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

24 lutego 2015 r.

Na okładce: Ks. ppor. Krzysztof Ziobro 
podczas Nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
ulicami Żagania, kwiecień 2014 r.

Ten wysiłek nawrócenia jest dziełem nie tylko 
ludzkim. Pojednanie między nami a Bogiem 
jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który 
ze względu na miłość wobec nas nie wahał 
się poświęcić swego Jednorodzonego Syna.
W istocie Chrystus, który był sprawiedliwy
i bez grzechu, dla nas stał się grzechem
(w. 21), kiedy na krzyżu obarczył się naszymi 
grzechami i w ten sposób nas odkupił i uspra-
wiedliwił przed Bogiem. „W Nim” możemy 
stać się sprawiedliwymi, w Nim możemy się 
przemienić, jeśli przyjmiemy łaskę Bożą i nie 
pozwolimy by bezowocnie przeżyć „czas po-
myślny” (6,2). Proszę, zatrzymajmy się na tro-
chę, i pozwólmy się pojednać z Bogiem.
Z tą świadomością zaczynamy ufnie i rado-
śnie naszą wielkopostną drogę. Niech Niepo-
kalana Maryja, Matka bez grzechu wspiera 
naszą walkę duchową z grzechem, niech nam 
towarzyszy w tym czasie pomyślnym, abyśmy 
mogli osiągnąć i wspólnie wyśpiewywać ra-
dość zwycięstwa w Dniu Paschy.
A jako znak pragnienia pojednania z Bogiem, 
oprócz łez wylewanych w ukryciu publicz-
nie uczynimy gest posypania głów popio-
łem. Celebrans wypowie następujące słowa: 
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (por. Rdz 3,19) lub powtórzy we-
zwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (por. Mk 1,15). Obie te formuły 
są przypomnieniem prawdy ludzkiej egzysten-
cji: jesteśmy ograniczonymi stworzeniami, 
grzesznikami nieustannie potrzebującymi po-
kuty i nawrócenia. Jak ważne jest, aby słuchać 
i zaakceptować to przypomnienie w naszych 
czasach! Wezwanie do nawrócenia jest zatem 
bodźcem do powrotu, tak jak uczynił to syn
z przypowieści, w ramiona Boga, Ojca czułe-
go i miłosiernego, zapłakania w tym uścisku, 
zaufania Jemu i powierzenia się Jemu.

Ojciec Święty Franciszek
18 lutego 2015 r.

płaczą, czy kapłani płaczą? Czy płacz jest
w naszych modlitwach?
I właśnie to jest orędziem dzisiejszej Ewange-
lii. We fragmencie Ewangelii św. Mateusza, 
Jezus odczytuje ponownie trzy dzieła poboż-
ności przewidziane przez prawo Mojżeszowe: 
jałmużnę, modlitwę i post. Na przestrzeni 
dziejów przepisy te zostały naruszone przez 
rdzę zewnętrznego formalizmu, lub wręcz 
przekształciły się w znak wyższości społecz-
nej. Jezus podkreśla powszechną pokusę
w tych trzech dziełach, które można stre-
ścić w obłudzie (wymienia ją trzykrotnie): 
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych 
nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was 
widzieli...Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb 
przed sobą, jak obłudnicy czynią ...Gdy się 
modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią 
...wystawać i modlić się, żeby się ludziom po-
kazać...Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy”(Mt 6,1.2.5.16). Czy wiecie bracia, 
że obłudnicy nie potrafią płakać. Zapomnieli, 
jak się płacze. Nie proszą o dar łez.
Kiedy dokonujemy coś dobrego, niemal in-
stynktownie rodzi się w nas pragnienie, aby 
być szanowanymi i podziwianymi za ten do-
bry uczynek, aby uzyskać satysfakcję. Jezus 
zaprasza nas, by wykonywać te dzieła bez 
ostentacji i ufać jedynie w nagrodę Ojca, 
„który widzi w ukryciu” (Mt 6,4.6.18).
Drodzy bracia i siostry, Pan nigdy nie przestaje 
litować się nad nami i pragnie po raz kolejny 
obdarzyć nas swoim przebaczeniem, zachę-
cając nas, byśmy do Niego powrócili z no-
wym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć 
udział w Jego radości. Jak przyjąć to zapro-
szenie? Sugeruje nam to św. Paweł w drugim 
dzisiejszym czytaniu: „W imię Chrystusa pro-
simy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20). 

Jako lud Boży rozpoczynamy dzisiaj piel-
grzymkę wielkopostną, tego okresu, w któ-
rym staramy się bardziej zjednoczyć z Panem 
Jezusem Chrystusem, aby dzielić tajemnicę 
Jego męki i zmartwychwstania.
Liturgia Środy Popielcowej proponuje nam 
fragment z proroka Joela, posłanego przez 
Boga, aby wezwał lud do pokuty i nawróce-
nia, z powodu katastrofy (inwazji szarańczy), 
które niszczyły Judeę. Tylko Bóg może ocalić 
od klęski, a więc trzeba Go prosić poprzez 
modlitwę i post, wyznając swoje grzechy. 
Prorok podkreśla wewnętrzne nawrócenie: 
„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” 
(2,12). Powrót do Pana „z całego serca” ozna-
cza podjęcie drogi nawrócenia, które nie było-
by powierzchowne i przemijające, ale ducho-
wą podróżą, obejmującą najbardziej intymne 
miejsce naszej osoby. Serca jest bowiem sie-
dzibą naszych uczuć, centrum w którym doj-
rzewają nasze decyzje, nasze postawy.
Owo „nawróćcie się do Mnie całym swym 
sercem” angażuje nie tylko jednostki, ale roz-
ciąga się na całą wspólnotę, jest wezwaniem 
skierowanym do wszystkich: „Zbierzcie lud, 
zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie 
starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! 
Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty 
a oblubienica ze swego pokoju!”.
Prorok podkreśla szczególnie modlitwę 
kapłanów, zauważając, że powinny jej to-
warzyszyć łzy. Warto, abyśmy wszyscy, a 
zwłaszcza my kapłani, na początku Wielkie-
go Postu, prosili o dar łez, aby uczynić naszą 
modlitwę i naszą drogę nawrócenia coraz 
bardziej autentyczną, bez obłudy. Warto, 
abyśmy postawili sobie pytanie: czy płaczę, 
czy papież płacze, czy kardynałowie płaczą, 
czy biskupi płaczą, czy osoby konsekrowane 

Szczere nawrócenie i miłosierdzieSzczere nawrócenie i miłosierdzie
istotą dobrego przeżycia Wielkiego Postuistotą dobrego przeżycia Wielkiego Postu

Homilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. w Środę Popielcową w rzymskiej bazylice św. Sabiny – pierwszym kościele stacyjnym

W kościele parafialnym w Lubczy p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa Mszy św. 
przewodniczył ks. inf. Adam Kokoszka, zaś 
kazanie wygłosił wikariusz generalny Bisku-
pa Polowego ks. prał. płk January Wątroba. 
W koncelebrze wzięli udział księża kapelani 
wojskowi oraz duchowni z diecezji tarnow-
skiej oraz rzeszowskiej.
Ks. płk SG Zbigniew Kępa odczytał okolicz-
nościowe przesłanie Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego.

W Środę Popielcową, 18 lutego 2015 r. w Lubczy rozpoczęły się dwudniowe uro-
czystości pogrzebowe kapelana wojskowego ks. kmdr. Zbigniewa Kłuska. Ks. Zbig-
niew Kłusek, kapłan diecezji rzeszowskiej, w Ordynariacie Polowym służył 22 lata. 
Zmarł w rodzinnej Lubczy 12 lutego 2015 r., w wieku 56 lat.

Ś d i l l b ł i d d i

Uroczystości pogrzebowe śp. kmdr. rez. kan. Zbigniewa KłuskaUroczystości pogrzebowe śp. kmdr. rez. kan. Zbigniewa Kłuska

W drugim dniu uroczystości w Lubczy Mszy 
św. przewodniczył bp Edward Białogłowski, 
biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.
Homilię pogrzebową wygłosił ks. Józef Mróz, 
ówczesny proboszcz pierwszej parafii księdza 
Zbigniewa Kłuska w Borowej Mieleckiej. Ks. 
kan. płk rez. Zbigniew Kłusek, ur. 06.03.1958  
w Lubczy, był synem Stanisława i Cecylii Ma-
chota. Wyższe Seminarium Duchowne w Tar-
nowie ukończył w 1983 r. Święcenia kapłań-
skie przyjął 22.05.1983 r. w Tarnowie z rąk

ks. bp. Jerzego Ablewicza. Następnie praco-
wał jako wikariusz w parafiach: Borowa, Stary 
Wiśnicz, Sędziszów Małopolski – Narodzenia 
NMP, Rzeszów – Matki Bożej Królowej Polski. 
Od 25.08.1993 pracował w Ordynariacie Po-
lowym. Pełnił m.in. funkcję proboszcza w pa-
rafii w Świdwinie (1993–1995), Żaganiu 
(1996–1999), Darłowie (1999–2004) i Wałczu 
(2006–2008). Od 2004-2006 był kapelanem 
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oli-
wie. W latach 2010–2011 pełnił posługę ka-
pelana Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie. Od 2011 roku aż do smierci 
pełnił obowiązki proboszcza parafii w Pile.
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Siedem powodów, by pracować nad sobąSiedem powodów, by pracować nad sobą
two zorientować się, 
kiedy go popełniliśmy. 
Nowa definicja wska-
zuje na inny aspekt 
tego grzechu – nie-
umiarkowanie. Nieu-
miarkowanie może oz-
naczać zarówno nad-
miar, jak i niedostatek. 
Dziś modne są wszel-
kiego rodzaju diety i głodówki. Jeśli mają 
one dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, 
wtedy od czasu do czasu warto po nie się-
gnąć. Gorzej, gdy skutkiem ich działania jest 
wycieńczenie organizmu, niedobór witamin, 
nieustanny głód. Warto się zastanowić w jaki 
sposób się odżywiamy i czy czerpiemy radość 
z codziennych posiłków? Zamiast liczyć kalo-
rie, zacznijmy smakować każdy kęs.

GNIEW
Wielu z nas jako dzieci 
słyszało, że nie wolno 
się gniewać. A prze-
cież gniew to natural-
na reakcja człowieka, 
gdy naruszona zosta-
nie jego sfera osobi-
sta. Każdy z nas się 
gniewa, ale nie każ-

dy gniewa się dobrze. „Gniewajcie się, a nie 
grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie za-
chodzi słońce!” – pisze św. Paweł w Liście do 
Efezjan (Ef 4, 26). Ważne co robimy z naszym 
uczuciem gniewu, w jaki sposób go wyraża-
my? Grzeszymy wtedy, kiedy ranimy innych, 
trwamy w postawie zawziętej, odmawiamy 
przebaczenia. Ale jeśli mówimy innym o na-
szych emocjach, o tym, co nas zdenerwowało, 
wówczas dajemy szansę, by drugi człowiek 
ustosunkował się do tego, co się w nas dzieje. 

LENISTWO
Lenistwo to coś wię-
cej niż „nicnierobie-
nie”. To sposób na 
życie: nie angażować 
się, nie podejmować 
inicjatywy, robić tyl-
ko to, co konieczne
i najlepiej za pomocą 
innych. Człowiek le-

niwy nie umie stawiać sobie celów, określać 
priorytetów. Nie oczekuje od życia niczego 
oprócz świętego spokoju. Nie wie, co to sa-
tysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Nie umie 
wypoczywać, bo poświęca czas wątpliwej 
rozrywce. Nie podejmuje refleksji nad wła-
snym życiem i najczęściej nie jest zdolny do 
miłości, gdyż wymagałoby to zbyt wielkiego 
wyrzeczenia i wysiłku. Lenistwu często towa-
rzyszy nuda. Warto zapytać siebie o wyzwa-
nia, jakie sobie stawiamy, czy mamy pasję, 
w jaki sposób spędzamy wolny czas? Leżenie 
przed telewizorem nie zawsze sprawdza się 
jako dobry odpoczynek. 

Karolina Anna Kwaśniewska

NIECZYSTOŚĆ
Czystość wiąże się z 
radosnym przyjęciem 
własnej cielesności
i odpowiedzialnością 
za własną seksualność. 
Błędem jest myślenie, 
że popęd seksualny 
należy zaspokajać na-
tychmiast, tak jak głód

czy potrzebę snu. Seksualność bowiem nie jest 
nam dana tylko dla nas samych, ale zawsze 
realizuje się w relacji i to nie w każdej. Dziś lu-
dzie idą „ze sobą do łóżka”, gdy tylko poczują 
pożądanie albo gdy już lepiej się poznają. Ale 
uczucia nie są wystarczającym argumentem, 
by być ze sobą w sposób najbardziej intymny. 
Potrzebne jest wzięcie odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, za to co będzie z nim po 
tym, jak opadną nasze emocje. Przysięga mał-
żeńska stanowi taką deklaracją odpowiedzial-
ności. Jedną z największych pomyłek seksual-
ności jest autoerotyzm. Nie jest on bowiem 
przeżywany w żadnej innej relacji, jak jedynie 
do samego siebie i to w formie wypaczonej. 
Bardzo często obwiniamy siebie za grzechy 
popełnione w sferze seksualnej, ale może 
warto przyjrzeć się naszym relacjom? Czy nie 
są one powierzchowne, czy ich zadaniem nie 
jest przypadkiem zrekompensowanie nam 
pewnych braków, czy nie boimy się odpowie-
dzialności? A może czujemy się samotni, nie-
dowartościowani i mamy wrażenie, że czegoś 
nam w życiu brakuje? 

ZAZDROŚĆ
Zazdrość jest szcze-
gólnie niebezpieczna, 
gdyż wzbudza w nas 
pragnienie odwetu,
a w skrajnych przy-
padkach prowadzi do 
postawy nienawiści. 
Gdy innym się powo-
dzi, reagujemy często 

tak, jakby ktoś na skrzywdził. Zaczynamy ży-
wić urazę, staramy się pomniejszyć ich sukce-
sy lub wzbudzić lęk, że szczęście nie potrwa 
długo. Gdy czujemy się zazdrośni, warto 
uświadomić sobie, skąd biorą się w nas ta-
kie emocje? Kto tak naprawdę nas krzywdzi? 
Osoba, której coś się udało? Pan Bóg? Los?
A może sami krzywdzimy siebie, pragnąc 
tego, co mają inni, a nie doceniając tego, co 
mamy w zasięgu ręki?

NIEUMIARKOWANIE W JEDZENIU 
I PICIU
Niegdyś grzech ten nazywany był po prostu 
obżarstwem i pijaństwem. Jego skutki są dość 
oczywiste – ból brzucha, refluks, kac – stąd ła-

PYCHA
Człowiek, który grze-
szy pychą, jest owład-
nięty manią wielkości.  
Ma bardzo silną po-
trzebę udowadniania 
sobie i innym własnej 
wyższości. Robi to za 
pomocą krytyki, po-
uczania, wyrokowa-

nia. Ponieważ uważa siebie za kogoś lepsze-
go, sądzi, że ma prawo poniżać innych. Tylko 
wtedy czuje się wielki, gdy wszyscy wokół 
niego są mali. Istnieje jednak jeszcze szcze-
gólny rodzaj pychy. To nieustanne pomniej-
szanie siebie, fałszywa skromność, zaprze-
czanie własnym zdolnościom. Taka osoba nie 
potrafi w sposób naturalny przyjąć komple-
mentu, nie cieszy się z własnych osiągnięć, 
ciągle szuka potwierdzenia własnego zna-
czenia u innych poprzez perfekcyjne wyko-
nywanie każdej czynności. Nawet doskonale 
wykonana praca nie przynosi jej satysfakcji. 
Ma zaniżone poczucie własnej wartości, 
zadręcza siebie drobiazgami, a swoją złość
i niezadowoleni z siebie przerzuca na innych, 
czepiając się każdego popełnionego przez 
nich błędu. Nie wierzy, że Bóg stworzył ją 
piękną i wyjątkową. W ten sposób zaprze-
cza hojności i wspaniałości Stwórcy. Warto 
zastanowić się, do której postawy jest nam 
bliżej? 

CHCIWOŚĆ
Dobra ziemskie nie są 
ani dobre, ani złe. Ale 
nasz stosunek do nich 
nie jest obojętny mo-
ralnie. Możemy uży-
wać ich z pożytkiem 
dla siebie i innych lub 
przywiązywać się do 
nich i pozwolić, by żą-

dza posiadania zawładnęła naszym sercem. 
Człowiek rzadko potrafi poprzestać na tym, 
co ma. Wiele swojego czasu i energii po-
święca na wzbogacenie się. Jednak, gdy już 
stanie się bogaty, nadal uważa, że posiada 
mało i nie przestaje zabiegać o więcej. Dlate-
go autor Księgi Mądrości Syracha stwierdza: 
„Błogosławiony bogacz, którego znaleziono 
bez winy, który nie gonił za złotem” (Syr 31, 
5-8). Grzech chciwości może mieć również 
wymiar niematerialny. Możemy nadmiernie 
domagać się czyjejś uwagi, być zachłanni na 
pochwały, mieć w sobie głód uznania, po-
czucia bycia niezastąpionym. Może zamiast 
zastanawiać się ciągle nad tym, czego nam 
brakuje, warto żebyśmy zaczęli dziękować za 
to, co posiadamy i czym nieustannie jeste-
śmy obdarowywani?
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Bardzo często walcząc z naszymi grzechami, nie widzimy rezultatu. W miejsce jed-
nego grzechu pojawia się inny, a gdy uporamy się z kolejnym, wraca poprzedni.
To dlatego, że ich korzeń tkwi w zupełnie innych grzechach. Są nimi: pycha, chci-
wość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo 
– siedem grzechów głównych. Przypominają one zainfekowaną glebę. Dopóki jej 
nie oczyścimy, będzie rodziła ciernie i osty. 
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– Wierzymy, że nadejdzie czas, że w pełni 
zrealizują się słowa pieśni śpiewanej (przed 
biskupem polowym Józefem Gawliną) przez 
zagłodzone i skatowane polskie dzieci: Z tru-
du naszego i bólu Polska powstanie by żyć – 
powiedziała wtedy, 7 listopada 2007 w Bel-
wederze Anna Walentynowicz, otwierając 
konferencję „Polskie dzieci na tułaczym szla-
ku 1939-1950.” Pani Anna Walentynowicz
(ofiara smoleńska z 10 kwietnia 2010 r.), „tu-
łacze dziecko”, godzinę wcześniej przyjęła 
Komunię św. z rąk biskupa polowego Tade-
usza Płoskiego, a w kaplicy w Belwederze po-
sługiwał przy ołtarzu o. Łucjan Królikowski.

Świadectwo złożone przez o. Królikowskie-
go na tej konferencji było tak poruszające, że 
po sali rozległ się tłumiony szloch, chusteczki 
powędrowały do oczu.
Pewnie wielu z nas, obecnych na tym jedynym 
w swoim rodzaju spotkaniu, zadawało sobie 
pytanie – jak echo zakończenia homilii bisku-
pa Płoskiego w kaplicy belwederskiej: Jeśli 
zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij
o mnie” (A. Mickiewicz, Dziady, cz. III).
Czy zasługujemy na to, by Pan Bóg o nas pa-
miętał, jeśli my nie chcemy pamiętać o mę-
czeństwie Golgoty Wschodu, którego wielkim 
rozdziałem jest los tułaczych dzieci, ofiar czte-
rech wielkich deportacji Polaków na Syberię?!
Te ocalałe cudem z sowieckiego holocaustu 
polskie dzieci (po podpisaniu układu Sikorski 
– Majski) znalazły się pod opieką żołnierzy 
generała Władysława Andersa. 

W książce „Ukradzione dzieciństwo” o. Łu-
cjan Królikowski tak wspomina spotkanie 
dzieci, które przebywały wtedy w lepiance 
z gliny, bez drzwi i okien, z biskupem polo-
wym Józefem Gawliną. 
– „W uzbeckim Karkin–Batasz (po uzbecku: 
Dolinie Śmierci) stanęło wśród nas 40. za-
wszonych szkieletów. Żywe trupki. Jedne wy-
schnięte, drugie opuchnięte, wszystkie pokry-
te wrzodami. Patrzyły szklanymi, zaropiałymi 
oczami. Uśmiechały się spalonymi wargami, 
zza których wyglądały bezzębne owrzodziałe 
dziąsła…Kiedy zachrypłymi głosami… zaczęły 
śpiewać: Z trudu naszego i bólu Polska po-

wstanie, by żyć, ktoś szepnął za mną niesa-
mowitym głosem: Jezus, Maryja!”
W znanej pieśni dzieci zmieniły słowa:
„Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, 
by żyć...”. Zamiast „znoju” śpiewały „bólu”. 
One były świadome tej ofiary, którą składały 
za Polskę, chociaż były bardzo małe, mówił 
w 2007 r. o. Królikowski. 

Z tajgi do gaju morwowego

Gdy Sowieci wbili nam nóż w plecy 17 wrześ-
nia 1939 r. – dokonując agresji na II Rzeczpo-
spolitą, łamiąc przy tym wszystkie podpisane 
umowy międzynarodowe oprócz tajnego pak-
tu Ribbentrop – Mołotow – młody franciszkań-
ski nowicjusz z Niepokalanowa miał 20 lat.
Wojna przerwała ciągłość seminaryjnej for-
macji. Czasowe śluby, składane w promie-

niowaniu świętości Maksymiliana Kolbego, 
wygasły. Jako student filozofii we Lwowie 
został w roku 1940 aresztowany przez NKWD 
i wywieziony na Syberię. Łucjan Królikowski 
podzielił los polskich zesłańców. Przy 45. 
stopniowym mrozie w łagrze koło Archan-
gielska pracował przy wyrębie tajgi. 
Gdy Stalin ogłosił „amnestię” dla Polaków 
(jakby dzieci, kobiety i starcy byli jakimiś zło-
czyńcami, a nie jego ofiarami) również młody 
Łucjan trafił do wojska, które formował gen. 
Anders. Idąc za radą szefa duszpasterstwa 
wojskowego, postanowił się szkolić na arty-
lerzystę. Z syberyjskiej tajgi trafił do „azjatyc-
kiej Florydy” i morwowych gajów, gdzie była 
Szkoła Podchorążych Artylerii w Kara-Su (po-
granicze Kirgistanu i Uzbekistanu). I to wła-
śnie tam Opatrzność rozpoczęła zapisywanie 
„Odysei sierot z Tengeru” z jego udziałem…
Aby zrozumieć, czym był fenomen „tuła-
czych dzieci”, środowiska tak silnie ze sobą 
związanego, i jego rolę w naszej najnowszej 
historii, trzeba przypomnieć w zarysie tło ich 
startu w dorosłe życie… 
Młodzież i dzieci (ok. 300 tysięcy, z czego oca-
lało ok. 10 tysięcy), które przeszły sowiecką 
gehennę zsyłek, dojrzewały szybciej… Wiele
z nich już wiedziało, że Sowieci zażądają 
nawet zaparcia się wiary za kawałek chleba. 
Dlatego wpatrywały się z dziecięcą ufnością, 
wzorem swoich Matek Sybiraczek, w oczy 
Kresowej Madonny podczas pacierzy. O nie-
złomnej wierze polskich zesłańców tak mówił 
7 listopada 2007 roku biskup polowy Tade-
usz Płoski w kazaniu w kaplicy belwederskiej:
„…śpieszyli do polskiego Biskupa Polowe-
go Józefa Gawliny przepędzeni do Rosji nasi 
Rodacy i składali mu różne upominki własno-
ręcznie wykonane jak: różańce, ryngrafy, pa-
syjki, obrazki w drzewie, kości lub kamieniu 
rzeźbione itp. oraz utwory ducha przelane
w modlitwy, wiersze, artykuły i piosenki, któ-
rymi żyli i krzepili się w czasie niedoli. Jest
w nich wszystko, co leży głęboko na dnie pol-
skiej duszy: niezachwiana wiara w lepszą przy-
szłość, płomienna nadzieja, przypomnienie 
najdroższych bo ojczystych stron. Nie wzywa-
ją one do wytrwania. Nie potrzeba bowiem 
było tego wygnańcom, którzy wierzyli zawsze 
w wielką i wspaniałą Polskę, tak jak w Boga
istnienie i w opiekę Bożej Rodzicielki”.
Niektóre z dzieci stać było nawet na akty od-
wagi takie jak tej dziewczynki, która wyszła 
z sowieckiej klasy, a za nią reszta polskich 
dzieci, gdy nauczycielka zaczęła ośmieszać 
wiarę w Boga. Nie chciały zapisywać się do 
„kół bezbożników”, bo od dziecka znały na 
pamięć „Katechizm polskiego dziecka” Wła-
dysława Bełzy.
Dobrze poznał też sowiecką strategię pod-
stępu i kłamstwa młodzieniec – franciszka-

Tamtego listopadowego dnia, sprzed ośmiu lat, siedzieli w belwederskiej sali obok 
siebie: leciwy franciszkanin, który przyjechał z USA, o. Łucjan Królikowski i Anna 
Walentynowicz. Dla dzieci z polskich Kresów Wschodnich, które – tak jak Anna Wa-
lentynowicz – doświadczyły cierpień „ukradzionego”) po 17 września 1939 r.)przez 
Sowietów „dzieciństwa”, 88. letni wówczas zakonnik to postać legenda. I jak to
w naszej najnowszej historii staje się niemal smutną regułą, przybywa postaci wiel-
kich duchem, więc tym bardziej przemilczanych i nieobecnych w świadomości naj-
młodszych pokoleń. A o. Królikowski naraził się polskim komunistom po wojnie do 
tego stopnia, że w reżimowej prasie nazwali go największym kidnaperem polskich 
dzieci. Udało mu się bowiem – przede wszystkim dzięki pomocy Podsekretarza Sta-
nu Stolicy Apostolskiej Giovanniego Battisty Montiniego – dziś świętego papieża 
Pawła VI – wywieźć, wbrew zabiegom polskich komunistów, 146. małych świadków 
„sowieckiego raju” do Kanady. 

Ratownik sierocych duszRatownik sierocych dusz

Ś i d t ł ż K ólik ki t i b ż ć kt ś ł i

„Tym małym bohaterom składam dziś
hołd i modlę się, by ich trud i ból nie

 poszedł na darmo. Niech sprawi,
 „żeby Polska była Polską.”

O. Łucjan Królikowski OFM Conv.
(Warszawa, Belweder, 2007 r.)

Biskup polowy Tadeusz Płoski i Anna Walentynowicz witają o. Łucjana Królikowskiego Biskup polowy Tadeusz Płoski i Anna Walentynowicz witają o. Łucjana Królikowskiego 
(Belweder, 8 listopada 2007 r.)(Belweder, 8 listopada 2007 r.)
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nin, artylerzysta, podchorąży Królikowski. 
Od chwili, gdy po raz pierwszy zobaczył te 
sieroty przywiezione na osiołku przez Uzbe-
ka w morwowym gaju, dojrzewał do decyzji, 
by wypełnić misję drugiego „Korczaka”. Czyli 
uratować młode polskie dusze przed depra-
wacją bezbożnej komunistycznej ideologii.
Kierował się przecież Mateuszowym ostrzeże-
niem z Ewangelii: „Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bój-
cie się raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle”(Mt.10,28). Ojca kłamstwa.

Wyjście z domu niewoli

Jakże to piękna scena z udziałem Uzbeka, 
ratującego polskie sieroty na „nieludzkiej 
ziemi”. Ten akt ludzkiej solidarności Azjaty
z najmniejszymi, bezbronnymi, a już cierpią-
cymi tak opisał we wspomnieniu o. Królikow-
ski: „Potomek Czyngis-chana złożył u nóg 
dzieci butelkę miodu, po czym… obsypywał 
pocałunkami i przyciskał do piersi”. Tak się 
żegnał z polskimi sierotami, które oddawał 
pod opiekę polskich żołnierzy gen. Ander-
sa. Ta scena pełna czułości rozgrywała się
w morwowym gaju, na tle najwyższego szczy-
tu Pamiru, nazwanego Pik Komunizmu…
Jak zorganizować wielki exodus polskiej 
ludności razem z formowanym w Rosji so-
wieckiej wojskiem, tak aby świat się nie do-
wiedział prawdy o martyrologii Polaków na 
„nieludzkiej” , bo bezbożnej ziemi? Wszyst-
ko jak zwykle zaczyna się na poziomie ję-
zyka, więc Stalin „wykonał akt łaski” czyli 
„amnestię” dla zamkniętych w łagrach i obo-
zach Polaków! Przypomnijmy, że zdążył 
przedtem wymordować bezbronnych jeń-
ców, m.in. w Katyniu. Gdy zesłańcy wycho-
dzili z domu niewoli pod wodzą Andersa na 
Bliski Wschód , do Persji, Stalin nadal kłamał 
w sprawie poszukiwanych jeńców, chociaż 
byli już rozstrzelani. A oficjalna propaganda 
sowiecka kreowała się na ”obrońców i wy-
bawicieli polskiej ludności”, która uciekała 
przed Niemcami we wrześniu 1939 r.”
Churchill, Roosevelt przecież właśnie rozpo-
częli dyplomację „zdrady Polaków”, bo trwały 
umizgi do nowego sojusznika koalicji antyhi-
tlerowskiej w osobie Stalina. I choć rząd polski 
w Londynie dostarczył im dowody wycieńcze-
nia polskich dzieci, chorób, śmiertelnego za-
grożenia sierot, nie chcieli ich przygarnąć do 
siebie, żeby się nie narazić Stalinowi. Roose-
velt wskazał na Meksyk (osiedle Santa Rosa). 
I tylko premier Nowej Zelandii, Peter Fraser, 
okazał wielkoduszność wobec polskich sierot 
(bezinteresowna pomoc). 
Ostatecznie polskie dzieci, sieroty przez Per-
sję dotarły do: Afryki, Indii, Nowej Zelandii, 
Meksyku. A 146. dzieci z afrykańskiego Ten-
geru (Tanganika) znalazło docelowe schro-
nienie w Kanadzie. 

„ Zgłosiłem się, bo kocham dzieci”

Ojciec Królikowski wyraźnie odczytuje mowę 
Opatrzności, która powierzyła mu misję ura-
towania polskich „dzieci tułaczych” z afry-
kańskiego Tengeru.
Pierwszym krokiem w tę stronę było powie-
rzenie mu misji katechety w obozie w Tengeru 

w Tanzanii. Był już po studiach teologicznych 
w Libanie i święceniach w Bejrucie. Przez pe-
wien czas pracował jako kapelan wśród pol-
skiego wojska na Bliskim Wschodzie.
Sierociniec w Tengeru był największym tego 
rodzaju zakładem opiekuńczym w Afryce. 
Opiekunowie, dzieci, nauczyciele, księża, 
siostry zakonne, starali się przywrócić im ra-
dość tak wcześnie utraconego dzieciństwa w 
Rosji sowieckiej. Dzieci uczyły się, zdobywały 
zawody, brały udział w grach i wędrówkach 
harcerskich. Przeżywały przygody w stylu ich 
ukochanych Sienkiewiczowskich bohaterów 
Stasia i Nel z „W pustyni i w puszczy”… 
Wojna się skończyła i nadszedł czas powro-
tów do ukochanej Polski, za którą tak tęskniły 
i śpiewały przed obliczem kresowej Madon-
ny: „O usłysz, Panie, skargi nasze. O usłysz 
nasz tułaczy śpiew! Znad Warty, Wisły, Sanu, 
Bugu, męczeńska do Cię woła krew!”
Dzieci „przyszyte” do polskich żołnierzy
z II Korpusu (inaczej sieroty nie mogłyby wy-
jechać i trafiały do Dietkomów) korespondo-
wały z żołnierzami, walczącymi pod Monte 
Cassino, Anconą czy Bolonią.
Po siedmiu latach życia w osiedlu w Tengeru 
Komitet Opiekuńczy musiał podjąć decyzję, 
co dalej z polskimi sierotami. 
W sytuacji, gdy Polska został zdradzona 
przez aliantów, generał Władysław Sikorski 
zginął w Gibraltarze, dzieci i ich opiekuno-
wie z goryczą konstatowali, że nie mają do-
kąd wracać…
Komitet Opiekuńczy w Tengeru zaczął się za-
stanawiać, kto pojedzie z dziećmi do Europy. 
– Było wówczas wielu opiekunów znacznie 
zdolniejszych i bardziej przygotowanych ode 
mnie, ale każdy z nich wiedział, co ich czeka
w Europie – zaciekła walka z komunistami o te 
dzieci. Ja też się bałem. Ale przecież nie można 
było ich zostawić na pastwę losu. Zgłosiłem 
się, bo kocham dzieci. Całą noc męczyłem się 
przed podjęciem tej decyzji. Rano zdecydowa-
łem, że pojadę z nimi – mówi o. Królikowski.
Komitet Opiekuńczy z Tengeru dążył do wy-
słania sierot z portu w Mombasie wprost do 
Kanady. Jednak te plany zostały storpedowa-
ne. Rząd Kanady odmówił przyjęcia. 4 czerw-
ca 1949 r. statek „Gerusalemme” zawinął do 
Bari, stamtąd sieroty, kapelan Królikowski
i Eugenia Grosicka, kierowniczka sierocińca, 
dotarli do Salerno. Komitet Opiekuńczy z Ten-
geru przekazał władzę Komitetowi w Rzymie, 
działającemu przy Ambasadzie RP (placówce 
dyplomatycznej rządu RP na uchodźstwie, 
uznawanego przez Watykan).

Walka o dzieci

Już po miesiącu w Salerno pojawili się wy-
słannicy komunistycznej ambasady w Rzymie. 
– Nie mamy dokąd wracać, mówiły dzieci. 
Stalin zabrał nam ziemie i domy. Komuniści, 
którym służycie, są winni śmierci naszych ro-
dziców, rodzeństwa – usłyszeli m.in. delegaci 
komunistycznej ambasady w Rzymie.
Dwie dziewczynki zdecydowały się wrócić 
do Polski, bo odnalazła się ich matka. Jednak 
poddane przesłuchaniu pod Rzymem, wy-
straszone wróciły z powrotem. Odpytywano 
je, czy są zmuszane do wyjazdu do Kanady
i jak są traktowane przez opiekunów.

To nie koniec komunistycznych zabiegów
o odzyskanie władzy nad polskimi sierotami. 
Niebawem rząd włoski otrzymał notę z War-
szawy z żądaniem wydania dzieci…
Emeryk Hutten-Czapski, przedstawiciel Ko-
mitetu Opiekuńczego z Rzymu polecił jak 
najszybciej opuścić Włochy, zanim rząd wło-
ski odpowie na notę komunistów.
 Rozpoczęła się ucieczka w stronę Bremy, do 
amerykańskiej strefy okupacyjnej, bo ucieki-
nierzy nie mieli wizy pobytowej ani tranzyto-
wej w Niemczech.
Gdy już prawie pewny był wyjazd do Kanady, 
zaczęły się piętrzyć „niejasne” przeszkody. 
Kwarantanna dzieci chorych na gruźlicę, od-
mowa wiz konsula kanadyjskiego dla dzieci 
niepełnosprawnych i kalekich itp.
Polskim sierotom pomógł Kościół ze swoją 
wielka wyobraźnią miłosierdzia. Abp Jo-
seph Charbonneau, metropolita Montrealu 
zaofiarował pomoc, poproszony przez Pod-
sekretarza Stanu za pontyfikatu Piusa XII, 
kardynała Giovanniego Battistę Montiniego. 
Dziś już św. papieża Pawła VI. 
Duchowieństwo francuskie, siostry zakonne 
otworzyły dla polskich sierot serca, szkoły
i pensjonaty. A parafie Ouebecu finansowały 
ich leczenie i odzienie.

Sieroce serce Kardynała Wojtyły

Komunistyczna propaganda nazwała o. Kró-
likowskiego kidnaperem na skalę międzyna-
rodową. Otumanieni propagandą robotnicy 
z fabryk byli spędzani na wiece protestacyj-
ne przeciw „uprowadzeniu dzieci” do Kana-
dy…
Tymczasem dzieci dorastały, otoczone wier-
ną miłościa o. Królikowskiego. W Kanadzie
i USA pozakładały rodziny.
Wspólne przeżycia połączyły ich bardzo sil-
nymi więzami. Jeszcze do niedawna spoty-
kali się ze swoim franciszkańskim opiekunem 
dwa razy do roku.
O. Łucjan przechowuje korespondencję, jaką 
dzieci prowadziły z nim, gdy były w kanadyj-
skich szkołach.
– Dopiero teraz rozumiem słowa mojego 
umierającego ojca: Chciałbym tylko zawieźć 
moją córkę do Polski… Zdanie to nie zostało 
skończone – pisała Czesia.
Anielka tak wyrażała swoja tęsknotę: „Nie 
wiem, czy dożyję, ale proszę Boga, aby kie-
dyś pozwolił mi ucałować tę świętą ziemię 
nasiąkniętą krwią bohaterów”. Stasia: „jeśli 
ktoś chce mi sprawić przykrość, niech mówi 
źle o tym co polskie”.
Tęskniły i kochały tę wyśnioną krainę dzie-
ciństwa i powtarzały za Mickiewiczem: „Ile 
cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię 
stracił…

* * *
Kardynał Karol Wojtyła w 1969 roku przeby-
wał w Montrealu na zaproszenie Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej. Ktoś podpowiedział
w drodze, że niedaleko o. Łucjan Królikowski 
spotyka się ze swoimi wychowankami. – Je-
dziemy do sierot – zadecydował przyszły pa-
pież Jan Paweł II.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Krzysztof Stępkowski: Na początku 
lutego towarzyszył Ksiądz Kanclerz 
biskupowi Józefowi Guzdkowi, Bisku-
powi Polowemu Wojska Polskiego w 
konferencji kapelanów państw Soju-
szu Północnoatlantydzkiego. Jakie są 
refleksje Księdza po tej konferencji?
Ks. dr Jan Dohnalik: Była to już 26. konferen-
cja kapelanów NATO, odbywała się w Am-
sterdamie w setną rocznicę ustanowienia ka-
pelanów wojskowych w armii holenderskiej. 
Zostali na nią zaproszeni również kapelani 
spoza NATO, m.in. z RPA, Korei Południowej 
i Ukrainy. Konferencja była bardzo ciekawym 
polem wymiany doświadczeń i dialogu w wy-
miarze międzynarodowym oraz międzyreligij-
nym. Trzeba tu wspomnieć, że w holender-
skim duszpasterstwie wojskowym pracują, 
poza duchownymi chrześcijańskimi, kapelani 
żydowscy, muzułmańscy, hinduscy. Podsta-
wowym tematem konferencji była właśnie 
różnorodność i poszukiwanie pewnych wspól-
nych postaw w stosunku do potrzebującego 
pomocy żołnierza, przy różnych uwarunko-
waniach wyznaniowych i religijnych. Myślę, 
że udało się organizatorom pokazać, jak waż-
ny jest wzajemny szacunek w tej różnorod-
ności religijnej. To co nas łączyło to jedność 
między nami w podejściu do żołnierza. Choć 
jesteśmy kapelanami różnych religii i wyznań, 
dostrzegamy duchowy wymiar żołnierzy. Ko-
lejna wspólna cecha: wszyscy pragniemy dla 
żołnierzy prawdziwego dobra. Co ciekawe, 
wymiar duchowy żołnierza dostrzegają na-
wet niewierzący i ateiści.

Jakie jeszcze elementy wspólne udało 
się odnaleźć podczas konferencji tak 
wielu wyznań, religii i kultur?
– Tytuł konferencji „Duszpasterstwo woj-
skowe i pluralizm w zmieniającym się społe-
czeństwie” determinował w pewien sposób 
wnioski. Na pewno udało się organizatorom 
holenderskim odpowiedzieć na temat umie-
jętności współpracy przy dużej różnorodno-
ści religii i wyznań w danej armii. W dusz-
pasterstwie wojskowym Holandii istnieje aż 
sześć różnych denominacji. Tylko Holendrzy 

i Belgowie mają także kapelanów dla ludzi 
niewierzących, tych którzy uznają wymiar 
duchowy człowieka. Są oni nazywani kape-
lanami humanistycznymi.
Z drugiej jednak strony zarówno te wygło-
szone wystąpienia, jak i nieformalne spo-
tkania ukazały deficyt wspólnych wartości. 
Odczytywaliśmy w gronie przyjaciół, choćby 
kapelanów z Hiszpanii i Ukrainy, jak ważna 
jest nasza katolicka tożsamość. Prowadzimy 
przecież żołnierzy nie tylko do wartości du-
chowych, ale po prostu do Boga.
Pierwszym wystąpieniem, które ukazało nam 
czego możemy się nauczyć od armii holender-
skiej i także od innych zachodnich armii, była 
konferencja psychiatry wojskowego Berenda 
Berendsena. Opisał on holenderski system po-
mocy weteranom i to, jak bardzo ważną rolę 
spełniają w nim kapelani. Uważa on, że każ-
dy psychiczny problem żołnierza ma również 
swój wymiar duchowy, dlatego współpraca 
z kapelanem jest tak istotna. Podkreślił, że 
kapelan jako powiernik i spowiednik może 
być bliżej potrzebującego, m.in. dlatego, że 
jest zobowiązany do zachowania w tajemni-
cy tego, co usłyszał. Dzięki tej dyskrecji i za-
ufaniu kapelan zaprzyjaźnia się z żołnierzem 
i jako jego przyjaciel może naprawdę pomóc 
żołnierzowi dotkniętemu syndromem pola 
walki czy innymi problemami. Berendensen 
opowiadał historię żołnierza, który nikomu
w wojsku już nie ufał, ale zaprzyjaźnił się z ka-
pelanem. Ten kapelan po paru miesiącach ich 
znajomości przekonał go do wizyty u psychia-
try. Żołnierz nabrał takiego zaufania do swo-
jego kapelana, że przełamał opory i zgłosił się 
na terapię. Po jej zakończeniu odnalazł spokój 
i uporządkował swoje sprawy rodzinne. Rola 
psychiatrów i psychologów w tym momencie 
się zakończyła, ale kapelan jest nadal przyja-
cielem tego weterana i nadal może mu wie-
le pomóc w wymiarze ludzkim i duchowym 
gdyby zaszła taka potrzeba.
Nasze doświadczenie ze współpracy kape-
lanów i specjalistów pomocy żołnierzom
w Polsce są podobne. Trzeba jednak przyznać, 
że u nas nie ma jeszcze tak zintegrowanego, 
przejrzystego systemu pomocy i współpracy 
kapelanów z psychologami i psychiatrami.

Duże wymagania postawiło przed nami 
ostatnie wystąpienie, autorstwa Freda van 
Iersela, katolickiego teologa, byłego szefa 
kapelanów służby więziennej w Holandii, 
który mówił o wymiarze prorockim posługi 
kapelanów.

To jest wymiar obowiązujący nas wszystkich, 
kapłanów – kapelanów. Przypomnienie tej 
roli stanowiło szczególne wyzwanie dla na-
szych kolegów kapelanów z Zachodu.
W czasie tego wystąpienia została ukazana 
istota misji kapelana jako duchownego dba-
jącego o formację etyczną, rozumianą jako 
przeciwstawienie się konkretnym błędnym 
postawom moralnym i etycznym, a także 
jako formacja i kształtowanie sumień.
Dla zobrazowania tego został użyty przykład 
Natana, który upominał króla Dawida. Dawid 
był generałem, który nie chciał iść na wojnę, 
a potem popełnił czyny niemoralne, zaczy-
nając od uwiedzenia żony Uriasza, a kończąc 
na rozkazie dokonania morderstwa na polu 
bitwy. Prorok Natan z odwagą ukazał Dawi-
dowi jego grzech. Uczynił to bardzo roztrop-
nie, opowiadając odpowiednią przypowieść. 
Kolejnym przykładem może być Sokrates, 
który w jednym z platońskich dialogów roz-
mawiał z generałem Alcybiadesem. Sokrates 
kształtował sumienie i poczucie sprawiedli-
wości swego rozmówcy poprzez zadawanie 
odpowiednich pytań. To znów inteligentna, 
nie narzucająca się metoda dochodzenia 
do prawdy etycznej. Trzecim obrazem był 
rzymski setnik pod krzyżem Chrystusa, który 
wyznał: „Zaprawdę, ten był sprawiedliwy”. 
Członek wojskowego plutonu egzekucyjnego 
dokonał etycznej refleksji nad swoim działa-
niem; odróżnił sprawiedliwe zastosowanie 
siły od niesprawiedliwej przemocy. Taka kon-
frontacja z własnym sumieniem, z zasadami 
sprawiedliwości i ze Słowem Bożym jest ko-
nieczna dla każdego żołnierza. Zadaniem ka-
pelana jest dopomożenie żołnierzowi, nawet 
oficerowi albo generałowi w takiej refleksji 
nad swoim działaniem i zasadami jakimi się 
kieruje. To właśnie van Iersel nazwał wymia-
rem prorockim misji kapelana, wymiarem 
istotnym i trudnym, który musi być spełniany 
z odwagą, ale i z roztropnością.

To wystąpienie wywołało burzę oklasków. 
Czuło się, że kapelani rozumieją, że to jest 
nasze ważne zadanie, że ks. Fred van Iersel 
podkreślił bardzo ważny wymiar naszej kape-
lańskiej służby. Potem już przyszła refleksja, 
że jako kapelani katoliccy posiadamy wielkie 
narzędzie do pełnienia naszej misji, jakim 
jest sakrament pokuty. Ten sakrament mi-
łosierdzia pozwala towarzyszyć żołnierzom
w najtrudniejszych momentach egzystencjal-
nych w czasie trwania misji, a także pomóc 
weteranom doświadczającym traumatycz-

Wiara jest największą siłą żołnierzaWiara jest największą siłą żołnierza
– refleksje z 26. konferencji kapelanów NATO w Amsterdamie – refleksje z 26. konferencji kapelanów NATO w Amsterdamie 

O wspólnych punktach i różnicach w podejściu do duszpasterstwa wojsko-
wego mówi w rozmowie z „Naszą Służbą” ks. dr Jan Dohnalik, kanclerz Ku-
rii Polowej, uczestnik konferencji kapelanów państw NATO, która odbyła się
w dniach 2-6 lutego w Amsterdamie. Ksiądz Dohnalik mówi też o świadectwie 
gen. Philipa M. Breedlove’a, głównodowodzącego siłami NATO w Europie, 
które przekazał kapelanom podczas konferencji.
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Żołnierze XXXI zmiany Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego w Kosowie przekazali kom-
putery dla szkół podstawowych w Paldeni-
cach, Gorancach, Runjevie oraz do liceum 
w Strpcach. Dyrektorzy szkół wyrazili swoją 
wdzięczność nie tylko za dary, ale przede 
wszystkim za obecność żołnierzy i ich bezin-
teresowność. Jednak największym podzięko-
waniem była dla żołnierzy radość dzieci.
Prowadzenie akcji humanitarnych pozytyw-
nie wpływa na tworzenie i utrzymywanie 
bezpośredniej więzi pomiędzy siłami KFOR, 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności przed-
stawiciele dowództwa Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Kosowie oraz żołnierze zespołu łącznikowo-monitorującego 
zorganizowali akcję przekazania pomocy humanitarnej dla fun-
dacji „HANDIKOS” oraz dla Kosowskiego Czerwonego Krzyża
w gminach Kacanik, Strpce i Djeneral Jankovic. Obie organizacje 
zajmują się niesieniem pomocy dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców.

Polscy żołnierze pomagają mieszkańcom KosowaPolscy żołnierze pomagają mieszkańcom Kosowa

a władzami lokalnymi, 
mieszkańcami Kosowa 
oraz organizacjami po-
zarządowymi. Dzięki 
takim akcjom możliwe 
jest budowanie pozy-
tywnego wizerunku pol-
skich Sił Zbrojnych. Pol-
scy żołnierze są rozpoznawani i spotykają się
z życzliwością i serdecznością na ulicach ko-
sowskich miejscowości.
Dzięki darom otrzymanym od fundacji Pomo-

cy Humanitarnej „Redemptoris Missio” oraz 
ze stowarzyszenia „Szkoły dla Pokoju” udało 
się zaspokoić najpilniejsze potrzeby najuboż-
szych rodzin w Kosowie.
Zespół łącznikowo-monitorujący XXXI zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ko-
sowie wykonuje zadania związane z monito-
rowaniem sytuacji politycznej, ekonomicznej 
i socjalnej mieszkańców Kosowa. Jednym
z istotnych jego zadań jest nawiązywanie 
kontaktu z lokalnymi władzami i organizacja-
mi humanitarnymi oraz gromadzenie istot-
nych informacji, które są wykorzystywane
w bieżącej działalności KFOR. Dzięki pracy 
prowadzonej w terenie przez Zespół łącz-
nikowy KFOR uzyskuje również informacje
o sytuacji najbiedniejszych mieszkańców Ko-
sowa.

mjr Jarosław Fedyniuk
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nych przeżyć. Jednocześnie ten sakrament 
pozwala na stanięcie w prawdzie sumienia, 
a także na konfrontację ze Słowem Bożym
i uformowanie etycznych postaw. Mamy 
więc jako Kościół katolicki wielki skarb, z któ-
rego na szczęście nasi żołnierze korzystają, 
zarówno w Ojczyźnie, jak i na dalekich mi-
sjach pokojowych i stabilizacyjnych.

Wspomniał Ksiądz o gościach z Ukrainy. 
Czy oznacza to, że struktury kościelne 
wojska wyprzedzają swoich świeckich
i wojskowych odpowiedników i szyb-
ciej reagują na deklarowaną przez 
Ukrainę chęć wejścia na drogę integra-
cji z NATO?
– Niewątpliwie obecność Ukraińców ozna-
cza, że dowódcy i szefostwo kapelanów 
NATO chcą pokazać pewne otwarcie na Ukra-
inę, ponieważ zasadniczo poza państwami 
członkowskimi w konferencji uczestniczyli 
kapelani krajów, które tradycyjnie są blisko 
NATO – RPA i Korea Południowa. Natomiast 
nasze otwarcie na Ukrainę przejawiało się
w częstej modlitwie. Codziennie o 7.00 rano 
w bazylice św. Mikołaja w centrum Amster-
damu odprawiana była katolicka Msza św. 
Udział w niej wymagał pewnej dyscypliny, 
ale też ukazywał nam wartość Eucharystii
i stanowił, jak sądzę, także pewne świadec-

two dla naszych braci odłączonych, którzy 
konferencję zaczynali o godz. 9.00. Na Mszy 
św. gromadzili się zarówno katolicy rzymscy, 
jak i greckokatolicki biskup z Ukrainy My-
chajło Kołtun i jego kapelan. Było więc natu-
ralne, że w modlitwie wiernych zanoszonej 
w różnych językach, pojawiała się intencja 
modlitwy o pokój na Ukrainie. Nasi bracia
z Ukrainy prosili nas w zasadzie tylko o mo-
dlitwę i za nią też bardzo dziękowali.

Czym się różni kapelan ze Wschodu od 
kapelana z Zachodu? Czy te różnice są 
w jakiś sposób widoczne?
– Nie widziałem wyraźnych różnic między 
kapelanami ze Wschodu czy z Zachodu. 
Kapelani różnili się raczej na tych o mocnej 
tożsamości i tych, o mniej jasnych przeko-
naniach. Przykładem odważnego kapelana, 
który w wielu sprawach myślał podobnie jak 
my, był kapelan metodystów z RPA, który 
w czasie dyskusji światopoglądowej jasno 
powiedział, że Kościół jeśli daje kapelanów 
to mają być oni wierni nauce tego Kościo-
ła. Jeśli państwo prosi o kapelanów daną 
wspólnotę wierzących, to prosi o ludzi, któ-
rzy będą wierzyć w to, czego ta wspólnota 
naucza. Dla niektórych kapelanów z Europy 
Zachodniej najważniejszy wydaje się pewien 
humanizm czy ludzki wymiar towarzysze-

nia żołnierzowi. To też jest bardzo ważne, 
ale kapelan ma przede wszystkim pomagać 
żołnierzowi na drodze wiary. U niektórych 
zachodnich kapelanów widać mniejszą niż
u nas świadomość, że ten wymiar posługi 
jest tak istotny dla dobra żołnierza.
Ten podział nie przebiega jednak według gra-
nicy Wschód-Zachód. Najmocniejsze słowa o 
roli wiary w życiu żołnierza w czasie całej kon-
ferencji wypowiedział podczas wideokonfe-
rencji gen. Philip Breedlove, głównodowodzą-
cy siłami NATO w Europie. Generał powiedział 
nam, że nasza posługa kapelańska jest w woj-
sku konieczna, bo wiara jest największą siłą 
żołnierza. To ona pozwala żołnierzowi znaleźć 
najgłębsze motywacje swego zaangażowa-
nia, daje odpowiedź na pytanie o sens tego co 
robi, także w sytuacjach ekstremalnych. Wiara 
daje również siłę do przezwyciężania wszelkich 
przeciwności. Człowiek wierzący wie dlaczego 
może nawet oddać życie w obronie bliźniego 
i towarzyszy mu męstwo, kiedy trzeba takie 
ryzyko podjąć. To było piękne świadectwo, po 
wysłuchaniu którego przypomniały mi się sło-
wa słynnego generała George’a Pattona: „Ka-
pelani, jestem mocno wierzący w modlitwę. 
Są trzy drogi, na których ludzie otrzymują to, 
czego chcą: przez planowanie, przez pracę, 
przez modlitwę”.
Dziękuję za rozmowę.
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Rozważania Drogi KrzyżowejRozważania Drogi Krzyżowej
z bł.  ks. Michałem Sopoćkąz bł.  ks. Michałem Sopoćką

W tym roku, 15 lutego, obchodziliśmy 40. rocznicę śmierci bł. ks. Michała Sopoćki (1888-1975), kapelana wojskowego, spowiednika 
św. siostry Faustyny Kowalskiej i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Bł. ks. Michał osobiście doświadczył przemie-
niającej mocy orędzia o Bożym Miłosierdziu, które Pan Jezus przekazywał Siostrze Faustynie. Jako jej spowiednik czuł się szczególnie 
powołany do głoszenia tego orędzia. Wiedział, że Miłosierdzie Boże wiąże się ściśle z tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. To właśnie na Kalwarii Jezus ukazał bezmiar miłości, oddając swoje życie za każdego z nas, by uwolnić nas spod 
jarzma grzechu i uczynić dziedzicami Królestwa Bożego. 

STACJA I – PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak 
mało jestem do Ciebie podobny. Ty za mnie tyle wycierpiałeś przy 
biczowaniu, że sama ta męka zadałaby Ci śmierć, gdyby nie wola 
i wyrok Ojca Niebieskiego, że miałeś umrzeć na krzyżu. A dla mnie 
rzeczą trudną jest znosić małe uchybienia i ułomności domowników 
i bliźnich moich. Ty z miłosierdzia przelałeś tyle krwi dla mnie, a mnie 
każda ofiara i poświęcenie dla bliźnich wydaje się ciężkie. Ty z nie-
wypowiedzianą cierpliwością i w milczeniu znosiłeś bóle biczowania,
a ja narzekam i jęczę, gdy wypadnie znieść dla ciebie jakąś dolegli-
wość lub wzgardę ze strony bliźniego.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA II – PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Z głębokim współczuciem pójdę za Jezusem! Zniosę cierpliwie tę przy-
krość, która mnie dziś spotka, jakże małą dla uczczenia Jego drogi na 
Golgotę. Wszak za mnie idzie na śmierć! Za moje grzechy cierpi! Jakże 
mogę być obojętny na to? Nie żądasz ode mnie, Panie, bym niósł z Tobą 
Twój ciężki krzyż, lecz bym swoje małe krzyże codzienne cierpliwie zno-
sił. Tymczasem dotąd tego nie czyniłem. Wstyd mi i żal tej małodusz-
ności i niewdzięczności mojej. Postanawiam, wszystko co z miłosierdzia 
swego na mnie włożysz, z ufnością przyjąć i z miłością znosić.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA III – PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Wziąłeś, Panie, straszliwe brzemię – grzechy całego świata wszystkich 
czasów na siebie. A wśród tej przerażającej masy grzechów wszyst-
kich ludzi, moje niezliczone grzechy zaciążyły na Tobie brzemieniem 
przygniatającym i powaliły na ziemię. Dlatego ustają Twe siły. Dalej 
tego ciężaru unieść nie możesz i upadasz pod nim na ziemię. Baranku 
Boży, który z miłosierdzia swego gładzisz grzechy świata przez brze-
mię krzyża Twego, zdejmij ze mnie ciężkie brzemię grzechów moich
i zapal ogień miłości Twojej, aby jej płomień nigdy nie ustał.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA IV – PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twej duszy i mnie 
się udzieli! Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką 
kroczył Syn Twój najmilszy - drogą hańby i poniżenia, drogą wzgardy 

i przekleństwa, wyryj mnie na swym Niepokalanym Sercu i jako Mat-
ka Miłosierdzia, wyjednaj mi łaskę, bym idąc za Jezusem i Tobą, nie 
załamał się na tej ciernistej drodze kalwaryjskiej, jaką i mnie miłosier-
dzie Boże wyznaczyło.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA V – SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA
PANU JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Jak dla Szymona, tak i dla mnie krzyż jest rzeczą przykrą. Z natury 
wzdrygam się przed nim, wszelako okoliczności zmuszają mnie do 
oswojenia się z nim. Będę się starał odtąd nieść krzyż swój z uspo-
sobieniem Chrystusa Pana. Będę dźwigał krzyż za swe grzechy, za 
grzechy innych ludzi, za dusze w czyśćcu cierpiące, naśladując najmi-
łosierniejszego Zbawiciela. Wówczas odbywać będę drogę królewską 
Chrystusa, a pójdę nią nawet wtedy, kiedy otoczy mnie tłum ludzi 
wrogich i szydzących.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA VI – WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Pan Jezus nie cierpi już więcej, dlatego nie mogę podać mu chusty 
do otarcia potu i krwi. Ale cierpiący Zbawiciel żyje ciągle w swoim 
ciele mistycznym, w swoich współbraciach, obciążonych krzyżem,
a więc w chorych, konających, ubogich i potrzebujących, którzy po-
trzebują chustki do otarcia potu. Wszak on powiedział: „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście  
uczyniliście” (Mt 25,40). Stanę tedy u boku chorego i umierające-
go z prawdziwą miłością i cierpliwością, aby mu otrzeć pot, aby go 
wzmocnić i pocieszyć”.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA VII – PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Panie (...) jak możesz tolerować jeszcze mnie grzesznego, który ob-
rażam Cię grzechami codziennymi po niezliczone razy? Mogę to wy-
tłumaczyć tylko wielkością miłosierdzia Twojego, że czekasz jeszcze 
mej poprawy. Oświeć mnie, Panie, światłością łaski swojej, bym mógł 
poznać wszelkie zdrożności i złe skłonności moje, które spowodowa-
ły Twój powtórny upadek pod krzyżem i bym odtąd systematycznie je 
tępił. Bez łaski Twojej nie potrafię ich się wyzbyć.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA VIII – PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
I dla mnie jest czas miłosierdzia Bożego, ale ograniczony. Po upływie 
tego czasu nastąpi wymiar sprawiedliwości, o którym Pan Jezus groź-
nie wspomina. (...) Na mnie ciążą liczne winy, toteż więdnę i usycham 
z bojaźni, ale pójdę śladami Chrystusa, przejmę się skruchą i będę tu 
czynił zadość sprawiedliwości przez szczerą pokutę. (...) Do tej po-
kuty pobudza mnie nieskończone miłosierdzie Jezusa, który koronę 
chwały zamienił na cierniową i wyszedł mnie poszukiwać, a odnalazł-
szy przytulił do swego Serca.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA IX – PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Za mnie cierpi Jezus i za mnie upada pod krzyżem! Gdzie byłbym 
dziś bez tych cierpień Zbawiciela? (...) Z otchłani piekielnej wyrywa 
nas tylko Zbawiciel.  Dlatego wszystko, co dziś mamy i czym jesteśmy
w znaczeniu nadprzyrodzonym, zawdzięczamy tylko męce Pana Jezu-
sa. Nawet niesienie naszego krzyża nic nie znaczy bez łaski. Dopiero 
męka Zbawiciela czyni skruchę naszą zasługującą, a pokutę skutecz-
ną. Dopiero miłosierdzie Jego, ujawnione w potrójnym upadku, jest 
rękojmią mojego zbawienia.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA X – PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Przy tej strasznej tajemnicy obecna była Matka Najświętsza, która 
wszystko widziała, słyszała i wszystkiemu się przypatrywała. Można so-
bie wyobrazić jakie przeżywała boleści wewnętrzne, widząc Syna swe-
go głęboko zawstydzonego, w pokrwawionej nagości, kosztującego 
gorzki napój, do którego i ja dolewałem gorycze przez grzech nieumiar-
kowania w jedzeniu i piciu. Pragnę odtąd i postanawiam, przy pomocy 
łaski Bożej, praktykować rozumne umartwienie w tej materii, by nagość 
mej duszy nie obrażała oka Pana Jezusa ani jego Niepokalanej Matki.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XI – PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Stańmy w myślach naszych na Golgocie pod krzyżem Pana Jezusa
i rozważajmy straszną scenę. Pomiędzy niebem i ziemią wisi Zbawi-
ciel za miastem, odtrącony od swego ludu, wisi jak zbrodniarz mię-
dzy dwoma zbrodniarzami, jako obraz najstraszliwszej nędzy, opusz-
czenia i boleści. Ale jest On podobny do wodza, który podbija narody 
- nie mieczem i orężem, ale krzyżem - nie w celu ich zniszczenia, ale 
w celu ocalenia. Bo też krzyż Zbawiciela stanie się odtąd narzędziem 
chwały Bożej, sprawiedliwości i nieskończonego miłosierdzia.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XII – PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Nikt nie towarzyszył tej czynności ofiarnej z tak cudownymi i odpo-
wiednimi uczuciami i myślami jak Matka Miłosierdzia, jak przy poczę-
ciu i narodzeniu zastępowała całą ludzkość, adorując i miłując gorąco 
Pana Zastępów, tak i przy śmierci swego Syna adoruje martwe ciało 

wiszące na krzyżu, boleje nad nim, ale zarazem pamięta i o swych 
dzieciach przybranych. Przedstawicielem ich jest Jan Apostoł i nowo 
nawrócony łotr umierający, za którym wstawiła się do Syna. Wstaw 
się i za mną, Matko Miłosierdzia, pomnij i na mnie, gdy w mej agonii 
będę polecał Ojcu swego ducha.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII – ZDJĘCIE Z KRZYŻA CIAŁA PANA JEZUSA

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Najmiłosierniejszy Zbawicielu, czyje serce zdoła się oprzeć porywającej 
i kruszącej wymowie, z jaką przemawiasz do nas przez niezliczone rany 
Twego martwego ciała, spoczywającego na łonie Twojej Bolesnej Mat-
ki? (...) każdy czyn Twój wystarczyłby dla przebłagania sprawiedliwości 
i zadośćuczynienia za zniewagi. Ale obrałeś ten rodzaj Odkupienia, aby 
pokazać wielką cenę duszy naszej i swoje bezgraniczne miłosierdzie, 
by nawet największy grzesznik mógł z ufnością i skruchą przystąpić do 
Ciebie i otrzymać odpuszczenie, jak otrzymał je łotr konający.
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV – ZŁOŻENIE DO GROBU CIAŁA PANA JEZUSA

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył.
Matko Miłosierdzia, wybrałaś mnie za dziecko swoje, abym stał się 
bratem Jezusa, którego opłakujesz po złożeniu do grobu! (...) Nie 
zważaj na moją słabość, niestałość i niedbalstwo, które opłakuję bez 
przerwy, i wyrzekam się ich ustawicznie. Ale wspomnij na wolę Pana 
Jezusa, który mnie oddał pod Twoją opiekę. Spełnij tedy względem 
mnie niegodnego swe posłannictwo, dostosuj łaski Zbawiciela do 
mojej słabości i bądź dla mnie zawsze Matką Miłosierdzia!
Panie, pomóż mi z ufnością iść za Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Na podstawie książki bł. ks. Michała Sopoćki „Miłosierdzie Boga
w dziełach Jego”, Białystok, 2008. Źródło: http://www.faustyna.eu/
zgrom_pl2.htm

Oprac. kak

Ilustracja VII stacji Drogi Krzyżowej znajdująca się w kościeleIlustracja VII stacji Drogi Krzyżowej znajdująca się w kościele
pw. św. Symforiana w Pfettisheim we Francjipw. św. Symforiana w Pfettisheim we Francji
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Krzyż – śmierci znak hańbiący? 
W pierwszych relacjach uczniów Jezusa 
niechętnie mówiono o Jego śmierci krzy-
żowej. Zbyt mocno w świecie antycznym, 
pogańskim i żydowskim ugruntowana była 
świadomość, że taka śmierć była nie tylko 
okrutna, ale także haniebna. Co więcej, była 
zastrzeżona dla niewolników. Ciało skazań-
ca traktowano jako uosobienie nieczystości, 
należało je jeszcze tego samego dnia pocho-
wać. To co się stało z Jezusem na Golgocie 
w pierwszym odruchu było traktowane jako 
niepojęty skandal, trudny do zrozumienia, 
zaakceptowania. „A myśmy się spodziewa-
li, że to On właśnie miał wyzwolić Izraela”
(Łk 24, 21). Ileż zawodu, rozczarowania, go-
ryczy wyrażały te – utrwalone w Mateuszowej 
Ewangelii – słowa jednego z dwu uczniów 
zdążających do Emaus, wypowiedziane 
do nierozpoznanego Zmartwychwstałego. 
Okazało się, że w obliczu dramatu, jaki miał 
miejsce na Golgocie, zapomniano o tym, 
że Jezus stwierdzał konieczność podjęcia 
krzyża po to, by być posłusznym woli Ojca
(Mt 16, 21). Szybko przecież, po Zesłaniu 
Ducha Świętego, skandal krzyża począł być 
umieszczany na właściwym miejscu – jako 
element Bożego planu. Św. Jan Ewangelista 
ukazujący, że w momencie swego cierpienia 
na drzewie krzyża „Syn człowieczy został 
wywyższony” (J 8, 28: 12, 32), dał początek 
przemianie krzyża ze znaku hańby, na znak 
Jezusowego  poniżenia z miłości do ludzi
i zwycięstwa zakorzenionego w Bożej eko-
nomii zbawienia. Taką drogą poszedł św. Pa-
weł, apologeci, Ojcowie Kościoła. To wtedy, 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa po-
częło gruntować się przekonanie, że zbawie-
nie przyszło przez krzyż (św. Atanazy), także 
to, że „krzyż pokonuje śmierć, niweczy grze-
chy, odbiera piekłu jego zdobycz, zwycięża  
szatana” (św. Jan Chryzostom). Także już 
wtedy odczytać można wyraźne ślady kultu 
Chrystusowego krzyża, m.in. w zaleceniach 
Tertuliana, aby chrześcijanie czynili ten znak 
na czole, czy wręcz określaniem wyznawców 
Chrystusa mianem: religiosi crucis. 

Krzyż – znakiem triumfu 
Edykt mediolański (313 r.) cesarza Konstan-
tyna Wielkiego proklamujący swobodę wy-
znawania religii chrześcijańskiej zakończył 

czas prześladowań jej wyznawców. Symbo-
lem dziejowej zmiany, także pierwszym pu-
blicznym aktem wywyższenia krzyża, stała 
się decyzja tego pierwszego chrześcijańskie-
go władcy o umieszczeniu złotych krzyży
w Rzymie nad grobem św. Piotra i w Jerozo-
limie nad Golgotą. Poprzedziło ją znamienne 
wydarzenie: odnalezienie w 320 r. przez św. 
Helenę, matkę cesarza, Krzyża Chrystusowe-
go. Odbiło się szerokim echem w ówczesnym 
świecie, rozbudziło chęć pielgrzymowania 
do świętych miejsc związanych z życiem Je-
zusa. Z biegiem czasu, pod wpływem relacji 
pątników, poczęły być sporządzane mapy 
świata, w ich centrum umieszczano Jerozo-
limę, oznaczając znakiem krzyża Golgotę. 
To wtedy rozpoczął się proceder dzielenia 
„czcigodnego Krzyża Świętego”, jego cząstki 
poczęły trafiać do różnych miejsc chrześci-
jańskiego świata; wszędzie traktowane były 
jako godne szczególnej czci symbole męki
i śmierci Zbawiciela. 
Także wtedy, w epoce starożytnego chrze-
ścijaństwa, ukazana została głęboka i wie-
lostronna symbolika krzyża. Zasygnalizuję 
niektóre jej elementy. 
Na kosmiczny wymiar krzyża wskazywał Ba-
zyli Wielki (ok. 330-379), pisząc, że skoro 
krzyż jest podzielony na cztery ramiona, wo-
bec tego każda jego część skierowana jest ku 
innej stronie świata. Tym samym krzyż obej-
muje jego całość. „Drzewo krzyża obejmuje 
świat” – stwierdził w IX w. Jan Szkot
Królowanie krzyża Chrystusa nad światem 
ukazywała klarowna forma artystyczna: krzyż 
nasadzony na kuli, która symbolizowała 
świat. Upowszechniła się w formie jednego 
z insygniów cesarskich i królewskich – tzw. 
jabłka zwieńczonego krzyżem.
Krzyż jest symbolem zwycięstwa. Niegdyś 
koronowano krzyżem powstałe w czasach 
przedchrześcijańskich obeliski, aby w ten 
sposób ukazać zwycięstwo chrześcijaństwa 
nad pogaństwem. Przykładem tego jest zna-
ny rzymskim pielgrzymom egipski obelisk 
zwieńczony krzyżem na placu św. Piotra. 
Krzyżem znaczy się groby chrześcijan – zna-
kiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, na-
dzieją naszego zmartwychwstania. 
Krzyż używany był też w charterze sztandaru 
bojowego – sztandaru Chrystusa. (vexilium 
Christi). Wyruszały z nim rzymskie legiony, 

krzyżowcy, chrześcijańscy rycerze, z wiarą, 
że doprowadzi ich do zwycięstwa w słusz-
nej sprawie.Ta symbolika wciąż jest obec-
na. Z krzyżem w wyciągniętej dłoni ukaza-
ny jest ks. Ignacy Skorupka, bohater Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku, na pomniku przed 
katedrą warszawsko-praską. Tak było wte-
dy, 14 sierpnia pod Ossowem, kiedy szedł
w pierwszej linii ruszających do ataku pol-
skich żołnierzy.
Do VI wieku na krzyżu nie umieszczano 
postaci Chrystusa. Kiedy zaczęto to czynić, 
ukazywano Chrystusa w triumfującej, zwy-
cięskiej, majestatycznej postawie, odzianego 
zwykle w długą tunikę,  w epoce romańskiej  
zakładano na Jego głowę koronę królewską, 
odziewano w szaty kapłańskie i królewskie, 
zgodnie ze słowami Psalmu 96: „zakrólował 
Pan z drzewa”. Niekiedy u stóp krzyża leży 
wąż – symbol odniesionego przez Chrystu-
sa zwycięstwa, ukazywany jest też pelikan 
karmiący własną krwią swe pisklęta – sym-
bol odkupieńczej ofiary miłości, bowiem 
przelana na krzyżu „Krew Jezusa, Jego Syna, 
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1 J 1, 7).
Przemiana nastąpiła w epoce gotyckiej, kiedy 
poczęto przedstawiać Chrystusa na krzyżu 
realistycznie, jako Męża Boleści uniżonego, 
naznaczonego cierpieniem.
W wielu wyobrażeniach plastycznych krzyż 
pokazywany jest jako znak na niebiosach. 
Symbolizuje zapowiedzianą paruzję, powtór-
ne przyjście Zbawiciela w chwale. Występuje 
także jako dominujący symbol w  kompozy-
cjach Sądu Ostatecznego; trzyma go w dłoni 
Chrystus, sędzia żywych i umarłych.
 
Krzyż – znak zbawienia, zwycięstwa nad 
śmiercią, miłości. Znak nadziei i znak, któ-
remu sprzeciwiać się będą. Od wieków roz-
brzmiewa starożytny hymn  O crux, ave, spes 
unica – o Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna 
nasza nadziejo! Także dziś, na drogach Wiel-
kiego Postu 2015 roku. 

          Jędrzej Łukawy 

Krzyż to najpowszechniejszy symbol chrześcijański, a także najmocniej przemawia-
jący znak zbawienia – wielkiego daru Bożej miłości ku człowiekowi. Bowiem „On 
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” 
(1 J 4, 10). Krzyż stanowi także kierowane do chrześcijan wezwanie do czynów miło-
ści w ich codziennym życiu, także potrzeby ukrzyżowania własnych słabości i przy-
wiązania do grzechu (św. Augustyn). W okresie Wielkiego Postu liturgia Kościoła
w sposób szczególny kieruję nasze myśli ku tajemnicy Krzyża. W tych dniach  poku-
ty i nawracania będziemy blisko Chrystusowego Krzyża. Podczas nabożeństw Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żalów. W czasie nauk pasyjnych. Apogeum adoracji Krzyża 
nastąpi w Wielki Piątek, we wspomnienie tamtego dnia, kiedy na Golgocie, na drze-
wie Krzyża, Jezus spełnił swoją zbawczą ofiarę: „Umiłowawszy swoich…do końca 
ich umiłował” (J 13, 1). 

O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo! O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo! 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Figura św. Heleny z Bazyliki św. Piotra w RzymieFigura św. Heleny z Bazyliki św. Piotra w Rzymie
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 8 listopa-
da 1882 r. w Piotro-
wie koło Ostrołęki. 
Syn Mikołaja i Marii 
z d. Wierzbowska. 
Po ukończeniu gim-
nazjum w Pułtusku  
w 1899 r. wstąpił 
do Seminarium Du-

chownego w Płocku. 3 września 1905 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego 
Apolinarego Wnukowskiego. Pracę duszpa-
sterską rozpoczął jako wikariusz w Pułtusku. 
Następnie był wikariuszem w Mławie i Leko-
wie. Od 1910 r. pracował w Kadzidle. Założył 
we wsi bibliotekę, straż pożarną i Kasę Stefczy-
ka. W 1915 r., kiedy w czasie wycofywania się 
wojsk rosyjskich przemocą wysyłano ludność 
polską w głąb Rosji, postanowił wyjechać ze 
swoimi parafianami. Przebywał w Rosławiu 
koło Smoleńska. W 1918 r. wrócił do Polski. 
Był wikariuszem w Nasielsku, a od 1919 r.
w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zastępował 
chorego na tyfus proboszcza.
16 czerwca 1919 r. ochotniczo wstąpił do 
Wojska Polskiego. Był kapelanem 21. pułku 
piechoty. W jego składzie wziął udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Po wojnie zweryfiko-
wany w stopniu proboszcza (podpułkownika) 
był kapelanem w Centralnej Szkole Podofi-
cerów Piechoty w Chełmie. Od 20 grudnia

1921 r. był wicedziekanem Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie i probosz-
czem parafii wojskowej pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski we Lwowie.
13 grudnia 1923 r. został wicedziekanem 
Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w To-
runiu i proboszczem parafii wojskowej pw. 
św. Katarzyny. Od 1927 r. był dziekanem Do-
wództwa Okręgu Korpusu nr III w Grodnie
i proboszczem parafii wojskowej pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 1 stycz-
nia 1931 r. otrzymał awans na stopień dzie-
kana (pułkownika). W 1936 r. mianowano 
go dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu 
nr IV w Łodzi.
We wrześniu 1939 r. ewakuował biuro dzie-
kańskie wraz żołnierzami garnizonu łódzkiego 
na wschodnie tereny Polski. Po 17 września 
1939 r. w nieustalonych okolicznościach do-
stał się do niewoli sowieckiej. Osadzono go 
w obozie specjalnym NKWD w Starobielsku. 
Stamtąd wysłał do rodziny trzy pocztówki,
w grudniu 1939 r. oraz w styczniu i lutym 
1940 r.
W Wigilię Bożego Narodzenia 1939 r., wraz 
z innymi kapłanami został zabrany z obozu. 
Jednak aż do 2 marca 1940 r. figurował na 
stanie obozu, co świadczy o tym, że był naj-
prawdopodobniej przetrzymywany w którymś 
z więzień NKWD w Starobielsku. 2 marca 
1940 r. w grupie 10 kapelanów został odesła-

Ks. generał Kazimierz Suchcicki (1882–1940) – kapłan diecezji płockiej,
kapelan 21. pułku piechoty, dziekan Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi

ny do dyspozycji Głównego Zarządu NKWD
w Moskwie. Osadzono go w więzieniu NKWD 
na Butyrkach. Wiosną 1940 r. przed opera-
cją „rozładowania” obozów odesłano go do 
Kozielska. Został zamordowany przez funk-
cjonariuszy NKWD w Katyniu. Jego nazwi-
sko znajduje się na liście wywozowej nr 25/3
z 9 kwietnia 1940 r., pozycja 22. Spoczywa na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.
Odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Ponti-
fice, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za 
Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciole-
cia Odzyskanej Niepodległości. W czerwcu
2012 r. został pośmiertnie mianowany na sto-
pień generała brygady.
Jego nazwisko umieszczono na tablicy po-
świeconej kapłanom Diecezji Płockiej, któ-
rzy oddali swe życie za wiarę i Ojczyznę
w II wojnie światowej 1939-1945 umieszczo-
nej w katedrze w Płocku. W ramach programu 
edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnie-
nia” w Czerwinie koło Ostrołęki i w Płocku po-
sadzono dwa Dęby Katyńskie upamiętniające 
jego postać:.
W grudniu 2009 r. został zgłoszony przez Ro-
dzinę Katyńską w Warszawie razem z 23 ka-
pelanami Wojska Polskiego, jako kandydat 
do procesu beatyfikacyjnego Męczenników 
Wschodu (1917-1989).

Bogusław Szwedo

Książka „Stracony 
dom” jest pięknym 
w s p o m n i e n i e m 

żony, wiernie trwającej przy swoim 
mężu, Adamie Lazarowiczu, uczestniku 
wojny z Ukrainą w 1919 r., wojny pol-
sko-bolszewickiej, żołnierzu obwodu 
Dębica AK, a po wojnie zastępcy Łuka-
sza Cieplińskiego, w IV Zarządzie Zrze-
szenia WiN, ściganym i zamordowanym 
przez UB w osławionym więzieniu na 
Rakowieckiej. Nie jest to jednak tylko 
książka o kolejnym bohaterze wojen-
nym, ale także opowieść o małżeństwie 
poddanemu wielkiej próbie.

Jadwiga Lazarowicz opisuje sytuacje, w któ-
rych jej mąż bierze na siebie odpowie-
dzialność za los innych. „W Dębicy Niem-
cy uwięzili pewnego staruszka i jego córkę 
za ukrywanie żołnierzy Armii Krajowej. Co 
zrobić? Trzeba ich ratować. Adaś pędzi do 
Dębicy, tam dowiaduje się szczegółów i od 
razu postanawia odbić biedaków z wię-

„Stracony Dom” – wzruszające wspomnienia
o Żołnierzu Wyklętym

zienia. Gdy wrócił do domu, naradza się 
ze swoimi najbliższymi oficerami. Potem 
spieszą do Dębicy. Tam kazali klucznikowi 
więzienia wypuścić uwięzionych. Później 
klucznika z córką odstawili na nieznaną im 
melinę. Niemcy, gdy się dowiedzieli, że cela, 
w której przebywali aresztowani, jest pusta, 
wariowali po prostu” – czytamy we wspom-
nieniach. 
Rozdziały książki poświęcone są nie tylko 
wojennym wspomnieniom, ale przeplatane 
są opisem rodzinnych chwil tego niezwykłe-
go małżeństwa. Niezwykle wzruszającym 
fragmentem jest opis Świąt Wielkanoc-
nych… „(…) już całkiem byliśmy bez pienię-
dzy. Kupiłam cztery bułki, 10 dkg kiełbasy
i herbatę. To wszystko. Patrzyłam przez 
okno, jak ludzie nieśli święcone. Dzieciaki 
baranki święciły. Wszystko odświętnie ubra-
ne, wesołe, a nikt nie przypuszczał, że tak 
blisko kościoła siedzą ludzie głodni i bardzo 
smutni”.
Książka opowiada historię małżeństwa i ro-
dziny – pięknej miłości małżeńskiej i rodzi-

cielskiej. Publikacja warta polecenia szcze-
gólnie tym, dla których współczesna co-
dzienność wydaje się zbyt ciężka i trudna. 
Z kart książki możemy dowiedzieć się nie 
tylko o działalności konspiracyjnej mjr. La-
zarewicza, ale poznajemy znaczenie kobie-
ty trwającej u boku swego męża. To także 
opowieść o utracie domu, rozumianego 
nie jako budynek, ale jako enklawy bezpie-
czeństwa, miłości i dobroci.  „(…) pozostają 
sieroty po ojcach, którzy chcieli prawdziwej 
wolności dla swoich dzieci” (s. 185). 
Z zaprezentowanych we wspomnieniach do-
kumentów wynika, że mjr Adam Lazarowicz 
został zamordowany strzałem w tył głowy
w dn. 1 marca 1951 r., na terenie aresz-
tu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Dziś 
pierwszy marca to Narodowy Dzień Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych. To także dzień pa-
mięci o mjr. Lazarowiczu.

„Stracony dom”, Jadwiga Lazarowicz, Fun-
dacja „Historia – Pamięć – Edukacja”, 2014.

Marta Jacukiewicz, kes
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Mszę św. poprzedziło spotkanie biskupa polo-
wego z przedstawicielami organizacji harcer-
skich Związku Harcerstwa Polskiego, Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Stowarzy-
szenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
(Skauci Europy). – Przedstawiciele władz or-
ganizacji harcerskich wyrazili wdzięczność 
za obecność kapelanów i duszpasterzy har-
cerskich w procesie wychowawczym mło-
dego człowieka. Jednocześnie zaapelowali
o większe zaangażowanie Kościoła w forma-
cję duchową harcerzy i skautów – powiedział 
po spotkaniu ks. Jan Dohnalik, delegat bisku-
pa polowego ds. duszpasterstwa harcerzy.
Liturgię słowa przygotowali druhny i druho-
wie organizacji harcerskich. Przy ołtarzu sta-
nęły ich poczty sztandarowe.
W homilii bp Guzdek nawiązał do fragmentu 
Ewangelii mówiącym o obumierającym ziar-
nie. – Mówiąc o ziarnie Nauczyciel z Nazaretu 
myślał o życiu człowieka. Każdy z nas jest po-
dobny do pszenicznego ziarna. Już od przyj-
ścia na świat zaczyna się proces obumierania, 
który trwa do końca naszych dni. To dzięki nie-
mu nasze życie wydaje owoc – powiedział.
Podkreślił, że bł. Stefan Wincenty Frelichowski 
to przykład człowieka, którego życie wydało 
piękny owoc. – Jako harcerz i kapłan świado-
mie pragnął umniejszać się, spalać, aby inni 
rośli – powiedział.
Biskup polowy przypomniał fragmenty pa-
miętnika dh. Wicka, m.in. mówiący o koniecz-
ności poniesienia ofiary. Zdaniem bp. Guzdka 
pomimo 70-ciu lat, które mijają od jego mę-
czeńskiej śmierci, „blask jego świętości nie 
tylko nie przygasł, ale staje się coraz mocniej-
szy”. – Jego niezwykle ofiarne życie poznają 
coraz szersze kręgi harcerzy i skautów, nie 
tylko w Polsce, ale w całym świecie. Portret bł. 
ks. Wicka wiszący na ścianach w harcówkach 
i w naszych domach codziennie nam przypo-
mina, co może zdziałać jeden człowiek, który 
żyje na co dzień Ewangelią – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że w historii Pol-
ski młodzież w harcerskich mundurach wie-
lokrotnie zdawała egzamin z wierności Bogu
i Ojczyźnie. Przywołał bohaterskich obrońców 
Lwowa – słynne „Orlęta”, Szare Szeregi i har-
cerzy z Powstania Warszawskiego. – To był ich 
czas próby, obumierania i owocowania. Każde 
pokolenie ma swój czas. Teraz nadchodzi czas 

próby dla Was. Dlatego wpatrzeni w przykład 
waszego Patrona módlmy się usilnie, abyśmy 
potrafili dalej wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie 
– zachęcał.
Na koniec zaprosił przedstawicieli organizacji 
harcerskich, aby wraz z nim dokonali gestu 
rozsypania ziaren pszenicy na stole Euchary-
stycznym. – Niech te pszeniczne ziarna staną 
się czytelnym znakiem, potwierdzającym to, że 
rozumiemy ewangeliczne przesłanie wyrażone 
w słowach: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”.
A rozumiejąc je jesteśmy gotowi obumierać, 
by wydać owoc – powiedział bp Guzdek.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ka-
pelani ordynariatu polowego ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz kurii polowej oraz ks. ppłk Władysław 
Kozicki, proboszcz katedry polowej, który był 
duszpasterzem Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Wraz z nimi Eucharystię koncele-
browało liczne grono kapelanów organizacji 
harcerskich.
Liturgię zakończyło wspólne odśpiewanie 
„Modlitwy Harcerskiej”.
Po Mszy św. w sali konferencyjnej katedry po-
lowej odbyło się spotkanie z dh. Zygmuntem 
Jaczkowskim, siostrzeńcem bł. ks. Frelichow-
skiego, który opowiedział o życiu druha Wic-
ka. Prelekcja była bogato ilustrowana zdjęcia-
mi z rodzinnego archiwum. Głos zabrała także 
dh. Teresa Ciecierska, przewodnicząca ZHP 
poza Granicami Kraju, która opowiedziała
o peregrynacji relikwii błogosławionego po 
wielu krajach Europy, Australii, a nawet Ame-
ryki Południowej.
Ks. Dohnalik poinformował o inicjatywie po-
wołania stowarzyszenia, skupiającego harce-
rzy i skautów z różnych organizacji harcer-
skich, którzy chcieliby kierować się w życiu 
zasadami według, których żył bł. Stefan Win-
centy Frelichowski.
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się
22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat 
wstąpił do 2. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Zawiszy Czarnego. W tym samym roku zło-
żył Przyrzeczenie Harcerskie. Został zastępo-
wym zastępu „Lisów”, potem przybocznym,
a w 1930 r. drużynowym. Jako kleryk semina-
rium w latach 1933-1936 prowadził Starszo-
harcerskie Zrzeszenie Harcerskie. W sierpniu 

Mszą św. w katedrze polowej harcerze i skauci uczcili 21 lutego
70. rocznicę śmierci swego patrona, bł. ks. Stefana Wincentego Fre-
lichowskiego. Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek, biskup 
polowy Wojska Polskiego i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa harcerzy. Mszę św. poprzedziło spotkanie biskupa z wła-
dzami organizacji harcerskich, podczas, którego omówione zostały 
m.in. kwestie związane z posługą kapelanów wśród młodzieży. Po 
Mszy św. harcerze i skauci mieli okazję do spotkania z dh. Zygmuntem 
Jaczkowskim, siostrzeńcem bł. ks. Frelichowskiego, który opowiedział 
o życiu druha Wicka oraz o wspomnieniach związanych z błogosławio-
nym w tradycji rodzinnej. 23 lutego przypada liturgiczne wspomnie-
nie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który tego właśnie 
dnia w 1945 r. zmarł na tyfus w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Być dobrym ziarnemByć dobrym ziarnem

Uroczystości 70. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana Wincentego FrelichowskiegoUroczystości 70. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

1934 r. zdobył kolejny stopień instruktorski 
– podharcmistrza, a rok później po zaliczeniu 
próby na stopień, na Jubileuszowym Zlocie w 
Spale, kapituła HR przyznała mu najwyższy 
stopień harcerski – Harcerza Rzeczypospolitej.
14 marca 1937 przyjął święcenia kapłańskie 
w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmiń-
skiego Stanisława Okoniewskiego. Najpierw 
pełnił obowiązki sekretarza i kapelana bisku-
piego, a następnie od 1 lipca 1938 r. wikariu-
sza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Toruniu. Pełnił też funkcję kapelana 
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Dał się 
poznać jako wzorowy kapłan, opiekun cho-
rych, przyjaciel dzieci i młodzieży, organizator 
prasy kościelnej i działacz misyjny. W przeded-
niu wybuchu II wojny światowej uczestniczył
w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy. 11 wrze-
śnia 1939 r. został aresztowany przez gestapo
i wkrótce zwolniony. 18 października 1939 r. 
ponownie zatrzymano go wraz z blisko 700 
osobami i osadzono w Forcie VII. 8 stycznia 
1940 r. przewieziono go do obozu przejścio-
wego w Gdańsku – Nowym Porcie, a po kilku 
dniach – do obozu w Stutthofie. 9 kwietnia 
1940 r. został wywieziony do Sachsenhausen, 
a następnie, w grudniu 1940 r. – do obozu
w Dachau. Pomimo bardzo trudnych warun-
ków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając 
chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lute-
go 1945 r. Więzienni towarzysze, przekonani
o jego świętości, zdołali uratować fragmenty 
relikwii, zanim ciało zostało skremowane. Wy-
konana została też maska pośmiertna. Władze 
obozowe, wbrew swoim zwyczajom, zgodziły 
się na wystawienie zwłok na widok publiczny 
w udekorowanej kwiatami trumnie.
Druh Wicek, jak nazywany jest w środowi-
skach harcerskich, został beatyfikowany przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1999 r. 
podczas VII pielgrzymki do Polski.
Po beatyfikacji podjęto starania, aby bł. ks. 
Stefan Wincenty Frelichowski został patronem 
harcerstwa polskiego. Cztery lata później,
22 lutego 2003 r., w Dniu Myśli Braterskiej, 
kard. Józef Glemp, Prymas Polski, poinfor-
mował, że Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów 20 września 2002 r. 
ogłosiła bł. ks. Stefana Wincentego Frelichow-
skiego patronem polskich harcerzy.
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Ks. Mateusz Dziedzic, kapłan diecezji tarnowskiej, polski misjonarz pracujący od 
pięciu lat w Republice Środkowoafrykańskiej, przez niemal sześć tygodni był prze-
trzymywany przez rebeliantów. Został uprowadzony z misji Baboua 12 października 
2014 r. Wywieziono go w stronę granicy z Kamerunem, gdzie więziony był w buszu. 
Wraz z nim przetrzymywanych było 25 zakładników z Kamerunu i RŚA. Porywacze 
należeli do rebelianckiego ugrupowania Zgromadzenie Demokratyczne Ludu Środ-
kowej Afryki i domagali się poza okupem także wypuszczenia na wolność swego 
przywódcy, generała Martina Kountamandji alias Abdoulaye Miskiny. Negocjacje 
prowadzone dzięki m.in. zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
Wspólnoty św. Idziego zakończyły się uwolnieniem misjonarza 26 listopada 2014 r.
Ks. Mateusz Dziedzic opowiedział Marcie Jacukiewicz o porwaniu, więzieniach
i wspólnej modlitwie. 

ważne. Oni czekali na modlitwę. To stanowi-
ło naszą niesamowitą siłę. Wśród porwanych 
był chórzysta, dzięki temu Msze św. miały  
bardziej uroczysty charakter. Przygotowując 
kazania, zastanawiałem się co Pan Bóg chce 
nam powiedzieć w tej konkretnej sytuacji.

– Nie przestałem się modlić. Podczas mo-
dlitwy przyszła myśl, że może to więzienie 
jest mi potrzebne. Może Pan Bóg chce, abym 
tutaj był. Może jestem potrzebny więź-
niom? Wiedziałem, że moja obecność wno-
si wiele, bo mogliśmy się wspólnie modlić. 
Może moja obecność była tam potrzebna ze 

względu na pokój w tym kraju… Zmagałem 
się długo z tymi myślami, dużo się modli-
łem, myślałem… W końcu powiedziałem do 
Pana Boga: „Bądź wola Twoja!”. Tamtego 
dnia przyszedł niesamowity pokój do serca 
– wspomina ks. Dziedzic. 

Ksiądz misjonarz cały czas wierzył, że wszyst-
ko dobrze się skończy. Widział po minach 
rebeliantów, że przyszła dobra wiadomość, 
ponieważ bardzo się cieszyli. – Bardzo! Py-
tałem szefa czy ta dobra wiadomość doty-
czy tylko ich czy nas wszystkich. Powiedział, 
że wszystkich. I we wtorek, kiedy byłem już 
przygotowany do spania przyszedł szef, 
chciał porozmawiać. Oznajmił mi: „Jutro bę-
dziesz wolny. Ty i piętnastu Kameruńczy-
ków”. Okazało się, że dziesięć osób jeszcze 
zostanie. Zaprotestowałem, pytałem dlacze-

W środku nocy, ktoś wali do drzwi… Dwaj 
misjonarze – ks. Mateusz Dziedzic i ks. Le-
szek Zieliński przekonani, że to złodzieje 
– otwierają drzwi i widzą uzbrojonych rebe-
liantów. Od początku nie ma żadnych wąt-
pliwości – rebelianci przychodzą po polskich 
misjonarzy. Po dyskusji zgadzają się jednak, 
aby szedł z nimi jeden misjonarz – drugi zo-
staje w misji.
Dla ks. Mateusza jest jasne, że to on idzie
z rebeliantami. – Najpierw, przez pięć kilo-
metrów szliśmy drogą międzynarodową, as-
faltową. Później skręciliśmy w busz. Przedzie-
raliśmy się przez las, przechodziliśmy przez 
strumyki. Przyszła burza. Byłem cały mokry. 
Dopiero po jakimś czasie dostałem kurtkę. 
Szliśmy ok. 35 kilometrów, 13 godzin. Bez 
przerwy – wspomina ks. Dziedzic. 

– Rebelianci dawali mi znaki, że mnie szanu-
ją. Przyprowadzili mnie do bazy, dostałem 
jedzenie i kawę. Zobaczyłem dwudziestu 
więźniów. Zostali zatrzymani około miesiąca 
wcześniej. Mężczyźni byli skuci łańcuchami. 
Te łańcuchy na ich nogach zrobiły na mnie 
największe wrażenie. Pierwsze trzy dni spa-
łem na macie, później przygotowali mi łóżko 
z gałęzi. Cały czas myślałem, że będę więzio-
ny trzy, cztery dni – może tydzień. Nie sądzi-
łem, że będę tam aż sześć tygodni – odpo-
wiada ks. Mateusz. 

Oprócz polskiego misjonarza rebelianci zatrzy-
mali 25 osób. – Pozostali więźniowie to ludzie 
przypadkowo zatrzymani. Pierwsza grupa 
to Środkowoafrykańczycy, którzy jechali do 
Kamerunu na zakupy. Ich samochód został 
spalony, oni – zatrzymani. W tej grupie była 
piętnastoletnia dziewczynka, kobieta i ośmiu 
mężczyzn. Następną grupą byli Kameruńczycy 
porwani na polu – dwóch ojców z córkami, 
dwóch braci i kilku mężczyzn. Jeszcze później 
porwali dwóch pasterzy owiec po stronie Ka-
merunu. Dwa tygodnie po moim porwaniu 
zatrzymali kierowców tira, których przypro-
wadzili do lasu – wyjaśnia ks. Dziedzic. 

Ksiądz Mateusz mówi, że jest katolickim du-
chownym i chce odprawiać Mszę św. Rebe-
lianci zgadzają się. Misjonarz uważa, że to 
cud. – Właśnie w zgodzie na odprawienie 
Mszy św. także przejawiał się ich szacunek 
do nas. Nie od razu dali mi zgodę, ale dys-
kutowali między sobą długo. W końcu – po-
zwolili. Msze św., które sprawowałem w na-
miocie były dla mnie i dla więźniów bardzo 

go. Gdy im powiedzieli, że zostają – wpadli 
w szał. Dla tej dziesiątki brzmiało to jak wyrok 
śmierci. Płakali, krzyczeli, przeklinali rebelian-
tów. Kobieta nie wytrzymała, wykrzyknęła: 
„Zastrzelcie mnie! Niech się poleje krew! Ja 
chcę umrzeć! Ani jednego dnia nie zostanę 
dłużej!”. Rebelianci się śmiali, a ja modliłem 
się na różańcu i bałem się, że może dojść 
do jakiejś tragedii. Po 15-20 minutach jeden
z rebeliantów powiedział do tej kobiety, że 
jak się nie uspokoi, to ją zastrzeli. Przyszedł 
do mnie szef i powiedział: „Idź i pomódl się
z nimi”. Nie powiedział, abym ich uspokoił, 
tylko: „Idź i pomódl się z nimi” – opowiada 
ks. Mateusz. 

– Nie mogłem wydusić z siebie słowa, ale 
wiedziałem, że muszę być silniejszy od nich. 
Rozpocząłem dziesiątek różańca. Więźnio-
wie nie byli w stanie mówić. Lamentowali. 
Po kilku „Zdrowaś Mario” zrozumiałem, 
że mówią ze mną. Zaczęliśmy odmawiać 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Często 
odmawialiśmy tę modlitwę. Koronka ich 
wyciszyła, uspokoili się. Na zakończenie po-
wiedzieliśmy trzy razy „Jesus mbi zia ti mbi 
na mo – Jezu ufam Tobie”, zaśpiewaliśmy 

pieśń. Wtedy dopiero mogłem z nimi poroz-
mawiać. Powiedziałem im: „Ani ja, ani Wy 
nie zapomnicie tej modlitwy do końca ży-
cia. Tej modlitwy przez łzy. Ja Wam mówię, 
że Pan Bóg wysłucha tę modlitwę” – wspo-
mina misjonarz. 

Ks. Mateusz Dziedzic dopiero w wakacje po-
dejmie decyzję co dalej, ale bardzo prawdo-
podobnie wyjedzie do Afryki. Od momentu 
powrotu do kraju wiele jeździ po Polsce – pa-
rafiach, szkołach, wspólnotach. Głosi Słowo 
Boże i dzieli się swoim świadectwem. – Zako-
chałem się w Afryce. Ona zmienia ludzi i tak 
działa, że jak się wyjeżdża, to człowiek myś-
li, kiedy tam wróci – konkluduje. 

Marta Jacukiewicz
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Bądź wola Twoja!Bądź wola Twoja!
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Brenna: XVII Igrzyska Abstynentów  

W Brennej na Śląsku Cieszyńskim odbyły się 15 lutego br. XVII 
Zimowe Igrzyska Abstynentów. Uczestnicy, wśród których były 
m.in. całe rodziny trzeźwiejących alkoholików i sympatycy ru-
chu, próbowali swych sił w zimowych konkurencjach na stoku 
narciarskim „Pod Starym Groniem”. Jednym z warunków startu
w imprezie jest podpisanie deklaracji trzeźwości.
W samych konkurencjach sportowych udział wzięło ponad 200 
osób. Na imprezie pojawiło się ich jednak znacznie więcej. Zawo-
dy rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Brennej Centrum. Około 80 dorosłych osób zapisało się do spe-
cjalnej księgi, deklarując czasowe lub stałe powstrzymanie się od 
spożywania alkoholu.
Po liturgii uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych rywali-
zowali w sportach zimowych. Odbyły się takie konkurencje jak 
slalom gigant, zjazd na „byle czym”, cross na „jabłuszkach”. 
Przeprowadzono konkursy rzeźby śniegowej oraz rzutu śnieżką 
do celu. Na koniec rozdano pamiątkowe medale i dyplomy. Na 
wszystkich, którzy zmarzli i zgłodnieli na stoku, czekała gorąca 
zupa.    

  KAI

Wisła: narciarskie mistrzostwa Polski kleryków
i księży

Ponad 30 duchownych wzięło udział w XVIII mistrzostwach Polski 
księży i kleryków w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w so-
botę na Stożku w Wiśle-Łabajowie. Startowali księża, zakonnicy 
i klerycy pochodzący głównie z parafii archidiecezji katowickiej, 
krakowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej, ale także z Wrocławia, 
Czech, oraz polski zakonnik pracujący na co dzień we Włoszech.
Zawody poprzedził próbny, przeznaczony głównie dla fotorepor-
terów, zjazd w sutannach. Po raz pierwszy w historii zawodów 
wręczono Puchar im. świętego Jana Pawła II. Kanonizowany
w ubiegłym roku papież Polak jest patronem zawodów.
Nagrody przyznano w kilku kategoriach wiekowych. Najszybciej 
trasę 800-metrowego slalomu gigant pokonał 54-letni o. Dobro-
sław Mężyk OFM, franciszkanin pracujący w parafii w Górkach 
Wielkich w Beskidzie Śląskim. W kategorii powyżej 66 lat po raz 
kolejny z rzędu bezkonkurencyjny okazał się ks. prałat Władysław 
Nowobilski. Urodzony w Białce Tatrzańskiej 73-letni duchowny, 
proboszcz parafii i budowniczy słynnego, wzniesionego w jeden 
dzień kościoła w Ciścu na Żywiecczyźnie. Kapłan w swej kategorii 
wiekowej nie miał żadnych konkurentów.
Wśród księży w kategorii wiekowej 56-65 lat kolejny już raz naj-
szybszy okazał się ks. Krzysztof Sontag z parafii Matki Bożej Ró-
żańcowej w Lędzinach. Kapłana dopingowała kilkudziesięciooso-
bowa grupa parafian.
W kategorii 36-45 lat trasę 800-metrowego slalomu najszybciej 
pokonał ks. Damian Copek, duszpasterz akademicki archidiece-
zji katowickiej, który jest w współorganizatorem zawodów wraz
z ks. Szymonem Kosem. Wśród najmłodszych (25-35 lat) naj-
szybszy był ks. Łukasz Skiba, 33-letni rezydent w parafii św. Ob-
lubieńca NMP w Czerwionce, prowadzący studia doktoranckie
w Rzymie. Najszybciej zjeżdżającym na nartach klerykiem okazał 
się w tym roku Jakub Gojny.
W konkurencji rodzinnej „duety do mety” udział wzięli tylko 
członkowie najbliższej rodziny, uprawiający narciarstwo w spo-
sób amatorski. Start odbywał się wyznaczonych przez siebie 
parach. Liczył się łączny czas przejazdu członków danej rodziny.
W tych zmaganiach zwyciężyli bracia Grzegorz i Krzysztof Gem-
bala z Cieszyna-Mnisztwa.
Historia narciarskich zawodów kleryków i księży sięga początku 
lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy to w Szczyrku alumni ze Śląskie-
go Wyższego Seminarium Duchownego organizowali podobne 
zawody, walcząc o puchar przechodni. Później organizacją mi-
strzostw zajmowali się franciszkanie z Katowic-Panewnik, a od 
kilku lat robi to grupa księży – miłośników jazdy na deskach.

KAI

Wielki Post ze Świętym Janem Pawłem II – mobilne codzienne rekolekcje

Szczyrk: ks. Byrt modlił się o uczciwy sport
i rozdawał czapki  

Pierwsze z zaplanowanych trzech ekumenicznych nabożeństw
z okazji rozpoczynających się w tym tygodniu Mistrzostw Świa-
ta w Narciarstwie Klasycznym w szwedzkim Falun odbyło się
15 lutego w luterańskiej z parafii w Szczyrku Salmopolu. Uczest-
nicy spotkań modlili się o uczciwą, szlachetną rywalizację spor-
towców. Rozdawano także dzieciom i młodzieży czapki.
Ks. Jan Byrt, pomysłodawca przedsięwzięcia, przyznał, że czapki 
zbierano przez prawie miesiąc. Ofiarodawcami są politycy, bur-
mistrzowie, prezydenci miast, starostowie powiatów, wójtowie 
gmin i firmy produkujące czapki. „Czapki są symbolem naszych 
skoczków. Nasza reprezentacja na Zimowe Mistrzostwa też jest 
ekumeniczna” – dodaje duchowny, który rozdawał już czapki 
podczas Olimpiady w Soczi w lutym ub. roku. Rozdał wtedy po-
nad 500 kolorowych czapek, część przekazując na Ukrainę.
Następne nabożeństwo odbędzie się za tydzień w Kościele ewan-
gelickim w Szczyrku o godz. 11.00, i kolejne – 1 marca o tej samej 
godzinie. „Chcemy na tych nabożeństwach zwiastować Ewange-
lię i powierzyć zarówno organizatorów, jak i naszych sportowców 
Bożej opiece” – dodaje ks. Byrt.

KAI

stu zamierzają wykorzystać na pogłębienie swojej relacji z Bogiem 
– podkreśla Piotr Herman z Mobilnej Parafii.
Tegoroczny okres Wielkiego Postu przeżywamy w Roku św. Jana 
Pawła II. Nie sposób nie zajrzeć do dziedzictwa naszego Papieża
i karmić się przesłaniem, które kierował do nas przez cały ponty-
fikat, tak aby „umacniać swoje serca” – mówi ks. Andrzej Sikor-
ski, pomysłodawca projektu drogowskazyjp2.pl z Fundacji „Być
Bardziej”.
Kurs rozpoczyna się z 18 lutego w Środę Popielcową i potrwa aż 
do Wielkiej Soboty. By skorzystać z mobilnych rekolekcji Mobilnej-
Parafi.pl wystarczy wysłać sms o treści TAK.WielkiPost2015 na nu-
mer 664 400 100. Odbieranie wiadomości jest darmowe, również 
zagranicą.

KAI

Na podst KAI oprac. kak i kes

„Drogowskazy św. Jana Pawła II, Wielki Post 2015” – to inicjaty-
wa Mobilnej Parafii i ks. Andrzeja Sikorskiego z Fundacji „Być Bar-
dziej”, odpowiedzialnego za inicjatywę DrogowskazyJP2.pl. Przez 
40 dni chętni będą otrzymywać darmowe smsy, przygotowane
w oparciu o nauczanie Papieża-Polaka.
Wielki Post to czas duchowej przemiany i nawrócenia, okres przy-
gotowania do świąt Wielkanocy. Inicjatywa DrogowskazyJP2.pl
i MobilnaParafia.pl przychodzą z pomocą wszystkim, którzy chcą 
się odpowiednio przygotować do świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego i zapraszają do skorzystania z darmowego kursu mobilne-
go opartego o nauczanie świętego Jana Pawła II.
– Proponujemy podążanie do świętości śladami Karola Wojtyły. 
Wierzymy, że rozważania oparte na słowach Papieża Polaka są 
doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy okres Wielkiego Po-
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Orłowo
W kościele parafialnym  pw. Kazimierza Królewicza w Orłowie (powiat giżycki) 
odbyły się 15 lutego 2015 r. uroczystości pogrzebowe dziewięciu ekshumowa-
nych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego; 
którą dowodził kpt. Romuald Rajs ps. „Bury”, poległych 16 lutego 1946 r. w bi-
twie pod Gajrowskimi stoczonej z  oddziałami NKWD, UB i MO.  Był to pierwszy 
w Polsce pogrzeb Żołnierzy Wyklętych. W realia tamtego wydarzenia  wprowa-
dził uczestników uroczystości historyk Leszek Żebrowski, wybitny znawca pod-
ziemia niepodległościowego w Polsce. Mszy św. w  przewodniczył bp Jerzy Ma-
zur, ordynariusz diecezji ełckiej. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kombatanckich, rodziny po-
ległych żołnierzy, mieszkańcy regionu oraz licznie przybyłe grupy rekonstruk-
cyjne. Obecny był również Lucjan Deniziak, żołnierz Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego i towarzysz broni poległych bohaterów. Ceremonia pogrzebowa 
odbyły się w asyście kompanii honorowej wystawionej przez żołnierzy 15. Gi-
życkiej Brygady Zmechanizowanej. Na cmentarzu w Orłowie planowana jest bu-
dowa Panteonu Żołnierzy Niezłomnych. Mają zostać w nim pochowani wszyscy 
żołnierze polegli podczas bitwy pod Gajrowskimi. Jego odsłonięcie zaplanowa-
no w 70. rocznicę bitwy – 16 lutego 2016 r.                                                KAI

Warszawa
Ks. kpt. Maciej Śliwa, sekretarz biskupa polowego
i kapelan Kompleksu Wojskowego 44, 18 lutego 2015 r.
sprawował Mszę św. rozpoczynającą Wielki Post dla 
ponad stu żołnierzy i pracowników wojska służących 
w pięciu jednostkach skupionych na terenie komplek-
su. Homilię wygłosił ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk, 
kapelan ordynariatu polowego, który zachęcał, aby
w trakcie trwania okresu przygotowań do świąt Wiel-
kanocnych przypomnieć sobie o zasadach płynących 
z Dekalogu. We Mszy św. uczestniczyli żołnierze
i pracownicy cywilni Pułku Ochrony, Batalionu Re-
prezentacyjnego, Resortowego Centrum Zarządza-
nia Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, 
Oddziału Zabezpieczenia oraz Centrum Konferen-
cyjnego MON. W modlitwie powszechnej żołnierze 
i pracownicy wojska modlili się m.in. w intencji za-
kończenia konfliktu na Ukrainie.                         kes

Rzeszów
Jak co miesiąc w trzeci wtorek miesiąca, 17 lutego 
2015 r., odbyło się spotkanie Apostolstwa Dobrej 
Śmierci – grupy modlitewnej działającej przy parafii 
garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rze-
szowie. Gościem spotkania był o. Tomasz Podrazik ze 
Zgromadzenia Ojców Białych – Misjonarzy Afryki. Opo-
wiedział o codziennym życiu afrykańskich chrześcijan, 
ich radościach, problemach, wierze i uczestnictwie 
w życiu sakramentalnym Kościoła. Aby wprowadzić 
uczestników spotkania w klimat afrykański, niektó-
rych gimnazjalistów przebrał w afrykańskie stroje. Na-
uczył także młodzież słów w języku suahili, którym na 
co dzień posługuje się w Afryce, oraz zaprezentował 
kilka afrykańskich przedmiotów. Celem spotkania było 
uświadomienie słuchaczom, że Kościół ze swej natu-
ry jest misyjny, i że każdy z nas powinien być misjo-
narzem w środowisku, w którym żyje.                  P.L.

Inowrocław
Sybiracy wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej
15 lutego 2015 r. w kościele garnizonowym pw. śś. Barbary i Maurycego
w 75. rocznicę pierwszego zesłania. Eucharystii przewodniczył ks. por. Marek 
Drabik. Homilię wygłosił ks. ppłk Wiesław Okoń, proboszcz parafii; podkreślił, 
że naszym obowiązkiem jest pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach i ich 
ofiarach. Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamięci. Następ-
nie ks. ppłk Wiesław Okoń spotkał się ze zgromadzonymi w kościele  Sybirakami 
i ich rodzinami.                                                                                           xMD

Warszawa 
Biskup polowy Józef Guzdek w kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego w Wojsko-
wym Instytucie Medycznym (WIM) sprawował Mszę św. z okazji przypadające-
go 11 lutego XXIII Światowego Dnia Chorego. W homilii podkreślił, że dzień ten 
został ustanowiony, aby przypomnieć o wielkiej rzeszy ludzi chorych i cierpią-
cych oraz tych, którzy na wzór dobrego Samarytanina zabiegają o ich zdrowie i 
życie. Zachęcił, aby Światowy Dzień Chorego był również okazją do pogłębionej 
refleksji i pytania o sens ludzkiej egzystencji. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu 
chorych licznie zebranym pacjentom. Mszę św. koncelebrowali kapelani WIM: 
ks. ppłk Mirosław Biernacki i ks. płk Andrzej Jakubiak oraz ks. kpt. Maciej Śliwa, 
sekretarz biskupa polowego. Przed Mszą św. bp Guzdek odwiedził pacjentów 
WIM. Spotkał się m.in. z dziećmi w Klinice Pediatrii i Nefrologii, od których 
otrzymał laurki oraz wykonane z kolorowego papieru kwiaty. Sam obdarował 
dzieci pluszowymi maskotkami przygotowanymi przez Caritas Wojskową. Roz-
mawiał też z pacjentami Kliniki Rehabilitacji oraz Kardiochirurgii i udzielił im pa-
sterskiego błogosławieństwa. Spotkanym pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom 
i pracownikom WIM kapelan szpitala wręczał pamiątkowe obrazki związane
z XXIII Światowym Dniem Chorego.                                                               kes

Ustka
W Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas OPWP 
w Ustce 11 lutego 2015 r. zakończyły się dwa warszta-
ty szkoleniowe dla piętnastu osób niepełnosprawnych 
organizowane w ramach projektu „Akademia Inicja-
tyw Społecznych – II edycja”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Ich uczestnikami były osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu powiatu 
słupskiego. Wzięły udział w zajęciach z zastosowania 
komputera i Internetu w pracy, z przedsiębiorczości, 
komunikacji i integracji, w spotkaniach z psycholo-
giem, prawnikiem, a także w zajęciach indywidu-
alnych z doradcą zawodowym i sesjach z coachem. 
Celem warsztatów jest przygotowanie osób niepełno-
sprawnych do wejścia na rynek pracy. Kolejny etap sta-
nowi udział tych osób w kursach zawodowych: „Ku-
charz z obsługą konsumenta i elementami carvingu”,
„Obsługa hotelowa z obsługą maszyn sprzątających” 
oraz „Rękodzieło artystyczne”.                           M.G.




