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 Czy w zakonie można znaleźć szczęście?
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japaksa. Towarzyszyła mu jedynie żona i brat
z małżonką. Spotkanie trwało 20 minut i mia-
ło charakter ściśle prywatny. To właśnie Raja-
paksa zaprosił Papieża Franciszk do złożenia 
wizyty w tym kraju, ale w wyniku przegranych 
wyborów swój urząd opuścił cztery dni przed 
przylotem Ojca Świętego.
Na skutek niezamierzonych wcześniej zmian 
w programie Papież udał się do położonej nie-
daleko nuncjatury świątyni buddyjskiej Maha-
bodhi. Mieszka tam mnich Banagala Upatis-
sa, który dzień wcześniej witał Ojca Świętego 
na lotnisku i był obecny na spotkaniu między-
religijnym. Papieżowi pokazano „chiattiyę”, 
czyli relikwiarz zawierający relikwie dwóch 
uczniów Buddy, otwierany zwykle tylko raz 
w roku. Mnich buddyjski odmówił przy tej 
okazji krótką modlitwę, której Ojciec Święty 
wysłuchał w milczeniu. 

Filipiny – gorące powitanie
Papież Franciszek przyleciał na Filipiny 15 stycz-
nia późnym wieczorem. Oficjalne powitanie 
odbyło się jednak dopiero nazajutrz w pa-
łacu Malacañang, rezydencji prezydenta Fi-
lipin. Papież mówił tam o znaczeniu solidar-
ności wpojonej przez wiarę chrześcijańską, 
konieczności budowania życia społecznego 
na poszanowaniu autentycznych wartości 
ludzkich, uczciwości w życiu publicznym,
o odrzuceniu korupcji i wspieraniu rodzin. Wi-
tając swego gościa prezydent Aquino przypo-
mniał najnowsze dzieje swej ojczyzny, a także 
społeczną rolę Kościoła, szczególnie w okresie 
stanu wojennego w latach 1972–1991. 

Walka z przyczynami nierówności
i niesprawiedliwości
Wymowne gesty, wezwanie do nawrócenia się 
na nowość Ewangelii i piękna liturgia złożyły się 
na Mszę św. w katedrze Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Manili. Franciszek przybył papamobile 
do katedry z prezydenckiej rezydencji. Towarzy-
szył mu arcybiskup stolicy kard. Luis Antonio Ta-
gle. Po drodze Ojca Święteg pozdrawiały entu-
zjastycznie tłumy wiernych. W katedrze powitał 
go nie tylko rektor świątyni, ale także drużyna 
„małej Gwardii Szwajcarskiej” – dzieci ubrane
w mundury „papieskiego wojska”. 
W homilii papież podkreślił, że „Kościół
w tym kraju jest wezwany do rozpoznania
i zwalczania przyczyn głęboko zakorzenionych 
nierówności i niesprawiedliwości, które szpe-
cą oblicze filipińskiego społeczeństwa, będąc 
wyraźnie sprzecznymi z nauczaniem Chrystu-
sa. Ewangelia wzywa poszczególnych chrze-
ścijan do życia uczciwego, prawego i do troski 
o dobro wspólne”. Zachęcił też, by wspólnoty 
chrześcijańskie tworzyły „kręgi prawości”, sie-
ci solidarności, które mogą doprowadzić do 
objęcia i przekształcenia społeczeństwa swym 
proroczym świadectwem. 

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
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żącym na wszystkich, którzy mają na sercu 
dobro narodu, a nawet całej rodziny ludzkie 
– powiedział Papież.

Sri Lanka ma swego pierwszego świętego
14 stycznia podczas Mszy św. na terenie po-
łożonego na brzegu morza parku Galle Face 
Green, Papież włączył do grona świętych bł. 
ks. Józefa Vaza, pochodzącego z Indii misjo-
narza, który głosił Ewangelię i pełnił posługę 
kapłańską na ówczesnym Cejlonie od 1686 r. 
aż do swej śmierci w 1711 r. W liturgii wzięło 
udział ok. pół miliona wiernych. W tym sa-
mym miejscu 20 lat wcześniej św. Jan Paweł 
II ogłosił ks. Józefa Vaza błogosławionym. 
Wspomnienie liturgiczne tego nowego świę-
tego Kościoła będzie obchodzone 16 stycznia, 
w dzień jego śmierci, określanej tradycyjnie 
jako „dzień narodzin dla nieba”.
Przypominając w homilii postać nowego 
świętego Papież Franciszek wskazał, że był on 
wzorowym kapłanem, potrafił przekraczać 
podziały religijne, aby służyć pokojowi i au-
tentycznie miłować bliźnich, niezależnie od 
ich pochodzenia, do dzisiaj jest wzorem gor-
liwości misyjnej, stanowiąc natchnienie dla 
Kościoła w Sri Lance, który służy wszystkim 
członkom społeczeństwa, prosząc w zamian 
o swobodę wypełniania swej misji.

Odbudujcie utraconą jedność
Do odbudowy utraconej jedności wezwał 
Lankijczyków Papież w Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Madhu na północy kraju.
W przemówieniu podczas modlitwy „Anioł 
Pański”, zwracając się do rodzin, które ucier-
piały podczas wieloletniego konfliktu mię-
dzy Syngalezami a Tamilami, powiedział:
– W tych latach wiele osób, zarówno z półno-
cy jak i południa zostało zabitych w strasznej 
przemocy i rozlewie krwi. Żaden mieszkaniec 
Sri Lanki nie może zapomnieć tragicznych 
wydarzeń związanych z tym właśnie miej-
scem – powiedział. 

Nieplanowane spotkania
Po powrocie z Madhu do nuncjatury w Ko-
lombo miały miejsce jeszcze trzy nieplano-
wane wcześniej wydarzenia. W watykańskiej 
placówce dyplomatycznej na Ojca Świętego 
czekał były prezydent Sri Lanki Mahinda Ra-

Wizyta na Sri Lance
Ojciec Święty Franciszek pozostawił miesz-
kańcom i Kościołowi Sri Lanki dwa wielkie 
przesłania. W tym wieloreligijnym kraju, gdzie 
największą wspólnotą religijną jest buddyzm, 
a później hinduizm, chrześcijaństwo i islam, 
papież zaapelował o wolność religijną, okre-
ślając ją jako „fundamentalne prawo człowie-
ka” i przypomniał, że każdy „powinien być 
wolny, sam bądź stowarzyszony z innymi,
w poszukiwaniu prawdy, wyrażaniu otwarcie 
swoich przekonań religijnych, wolny od za-
straszania i od zewnętrznych przymusów”.
Papież wezwał też do odbudowy utraconej 
jedności po 27 latach konfliktu między dwo-
ma największymi grupami etnicznymi kraju: 
Syngalezami i Tamilami, który pochłonął pra-
wie 100 tys. ofiar. Za wstawiennictwem Mat-
ki Bożej z Madhu, papież prosił, aby wszyscy 
ludzie znaleźli „inspirację i siłę do budowania 
przyszłości, pojednania, sprawiedliwości i po-
koju dla dzieci tej umiłowanej ziemi”.

Spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne
– Dla dobra pokoju nigdy nie wolno pozwolić, 
aby przekonania religijne były wykorzystywa-
ne dla sprawy przemocy i wojny – powiedział 
Ojciec Święty podczas spotkania ekumenicz-
nego i międzyreligijnego w ośrodku konfe-
rencyjnym Bandaranaike Memorial Interna-
tional Conference Hall w Kolombo, gdzie 
zgromadziło się kilkaset osób – wyznawców 
różnych religii.
Słowa błogosławieństwa wypowiedzieli i od-
śpiewali: buddyjski mnich, hinduistyczny bra-
min, a także muzułmański mułła. Modlitwę, 
m.in. w intencji Papieża Franciszka, odmówił 
także anglikański biskup, który wręczył Ojcu 
Świętemu prezent w imieniu lankijskiej Rady 
Kościołów. 
Mówiąc o dialogu ekumenicznym i między-
religijnym Ojciec Święty zaznaczył, że aby 
był on skuteczny, musi być „zakorzeniony
w pełnej i otwartej prezentacji naszych prze-
konań”. Wskazał na wielką wagę relacji mię-
dzyreligijnych i ekumenicznych w Sri Lance, 
przede wszystkim w kontekście wieloletniej 
wojny domowej. – Obecnie konieczne jest 
leczenie i jedność, a nie dalszy konflikt i po-
dział. Z pewnością krzewienie uzdrowienia 
i jedności jest szlachetnym zadaniem, cią-

Kanonizacja bł. Józefa Vaza – „Apostoła Cejlonu”, spotkanie międzyreligijne na 
Sri Lance, a także rekordowe w historii papiestwa zgromadzenie wiernych w Ma-
nili były najważniejszymi wydarzeniami pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do 
Azji. Odbyła się ona w dniach 13-19 stycznia. Hasłem pielgrzymki na Sri Lankę 
były słowa: „Pozostańcie w miłości”, natomiast podróży na Filipiny: „Miłosierdzie 
i współczucie”, papież chciał w ten sposób wyrazić solidarność z rodzinami ofiar 
tajfunu Yolanda, który w 2013 r. spustoszył wyspę Leyte. Wizyta Ojca Świętego
w Azji to jego siódma podróż zagraniczna i druga na tym kontynencie. Ojciec 
Święty był trzecim biskupem Rzymu odwiedzającym Filipiny: po bł. Pawle VI
w 1970 r. i św. Janie Pawle II w latach 1981 i 1995.
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Spotkanie z dziećmi ulicy
Po odprawieniu Mszy św. w katedrze papież 
odwiedził niespodziewanie jeden z ośrodków 
fundacji ANAK-Tnk, która pomaga dzieciom 
mieszkającym na ulicach lub w slumsach. 
Niektóre z nich są ofiarami prostytucji lub 
narkomanii. W spotkaniu, nieuwzględnionym 
w programie wizyty, wzięło udział około 300 
dzieci z różnych ośrodków fundacji, prowa-
dzonej przez francuskiego księdza Matthieu 
Daucheza. Wizyta stanowiła odpowiedź na 
tysiąc listów i rysunków, jakie dzieci wysłały do 
papieża z prośbą o spotkanie z nim w Manili.

„Nie” dla ideologicznych kolonizacji
rodziny
– Istnieją kolonizacje ideologiczne i musimy 
zachować czujność w obliczu tych koloni-
zacji, które usiłują zniszczyć rodzinę – 
przestrzegł Papież Franciszek podczas 
spotkania z filipińskimi rodzinami na 
krytym stadionie Mall of Asia Arena. 
Wskazał na znaczenie modlitwy w ro-
dzinie, mówił o potrzebie jej ochrony 
przed zagrożeniami oraz o trosce o naj-
bardziej potrzebujących. Wchodzące-
go na stadion Ojca Świętego powitały 
entuzjastyczne okrzyki około 20 tysięcy 
zgromadzonych tam przedstawicieli ro-
dzin. 
Podczas spotkania przemawiali przed-
stawiciele kilku rodzin. Rodzina Rodrigo 
przypomniała wizytę św. Jana Pawła II 
w Manili w 1995 r. i jego słowa, że każ-
dy chrześcijanin na swój osobisty i nie-
powtarzalny sposób kontynuuje misję 
Chrystusa w świecie. 
W swoim przemówieniu, wygłoszonym po 
angielsku, ale z częstymi wstawkami po hisz-
pańsku, nawiązującym do fragmentu Ewan-
gelii mówiącego o tym, że anioł objawia św. 
Józefowi we śnie wolę Boga, Papież rozwa-
żał znaczenie „daru rodziny”. – Każda matka
i każdy ojciec marzą o przyszłości swego 
dziecka, znajdującego się jeszcze w łonie mat-
ki, zastanawiają się w swych marzeniach, kim 
będzie ich dziecko. Nie może istnieć rodzina 
bez takich marzeń. Jeśli nie możesz tak marzyć
i nie masz w sobie energii, aby kochać przy-
szłe dziecko, wówczas wiele znika z twego 
życia – przekonywał Ojciec Święty i zachęcał, 
aby wieczorem, gdy robi się rachunek sumie-
nia, zadawać sobie pytanie: „Czy marzyłem 
dzisiaj o przyszłości swego dziecka?”. 

W Tacloban wśród poszkodowanych 
przez tajfun
Pogoda pokrzyżowała normalny przebieg 
trzeciego dnia wizyty Papieża Franciszka na Fi-
lipinach. Ojciec Święty miał niemal cały dzień 
spędzić w miastach Tacloban i Palo na wyspie 
Leyte, która ucierpiała w 2013 r. w wyniku taj-
funu Yolanda. To właśnie spotkanie z poszko-
dowanymi w tej katastrofie naturalnej było 
głównym celem przyjazdu papieża na Filipiny. 
Jednak z uwagi na nadciągającą burzę tropi-
kalną musiał skrócić swój pobyt na wyspie. 
Ojciec Święty odprawił tam Mszę św. św.
z udziałem około 500 tys. wiernych. Sprawo-
wano ją – w ulewnym deszczu i silnym wie-
trze – po angielsku, z czytaniami i modlitwami
w miejscowym języku binisaya. W improwizo-
wanej homilii Papież – ubrany w żółty płaszcz 

przeciwdeszczowy, taki sam, jaki mieli na sobie 
uczestnicy Mszy św. – wskazał, że Jezus jest 
zdolny współczuć naszym słabościom i sam 
w swojej męce wziął na siebie wszystkie nasze 
cierpienia. Wyznał, że obserwując cierpienia tu-
tejszych mieszkańców przed czternastoma mie-
siącami postanowił, iż przybędzie na to miejsce. 
Wyraził zrozumienie dla osób, którzy utracili 
swych bliskich, majątek, zdrowie, zapewniając, 
że ukrzyżowany Jezus nigdy nie zawodzi, może 
płakać wraz z nami, może nam towarzyszyć
w najtrudniejszych chwilach życia. 

Wizyta w Palo
Następnie Ojciec Święty przejechał w pa-
pamobile wśród zgromadzonych wiernych,
a następnie udał się do domu arcybiskupów 
w Palo. Tam zjadł obiad z 30 członkami rodzin 

ofiar tajfunu Yolanda, w tym klerykami. Stam-
tąd pojechał do Ośrodka Papieża Franciszka 
dla Ubogich, prowadzonego przez koreań-
ską wspólnotę charyzmatyczną Braci Jezusa 
z Kkottongnae, której główną siedzibę od-
wiedził w sierpniu ubiegłym roku. Złożył też 
krótką wizytę w katedrze pw. Przemienienia 
Pańskiego w Palo, gdzie spotkał się z ducho-
wieństwem, osobami zakonnymi, seminarzy-
stami i przedstawicielami osób, które przeżyły 
niszczycielski tajfun Yolanda. 

Z młodzieżą w Manilii
W przedostatnim dniu pielgrzymki, 18 stycz-
nia, w strugach deszczu odbyło się spotkanie 
Ojca Świętego z młodzieżą na Uniwersytecie 
św. Tomasza w Manili. Na tej dominikańskiej 
uczelni Papież Franciszek przewodniczył liturgii 
słowa, a także wysłuchał świadectw młodzie-
ży. Papieża powitał bp Leopoldo Jaucian, od-
powiedzialny w filipińskim episkopacie za mło-
dzież. Następnie uroczyście wniesiono krzyż. 
Zespół odśpiewał piosenkę o dzieciach ulicy.
Swoje świadectwa przedstawili młodzi ludzie, 
mówiąc o straszliwych doświadczeniach dzie-
ci ulicy, w tym narkomanii i prostytucji, ale 
także o wyjściu z biedy materialnej i ducho-
wej dzięki dziełom Kościoła. 
Ojciec Święty odłożył na bok przygotowany 
wcześniej tekst i wygłosił improwizowaną 
homilię. Przypomniał, że poprzedniego dnia 
w Tacloban przed Mszą św. wydarzył się tra-
giczny wypadek, w którym zginęła 27-letnia 
wolontariuszka Kristel Padasas. Prosił o mo-
dlitwę za nią oraz jej rodziców, których była 
jedyną córką. W południe w nuncjaturze Pa-
pież spotkał się z ojcem wolontariuszki.

Ojciec Święty zauważył, że wśród zadają-
cych pytania było trzech młodych mężczyzn,
a tylko jedna dziewczyna, ale to właśnie ona 
zadała pytanie, na które trudno znaleźć od-
powiedź: dlaczego Bóg pozwala na takie 
doświadczenia, choć nie jest to winą dzieci
i dlaczego tylko niewielu im pomaga? Pod-
kreślił, że kobiety mają wiele do powiedzenia
w dzisiejszym społeczeństwie. Potrafią zada-
wać pytania, jakich mężczyźni nie potrafią 
zrozumieć. Zauważył, że młoda Glycelle nie 
mogła wyrazić swego pytania słowami, ale 
jedynie łzami. Wskazał, że tylko wtedy, gdy 
możemy płakać, to jesteśmy bliżej odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego dzieci cierpią; po-
dobnie Chrystus, gdy zapłakał, to był w stanie 
zrozumieć nasze życie. 

6 mln wiernych na Mszy św.
w Manili
Mimo nieustannie padającego deszczu co 
najmniej 6 mln (niektóre źródła podają, 
że liczba dochodziła do 7 mln) wiernych 
zgromadziło się na Mszy św., jaką papież 
Franciszek odprawił w Parku im. Rizala
w centrum Manili. Obecny był na niej 
m.in. prezydent Filipin. W homilii Ojciec 
Święty wezwał Filipińczyków, by byli 
„świadkami i misjonarzami radości Ewan-
gelii w Azji i na całym świecie”. Mszy, 
koncelebrowanej przez 200 biskupów
i 2 tys. księży, towarzyszyły tysiącosobo-
wy chór i dwustuosobowa orkiestra. 
Nawiązując do obchodzonej tego dnia 
na Filipinach liturgicznego święta Dzie-
ciątka Jezus – patrona kraju, Papież 

Franciszek podkreślił w homilii, że nadal gło-
si nam Ono, iż „światło łaski Bożej zabłysło
w świecie pogrążonym w ciemnościach, nio-
sąc Dobrą Nowinę naszej wolności od znie-
wolenia i prowadząc nas ścieżkami pokoju, 
prawa i sprawiedliwości”.
Papież przestrzegł przed poddawaniem się 
problemom, trudnościom, niesprawiedliwo-
ści i kłamstwu. Zaapelował o ochronę, prowa-
dzenie i dodawanie otuchy młodym ludziom, 
pomagając im w budowaniu społeczeństwa 
godnego swego wielkiego dziedzictwa du-
chowego i kulturalnego. Na zakończenie za-
wierzył Filipiny Jezusowi. 
Na zakończenie Eucharystii głos zabrał prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Filipin 
abp Socrates Villegas. Następnie kard. Luis 
Antonio Tagle, podziękował Franciszkowi za 
jego duszpasterską wizytę i zapewnił, że Fili-
pińczycy pojadą z Papieżem, ale nie do Rzymu, 
lecz „na peryferie, do chat, więziennych cel, 
szpitali, do świata polityki, finansów, sztuki, 
nauki, kultury, edukacji i środków przekazu”. 
Ojciec Święty ubrany w płaszcz przeciwdesz-
czowy jeszcze raz przejechał w papamobile 
przez park, pozdrawiając zebranych. Następ-
nie ulicami Manili. – wypełnionymi tłumami 
ludzi, mimo ulewnego deszczu, odjechał do 
nuncjatury, gdzie spędził ostatnią podczas tej 
podróży noc na Filipinach. Msza św. w Parku 
im. Rizala była według rzecznika Watykanu 
księdza Federico Lombardiego największym 
pod względem liczby uczestników zgroma-
dzeniem w historii papiestwa.
Następnego dnia Ojciec Święty udał się w dro-
gę powrotną do Watykanu.

Na podst KAI, oprac. kes
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Watykan: papieski List apostolskiWatykan: papieski List apostolski
z okazji Roku Życia Konsekrowanegoz okazji Roku Życia Konsekrowanego

Na wstępie Ojciec Święty przypomina, że 
swój list kieruje do osób konsekrowanych 
nie tylko jako papież, ale także współbrat – 
zakonnik. Podkreśla, że rozpoczynający się 
Rok Życia Konsekrowanego związany jest 
z 50. rocznicą Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale 
VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Per-
fectae caritatis o odnowie życia zakonnego. 
Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego 
roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skoń-
czy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa
w Świątyni, 2 lutego 2016 r. Wyznaczając 
jego cele przywołuje słowa św. Jana Pawła 
II z adhortacji Vita consecrata: „Powinniście 
nie tylko wspominać i opowiadać swoją 
chwalebną przeszłość, ale także budować 
nową wielka, historię! Wpatrujcie się w przy-
szłość, ku której kieruje was Duch, aby znów 
dokonać z wami wielkich dzieł”(n. 110).
Swój dokument Franciszek podzielił na trzy 
części. W pierwszej omawia cele Rok Życia 
Konsekrowanego, w drugiej – oczekiwania, 
a w trzeciej – perspektywy.
Przedstawiając cele rozpoczynającego się roku 
Ojciec Święty zachęcił najpierw do spojrzenia 
w przeszłość z wdzięcznością. Wyjaśnił, że 
chodzi o odkrycie na nowo drogi minionych 
pokoleń, aby zainspirować przyszłość, a jed-
nocześnie dostrzec wezwanie do nawrócenia 
i wielbić Boga za otrzymane dary.
Drugim wyznaczonym przez papieża celem 
jest przeżywanie teraźniejszości z pasją. 
Zachęcił do konfrontowania swego życia
z Ewangelią, ożywienia jedynej miłości Jezu-
sa, w której jest także możliwe umiłowanie 
osób powierzonych trosce zakonników a tak-
że zastanowienia się nad ewentualnymi zmia-
nami, jakich wymagają nowe czasy. Podkreślił 
konieczność budowania ciągle na nowo życia 
wspólnego, by osoby konsekrowane były 
„mistrzami komunii”.

Trzecim celem wskazanym przez Franciszka 
jest objęcie przyszłości z nadzieją. Papież 
nie ukrywa, że zakony napotykają na szereg 
trudności, wskazuje przy tym, że motywem 
nadziei jest nasza wiara. Wzywa, by nie ule-
gać pokusie liczb i wydajności, przepowied-
niom „proroków nieszczęścia”, ale by osoby 
konsekrowane były „przebudzone i czujne”, 
ufając Panu. Szczególne słowa Ojciec Święty 
kieruje do młodych, zachęcając do dialogu 
z pokoleniem wcześniejszym, ubogacając się 
jego mądrością a jednocześnie proponując 
świeżość swego entuzjazmu. Wyraża też za-
dowolenie, że obecny rok będzie okazją do 
spotkania młodych osób konsekrowanych, 
należących do różnych instytutów.

Na początku nowego roku liturgicznego, w pierwszą niedzielę Adwentu Ojciec 
Święty skierował do wszystkich osób konsekrowanych list apostolski, w którym 
wezwał, by nie ulegać pokusie liczb i wydajności, przepowiedniom „proroków 
nieszczęścia”, ale by osoby konsekrowane były „przebudzone i czujne”, ufając 
Panu. Poniżej publikujemy omówienie dokumentu przez o. Stanisława Tasiemskie-
go, dominikanina i dziennikarza Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Mówiąc o oczekiwaniach związanych z Ro-
kiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty 
wskazuje na ożywienie radości, przebudze-
nie przez zakonnice i zakonników świata, 
rozwijanie życia wspólnotowego, wyrusze-
nie na peryferie egzystencjalne współczesnej 
ludzkości oraz zastanowienie się nad wy-
zwaniami naszych czasów.
Franciszek podkreśla ścisłe powiązanie życia 
konsekrowanego z radością wypływającą
z obecności Boga, przeżywanego braterstwa 
i ofiarnej służby Kościołowi. Dotyczy to rów-
nież chwil trudnych, kiedy zakonnice i za-
konnicy doświadczają szczególnej jedności
z Chrystusem cierpiącym.
Papież wskazuje na prorocki wymiar życia 
konsekrowanego, wynikający ze znajomości 
Boga i człowieka. Dzięki wewnętrznej wol-
ności możliwe jest wskazanie zła grzechu
i niesprawiedliwości. Powinno to pobudzać 
do tworzenia miejsc, gdzie 
żyje się ewangeliczną logiką 
daru, braterstwa, przyjęcia 
różnorodności, wzajemnej 
miłości, mówiących prawdę 
i wyrażających moc słów Je-
zusa. Zachęca do trwania w 
postawie prorockiej, ze świa-
domością obecności Boga.
Ojciec Święty zachęca też do 
rozwijania ideału braterstwa 
i życia wspólnotowego, aby 
umożliwić każdemu wyra-
żenie siebie, bycie akcepto-
wanym z jego szczególnymi 
darami, stanie się w pełni 
współodpowiedzialnym. 
Spodziewa także wzrostu 
komunii między członkami różnych insty-
tutów. Przestrzega przed izolowaniem się i 
liczeniem jedynie na własne siły, zachęcając 
jednocześnie do współdziałania różnych po-
wołań w Kościele.
Franciszek, podobnie jak to już wyrażał przy 
innych okazjach, wzywa osoby konsekrowa-
ne do wyjścia na „peryferie egzystencjalne”. 
Oczekują ich bowiem „ludzie, którzy stra-
cili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające 
trudności, porzucone dzieci, ludzie młodzi, 
którym zamknięto wszelką przyszłość, opusz-
czeni chorzy i osoby starsze, bogaci, nasy-
ceni dobrami i z pustką w sercu, mężczyźni
i kobiety poszukujący sensu życia, spragnieni 
tego co boskie…”. Zachęca do przyjmowania 
uchodźców, bliskości względem ubogich, kre-
atywności w katechezie, w głoszeniu Ewan-
gelii, we wprowadzaniu w życie modlitwy.
Papież zachęca też różne formy życia konsekro-
wanego do wymiany doświadczeń i poważnej 

weryfikacji odnośnie do swej obecności w ży-
ciu Kościoła oraz swego sposobu odpowiedzi 
na nieustanne i nowe pytania, jakie podnoszą 
się wokół nas, na wołanie ubogich.
Przedstawiając perspektywy obecnego Ojciec 
Święty wskazuje, że powinien on objąć także 
osoby świeckie żyjące charyzmatem dane-
go instytutu (tercjarzy), cały Kościół, w jakiś 
sposób osoby konsekrowane innych Kościo-
łów chrześcijańskich i innych religii. Kieruje 
również szczególne słowo do biskupów.
Franciszek zachęca osoby świeckie żyjące 
charyzmatem danego instytutu, by obecny 
rok uświadomił im bardziej otrzymany dar 
i aby czas ten obchodziły ze swoją rodziną 
zakonną, a także tercjarzami innych rodzin 
życia konsekrowanego.
Papież podkreśla, iż obecny rok dotyczy ca-
łego Kościoła, który jest wezwany, by towa-
rzyszyć osobom konsekrowanym, dzieląc ich 
radości, trudności i z nimi współpracować. 
Zwraca się także do osób konsekrowanych
i członków bractw oraz wspólnot należących 
do Kościołów innych tradycji niż katolicka. Za-
uważa, że w ciągu tego roku możliwe będą 
ich spotkania i wymiana doświadczeń. Zachę-
ca, aby wzrastało wzajemne poznanie, szacu-

nek, wzajemna współpraca, tak aby ekume-
nizm życia konsekrowanego był pomocą na 
szerszej drodze ku jedności między wszyst-
kimi Kościołami. Ojciec Święty podkreśla 
też znacznie dialogu zakonnic i zakonników 
różnych religii i zachęca, aby ten rok pobu-
dził nowe kroki ku głębszemu wzajemnemu 
poznaniu i współpracy.

Zwracając się do biskupów Franciszek podkre-
ślił znaczenie życia konsekrowanego dla całe-
go Kościoła. Zaznaczył, że jest ono elementem 
decydującym o jego misji, wyrażając najgłęb-
szy charakter powołania chrześcijańskiego. 
Zachęcił do krzewienia w Kościołach partyku-
larnych różnych charyzmatów, „wspierając, 
pobudzając, pomagając w rozeznaniu, będąc 
blisko z czułością i miłością sytuacji cierpienia 
i słabości...aby spowodować promieniowanie 
jego piękna i świętości w Kościele”.

o. Stanisław Tasiemski OP (KAI)
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Czas chrztu Polski to w dziejach Kościoła Za-
chodniego okres żywiołowego rozwoju wspól-
not klasztornych wspartych o regułę św. Be-
nedykta, której istotę wyraża słynna zasada: 
Ora et labora (Módl się i pracuj). Benedyktyń-
ski ideał życia zakonnego „stanął u podstaw 
chrystianizacji nowych ludów kontynentu 
europejskiego, a równocześnie stanął u pod-
staw własnej historii tych ludów” (Jan Paweł 
II). Także historii naszej ojczyzny. Niewielu zna-
my z imienia duchownych z czasów Mieszka I
i Bolesława Chrobrego, którzy budowali zręby 
Kościoła polskiego lub zakładali przyczółki do 
akcji misyjnych skierowanych ku sąsiednim po-
gańskim ludom. Wśród tych, których imiona 
znamy, na czoło wybijają się członkowie bene-
dyktyńskich wspólnot monastycznych.
Ze wspólnoty benedyktyńskiej w Ratyzbonie 
wywodził się zapewne biskup Jordan, pierw-
szy znany z imienia następca apostołów na 
polskich ziemiach (pisałem o nim w poprzed-
nim odcinku naszego cyklu – NS nr 1 (502)
z 1-15 I 2015). Także biskup poznański Unger 
(992-1012), kolejny znany z imienia hierarcha, 
początkowo był mnichem w benedyktyńskim 
opactwie Memleben w Turyngii; biskup Thiet-
mar, niemiecki kronikarz, informuje, że w cza-
sach jego rządów istniał „klasztor poznański”, 
najpewniej benedyktyński. Również inni, nie-
znani z imienia mnisi benedyktyńscy, mieli – 
zdaniem historyków Kościoła – znaczący udział 
w procesie chrystianizacji ziem polskich. 
Święty Wojciech, biskup Pragi i patron Pol-
ski, wielka postać wczesnego średniowiecza, 
w kwietniu 990 roku, w rzymskim klasztorze 
św. Bonifacego na Awentynie, złożył zakonne 
śluby benedyktyńskie. Dwukrotnie przebywał 
w tym konwencie, realizując tam wymarzony 
ideał życia zakonnego. Śluby zakonne złożył 
tam również jego brat, Radzim-Gaudenty, 
przyszły pierwszy metropolita gnieźnień-
ski. Burzliwy bieg życia biskupa Wojciecha, 
przywiódł go na początku 997 roku na dwór 
księcia Bolesława Chrobrego. „Z pochodzenia 
jestem Słowianinem, nazywam się Adalbert, z 
powołania zakonnik, niegdyś wyświęcony na 
biskupa, teraz z obowiązku jestem waszym 
apostołem. Przyczyną naszej podroży jest wa-
sze zbawienie” (Żywot św. Wojciecha). W ten 
sposób przedstawił się mieszkańcom kraju
Prusów, do których udał się wczesną wiosną 
997 roku – 23 kwietnia został zabity. Jego 
męczeńska śmierć poruszyła europejskie elity, 
którym był dobrze znany. Już dwa lata później 
biskup Adalbert-Wojciech został kanonizowa-
ny przez papieża Sylwestra II. Do gnieźnień-
skiego grobu świętego biskupa, uważanego 
już wtedy za patrona jedności duchowej chrze-
ścijańskiej Europy, pielgrzymował w roku 1000 
jego przyjaciel, cesarz Otton III; spotykając się 
z polskim władcą, księciem Bolesławem. Do-

niosłym rezultatem tamtego spotkania stało 
się utworzenie pierwszej metropolii kościelnej
w Polsce – metropolii gnieźnieńskiej. Zakonni-
cy benedyktyńscy stanowili zapewne najbliż-
sze otoczenie powołanych wówczas czterech 
biskupów polskich: metropolity Radzima-Gau-
dentego, biskupa krakowskiego Poppona, 
wrocławskiego Jana, kołobrzeskiego Reinber-
na. Wskazuje na to pochodząca z późnego 
średniowiecza wiadomość, że benedyktyńscy 
mnisi z opactwa w Brzewanowie koło Pragi 
wspomagali arcybiskupa Radzima-Gaudente-
go w jego posłudze metropolitalnej.
Rozpowszechniający się szybko po Europie kult 
św. Wojciecha stanowił impuls do podjęcia w 
roku 1001 wyprawy do Polski dwu jego wło-
skich przyjaciół, Benedykta i Jana, mnichów-
pustelników. Byli uczniami św. Romualda
z Camaldoli, założyciela zakonu benedykty-
nów- pustelników, nazwanych później kame-
dułami. Dołączyli do nich Polacy, Izaak i Łukasz 
oraz Krystyn, kucharz. Zakonny erem powstał, 
jak się przypuszcza, w Międzyrzeczu, „na zie-
mi chrześcijańskiej, w pobliżu pogan”. Mnisi 
przygotowywali się do działalności misyjnej 
w kraju księcia Bolesława i wśród pogańskich 
plemion nadodrzańskich. Zginęli podczas 
napadu na klasztor w nocy z 10 na 11 lis-
topada 1003 roku. W 1610 roku zostali kano-
nizowani przez papieża Pawła V. W Żywocie 
Pięciu Braci znalazła się wzmianka, że siostry 
dwóch zamordowanych mnichów, Mateusza 
i Izaaka, „służyły Bogu w klasztorze w gronie 
dziewic”. Być może przy eremie międzyrzeckim 
funkcjonował niewielki klasztor żeński.
Zakonnikiem był także św. Brunon z Kwer-
furtu. Niezwykła postać, wyrastająca ponad 
horyzont swej epoki. Pochodził z możne-
go saskiego rodu, kształcił się w katedralnej 
szkole w Magdeburgu. Już na starcie swej ka-
płańskiej drogi uplasował się bardzo wysoko.
W 997 roku został kapelanem cesarza Ottona 
III. W tym samym roku w Rzymie, dokąd przy-
był w cesarskim orszaku, odmienił radykalnie 
drogę swego życia: wstąpił do benedyktyń-
skiego klasztoru na Awentynie. Przybrał imię 
Bonifacy. To tam uległ fascynacji postacią 
św. Wojciecha, który przed pięciu laty prze-
bywał w tym klasztorze. Wkrótce związał się
z wspomnianym już św. Romualdem, jakiś 
czas przebywał w jego pustelni w Pareum koło 
Rawenny. Postanowił dołączyć do mnichów 
Benedykta i Jana, którzy wyruszyli do kraju 
księcia Bolesława Chrobrego. Począł uczyć 
się języka słowiańskiego. Udał się do Rzymu, 
aby u papieża Sylwestra II wyjednać dla pol-
skiej misji stosowne przywileje. Otrzymał wte-
dy od papieża paliusz, co interpretowane jest 
jako nominacja na arcybiskupa misyjnego. 
Męczeńska śmierć Pięciu Braci Polskich po-
krzyżowała na jakiś czas jego plany. W 1004 

roku w Magdeburgu przyjął sakrę biskupią. 
Budzi podziw jego dynamizm apostolski. Wy-
prawiał się na Węgry, działał w Kijowie, nad 
Morzem Czarnym wśród stepowych plemion 
Pieczyngów (1007-1008); został tam pobity
i poniżony, przypuszcza się, że apostołował po-
śród pogańskich Wieletów. Przebywając dwu-
krotnie w Polsce (1006, 1008), organizował 
misję chrystianizacyjną do Szwecji, wiadomo, 
że wyświęcił jednego biskupa dla tego kraju,
a drugiego dla Pieczyngów. Św. Brunon jest 
autorem dwóch niezwykle cennych dla dziejów 
Kościoła w Polsce dzieł: Żywotu św. Wojciecha 
i Żywotu Pięciu Braci Polskich, także słynnego 
Listu do cesarza Henryka II (1008), w którym 
ganił go za sprzymierzanie się z pogańskimi 
Wieletami przeciw chrześcijańskiej Polsce.
W 1009 roku – miał wtedy 35 lat – idąc w ślady 
św. Wojciecha, zorganizował wyprawę misyjną 
do kraju Jaćwingów, gdzie „Bożym nasieniem 
starał się użyźnić tamtejsze jałowe pola”. Wraz 
z osiemnastoma towarzyszami zginął 9 marca 
1009 roku. Lokalna tradycja wskazuje, że mia-
ło to miejsce w dzisiejszym Giżycku, w rejonie 
jeziora Niegocin. Miejsce jego śmierci lokalizu-
je się też na terenie Suwalszczyzny. W Marty-
rologium Rzymskim imię św. Brunona figuruje 
od XVI wieku. Ogólnopolskie uroczystości ju-
bileuszowe w tysięczną rocznicę jego śmierci, 
jakie miały miejsce w 2009 roku, wydobyły
i ukazały naszym czasom postać tego benedyk-
tyńskiego mnicha, arcybiskupa misyjnego, mę-
czennika za wiarę, głównego patrona diecezji 
łomżyńskiej, patrona archidiecezji warmińskiej 
i diecezji ełckiej.
W czasach Bolesława Chrobrego żył św. An-
drzej Świerad, mnich-pustelnik. Tradycja wiąże 
go z miejscowością Tropie nad Dunajcem, na 
Sądecczyźnie. Tam miał swoją pustelnię. Habit 
zakonny przyjął w opactwie św. Hipolita na gó-
rze Zabor koło Nitry. Dzień eremity wypełniała 
modlitwa i praca przy wyrębie lasu. Jego mnisi 
żywot cechowała skrajna asceza, obca regule 
św. Benedykta, m.in. powstrzymywał się od 
snu, opasywał ciało łańcuchem. Świadczyło to, 
że wzorował się na pustelnikach bizantyjskich. 
Sławę zyskał też inny pustelnik, św. Benedykt-
Stosław. Obaj działali początkowo na Sądec-
czyźnie i Śląsku, potem po południowej stro-
nie Karpat, w okolicach Nitry. Kanonizowani 
w 1083 roku, przynależą do grona pierwszych 
patronów Królestwa Węgier. 
„Złoty wiek” Kościoła polskiego skończył się 
wraz ze śmiercią króla Mieszka II (1034). Spadł 
na niego nagły, tragiczny cios, określany w hi-
storiografii mianem reakcji pogańskiej. Znisz-
czeniu uległ niemal całkowicie dotychczasowe-
go dorobek Kościoła. Na domiar złego nastąpił 
jeszcze niszczycielski najazd czeskiego księcia 
Brzetysława na Wielkopolskę (1038). Wśród za-
garniętych przez najeźdźcę łupów znalazły się 
m.in. relikwie św. Wojciecha, Pięciu Braci Pol-
skich, otaczanego pośmiertną czcią abp. Radzi-
ma-Gaudentego. W zrujnowanych katedrach
w Gnieźnie i Poznaniu „dziki zwierz umieścił swe 
legowiska” (Gall Anonim). Dzieło odbudowy kra-
ju i Kościoła rozpoczął syn Mieszka II Kazimierz 
Odnowiciel. W dziele tym dużą rolę odegrali 
benedyktyni, którzy ok. 1044 roku przybyli z Lo-
taryngii do Krakowa. Ale to już inna historia.

 Jędrzej Łukawy

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego kieruje uwagę na wspólnoty, które swój cha-
ryzmat wspierają na fundamencie trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwie, 
posłuszeństwie. Podążając od wieków drogą naśladowania Chrystusa: czystego, po-
słusznego, ubogiego, stanowią wielkie dobro Kościoła, także Kościoła w Polsce. Posłu-
ga zakonników wychodzi na plan pierwszy w epoce Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 
określanej mianem „złotego wieku”. 
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Choć życie w celibacie często jawi się
w oczach ludzi jedynie jako świadomy wybór 
samotności, rezygnacji z posiadania potom-
stwa i bliskości umiłowanej osoby, to jednak 
nie można go rozpatrywać jedynie w sensie 
negatywnym. W książce Karola Wojtyły  Mi-
łość i odpowiedzialność (Lublin, 2001) odnaj-
dujemy słowa: „Dziewictwo to miłość oblu-
bieńcza zwrócona ku samemu Bogu”. Jego 
zdaniem dziewictwo zawiera w sobie prawdę 
o powołaniu każdego człowieka do niepowta-
rzalnej relacji ze swoim Stwórcą. Karol Wojty-
ła już jako Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście 
apostolskim Mulieris dignitatem o godności
i powołaniu kobiety z 1988 r. pisał: „Dziewic-
two nie ogranicza się do samego nie, nato-
miast zawiera głębokie tak w porządku oblu-
bieńczym: oddanie siebie z miłości w sposób 
zupełny i niepodzielny”. Według niego 
kobieta, która z natury pragnie kochać 
i być kochaną, w sposób szczególny 
potrafi wniknąć w sens tajemnicy cał-
kowitego powierzenia się Bogu, aby 
On był wszystkim. Przez ten wybór jej 
ciało staje się widocznym znakiem kon-
sekracji, świątynią Ducha Świętego za-
mieszkiwaną przez Najwyższego. Cała 
jej osoba wyraża miłość, która stawia 
Boga ponad wszelką inną miłość. 
Kobieta, decydując się w sposób wol-
ny na ślub czystości, potwierdza swoją 
godność osoby oraz wolność dziecka 
Bożego. Odpowiadając na powołanie, 
staje w pełni jako osoba wezwana do 
złożenia bezinteresownego daru z sie-
bie względem Boga. „Nie można pra-
widłowo pojąć (...) kobiecej konsekra-
cji w dziewictwie bez odwołania się do 
miłości oblubieńczej, w takiej bowiem 
miłości człowiek – osoba staje się da-
rem dla drugiego” – zauważył Ojciec 
Święty Jan Paweł II (Mulieris dignita-
tem). Kobieta poprzez ślub czystości 
powierza siebie w sposób wyłączny Bogu
w odpowiedzi na dar bezinteresownego ofia-
rowania się Chrystusa, który z miłości oddał 
dla niej wszystko, łącznie ze swoim życiem. 
To wzajemne obdarowanie się zmierza ku du-
chowemu zjednoczeniu. Wzór tego zjedno-
czenia odnajdujemy w Maryi. Jej słowa przy 
Zwiastowaniu: „Oto ja, służebnica Pańska” 
(Łk 1, 38) wyrażają pełne oddanie się Bogu 
dla dzieła miłości, są konsekracją siebie, jako 
dziewicy należącej do Pana oraz Matki złączo-
nej ze swym Synem w Jego dziele zbawienia. 
„Kto jak Maryja powierza się Chrystusowi, ten 
podobnie jak Ona będzie przynosił owoce dla 
wielu” (F. Courth, P. Neuner, Mariologia, ekle-
zjelogia, Kraków, 1999). 

Macierzyństwo duchowe

Dziewictwo jest ze swej natury płodne i sta-
nowi zaproszenie do przeżywania przez ko-

Macierzyństwo stanowi powołanie każdej kobiety zarówno tej, która jest zamęż-
na, jak i tej, która pozostała dziewicą dla Królestwa Bożego. Macierzyństwo spaja 
te dwie drogi, na których kobieta może realizować swoje podstawowe powołanie 
do miłości. 

Czy kobieta konsekrowana może być matką?Czy kobieta konsekrowana może być matką?

bietę jej predyspozycji do macierzyństwa na 
gruncie duchowym. We wspomnianej książ-
ce Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność 
odnajdujemy myśl: „rodzenie duchowe jest 
symptomem dojrzałości osoby i jakiejś peł-
ni, które chce się oddać innym”. Odzwier-
ciedla ono powołanie człowieka do bycia 
podobieństwem Boga – Stwórcy, który jest 
pierwowzorem wszelkiego ojcostwa i ma-
cierzyństwa. Macierzyństwo duchowe urze-
czywistnia się wszędzie tam, gdzie kobieta 
poświęcona Bogu odnajduje Go w drugim 
człowieku często opuszczonym, biednym, 
chorym, spragnionym miłości. „Być bowiem 
matką, mieć macierzyńskie uczucia znaczy 
stać po stronie tego, kto potrzebuje pomo-
cy, oddać się w miłości i służbie wszystkim 
słabym i maluczkim tej ziemi” – pisała nie-

miecka pisarka, Gertrud von le Fort (wg. B. 
Forte, Maryja, ikona tajemnicy, Warszawa 
1999). W Liście apostolskim Mulieris digni-
tatem czytamy: „Miłość oblubieńcza zawiera
w sobie szczególną gotowość przeniesienia 
jej na wszystkich, którzy znajdują się w krę-
gu jej działania. W małżeństwie gotowość 
ta, chociaż otwarta na wszystkich, polega
w szczególności na tej miłości, jaką rodzice 
obdarzają dzieci. W dziewictwie ta gotowość 
jest otwarta na wszystkich ludzi, których 
ogarnia miłość Chrystusa – Oblubieńca”. Ko-
bieta konsekrowana jest zatem zaproszona 
do obdarowania miłością, której sama do-
świadcza w relacji z Bogiem. Wolna od zobo-
wiązań rodzinnych może w pełni poświęcić 
swój czas dla potrzebujących. Wreszcie po-
przez modlitwę i zjednoczenie z Chrystusem 
wyprasza łaskę wiary dla innych, a zatem 
przyczynia się do ich duchowego odrodze-
nia. Włoski arcybiskup Bruno Forte określił 

to zjawisko „płodnym przyjęciem”. W jednej 
ze swoich książek poświęconych Matce Bo-
żej napisał, że każda kobieta, która tak jak 
Maryja pragnie kochać Boga „niepodzielnym 
sercem” i zgadza się być Nim nieustannie 
obdarowana w swym „dziewiczym łonie, 
zdolnym ugościć w sobie całą Tajemnicę”, 
uczestniczy w narodzinach nowego życia
w ludzkim sercu, i jest zaproszona do jego 
pielęgnacji, aby mogło wzrastać (por. B. Forte, 
Maryja, ikona tajemnicy, Warszawa 1999).

„Czysta” Matka

Wejście na drogę życia konsekrowanego za-
wiera w sobie wezwanie do naśladowania 
Maryi, która będą dziewicą, stała się Matką. 
Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził tę myśl 
w Adhortacji apostolskiej Vita consecrata
z 1996 r. pisząc, że kobiety konsekrowane 
naśladują Maryję w jej oddaniu się Bogu, 
by stać się „oblubienicą Chrystusa i matką 
wierzących”. Według abp Bruna Forte ist-

nienie Maryi polega na „czystym byciu
matką, w którym jest jakby wyrytym 
odbiciem zasady odwiecznego rodze-
nia, Ojca, Boga będącego miłością”. 
Ta płodna obecność Bożego życia
w Niej ukazuje Jej macierzyństwo, jako 
„trwały historyczny początek wszel-
kiego istnienia, ludzką zasadę świata, 
jasny odblask zasady boskiej”. Maryja 
przez swoje oddanie się Bogu nie tylko 
zrodziła Jego Syna, ale została również 
związana z drugim człowiekiem. Za-
wierzenie siebie Chrystusowi i Jego mi-
sji uczyniło Ją „Matką ludzi w porząd-
ku łaski” (Konstytucja dogmatyczna
o Kościele, Lumen gentium z 1964 r.). 
Jej macierzyństwo zostaje ukonstytu-
owane ostatecznie w momencie śmier-
ci Jej Syna, kiedy u stóp krzyża rodzi 
się Kościół. Wówczas Jezus ustanawia 
Maryję Matką dla św. Jana, jednego ze 
swoich uczniów i jednocześnie od tej 
pory Maryja staje się Matką dla całej 
ludzkości (por. J 19, 25-27). Św. Augu-
styn w dziele O świętym dziewictwie 

nazywa ją „matką członków Chrystusowych, 
ponieważ miłością swoją współdziała, aby 
wierni rodzili się w Kościele”. 
Maryja zatem najpełniej ukazuje, że dziewic-
two dla Królestwa Bożego i macierzyństwo 
nie są sobie przeciwstawne, ale wzajemnie 
tłumaczą się i dopełniają. Oddanie się Bogu 
w konsekracji zawsze zakłada płodność du-
chową.  Gdy kobieta staje się matką fizycznie, 
stanowi to przypomnienie o istocie powoła-
nia chrześcijańskiego, którym jest dar z sie-
bie dla drugiego. Stan dziewictwa to miejsce 
urzeczywistniania się macierzyństwa ducho-
wego, który w swym zakresie przerasta ma-
cierzyństwo fizyczne. Ukazuje ono prawdę, 
że macierzyństwo nigdy nie stanowi jedynie 
faktu biologicznego i nawet w małżeństwie 
przekracza go zmierzając ku jego wymiarowi 
duchowemu.

Karolina Anna Kwaśniewska

Anton van Dyck (1599-1641),Anton van Dyck (1599-1641),
„Dziewica z Dzieciątkiem”„Dziewica z Dzieciątkiem” Fo
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– Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszko-
wi za to, że ogłosił rok życia konsekrowane-
go, obecnie w całym świecie sporo się mówi 
na temat takich form życia – powiedział bp 
Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji 
KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podczas 
konferencji, która odbyła się w siedzibie Epi-
skopatu Polski 22 stycznia. 
Hasłem tegorocznego Dnia Życia Konse-
krowanego są słowa: „Jesteście z Kościoła 
i dla Kościoła”. – To jest uświadomienie tej 
prawdy, którą wszystkie osoby konsekrowa-
ne żyją. Bo przecież powołania rodzą się we 
wspólnocie Kościoła. Rozwijają się w Kościele 
i dzięki Kościołowi. Osoby, które wstępują do 
zakonów, żyją dla Kościoła czyli dla wspólno-
ty. Bo kiedy mówimy o Kościele, to mówimy 
o wspólnocie, czyli o nas wszystkich, i te po-
wołania są również w jakiś sposób naszym 
udziałem – powiedział bp Gurda.
W czas roku życia konsekrowanego wpisują 
się świadectwa powołań zakonnic i zakonni-
ków.
Podczas spotkania w siedzibie Episkopa-
tu Polski swoją historią podzieliła się m.in. 
nowicjuszka ze zgromadzenia sióstr Al-
bertynek Posługujących Ubogim. 28-letnia
s. Jadwiga Szczechowicz, która wycho-
wała się w rodzinie polskich emigrantów
w Stanach Zjednoczonych. Jak przyznała
w rozmowie z „Naszą Służbą” początki nauki
w szkole podstawowej były dla niej trudne, 
znacznie lepiej szło jej w liceum, które ukoń-
czyła z dziesiątą lokatą. Później zdecydowała 
się na służbę wojskową. – Chciałam chyba 
w jakiś sposób odwdzięczyć się swojej nowej 
ojczyźnie, dlatego wstąpiłam w szeregi armii 
do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjed-
noczonych (słynnych Marines – przyp. kes). 

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego ma charakter szczególny, przypada bo-
wiem w ogłoszonym przez papieża Franciszka roku poświęconym życiu konsekro-
wanemu.

Z Marines do zakonuZ Marines do zakonu

W wojsku służyłam pięć lat. Pracowałam
w placówkach dyplomatycznych w Rosji, Ja-
ponii. Luksemburgu oraz Botswanie, to wła-
śnie tam przyszła do mnie myśl o powołaniu 
do życia zakonnego – powiedziała.
Jako żołnierz piechoty morskiej s. Jadwiga 
dosłużyła się stopnia sierżanta, zdobyła też 
uprawnienia do kierowania samochodami 
ciężarowymi. Siostra 
Szczechowicz powie-
działa, że momentem 
przełomowym była 
dla niej rozmowa, 
podczas której usły-
szała o pewnej za-
konnicy, która swoje 
powołanie również 
odkryła podczas służ-
by wojskowej. – Po-
myślałam wtedy co 
byłoby gdybym to ja 
była na jej miejscu?
I ta myśl nie dawała 
mi już spokoju – po-
wiedziała. 
Jak przyznała, powo-
łanie poprzedziła po-
trzeba większej obec-
ności Boga w życiu. 
– Trudną dla mnie drogą było odnalezienie 
i powrót do wiary. Wszędzie gdzie służyłam, 
szukałam kościołów z Mszą św. po polsku
i możliwości spowiedzi w naszym języku. Po 
powrocie do Chicago jeszcze mocniej poczu-
łam potrzebę bliskości Boga i po rozmowie
z proboszczem postanowiłam wstąpić do
Albertynek – podkreśliła. Jak dodaje, gdy tyl-
ko pojawiła się możliwość przyjazdu do Pol-
ski skorzystała z niej i obecnie pełni posługę 
w krakowskim domu zakonnym.

Jak sama mówi, służba wojskowa pozwoliła 
jej na wypracowanie wielu cech charakteru, 
które przydają się w życiu zakonnym. – Czło-
wiek po zakończonym szkoleniu w Marines 
ma wielkie ego. Wiele potrafi się nauczyć 
i otwiera się przed nim szereg możliwo-
ści. Fizycznie nie jestem już tą samą osobą, 
która kończyła szkolenie, ale pewne cechy 
charakteru zostały. Cieszę się, że nauczyłam 
się współpracy z ludźmi. Doceniam wartość 
tych, z którymi pełnię posługę i tych, dla któ-
rym służę. Ważne jest też zaufanie, to do-

kładnie tak jak w wojsku, gdzie nie jest się 
samemu i gdzie trzeba pamiętać o działaniu 
drużynowym. To pomaga żyć i pracować we 
wspólnocie – powiedziała. 
Pytana o wybór zgromadzenia podkreśla, że 
w jej sercu ubodzy zawsze byli ważni. – Jako 
człowiek chciałam pomagać wszystkim, star-
szym, młodszym, chorym, ubogim. Kochać
i pomagać wszystkim to moje powołanie. 

Krzysztof Stępkowski
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Na całym świecie żyje obecnie ok. 950 tysięcy osób konsekro-
wanych, z czego ok. 35 tys. w Polsce. Prawie 19 tys. to siostry
z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich. Ok. 12 tys. osób konse-
krowanych to zakonnicy. Z kolei w 83 zakonach kontemplacyj-
nych jest 1320 mniszek.
Ponadto w Polsce żyje ok. tysiąc osób zgromadzonych w insty-
tutach świeckich. Ok. 430 osób prowadzi indywidualne formy 
życia konsekrowanego – są to wdowy, dziewice konsekrowane
i pustelnicy. Do stanu dziewic konsekrowanych należą 193 pa-
nie. W Polsce jest też 239 wdów i 1 wdowiec. Życie pustelnicze 
prowadzi, wg ostatnich danych, 5 osób.
Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 roku Jan Pa-
weł II. Osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby,
a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzuro-
wych.
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Od jak dawna Siostra pracuje w Ordy-
nariacie Polowym? 
– Z trzech sióstr – bo tyle nas pracuje w Or-
dynariacie Polowym – mój staż pracy jest 
najkrótszy, bo półtora roku. Moje współsio-
stry, tj. siostra przełożona Stanisława Mucha
i s. Lucyna Podbielska posługują w tym miej-
scu ok. 10 lat. 

Czy siostra Agnieszka ze Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego, Pallotynka, 
kobieta poniekąd „umundurowana” 
(habit) czuje się osobą spełnioną i wol-
ną na tle mundurów, które ją na co 
dzień otaczają?
– To już 34. lata mojego życia zakonnego; do 
Pallotynek wstąpiłam w 1981 r. Nie wyobra-
żam sobie więc, by trwać w powołaniu jako 
osoba nieszczęśliwa, a co za tym idzie nie-
spełniona. Zanim złożymy śluby wieczyste, 
6. razy składamy śluby czasowe – na rok. Jest 
to czas rozeznania i ze strony każdej z nas, 
i ze strony Zgromadzenia. Nie znaczy to, że 
po ślubach wieczystych wszystko jest bardzo 
proste i łatwe, ale droga i cel określone zo-
stają na trwałe. Wolność w podjęciu decyzji
i trwaniu w powołaniu jest bardzo istotna.

Co zatem skłoniło młodą dziewczynę 
Agnieszkę, przed którą tyle „pociągają-
cych” ofert szczęścia, składanych przez 
świat, by z tego wszystkiego zrezygno-
wała?
– Każda młoda dziewczyna - zresztą jak każ-
dy człowiek – pragnie być szczęśliwa – ja 
również miałam takie pragnienia, a konkret-
nie założenie szczęśliwej rodziny.
Wychowywałam się w pobliżu seminarium 
Pallotynów. Obserwowałam młodych klery-
ków, gdy grali w piłkę, jeździli na łyżwach, jak 
sprzątali kościół, ale także w czasie modlitwy, 
na nabożeństwach. Był to dla mnie przykład 
wielkiej ofiary i poświęcenia własnego życia.
Na jednej z Mszy św., odprawianych przez 
młodych kapłanów, usłyszałam świadectwo 
jednego z nich, które było dla mnie odkry-
ciem. Opowiadał on, że zaraz po Mszy św., 
na której otrzymał święcenia kapłańskie po-
szedł do swego pokoju, położył się na pod-
łodze i płakał ze szczęścia. Nigdy przedtem 
nie myślałam, że na drodze życia konsekro-

wanego można być szczęśliwym. Że życie ka-
płańskie, zakonne, to nie tylko trud i ofiara, 
ale i szczęście (jeszcze wtedy nie zdawałam 
sobie sprawy z tego, że rezygnacja z czegoś 
nie umniejsza szczęścia).

Myślę, że w potocznych, trywialnych 
wyobrażeniach o zakonnicach wciąż 
żywy jest stereotyp, że „idzie do zako-
nu, bo nie było kandydata na męża”. 
Czy przed wstąpieniem do zakonu ser-
ce Agnieszki nie zabiło żywiej do jakie-
goś chłopca? 
– Przed wstąpieniem do zakonu były oczy-
wiście sympatie, przyjaźnie. Był również 
moment konkretnego wyboru: zakon czy 
małżeństwo. Ponieważ Pan Jezus ze swoją 
„ofertą” był pierwszy, nie mogłam postą-
pić inaczej jak podjąć życie zakonne. Choć 
nigdy nie były to decyzje na tzw. próbę, to 
pierwsze pół roku pobytu w Zgromadzeniu 
pokazało, że była to decyzja słuszna. To było 
przedziwne uczucie, że mimo tęsknoty za 
rodziną i środowiskiem, które zostawiłam, 
chciałam nadal kontynuować życie zakonne, 
bo została wypełniona w sercu ta głęboko 
znajdująca się przestrzeń, której nikt wcze-
śniej nie mógł wypełnić.

Niedawno wszedł na ekrany film Krzysz-
tofa Zanussiego „Obce ciało”, w którym 
pojawia się podobny problem wyboru 
między miłością do mężczyzny a Miło-
ścią największą – do Chrystusa. Sądząc 
po recenzjach, zrozumienie i przyjęcie 
wyboru Boga przez młodą dziewczy-
nę, nawet wbrew ojcu, nadal napotyka 
na… „ideologiczny” opór. 
– Filmu nie widziałam, bo nie ma go w ki-
nach (bardzo niewiele seansów, film jest blo-
kowany – przyp. jes), ale to jest rzeczywiste 
doświadczenie wielu sióstr.
Mój tata też bardzo stanowczo sprzeciwiał 
się mojej decyzji. Mama, choć może spodzie-
wała się tego, ale trudno jej było to zaakcep-
tować. Dla niej ideałem kobiety jest dobra 
żona i dobra matka. Jestem pierwszą osobą 
zakonną w całej rodzinie. Ostatecznie jednak 
obydwoje pozostawili mi wolność wyboru.

I tu spotykamy się z kolejnym niepraw-
dziwym wyobrażeniem, na którym tak 
chętnie budowany jest świat pozorów 
i rzeczywistość medialna. Pan Bóg jest 
w swoich decyzjach suwerenny i nie 
związany z logiką człowieka. Wybiera 
sobie kogo chce, a nie kogo nominuje 
tzw. „opinia publiczna”: ten godny, ten 

niegodny, ten wielki, ten maluczki, ten 
święty, a ten… świętoszkowaty…
– To taka tajemnica… Muszę przyznać, że po-
czątkowo zupełnie nie miałam świadomości, 
że to jest powołanie. Ja po prostu szukałam 
szczęścia, Pana Boga. To złożony wątek. Pa-
miętam, jak pojechałam pierwszy raz do po-
stulatu (okres wstępny w zakonie) i w rozmo-
wie z siostrą przełożoną usłyszałam: – Ty masz 
powołanie. Zaprzeczyłam mówiąc: nie, ja nie 
mam powołania, ja po prostu przyszłam służyć 
Panu Bogu. Tak zwyczajnie. Później zrozumia-
łam, że źródłem moich pragnień i poszukiwań 
jest sam Pan Bóg i to jest właśnie powołanie. 
Po latach życia zakonnego, gdy doświadczy-
łam różnych sytuacji – mam na myśli te trud-
ne – zrozumiałam, że dojrzewanie powołania 
w życiu zakonnym, dokonuje się podobnie 
jak dojrzewanie miłości w narzeczeństwie czy
w małżeństwie. Nieważne są trudności, star-
cia – ważne są pojednania i powroty, bo to 
one pokazują nam i tej drugiej stronie, że ko-
chamy, że nie wyobrażamy sobie inaczej…. 
Za powołanie trzeba Bogu dziękować, ale 
trzeba też o nie dbać.

Co robią Siostry Pallotynki w Polsce
i w świecie?
– Jesteśmy Zgromadzeniem apostolskim. 
Priorytetem naszego Założyciela św. Wincen-
tego Pallottiego było dotrzeć z Ewangelią do 
każdego. Powtarzał, „każdy może być apo-
stołem”, ale żeby ta ewangelizacja była sku-
teczna, potrzeba wspólnych wysiłków: laika-
tu i Kościoła. Jako siostry pallotynki na wielu 
płaszczyznach pracujemy z ludźmi świeckimi 
(używam tego określenia, choć osobiście nie 
lubię nazwy świeccy. Przecież wszyscy nale-
żymy do Pana – jak mówi Izajasz). Prowadzi-
my przedszkole, Dom Dziecka, dwa domy 
dla dziewcząt niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Siostry katechizują w szkołach, pro-
wadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą przy 
parafiach. Są wśród nas pielęgniarki służące 
chorym w hospicjum, misjonarki pracujące
w Afryce. Są siostry, które swoje powołanie 
realizują na Ukrainie, Białorusi i dalekiej Sybe-
rii. W naszej pracy spotykamy się z rodzicami 
dzieci, nauczycielami, lekarzami, pielęgniar-
kami. Spotykamy się z młodzieżą i dziećmi, 
i jak tu w Ordynariacie Polowym, z pracow-
nikami Wojska Polskiego. Praca różnorodna, 
ale jeden cel, być przy człowieku…
Pragnę jeszcze dodać, że w dwóch domach 
zakonnych w Polsce trwa całodzienna adora-
cja Najświętszego Sakramentu, gdzie siostry 
powierzają Panu Bogu wszystkie sprawy Oj-
czyzny, Kościoła i świata…

W poszukiwaniu szczęścia
Z siostrą Agnieszką Krupą, jedną z trzech Sióstr Pallotynek, pracujących  na 
probostwie Katedry Polowej i w domu biskupa polowego o wyborze, któ-
rego świat nie rozumie… O wolności, kobiecości, rodzinie rozmawia Elżbie-
ta Szmigielska-Jezierska
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Siostry Pallotynki w Ordynariacie Polowym – czyli o kobietach szczęśliwych, wolnych i posłusznychSiostry Pallotynki w Ordynariacie Polowym – czyli o kobietach szczęśliwych, wolnych i posłusznych
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Osobiście bardzo podoba mi się określenie 
naszego zadania, jakiego użył ostatnio pa-
pież Franciszek w liście do osób konsekrowa-
nych. Mówił: bądźcie „mistrzami komunii”.

W dniu, kiedy rozmawiamy, w jednym 
z czytań były słowa: „nauczył się po-
słuszeństwa przez to, co wycierpiał”. 
Jeden ze ślubów zakonnych to właśnie 
posłuszeństwo. Św. Maksymilian Maria 
Kolbe pisał: „nasi przełożeni mogą się 
mylić, my nigdy się nie mylimy, gdy je-
steśmy im posłuszni” oprócz wyjątku, 
dodał, gdy przełożony rozkazałby coś, 
co jawnie byłoby grzechem. Dziś panuje 
zamęt pojęciowy: źle rozumianą wol-
ność przeciwstawia się posłuszeństwu?
– Przez dwa lata, przed wstąpieniem do 
sióstr pallotynek pracowałam. Też musiałam 
być posłuszna przełożonemu. Posłuszeństwo 
to też pojęcie ogólnospołeczne, kwestia za-
chowania ładu, pokoju. Dojrzałość człowie-
ka zakłada szerokie spojrzenie; wyjście poza 
siebie, poza swój egoizm i egocentryzm.
Choć w posłuszeństwie zakonnym jest miej-
sce na dialog – i bardzo to sobie cenimy – to 
dla mnie ważna jest wiara i zaufanie przeło-
żonym. Wiara to wewnętrzne przekonanie, 
że Opatrzność Boża czuwa nawet wtedy gdy 
człowiek się pomyli. Często okazuje się, że 
zadania, do których posyłają nas przełoże-
ni, a których się obawiamy, przynoszą wiele 
dobrego nam samym. Mamy bogatsze do-
świadczenie, lepiej rozumiemy innych, głę-
biej poznajemy siebie. 

Na co szczególnie zwróciła Siostra 
uwagę czytając List Ojca św. Franciszka 
z okazji Roku Życia Konsekrowanego?

– Ojciec Święty zachęca nas do spojrzenia 
w przeszłość z wdzięcznością i odkrycia na 
nowo drogi wszystkich, którzy tworzyli do-
bro duchowe wspólnot zakonnych. 
Dla nas, pallotynek, to przede wszystkim 
wdzięczność za dar naszego Założyciela, św. 
Wincentego Pallottiego, ale i za wielu wielkich 
świętych, którzy przez swoje życie, czy pozosta-
wioną spuściznę wywarli wpływ na nasze życie. 
To również pamięć o starszych lub nieżyjących 
już siostrach, które nazywamy pionierkami 
Zgromadzenia. Jest to okazja i jakby przyna-
glenie do osobistej refleksji nad stanem swo-
jego powołania i odnowienia tej pierwotnej 
gorliwości, o której mówi księga Apokalipsy.
Drugi cel tego roku, wskazany przez papie-

ża Franciszka, to przeżywanie teraźniejszości
z pasją. 
Mamy wciąż na nowo, niestrudzenie budo-
wać wspólne życie i stawać się „mistrzami 
komunii”. 
To wielkie zadanie, do którego musimy wiąż 
dorastać. Ale najważniejsze, abyśmy chciały
i podejmowały wysiłki.
Trzecie wskazanie listu to przeżywanie przy-
szłości z nadzieją, mimo trudności przeżywa-
nych przez zakony. 
Sekularyzacja i laicyzacja dotyka wszystkich. 
Dotyka rodziny, z których wywodzić się będą 
przyszłe powołania, dlatego troska o rodziny 
i modlitwa za nie powinna być naszą wielką 
powinnością.
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Ks. Maciej Kalinowski (wikariusz Katedry Polowej)Ks. Maciej Kalinowski (wikariusz Katedry Polowej)
o posłudze i świadectwie ”budowania komunii”
przez Siostry Pallotynki:przez Siostry Pallotynki:
– W swojej pracy 
duszpasterskiej 
przez ponad 5. 
lat współpraco-
wałem w Kate-
drze Polowej WP 

z Siostrami Pallotynkami ze Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego.
Jeszcze dzisiaj z wielką życzliwością wspomi-
nam chwilę, gdy na początku mojej posługi 
duszpasterskiej otrzymałem dużą życzliwość 
i pomoc od siostry Danuty, która w tamtym 
czasie pracowała w zakrystii. Wtedy jesz-
cze lekko nieśmiały, zawsze otrzymywałem 
zapewnienie o modlitwie w mojej intencji.
Z wielką serdecznością wspominam sio-
strę Ludwikę, pełną ofiarności, która po 
roku pracy w katedrze wyjechała z misją na 

Ukrainę. Natomiast wielokrotnie już, jako 
opiekun dzieci pierwszokomunijnych, od 
siostry Barbary otrzymywałem bardzo cenne 
pedagogiczne wskazówki i uwagi pomocne
w pracy z dziećmi. Z tą samą wdzięcznością 
wspominam już nieżyjącą śp. siostrę Judytę, 
która pokazała, jak trzeba cieszyć się z ży-
cia każdego dnia i nigdy się nie poddawać. 
Natomiast siostra Franciszka zawsze miała 
gotową receptę na postawiony przeze mnie 
problem i za to też jestem wdzięczny.
Dziś z wielkim szacunkiem patrzę na posłu-
gę obecnie pracujących w Katedrze Polowej 
sióstr – Stanisławy, Lucyny i Agnieszki. Ich 
ofiarność, ewangeliczna pokora, w pełni 
zasługują na powszechne uznanie wszyst-
kich i myślę, że z takim się spotykają ze 
strony kapłanów oraz wiernych uczęszcza-

jących na nabożeństwa w naszej świątyni.
Papież Franciszek powiedział kiedyś: Tam 
gdzie są zakonnicy/zakonnice, tam też jest 
i radość. Myślę, że ta radość jest przede 
wszystkim darem łaski, powołania, ale tak-
że osobowości każdej z sióstr. Będąc świad-
kiem ich posługi, żywej wiary, przypominam 
sobie słowa św. Pawła: Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje po-
sługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszyst-
kiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla [wspólnego] dobra.
Za to chciałem podziękować, za autentyczne 
braterstwo przeżywane w naszej wspólnocie 
i nie tylko, za całkowite oddanie w służbie 
Kościoła, rodzin wojskowych, młodzieży, 
osób starszych.
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Siostry pallotynki posługujące w Ordynariacie Polowym, od lewej:Siostry pallotynki posługujące w Ordynariacie Polowym, od lewej:
s. Stanisława Mucha, s. Lucyna Podbielska, s. Agnieszka Krupas. Stanisława Mucha, s. Lucyna Podbielska, s. Agnieszka Krupa
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Święty Walenty (175-269 r.)Święty Walenty (175-269 r.)

Święty Walenty (175-269 r.) był biskupem Terni w Umbrii. Urodził się około roku 
175 w jednej z miejscowości na terenie Lacjum. Większą część życia pełnił posługę 
pod panowaniem Klaudiusza II Gota (213-270 r.), cesarza niechętnego chrześcijań-
stwu. Cesarz był także przeciwny zawieraniu małżeństw przez młodych mężczyzn 
i wprowadził zakaz ich zawierania przed ukończeniem 37 lat. Uważał, że nieżonaci 
mężczyźni są lepszymi żołnierzami. Według przekazów biskup Walenty po kryjomu 
udzielał ślubów, a także asystował męczennikom za wiarę w czasie ich egzekucji. 
Wkrótce  został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził 
rutynowy proces, polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. Choć tor-
turowany, nie ugiął się i został skazany na karę śmierci. Ścięcie biskupa Walentego 
odbyło się 14 lutego 269 roku.

Ewa i ja byliśmy ze sobą już ponad dwa lata. 
Nasze wczesne PESELE i szybko mijający czas 
sprawiały, że decyzja o ewentualnym małżeń-
stwie zaczęła ciążyć nad naszym związkiem. 
Ewa, choć wiem, że kosztowało ją to wiele 
wysiłku, bardzo się pilnowała, żeby nie wy-
wierać na mnie presji. Tymczasem tkwiłem
w próżni decyzyjnej, która uniemożliwiała mi 
podjęcie ostatecznej decyzji i oświadczenia 
się ukochanej kobiecie. Czułem w głębi serca, 
że jest to ta jedyna, jednak nie potrafiłem zro-
bić ostatniego kroku. Wiem, że wydaje się to 
niemęskie, ale tak było. Nigdy nie uważałem 
się za doskonałego. Jakiś wpływ na tę sytu-
ację miała nasza sytuacja ekonomiczna, nie 
zarabiam zbyt wiele. Ewa także nie zarabiała 
kokosów, ale czy niepewną finansową przy-
szłością naszego małżeństwa można tłuma-
czyć niemożność podjęcia decyzji? Ewa dość 
cierpliwie znosiła moje wahanie. 
Jedynie od czasu do czasu subtel-
nie sygnalizowała, że czeka. 
Wszystko odmienił święty Wa-
lenty. We wrześniu wyjechałem 
na kilka dni do Rzymu. Pobyt ten 
był wyjątkowo udany. Miałem do 
załatwienia kilka spraw służbo-
wych, ale nie zajęło mi to wiele 
czasu. Nie była to moja pierwsza 
wizyta w stolicy Włoch, dlatego 
poruszałem się po niej dość swo-
bodnie. Kilka punktów obowiąz-

Miejsce jego pochówku przy via Flaminia
w Rzymie szybko stało się celem pielgrzymek, 
zwłaszcza ludzi proszących o uzdrowienie
z padaczki. Nad grobem męczennika papież 
Juliusz I (zm. 352 r.) wystawił bazylikę pod 
wezwaniem św. Walentego, w trzy wieki póź-
niej odnowił ją papież Teodor I (zm. 649 r.).
Kult świętego rozwijał się. Proszono go o orę-
downictwo podczas ciężkich chorób psy-
chicznych, epilepsji oraz chorób jamy ust-
nej. Kult dotarł w XV wieku także do Polski.
W kościołach budowano ołtarze ku jego czci. 
W kilku miejscach w naszym kraju, m.in.
w Rudach Raciborskich, Chełmnie i Lublinie 
znajdują się jego relikwie. Święty Walenty 
jest patronem diecezji przemyskiej.
Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako 
patrona zakochanych. W związku z tym 
dzień jego męczeństwa, 14 lutego, stał się 
okazją do obdarowywania się drobnymi 
upominkami i wysyłania bilecików z miło-
snymi wyznaniami.

On działa!

W czasach kiedy święty Walenty wydaje się 
być sprowadzony do roli akuszera krótkich 
związków, strzelistych romansów i przelot-
nych znajomości z finałem w postaci wspól-
nie spędzanych nocy, chciałbym podzielić się
z czytelnikami „Naszej Służby” innym doświad-
czeniem obecności i działania tego świętego. 

kowych, wizyta przy grobie Jana Pawła II czy 
spacer po urokliwie zniszczonym Zatybrzu, 
musiało wejść do planu tej wyprawy. Udało 
się też dostać zaproszenia na audiencję ge-
neralną z papieżem Franciszkiem.
Spokój duszy mącił jednak pewien szczegół. 
Między mną a Ewą narastało pewne napię-
cie. Udawałem przed samym sobą, że nie 
wiem o co chodzi, w rzeczywistości dobrze 
wiedziałem, w czym tkwił problem. Po raz 
kolejny odwlekałem trudną dla mnie decy-
zję, choć wiedziałem, że mogę Ewę w ten 
sposób ranić. Pomyślałem, że może nasze 
krótkie, tygodniowe rozstanie, pozwoli na 
zebranie sił, dzięki czemu uniknę trudnej dla 
mnie rozmowy o przyszłości.
Jednak w Rzymie obowiązuje chyba inna 
fizyka uczuć. Właściwie gdy tylko samolot 
wylądował na lotnisku Fiumicino, w oczy 
poczęły mi się rzucać wyłącznie pary o lekko 
zamglonych miłosnym woalem oczach, obej-
mujące się i całujące. 
Pomyślałem sobie, nic w tym dziwnego, 
przecież Włosi jak wiadomo są namiętni. Sęk 
w tym, że ich widok począł stawać się dla 
mnie wyrzutem sumienia. W sobotnie po-
południe szedłem szeroką via Imperiali od 
Koloseum w kierunku Ołtarza Ojczyzny, mo-
numentalnego pomnika wzniesionego przez 
Mussoliniego, najlepszego punktu orienta-
cyjnego dla odwiedzających Rzym turystów. 

Mniej więcej w połowie drogi znajduje się 
bazylika świętych Kosmy i Damiana, z której 
w momencie kiedy mijałem wejście do świą-
tyni, jak na zawołanie, wysypała się młoda 
para, otoczona wianuszkiem rodziny, świad-
ków, przyjaciół i znajomych, winszujących 
młodym zawarcia małżeństwa. Patrzyłem na 
to z lekkim uśmiechem, ale po chwili przypo-
mniałem sobie o dręczących mnie rozterkach 
i ruszyłem dalej. 
Kto był w Rzymie, wie, że nie ma w nim uli-
cy, przy której nie stałby kościół lub kaplica. 
A jak wiadomo sobotnie popołudnia to czas 
młodych, przed chwilą poślubionych par, 
które uparły się wychodzić z kościołów aku-
rat w tym momencie, gdy je mijałem. Czułem 

Święty, który naprawdę pomaga!Święty, który naprawdę pomaga!

Medalion „Usta prawdy”Medalion „Usta prawdy”
w krużganku bazyliki Santa Maria in Cosmedinw krużganku bazyliki Santa Maria in Cosmedin
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 14 kwietnia 
1903 r. w Zagorzycach 
koło Miechowa, jako syn 
Stefana i Katarzyny z d. 
Jeleńkowska.
Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości podjął studia 
w Seminarium Duchow-
nym w Kielcach. 19 czerw-

ca 1927 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii Św. Małgorzaty w Pierzchnicy w po-
wiecie kieleckim. W latach 1931-1933 studio-
wał socjologię na Uniwersytecie Poznańskim. 
W 1933 r. został proboszczem parafii Św. 
Katarzyny w Sąspowie w powiecie olkuskim.
1 lutego 1938 r. został mianowany na stopień 
kapelana rezerwy. 11 maja 1938 r. otrzymał 
powołanie do służby czynnej w Wojsku Pol-
skim. Był kapelanem 5 Okręgowego Szpitala 
w Krakowie. 27 lipca 1939 r. objął obowiązki 
administratora parafii wojskowej Św. Mikołaja 
w Ostrowie Wielkopolskim. 23 sierpnia 1939 r. 
został proboszczem 55 Dywizji Piechoty Rezer-
wowej zmobilizowanej z batalionów Śląskiej 
Brygady Obrony Narodowej. W kampanii pol-
skiej 1939 roku w szeregach 55 Dywizji, nale-
żącej do Grupy Operacyjnej „Śląsk”, walczącej 
w składzie Armii „Kraków”, przeszedł jej cały 
szlak bojowy, od obrony Śląska po walki na 

Lubelszczyźnie. Uczestniczył m.in. w obronie 
umocnionego odcinka „Mikołów”, w krwa-
wych walkach pod Osiekiem, gdzie dywizja 
przez cały dzień, 11 września 1939 r., broniła 
przyczółka nad Wisłą, z którego przeprawiły 
się na drugą stronę rzeki jednostki Armii „Kra-
ków”. Po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, 
20 września 1939 r. dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Początkowo przebywał w przejścio-
wym obozie jenieckim w Rudniku nad Sanem, 
a następnie w szpitalu dla jeńców w Krakowie. 
Przeszedł operację, po której jako inwalida 
został zwolniony z niewoli 30 marca 1940 r.
Wrócił do pracy duszpasterskiej w diecezji kie-
leckiej, obejmując probostwo parafii Św. Mar-
cina w Zadrożu w powiecie olkuskim.
W październiku 1940 r. podjął działalność kon-
spiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. Używał 
pseudonimu „Wilk”. Początkowo był kapela-
nem Obwodu ZWZ Olkusz, a następnie kape-
lanem Inspektoratu ZWZ-AK Miechów, krypto-
nim „Maria”. W Inspektoracie „Maria” posługę 
duszpasterską pełniło ponad 30 kapelanów.
W lipcu 1944 r., w momencie rozpoczęcia ak-
cji „Burza”, ksiądz Jabłoński został probosz-
czem 106 Dywizji Piechoty AK, która walczyła 
z Niemcami na terenie Małopolski. Dywizja 
liczyła kilka tysięcy żołnierzy. W jej skład we-
szły zmobilizowane w Okręgu Kraków AK,
112 pułk piechoty AK Ziemi Miechowskiej,
116 pułk piechoty AK Ziemi Olkuskiej i 120 pułk

Ks. podpułkownik Wacław Jabłoński (1903–1980) – kapłan diecezji kieleckiej i archidiecezji 
wrocławskiej, proboszcz 55 Dywizji Piechoty i 106 Dywizji Piechoty AK

piechoty AK Ziemi Pińczowskiej. Dywizja przy 
pomocy innych oddziałów wyzwoliła znaczy 
obszar, który nazwano Kazimiersko-Proszo-
wicką Rzeczpospolitą Partyzancką. W związ-
ku z koncentracją znacznych sił niemieckich,
10 sierpnia 1939 r. Dywizja została zdemobili-
zowana, a jej żołnierze wrócili do konspiracji.
Od 1946 r. ksiądz Jabłoński pracował w archi-
diecezji wrocławskiej jako wikariusz w parafii 
Św. Jana Chrzciciela i Św. Rocha w Brochowie 
w dekanacie wrocławskim. W 1947 r. został 
administratorem tej parafii. W 1948 r. miano-
wano go proboszczem parafii Św. Stanisława 
w Świdnicy. Od 1949 r. ksiądz Jabłoński praco-
wał w Kurii Arcybiskupiej. Był notariuszem Ar-
cybiskupiego Sądu Duchownego, a następnie 
kanclerzem Kurii Arcybiskupiej i wikariuszem 
generalnym. Pełnił te funkcje w trudnych cza-
sach prześladowań Kościoła wrocławskiego.  
29 maja 1952 r. został mianowany przez księ-
dza prymasa Stefana Wyszyńskiego kanoni-
kiem Kapituły Katedralnej Wrocławskiej.
W 1957 r. ksiądz Jabłoński otrzymał nomina-
cję na proboszcza parafii Św. Anny w Ząbko-
wicach Śląskich. W 1964 r. otrzymał awans na 
stopień podpułkownika. W 1969 r. przeszedł 
na emeryturę. Przebywał jako rezydent w pa-
rafii Św. Elżbiety we Wrocławiu.
Zmarł 6 maja 1980 r. we Wrocławiu. Spoczywa 
na cmentarzu w Olkuszu.

Bogusław Szwedo 

się jak aktor, który właśnie odgrywa finałową 
scenę w jednej z komedii romantycznych. 
Następnego dnia poszedłem do polskiego 
kościoła pw. św. Stanisława. Usłyszałem, że 
jedną z intencji mszalnych jest dziękczynne Te 
Deum wyśpiewywane w dwudziestą rocznicę 
zawarcia małżeństwa przez dwoje mieszka-
jących tu od lat rodaków. Zdążyłem jeszcze 
na Anioł Pański z papieżem, na który przyby-
ło kilka młodych par. Łącząc fakty tego dnia
i poprzedniego wpadałem w podszyte lekką 
frustracją rozbawienie. Czy ktoś próbuje mi 
coś podpowiedzieć? – pytałem sam siebie.
Spacerując po niedzielnym Rzymie, zaglądając 
do jego starych świątyń, przed ich frontonami 
wciąż natrafiałem na ślady wczorajszych, ślub-
nych radości. A to resztki konfetti podnoszone 
przez podmuchy wiatru, a to łabądek urwany 
z samochodu uwożącego młodą parę. 
Kolejne dni okazały się dalszym marriażowym 
koszmarem, który z coraz większą ochotą 
pragnąłem zwalczyć. Wizyta w Bazylice św. 
Piotra u grobu Jana Pawła II miała okazać 
się antidotum na to nieszczęście… Byłem
w błędzie, bo także i tu spotkałem dwoje 
Polaków, którzy właśnie odbywali pielgrzym-
kę dziękczynną w rok po swoim ślubie. Po 
krótkiej modlitwie postanowiłem zastoso-
wać inną taktykę. Od tej pory nic mnie nie 
rusza – pomyślałem. Zacząłem udawać, że 

nie docierają do mnie żadne matrymonialne 
sygnały, niezależnie od tego kto je do mnie 
wysyła, czy też jest to dzieło mego rozhuśta-
nego umysłu.
Do dnia audiencji generalnej panował we 
mnie względny spokój. Trwał do momentu, 
kiedy – co jest zwyczajem każdej audiencji,
o czym dowiedziałem się później – obec-
ne na placu młode pary zgromadziły się na 
schodach Bazyliki św. Piotra, aby zrobić sobie 
wspólne zdjęcie z papieżem. Papież z uśmie-
chem pozował do fotografii, gratulował i bło-
gosławił nowożeńców na nową drogę wspól-
nego pielgrzymowania. 
Wracałem do hotelu nieco zamroczony. Bo 
to jednak kolejny cios z cyklu „A może byś 
się wreszcie oświadczył?” I to cios z kate-
gorii dość ciężkich. Trasę postanowiłem za-
planować tak, by nieco wyciszyć targające 
mną emocje. Postanowiłem obejrzeć jeden
z nieformalnych symbolów Rzymu, słynny 
medalion „Usta prawdy” (tak naprawdę sym-
bolem Wiecznego Miasta powinny być raczej 
wszechobecne skutery Vespa – red. kes).
Okazało się, że aby zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w tym miejscu, trzeba stać w kilkuna-
stominutowej kolejce, co w upalny dzień nie 
jest zbyt przyjemne. 
Medalion umieszczono w krużganku bazyliki 
Santa Maria in Cosmedin, do którego mało 

kto już zagląda, bo wszyscy skupiają się na 
tym, by wsunąć dłoń w paszczę brodatego 
bóstwa. Zwiedziłem znajdującą się w pod-
ziemiach kryptę z VI wieku. Pomyślałem, że 
może jest to dobry moment na chwilę modli-
twy i być może ostatnią próbę na uporanie 
się z kłopotliwą myślą o małżeństwie. 
Uklęknąłem przed ołtarzem, przeżegnałem 
się i podniosłem oczy. Zwróciłem uwagę na 
znajdujący się przede mną relikwiarz, skryty 
nieco w półmroku. Wrzuciłem monetę do 
znajdującej się obok skarbony, uruchamia-
jącej oświetlenie ołtarza. Wytężyłem wzrok
i osłupiałem. Z odległości kilkudziesięciu cen-
tymetrów patrzyła na mnie czaszka. Wczyta-
łem się w umieszczony na relikwiarzu napis: 
s. Valentini. Wyjąłem przewodnik i nie mia-
łem już wątpliwości. Święty Walenty, patron 
zakochanych, mówcie co chcecie, nie mógł 
znaleźć się na trasie mej niedzielnej wędrów-
ki przypadkiem. 
Wieczorem Ewa z płaczem do słuchawki rzu-
ciła, że po moim powrocie musimy poważ-
nie ze sobą porozmawiać. Następnego dnia 
wróciłem do Krakowa. Spotkaliśmy się w jed-
nej z kawiarni. Może diament w zaręczyno-
wym pierścionku nie był zbyt wielki, ale jak 
na razie sprawdza się. Święty Walenty, na-
prawdę pomaga!

Rafał Podolski
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Moja nauczycielka od fizyki w Szkole Podstawo-
wej im. Stefanii Sempołowskiej, pani Wacława  
Śliwowska, która w Powstaniu Warszawskim 
walczyła w „Twierdzy Zmartwychwstanek” na 
Żoliborzu, weszła któregoś dnia do klasy i oznaj-
miła czternastolatkom: – Zapamiętajcie to na-
zwisko – Krzysztof Zanussi. To mój uczeń, skoń-
czył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i …
będzie kiedyś znanym reżyserem filmowym…
Zgodnie z rekomendacją mojej Pani od fizyki 
obejrzałam więc prawie wszystkie filmy Zanus-
siego z tamtego okresu. A ostatnio zupełnie 
przypadkiem(?), jego film (pokazywany w tzw. 
martwym czasie oglądalności w dzień powsze-
dni przed południem na mało znanym kanale), 
który powstał już po 1989 r. „Życie za życie” – 
o św. Maksymilianie Marii Kolbem.
Gdy więc po docierających coraz głośniej – 
ostatnio nawet przed emisją – krytycznych 
głosach medialnych, które obwieszczały: 
„zmierzch mistrza” od wielkich pytań egzy-
stencjalnych i duchowych, postanowiłam sama 
wyrobić sobie pogląd o jego najnowszym fil-
mie – „Obce ciało”.
I tu niespodzianka… W niecały miesiąc po 
grudniowej premierze, przejrzałam repertuary 
warszawskich kin, by stwierdzić, że nie mam 
takiej szansy. Z niewielką pomocą przyjaciół 
odnalazłam jednak jeden seans… 
Krzysztof Zanussi, doświadczony scenarzysta 
i reżyser, osoba zakorzeniona w kulturze wy-
sokiej, o ogromnej erudycji i powściągliwo-
ści, mówi wprost w wywiadach, że należy już 
mówić o „terrorze poprawności politycznej”,
i to nie tylko na naszym rodzimym podwórku. 
Gdyby bohaterem filmu był fundamentalista 
katolik, który prześladuje feministki w korpo-
racji, a nie odwrotnie, film spotkałby się z zu-
pełnie innym przyjęciem. Zarówno krytyki, jak 
i jury międzynarodowych festiwali, nie mówiąc 
już o dystrybutorach, czy decydentach od przy-
znawania dotacji finansowych. Przypomnijmy 
choćby trudności z powstawaniem i dostępno-
ścią filmów poruszających tematy męczeństwa 
katolików w Meksyku – „Cristiada” czy „Popie-
łuszko. Wolność jest w nas”. Spektakularnym 
przykładem takiej blokady dystrybucyjnej był 
przed kilku laty film Mela Gibsona „Pasja”. 
Pod szlachetnym szyldem mecenatu państwa 
– troski o kulturę, jakże często dziś mamy do 
czynienia z działaniami urzędniczymi, nisz-
czącymi ład i kanon wartości rudymentarnych
i trwałych – wartości chrześcijańskich. To na 
tym kanonie przez wieki wzrastała – a wraz
z nią człowiek – kultura wysoka.
Pokolenie ludzi, zakorzenionych w kulturze 
wysokiej – takich jak artysta filmowiec Krzysz-
tof Zanussi, wiedziało, że są trzy wielkie dzie-
ła – fundamenty i inspiracje sztuki przez duże
S. To Biblia – Słowo Objawione przez Boga oraz 

„Iliada” i „Odyseja” Homera. Tam zawarte były 
najważniejsze pytania, sytuacje i drogi poszuki-
wania przez człowieka sensu życia czyli szczę-
ścia trwałego. Te dzieła przez wieki inspirowały 
największych twórców – zarówno Giotta, Rem-
brandta, Szekspira, Norwida jak i… Tolkiena, 
angielskiego katolika, którego dzieło o Hobbi-
tach… „żywi” się wręcz Ewangelią.
Młodzi krytycy przypuścili dziś na filmowca – 
który konsekwentnie od 40 lat zadaje człowie-
kowi myślącemu wielkie pytania o wybór drogi, 
precyzyjnie diagnozuje zagrożenia cywilizacyj-
ne – atak, który… zdradza niebezpieczny stan,
w jakim znalazło się najmłodsze pokolenie lu-
dzi decydujących o kształcie kultury. To stan 
wskazujący na proces postępującego wykorze-
nienia z kultury wysokiej i poddanie się umy-
słów zniewoleniu ideologią poprawności poli-
tycznej. Czytam i nie mogę uwierzyć, po tym 
co obejrzałam - nie bez przeszkód – na wła-
sne oczy: Zanussi nakręcił „komiks”, „nachal-
ną dydaktykę”, „to publicystyka, a nie kino”.
A w sumie to pseudoproblemy, nie mające 
związku z rzeczywistością, w której żyjemy – 
taki jest dominujący ton krytyki „Obcego ciała” 
(i z lewej i z prawej strony).
Tym „Obcym ciałem” jest młody katolik, Włoch, 
Angelo z grupy modlitewnej Focolari, który za 
miłością swego życia, Polką, przyjeżdża do Pol-
ski i zatrudnia się w korporacji energetycznej 
(powiązanej interesami z Rosją).
Gdy młoda szefowa o męskobrzmiącym imie-
niu Kris, spostrzega na palcu podwładnego 
obrączkę – różaniec, rozpoczyna się demonicz-
na zabawa… „w zabijanie”. To mocne słowo, 
ale przecież ludzie wiary wiedzą, że za prawdę 
i jej obronę idzie się w stronę Krzyża.
Jaki ten Angelo nieznośnie pryncypialny, sły-
chać głos krytyki. I kiedyż to Angelo jest taki 
„pryncypialny”, czyli broniący zasad? Otóż w 
momencie, kiedy koleżanka z korporacji, Mira 
uwodzi żonatego konkurenta biznesowego. 
Co powinien zrobić katolik w takim momencie, 
gdy na jego oczach ktoś rozbija małżeństwo? 
Udawać przed Bogiem – który widzi wszystko 
– że nie widzi? – Przecież Ewangelia zakłada 
postawę czynną wobec zła – wyjaśnia Zanussi. 
A na zarzut o problemy narysowane „grubą 
kreską” odpowiada, że na naszej wrażliwości, 
percepcji w odbiorze sztuki kładzie się dziś 
cieniem postmodernizm. To ten intensywnie 
forsowany przez kręgi opiniotwórcze prąd 
myślowy, zaszczepił nam, często wbrew naszej 
woli, wiedzy i świadomości …dyktaturę relaty-
wizmu. A więc powolne, acz podstępne oswa-
janie z mętnymi obrazami. Modne, „bezpiecz-
ne” (?) i postępowe jest rozmazane. A przecież 
we mgle człowiek ostatecznie traci orientację. 
Postać Kris pokazuje przerażający wymiar pust-
ki, na której budowała swoje dotychczasowe 

życie. I nie są to problemy wyimaginowane, 
ale dotykające sedna tragizmu ludzkiej egzy-
stencji, na miarę tak szlachetnych gatunków 
kultury wysokiej jak moralitet czy pytania Szek-
spirowskie: być albo nie być. 
W świecie skażonym myśleniem postmoder-
nistycznym, którego konsekwencją jest dykta-
tura relatywizmu, już nie ma miejsca na życie 
według niezmiennych Bożych zasad? Żyjmy, 
zdają się mówić rzecznicy tej ideologii, poza 
dobrem i złem, tak jakby nasze życie nie miało 
celu ani sankcji ostatecznej.
I mówią to wprost rzecznicy takiego świata 
bez zasad, który w filmie reprezentują młodzi 
z korporacji. Oni postawili na karierę „po tru-
pach”…
Czy są szczęśliwi? Bezbrzeżna rozpacz Kris nad 
grobem macochy (stalinowska prokurator) – 
mówi wszystko i to nie w rozmazanym stylu 
Renoira (uwodzicielskie pastele), ale Caravag-
gia i jego „Zdjęcia z krzyża”. Kto jak kto, ale 
wielcy mistrzowie sztuki, którzy żyli w promie-
niowaniu Bożych inspiracji wiedzieli, że roz-
pacz jest „czarna”, ale nie pusta. Czy rzeczy-
wiście wielkie kwestie, które postawił nam tym 
filmem Zanussi: wina bez kary, wybór miłości 
Boga nad ziemską miłość, logika cudu, któ-
ry wydarza się „po coś”, gdy człowiek wątpi
w miłosierdzie, mistyczna „noc ciemna” – gdy 
przeżywamy próbę wiary – to pytania, które 
nas przestały obchodzić?
Wielka sztuka zawsze posługiwała się zderze-
niem racji, by pomóc rozeznać człowiekowi 
jego egzystencjalne położenie, stosunek do 
Boga i bliźniego.
Zanussi po mistrzowsku, środkami filmowy-
mi pokazuje świat szklanej, perfekcyjnej, alu-
miniowej przestrzeni korporacji. To w takiej 
przestrzeni perfekcyjnej pustki ludzie powoli 
zamieniają się w bezduszne, nieszczęśliwe 
„cyborgi”. A może jest odwrotnie; ta pustka w 
nich tworzy takie otoczenie? Ten świat, wypeł-
niony złudnym, neonowym światłem zostaje 
zderzony z dyskretną poświatą, niemal pół-
mrokiem barokowego kościoła, gdzie klęczy 
nowicjuszka o twarzy rozświetlonej niby z ob-
razów Fra Angelico, (uroda Agaty Buzek przy-
wodzi na myśl malarstwo starych mistrzów).
I jak każdy artysta traktuje odbiorcę uczciwie; 
jako człowiek wolny ma odwagę stawiania 
pytań pod prąd mód świata. Nie udziela jed-
noznacznych odpowiedzi, bo swój przekaz kie-
ruje do ludzi myślących, a trud poszukiwania 
prawdy zostawia odbiorcy.
W filmie Kris, szefowa Angelo, wygłasza coś 
w rodzaju „antycredo”. I słowo „wygłasza” 
oddaje całą sztuczność tego manifestu (za-
mierzoną, bo artysta tak wyrafinowany i do-
świadczony używa środków świadomie): „My 
ludzie postępu i sukcesu popieramy przekra-
czanie wszystkich granic. łącznie z granicami 
przyzwoitości. To jest transgresja”.I dodaje, że 
celem jest destrukcja, zniszczenie świata war-
tości tradycyjnych.
Wielkie pytanie, jakie zadał nam Zanussi tym 
filmem, brzmi: jaką drogą chcemy pójść? Prze-
kroczyć bramy pustki, której ukrytym imieniem 
jest rozpacz i beznadzieja?
Czy może jednak „Przekroczyć próg nadziei”…
Święty Jan Paweł II całym swoim życiem
i śmiercią przekonał nas, że wyłącznie przekro-
czenie progu Nadziei nada życiu sens.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

W okresie PRL o wartościach chrześcijańskich nie mógł mówić otwar-
tym tekstem i filmowym kadrem, bo komisja kolaudacyjna (taki cenzor-
ski twór komunistyczny), nie zatwierdziłaby filmu do rozpowszechnia-
nia. Moje pokolenie wzrastało jednak w promieniowaniu pytań „kina 
moralnego niepokoju”, autorskiego kina twórcy „Struktury kryształu” 
„Barw ochronnych” czy „Iluminacji” – Krzysztofa Zanussiego.

Zanussi i wielkie pytaniaZanussi i wielkie pytania

Przekroczyć, ale co?! Przekroczyć, ale co?! 
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Na mocy kończącego I wojnę światową Trak-
tatu Wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 
1919 r. przez Niemcy, mocarstwa Ententy 
oraz państwa z nią sprzymierzone i stowa-
rzyszone Polska uzyskała dostęp do Morza 
Bałtyckiego na odcinku 147 km. Nie było to 
rozwiązanie satysfakcjonujące, poza teryto-
rium Rzeczypospolitej pozostał Gdańsk, usta-
nowiony tzw. Wolnym Miastem. Niemniej 
jednak już w pierwszych dniach niepodle-
głości Rzeczypospolitej sprawy morskie były 
wyraźnie artykułowane. Jedną z pierwszych 
decyzji Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego było podpisanie 28 listopada 1918 r.
rozkazu o utworzeniu Marynarki Wojennej. 
Decyzja ta została podjęta, mimo, że sytuacja 
odradzającego się państwa, szczególnie jego 
rubieży północnych, nie była jeszcze ustabi-
lizowana. Brak było dostępu do morza, nie 
posiadaliśmy pełnomorskiego portu i jedno-
stek pływających. Ale były kadry i zapał do 
pracy organizacyjnej. Postanowienia Trakta-
tu Wersalskiego można było urzeczywistnić 
dopiero ponad pół roku po jego zawarciu. 
Symbolicznym aktem ich realizacji stali się 
Zaślubiny Polski z Morzem w dniu  10 lutego 
1920 r. Na miejsce tej uroczystości wybrano 
Puck, jedyny port na polskim wybrzeżu.

Przebieg uroczystości
Uroczystościom Zaślubin Polski z Morzem
w samym Pucku nadano niezwykle podniosły 
charakter. Poprzedziło je powitanie na dwor-
cu w Gdańsku pociągu z przybywającym
z Torunia gen. Józefem Hallerem, dowódcą 
Frontu Pomorskiego. Przedstawiciele miej-
scowej społeczności polskiej wręczyli gene-
rałowi specjalne wykonane na potrzeby aktu 
zaślubin dwa platynowe pierścienie. 
Następnie gen. Haller udał się do Pucka. 
Wjazd pociągu sygnalizowała salwa hono-
rowa czterodziałowej baterii 5. Batalionu 
Artylerii Konnej. Przybywającego gościa wi-
tał dr Jan Łęcki, starosta pucki w towarzy-
stwie dwóch dziewczynek, Wandy i Stefani 

Dzień 10 lutego 1920 roku był w Pucku dniem zimnym i pochmurnym. Zapisał się 
na trwale w historii miasta i polskiej ojczyny. Tego dnia w tym nadmorskim mieście 
miało miejsce ważne wydarzenie dla odradzającej się do życia w wolności Rzeczypo-
spolitej – jej symboliczne zaślubiny z morzem. 

Zaślubiny Polski z MorzemZaślubiny Polski z Morzem

Miotkównych. Z mową powitalną w imieniu 
mieszkańców miasta wystąpił dr Józef Żynda, 
lekarz, działacz niepodległościowy. Orkiestra 
odegrała hymn państwowy, po czym gen. 
Haller w towarzystwie kpt. mar. Konstantego 
Jacynicza przemaszerował przed pocztami 
sztandarowymi i frontem kompanii hono-
rowej 1. Batalionu Morskiego. Generał spo-
tkał się także ze zgromadzonymi Kaszubami
w charakterystycznych strojach rybaków.
Po powitaniach uformował się pochód 
zmierzający w kierunku brzegu morskiego. 
Na jego czele kroczył rybak z chorągwią 
kościelną z wizerunkiem Matki Bożej Królo-
wej Polski oraz napisem: „Módl się za nami 
Orędowniczko nasza”. Gen. Haller jechał 
na karym koniu w towarzystwie szwadronu
1. Pułku Ulanów Krechowieckich, przedsta-
wicieli władz i mieszkańców miasta. Miej-
scem, na którym odbywała się uroczystość, 
było lotnisko wodnosamolotów.
Pierwszy zabrał głos gen. Haller, który oddał 
cześć i pamięć tym wszystkim, którzy wal-
czyli o niepodległość ojczyzny, płacąc nie-
jednokrotnie najwyższą cenę – cenę życia. 
Zwrócił również uwagę na znaczenie władz 
centralnych państwa – Sejmu i Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego – w kształtowa-
niu odradzającej się Polski. W imieniu władz 
państwowych przemówił Stanisław Woj-
ciechowski, minister spraw wewnętrznych, 
przedstawiciel Naczelnika Państwa i Rządu. 
W swoim wystąpieniu przypomniał histo-
ryczne fakty panowania Polski nad morzem.
Po przemówieniach trzej przedstawiciele du-
chowieństwa ks. Zygmunt Rydlewski, dzie-
kan polowy Frontu Południowego, ks. Józef 
Wrycza, kapelan 16. Dywizji Pomorskiej, je-
den z najaktywniejszych obrońców polskości 
Pomorza w okresie zaboru pruskiego, i ks. 
kpt. Władysław Miegoń, kapelan Marynarki 
Wojennej, wspólnie dokonali poświęcenia 
bandery polskiej, którą następnie wciągnięto 
na maszt. Podczas Mszy św. polowej patrio-
tyczne kazanie  wygłosił ks. Józef Wrycza. 

Mszę zakończyło odśpiewanie „Te Deum”, 
po czym gen. Haller wraz z osobami towa-
rzyszącymi udał się konno na brzeg morza. 
Tutaj nastąpił akt symbolicznych Zaślubin 
Polski z Morzem, którego w imieniu narodu 
i państwa dokonał gen. Józef Haller. Jeden 
z pierścieni otrzymanych w Gdańsku wrzu-
cił do morza, a drugi założył na palec swojej 
ręki. Obecnie jest on przechowywany w Mu-
zeum Polskim w Rapperswilu.
Uroczysty dzień zakończyło przyjęcie wy-
dane przez władze lokalne w miejscowym 
Domu Zdrojowym. Równolegle w pobliskich 
hangarach lotniczych odbywało się przyjęcie 
dla około tysiąca żołnierzy.

Drugi dzień uroczystości
Drugiego dnia gen. Józef Haller wraz z to-
warzyszącymi osobami udał się do Wielkiej 
Wsi (od 1952 r. Władysławowa). Po oficjal-
nych powitaniach goście zostali wniesieni 
przez miejscowych rybaków do łodzi, który-
mi dopłynęli do kutra. Gdy tylko wstąpili na 
jego pokład, szyper, Jakub Myślisz wciągnął 
na maszt biało-czerwoną banderę uszytą 
przez jego żonę. Ten pierwszy, historyczny 
rejs pod polskim znakiem narodowym odbył 
się w kierunku Rozewia, a płynących powi-
tało światło tamtejszej latarni. Po powrocie, 
uczestnicy uroczystości zostali podjęci po-
częstunkiem przygotowanym przez Leona 
Torlińskiego. Podczas jego trwania miejsco-
wi prosili generała o wybudowanie portu 
w Wielkiej Wsi. Jego budowę rozpoczęto
w 1936 r.; na cześć króla Władysława IV na-
zwano go: Władysławowo. Zadzierzgnięta 
została wówczas trwała przyjaźń miejsco-
wej społeczności kaszubskiej z gen. Halle-
rem. Niebawem powstała tu osada nazwana 
Hallerowo. W jej obrębie zbudowany został
w 1922 r. drewniany dom, ofiarowany gene-
rałowi, w którym wraz z rodziną spędzał wa-
kacje. Obecnie w domu tym, zwanym „Halle-
rówką”, mieści się muzeum poświęcone gen.  
Józefowi Hallerowi. 
W latach dziewięćdziesiątych przy ul. Mor-
skiej, prowadzącym ku plaży „deptaku”, sta-
nął pomnik gen. Józefa Hallera. 
Czas trwania II Rzeczpospolitej charaktery-
zował się ogromnym dynamizmem również 
w sprawach morskich. Rokrocznie 10 lutego, 
dla upamiętnienia daty Zaślubin Polski z Mo-
rzem, obchodzono Święto Bandery Polskiej. 
W późniejszych latach obchody te przerodzi-
ły się w Święto Morza i zostały przeniesione 
na drugą połowę czerwca. Ale pamiętano, 
że u zarania tych obchodów był ten zimny 
lutowy dzień 1920 roku.

Andrzej Kotecki

Replika pierścienia gen. Józefa HalleraReplika pierścienia gen. Józefa Hallera

Słynna „Hallerówka”Słynna „Hallerówka”
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18 mln internautów śledzi papieskie wpisy
na Twitterze

Już 18 mln internautów śledzi papieskie wpisy na 
Twitterze. Liczbę tę na koncie @Pontifex przekro-
czono 18 stycznia w południe. Istniejące od 2012 r.
konto, należące początkowo do Benedykta XVI, 
ma dziewięć wersji językowych.

Najwięcej osób czyta papieskie wpisy w języku hiszpańskim (po-
nad 7,7 mln), angielskim (5,2 mln), włoskim (2,3 mln) i portugal-
skim (1,2 mln). Na piątym miejscu jest wersja polska (342 tys.),
a na kolejnych: francuska (337 tys.), łacińska (313 tys.), niemiecka 
(237 tys.) i arabska 176 tys.). Okazjonalnie ukazują się pojedyncze 
wpisy w innych językach, np. po syngalesku i tamilsku w czasie 
niedawnej wizyty papieża w Sri Lance.                                   KAI

„Szturmujemy niebo” w intencji chorych dzieci

Ruszył portal www.szturmujemynie-
bo.pl, którego celem jest otoczenie 
modlitwą dzieci dotkniętych chorobą, 
niepełnosprawnością oraz tych, któ-
rych życie jest bezpośrednio zagrożo-
ne, także dzieci jeszcze nienarodzo-
nych.
Organizatorzy portalu podkreślają, 
że „wszystkie zgłoszone na portal 
dzieci będą objęte modlitwą „Anio-
łów” – czyli osób, które zgłosiły wolę 
odmawiania codziennej modlitwy:
7 razy „Ojcze Nasz” lub 3 razy „Zdro-
waś Maryjo” w intencji dzieci. – Również raz w miesiącu w inten-
cji podopiecznych będzie odprawiona Msza św. oraz nowenna 
do św. Dominika Savio, który jest patronem duchowym portalu 
– mówią koordynatorzy projektu i dodają – Chcemy dotrzeć do 
szpitali, hospicjów, parafii i wszędzie tam gdzie chorym dzieciom 
potrzebne jest modlitewne wsparcie.
Osoby, które znają dziecko potrzebujące modlitwy, są rodzicami 
chorego dziecka lub po prostu chcą modlić się za chore dzieci 
mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres: aniolowie@szturmu-
jemyniebo.pl lub sms na nr tel. 884 788 453, podając w treści 
swoje imię, miejsce zamieszkania (miasto i województwo) oraz 
numer telefonu. Więcej informacji znajduje się na stronie portalu: 
www.szturmujemyniebo.pl                                                KAI

Cristoteca, czyli impreza i koncerty
po chrześcijańsku

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia po raz kolej-
ny zaprasza na zabawę i koncerty na żywo. – To 
sposób na świetną zabawę opartą o dobre war-
tości – podkreślają organizatorzy. Na Cristotecę 
zaproszeni są wszyscy, którzy skończyli 16 lat. 
Organizatorzy informują, że zabawę kierują przede wszystkim do 
ludzi, którzy mają niewiele wspólnego z Kościołem. Chcą w ten 
sposób pokazać, że życie może być piękne i wartościowe.
Najbliższą Cristotecę, która odbędzie się 4 lutego poprzedzi 
Msza św. o godz. 19.15 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
w Warszawie. Zabawa rozpocznie się o godz. 20.00 w warszaw-
skim klubie studenckim Remont, przy ul. Waryńskiego 12. Popro-
wadzi ją DJ Konrad Goździewski. Zespół Full Power Spirit zapre-
zentuje płytę „10 lat w 80 minut”, a Marta Ławska, uczestniczka 
X-Factor,  zaśpiewa znane przeboje. Bilety można kupić przez eBi-
let, Empik oraz w dniu imprezy. Cena: 20 zł. Informację na temat 
wydarzenia można znaleźć na stronie www.cristoteca.pl

KAI

Rękawiczki dla ubogich

„Podziel się ciepłem” to zimowa akcja „Caritas” Archidiecezji Prze-
myskiej. Organizatorzy zbierają rękawiczki, które trafią na ręce naj-
uboższych. Pomysłodawcy uważają, że zakup rękawiczek nie jest 
dużym wydatkiem, a może sprawić, że rozgrzeje nie tylko dłonie, 
ale i serca potrzebujących. – Przekazując rękawiczki, możemy dać 
tym ludziom nadzieję, pokazać, że pamiętamy o nich i że może 
być lepiej – mówi Magdalena Wysocka, koordynatorka akcji „Po-
dziel się ciepłem”, wolontariuszka szkolnego koła „Caritas” przy
II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. To tam akcja została 
zainicjowana, ale pomysł szybko został przeszczepiony na teren 
całej archidiecezji. – Ta akcja bardzo mnie zaciekawiła. Zasugero-
wałem, żeby ją rozszerzyć na teren całej archidiecezji, tym bardziej, 
że „Caritas” każdego roku pomaga dużej liczbie osób bezdomnych

j i j ó

Papieska wystawa w galerii handlowej

Archiwalne zdjęcia, animacje i 
unikatowe materiały filmowe 
dokumentujące wizyty Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II na Pod-
beskidziu zobaczyć można na 
wystawie pt. „Był wśród nas”, 
która otwarta została w Galerii 
Sfera I na 1. piętrze w Bielsku-
Białej. Wystawa została przygo-
towana w związku z 20. rocznicą wizyty Jana Pawła II na terenie 
diecezji bielsko-żywieckiej. Ekspozycję podzielono na kilka blo-
ków tematycznych, nawiązujących do poszczególnych okresów 
jego życia. Karol Wojtyła ukazany jest na zdjęciach kolejno: jako 
młody chłopak z Wadowic, odwiedzający swego brata lekarza
w Bielsku-Białej, jako ksiądz, chętnie przyjeżdżający wraz z gru-
pą studentów w Beskidy, jako biskup krakowski wizytujący para-
fie, bierzmujący młodzież, i w końcu jako papież, przybywający
w 1979 r. do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, a w 1995 r. modlący się na Kaplicówce w Skoczo-
wie, w  Żywcu i Bielsku-Białej.
Do przygotowania wystawy wykorzystano m.in. zdjęcia z Archi-
wum Multimedialnego Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz ze zbiorów osób prywat-
nych: Stanisława Rybickiego, Jerzego Ciesielskiego, Grzegorza 
Gałązki. Obok archiwalnych fotografii można obejrzeć eksponaty
i unikatowe nagrania multimedialne, dokumentujące spotkania 
Karola Wojtyły z mieszkańcami Podbeskidzia, począwszy od 1952 r.
– filmy i animacje.
Wystawa potrwa do 22 lutego. Bilety do nabycia w punkcie infor-
macyjnym w Galerii Sfera I na 1. piętrze. Dochody ze sprzedaży 
biletów zostaną przeznaczone na dalsze prace archiwizacyjne.

KAI
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i ubogich – mówi Tomasz 
Wiech, koordynator wolonta-
riatu w „Caritas” Archidiecezji 
Przemyskiej.
Można przekazywać zarówno 
nowe rękawiczki, jak i używane, ale w dobrym stanie. Mile widziane 
są także czapki i szaliki. Punkty zbiórki organizowane są w różnych 
miastach archidiecezji. Akcję można również wesprzeć finansowo, do-
konując wpłaty na konto „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej: PEKAO
S. A. I O. Przemyśl, 33 1240 2568 1111 0000 3629 7045, z tytułem prze-
lewu: „Podziel się ciepłem”. Pieniądze zostaną przekazane na zakup rę-
kawiczek, koszty logistyczne akcji, zakup posiłków dla osób ubogich 
oraz środki czystości dla najbardziej potrzebujących.                       KAI
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Węgierska Górka
W Węgierskiej Górce 13 stycznia 2015 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego
9 stycznia br. śp. por. Antoniego Wolnego, ostatniego obrońcy Węgierskiej Górki. W po-
grzebie swego Honorowego Prezesa wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Weteranów 
Polskich Formacji Granicznych. Nad mogiłą zmarłego na cmentarzu w Cięcinie zabrzmiała 
salwa honorowa pododdziału honorowego Straży Granicznej. Przedstawiciele Straży Gra-
nicznej i Wojska Polskiego oddali honory, a licznie obecni harcerze odśpiewali pożegnalną 
pieśń. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. Stanisław Bogacz, proboszcz pa-
rafii pw. Przemienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.
Śp. por. Antoni Wolny urodził się w 1922 r. w Rycerce Dolnej. We wrześniu 1939 r. jako 
harcerz pełnił funkcje pomocnicze na szlaku bojowym prowadzącym  od Węgierskiej Gór-
ki po Tomaszów Lubelski, zlecone przez mjr. Kazimierza Czarkowskiego, dowódcę bata-
lionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Berezwecz”. W okresie okupacji był żołnierzem Armii 
Krajowej. Doświadczył represji ze strony gestapo, a w okresie powojennym od komuni-
stycznych organów bezpieczeństwa.  
Śp. por. Antoni Wolny był członkiem Kręgu Seniora. We wrześniu 1989 r. otrzymał od-
znaczenie Rozetę z Mieczami do Krzyża za Zasługi dla Związku Harcerzy Polskich oraz 
został awansowany do stopnia podharcmistrza. W 2009 r. podczas obchodów 70. roczni-
cy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki został uhonorowany medalem „Pro Memoria” 
przyznawanym za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W 2011 r. podczas 
uroczystości przy Forcie „Wędrowiec” Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył śp. por. 
Antoniego Wolnego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
niepodległości Polski i działalność społeczno-kombatancką.                                       M.S.

Sarajewo
W dniach 5-9 stycznia 2015 r. ks. ppor. Przemysław Tur, kapelan Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Kosowie (PKW KFOR), przebywał z wizytą w bazie Camp Butmir w Saraje-
wie, gdzie stacjonują polscy żołnierze misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni
i Hercegowinie (PKW EUFOR/MTT). 6 stycznia w kościele franciszkanów sprawowana była 
uroczysta Msza św., w której, oprócz żołnierzy, uczestniczyli przedstawiciele Polonii w Sa-
rajewie. Następnego dnia Ksiądz Kapelan udał się do miejscowości Doboj, aby odwiedzić 
żołnierzy z Zespołu Łącznikowo-Obserwacyjnego (LOT). Wraz z prawosławnymi mieszkań-
cami regionu zorganizowano świąteczne spotkanie w dniu pierwszego dnia Świąt Bożego 
Narodzenia w Cerkwi Serbskiej. Ostatniego dnia wizyty w bazie Camp Butmir miało miejsce 
spotkanie delegacji żołnierzy PKW KFOR z dowódcą, żołnierzami i pracownikami PKW EU-
FOR/MTT. Ksiądz Kapelan udzielił błogosławieństwa zebranym oraz życzył im satysfakcji ze 
służby pełnionej w Bośni i Hercegowinie i szczęśliwego powrotu do domu.                M.M.

Kosowo
Czterdziestotrzyosobowa grupa żołnierzy z XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie 18 stycznia 2015 r. wzięła udział 
w marszu „Dancon March”, zorganizowanym przez duński kontyngent wojskowy w rejonie bazy Camp Novo Selo. Marsz ten odbywa się 
cyklicznie od 1977 r. W tegorocznej zimowej edycji udział wzięło ponad 1100 żołnierzy z 19 krajów, m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, 
Armenii, Węgier, Słowenii, Niemiec, a także funkcjonariusze Policji pełniący służbę w ramach  policyjnej misji Unii Europejskiej na terenie 
Kosowa (EULEX).
Trasa marszu liczyła 25 km i wiodła w dużej mierze przez teren górzysty. Każdy z uczestników miał na sobie plecak ważący co najmniej
10 kg. Zwycięzcą okazał się mł. chor. Łukasz Mioduszewski z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. W pierwszej dziesiątce znalazło się 
również czterech innych Polaków. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom ukończenia marszu. Następnie ks. ppor. 
Przemysław Tur, kapelan PKW KFOR, przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za szczęśliwy przebieg zawodów. W homilii porównał drogę ży-
ciowego powołania do marszu, który naznaczony jest trudem, czasami zniechęceniem i wątpliwościami, ale prowadzi do mety – świętości, 
która daje pełną satysfakcję ze spełnienia swojego powołania.                                                                                                                 J.F.

Sulechów
W dniach 12-16 stycznia 2015 r. w 5. Lu-
buskim Pułku Artylerii odbywał się Kurs 
przedmałżeński, czyli bezpośredni etap 
przygotowania do przyjęcia sakramentu 
małżeństwa. Przez kolejne dni w sali kon-
ferencyjnej omówione zostały m.in. takie 
tematy jak: powołanie do małżeństwa i je-
go godność, nierozdzielność umowy mał-
żeńskiej od sakramentalnej godności, cele
i przymioty małżeństwa, małżeństwo ka-
noniczne i jego przeszkody. Wspomniano 
również o roli Kościoła wobec osób żyjących
w związkach niesakramentalnych. Barbara 
Jasińska, położna, instruktorka Modelu Cre-
ighton w Naprotechnologii, wprowadziła 
uczestników w temat naturalnych metod 
planowania rodziny. Kurs zakończył się 
Mszą św. w intencji wszystkich kursantów. 
Po niej odbył się ostatni wykład poświęco-
ny rozmowie kanoniczno-duszpasterskiej 
w kancelarii parafialnej oraz wyjaśnione 
zostały liturgiczne obrzędy sakramentu 
małżeństwa. W kursie uczestniczyło 27 żoł-
nierzy. Kolejna edycja planowana jest przed 
wakacjami.                                              P.F.

Radom
W kościele garnizonowym pw. św. Stani-
sława Biskupa 18 stycznia 2015 r. Mszą 
św. rozpoczęto uroczystości pięciolecia po-
wstania koła nr 45. Stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ. Liturgię 
celebrowali: ks mjr Krzysztof Smoleń, pro-
boszcz parafii, ks. płk w st. spocz. Marian 
Kmiecikowski oraz ks. Mirosław Dragiel, 
kapelan Policji. Po zakończeniu Eucharystii 
uczestnicy uroczystości udali się pod ta-
blicę pamiątkową poświęconą wszystkim 
weteranom działań poza granicami kraju, 
gdzie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. 
                                                            E.K.

Więcej informacji na:
www.ordynariat.pl



Fot. Andrzej Kotecki

Miejsce upamiętnienia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

Teraz w
olne przed nam

i św
iaty i w

olne kraje. Ż
eglarz 

polski będzie m
ógł dzisiaj w

szędzie dotrzeć pod zna-
kiem

 O
rła Białego, cały św

iat stoi m
u otw

orem
.

Józef H
aller, Z

aślubiny Polski z M
orzem

,
Puck, 10 lutego 1920 r.


