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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA KWIECIEŃ
Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej 
obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

Numer zamknięto 13 kwietnia 2015 r.

Na okładce: Ks. kmdr. Janusz Bąk 
zapala świece ołtarzowe przed Mszą św. 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Bykowni pod Kijowem, 9 kwietnia 2015 r.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, milczą-
cego świadka śmierci i zmartwychwstania 
swego Syna, aby wzrastała w nas radość 
wielkanocna. Uczynimy to teraz odmawia-
jąc modlitwę „Regina Caeli”, która w okresie 
wielkanocnym zastępuje modlitwę „Anioł 
Pański”. W tej modlitwie, przerywanej przez: 
„Alleluja”, zwracamy się do Maryi, zachęca-
jąc ją do radowania się, ponieważ Ten, któ-
rego nosiła w swoim łonie zmartwychwstał, 
jak obiecał i powierzamy się jej wstawiennic-
twu. W istocie nasza radość jest odbiciem 
radości Maryi, ponieważ to Ona strzegła 
i wiernie strzeże spraw Jezusa. Odmówmy 
zatem tę modlitwę ze wzruszeniem dzieci, 
które są szczęśliwe, ponieważ ich Matka jest 
szczęśliwa.
W tej pięknej atmosferze paschalnej serdecz-
nie pozdrawiam was wszystkich, drodzy piel-
grzymi, przybyli z Włoch i całego świata, aby 
uczestniczyć w tej chwili modlitwy. Ze szcze-
gólną radością witam delegację ruchu Sha-
lom, która przybyła na ostatni etap sztafety 
solidarności, mającej na celu podniesienie 
świadomości opinii publicznej o prześlado-
waniu chrześcijan na świecie. Wasza droga 
po ulicach dobiegła końca, ale wszyscy po-
winni kontynuować duchową pielgrzymkę 
intensywnej modlitwy, konkretnego udziału 
oraz namacalnej pomocy, aby bronić i chro-
nić naszych braci i siostry prześladowanych, 
wypędzonych, zabijanych, ścinanych, tylko 
z tego powodu, że są chrześcijanami. Są 
oni naszymi męczennikami. Jest ich wielu. 
Możemy powiedzieć, że jest ich więcej, niż 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niech 
wspólnota międzynarodowa nie będzie nie-
mym i obojętnym świadkiem w obliczu tej 
niedopuszczalnej zbrodni, stanowiącej nie-
pokojące odejście od najbardziej podstawo-
wych praw człowieka. Ogromnie pragnę, aby 
wspólnota międzynarodowa nie odwracała 
spojrzenia w inną stronę.
Każdemu z was życzę przeżywania w radości 
i spokoju tego tygodnia, w którym stale prze-
żywamy radość Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Aby przeżywać bardziej intensywnie ten 
czas – powracam ciągle do tej samej kwe-
stii – warto przeczytać codziennie fragment 
z Ewangelii, która mowa o zmartwychwsta-
niu. Codziennie mały fragment Ewangelii, 
w którym mowa o wydarzeniu zmartwych-
wstania. Warto, byśmy tak czynili.
Wszystkim życzę dobrych i radosnych Świąt 
Wielkanocnych! Proszę was, nie zapominaj-
cie modlić się za mnie. Smacznego obiadu 
i do zobaczenia!

Ojciec Święty Franciszek, 
Watykan, 6 kwietnia 2015 r.

w każdym środowisku, ożywiani Duchem 
Świętym. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa 
i nadzieja, jaką On nam przyniósł to najpięk-
niejszy dar, jaki chrześcijanin może i powinien 
ofiarować braciom. Nieustannie powtarzajmy 
więc wszystkim i każdemu z osobna: Chrystus 
zmartwychwstał! Potwórzmy to wszyscy tu na 
placu: Chrystus zmartwychwstał! Jeszcze raz: 
Chrystus zmartwychwstał! Powtarzajmy to 
słowami, ale przede wszystkim przez świadec-
two życia. Radosna nowina o zmartwychwsta-
niu powinna jaśnieć na naszym obliczu, w 
naszych uczuciach i postawach, w sposobie, 
jak traktujemy innych.

Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, kie-
dy Jego światło rozjaśnia najciemniejsze 
momenty naszego życia i możemy je dzielić 
z innymi; kiedy potrafimy się śmiać się z tymi, 
którzy się śmieją i płakać z tymi, którzy płaczą; 
gdy idziemy obok tych, którzy są smutni i któ-
rym grozi zatracenie nadziei; kiedy mówimy 
o naszym doświadczeniu wiary tym, którzy 
poszukają sensu i szczęścia. To poprzez naszą 
postawę, nasze świadectwo, nasze życie mó-
wimy, całą duszą: Jezus zmartwychwstał!

Przeżywamy dni Oktawy Wielkanocnej, oś- 
miu dni podczas której towarzyszy nam ra-
dosna atmosfera zmartwychwstania. To cie-
kawe, liturgia traktuje całą oktawę jako jeden 
dzień, aby pomóc nam wejść w tajemnicę, 
aby jej łaska odcisnęła się w naszym sercu 
i w naszym życiu. Wielkanoc jest wydarze-
niem, które przyniosło radykalną nowość dla 
każdej istoty ludzkiej, dla historii i dla świa-
ta: jest zwycięstwem życia nad śmiercią, jest 
świętem przebudzenia i odrodzenia. Pozwól-
my, aby nasze życie zostało zdobyte i prze- 
mienione przez Zmartwychwstanie!

Niech wspólnota międzynarodowa nie od-
wraca oczu od prześladowań chrześcijan – 
apelował papież Franciszek po południowej 
modlitwie „Regina Caeli” w poniedziałek 
wielkanocny, na placu św. Piotra w Waty-
kanie. Wskazał, że prześladowani i zabijani 
wyznawcy Chrystusa są „naszymi męczen-
nikami”, liczniejszymi niż w początkach 
chrześcijaństwa. – Niech wspólnota między-
narodowa nie będzie niemym i obojętnym 
świadkiem w obliczu tej niedopuszczalnej 
zbrodni, stanowiącej niepokojące odejście 
od najbardziej podstawowych praw człowie-
ka - wezwał Ojciec Święty.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i raz jesz-
cze dobrych Świąt Paschalnych!
W dzisiejszy Poniedziałek Wielkanocny Ewan-
gelia (Mt 28,8 do 15) przedstawia nam relację 
kobiet, które udawszy się do grobu Jezusa, 
zastały go pustym i zobaczyły anioła, który 
oznajmił im, że Chrystus zmartwychwstał. 
A kiedy pobiegły, aby zanieść tę wiadomość 
uczniom, spotkały samego Jezusa, który im 
powiedział: „Idźcie i oznajmijcie moim bra-
ciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zoba-
czą” (w. 10). Galilea jest „peryferią”, gdzie 

Jezus rozpoczął swoje nauczanie. Stamtąd 
rozprzestrzeniać się będzie Ewangelia Zmar-
twychwstania, aby była głoszona wszystkim 
i każdy mógł spotkać Jego, Zmartwychwsta-
łego, obecnego i działającego w historii. Tak-
że i dziś jest On z nami tutaj na placu.
Tak więc orędzie, jakie Kościół powtarza od 
pierwszego dnia to: „Chrystus zmartwych-
wstał!”. Przez chrzest w Nim także i my 
zmartwychwstaliśmy, przeszliśmy ze śmierci 
do życia, z niewoli grzechu do wolności mi-
łości. Oto dobra wiadomość, do jakiej prze-
kazywania innym jesteśmy wezwani, i to 

Nie odwracajcie oczu od prześladowań chrześcijan
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Dobro zabite w piątek – w niedzielę zmartwychwstaje
Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną pod przewodnictwem ks. płk. Januare-
go Wątroby, wikariusza generalnego biskupa polowego rozpoczęły się w Katedrze 
Polowej WP obchody Triduum Sacrum. Podczas uroczystej liturgii nastąpił obrzęd 
symbolicznego obmycia nóg dwunastu kombatantom. Biskup polowy, który z ra-
cji wizyty w Kosowie nie mógł uczestniczyć w całej liturgii, poprowadził procesję 
z Najświętszym Sakramentem do miejsca adoracji. Podczas Mszy św. życzenia kape-
lanom złożył gen. Lech Majewski, Dowódca Generalny Sił Zbrojnych.

Liturgię słowa przygotowali żołnierze i funk-
cjonariusze służb mundurowych. Chór Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 
uświetnił Mszę św. śpiewem.
Homilię wygłosił ks. Jan Dohnalik, kanclerz 
Kurii Polowej. Zachęcił w niej do refleksji na te-
mat Eucharystii, podkreślił, że kluczem do zro-
zumienia jej tajemnicy jest postawa wdzięcz-
ności i dziękczynienia. – Postawa wdzięczności 
jest dla chrześcijanina podstawowa. Wszystkie 
inne rodzą się z tego zdumienia i dziękczynie-
nia wobec daru Bożej miłości - powiedział. 
Ksiądz Dohnalik zauważył, że gest obmycia 
nóg weteranom i kombatantom, tym, którzy 
walczyli o wolność Polski, jest wielkim dzięk-
czynieniem za historię naszego narodu. Do-

dał, że jest to także okazja do wdzięczności 
wobec tych, którzy dziś służą pod sztanda-
rami z umieszczoną na nich dewizą: „Bóg-
Honor-Ojczyzna”.
Kanclerz Kurii Polowej wezwał także do 
wdzięczności wobec tych, z którymi piszemy 
historię życia osobistego, rodziców, współmał-
żonków i dzieci. Zachęcał też do wdzięczności 
wobec kapłanów, szafarzy sakramentów, za 
ich obecność i posługę wśród wiernych oraz 
za sam sakrament Eucharystii.
Na koniec życzył zgromadzonym w katedrze 
wiernym owocnego przeżycia Triduum Pas-
chalnego. – Obyśmy na wzór św. Jana Pawła II 
kształtowali w sobie serce pełne dziękczynie-
nia za to co otrzymaliśmy, za nasze rodziny, 
za historię naszego narodu, wszystkie dary 
duchowe, a wtedy gdy wejdziemy na drogę 
wdzięczności nauczymy się też dziękować za 
sprawy trudne – podkreślał.
Po homilii rozpoczął się obrzęd obmycia nóg 
dwunastu żołnierzom, weteranom II wojny 
światowej. Każdy z nich otrzymał pamiątko-
wy album o Katedrze Polowej.
Mszę św. koncelebrowało grono kapelanów 
ordynariatu polowego, którzy podobnie jak 
wszyscy kapłani „cywilnych” diecezji obcho-
dzili tego dnia swoje święto. W Eucharystii 
uczestniczyło wielu wiernych. Obecni byli 
generałowie Wojska Polskiego, m.in. gen. 

broni Lech Majewski, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jerzy Mi-
chałowski, zastępca Dowódcy Generalnego, 
gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowódca 
Garnizonu Warszawa, przedstawiciele Straży 
Granicznej, Policji, Straży Ochrony Kolei oraz 
Służby Celnej.
Po Komunii świętej naczynia z Najświętszym 
Sakramentem zostały przeniesione do ciem-
nicy, urządzonej w ołtarzu Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Tam po zakończeniu liturgii 
rozpoczęła się adoracja przez wiernych.
W imieniu Wojska Polskiego życzenia kapela-
nom złożył gen. Majewski. – Dla nas, żołnie-
rzy, pojęcie „służba” oznacza często koniecz-
ność podporządkowania osobistych marzeń 

i planów dobru wspólne-
mu. Wiemy jak trudne to-
warzyszą im nieraz wybory. 
Dlatego w ten wyjątkowy 
wieczór pod adresem ludzi 
służby, którzy tak głęboko 
podporządkowali swoje ży-
cie Bogu i wierze kierujemy 
nasze ciepłe myśli i życze-
nia – powiedział.
Gen. Majewski przypomniał 
o przypadającej tego dnia 
10. rocznicy śmierci Jana 
Pawła II. – Będąc blisko Boga 
zawsze był też blisko ludzi. 
(…) Niech postawa sumien-

ności, uczciwości i pełnego zaangażowania 
w powołanie do kapłaństwa naszego roda-
ka pomaga sprostać Waszym wyzwaniom, 
zwłaszcza w chwilach słabości – powiedział.
Dowódca Generalny podziękował biskupo-
wi polowemu za jego słowa 
i wsparcie w trudnych dla 
wojska chwilach. – Kapłan 
w życiu chrześcijan odgrywa 
wielką rolę. Posługa jaką wy-
konuje jest niezmiernie trud-
na i aby mogła być właściwie 
wypełniona potrzebny jest 
silny, dobry charakter. Jak jest 
to ważne wiedzą szczególnie 
żołnierze, którzy pełnią służ-
bę w kraju i poza jego grani-
cami. Słowo otuchy otrzymy-
wane w warunkach rozłąki 
z rodziną ma wartość szcze-
gólną. Na koniec życzył kape-
lanom odwagi i poczucia wsparcia wiernych, 
aby starania kapelanów budziły poczucie 
życzliwości, sympatii i szacunku.
Biskup polowy, który dołączył do wiernych 
pod koniec Mszy św., prosto z samolotu wra-
cającego z Kosowa, gdzie przebywał wśród 
żołnierzy i policjantów z przedświąteczną 
wizytą, podziękował gen. Majewskiemu za 
ciepłe słowa. Wyraził wdzięczność wszystkim 

kapelanom za ich służbę na rzecz żołnierzy. 
– Dziękuję za waszą piękną i gorliwą posługę 
na różnych stanowiskach i w różnych miej-
scach – powiedział. Wymienił ks. kmdr. w st. 
spocz. Janusza Bąka, kapelana Wojskowego 
Instytutu Medycyny Lotniczej, duszpasterza 
kombatantów i weteranów za jego posługę 
w konfesjonale i wśród chorych. Wspomniał 
też o kapelanach służących na misjach poko-
jowych.
Podziękował świeckim za mobilizowanie i po- 
zytywne oddziaływanie na kapelanów. Za-
chęcił do wspólnej modlitwy w intencji 
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz za rodziny 
wojskowe. Na koniec zaprosił wiernych do 
wspólnego przeżycia kolejnych dni Triduum 
Sacrum.

Liturgia Męki Pańskiej
– Cieszmy się z nawrócenia i pojednania z Bo- 
giem każdego człowieka – zachęcał podczas 
wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej w Ka-
tedrze Polowej biskup Guzdek. Żołnierze, 
funkcjonariusze, pracownicy wojska, komba-
tanci i harcerze wzięli udział w nabożeństwie, 
podczas którego adorowali krzyż wniesiony 
do kościoła w asyście żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej i Batalionu Reprezentacyjnego. 
Po liturgii monstrancja z Najświętszym Sakra-
mentem została przeniesiona do Kaplicy Ka-
tyńskiej, gdzie urządzony został Grób Pański.
Opis Męki Pańskiej według św. Jana odśpie-
wali artyści Chóru Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego. Liturgię 
transmitowało Radio Maryja.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że śmierć 
Chrystusa na krzyżu była pieczęcią potwier-
dzającą całe Jego nauczanie. – Jezus określił 
cel swojej ziemskiej misji w ten sposób: „Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło”. Ostatecznie potwierdził to na krzy-
żu, ratując w ostatniej chwili jednego ze ska-
zańców. Łotr, który uznał swój grzech i okazał 
skruchę usłyszał znamienne słowa: „Jeszcze 
dziś będziesz ze Mną w raju” – powiedział.

Ordynariusz wojskowy przekonywał, że z Chry- 
stusowego krzyża płynie przesłanie, o któ-
rym przypomniał także papież Franciszek 
w adhortacji Evangelii gaudium. – „Bóg nig- 
dy nie męczy się przebaczaniem”. On na każ-
dym etapie naszego życia pozwala nam za-
cząć od nowa. Każdemu pomaga odzyskać 
radość i nadzieję nieba. Nie uciekajmy przed 
Nim. Nigdy nie uważajmy się za straconych 
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Liturgia Wielkiego Piątku



4

i ostatecznie przegranych, niezależnie od 
tego, co się wydarzyło bądź wydarzy w na-
szym życiu. Uwierzmy, że Bóg czeka na każ-
dego z nas, również wówczas, gdy jesteśmy 
wielkimi grzesznikami. Wtedy tym bardziej 
na nas czeka z wielką miłością i pragnieniem 
przebaczenia – zachęcał.
Biskup Guzdek zaapelował, aby w swoim 
nawróceniu naśladować „dobrego łotra”, 
który „zdążył skorzystać z Bożego miłosier-
dzia uznając swój grzech”. Prosił chorych 
i cierpiących o dar modlitwy wstawienniczej 
w intencji grzeszników, o ich nawrócenie i po-
jednanie z Bogiem. 
Na koniec życzył, aby każde spotkanie z Ukrzy-
żowanym nauczyło nas dostrzegać w drugim 
człowieku „jaśniejsze czyny”. – Cieszmy się 
z nawrócenia i pojednania z Bogiem każde-
go człowieka. I pamiętajmy, że „Bóg nigdy 

nie męczy się przebaczaniem”. Niech to wiel-
kopiątkowe nabożeństwo i adoracja krzyża 
pomogą nam tak przemienić nasze umysły 
i serca, aby w Roku Miłosierdzia, zapowiedzia-
nym przez papieża Franciszka, prowadziły nas 
w stronę miłosiernych czynów – zakończył.
Po liturgii słowa rozpoczęła się adoracja 
Krzyża, najważniejsza część wielkopiątkowe-
go nabożeństwa. Krzyż wnieśli przed ołtarz 
katedry żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
w asyście żołnierzy Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego. Adorowali go naj-
pierw biskup, kapłani, siostry zakonne i żoł- 
nierze, a następnie wszyscy zgromadzeni 
w świątyni wierni. Podczas adoracji Chór Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego wykonywał pieśni pasyjne.
Po Komunii monstrancja z Najświętszym Sa-
kramentem została w asyście wojskowej prze-
niesiona do Kaplicy Katyńskiej, gdzie znajduje 
się Grób Pański. Podobnie jak w ubiegłych 
latach ma prostą, żołnierską formę. Nie ma 
w nim ozdób, na środku znajduje się usypa-
na z piasku, skromna, żołnierska mogiła, na 
której złożono figurę Chrystusa. W kilku miej-
scach spod piasku wyrastają kwiaty. W cen- 
tralnym punkcie, na cokole umieszczona jest 
monstrancja. Wymową ma być otoczenie 
w jakim złożona jest figura Chrystusa, czy-
li tabliczki z nazwiskami polskich oficerów 
i funkcjonariuszy zamordowanych w Katyniu 
i innych miejscach na Wschodzie. Dziś ma to 
szczególny wymiar z uwagi na obchodzoną 
75. rocznicę rozpoczęcia mordu katyńskiego 
i likwidacji obozów jenieckich w Kozielsku, Sta-
robielsku i Ostaszkowie. Przed południem na 
placu Marszała Józefa Piłsudskiego odbyły się 
uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Po zakończonej liturgii wierni przeszli pod 
kościół św. Anny, skąd o godzinie 20.00 
wyruszyła Droga Krzyżowa ulicami Warsza-
wy. W procesji uczestniczyli m.in. żołnierze, 
funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i stu-
denci.

Bp Guzdek i generałowie Wojska Polskiego 
złożyli życzenia wielkanocne rodzinom 
wojskowym
W wielkosobotnie przedpołudnie bp Guzdek 
złożył życzenia świąteczne i poświęcił pokar-
my wielkanocne dla żołnierzy, pracowników 
wojska i ich rodzin. Wraz z ordynariuszem 
wojskowym życzenia złożyli gen. Mieczysław 
Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego i gen. broni pil. Lech Majewski, Do-
wódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Biskup Guzdek przyjechał z generałami do 

katedry po spotkaniach świą-
tecznych u Prezydenta RP, Bro-
nisława Komorowskiego i abp. 
Celstino Migliore, nuncjusza 
Stolicy Apostolskiej w Polsce.
Ordynariusz wojskowy pod-
kreślił, że chce wraz z rodzi-
nami wojskowymi modlić się 
w intencji tych, którzy spędzą 
święta daleko od domu na mi-
sjach w Kosowie i Afganista-
nie. Wspomniał swoją czwart-
kową wizytę na Bałkanach 
i powiedział, że choć żołnierze 
dobrze znoszą rozłąkę, to jed-
nak nie są to dla nich święta 

łatwe. Zachęcił do wspólnej modlitwy w in-
tencji ich rodzin.
Biskup polowy przypomniał, że czas wielka-
nocny to dobra okazja do modlitwy o pokój 
na świecie. – Pokój jest wielką wartością, 
o którą trzeba zabiegać i walczyć, tak jak to 
robią żołnierze podnosząc stan swojej goto-
wości bojowej i dbając o uzbrojenie. Pokój 
to także sprawa umysłu i serc ludzkich. Jeżeli 
będzie w nas szacunek, dobro i życzliwość, 
to będziemy tym emanować i najlepiej służyć 
sprawie pokoju – powiedział.
Wierni odmówili wspólnie Modlitwę Pańską, 
a biskup polowy poświęcił pokarmy wielka-
nocne. Już tradycyjnie w święceniu koszycz-
ków pomagał bp. Guzdkowi mały ochotnik. 
– To tak, żeby nikt nie przyszedł z reklamacją 
– żartował biskup Guzdek.
Życzenia wielkanocne żołnierzom i rodzinom 
wojskowym złożył także szef Sztabu Gene-
ralnego gen. Mieczysław Gocuł. – Życzę, aby 
optymizm i nadzieja, które wypływają ze 
Świąt towarzyszyły przez kolejne dni. Żeby-
ście osiągali założone cele i aby spełniały się 
Państwa marzenia w wymiarze zawodowym 
i osobistym – powiedział.
Również on zwrócił się z prośbą o otocze-
nie dobrymi myślami żołnierzy służących we 
wszystkich rodzajach sił zbrojnych w kraju 
i na misjach pokojowych. – Oby ten świątecz-
ny czas pozwalał zatrzymać się i wzbudzić 
refleksję, że żyjemy nie tylko doczesnością, 
ale również jest coś więcej, większa wartość, 
której odkrycia serdecznie życzę – powie-
dział.
Gen. Majewski przypomniał, że w tym roku 
wyjątkowość Triduum Paschalnego podkreśla 
10 rocznica śmierci św. Jana Pawła II, którą 

przeżywaliśmy w Wielki Czwartek. Dodał, że 
jest to powód do pogłębionej refleksji na czas 
Świąt. – W imieniu żołnierzy i pracowników 
Dowództwa Generalnego chciałem przekazać 
życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych. Życzę dobrego wypo-
czynku tego fizycznego, żeby nabrać energii 
i odpoczynku duchowego, abyście mieli czas 
zastanowić się nad tym co jest ważne i bliskie 
waszym sercom – powiedział.
Na koniec biskup polowy jeszcze raz życzył 
wszystkim spokojnych i błogosławionych 
świąt oraz zaprosił na Liturgię Wigilii Paschal-
nej, rezurekcję i do odwiedzenia Grobu Pań-
skiego.

Wigilia Paschalna wzywa 
nas do pełnienia dobra
W wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej uczest-
niczyli generałowie WP, żołnierze wraz z ro-
dzinami, funkcjonariusze Policji, Straży Gra-
nicznej i Służby Celnej, bractwo kurkowe, 
kombatanci, harcerze oraz licznie przybyli 
mieszkańcy stolicy. Obrzędy liturgiczne odby-
ły się z udziałem asysty wojskowej i sztandaru 
Wojska Polskiego.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się od obrzędów 
związanych z błogosławieństwem ognia, 
tzw. liturgii Światła. Biskup polowy po bło-
gosławieństwie naznaczył Paschał literami 
Alfa i Omega, w trzon świecy wbite zostały 
grona – znak męczeńskiej śmierci Chrystusa. 
Poświęcony przez ordynariusza wojskowego 
ogień rozniecili żołnierze z Wojskowej Straży 
Pożarnej 10. Warszawskiego Pułku Samocho-
dowego. Paschał, w asyście wojskowych i ka-
pelanów, został wniesiony do pogrążonego 
w ciemnościach wnętrza katedry.
Rozpoczęła się rozbudowana liturgia sło-
wa. Zabrzmiał hymn „Chwała na wysoko-
ści Bogu”, oznajmiający zmartwychwstanie 
Chrystusa.
Liturgia Wigilii Paschalnej odpowiada na pytanie 
czy warto być dobrym, takie było główne prze-
słanie homilii, którą wygłosił bp Józef Guzdek. 
– Jezus przeszedł przez życie, dobrze czyniąc, 
a jednak został skazany na śmierć i ukrzyżowa-
ny. To sprawia, że pytamy: czy w życiu warto 
być dobrym? Czy podążając drogą dobra nie 
trafimy na krzyż? – mówił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że także hi-
storia Polski pokazuje, jak wielu ludzi dobrych 
musiało „doświadczyć dramatu ukrzyżowa-
nia”. Przywołał mord dokonany na oficerach 
II Rzeczpospolitej, którego wykonywanie roz-
poczęło się w Wielki Piątek, 3 kwietnia 1940 
roku; św. o. Maksymiliana Kolbe, zagłodzo-
nego w Auschwitz, rtm. Witolda Pileckiego, 
gen. Augusta Fieldorfa „Nila” – żołnierzy 
niezłomnych, zamordowanych przez komuni-
stycznych oprawców i bł. ks. Jerzego Popie-
łuszkę, zabitego przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa. – Stąd natarczywie powraca 
pytanie: czy warto być w życiu dobrym? Je-
śli będziesz dobry, zginiesz jak Chrystus, jak 
ojciec Maksymilian, jak żołnierze niezłomni, 
jak ksiądz Jerzy. A więc raz jeszcze: po co być 
dobrym? – pytał bp Guzdek.
Zdaniem bp. Guzdka, to właśnie liturgia 
Wielkiej Soboty przynosi odpowiedź na to 
ważne pytanie. – Jezus – „Dobry Człowiek” 
zmartwychwstał – taka jest radosna nowina 
dzisiejszego święta. Ten, który przez całe ży-
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W Niedzielę Palmową w kaplicy pw. św. Krzysz-
tofa w Novo Selo rozpoczęły się rekolekcje 
wielkopostne, które trwały do Wielkiej Środy. 
Tematem rozważań i wspólnej modlitwy była 
Męka Jezusa Chrystusa – ukazana jako łaska 
nieskończonej Bożej Miłości, która daje siłę 
i moc na pokonanie grzechów i słabości. 
„Chrystus cierpiał, by uświęcić cierpienie, aby 
przez to zapewnić nas, że jest obecny w każ-
dym naszym trudzie i że będzie nas podnosić 
z tego co słabe i grzeszne, pod warunkiem, że 
mu zawierzymy” – podsumował refleksję ks. 
ppor. Przemysław Tur.
Tak przygotowani żołnierze wkroczyli w Świę-
te Triduum Paschalne, które rozpoczęło się 
uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, odpra-

wioną w Wielki Czwartek przez kapelana XXXI 
zmiany. Po Mszy św. nastąpiła wspólna modli-
twa przy ołtarzu adoracji.
W Wielki Czwartek kontyngent odwiedziła de-
legacja rządowa z premier Ewą Kopacz. Wśród 
odwiedzających polskich żołnierzy i policjan-
tów z Eulexu gości był biskup polowy Józef 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy złożył żołnie-
rzom najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
oraz pobłogosławił pokarmy wielkanocne. 
Najważniejsze jednak były indywidualne spo-
tkania i rozmowy z żołnierzami o ich służbie, 
samopoczuciu, tęsknocie za Ojczyzną i bliski-
mi. Ksiądz Biskup dodając otuchy, zapewniał 
wszystkich o pamięci modlitewnej.
W Wielki Piątek uroczyście celebrowano Na-

bożeństwo Krzyża Świętego. 
Następnie grupa żołnierzy 
udała się do Camp Film City 
w Prisztinie, aby wziąć udział 
w międzynarodowej Drodze 
Krzyżowej, przygotowanej 
przez Dowództwo Głównej 
Kwatery KFOR. Pogoda była 
niesprzyjająca, ale mimo to 
uczestnicy drogi krzyżowej 
przemierzali ją wytrwale. Ko-
lejne stacje były przygotowa-
ne przez żołnierzy poszcze-
gólnych kontyngentów.
Przez całą noc każdy miał 
możliwość adorowania Naj-
świętszego Sakramentu w Bo- 
żym Grobie znajdującym się 
w kaplicy.
Rano w Wielką Sobotę ksiądz 
kapelan poświęcił wielkanoc-
ne pokarmy w bazach woj-
skowych oraz w Mitrowicy 
u polskich policjantów. Ten 
dzień zakończyła Liturgia 
Wigilii Paschalnej, w której 
udział wzięli żołnierze polscy 
i amerykańscy.

Żołnierze XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
KFOR w Kosowie razem przeżywali Wielkanoc
Święta Wielkanocne były dla żołnierzy XXXI zmiany PKW w Kosowie trudnym czasem 
spędzonym z dala od rodzinnego domu i bliskich. Przez cały czas Wielkiego Postu „ko-
sowscy misjonarze” przygotowywali się duchowo do przeżycia tego Świętego Czasu, 
uczestnicząc w Eucharystii, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Dla wielu 
żołnierzy był to czas duchowej przemiany, skupienia, pokuty i intensywnej wewnętrz-
nej mobilizacji.

Niedziela Wielkanocna rozpoczęła się proce-
sją rezurekcyjną wokół kaplicy w Camp Novo 
Selo oraz Mszą Świętą, w której wspólnie 
uczestniczyli żołnierze PKW KFOR i policjanci 
z EULEXu.
„Święta przypominają nam, że Chrystus zmar-
twychwstał po to, abyśmy nadzieję upatrywali 
właśnie w Nim. On uratował to, co jest w nas 
najpiękniejsze – nasze wnętrze” – podsumo-
wał kapelan PKW.
Następnie wszyscy uczestnicy rezurekcji uda-
li się na uroczyste wielkanocne śniadanie, 
zorganizowane w pobliskiej hali sportowej 
przez Narodowy Element Wsparcia Logi-
stycznego i żołnierzy plutonu zabezpieczenia 
XXXI zmiany.
Śniadanie wielkanocne rozpoczął dowódca 
kontyngentu, podpułkownik Dariusz Wojt-
kowiak życzeniami: „Święta Wielkiej Nocy to 
okres wiosennego optymizmu, kiedy wraz 
z otaczającą naturą odradza się w nas nadzie-
ja na jaśniejszą przyszłość. Z tej okazji pragnę 
złożyć najserdeczniejsze Wielkanocne życze-
nia wszystkim żołnierzom. Pełnych spokoju 
i radości Świąt Wielkanocnych, oraz optymi-
zmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość. Ży-
czę również prawdziwej satysfakcji z każdego, 
dobrze wykonanego zadania, która pozwoli 
efektywnie realizować wszystkie zaplanowa-
ne przedsięwzięcia, a także dobrego zdrowia 
i pogody ducha”. Spotkanie uświetnił koncert 
pieśni wielkanocnych w wykonaniu grupy żoł-
nierzy z kontyngentu. 
Po błogosławieństwie pokarmów żołnierze 
oraz policjanci z Jednostki Specjalnej Polskiej 
Policji EULEX z Mitrovicy złożyli sobie świą-
teczne życzenia. Smak tradycyjnych polskich 
potraw przybliżał rodzinny dom. Był żurek, 
bigos, polskie wędliny, śledzie, polskie ciasto 
no i oczywiście polskie jaja w majonezie. Za-
dowolenie wszystkich uczestników wielkanoc-
nego śniadania stanowiło najlepszą nagrodę 
za wysiłek włożony w jego przygotowanie.
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych upłynął 
w atmosferze świątecznego wypoczynku, zła 
pogoda pokrzyżowała plany związane z trady-
cyjnym lanym poniedziałkiem, ale ksiądz ka-
pelan na Mszy św. „obficiej” skropił zebranych 
wiernych wodą święconą.

Tekst: mjr Jarosław Fedyniuk
Zdjęcia: Joanna Kasprzak

cie był dobry, zmartwychwstał. A więc Dobra 
nie można zabić. Dobro zabite w piątek – 
w niedzielę z martwych powstanie. Dobro jest 
wieczne, ono ciągle zmartwychwstaje. Dobro 
jest jak to życie, które budzi się na wiosnę 
z zimowego snu. Życia zabić nie można. Nie 
można także zabić dobra – przekonywał.
Biskup polowy podkreślił, że Święta Wielka-
nocne przypominają o potrzebie pozosta-
wania dobrymi. – Dobro jest w człowieku 
nieśmiertelne – powiedział. Biskup Guzdek 
przypomniał słowa wieszcza, Cypriana Kami-
la Norwida, który pisał: „Z rzeczy świata tego 
zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja i do-

broć... i więcej nic”. – Życzę każdemu z Was, 
by spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezu-
sem – Nauczycielem dobrym – zaowocowało 
przede wszystkim pragnieniem pełnienia do-
bra – zakończył bp Guzdek.
Po komunii świętej od Grobu Pańskiego 
w kaplicy Katyńskiej ulicami Starego Miasta: 
Miodową, Kapitulną, Podwalem, Kilińskiego 
i Długą, wyruszyła procesja z Najświętszym 
Sakramentem, który niósł bp Guzdek. Proce-
sji towarzyszyła Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Melodię pieśni odgrywała 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
U wrót katedry polowej bp Guzdek udzie-

lił wiernym pasterskiego błogosławieństwa 
i złożył świąteczne życzenia.
Proboszcz katedry, ks. ppłk Władysław Kozic-
ki, podziękował wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji uroczystości Triduum Pas-
chalnego, a wiernym za liczny udział w na-
bożeństwach.
Uroczystość zakończył pokaz pirotechniczny 
przygotowany przez funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu i wojsko. Bractwo kurkowe 
oddało 10 salw na cześć Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Obchody Triduum Sacrum zakończy-
ła defilada Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Krzysztof Stępkowski

Wigilia Paschalna

Poranek Zmartwychwstania Pańskiego
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W przeddzień katastrofy żołnierze i pracow-
nicy cywilni 1. Bazy Lotnictwa Transportowe-
go w Warszawie uczestniczyli we Mszy św. 
sprawowanej w hangarze na terenie Wojsko-
wego Portu Lotniczego. To stąd wyruszyła 
w swój tragiczny lot delegacja na obchody 
70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Modlitwie w intencji załogi rządowego samo-
lotu: mjr. pil. Arkadiusza Protasiuka, ppłk. pil. 
Roberta Grzywny, kpt. pil. Artura Ziętka, ppor. 
Andrzeja Michalaka, Barbary Maciejczyk, Ju-
styny Moniuszko, Natalii Januszko, popro-
wadzili ks. ppor. Marcin Janocha, kapelan 
1. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz ks. kpt. 
Maciej Śliwa, sekretarz Biskupa Polowego.
Po Mszy św. ppłk Piotr Hojnacki, zastępca do-
wódcy bazy wspominał tragicznie zmarłą za-
łogę samolotu. Przypomniał, że wielokrotnie 
uczestniczyli w akcjach humanitarnych i nie-
śli pomoc po trzęsieniach ziemi, zapewniali 
transport uchodźców, latali z pomocą dla Ira-
ku i Afganistanu. Podziękował licznie zebra-
nym żołnierzom za pamięć oraz modlitwę.
10 kwietnia rano przy Pomniku Ofiar Kata-
strofy pod Smoleńskiem na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach z udziałem Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego i premier 
Ewy Kopacz odmówiona została modlitwa 
ekumeniczna pod przewodnictwem bp. Jó-
zefa Guzdka oraz odbyła się ceremonia zło-
żenia wieńców na płycie pomnika. - W tym 
dniu, na tym miejscu wypowiadamy słowa, 
które znaczą: miłość, prawda, pamięć, życie. 
Słowa, które koją ból i przywracają nadzie-
ję na ponowne spotkanie w życiu po życiu 
– powiedział biskup Guzdek przed rozpo-
częciem modlitwy. Następnie zgromadzeni 
odmówili wspólnie modlitwę „Ojcze nasz” 
oraz modlitwę za zmarłych. W drodze do 
Świątyni Opatrzności, gdzie odbywała się 
dalsza część oficjalnych obchodów, prezy-
dent Komorowski złożył wieniec pod tablicą 
smoleńską znajdującą się w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego.
O godz. 8.00 w kościele seminaryjnym spra-
wowana była Eucharystia w intencji zmarłych 
w katastrofie członków delegacji, po której 
uczestnicy przeszli pod Pałac Prezydencki na 
Krakowskim Przedmieściu, gdzie złożone zo-
stały kwiaty. Przez cały dzień ulica ta, była 
miejscem społecznych obchodów rocznico-
wych z udziałem kilkunastu tysięcy ludzi.

Świątynia Opatrzności Bożej

W 5. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, 
Mszy św. w intencji ofiar przewodniczył w 
Świątyni Opatrzności Bożej metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz. - To, co się wy-
darzyło 5 lat temu w naszej Ojczyźnie, jest 
wielkim krzyżem i nie ma innego sposobu jak 
ten krzyż wielki dołączyć do krzyża Chrystu-
sowego, po to, żeby w nas coś zmartwych-
wstało. Żebyśmy zaczęli patrzeć nie pomi-

jając rangi tego wydarzenia, które miało 
miejsce 5 lat temu. Trzeba wszystko, co jest 
do wyjaśnienia jeszcze wyjaśnić, żeby się nie 
pojawiały ciągle to nowe jakieś jeszcze ele-
menty tej składanki wielkiej, dramatycznej, 
tragicznej, które nas będą dzielić nie wiado-
mo dokąd – mówił w kazaniu metropolita 
warszawski. Zaapelował o godne uczczenie 
pamięci ofiar katastrofy i wyjaśnienie wszyst-
kiego, co jest jeszcze do wyjaśnienia.
Mszę koncelebrował bp Józef Guzdek. 
W Świątyni Opatrzności Bożej zgromadzili 
się politycy z Prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim z małżonką, marszałek Sejmu 
Radosław Sikorski, przedstawiciele rządu, 
parlamentu, władz samorządowych.
Chwilę wcześniej prezydent Bronisław Komo-
rowski w asyście honorowej żołnierzy Wojska 
Polskiego złożył wieniec w Panteonie Wielkich 
Polaków. Są tu pochowani prezydent Ryszard 
Kaczorowski, o. Józef Joniec, ks. Zdzisław 
Król, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r.

Katedra Polowa

Biskup Guzdek przewodniczył wieczorem 
Mszy św. w intencji bp. Tadeusza Płoskiego, ks. 
Jana Osińskiego, załogi oraz pasażerów samo-
lotu, który rozbił się w 2010 roku pod Smoleń-
skiem. We Mszy św. uczestniczyli członkowie 
rodzin tragicznie zmarłych. Po zakończonej 
Eucharystii odmówiona została Koronka do 
Miłosierdzia Bożego w ich intencji. 
W homilii ks. płk January Wątroba, wikariusz 
generalny biskupa polowego, przypomniał, 
że polska delegacja, udawała się do Katynia, 
aby uczcić ofiary i zwrócić uwagę na zbrod-
nię ludobójstwa dokonanego na polskich ofi-
cerach wiosną 1940 roku. – Katastrofa pod 
Smoleńskiem, największa z polskich tragedii 
w okresie pokoju – dowiodła, że pielęgno-
wanie pamięci narodowej i troska o prawdę 
historyczną może drogo kosztować – powie-
dział. Podkreślił, że dzięki „wiernej pamięci 
kłamstwo katyńskie stało się jawne w opinii 
publicznej na całym świecie”.
Ks. Wątroba powiedział, że po pięciu latach 
od katastrofy, niektórzy nadal poszukują 
uleczenia swoich ran zadanych przez nie do 
końca zrozumiałe dla nich zrządzenia Bożej 
Opatrzności. – Dlatego wracamy do Pana, 
by wspierać ich naszą modlitwą, prosząc, 
aby i oni potrafili złożyć całą ufność w Bogu. 
Chcemy nadal wspierać ich naszą obecno-
ścią, trwaniem przy nich, słowami otuchy 
i chrześcijańskiej nadziei – zapewnił.
Eucharystię koncelebrowali kapelani ordyna-
riatu polowego, m.in. kanclerz kurii polowej 
ks. Jan Dohnalik i ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
jej notariusz. Obecny był poczet sztandaro-
wy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.
Po Mszy św. odmówiona została Koronka 
do Miłosierdzia Bożego w intencji ofiar ka-
tastrofy.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela

O godne upamiętnienie ofiar katastrofy upo-
mniał się podczas Mszy św. w Archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela kard. Kazimierz Nycz. W 
liturgii uczestniczyło kilka tysięcy wiernych, z 
których wielu przybyło z flagami narodowy-
mi i portretami zmarłych w katastrofie.
W homilii kard. Nycz zachęcił do modlitwy 
w intencji wszystkie 96 ofiar wypadku prezy-
denckiego samolotu oraz rodzin tych, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem. - Módlmy się w za 
naszą Ojczyznę, abyśmy potrafili i w trud-
nych i w radosnych momentach być razem 
- zaapelował hierarcha.
Podkreślił, że Polacy byli razem w radosnych 
chwilach związanych z beatyfikacją i kanoni-
zacją Jana Pawła II, wyniesieniem na ołtarze 
ks. Jerzego Popiełuszki czy wtedy, gdy jedno-
czyli się w bólu po tragedii smoleńskiej.
Odwołując się do czytań biblijnych z okresu 
powielkanocnego, kard. Nycz podkreślił, że 
Zmartwychwstanie Chrystusa pozwoliło apo-
stołom lepiej zrozumieć i nadać nowy sens 
Jego śmierci na krzyżu. Każda trudna sytu-
acja w naszym życiu: śmierć kogoś bliskiego 
czy ciężka choroba wymaga popatrzenia na 
takie wydarzenie z dystansu, który umożliwi 
odkrycie sensu - tłumaczył hierarcha. Dodał, 
że takiego dystansu wymaga również podej-
ście do katastrofy smoleńskiej.
Ponowił swój apel z południowego kazania 
w Świątyni Opatrzności o pełne wyjaśnianie 
wszystkich przyczyn i okoliczności katastrofy 
smoleńskiej. 
Po homilii wierni zgromadzeni w katedrze, 
przed świątynią oraz przed telebimem na po-
bliskim Placu Zamkowym przez kilka minut 
skandowali: „Chcemy prawdy!”. Po Mszy św. 
uformował się pochód z kilkudziesięciome-
trową biało czerwoną flagą, który skierował 
się w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Jego 
uczestnicy śpiewali pieśni kościelne i odma-
wiali różaniec w intencji zmarłych.

Chełmno 

Społeczność chełmińska 10 kwietnia oddała 
cześć polskim ofiarom ludobójczego mordu 
Golgoty Wschodu, dokonanego przez So-
wietów oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. 
Przedpołudniowej Mszy św. przewodniczył ks. 
kan. Zbigniew Walkowiak, dziekan miejscowe-
go dekanatu. Koncelebransami  byli: ks. Jerzy 
Bieńkowski, proboszcz parafii p.w. św. Józe-
fa i ks. prał. płk Marek Kwieciński, proboszcz 
parafii wojskowej p.w. M.B. Częstochowskiej, 
który wygłosił okolicznościowe kazanie.
Z pocztem sztandarowym i Kompanią Ho-
norową 3 Włocławskiego Batalionu Drogo-
wo – Mostowego przybył dowódca – ppłk 
Kazimierz Wołowiec i 80 żołnierzy. Podczas 
modlitwy swoją obecnością zaszczycili Sta-
rosta Powiatu Chełmińskiego – Zdzisław 
Gamański i Burmistrz Miasta Chełmno – Ma-
riusz Kędzierski. W uroczystości udział wzięli 
parafianie oraz 4 poczty sztandarowe szkół 
z dyrektorami i nauczycielami, a także blisko 
100 uczniów.

Msze św., odsłonięcia i poświęcenia kolejnych miejsc upamiętnień oraz wydarze-
nia kulturalne złożyły się na obchody 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wiele 
z wydarzeń związanych było z obecnością i uczestnictwem kapelanów wojskowych. 
Poniżej przedstawiamy wybór kilku uroczystości rocznicowych.

Wierna pamięć o Smoleńsku
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Białystok

- Po pięciu latach nadal zadajemy sobie pyta-
nie: jak to się mogło stać? Jednak, w perspek-
tywie wiary, oddajemy wydarzenia pod Smo-
leńskiem Bożemu miłosierdziu. Ufamy, że Bóg 
ma w nich swój zamysł, który my w wierze 
staramy się odczytywać. Niech owoce tej ofia-
ry wydają nowe plony w naszym życiu. Niech 
pomagają odczytywać we właściwym świetle 
także nasze sprawy narodowe” – mówił bp 
Henryk Ciereszko podczas Mszy św. w 5. rocz-
nicę katastrofy smoleńskiej, sprawowanej w 
kościele pw. św. Rocha w Białymstoku.
W homilii ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, kape-
lan garnizonu Białystok, zauważył, że nie tylko 
w historii Polski, ale i świata, trudno wskazać 
podobną katastrofę jak ta z 10 kwietnia 2010 
r., w której śmierć poniosła tak znaczna część 
elity państwa. „Ci, którzy zginęli pod Smoleń-
skiem, byli strażnikami ojczystej pamięci. Stali 
się więc rzecznikami wszystkich, którym Oj-
czyzna i ojczyste ideały są bliskie” – mówił.
„Należałem do sporej rzeszy naiwnych, któ-
rzy mieli nadzieję na nowe otwarcie, na to, 
że tragiczne zdarzenie, które dziś wspomina-
my będzie jakimś krokiem w stronę poprawy 
stosunków polsko-rosyjskich i naszego na-
rodowego pojednania. Zamiast tego mamy 
fatalne relacje ze wschodnim sąsiadem oraz 
pogłębiający się rów, który na długie lata 
podzielił polskie społeczeństwo” - wyznał 
kaznodzieja.
Jego zdaniem winę za taki stan rzeczy w ja-
kimś stopniu ponoszą obie strony sporu: za-
równo opozycyjna, która „odmawiała udzia-
łu w państwowych obchodach katastrofy, 
jak również strona rządowa, która nie potra-
fiła przyznać się do choćby części odpowie-
dzialności i za samą katastrofę, i za sposób 
jej wyjaśniania. Jakby wszystko przebiegało 
w najlepszym porządku” – wskazywał.
Ksiądz kapelan zaznaczył, że poważnym pro-
blemem jest wciąż zbyt mało informacji o 
przyczynach śmierci 96 wybitnych Polaków 
z prezydentem RP na czele. „Czy pytania, na 
które brakuje nadal odpowiedzi, to polityka? 
Jeśli troska o państwo to polityka, to nie bój-
my się tego słowa. Pytania te stawiają sobie 
bowiem wszyscy, którym bliska jest Polska, jej 
bezpieczeństwo i powodzenie” – tłumaczył. 
„Im dłużej czekamy na odpowiedzi, tym py-
tania te będą stawiane bardziej natarczywie” 
– dodał.

Kaznodzieja zachęcał, 
aby spojrzeć na kata-
strofę sprzed pięciu lat 
z perspektywy religijnej 
i duchowej dalej odczy-
tywać owe „trudne zna-
ki czasu, jakie zostały 
nam ofiarowane przez 
Boga w historii, która 
w dalszym ciągu dzieje 
się na naszych oczach”. 
„Być może Smoleńsk 
miał nam przypomnieć, 
że stoi przed nami za-
danie formułowane 
przez św. Faustynę, św. 
Maksymiliana, ale także 
św. Jana Pawła II. Jest 
nim zaś niesienie światu Ewangelii, przy-
gotowywania go - przez głoszenie Bożego 
Miłosierdzia - na powtórne przyjście Pana” 
– wskazywał.
Po Mszy św. setki Białostoczan zgromadziło 
się pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smo-
leńskiej. Tam w obecności rodzin ofiar kata-
strofy pochodzących z Podlasia odmówiono 
modlitwę ekumeniczną.
Wieczorem rocznicowe Msze św. w intencji 
ofiar katastrofy smoleńskiej odbyły się rów-
nież w białostockich świątyniach parafial-
nych związanych z osobami zmarłych: w ko-
ściele pw. św. Kazimierza (Krzysztof Putra) i 
kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
(Justyna Moniuszko) oraz w kościele garni-
zonowym pw. św. Jerzego.
Pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęło 
czterech Białostoczan: Ryszard Kaczorowski, 
ostatni prezydent RP na uchodźstwie; abp 
Miron Chodakowski, prawosławny ordyna-
riusz Wojska Polskiego; Krzysztof Putra, wi-
cemarszałek Sejmu oraz Justyna Moniuszko, 
stewardessa z załogi samolotu.

Kolejne dni pamięci

Pamięć o ofiarach katastrofy samolotu rzą-
dowego pod Smoleńskiem uczczono Mszą 
św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 
Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek, 
biskup polowy oraz abp Henryk Hoser, or-
dynariusz diecezji warszawsko-praskiej. We 
Mszy św. uczestniczyły rodziny ofiar kata-
strofy, a także liczna delegacja Wojska Pol-
skiego. 

W homilii Biskup Po-
lowy wyraził wdzięcz-
ność rodzinom, które 
zwróciły się do niego 
z prośbą o Mszę św. 
i zaprosiły na koncert 
„Słowa, które zna-
czą”. Jak dodał, ty-
tuł koncertu stanowi 
niezwykle wymowne 
wezwanie do refleksji 
nad tym, co wydarzyło 
się przed pięciu laty. – 
W kontekście kolejnej 
rocznicy tragedii pod 
Smoleńskiem na nowo 
odkrywamy, jak wielką 
wagę i moc ma każde 

słowo zapisane i wypowiedziane. U podstaw 
troski o dobro wspólne powinno być słowo 
prawdy, pełne szacunku dla drugiego czło-
wieka. Ono powinno otwierać drzwi do zro-
zumienia drugiego i rzeczywistości, która nas 
otacza. Wolność słowa musi być nierozer- 
walnie złączona z odpowiedzialnością za to, 
co mówimy. Ale czy zawsze tak jest? – pytał.
Biskup Guzdek podkreślił, że kłamstwo, po-
mówienie i oszczerstwo powodują zranie-
nia i zamykanie się na drugiego człowieka i 
to niejednokrotnie na długi czas. Dodał, że 
w kontekście katastrofy zbyt wiele słów po-
dobnych było do „trzaśnięcia drzwiami”. 
Biskup Guzdek wezwał do większej odpo-
wiedzialności za słowa. Podkreślił, że choć 
wolność słowa jest wielką wartością to jej 
nadużywanie „jest początkiem wielu nie-
szczęść zarówno w wymiarze osobistym jak 
i społecznym”. – Nie można się zgodzić na to, 
że przekraczane są kolejne granice brutalności 
wypowiedzi, które ranią i dzielą – apelował.
Swoją homilię bp Guzdek zakończył apelem: 
– Posługujmy się słowami, które znaczą! 
Niech każde wypowiadane przez nas słowo 
przyczynia się do budowania mostów pojed-
nania i pokoju.
Po Mszy św. na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego otwarta została wystawa „Smo-
leńskie portrety”, przygotowana przez 
Muzeum Historii Polski. Na ograniczonej 
okręgiem przestrzeni wyeksponowane są 
zdjęcia portretowe 96 ofiar katastrofy. Pod 
każdym z nich znajduje się krótki biogram. 
Zdjęcia pochodzą z instytucji, z którymi byli 
związani tragicznie zmarli członkowie dele-
gacji (m.in. z Ordynariatu Polowego) oraz z 
prywatnych archiwów.
Wieczorem w Teatrze Narodowym odbył się 
koncert „Słowa, które znaczą”. Wystąpił mię-
dzy innymi Zespół Artystyczny Wojska Pol-
skiego. Udział w koncercie wziął wicepremier 
i minister obrony narodowej Tomasz Siemo-
niak oraz rodziny ofiar katastrofy Tu-154M.
Przed południem w kaplicy Pałacu Prezydenc-
kiego bp Guzdek przewodniczył Mszy św. 
w intencji pary prezydenckiej oraz pracowni-
ków Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli Bro-
nisław i Anna Komorowscy, a także Szef Kan-
celarii Prezydenta RP, Szef BBN, Ministrowie 
i Doradcy Prezydenta RP, rodziny pracowni-
ków i ministrów - Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej związanych z Kancelarią Prezydenta RP.
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Krzyż i obelisk upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej odsłonięto i poświęcono w głównej alei Cmentarza 
Świętej Rodziny we Wrocławiu

Rodziny ofiar katastrofy pod Smoleńskiem składają wieniec 
przy pomniku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
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Tajemniczy telefon od Księdza Kanclerza
Na kilka dni przed 16 października 2004 
roku otrzymałem dość tajemniczo brzmiący 
telefon od kanclerza Kurii Polowej Wojska 
Polskiego ks. płk. Tadeusza Płoskiego. Pro-
sił, abym przyjechał wieczorem do Olszty-
na, do mieszkania jego mamy, gdyż ma do 
przekazania pewne sprawy. Po przyjeździe 
zabrał mnie do pokoju i bez długiego wstę-
pu powiedział, że Ojciec Święty Jan Paweł II 
mianował go biskupem polowym. Ta wiado-
mość była dla mnie zaskoczeniem. Złożyłem 
mu krótkie gratulacje. 
Pod koniec września owego roku podczas 
rekolekcji księży kapelanów na Jasnej Górze 
Ksiądz Kanclerz poprosił mnie, abym przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej poprowadził apel jasnogórski. Po-
nieważ abp Sławoj Leszek Głódź został przez 
Stolicę Apostolską mianowany biskupem 
warszawsko-praskim, oczekiwaliśmy w Ordy-
nariacie Polowym na nowego ordynariusza. 
Jedną z intencji mojej apelowej modlitwy 
była prośba o szybki i dobry wybór Pasterza, 
a także o życzliwe przyjęcie go przez ducho-
wieństwo wojskowe oraz wiernych diecezji 
wojskowej. Modlitwa została wysłuchana. 
Podczas tamtej olsztyńskiej rozmowy Biskup 
Nominat poprosił mnie, bym towarzyszył mu 
w rekolekcjach biskupich oraz podjął pracę w 
Kurii Polowej Wojska Polskiego. Na koniec po-

prosił o dyskrecję, gdyż jeszcze Stolica Apo-
stolska publicznie nie ogłosiła tej nominacji. 
Wracając do koszar Centrum Szkolenia Stra-
ży Granicznej w Kętrzynie, gdzie pełniłem 
służbę i mieszkałem w pokoju internato-
wym, zadawałem sobie pytanie, dlaczego 
Nominat poprosił mnie o taką przysługę. 

Jako kanclerz ks. Tadeusz Płoski był znany 
wszystkim kapelanom. Był energiczny, rado-
sny, zdecydowany w słowach i decyzjach, ale 
też koleżeński i przyjacielski. Mogłem tego 
doświadczyć podczas pielgrzymki żołnierzy 
do Lourdes w maju 1996 roku. Pełniliśmy 
posługę wobec pielgrzymów: on - żołnierzy 
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, 
ja - żołnierzy garnizonu Nowy Sącz i funkcjo-
nariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicz-
nej. Podziwiałem jego zmysł organizacyjny, 
głębię głoszonych kazań i konferencji, wy-
czucie sytuacji, a zarazem wielką naturalność 
w kontaktach z ludźmi. W Lourdes mogli-
śmy uczestniczyć w liturgicznym kilkudzie-
sięciotysięcznym zgromadzeniu wojskowych 
z różnych państw, wszystkich formacji i o róż- 
nych dystynkcjach wojskowych. Żołnierze 
podczas tej międzynarodowej pielgrzymki 
uczestniczyli w procesji różańcowej, mszy św. 
w podziemnej Bazylice św. Piusa X i w Grocie 
Massabielskiej, tam gdzie objawiła się Maryja. 
Pielgrzymka do Lourdes zaowocowała moją 
współpracą duszpasterską z ówczesnym 
Kanclerzem Kurii Polowej. Po przeniesieniu 
mnie przez bp. Sławoja L. Głódzia do Kę-
trzyna, co nastąpiło pod koniec października 
1996 roku, ks. Tadeusz Płoski zaproponował 
mi współpracę przy wydaniu polsko-angiel-
skiego modlitewnika. Była to jego inicja-
tywa. Zdawał sobie sprawę, że nadchodzi 

czas ożywionych kontaktów międzynarodo-
wych polskich żołnierzy z mundurowymi z 
innych krajów. Trwały wtedy prace mające 
doprowadzić do przyjęcia Polski do NATO. 
Duszpasterstwo wojskowe – argumentował 
ks. Tadeusz Płoski - powinno przygotować 
się także pod względem liturgicznym. Mo-

Spośród wielu zdarzeń, niektóre mają dla nas znaczenie symboliczne. Takimi są dla 
mnie dwa telefony, które odebrałem: jeden w październiku 2004, a drugi 10 kwiet-
nia 2010 roku. Wyznaczają one ramy czasowe posługi Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego Tadeusza Płoskiego.

Dwa telefony dlitewnik powstał przy współpracy funkcjo-
nariuszy i pracowników Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej w Kętrzynie. Miał później 
wiele wydań, był i jest chętnie używany 
przez żołnierzy na misjach pokojowych i sta-
bilizacyjnych poza granicami kraju. 
U początku swojej posługi Biskup Nominat 
Tadeusz Płoski zdawał sobie sprawę, że za-
myka się pewien ważny etap w duszpaster-
stwie wojskowym, otwiera się natomiast 
nowy rozdział i trzeba poszukiwać rozwią-
zań, a przede wszystkim osób, którym moż-
na powierzyć zadania i obowiązki. Z perspek-
tywy siedmiu lat powraca pytanie: dlaczego 
Biskup Nominat zdecydował się wykonać te-
lefon do kapelana pełniącego posługę w od-
ległym od Warszawy garnizonie i zapropo-
nować podjęcie obowiązków w Warszawie? 
Pozostaje to dla mnie do dziś niewyjaśnioną 
w pełni zagadką. 

Rekolekcje biskupie w sanktuarium 
maryjnym w Gietrzwałdzie
Informacji o nominacji ks. prał. Tadeusza Pło-
skiego wysłuchałem 16 października 2004 w 
drodze do kościoła garnizonowego w Szcze-
cinku, gdzie miałem wygłosić rekolekcje ad-
wentowe. Za parę dni miałem wyjechać z 
Biskupem Nominatem na jego rekolekcje.
Biskup Nominat na miejsce duchowego przy-
gotowania się do pasterskiej posługi w Ordy-
nariacie Polowym wybrał Gietrzwałd. Sanktu-
arium maryjne w tej miejscowości miało dla 
niego duże znaczenie. Do tego miejsca piel-
grzymował ze swoimi rodzicami: Kazimierą 
i Henrykiem. Tu odprawiał rekolekcje przed 
święceniami diakonatu i święceniami kapłań-
skimi. Do tego miejsca przyjeżdżał, kiedy peł-
nił posługę w duszpasterstwie wojskowym. 
Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej był waż-
nym punktem odniesienia w jego życiu. 
26 października 2004 roku zastukaliśmy 
do bramy Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich przy ulicy Klasztornej 1 w Gie-
trzwałdzie. Otrzymaliśmy klasztorną celę i 
zaproszenie na posiłek z ojcami pełniącymi 
posługę przy sanktuarium. Kanwą refleksji 
Biskupa Nominata stał się fragment Ewan-
gelii św. Łukasza o uczniach z Emaus, którzy 
spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i rozpo-
znali Go po „łamaniu chleba”. Biskup Tade-
usz medytował także nad nowym listem Jana 
Pawła II „Mane nobiscum, Domine” oraz nad 
fragmentami adhortacji apostolskiej „Pasto-
res gregis. O biskupie słudze Ewangelii Jezu-
sa Chrystusa dla nadziei świata”. Owocem 
tych przemyśleń i refleksji było jego słowo 
pasterskie, które wygłosił podczas uroczy-
stości konsekracji. 
Na czas rekolekcji przypadł dzień imienin No-
minata (28 października). Życzenia złożyła 
mu wspólnota ojców – Kanoników Laterań-
skich. Do sanktuarium przybyła grupa ofice-
rów z kapelanem olsztyńskiego garnizonu, 
ks. ppłk. Zenonem Pawelakiem, którzy od-
bywali ćwiczenia mobilizacyjne. Wojskowi, 
zaskoczeni obecnością Biskupa Nominata, 
złożyli mu życzenia. Była to pierwsza grupa 

Ostatnie znane wspólne zdjęcie bp. Tadeusza Płoskiego i ks. ppłk. Jana Osińskiego, 
Katedra Polowa WP, 9 kwietnia 2010 r. 

Biskup Tadeusz i ksiądz Jan we wspomnieniach
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Po chwili z zakrystii wyszedł energicznym 
krokiem młody ksiądz w sutannie. Okazał 
się nim kleryk Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego Jan Osiński. Pochwalił Pana Jezusa 
i powiedział: „Wypadałoby chlebem i solą, 
tak po staropolsku powitać nowego wikariu-
sza, ale skoro, ani chleba ani soli pod ręką, 
to otwartym sercem witam księdza w naszej 
parafii”. Tamto serdeczne powitanie z cza-
sem rozkwitło kapłańską przyjaźnią. 
Dom rodzinny Ks. Jana Osińskiego to bezpo-
średnie sąsiedztwo posesji parafialnej. Prze-
bywając w ogrodzie, pielęgnując drzewa, 
czy kosząc trawę, miałem sposobność „pod-
glądania” zarówno podwórka, jak i ogrodu 
państwa Osińskich. Bardzo często widziałem 
w nim, zwykle zapracowana jak mrówka 
Mamę Ks. Jana – Stanisławę Osińską. Pew-
nego razu, kiedy rozległ się głos dzwonu na 
Anioł Pański, dostrzegłem, że Pani Osińska 
odłożyła ogrodowe narzędzia, wyprosto-
wała się i zwróciła w stronę świątyni. Znak 
krzyża, jaki uczyniła, świadczył, że poczęła 
odmawiać południową modlitwę. Pomyśla-
łem sobie, że ziarno powołania kapłańskiego 
Ks. Jana kiełkowało i wzrastało na religijnej 
glebie rodzinnego domu, przenikniętego 
duchem modlitwy, w którym wzrastało troje 
dzieci: Zofia, Renata i Janek. 
Oczywiście  modlitwa w domu rodzinnym 
Ks. Jana opierała się na  benedyktyńskiej re-
gule: Ora et labora – módl się i pracuj. Naj-
pierw była nauka w szkole podstawowej i 
średniej połączona z pracą w gospodarstwie, 
a następnie ciężka praca naukowa, która, jak 
mówił, dawała mu wiele radości i stanowiła 
prawdziwą przygodę intelektualną.

Z dnia święceń diakonatu w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego w Warszawie zapamię-
tałem, jak Jasio, składając podziękowania, 
przemawiał w imieniu kolegów jako dziekan 
seminaryjny do Ks. Bpa Sławoja Leszka Głó-
dzia. Gdy skończył, Biskup rzekł: „Niejeden 
dziekan mógłby uczyć się od niego mądrego 
i rzeczowego przekazu myśli”. Podkreślam 
ten fakt w kontekście późniejszych nominacji 
na urząd sekretarza Biskupa Polowego Lesz-
ka Sławoja Głódzia, a następnie jego następ-
cy, Biskupa Tadeusza Płoskiego. 
Razem z Ks. Janem i Jego Rodziną dzieli-
łem radość święceń diakonatu, święceń ka-
płańskich i prymicyjnej Mszy Świętej, którą 
sprawował jako ofiarę dziękczynną za dar 
powołania kapłańskiego z prośbą o życie 
wieczne dla swojego ojca Henryka. Gdy od-
wiedzał mnie, pracując w Dęblinie, a póź-
niej w Warszawie, w słuchawce domofonu 
zawsze słyszałem słowa: „Wojsko Polskie” 
jako formę przedstawienia się. Kochał ka-
płańską służbę Chrystusowi w Kościele, ale 
nie mniej służbę Ojczyźnie. Jej sprawy  były 
mu bliskie. 
10 kwietnia 2010 r., sobotni poranek. Pełnię 
dyżur w kancelarii Parafii Świętego Krzyża w 
Lublinie. Wchodzi ks. Jerzy Muciek i mówi: 
„Samolot z Prezydentem rozbił się w Smo-
leńsku!”. To niemożliwe! Tam też miał być 
Janek. Włączony telewizor. Redaktor odczy-
tuje listę pasażerów… Ks. ppłk Jan Osiński...
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą / zostaną po nich buty i telefon głu-
chy” (Ks. Jan Twardowski)
I wpis w pamięci Twego telefonu: Janek 
609648  i 605998…

W uroczystość świętych Piotra i Pawła roku 1999, jako wikariusz Parafii Świętego 
Maksymiliana w Lublinie otrzymałem od Księdza Biskupa nominację do posługi ka-
płańskiej w Parafii Wniebowzięcia NMP w Michowie. Następnego dnia udałem się 
tam, aby przedstawić się Księdzu Proboszczowi, którym był wówczas Ks. Zbigniew 
Schab. Po przybyciu na miejsce okazało się, że Ks. Proboszcz odprowadza na miejsce 
wiecznego spoczynku zmarłego parafianina. Swoje kroki skierowałem do otwartego 
kościoła, aby po raz pierwszy spotkać się w tej świątyni  z Panem Jezusem.

Jesteś w Bożym Ogrodzie Miłości 16 kwietnia 2010 r. Jestem Jasiu u Ciebie 
z odwiedzinami w Warszawie przy ul. Dłu-
giej. To nie urodziny. To nie imieniny. Jak ścię-
ty snop zboża na Bożym polu spoczywasz 
w katedralnej Kaplicy Katyńskiej wśród mo-
rza migocących płomyków, otoczony kobier-
cem wiosennych kwiatów. 
19 kwietnia 2010 r. Plac Krasińskich w War-
szawie. Przed Katedrą Polową Wojska Pol-
skiego liturgia pogrzebowa Bpa Tadeusza 
Płoskiego i jego sekretarza Ks. Jana Osińskie-
go. Miłosierny Panie okaż im miłosierdzie. 
Gdy umierała apostołka Bożego Miłosierdzia 
święta siostra Faustyna Kowalska, padał wte-
dy deszcz. W jej duszy przybrał  on  wymiar 
miłosiernego Bożego znaku. Jasiu, taki sam 
miłosierny znak towarzyszył Tobie i nam w 
dniu Twojego pogrzebu. Niebo zapłakało 
ludzkimi łzami bólu, żalu, cierpienia, ale też 
Bożymi łzami ufnego miłosierdzia. 
Po kilku miesiącach Janek „wrócił” do Micho-
wa w widzialnym marmurowym znaku tabli-
cy wmurowanej w ścianę parafialnej świąty-
ni. Wrócił, mówiąc za św. Janem Pawłem II, 
do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło: życie, 
wiara, szkoła, powołanie.
Wróciłeś także Jasiu do tej samej świątyni 
razem z Matką Bożą Katyńską w znaku wi-
traża, aby przenikające przezeń słoneczne 
światło przypominało nam i potomnym 
bolesną i tragiczną prawdę Katynia 1940 
i Smoleńska 2010, dotąd jeszcze osnutą 
gęstą i tajemniczą mgłą. Patrząc na ten 
witraż, dostrzegam także ofiarę, którą Ty, 
Jasiu, złożyłeś na ołtarzu służby Bogu i Oj-
czyźnie ze swojego 35-letniego kapłańskie-
go i żołnierskiego życia. Głęboko wierzę, 
że od Miłosiernego Boga otrzymałeś za nią 
ten najwyższy, Boży awans, do społeczności 
zbawionych.
Jasiu, jesteś obecny w żywej pamięci Parafii 
Świętego Krzyża w Lublinie. Ks. Proboszcz dr 
Marian Duma, wiedząc jak ulotna jest ludzka 
pamięć, wystąpił z inicjatywą ufundowania 
przez społeczność Bronowic pamiątkowej ta-
blicy poświęconej tragedii smoleńskiej. Zna-
lazły się na niej i takie słowa: „Wśród nich 
oddał swe życie w służbie Ojczyzny kapelan 

wojskowych, z którymi spotkał się nowy Pa-
sterz wojskowej diecezji. 
Podczas spacerów odbywanych pomiędzy 
zajęciami rekolekcyjnymi biskup Tadeusz 
wracał wspomnieniami do ważniejszych 
wydarzeń swego kapłańskiego życia. Wie-
działem, że dokonuje obrachunku ze swoją 
przeszłością zastanawiając się, w jaki spo-
sób i jakimi drogami Bóg doprowadził go 
do biskupstwa. Rozmawialiśmy o jego dzie-
ciństwie i młodości przeżytej w Medynach 
i Lidzbarku Warmińskim, pierwszych latach 
kapłańskich, o studiach na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim… Dzielił się swoim 
zaskoczeniem, gdy Nuncjusz Apostolski, 
abp Józef Kowalczyk, oznajmił mu, iż Ojciec 
Święty Jan Paweł II wybrał go na biskupa po-
lowego i prosił o podjęcie tej posługi. Były 
także rozmowy o potrzebie zaprowadzenia 
pewnych zmian w funkcjonowaniu duszpa-
sterstwa i organizacji Kurii Polowej Wojska 

Polskiego. Patrząc z pewnej perspektywy 
czasowej należy powiedzieć, że wiele z jego 
zamierzeń zostało zrealizowanych, niektóre 
z powodu zewnętrznych okoliczności trzeba 
było zmodyfikować, z pewnych zrezygno-
wać. Ale tak się dzieje z naszymi planami i 
zamierzeniami. 

Zamknięcie klamry czasu
9 kwietnia 2010 r. bp Tadeusz Płoski celebro-
wał Mszę św. w katedrze polowej w mojej 
intencji. Obchodziłem wtedy 50. rocznicę 
urodzin i 25. rocznicę kapłaństwa. Dla mnie i 
dla przybyłych na uroczystość było to ostat-
nie spotkanie z biskupem Tadeuszem. 
Następnego dnia, tj. 10 kwietnia, rano za-
prosiłem do swojego pokoju przy ulicy Dłu-
giej w Warszawie Mamę Biskupa Tadeusza 
– Kazimierę oraz Jego Rodzeństwo: Siostrę 
Elżbietę i Brata Jana. Czekaliśmy na powrót 
Księdza Biskupa z Katynia. Prosił swoich bli-

skich, aby zostali w Warszawie, bo chce się 
z nimi jeszcze zobaczyć… W pewnej chwili 
zadzwonił proboszcz katedry polowej, ks. 
prał. płk Robert Mokrzycki i poinformował 
mnie o katastrofie samolotu prezydenckiego 
i o śmierci wszystkich uczestników delegacji 
na uroczystości katyńskie… 
„Dwa telefony”: od Księdza Kanclerza Kurii 
Polowej Wojska Polskiego w październiku 
2004 r. i od proboszcza katedry 10 kwietnia 
2010 r. pozostaną na zawsze w mojej pamię-
ci. Wyznaczają bowiem czas mojego kontak-
tu i współpracy z niezwykłym człowiekiem, 
o bogatej osobowości – bp. gen. broni prof. 
dr. hab. Tadeuszem Płoskim. 

ks. płk SG dr Zbigniew Kępa 

Fragment tekstu zamieszczonego w publikacji 
„Wspomnienia o Tadeuszu Płoskim – Biskupie, 
Generale i Profesorze”, red. Zbigniew Kępa 
i Martyna Seroka, Olsztyn-Warszawa 2012.
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29 kwietnia w 70. rocznicę wyzwolenia obo-
zu w Dachau przez żołnierzy VII Armii ame-
rykańskiej, do tamtego miejsca promieniu-
jącego polskim, kapłańskim męczeństwem, 
uda się pielgrzymka biskupów, kapłanów 
i wiernych. Rocznicowym uroczystościom 
będą przewodzić przewodniczący episkopa-
tów Polski i Niemiec, abp Stanisław Gądec-
ki, metropolita poznański i kard. Reinhard 
Marx, arcybiskup Monachium i Freising.

Obóz dla „wrogów wewnętrznych” 
Obóz w Dachau powstał niedługo po przeję-
ciu 30 stycznia 1933 r. władzy w Niemczech 
przez Hitlera i partię narodowosocjalistycz-
ną (NSDAP). W opuszczonej fabryce amuni-
cji na północnych peryferiach Monachium 
zorganizował go w marcu 1933 r. Heinrich 
Himmler, wtedy szef miejscowej policji, 
z biegiem czasu jeden z największych zbrod-
niarzy wojennych. Miał służyć, jak to okre-
ślał jego twórca, do „koncentracji wrogów 
wewnętrznych”. Osoby uznane za wrogie 
dla reżimu nazistowskiego, miały być tam 
kierowane bez sądu i przetrzymywane przez 
nieokreślony czas. Na początku byli to akty-

wiści opozycyjnych partii (chadecy, socjaliści, 
komuniści), także niemieccy Żydzi. Z biegiem 
czasu lista ta rosła, a poczesne miejsce za-
częli na niej zajmować duchowni.
Organizacja obozu oraz sposób w jaki funkcjo-
nował i był zarządzany stanowiły wzorzec dla 
innych obozów, powstających na terytorium 
III Rzeczy i podbijanych w toku II wojny świa-
towej krajów. Oblicza się, że w ciągu dwuna-
stu lat istnienia obozu w Dachau i związanych 
z nim 130 podobozów, więziono tam ok. 250 
tys. więźniów: obywateli niemieckich i czter-
dziestu okupowanych przez III Rzeszę krajów. 
W ciągu tych lat, wedle statystyk obozowych, 
straciło życie 148 802 więźniów (w tym ok. 
28 tys.Polaków) Dziesiątkował ich głód, ka-
torżnicza praca, nieludzkie traktowanie, euta-
nazja, masowe egzekucje (m.in. 6 tys. jeńców 
sowieckich), epidemie (szczególnie tyfusu), 
eksperymenty pseudomedyczne. W chwili wy-
zwolenia obozu znajdowało się w nim 31 tys. 
więźniów. 

Wierni swemu powołaniu
W pierwszych latach wojny w Dachau skon-
centrowano duchownych więzionych dotych-

20 sierpnia 1972 r. na zewnętrznej ścianie kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa na 
terenie byłego obozu koncentracyjnego w Dachau, kapłani polscy, dawni więźnio-
wie, którzy tam przybyli pod przewodnictwem biskupów Kazimierza Majdańskiego 
i Ignacego Jeża, także tam więzionych, umieścili tablicę z napisem: „Tu w Dachau 
co trzeci zamęczony był Polakiem. Co drugi z więzionych tu Księży Polaków złożył 
ofiarę z życia. Ich Świętą pamięć czczą Księża Polacy – współwięźniowie”. Koncentra-
tion Lager Dachau to miejsce, gdzie doszło do głosu misterium iniquitatatis – miste-
rium nieprawości. Dotknęło w szczególny sposób polskich kapłanów. Kościół, który 
„wciąż odradza się z posiewu krwi męczenników i żyje pamięcią zwycięstw, jakie 
oni odnieśli na tej ziemi” (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 13 czerwca 1999) wydobył 
i ukazał światu kilkudziesięciu świadków Chrystusa, którzy wtedy, w czasach pozor-
nego triumfu nieprawości, stali się dla przyszłych pokoleń „darem przywracającym 
nadzieję” (Jan Paweł II). Wyniósł ich do chwały błogosławionych. W ich gronie jest 
bp Michał Kozal, biskup pomocniczy włocławski, ks. Stefan Wincenty Frelichowski, 
patron harcerzy polskich, także dwaj kapelani Wojska Polskiego, ks. kmdr ppor. Wła-
dysław Miegoń i ks. kpt. Franciszek Dachtera.

„Co drugi z więzionych tu Księży Polaków 
złożył ofiarę z życia”

Przed narodową pielgrzymką do Dachau

czas w innych obozach (Auschwitz, Bergen-
Belsen, Gross-Rosen, Mauthausen-Gusen, 
Sachsenhausen-Oranienburg, Stuthoff). Wed- 
ług szacunków opublikowanych w Encyklo-
pedii Katolickiej (T. III, Lublin 1985) do Dachau 
zostało zesłanych 2794 duchownych różnych 
wyznań i narodowości; dominującą grupę 
(94,7%) stanowili duchowni rzymsko-katolic-
cy, pozostali to duchowni wyznań ewangelic-
kich (3,8 %) i innych (1,5%), m.in. prawosław-
ni. Najliczniejszą grupę wśród duchownych 
– 1807 osób stanowili Polacy. Wśród nich 
dominowali duchowni rzymsko-katoliccy: je-
den biskup, 1413 księży diecezjalnych i 360 
zakonnych. 
Śmierć poniosło ogółem 1034 duchownych 
37 narodowości, w tym 866 Polaków (jeden 
biskup, 746 kapłanów diecezjalnych, 110 za-
konnych - duchownych rzymsko-katolickich 
i dziewięciu duchownych innych wyznań.
Pierwsze duże transporty polskich księ-
ży przybyły do Dachau w kwietniu i maju 
1940 r. Dominacja polskich duchownych 
pośród tej grupy więźniów stanowiła odbi-
cie polityki okupanta niemieckiego wobec 
Kościoła katolickiego na terytorium pod-
bitej Rzeczypospolitej. Martyrologium Ko-
ścioła przybrało tam porażające rozmiary. 
Z 12 154 duchownych diecezjalnych i za-
konnych, którzy pełnili funkcje duszpaster-
skie w przededniu wybuchu wojny, przeszło 
połowę dotknęły różne represje. Najostrzej-
sze z nich dotknęły tzw. Kraj Warty (War-
thegau) wcielony do III Rzeszy, obejmujący 
Wielkopolskę i Łódź. Hamulcem dla repre-
sji antykościelnych na terenie Niemiec był 
konkordat podpisany z Stolicą Apostolską. 
Ponieważ wtedy tzw. Kraj Warty stanowił 
cześć składową Polski, nie podlegał wymo-
gom konkordatu. Taki stan, zdaniem władz 
niemieckich, miał miejsce także po wciele-
niu tej części Rzeczypospolitej do III Rzeszy. 
Zwalniał więc z oglądania się na tym tery-
torium na zapisy konkordatu. Represje prze-
ciw polskości generowały represje przeciw 

WP Ks. płk. Jan Osiński, syn ziemi lubelskiej. 
AD 2012”.
1 czerwca 2013 roku było mi dane pielgrzy-
mować do miejsc uświęconych męczeńską 
krwią ofiar Katynia i Smoleńska.
Sprawując tam Najświętszą Ofiarę Mszy 
Świętej, urzeczywistniającą Golgotę Pana 
Jezusa, złączyłem z nią Golgotę Katynia i 
Smoleńska, Twoją Jasiu i Twojej Mamy, która 
przeżyła  swój Wielki Piątek w zawierzeniu 
Bogu, składając ciało swojego Syna Kapłana 
do grobu. Dziś z chrześcijańską nadzieją cze-
ka na poranek zmartwychwstania. 
Jasiu pozostaniesz w mojej pamięci, jako 
zawsze młody, energiczny, uśmiechnięty, z 
optymizmem i radością patrzący na świat 

człowiek, kapłan i żołnierz. Twoje życie 
było jak dzwon, który rozkołysałeś entu-
zjazmem, radością, mądrością i pracowi-
tością. Głos tego dzwonu słychać było w 
rodzinnym Michowie, w każdej wojskowej 
parafii, na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, w Radiu Maryja i TV Trwam. 
Dzisiaj głos tego dzwonu odtwarzamy w 
naszej żywej pamięci. Na zakończenie raz 
jeszcze wrócę do dnia 16 kwietnia 2010 r. 
Jestem w odwiedzinach u Ciebie, przecież 
tak często mnie zapraszałeś. W swoim sercu 
utrwaliłem ten oto obraz. W pokoju twoje-
go mieszkania stół. Na nim duży odrestau-
rowany Krucyfiks, a przy nim tulipany, które 
postawiłeś Jezusowi jeszcze przed wyjaz-

dem do Katynia – to Twoja do Niego miłość. 
Już skłoniły swoje głowy przed Jezusem  jak 
pobożne niewiasty na Golgocie i jakoś tak 
bardzo posmutniały. Jakby chciały zapytać 
mnie, gdzie jesteś? I dlaczego wody im nie 
zmieniłeś? A ja z nimi w dialogu wiary od-
powiadam, że jesteś już w Bożym Ogrodzie 
Miłości, gdzie zawsze świeci słońce, jest 
nieustająca wiosna i kwitną najpiękniejsze 
na świecie tulipany, a jednym z nich jesteś 
Ty, którego do swojego serca tuli-PAN!

Ks. Jan Rząd, proboszcz Parafii Matki 
Kościoła w Dębie (archidiecezja lubelska), 

wikariusz Parafii Wniebowzięcia NMP 
w Michowie w latach 1999-2008
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Kościołowi. Księża należeli przecież do elity 
narodu. Wielu z nich swą misję religijną wią-
zało z działalnością społeczną, z postawą 
patriotyczną, z umacnianiem polskiej toż-
samości wspólnot, którym służyli. Spośród 
1800 kapłanów, którzy posługiwali tam 
w przededniu wybuchu wojny, w 1941 roku 
pozostało już tylko 73. Kapłani z zachodnich 
diecezji dominowali zdecydowanie wśród 
osadzonych w Dachau. 
Polscy księża zmuszani byli do wyczerpują-
cej pracy fizycznej, przestrzegania drakoń-
skiego regulaminu. Wykorzystywano ich do 
pseudomedycznych eksperymentów, gło-
dzono, torturowano fizycznie i psychicznie, 
wyszydzając i depcząc ich kapłańską i ludzką 
godność. Stanowili grupę skonsolidowaną, 
wierną swemu powołaniu, także poczuciu 
narodowemu – odmówili in gremio podpisa-
nia tzw. Niemieckiej Listy Narodowościowej 
(volkslisty), świadomi, że taka decyzja znacz-
nie pogorszy ich sytuację.

Życie religijne w Dachau
Przeżywało różne koleje. W okresie, kiedy Da-
chau poczęło się „specjalizować” w więzieniu 
duchownych, którzy zaczęli tam napływać 
z innych obozów, otworzono (21 stycznia 
1941) w bloku 26 kaplicę obozową. Do wrze-
śnia 1941 r. polscy kapłani mogli uczestniczyć 
w Mszy św., którą odprawiał ks. Paweł Prabuc-

ki, kapłan diecezji chełmińskiej. Konsekwencją 
odmowy przez nich podpisania volkslisty, stał 
się zakaz korzystania z kaplicy. Dalej modlić 
się tam mogli kapłani innych narodowości. 
Polscy kapłani potajemnie odprawiali Msze 
św.: w bloku, gdzie mieszkali, podczas prac 
w gospodarstwie. Nie mieli naczyń liturgicz-
nych, tekst Mszy św. recytowali z pamięci. 
Konsekrowane Hostie docierały do obozu za 
pośrednictwem komand wyjazdowych pra-
cujących w Monachium. Także komunikanty 
przemycano w różny sposób. Komunii św. 
udzielano zwykle o poranku, późnym wieczo-
rem lub w drodze do pracy, aby zmylić czuj-
ność strażników. Spowiadano, modlono się, 

dbano o kondycję duchową, o kapłański styl 
przechodzenia przez te trudne, traumatyczne 
doświadczenia. W czasie epidemii tyfusu pla-
mistego wielu kapłanów zgłosiło się do po-
sługi zarażonym. Dla ofiar epidemii stali się 
lekarzami, pielęgniarzami i kapłanami, niosą-
cymi pociechę duchową, przygotowującymi 
śmiertelnie chorych do przestąpienia progu 
wieczności. Ten próg przestąpił wtedy także 
jeden z tych, którzy nie zważając na niebez-
pieczeństwo nieśli zarażonym tyfusem miłość 
ofiarną – ks. Stefan Wincenty Frelichowski. 
W lipcu 1942 r. znalazł się w Dachau ks. bp 
Michał Kozal, sufragan włocławski; sakrę bi-
skupia przyjął tuż przed wybuchem wojny, 
13 sierpnia 1939 r. Do wspólnoty kapłanów-
więźniów wniósł charyzmat następcy apo-
stołów. Z oddaniem służył chorym, umierają-
cym. Nadzorcy obozowi znęcali się nad nim 
w szczególnie wyrafinowany sposób. Ska-
towany, chory na tyfus, 26 stycznia 1943 r. 
został zamordowany zastrzykiem fenolu. 14 
czerwca 1987 r. w Warszawie został przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II wyniesiony do 
chwały błogosławionych.

Beatyfikowani kapelani WP
W gronie 108 męczenników II wojny świa-
towej znalazło się dwóch kapelanów WP, ks. 
kmdr ppor. Władysław Miegoń i ks. Franciszek 
Dachtera, obaj ponieśli śmierć w Dachau. 

Ks. Władysław Miegoń (1892–1942),pierwszy 
kapelan Marynarki Wojennej RP przybył tam 
7 lipca 1942 r. To był czwarty etap wojen-
nej wędrówki tego kapłana, który z własnej 
woli postanowił dzielić swój los z idącymi do 
niewoli polskimi marynarzami, którym z od-
daniem przez lata służył. Do Dachau przybył 
w gronie 51 księży przewiezionych z obozu 
w Buchenwaldzie, w którym przebywali 
od 18 kwietnia 1940 roku. To właśnie tam, 
wbrew normom prawa międzynarodowego, 
zostali pozbawienie praw jeńców wojen-
nych, przekazani do dyspozycji władzom po-
licyjnym. „Nie jesteście już oficerami, jeste-
ście podżegaczami wojennym i wkrótce tutaj 

zdechniecie. Dla was skończyły się przywile-
je jenieckie, odtąd stajecie się häftlingami 
(więźniami - przyp. jł) obozu koncentracyjne-
go” – tak polskich kapelanów, oficerów WP, 
„powitał” komendant tamtego obozu. 
Obóz w Dachu okazał się ostatnim etapem 
ziemskiej drogi ks. Miegonia. Wśród współ-
więźniów spotkał swego ukochanego wuja, 
sędziwego ks. prałata Antoniego Rewerę 
(1869–1942), wybitnego kapłana i społecz-
nika, związanego latami posługi z biskupim 
Sandomierzem. W nieludzkich obozowych 
warunkach, schorowany, wycieńczony gło-
dem, szykanami, katorżniczą praca, a w fi-
nalnym okresie życia zarażony tyfusem plami-
stym, przetrwał tylko trzy miesiące. Zmarł 15 
października 1942 r. Dwa tygodnie wcześniej, 
1 października 1942 r., zmarł jego uwielbiany 
wuj, ks. Antoni Rewera. 
Ks. Franciszek Dachtera (1910–1944) był ka-
płanem archidiecezji gnieźnieńskiej, wikariu-
szem w Inowrocławiu, katechetą w bydgo-
skich szkołach, ukończył studia historyczne w 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 
czasie kampanii wrześniowej został powoła-
ny w stopniu kapitana na kapelana 62 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej, Podczas bitwy nad 
Bzurą dostał się do niewoli. Także i on znalazł 
się w grupie kapłanów, jeńców Buchenwaldu, 
przewiezionych w lipcu 1942 roku do Dachau. 
Był jednym z tych, na których wykonywano 
doświadczenia pseudomedyczne, wyniszczo-
ny nimi, zmarł 22 sierpnia 1944 r.

Uratował ich św. Józef 
Pod koniec kwietnia 1945 r. polscy księża 
przebywający w Dachau oddali się w opie-
kę św. Józefowi. Dotarła do nich wiadomość 
o planach szykujących się do ucieczki nie-
mieckich oprawców, którzy postanowili 
wymordować polskich więźniów-kapłanów. 
Miało to nastąpić 29 kwietnia wieczorem, 
w ostatnim, dziewiątym dniu nowenny od-
mawianej przez kapłanów do św. Józefa. 
Tego dnia o piątej po południu żołnierze 
amerykańscy uwolnili obóz. Polscy kapłani 
byli przekonani, że to interwencja św. Józefa 
uratowała im życie. Ślubowali szerzyć jego 
kult, corocznie składać mu cześć w sanktu-
arium jego imienia w Kaliszu. Postanowienia 
tego dotrzymali. Każdego roku miały miej-
sce takie braterskie spotkania cementowane 
modlitwą, pamięcią, wdzięcznością kiero-
waną do św. Józefa. W czasie nawiedzenia 
4 czerwca 1987 r. Sanktuarium Świętego Jó-
zefa w Kaliszu Jan Paweł II dziękował „kapła-
nom, więźniom Dachau, za to, że nawiązali 
łączność z kaliskim sanktuarium św. Józefa 
i że temu, który jest Opiekunem Kościoła 
Bożego, zawierzyli swoje cierpienia, swój 
więzienny dachauowski los”. Także za to, że 
trwając w dziękczynieniu „corocznie modlą 
się za swoich prześladowców, a także pamię-
tają o tych swoich braciach, którym nie było 
dane przeżyć obozu i doczekać dnia wolno-
ści w Ojczyźnie”.
29 kwietnia narodowa pielgrzymka wiary 
wyruszy do Dachau, aby tam wypełnić te-
stament modlitwy, pamięci i nadziei polskich 
kapłanów, niegdyś tam więzionych dla imie-
nia Jezusa i miłości Ojczyzny.

Jędrzej Łukawy 

Dachau, radość polskich więźniów po oswobodzeniu obozu, 29 kwietnia 1945 r.
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Najlepsze młode lata oddałem walce o Polskę
Z płk. W st. spocz. Janem Zdzisławem Targosińskim, 
pseud. „Hektor” rozmawia ks. Błażej Woszczek SAC

kazami. Wyznaczył zadania partyzanckie dla 
obrony ludności cywilnej. Zaczęła się także 
panoszyć „czerwona partyzantka”. Rozpo-
cząłem organizację oddziału od dwóch lu-
dzi. Zagrożeni aresztowaniami przychodzili 
do mojego oddziału i utworzyli jego zasad-
niczy trzon. Tak urósł do dużych rozmiarów 
– prawie sto osób, chociaż nie chodziło nam 
o to by mieć jak najwięcej ludzi. To było nie-
bezpieczne pod okupacją. Małe grupy, ale 
kąśliwe, trudne do uchwycenia sprawdzały 
się, łatwo mogły się przerzucić w inne miej-
sce po udanej akcji.
Jakiego typu akcje przeprowadził od-
dział pod dowództwem Pana Pułkowni-
ka – wówczas porucznika?
Akcji było dużo. Piękną „robotę” zrobiliśmy 
w Rykach. Na dwunastu wozach konnych 
wywieźliśmy towar z niemieckiego domu 
towarowego. Niemcy mieli wojsko, żandar-
merię. Ale my mieliśmy co innego – zdol-
ność szybkiego wyniesienia się w nieznanym 
kierunku. Materiał zabrany rozprowadzono 
po domach chłopskich – na koszule, bieli-
znę. Wiele pomagali nam chłopi – z mojego 
punktu widzenia polscy chłopi byli bardzo 
kochającymi Ojczyznę, na nich można było 
zawsze liczyć. Kwaterowaliśmy u nich. Mówi 
się las, ale to były równie często chłopskie 
zagrody. Nikogo nie zmuszaliśmy do utrzy-
mywania nas, mieliśmy pieniądze, by płacić 
za tę pomoc. Chłopi jednak nie chcieli od nas 
żadnych pieniędzy.
Mój oddział został także wyznaczony do od-
bierania alianckich zrzutów. Był rok 1944. 
Inspektor rejonowy mjr Stanisław Kowalski 
ps. „Konrad” miał do mnie wielkie zaufanie. 
Zaproponował mi funkcję oficera zrzutowe-
go. To były ciekawe akcje. Miałem odbiornik 
radiowy, za pomocą którego porozumie-
wałem się. Przygotowałem siatkę zrzutów, 
której plany wysłałem do Londynu. Nada-
waniem określonej piosenki w radio zawia-
damiali mnie o której godzinie będzie zrzut 
i w którym miejscu. Dla odwołania akcji 
również ustalona była piosenka. Na te akcje 
szło 20-30 ludzi. Noc. Niemcy bali się działać 
w nocy na tych terenach. Ustawialiśmy świe-

Gdzie zastał Pana 
1 września 1939 roku?
W Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą. Byłem tam 
nauczycielem języka pol-
skiego. Nie miałem jesz-
cze skończonych studiów. 
Ze swoją wiedzą mogłem 
swobodnie uczyć. Dyrek-
torem szkoły był Ignacy 
Dzierżyński, brat słynnego 
Feliksa. Był człowiekiem 
dobrym, wyrozumiałym. 
Nie uprawiał żadnej agi-
tacji.
Co Pan czuł, gdy się 
okazało że 17 września 
weszli Sowieci?
Nie zdawałem sobie sprawy absolutnie z na-
stępstw, jakie ten fakt może spowodować. 
Nie miałem jeszcze wówczas pełnej wiedzy 
chociażby jak działa w gruncie rzeczy „de-
mokracja” w wydaniu komunistycznym.
Co zdecydowało, że podjął Pan walkę z 
okupantem? Taką już skonkretyzowaną. 
Mój szwagier był komendantem podo-
bwodu AK w Puławach, on miał wpływ na 
podjęcie przeze mnie decyzji. Poza tym to-
warzyszył mi cały czas duch i wychowanie 
patriotyczne wyniesione z domu i ze szkoły. 
Apoteoza Marszałka Piłsudskiego była tak 
ogromna, wszyscy byliśmy pod jego wpły-
wem. W rodzinnym Kraśniku stacjonował 
24. Pułk Ułanów, jako młodzież uczestniczy-
liśmy we Mszach z udziałem ułanów a póź-
niej obserwowaliśmy ich powrót do koszar. 
To powodowało uczucie dumy, ze mamy tak 
wspaniałych żołnierzy.
Jakie miejsce w czasie wojny, walki 
w partyzantce zajmowała w życiu Pana 
Pułkownika wiara w Boga?
Kontynuowałem to, co z domu wyniosłem.
Było to dla mnie jasne, że to najwłaściwsza 
droga. Była to wiara wypływjąca po prostu z 
serca. Pamiętam 1943 rok. W Kazimierzu była 
rodzina Karkosińskich. Ja jestem Targosiński. 
Już wiadomo było że działam w partyzant-
ce. Ale ktoś pomylił nazwisko. Żandarmeria 
już była w domu Karkosińskich, to byli zna-
ni ludzie. Ich córka przyszła do mnie i mówi: 
szukają Pana, aresztowali ojca. Dzięki tej 
szlachetnej osobie uniknąłem aresztowania. 
Traktuję to wydarzenie jako znak Opatrzności. 
Nawet jej nie podziękowałem. Jeśli może żyje 
jeszcze – chcę uczynić to dzisiaj tą drogą.
Jakie okoliczności spowodowały decy-
zję o wyznaczenia Pana na dowódcę 
oddziału partyzanckiego?
To było na początku 1943 roku. Niemcy 
nasilili aresztowania. Musieliśmy na to za-
reagować czynnie. Władze konspiracyjne – 
cywilne i wojskowe – spowodowały powsta-
nie oddziału partyzanckiego. Szwagier był 
w strukturach wojewódzkich Armii Krajowej 
w Lublinie. On mnie zaprzysiągł i jemu by-
łem przeznaczony do pomocy, pod jego roz-

Panie Pułkowniku Jest Pan w tej chwili 
ostatnim żyjącym dowódcą oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej, nieba-
wem ukończy Pan sto lat życia. Czy my-
ślał Pan kiedykolwiek że dożyje takiego 
momentu?
Nigdy nie zastanawiałem się nad tym jak 
długo będę żył.
Jak wyglądało Pana dzieciństwo, naj-
bliżsi, rodzinne miasto?
Lata dzieciństwa spędziłem w Kraśniku nie-
daleko Lublina. Ojciec był tam naczelnikiem 
poczty. Chodziłem do miejscowego pry-
watnego gimnazjum koedukacyjnego. Tam 
kształtowałem swoje zapatrywania na świat 
i swoją wiedzę. Fakt, że uczyły się z nami 
dziewczęta wpływał na nas bardzo pozytyw-
nie. Było po prostu przyjemniej (śmiech…). 
Uprawiałem sport, polityką się nie zajmowa-
liśmy. Mama była przy ojcu, zajmowała się 
dziećmi. Oprócz mnie były jeszcze dwie sio-
stry, które już dzisiaj nie żyją.
Czy w czasach dzieciństwa przeżył Pan 
jakieś ważne wydarzenie mające zna-
czenie dla kraju?
To były wspaniałe czasy II Rzeczypospolitej, 
czasy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należa-
łem do harcerstwa.
Czy myślał Pan wówczas kim chciałby 
zostać w przyszłości?
Nie zastanawiałem się nad tym. Zajmowa-
łem się głównie sportem. Życie w domu 
było beztroskie, rodzice wychowywali nas 
w wierze katolickiej, chodziliśmy do kościo-
ła, w pamięci utkwił mi wtedy bardzo zacny 
ksiądz Józef Scipio del Campo, był on dla nas 
bardzo dobry i serdeczny, zastępował nawet 
dyrektora gimnazjum w jego obowiązkach. 
Dyscyplina była mocna, profesorowie wyma-
gający, trzeba było się uczyć. Należałem też 
do harcerstwa. 
Jakie były Pana pierwsze odczucia po 
wybuchu wojny?
Nie stawiałem żadnych prognoz, czy Wojsko 
Polskie sobie poradzi, ile to będzie trwało. 
Robiłem po prostu to, co mi kazał każdy na-
stępny dzień. Spełniałem powinności wzglę-
dem rodziców.
Panie Pułkowniku, w momencie wybu-
chu wojny był Pan już żołnierzem rezer-
wy Wojska Polskiego. Jak to się stało?
Przeszedłem przeszkolenie w Dęblinie, 
w 15. Pułku Piechoty „Wilków”. Były to dy-
wizyjne kursy podchorążych. Szkolenie było 
krótkie, ale intensywne, dawali nam popalić 
po prostu. Miałem problemy z czyszczeniem 
broni, dostałem za to nawet naganę. 
Czy uważa Pan Pułkownik, że takie szko-
lenia dla młodzieży były rzeczą dobrą?
Bardzo dobrą. Uważam, że dzisiejsze zanie-
chanie poboru do wojska jest złem. Byliśmy 
pewni swego przeszkolenia wojskowego, 
wiedzy którą przekazali nam instruktorzy. 
Było poczucie, że jeśli zajdzie potrzeba, bę-
dziemy umieli właściwie bronić naszej Ojczy-
zny przed wrogiem.

Bp Józef Guzdek odznacza płk. Jana Z. Targosińskiego medalem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Pierwszy z lewej: ks. ppłk Władysław Kozic-
ki, proboszcz katedry polowej, wręczył jubilatowi album oraz cele-
brował Mszę św. w jego intencji. Katedra Polowa, 28 marca 2015 r.
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Jan Zdzis³aw Targosiñski urodził się 28 marca 1915 r., w Kraśniku. 
W 1935 r. ukończył Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne w Kra-
śniku, a w latach 1936- 1937 r. Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Dęblinie. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim, które przerwał wybuch wojny.
Po kampanii wrześniowej wrócił do Puław, gdzie nawiązuje kontakt 
z ZWZ-AK. Zaprzysiężony przez ppłk Stanisława Węglowskiego ps. „Le-
chit”, komendanta podobwodu Puławy, przyjmuje pseudonim „Ulisses”, 
a następnie „Hektor”. Pełni funkcję łącznika w sztabie podobwodu Puła-
wy, a następnie zastępcy komendanta placówki Kazimierz Dolny.
We wrześniu 1943 r. zorganizował Oddział Leśny którego został dowód-
cą, który w maju 1944 wszedł do 15. Pułku Piechoty „Wilków” Armii 
Krajowej. W 1944 r. mianowany oficerem ds. zrzutów w Inspektoracie 
Rejonowym Puławy.
Brał udział m.in. w akcji „Most I” w Matczynie kolo Lublina. W nocy 
z 15 na 16 kwietnia 1944 r. na polu w pobliżu tej miejscowości odbyło 
się pierwsze w okupowanej Polsce konspiracyjne lądowanie transpor-
towego samolotu alianckiego „Dakota”, który wystartował z Brindisi 
we Włoszech, transportując z powodzeniem materiały i kurierów dla 
Armii Krajowej.

Po wojnie był poszukiwany przez NKWD i UB ukrywał się na Śląsku. 
Został aresztowany. Zbiegł z transportu po czym został ponownie ujęty. 
Sądzony i skazany na karę śmierci, po amnestii zamienioną na więzie-
nie. Pracował w szkolnictwie w Kazimierzu Dolnym, następnie od 1950 
w Warszawie w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych Inco – Veri-
tas. W 1966 r. otrzymał tytuł magistra filologii polskiej po ukończonych 
zaocznie studiach. Od 1980 r. na emeryturze. W 1990 r. był współza-
łożycielem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju. W 1991 r. 
kandydował bez powodzenia do Sejmu RP.
W latach 1994-1997 został prezesem Środowiska Żołnierzy 15. Pułku 
Piechoty „Wilków” AK w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Warszawa. Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa tego śro-
dowiska.
Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Od-
znaką 15. P.P. „Wilków”, Odznaką Akcji „Burza”, Odznaką Weterana Walk 
o Niepodległość, Medalem Wojska, Medalem „Pro Memoria”. Przedsta-
wiony przez komendanta podobwodu do Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari V klasy, jednak działania wojenne uniemożliwiły mu jego odbiór.

Kes

tlisty krzyż z latarek i odbywał się zrzut za-
sobników z samolotu alianckiego.
Na żołnierzach z Pana oddziału doko-
nano jednej z największych zbrodni ko-
munistycznych czasu wojny, do dzisiaj 
nierozliczonej. Jak do tego doszło?
Na terenie Lubelszczyzny zaczęła się pojawiać 
„czerwona partyzantka”. Były to oddziały 
zbrojne Armii Ludowej, komuniści po prostu. 
Oni nie pytali kto jest kto, nie mieli skrupu-
łów, robili co chcieli, nie mieli żadnych zasad. 
„Cień” [Bolesław Kowalski vel Kaźmirak, póź-
niejszy płk ludowego WP] był jednym z naj-
gorszych. Miał swój oddział. Ja z grupą uda-
łem się na odbiór zrzutu. Funkcję dowódcy 
pełnił mój zastępca. Jak doszło do nawiązania 
kontaktu moich chłopców z „Cieniem” – do 
dzisiaj nie wiem. Po co to było – też nie wiem. 
Oni przecież mieli zadania przejmowania bro-
ni od Armii Krajowej. Gdy we wsi Owczarnia 
koło Opola Lubelskiego 4 maja 1944 roku sta-
nęły naprzeciw siebie oddziały – mój i „Cie-
nia”, by się rozpoznać wzajemnie, aelowcy 
otworzyli ogień do moich chłopaków. Zginęło 
i zmarło z odniesionych ran osiemnastu żoł-
nierzy w tym trzech oficerów. Trudno mi się 
z tym pogodzić do dnia dzisiejszego. Wraca 
to do mnie, przez wiele lat żołnierze którzy 
przeżyli cierpieli z tego powodu, również na 
uroczystościach rocznicowych w których bra-
łem udział odczuwałem pewną niechęć, żal 
do mnie jako dowódcy. Cóż mogłem zrobić? 
Ja wtedy wraz z grupą żołnierzy wykonywa-
łem zadanie odbioru zrzutu, pozostałą czę-
ścią dowodził mój zastępca.
Czy oddział miał swojego księdza ka-
pelana?
Całe zgrupowanie bojowe 15. Pułku Piecho-
ty „Wilków” AK miało swojego kapelana. Był 
to ksiądz Franciszek Martenka ps. „Ordon” 
w stopniu starszego kapelana (majora). Przy-
bywał on na ważniejsze uroczystości religij-
ne i święta państwowe. Sprawował polowe 
Msze święte i umacniał nas swoimi kazania-
mi. Najbardziej zapamiętałem Mszę św. leśną 
z 3 maja 1944 r. w lesie koło Życzyna. Wtedy 
w modlitwie uczestniczyło kilka oddziałów 
partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich. Po wojnie ks. Martenka organi-
zował Msze św. w Dęblinie z okazji święta 
pułkowego 15. Pułku Piechoty.

Jaki był i jest Pana stosunek do hitlery-
zmu i komunizmu?
Jest to jedno wielkie zło. Ewangelia a za 
nią nasza kultura uczy nas: kochaj bliźniego 
swego. A oba te przypadki są zaprzeczeniem 
tej zasady.
Co czuł Pan Pułkownik po tak zwanym 
wyzwoleniu – gdy odszedł jeden oku-
pant a nadszedł drugi?
Po tym co widziałem w czasie wojny, po tym 
co komuniści zrobili z moim oddziałem, gdy 
zabili mi osiemnastu chłopaków nie miałem 
złudzeń. To nie przyszedł przyjaciel. Zresztą 
ja zawsze do Rosji byłem negatywnie usto-
sunkowany.
Jak się potoczyły Pana losy po rozwią-
zaniu Armii Krajowej, po zakończeniu 
działań wojennych?
Ja nawet nie wiedziałem, że Armia Krajowa 
została rozwiązana (śmiech). Ten ostatni roz-
kaz dotarł do nas dużo później. Wszyscy roze-
szli się do domów. Ja nie wróciłem do domu. 
Byłem na liście nowych władz. Udałem się na 
Podkarpacie, tam miałem kolegę, który poma-
gał wielu takim jak ja. Później przebywałem 
w Knurowie na Śląsku. Ale w końcu mnie do-
padli. Pojechałem do krewnych do Gdańska. 
Był 1945 rok. . Pukam do ich drzwi a otwiera 
ubowiec. Mówię – ja do stolarza. On – nie ma 
stolarza. I zamknął drzwi. Zbiegam ze scho-
dów, a tam już drugi moją siostrzenicę Asię 
prowadził. Zostałem aresztowany. Gdy wieźli 
mnie pociągiem do Warszawy to wyskoczy-
łem gdzieś między Toruniem a Bydgoszczą. 
Na myśl o córce – że jej mogę już nie zoba-
czyć, otworzyłem drzwi i wyskoczyłem. Ale 
nic to nie dało. Na drugi dzień zrobili obławę 
i mnie złapali. W Warszawie było śledztwo, 
ale nie torturowali mnie, nie bili. Siedziałem 
dwa lata, później karę zamieniono na pracę 
w kopalni w Knurowie. Po jej odbyciu zo-
stałem zwolniony. Wróciłem do Kazimierza, 
uczyłem w szkole. Dokończyłem studia magi-
sterskie w Warszawie.
Czy w czasie Polski ludowej wierzył Pan 
Pułkownik, że doczeka upadku komuni-
zmu?
Nie wierzyłem. Wiedziałem, że to będzie bar-
dzo trudne.
Czym zajął się Pan po 1990 roku?
Działalnością kombatancką, upamiętnieniem 

dokonań i etosu Armii Krajowej, walki o wol-
ność. No i tenisem stołowym – to moja pasja 
do dzisiaj, widzi Ksiądz (wskazanie na półki 
pełne pucharów za osiągnięcia na różnych 
turniejach).
Czy współczesna Polska spełnia Pana 
oczekiwania i pragnienia.
Nie za bardzo (śmiech), dlatego że nadal zbyt 
wiele do powiedzenia mają ludzie dawnego 
systemu. Pozmieniali nazwy, barwy a prze-
cież to ci sami ludzie. Tak być nie powinno w 
wolnym kraju według mnie, bo oni służyli nie 
Polsce, ale tym którzy Polaków gnębili .Ja się 
boję o naszą Polskę. Brakuje ludzi prawdziwie 
uczciwych. Poza tym żebyśmy się liczyli to mu-
simy mieć silną armię. Trzeba szkolić młodych 
ludzi, by umieli wziąć odpowiedzialność za kraj 
w trudnej chwili. Trzeba zgromadzić odpowied-
ni nowoczesny sprzęt. To samo nie przyjdzie.
Czy wracają do Pana Pułkownika jesz-
cze wspomnienia z czasów wojny?
Tak. Najlepsze młode lata oddałem walce 
o Polskę. Swój obowiązek uważam spełni-
łem. Zastanawiam się tylko, co mogłem zro-
bić by ocalić życie moich żołnierzy. 
Co Pan Pułkownik jako stulatek, świa-
dek wydarzeń o których moje pokole-
nie uczy się z książek, mógłby powie-
dzieć młodym ludziom jak mają żyć, 
jakimi zasadami się w życiu kierować?
Żeby tak bardzo nie wierzyli w moc pie-
niądza. Cóż on znaczył w czasie wojny? 
Nic praktycznie. Liczyła się wolność, której 
nie było. A zasady? Wystarczy spojrzeć na 
sztandar wojskowy, tam jest wszystko: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA. I już.
Na koniec zapytam o radę na dożycie 
tak pięknego wieku?
A cóż ja mogę poradzić? Mogę tylko po-
wiedzieć jak ja żyłem. Nie piłem alkoholu, 
jedynie symbolicznie przy okazji. Nie paliłem 
papierosów, lubiłem sport i ruch. Jestem 
obecnie najstarszym pingpongistą w Polsce – 
mam wiekowe mistrzostwo Polski (śmiech), 
w kategorii powyżej 90 lat.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życze-
nia z okazji setnych urodzin. Niech Pan 
Bóg błogosławi, obdarza potrzebnymi 
łaskami na następne lata! 
Z całego serca dziękuję i pozdrawiam wszyst-
kich Czytelników.
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Biskup Guzdek zaznaczył, że w czasie Mszy 
będziemy nie tylko modlić się w intencji po-
mordowanych przed 75 laty, ale także wspo-
minać dramat rodzin, które czekały i nie do-
czekały się powrotu ojców i synów, a potem 
walczyły o prawdę i ją wywalczyły. Wezwał do 
modlitwy o pokój, o to, by człowiek człowie-
kowi zawsze był bratem, a także by dialog był 
sposobem rozwiązywania trudnych spraw.
Odnosząc się w homilii do słów Kaina po zabi-
ciu Abla: „Czyż jestem stróżem brata mego?”, 
bp Guzdek zauważył, że następcy Kaina nie 
tylko zadawali śmierć, ale także starali się 
ukrywać swoje zbrodnie. Zaznaczył, że w By-
kowni spoczywa ponad 150 tys. ofiar sowiec-
kiego reżimu, w tym 3,5 tys. Polaków.
– Milczał ówczesny świat. Nakazano także mil-
czenie świadkom zbrodni katyńskiej. Wielkie 
mocarstwa prawdę o zamordowaniu ponad 
20 tys. wybitnych synów polskiego narodu 
złożyły na ołtarzu bieżącej polityki i doraź-
nych interesów. Ówcześni przywódcy wydali 
surowy zakaz pisania o tym, że mordu katyń-
skiego dokonali oprawcy z czerwoną gwiaz-
dą na wojskowych czapkach – powiedział 
hierarcha, dodając, że nawet trybunał w No-
rymberdze pominął milczeniem Zbrodnię Ka-
tyńską. A rodziny ofiar, szukające zaginionych 
podczas wojny spotykały się z obojętnością 
i w samotności opłakiwały stratę najbliższych.
Biskup polowy przypomniał okoliczności po-
wstania cmentarza i uroczystość jego otwar-
cia 21 września 2012 r. – Dzisiaj jesteśmy 
ponownie na tym miejscu uświęconym krwią 
naszych braci. Pamiętamy i modlimy się za 
nich. Ale to nie wystarczy. Trzeba zrobić krok 
w stronę zrozumienia, dlaczego doszło do ta-
kiej zbrodni? Dlaczego świat milczał, gdy nie-
winni byli deportowani, torturowani i bestial-
sko zabijani? – pytał ordynariusz wojskowy.
Jego zdaniem cmentarze katyńskie są przy-
kładem skutków podeptania Bożego prawa 
– Dekalogu. – Czy mamy świadomość tego, 
że podeptanie praw Boskich w konsekwen-
cji prowadzi do podeptania podstawowych 
praw człowieka, w tym prawa do życia, wol-
ności sumienia i wyznania? Ta zbiorowa mo-
giła jest tego potwierdzeniem - powiedział bp 
Guzdek.
Przypominał apel papieża Franciszka, który 
w Poniedziałek Wielkanocny mówił o chrze-
ścijanach „prześladowanych, wypędzonych, 
zabijanych, ścinanych, tylko z tego powodu, 
że są chrześcijanami”. „Niech wspólnota mię-
dzynarodowa nie będzie niemym i obojętnym 
świadkiem w obliczu tej niedopuszczalnej 
zbrodni, stanowiącej niepokojące odejście od 
najbardziej podstawowych praw człowieka. 
Ogromnie pragnę, aby wspólnota międzyna-
rodowa nie odwracała spojrzenia w inną stro-
nę” – wzywał papież.

Ordynariusz wojskowy pod-
kreślił, że choć słusznie kry-
tykujemy z perspektywy cza-
su milczenie świata wobec 
zbrodni katyńskiej, to po-
winniśmy uznać, że na świe-
cie wciąż dokonuje się wiele 
masowych zbrodni i następne 
pokolenia będą miały prawo 
do krytykowania naszego milczenia i bezczyn-
ności wobec zła. – Za kilkadziesiąt lat przy od-
krytych dołach śmierci i nowych cmentarzach 
wojennych, podobnie jak my dzisiaj, będą 
płakać oraz wypominać nam brak reakcji. 
I będą mieli rację. Przy zachowaniu biernej 
postawy, zło się rozzuchwala, a kaci są zdolni 
do zadawania coraz okrutniejszych ran – pod-
kreślił hierarcha.
Zachęcił zebranych do modlitwy w intencji 
pokoju. – Polecając miłosiernemu Bogu na-
szych pomordowanych braci, usilnie błagajmy 
o pokój, szczególnie tu, na ukraińskiej ziemi. 
Módlmy się o wzajemne przebaczenie oraz 
pojednanie ludów i narodów. Jednocześnie 
prośmy dobrego Boga, aby nasze serca stały 
się wrażliwe na cudze cierpienie. Byśmy za-
wsze usłyszeli głos pokrzywdzonych i pospie-
szyli im z pomocą – powiedział bp Guzdek.
– Pokój tobie, Ukraino! Pokój tobie, Polsko! – 
dodał na zakończenie biskup polowy.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynaria-
tu polowego oraz duszpasterze środowisk ka-
tyńskich. Eucharystię zakończyło odśpiewanie 
pieśni „Boże, coś Polskę”.
Przed Mszą św. odbyły się oficjalne uroczy-
stości z okazji 75. rocznicy zbrodni katyńskiej 
na terenie Państwowego Memoriału Ofiar 
Totalitaryzmu w Bykowni. Jako pierwszy za-
brał głos prezydent Ukrainy Petro Poroszen-
ko, który przypomniał, że wraz z Ukraińcami 
spoczywają tu najlepsi synowie narodu pol-
skiego, zamordowani na bezpośredni roz-
kaz Stalina i Berii. Cmentarz ten odbija echo 
czarnego września 1939 r., gdy Hitler i Stalin 
zaczęli krwawą II wojnę światową. Poprosił 
o minutę ciszy dla upamiętnienia ukraińskich 
i polskich ofiar totalitaryzmu. Wskazał też, że 
zapomniane grzechy to grzechy nieodpusz-
czone, zaś pamięć o popełnionym grzechu 
to być albo nie być człowieczeństwa. Dlate-
go przychodzimy tu, by nikt nie zapomniał 
o okrucieństwach II wojny światowej, by się 
nie powtórzyły wydarzenia z Bykowni, Białego 
Jaru, Katynia, Wielkiego Głosu i holokaustu.
Poroszenko wskazał, że Polska i Ukrainy do-
szły do obecnie do etapu pojednania i stra-
tegicznego partnerstwa. Wyraził życzenie, 
by drogowskazem na tej wspólnej drodze 
były słowa wielkiego Polaka i humanisty Jana 
Pawła II, że budowanie pokojowej przyszłości 
wymaga wzajemnego pojednania narodów 

Kijów-Bykownia: obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (opis)

Następne pokolenia będą krytykować nasz brak reakcji wobec dzisiej-
szych masowych zbrodni – mówił biskup polowy Józef Guzdek pod-
czas Mszy św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. 
Odbyły się tam uroczyste obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Wziął w nich udział prezydent RP Bronisław Komorowski.

uznających Boga, podkreślania tego, co łączy, 
a nie dzieli. Zaznaczył, że dewiza: „Za wol-
ność waszą i naszą” jest dziś nadal aktualna, 
bo w jedności jest nasza siła. Zaświadczyła 
o tym Polska w czasie brutalnej agresji na nie-
podległość, integralność terytorialną i suwe-
renność Ukrainy, okazując realną solidarność 
za narodem ukraińskim.
Na zakończenie modlił się za tych, którzy 
w Bykowni znaleźli wieczny odpoczynek.
Z kolei Bronisław Komorowski zaznaczył, że 
ogarnia myślą i modlitwą wszystkie ofiary 
Golgoty Wschodu na nieludzkiej ziemi, sięga-
jącej Kamczatki. Podkreślił, że wspólne z ukra-
ińskimi przyjaciółmi obchody w Bykowni są 
świadectwem przełamania złego losu, który 
nas tak dotknął w czasach nieludzkiego syste-
mu. Doskonale stąd widać, jak aktualne dziś 
są zagrożenia totalitaryzmem, widać łamanie 
demokracji, prawa międzynarodowego, nie-
szanowanie suwerenności, próby narzucenia 
swej woli przez silniejszego słabszemu. Widać 
czym kończy się ustępliwość i niedostrzeganie 
zagrożeń w porę. Prezydent RP wyraził prze-
konanie, że pamięć o ofiarach i zbrodniach to 
jedna z broni, których możemy używać, by 
świat nie szedł w złą stronę.
Obaj prezydenci złożyli wieńce pod zbiorową 
mogiłą ofiar i zapalili znicze pod pomnikiem 
w ukraińskiej części Memoriału, a następnie 
złożyli wieńce pod pomnikiem w jego części 
polskiej. Po pożegnaniu prezydenta Poro-
szenki. Prezydent Komorowski wziął udział 
we Mszy św. sprawowanej pod przewodnic-
twem bp. Józefa Guzdka. Na jej zakończenie 
modlitwy odmówili duchowni innych wyznań 
i religii, głos zabrała prezes Federacji Rodzin 
Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska i odczyta-
no Apel Poległych. Kompania Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego oddała salwę honorową. 
Prezydent Komorowski złożył przed znajdu-
jącą się w części polskiej Memoriału mogiłą 
zbiorową zapalony znicz. Następnie odbyła 
się ceremonia składania wieńców.
W obchodach wzięło udział kilkaset osób 
z Polski: przedstawiciele rodzin katyńskich, de-
legacja rządowa, m.in. przedstawiciele mini-
sterstwa kultury, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, a także duchowni 
oraz poczty sztandarowe, harcerze, żołnierze 
i miejscowa Polonia.                         KAI, kes

Bezczynność, którą nam wypomną
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Grójec
Wzorem lat ubiegłych, podczas Świąt Wielkanocnych, żołnierze 1. Ośrodka Ra-
dioelektronicznego objęli wartę honorową przy Grobie Pańskim w Parafii Miło-
sierdzia Bożego w Grójcu.
Tradycją jednostki stało się, że w okresie Triduum Paschalnego, żołnierze 1. ORel. 
biorą udział w adoracji Grobu Pańskiego. Żołnierze pod kierunkiem chor. rez. Je-
rzego Skrzypczaka zaprojektowali i zbudowali Grób Pański, podtrzymując kolejny, 
piękny zwyczaj, związany z obchodami Wielkanocy w JW 3411.                      MS

 

 

 

 

 

Sulechów
Historyczny wymiar miały tegoroczne Święta Wielkanocne w parafii wojskowej 
w Sulechowie, gdyż obrzędy Triduum Sacrum w kościele Najświętszego Imienia 
Maryi były sprawowane po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat! Okres święto-
wania w kościele garnizonowym rozpoczął się zatem od intensywnych przy-
gotowań do tych wyjątkowych dni. Liczna grupa zorganizowanych parafian 
szykowała wnętrze świątyni, by umożliwić uczestnikom celebracji liturgicznych 
owocnie przeżyć ten czas.                                                                               Pf

Tarnica
Kolejny już raz żołnierze rzeszowskiego garnizonu oraz rodziny „Domowego 
Kościoła” wyruszyły w Wielki Piątek na Drogę Krzyżową – na najwyższy szczyt 
polskich Bieszczadów – Tarnicę /1346 m npm/. Tym razem w ekstremalnym na-
bożeństwie wzięło udział 140 osób.
Jak relacjonował dla „Naszej Służby” Wojciech Trojanowski uczestnicy byli 
przygotowani na ekstremalne warunki. – Przeżyliśmy zimę z towarzyszącą jej 
gwałtowną zawieją, oblodzeniami na trasie i przepięknymi zimowymi czapami 
śnieżnymi wokoło. Jednak żadne trudności nie są w stanie zrekompensować wi-
doku zaśnieżonych szczytów górskich nawet mimo gęstej mgły. Jakże rozważać 
cierpienie samemu nie doznając trudów i znoju? Jak każdego roku atmosfera 
skupienia i powagi dawała znać, iż nie jest to zwykła wycieczka turystyczno-kra-
joznawcza, chociaż aspektu turystycznego nie da się całkowicie wykluczyć. Wi-
dać było po wędrujących szlakiem górskim powagę chwili. Każdy niósł w sercu 
swoje własne intencje, ale tą naczelną była modlitwa o pokój na świecie – napi-
sał w relacji, którą w całości publikujemy na stronie internetowej ordynariat.pl. 

Wt, kes

Warszawa
Staraniem Stowarzyszenia Saperów Polskich i wielu ludzi dobrej woli na Cmen-
tarzu Komunalnym Północnym w Warszawie została oddana do użytkowania 
Kwatera Saperów Wojska Polskiego /S-II-9/. Wydzielona Kwatera za zgodą 
władz Miasta Stołecznego zawiera 80 miejsc grzebalnych. Wokół Kwatery zo-
stała także wykonana mała architektura ze składek dobrowolnych właścicieli 
miejsc pochówku. Wykonany został również granitowy obelisk ze znakami sa-
perskimi, który pozwoli wyróżnić to szczególne miejsce i zachować w pamięci 
pochowanych tam Saperów i ich rodziny.
11 kwietnia 2015r. w obecności wielu saperów, rodzin i sympatyków dokonano 
poświęcenia i odsłonięcia obelisku i kwater wiecznego spoczynku saperów.

mś

Warszawa
W Komendzie Głównej Policji w Warszawie, przy obe-
lisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” 
odbyły się uroczystości upamiętniające funkcjona-
riuszy Policji Państwowej i pracowników wymiaru 
sprawiedliwości zamordowanych w ramach Zbrodni 
Katyńskiej. Modlitwę w intencji poległych i pomor-
dowanych policjantów odmówił bp Józef Guzdek, 
biskup polowy WP oraz naczelny duszpasterz poli-
cji. Podczas uroczystości medalion „Pieta Miednoje” 
otrzymał Tadeusz Konon, prezes honorowy Warszaw-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, 
kultywującego pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej.
W uroczystości wzięli udział Teresa Piotrowska, 
minister spraw wewnętrznych, nadinsp. Krzysztof 
Gajewski, komendant główny policji, gen. dyw. 
Mirosław Rozmus, komendant główny żandarmerii 
wojskowej, gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowódca 
Garnizonu Warszawa, gen. Jacek Kietliński, dyrektor 
generalny służby więziennej, przedstawiciele środo-
wisk związanych ze Stowarzyszeniem „Rodzina Po-
licyjna 1939 r.” oraz uczestnicy Międzynarodowego 
Rajdu Katyńskiego”.                                           kes

Nowy Glinnik
10 kwietnia 2015 r. na placu apelowym Kompleksu Ko-
szarowego Nowy Glinnik odbył się uroczysty apel z oka-
zji Święta Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.
Obchody rozpoczęły się o Mszą Świętą, koncelebro-
waną przez ks. ppłk Piotra Majkę, proboszcza parafii 
wojskowej pw. Św. Józefa w Nowym Glinniku oraz 
ks. por. Adama Tura.
W południe na placu apelowym odbyła się uroczysta 
zbiórka. Odczytano postanowienia, decyzje i rozka-
zy o wyróżnieniach. Postanowieniem Prezydenta RP 
o nadaniu Gwiazdy Afganistanu, odznaczono trzech 
żołnierzy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej sze-
ściu żołnierz odznaczono również medalem Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili również byli 
dowódcy jednostki, przedstawiciele Tomaszowskie-
go Centrum Zdrowia oraz zaprzyjaźnieni żołnierze 
rezerwy na stałe związani z Powietrzną Jednostką 
Ewakuacji Medycznej.                                           at

Caritas
Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas w Ustce 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Kromka Chle-
ba-III edycja” we współpracy z Caritas Ordynariatu 
Polowego i Caritas Polska. Przed Świętami Wielka-
nocnymi 48 potrzebujących rodzin otrzymało paczki 
żywnościowe z produktami spożywczymi, wędlinami 
i słodyczami. Osoby obdarowane to rodziny wielo-
dzietne, osoby starsze i niepełnosprawne oraz matki 
samotnie wychowujące dzieci. Przy sporządzaniu 
paczek pomagali wolontariusze. W pierwszej części 
akcji, przed Świętami Bożego Narodzenia, pomoc 
otrzymały 52 rodziny. Razem z akcją wielkanocną 
z pomocy skorzystało 80 rodzin.                         Mg



Zmartwychwatał Pan prawdziwie!!! Alleluja!

Niedziela Palmowa, Dęblin, fot. Karolina Bojarczuk

Adoracja krzyża, katedra polowa, fot. Krzysztof Stępkowski

Liturgia Światła, katedra polowa, fot. Krzysztof Stępkowski

Wielki Czwartek w parafii wojskowej w Sulechowie, fot. Łukasz Wera

Wielka Sobota, Grójec, warta przy Grobie Pańskim, 
fot. mł. chor. Łukasz Mielczarek

Salut Bractwa Kurkowego podczas Wigilii Paschalnej 
w katedrze polowej, fot. Krzysztof Stępkowski

Śniadanie wielkanocne, Afganistan, fot. ppłk Adam WłoczewskiRadosnego Alleluja! Fot. Krzysztof Stępkowski


