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PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA LUT YLUT Y
Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, znaleźli akceptację i wspar-
cie we wspólnocie chrześcijańskiej. Numer zamknięto

11 lutego 2015 r.

Na okładce:
Fragment drutu kolczastego, 
Afganistan 2010 r. 

Gdzie uzyskać odpust?Gdzie uzyskać odpust?
Biskup Józef Guzdek wyznaczył pięć ko-
ściołów w Ordynariacie Polowym, w któ-
rych można uzyskać odpust zupełny z oka-
zji Roku Życia Konsekrowanego.
Ojciec Święty Franciszek ustanowił w Ko-
ściele Rok Życia Konsekrowanego, który 
trwa od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 
roku do 2 lutego 2016 roku. Z tej okazji 
Penitencjaria Apostolska ogłosiła decyzję 
Papieża o możliwości zyskania daru odpu-
stów.
Każdy wierny w trakcie Roku Życia Konse-
krowanego może zyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami (wyznanie grze-
chów w sakramencie pokuty, przyjęcie Ko-

munii Świętej, modlitwa według intencji Ojca 
Świętego, brak przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu, nawet powszedniego), jeżeli:
1.  weźmie udział w uroczystościach diece-

zjalnych organizowanych z racji Roku Ży-
cia Konsekrowanego

2.  gdy w miejscach wyznaczonych dekretem 
biskupa diecezji weźmie udział w Eucha-
rystii lub Liturgii Godzin, albo przez od-
powiedni czas podejmie pobożne rozwa-
żania, kończąc je modlitwą „Ojcze nasz”, 
wyznaniem wiary i wezwaniem do Matki 
Bożej.

Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostol-
skiej biskup polowy Józef Guzdek wyznaczył 

w Ordynariacie Polowym następujące ko-
ścioły Roku Życia Konsekrowanego:

  Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski w Warszawie,

  Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej we Wrocławiu,

  kościół garnizonowy pw. Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Bydgoszczy,

   kościół garnizonowy pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Gdyni,

  kościół garnizonowy pw. Matki Bożej 
Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaga-
niu.

Oprac. kes

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 rokuOrędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 roku

jego nauczanie, a przede wszystkim poprzez 
jego świadectwo. Można jednak dawać 
świadectwo jedynie o czymś, czego wcze-
śniej doświadczyliśmy. Chrześcijanin to czło-
wiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł 
w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go 
przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak 
On sługą Boga i ludzi. Przypomina nam o tym 
dobrze liturgia Wielkiego Czwartku przez ob-
rzęd umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Je-
zus umył mu nogi, potem jednak zrozumiał, 
że Jezus nie chce jedynie dać przykładu, jak 
powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. 
Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto wcze-
śniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Je-
dynie ten ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki 
temu może służyć człowiekowi.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, 

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga 
jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. 
Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym 
Wielkim Poście nawoływania proroków, któ-
rzy podnoszą głos i nas przebudzają.
Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do 
tego stopnia, że daje swojego Syna dla zba-
wienia każdego człowieka. Przez wcielenie, 
życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie 
Syna Bożego otwiera się definitywnie bra-
ma między Bogiem a człowiekiem, między 
niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, 
która trzyma tę bramę otwartą poprzez gło-
szenie Słowa, sprawowanie sakramentów, 
dawanie świadectwa wiary, która działa 
przez miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat 
ma tendencję do zamykania się w sobie i za-
mykania tej bramy, przez którą Bóg wchodzi 
w świat, a świat w Niego. Dlatego ręka, któ-
rą jest Kościół, nie powinna nigdy się dziwić, 
że jest odpychana, miażdżona i raniona.
A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby 
nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie. 
Chciałbym wam zaproponować do rozważe-
nia pod kątem tej odnowy trzy passusy.

1. „Gdy cierpi jeden członek, współcier-
pią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26) 
- Kościół
Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne 
zamknięcie w sobie, jakim jest obojętność, 
jest nam ukazywana przez Kościół poprzez 

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, 
wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede 
wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 
Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by 
nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”
(1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zale-
ży Mu na każdym z nas, zna nas po imie-
niu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go 
opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; 
Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym 
na to, co nam się przydarza. Jednak bywa 
tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się 
nam wygodnie, oczywiście zapominamy
o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie 
obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia
i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze ser-
ce popada w obojętność – gdy ja mam się 
względnie dobrze i żyję wygodnie, zapomi-
nam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. 
Ta egoistyczna postawa obojętności przy-
brała dziś rozmiary światowe, tak iż może-
my mówić o globalizacji obojętności. Jest to 
problem, któremu jako chrześcijanie musimy 
stawić czoło.
Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, 
znajduje odpowiedzi na te pytania, które nie-
ustannie stawia mu historia. Jednym z naj-
pilniejszych wyzwań, któremu chcę poświę-
cić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja 
obojętności.
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miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, 
jak i dalekich dzięki licznym organizacjom 
charytatywnym Kościoła. Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym temu, aby okazać to 
zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, 
choćby mały, ale konkretny, naszego udziału 
w powszechnym człowieczeństwie.
I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi we-
zwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba, 
w jakiej znajduje się brat, przypomina mi
o słabości mojego życia, o mojej zależności 
od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy 
prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że 
nasze możliwości są ograniczone, wówczas 
zaufamy w nieskończone możliwości, jakie 
kryją się w miłości Bożej. I będziemy mogli 
oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania 
nas do wierzenia, że sami możemy się zba-
wić i zbawić świat.
Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy 
dla przezwyciężenia obojętności i naszych 
pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas 

Wielkiego Postu jako drogę formacji serca, 
jak wyraził się Benedykt XVI (por. enc. Deus 
caritas est, 31). Mieć serce miłosierne to nie 
znaczy mieć serce słabe. Kto chce być mi-
łosierny, musi mieć serce mocne, stałe, nie-
dostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga. 
Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi 
i daje się prowadzić na drogi miłości, które 
wiodą do braci i sióstr. W gruncie rzeczy ser-
ce ubogie, czyli takie, które zna swoje ubó-
stwo i poświęca się dla drugiego.
Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę mo-
dlić się razem z wami do Chrystusa w tym 
Wielkim Poście: „Fac cor nostrum secundum 
cor tuum” – „Uczyń serca nasze według serca 
Twego” (Suplikacja z Litanii do Najświętsze-
go Serca Jezusa). Wówczas będziemy mieli 
serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, 
które nie daje się zamknąć w sobie i nie wpa-
da w wir globalizacji obojętności.
Wyrażając to pragnienie, zapewniam o mojej 
modlitwie o to, aby każdy człowiek wierzący 
i każda wspólnota kościelna owocnie przebyli 
tę drogę wielkopostną, i proszę was o mo-
dlitwę za mnie. Niech Pan wam błogosławi,
a Matka Boża niech was otacza opieką.

Watykan, 4 października 2014 r.
Święto św. Franciszka z Asyżu

Franciszek

i dla dusz” (List 254 z 14 lipca 1897 r.).
My również mamy udział w zasługach i ra-
dości świętych, a oni uczestniczą w naszej 
walce i w naszym pragnieniu pokoju i pojed-
nania. Ich radość ze zwycięstwa zmartwych-
wstałego Chrystusa jest dla nas źródłem siły, 
aby przezwyciężyć liczne formy obojętnościi 
zatwardziałości serca.
Z drugiej strony, każda wspólnota chrze-
ścijańska jest powołana do przekraczania 
progu, który pozwala jej wejść w relację
z otaczającym ją społeczeństwem, z ubogimi 
i dalekimi. Kościół ze swej natury jest misyj-
ny, nie zasklepiony na samym sobie, ale po-
słany do wszystkich ludzi.
Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa 
o Tym, który chce doprowadzić do Ojca całą 
rzeczywistość i każdego człowieka. Misja jest 
tym, czego miłość nie może przemilczeć. 
Kościół idzie za Jezusem Chrystusem drogą, 
która go prowadzi do każdego człowieka, aż 
po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten sposób 

możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata 
i siostrę, za których Chrystus umarł i zmar-
twychwstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, 
otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie, to 
co ci bracia posiadają, jest darem dla Kościo-
ła i dla całej ludzkości.
Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby 
miejsca, w których wyraża się Kościół,
w szczególności nasze parafie i nasze wspól-
noty, stały się wyspami miłosierdzia na mo-
rzu obojętności!

3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – 
Poszczególny wierny
Również jako pojedyncze osoby mamy poku-
sę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających 
wiadomości i obrazów, które nam opowia-
dają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy 
całą naszą niemożność działania. Co zrobić, 
aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przera-
żenia i bezsilności?
Po pierwsze, możemy modlić się we wspól-
nocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie 
lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 
24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana” 
– która, jak ufam, będzie podjęta w całym 
Kościele, także na szczeblu diecezjalnym,
w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej 
potrzeby modlitwy.
Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty 

aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, 
a przez to stać się takim jak On. Dzieje się 
to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i kiedy 
przyjmujemy sakramenty, w szczególności 
Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyj-
mujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele nie 
ma miejsca na obojętność, która jakże często 
zdaje się opanowywać nasze serca. Bowiem 
człowiek, który jest Chrystusowy, należy do 
jednego ciała, a w Nim nie jest się obojętnym 
jedni wobec drugich. „Tak więc gdy cierpi 
jeden członek, współcierpią wszystkie inne 
członki; podobnie gdy jednemu członkowi 
okazywane jest poszanowanie, współradują 
się wszystkie członki” (1 Kor 12, 26).
Kościół jest communio sanctorum, ponieważ 
mają w nim udział święci, ale także dlatego, 
że jest komunią rzeczy świętych: miłości Bo-
żej, objawionej nam w Chrystusie, i wszyst-
kich Jego darów. Wśród nich jest także 
odpowiedź tych, którzy pozwalają, aby ich 
dosięgnęła ta miłość. W tym świętych ob-
cowaniu i w tym uczestnictwie w rzeczach 
świętych nikt nie posiada tylko dla siebie, 
lecz to, co ma, jest dla wszystkich. A ponie-
waż jesteśmy złączeni w Bogu, możemy zro-
bić coś także dla tych, którzy są daleko, dla 
tych, do których o własnych tylko siłach nie 
moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem z nimi
i za nich modlimy się do Boga, abyśmy wszy-
scy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło.

2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Pa-
rafie i wspólnoty
To co zostało powiedziane odnośnie do Ko-
ścioła powszechnego, trzeba zastosować
w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczy-
wistościach kościelnych daje się doświadczyć 
przynależności do jednego ciała? Ciała, któ-
re zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg 
pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy 
się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? 
Czy też chronimy się w miłość uniwersalną, 
która angażuje się daleko w świecie, zapomi-
nając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi 
zamkniętymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31).
Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać 
to, co Bóg nam daje, trzeba pokonać granice 
Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Ko-
ściołem w niebie. Kiedy ziemski Kościół się 
modli, powstaje wspólnota wzajemnej służ-
by i dobra, która dociera aż przed oblicze 
Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją peł-
nię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty, 
w której obojętność zostaje przezwyciężona 
przez miłość. Kościół niebieski nie jest tryum-
fujący dlatego, że odwrócił się plecami do 
cierpień świata i sam zaznaje radości. Raczej 
święci mogą już kontemplować i radować się 
z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwsta-
niu Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, 
zatwardziałość serca i nienawiść. Dopóki to 
zwycięstwo miłości nie ogarnie całego świa-
ta, święci wędrują z nami jeszcze jako piel-
grzymi. Św. Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, 
przekonana, że radość w niebie ze zwycię-
stwa miłości ukrzyżowanej nie jest pełna, 
dopóki choćby tylko jeden człowiek na ziemi 
cierpi i się skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, 
że nie będę bezczynna w niebie, moim pra-
gnieniem jest nadal pracować dla Kościoła
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Widok na Bazylikę Świętego Piotra w RzymieWidok na Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie
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Ksiądz Władysław Bukowiński – Apostoł KazachstanuKsiądz Władysław Bukowiński – Apostoł Kazachstanu
22 stycznia Ojciec Święty Franciszek upo-
ważnił Kongregację Spraw Kanonizacyj-
nych do opublikowania 11 dekretów. Jeden 
z nich mówi o heroiczności cnót Sługi Boże-
go ks. Władysława Bukowińskiego (1904-
1974), bohaterskiego apostoła Kazachsta-
nu i więźnia sowieckich łagrów.
Władysław Bukowiński urodził się 22 grud-
nia 1904 r. w Berdyczowie. W 1920 r. rodzi-
na przeniosła się do Święcicy w powiecie 
sandomierskim. W latach 1921-1931 studio-
wał prawo, a następnie teologię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 28 czerwca 1931 roku z rąk abp 
księcia Adama Sapiehy, metropolity krakow-
skiego. Po kilku latach pracy duszpasterskiej 
w Rabce i Suchej Beskidzkiej wyjechał na 
Kresy i został wykładowcą w Seminarium 
Duchownym w Łucku. Od września 1939 r. 
był proboszczem katedry w Łucku. W 1940 r.
został uwięziony przez NKWD.
Cudem uniknął śmierci w likwidowanym 
przez Sowietów łuckim więzieniu po rozpo-
częciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r.
Pomagał uciekinierom i jeńcom podczas 
niemieckiej, a następnie radzieckiej okupa-
cji. W latach 1945-1954 przebywał w ra-

dzieckich więzieniach i obozach pracy w Ki-
jowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po 
wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy 
odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, 
umacniał współwięźniów w wierze, udzie-
lał sakramentów i prowadził rekolekcje
w różnych językach. Napisał i potajemnie 
wykładał w łagrze historię Polski. 
W roku 1954 został zesłany do Kazachsta-
nu, do Karagandy, z obowiązkiem podję-
cia pracy stróża. Praca ta umożliwiała mu 
dalszą tajną pracę duszpasterską wśród 
zesłańców. Chrzcił, spowiadał i błogosławił 
małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niem-
ców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli 
innych narodowości. Dobrowolnie przyjął 
obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby 
mógł pozostać wśród powierzonych swej 
opiece wiernych. Odbył wyprawy misyjne 
m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipała-
tyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został po-
nownie uwięziony na trzy lata i zesłany do 
łagrów na Syberii – w Czumie w obwodzie 
irkuckim oraz obozie dla „religiozników”
w Sosnówce. W sumie przebywał w łagrach 
i więzieniach: 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. 
Po odbyciu kary kontynuował w Karagan-

dzie pracę duszpasterską w prywatnych 
domach.  Pod koniec życia trzykrotnie przy-
jeżdżał do Polski, gdzie spotykał się m.in.
z kard. Karolem Wojtyłą. Zmarł w Karagan-
dzie 3 grudnia 1974 r. do końca duszpaste-
rzując.
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Kra-
kowie 19 czerwca 2006 r. W 2012 r. złożo-
no w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
w Rzymie positio o życiu, działalności i he-
roiczności cnót oraz sławie świętości Sługi 
Bożego ks. Bukowińskiego. Od 2008 r. zbie-
rano dokumenty lekarskie i świadectwa do-
tyczące domniemanego cudu z wstawien-
nictwem Sługi Bożego. Natomiast w dniach 
22-31 maja 2013 r. w Karagandzie odbył się 
proces o domniemanym cudzie przez wsta-
wiennictwo kandydata na ołtarze, które 
złożono w Kongregacji 19 czerwca 2013 r. 
Ks. Bukowiński byłby pierwszym błogosła-
wionym Kościoła łacińskiego w Kazachsta-
nie. Jego grób znajduje się w kościele pw. 
św. Józefa w Karagandzie.
Do jego beatyfikacji konieczny jest jeszcze 
dekret o autentyczności cudu za wstawien-
nictwem Sługi Bożego.

Oprac. kes

Jak to się stało, że został Ksiądz po-
stulatorem procesu beatyfikacyjnego 
Sługi Bożego ks. Władysława Bukowiń-
skiego?
– Było to dość nieoczekiwane. Moim ma-
rzeniem jako kapłana było pojechać na mi-
sje. Początkowo myślałem o Afryce, później
o Ukrainie, ale w końcu, w 2005 roku zo-
stałem posłany jako duszpasterz do parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej w Kamyszence,
w kazachskiej archidiecezji astańskiej. Miesz-
ka tam sporo Polaków, potomków tych, któ-
rzy zostali tam zesłani tuż przed i w trakcie 
II wojny światowej. Tam, po roku posługi 
duszpasterskiej, zastał mnie telefon z Kra-
kowa, informujący że zostałem mianowany 
postulatorem rozpoczętego procesu beaty-
fikacyjnego ks. Bukowińskiego. Było to dla 
mnie całkowite zaskoczeniem, bo nigdy nie 
zajmowałem się ani osobą ks. Bukowińskie-
go, ani też procesami kanonizacyjnymi. Nie 

było mi łatwo zostawiać dopiero co rozpo-
czętą pracę duszpasterską, ale zdałem sobie 
sprawę, że ten rok mej pracy w Kazachstanie 
stanowił cenne doświadczeniem. Bez niego 
nie czułbym tego środowiska, nie rozumiał-
bym tamtego świata, tamtych ludzi, wśród 
których pełnił posługę ks. Bukowiński. 

Jak roczny pobyt w Kazachstanie wpły-
nął na Księdza pracę podczas procesu? 
To przecież moment, w którym trzeba 
zbudować biografię przyszłego błogo-
sławionego, złożyć ją z wielu elemen-
tów. 
– Ten rok posługi w Kazachstanie pozwolił 
mi trafnie odpowiedzieć na pytanie kim są 
zesłańcy i kim są dzieci zesłańców. Zrozumia-
łem na czym polega ich wielkość, zgłębiłem 
problemy z którymi się na co dzień borykają, 
poznałem jak wygląda ich miłość do ich daw-
nej Ojczyzny, tej którą stale noszą w sercach. 
Nie słyszałem, by ktoś tak pięknie mówił
o swej Ojczyźnie tu w Polsce. I myślę, że
w tym można dostrzec wpływ ks. Bukowiń-
skiego, którego miłość do Ojczyzny objawia-
ła się m.in. tym, że napisał będąc w łagrze hi-
storię Polski. To niezwykłe jak silna jest wśród 
osiadłych w Kazachstanie naszych rodaków 

katolicka wiara, pamięć o przodkach-zesłań-
cach, o polskiej ojczyźnie. 
Rozmowy ze świadkami działalności ks. Bu-
kowińskiemu odsłoniły także siłę wiary i mo-
dlitwy różańcowej, która w czasach, gdy nie 
było tam kapłanów urosła niemal do rangi 
sakramentu. Mieszkający tam ludzie pokazali 
jak ważne ślady pozostawił w tym odległym 
od Polski kraju ks. Bukowiński.

Co jest fascynującego w jego postaci?
– Chyba najbardziej uderza to, że został z wła-
snej woli wśród tych zesłańców. Przyjął dobro-
wolnie obywatelstwo Związku Radzieckiego
i mimo tego, że groził mu łagier (który zresztą 
go nie ominął) to dostrzegł potrzebę pozosta-
nia wśród tych ludzi, którym był potrzebny. To 
piękny przykład poświęcenia duszpasterskie-
go. Wiedział, że za swoją posługę grozi mu 
cierpienie, ale też ufał, że spotka na swej dro-
dze rodaków prawdziwie kochających ludzi
i Boga. To było piękne w jego postawie.

Jakiego rodzaju wspólnotę tworzyli ze-
słańcy, wśród których działał ks. Buko-
wiński? 
– Trafili tu najpierw Polacy deportowani
w 1936 roku, z Podola i Wołynia, z obwo-

Nie dał się zatruć nienawiścią
– Nie dał się zatruć nienawiścią, a miłość nieprzyjaciół nie była tylko czystą 
teorią w jego życiu. O działalności ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła 
Kazachstanu, wieloletniego duszpasterza i więźnia sowieckich łagrów z ks. 
Janem Nowakiem, kapłanem archidiecezji krakowskiej, postulatorem jego 
procesu beatyfikacyjnego, rozmawia Krzysztof Stępkowski.
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dów żytomierskiego, winnickiego i kamie-
nieckiego, z dawnych terytoriów Rzeczy-
pospolitej włączonych po traktacie ryskim 
do Rosji Sowieckiej, a później mieszkańcy 
wschodnich województw II Rzeczypospolitej 
zaanektowanych po 17 września 1939 r. do 
ZSRR. Zanim trafili do Kazachstanu, jechali tu 
tygodniami w nieludzkich warunkach, wielu 
z nich zmarło. Zostawiono ich w stepie i na-
kazano osiedlać się tam, gdzie nikt mieszkać 
nie chciał. 
Z pewnością byli to ludzie niezwykle twór-
czy, którzy pozostawili na kazachskich 
stepach swój ślad. Widać go do dzisiaj. To 
pszenica, której jednym z największych pro-
ducentów jest obecnie Kazachstan. To takie 
ewangeliczne, że ziarno padło w tę kazach-
ską ziemię, obumarło i wydało obfity plon. 
Taki obraz. Gdy jechałem do Kamyszenki,
w której pracowałem, to za oknem przez 
wiele kilometrów nie było widać nic innego 
jak tylko pszenicę. Zesłańcy zasiali tam to, co 
było najpiękniejsze. Pszenicę i wiarę w miłość 
Boga. Kościół katolicki trafił tam za sprawą 
zesłańców – Polaków i Niemców.

Trzynastoletni w sumie pobyt w łagrach 
nie załamał Księdza Bukowińskiego…
– Zdecydowanie nie. Zostało po nim wiele 
listów, w których wiele spraw, z których zło-
żona jest nasza codzienność, opisuje w spo-
sób piękny i prosty. Listy te, pisane piękną 
polszczyzną, pokazują, jak w chwilach trud-
nych można być człowiekiem szczęśliwym, 
wolnym i radosnym. Czuł, że znalazł się na 
właściwym miejscu, wśród ludzi do których 
Pan Bóg go powołał. Trzeba jeszcze wspo-
mnieć o historii polski, którą napisał dzięki 
swej fenomenalnej pamięci. Ta historia była 
nie tylko napisana, ale także potajemnie 
wykładana wśród zesłańców. To był prze-
kaz pełen szacunku i miłości do Ojczyzny.
W jednym z listów pisze, że nie dał się zatruć 
nienawiścią, a miłość nieprzyjaciół nie była 
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dla niego tylko czystą teorią. On był człowie-
kiem wielkiego pojednania. Widział nie tyle 
funkcjonariuszy, strażników tylko ludzi uwi-
kłanych w straszny system. Współczuł im.

Wróćmy jeszcze na chwilę do procesu 
beatyfikacyjnego. Czy spotkał Ksiądz 
jakieś trudności podczas jego prowa-
dzenia? 
– Pierwszą było dotarcie do świadków. Mimo 
znajomości, jakie przez rok pobytu w Ka-
zachstanie poczyniłem, wcale nie było łatwo 
odnaleźć ludzi, którzy mogli zaświadczyć
o jego życiu i działalności. To był też problem 
natury czysto technicznej. Kazachstan to kraj 
o powierzchni osiem razy większej niż Polska, 
a zamieszkały tylko przez około 17 milionów 
mieszkańców. Spora część kraju jest nieza-
mieszkana. Część świadków, jak np. niemiec-
cy zesłańcy, dawno z Kazachstanu wyjechało 
na Zachód, podobnie rzecz miała się z Ukra-
ińcami. Wielu wyemigrowało także do Rosji.
W tych wszystkich krajach trzeba było teraz 
szukać świadków życia i apostolstwa ks. Bu-
kowińskiego, zebrać ich zeznania. Byli także 
tacy, którzy w tym celu specjalnie do Krakowa 
przyjechali, jak np. bp Joseph Werth, ordyna-
riusz Diecezji Przemienienia Pańskiego w No-
wosybirsku. 
Wiele trudu sprawiało także poszukiwanie do-
kumentów w różnych instytucjach i w wielu 
krajach. A na końcu przyszedł równie trudny 
moment pisania tzw. Positio – opisu życia kan-
dydata do chwały ołtarzy. Nie znam włoskiego, 
więc najpierw pisałem tekst po polsku (ponad 
800 stron), a później trzeba było to wszyst-
ko przetłumaczyć. Ale cieszę się, że udało się
w końcu zamknąć i ten etap. Widocznie Pan 
Bóg tak chciał, zaprawił mnie do tego boju
i cieszę się, że przydałem się do czegoś takiego. 

I 22 stycznia tego roku…
– Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o 
heroiczności cnót, a 23 stycznia ogłaszają, że 

ks. Bukowiński staje się takim 
mistrzem, znakiem dla całego 
Kościoła katolickiego. Znakiem 
cnót, ogromnej wiary i miłości 
wobec Boga i człowieka.

Co w takim momencie 
czuje postulator procesu?
– Ogromną, nieprawdopo-
dobną radość. Nie tylko oso-
bistą dlatego, że dokonało 
się pewne dzieło, ale przede 
wszystkim, że to co u począt-
ku drogi zdawało się niemoż-
liwe udało się doprowadzić 
do szczęśliwego końca.

Czy Ksiądz Nowak zaprzy-
jaźnił się z Księdzem Buko-
wińskim?
(śmiech) – Pytanie raczej czy 
On zaprzyjaźnił się ze mną? 
Tak. To dla mnie zaszczyt być 
tak blisko i przeżyć dziś taką 
drogę duszpasterza.

A jakie cechy Księdza Bu-
kowińskiego podobają się 

Księdzu najbardziej?
– To był człowiek o wielkim spokoju serca, pe-
łen optymizmu, z wielkim szacunkiem wobec 
drugiego człowieka. Człowiek ogromnej wia-
ry i modlitwy, ale przede wszystkim ufności
w Opatrzność. Na wielu przedstawieniach ks. 
Bukowińskiego widoczny jest z krzyżem w ręku. 
On faktycznie z krzyżem się nie rozstawał. To 
bardzo symboliczne, bo człowiek o takiej bio-
grafii nie miał innego wyjścia, jak tylko zwrócić 
się z ufnością w stronę krzyża Chrystusa. 
Przy tym był bardzo cierpliwy, czego bardzo 
mi brakuje (śmiech) Myślę, że nie tylko ja po-
winienem się tego od niego wiele uczyć.

Komu mógłby patronować Ksiądz Bu-
kowiński?
– Myślę, że byłby to dobry patron, zesłań-
ców, bo oni swego patrona o ile wiem nie 
mają. Przypomina się w tym kontekście o św. 
Rafale Kalinowskim, ale on nie był jeszcze 
kapłanem, kiedy przebywał na Syberii wśród 
zesłańców. Ksiądz Bukowiński mógłby być 
także patronem duszpasterzy działających 
wśród emigrantów i zesłańców. Święty Jan 
Paweł II powiedział przecież o nim: „znala-
złem takiego heroicznego świadka Chrystusa 
i pasterza tych, którzy doświadczyli prześla-
dowań z powodów wiary i pochodzenia. Ni-
gdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na 
zesłanie, aby dzielić ich los”.
Ks. Bukowiński to także doskonały kandydat 
na patrona rodzin. Dlatego, że on właściwie 
nie miał kościoła, żadnej kaplicy. Ale jego 
posługa skupiała się wokół wielu rodzin, 
którym udzielał sakramentów i z którymi żył. 
Kiedy ukrywał się, to przenosił się od jednej 
rodziny do drugiej. Bez nich nie mógłby pro-
wadzić swojej misji. Zawsze też sprawował 
Msze św. w intencji rodzin, rano za zmar-
łych jej członków, a wieczorem w intencji 
żyjących. Dostrzegał ich problemy. Mówił, 
że rodzina pobożna, wierna nauce Kościoła, 
wychowuje gorliwych wierzących ludzi, a ro-
dzina obojętna czy słaba religijnie wychowu-
je ludzi niewierzących i agnostyków. 

Wspomniał Ksiądz św. Jana Pawła II, 
czy Ksiądz Władysław Bukowiński i Ka-
rol Wojtyła mieli okazję się spotkać? 

Ksiądz Władysław Bukowiński Ksiądz Władysław Bukowiński 
(1904-1974) (1904-1974) 

Sympozjum poświęcone pamięci ks. BukowińskiegoSympozjum poświęcone pamięci ks. Bukowińskiego
w Karagandzie 2004 r. Drugi od lewej: kard. Franciszek w Karagandzie 2004 r. Drugi od lewej: kard. Franciszek 
Macharski, metropolita krakowski, specjalny wysłannik Macharski, metropolita krakowski, specjalny wysłannik 
Jana Pawła II Jana Pawła II 
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Bóg to przeżytek średniowiecza 
Jak wyglądała struktura administracyjna 
Kościoła katolickiego w Rosji Sowieckiej po 
podpisaniu w Rydze traktatu pokojowego 
(1921),ustalającego m.in. granicę między 
Rosją Sowiecką a Rzeczypospolita Polską? 
Niemal cała europejska część Rosji, Sybe-
ria i terytoria położone w Azji, należały do 
utworzonej w 1783 roku metropolii mohy-
lewskiej. W jej skład wchodziły wtedy die-
cezje żytomierska i tyraspolska (zwana też 
saratowską), w tej drugiej dominowali ka-
tolicy pochodzenie niemieckiego, potomko-
wie osadników sprowadzonych za czasów 

Przypomnienie postaci Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Ka-
zachstanu, jest dobrą okazją, aby w skrótowy sposób ukazać drogę Kościoła kato-
lickiego w Związku Sowieckim. Od chwili obalenia w październiku 1917 roku przez 
bolszewicką partię demokratycznej Republiki Rosyjskiej rozpoczęły się, prowadzone 
na wielką skalę, prześladowania religii, zwłaszcza chrześcijaństwa. Rosja Sowiecka 
okazała się państwem wojującego ateizmu. Represje dotknęły Cerkiew prawosław-
ną, różne wspólnoty chrześcijańskie, za szczególnie niebezpiecznego wroga uzna-
ny został Kościół katolicki. Jego szczególną „przewiną” było też to, że katolicyzm
w Rosji uważany był za „polską religię”. Antykatolicki kurs władz sowieckich, mo-
tywowany ateistyczną ideologią, wspierała wrogość do zamieszkujących Rosję So-
wiecką Polaków, traktowanych jako element „antyrewolucyjny”, opornych wobec 
komunistycznej indoktrynacji, związanych z krajem, który w 1920 roku skutecznie 
zapobiegł sowieckim planom rozpętania światowej rewolucji. 

Kościół „ogniem próbowany”Kościół „ogniem próbowany”

Katarzyny II, także większość terytoriów 
diecezji mińskiej i kamienieckiej, zniesionych 
przez carat w roku 1868, reaktywowanych
u schyłku I wojny światowej przez Ojca Świę-
tego Benedykta XV. Na obszarze metropolii 
mieszkało ok. 1 700 000 wiernych; większość 
z nich stanowili Polacy; spisy kościelne poda-
wały liczbę 532 parafii i filii oraz 835 kapła-
nów diecezjalnych. 
Już na starcie systemu sowieckiego jego 
przywódcy sformułowali „ambitny” plan an-
tyreligijnych działań: postanowiono, że do
1 maja 1937 roku na terenie Rosji Sowieckiej 
nie będzie już ani jednego czynnego obiektu 

sakralnego, zaś samo pojęcie Boga zostanie 
wykreślone ze świadomości jej obywateli jako 
przeżytek średniowiecza i narzędzie hamow-
nia rozwoju mas (por. M. Heller, A. Niekricz,
Utopia u władzy, 1986). Nadzwyczaj po-
mocnym narzędziem w realizacji tego planu 
był dekret Lenina z 23 stycznia 1918 roku
o rozdziale Kościoła od państwa. W oparciu 
o niego Kościół katolicki został pozbawiony 
osobowości prawnej, zamknięto seminaria 
duchowne, usunięto religię ze szkół, upań-
stwowiono budynki kościelne, m.in. zaka-
zano katechizacji w świątyniach do 18 roku 
życia. Rozpoczęły się aresztowania księży, ich 
skrytobójcze morderstwa, skazywanie na wie-
loletnie pobyty w łagrach. Co i raz organizo-
wano procesy pokazowe przeciw kapłanom 
katolickim, „wrogom ludu”. Światowego 
rozgłosu nabrał proces abp Jana Cieplaka, 
administratora apostolskiego archidiecezji 
mohylewskiej, zakończony wyrokiem śmierci 
dla arcybiskupa i jego współpracownika, ks. 
prałata Konstantego Budkiewicza. Wyrok na 
ks. Budkiewiczu wykonano nazajutrz, arcy-
biskupowi zamieniono na 10 lat więzienia. 
Szczególne represje miały miejsce w okresie 
największego terroru stalinowskiego, w la-
tach 1937–1940, skazano wówczas i roz-

– Spotykali się za każdym z trzech razy, kiedy 
ks. Bukowiński przyjeżdżał do kraju. Papież 
wspominał, że to ks. Bukowiński wychodził 
naprzeciw tym spotkaniom. To metropolita 
krakowski poprosił go o spisanie wspomnień 
z Kazachstanu. Do końca życia o nim pamię-
tał. Bardzo pięknie napisał o ks. Bukowińskim 
w liście z 2004 roku, który kard. Franciszek 
Macharski przywiózł do Kazachstanu na sym-
pozjum poświęcone pamięci apostoła Kazach-
stanu: „Cieszę się, że postać tego bohaterskie-
go kapłana nie idzie w zapomnienie. (...) Bogu 
dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, 
budować się jego świadectwem i wspierać
w każdy możliwy w tamtych czasach sposób”.

Ojciec Święty jak widać nie zapomniał 
o ks. Bukowińskim?
– Ja myślę, Jan Paweł II właściwie był pro-
motorem tego procesu. Wskazał na niego
w Kazachstanie podczas podróży apostolskiej 
w 2001 roku. Wspominał go m.in. podczas 
spotkania z prezydentem Nazarbajewem. Po-
wiedział mu, że wszystko co wie o Kazach-
stanie, wie od ks. Bukowińskiego. Żałował, 
że podczas wizyty nie mógł pomodlić się przy 
jego grobie. To ciekawe, że drugim rozpoczę-
tym procesem beatyfikacyjnym po śmierci Jana 
Pawła II był właśnie proces ks. Bukowińskiego.

W Polsce o Księdzu Bukowińskim pa-
mięta także stowarzyszenie „Ocalenie”, 
jaki jest cel jego działalności?
– W 2007 roku zrodziła się myśl, aby powsta-
ło stowarzyszenie, które zajęłoby się opieką 

nad procesem beatyfikacyjnym. Chodziło
o modlitwę za wstawiennictwem ks. Bu-
kowińskiego, o kult i pewną informację na 
temat kandydata na ołtarze. Sam nie byłem
w stanie tego wszystkiego zrobić. Stowarzy-
szenie powstało przy Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach w maju 2007 
roku i organizowało sympozja, które poka-
zywały postać ks. Bukowińskiego. Zajęli się 
także organizowaniem Mszy św. sprawo-
wanych w parafii św. Floriana w Krakowie, 
każdego trzeciego dnia miesiąca (ks. Włady-
sław Bukowiński zmarł 3 grudnia 1974 roku 
– przyp. kes). Chcemy wraz z „Ocaleniem” 
wypełnić testament Ojca św. Jana Pawła II
i zachować w pamięci i stworzyć muzeum 
misjonarza z Kazachstanu. Wspominając jego 
postać, pamiętamy także o tych, którym po-
święcił życie czyli zesłańcach. 

Modli się Ksiądz za wstawiennictwem 
Księdza Bukowińskiego?
– Jakże mógłbym się nie modlić? Nie ma ta-
kich spraw, których bym mu nie polecał. Są 
różne trudne i bolesne sytuacje, które mu 
zawierzam. Zawsze pomaga.

Pomaga?
– No oczywiście! Myślę, że patrzy na to co 
się tutaj dzieje, zwłaszcza na duchownych 
i dopinguje nas, kapłanów. Przecież jego
i nasze warunki to przepaść. Patrzy na to
w jaki sposób korzystamy z tego, co daje 
nam Opatrzność.

Czy pamięć o Księdzu Bukowińskim jest 
żywa w Kazachstanie?
– Ci starsi pamiętają go jeszcze całkiem do-
brze i reagują bardzo gwałtownie na nawet 
cień sugestii, że może nie był do końca taki 
święty. Podczas procesu musiałem zadać 
jednej z kobiet pytanie czy Ksiądz Bukowiń-
ski nie utrzymywał jakichś dwuznacznych 
stosunków z kobietami. Zareagowała takim 
oburzeniem, jakbym zarzucał coś złego jej 
bliskiemu. Była rozgniewana, że można było 
nawet pomyśleć o czymś takim. Ja rozumia-
łem to oburzenie, ale takie pytanie musiałem 
przecież zadać.
Bukowiński jest ważny nie tylko dla miesz-
kańców Kazachstanu, ale także i innych na-
rodów. Niemców, Polaków, nawet Rosjan, bo 
przecież i im pomagał, ale w sposób szcze-
gólny chciałbym podkreślić naród ukraiński. 
Dlatego, że on urodził się w Berydczowie 
dziś należącym do Ukrainy. Uczęszczał też 
przez pewien czas do gimnazjum w Kijowie. 
Później już jako kapłan był profesorem w se-
minarium w Łucku, a później proboszczem 
katedry w tym mieście. Dzisiaj Łuck modli się 
przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Wła-
dysława Bukowińskiego w tej trudnej próbie, 
w jakiej znaleźli się Ukraińcy. Niedawno by-
łem tam z rekolekcjami dla kapłanów diece-
zji łuckiej. Cieszę się, że tam nie zapomniano 
o nim. Jest tablica poświęcona ks. Bukowiń-
skiemu, a mieszkańcy odprawiają nowennę
i proszą o jego beatyfikację.

Rozmawiał Krzysztof Stępkowski

Droga Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim Droga Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim 
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strzelano ponad osiemdziesięciu kapłanów; 
ponurą rolę w eksterminacji duchowieństwa 
katolickiego odegrał w tym okresie łagier na 
Wyspach Sołowieckich. W pierwszych latach 
rządów bolszewickich biskupi metropolii mo-
hylewskiej, którymi byli Polacy (z wyjątkiem 
biskupa saratowskiego Józefa Alojzego Kes-
slera, pochodzącego z rodziny niemieckich 
kolonistów) zostali deportowani do Polski lub 
wymienieni na aresztowanych aktywistów ko-
munistycznych (w ten sposób powróciła też 
do Polski część aresztowanych kapłanów). Je-
dynie bp Karol Śliwowski, ordynariusz utwo-
rzonej w 1923 roku diecezji władywostockiej, 
został internowany na Syberii, gdzie zmarł 
(1933).Dramatycznie zakończyła się próba 
wznowienia hierarchii Kościoła katolickiego 
w Rosji, podjęta w następstwie decyzji papie-
ża Piusa XI (ogłoszonej w bulli De plenitudine 
potestatic z 10 III 1926 ), o dokonaniu nowe-
go podziału administracyjnego Kościoła kato-
lickiego w Związku Sowieckim. Przybyły tam 
tajny delegat apostolski, bp Michel d’Herbi-
gny, konsekrował, też w sposób niejawny, 
pięciu biskupów. Jakiś czas później wszyscy 
zostali aresztowani. Trzech deportowano 
(jeden z nich, Antoni Małecki, biskup Lenin-
gradu, spoczywa na warszawskim Cmentarzu 
Powązkowskim), jeden zginął w łagrach (bp 
Michał Jodokas); piąty, bp Aleksander Frison, 
administrator apostolski w Odessie, został 
rozstrzelany w 1937 roku w więzieniu na Bu-
tyrkach w Moskwie. Lata stalinowskiego ter-
roru szczególnie okrutnie dotknęły Polaków 
katolików z obwodów żytomierskiego, win-
nickiego, kamieniecko-podolskiego na Ukra-
inie. Ginęli masowo podczas tzw. sztucznego 
głodu, ok. sto tysięcy zostało deportowanych 
na Syberię i do Kazachstanu.
Zakładany na początku systemu sowieckiego 
plan został wykonany: w wyniku zmasowa-
nego terroru Kościół katolicki w ZSRR prze-
stał istnieć jako instytucja. W 1937 roku na 
jego terytorium były czynne ledwie cztery 
kościoły katolickie, w Moskwie, Leningradzie 
(służyły pracownikom zachodnich placówek 
dyplomatycznych), Odessie i Tbilisi, zniszczo-
ne zostały setki świątyń, katedry biskupie za-
mieniono na składy (Żytomierz, Petersburg, 

Saratów), hale sportowe (Mińsk), muzea 
ateizmu (Kamieniec Podolski), całkowicie 
zdewastowano (Mohylew), nieliczni kapłani 
działali w Kościele katakumbowym.

Pole walki o ludzkie dusze
Na terytoriach Rzeczypospolitej zagarniętych 
przez Związek Sowiecki w wyniku zdradziec-
kiego napadu w dniu 17 września 1939 roku, 
konsekwencji tajnego układu Ribbentrop-
Mołotow (23 VIII 1939), znalazły się dwie 
archidiecezje (lwowska i wileńska) oraz sześć 
diecezji, ok. 1,3 tys. para-
fii, ok. 2 620 kapłanów i 
przeszło 4 mln katolików; 
w październiku 1939 roku 
Związek Sowiecki przeka-
zał Wilno Liwie, wkrótce 
(1940) wcielonej do ZSRR. 
W listopadzie 1939 roku 
mieszkańcom zagarniętych 
ziem narzucono obywatel-
stwo sowieckie. Rozpoczął 
się czas terroru, wymie-
rzonych w Kościół represji, 
drastycznego ograniczania 
jego aktywności, na wielką 
skalę rozpoczęto propagandę materializmu 
i ateizmu „na ulicach, w szkołach, na mi-
tyngach, podczas niezliczonych uroczysto-
ści, zabaw, pochodów wmawiano w dusze, 
że Boga nie ma, że religia to kłamstwo, że 
księża mówią nieprawdę, sami nie wierzą, 
a tylko lud wyzyskują” – to świadectwo bp. 
Adolfa Szelążka, ordynariusza łuckiego. To 
był czas Zbrodni Katyńskiej, wśród jej ofiar 
było 77 kapłanów, kapelanów Wojska Pol-
skiego. Od lutego 1940 roku do czerwca 
1941 roku władze sowieckie przeprowadziły 
cztery masowe deportacje ludności, obejmu-
jące ok. 1,7 mln obywateli polskich, głów-
nie Polaków, za Ural, do okręgu polarnego,
w rejon Archangielska, do Kazachstanu. To 
był czas, kiedy Kościół i naród w szczególny 
sposób był był „ogniem próbowany”, także 
pod okupacją niemiecką, dodatkowym tra-
gicznym doświadczeniem polskich Kresów 
były napady i masowe mordy ludności pol-
skiej, także kapłanów, podejmowane przez 
nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-
-1945, przede wszystkim na Wołyniu.
Był to także czas, kiedy na wielką skalę rozpo-
czął się szczególny apostolat: ukryta posługa 
kapłanów w więzieniach i łagrach. W latach 
1940-1965 przebywało w sowieckich łagrach 
ponad 600 księży katolickich obrządku łaciń-
skiego, pochodzących z diecezji wschodnich 
Rzeczypospolitej, także z zajętych przez ZSRR 
krajów bałtyckich – Litwy i Łotwy. W tamtej 
traumatycznej rzeczywistości, swoją postawą, 
świadectwem, sprawowaną w ukryciu po-
sługą, tworzyli niezwykły „Kościół mężczyzn
i kobiet pełnych poświęcenia i oddania Bogu. 
Kościół utworzony z prześladowań i rozczaro-
wań, wypróbowany jak złoto w piecu” – pisał 
ks. Walter Ciszek SJ, który ponad 20 lat spędził 
w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, kapłan, 
który w 1940 roku dobrowolnie zgłosił się do 
pracy w lasach na Uralu, ukrywając swój stan 
duchowny. Jeden z księży katolickich, którzy 
po przybyciu do łagrów, gdzie poczęli do-
świadczać realnej siły zła, zdali sobie sprawę, 

że stają się narzędziem w ręku Opatrzności, 
skierowanym na pole twardej walki o ludzkie 
dusze. „Nabrałem przekonania, że Bóg do-
puszcza zajadłą złość tej władzy, by dać opie-
kę religijną ludziom najbardziej udręczonym.
(…) Tam w tym mroźnym piekle, prawdziwi 
kapłani doznawali radości niezmiernych, po-
cieszając najbardziej strapionych. Odprawia-
ło się Msze św., spowiadało, komunikowało 
w kopalni węgla na głębokości 900 m albo 
w domach zesłańców” – to słowa ks. Józefa 
Kuczyńskiego, który 17 lat przebył w łagrach. 

Liczne relacje i wspomnienia łagierników 
ukazują jak wielkie znaczenie dla nich mia-
ła sprawowana w ścisłej konspiracji liturgia, 
spowiedź w drodze do pracy lub w czasie 
powrotu z niej, słowa duchowej pociechy; 
„dzieliłem wiarę z ludźmi. Wiara bardzo wie-
lu ludziom pomagała utrzymać się przy życiu. 
Umacniała wolę, nie pozwalała zanikać na-
dziei. Była zaś nieraz tak wielka, że zadziwiała 
człowieka, tam poznałem czym wiara może 
być dla człowieka” (ks. M. Szymankiewicz, 
Wspomnienia z Rosji, 1980).
Poza nielicznymi wyjątkami, kapłani zesłani 
do łagrów po agresji ZSRR na Rzeczpospoli-
tą, zostali z nich zwolnieni po zawarciu ukła-
du Sikorski-Majski (30 VII 1941). Znaleźli się 
w Armii gen. Andersa. Dziewiętnastu z nich 
zmarło z wycieńczenia i chorób, sześćdziesię-
ciu sześciu wyszło wraz z nią z „nieludzkiej 
ziemi”, większość pełniła kapelańską posługę. 
Kapłani łagiernicy znaleźli się też w Dywizji 
Kościuszkowskiej i 1 Armii Wojska Polskiego. 
Jednym z nich był ks. Tadeusz Fedorowicz, 
który w 1940 roku udał się dobrowolnie do 
Kazachstanu z Polakami wywożonymi z ar-
chidiecezji lwowskiej. Po wojnie, posługując 
niewidomym w podwarszawskich Lakach, był 
wielkim autorytetem duchowym, powierni-
kiem i spowiednikiem Karola Wojtyły, również 
w czasach jego papieskiego pontyfikatu. Jan 
Paweł II pisał o nim z wdzięcznością w książce 
„Dar i tajemnica”. 

Kościół cierpienia i milczenia
Układy zawarte w Jałcie usankcjonowały
w dużej mierze zdobycze terytorialne ZSRR 
w wyniku agresji na Polskę w 1939 roku. Na 
terytorium ZSRR znalazła się cała diecezja łuc-
ka, niemal cała archidiecezja lwowska i die-
cezja pińska, przeważająca część archidiecezji 
wileńskiej, także niewielkie terytoria diecezji 
przemyskiej i łomżyńskiej. Wszyscy biskupi 
łacińscy z Kresów zostali deportowani do 
Polski. Ponownie Kościół katolicki na tych te-
renach został przez wojujący ateizm skazany 

Fo
t.

W
iki

m
ed

ia

dę materializmu Liczne relacje i wspomnienia łagierników

Wierni ze wsi Gruszówka (obwód homelski) Wierni ze wsi Gruszówka (obwód homelski) 
słuchają Mszy św. transmitowanejsłuchają Mszy św. transmitowanej
w 1 programie Polskiego Radia, 1990 r.w 1 programie Polskiego Radia, 1990 r.

Zniszczony przez Sowietów kościół Ojców Bazylianów Zniszczony przez Sowietów kościół Ojców Bazylianów 
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Rachunek sumienia

I Ja jestem Pan Bóg Twój: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  Czy staram się we wszystkim szukać Boga i Jego chwały?
  Czy istnieje ktoś lub coś, czemu daję pierwszeństwo w moim życiu?
  Czy wierzę, że Bóg interesuje się mną, towarzyszy mi w mojej pracy, troszczy się o moją rodzinę?
  Czy modlę się codziennie?
  Czy wierzę w przesądy, horoskopy, przepowiednie, korzystam z talizmanów, usług jasnowidza, wróżki?
  Czy zajmowałem się okultyzmem, magią, spirytyzmem, radiestezją, numerologią, wywoływałem duchów, posługiwałem się tarotem, wa-
hadełkiem, korzystałem z usług bioenergoterapeuty, medium, ustawień rodzinnych Hellingera, stosowałem reiki, akupunkturę, homeopa-
tię, metody kontrolowania umysłu (Silva, medytacje transcendentalne)?

  Czy przystępowałem do Komunii św., mimo, że miałem świadomość grzechu ciężkiego?
  Czy oszukiwałem wyznając swoje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania lub celowo nie wyznałem grzechu ciężkiego?
  Czy zaparłem się wiary w Boga z obawy przed krytyką lub wyśmianiem? Czy mówię o swojej wierze innym?
  Czy należałem do organizacji sprzeciwiających się wartościom chrześcijańskim, antyklerykalnych lub ateistycznych?
  Czy zwątpiłem w łaskę przebaczenia grzechów?

II Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
  Czy używałem imienia Pana Boga w sposób lekceważący, np. w przekleństwach?
  Czy bluźniłem wobec Boga, Kościoła, Matki Bożej, świętych, miejsc i rzeczy poświęconych Bogu?
  Czy oglądałem programy telewizyjne, filmy lub słuchałem muzyki, która lekceważąco traktowała Boga lub Kościół? 
  Czy używałem przedmiotów poświęconych Bogu niezgodnie z ich przeznaczeniem?
  Czy przeklinam, opowiadam niestosowne dowcipy, wyśmiewam się z innych ras, religii, płci przeciwnej? 
  Czy dotrzymałem obietnic złożonych Bogu, ślubów i słów przysięgi wynikających np. z sakramentu małżeństwa, przysięgi wojskowej?
  Czy obwiniam Boga za moje słabości, narzekam, zapominając dziękować?

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  Czy z własnej winy, bez ważnego powodu opuściłem Mszę św. w niedzielę lub święto nakazane?
  Czy dbałem o to, by zabierać na Mszę św. dzieci?
  Czy celowo spóźniłem się na Mszę św. lub wyszedłem wcześniej bez wyraźnego powodu?
  Czy staram się, by niedziela była czasem modlitwy, spędzania czasu z najbliższymi, odpoczynku?
  Czy w niedzielę robiłem zakupy, prowadziłem handel, wykonywałem prace, które nie są niezbędne?
  Czy angażuję się w życie mojej parafii?
  Czy modlę się w intencji ojczyzny, staram się uczestniczyć we Mszy św. i modlitwie podczas świąt państwowych i wojskowych w kościele 
garnizonowym?

  Czy w miarę możliwości włączam się w duszpasterstwo wojskowe?

IV Czcij ojca swego i matkę swoją.
  Czy szanuję moich rodziców? Czy celowo zraniłem moich rodziców?
  Czy traktuję moje dzieci z miłością i szacunkiem?
  Czy dbam o wychowanie religijne moich dzieci?
  Czy jestem świadkiem wiary dla moich bliskich?

Rachunek sumienia stanowi ważny etap przygotowania do sakramentu 
pokuty i pojednania. Pomaga przypomnieć nasze grzechy i słabości. Re-
gularne badanie  sumienia pozwala nam również rozwijać się duchowo. 
Częstym błędem jest odkładanie rachunku sumienia do ostatniej chwili, 
czynienie go w pośpiechu, oczekując w kolejce do spowiedzi.  Należy pa-
miętać, że rachunek sumienia jest modlitwą i potrzebuje odpowiedniej ilo-
ści czasu, klimatu ciszy i skupienia. To stawanie w obecności kochającego 
Boga, który pragnie usłyszeć opowieść o naszych problemach, błędach 
i zranieniach, by na nowo zapewnić nas o swojej łasce i przebaczeniu. 
Pamiętajmy, że „rachunek” za nasze grzechy został już zapłacony dzięki 
krwi Chrystusa wylanej za nas na krzyżu. Doświadczamy tego za każdym 
razem, gdy odchodzimy od konfesjonału, uzyskując rozgrzeszenie.  
Rozpoczynając rachunek sumienia, dobrze jest popatrzeć najpierw na 
dobro, które otrzymaliśmy od Boga w minionym czasie oraz to, które sami 
uczyniliśmy dzięki Jego łasce i podziękować za nie. Następny etap stano-
wi modlitwa do Ducha Świętego o pomoc w przypomnieniu sobie grzechów 
oraz towarzyszących im okoliczności. Prośmy Go również o dar skruchy 
i wiarę w moc przebaczenia grzechów. W rachunku sumienia mogą być 
pomocne pytania, które pogłębiają refleksję nad własnym postępowaniem. 
Propozycja takich pytań znajduje się poniżej. Zostały one pogrupowane 
ze względu na dziesięć przykazań Bożych. W razie potrzeby wskazane 
jest robienie krótkich notatek lub zabranie listy pytań ze sobą do spowie-
dzi, dzięki czemu łatwiej będzie wszystko zapamiętać.



9

  Czy troszczę się o dobry byt mojej rodziny?
  Czy zaniedbuję relacje rodzinne kosztem pracy lub hobby?
  Czy zaniedbuję obowiązki domowe?
  Czy szanuję i słucham moich przełożonych?
  Czy sumiennie wypełniam moje obowiązki?
  Czy ze zrozumieniem i szacunkiem traktuję moich podwładnych? Czy nie nadużywam swojej władzy, zlecając im prace dla własnej korzyści 
pod pozorem obowiązków służbowych? 

  Czy przestrzegam dyscypliny wojskowej, ceremoniału wojskowego? Czy otaczam czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy? Czy 
szanuję mundur wojskowy?

  Czy respektuję normy prawne i społeczne, szanuję instytucje państwa i społeczeństwa?
  Czy nie głosuję na partie polityczne, które sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła?

V Nie zabijaj
  Czy celowo zabiłem niewinnego człowieka?
  Czy skrzywdziłem kogoś naumyślnie?
  Czy szukałem odwetu na przeciwnikach, decydowałem się uczestniczyć w zadaniach bojowych kierowany pragnieniem zemsty? Czy czer-
pałem radość z krzywdy wyrządzonej przeciwnikowi?

  Czy celowo żywiłem urazę i odmawiałem przebaczenia?
  Czy pragnąłem czyjejś śmierci, przeklinałem innych w myślach lub w mowie?
  Czy prześladowałem kogoś z powodu jego odmienności religijnej, rasowej, seksualnej?
  Czy uczestniczyłem w aborcji lub namawiałem do niej? Czy stosowałem środki poronne lub celowo pragnąłem doprowadzić do uszkodze-
nia płodu? Czy korzystałem z zabiegu inseminacji lub in vitro?

  Czy stosuję antykoncepcję w moim małżeństwie, ponieważ nie chcę, by nasze współżycie prowadziło do poczęcia dziecka?
  Czy usiłowałem popełnić samobójstwo lub rozważałem, aby to uczynić?
  Czy nadużywałem alkoholu, nikotyny, brałem narkotyki? Czy lekkomyślnie narażałem własne zdrowie i życie, a także bezpieczeństwo innych?
  Czy prowadziłem samochód po spożyciu alkoholu, celowo łamałem przepisy drogowe?
  Czy namawiałem innych do grzechu?
  Czy byłem okrutny dla zwierząt, zadawałem im niepotrzebny ból lub pozwalałem by cierpiały?

VI Nie cudzołóż
  Czy zdradziłem mojego małżonkowi w myślach lub w działaniu?
  Czy traktuję seks jedynie jako zabawę, sposób na rozładowanie napięcia?Czy masturbuję się, uprawiam przygodny seks, fantazjuję o seksie?
  Czy poniżam ciało kobiety, używając go dla własnej przyjemności? Czy oglądam pornografię, korzystam z usług prostytutek, uczęszczam 
do nocnych klubów ze striptizem?

  Czy wymuszałem seks na moim małżonku? Czy dokonałem gwałtu? Czy wykorzystałem kogoś seksualnie?
  Czy starałem się ukarać małżonka poprzez odmowę pożycia małżeńskiego?
  Czy uprawiałem seks z osobą o tej samej płci, z krewnymi, z kilkoma osobami? 
  Czy nie zachowuje się w sposób prowokacyjny?

VII Nie kradnij
  Czy coś ukradłem? Czy przywłaszczyłem sobie czyjeś dobra, celowo zabrałem do domu przedmioty z pracy?
  Czy celowo zniszczyłem jakąś rzecz należącą do kogoś innego?
  Czy przypisywałem sobie zasługi innych?
  Czy zwróciłem pożyczki?
  Czy płacę podatki, opłacam rachunki?
  Czy ściągam nielegalnie filmy, muzykę, oprogramowania?
  Czy uprawiam hazard?

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  Czy kłamię?
  Czy złożyłem fałszywą przysięgę, zeznanie?
  Czy oszukiwałem na egzaminach, ćwiczeniach, podczas rozgrywek sportowych?
  Czy wziąłem odpowiedzialność za błędy i przyznałem się do winy?
  Czy plotkuję? Czy celowo zniesławiłem czyjeś dobre imię, opowiadając kłamstwa lub obnażając słabości?
  Czy oceniłem kogoś niesprawiedliwie? Czy wydałem wyrok na kogoś nie próbując dociec, czy dana osoba jest winna? 
  Czy zdradziłem czyjś sekret, nie dochowałem tajemnicy służbowej?

IX Nie pożądaj żony bliźniego swego
  Czy rozważałem w myślach akty seksualne z innymi osobami niż mój małżonek?
  Czy prowokuję dwuznaczne sytuacje?
  Czy oglądam programy, gry, zdjęcia lub filmy o treści erotycznej, by wzbudzić w sobie stan podniecenia seksualnego?
  Czy staram się panować nad moimi pragnieniami i wyobraźnią?
  Czy biorę odpowiedzialność za to, co czytam lub czego słucham?
  Czy dbam o moją więź z małżonkiem?

X Ani żadnej rzeczy, która jego jest
  Czy zazdrościłem innym ich statusu materialnego, talentów, sukcesu, urody? Czy porównuje się z innymi?
  Czy jestem życzliwy wobec sąsiadów i osób, z którymi pracuję?
  Czy wykorzystuję innych dla kariery, korzyści majątkowych lub zaniedbuję własne zdrowie oraz więzi rodzinne? 
  Czy mam dystans do dóbr materialnych? Czy traktuję je jako dar, czy dziękuję Bogu za to, co posiadam?
  Czy dzielę się w miarę moich możliwości z potrzebującymi, wspieram parafię?
  Czy racjonalnie korzystam z zasobów naturalnych, dbam o środowisko? oprac. kak
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na śmierć. Szczególnie doświadczona została 
Cerkiew greckokatolicka. W 1945 roku jej bi-
skupi zostali aresztowani i skazani na długie 
wyroki więzienia. Na początku 1946 roku pod 
nadzorem tajnej policji odbył się we Lwowie 
pseudosynod, który zjednoczył grekokatoli-
ków z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym; 
rozpoczął się wtedy „ciemny czas prześlado-
wań” (Jan Paweł II) duchowieństwa i wier-
nych Cerkwii greckokatolickiej. 27 czerwca 
2001 roku podczas swej historycznej wizyty 
we Lwowie Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 
28 męczenników z tamtego okresu. 
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła 
się deportacja większości polskich mieszkań-
ców Kresów Wschodnich na zachód, na tzw. 
Ziemie Odzyskane, przyznane Polsce w rezul-
tacie umów jałtańskich. Równolegle towarzy-
szyła im nowa fala deportacji w przeciwnym 
kierunku, w głąb Związku Sowieckiego, m.in. 
żołnierzy Armii Krajowej z okręgów wschod-
nich, także z centralnej Polski, elementów 
patriotycznych, wśród nich księży, z których 
ok. stu skazano na wieloletnie więzienia
i łagry. Po przesiedleniach przystąpiono do 
masowego zamykania kościołów; urządzano 
w ich muzea ateizmu, sale koncertowe, ma-
gazyny. Niektóre wysadzano w powietrze, 
m.in. piękny kościół w Berezweczu, oraz tzw. 
baroku wileńskiego, przed kilkunastu laty zre-
konstruowany w Białymstoku.
Przejściowa odwilż nastąpiła po śmierci Sta-
lina; wielu zesłańców, wśród nich kapłanów, 
zostało zwolnionych z łagrów, zaprzestano 
ferowania wysokich (często na 25 lat) wy-
roków. Kolejne przykręcanie śruby nastąpi-
ło w epoce Chruszczowa. Kościół katolicki
w ZSRR znów stał się Kościołem cierpienia
i milczenia. Zaledwie trzydzieści pięć lat 
temu, w 1980 roku, kiedy trwał już ponty-
fikat Jana Pawła II, a w Polsce rozpoczynał 
się wolnościowy bunt „Solidarności”, za jej 
wschodnią granicą, w diecezji łuckiej na Wo-
łyniu był czynny tylko jeden kościół katolicki –
w Krzemieńcu, w archidiecezji lwowskiej ta-
kich kościołów było tylko siedem, nieco więcej
w diecezji pińskiej i archidiecezji wileńskiej. 
Przez lata Stolica Apostolska podejmowała 
starania o poprawę losu katolików w ZSRR. 
Za pontyfikatu Pawła VI dyplomacja waty-
kańska odniosła sukces: Moskwa zezwoliła na 
nominację kilku biskupów na Litwie i Łotwie, 
funkcjonowanie seminariów duchownych
w Kownie i w Rydze. Biskup Julijans Vaivods, 
administrator apostolski archidiecezji ryskiej 
i diecezji lipawskiej, od 1983 roku kardynał, 
począł z ramienia Stolicy Apostolskiej spra-
wować opiekę, – mającą głównie charakter 
duchowy – nad katolikami na terenie ZSRR. 
W latach siedemdziesiątych na dawnych Kre-
sach Wschodnich, głównie wśród pozosta-
łych tam Polaków, nastąpiło ożywienie wiary. 
Wierni garnęli się do niewielu czynnych świą-
tyń, rozwijały działalność tajne zgromadzenia 
honorackie, nieliczni księża, nękani grzywna-
mi i szykanami, podtrzymywali życie sakra-
mentalne, tam, gdzie ich nie było, wierni gro-
madzili się, często w zniszczonych kościołach 
i kaplicach, na wspólnotowych modlitwach, 
kapłana „zastępowała” położona na ołtarzu 
stuła. Wołanie papieża Słowianina: „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi” rozległo się echem na 

Podolu, Wołyniu, Polesiu… Napływała kon-
spiracyjna pomoc ze strony Kościoła w Polsce, 
szczególnie z położonych na terenie PRL-u 
części diecezji: wileńskiej, pińskiej, lwowskiej, 
których administratorzy apostolscy, rezydują-
cy w Białymstoku, Drohiczynie i Lubaczowie, 
sprawowali z oddaniem, niezmiernie utrud-
nioną jurysdykcję kościelną nad całością roz-
dzielonych granicami diecezji. 

Kościół podnoszący się z ruin
W 1991 roku, który okazał się ostaniem roku 
istnienia Związku Radzieckiego, dla Kościoła 
katolickiego poczęła nadchodzić długo ocze-
kiwana wiosna. Początek przemian wiążę się 
z posługą Jana Pawła II i z przeobrażeniami 
w Związku Sowieckim, tzw. pierestrojką, za-
inicjowaną podczas rządów Michaiła Gorba-
czowa. Pierwszym ich zwiastunem stała się 
nominacja (25 VIII 1989) biskupia ks. Tade-
usza Kondrusiewicza, 
wówczas proboszcza w 
Grodnie. Został miano-
wany administratorem 
apostolskim diecezji 
mińskiej i ordynariu-
szem dla katolików na 
Białorusi. W tym samym 
roku miała miejsce wi-
zyta Michaiła Gorba-
czowa u Jana Pawła II(1 
XII 1989); ponad dwie 
godziny trwała rozmo-
wa „w cztery oczy”. 
Dalsze elementy nowej 
sytuacji to sowiecka 
ustawa o wyznaniach religijnych, kładąca kres 
dotychczasowemu antykościelnemu ustawo-
dawstwu (1990) i nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych między Stolicą Apostolską
i Związkiem Radzieckim (15 III 1990). Kolejny 
krok, o historycznym wymiarze, miał miejsce 
16 I 1991 roku. Jan Paweł II obsadził waku-
jące diecezje rzymskokatolickie na Ukrainie. 
Metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego 
został bp Marian Jaworski, dotychczasowy jej 
administrator apostolski, rezydujący w Luba-
czowie, przyjaciel i współpracownik Karola 
Wojtyły (od 2001 roku kardynał). Biskupem
w Kamieńcu Podolskim ks. Jan Olszański, le-
gendarny apostoł Podola, a w Żytomierzu ks. 
Jan Purwiński, ukształtowany w polskiej ro-
dzinie na dawnych Inflantach. Dla metropoli-
ty lwowskiego Ojciec Święty mianował dwóch 
biskupów pomocniczych: o. Rafała Kiernickie-
go, franciszkanina, proboszcza katedry lwow-
skiej, oficera Armii Krajowej, łagiernika, stró-
ża nocnego w parku Stryjskim w latach, kiedy 
nie miał zezwolenia na wykonywanie posługi 
kapłańskiej i ks. Markijana Trofimiaka, pro-
boszcza w Krzemieńcu. W tym samym roku 
(13 IV 1991) Jan Paweł II uporządkował sytu-
acje kościelną na Białorusi. Erygował metro-
polię mińsko-mohylewską, której podporząd-
kował nowo utworzoną diecezje w Grodnie 
oraz diecezję pińską. Metropolitą mianował 
ks. Kazimierza Świątka, wieloletniego łagier-
nika, skazanego w 1941 roku na karę śmierci, 
której wykonaniu przeszkodziło wkroczenie 
wojsk niemieckich (od 1994 roku kardynała); 
biskupem grodzieńskim został ks. Aleksander 
Kaszkiewicz, dotychczasowy proboszcz pol-

skiej parafii w Wilnie. W tym samym dniu mia-
nowania zostali trzej biskupi, administratorzy 
apostolscy. Bp Tadeusz Kondrusiewicz dla 
Rosji europejskiej (z rezydencją w Moskwie).
Ks. Józef Werth SJ (z pochodzenia Niemiec) 
dla Syberii (z rezydencją w Nowosybirsku),
i ks. Jan Lenga MIC (Polak z Gródka Podolskie-
go) dla Kazachstanu i Środkowej Azji. 
W grudniu 1991 roku Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich został rozwiązany. 
Na jego gruzach powstało piętnaście niepod-
ległych państw, największym z nich była Rosja 
– sukcesor ZSRR. Rozpoczynał się nowy etap 
dziejów Kościoła katolickiego na postsowiec-
kich terenach. Etap odbudowy zniszczonych 
struktur administracyjnych, apostolatu w spo-
łeczeństwie poddawanym przez lata opre-
sjom ateistycznego systemu, także trudnych 
problemów, napięć, zagrożeń. Symbolicznym 
znakiem „nowego początku” stało się wzno-

wienie ewangelicznej misji przez biskupów 
– następców apostołów, kreatorów powsta-
jących do życia struktur: diecezji, parafii. To 
w tamtych podjęto wielki wysiłek utrwalania 
pamięci o tragicznych latach prześladowań,
o kapłanach i wiernych, którzy dawali heroicz-
ne świadectwa bezgranicznego zawierzenia 
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Jednym z nich 
był Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. 
Czas przełomu, kierował także pełne wdzięcz-
ności spojrzenia ku osobie  Jana Pawła II. Bo-
wiem „spośród siedmiu papieży (Benedykt 
XV, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan 
Paweł I, Jan Paweł II), dla których wielką tro-
ską była sytuacja Kościoła katolickiego w ZSRR 
i krajach zależnych od tego państwa, jedynie 
Janowi Pawłowi II Opatrzność pozwoliła być 
nie tylko świadkiem upadku w nich ustroju 
komunistycznego, ale i wielkiej mierze przy-
czynić się do niego, przez wyzwolenie w spo-
łeczeństwach żyjących w tym ustroju dążenia 
do prawdy i wolności w dziedzinie życia re-
ligijnego i obywatelskiego. W ostatnim roku 
istnienia ZSRR podniósł z ruin struktury dusz-
pasterskie Kościoła w tym państwie, a po jego 
rozwiązaniu (1991) dokończył tego dzieła
i rozwinął je na terenach nowych państw, suk-
cesorów dawnych jego republik” (ks. Roman 
Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolickim 
na Wschodzie (1939–2011), Toruń 2011).

Korzystałem m.in. z opracowań ks. Romana Dzwon-
kowskiego, Leksykon duchowieństwa polskiego repre-
sjonowanego w ZSRR 1939–1988, 2003: Polacy w Koś-
ciele katolickim na Wschodzie (1939–2011), 2011. 

 Jędrzej Łukawy 

Modlitwa bez kapłanów na cmentarzu we wsi Kwacze Modlitwa bez kapłanów na cmentarzu we wsi Kwacze 
(par. Głębokie), 8 maja 1986 r.(par. Głębokie), 8 maja 1986 r.
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 4 grud-
nia 1916 r. w Łap-
szach Niższych w 
powiecie nowo-
tarskim. Po ukoń-
czeniu szkoły po-
wszechnej w 1929 r.
rozpoczął naukę 
w Collegium Ma-

rianum w Wadowicach. Po maturze wstąpił 
do stowarzyszenia księży pallotynów. Nowi-
cjat rozpoczął w Sucharach koło Nakła nad 
Notecią, po jego ukończeniu podjął studia
w pallotyńskim Wyższym Seminarium Du-
chownym w Ołtarzewie. We wrześniu 1939 r.,
po wybuchu wojny, wraz z innymi kleryka-
mi i księżmi udał się na wschodnie rubieże 
Rzeczpospolitej. Został zatrzymany przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, która 17 wrze-
śnia zdradziecko zaatakowała Polskę. Udało 
mu się uciec. Powrócił do Ołtarzewa, gdzie 
kontynuował studia seminaryjne.
7 kwietnia 1941 r. został wyświęcony na 
kapłana przez abp. Stanisława Galla, ad-
ministratora apostolskiego archidiecezji 
warszawskiej. Rozpoczął posługę duszpa-
sterską. Jednocześnie podjął studia w tajnym 
Uniwersytecie Warszawskim (studiował so-
cjologię). Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej 
(przemianowanego 14 lutego 1942 r. na Ar-
mię Krajową).
W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego 
był kapelanem szpitala Sióstr Rodziny Marii 
na warszawskich Koszykach. Prawdopodob-
nie od ks. Stefana Kowalczyka, ps. „Biblia”, 

dziekana Okręgu Warszawskiego AK, otrzy-
mał polecenie udania się do oddziałów wal-
czących na Czerniakowie. Przybył tam ok.
15 sierpnia, jako ks. „Rudy”, rozpoczął posłu-
gę w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska”. 
Otrzymał kwaterę przy ulicy Wilanowskiej, 
gdzie naprędce urządził kaplicę polową. Od-
prawiał Msze św., spowiadał, przewodniczył 
pogrzebom. W sutannie, z biało-czerwoną 
opaską na ramieniu, towarzyszył powstań-
com na pierwszej linii walk. Zawsze znajdował 
czas na rozmowy z rannymi przebywającymi 
w szpitalach powstańczych. Troskliwa opieka 
duszpasterska ks. Stanka była wszystkim do-
brze znana. Spokojnie cichy, pełen życzliwo-
ści, bez reszty oddanej powstańczej służbie 
kapłańskiej, imponował swoją postaw – tak 
zapamiętali go uczestnicy powstańczych walk. 
Imponował swoją odwagą Pamiętano jak
z kawałkiem białego prześcieradła w ręku udał 
się do Niemców, aby wynieść z zagrożonego 
walkami miejsca ciężko rannego żołnierza. 
Sytuacja na przyczółku czerniakowskim ciągle 
się pogarszała. Niemcy coraz bardziej zaciska-
li pierścień okrążenia, pomoc z drugiej strony 
Wisły jednostek 1 Armii Berlinga okazała się 
iluzoryczna. Ks. Stanek miał okazję, aby ewa-
kuowa się pontonem na praski  brzeg Wisły, 
ale oddał  miejsce rannemu żołnierzowi. 
23 września, ostatni dzień obrony czernia-
kowskiego przyczółka, okazała się ostatnim 
dniem życia ks. „Rudego”. Posługiwał wów-
czas przy ulicy Solec. Starał się dotrze do ran-
nych, ulży im w cierpieniu. Uratował wtedy  
Wojciecha Zabłockiego, ps. „Derkacz”, który 

Błogosławiony ks. Józef Stanek SAC (1916–1944), ps. „Rudy”
– kapelan Powstania Warszawskiego

ranny w obie nogi i lewą rękę leżał na ulicy, 
tracąc nadzieję na jakąkolwiek pomoc. Z po-
mocą pośpieszył kapelan „Rudy”. Za pomocą 
kawałka rury przeciągnął rannego z ulicy do 
pobliskich ruin.
Po zdobyciu Czerniakowa esesmani z oddzia-
łów Oskara Dirlenwangera rozpoczęli brutal-
ną rozprawę z powstańcami i mieszkańcami 
dzielnicy: mordując, gwałcąc, rabując. Ich 
ofiarą stał się również  ks. Stanek. Naocznym 
świadkiem jego egzekucji był m.in. o. Józef 
Warszawski, „Ojciec Paweł”. Jej przebieg 
utrwaliła takżę Janina Damięcka-Lorentowicz, 
„Duda” ze Zgrupowania AK „Kryska”: Odsta-
wiono nas pod mur zburzonego domu, gdzie 
już stał ksiądz „Rudy” ubrany w sutannę, 
płaszcz, szalik, i czapkę. (...) Oprawcy zdję-
li księdzu z nóg buty Z cholewami. Kazano 
mu zdjąć opaskę Armii Krajowej. Odmówił. 
Szturchając i popychając wciągnęli go na ja-
kieś blaszane naczynie i zarzucili z wystającej 
belki pętlę na szyję. Świadom, co go czeka, 
ks. Stanek stał spokojnie i udzielał świadkom 
egzekucji błogosławieństwa. Wreszcie ze-
pchnęli go z blaszanego naczynia. I tak został 
zamordowany 23 września 1944 r. na terenie 
magazynów „Społem” w miejscu przy zbiegu 
ulic Solec i Wilanowskiej.
13 czerwca 1999 r. na placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie Ojciec Święty 
Jan Paweł II wyniósł ks. Józefa Stanka, ps. 
„Rudy”, do chwały błogosławionych w gro-
nie 108 męczenników II wojny światowej. 

Aldona Podbielska

Świadectwa żołnie-
rza, ratownika TOPR, 
WOPR, taternika, al-
pinisty, strażaka, po-
licjanta oraz innych 

mężczyzn, którzy nie wstydzą się swo-
jej wiary w Jezusa Chrystusa, zawiera 
książka „Boża kompania” autorstwa Ma-
teusza Pietrzaka z Czechowic-Dziedzic. 
Student teologii w Instytucie Teologicz-
nym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Bia-
łej zebrał świadectwa mężczyzn, którzy 
poprzez swój zawód lub hobby ukazują 
własne męstwo, odwagę i siłę, a jedno-
cześnie są członkami Kościoła.
Pietrzak przyznaje, że jednym z fundamen-
talnych pytań, jakie przyświecały mu pod-
czas pisania tej książki, była kwestia: czy

Boża kompania
– książka dla mężczyzn niewstydzących się wiary

w Kościele jest miejsce dla silnych, pewnych 
siebie facetów? Wśród bohaterów książki są 
m.in. członkowie grup rekonstrukcyjnych Sa-
modzielnego Pododdziału Antyterrorystycz-
nego Policji, żołnierz, ratownicy WOPR oraz 
GOPR, alpinista, taternik, ratownik medycz-
ny. „Są to świadectwa piętnastu mężczyzn, 
którzy poprzez swój trudny zawód lub nie-
bezpieczne hobby ukazują własne męstwo, 
stanowczość i siłę. Co najważniejsze, mają 
odwagę przyznać się w swoich środowi-
skach do wiary w Jezusa Chrystusa. To histo-
rie mężczyzn, którzy odnaleźli swoje miejsce
w Kościele. Dla nich być żołnierzem Chrystu-
sa oznacza z pasją wykonywać swoją pracę, 
nierzadko narażając własne życie. Codzien-
nie walczyć ze swoim zmęczeniem, stresem, 
zniechęceniem. Walczyć o czas dla rodziny,

o czas na modlitwę, o czas dla innych” – pod-
sumował autor. Autor przyznaje, że „Boża 
kompania” jest owocem jego formacji w Ru-
chu Światło-Życie, w którym świadectwo jest 
ważnym elementem życia.
Przedmowę do książki napisał krakowski 
jezuita o. Grzegorz Kramer. Publikacja uka-
zała się nakładem wydawnictwa Edycja św. 
Pawła. Projekt „Boża Kompania” był związa-
ny z przedsięwzięciem o nazwie „Banita” na 
Facebooku, który wspiera książkę swoim pa-
tronatem. Ponadto książkę promuje również 
profil „Akademia Animatora” skierowany do 
osób z Ruchu Światło-Życie.

Mateusz Pietrzak, Boża Kompania, Edycja św. 
Pawła, Częstochowa 2015, s.112

rk/KAI

ż któ

Publikowany w poprzednim numerze NS „niebanalny życiorys” nie należy do ks. płk. Michała Kosickiego (jego biogram drukowaliśmy w numerze noworocznym) tylko do ks. ppłk. Wacława Jabłońskie-
go (1903–1980) – kapłana diecezji kieleckiej i archidiecezji wrocławskiej, proboszcza 55. Dywizji Piechoty i 106. Dywizji Piechoty AK. Za pomyłkę przepraszamy Czytelników i Autora tekstu.
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Alkohol jest trzecim, po nadciśnieniu tętni-
czym i nikotynie czynnikiem powodującym 
choroby i zgony ludzi na świecie. W Polsce 
nieustannie rośnie liczba uzależnionych od 
alkoholu. W 2008 roku oszacowano, że cho-
roba ta dotyka 800 tys. osób, a 2 - 2,5 mln Po-
laków pije w sposób szkodliwy. W 2011 roku 
dane te wrosły: 850 tys. uzależnionych od al-
koholu, 3,6 mln pijących alkohol szkodliwie. 
Obliczono też, że statystyczny Polak spożywa 
ponad 9 litrów czystego alkoholu rocznie! 
Alkohol działa szkodliwie na niemal wszyst-
kie tkanki i narządy. Może przyczynić się do 
schorzeń żołądka, chorób trzustki, wątroby, 
serca (nadciśnienie i arytmia). Wpływa na 
osłabienie systemu odpornościowego orga-
nizmu. Skutkiem tego jest m.in. zwiększone 
ryzyko występowania pewnych odmian raka, 
zwłaszcza przełyku, wątroby, części nosowej 
gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka
u kobiet. Alkohol wywołuje też niedobory 
witamin i innych pierwiastków niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Następstwem tego są zaburzenia wi-
dzenia, zmiany skórne, zapalenie wieloner-
wowe, zmiany w błonach śluzowych i szpiku 
kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, 
szkorbut. Alkohol nie jest również obojętny 
na psychikę człowieka. Może powodować 
zaburzenia takie jak: bezsenność, depresja, 
próby samobójcze, zmiany osobowości, 
amnezja, psychoza alkoholowa, otępienie. 

UzależnienieUzależnienie
Alkoholizm to choroba, z której nie da się 
wyleczyć tylko za pomocą silnej woli.
Uzależnieniu sprzyjają trzy mechanizmy: sys-
tem nałogowego regulowania uczuć, system 
iluzji i zaprzeczenia oraz system rozporoszo-
nego „ja”, który polega na wypieraniu faktu 
o chorobie alkoholowej. Ponieważ alkoholik 
boi się konfrontacji z prawdą o własnym 
uzależnieniu, zaczyna oszukiwać siebie i in-
nych, stosując mechanizmy obronne takie 
jak zaprzeczanie, minimalizowanie, obwi-
nianie, racjonalizowanie, fantazjowanie, od-
wracanie uwagi, koloryzowanie wspomnień, 
nierealistyczne planowanie. Trudno odróż-
nić, kiedy alkoholik kłamie, a kiedy stosuje 
powyższe mechanizmy obronne, gdyż jego 
ogląd rzeczywistości został zupełnie znie-
kształcony. Jego decyzje podjęte na trzeźwo 
zmieniają się pod wpływem alkoholu, stąd 
można mieć wrażenie, że ma się do czynie-
nia z osobą „o dwóch twarzach”.
Alkoholik, w zależności od tego, czy jest pod 
wpływem alkoholu, czy nie, myśli o sobie
i przeżywa siebie w różny sposób: pozy-
tywnie – gdy znajduje się w stanie upojenia 
alkoholowego; skrajnie negatywnie – gdy 
odzyskuje trzeźwość. Brak stałego obrazu 

samego siebie to trzeci mechanizm uzależ-
nienia: system rozporoszonego „ja”.
Mechanizmy uzależnienia sprawiają, że alko-
holizm to choroba chroniczna. Oznacza to, że 
nie jest możliwe samoczynne cofnięcie się ta-
kiej choroby i nie leczona prowadzi do śmierci. 
Czasowe abstynencje tylko potwierdzają fakt 
uzależnienia osoby od alkoholu i dowodzą, że 
nie pogodziła się ona z brakiem kontroli nad 
piciem. Nie jest również możliwe całkowite 
wyleczenie alkoholizmu, a jedynie zahamo-
wanie narastania jego objawów i szkód zdro-
wotnych z nim związanych. Należy również 
pamiętać, że choroba alkoholowa dotyka całą 
rodzinę alkoholika, prowadząc do współuza-
leżnienia małżonka oraz wpływając negatyw-
nie na rozwój psychospołeczny dzieci.

Jak rozpoznać problem?Jak rozpoznać problem?
Alkoholicy często kojarzą się z osobami o ni-
skim statusie społecznym, których nieustan-
nie widzimy w stanie upojenia alkoholowego. 
Tymczasem spora część alkoholików przez 
wiele lat potrafi utrzymywać dobry poziom 
materialny oraz wysoki status społeczny. Jest 
to możliwe dzięki ich wysiłkom, aby ukryć 
problem w zaciszu domu. Nie każdy uzależ-
niony pije w tzw. ciągu, czyli przez jakiś czas 
spożywa duże ilości alkoholu, pozostając
w stanie nieustannego upojenia. Nie każdy 
pije też wódkę. Bywają alkoholicy, którzy za-
wsze o konkretnej porze (np. po pracy, przed 
snem, w weekendy) spożywają określoną 
ilość alkoholu w postaci piwa lub drinków, 

dzięki czemu konsekwencje ich picia są mniej 
zauważalnie dla otoczenia. Stąd nie jest praw-
dą, że piwo lub wino można spożywać w do-
wolnych ilościach, gdyż są „bezpieczniejsze” 
niż inne substancje alkoholowe. Piwo, wino
i wódka zawierają ten sam alkohol etylowy, 
tylko w różnych stężeniach. Jedna szklanka 
(250 ml) piwa (5%) to tyle samo, co jedna 
lampka (100ml) wina (12%) i tyle samo, co 
kieliszek (30ml) wódki (40%).

Aby ocenić swoje spożywanie alkoholu moż-
na również wypełnić Test Rozpoznawania 
Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alko-
holu AUDIT dostępny na stronie http://www.
parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf

Karolina Anna Kwaśniewska

Przydatne linki:Przydatne linki:
http://www.parpa.pl
http://komisja.lukow.pl
http://www.gops.kety.pl/index.php/pl/
mechanizmy-uzaleznienia
http://www.tenjaras.pl/
http://www.alkoholoweliczydelko.pl/

Przed nami 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego inicjatorem jest Ze-
spół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Rozpoczyna się
w ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową, a więc w tym roku będzie to 15–21 lu-
tego. Zachęcamy wszystkich czytelników do modlitwy zwłaszcza za osoby uzależ-
nione od alkoholu i ich najbliższych oraz pracowników lecznictwa odwykowego. 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to również okazja, by spojrzeć na nasze życie, 
zapytać czy nie brak w nim umiaru w korzystaniu z alkoholu. 

Nie pij na zabójNie pij na zabój

SYSTEM NAŁOGOWEGO 
REGULOWANIA UCZUĆ

1.  Odkrycie, że alkohol to dostępny i pew-
ny sposób na zmianę samopoczucia, 
powoduje, że  stopniowo inne źródła za-
dowolenia tracą na atrakcyjności.

2.  Świadome planowanie zmiany nastro-
ju za pomocą alkoholu. Upośledzona 
zostaje zdolność do cieszenia się życiem 
na trzeźwo.

3.  Utrata kontroli nad piciem. Alkohol 
zaczyna powodować złe samopoczucie, 
które następnie jest niwelowane za po-
mocą kolejnych dawek alkoholu. Alko-
hol staje się źródłem silnych, a zarazem 
skrajnych emocji, co powoduje zuboże-
nie życia emocjonalnego – osoba pijąca 
nie jest już w stanie zarejestrować mniej 
intensywnych doznań.

4.  Picie dla osiągnięcia stanu normalnego. 
Alkohol powoduje cierpienie, które osoba 
pijąca uśmierza za pomocą alkoholu (tzw. 
błędne koło). Lęk przed cierpieniem jest 
silniejszy niż strach przed konsekwencja-
mi picia. Z tego powodu nie ma emocjo-
nalnej zgody na abstynencję.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE:

•  Zwiększa się ilość i częstotliwość spoży-
wania alkoholu.

•  Zmienia się funkcja picia i rola alkoholu
w życiu (picie staje się lekarstwem na 
stres, smutek, samotność, lęk).

•  Narasta koncentracja na sytuacjach zwią-
zanych z piciem, oczekiwanie na moment 
picia, celebrowanie picia, niepokój w sy-
tuacji niemożności napicia się.

•  Wzrasta tolerancja wobec działania alko-
holu (tzw. mocna głowa). W miarę postę-
powania choroby alkoholowej, w wyniku 
uszkodzenia wątroby, która oczyszcza 
krew z alkoholu, tolerancja na alkohol 
słabnie, dlatego alkoholik upija się mniej-
szą ilością alkoholu niż przeciętny czło-
wiek.  

•  Alkohol spożywany jest w nieodpowied-
nich sytuacjach (tzw. picie szkodliwe), 
jak: okres ciąży i karmienia piersią, pro-
wadzenie pojazdów, przy spożywaniu 
leków wchodzących w reakcje z alko-
holem, pomimo chorób wykluczających 
spożywanie alkoholu.

•  Nasilają się incydenty upojenia alkoholo-
wego.

•  Pojawia się zaniepokojenie piciem i uwa-
gi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie 
oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilo-
ści lub powstrzymanie się od picia.

•  Używanie alkoholu staje się sposobem 
usuwania przykrych skutków poprzed-
niego picia (tzw. klinowanie).

•  Pojawiają się trudności w przypominaniu 
sobie co się działo poprzedniego dnia
w sytuacjach związanych z piciem.

•  Rosną negatywne konsekwencje naduży-
wania alkoholu, a mimo to picie jest na-
dal kontynuowane.
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W grudniu oficjalnie zakończyła się misja International Security Assistance Force 
(ISAF)  w Afganistanie. Do Polski wrócili żołnierze, którzy od marca 2002 roku brali 
udział w operacji, mającej przywrócić pokój w Afganistanie. Specjalistyczne czaso-
pisma i portale internetowe pod koniec ubiegłego roku dokonywały podsumowań 
i bilansu misji. „Polska Zbrojna” poświęciła misji afgańskiej cały, niezwykle ciekawy 
numer. Nie jest ambicją tego artykułu podsumowanie misji z punktu widzenia dusz-
pasterskiego, ale raczej przypomnienie, że także tam, w Azji Środkowej wraz z żoł-
nierzami obecni byli kapelani ordynariatu polowego.  Warto jednak zastanowić się 
czy nie nadszedł czas na zebranie doświadczeń duszpasterskich zdobytych podczas 
zakończonej misji, tak aby w przyszłości „nie wyważać otwartych już drzwi”.

ciem prywatnym. Wiele z tych kontaktów 
przetrwało próbę czasu. Kapelani mieli także 
okazję do współpracy z duszpasterzami z ar-
mii innych państw biorących udział w misji.
Czas kapelańskiej posługi poza rytmem służby 
wyznaczał także kalendarz liturgiczny, dzię-
ki któremu w nietypowy czas przebywania
w strefie wojennej udawało się wprowadzać 
elementy porządkujące życie. Święta Bożego 
Narodzenia, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto 
Wojska czy Uroczystość Wszystkich Świętych 
choć były czasem wytężonej posługi kapelań-
skiej, przynosiły też wiele satysfakcji i radości.  
Codzienność w służbie na misji „umilana” 
była alarmami i ostrzeżeniami o atakach ra-
kietowych na bazy. Jeden z takich ataków
7 kwietnia 2010 roku zniszczył kaplice polo-
wą znajdującą się w bazie w Ghazni. 
Ks. płk Zbigniew Kłusek po zakończonej Eu-
charystii został na kilka minut sam w kaplicy 
kontyngentu. Chwilę po jego wyjściu w znaj-
dujący się tam ołtarz, przy którym kilka minut 
wcześniej sprawował Mszę św., spadł pocisk. 
Kaplica została doszczętnie zniszczona, a je-
dynym lekko poszkodowanym żołnierzem 
był przechodzący niedaleko od niej Amery-
kanin. Ten atak mógł się zakończyć bardziej 
tragicznie, bo w niewielkim oddaleniu od 
kaplicy znajdowała się stołówka. Żołnierze
VI zmiany przywieźli do kraju figurę Matki Bo-
żej Ludźmierskiej, która została roztrzaskana 
w wyniku uderzenia pocisku. Jest ona obec-
nie prezentowana w Muzeum Ordynariatu 
Polowego w podziemiach katedry polowej,
w części opowiadającej o służbie kapelanów 
na misjach pokojowych.
Fragmenty figury oraz nadpalonej stuły i obru-
su z ołtarza wraz ze zdjęciami kaplicy, zostały 
wkomponowane w specjalne tableau. Jedno 
z nich, 15 sierpnia 2010 roku, w 72. roczni-
cę zawierzenia Wojsk Podhalańskich Królo-
wej Gór zostało przekazane do sanktuarium
w Ludźmierzu, a drugie do kościoła garnizo-

W misji afgańskiej wzięło udział 34 kape-
lanów, aż dziewięciu z nich wyjeżdżało do 
Afganistanu więcej niż jeden raz. Rekordzistą 
pod tym względem jest ks. ppłk Augustyn 
Rosły, który pełnił posługę kapelana kontyn-
gentu przez cztery kolejne zmiany, czyli dwa 
lata funkcjonowania kontyngentu. 
W przeddzień rozpoczęcia misji 15 marca 
2002 roku w Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej 
we Wrocławiu uroczystą Mszą św. ówczesny 
biskup polowy Sławoj Leszek Głódź żegnał 
pierwszą grupę 87 żołnierzy: saperów z 1. Brzes-
kiej Brygady Saperów, logistyków z 10. Bry-
gady Logistycznej z Opola oraz komandosów 
z GROM-u. Wraz z nimi do Afganistanu po-
jechały polsko-angielskie modlitewniki oraz 
obrazki z życzeniami od Ojca Świętego. – Je-
steście heroldami pokoju i udajecie się do kra-
ju trapionego przez nienawiść, nieszczęścia 
i terroryzm. Pamiętajcie, że żadna religia nie 
wyznaje Boga wojny, ale Boga pokoju. Bóg 
jest zawsze Bogiem pokoju w każdej religii  – 
mówił w homilii bp Głódź. Pasterz kościoła 
wojskowego udzielił wyjeżdżającym na misję 
żołnierzom błogosławieństwa i życzył szczę-
śliwego powrotu z misji. Wraz z nim słowa 
życzeń i błogosławieństwa wypowiadali także 
bp Miron Chodakowski prawosławny ordyna-
riusz wojskowy oraz biskup polowy Ryszard 
Borski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Polscy kapelani posiadali już doświadcze-
nie pracy w warunkach działań wojennych. 
Niektórzy z nich pełnili podobną posługę
w Iraku i na Bałkanach. W momencie naj-
większej liczebności kontyngentu pracowało 
ich trzech, ciągle podróżując pomiędzy baza-
mi, nawet najbardziej oddalonymi od siebie. 
Codzienna praca duszpasterska to przede 
wszystkim przebywanie i służenie pomocą 
żołnierzom misji. Kapelani wspominają, że 
poza posługą sakramentalną często stawa-
li się powiernikami żołnierskich spraw, nie 
tylko związanych z wiarą, ale także ich ży-

nowego w Rzeszowie. 25 listopada 2010 roku
w bazie oddano do użytku nową kaplicę.
Jej otwarcia dokonano podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego, w czasie którego 
wspólnie modlili się i dziękowali żołnierze, 
chrześcijanie różnych wyznań. Kaplica pod 
wezwaniem Miłosierdzia Bożego stała się 
miejscem spotkań i modlitw różnych wspól-
not chrześcijańskich.
– Przychodzimy do tej kaplicy, która ma być 
miejscem spotkań różnych Kościołów, czego 
wyrazem przed chwilą była modlitwa ekume-
niczna, kiedy wspólnie modlili się baptyści, 
luteranie, katolicy i inni chrześcijanie – mówił 
podczas nabożeństwa ks. mjr Władysław Ko-
zicki, kierujący duszpasterstwem kapelanów 
PKW w Afganistanie podczas tej zmiany.
W nabożeństwie uczestniczyli zarówno żoł-
nierze polscy jak i amerykańscy, a modlitwy na 
przemian odmawiano w po polski i angielsku.
Przed kaplicą zawieszono dwujęzyczną tabli-
cę z napisem: „The Chapel of Divine Mercy” 
– „Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego”.
Po nabożeństwie odprawiono Mszę św., w 
której modlili się już tylko katolicy. – Jesteśmy 
świadkami swoistego paradoksu – oto mu-
zułmanie w szczególnym okresie Ramadanu 
wybudowali miejsce modlitwy dla chrześcijan 
– mówił podczas Mszy ks. kpt. Rafał Kaproń.
W nowej kaplicy w centralnym punkcie 
umieszczony został obraz Miłosierdzia Boże-
go przywieziony z Polski i dedykowany spe-
cjalnie żołnierzom służącym w Afganistanie. 
Codzienną pracę duszpasterską przerywały 
informacje o atakach na polskich żołnierzy. 
Modlitwa, sprawowanie nabożeństw, udział 
w ceremoniach pożegnań były bolesnymi, ale 
i istotnymi wydarzeniami, które pomagały 
żyjącym kolegom przejść przez okres utraty 
kolegów. W Afganistanie zginęło 44 Polaków, 
wszystkich pożegnano modlitwą. Najtragicz-
niejszym zdarzeniem był atak z 21 grudnia 
2011 roku. W wyniku wybuchu miny-pułapki 
zginęło 5 żołnierzy 20. Brygady Zmechanizo-
wanej z Bartoszyc, którzy pełnili służbę w ra-
mach Zespołu Odbudowy Prowincji.  
Zadaniem stojącym przed Ordynariatem Polo-
wym w najbliższym czasie jest podsumowanie 
doświadczeń zdobytych podczas misji w Afga-
nistanie. Być może pomocne byłoby zebranie 
relacji kapelanów wojskowych i wydanie ich 
w formie kompendium wiedzy na temat pro-
wadzenia posługi duszpasterskiej podczas 
misji pokojowych. Na Wydziale Zarządzenia
i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie powstała m.in. dysertacja dok-
torska ks. ppłk. Mariusza Śliwińskiego na 
temat przygotowań kapelanów Wojska Pol-
skiego do realizacji zadań poza granicami 
kraju. Wydaje się, że należałoby zadbać o to, 
by doświadczenia zebrane przez kapelanów 
podczas misji ISAF zostały przekazane kolej-
nemu pokoleniu kapelanów. „Nasza Służba” 
chętnie udostępni swoje łamy księżom kapela-
nom, którzy chcieliby podzielić się swoimi do-
świadczeniami z misji pokojowych. Ta wiedza
w przyszłości może okazać się bezcenna.

Krzysztof Stępkowski

Duszpasterstwo misji pokojowych, co dalej?Duszpasterstwo misji pokojowych, co dalej?
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W homilii bp Guzdek dziękował funkcjonariu-
szom za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa. 
– Spotykając się na co dzień z ludźmi, którzy 
dokonali złego wyboru, sami muszą nieustan-
nie troszczyć się o prawe sumienia i wierność 
prawu. Więcej, powinni zabiegać o wrażliwość 
swoich serc, aby mimo wszystko dostrzegać 
w osadzonym lub skazanym bliźniego, któ-
remu trzeba pomóc – powiedział. Podkreślił, 
że funkcjonariusze na co dzień „spotykają się
z agresją, pogardą a nawet nienawiścią”.
Zdaniem bp. Guzdka jednym ze skutecznych 
lekarstw na zło jest lektura i głoszenie słowa 
Bożego. – To nieprawda, że ludzie nie chcą 
słuchać słowa Bożego! Niejeden dobry ka-
znodzieja nie tylko usłyszał, ale doświadczył 
tego, że „wszyscy go szukają”. Ludzie po-
trafią przemieszczać się z parafii do parafii,

Człowiek zainfekowany wirusem hedonizmu 
unika takich miejsc jak szpital czy cmentarz. 
Poszukując wyłącznie przyjemności, wygody, 
ucieka przed prawdą o sobie i swoim życiu. 
– Wiesz, nie lubię szpitali, nie chodzę na po-
grzeby, dzieci nie powinny tam chodzić…, bo 
„ta trauma może im zaszkodzić” – mówią cał-
kiem poważnie ludzie dorośli, ale nie całkiem 
dojrzali. Nie mówiąc o dramatycznej krótko-
wzroczności takiego „życiooglądu”. A przecież 
choroby i śmierci nie da się wziąć w nawias, 
wyeliminować z horyzontu egzystencjalnego. 
I na nic zdadzą się marketingowe chwyty kon-
cernów farmaceutycznych łudzących wizją…
„nieśmiertelności” fizycznej?
Bo nawet gdy, zakryjemy oczy i zawołamy jak 
małe dzieci, że nas nie ma, to przecież prędzej 
czy później efekt zmęczenia materiału i zużycia 
fizycznego organizmu da o sobie znać. I wtedy 
się zapadamy w sobie. Depresja staje się dziś 
niemal epidemiczną chorobą sytych społe-
czeństw. Ale czy psychiatra uleczy chore du-
sze? Dlaczego pokolenia poprzednie, o zdro-
wej duchowości, znacznie lepiej sobie radziły
z cierpieniem? A pomijając podłoże somatycz-
ne depresji, ile przypadków tej strasznej „cho-
roby smutku i beznadziei” ma swe źródła w 
eliminowaniu z życia ocalającej mocy Krzyża? 

Mszą św. w katedrze polowej WP w Warszawie zainaugurowali obchody swego świę-
ta funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Eucharystii przewodniczył bp Jó-
zef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. 8 lutego przypadła 96. rocznica podpi-
sania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu powołującego Służbę Więzienną.

Widziałam umieranie lekarza wojskowego. Patrzyłam w szpitalu na twarz pewnej 
matki w gorączce, która daremnie czekała na swoich bliskich w niedzielny czas od-
wiedzin. Słuchałam pełnej goryczy opowieści umierającej staruszki w prowincjo-
nalnym szpitalu, której syn jedynak nie znalazł czasu, by ją odwiedzić, choć dała 
mu wszystko… (i może właśnie za dużo w sferze materialnej?) Ale też nie zapomnę 
wyrazu nieopisanego szczęścia na twarzy Pani M., gdy nagle drzwi sali szpitalnej się 
otworzyły i w ramiona babci wpadła ukochana wnusia z okrzykiem radości: „prima 
aprilis”! A przecież miała nie przyjść, bo „w szpitalu się nudzi”, jak wcześniej zapo-
wiedzieli telefonicznie rodzice żartownisie. Szpitalne oblicza cierpienia i szczęścia, 
opuszczenia i bólu – znacznie gorszego niż fizyczny.

Słowo Boże lekarstwem na złoSłowo Boże lekarstwem na zło

Wszyscy jesteśmy pacjentamiWszyscy jesteśmy pacjentami

z kościoła do kościoła, szukając współcze-
snych proroków, którzy nie głoszą siebie, nie 
komentują bieżących wydarzeń politycznych, 
ale wychodzą z posługą myślenia; przybliża-
ją prawdę o Bogu i powołaniu człowieka do 
świętości – podkreślił.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że obok 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Wię-
ziennej o dobro sumień osadzonych troszczą 
się kapelani i wolontariusze, „którzy udają się 
do więzień i aresztów śledczych, aby osadzo-
nym i skazanym głosić słowo Boże”. – W ten 
sposób, niosąc nadzieję, pomagają im w od-
pokutowaniu popełnionych win i w powrocie 
do życia w społeczeństwie ludzi wolnych – po-
wiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że przypominają oni 
skazanym o nieskończonym miłosierdziu Boga 

Świat się kręci, pędzi… a Krzyż stoi jako jedy-
ny punkt orientacyjny na drodze do szczęścia 
godnego człowieka. 
Samochody się psują, a co dopiero tak skompli-
kowane konstrukcje jak ludzki organizm. Me-
dycyna oczywiście jest dziś w stanie reperować 
coraz więcej, wymieniać to i tamto… Byle ten 
pęd bogatych do ratowania życia za wszelką 
cenę nie odbywał się kosztem najsłabszych, 
najbiedniejszych, bezbronnych. A handel orga-
nami to dziś międzynarodowy, mafijny biznes – 
wymierzony np. w dzieci ulicy z miejsc nędzy.
Jakże ważne jest przypominanie dziś, nawet 
samym „niedzielnym” katolikom, czy tzw. 
katolikom na pół etatu, jednego z katechi-
zmowych uczynków miłosiernych co do ciała 
– chorych nawiedzać. 
Sytuacje opisane na wstępie znam z autopsji 
z trzech różnych szpitali i nie tylko z jedno-
stronnej, powierzchownej obserwacji. Wiem, 
co to znaczy być pacjentem. Wiem, co myślą
i co naprawdę czują ci, co wpatrują się w biały 
prostokąt szpitalnych drzwi, czy nie nie stanie 
w nich…
Wiedział, co się z nim dzieje, był świadomy, że 
rak przypuścił ostatni atak. Był lekarzem woj-
skowym. Koledzy lekarze na obchodzie omia-
tali go obojętnym spojrzeniem. Rutynowe 

dającym nadzieję oraz starają się wyjaśniać im 
podstawowe zasady moralne oraz kształtować 
ich sumienia. – W tym krótkim wyjaśnieniu roli 
słowa Bożego w kształtowaniu ludzkich po-
staw zawarta jest odpowiedź na pytanie o sens 
posługi kapelanów w więzieniach i aresztach. 
Zapewne wielu osadzonych, którzy już wyszli 
na wolność, mogłoby dać świadectwo o prze-
mieniającej mocy słowa Bożego – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali ks. Paweł Wojtas, kra-
jowy duszpasterz więziennictwa oraz kapelani 
ordynariatu polowego, ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, notariusz Kurii Polowej i ks. ppor Marcin 
Janocha, wikariusz katedry polowej.

Krzysztof Stępkowski

czynności. – Dlaczego nikt z nich nie przyjdzie, 
nie porozmawia jak człowiek z człowiekiem, 
przecież on tak strasznie cierpi (również z po-
wodu tej „profesjonalnej obojętności”) – usły-
szałam skargę żony na korytarzu.
– Nie chcę, żeby mnie odwiedzać! – wykrzycza-
ła w słuchawkę stanowcze „nie” na propozycję 
odwiedzin w tę szpitalną niedzielę. Nie posłu-
chała… Pani K. leżała wpatrzona w sufit, pąso-
we policzki wskazywały na wysoką gorączkę. Nie 
mogła się ruszać, a na szafce obok łóżka niezje-
dzony obiad. Nie miał kto nakarmić, bo nielicz-
ny personel pielęgniarski, krzątał się przy innych 
pacjentach. Przy sąsiednich łóżkach wianuszki 
znajomych i bliskich. Tylko przy niej nikogo…
Bliscy mieli alibi dla sumienia: „przecież nie 
chciała, żeby ją odwiedzać”. Słowa… Zasłona 
dymna? Czytaj: nie chcę wam sprawiać kłopotu. 
Jednak głęboko ukryte pragnienie serca mat-
ki czekało na odpowiedz serca dzieci, męża.
„Nieproszona” usiadła obok łóżka. – Jak się 
cieszę, że jednak przyszłaś, a po policzkach 
chorej popłynął strumyczek łez. 
Wiem, jakie to trudne, dzień w dzień, przez 
trzy miesiące iść na miękkich nogach przez nie-
miłosiernie długie korytarze, otworzyć drzwi
i na koniec zobaczyć starannie posłane łóżko, 
gdzie nie ma już bliskiej osoby. Czy jeszcze pa-
miętamy, że odwiedzając chorych bliższych czy 
dalszych, odwiedzamy samego Pana Jezusa, 
bo „byłem chory, a odwiedziliście mnie”?
I to nie my, odwiedzający chorych w szpita-
lu, jesteśmy tacy „niemiłosiernie” miłosierni 
łaskawcy, to oni, chorzy, cierpiący obdarzają 
nas dobrem spotkań niepowtarzalnych.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

***
Wszystkim, którzy przychodzili, dzwonili, pozdrawiali, 
modlili się w mojej intencji przed, w czasie, i po ope-
racji z serca dziękuję. 2 kwietnia 2014 r. na Mszy św. 
w kaplicy szpitalnej na Szaserów polecałam wzystkich,
jeszcze wtedy błogosławionemu, Janowi Pawłowi II.

Msza św. z okazji 96. rocznicy powołania Służby WięziennejMsza św. z okazji 96. rocznicy powołania Służby Więziennej
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Skwierzyna
Źołnierze z garnizonu Skwierzyna 2 lutego 2015 r. upamiętnili 75. rocznicę 
śmierci płk. Wincentego Nowaczyńskiego oraz 70. rocznicę powrotu miasta do 
polskiej macierzy. Uroczystość odbyła się w koszarach 35. Skwierzyńskiego Dy-
wizjony Rakietowego Obrony Powietrznej. Zgromadziła przedstawicieli władz 
województwa, miasta i powiatu oraz poczty sztandarowe okolicznych szkół
i instytucji. W jej trakcie przypomniano sylwetkę płk. Wincentego Nowaczyńskie-
go oraz złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą jego osobę. Na zakończenie 
uroczystości w klubie garnizonowym otwarto wystawę pt. „W poszukiwaniu 
Ziemi Obiecanej – Skwierzyna, powrót do Polski”. Ekspozycja składa się z dwóch 
części. Pierwsza z nich przedstawia dokumenty i fotografie z życia niemieckich 
mieszkańców miasta. Druga – pamiątki przywiezione przez powojennych prze-
siedleńców z Kresów Wschodnich.  
Wincenty Nowaczyński (1883-1940) w sierpniu 1914 r. został zmobilizowany do Ar-
mii Cesarstwa Niemieckiego. Walczył na froncie rosyjskim i rumuńskim. Następnie od
1919 r. służył w 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszym 57. Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej. W czerwcu 1920 r. dowodził 68. Pułkiem Piechoty 
Wielkopolskiej. W czasie wojny z bolszewikami, 22 lipca 1920 r., w okolicy wsi 
Łunna, na Grodzieńszczyźnie, gdy osłaniał inne oddziały, został ciężko ranny. 
Uhonorowano go orderem Virtuti Militari V klasy. W listopadzie 1927 r. został 
mianowany dowódcą 3. Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza w Wilejce. Po 
jej rozformowaniu dowodził 1. Brygadą KOP aż do przejścia w stan spoczyn-
ku. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył w obronie stolicy. Pełnił 
funkcję komendanta Ekspozytury Komendy Miasta Warszawa-Praga Wschód. 
Po kapitulacji stolicy trafił do niemieckiej niewoli. Zwolniony z niej 14 paź-
dziernika 1939 r., dwa dni później został powtórnie aresztowany. Był więziony
w Międzychodzie oraz przesłuchiwany i torturowany w Skwierzynie. 31 stycz-
nia 1940 r. przetransportowano płk. Wincentego Nowaczyńskiego do Fortu VII
w Poznaniu i tam zamordowano.                                                                S.M. Częstochowa

4 lutego 2015 r. delegacja żołnierzy pod przewod-
nictwem gen. bryg. pil. Sławomira Żakowskiego, 
zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych 
– Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-
DKP), pielgrzymowała na Jasną Górę. Pielgrzymka 
rozpoczęła się Mszą św. przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył 
ks. ppor. Marcin Janocha, kapelan COP-DKP, poleca-
jąc Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej wszyst-
kich żołnierzy i pracowników wojska COP-DKP wraz
z rodzinami. Po Eucharystii nastąpiło uroczyste prze-
kazanie odznaki pamiątkowej COP-DKP wraz z le-
gitymacją oraz listem intencyjnym na ręce ks. płk. 
Jana Golonki, kustosza Zbiorów Sztuki Wotywnej 
na Jasnej Górze. Odznaka umieszczona na płaszczu 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego będzie 
symbolem trwałej obecności oraz więzi z Jasną Górą 
żołnierzy i pracowników wojska COP-DKP. Następnie 
wszyscy udali się do Sali Rycerskiej, klasztornej bi-
blioteki oraz na Bastion św. Rocha, gdzie żołnierze 
mieli możliwość zapoznania się z działalnością Fun-
dacji Pro Patria. W towarzystwie ks. płk. Jana Go-
lonki i Marka Soczyka, dyrektora Fundacji, delegacja 
zwiedziła Jasnogórskie Sanktuarium.                 K.U.

Kosowo
Ppor. Przemysław Tur, kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie 
(PKW KFOR), 29 stycznia 2015 r. odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących
w bazach Camp Novo Selo, Camp Bondsteel i Camp Film City w Prisztinie. Pod-
czas wizyty duszpasterskiej nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd oraz modli-
twy. Kapelan udzielił błogosławieństwa i poświęcił pomieszczenia zamieszkiwa-
ne przez żołnierzy. Na pamiątkę każdy otrzymał obrazek. – Świąteczna modlitwa 
umacnia nasze serca miłością tak bardzo potrzebną nam do przetrwania czasu 
spędzanego na misji, a moc Bożego błogosławieństwa daje nam siłę, by jak 
najlepiej wypełnić swoją służbę w Kosowie i szczęśliwie wrócić do domów – po-
wiedział ks. Przemysław Tur.
Nietypowy przebieg miała kolęda wśród polskich policjantów pełniących służbę
w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji EULEX w Mitrovicy. Wizytę duszpasterską po-
przedziły wspólne ćwiczenia policjantów, żołnierzy KFOR i włoskich karabinierów. 
Celem treningu było zapoznanie się z technikami przenikania w terenie górzystym, 
marsz ubezpieczony, doskonalenie technik survivalu, kształtowanie umiejętności 
obserwacji i orientacji w terenie oraz właściwego zachowania się w przypadku 
kontaktu z grupą przeciwnika. Szkolenie odbyło się w masywie górskim Kopaonik 
położnym niedaleko Mitrovicy, gdzie stacjonuje kontyngent EULEXU. Po niedziel-
nej Mszy Św. ks. ppor. Przemysław Tur w asyście kolędników odwiedził policjan-
tów, udzielił im błogosławieństwa, poświęcił ich pomieszczenia oraz podziękował 
za gościnę i życzliwość.                                                                                     J.M.

Warszawa
Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego spra-
wowaną 31 stycznia 2015 r. zainaugurowano w stoli-
cy obchody 71. rocznicy udanego zamachu na Franza 
Kutscherę, dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski 
Generalnej Guberni, nazywanego katem Warszawy. 
Zamachu dokonali 1 lutego 1944 r. żołnierze oddziału 
specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz”.
W homilii biskup polowy Józef Guzdek zwrócił uwagę, 
że tym co inspirowało Polaków do przeciwstawienia się 
narastającej fali zła, była wiara w Boga oraz umiłowa-
nie Ojczyzny. – Okupacja niemiecka była czasem kiedy 
wojskowe sztandary, na których widniały trzy niezwykle 
ważne dla naszego społeczeństwa słowa: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, zostały zwinięte i głęboko ukryte. Polska zo-
stała wymazana z mapy Europy, a podbity naród spro-
wadzony został do roli niewolników. Imię Boga było 
poniżane i wyśmiewane, a wielu księży zostało areszto-
wanych i deportowanych do obozów koncentracyjnych. 
Mimo to w sercach i umysłach Polaków te podstawowe 
wartości przetrwały – podkreślił bp Guzdek.
Na zakończenie liturgii głos zabrała Maria Stypułkow-
ska-Chojecka ps. „Kama”, ostatnia żyjąca uczestniczka 
akcji. Powiedziała m.in.: – Doświadczenie wojny poka-
zało mojemu pokoleniu, że Polska to My. Za to jedno 
słowo „Polen” zapisane w dowodzie osobistym byli-
śmy zatrzymywani, stawiani pod murem i strzelano 
do nas – wspomniała bohaterka. – Chciałabym, aby 
to słowo dużo znaczyło nie tylko dla nas dorosłych ale 
również dla naszych dzieci. 
We Mszy św. uczestniczyli kombatanci, żołnierze 
Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, kul-
tywującej tradycje Batalionu „Parasol” oraz młodzież 
ze szkół noszących imiona Batalionu „Parasol” i Sza-
rych Szeregów.                                                   KAI
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