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PAPIESK A INTENCJA NA październik
Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami 
wiary, którą głoszą.

Numer zamknięto 24 września 2015 r.

Na okładce: Muzeum Katyńskie: gliniana 
gablota-relikwiarz z orzełkiem wydobytym 
z dołów śmierci .

udręczone oraz wzywa konkretnie do kocha-
nia ich miłością, która kształtuje się w działa-
niach i decyzjach, miłością, która przejawia się 
w różnych zadaniach, do których wypełniania 
jesteśmy wezwani jako obywatele. Jezus wzy-
wa nas, abyśmy bronili, troszczyli się i służyli 
właśnie tym osobom z krwi i kości, z ich ży-
ciem, ich historią, a zwłaszcza z ich krucho-
ścią, gdyż bycie chrześcijaninem polega na 
służeniu godności swych braci, zmaganiu się 
o godność swych braci i życiu na rzecz godno-
ści swych braci. Dlatego chrześcijanin jest za-
wsze zachęcany do odłożenia na bok swoich 
wymagań, oczekiwań, swoich pragnień bycia 
wszechmocnym w obliczu konkretnego spoj-
rzenia tych najsłabszych.
Jest to służba, która służy, ale musimy też wy-
strzegać się innej służby, pokusy „służby”, któ-
ra służy „sobie”. Jest taka forma sprawowania 
posługi, która jest zainteresowani dawaniem 
korzyści „swoim” w imieniu „naszego”. Służba 
ta pozostawia zawsze „twoich” na zewnątrz, 
rodząc dynamikę wykluczenia.
Na mocy powołania chrześcijańskiego wszyscy 
jesteśmy wezwani do służby, która służy i do 
pomagania sobie wzajemnie, aby nie ulegać 
pokusom „służby, która służy sobie”. Wszyscy 
jesteśmy wezwani, pobudzani przez Jezusa do 
noszenia wzajemnie swych brzemion z miło-
ści. I to bez oglądania się na boki, aby zoba-
czyć, co sąsiad robi lub przestał robić. Jezus 
mówi nam: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich”(Mk 9,35). Nie mówi: „jeśli twój 
sąsiad chce być pierwszy, niech służy”. Winni-
śmy wystrzegać się spojrzenia osądzającego i 
dążyć do uwierzenia w spojrzenie przemienia-
jące, do czego wzywa nas Jezus.
To podejmowanie się obowiązku z miłości nie 
ma na celu postawy serwilizmu, ale przeciwnie 
– stawia w centrum zagadnienia brata: służba 
zawsze spogląda w twarz bratu, dotyka jego 
ciała, czuje jego bliskość a nawet w pewnych 
przypadkach „znosi” ją i próbuje ją wspierać. 
Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna, 
jako że służy się nie ideom, ale osobom.
Święty wierny Lud Boży, który wędruje na Ku-
bie, jest ludem, (...) który ma rany jak wszyst-
kie ludy, ale który umie mieć ramiona otwarte, 
który kroczy z nadzieją, gdyż jego powołaniem 
jest wielkość. (...) Niech was nie zwiodą pro-
jekty, które mogą wydawać się kuszące, które 
jednak nie są zainteresowane obliczem tego, 
kto jest obok. Znamy i jesteśmy świadkami 
„żywotnej siły”, przez którą zmartwychwsta-
nie „sprawia, że w każdym miejscu pojawiają 
się zarodki nowego świata” (EG 276; 278).
Nie zapominajmy o Dobrej Nowinie dnia dzi-
siejszego: wielkość ludu, narodu, wielkość 
osoby opiera się zawsze na tym, jak służy 
[ona] kruchości swych braci. W tym znajdu-
jemy jeden z owoców prawdziwego człowie-
czeństwa. „Ten, kto nie żyje, aby służyć, nie 
zasługuje, aby żyć”.

 Franciszek
 Hawana, plac Rewolucji, 20 września 2015

stawić nowe wyzwanie, przemieszczając „od-
powiedzi oczekiwane” lub pozornie ustalone. 
Wierny swemu stylowi Jezus zawsze ustana-
wia logikę miłości, logikę, którą są w stanie 
żyć wszyscy, gdyż jest dla wszystkich. Daleki 
od wszelkiego rodzaju elitaryzmu horyzont 
Jezusa nie jest dla nielicznych uprzywilejowa-
nych, zdolnych do osiągnięcia „upragnionej 
znajomości” lub różnych szczebli duchowo-
ści. Horyzont Jezusa jest zawsze propozycją 
życia codziennego również tutaj, na „naszej 
wyspie”, propozycją, która zawsze sprawia, iż 
każdy dzień nabiera smaku wieczności.
Kto jest najważniejszy? Jezus odpowiada na 
to po prostu: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich”(Mk 9,35). Ten, kto chciałby być 
wielkim, niech służy innym, a nie posługuje 
się innymi!
Na tym polega wielki paradoks Jezusa. 
Uczniowie dyskutowali, kto miałby zająć naj-
ważniejsze miejsce, kto miałby być wybrany 
jako uprzywilejowany, kto miałby być wyjęty 
spod prawa wspólnego, z ogólnej normy, aby 
wyróżnić się w najwyższej gorliwości ponad 
pozostałymi. Kto miałby wznieść się szybciej, 
aby objąć stanowiska, które dałyby pewne 
korzyści. Jezus odrzuca ich logikę, mówiąc im 
po prostu, że prawdziwe życie to takie, któ-
re przeżywa się, angażując się konkretnie na 
rzecz bliźnich.
Wezwanie do służby zawiera w sobie pewną 
cechę szczególną, na którą musimy zwracać 
uwagę. Służenie oznacza w większości troskę 
o kruchość. Troszczenie się o słabych w na-
szych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w 
naszym narodzie. Jezus proponuje spogląda-
nie właśnie na twarze cierpiące, bezbronne i 

Ojciec Święty Franciszek na kubie
W dniach 19–22 września Ojciec Święty Franciszek przebywał z wizytą apostolską 
na Kubie. Był trzecim papieżem, który odwiedził ten kraj, jeden z ostatnich rzą-
dzonych przez komunistów. Na Kubę pielgrzymował św. Jan Paweł II (1998) i Bene-
dykt XVI (2012). Hasłem pielgrzymki były słowa: „Misjonarz miłosierdzia". 
19 września na trasie przejazdu z lotniska do centrum Hawany Papieża witało po-
nad sto tysięcy Kubańczyków. W niedzielę 20 września na placu Rewolucji, gdzie 
Papież odprawił Msze św. było ich już pół miliona. „Ten, kto chciałby być wielkim, 
niech służy innym, a nie posługuje się innymi!" – powiedział m.in Papież (drukuje-
my tekst homilii). Tego dnia Franciszek odwiedził sędziwego przywódcę rewolucji 
kubańskiej, 98-letniego Fidela Castro.
21 września Ojciec Święty przybył do Holguín, stolicy muzyki kubańskiej. W ho-
milii przypominał m.in., że „miłość Jezusa leczy krótkowzroczność i pobudza nas 
do patrzenia dalej, abyśmy nie popadali w pozory lub w poprawność polityczną”. 
Stamtąd udał się do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre na przed-
mieściach Santiago de Cuba. W homilii mówił m.in., że „dusza ludu kubańskiego 
wykuwała się wśród bólu, niedostatków, które nie zdołały zagasić wiary, tej wia-
ry, która przeżyła dzięki licznym babciom, które robiły wszystko, co w ich mocy, 
w codziennym życiu domowym, aby zachować żywą obecność Boga”. Papież do-
konał otwarcia Roku Maryjnego i zawierzył Kubę Matce Bożej Miłosierdzia. Po 
spotkaniu z rodzinami w katedrze w Santiago, Ojciec Święty udał się na lotnisko 
skąd odleciał do Stanów Zjednoczonych. 

Ewangelia ukazuje nam Jezusa, gdy zadaje 
swoim uczniom pozornie niedyskretne pyta-
nie: „O czym rozmawialiście po drodze?” (Mk 
9,33). Jest to pytanie, które może On zadać 
także nam dzisiaj: o czym rozmawiacie co-
dziennie? Jakie są wasze dążenia? „Lecz oni 
– jak mówi Ewangelia – milczeli, w drodze bo-
wiem posprzeczali się między sobą o to, kto 
z nich jest ważniejszy” (Mk 9, 34). Uczniowie 
wstydzili się powiedzieć Jezusowi o tym, co 
mówili. Wczorajszym uczniom, podobnie jak 
nam dzisiaj może towarzyszyć ta sama dysku-
sja: „kto jest najważniejszy?”.
Jezus nie dopytuje się, nie zmusza ich do 
odpowiedzi, o czym rozmawiali po drodze, 
pytanie to jednak pozostaje nie tylko w umy-
słach, ale także w sercach uczniów. „Kto jest 
najważniejszy?” Jest to pytanie, które będzie 
towarzyszyć nam przez całe życie i na róż-
nych jego etapach będziemy wzywani do 
udzielenia na nie odpowiedzi. Nie możemy 
uciec od tego pytania, jest ono wyryte w ser-
cu. Pamiętam, że wielokrotnie słyszałem, jak 
w gronie rodzinnym pytano dzieci: kogo ko-
chasz bardziej – tatusia czy mamusię? To tak 
jakby zapytać: kto jest dla ciebie ważniejszy? 
Ale czy pytanie to jest tylko zwykłą zabawą 
dzieci? Dzieje ludzkości zostały naznaczo-
ne sposobem odpowiadania na to pytanie. 
Jezus nie obawia się ludzkich pytań, nie boi się 
ludzkości ani podejmowanych przez nią róż-
nych poszukiwań. Przeciwnie – zna On dobrze 
„zakamarki" ludzkiego serca i jak dobry pe-
dagog zawsze jest gotów nam towarzyszyć. 
Wierny swemu stylowi działania podejmuje 
nasze poszukiwania i dążenia, nadając im 
nowy horyzont. Wierny swemu stylowi potrafi 
udzielić odpowiedzi, która jest w stanie po-
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Muzeum Katyńskie 
– krzykiem niezgody na bezprawie

W homilii bp Guzdek podkreślał, że w obo-
zach jenieckich „nadzieja na uwolnienie i po-
wrót do domu przemieszane były z depresją, 
załamaniem i wyczekiwaniem na śmierć”. 
– Katyń, Smoleńsk, Charków, Twer i wiele in-
nych miejsc kaźni przytłacza naszą wyobraźnię 
i rodzi pytanie: Dlaczego? Masowe groby w 
Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni odsło-
niły przerażającą prawdę o fizycznej zagładzie 
polskiej inteligencji: oficerów WP, funkcjona-
riuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji 
Państwowej, Straży Ochrony Kolei, prawników 
i urzędników państwowych – powiedział.
Biskup polowy zauważył, że Zbrodnia Katyńska 
miała potrójny wymiar. – Oprawcy najpierw 
pozbawili życia polskich obywateli. Grzebiąc 
ich ciała w dołach śmierci, chcieli równo-
cześnie zabić prawdę o straszliwej zbrodni 
i unicestwić pamięć o ofiarach – powiedział. 
Biskup polowy przypomniał, że trzecim ce-
lem było zniszczenie rodzin uwięzionych. W 
tym celu umożliwiono jeńcom koresponden-
cję z najbliższymi, w ten sposób próbowano 
ustalić adresy zamieszkania rodzin, aby je w 
odpowiedniej chwili aresztować i przewieźć 
do łagrów i obozów pracy na Syberii, Dalekiej 
Północy i stepach Kazachstanu.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że dzień 
otwarcia Muzeum Katyńskiego jest dniem 
tryumfu prawdy. – Ponad 40 tys. przedmio-
tów wydobytych z dołów śmierci, zgroma-
dzonych w jednym miejscu, będzie przypo-
minać o strasznej zbrodni, dokonanej na 
polskim narodzie. Dlatego mottem zorgani-
zowanej wystawy są słowa: „Prawda nie dała 
się zgładzić”. Orły z wojskowych czapek i gu-
ziki od mundurów przypominają, że na ka-
tyńskich cmentarzach spoczywają ci, którzy 
wiernie służyli Rzeczpospolitej – powiedział. 
Dodał, że odnalezione w katyńskich dołach 
medaliki, ryngrafy i krzyżyki są potwierdze-
niem „wierności Bogu aż do końca”.
Zdaniem bp. Guzdka otwarcie Muzeum Ka-
tyńskiego to także „dzień tryumfu rodzin 
pomordowanych”. – To oni, mimo zakazów 
i szykan, nie spoczęli aż do chwili ukazania 
światu prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Dziś, kie-
dy przekraczamy próg Muzeum Katyńskiego, 
pragniemy złożyć Wam hołd i wyrazy uznania 
za wytrwałość i niezłomność. Tak jak kiedyś, 
w trudnym czasie sowietyzacji Polski, tak i 
dziś Kościół katolicki jest z Wami. Modlitwą, 
trwałą pamięcią i słowem prawdy towarzyszy 

Waszym bliskim – ofiarom Gol-
goty Wschodu – powiedział.
Biskup polowy podkreślił, że 
„sowiecki zamysł unicestwie-
nia polskiej elity oraz ich rodzin nie powiódł 
się!” – Oni żyją także w sercach i pamięci ro-
dzin. Żyją w pamięci narodu, żyją w naszej 
pamięci. Potwierdzeniem tego jest otwarte 
muzeum, które kolejnym pokoleniom bę-
dzie przypominać o Zbrodni Katyńskiej. To 
muzeum będzie krzykiem niezgody na gwałt 
i na bezprawie, na przemoc i na zbrodnie lu-
dobójstwa – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem abp 
Edmund Piszcz, arcybiskup senior archidiece-
zji warmińskiej, a także kapelani Ordynariatu 
Polowego oraz duchowni związani z duszpa-
sterstwem wśród środowisk katyńskich. We 
Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele środo-
wisk katyńskich, przybyli z całej Polski, m.in. 
członkowie Rodziny Katyńskiej i Stowarzysze-
nia Rodzina Policyjna 1939, Fundacji Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie, kombatanci, 
żołnierze, funkcjonariusze policji, straży gra-
nicznej, harcerze i mieszkańcy Warszawy.
Po zakończeniu Eucharystii odbyło się wido-
wisko poetycko-muzyczne pt. „Vinctis non 
victis – Pokonanym Niezwyciężonym” z udzia-
łem m.in. Justyny Steczkowskiej, Olgierda Łu-
kaszewicza i Jerzego Zelnika.

Otwarcie Muzeum Katyńskiego

Ceremonia otwarcia muzeum odbyła się w po- 
łudnie. Zebranych na Placu Apelowym przy 
Muzeum Katyńskim gości powitał wicepre-
mier Tomasz Siemoniak, minister obrony na-
rodowej. – Katyń jest jedną ze spraw świętych 
dla Polaków. Należy do spraw, które budują 
naszą tożsamość – mówił do zebranych. Pod-
kreślił, że Sowieci mieli na celu zniszczenie 
elity narodu. – Ten mord miał zniszczyć na-
sze państwo, zniszczyć ludzi, którzy mu słu-
żyli – dodał minister obrony narodowej. Za-
powiedział, że każdy rozpoczynający służbę 
w wojsku żołnierz będzie zobowiązany do 
odwiedzenia ekspozycji Muzeum Katyńskiego 
i Muzeum Wojska Polskiego.
Premier Ewa Kopacz zauważyła, że na Mu-
zeum Katyńskie czekało kilka pokoleń Pola-
ków. – Katyń jest ilustracją dewizy, umiesz-
czonej na sztandarach przez bohaterskich 
lotników, podczas II wojny światowej. Ta teza 
brzmi: miłość żąda ofiary. Od ofiar Katynia 
miłość zażądała największej ofiary, ofiary ży-
cia – powiedziała szefowa rządu.

Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabe-
la Sariusz-Skąpska podkreśliła, że muzeum 
powstało w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyń-
skiej. Dzięki niemu odnaleziony został dom 
dla pamiątek wydobytych z dołów śmierci 
i przechowywanych przez lata przez człon-
ków rodzin. Podkreśliła, że muzeum jest 
spełnieniem marzeń dla środowisk katyń-
skich. – Wreszcie mamy miejsce, do którego 
możemy kierować wszystkich, których poru-
sza nasza opowieść, opowieść Rodzin Katyń-
skich – podkreśliła.
Zapowiedziała rozpoczęcie nowej serii wy-
dawniczej, pod auspicjami Narodowego 
Centrum Kultury, która będzie opowiadać 
o Zbrodni Katyńskiej.
Teresa Bracka, prezes Zarządu Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
przypomniała, że przez ponad pół wieku 
prawda o Zbrodni Katyńskiej była ukrywana. 
– Znaleźli się jednak wśród nas tacy, którzy nie 
bali się pamiętać i świadczyć o prawdzie – po-
wiedziała. Zwróciła się z apelem do prezyden-
ta Dudy o kontynuowanie akcji prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego „Polska swemu obrońcy” 
i awansowanie na wyższe stopnie służbowe 
funkcjonariuszy spoczywających w mogiłach 
Bykowni i innych miejscach na „nieludzkiej 
ziemi”.
Przekazała na ręce dyrektora Muzeum Ka-
tyńskiego guziki z mundurów policjantów 
II Rzeczpospolitej odnalezione w Miednoje 
w sierpniu 1991 roku, Odznaczenie „Krzyż 
za Dzielność”, nadany w 2009 roku za obro-
nę Lwowa w 1939 roku asp. Władysławowi 
Dorolczykowi, czapkę jednego z funkcjona-
riuszy oraz kalendarz służbowy policjanta 
województwa śląskiego i dokumenty imienne 
funkcjonariuszy policji, które odnaleziono w 
dołach śmierci.
Uchwałą Stowarzyszenia Warszawska Rodzi-
na Katyńska pamiątkowe „Guziki Katyńskie” 
otrzymali m.in. bp Józef Guzdek, Andrzej 
Krzysztof Kunert, Teresa Baranowska, dyrek-
tor biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, Zbigniew Wawer, dyrektor mu-
zeum Wojska Polskiego, Sławomir Frątczak, 
dyrektor Muzeum Katyńskiego i prezes Izabe-
la Sariusz-Skąpska.
Andrzej Kunert poinformował o wydaniu 
i przekazał pierwsze egzemplarze wieloto-
mowych ksiąg cmentarnych cmentarzy ka-

nowy dom dla katyńskich relikwii 
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– Zbrodnia katyńska musi być nazywana zbrodnią ludobójstwa – powie-
dział podczas uroczystości otwarcia Muzeum Katyńskiego Prezydent RP 
Andrzej Duda. Otwarcie nowej placówki, dokumentującej i upowszechnia-
jącej wiedzę o Zbrodni Katyńskiej było centralnym punktem tegorocznych 
obchodów 76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość otwarcia 
Muzeum Katyńskiego w dniu 17 września 2015 r. poprzedzona została 
Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa 
Guzdka oraz koncertem poświęconym pamięci ofiar Golgoty Wschodu.

Warszawa: otwarcie Muzeum Katyńskiego
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Od dwóch lat, przypomniał biskup Guzdek, 
niemożliwe jest ze względu na sytuację na 
Ukrainie, zapalenie zniczy na ich grobach w 
Miednoje. Znicz zapłonął jednak w Kaplicy 
Katyńskiej w Katedrze Polowej, pod ścianą 
z nazwiskami policjantów wrzuconych do 

dołów śmierci w Miednoje. Pod tabliczkami 
upamiętniającymi pomordowanych policjan-
ci zaciągnęli wartę honorową…
Miłość, o której wspominał bp Guzdek wy-
raziła się najwymowniej w niezwykle godnej 
oprawie, jaką Policja nadała tej Eucharystii. 

Wzdłuż nawy głównej stanął szpaler kom-
panii reprezentacyjnej Policji, poprzedzony 
wprowadzeniem sztandaru reprezenta-
cyjnego Policji z hasłem Ojczyzna i prawo. 
Chór stołecznej policji oraz orkiestra repre-
zentacyjna grała i śpiewała ad maiorem Dei 
gloriam. Agnus Dei, wyśpiewane po łacinie, 
to była jakby specjalna dedykacja dla tych, 
którzy zginęli z echem liturgii łacińskiej w 
sercach i duszach.
– Mamy w pamięci wizyty, pielgrzymowanie 
do miejsc odosobnienia, kaźni, pochówku 
Policjantów II RP, mówił we wprowadzeniu 
do Mszy św. ordynariusz wojskowy bp gen. 
bryg. Józef Guzdek, który z delegacji Episko-
patu Polski sprawuje duchową pieczę nad 
polską Policją.
Gromadzimy się tutaj, przy ołtarzu, by spra-
wować Najświętszą Ofiarę w intencji pomor-
dowanych, by przywołać pamięć o dramacie 
ich najbliższych. Wskazując na Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”, 

policjanci ii rp zdali egzamin 
z miłości i wierności do końca
– Oni, Policjanci II Rzeczypospolitej, zdali swój egzamin z miłości i wierności do 
końca – mówił bp Józef Guzdek w czasie Eucharystii w Katedrze Polowej w świę-
to Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2015 r. Katedrę Polowa wy-
pełnili tego dnia współcześni policjanci w galowych mundurach, najbliżsi poli-
cjantów pomordowanych w Twerze i innych miejscach sowieckiej kaźni, skupieni 
w „Rodzinie policyjnej 1939 r.”, oraz kapelani Policji. – Wy też zdajecie swój egza-
min z miłości i wierności – zwrócił się biskup Guzdek do współczesnych pokoleń 
policjantów – bo zachowujecie pamięć o swoich poprzednikach i modlicie się za 
pomordowanych.

W 75. rocznicę sowieckich mordów i 15. rocznicę poświęcenia cmentarza w Miednoje

tyńskich. Pierwsza z nich dotyczy nekropolii 
w Bykowni. Kolejne będą się ukazywały co 
dwa, trzy lata. Pierwsze egzemplarze prze-
kazał Prezydentowi RP, dyrektorom Muzeum 
Katyńskiego i Wojska Polskiego oraz prezes 
Federacji Rodzin Katyńskich.
Prezydent Andrzej Duda, dziękując twórcom 
muzeum, nazwał je „wielkim dziełem utrwa-
lania pamięci”. Wspominając ofiary Zbrodni 
Katyńskiej podkreślił, że „zginęli dlatego, że 
służyli Polsce”.
Jego zdaniem intencją inspiratorów zbrodni 
„było podcięcie korzeni naszego narodu”. 
– Podcięcie jego fundamentu. Zgładzenie 
autorytetu. Po to, żeby się rozpierzchnął 
naród, tak jak się rozpierzcha wojsko, kiedy 
ginie dowódca, kiedy pada sztandar. Tak jak 
rozpierzchają się owce bez pasterza. Stąd 
w powszechnym przekonaniu polskiego spo-
łeczeństwa, wielu historyków i prawników 
zbrodnia ta, której celem było w efekcie znisz-
czenie polskiego narodu, musi być nazywana 
zbrodnią ludobójstwa – podkreślił.
Wyraził nadzieję, że Muzeum Katyńskie bę-
dzie nie tylko miejscem ekspozycji, ale rów-
nież ważnym ośrodkiem pracy badawczej, 
naukowej, która pozwoli odnaleźć miejsca 
pochówków innych wielkich Polaków. 
Modlitwę międzyreligijną rozpoczął bp Józef 
Guzdek. – Ilekroć człowiek odchodził od Cie-
bie, Stwórcy, zawsze największą szkodę po-
nosił on sam. Kiedy odrzucał Dekalog, nic nie 
zatrzymywało go przed podeptaniem podsta-
wowych praw człowieka – powiedział.
Zdaniem ordynariusza wojskowego Zbrod-
nia Katyńska jest „następstwem budowania 
«nowego świata» w oderwaniu od Boga i nie-
zmiennego prawa moralnego”. – Jezu Chry-
ste, Książę Pokoju. (…) Błogosław ludziom do-
brej woli, którzy przyczynili się do powstania 
Muzeum Katyńskiego. Niech ono upamiętnia 
męczeństwo elity polskiego narodu na ro-
syjskiej ziemi wiosną 1940 roku. Spraw, aby 
wszyscy zwiedzający to muzeum, poruszeni 

dowodami – niemymi świadkami tej zbrodni, 
chcieli żyć tak, aby dramat ludobójstwa już 
nigdy się nie powtórzył – powiedział.
Modlitwy odmówili także bp Jerzy Pańkowski, 
prawosławny ordynariusz wojskowy, Piotr Ja-
nik, naczelny kapelan więzienny wyznania 
ewangelicko-augsubrskiego oraz Michael 
Schudrich, naczelny rabin Polski
Muzeum Katyńskie jest oddziałem Muzeum 
Wojska Polskiego. Zostało powołane w 1993 r. 
dzięki determinacji środowisk katyńskich. 
To pierwsza w świecie placówka martyrolo-
giczno-muzealno-badawcza dokumentująca 
Zbrodnię Katyńską, popełnioną na 22 tysią-
cach jeńców i więźniów przetrzymywanych 
w latach 1939-1940 w sowieckich obozach 
i więzieniach. Muzeum od samego począt-
ku utrzymuje MON, które współpracuje ze 
środowiskiem Rodzin Katyńskich oraz Radą 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Prace przy budowie nowej siedziby muzeum 
zaczęły się w październiku 2013 r. Projekt 
aranżacji muzeum został wyłoniony w kon-
kursie rozstrzygniętym 8 kwietnia 2010 r. 
Autorem plastycznej ekspozycji oraz instalacji 
zewnętrznych są Jerzy Kalina, Jan Belina Brzo-
zowski, Konrad Grabowiecki oraz Krzysztof 
Lang. Projekt architektoniczny obiektu wy-
konany przez pracownię Brzozowski Grabo-
wiecki Architekci sp. z o.o.
Muzeum składa się z trzech głównych ele-
mentów. Parku z Placem Apelowym zajmu-
jącego 3,5 ha, Epitafium Katyńskiego oraz 
głównej siedziby Muzeum, w której zgroma-
dzone są przedmioty wydobyte z katyńskich 
dołów śmierci.
Centralnym elementem Placu Apelowego jest 
tzw. Warta, czyli ponad 90 grabów posadzo-
nych w równych rzędach, „trzymających war-
tę” przy Muzeum Katyńskim. W zamyśle pro-
jektantów plac będzie miejscem uroczystości 
rocznicowych. W jego centralnym punkcie 
umieszczony został krzyż z ołowianym rdze-
niem, a także ołtarz polowy, na którym wyry-

ty został fragment wiersza Zbigniewa Herber-
ta „Guziki”, poświęcony pamięci stryja poety, 
zamordowanego w Katyniu.
Środkiem Warty biegnie ścieżka, która pro-
wadzi do Kaponiery, w której na dwóch kon-
dygnacjach umieszczone zostały eksponaty 
muzealne. W ścianach budynku odciśnięte 
zostały przedmioty odnalezione w dołach 
śmierci, m.in. orzełki, nieśmiertelniki i odzna-
czenia. Umieszczony został także fragment 
listu jednego z więźniów do rodziny.
Ekspozycja muzeum składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza z nich, zatytułowana „Odkrywa-
nie” opowiada o okolicznościach, przebiegu 
i ukrywaniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej. 
Znajdują się tu m.in. multimedialne ekrany 
dotykowe z informacjami na ten temat.
Drugą część stanowi poziom zatytułowany 
„Świadectwo”. Tu, w glinianych gablotach 
– relikwiarzach, eksponowane są rzeczy oso-
biste wydobyte podczas badań w lesie katyń-
skim i innych miejscach zbrodni.
Z poziomu „Świadectwo” przechodzi się na 
zewnątrz wąskim i ciemnym przejściem tzw. 
tunelem śmierci, którym wychodzi się na 
Aleję Nieobecnych, gdzie znajdują się puste 
postumenty z nazwami zawodów wykony-
wanych przez ofiary. Ta część Muzeum nosi 
nazwę „Upamiętnienie”. Na ścianach otacza-
jącego przestrzeń muru umieszczone zostały 
wizerunki Matki Bożej Kozielskiej i Matki Bo-
żej Katyńskiej wykonane w piaskowcu inkru-
stowanym ołowiem.
Na końcu znajduje się otwarte i poświęcone 
w ubiegłym roku Epitafium Katyńskie w za-
bytkowej Działobitni. W pięciu sklepionych 
pomieszczeniach umieszczono 15 tablic wy-
konanych ze stopu metali z literami wybija-
nymi na wzór żołnierskich nieśmiertelników 
z ok. 15 tys. nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Część tablic nie jest uzupełniona i czeka na 
nazwiska z tzw. listy białoruskiej.

Krzysztof Stępkowski
* Zapraszamy na ostatnią stronę gdzie zamie-
ściliśmy fotoreportaż z tego wydarzenia
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które w tym roku obchodzi 25-lecie istnie-
nia, biskup Guzdek, podkreślił, że słowem 
kluczem dla wspólnoty modlących się w ka-
tedrze policjantów jest właśnie rodzina.
Bp Guzdek powitał w osobie Inspektora Gene-
ralnego, Krzysztofa Gajewskiego, całą gene-
ralicję policyjną. Podziękował także księżom 
kapelanom Policji za pielęgnowanie pamięci 
o Policjantach zamordowanych w Twerze.
Dziś w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny myślimy o radości, jakiej doświadcza ro-
dzina w chwili narodzin nowego życia, mówił 
m.in. biskup Guzdek, rozpoczynając homilię. 
W rodzinie również przeżywamy cierpienia, 
smutek z powodu śmierci bliskich, mówił dalej 
ordynariusz wojskowy W takich chwilach przy-
wołujemy Maryję, modlimy się za Jej wstawien-
nictwem, by otarła nam łzy, pocieszyła. Takie 
trudne chwile przeżywały rodziny policjantów, 
zamordowanych przez enkawudzistów so-
wieckich w piwnicach Tweru, w oczekiwaniu 
na powrót ojców, mężów, synów.
– Człowiek to jedyna istota, która ma świa-
domość własnej śmierci, mówił bp Guzdek 
– i ta świadomość rośnie wraz z wiekiem, po-
jawiającymi się chorobami. Chociaż w każ-
dym wieku śmierć zaskakuje, śmierć zawsze 
boli… Po śmierci Łazarza (Ewangelia czytana 
w czasie tej Eucharystii) płakały jego siostry, 
Maria i Marta, płakali sąsiedzi. Zapłakał nad 
śmiercią przyjaciela także Jezus. Ale to wła-
śnie nasz Pan, Jezus Chrystus zapewnił Mar-
tę, Marię i nas, że kto spożywa Jego Ciało i 
pije Jego Krew nie umrze na wieki. I to jest 
nadzieja Zmartwychwstania, dla wiernych 
Jego Miłości, przypominał biskup.
Rodziny pomordowanych policjantów, prze-
żywające dramat ich śmierci, zastanawiały się, 
jak umierali, co przeżywali, o czym myśleli w 
ostatnich chwilach życia. Przybliżeniem, mogą 
być znalezione przy nich w czasie ekshumacji 
przedmioty, zauważył Biskup Polowy. – Były 
tam klucze do biurek, co może świadczyć, że 
żyli nadzieją powrotu do domu, pracy, rodzin. 
Znaleziono też przy nich medaliki z Matką 
Bożą Częstochowską czy też Ostrobramską. 
W listach do rodziny na przemian pojawiają 
się nuty nadziei i zwątpienia w ocalenie ży-
cia. – My dzisiaj możemy tylko podjąć próbę 
współodczuwania z rodzinami pomordowa-
nych policjantów, mówił dalej bp Guzdek. 
W Polsce Ludowej jednak krewni policjantów 
doznawali prześladowań, gdy chcieli poznać 
prawdę o okolicznościach śmierci swoich bli-
skich, podkreślił.
W dramacie osamotnienia rodzin pomordo-
wanych Kościół nie pozostawił ich samym 
sobie w cierpieniu.

Proboszczowie otwierali po-
dwoje świątyń, w których 
pojawiały się epitafia, tablice 
upamiętniające ich Golgotę. 
Wbrew szykanom ówczesnej 
władzy, księża przypominali o 
tym mordzie…
W kamieniu, mosiądzu, w ko-
ściołach zostało zapisane to pol-
skie martyrologium. – Dziś wielu 
o tym mówi, bo to nic nie kosz-
tuje, ale wówczas ta prawda była 
obecna w przestrzeni świątyni, 
podkreślił biskup Józef Guzdek.
– Dziś oprócz Rodziny Policyjnej 

są tu obecni przedstawiciele bratnich służb, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
wojska, mówił dalej ordynariusz wojskowy. – 
To znak solidarnej miłości. To, że się wspólnie 
modlimy, to że dbamy o pamięć, świadczy, 
że nasze serca nie skamieniały, podkreślił bi-
skup, opiekun służb mundurowych.
Biskup wspomniał na zakończenie homilii, że 
w liturgii dominuje kolor biały. To znak rado-
ści zmartwychwstania. Są zwycięzcami, bo 
byli wierni do końca. A wierność to drugie 
imię miłości, podkreślił biskup polowy Józef 
Guzdek…
Na zakończenie Mszy św. biskup uhonorował 
dwie osoby ze środowiska policyjnego Me-
dalami błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Medal otrzymała Pani Sylwia Krzywda, 
dyrygent policyjnego chóru, który towarzyszy 
liturgii w uroczystych dla policjantów chwi-
lach. Drugim uhonorowanym był ks. Jan Kot, 
kapelan Komendy Stołecznej Policji.
– Chciałem dziś podziękować księżom ka-
pelanom i policjantom, że stanowicie jedną 
rodzinę, że jesteście dla siebie nawzajem 
wsparciem, powiedział biskup Guzdek.
Medalem Jana Pawła II został wyróżniony 
dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.
Po zakończeniu Mszy św. stołeczni policjanci 
zaprosili na wieczornicę do sali konferencyj-
nej przy Katedrze Polowej. Powrócił klimat 
służby Policji Państwowej w granatowych 
mundurach okresu II RP.
Na archiwalnych zdjęciach można było zo-
baczyć policjantów i policjantki w wydaniu 
galowym i w sytuacjach codziennej służby, 
na wodzie i lądzie, na ulicy i posterunkach 
służbowych.
Jak świętowali, bawili się, w gronie rodzin-
nym i wśród kolegów.
Młodzi wykonawcy cytowali m.in. tekst roty 
przysięgi Policji Państwowej, przysięgającej 
w Imię Boga Wszechmogącego…
Tę atmosferę odpowiedzialnej służby i ra-
dości życia przerwał 17 września 1939 r. i 
podpis pięciu politycznych oprawców ze 
Stalinem na czele na dokumencie z 5 marca 
1940 r. Rozstrzelać! – słowo wyrok. I twarze 
przesuwające się na ekranie, zdjęcia jak reli-
kwie z archiwów rodzinnych.
Gdy orkiestra policyjna zagrała „Modlitwę 
obozową” z suplikacją: „O Boże, skrusz ten 
miecz, co siekł nasz kraj, do wolnej Polski 
nam powrócić daj”, wszyscy wstali i słuchali 
w skupieniu.
Słowa ostatnich listów wysyłanych z obozu 
w Ostaszkowie w wykonaniu młodych wy-
konawców – pogłębiły nastrój zadumy nad 
martyrologią Polaków w czasie ostatniej 

wojny i po niej. Martyrologią, której nie zna 
Europa, nawet my sami…
Czy dopiero amerykańscy historycy, odważ-
ni i uczciwi ludzie, muszą nam przypominać 
o „Drugim holocauście” (nieznanym światu 
męczeństwie narodu polskiego).
Przy wyjściu z Sali konferencyjnej policjanci 
przygotowali na pamiątkę archiwalne mate-
riały dotyczące etosu Policji Państwowej w 
granatowych mundurach.
Zabieram stronę tytułową tygodnika Policji 
Państwowej „ Na posterunku” z 30 stycznia 
1938 r.
Na odwrocie 14 „Przykazań Policjanta”:

1.  Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w 
życiu Twoim masz się kierować.

2.  Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, 
że będziesz Jej godny.

3.  Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. 
Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one 
przywilejem, lecz obowiązkiem, który su-
miennie wypełniasz w służbie Narodu.

4.  Przestępstwo jest nieszczęściem. Zacho-
waj się wobec niego z powagą i ludz-
kością.

5.  Pomóż temu, kto Twej pomocy potrze-
buje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak 
byś chciał, by się z Tobą obchodzono.

6.  Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie za-
wiedź nigdy zaufania przełożonego. Nad-
użycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, 
gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.

7.  Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię wi-
dzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze 
schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj 
wyglądu zewnętrznego.

8.  Żyj skromnie, zachowasz przez to nieza-
leżność. Nie przyjmuj żadnych podarun-
ków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant 
nie możesz mieć zobowiązań. Życie po-
nad stan jest hańbą i prowadzi do nie-
szczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką 
godność, staniesz się pośmiewiskiem ro-
daków i zasłużysz na pogardę dzieci.

9.  Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie 
mów publicznie o sprawach służbo-
wych. Zachowaj umiar w mowie.

10.  Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11.  W wystąpieniach przeciwko wrogom 

Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj 
jednak, że dobry żołnierz gardzi okru-
cieństwem.

12.  Rozkazów przełożonych słuchaj bez-
względnie, bądź wzorem dla podwład-
nych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli 
żądasz od innych, by byli dobrymi ko-
legami, pamiętaj sam o koleżeństwie.

13.  Miej pogardę dla pochlebców.
14.  Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie za-

niedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej spraw-
ności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, 
że obywatele widzą w Tobie człowieka, 
który musi wiedzieć wszystko.

Podpisał Komendant Główny Policji Pań-
stwowej Gen. bryg. nadinspektor Józef Kor-
dian – Zamorski.

Poprzeczka ustawiona wysoko. Bo tylko taka 
godna jest miana Policjanta, któremu zaufa 
obywatel i przy którym będzie się czuł bez-
piecznie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wieniec pamięci w Kaplicy Katyskiej Katedry Polowej
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REFORMA PROCESÓW MAŁŻEŃSKICH
PAPIEŻA FRANCISZKA

W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierp-
nia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek podpisał 
dwa akty prawne, poprzez które dokonuje 
się zasadnicza reforma kanonicznych pro-
cesów o stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa. Pierwszy dokument – motu proprio 
Mitis iudex Dominus Jesus (Pan Jezus, ła-
godny sędzia) – dotyczy zmian w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego obowiązującym w Ko-
ściele łacińskim, paralelny dokument wpro-
wadza zmiany w Kodeksie dla katolickich 
Kościołów Wschodnich. Do dokumentów 
papieskich dołączone są dodatkowe „Zasady 
postępowania w sprawach o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa”. Ogłoszeniu obu 
ustaw w dniu 8 września 2015 r. towarzy-
szyły liczne komentarze medialne, a niektóre 
z nich – jedne w entuzjastycznym, inne w 
katastroficznym tonie – oceniały wprowa-
dzone rozwiązania jako poważną zmianę 
dotychczasowej doktryny kościelnej oraz 
prawnych zasad kanonicznych stojących na 
straży nierozerwalności małżeństwa.
Przyznać należy, że zmiany wprowadzone 
przez papieża – zaczną one obowiązywać 
od 8 grudnia br. – są bardzo poważne. W 
zasadniczy sposób modyfikują one niektóre 
reguły procesu małżeńskiego ustalone jeszcze 
przez papieża Benedykta XIV (1740-1758). 
Wbrew opinii niektórych komentatorów, nie 
osłabiają jednak zasady nieważności małżeń-
stwa, ani nie czynią orzekania nieważności 
bardziej liberalnym. W nowym prawie nie 
pojawiają się żadne nowe przesłanki (tytu-
ły) nieważności małżeństwa. Nie zmienia się 
też interpretacja regulacji prawnej powodów 
nieważności. Przede wszystkim nie znika z 
prawa kanonicznego fundamentalna dyrek-
tywa stojąca na straży ważności małżeństwa: 
„Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, 
dlatego w wątpliwości należy uważać je za 
ważne, dopóki nie udowodni się czegoś prze-
ciwnego” (kan. 1078). Prawne domniemanie 
ważności małżeństwa oznacza, iż w proce-
sie kanonicznym małżeństwo stoi na pozycji 
uprzywilejowanej – nie trzeba udowadniać, 
że jest ono ważne, gdyż to przyjmuje się w 
oparciu o domniemanie, natomiast ten, kto 
twierdzi, że małżeństwo jest nieważne, wi-
nien swoją tezę udowodnić przed sądem. W 
procesie o stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa sędzia nie orzeka na korzyść tego, kto 
w sporze przedstawi lepsze argumenty, ale 
może orzec nieważność małżeństwa tylko 

Nowe rozwiązania mają szansę stać się wielką pomocą w rozwiązaniu powikła-
nych spraw wielu wiernych, którzy boleśnie przeżywają małżeńskie niepowodze-
nia – pisze dla KAI ks. dr hab. Piotr Majer z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zdaniem prawnika dokonana przez 
papieża reform procesów małżeńskich ma znaczenie także dlatego, że zwłaszcza 
po zawarciu nowych, cywilnych związków, wierni ryzykują zaniedbaniem życia re-
ligijnego. Publikujemy treść analizy ks. dr hab. Piotra Majera za Katolicką Agencją 
Informacyjną.

wówczas, gdy dzięki dostarczonym dowo-
dom nabierze pewności moralnej, że mał-
żeństwo zostało zawarte nieważnie i mimo 
zewnętrznych oznak nigdy nie zaistniało.
Z drugiej strony słusznie można jednak stwier-
dzić, że nowe prawo zmierza do ułatwienia 
orzekania nieważności małżeństwa. Ułatwie-
nia pojmowanego jednak nie jako liberali-
zacja kościelnej dyscypliny, ale jako uprosz-
czenie procesu kanonicznego dotyczącego 
orzekania nieważności małżeństwa.
Jak nowa regulacja procesów kanonicznych 
usprawni orzekanie nieważności małżeń-
stwa?

Kompetencja (właściwość) sądu
Dotychczas sprawy małżeńskie miały toczyć 
się w sądzie tej diecezji, w której małżeń-
stwo było zawarte lub w trybunale kościel-
nym miejsca zamieszkania strony pozwanej 
(czyli współmałżonka osoby, która wnosiła 
o twierdzenie nieważności). Możliwy był 
wprawdzie proces przed sądem właściwym 
ze względu na zamieszkanie strony powodo-
wej, ale w praktyce warunkiem była zgoda 
strony pozwanej, co nie zawsze było możliwe 
do osiągnięcia. Po wejściu w życie nowych 
przepisów będzie można wszcząć proces o 
stwierdzenie nieważności małżeństwa także 
w sądzie właściwym dla miejsca zamieszka-
nia strony powodowej bez potrzeby zgody 
drugiej strony. Można też – jak dotychczas, 
choć już bez potrzeby pytania strony pozwa-
nej o zgodę – prowadzić proces tam, gdzie 
trzeba będzie zbierać większość dowodów. 
Zasadą rządzącą wyborem sądu winna być 
bliskość trybunału dla stron i świadków, 
tak by nie musieli ponosić dużych kosztów 
uczestniczenia w procesie.

Odejście od obowiązkowej
dwuinstancyjności
Poważną zmianą jest rezygnacja z dotych-
czasowego wymogu, by orzeczenie nieważ-
ności małżeństwa wydane w sądzie kościel-
nym było potwierdzone decyzją trybunału 
apelacyjnego. Warto przypomnieć, że ta za-
sada została w 1741 r. wprowadzona przez 
Benedykta XIV wobec nadużyć w orzekaniu 
nieważności małżeństwa przez sądy kościel-
ne w Polsce. Wtedy także pojawił się urząd 
obrońcy węzła, którego zadaniem jest przed-
stawianie argumentów sprzeciwiających się 
orzekaniu nieważności. W myśl obowiązu-
jącego obecnie prawa, do prawomocności 
orzeczenia nieważności trzeba zgodnych 
decyzji dwóch różnych trybunałów kościel-

Szybciej nie znaczy pochopnie
nych. Apelacja następowała automatycznie 
po wyroku orzekającym, że małżeństwo jest 
nieważne. Od 8 grudnia dla stwierdzenia 
nieważności małżeństwa nie będzie już wy-
magane zgodne orzeczenie sądów kościel-
nych dwóch instancji, a sąd, który powziął 
taki wyrok, nie będzie już przesyłał akt do 
trybunału II instancji. Jeśli żadna ze stron w 
terminie 15 dni nie odwoła się od wyroku, 
ten stanie się prawomocny, a strony będą 
mogły zawrzeć nowe małżeństwa. Oczywi-
ście obrońca węzła, a także małżonek, który 
czuje się pokrzywdzony wyrokiem I instan-
cji, mogą wnieść apelację, jak dotychczas, a 
sprawa będzie rozpatrywana także w II in-
stancji. Nowe prawo nakazuje jednak sędzie-
mu, by ten odrzucił apelację, gdy okaże się 
oczywiste, iż jej celem ma być jedynie prze-
wlekanie postępowania.

Świeccy sędziowie
Sędziami w sądach kościelnych mogą być z 
zasady tylko duchowni. Kan. 1421 § 2 KPK 
pozwala jednak, by konferencja episkopa-
tu zgodziła się na to, by w trzyosobowym 
składzie orzekającym mogła zasiadać jedna 
osoba niemająca święceń. Konferencja Epi-
skopatu Polski jak dotychczas takiej zgody 
nie udzieliła. Jest to jedyny w ustawodaw-
stwie kanonicznym urząd, w którym świecki 
sprawuje w Kościele władzę rządzenia. Nowe 
prawo papieża Franciszka dopuszcza, by w 
skład trzyosobowego kolegium wchodziło 
dwóch sędziów świeckich (mężczyzn lub ko-
biet), mianowanych przez biskupa, mających 
odpowiednie wykształcenie i przymioty. Je-
dynie przewodniczący składu winien być 
duchownym. Takie rozwiązanie może być 
szczególną pomocą w krajach borykających 
się z niedostatkiem duchowieństwa.

Sędzia jednoosobowy
Innym znaczącym usprawnieniem jest moż-
liwość orzekania w sprawach małżeńskich 
przez jednego tylko sędziego zamiast trzy-
osobowego kolegium. Dotychczas jedynie 
konferencja episkopatu mogła zgodzić się na 
to, by – na czas trwania przeszkody – orzekał 
jednoosobowy sędzia (kan. 1425 § 4). Gdy 
wejdą w życie nowe przepisy, sam biskup 
będzie mógł powierzyć orzekanie w spra-
wach o nieważność małżeństwa jednemu 
sędziemu, którym jednak może być wyłącz-
nie duchowny. Apelacja od wydanego w tym 
trybie wyroku musi być jednak rozpatrywana 
w II instancji przez trybunał kolegialny, skła-
dający się z trzech członków.

Skrócony proces przeprowadzany
wobec biskupa
Wielką innowacją, jaką wnosi nowe prawo, 
jest ustanowienie tzw. procesu skróconego dla 
orzekania w sprawach, w których nieważność 
małżeństwa wydaje się oczywista. Zaskakują-
cą nowością jest, iż w tego rodzaju sprawach 
ma orzekać nie jak zwykle sąd, ale biskup die-

Papieska reforma procesów małżeńskich



7

cezji. Faktem jest, że biskup, jako pasterz i gło-
wa Kościoła partykularnego nie tylko posiada 
władzę sądowniczą, ale jest pierwszym sędzią 
w diecezji. Zazwyczaj jednak wykonuje on 
władzę sędziowską poprzez swojego wikariu-
sza sądowego (oficjała) i sędziów. Dotychcza-
sowe przepisy sugerowały wprost, by biskup 
osobiście nie angażował się w sprawowanie 
władzy sądowniczej. Tym razem ma być ina-
czej, a sam biskup, zamiast sądu, będzie mógł 
wydać orzeczenie o nieważności małżeństwa. 
Może to uczynić po przeprowadzeniu proce-
su skróconego, jeśli wikariusz sądowy uzna, 
że taki sposób procedowania będzie korzyst-
niejszy. Warunkiem wszczęcia procesu skróco-
nego ma być wniesienie skargi o nieważność 
przez obojga małżonków, albo przez jednego 
z nich, ale za zgodą drugiego. Drugim warun-
kiem jest istnienie tak oczywistych okoliczności 
faktycznych i osobowych, iż nieważność 
małżeństwa jawi się jako ewidentna, a 
przeprowadzanie drobiazgowego postę-
powania dowodowego nie wydaje się ko-
nieczne. W procesach skróconych formal-
ności procesowe mają być ograniczone 
do minimum, a dowody – jeśli to możliwe 
– będą zbierane w ramach jednego po-
siedzenia sądu. Nie będzie się tym zajmo-
wał osobiście biskup, ale w jego imieniu 
uczyni to instruktor sprawy. Po zebraniu 
dowodów i wypowiedzeniu się obrońcy 
węzła, biskup winien zapoznać się z ak-
tami sprawy i jeśli w oparciu o nie zyska 
moralną pewność co do nieważności mał-
żeństwa, po zasięgnięciu opinii instrukto-
ra oraz doradcy zwanego asesorem, może 
wydać wyrok stwierdzający nieważność. 
Od tego orzeczenia możliwa jest apelacja 
w normalnym trybie, a sam biskup może 
również zdecydować o przekazaniu spra-
wy do zwykłego procesu. Czas takiego 
procesu od chwili zwołania wszystkich 
uczestników do wydania wyroku ma wy-
nosić najwyżej 45 dni.
Pewne obawy mogą rodzić wymienione 
przykładowo, w załączonych do motu 
proprio „Zasadach”, symptomy „oczy-
wistej” nieważności małżeństwa: brak 
wiary mogący prowadzić do symulacji kon-
sensu lub błędu w odniesieniu do instytucji 
małżeństwa, bardzo krótki czas pożycia mał-
żeńskiego, aborcja dokonana dla uniknię-
cia zrodzenia potomstwa, pozostawanie w 
relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania 
małżeństwa lub wkrótce po ślubie, zatajenie 
poważnych okoliczności i faktów sprzed za-
warcia małżeństwa (bezpłodności, choroby 
zakaźnej, posiadania potomstwa, dopuszcze-
nia się przestępstwa), powód zawarcia mał-
żeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspól-
nocie, przemoc fizyczna w celu wymuszenia 
zgody na małżeństwo, nieoczekiwana ciąża 
kobiety, dysfunkcja psychiczna potwierdzona 
dokumentacją lekarską. Z praktyki sądowej 
wiadomo, że nie w każdym przypadku po-
wołanie się nawet na drastyczne okoliczno-
ści prowadzi w sposób oczywisty do wyroku 
stwierdzającego nieważność. Nie można np. 
z niedostatków wiary małżonka w prosty 
sposób wnioskować o nieważności zawarte-
go przezeń małżeństwa! To samo zastrzeże-
nie trzeba wysunąć w odniesieniu do ciąży, w 

którą kobieta zachodzi przed ślubem albo do 
krótkiego trwania pożycia małżeńskiego. Dla-
tego należy postępować z wielką rozwagą, 
aby zbyt pochopnie nie orzekać nieważności 
małżeństwa tylko ze względu na obecność 
przesłanek, które w zewnętrznym odbio-
rze kogoś, kto nie jest specjalistą w zakresie 
prawa kanonicznego, mogą wydawać się 
ewidentnym symptomem nieważności. Tym 
większa musi być czujność obrońcy węzła 
w tego rodzaju sprawach, bowiem pośpiesz-
ne orzekanie nieważności małżeństwa może 
w szerszej perspektywie przynieść skutki cał-
kowicie odmienne od tych, które były zamie-
rzone przy wprowadzaniu instytucji procesu 
skróconego. Pragnienie sprawności postę-
powania może bowiem niekorzystnie odbić 
się na jakości orzekania w sprawach małżeń-
skich, i zamiast być pomocą w rozwiązaniu 

trudnych spraw, może stać się powodem 
zgorszenia, a w rezultacie przyczynić się do 
pogłębienia kryzysu wartości małżeństwa.

Pomoc wiernym rozwiedzionym
„Zasady” załączone do papieskiego dokumen-
tu wskazują na konieczność podjęcia przez bi-
skupa starań, by otoczyć duszpasterską troską 
wiernych, którzy po rozwodach zawarli nowe 
związki. Takim osobom należy okazać troskę 
duszpasterską, a jeśli rodzi się wątpliwość co 
do ważności zawartego przez nie małżeństwa 
kanonicznego – konkretną pomoc w posta-
ci zachęty i porady prawnej zmierzającej do 
tego, by zwróciły się do właściwego sądu 
kościelnego w celu uregulowania spraw wła-
snego małżeństwa. Materiały z wstępnego ro-
zeznania sytuacji takich osób mogą być póź-
niej dołączone do dokumentacji procesowej. 
Taką pomocą winni służyć przede wszystkim 
proboszczowie, duszpasterze, którzy przygo-
towywali do zawarcia małżeństwa, a także 
inni duchowni, zakonnicy i odpowiednio przy-
gotowani wierni świeccy, nawet jeśli nie mają 

specjalistycznego wykształcenia kanonistycz-
nego. Diecezja winna zadbać (np. przez opra-
cowanie stosownych materiałów) o przygoto-
wanie takich osób do prowadzenia rozmów i 
przeprowadzania wstępnego dochodzenia.

"Dobro dusz najwyższym prawem"
Zasadniczym celem reformy kanonicznego 
prawa procesowego podjętej przez papie-
ża Franciszka jest usprawnienie procedury, 
tak by sprawy małżeńskie w trybunałach 
kościelnych toczyły się szybciej, a sądy nie 
były paraliżowane wielką ilością spraw, 
których rozpatrywanie przeciąga się znacz-
nie ponad wskazane przepisami terminy 
(kan. 1453 poleca, by sąd pierwszej instancji 
zakończył proces w ciągu roku, sąd apelacyjny 
w ciągu sześciu miesięcy). W tym celu motu 
proprio ogłoszone przez Franciszka zawie-

ra szereg instrumentów procesowych, 
dzięki którym sprawy sądowe mają to-
czyć się sprawniej niż dotąd, co przede 
wszystkim jest korzystne dla tych, którzy 
w sądach kościelnych szukają pomocy 
w rozwiązaniu bolesnych spraw życio-
wych. Pojawiają się jednak obawy, czy 
przyspieszenie procesu nie odbije się 
negatywnie na sprawiedliwym orzeka-
niu. Błędem byłoby bowiem kierowanie 
się przez sędziów kościelnych przede 
wszystkim współczuciem czy też nasta-
wienie kościelnego wymiaru sprawiedli-
wości wyłącznie na pomoc tym, którzy 
znaleźli się w powikłanych sytuacjach 
małżeńskich, gdyby tego rodzaju „po-
moc” oznaczała w rezultacie podważe-
nie nauki Chrystusa o nierozerwalności 
małżeństwa i o zdolności człowieka do 
pięknego, uszczęśliwiającego, bezwa-
runkowego oddania się umiłowanej 
osobie i przyjęcia daru, jaki czyni ona z 
siebie samej. Kładli na to nacisk w swym 
nauczaniu ostatni papieże – św. Jan Pa-
weł II i Benedykt XVI.
Przy zgodnym z przepisami prawa sto-
sowaniu wskazanych narzędzi proceso-
wych, rzetelności pracowników trybu-
nałów kościelnych, a przede wszystkim 

odpowiedzialnej trosce biskupów, podane 
przez papieża Franciszka nowe rozwiązania 
proceduralne mają szansę stać się wielką po-
mocą w rozwiązaniu powikłanych spraw wielu 
wiernych, którzy boleśnie przeżywają małżeń-
skie niepowodzenia, a nierzadko, zwłaszcza 
po zawarciu nowych, cywilnych związków, 
ryzykują zaniedbaniem życia religijnego. W 
ten sposób Kościół realizuje swoją zbawczą 
misję także poprzez instrumenty prawne, w 
czym uwidacznia się ostateczny cel i uzasad-
nienie prawa kanonicznego, tak celnie wyra-
żone przez ustawodawcę w ostatnim kanonie 
Kodeksu Prawa Kanonicznego: „dobro dusz 
zawsze winno być w Kościele najwyższym 
prawem” (kan. 1752).

ks. dr hab. Piotr Majer 
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 

Papieskiego Jana PawłaII w Krakowie

W kolejnym numerze naszego dwutygodni-
ka ukaże się komentarz ks. Jana Dohnalika, 
kanclerza Kurii Polowej, którym będziemy 
kontynuować ten temat 
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Dlaczego jakieś miejsce uważane jest za świę-
te? Dla katolików miejscami świętymi są np. 
Rzym, Lourdes czy Santiago de Compostela, 
ale przecież „świętymi” inaczej niż Betlejem, 
Nazaret czy Jerozolima. Rzym jest miastem 
świętym, bo przysługuje mu status światowe-
go centrum Kościoła katolickiego. Do Lourdes 
pielgrzymujemy jako do miejsca objawień 
maryjnych, słynącego łaskami. Santiago de 
Compostela chlubi się posiadaniem relikwii 
św. Jakuba Starszego i co roku tysiące ludzi 
wybierają się w drogę, by te relikwie nawie-
dzić, a przy okazji uporządkować sprawy wła-
snego życia. 
Tymczasem Betlejem, Nazaret czy Jerozolima 
są traktowane jako święte z innego powodu: 
ze względu na osobę Jezusa, który tam żył, na-
uczał, umarł i zmartwychwstał. To On uświęcił 
je swoją obecnością. Mało tego, wiele osób 
pielgrzymujących do Ziemi Świętej ma poczu-

cie, że choć od czasów Jezusa historycznego 
minęło 2 tys. lat, Jego duchowa obecność w 
tych miejscach nigdy się nie skończyła i trwa 
nadal: z Groty Narodzenia Święta Rodzina 
dopiero co uciekła przed wysłannikami Hero-
da Wielkiego; średniowieczne mury Bazyliki 
Grobu i Zmartwychwstania do dziś odbijają 
echem okrzyk zwycięstwa, który wyszedł z 
ust Jezusa konającego na krzyżu: „Wykonało 
się!” (J 19,30). To nieustanne „przemawianie” 
miejsc świętych Jezus sam przewidział, gdy w 
Niedzielę Palmową tak odpowiedział faryze-
uszom, którzy nalegali, by uciszył tłum wiwa-

tujący na Jego cześć: „Jeżeli 
ci umilkną, kamienie wołać 
będą” (Łk 19,40). Rzeczy-
wiście, jeśli tylko ktoś chce 
i potrafi słuchać kamieni 
Ziemi Świętej, usłyszy ich 
nieme opowiadanie o głównym Bohaterze 
tych miejsc.
W rozumieniu potocznym termin „Ziemia 
Święta” obejmuje tereny będące świadka-
mi życia i działalności Jezusa, czyli te, które 
pokrywają się ze współczesnym państwem 
Izrael. Takie utożsamienie niewątpliwie jest 
słuszne, nie wyczerpuje jednak całości za-
gadnienia, bo nawet gdyby trzymać się tej 
wąskiej definicji, i tak mielibyśmy podstawy 
rozszerzyć to pojęcie na co najmniej trzy inne 
kraje: Egipt w związku z ucieczką św. Rodzi-
ny, Jordanię w związku z chrztem Jezusa w 
Jordanie i być może Jego krótkim pobytem 
w czasie publicznej działalności w Andżara 
(dzisiaj znajduje się tam sanktuarium Mat-
ki Boskiej Górskiej) oraz Liban, skoro Marek 
Ewangelista pisze o obecności Jezusa na po-
łudniu tego kraju („Jezus opuścił okolice Tyru i 
Sydonu i przemierzając posiadłości Dekapolu, 
przyszedł nad Jezioro Galilejskie” – Mk 7,31). 
Tymczasem nieco inną definicję Ziemi Świętej 
podaje sama Biblia, która nazywa w ten spo-
sób wszystkie miejsca, na których rozegrały 
się wydarzenia przedstawione na kartach Pi-
sma św.
W historii biblijnej termin ten po raz pierwszy 
pojawia się w księdze Wyjścia w rozdziale 3. 
Rzecz się dzieje w czasach Mojżesza (XIII w. 
przed Chr.), gdy po zabójstwie Egipcjanina 
ucieka on przed sprawiedliwością faraona 
na półwysep Synajski. Zakłada tam rodzinę i 
wiedzie życie pasterskie. Gdy pewnego dnia 
jak zwykle wyprowadza stado na pastwisko, 
staje się świadkiem zdarzenia, które rady-
kalnie zmieni jego życie: widzi krzew, który 
płonie, lecz się nie spala. Temu niezwykłemu 
zjawisku postanawia przyjrzeć się z bliska i 
wtedy słyszy głos Boga: „Mojżeszu, zdejmij 
sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą” (Wj 3,5). Oto w opisach 
biblijnych po raz pierwszy pojawia się termin, 
który na trwałe wpisze się w historię Bliskiego 
Wschodu i będzie rozpoznawalny przez ludzi 
na całym świecie. 
W przedstawionym wydarzeniu Bóg używa 
wyrażenia „ziemia święta”, mając na myśli 
miejsce, na którym sam się objawia. Bardzo 
podobne określenie występuje w księdze 
Jozuego w sytuacji, gdy Izraelici pod wodzą 

owego następcy Mojżesza przymierzają się 
do przekroczenia Jordanu i wejścia do Ziemi 
Obiecanej: „Zdejmij obuwie z nóg twoich, bo 
miejsce, na którym stoisz, jest święte” (Joz 
5,15). Oto wkrótce staną się świadkami po-
tęgi Boga, gdy dzięki Jego bezpośredniej in-
terwencji suchą nogą przeprawią się na dru-
gą stronę rzeki, wypędzą dotychczasowych 
mieszkańców Kanaanu, a ich ziemie wezmą 
w posiadanie.
Płynie stąd wniosek, że w ujęciu biblijnym 
„ziemia święta” jest wszędzie tam, gdzie roz-
grywała się historia zbawienia utrwalona na 
kartach Pisma św., czyli od dzisiejszego Iraku 
(gdzie kiedyś mieszkał Abraham i z którego 
wywędrował ze swą rodziną w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia) po Turcję (w któ-
rej Paweł Apostoł głosił Ewangelię i zakła-
dał pierwsze wspólnoty wierzących) i Rzym 
(gdzie Apostoł poniósł męczeńską śmierć). 
Tylko że wśród tych miejsc niewątpliwie ist-
nieje hierarchia ważności. Dlaczego? Bo ta 
dawna historia komunikowania się Boga z 
człowiekiem, wydarzenia i postaci opisane w 
Starym Testamencie, stanowiły jedno wielkie 
przygotowanie na przyjście Tego, który przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie odmienił 
losy świata, „a na życie i nieśmiertelność rzu-
cił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10). Gdy-
by Jezus był jedynie kolejnym przekazicielem 
woli Bożej i prorokiem (jak uważają muzuł-
manie) albo rewolucyjnym interpretatorem 
Prawa Mojżeszowego (jak twierdzą Żydzi), 
nie byłoby podstaw, by twierdzić, że Betlejem, 
Nazaret czy Jerozolima w jakikolwiek sposób 
górują nad setkami innych miejsc wspomina-
nych na kartach Pisma św. Jeśli jednak w oso-
bie Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela cała 
historia zbawienia zyskała sens i wypełnienie, 
to wśród wielu miejsc szeroko pojętej Ziemi 
Świętej bezdyskusyjnie najważniejsze są te, 
które pamiętają Jego życie i działalność. 
Tak samo uważali chrześcijanie minionych 
wieków, którzy miejsca te uświetnili kaplica-
mi i kościołami. Pozostałości z czasów bizan-
tyjskich zachowało się niewiele. Zazwyczaj są 
to skromne fragmenty mozaik podłogowych, 
umiejętnie wkomponowane w budowle 
współczesne. Wyjątek stanowi Bazylika Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem z VI w., jedyny 

Skąd się wzięły i co oznaczają takie nazwy jak: Izrael, Kanaan, 
„kraina od Dan do Beer-Szeby” oraz Palestyna? Kim są współcze-
śni mieszkańcy tej krainy: Żydzi i Arabowie, stanowiący odrębne 
grupy etniczne (choć mający wspólnego przodka w osobie Abra-
hama) i wyznaniowe (choć przecież wierzący w jednego Boga)? 
Takie tematy zostały m.in. omówione w pierwszym artykule z 
cyklu „Poznajmy Ojczyznę Chrystusa” (NS, nr 15 z 1-15 września 
b.r.). W niniejszym tekście pragnę bliżej przypatrzeć się termino-
wi: „Ziemia Święta”.

Czym jest ziemia Święta  dla chrześcijan?
Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (2)
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Kościół pw. Przemienienia Pańskiego na górze Tabor

Bazylika Grobu i Zmartwychwstania 
w Jerozolimie
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kościół z tamtego okresu, który do naszych 
czasów przetrwał w stanie nienaruszonym. 
Ciekawa jest historia jego ocalenia przez Per-
sów, którzy w 614 r. najechali Bliski Wschód i 
wszystkie istniejące wówczas kościoły i klasz-
tory obrócili w ruinę. Taki los spotkał również 
Bazylikę Grobu i Zmartwychwstania. A jednak 
Bazylikę Narodzenia Pańskiego najeźdźcy po-
zostawili nietkniętą. Na ścianie frontowej Ba-
zyliki zobaczyli podobno fresk przedstawiają-
cy Mędrców ze Wschodu, którzy składali hołd 
Dziecięciu i ubrani byli w perskie szaty. Dzisiaj 
po tym malowidle nie ma ani śladu, ale w VII 
w. takie świadectwo wystarczyło Persom, by 
zaniechali oblężenia i porzucili zamiar zburze-
nia Bazyliki.
Sporo obiektów sakralnych w Ziemi Świętej 
zachowało się z epoki krzyżowców. Do dziś 
budzą podziw solidnością wykonania. Nie 
zaszkodziły im nawet trzęsienia ziemi, jakie 
wielokrotnie nawiedzały ten rejon świata. Bu-
dowle te imponują też świetną akustyką. Nie 
trzeba dużej wyobraźni, by uświadomić sobie, 
jak musiały brzmieć śpiewy gregoriańskie za-
noszone ad maiorem Dei gloriam („na więk-
szą chwałę Boga”) np. w kościele św. Anny, 
gdzie głos roznosi się z siedmiosekundowym 
odbiciem. W uczestnikach nabożeństwa na 
pewno wywoływały poczucie misterium, da-
wały przedsmak liturgii niebiańskiej. 
Najwięcej kościołów, jakie obecnie spotyka 
się w Ziemi Świętej, pochodzi z XIX i XX w. 
W tych, które należą do Kościoła rzymsko-ka-
tolickiego, duszpasterstwo sprawują głównie 
franciszkanie, którzy w Ojczyźnie Chrystu-
sa są obecni już ponad 700 lat (od 1309 r.). 
Zdarzają się nieliczne wyjątki, jak np. kościół 
Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Bazylika Za-
śnięcia Matki Bożej, których właścicielami są 
benedyktyni, czy kościół św. Piotra In gallican-
tu („Przy pianiu koguta”) należący do zgro-
madzenia assumpcjonistów. Niektóre z tych 
budowli mają swym kształtem nawiązywać 
do wydarzenia, jakie upamiętniają. Tak jest 
w przypadku Bazyliki Przemienienia Pańskie-
go na górze Tabor, która posiada trzy nawy 
odpowiadające trzem namiotom, jakie Piotr 
Apostoł chciał rozbić dla Jezusa, Mojżesza i 
Eliasza. To samo dotyczy kościoła Dominus 
flevit („Pan zapłakał”), który na zewnątrz 
przypomina kroplę (łzę). Z kolei układ archi-
tektoniczny górnej części Bazyliki Zwiastowa-
nia w Nazarecie ma symbolizować namiot, 
bo tutaj „Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
między nami” (J 1,14), co w oryginalnym języ-
ku greckim brzmi dosłownie: „Słowo rozbiło 
namiot pośród nas”.
W najważniejszych miejscach chrześcijańskich 
Ziemi Świętej gospodarzami są mnisi greko-
prawosławni. To oni sprawują opiekę nad 
Grotą Narodzenia w Betlejem, a także nad 
Kalwarią oraz Grotą Grobu i Zmartwychwsta-
nia w Jerozolimie. Dlaczego tak jest i jak do 
tego doszło. Zaczęło się od postanowienia 
sułtana Mehmeda II, który po zdobyciu Kon-
stantynopola przez Turków Osmańskich (1453 
r.) uznał Kościół prawosławny za zwierzchnika 
religijnego i politycznego wszystkich wyznań 
chrześcijańskich na terenie jego imperium. 
Ta decyzja znacznie ułatwiła braciom prawo-
sławnym przejmowanie obiektów sakralnych 
na własność. W XV-XVII w. w Bazylice Grobu i 

Zmartwychwstania często liczyły się znajomo-
ści i pieniądze: poszczególne kaplice i ołtarze 
kilkadziesiąt razy przechodziły z rąk do rąk na 
zasadzie: „kto zapłaci więcej”.
Dzisiaj te sprawy określa tzw. status quo, 
który w Jerozolimie obowiązuje od 1757 r., a 
w Betlejem od 1853 r. Ustalenia te regulują, 
które fragmenty Bazyliki Narodzenia należą 
do greko-prawosławnych, rzymsko-katolików 
i Kościoła ormiańskiego oraz w jakich godzi-

nach wyznania te mogą odprawiać oficjalne 
nabożeństwa. W Bazylice Grobu i Zmartwych-
wstania do trzech wymienionych dochodzą 
jeszcze Syryjczycy, Koptowie i Etiopczycy, ale 
oni prawo do oficjalnej liturgii mają tylko kil-
ka razy w roku.
Na świecie istnieje wiele okazalszych świątyń 
niż te w Izraelu, a ich freski, rzeźby i mozai-
ki zapierają dech w piersiach zwiedzających, 
czego nie można powiedzieć o zdecydowanej 
większości kościołów Ziemi Świętej. A jednak 
Sagrada Familia w Barcelonie czy Notre Dame 
w Paryżu moim zdaniem nie mogą się równać 
ze stosunkowo skromnymi kościołami Ziemi 
Świętej. Uzasadnienie jest jedno: Betlejem 
uchodzi za miejsce święte nie dlatego, że Ba-
zylika Narodzenia Pańskiego jest najstarszym 
kościołem w Izraelu (pochodzi z VI w.), ani 
dlatego, że została wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO (w 2012 
r.), lecz dlatego, że w jej podziemiach znajdu-
je się grota, w której przyszedł na świat Zba-
wiciel. Podobnie o świętości Bazyliki Grobu i 
Zmartwychwstania w Jerozolimie nie decydu-
je ogrom tej XII-wiecznej budowli ani piękne 
marmury, ikony i lampy oliwne, lecz fakt, że 
stoi w miejscu, gdzie Jezus wisiał na krzyżu, 
został złożony do grobu i zmartwychwstał.
Dobrze by było, aby pielgrzym do Ziemi Świę-
tej nie tracił sprzed oczu Tego, z myślą o Kim 
te wszystkie świątynie wzniesiono. Niewiele 
trzeba, by człowiek wpadł w pułapkę „tury-
styki religijnej” i tak bardzo skupił się na tym, 
kto i kiedy zbudował dany kościół czy kapli-
cę, co wyraża ich wystrój itd., że w myślach 
zabraknie mu już miejsca na ich głównego 
Bohatera. 
Właśnie inny, lepszy odbiór tekstów biblijnych 
to jedna z największych korzyści pielgrzymo-
wania do Ziemi Świętej. Historie, o których 
wielokrotnie już słyszeliśmy, brzmią tu jakoś 
inaczej i nabierają nowego znaczenia. Pismo 

św. przestaje być literaturą, która powstała 
nie wiadomo gdzie i kiedy, a staje się opo-
wiadaniem zanurzonym w realiach Bliskiego 
Wschodu. Ziarno z Jezusowej przypowieść o 
siewcy (Mt 13,1-8 par.) nie mogło przynieść 
plonu, jeśli spadło na takie chwasty czy skały, 
jakie widać przy drogach, którymi podróżuje 
się po Izraelu. Kobieta, która zgubiła drachmę 
(Łk 15,8-10), faktycznie musiała się natrudzić, 
by znaleźć monetę, która spadła jej na podło-

gę i utknęła w szczelinie między kamieniami, 
bo w czasach starożytnych posadzki domów 
wyłożone były takimi nieciosanymi kamienia-
mi, jakie dzięki pracom archeologów można 
dziś oglądać choćby w Kafarnaum. Pocałunek 
Judasza (Mt 26,49 par.) człowiek odbiera jako 
gest szczególnie odrażający, gdy uświadomi 
sobie, że zarówno w czasach starożytnych, jak 
i dziś wyraża zdrowo pojętą męską przyjaźń, 
wręcz daleko posuniętą zażyłość, i widzi, jak 
jeszcze dzisiaj przekazują go sobie mężczyźni 
na Bliskim Wschodzie (zwłaszcza Arabowie). 
Możliwość odczytywania Pisma św. z per-
spektywy realiów geograficznych, przyrodni-
czych i kulturowych Ziemi Świętej sprawiło, 
że nazwana ona została „Piątą Ewangelią”. 
Choć wspominał już o tym św. Hieronim (IV-V 
w.), pojęcie jako takie przypisuje się dopiero 
francuskiemu uczonemu Ernestowi Renano-
wi (XIX w.). Warto wiedzieć, że aby poznać 
botaniczne tło opisów biblijnych, nie trzeba 
wybrać się do Izraela. W Myczkowcach k. Za-
lewu Solińskiego, Proszowicach k. Krakowa 
i Puławach znajdują się bowiem ogrody, w 
których uprawiane są rośliny wymienione na 
kartach Pisma św. Można tam zobaczyć np. 
lilie polne, o których Jezus mówił w Kazaniu 
na górze w kontekście nadmiernej troski czło-
wieka o sprawy doczesne (Mt 6,28). Można 
też dowiedzieć się, jak wygląda krzew gor-
czycy i jego ziarna wielkości pyłu cynamono-
wego, którym to obrazem Jezus posłużył się, 
gdy swoim słuchaczom wyrzucał brak wiary 
(Łk 17,6) oraz gdy mówił o dynamice wzrostu 
Królestwa Bożego (Mt 13,31-32).
Tereny współczesnego państwa Izrael, zwłasz-
cza Jerozolima, uważane są za święte nie tyl-
ko przez chrześcijan, ale także przez żydów i 
muzułmanów. W następnym artykule odpo-
wiemy na pytanie, dlaczego tak jest.

Sławomir Rajzer 
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Mało kto wie, że Bory Tucholskie to także 
miejsce bliskie tym, którzy interesują się histo-
rią. Od pięciu lat w miejscowości Wierzchucin 
położonej 70 km na północ od Bydgoszczy 
w drugiej połowie sierpnia odbywa się re-
konstrukcja historyczna, która nawiązuje do 
okresu II wojny światowej. W czasach okupa-
cji funkcjonował na tym terenie tajny obiekt 
militarny o nazwie Heidekraut („Wrzos”). Był 
to jeden z największych i najważniejszych po-
ligonów Trzeciej Rzeszy. Niemcy testowali na 
nim działanie rakiet V-2 i szkolili oddziały, któ-
re obsługiwały tę śmiercionośną Vergeltung-
swaffe („broń odwetową”).
Projekt Aggregat 4 (V-2) był prawdziwym 
przełomem w pracach nad pociskami pio-
nowego startu, które Niemcy prowadzili od 
lat 30. XX w. Ta pierwsza w historii ludzkości 
rakieta balistyczna, która mogła wznieść się 
na wysokość powyżej 80 km i przekroczyć 
atmosferę ziemską, ważyła 13 ton i była zdol-
na przenieść jednotonową głowicę bojową 
na odległość 380 km. Do prędkości ponad-
dźwiękowej rozpędzała się w 80 sekund, 
a jej prędkość maksymalna wynosiła 5,5 tys. 
km/h. Dla porównania: najszybszy wówczas 
myśliwiec niemiecki Messerschmitt Me-262 
osiągał prędkość 870 km/h, a samolot sił 
alianckich P-51 Mustang – 700 km/h. W po-
wietrzu pocisk A4 był nie do przechwycenia, 
prawie niemożliwe było też zestrzelenie go 
ze stanowisk lądowych. Na niewiele zdawa-
ło się wysadzanie wyrzutni, ponieważ mogły 
być przewożone na platformach w dowolnie 
wybrane miejsce. 
Badania nad bronią rakietową Niemcy pro-
wadzili początkowo w Kummersdorf, potem 
na wyspie Uznam, w miejscowości Peene-
münde. Ten wykryty przez wywiad AK ośro-
dek doświadczalno-produkcyjny był kilka-
krotnie zbombardowany przez siły alianckie. 
Linię montażową przeniesiono do podziem-
nej fabryki Nordhausen w górach Harzu, 
prawdopodobnie także do sztolni Gór So-
wich (rejon Walimia i Głuszycy). Dalsze bada-
nia nad bronią rakietową Niemcy prowadzili 
w miejscowości Pustków-Blizna koło Dębicy 
na poligonie Heidelager. W obawie przed 
nadchodzącym frontem zadecydowali o za-
kończeniu działalności na tamtym terenie 
i przeprowadzili się w Bory Tucholskie, w 
okolice Wierzchucina. 
Dlaczego akurat w to miejsce? Na pewno 
istotne znaczenie miała topografia, łatwość 
kamuflażu w ostępach leśnych, małe zalud-

rekonstruktorzy historyczni na 
tajnym niemieckim poligonie
Skończyły się wakacje. Wielu naszych rodaków i turystów z zagranicy spędziło 
ten czas w Borach Tucholskich. Nie ma się czemu dziwić: to największy w Polsce 
kompleks leśny i jednocześnie największy krajowy rezerwat biosfery. Na jego 
terenie znajduje się park narodowy, 25 rezerwatów przyrody, 4 parki krajobra-
zowe, 50 jezior i rzeki zachęcające do spływów kajakowych i wędkowania. Czy-
ste powietrze, ogromne połacie zieleni, oddalenie od miejskiego zgiełku – to 
wszystko tworzy idealne warunki do odpoczynku na łonie natury.

Tu testowano działanie rakiet V-2
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ianienie terenu i dobrze rozwinięta sieć po-
łączeń kolejowych, bez których transport 
A4 z zakładów Mittelwerk w górach Harzu 
i kompleksu Riese w Górach Sowich byłby nie-
możliwy. Dużą rolę musiał odegrać też fakt, 
iż Wierzchucin znajdował się w stosunkowo 
niewielkiej odległości od Koszalina, Bornego- 
Sulinowa i Piły, gdzie stacjonowali żołnierze 
obsługujący stanowiska V-2. Być może miej-
sce to zaproponował sam Gruppenführer 
Hans Kammler, który od 1943 r. był odpowie-
dzialny za program V-2 z ramienia SS: przed 
wojną mieszkał w Bydgoszczy, studiował na 
politechnikach w Gdańsku i Szczecinie, więc 
tereny obecnego polskiego Pomorza mógł 
znać bardzo dobrze.
Oprócz funkcji testowej (badanie działa-
nia rakiet pod kątem technicznym) poligon 
Heidekraut w Wierzchucinie pełnił też rolę 
szkoleniową. Tutaj zdobywały doświadcze-
nie oddziały armii niemieckiej, które później 
za pomocą V-2 ostrzeliwały Londyn, Paryż, 
Antwerpię, Brukselę, Maastricht i inne miasta 
Europy zachodniej. O ile pierwszą udaną pró-
bę z tą bronią przeprowadzono 03.10.1942 r. 
jeszcze w ośrodku w Peenemünde, o tyle 
najwcześniej zanotowane odpalenie rakiety 
z poligonu w Borach Tucholskich miało miej-
sce 31.07.1944 r. Ostatnia V-2 została z He-
idekraut wystrzelona 11.01.1945 r. 
Szacuje się, że ogółem wyprodukowanych 
zostało 6 tys. pocisków A4, z czego w warun-
kach bojowych użytych zostało 5,5 tys. 160 
rakiet wystrzelonych zostało doświadczalnie 
z poligonu w Bliźnie, a ok. 300 z Wierzchu-
cina (głównie w stronę Kalisza i Sieradza). 
Odpalane z terenu Holandii, z okolic Hagi, w 
okresie od września 1944 r. do marca 1945 r. 
spowodowały śmierć co najmniej 7 tys. osób 
(niektórzy przypuszczają, że 10 tys.). Ofiar by-
łoby znacznie więcej, ale 40% wystrzelonych 
V-2 uległo awarii w czasie startu lub lotu, 
a spośród tych, które dotarły do celu, więk-
szość miała rozrzut od kilku do kilkunastu km 
od planowego miejsca ataku.
Obecnie dawny poligon Heidekraut w Borach 
Tucholskich jest miejscem pracy archeologów. 
Jak dotąd udało im się zidentyfikować prawie 
250 obiektów różnego rodzaju. Natrafiono na 
pozostałości 62 ziemianek mieszkalnych dla 
szeregowców i niższej kadry (oficerowie byli 
zakwaterowani w murowanych budynkach 
w pobliskich miejscowościach) i 9 okrągłych 
półziemianek o średnicy 7-9 m, tzw. „celt 
fińskich”, wzmocnionych belkami i dyktą 

obsypaną ziemią. Odnaleziono także 69 pro-
stokątnych ukryć dla pojazdów, które miały 
zabezpieczać samochody przed odłamkami, 
lekkie wiaty dla motocykli, szczeliny przeciw-
lotnicze, okopy i stanowiska strzeleckie, pola 
startowe i rowy przeciwpożarowe. Odrębne 
miejsca przeznaczone były prawdopodobnie 
dla potężnych lawet z rakietami. 9 kraterów 
uderzeniowych o średnicy 18 m i głębokości 
5 m potwierdza prowadzenie na tym miejscu 
prób z rakietami i świadczy o tym, że wiele 
startów kończyło się niepowodzeniem.
Coroczną inscenizację historyczną w Wierz-
chucinie organizują miejscowi aktywiści i mi- 
łośnicy swojej „małej ojczyzny” (na czele 
z Bartoszem Puchowskim, prezesem funda-
cji „Cisowy Fyrtel” i wiceprezesem fundacji 
„Światło”) we współpracy z archeologami 
i innymi pasjonatami historii (m.in. Wojcie-
chem Mąką, dziennikarzem „Expressu Byd-
goskiego”). Imprezie patronuje Ministerstwo 
Obrony Narodowej i Muzeum Wojsk Lądo-
wych w Bydgoszczy. W 2013 r. wydarzenie to  
uatrakcyjnił swą obecnością Mirosław Herma-
szewski, który opowiedział o swojej przygo-
dzie z podbojem kosmosu. W 2014 r. podczas 
rekonstrukcji wykorzystano model rakiety 
V-2 w skali 1:1 (14 m wysokości), a cała impre-
za została sfilmowana dronem z powietrza. 
Film ten został wyemitowany 13.10.2014 r. 
w TVP Historia w programie „Było… nie mi-
nęło” pod red. Adama Sikorskiego. Do 2020 r. 
na dawnym poligonie Heidekraut ma powstać 
park historyczny i ścieżka dydaktyczna. Na 
12 km trasie znajdą się m.in. leje po wybu-
chach rakiet V-2, ziemianki, stara bocznica ko-
lejowa, miejsca ukrycia pojazdów i podobne 
obiekty z okresu, gdy funkcjonował tu ośro-
dek szkolno-doświadczalny. 
Dzisiaj przy leju po V-2 w wiosce Lisiny stoi 
tzw. „mówiący kamień”, na którym umiesz-
czony jest kod QR. Za pomocą smartfonu, 
notebooka czy tabletu można ten kod zeska-
nować i przeczytać podstawowe informacje 
o poligonie. To jeden ze 150 kamieni, które są 
częścią projektu powiatu tucholskiego „Boro-
wiackie Szlaki”.

 Sławomir Rajzer

Odpalenie rakiety V2 w ośrodku 
badawczym w Peenemünde. Zdjęcie 
wykonano 4 sekundy po starcie rakiety, 
w dniu 21 czerwca 1943 r.
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Warto pomyœleæ
niebanalne
życiorysy

Urodził się 2 stycznia 1904 
r. w Świerzowej Polsce koło 
Krosna, jako syn Tomasza i 
Pauliny z d. Pudło. W 1917 

r. podjął naukę w Szkole Realnej w Krośnie. 
W 1924 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w 
gimnazjum w Krośnie i podjął studia w Semi-
narium Duchownym w Przemyślu. 29 czerwca 
1928 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa przemyskiego Anatola Nowaka. Pra-
cę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w 
parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela 
w Samborze. 1 sierpnia 1932 r. został wikariu-
szem w parafii farnej pw. Świętych Wojciecha 
i Stanisława w Rzeszowie. 15 marca 1933 r. 
mianowano go administratorem parafii pw. 
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej 
w dekanacie dynowskim. Od 4 sierpnia 1933 
r. był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. 18 paź-
dziernika 1933 r. zdał egzamin konkursowy 
na proboszcza. W 1934 r. został notariuszem 
w Kurii Diecezjalnej w Przemyślu, był również 
sekretarzem biskupa przemyskiego Franciszka 
Bardy i redaktorem diecezjalnego tygodnika 
„Rola Katolicka”. 19 czerwca 1935 r. został 
sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Ka-
tolickiej w Przemyślu.

1 lutego 1938 r. otrzymał awans na stopień 
kapelana rezerwy. 26 marca 1938 r. został po-
wołany do czynnej służby wojskowej. Założył 
stalowy mundur lotnika, ponieważ mianowa-
no go kapelanem Centrum Wyszkolenia Lot-
nictwa nr 1 w Dęblinie. Był również kapelanem 
Garnizonu Dęblin. We wrześniu 1939 r. wraz 
z personelem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa 
wycofał się na wschodnie tereny Polski. Po 17 
września 1939 r. w nieznanych okolicznościach 
dostał sie do niewoli sowieckiej. Osadzono go 
w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku. 23 
grudnia 1939 r. wraz innymi kapelanami został 
wywieziony z obozu. Było to celowe działanie 
oprawców. Pozbawiono polskich jeńców opie-
ki duszpasterskiej w czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia. 29 grudnia 1939 r. przywieziono ks. 
Janasa do obozu NKWD w Ostaszkowie.
W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez 
funkcjonariuszy NKWD w budynku więzienia 
w Kalininie (Twerze). Jego nazwisko znajduje 
się na Liście Wywozowej NKWD nr 44/3 z 22 
kwietnia 1940 r., pozycja 47. W chwili śmierci 
miał zaledwie 36 lat i 12 lat kapłaństwa. Spo-
czywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Miednoje.
Decyzją numer 439/MON z dnia 5 października 
2007 r. Minister Obrony Narodowej awanso-

Ks. major Mieczysław Janas (1904–1940) – kapłan diecezji przemyskiej, 
kapelan Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie

wał go pośmiertnie na stopień majora. Awans 
ogłoszono 9 listopada 2007 r. w trakcie uro-
czystości „Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć 
Bohaterów”.
Tabliczka pamiątkowa z jego nazwiskiem znaj-
duje się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie. Jego nazwisko umieszczono 
też na tablicy poświęconej kapłanom diecezji 
przemyskiej, którzy podczas II wojny świato-
wej oddali życie za wiarę i Ojczyznę, na tablicy 
pamiątkowej, poświęconej uczniom i profe-
sorom Szkoły Realnej i Gimnazjum w Krośnie 
oraz na tablicy w kościele farnym pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Krośnie, poświęconej ofi-
cerom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom 
Policji Państwowej związanych z Krosnem za-
mordowanych przez Sowietów w 1940 r.
W październiku 2010 r. w ramach programu 
edukacyjnego „Katyń - ocalić od zapomnie-
nia” uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Zręcinie posadzili przy kaplicy cmentarnej Dąb 
Pamięci upamiętniający Jego postać.
W grudniu 2009 r. ksiądz Janas został zgłoszo-
ny przez Rodzinę Katyńską w Warszawie razem 
z 23 kapelanami Wojska Polskiego, jako kan-
dydat do procesu beatyfikacyjnego Męczenni-
ków Wschodu (1917–1989).

Bogusław Szwedo 

Zacznijmy od końca, 
bo w tej perspektywie 
lepiej zrozumiemy po-
czątek. I taką perspek-
tywę wiary w Boga Ojca 

wszechmogącego, Jego Syna i Ducha św. 
proponuje autor tej niezwykle pożytecz-
nej książki „Elementarz katolika” – Sła-
womir Zatwardnicki. 
Alfa i Omega, początek i koniec, Stworzyciel i 
Zbawiciel. Majestat i Emanuel. Kocha nas prze-
cież KTOŚ… A nie rozpływający się w naszych 
mgławicowych wyobrażeniach „bałwanek”, 
za którym tak ochoczo podąża dziś wielu 
„niedzielnych katolików”. „Bałwanki” lepione 
w medialnych przekazach, sektach spod zna-
ku New Age, naznaczone antyduchowością. 
Zwodzeni demonicznie nawet sobie nie uświa-
damiamy, że grzeszymy ciężko bałwochwal-
stwem przeciw pierwszemu przykazaniu: „Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede mną”.
„Wiedza jest preambułą wiary” – mawiał pa-
pież Benedykt XVI.
I chociaż wiedza teologiczna nie jest warunkiem 
sine qua non naszego zbawienia, to przecież le-
nistwo w poznawaniu Tego, Komu zawdzięcza-
my wszystko, Pana naszego życia i śmierci, też 
nie jest cnotą, o roztropności nie wspominając.
Sławomir Zatwardnicki służy swoją wie-
dzą teologiczną i talentem publicystycznym 

W kogo i w co wierzę…albo nie wierzę?
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nawet 
jeśli nie mają łaski wiary, to przynajmniej czy-
nią wysiłek poznawczy. Szukają uczciwie praw-
dy o Bogu.
Nie ma nic gorszego dla życia wiary niż letniość 
i przekonanie katolika, że już wie wszystko, bo 
chodzi do Kościoła i co niedziela odmawia Cre-
do. A taka letniość wiary to już stan przedza-
wałowy, krok od duchowej śmierci.
Ta książka może niejednego katolika wyrwać z 
letargu duchowego, otworzyć oczy, na to jaki 
właśnie „nieodkryty skarb” wiary katolickiej 
roztrwania. A co może gorsze – wyprzedaje za 
srebrniki.
Nie przypadkiem w tytule pojawia się skromne 
słowo „elementarz”. Tytuł może sugerować, 
że to katechetyczne abecadło dla raczkujących 
w wierze i ma walor edukacyjny na takim po-
ziomie. To może sprawić, że rzeczywisty „anal-
fabeta religijny” machnie lekceważąco ręką: 
to nie dla mnie. Otóż właśnie dla ciebie, dla 
nas wszystkich: wierzących, letnich, poszu-
kujących. Autor, człowiek uczciwie traktujący 
swoją wiarę, kompetentny, a przy tym z pasją 
człowieka „zakochanego w Bogu” porządkuje 
chaos w głowach, odsłania nam blask perły. 
Jakże smutne są bowiem dziś dyskusje o Ko-
ściele i wierze w sytuacjach towarzyskich, 
dyskusjach medialnych mainstreamu, gdy nie 
wiemy nawet, o czym mówimy, bo nie znamy 

liter tego alfabetu. Tupet, ignorancja, cynizm 
tych dyskusji musi porażać w świetle „veritatis 
splendor” (blasku Prawdy). 
I nie oszukujmy się, że na Sądzie szczegółowym 
i Ostatecznym „kościółkowi katolicy” będą mie-
li taryfę ulgową, bo niby tacy pobożni. Przeciw-
nie ten, kto kocha, chce jak najgłębiej poznać 
i zbliżyć się do największej Miłości swojego ży-
cia – Boga. Boga ewangelicznego paradoksu, 
za którym „Jest, Który Jest” (imię Boga). 
„Alfabet katolika” to też szansa na rachunek 
sumienia: w co wierzę i jak wierzę. A może, co 
odrzucam?
Na koniec tytułem zachęty próbka talentu au-
tora, który demaskuje absurdy kultury maso-
wej w świetle prawdy Objawienia: „To nie ja 
byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo" – śpie-
wała słowami Jacka Cygana Edyta Górniak… 
na konkursie Eurowizji… Jeden z kolejnych 
laureatów Eurowizji o pseudonimie Conchita 
Wurst, facet cyganiący, że jest jednocześnie 
kobietą, powinien zaśpiewać: „To nie ja jestem 
Adamem i Ewą". Jak to pisał Stefan Kisielewski, 
„człowiek opchał się owoców z drzewa wiado-
mości złego i dobrego i stał się istotą odraża-
jącą”. I nieszczęśliwą, jak lalka Barbie z brodą 
– puentuje autor.
I niech nas nie zwiodą uśmiechy sprzedawców 
tego toksycznego dla naszego ducha towaru. 
S. Zatwardnicki oferuje pokrzepiającą strawę 
duchową. Tu ewangeliczna „sól” ma smak soli. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Parafia kodeńska została reaktywowana w 
roku 1919 i na nowo zaczęła pulsować inten-
sywnym życiem religijnym. Dwa lata wcze-
śniej prawosławni zwrócili katolikom kościół 
św. Anny, gdzie poprzednio znajdował się 
wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej. Opiekę 
nad kodeńskim sanktuarium i cudownym 
obrazem powierzono Misjonarzom Oblatom 
Maryi Niepokalanej. Triumfalny powrót Kró-
lowej Podlasia szeroko opisywała ówczesna 
prasa, a także okolicznościowe wydawnic-
twa. Przytoczmy fragmenty jednej z takich 
relacji: „ (…) obraz Matki Bożej Kodeńskiej 
ruszył w drogę powrotną z Jasnej Góry do 
Kodnia. Bp H. Przeździecki przewiózł go naj-
pierw do Warszawy (...) Następnie wizerunek 
trafił do Siedlec, gdzie podczas głoszonych 
misji świętych odwiedzały go tłumy czcicieli. 
W 1927 r. obraz Matki Bożej Kodeńskiej ru-
szył w drogę na swoje miejsce – do Kodnia. 
Uroczystości miały bardzo podniosły charak-
ter – Matka Boża Kodeńska wieziona była na 
powozie zaprzężonym w sześć białych koni.
(…) Od Terespola za obrazem kroczył pieszo 
biskup siedlecki. Uroczystości powrotu wize-
runku objęły patronatem najwyższe władze 
państwowe, a wydarzenia na rynku w Kod-
niu były transmitowane przez Polskie Radio. 
W godzinach wieczornych 3 września 1927 r. 
Matka Boża Kodeńska wkroczyła do Kodnia. 
Całonocne czuwanie miało miejsce przy „Pla-
cencji” (letniej siedzibie Sapiehów). Pamiątką 
podniosłej chwili jest kapliczka w parku przy 
drodze z Terespola. Na główne uroczystości 
powrotu z wygnania, które miały miejsce 4 
września 1927 r., przybył potomek Sapiehów 
Kodeńskich – metropolita krakowski – abp 
Adam Sapieha”.
W radosnym i pełnym czci powitaniu Królo-
wej Podlasia uczestniczyli licznie zgromadzeni 
przedstawiciele władz cywilnych, kościelnych, 
a także Wojsko Polskie: „Wreszcie przychodzi 
moment najważniejszy: przeniesienie ob-
razu na rynek kodeński, gdzie ma się odbyć 
suma i kazanie. Do pochodu stają szeregi ze 
sztandarami. Otwierają go oddziały wojska: 
2 bataljony 35. i 82. pp. pod dowództwem 
pułk. Kwaciszewskiego i majora Ksandera, da-

W 1875 r. Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej na podstawie ukazu carskiego 
został deportowany z Kodnia na Jasną Górę. Była to kara wymierzona mieszkańcom 
Kodnia i okolic za udział w Powstaniu Styczniowym. Matka Boża Kodeńska godnie 
goszczona przez ponad pół wieku na Jasnej Górze tęskniła za swoim podlaskim kró-
lestwem na Podlasiu. Wróciła, gdy tylko okazało się to możliwe. Po drodze „wstą-
piła” do Warszawy, aby odzyskać swój świetny i dostojny wygląd poprzez fachową 
renowację. Cudowny Obraz  jakiś czas przebywał w archikatedrze Świętego Jana 
Chrzciciela  i w kaplicy Zamku Królewskiego. To przed nim biret kardynalski otrzy-
mali Prymas Polski August Hlond i Nuncjusz Apostolski w Polsce Wawrzyniec Lauri. 
Powrót do królestwa Pani Kodeńskiej był triumfalny. 3 września 1927 r. w Kodniu 
powitano Ją uroczyście i z radością. Następnego dnia książę abp Adam Stefan Sa-
pieha, metropolita krakowski, potomek Mikołaja Sapiehy, dzięki któremu Madonna 
Gregoriańska zamieszkała w Kodniu, celebrował polową Eucharystię przed Jej obli-
czem z udziałem tłumu wiernych. W tej podniosłej uroczystości brało także udział 
Wojsko Polskie.

lej strzelcy, sokoli, straże ogniowe, banderje 
chłopskie i osadników kresowych, sztandar 
NOK., setka chorągwi (…). Po przeniesieniu 
obrazu na rynek umieszczono go na ołtarzu 
wzniesionym na specjalnej estradzie, gdzie 
znaleźli się wszyscy dostojnicy kościelni. Przed 
estradą zasiedli znów dygnitarze cywilni (…) 
szereg osób przybyłych z bliska i daleka, w 
tym około 200 księży i 31 starców, byłych mę-
czenników Unji, (…) P. minister Dobrucki w 
imieniu P. Prezydenta wszedł na estradę i po-
dał do wiadomości, że 31 z najzasłużeńszych 
Podlasiaków P. Prezydent dekoruje odznaką 
„Krzyża Zasługi” za walkę w obronie wiary i 
Ojczyzny. Po czym zeszedłszy na stopnie estra-
dy, zawiesił każdemu z nich ten widomy znak 
uznania zasług". („Niedziela” 1927, nr. 38)
Uroczystej Eucharystii odprawionej na rynku 
kodeńskim przewodniczył abp Sapieha. Na-
stępnie obraz wprowadzono do świątyni in-
fułackiej pw. św. Anny i umieszczono w głów-
nym ołtarzu. Świątynia została odnowiona i 
przygotowana na powrót swej Pani. Również 
w późniejszych latach troskliwie restaurowa-
no i upiększano kościół. Dbali o to Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej, troszcząc się z mi-
łością o powierzony sobie Skarb Podlasia i lud 
Boży garnący się do Niego. Obecny wystrój 
świątyni został wykonany w latach 1934-
1949 przez Mariana Kiersnowskiego.
Kodeń od chwili powrotu swojej Madonny 
tętni intensywnym życiem. W roku 1973, w 
250. rocznicę koronacji obrazu, papież Paweł 
VI nadał kościołowi pw. św. Anny, tytuł i przy-
wileje Bazyliki Mniejszej. W ciągu lat kodeński 
ośrodek, powierzony pieczy i staraniu Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej, rozrósł się 
w sposób imponujący. Obecnie są tam: odno-
wiony kościół Św. Ducha, stacje Drogi Krzyżo-
wej, kaplice różańcowe, duży teren spacero-
wy, dom pielgrzyma. Rocznie przybywa tu ok. 
300 tys. pielgrzymów. 
Do najważniejszych wydarzeń naszych cza-
sów należy zaliczyć 50-lecie powrotu obrazu 
Matki Bożej do Kodnia, obchodzone w 1977 r. 
Uroczystościom przewodniczył kard. Karol 
Wojtyła. Nadał on wówczas Matce Bożej 
Kodeńskiej tytuł Matki Sprawiającej Jedność. 

Kardynał powiedział wówczas: „Przed pięć-
dziesięcioma laty pierwszy biskup odnowio-
nej diecezji podlaskiej, w odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, sprowadził uroczyście Matkę Bożą 
Kodeńską na to miejsce, z którego została 
wygnana… Ten powrót oznaczał jedność – 
jedność Kościoła. Tę jedność Ona sprawia. 
Taka jest tajemnica tego kodeńskiego Obrazu, 
który miał za sobą dziwną przeszłość”.
Niewątpliwie Matka Boża Kodeńska łączy 
i narody, i wiary, i ludzi. To przecież Jej sie-
dziba była przez jakiś czas świątynią prawo-
sławną, to z Jej przyczyny serca ludzkie pałały 
jednoczącą miłością, ale też i rozdzielającą 
wrogością. Szczególną wymowę posiadało 
więc wmurowanie podczas tych obchodów 
tablicy poświęconej bohaterstwu Unitów 
Podlaskich.
Kolejne ważne wydarzenie to 350-lecie poby-
tu cudownego wizerunki na Podlasiu, które 
świętowano w 1981 r., a poprzedzone zostało 
peregrynacją kopii wizerunku po świątyniach 
diecezji siedleckiej. Uroczystość jubileuszowa, 
która miała miejsce dnia 6 września 1981 r. 
z udziałem abp. Józefa Glempa, stała się ol-
brzymią manifestacją wiary i miłości do Matki 
Najświętszej – Królowej Podlasia. 
Uroczyście obchodzono również 275-lecie ko-
ronacji Obrazu w 1998 r. Natomiast w roku 
2000 ordynariusz siedlecki bp Jan Mazur na-
łożył na obraz Matki Bożej Kodeńskiej nowe 
korony. 
Nie sposób nie wspomnieć św. Jana Pawła 
II, który podczas wizyty w Siedlcach w 1999 
r. nawiązał do swych dawnych odwiedzin w 
Kodniu. Powiedział wówczas: „Odżywają w 
tej chwili w moim sercu wspomnienia wcze-
śniejszych spotkań z Kościołem siedleckim, 
zwłaszcza podczas obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski w 1966 r. oraz jubileuszu 150-le-
cia diecezji, kiedy dane mi było sprawować 
Eucharystię w sapieżyńskim Kodniu, u stóp 
Matki Bożej Królowej Podlasia. 
Matko Boża Kodeńska, Królowo Podlasia i 
Matko Jedności, czuwaj nad jednością Pola-
ków i jednością ich serc z Twoim Synem! 

 Ks. Kazimierz Tuszyński

rocznica powrotu cudownego Obrazu 
Matki Bożej kodeńskiej do kodnia

Wojsko Polskie też witało Maryję

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej 
w ołtarzu głównym Bazyliki
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Zrządzeniem Opatrzności tydzień wychowania 
niemal sąsiaduje czasowo z przesłaniem papie-
ży na dzień środków społecznego komuniko-
wania. To powinno w nas, rodzicach, wzbudzić 
uczciwą refleksję i rachunek sumienia, czy nie 
nazbyt łatwo, w obliczu trudności, oddajemy 
„rząd dusz” naszych dzieci w ręce mediów li-
beralnych. Medialne epatowanie patologią w 
rodzinach, gdzie źródłem przemocy są nałogi 
i de facto zerwanie żywej więzi z Chrystusem 
i Jego Kościołem, ma być koronnym argumen-
tem… że źródłem przemocy jest tradycyjna ro-
dzina wspierana przez Kościół Katolicki. Tym-
czasem, jak przypomina papież Franciszek, tak 
chętnie przywoływany przez media liberalne 
(szczyty manipulacji – szanujmy się sięgając do 
źródeł czyli pełnej wersji autoryzowanych wy-
powiedzi papieskich) to rodziny i małżeństwa 
żyjące regularnie łaską sakramentalną są skar-
bem Kościoła i znakiem sprzeciwu dla świata. 
Świata hedonistycznych zachowań negujących 
sens pokonywania trudności, kryzysów z po-
mocą Chrystusa Eucharystycznego. Czy to 
przypadek, że to właśnie Krzyż Chrystusa, naj-
lepszego Wychowawcy człowieka, tak jest dziś 
atakowany i znieważany?... 

„Słowicze dźwięki i lisie zamiary”
Człowiek nigdy nie zrozumie siebie bez Chry-
stusa, powtarzał wielokrotnie św. Jan Paweł 
II. Człowiek nie zrozumie nie tylko siebie, ale 
w ogóle nic nie zrozumie bez łaski Chrystusa, 
który rozdaje siebie…
Zacznijmy do elementarza; greckie słowo pe-
dagog oznacza „prowadzący dziecko”. A więc 
ten, kto wychowuje. Czy może „ślepy prowa-
dzić kulawego”, żeby obaj nie napytali sobie 
biedy, jak obrazowo przestrzegają polskie 
przysłowia. W podobnej sytuacji jest matka 
czy ojciec, który uwierzył, że tzw. poradniki 
wychowawcze, instruujące szczegółowo, jak 
rozwiązać każdą sytuację wychowawczą, są 
gwarancją sukcesu. „Scjentystyczne pola”, za-
minowane ludzką pychą, dla których ostatecz-
ną gwarancją prawdy jest nasz „puchatkowy” 
mały rozumek, niejedną szlachetnie brzmiącą 
teorię rozsypały w pył. No cóż, nie od dziś wia-
domo, że ludzie, którzy usiłują zbawiać innych 
bez Chrystusa i jego nauki krzyża (ofiarności, 
poświęcenia, empatii, odpowiedzialności) ska-
zani są na porażkę. A reedukacja wiedzie przez 

Jeszcze zanim 8. polskich biskupów zainicjowało swoje wpisy na twitterze w V Tygodniu 
Wychowania (13-19 września), rozpoczęło się medialne dyskredytowanie tej akcji. To do-
wód, jak fundamentalną sprawą jest „wychowanie do pełni człowieczeństwa”. A komuż 
bardziej niż przeciwnikowi Chrystusa zależy, by człowiek nigdy nie dojrzał, nie przejrzał 
i nie wziął na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka? Nie trzeba dziś chyba 
przekonywać rodziców, przeżywających różnorakie trudności wychowawcze i często ab-
dykujących z roli pierwszych wychowawców, że każdy głos wsparcia ich w tym trudzie 
– to nieoceniona pomoc. Jak się okazało i tym razem: „próżne zakusy duchów złych”. 
Akcja pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce otworzyła skarbiec mądrości i wzbudziła 
żywe zainteresowanie. Bo to Mądrość zweryfikowana w praktyce i wiecznie aktualna. 
Jak metoda wychowawcza świętego patrona akcji – księdza Jana Bosco, którego 200. 
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Mądrość świętych bowiem nie podlega ko-
niunkturalnym fluktuacjom na rynku opinii i medialnych giełdach fałszywych ideologii. 
Z najbardziej ofensywną (bo sowicie opłacaną) dziś ideologią gender. Tą kolejną mutacją 
ideologii „poprawności politycznej” – blokującej wartości chrześcijańskie.

V Tydzień Wychowania ze św. Janem Bosco

ozdrowieńczą lekcję pokory, która zawsze jest 
szansą zobaczenia Mądrości Chrystusa, bez 
Którego „nic uczynić nie możecie”.
Wpisy naszych biskupów na Twitterze w Tygo-
dniu Wychowania, esencjonalne proste myśli, 
nie są emanacją ich biskupiej mądrości, lecz 
przypomnieniem rodzicom i wychowawcom 
Chrystusowych wektorów i wskazań.
Przywołajmy wpis abp. Stanisława Gądeckie- 
go, który porównał wychowanie do... „chodze-
nia po wodzie”. Bez Chrystusa nie poradzisz”. 
I to jest najgłębszy realizm chrześcijański. Aby 
doświadczyć prawdy tych słów, trzeba byśmy 
w swoim życiu rodzicielskim zaznali własnej 
niemocy, ograniczeń i tak jak św. Piotr, który 
zwątpił idąc po falach Jeziora Galilejskiego, za-
wołali z ufnością”. Jezu, ratuj!
Tylko On, Jezus Chrystus, wcielony Bóg czło-
wiek jest władny skorygować nasz ludzki błąd 
wychowawczy, powodowany zbytnią ufno-
ścią we własne siły. Matka, ojciec, nauczyciel, 
dziennikarz… każdy z nas, który swój rozum 
uczynił „wszechmiarą” rzeczy, detronizując w 
swoim życiu Chrystusa, niechybnie pobłądzi.
Jak usłyszałam o „ćwierkaniu”, pierwszej akcji 
naszych biskupów na Twitterze, przypomniała 
mi się radosna piosenka z dzieciństwa. „Ćwier-
kają wróbelki od samego rana, ćwir, ćwir, dokąd 
idziesz Marysiu kochana?” – do dziś pamiętam, 
jak śpiewałam idąc i podrygując do pierwszej 
klasy, wywijając przy tym workiem na kapcie. 
Uśmiech dzieciństwa, gdzie wszystko się zaczęło. 
Pierwsze kroki w szkole, wychowawcy, którzy „nie 
dymisjonowali” ze swojej szlachetnej misji formo-
wania nas na dojrzałych ludzi w ścisłej współpra-
cy z pierwszymi wychowawcami czyli rodzicami. 
I chociaż zapędy totalitarnej lewicowej władzy, 
ujawniały raz po raz swój apetyt na „upaństwo-
wienie wychowania” i osłabiania wpływu rodzi-
ców na dzieci, to przecież i w tych warunkach 
nie brakowało odpowiedzialnych i wymaga- 
jących, bo kochających uczniów nauczycieli. 
Ówczesna totalitarna władza postawiła sobie 
za nadrzędny cel: wychowanie socjalistyczne 
człowieka „nowoczesnego, postępowego”, 
który w miejsce Bożej mądrości implantuje 
„światopogląd naukowy”. Ludzie, którzy nie 
poddali się tej operacji na swoim człowieczeń-
stwie, komentowali te apetyty komunistów w 
lapidarny sposób: „indoktrynacja od żłobka 
do nagrobka”. 

Niestety, „bakteria Marksa” okazała niezwy-
kłą zdolność mutacji i dziś te same totalitar-
ne apetyty okazują niektóre media, rozrywka, 
uniwersytety, fundacje itp. Zgodnie zresztą z 
radą lewackiego guru Antonio Gramsciego, 
który zalecał powolny „marsz przez instytu-
cje”, by komunistyczny raj ziścił się na ziemi 
(notabene nawrócił się na łożu śmierci)…
Ćwierkający wróbelek to taki niepozorny 
ptaszek. I choć w konkurencji z uwodzącym 
śpiewem słowika nie ma szans, to przecież 
„ćwierkanie” naszych biskupów w Tygodniu 
Wychowania brzmiało najczystszym dźwię-
kiem, tak miłym dla ucha wysterowanego na 
prawdę. W przeciwieństwie do fałszujących 
„słowiczych” dźwięków medialnych, które 
ukrywają „lisie zamiary”. Wsłuchajmy się za-
tem w to „Boże ćwierkanie”: 

Abp Stanisław Gądecki: Wychowywanie dzieci jest 
jak chodzenie po wodzie. Bez Jezusa – nie poradzisz
Abp Józef Michalik: Głębia ma w sobie tajemnicę i 
bogactwo, którego nie znasz. Zaufaj Bogu. (...) Trud-
no ci szło? Miałeś trudności w szkole, w życiu? Nie 
bój się, spróbuj jeszcze raz, zarzuć sieci, wypłyń na 
głębię! (...) Jak powinno przebiegać wychowanie pre-
zentuje przypowieść o siewcy, który sieje i nie zraża 
się, że nie każda gleba przynosi stokrotny plon.
Bp Marek Solarczyk: Coraz więcej zagubienia, zra-
nień, poczucia bezsensu i głodu miłości. A przecież 
„Człowiek nie może żyć bez miłości” 
Abp Józef Kupny: „Łatwo przebaczajcie i nigdy nie 
wracajcie do spraw raz przebaczonych”. (św. Jan Bo-
sko) (...) Wielu świętych miało trudny charakter. Ale 
trafili na mądrych wychowawców, mieli roztropnych 
rodziców wymagających miłością.
Bp Andrzej Czaja: wychowanie odbywa się w rodzi-
nie. A dziś jest ona w kryzysie. Liberalne media ubó-
stwiają pieniądz, promują kontestację, szydzą z za-
sad. (...) Bóg-Wychowawca kształtuje udzielone nam 
człowieczeństwo, okazując Miłość. Jej owocowanie 
zakłada współdziałanie każdego z nas. (...) namno-
żyło się sporo tzw. „ekspertów”, którzy zajęli miejsce 
rodziców, nawet w najbardziej intymnych aspektach 
edukacji (pp. Franciszek)…
Bp Marek Mendyk: Św. Stanisław Kostka spotkał w 
swoim życiu świętych ludzi i sam został świętym. Do-
rastał wśród mistrzów, którzy umieli go prowadzić. 
(...) W wychowaniu chodzi zawsze o każdego i o całe-
go człowieka, jego umysł, serce, duszę i ciało. 
Abp Wojciech Polak: 5 latka na katechezie - Jak my-
ślicie, kim jest Pan Bóg? - dziewczynka: Pan Bóg jest 
moim Tatusiem. Uczmy się od dzieci. 
Bp Piotr Libera: „Nadszedł czas, aby ojcowie i matki 
powrócili ze swego wygnania i w pełni podjęli swoją 
rolę edukacyjną” @Pontifex_pl
Abp Józef Michalik: Św. Stanisławie z Rostkowa, 
Boży buntowniku i uparciuchu, miej w opiece naszą 
młodzież. 

Biskup Libera w dniu 68 urodzin bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki wskazał na ostatnią homilię 
męczennika. Czy trzeba większej wiarygodno-
ści lekcji wychowawczej, która mówi o wycho-
waniu do wolności i miłości?
Głosu świętych nie można ignorować jeśli za-
leży nam na przyszłości. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wychowanie „jak chodzenie po wodzie”
„Systemy totalitarne ograniczają prawa 

rodzicielskie, aż po upaństwowienie dzieci. 
Liberalizm zmierza w tym kierunku”

 Twitter w V Tygodniu Wychowania
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IPN w Białymstoku pt. „Nowe zniewolenie”. 
Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Pol-
skiego Sybiru organizowany jest corocznie 
przez Związek Sybiraków przy współpracy 
wielu instytucji i organizacji społecznych. Jed-
nym z głównych celów organizacji marszu 
jest podtrzymywanie pamięci i przekazywanie 
wiedzy o wydarzeniach z przeszłości młode-
mu pokoleniu i troska o prawdę historyczną.
W Białymstoku znajduje się jedyny w Polsce 
Grób Nieznanego Sybiraka, w którym złożone 
są prochy tych, którzy zginęli na Wschodzie. 
W Stolicy Podlasia do 2016 roku ma również 
powstać Muzeum Pamięci Sybiru. Będzie pla-
cówką ogólnopolską, prezentującą tematykę 
wywózek Polaków na Wschód.

Tekst i foto Teresa Margańska

Zakonu Paulinów, 
ostatni żyjący pol-
ski ojciec Soboru 
Watykańsk iego 
II, świadek wie-
lu historycznych 
zdarzeń, jakie miały miejsce na Jasnej Górze. 
Srebrną szablę twórcy filmu w imieniu Bi-
skupa Polowego WP wręczył ks. płk Bogdan 
Radziszewski, dziekan Dowództwa General-
nego. Krzysztof Tadej, jest też autorem inne-
go, pokazywanego w ramach festiwalu filmu, 
zatytułowanego „Życie po cudzie”, poświęco-
nego ludziom, którzy doznali cudów lub o po-
dobne zjawiska się otarli, ukazujący zmiany, 
jakie tego typu doświadczenia wniosły w ich 
życie i rozumienie świata. Natomiast ks. bp 
Jerzy Pańkowski, Prawosławny Ordynariusz 
Wojskowy, specjalnym wyróżnieniem uhono-
rował film duńskiego reżysera Vrej Petrosyana 
zatytułowany „Druga ojczyzna. Dziennik Ma-
rii Jacobson”, ukazujący duńską misjonarkę, 
która w 1928 roku rozpoczęła w Libanie po-
sługę pośród ormiańskich dzieci uratowanych 
z tragicznej rzezi Ormian jaka miała miejsce w 
Imperium Osmańskim w latach 1915-1917.
Uczestnicy gali obejrzeli również jeden z fe-
stiwalowych filmów zatytułowany „Aktorka” 
w reżyserii Kingi Dębskiej i Marii Konwickiej 
(srebrna szabla w kategorii filmów dokumen-
talnych), opowieść o Elżbiecie Czyżewskiej, 
gwieździe polskiego kina lat sześćdziesiątych, 
o wielkim trudzie jej życia i artystycznej karie-
ry po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.

Jędrzej Łukawy

11 września ulicami Białegostoku przeszedł XV. Marsz Żywej Pamięci Polskie-
go Sybiru. Ponad 14 tys. osób uczciło pamięć setek tysięcy Polaków deporto-
wanych w głąb ZSRR oraz wszystkich dotkniętych przez sowieckie represje. 
W tegorocznym marszu wzięła udział Anna Maria Anders, córka gen. Włady-
sława Andersa, dowódcy 1 Korpusu Polskiego.

W dniach 8–11 września odbywał się w Warszawie VI Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów Historycznych i Wojskowych. W ramach dotychczasowych pięciu edycji zapre-
zentowano ponad czterysta filmów dokumentalnych i fabularnych podejmujących 
tematy historyczne o szerokim spektrum, od starożytności do wydarzeń ostatnich 
lat (np. konflikt na Bałkanach) i tematy związane z wojskiem. Organizatorem te-
gorocznego festiwalu było Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Fundacja Projektów Au-
torskich ARS CREATORI i Muzeum Niepodległości. Jednym z członków tegorocznego 
Komitetu  Honorowego był  ks. bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. 
Ordynariat Polowy  był też jednym z patronów tegorocznego festiwalu.

XV Międzynarodowy Marsz Żywej pamięci polskiego Sybiru

Srebrna szabla dla filmu o sędziwym 
o. Jerzym Tomzińskim OSppe

Uczestnicy marszu zgromadzili się przed 
Pomnikiem Katyńskim w białostockim Zwie-
rzyńcu. Powitał ich Tadeusz Chwiedź, prezes 
Związku Sybiraków. Po ekumenicznej modli-
twie za ofiary Sybiru i złożeniu pod Pomni-
kiem Katyńskim zapalonych zniczy, zgro-
madzeni przeszli ulicami Stolicy Podlasia do 
kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została 
odprawiona Msza św., której przewodniczył 
i homilię wygłosił abp Edward Ozorowski. 
Wśród kapłanów biorących udział w konce-
lebrze byli obecni kapelani Ordynariatu Po-
lowego ks. ppłk Zbigniewa Rećko, kapelan 
Garnizonu Białystok oraz ks. ppłk Wiesława 
Kondraciuka, kapelan Podlaskiego Oddziału 
SG.
Po Mszy św. uroczystości przeniosły się pod 
Grób Nieznanego Sybiraka. Tam odmówione 
zostały modlitwy za zmarłych, którym prze-
wodniczyli ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, ks. 
chor. Piotr Nestoruk, prawosławny kapelan 
Podlaskiego Oddziału SG oraz ks. mjr Tomasz 

W kinie „Praha” w dniu 8 września miała 
miejsce uroczysta gala otwarcia szóstej edycji 
Festiwalu połączona z ogłoszeniem wyników 
i wręczeniem nagród przyznanych przez jury, 
któremu przewodniczył gen. broni Lech Ko-
nopka. Regulaminowymi nagrodami Festiwa-
lu są złote, srebrne i brązowe szable, oprócz 
nich przyznawane są nagrody specjalne i wy-
różnienia. W tegorocznej, szóstej edycji wzię-
ło udział 73 filmów, których autorzy pocho-
dzą z ok. 30 krajów, nie tylko europejskich, 
także m.in. z Australii, Armenii, Iranu, Iraku, 
Izraela, Kanady Libanu.
W kategorii filmów wojskowych najwyższym 
trofeum – złotą szablą uhonorowany został 
kanadyjski film „HCM Felex” w reżyserii Char-
lesa H. Browna, opowiadający o budzącej 
duże emocje społeczne renowacji i moder-
nizacji kilkunastu fregat klasy Haifax z lat 
siedemdziesiątych, które były dumą kanadyj-
skich projektantów. W kategorii filmów do-

VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Wigłasz z Ewangelickiego Duszpa-
sterstwa Wojskowego.
Odczytano listy skierowane do 
uczestników marszu przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę i Tomasza Sie-
moniaka, Ministra Obrony Narodowej. Anna 
Maria Anders, wspominając swojego ojca, 
przypomniała jego marzenia o wolnej Polsce. 
Wystąpienia zakończył apel poległych z salwą 
honorową żołnierzy z 18. Białostockiego Puł-
ku Rozpoznawczego oraz złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy.
W przeddzień na Stadionie Miejskim w Bia-
łymstoku odbył się koncert zespołów Lao Che 
i Kult. Tegorocznemu marszowi towarzyszy-
ły także specjalnie przygotowane wystawy: 
pierwsza malarstwa Sybiraka – Ottona Gryn-
kiewicza w Muzeum Wojska w Białymstoku, 
druga pt. „Marsze Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru. To już 15 lat…”, którą można obej-
rzeć w sali przy kościele pw. Ducha Świętego 
przy ul. Sybiraków 2 oraz wystawa Oddziału 

kumentalnych złotą szablą nagrodzono film 
australijskiej reżyserki polskiego pochodzenia 
Sophi Turkiewicz „Niegdyś moja matka”, opo-
wieść o dramatycznych losach dwóch Polek, 
matki i córki; film stanowiący uogólnienie lo-
sów wielu polskich rodzin z Kresów Wschod-
nich, wywiezionych na Syberię, a potem, po 
uwolnieniu i opuszczeniu wraz z Armią gen. 
Andersa „nieludzkiej ziemi”, szukających w 
różnych krajach świata miejsca osiedlenia. 
W kategorii filmów fabularnych najwyższego 
trofeum nie przyznano, natomiast srebrną 
szablą uhonorowano film irańskiego reżysera 
Shahriara Bahrani „Królestwo Salomona” o 
dziejach i czynach biblijnego króla i proroka.
W kategorii filmów dokumentalnych srebrna 
szabla, jako Nagroda Ordynariatu Polowego, 
decyzją jury przyznana została Krzysztofowi 
Tadeji za film „Światem rządzi Bóg”. Boha-
terem filmu jest fascynująca postać: 96-letni 
ojciec Jerzy Tomziński, dwukrotny generał 
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Kraków
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. płk. Józefa Kubickiego odbyły się w dniach 
8 i 9 września br. W pierwszym dniu biskup polowy Józef Guzdek celebrował Mszę 
św. pogrzebową. W drugim dniu odbyła się uroczystość złożenia urny z prochami 
zmarłego do krypty w podziemiach kościoła garnizonowego w Krakowie. 
Na Mszę św. pogrzebową przybyli, oprócz duchownych, przedstawiciele wojska, 
z gen. bryg. Adam Joksem, dowódcą Garnizonu Kraków, a także z płk. Januszem 
Kurczyną, szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk. Adamem Jangrotem, 
komendantem 35 WOGu. W uroczystościach wzięli udział lekarze, pielęgniarki i pra-
cownicy 5. Szpitala Wojskowego w Krakowie. Nie zabrakło też byłych żołnierzy wo-
bec których śp. ks. Kubicki pełnił swoją posługę w latach osiemdziesiątych.        Łh

Warszawa
Mszą świętą w Katedrze Polowej rozpoczęły się 9 września obchody święta Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NwOSG). Eucharystii przewodniczył bi-
skup polowy Józef Guzdek. W homilii dziękował funkcjonariuszom za ich wytrwałą 
i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. Podkreślał, że życie ma sens tylko 
wtedy, gdy jest służbą pełnioną na rzecz Boga i bliźnich.
W homilii bp Guzdek podkreślał, że życie człowieka wierzącego wykracza poza ho-
ryzont doczesności, a warunkiem zbawienia jest wypełnianie przykazania miłości 
bliźniego. - W świetle ewangelicznego przykazania miłości nieustannie odkrywamy, 
że życie ma sens, jeśli jest służbą Bogu i bliźnim – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, ks. 
ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry, ks. Damian Kalemba oraz ks. kmdr por. 
Ryszard Preuss, kapelan NwOSG.
Obecny był gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, komendant Oddziału, który podzięko-
wał biskupowi polowemu za sprawowaną Mszę św. W Eucharystii wzięły udział 
poczty sztandarowe, przedstawiciele Komendy Głównej SG, funkcjonariusze i pra-
cownicy SG, reprezentanci Straży Miejskiej, Służby Celnej i Policji, a także młodzież 
zaprzyjaźnionych szkół patronackich. Oprawę muzyczną liturgii Eucharystii zapew-
niła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z solistami.
Biskup Guzdek i gen. Frączyk złożyli kwiaty i znicze przy grobie bp. Tadeusza Płoskie-
go i w Kaplicy Katyńskiej.
Po Mszy św. pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość 
z okazji święta jednostki, podczas którego medalem pamiątkowym Nadwiślańskie-
go Oddziału SG został odznaczony ks. płk Zenon Surma.                                    kes

Zegrze
5 i 9 września br. odbyły się obchody z okazji Święta Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu. W pierwszym dniu obchodów na Strzelnicy Piechoty w Ze-
grzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został pokaz sprzę-
tu wojskowego, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa 
grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników wojska, 
rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza.
9 września sprawowana była w intencji żołnierzy i pracowników CSŁiI Msza święta 
w kościele garnizonowym w Zegrzu. Eucharystii przewodniczył ks. mjr Kryspin Rak, 
kapelan CSŁiI.
Po Mszy św. odbył się apel z okazji święta jednostki, podczas którego wręczone zo-
stały odznaczenia. Uroczystości zwieńczył koncert orkiestry wojskowej z Siedlec oraz 
solistów w Klubie „Centrum”. Ostatnim akcentem święta było złożenie wiązanki 
kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy.

Sulechów
W Święto Wojsk Lądowych, 12 września, parafia woj-
skowa w Sulechowie przeżywała swoje patronalne 
święto ku czci Najświętszego Imienia Maryi. Uroczysta 
Msza św. zgromadziła żołnierzy 5. Lubuskiego Pułku 
Artylerii na czele z reprezentującym dowódcę ppłk Ja-
rosławem Mazurem. Obecni byli także emerytowani 
wojskowi, kombatanci, rodziny żołnierzy i licznie zgro-
madzeni wierni z miasta i okolic. 
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił Dziekan Dekanatu Sulechów ks. kan. 
Henryk Wojnar, który zaznaczył jak ważnym dla spo-
łeczności miasta jest fakt powstania parafii wojskowej 
w Sulechowie. Wraz z Księdzem Dziekanem Mszę świę-
tą celebrowali m.in.: ks. mjr Władysław Jasica, pro-
boszcz z Żagania, ks. por. Michał Zieliński, proboszcz 
ze Świętoszowa, ks. ppor. Piotr Furmański, proboszcz 
parafii w Sulechowie oraz ks. Bartosz Orlicki, wikariusz 
z parafii pw. św. Stanisława Kostki. 
W czasie trwania uroczystości do wspólnej modlitwy 
dołączyło kilku kapłanów z sulechowskiego dekanatu. 
Po Mszy świętej zamiast procesji wierni uczestniczyli w 
adoracji Najświętszego Sakramentu, wypełniając wa-
runki konieczne do uzyskania odpustu.                   xpf

Rzeszów
14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie 
odbyła się uroczysta Msza święta w intencji byłego 
Proboszcza tejże parafii, ks. mjr. Mariana Homy, któ-
ry w tymże dniu skończył 80 rok życia. Mszy świętej 
przewodniczył ks. płk Tomasz Anisiewicz - proboszcz 
parafii, który na początku Eucharystii złożył Jubilatowi 
życzenia.
Przed błogosławieństwem w imieniu wspólnoty para-
fialnej i żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
życzenia złożył mjr Wojciech Trojanowski. Podziękował 
on ks. Homie za wszystko co uczynił dla parafii i żołnie-
rzy. To dzięki Jubilatowi w koszarach powstawały ka-
plice, w których żołnierze mogli poznawać Boga i Ma-
ryję - Hetmankę Żołnierza Polskiego. Życzył także dużo 
zdrowia i wielu łask w dalszej posłudze kapłańskiej.
Ks. Marian Homa urodził się 14 września 1935 roku w 
Mrowli. Maturę uzyskał w 1953 roku w I LO w Rze-
szowie. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1959 
roku. Od 1990 roku pełnił urząd proboszcza parafii i 
jednocześnie był kapelanem 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie, organizując duszpaster-
stwo wojskowe. W latach 1992-97 dzięki Jego zaan-
gażowaniu w kościele i otaczającym placu zaszły duże 
zmiany. Dokonano renowacji ołtarzy oraz poprawiono 
złocenia elementów wystroju, nawę główną i prezbi-
terium wyposażono w boazerię, a plac przykościelny 
ozdobiło nowe ogrodzenie i kostka brukowa. W jed-
nostkach wojskowych powstały izby modlitwy, gdzie 
żołnierze po trudach ćwiczeń mogli w skupieniu od-
dać się modlitwie. W każdą niedzielę w jednostkach 
wojskowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej była 
odprawiana Msza święta. Od 1998 roku ks. Marian 
Homa przebywa na emeryturze, lecz nadal jest czynny 
w posłudze duszpasterskiej.                                    xpf
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