerenti 2015, WAT, 10 stycznia 2015 r.

Mędrcy bardziej uwierzyli w dobroć BogaMędrcy bardziej uwierzyli w dobroć Boga
niż pozorny splendor władzy niż pozorny splendor władzy 

Na swej drodze Mędrcy napotykają wiele trud-
ności. Po przybyciu do Jerozolimy idą do kró-
lewskiego pałacu, gdyż uważają za oczywiste, 
że nowy król narodzi się w pałacu monarszym. 
Tam tracą z oczu gwiazdę. Ile razy traci się
z oczu gwiazdę! I napotykają pokusę, zasta-
wioną przez diabła: jest to oszustwo Heroda. 
Król Herod okazuje zainteresowanie dziec-
kiem, ale nie po to, żeby oddać mu pokłon, ale 
aby go wyeliminować. Herod jest człowiekiem 
władzy, który w innym widzi jedynie swojego 
rywala. I w istocie uważa też Boga za rywala,
a wręcz za najbardziej niebezpiecznego rywa-
la. W pałacu Mędrcy przeżywają chwilę ciem-
ności, pustki, którą udaje im się przezwyciężyć 
dzięki natchnieniom Ducha Świętego, który 
mówi poprzez proroctwa Pisma Świętego. 
Wskazują one, że Mesjasz narodzi się w Betle-
jem, mieście Dawidowym.
W tym momencie podejmują drogę na nowo
i ponownie widzą gwiazdę: Ewangelista odno-
towuje, że „bardzo się uradowali” (Mt 2,10), 
jest to prawdziwe pocieszenie. Przybywając 
do Betlejem, znaleźli „Dziecię z Matką Jego, 
Maryją” (Mt 2,11). Po pokusie w Jerozolimie 
pojawiła się druga wielka pokusa: odrzucenia 
tej małości. Natomiast „upadli na twarz i od-
dali Mu pokłon”, składając Jemu swoje cenne 
i symboliczne dary. Zawsze pomaga im łaska 
Ducha Świętego, ta łaska, która za pośred-
nictwem gwiazdy wezwała ich i kierowała na 
drodze, teraz pozwala im wejść w tajemnicę. 
Gwiazda, która towarzyszyła im w drodze, 
pozwala im wejść w tajemnicę. Prowadzeni 
przez Ducha, dochodzą do uznania, że kryte-
ria Boga są bardzo różne od kryteriów ludzi, 
że Bóg nie objawi się w mocy tego świata, 
ale zwraca się do nas w pokorze swej miło-
ści. Wielka jest miłość Boga, tak. Miłość Boga 
jest potężna, tak. Ale miłość Boga jest pokor-
na, bardzo pokorna! W ten sposób Mędrcy 

To Dzieciątko, narodzone w Betlejem z Maryi 
Dziewicy przyszło nie tylko dla ludu Izraela, 
reprezentowanego przez pasterzy z Betlejem, 
ale także dla całej ludzkości, reprezentowanej 
dziś przez Mędrców ze Wschodu. Właśnie do 
rozważania i modlitwy na temat Trzech Mę-
drców oraz ich drogi w poszukiwaniu Mesja-
sza zachęca nas dzisiaj Kościół.
Ci Magowie pochodzący ze Wschodu są 
pierwszymi w tej wielkiej procesji, o której mó-
wił nam prorok Izajasz w pierwszym czytaniu 
(por. 60,1-6): procesji, która od owych czasów 
już się więcej nie zatrzymuje i która poprzez 
wszystkie wieki rozpoznaje orędzie gwiazdy
i znajduje Dzieciątko, wskazujące nam czułość 
Boga. Zawsze są nowi ludzie, którzy zostają 
oświeceni światłem Jego gwiazdy, którzy znaj-
dują drogę i do Niego docierają.
Magowie według tradycji byli ludźmi mą-
drymi: studiowali gwiazdy, badali niebo,
w kontekście kulturowym i wierzeniach przy-
pisujących gwiazdom znaczenie i wpływy na 
sprawy ludzkie. Magowie reprezentują męż-
czyzn i kobiety poszukujących Boga w reli-
giach i filozofii całego świata: poszukiwanie, 
które nigdy się nie kończy. Mężczyźni i kobie-
ty poszukujący.
Magowie wskazują nam drogę, którą należy 
podążać w naszym życiu. Poszukiwali praw-
dziwego światła, „Lumen requirunt lumine”
[„W blasku gwiazdy szukali światła”]: mówi 
hymn liturgiczny Objawienia Pańskiego, od-
wołując się właśnie do doświadczenia Trzech 
Magów; „Lumen requirunt lumine”. Idąc za 
światłem poszukiwali światła. Wyruszyli na po-
szukiwanie Boga. Widząc znak gwiazdy, odczyta-
li go i wyruszyli w drogę, odbyli długą podróż.
To Duch Święty ich wezwał i pobudził do 
wyruszenia w drogę; a w tej drodze dojdzie 
także do ich osobistego spotkania z prawdzi-
wym Bogiem.

Tydzień Modlitw o Jedność ChrześcijanTydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) (18-25 stycznia)
Pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: ‘Daj 
mi pić!’” (J 4,7), tradycyjnie od 18 do 25 stycz-
nia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie 
różnych wyznań będą odwiedzać świątynie 
bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną 
i widzialną jedność wyznawców Chrystusa.
W trakcie Tygodnia, w świątyniach różnych 
wyznań w całym kraju odbywać się będzie 
wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świą-
tyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz

w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego.
Materiały do obchodów tegorocznego Ty-
godnia Modlitw przygotowali tym razem 
chrześcijanie z Brazylii, skupieni w różnych 
organizacjach ekumenicznych. Teksty zosta-
ły ostatecznie opracowane i zatwierdzone 
przez członków Międzynarodowego Komitetu 
mianowanego przez Komisję „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan.
Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan – decyzją Komisji ds. 

Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną
a Konferencją Episkopatu Polski – odbędzie się 
w niedzielę 
25 stycznia o godz. 16.00 w katedrze opol-
skiej. Wezmą w nim udział członkowie Rady 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumeni-
zmu, biskupi metropolii katowickiej Kościoła 
rzymskokatolickiego oraz biskupi prawosław-
ni i ewangeliccy. Kazanie wygłosi bp Marian 
Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Na podst. KAI, oprac. kes

Homilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego AD 2015
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Około miliona ludzi w ponad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce oraz 
kilkadziesiąt tysięcy w 15 miastach za granicą wzięło udział w tegorocznych Orsza-
kach Trzech Króli. Otwarte i radosne świętowanie Objawienia Pańskiego spotyka się
w całym kraju z bardzo dobrym przyjęciem. Wyzwala i pobudza aktywność religij-
ną, wspólnotową i kulturalną.

Wielkie święto rodzinyWielkie święto rodziny

– Jeśli dotychczasowa dynamika przyrostu Or-
szaków się utrzyma, to być może w 2016 roku 
pójdą one w ponad 600 polskich miastach
i miejscowościach – ocenił Piotr Wysocki, 
rzecznik prasowy Orszaku. – Po siedmiu latach 
widać obywatelskie efekty. Aby orszak zorga-
nizować, potrzeba ludzi, którzy chcą to robić, 
angażując swój czas i bardzo często swoje 
pieniądze. Dla wielu jest to pierwsze obywa-
telskie zaangażowanie, dla wielu powrót do 
tego typu aktywności – dodał.
W Warszawie orszak zorganizowano po raz 
siódmy. W tym roku ulicami stolicy przeszły 
dwa pochody – jeden na Placu Zamkowym, 
drugi na Targówku. W sumie w obu uczest-
niczyło ponad 100 tysięcy osób plus około 
20 tysięcy w okolicznych miejscowościach, 
jak Łomianki, Baniocha, Ożarów Mazowiec-
ki, Szymanów, Pruszków, Mińsk Mazowiecki, 
Nadarzyn i Góra Kalwaria.
Warszawski orszak poprzedziła Msza św. 
Liturgii sprawowanej w warszawskiej archi-
katedrze św. Jana Chrzciciela przewodniczył 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
W homilii kard. Nycz przypomniał, że dzisiej-
sza uroczystość ma wymiar swoistego pod-
stawowego posłania, które Kościół kieruje do 
wszystkich ludzi, nie tylko w odniesieniu misji
„ad gentes”, do narodów pogańskich na każ-
dym kontynencie, ale także w sensie „ewan-
gelizacji ludzi, którzy z różnych powodów, 
także w naszym kręgu kulturowym i w naszym 
kraju, odeszli od Kościoła lub wręcz do niego 
nie weszli i czekają, aby im głosić Ewangelię”.
Po Mszy, przemawiając ze sceny na wypeł-
nionym po brzegi Placu Zamkowym, kard. 
Nycz podkreślił, że wymownym znakiem or-
szaków jest świadectwo rodzin, które w nich 
uczestniczą. – Wyjdziemy dzisiaj na ulice miast
w Polsce i na świecie aby świadczyć o kultu-
rze chrześcijańskiej – powiedział metropolita 
warszawski.
Jak co roku uczestnicy Orszaku zostali wypo-
sażeni w orszakowe korony oraz śpiewniki,
a Anioły dokonali „spisu ludności” przy pomo-
cy orszakowych naklejek. Na scenie na Placu 
Zamkowym odbył się także Międzynarodowy 
Koncert Kolęd.
Drugi warszawski orszak, po drugiej stronie 
Wisły, zainaugurowała Msza św.w kościele 
Matki Bożej Różańcowej pod przewodnic-
twem abp. Henryka Hosera. Kolorowy pochód 
przy akompaniamencie muzyki i śpiewie kolęd 
i ulicznych występach przeszedł ulicami dziel-
nicy do Parku Bródnowskiego.
W czasie Mszy św. abp Hoser zachęcał, aby za 
przykładem trzech mędrców odnaleźć w swo-
im życiu Chrystusa i podążać w blasku Jego 
światła, które zawsze przynosi radość i pokój.
– Odpowiedzmy sobie na pytanie: co jest 

naszą Gwiazdą Betlejemską? Za kim idziemy
w naszym życiu? Co nami kieruje? Czy rzeczy-
wiście poszliśmy za tym światłem, które nas 
prowadzi do Boga, przez co staliśmy się dla 
siebie nawzajem bardziej życzliwi, przyjaźni
i gotowi innym pomagać? – pytał.
Zwracając uwagę na wymiar misyjny uroczy-
stości Objawienia Pańskiego, hierarcha zachę-
cał także wiernych do modlitwy i ofiarności na 
rzecz polskich misjonarzy, którzy jak zaznaczył 
– niejednokrotnie z narażeniem własnego 
życia głoszą innym narodom Dobrą Nowinę.
– Mówiąc innym o Jezusie Chrystusie i skupia-
jąc ich wokół Niego, przyczyniają się do bu-
dowania prawdziwej wspólnoty w tym skon-
fliktowanym świecie. Zbliżenie bowiem do 
Chrystusa powoduje jedność a ta jest zapowie-
dzią pokoju zarówno tego wewnętrznego jak
i zewnętrznego – zwrócił uwagę abp Hoser.
Podkreślił też, że Jezus jest modelem człowie-
czeństwa. – Jeżeli chcemy być takimi ludźmi 
jakich oczekuje nas Bóg to musimy upodab-
niać się do Syna Bożego, a więc myśleć jak 
Jezus Chrystus, działać jak On, mówić jak On 
i zachowywać się tak jak On – tłumaczył abp 
Hoser.
Wśród dużych miast, w których odbyły się 
orszaki, warto wskazać na frekwencyjne 
sukcesy Orszaków we Wrocławiu (25 tys. 
uczestników), Rzeszowie (20 tys. uczestni-
ków), Poznaniu (15 tys. uczestników), Gdań-
sku (8 tys. uczestników), Bydgoszczy (10 tys. 
uczestników), Białymstoku (17 tys. uczestni-
ków), Lublinie (7 tys. uczestników), Szczeci-
nie (6 tys. uczestników).
We Wrocławiu organizatorzy, po ubiegłorocz-
nym sukcesie frekwencyjnym, przygotowali
o wiele więcej śpiewników i koron. Pojawiły się 
także nowe sceny odgrywane przez aktorów,
a na rynku na wszystkich, którzy dotarli do 
Świętej Rodziny czekał zespół Golec uOrkiestra, 
który zaprosił do wspólnego kolędowania. 
W Krakowie wydarzeniem towarzyszącym or-
szakowi była przedpremierowa prezentacja 
hymnu Światowych Dni Młodzieży. Wykona-
nie hymnu ŚDM Kraków 2016 spotkało się
z gorącym przyjęciem. Utwór skomponowa-
ny przez Jakuba Blycharza zaśpiewano na-
wet dwukrotnie. – Wydaje mi się, że reakcja 
młodych zgromadzonych na rynku świadczy 
o tym, że udało się stworzyć utwór ambitny 
i zarazem porywający ducha – podsumował 
prezentację biskup Damian Muskus, koordy-
nator generalny Komitetu Organizacyjnego 
ŚDM Kraków 2016.
Poza przedstawieniem hymnu Światowych 
Dni Młodzieży w trakcie orszaku promowano 
również akcję młodzieży z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej zatytułowaną „Busem do Marzeń”, 
mającą na celu propagowanie święta mło-

dych w Krakowie poprzez podróż specjalnym 
busem po krajach wokół Morza Czarnego. 
Dodatkowo rozdawano uczestnikom koloro-
we baloniki z logiem ŚDM Kraków 2016. „Pie-
lęgnujmy i rozdajmy te balony, żeby nie uszło 
z nich powietrze oczekiwania na to wielkie 
wydarzenie w Krakowie” – zachęcali rozdający 
je wolontariusze.
Podczas trwania krakowskiej edycji Orszaku 
Trzech Króli prowadzona była także kwesta 
na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, które od 
wielu lat pomaga wychodzić z bezdomności. 
Ok. 15 tys. uczestników zgromadził z kolei 
orszak poznański. Kolorowy i rozśpiewany 
korowód ulicami stolicy Wielkopolski z placu 
Wolności na Stary Rynek poprowadzili monar-
chowie na koniach wraz ze swoimi dworza-
nami. W pochodzie szedł m.in. abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący KEP.
– To ogromna radość, że całe rodziny z dzieć-
mi mogą przyjść tutaj i spędzić wspólnie czas. 
Duża liczba dzieci podnosi na duchu. W tych 
najmłodszych jest nadzieja na przyszłość naszej 
ojczyzny – podkreślił metropolita poznański.
Orszak odbył się również w Gnieźnie. Monar-
chowie wraz ze swymi świtami wyruszyli po 
raz trzeci sprzed miejskiego teatru i podążyli 
do katedry gnieźnieńskiej, gdzie złożyli pokłon 
Dzieciątku i gdzie odbyło się wspólne kolędo-
wanie z udziałem abp. Wojciecha Polaka.
– Cieszę się, że tylu z was przychodzi w ten spo-
sób do Jezusa, że włączyliście się w tę wspól-
notę serc idących do Pana. On daje nam praw-
dziwą radość, zatem uśmiechnijmy się trochę
i niech radość będzie w naszych sercach – mó-
wił abp Polak.
– Orszaki są formą wspólnego, radosnego 
przeżywania tego najstarszego chrześcijań-
skiego święta – podkreślił Maciej Marchewicz, 
prezes Fundacji Orszak Trzech Króli. Jak dodał, 
„tak liczny, dobrowolny udział w nich ponad 
miliona ludzi jest najlepszą nagrodą za wiele 
miesięcy przygotowań”.
Poza polskimi miejscowościami, orszaki prze-
szły także w 15 miastach zagranicą, m.in.
w niemieckim Goerlitz, Bukareszcie w Rumu-
nii, Chicago w Stanach Zjednoczonych oraz 
Nikołajewie na Ukrainie.

Pieniądze zebrane podczas pochodów prze-
znaczone zostaną m.in. na organizację przy-
szłorocznych Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.

Na podst. KAI oprac. kes

330 miast, milion uczestników – podsumowanie Orszaków Trzech Króli330 miast, milion uczestników – podsumowanie Orszaków Trzech Króli
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Spędził Ksiądz poza krajem jako kape-
lan kontyngentów ponad trzy lata. Miał 
więc okazję do tego, aby zasmakować 
Świąt Bożego Narodzenia poza Polską, 
wśród żołnierzy. Jak zatem wyglądają 
święta spędzone na misji pokojowej? 
– Starałem się zawsze te święta tak przygo-
tować, żeby żołnierze czuli się jak w swojej 
parafii, jak w rodzinie. Stworzyć, a właści-
wie przywołać, na ile to możliwe, atmosferę 
rodzinną. Oczywiście cała otoczka i przygo-
towania do świąt wyglądają nieco inaczej
w Afganistanie, a trochę inaczej w Koso-
wie. Wynika to ze specyfiki misji. W Kosowie
w okresie, w którym tam przebywałem było
o wiele spokojniej.
Święta w Afganistanie wypadły mniej więcej 
w połowie mojego pobytu. Przebywało tam 
jednocześnie trzech kapelanów. Koordyno-
wałem naszą pracę i starałem się, by każdy 
z nich próbował stworzyć dobrą, świątecz-
ną atmosferę. Nie było to łatwe dlatego, że
w Afganistanie kontyngent był bardzo liczny. 
A Święta milej się spędza w mniejszych gru-
pach, tak było na przykład w Kosowie. Tam 
udało się nam przygotować jedną wiecze-
rzę wigilijną. Oprócz potraw zaoferowanych 
przez wojskowych kucharzy na wigilijnym sto-
le znalazły się także smakołyki przysłane z kra-
ju przez bliskich. Było wspólne kolędowanie. 
Wspólna wieczerza rozpoczynała się od zapa-
lenia świecy, potem następowało odczytanie 
fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pańskim, 
odmówienie modlitwy w intencji naszych 
rodzin i wreszcie przełamanie się opłatkiem. 
Ten wigilijny rytuał udało się zachować także
w Afganistanie.
Ponieważ znalazłem wśród żołnierzy ludzi 
muzykalnych, przygotowaliśmy koncert ko-
lęd. Sam gram na gitarze, która towarzyszy 
mi na każdej misji. To dzięki niej udało się za-
prosić wszystkich do wspólnego śpiewu. Pięk-
ne słowa kolęd i znane wszystkim ich melodie 
czynią cuda, potrafią budować atmosferę, 
za którą wszyscy tęskniliśmy. Do śpiewania 
zresztą wróciliśmy także i po zakończonej 
wieczerzy. Święta na misjach zapamiętam też 
z innego powodu, bowiem w Afganistanie 
zaliczyłem aż trzy Wigilie!
Jak to trzy Wigilie?
– Wigilię w 2010 roku spędzałem w niewiel-
kiej bazie w Qarabagh, w której pełniło służbę 
około 150 żołnierzy. Choć grupa nie była tak 
liczna jak w innych miejscach, żołnierze po-
stanowili, że nie będą urządzać jednej wielkiej 
wieczerzy wigilijnej, bowiem zależy im, żeby 
spędzić ją w mniejszych grupach. Zresztą sto-
łówka w bazie nie mogła pomieścić wszyst-

kich na raz. Dlatego podzieliliśmy całą grupę 
na trzy mniejsze po 50 osób. I co półtorej go-
dziny rozpoczynaliśmy Wigilię z nową grupą. 
Rotacyjnie. Po żołniersku. Niemniej atmosfera 
była wspaniała, fantastyczna, a po Wigilii, 
właściwie po trzech Wigiliach, wziąłem gitarę 
i razem z grupą moich poprzebieranych ko-
lędników rozpoczęliśmy wędrówkę po tere-
nie bazy. Odwiedzaliśmy jeszcze raz żołnierzy, 
składaliśmy życzenia, kolędując. Żołnierze byli 
tym mile zaskoczeni. Zresztą zrobiliśmy nie-
spodziankę także Panu Generałowi, dowódcy 
kontyngentu, który odwiedzał poszczególne 
bazy. Gdy po przylocie i dotarciu do bazy 
wysiadał z Rosomaka, natknął się na grupę 
śpiewających kolędników i akompaniującego 
im na gitarze kapelana. Był tym bardzo zasko-
czony, podobno do tej pory to wspomina. 
Wspomniał Ksiądz, że Wigilię spędzał w 
bazie Qarabagh, a czy Boże Narodzenie 
też było „pracujące”?
– Tego samego dnia kiedy przyleciał pan ge-
nerał Andrzej Reudowicz, po wspólnym śnia-
daniu z żołnierzami wraz z nim wróciłem do 
Ghazni. Miałem pół godziny na przepakowa-
nie się i zameldowanie do śmigłowca, aby po-
lecieć do Sharany a stamtąd CASĄ do Kabulu. 
Tam czekał już na mnie pan generał Bogusław 
Samol. W Kabulu odprawiłem Mszę św. dla 
żołnierzy i pracowników wojska pełniących 
służbę na lotnisku i w kwaterze głównej oraz 
dla pracowników i gości z naszej ambasady.
Jak okres Świąt Bożego Narodzenia, 
uznawanych powszechnie za najbardziej 
rodzinne, przeżywają żołnierze?
– Nie jest łatwo. Mam nawet taki film, nakrę-
ciłem go w Qarabaghu. Szedłem z kamerą od 
namiotu do namiotu i filmowałem, co żołnie-
rze robią w dniu Wigilii. Jedni przygotowują 
dary, przynoszą do kuchni paczki z aprowiza-
cją. Inni wycinają choinkę z dykty, bo trudno 
znaleźć na pustyni drzewko, a co to za Boże 
Narodzenie bez choinki. Przygotowują jakąś 
namiastkę, symbol świąt w swoim namiocie. 
Wielu żołnierzy pełni po prostu służbę. Kon-
serwują sprzęt, który wymaga stałej uwagi
w trudnych, pustynnych warunkach. Odwie-
dziłem też tych, którzy pełnili wartę na poste-
runkach w wieżach wartowniczych i czuwali 
nad naszym bezpieczeństwem.
Obserwowałem ich i widziałem, że są myśla-
mi przy swoich najbliższych. Nieuniknione, 
że myśli biegną ku rodzinie, żonie, dzieciom. 
Nieraz też mimo woli stawałem się świad-
kiem rozmów prowadzonych przez Skype’a 
z bliskimi. Niejedna łza wtedy po policzku 
spływała. Jako kapelan rodziny nie założę, 
ale wiem co to znaczy tęsknić za swoimi bli-

skimi. Ksiądz z nieba nie spada, też ma lub 
miał swoją rodzinę. Czuje związek ze swoimi 
żołnierzami, odczuwa ich tęsknotę i nadzie-
ję na spotkanie z bliskimi. Księdza nazywają 
czasem ojcem duchownym, coś w tym jest, 
że człowiek nosi pod mundurem i sutanną to 
ojcowskie serce. Przecież i ono też czuje i się 
odzywa. Żołnierskie rozmowy prowadzone 
z dalekiego Afganistanu z bliskimi w Polsce, 
pełne miłości, uczucia i wrażliwości, były nie-
zwykle wzruszające i piękne.
A Pasterka?
– Oczywiście była i Pasterka. Ołtarz polowy 
stanął w szczelnie wypełnionej stołówce. 
Wspólne śpiewanie radosnych kolęd, ale tak-
że zaduma. Myśli biegły ku Polsce, ku najbliż-
szym. Bo przecież podczas Pasterki modliliśmy 
się przede wszystkim za naszych najbliższych, 
za tych, wśród których chcielibyśmy być
w tym czasie. Jakoś mimo znacznej odległości, 
serca były blisko naszych rodzin. Ja myślałem 
o swej siostrze, która była ciężko chora i o in-
nych, którzy, wiem o tym, z troską patrzyli na 
to co robię i gdzie jestem. Ja o nich też pa-
miętałem.
Czego życzy się żołnierzom podczas mi-
sji?
– Przede wszystkim, żeby szczęśliwie wrócili 
do kraju. To jest taka generalna myśl, żebyśmy 
cali i zdrowi wrócili do swoich najbliższych. 
Myślę tu jednak nie tylko o zdrowiu fizycz-
nym, ale może i przede wszystkim zdrowiu 
duchowym. Udział w misji pokojowej w kra-
ju, w którym panują trudne warunki, stanowi 
wyzwanie fizyczne, psychiczne i duchowe. 
Nie wszyscy wytrzymują atmosferę, w jakiej 
przychodzi pełnić służbę. Często służba ta 
zostawia głęboki ślad głęboko w człowieku, 
a po powrocie do kraju bywa niedoceniana, 
niekiedy wręcz bagatelizowana. Być może 
niektórzy tego problemu nie chcą dostrzegać, 
ale on jest. Jesteśmy ludźmi, nie maszynami. 
Mam nadzieję, że podobnie jak żołnierze 
armii amerykańskiej, tak i Polacy wracający
z misji zagranicznych będą objęci należną 
opieką. Liczę na to. Wszyscy dążymy do pew-
nego ideału i spokojnego przywrócenia żoł-
nierza rodzinie po wypełnionej służbie.
Istotne jest też to, żeby żołnierze po powrocie 
z misji, nawet gdy zdejmą mundur, czuli się 
docenieni. Oni nie jadą tam jak to niektórzy 
mówią: dla pieniędzy. Jadą i służą na misjach, 
bo czują się związani obowiązkiem wobec 
Ojczyzny, która ich w te dalekie kraje wysyła, 
aby służyli sprawie pokoju i bezpieczeństwa. 
Warto o tym pamiętać.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Stępkowski

Myśli biegną ku rodzinieMyśli biegną ku rodzinie
Jak spędzają żołnierze Święta Bożego Narodzenia w czasie misji pokojo-
wych i dlaczego ich kapelan w Afganistanie obchodził w jednym roku aż 
trzy razy Wigilię – opowiada o tym ks. ppłk Władysław Kozicki, proboszcz  
Katedry Polowej WP, kapelan w Kosowie i Afganistanie, w sumie ponad trzy 
lata. Swoimi doświadczeniami i wspomnieniami ze Świąt Bożego Narodze-
nia spędzonych pod niebem Bałkanów i Afganistanu dzieli się w rozmowie 
z Krzysztofem Stępkowskim.
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Armia nauczyła sięArmia nauczyła się
brać odpowiedzialnośćbrać odpowiedzialność
za swoich żołnierzyza swoich żołnierzy

Uroczystość poprzedziła Msza św. sprawo-
wana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w intencji żołnierzy poległych i zmarłych 
podczas misji wojskowych poza granicami 
kraju, której przewodniczył bp Józef Guzdek.
W homilii przypomniał, że historia uczestnic-
twa Wojska Polskiego w misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych poza granicami kraju trwa 
nieprzerwanie od ponad sześćdziesięciu lat.
– Korea, Syria, Wzgórza Golan, Liban, Bałkany, 
Egipt, Czad, Irak i Afganistan – to tylko kilka 
spośród dziesiątek krajów, w których polscy 
żołnierze stali na straży pokoju. Wielu z nich zo-
stało poszkodowanych i rannych. Stu siedem-
nastu poległo na służbie, najwięcej w Afga-
nistanie – czterdziestu trzech oraz Iraku – dwu-
dziestu ośmiu – powiedział. Zauważył, że nad-
szedł czas, aby upamiętnić ich trud i poświę-
cenie. Jedną z form pamięci jest odsłonięcie 
pomnika Żołnierzy Poległych w Misjach i Ope-
racjach Wojskowych poza Granicami Państwa 
oraz otwarcie Centrum Weterana Działań poza 
Granicami Kraju. – Był czas, że śmierć żołnierza 
stawała się tylko wydarzeniem medialnym, i to 
na parę dni. Były medale, podziękowania, po-
śmiertne awanse, a następnie rodziny tak na-
prawdę pozostawały same. Ważna jest pomoc 
materialna, ale jeszcze ważniejsza jest świado-
mość, że towarzysze broni i środowisko woj-
skowe pamiętają o tych, którzy razem z nimi 
byli na misjach, ale mieli mniej żołnierskiego 
szczęścia – mówił. 
Biskup Józef  Guzdek wyraził radość z otwarcia 
Centrum Weterana. – Jest to wyraźny sygnał, 
że Armia nauczyła się brać odpowiedzialność 
za swoich żołnierzy, którzy powrócili z misji
z ciężkim bagażem wojennych doświadczeń 
– stwierdził. Jego zdaniem żołnierzom, którzy 
podjęli służbę na misjach Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego, należy się szacunek taki, jak 

bohaterom z II wojny światowej odznaczonym 
Virtuti Militari. – W sposób heroiczny wypełnili 
swoje powołanie „strażnika bezpieczeństwa 
i wolności narodów”. Do miejsc konfliktów 
zbrojnych udawali się nie z własnej woli, ale 
byli wysyłani przez polskie państwo. Obo-
wiązkiem więc państwa jest zatroszczyć się
o nich – podkreślił. Dodał, że wszyscy jesteśmy 
zobowiązani podjąć działania na rzecz pokoju. 
– Powinniśmy się poczuć posłani na pierwszą 
linię frontu, wyjść na otwarte pole i stoczyć 
walkę z wrogami pokoju przez przebaczenie, 
dobroć i pokonanie wszelkich uprzedzeń. Trze-
ba zobaczyć w drugim człowieku bliźniego – 
skonkludował.
W Eucharystii udział wzięli, m.in. przedstawi-
ciele Ministerstwa Obrony Narodowej z mi-
nistrem Tomaszem Siemoniakiem na czele, 
generałowie Wojska Polskiego oraz dowódcy 
poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych.
W południe został odsłonięty i poświęcony 
pomnik Żołnierzy Poległych na Misjach i Ope-
racjach Wojskowych poza Granicami Kraju, 
którego tłem jest Ściana Pamięci z tabliczka-
mi zawierającymi nazwiska polskich żołnie-
rzy poległych na misjach. Swoją działalność 
zainaugurowało również Centrum Weterana 
Działań poza Granicami Kraju. – Trzy lata temu, 
21 grudnia 2011 roku, był najtragiczniejszym 
dniem w historii misji Wojska Polskiego –
w Afganistanie zginęło pięciu naszych żołnie-
rzy. Musimy o nich pamiętać, musimy pamiętać 
o wszystkich innych, którzy poświęcili swe ży-
cie i zdrowie służbie ojczyźnie – mówił minister 
obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Premier 
Ewa Kopacz podkreśliła, że Centrum Weterana 
jest „domem zbudowanym z naszej wdzięcz-
ności” dla weteranów i ich rodzin. – Jesteśmy 
z Was dumni, Polska jest z Was bardzo dum-
na. Służycie Polsce, ale tak naprawdę służycie 

wolnemu światu, dla którego takie wartości jak 
godność, prawa człowieka, wolność i suweren-
ność są warte poświęcenia, niekiedy najwyższe-
go. To Wy w imieniu tego wolnego świata to 
zadanie wypełniacie – powiedziała. Biskup Jó-
zef Guzdek, przewodnicząc modlitwie, podkre-
ślił, że polscy żołnierze wielokrotnie wyruszali 
na misje, aby nieść pokój i pomoc umęczonej 
wojną ludności cywilnej, walczyli z terrory-
zmem i przemocą. – Niech Pomnik Poległych
w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Gra-
nicami Kraju będzie przestrogą dla siewców 
niepokoju, że nie zabraknie tych, którzy będą 
się im sprzeciwiać. Niech przypomina przyszłym 
pokoleniom o bohaterstwie polskiego żołnie-
rza i jego poświęceniu w obronie podstawo-
wych praw człowieka – powiedział. Modlitwę 
odmówił również płk Mirosław Wola, ewange-
licki biskup wojskowy oraz bp Jerzy Pańkowski, 
prawosławny ordynariusz wojskowy.
Następnie premier Ewa Kopacz w towarzy-
stwie ministra obrony narodowej Tomasza 
Siemoniaka, przedstawicieli weteranów i ich 
rodzin zwiedziła siedzibę Centrum Weterana. 
Uroczystości zakończyły się wspólnym spotka-
niem wigilijnym.  
Centrum Weterana Działań poza Granicami 
Kraju ma być ośrodkiem, w którym weterani, 
ich bliscy oraz rodziny żołnierzy i pracowni-
ków wojska poległych podczas  służby poza 
granicami kraju będą mogli uzyskać pomoc
i wsparcie, np. w postaci konsultacji prawnych 
lub psychologicznych. Zadaniem Centrum 
jest integracja środowiska weteranów wokół 
wspólnie podejmowanych inicjatyw. Dzięki bo-
gatym zbiorom biblioteki oraz nowoczesnemu 
zapleczu multimedialnemu placówka będzie 
mogła upowszechnia wiedzę na temat udziału 
żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i opera-
cjach wojskowych poza granicami kraju. Oferta 
edukacyjna Centrum skierowana jest szczegól-
nie do młodzieży, a także wszystkich, którzy nie 
posiadają wiedzy na temat wkładu polskiej armii
w dzieło utrzymania pokoju na świecie.  
Placówka stanie się również depozytariuszem 
eksponowanych w Sali Tradycji Weterana 
pamiątek, zaświadczających o miejscach, lu-
dziach i wydarzeniach związanych z misjami
i ich uczestnikami. Sala ta już wkrótce zostanie 
udostępniona wszystkim zainteresowanym, 
a na razie kierownictwo Centrum zachęca do 
odwiedzania niedawno uruchomionej strony 
internetowej, na której można na bieżąco ob-
serwować działania placówki. Strona dostęp-
na jest pod adresem: http://www.centrum-
weterana.mon.gov.pl/pl/index.html

KAI/DPI MON

W Warszawie 21 grudnia 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia 
Centrum Weterana Działań poza Granicami Kraju. Instytucja, która 
mieści się przy ulicy Puławskiej 6a, ma być ośrodkiem, w którym 
pomoc będą mogli uzyskać zarówno sami weterani, jak i ich bliscy, 
a także rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas 
służby poza granicami kraju. 
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Autorem pomnika jest prof. Maciej Aleksandrowicz z Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAutorem pomnika jest prof. Maciej Aleksandrowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W pierwszym rzędzie: Tomasz Siemoniak, wicepremier,W pierwszym rzędzie: Tomasz Siemoniak, wicepremier,
minister obrony narodowej,  gen. broni Lech Majewski,minister obrony narodowej,  gen. broni Lech Majewski,
dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni 
Edward Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychEdward Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
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Pierwszym, ogłoszonym laureatem Nagrody 
Benemerenti zostało Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, które uhonorowano „za pod-
trzymywanie więzi Polaków mieszkających 
poza granicami kraju i środowisk polonijnych 
z Ojczyzną; ożywianie kontaktów na płasz-
czyźnie oświaty, nauki i kultury, gospodarki 
i sportu; pomoc w podejmowaniu inicjatyw 
ukazujących bogactwo kultury i historii Pol-
ski oraz krzewienie wartości narodowych 
wśród Polaków na całym świecie”.
Odbierając nagrodę Longin Komołowski, pre-
zes stowarzyszenia, powiedział, że wiele osób 
pracuje społecznie na rzecz utrzymywania łącz-
ności z Polakami mieszkającymi poza krajem.
– Staramy sie budować wspólnotę Polaków 
na całym świecie – podkreślił. Przypomniał, że
w tym roku stowarzyszenie obchodzi ćwierć-
wiecze istnienia, mówił o jednym z jego za-
łożycieli, prof. Andrzeju Stelmachowskim. 
Zauważył, że jednym z głównych osiągnięć 
„Wspólnoty Polskiej” jest budowa szkół
i ośrodków kulturalnych na Wschodzie, dzię-
ki którym możliwa będzie dalsza współpraca 
z mieszkającymi tam kolejnymi pokoleniami 
Polaków. Otrzymaną nagrodę zadedykował 
pamięci prof. Stelmachowskiego. Podzięko-
wał biskupowi polowemu i kapitule wyróż-
nienia za uhonorowanie pracy stowarzysze-
nia. – Wszędzie podkreślamy, że bez kontaktu
i współpracy z Kościołem, nie byłoby możliwe 
podtrzymywanie łączności z Ojczyzną w takiej 
skali, jak jest to możliwe obecnie. Kościół to 
bardzo ważny fundament polskości na świecie 
– powiedział.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zo-
stała nagrodzona za „umacnianie więzi Pola-

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-
ska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza 
Granicami Kraju to tegoroczni laureaci Nagród Benemerenti przyznawanych przez 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Podczas koncertu wręczono także medale 
Milito pro Christo osobom zasłużonym dla funkcjonowania tych organizacji oraz 
duszpasterstwa wojskowego. Gala, podczas której ogłoszono laureatów, odbyła się
10 stycznia w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie.

Benemerenti dla organizacji wspierających PolonięBenemerenti dla organizacji wspierających Polonię
i weteranów misji pokojowychi weteranów misji pokojowych

ków rozproszonych na Wschodzie z Ojczyzną, 
przywracanie poczucia narodowej godności 
oraz budowanie międzyludzkiej solidarności 
i wsparcia”. W jej imieniu nagrodę odebrał 
Janusz Skolimowski, prezes zarządu fundacji. 
Podkreślił, że powstała ona z potrzeby „wzbu-
dzania, podtrzymywania, kultywowania oraz 

dania szansy Polakom mieszkającym na 
Wschodzie powrotu do polskości, tradycji i ję-
zyka”. – Czuwamy też nad tym, żeby godność 
i status Polaków mieszkających w tych krajach 
był w pełni zachowany zgodnie z normami 
europejskimi. Krzewiąc polskość pamiętamy 
o naszym dziedzictwie narodowym i wielkich 
Polakach, którzy tam się urodzili – powiedział. 
Wyraził radość, że nagrodę odbiera wraz ze 
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Kolejne wyróżnienie odebrał bp Andrzej 
Piotr Wypych, biskup pomocniczy archidie-
cezji Chicago, dyrektor wykonawczy Ligi Ka-

tolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii za 
„utrzymywanie łączności duchowej między 
Polonią w Stanach Zjednoczonych i Ojczyzną, 
hojność serca okazywaną przez ponad 70 lat 
oraz troskę o dobre wykształcenie polskich 
kapłanów”. Biskup Wypych przypomniał, że
w Stanach Zjednoczonych mieszka 11 milio-
nów Polaków, a wielu z nich kultywuje pol-
skość już w piątym pokoleniu. – Liga Katolic-
ka to wspaniały skarb, który czasami jest tak 
wielki, że bywa zapomniany – żartował. Do-
dał, że Liga związana jest od początku z pol-
skim Kościołem, a szczególnie z ordynariatem 
polowym. – W początkach jej działania bp Jó-
zef Gawlina [biskup polowy w latach 1933-47 
– przyp. kes] prosił mieszkających w Stanach 

Zjednoczonych Polaków o pomoc dla przyby-
łych po wojnie rodaków. Dlatego poprzez sieć 
parafii organizowana była pomoc materialna
i modlitewna. W ten sposób pokazywaliśmy, że 
jesteśmy razem. Pomoc przychodziła do Polski 
przez cały okres komunizmu. Oblicza sie, że 
przez ten czas do Polski trafiło, za sprawą Ligi 
Katolickiej, ponad 105 mln. dolarów – powie-
dział. Biskup pomocniczy Chicago podkreślił, 
że chęć wspierania Polaków nadal istnieje,
a nagroda zmotywuje pracowników Ligi do 
dalszych działań.
Podkreślił, że sukces rozwoju Polski jest do-
strzegany w Stanach Zjednoczonych, a „Liga 
Katolicka we właściwy sobie sposób chce być 
częścią wzrostu pięknej polskiej Ojczyzny, 
ojcowizny ojców, dziadków i pradziadków 
współczesnego pokolenia amerykańskiej Polo-
nii”. Otrzymaną nagrodę zadedykował pamię-
ci bp. Alfreda Abramowicza, opiekuna Polonii 
w USA. Wyraził też wdzięczność bp. Guzdkowi 
za to, że dostrzegł działania Ligi Katolickiej.

Kapituła Nagrody Benemerenti uhonorowała 
Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych 
w Misjach poza Granicami Kraju „za wszech-
stronne wsparcie okazywane żołnierzom 
pełniącym służbę poza granicami państwa, 
przywracanie wiary w sens życia, uwrażli-
wianie społeczeństwa na problemy wetera-
nów oraz umacnianie szacunku dla Wojska 
Polskiego”, a także Stowarzyszenie Komba-
tantów Misji Pokojowych ONZ za „wszech-

d l k k j d h l kó dl b

Bp Piotr Andrzej Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji chicagowskiejBp Piotr Andrzej Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji chicagowskiej
z medalem Milito pro Christoz medalem Milito pro Christo
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stronne wsparcie okazywane żołnierzom, 
policjantom i cywilnym ekspertom, którzy 
pod błękitną flagą ONZ służyli sprawie poko-
ju i braterstwa wśród narodów świata”.
W imieniu Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ nagrodę odebrał jego 
prezes gen. bryg. Stanisław Woźniak. – Dzi-
siejsze wyróżnienie traktuję jako wyraz uzna-
nia roli naszego stowarzyszenia w promo-
waniu osiągnięć Polek i Polaków w służbie 
na rzecz pokoju. Za pracę nad integracją na-
szego środowiska i pomoc potrzebującym – 
powiedział. Podkreślił, że działalność Stowa-
rzyszenia związana jest z pracą bardzo wielu 
osób i środowisk, żołnierzy, dyplomatów, 
prawników, tłumaczy i kapelanów. – Byli-
śmy ambasadorami Polski w świecie i świata
w Polsce – powiedział.
Podzielił się wspomnieniem z wizyty Jana 
Pawła II na Bliskim Wschodzie w 1997 roku. 
Jak powiedział, miał okazję w imieniu żołnie-
rzy ONZ witać Ojca Świętego, który przeka-
zał pozdrowienia dla wszystkich uczestników 
misji pokojowych i słowa Jezusa z Góry Bło-
gosławieństw: „Błogosławieni, którzy wpro-
wadzają pokój”.
Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych 
i Poszkodowanych w Misjach poza Granica-
mi Kraju podziękował swoim współpracow-
nikom, którzy na co dzień pomagają rannym 
żołnierzom. – Jako uczestnicy misji pokaza-
liśmy, że potrafimy walczyć na antypodach 
świata. Dziś pokazujemy, że potrafimy być 
wierni ideałom pomocy braterskiej naszym 
kolegom. Szanujemy się i wspieramy, stawia-
my sobie wysoko poprzeczkę w codziennym 
działaniu, by naszym rannym kolegom żyło 
się lepiej – podkreślił.
Powiedział, że poziom pomocy rannym w mi-
sjach jest coraz wyższy. Podziękował biskupo-
wi polowemu i ministerstwu obrony narodo-
wej za opiekę nad rannymi żołnierzami.
Biskup Guzdek przyznał także medale Milito 
pro Christo działaczom Polonii francuskiej: 
Florianowi, Andrzejowi Junosza-Załuskie-
mu, Henrykowi Rogowskiemu oraz Izabeli 
Skrybant-Dziewiątkowskiej, liderce zespołu 
Tercet Egzotyczny. Medale Milito pro Christo 
medale przyznano także przedstawicielom 
laureatów Nagrody Benemerenti.
Wicepremier i minister obrony narodowej To-
masz Siemoniak zabierając głos podziękował 
biskupowi polowemu za „tradycyjnie trafny 
wybór laureatów”. – Każda z decyzji o przy-
znaniu wyróżnienia jest trafna. Większość 
laureatów znam i mam przyjemność oraz za-
szczyt z nimi współpracować – podkreślił.
Przypomniał, że przed miesiącem otwarte 
zostało Centrum Weterana Misji poza Gra-
nicami Kraju. – Mam nadzieję, że to miejsce 
stale będzie służyć weteranom, a znajdują-
cy się obok pomnik poświęcony poległym 
będzie przypominać o tych, którzy ponieśli 
podczas misji cenę najwyższą.
Minister Siemoniak podkreślił, że Beneme-
renti jest okazją do tego, by publicznie zwró-
cić się do biskupa polowego i podziękować 
za misję i opiekę duchową, jaką sprawuje 
nad wojskiem oraz obecność na wielu uro-
czystościach – Czasem podejrzewam Księdza 
Biskupa o dar bilokacji – żartował. Wyraził 
wdzięczność „za styl w jakim bp Guzdek 

przewodzi ordynariatowi”. – Jako minister, 
jako wojsko, wszyscy, którzy są z wojskiem 
sercem, bardzo doceniamy posługę Księdza 
Biskupa i za nią dziękujemy – powiedział 
minister Siemoniak. Podkreślił, że nagrody 
Benemerenti są stałym i ważnym elementem 
misji duszpasterskiej wśród żołnierzy.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guz-
dek wręczając nagrody, podkreślił, że Be-
nemerenti 2015 to wielkie podziękowanie 
i „pocałunek złożony na dłonie tych ludzi, 
którzy wypełniają Chrystusowe prawo miło-
ści w trosce o to, by Polacy byli jedno i aby 
się szanowali”.
Wyraził radość, że laureatami zostali przed-
stawiciele Ligi Katolickiej, którzy zostali za-
inspirowani słowami poprzednika w posłu-
dze biskupa polowego – bp. Józefa Gawliny.
– Jestem wdzięczny biskupowi Andrzejowi, że 
ożywia działalność Ligi Katolickiej, że to nie 
jest przeszłość, ale teraźniejszość i przyszłość. 
Szczególnie dziękuję za dzieło kształce-
nia księży z całej Polski i Polonii w sercu chrześ-
cijaństwa, czyli w Rzymie – powiedział.
Podziękował też wszystkim, którzy w kraju 
dostrzegają potrzeby rodaków mieszkających 
poza Polską. – Oni kochają Polskę, oni  tęsknią 
za polskim językiem, kulturą. Dlatego czynicie 
niezwykle ważną posługę miłości miłosiernej 
wśród naszych sióstr i braci na Wschodzie
i Zachodzie. Czasem bardziej niż brak materii 
doskwiera brak pamięci, wdzięczności i war-
tości duchowych – powiedział.
Podziękował także przedstawicielom orga-
nizacji weteranów wojskowych. – Całuję
z wdzięcznością ręce tych dwóch żołnierzy, 
którzy tu stali, którzy powiedzieli nie mo-
żemy zostawić samymi naszych towarzyszy 
broni. Trzeba razem z nimi nosić ciężar zra-
nień, samotności i kalectwa – powiedział.
Biskup Guzdek podziękował wicepremierowi
i ministrowi obrony narodowej Tomaszowi 
Siemoniakowi za otwarcie Centrum Weterana 
w Warszawie. Dodał, że jest to dowód na to, 
że wojsko nie zapomina o swoich żołnierzach, 
którzy służyli sprawie pokoju, sprawiedliwo-
ści i poszanowania praw człowieka. – W ten
sposób składamy hołd naszym siostrom i bra-
ciom, którzy wypełniają Chrystusowe pra-
wo miłości. Bądźmy budowniczymi mostów, 
bądźmy tymi, którzy idą z wyciągniętą dłonią 
w stronę drugiego człowieka – powiedział.
W uroczystości uczestniczyli: kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski, Stanisław Ko-
ziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go, Maciej Jankowski, wiceminister obrony 
narodowej, generałowie, oficerowie i pod-
oficerowie Wojska Polskiego, pracownicy 
wojska z rodzinami, przedstawiciele służb 
mundurowych i mediów.
Uroczystość połączona była z koncertem ko-
lęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego WP i artystów zespołu Why 
Not. Muzycznym gościem specjalnym gali 
był zespół Tercet Egzotyczny, który oprócz 
swoich największych przebojów wykonał kil-
ka kolęd i pastorałek.

Nagroda Benemerenti („Dobrze zasłużonym”) 
Ordynariatu Polowego WP została ustano-
wiona dekretem biskupa polowego WP gen. 
dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 

1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia 
zasług osób, które dają świadectwo najwyż-
szym wartościom, jakimi w życiu jednostki
i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. 
Jako pierwsi – w 1995 r. – wyróżnienie to 
otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka 
programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny 
rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.
Dotychczas Benemerenti otrzymali m.in. ks. 
dr. prał. Wojciech Łazewski – dyrektor Cari-
tas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiert-
nie), red. Waldemar Milewicz (pośmiertnie), 
dziennikarz Telewizji Polskiej, Andrzej Prze-
woźnik i Chór Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fun-
dacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), 
Batalion Reprezentacyjny WP (2007).
Laureatami Benemerenti są także abp Józef 
Kowalczyk, Ryszard Kaczorowski, ostatni pre-
zydent RP na uchodźstwie, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Polskie Radio S.A. W ubie-
głym roku wyróżnienie Benemerenti otrzymali: 
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP 
ZOZ w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wiosna – 
twórcy akcji „Szlachetna Paczka”.

kes

Gen. bryg. w st. spocz.  Stanisław Woźniak, Gen. bryg. w st. spocz.  Stanisław Woźniak, 
prezes zarządu głównego Stowarzyszenia prezes zarządu głównego Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZKombatantów Misji Pokojowych ONZ

Aleksandra Okrasa, solistka Reprezenta-Aleksandra Okrasa, solistka Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego WPcyjnego Zespołu Artystycznego WP
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BENEMER

Kolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu ArtystycznegoKolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska PolskiegoWojska Polskiego

Janusz Skolimowski, prezes zarządu Fundacji Pomoc Pola-Janusz Skolimowski, prezes zarządu Fundacji Pomoc Pola-
kom na Wschodzie, dziękuje za Nagrodę Benemerentikom na Wschodzie, dziękuje za Nagrodę Benemerenti

Sala Klubu Wojskowej Akademii Technicznej wypełniona gośćmiSala Klubu Wojskowej Akademii Technicznej wypełniona gośćmi

Galę wręczenia Nagród Benemerenti zaszczycili obecnością,Galę wręczenia Nagród Benemerenti zaszczycili obecnością,
m.in. kard. Kazimierz Nycz i Tomasz Siemoniak, wicepremier,m.in. kard. Kazimierz Nycz i Tomasz Siemoniak, wicepremier
minister obrony narodowejminister obrony narodowej



9

RENTI 2015

Galę wręczenia Nagród Benemerenti zaszczycili obecnością,
m.in. kard. Kazimierz Nycz i Tomasz Siemoniak, wicepremier,r,
minister obrony narodowej

Pierwszym laureatem Nagrody Benemerenti Pierwszym laureatem Nagrody Benemerenti 
2015 zostało Stowarzyszenie „Wspólnota 2015 zostało Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”Polska”

Biskup Józef Guzdek wręcza biskupowiBiskup Józef Guzdek wręcza biskupowi
Andrzejowi Piotrowi Wypychowi, biskupowiAndrzejowi Piotrowi Wypychowi, biskupowi
pomocniczemu archidiecezji chicagowskiejpomocniczemu archidiecezji chicagowskiej
i dyrektorowi wykonawczemu Ligi Katolickiej i dyrektorowi wykonawczemu Ligi Katolickiej 
Pomocy Religijnej Polsce i Polonii,Pomocy Religijnej Polsce i Polonii,
Nagrodę BenemerentiNagrodę Benemerenti

Oprócz statuetek bp Józef Guzdek przyznał także medale Milito pro ChristoOprócz statuetek bp Józef Guzdek przyznał także medale Milito pro Christo

Gen. Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia KombatantówGen. Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ  (z lewej) i Tomasz Kloc, prezes zarząduMisji Pokojowych ONZ  (z lewej) i Tomasz Kloc, prezes zarządu
głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach 
poza Granicami Kraju ze statuetkami Benemerentipoza Granicami Kraju ze statuetkami Benemerenti

Medal Milito pro Christo przyznano także Florianowi AndrzejowiMedal Milito pro Christo przyznano także Florianowi Andrzejowi
Junosza-Załuskiemu, Henrykowi RogowskiemuJunosza-Załuskiemu, Henrykowi Rogowskiemu
i Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskieji Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej

Galę zwieńczyło wspólneGalę zwieńczyło wspólne
odśpiewanie kolędy „Bóg się rodzi...”odśpiewanie kolędy „Bóg się rodzi...”

Fot. Krzysztof Stępkowski
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Przed wielką rocznicą 1050-lecia Chrztu PolskiPrzed wielką rocznicą 1050-lecia Chrztu Polski

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Ewangelia pro-
wadzi nas nad Jordan, gdzie trzydziestoletni Jezus, rozpoczynający głoszenie 
Królestwa Bożego, z rąk św. Jana Chrzciciela przyjął chrzest. Jego zbawczą 
misję, która tego dnia się rozpoczęła, potwierdził sam Bóg Ojciec. „Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11) – rozległ  się Jego 
głos, a z nieba zstąpił na Jezusa Duch Święty pod postacią gołębicy. Niedziela 
Chrztu Pańskiego kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu, uświada-
mia wielkość tego sakramentu, który stanowi fundament całego życia chrze-
ścijańskiego.

roku poślubił Mieszko I. Był jednym
z członków jej orszaku zdąrzającego 
do kraju nad Wartą, zapewne odgry-
wał pierwszoplanową rolę w podję-
tych przez chrześcijańską księżniczkę 
wysiłkach nad nawróceniem swego 
małżonka, który „pokajał się i pozbył na 
ustawiczne namowy swej ukochanej małżon-
ki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem 
świętym zmywając plamę grzechu pierwo-
rodnego” (Thietmar, kronikarz niemiecki). To 
zapewne Jordan w Wielką Sobotę 966 roku 
ochrzcił księcia Mieszka I i członków jego 
dworu. Trzeba jednak podkreślić, że aktu 
Mieszkowego chrztu nie sposób zredukować 
jedynie do skutecznego oddziaływania mał-
żonki-misjonarki, stanowił on przemyślaną 
decyzję polańskiego władcy, świadomego 
jego znaczenia i wybiegających w przyszłość 
konsekwencji. 
Trzeba też pamiętać o tym, że zwierzchnic-
two kościelne nad Czechami (w drugiej po-
łowie X w. także nad Małopolską i Śląskiem 
włączonymi do Czech) sprawowało biskup-
stwo w Ratyzbonie, podlegające metropolii 
Salzburgu. 
Duchowieństwo diecezji ratyzbońskiej – na-
leżał do niego Jordan – które przybyło do 
Polski wraz z Dobrawą, miało kanoniczne 
uprawnienia do szerzenia misji chrystiani-
zacyjnej, włączając kraj Mieszka I w zasięg 
wpływów i oddziaływań tej diecezji. W histo-
riografii istnieje nawet odosobniony pogląd 
(Jerzy Dowiat), że Mieszko I otrzymał chrzest 
w biskupiej Ratyzbonie. 
Czy w chwili przybycia do Wielkopolski Jor-
dan posiadał już sakrę biskupią? Na ten te-
mat zdania są wciąż podzielone. Mógł być 
biskupem misyjnym, bez określenia zasięgu 
kompetencji. „W dziewiczym pod wzglę-
dem kościelnym państwie Mieszka I obec-
ność biskupa była pilnie potrzebna. Chrzcić 
wprawdzie mógł każdy kapłan, bierzmować 
jednak tylko biskup. Także jedynie biskup 
mógł konsekrować świątynie, które – choćby
w najprostszej, drewnianej postaci – musiano 
zacząć stawiać od razu, niemal natychmiast 
po chrzcie władcy i jego dworu (Jerzy Strzel-
czyk, Mieszko I, Poznań 2013). Przypuszcza 
się, że po udzieleniu chrztu księciu Mieszko-
wi i stworzeniu pierwszych zrębów struktury 
kościelnej, Jordan udał się do Rzymu, który 
rozciągał protektorat nad misją chrystianiza-
cyjną kraju Mieszka. Pośredniczyć w tym mo-
gła przebywająca w Rzymie latach 965-967 

W 966 roku łaska chrztu świętego, powtór-
nych narodzin „z wody i Ducha świętego”, 
dotknęła praojców naszych. To najważniej-
sza data polskiej historii. Początek naszej 
obecności w zachodnioeuropejskim, chrze-
ścijańskim kręgu kulturowym i cywilizacyj-
nym. W przyszłym roku obchodzić będziemy 
1050 rocznicę tego dziejowego wydarzenia. 
W pierwszym odcinku cyklu ukazującego po-
czątki chrześcijaństwa w Polsce (Mieszkowy 
chrzest – nr 8 z 16-30 IV 2014), była m.in. 
mowa o motywach, które skłoniły księcia 
Mieszka I do przyjęcia chrztu, o miejscach, 
gdzie ten obrzęd mógł mieć miejsce. Dziś za-
trzymamy się przy osobie biskupa Jordana, 
pierwszego znanego z imienia pasterza peł-
niącego swą apostolską misję na ziemiach 
polskich.
Od lat trwa dyskusja nad krajem jego po-
chodzenia, okolicznościami znalezienia się
w kraju Mieszka I, charakterem sprawowanej 
przezeń biskupiej posługi.
Biblijne imię Jordan, jakie nosił, nie ułatwia 
określenia kraju z jakiego mógł pochodzić. 
W źródłach z tamtej epoki imię to występuje 
w szerokim horyzoncie przestrzennym: Dal-
macji, Lombardii, rejonie Akwilei, południo-
wych Niemczech, na pograniczu germańsko-
-romańskim, także w klasztorach iryjskich 
pojawiających się w X w. na pograniczu nie-
miecko-francuskim. 
Można jednak hipotetycznie zacieśnić geo-
grafię jego pochodzenia. Skoro stał się 
uczestnikiem misji chrystianizacyjnej kra-
ju Mieszka I, powinien znać choćby któreś
z narzeczy słowiańskich. Trudno przypusz-
czać, że zdecydowałby się na uczestnictwo 
w tej misji absolutnie głuchy na język polań-
skich tubylców. Zresztą inne źródła z tamtej 
epoki podają przykłady dobrego przygoto-
wania misjonarzy, np. pierwszy biskup Mer-
seburga znał język Serbołużyczan, których 
chrystianizował, podobnie rzecz się miała
z pierwszym biskupem Pragi – Thietmarem. 
Uważa się, że Jordan mógł być Włochem
z pogranicza włosko-słowiańskiego lub po-
chodził z Dalmacji, która wtedy należała do 
patriarchatu akwilejskiego. Przypuszcza się, 
że był mnichem benedyktyńskim, członkiem 
wspólnoty klasztornej opactwa św. Emmer-
mana w Ratyzbonie, które odegrało wielką 
rolę w życiu religijnym ówczesnej Bawarii. 
To stamtąd został skierowany jako kapelan 
na dwór czeskiej księżniczki Dobrawy, córki 
księcia Bolesława Okrutnego, którą w 965 

księżniczka Mlada-Maria, świątobliwa siostra 
Dobrawy, później opatka klasztoru Świętego 
Jerzego na Hradczanach w Pradze. W Rzymie 
w 968 roku Jordan uzyskał ordynację na bi-
skupa Polski. Datę tę, poświadczoną przez 
dwa starożytne źródła, tzw. Rocznik praski 
i Rocznik kapituły poznańskiej, uznać nale-
ży za datę pewną. Można z przekonaniem 
twierdzić, że od tego roku państwo Mieszka I
miało własnego biskupa. 
Już niemal półtora wieku trwa dyskusja na 
temat charakteru biskupstwa na którego 
czele stał Jordan. Dowodnie wykazano, że 
XI–wieczna informacja zawarta w kronice 
Thietmara, że biskupstwo w kraju Mieszka 
podlegało metropolii magdeburskiej, oparta 
była na daniu przez kronikarza wiary falsy-
fikatowi sporządzonemu w Magdeburgu
w latach 1004-1012. Dziś przeważa pogląd, 
że diecezja, którą zarządzał biskup Jordan, 
obejmowała całe terytorium kraju Mieszka I, 
a co najważniejsze, nie podlegała żadnej są-
siedniej metropolii lecz bezpośrednio Stolicy 
Apostolskiej. O tym, że Jordan nosił tytuł bi-
skupa Polski mówią najstarsze roczniki, tra-
dycja określająca go biskupem poznańskim 
ma późniejszą metrykę.
A gdzie była jego siedziba? Tradycja i wspo-
mniana „poznańska” tytulatura biskupa Jor-
dana i jego następcy biskupa Ungera, wska-
zują na Poznań, jako na centralny ośrodek 
kościelny w państwie Mieszka I. Potwierdza 
to wymowa odkryć archeologicznych. Na 
wschód od poznańskiego grodu odsłonięto 
datowane na drugą połowę X wieku relik-
ty monumentalnej (23x43 m), trójnawowej 
świątyni: najpewniej katedry biskupiej. Po-
środku nawy głównej odkryto pozostałości 
dwóch grobów identyfikowanych jako gro-
by Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Miejsce 
wiecznego spoczynku zmarłego w 984 r. bi-
skupa Jordana, który „wiele się z nimi (tj. po-
danymi księcia Mieszka) napocił zanim – nie-
zmordowany w wysiłkach – nakłonił ich sło-
wem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej” 
(Thietmar) nie jest znane. Jego postać i apo-
stolską posługę przypomina naszym czasom 
epitafium w archikatedrze poznańskiej. 

  Jędrzej Łukawy 

Biskup JordanBiskup Jordan

Epitafium bp. Jordana w archikatedrze Epitafium bp. Jordana w archikatedrze 
poznańskiejpoznańskiej

Fo
t. 

W
iki

pe
di

a



11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 1 września 
1906 r. w Wielkiej wsi koło 
Buku w powiecie poznań-
skim, jako syn Wincente-
go i Łucji z Talbierskich, 
najmłodszy z sześciorga 
rodzeństwa.
Po ukończeniu Szkoły 
Wydziałowej w Buku, od 

1921 r. uczęszczał do Gimnazjum im. Ignace-
go Jana Paderewskiego w Poznaniu. 16 maja 
1927 r. zdał maturę. Po dwóch latach studiów 
filozoficznych w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, studiował teologię 
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu. 12 czerwca 1932 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski kar-
dynała Augusta Hlonda. 1 lipca 1932 r. rozpo-
czął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Poznaniu. Następnie był wikariuszem
w kolejnych poznańskich parafiach: Świętego 
Michała (od 1 października 1934), Matki Bo-
skiej Bolesnej (od 1 stycznia 1938) i Świętego 
Marcina (od 1 sierpnia 1939).
W sierpniu 1939 r. ochotniczo zgłosił się do 
Wojska Polskiego. W Wojskowym Obozie Ćwi-
czebnym w Biedrusku pod Poznaniem otrzy-
mał nominację na kapelana 7. pułku strzelców 
konnych. W kampanii polskiej 1939 r. jego pułk 
należący do Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, 
walczył w składzie Armii „Poznań”. Przeszedł 
cały szlak bojowy pułku, od obrony Wielkopol-
ski po obronę Warszawy. Wziął udział w bojach
pod Sobotą, Walewicami, Zbrożkową Wolą, 

Brochowem, Górkami, Zamościem, Pociechą, 
Sierakowem, Głównem, Witkowicami, Laska-
mi. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą i nieustan-
nych walkach w czasie przedzierania się puł-
ku przez Puszczę Kampinoską do Warszawy.
W czasie walk zawsze przebywał w pierwszym 
szeregu, by móc jak najszybciej przyjść z po-
mocą rannym. 19 września 1939 r. został ran-
ny. Kiedy pod wsią Zamość ciężko ranny został 
dowódca pułku, pułkownik Stanisław Królicki, 
ks. Kosicki po założeniu opatrunków przez 
lekarza przez całą noc pchał taczankę z ran-
nym przez bezdroża i wyboje leśne, docierając
z rannym do szpitala w twierdzy modlińskiej. 
Po czym natychmiast wraca do swego pułku, 
aby dzielić z nim los do końca i wziąć udział
w walkach w oblężonej stolicy.
Po kapitulacji Warszawy i złożeniu przez pułk 
broni 29 września 1939 r. w parku Łazienkach, 
udało mu się uniknąć niewoli. Pod przybranym 
nazwiskiem ukrywał się w diecezji kieleckiej. 
Był wikariuszem w parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Sułoszowej koło Olkusza,
a następnie w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kuczkowie pod Włoszczową. Pro-
wadził działalność konspiracyjną jako kapelan 
w Inspektoracie Armii Krajowej. Gdy praca 
duszpasterska stała się niemożliwa, pracował 
jako drwal w lesie.
W 1945 r. wrócił do archidiecezji poznańskiej. 
15 kwietnia 1945 r. został mianowany admi-
nistratorem parafii Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopol-
skim. 15 listopada 1945 r. został dyrektorem 
diecezjalnego „Caritas”. 1 października 1946 

Ks. pułkownik Michał Kosicki (1906–1981) – kapłan archidiecezji poznańskiej,
kapelan 7. pułku strzelców konnych

r. został ustanowiony proboszczem parafii 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
w Nowym Tomyślu. Nowotomyskim probosz-
czem był przez 35 lat. W początkowym okresie 
mając tylko jednego wikariusza obsługiwał trzy 
kościoły filialne w Boruji Kościelnej, Jastrzęb-
sku i Sątopach. Z czasem w miejscowościach 
tych powstały odrębne parafie. Mógł wtedy 
więcej czasu poświecić kościołowi w Nowym 
Tomyślu. Przeprowadził gruntowny remont 
świątyni, odnowił poprotestancki kościół pod 
wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa, 
założył nowy cmentarz z nowo wybudowa-
na kaplicą, przygotował salki katechetyczne.
W 1954 r. został mianowany dziekanem de-
kanatu lwóweckiego. Gdy zrezygnował z tej 
funkcji ze względów zdrowotnych, arcybiskup 
poznański Jerzy Stroba napisał: „Urząd dzie-
kański pełnił Czcigodny Ksiądz przez okres 
25 lat. Miło mi stwierdzić, że w tym długim 
okresie wykonywał Ksiądz swoje obowiązki 
dziekańskie sumiennie, okazywał zawsze bez-
względny posłuch swemu Arcypasterzowi, 
umacniał wśród kapłanów autorytet Władzy 
Duchownej i wkładał dużo serca w pogłębia-
nie braterskiego współżycia między kapłanami 
dekanatu”.
Zmarł 29 maja 1981 r. w Nowym Tomyślu. Spo-
czywa na miejscowym cmentarzu.
Za bohaterstwo w kampanii wrześniowej zo-
stał odznaczony Krzyżem Walecznych i był 
przedstawiony do odznaczenia Orderem Virtu-
ti Militari. W 1969 r. otrzymał awans na sto-
pień pułkownika rezerwy.

Bogusław Szwedo

Przez lata jedynym 
elementem Uroczy-
stości Objawienia 
Pańskiego wykracza-
jącym poza obręb 
świątyń, był zwyczaj 

oznaczania drzwi chrześcijańskich do-
mostw inicjałami K+M+B i datą bieżące-
go roku. Od kilku lat w lawinowy wręcz 
sposób upowszechnia się i zakorzenia 
związana z tym świętem nowa tradycja 
religijna: Orszaki Trzech Króli. 
Autor prezentowanej książki, Grzegorz Gór-
ny, znany katolicki pisarz i publicysta, uważa, 
że „żywy odzew, z jakim spotyka się Orszak 
Trzech Króli, świadczy o głębokiej potrzebie, 
jaka drzemie we współczesnych ludziach. 
Jest to ta sama potrzeba, która dwa tysiące 
lat temu zmusiła Mędrców ze Wschodu do 
porzucenia swych domostw i wyruszenia
w świat. To pragnienie prawdy i sensu, a więc 
pragnienie Boga”. Bowiem przemierzające 
ulice Orszaki Trzech Króli mają swój cel i kres: 
jest nim adoracja Dzieciatka Jezus. Kompe-

Odsłonięte sekrety Bożego Narodzenia
tentna, interesująco napisana i znakomicie 
wydana książka Grzegorza Górnego dosko-
nale wpisuje się w nurt rozbudzonych pro-
cesyjnymi orszakami zainteresowań osobami 
Trzech Króli, tajemniczych postaci obrosłych 
legendami i mitami. Wątek ten ujmuje jednak 
szerzej, zgodnie z podtytułem książki: Sekre-
ty Bożego Narodzenia.
Czytając książkę, uświadamiamy sobie, jak 
bardzo Narodzenie Pańskie i jego okoliczności 
fascynują świat współczesnej nauki, stanowiąc 
przedmiot wnikliwych dociekań przedstawi-
cieli wielu nauk ścisłych i humanistycznych. To 
wielka zaleta Grzegorza Górnego, który śledzi 
szerokie spektrum tych współczesnych badań 
od astronomii po archeologię biblijna i w swej 
książce relacjonuje ich wyniki. Pośród rozświe-
tlonych przezeń „sekretów Bożego Narodze-
nia” znalazły się m.in. fascynujące korelacje 
powstałych w różnych czasach proroctw me-
sjańskich, które wypełniły się idealnie w osobie 
i życiu Jezusa, zagadki związane z datą Jego 
narodzin, analiza gwiazdy, której blask przy-
ćmił wszystkie ciała niebieskie – gwiazdy Be-

tlejemskiej, okoliczności wędrówki Mędrców 
ze Wschodu, o których „mamy prawo powie-
dzieć, że reprezentują oni drogę religii ku Chry-
stusowi, jak również drogę nauki, która z myślą 
o Nim przekracza samą siebie” (Benedykt XVI). 
W książce omówione zostały także rezultaty 
różnorodnych badań i dociekań potwierdzają-
cych bezsprzecznie wiarygodność faktów, tak-
że tych drugorzędnych, zapisanych przez św. 
Mateusz i św. Łukasza w ich Ewangeliach Na-
rodzenia. I jeszcze jedno:  opowieść autora do-
pełniają i wzbogacają liczne ilustracje: widoki 
rodzinnej ziemi Jezusa, miejsc świętych, dzieła 
mistrzów różnych epok ukazujących misterium 
Narodzenia Pańskiego, pokłon Trzech Króli. 
Zachęcam do wędrówki drogami sekretów Bo-
żego Narodzenia, ku radosnej, zapowiedzianej 
przez proroka Izajasza  prawdzie: Dziecię nam 
się narodziło, Syn został nam dany (Iz 9,5).

Grzegorz Górny Trzej królowie. Dziesięć ta-
jemnic. Sekrety Bożego Narodzenia, Rosikon 
Press, Izabelin-Warszawa 204, ss. 168.
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Kanonizowany w 2014 r. – wraz z Janem 
Pawłem II – papież pokoju, Jan XXIII, powi-
tał swego czasu założyciela wspólnoty Taizé, 
Brata Rogera, słowami: „Oh, Taizé, ta mała 
wiosna!”.
Nie tylko święci papieże naszych czasów 
dostrzegali w młodych wielki potencjał du-

chowy – „wiosnę Kościoła”. Dynamizm, 
kreatywność, entuzjazm młodych ludzi, 
którzy odkryli sens swojego życia w Chrystu-
sie – Bogu wcielonym, Jedynym Zbawicielu 
człowieka, może być zaczynem pojednania 
dla ludzkości targanej konfliktami. I taki jest 
główny duchowy motyw tych spotkań. Dzie-
lenie się zaufaniem do Boga i otwartością na 
drugiego człowieka. Zgodnie z profetycznym 
zamysłem założyciela Wspólnoty Taizé, Brata 
Rogera, który wywodził się z tradycji Kościo-

ła reformowanego, Taizé czerpie z tradycji 
katolickiej wielki szacunek dla Eucharystii,
z tradycji protestanckiej – do słowa natchnio-
nego – do Biblii, a z tradycji prawosławnej 
– kontemplację ikon i i modlitwy śpiewem. 
– „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna… 
czy „Pan jest mocą swojego ludu”… – któż 

z nas, katolików, nie zna słynnych kanonów
z Taizé, które weszły do programu pieśni li-
turgicznych w naszych kościołach? 

„Odnowić więzy solidarności”

W historycznym centrum Pragi na modlitwę 
południową we wtorek 30 i w środę 31 grud-
nia otworzyło swoje podwoje 17 kościołów. 
Pięć miejsc modlitwy Czesi przygotowali
w Centrum Wystawowym Letnany na modli-

twę wieczorną od 29 grudnia do 1 stycznia. 
Z powodu dużej liczby zgłoszeń dodatkowo 
został postawiony wielki namiot. Czterna-
stu przedstawicieli Czeskiej Rady Kościo-
łów uczestniczyło w modlitwie 1 stycznia
o 19.00 w Katedrze świętych Wita, Wacława 
i Wojciecha, bezpośrednio transmitowanej 
przez czeską telewizję. Wieczorną modlitwę,
30 grudnia, czeska telewizja transmitowała 
bezpośrednio z Hali 4 w Centrum Wystawo-
wym. Telewizja TRWAM w Polsce również 
przeprowadzała transmisje na żywo z Pragi.
Brat Alois, przeor Taizé, przygotował dla 
uczestników rozważania, które wygłaszał 
co wieczór. Uczestnicy praskiego spotkania 
otrzymali je w formie „Propozycji na rok 
2015”. Bieżący rok jest dla Wspónoty Taizé 
rokiem 100. rocznicy urodzin Brata Rogera 
(12 maja 1915 – 16 sierpnia 2005 r.) i będzie 
przebiegać pod hasłem: „Odnowić więzy so-
lidarności”.
Cztery propozycje zawarte w tegorocznym 
programie duchowym nawiązywały do słów 
z Ewangelii św. Mateusza: „Wy jesteście solą 
ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czym-
że ją posolić?”; „Jeśli więc przyniesiesz dar 
swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, 
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim”; „Błogosła-
wieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem 
oni będą nazwani synami Bożymi” oraz „Bło-
gosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię”.
Bycie„solą ziemi” to Boży dar dla chrześci-
janina. Kiedy jesteśmy solą ziemi, możemy 
przekazywać innym, czym jest smak życia.
Jeśli, zniechęceni trudnościami, pytamy: „po 
co walczyć dalej?”, pamiętajmy, że wystarczy 
niewiele soli, by życie nabrało smaku…

Facebookowe dzielenie się

Obarowani duchowymi dobrami młodzi 
chętnie dzielą się ze swoim rówieśnikami 

„Pielgrzymka zaufania przez ziemię” zatrzymała się w dniach 29 grudnia 2014 
roku – 2 stycznia 2015 w czeskiej Pradze. To już po raz 37. młodzież z 65. krajów 
świata uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym przez 
Wspólnotę Taizé. Wśród licznej, siedmiotysięcznej, grupy młodych Polaków byli też 
przedstawiciele środowiska wojskowego. To jedenastoosobowa grupa młodzieży
z rodzin wojskowych i pracowników wojska Garnizonów Bartoszyce i Lidzbark 
Warmiński, która zgłosiła się do punktu przygotowań, działającego przy Parafii 
Wojskowej w Bartoszycach pw. świętego Jana XXIII, Papieża Pokoju.

„Sól ziemi” i smak życia„Sól ziemi” i smak życia

Praga – 37. Europejskie Spotkanie Młodych  z udziałem młodzieży z Garnizonów Bartoszyce i Lidzbark Warmiński Praga – 37. Europejskie Spotkanie Młodych  z udziałem młodzieży z Garnizonów Bartoszyce i Lidzbark Warmiński 
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Katedra wypełniła się honorowymi krwio-
dawcami, którzy na spotkanie opłatkowe 
przybyli wraz z rodzinami i pocztami sztan-
darowymi z całej Polski. – Dziękujemy dziś 
możliwość dzielenia się z innymi darem krwi. 
Uczymy się budowania solidarności, brater-
stwa i miłości z naszymi siostrami i brać-
mi, którymi choroba odbiera radość życia 
– powiedział ks. płk Zenon Surma, Krajowy 
Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi i ka-
pelan ordynariatu polowego. Poprosił także 
ordynariusza wojskowego o przewodnicze-
nie Mszy św. w intencji krwiodawców i ich 
rodzin.
– Honorowi dawcy krwi – mówił w homilii 
bp Guzdek- odpowiadają na apel chorych, 
wołających o pomoc. Obca jest wam posta-
wa apostołów, którzy byli obojętni i bezradni 
wobec wielkiej rzeszy głodnych ludzi (…) To 
dzięki waszej samarytańskiej postawie jest 
mniej nowych cmentarzy i świeżych grobów, 
w których spoczywają przedwcześnie zmarli 
ludzie. Ofiarowana przez was krew pozwala 
wielu dalej żyć – powiedział. Dodał, że w ten 
sposób krwiodawcy wypełniają ewangelicz-
ne prawo miłości.
Przypomniał, że jest to posługa miłości prowa-
dzona bez rozgłosu i w pokorze.– Niech Wam 
Bóg błogosławi w tej pięknej służbie Chrystu-
sowi obecnemu w drugim człowieku – podkre-
ślił. Życzył, żeby grono honorowych dawców 
krwi się poszerzało i pojawiali się nowi, młodzi 
ludzie, którzy będą służyć Ojczyźnie poprzez 

W katedrze polowej w Warszawie odbyło się dzisiaj XVIII Krajowe 
Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi. Opłatek poprze-
dziła Msza św. sprawowana przez bp Józefa Guzdka, Biskupa Polo-
wego WP. W homilii bp Guzdek dziękował krwiodawcom za ich ofiar-
ność na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia. – Wypełniacie
w heroiczny sposób ewangeliczne prawo miłości – powiedział. 
W Eucharystii uczestniczyło kilkuset honorowych krwiodawców
z całego kraju. Krwiodawcy mieli okazję wysłuchać kolęd w wy-
konaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Prawo miłości pisane krwiąPrawo miłości pisane krwią

oddawanie swojej krwi. 
– Módlmy się o to, żeby 
obojętność była obcym 
przymiotem dla czło-
wieka XXI wieku, żeby 
nie następowała globa-
lizacja obojętności – za-
chęcał.
Eucharystię z bp. Guzd-
kiem koncelebrowali kapelani ordynariatu po-
lowego oraz duszpasterze krwiodawców.
W katedrze stanęły poczty sztandarowe 
związków i organizacji zrzeszających hono-
rowych krwiodawców. Obecni byli przedsta-
wiciele Klubów Honorowych Dawców Krwi 
z całej Polski, Regionalnych Centrów Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawi-
ciele prezydium Krajowej Rady Honorowego 
Krwiodawstwa. W spotkaniu uczestniczyła 
m.in. poseł Jadwiga Zakrzewska przewod-
nicząca Sejmowej Komisji ds. Obrony, która 
podziękowała honorowym krwiodawcom za 
ich wkład w ratowanie ludzkiego życia. Wy-
raziła wdzięczność obecnym na spotkaniu 
żołnierzom z Rzeszowa i Zegrza, zrzeszonym 
w klubach honorowych dawców krwi. Przy-
pomniała, że wojsko jest najliczniejszą grupą 
zawodową, stale zaangażowaną w ruch ho-
norowych dawców krwi.
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Jolan-
ta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego 
Centrum Krwi w Warszawie, Jerzy Czubak, 
honorowy prezes PCK na Mazowszu, Dariusz 

Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy, Józef Waniek dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Radomia oraz Tadeusz Kowalewski, prezes 
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Legionowie.
Biskup Guzdek uhonorował czterech przed-
stawicieli Honorowych Dawców Krwi meda-
lem pamiątkowym Św. Jana Pawła II, wybitym 
z okazji kanonizacji Ojca Świętego. Medal 
otrzymał m.in. ks. Józef Leśko z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Za opiekę duszpasterską nad krwiodawcami 
podziękował biskupowi polowemu Jerzy Czu-
bak, honorowy prezes mazowieckiego PCK.
Przed katedrą polową stanął ambulans do 
pobierania krwi z warszawskiego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym 
wielu z przybyłych oddało krew.
Po Mszy św. uczestnicy spotkania podzielili 
się opłatkiem w sali konferencyjnej ordyna-
riatu polowego.

kes

wrażeniami ze spotkania w stolicy Czech. 
A najpopularniejszą dziś formą kontaktu są 
portale społecznościowe, takie jak Facebook. 
Podobnie uczynili młodzi z Parafii Wojskowej 
w Bartoszycach, którzy pojechali do Pragi
z kapelanami wojskowymi: ks. mjr. Markiem 
Wojnowskim i ks. kpt. Maciejem Śliwą. 
– Na początek o samym naszym przyjeździe. 
Po ciężkiej, ponad piętnastogodzinnej, jeź-
dzie autokarem nasza bartoszycka młodzież 
wraz z ks. proboszczem dotarła do celu. Zmę-
czeni i przemarznięci dotarliśmy do HAL Let-
nany, gdzie zebrali się wszyscy uczestnicy… 
W punkcie przygotowań odpowiedzialni za 
organizację Spotkań skierowali bartoszycką 
młodzież na nocleg do Domu Rekolekcyjnego 
ks. Salezjanów, położonego w dzielnicy Nove 
mesto i do parafii św. Apolinarego.
Wraz z ks. proboszczem Markiem Wojnow-
skim młodzi trafili na spokojny nocleg do 
księży Salezjanów. – Ks. Joseph przyjął nas 
z otwartymi ramionami i ciepłym sercem. 

Co ranek otrzymywaliśmy mały upominek 
na drogę lub na śniadanie. Z wielkim zaufa-
niem podarował nam klucze do Domu i udo-
stępnił całe piętro podczas naszego pobytu
w Czechach. 
W czasie Europejskiego Spotkania Młodzie-
ży Praga ze swoimi ośnieżonym dachami 
odsłaniała swoje architektoniczne piękno. 
– Piękno uliczek i zabytków rzadko spotyka-
ne. Magiczne miejsce – pisali na Facebooku
i zamieszczali zdjęcia.
– 1 stycznia 2015 roku w Hali nr 7 o godz. 
15:00 odbyło się spotkanie uczestników Eu-
ropejskiego Spotkania Młodzieży z Polski. 
Polska młodzież wspólnie się modliła, śpie-
wała kolędy i dawała świadectwa. Było nas 
w Hali około 7 000 Polaków. Spotkanie po-
prowadził Brat Marek ze Wspólnoty Taizé.
Bartoszycka i lidzbarska grupa młodych mia-
ła okazję zobaczyć i doświadczyć, jak wiele 
wysiłku trzeba włożyć w przygotowania ta-
kich spotkań. – Już na początku zostaliśmy 

włączeni do tzw. zespołu „Church Team” do 
spotkań modlitewnych w Hali nr 3, gdzie 
pod okiem Brata Matthew ze Wspólnoty
Taizé zajmowaliśmy się cyrkulacją europej-
skiej młodzieży podczas wieczornych mo-
dlitw o godz. 19:00. Doświadczenie, jakie 
uzyskaliśmy, dawało wiele satysfakcji i wiele 
radości. Spotkania z młodzieżą różnych na-
rodowości zapadały w serce i pamięć…
– Atmosfera wyciszenia i ten pokój Ducha, 
który potrafił łączyć wszystkich, nawet po-
czątkowo opornych na zjednoczenie w mo-
dlitwie. Adoracja przy Krzyżu pozwoliła nam 
wynieść ze spotkań prawdziwego Ducha 
wolności i siły. 
To ten Boży Duch uzdalnia i uskrzydla…
– Abyśmy mogli odpowiedzieć na zawołanie, 
jakie Brat Alois skierował do nas już na po-
czątku: „Stańcie się solą ziemi” oraz „Zróbcie 
wszystko dla pojednania”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/KAI

Biskup Józef Guzdek wręcza medal św. Jana Pawła II JerzemuBiskup Józef Guzdek wręcza medal św. Jana Pawła II Jerzemu
Czubakowi, honorowemu prezesowi PCK na MazowszuCzubakowi, honorowemu prezesowi PCK na Mazowszu
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Archeolodzy odnaleźli miejsce skazania Jezusa

„The Washington Post” z początku stycznia donosi o odkryciu ar-
cheologów pracujących w Jerozolimie obok tzw. cytadeli Dawida. 
Zdaniem badaczy odkryte w tym miejscu relikty mogą pochodzić 
z czasów Jezusa i być może należą do kompleksu pałacu Heroda, 
w którym odbył się sąd nad Zbawicielem. Odkrycia dokonano w 
opuszczonym budynku przylegającym do cytadeli Dawida. W cza-
sach Imperium Otomańskiego znajdowało się tam więzienie, z któ-
rego korzystali później także Brytyjczycy. Jednak nikt nie próbował 
dowiedzieć się, co znajduje się pod podłogą dawnych lochów.
Naukowcy są prawie zupełnie pewni, że proces, w którym skaza-
no Jezusa na ukrzyżowanie, odbył się na terenie pałacu Heroda. 
Zgodnie z nowotestamentowymi opisami, budynek miał znajdo-
wać się w zachodniej części Jerozolimy, nieopodal bramy. – Po-
łożenie odkrycia i ten opis pasują do znaleziska nieopodal wieży 
Dawida, w której w czasach Imperium Otomańskiego znajdowa-
ło się więzienie – donosi dziennik „The Washington Post”.

Fronda.pl

Włochy: w Materze powstała największa żywa 
szopka na świecie

W Materze w regionie Basilicata na południu Włoch powstała 
największa żywa szopka na świecie. Ma ponad 5 km długości
i uczestnicy w niej aż czterystu aktorów. Tę niecodzienną szopkę 
we włoskiej Jerozolimie, jak popularnie nazywa się to niewielkie, 
60-tysięczne miasteczko, można było oglądać do 5 stycznia.
Poszczególne sceny gigantycznej szopki rozgrywają się na spe-
cjalnie na tę okazję oświetlonych uliczkach i placach Matery. Or-
ganizatorom zależy na dokładnym oddaniu atmosfery czasów 
Jezusa, dlatego powstały m.in. koszary rzymskich legionistów, 
tradycyjne piekarnie, stolarnie, a nawet siedziba Heroda. Pierw-
sza z prezentowanych scen ukazuje Zwiastowanie, a ostatnią 
poświęcono rzezi niewiniątek. Nad betlejemską grotą dominuje 
czterometrowa gwiazda. Tematem przewodnim szopki w Mate-
rze są słowa: „Pójdźmy za gwiazdą”.
Organizatorzy spodziewają się, że do tego miasteczka, wpisa-
nego na światową listę dziedzictwa UNESCO, przybędzie w tych 
dniach kilkaset tysięcy zwiedzających z całego świata. Liczą zara-
zem, że największa żywa szopka na świecie przyczyni się do pro-
mocji miasta, które w 2019 r. będzie europejską stolicą kultury.

(KAI/RV) / Matera

Justyna Kowalczyk laureatką Medalu Świętego 
Brata Alberta

Fundacja Brata Alberta ogłosiła w Krakowie laureatów Medalu 
Świętego Brata Alberta za rok 2014. Zostali nimi: Justyna Ko-
walczyk, najwybitniejsza polska biegaczka narciarska, ks. Henryk 
Zątek, proboszcz z Jawiszowic i Alain Michel z Lyonu, Francuz 
pomagający niepełnosprawnym w Polsce.
 Justyna Kowalczyk została wyróżniona za działalność charytatyw-
ną na rzecz osób chorych na mukowiscydozę. Ks. Henryka Zątka, 
proboszcza w Jawiszowicach koło Brzeszcz, nagrodzono za działal-
ność społeczną i charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych 
intelektualnie na terenie powiatu oświęcimskiego. Za trzydziesto-
letnią działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych 
i osób potrzebujących pomocy w Polsce wyróżniony został Alain 
Michel, założyciel fundacji „Przyjaciel Polski” i „EguiLibre”.
Dwóch laureatów przedstawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
prezes Fundacji. O charytatywnej działalności Justyny Kowalczyk 
opowiedziała natomiast Małgorzata Krynke, dyrektor zarządzają-
cy Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Wspomniała 
m.in. o BMW przekazanym przez polską sportsmenkę na aukcję 
czy o sztabce złota otrzymanej za medal olimpijski w Soczi, którą 
Justyna Kowalczyk oddała na licytację i …sama wylicytowała.
W czasie konferencji prasowej o przygotowaniach do XIV Festi-
walu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
Umysłowo „Albertiana” mówiła Anna Dymna. Aktorka poinformo-
wała także, że 15 lutego Fundacja „Mimo Wszystko” razem z Fil-
harmonią Krakowską organizują koncert „Nasz Anioł w Krakowie” 
na rzecz Krzysztofa Globisza, który w lipcu przeżył udar. W czasie 
koncertu prowadzone będą charytatywne aukcje zegarków i piór.
Wręczenie Medali Świętego Brata Alberta odbędzie się 9 marca 
2015 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w trakcie XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Albertiana” 2015, organizowanego przez 
Fundację im. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”.
Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany 
jest przez Fundację im. Brata Alberta za niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym. Dotychczasowymi laureatami są m.in. 
kard. Franciszek Macharski, premier Jerzy Buzek, prof. Zbigniew 
Brzeziński, bp Jan Chrapek, Anna Dymna, kard. Stanisław Dzi-
wisz, prof. Andrzej Zoll.                                          pra / Kraków

Żywiec: noworoczna „Msza dziadowska” o świcie

Z udziałem tradycyjnych kolędników zwanych jukacami 1 stycznia
w kościele św. Floriana w Żywcu-Zabłociu o godz. 5.00 rano od-
prawiona została Msza św. Po zakończeniu tzw. Mszy Dziadow-
skiej, jukace rozbiegli się w małych grupkach, by kolędować po 
domach i ulicach, składając życzenia mieszkańcom wracającym
z nabożeństw.
Noworoczne nabożeństwo z udziałem przedstawicieli grupy ko-
lędniczej ma już swoją długoletnią tradycję. Zainicjował je ksiądz 
prałat Stanisław Słonka, pierwszy proboszcz zabłockiej parafii. Za-
nim kawalerowie, członkowie grupy kolędniczej, zebrali się koście-
le, przebrani w specjalne stroje odwiedzali w sylwestrowy wieczór 
mieszkańców Żywca.
Podczas Mszy św. reprezentanci grupy służyli do Mszy. Na samym 
początku czterech jukaców pod ołtarz przyniosło miniaturowe lalki, 
przedstawiające postacie charakterystyczne dla tej grupy obrzędowej. 
Nabożeństwo odprawił ks. Kamil Kaczor,wikariusz zabłockiej parafii.
Dokumenty historyczne wskazują, że jukace istnieli już w drugiej 
połowie XVII wieku. W grupie obowiązuje specyficzna hierarchia. 
Nie każdy młody kawaler może od razu zostać jukacem. Najpierw 
kolęduje jako „babka”, w następnym roku może być „kominia-
rzem”, „diabłem”, a dopiero po kilku latach zostaje jukacem.
1 stycznia do południa jukace śpiewali kolędy i składali życzenia 
mieszkańcom Żywca.                                                      rk / Żywiec

Peru: keczua zamiast łaciny w herbie nowego
 arcybiskupa

„Przyszedłem po to, aby miały życie” – to zdanie zaczerpnięte
z Ewangelii wg św. Jana wybrał nowy arcybiskup peruwiańskiego 
miasta Cuzco, Richard Alarcón Urrutia, jako motto swej posługi. 
Umieścił je w swym biskupim herbie, jednak – wbrew długiej tra-
dycji – nie po łacinie, lecz w tłumaczeniu na lokalny język keczua: 
„Noqan hamuni kausanayquichispaq”.
Dotychczasowy ordynariusz diecezji Tarma wywodzi się zakonu 
franciszkanów. Z wykształcenia jest lekarzem. Uchodzi za osobę 
„w stylu papieża Franciszka”, duszpasterza, którego drzwi są za-
wsze otwarte dla ludzi. Wybór przez niego hasła posługi bisku-
piej w keczua odbierany jest jako wyraz pragnienia rozpoczęcia 
pracy w archidiecezji Cuzco „jako pasterza, w sposób pokorny, za 
pośrednictwem dialogu, inkulturacji i służby”.
W innym niż łacina języku swe zawołania biskupie zazwyczaj for-
mułują hierarchowie katolickich Kościołów wschodnich. W Ko-
ściele łacińskim taka sytuacja należy do rzadkości.

pb (KAI/aleteia.org) / Cuzco
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Wrocław
Już po raz trzynasty Ośrodek Kultury i Sztuki zorganizował 11 stycznia we wrocław-
skiej bazylice garnizonowej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej koncert pastorałek i kolęd. 
Pomysłodawcą koncertów jest dyrektor tej placówki Piotr Borkowski. Honorowy pa-
tronat nad tegorocznym przedsięwzięciem sprawowali metropolita wrocławski abp 
Józef Kupny oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. 
W tym roku z koncertem wystąpił zespół muzyki gospel „Spirituals Singers Band”, 
grupa wokalna wykonująca m.in. gospel, standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej 
oraz kolędy. Powstała 1978 roku we Wrocławiu pod przewodnictwem kompozytora 
i aranżera Włodzimierza Szomańskiego, który zginął w tragicznym wypadku samo-
chodowym w maju tego roku. Zespół za dokonania artystyczne uhonorowany został 
m.in nagrodą im. Vacka – Wacka Kisielewskiego, natomiast przez czasopismo Jazz 
Forum mianowany tytułem najlepszej polskiej jazzowej grupy wokalnej oraz Na-
grodą Artystyczną Polskiej Estrady „Prometeusz 2000”. W znakomitym wykonaniu 
Alicji Wiłkowskiej, Marty Raczak-Idczak, Aleksandry Sozańskiej-Kut, Marka Dygdały, 
Ar tura Stężały i Jacka Zameckiego zabrzmiały kolędy polskie, angielskie, niemieckie, 
ukraińskie i argentyńskie. Przed zgromadzoną licznie publicznością wystąpił tak-
że Wrocławski Kwartet Smyczkowy „Continuo”, a całość znakomicie poprowadziła
Elżbieta Szomańska. Oklaskom nie było końca.                                                     Mz

Ustka
W Ustce w Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas OPWP odbyła się akcja po-
mocy osobom potrzebującym (m.in. matkom samotnie wychowującym dzieci, oso-
bom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym). 52 rodziny zostały obdarowane 
paczkami żywnościowymi z produktami spożywczymi, wędlinami i słodyczami.
Do marca 2015 roku zaplanowane jest wydanie kolejnych 48 paczek. Akcję wspiera 
finansowo fundacja „KROMKA CHLEBA”, która od lat pomaga osobom najbiedniej-
szym.                                                                                                                   Mg

Gliwice
Z okazji Święta Trzech Króli 6 stycznia br. w kościele garnizonowym pw. św. Barbary 
w Gliwicach, dziecięca sekcja sceniczna „PEPINIERA” z Klubu wojskowego 6 batalio-
nu powietrznodesantowego zaprezentowała swoje umiejętności wokalno-aktorskie 
wystawiając jasełka.
W gronie artystów znaleźli się również rodzice, którzy bardzo chętnie wystąpili
w przedstawieniu, a swą postawą i ogromnym zaangażowaniem pokazali, że warto 
spędzać wolny czas w sposób twórczy i kreatywny. Na scenie nie zabrakło aniołków, 
osiołków, pasterzy, Maryi z dzieciątkiem, diabła, Heroda, śmierci, Józefa i trzech 
króli. Podczas przedstawienia zabrzmiały dźwięki tradycyjnych, polskich kolęd.
O oprawę muzyczną zadbała starszy instruktor klubu, która akompaniowała na 
pianinie wraz z gitarzystką Katarzyną Dąbrowską. Nad całością czuwała instruktor 
sekcji Katarzyna Kosturek. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był wikary ks. Sła-
womir Dębowiak. Szczególne podziękowania należą się kapelanowi kościoła garni-
zonowego kpt. Arturowi Majorkowi, który życzył sobie i wszystkim wiernym, aby te 
jasełka wpisały się już na stałe w tradycję uroczystości kościelnych.
Po zakończonym przedstawieniu publiczność nagrodziła młodych aktorów gromki-
mi brawami, a następnie wszyscy udali się na mszę św.                                       kk

Boernerowo
W Uroczystość Objawienia Pańskiego w klubie 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 
miało miejsce spotkanie opłatkowe dzieci i mło-
dzieży tworzących Scholę oraz Liturgiczną Służ-
bę Ołtarza w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 
na Boernerowie.
Spotkanie rozpoczęło się śpiewem kolędy, którą 
zaintonowały małe Scholanki. Następnie opie-
kun grup parafialnych, ks. ppor. Maksymilian 
Jezierski, odczytał fragment Ewangelii o Naro-
dzeniu Jezusa. W spotkaniu uczestniczył ks. płk 
Jan Domian, proboszcz parafii, który poprowa-
dził modlitwę, pobłogosławił opłatki oraz złożył 
zebranym noworoczne życzenia.
To radosne popołudnie zakończyło się wspólnym 
kolędowaniem oraz jedzeniem świątecznych 
pyszności przygotowanych przez uczestników 
spotkania.                                                       ib

Wesoła
W Uroczystość Objawienia Pańskiego, misyjni 
kolędnicy z parafii wojskowej Warszawa-Wesoła 
podczas Mszy św. o godz. 10, otrzymali od księ-
dza proboszcza, specjalne błogosławieństwo 
rozsyłające na kolędę.
Tego dnia dzieci przebrane w stroje kolędników, 
w kilkuosobowych grupach z dorosłym opieku-
nem udają się do rodzin parafii. Pukając od drzwi 
do drzwi, głoszą im radość z Narodzenia Pana 
Jezusa. W czasie wizyty, śpiewają kolędę, przed-
stawiają przygotowaną wcześniej krótką scenkę 
kolędniczą, składają noworoczne życzenia.
Całość akcji koordynowała siostra katechetka ze 
Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świę-
tego. Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego 
Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówie-
śnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich. 
Goszcząc u rodzin swoich parafii, zbierają ofiary
i mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach 
misyjnych. W tym roku zwracają szczególną uwa-
gę na ciężkie położenie dzieci w Indiach, dlatego 
niektóre z nich, były przebrane w stroje indyjskie.
Większość parafian chętnie przyjmowało misyj-
nych kolędników do swoich mieszkań, obdaro-
wując dzieci słodyczami i datkami na rzecz misji. 

Xbr

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl



 
 

Szanowni Państwo. 
Mamy trójkę dzieci przewlekle chorych. Cała trójka dzieci ma neurofibromatozę 
typ 1. Dzieci są pod opieką psychiatry i psychologa w Centrum Neuropsychiatrii w 
Józefowie, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, poradni Stocer w 
Konstancinie Jeziornej, kardiologa i neurologa w Centrum Zdrowia Dziecka. 
 

 
Marcin i Kasia mają zdiagnozowany zespół Aspergera, ze 
spektrum autyzmu. 
U Kasi zostały wykryte podczas badania dwa guzki w głowie. W tej chwili jest na 
Oddziale Neuropsychiatrii w Józefowie. 
Kasia z Marcinem jeżdżą raz w tygodniu na terapię indywidualną i grupową. 
Oczekujemy na terapię SI i psychoterapię dla Kasi. 

   
 

Jula ma zdiagnozwane całościowe zaburzenia rozwoju, ze spektrum autyzmu.Co 
tydzień poddawana jest terapii psychologicznej, logopedycznej oraz nied ługo zacznie 
terapię SI. U Juli zdiagnozowano również szmery w sercu., z tego powodu jest pod 
opieką kardiologa w Centrum Zdrowia Dziecka, oczekujemy również na badania słuchu 
bo często różne dźwięki jej przeszkadzają.  
Żona musia ła zrezygnować z pracy i poświęcić się opiece nad dziećmi, ja zmieniłem 
pracę na gorzej płatną, ale jest to praca zmianowa i mogę pomagać żonie w opiece nad 
dziećmi. Coraz częściej brakuje nam środków materialnych na sprostanie tym wszystkim 
obowiązkom. 
 
Zwracamy się do wszytkich, którym los chorych dzieci nie jest obojętny o wsparcie finansowe dalszego leczenia i 
terapii naszych dzieci. Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca! 

Z podziękowaniem 
Rodzice 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 24769 Berkieta Marcin, Katarzyna i Julia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: 
KRS: 0000037904, 

a w polu "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 24769 Berkieta Marcin, Katarzyna i Julia 
 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku 
publicznego. 

 
Dane kontaktowe:  

 
dzieciom.pl/podopieczni/24769, 24770, 24771 


