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PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu 
misyjnym tym, którzy jej jeszcze oczekują.

Numer zamknięto 13 października 2015 r.

Na okładce: Uroczystość otwarcia 
i poświęcenia Panteonu Żołnierzy 
Niezłomnych, Cmentarz Wojskowy
na Powązkach, 27 września 2015 r.

Synod jest także miejscem chronionym, gdzie 
Kościół doświadcza działania Ducha Święte-
go. Na Synodzie Duch przemawia językiem 
wszystkich ludzi, którzy pozwalają się pro-
wadzić Bogu, który zawsze zaskakuje, Bogu, 
który objawia maluczkim to, co ukrywa przed 
mądrymi i roztropnymi, Bogu, który stworzył 
Prawo oraz szabat dla człowieka, a nie od-
wrotnie, Bogu, który zostawia dziewięćdzie-
siąt dziewięć owiec, aby znaleźć jedyną za-
gubioną, Bogu, który jest zawsze większy od 
naszej logiki i naszych obliczeń.
Przypomnijmy jednak, że Synod będzie mógł 
być przestrzenią działania Ducha Świętego 
tylko wtedy, gdy my uczestnicy przyoblecze-
my się w apostolską odwagę, ewangeliczną 
pokorę i ufną modlitwę. Odwagę apostol-
ską, która nie daje się zastraszyć ani w ob-
liczu pokus świata, które usiłują zagasić
w sercach ludzi światło prawdy, zastępując 
ją małymi i przejściowymi światłami, ani też 
w obliczu znieczulenia niektórych serc, które 
– pomimo dobrych intencji – oddalają ludzi 
od Boga. „Apostolską odwagę, by wnosić ży-
cie, a nie czynić z naszego chrześcijańskiego 
życia muzeum pamiątek” – (Homilia w Domu 
Św. Marty, 28 kwietnia 2015). Pokorę ewan-
geliczną, która potrafi ogołocić się ze swoich 
konwencji i uprzedzeń, aby słuchać braci bi-
skupów i napełnić się Bogiem. Pokora, która 
nie prowadzi do wskazywania palcem na 
innych, aby ich osądzić, ale aby wyciągnąć 
do nich rękę, żeby ich podnieść, nigdy nie 
czując się od nich lepszymi. Ufna modlitwa 
to działanie serca, gdy otwiera się na Boga, 
kiedy uciszamy wszystkie nasze humory, aby 
słuchać łagodnego głosu Boga, który prze-
mawia w milczeniu. Bez słuchania Boga 
wszystkie nasze słowa będą tylko „słowami”, 
które nie nasycają, ani niczemu nie służą. Je-

Synod nie jest parlamentem 

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do XIV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do XIV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 
podczas otwarcia pierwszej kongregacji ogólnejpodczas otwarcia pierwszej kongregacji ogólnej

Synod nie jest kongresem, parlamen-
tem czy senatem – powiedział Ojciec 
Święty otwierając w Watykanie obrady 
pierwszej kongregacji ogólnej XIV Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
Oto tekst wystąpienia Ojca Świętego
w tłumaczeniu na język polski:
Wasze Świątobliwości, eminencje, ekscelen-
cje, bracia i siostry,
Kościół podejmuje dziś dialog rozpoczęty 
wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Synodu 
na temat rodziny – a z pewnością znacznie 
wcześniej – aby ocenić i dokonać wspólnej 
refleksji nad tekstem „Instrumentum laboris”, 
wypracowanego na podstawie Relacji Synodu 
oraz odpowiedzi z konferencji episkopatów
i organów posiadających do tego prawo.
Synod, jak wiemy, jest wspólnym pielgrzymo-
waniem w duchu kolegialności i synodalno-
ści, odważnie podejmując parezję, gorliwość 
duszpasterską i doktrynalną, mądrość, szcze-
rość, i zawsze mając przed oczyma dobro Ko-
ścioła, rodzin i najwyższe prawo – zbawienie 
dusz (por. Kan. 1752 KPK).
Chciałbym przypomnieć, że Synod nie jest 
konferencją lub miejscem zebrań, nie jest 
parlamentem lub senatem, gdzie wypraco-
wuje się uzgodnienia. Synod jest natomiast 
wyrazem życia Kościoła, to znaczy Kościoła 
podążającego razem, aby odczytać rzeczywi-
stość oczyma wiary i z sercem Boga. Jest to 
Kościół, stawiający sobie pytanie o swoją wier-
ność względem depozytu wiary, który nie jest 
dla niego muzeum, którego trzeba strzec lub 
ocalić, ale żywym źródłem, z którego Kościół 
czerpie, aby ugasić pragnienie życia i rzucić 
światło na depozyt życia.
Synod odbywa się zawsze w łonie Kościoła
i świętego Ludu Bożego, do którego należymy 
jako pasterze, to znaczy słudzy.

Nowy prepozyt Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce
22 września podczas zebrania Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce został wybrany nowy prepozyt, którym został ks. prał. płk 
January Wątroba, wikariusz generalny Biskupa Polowego.
Wybór nowego prepozyta został zatwierdzony przez Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka.
Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego w Polsce została ustanowiona 21 stycznia 2006 r. dekretem Kongregacji ds. Duchowieństwa 
Stolicy Apostolskiej.
Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego w Polsce jest pierwszą kapitułą na świecie erygowaną przez Stolicę Apostolską w diecezji polowej. 
Zadaniem Kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym oraz pełnienie zadań zleconych 
przez prawo lub Biskupa Polowego.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego                                                       

śli nie pozwalamy się prowadzić Duchowi 
Świętemu, to wszystkie nasze decyzje będą 
tylko „ozdobami”, które zamiast uwypuklać 
Ewangelię, będą ją zakrywać i ukrywać.
Drodzy bracia, jak powiedziałem, Synod nie 
jest parlamentem, w którym celem osiągnięcia 
konsensusu lub wspólnych uzgodnień odwo-
łujemy się do negocjacji, paktowania czy kom-
promisu. Jedyną metodą Synodu jest otwarcie 
się na Ducha Świętego, z odwagą apostolską, 
z ewangeliczną pokorą i ufną modlitwą, aby 
to On nas prowadził, aby nas oświecił i stawiał 
nam przed oczyma nie nasze osobiste opinie, 
ale wiarę w Boga, wierność Magisterium, do-
bro Kościoła i zbawienie dusz.
Na koniec chciałbym podziękować jego emi-
nencji kardynałowi Lorenzo Baldisseriemu, 
sekretarzowi generalnemu Synodu, jego eks-
celencji biskupowi Fabio Fabene, podsekreta-
rzowi, relatorowi, kardynałowi Peterowi Erdö 
i sekretarzowi specjalnemu, jego ekscelencji 
abp. Bruno Forte, przewodniczącym delego-
wanym, pisarzom, konsultorom, tłumaczom
i wszystkim tym, którzy pracowali z prawdzi-
wą wiernością i całkowitym poświęceniem dla 
Kościoła: serdecznie dziękuję!
Dziękuję również wam wszystkim, drodzy 
ojcowie synodalni, delegaci bratnich Kościo-
łów, audytorzy, audytorki i asystenci za wasze 
czynne i owocne uczestnictwo.
Szczególne podziękowanie pragnę skierować 
do obecnych w tej chwili i śledzących nas
z daleka dziennikarzy. Dziękuję za wasze żarli-
wy udział i waszą godną podziwu uwagę.
Rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie przy-
zywając pomocy Ducha Świętego i wstawien-
nictwa Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa! Dziękuję!

Tłum. o. Stanisław Tasiemski OP
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Mjr. Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego 
1 marca 1951 r. nie było wśród dotychczas 
ekshumowanych, ale z pewnością stawił się 
na niebieskiej warcie i słyszał, jak biskup Jó-
zef Guzdek odczytywał na placu Piłsudskiego,
w czasie Mszy św. pogrzebowej, jego list – du-
chowy testament. Testament adresowany nie 
tylko do syna, ale do wszystkich wiernych sy-
nów i córek tej ziemi. Słowa testamentu mjr. 
Cieplińskiego, odczytane naprzeciw Grobu 
Nieznanego Żołnierza, pod krzyżem poświę-
conym przez śp. biskupa Tadeusza Płoskiego, 
obok miejsca uświęconego obecnością Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – duchowych 
„chorążych” polskiej wolności, to ciągłość za-
pisu polskiego elektrokardiogramu. Na wagę 
być albo nie być wolnej Polski – Polski ludzi 
sumienia, o których wołał św. Jan Paweł II
w 1995 r. w Skoczowie…
Nad placem Piłsudskiego błękit, chociaż jesz-
cze wczoraj jesienne niebo spowijały szare 
chmury. Pod białym krzyżem ołtarz polowy. 
Siostra Stanisława, zakrystianka z katedry 
polowej, sprawdza czy wszystko w należy-
tym porządku, czy naczynia liturgiczne do 
sprawowania Najświętszej Ofiary przygoto-
wane. Tymczasem przy wejściu do bramek 
trwa sprawdzanie przez BOR zaproszonych 
gości. Honorowymi uczestnikami uroczyste-
go pogrzebu 35. żołnierzy niezłomnych, eks-
humowanych i zidentyfikowanych w dołach 
śmierci w kwaterze „Ł” na warszawskich 
Powązkach będą ich rodziny. Z całej niemal 
Polski przyjechało ok. 300 osób.
Za barierkami rodacy – z biało-czerwonymi 
flagami i transparentami, m.in.: „Wasza ofia-
ra – naszą siłą”.

W szyku ustawiają się wielopokoleniowe 
poczty sztandarowe. Są najmłodsi z grup 
rekonstrukcyjnych w mundurach, w których 
tamci, Niezłomni, walczyli do końca o Nie-
podległą. Na płatach sztandarów króluje 
Matka Boża Częstochowska, „dana ku obro-
nie narodu polskiego”.
Żołnierze z najmłodszych pokoleń Wojska 
Polskiego zaciągają wartę honorową przy ka-
tafalkach. A tam, przed ołtarzem polowym, 
jak w zwartym szyku pierwszej linii frontu, 
gotowi do wsparcia nas, jeszcze pielgrzymu-
jących do niebieskiej Ojczyzny – Oni. Pierwsza 
grupa – 35 żołnierzy z Łączki, ekshumowa-
nych przez grupy wolontariuszy pod kie-
runkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka z IPN.
35 drewnianych prostych trumien, okrytych 
biało-czerwonymi flagami, a pięć z nich wstę-
gami Orderu Virtuti Militari.: por. Edmund 
Bukowski „Edmund”, kpt. Stanisław Łukasik 
„Ryś”, Eugeniusz Smoliński „Kazimierz Sta-
niszewski”, Stanisław Abramowski „Bury”, 
Bolesław Budelewski „Pług”, ppłk Stanisław 
Kasznica „Maszkowski”, por. Tadeusz Pelak 
„Junak”, Władysław Borowiec „Żbik”, por. 
Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel”, mjr Hie-
ronim Dekutowski „Zapora”, Zygfryd Kuliński 
„Albin”, Józef Łukaszewicz „Kruk”, Henryk 
Roman Pawłowski „Henryk Orłowski”, por. 
Wacław Walicki „Tesaro”, Ryszard Widelski 
„Irydion”, mjr Jan Czeredy, Adam Gajdek 
„Agata”, ppłk Aleksander Kita, ppłk Antoni 
Olechnowicz „Pohorecki”, płk Marian Orlik, 
Karol Rakoczy „Bystry”, por. Edmund Tudruj 
„Mundek”, por. Arkadiusz Wasilewski „Bia-
ły”, ppor. Julian Czerniakowski,„Jurek”, Bo-
lesław Częścik „Orlik”, por. Stefan Głowacki 

„Smuga”, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin”, 
kpr. pchor. Dionizy Sosnowski „Zbyszek”, 
por. Zygmunt Szymanowski „Jezierza”, mjr 
Ludwik Świder „Johann Puk”, kpt. Aleksan-
der Tomaszewski „Al”, Marian Kaczmarek 
„Paweł”, por. Józef Kozłowski „Las”, Stani-
sław Kutryb „Ryś”, ppor. pil. Edward Pytko 
(w kolejności ekshumacji).
Na ten dzień, dzień godnego chrześcijańskie-
go pogrzebu, czekali najbliżsi zastrzelonych 
katyńskich strzałem i wrzuconych do dołów 
śmierci – bez kapłana, rodziny, modlitwy… 
bez miłości. Nie wszyscy doczekali. Dzieci, 
nazywane w szkołach dziećmi „zdrajców”, 
„szpiegów”, „bandytów”. Osierocone i prze-
śladowane, wykluczane z możliwości awan-
su, kształcenia.
Na placu Piłsudskiego rozpoczyna się Naj-
świętsza Ofiara w intencji ekshumowanych. 
Procesjonalnie idą w stronę ołtarza: kapela-
ni Wojska Polskiego, kapelan Prezydenta RP, 
ks. Zbigniew Kras i przewodniczący liturgii 
Biskup Polowy WP, gen. bryg. Józef Guz-
dek. Chór Wojska Polskiego śpiewa Requiem 
aeternam Mozarta.
W oficjalnej delegacji państwowej: przedsta-
wiciele Prezydenta Andrzeja Dudy: ministro-
wie z Kancelarii – Wojciech Kolarski i Maciej 
Łopiński, jest premier Ewa Kopacz i minister 
ON Tomasz Siemoniak. Organizatorem uro-
czystości jest Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa z jej przewodniczącym An-
drzejem Kunertem.
Na wstępie ceremonia dekoracji 5. trumien 
wstęgą Orderu Virtuti Militari: kpt. Stanisła-
wa Łukasika, mjr. Hieronima Dekutowskiego, 
ppłk. Stanisława Kasznicy, ppłk. Antoniego 
Olechnowicza, mjr. Bolesława Kontryma.
We wprowadzeniu do Mszy św. biskup Józef 
Guzdek przywołuje słowa papieża Francisz-
ka, które wypowiedział w czasie odbywanej 
właśnie podróży apostolskiej do USA: – Na-
ród może być uznany za wielki, jeśli broni 
swojej wolności.
Andrzej Kunert czyta słowa z Księgi Mądro-
ści, upominające bogaczy wszystkich czasów, 
bogacących się kosztem sprawiedliwych. Ks. 
płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej 
– słowa Ewangelii o największej Miłości, „gdy 
ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich”.
Biskup Guzdek odnosi w homilii słowa z Księ-
gi Mądrości do Wyklętych Niezłomnych:
– Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon 
ich poczytano za nieszczęście i odejście od 
nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
Biskup przypomniał, jak daremne były wysił-
ki, aby wymazać ich całkowicie z pamięci po-
tomnych. Wyklęci ostatecznie wygrali walkę 
o pamięć i tożsamość: – Determinacja ro-
dzin Żołnierzy Niezłomnych, ich towarzyszy 
broni oraz środowisk niepodległościowych 
przyczyniła się do tego, że doczesne szczątki 
pomordowanych zostały wydobyte z ziemi, 
podkreślił biskup Guzdek.

Ż

Doczekali się chrześcijańskiego pogrzebu…Doczekali się chrześcijańskiego pogrzebu…
Na telebimie przy kwaterze „Ł” na Powązkach Wojskowych ekran wypełnia uśmiech-
nięta twarz mjr. Łukasza Cieplińskiego. Napis na portrecie: „Jeszcze nie zostałem 
odnaleziony…” Rzeczywiście, jego szczątków nie było wśród 35. drewnianych tru-
mien. Małe proste trumienki, spowite biało-czerwoną, a w nich „wielkie” szczątki 
bohaterów Niepodległości. W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
27 września 2015 r., nasi bohaterowie zostali pochowani w poświęconym przez bisku-
pa polowego Wojska Polskiego, gen. bryg. Józefa Guzdka Panteonie Żołnierzy Wyklę-
tych – Niezłomnych w kwaterze „Ł” – na powązkowskiej Łączce.

Pierwsza grupa – 35. z 200. ekshumowanych na „Łączce” Żołnierzy Wyklętych zostało pochowanychPierwsza grupa – 35. z 200. ekshumowanych na „Łączce” Żołnierzy Wyklętych zostało pochowanych

w Panteonie-Mauzoleum na Powązkach Wojskowychw Panteonie-Mauzoleum na Powązkach Wojskowych
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Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
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Ordynariusz wojskowy naszkicował ewan-
geliczny portret zbiorowy pokolenia Wy-
klętych Niezłomnych: – Wyrośli z ducha 
ewangelicznego radykalizmu. „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Było 
dla nich oczywiste, że „miłość żąda ofiary”. 
Czynem potwierdzili wierność ewangelicznej 
zasadzie, że miarą heroicznej miłości Boga 
i Ojczyzny jest przelana krew i ofiara życia, 
mówił biskup Guzdek.
W duchu zaleceń Pana Jezusa nie byli ludźmi 
naiwnymi, ale stosowali strategię „posłanych 
jak owce między wilki” – byli więc „roztropni 
jak gołębice i przebiegli jak węże”. 

Biskup przywołał tu przykład Hieronima De-
kutowskiego „Zapory”: – Wielu z nich nie 
dało się zwieść podstępnym planom władzy 
ludowej, która ogłosiła „amnestię”. „Zapo-
ra” napisał: „Amnestia jest dla złodziei, a my 
jesteśmy Wojsko Polskie”.
Jak testament dla potomnych brzmiały słowa 
bohaterów, które zacytował biskup Guzdek: 
– Gen. Fieldorf „Nil” wyznał swojej żonie 
Janinie: „Moje miejsce w kraju, tutaj są moi 
harcerze, moi ludzie; nikt nie powie, że ucie-
kałem przed niebezpieczeństwem”. Wiedzie-
li kim są, dlatego mjr Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka” w odezwie z marca 1946 r. napi-
sał: „...My jesteśmy z miast i wiosek polskich 
[...] Chcemy, by Polska była rządzona przez 
Polaków (…). Dlatego też wypowiedzieliśmy 
walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pie-
niądze, ordery lub stanowiska z rąk sowiec-
kich mordują najlepszych Polaków, domaga-
jących się wolności i sprawiedliwości”.
To byli ludzie wierni Chrystusowi i Ojczyźnie, 
świadomi swojej chrześcijańskiej godności.
Biskup Guzdek przywołał ocalałe ślady
w piwnicach i katowniach NKWD i UB: – bła-
galne napisy świadczą o nieludzkich warun-
kach i bestialskim traktowaniu: „Jezu wyra-
tuj” i wyryty powyżej znak krzyża; „Królowo 

Korony Polskiej módl się za nami”, „Śmierć 
wybawieniem”.
Godność chrześcijańska cechowała postawę 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego, którego szczątki 
jeszcze nie zostały odnalezione: – Codziennie 
odmawiał różaniec. Modlitwa pomagała mu 
zachować godność i wierność złożonej przy-
siędze. W jednym z grypsów przekazanych
z mokotowskiego więzienia Urzędu Bezpie-
czeństwa tak pisał do syna: „Andrzejku! Od-
biorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. 
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik 
za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepod-
ległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę
i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kie-

dykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży 
i Polska niepodległość odzyska, a pohań-
biona godność ludzka zostanie przywró-
cona. To moja wiara i moje wielkie szczę-
ście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na 
niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój 
ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosła-
wię i Królowej Polski oddaję”.
Wierzyli, że ich ofiara nie będzie darem-
na: – „Wierzę – nie pójdą na marne, sny 
wstaną, syn zastąpi ojca, Ojczyzna nie-
podległość odzyska”.
Biskup Guzdek dał również świadectwo 
kapłańskiego zrozumienia i współod-
czuwania z żalem rodzin: – Dziś trzeba 
się także pochylić nad waszym głębokim
i uzasadnionym żalem, który nosicie
w swoich sercach. Podczas spotkania, 
jakie w zeszłym tygodniu zorganizowa-
ła dla was Rada Ochrony Pamięci Walki
i Męczeństwa, wielu stawiało mi pytania: 
„Dlaczego zaszczyty i przywileje uzyska-
ne przez katów do tej pory nie zostały 
zakwestionowane i odebrane? To nas 
bardzo boli! Boli jeszcze bardziej, 
gdy słyszymy głosy, że powinniśmy 
o tym wszystkim zapomnieć”.
W świetle czytań mszalnych biskup 
pokazał prawdę o ich stanie ducha: 

– Postulaty rodzin Niezłomnych nie są 
sprzeczne z duchem Ewangelii. Jezus 
ogłaszając przykazanie miłości nie za-
negował wezwania do sprawiedliwości. 
Św. Jakub Apostoł w drugim czytaniu 
mszalnym przypomniał o odpowiedzial-
ności za zło wyrządzone bliźnim: „Żyli-
ście beztrosko na ziemi i wśród dostat-
ków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. 
Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego”. 
Jednak nadejdzie taki czas, że „zapła-
czecie wśród narzekań na utrapienia, 
jakie was czekają” (por. Jk 5, 1-6). Nie, 
tu nie chodzi o zemstę. Idzie o sprawie-
dliwość. Dopiero prawda i wypływająca 
z niej sprawiedliwość otwierają serca na 
przebaczenie.
Na zakończenie homilii biskup Guzdek 
zwrócił się bezpośrednio do Żołnierzy 
Wyklętych: – W mrocznych czasach ko-
munistycznego bezprawia byliście tor-
turowani, zabijani i potajemnie grze-
bani, bez krzyża i mogiły, bez rodziny, 
kapłana i modlitwy. Dopiero dziś od-
bieracie należną Wam cześć… Spoczy-
wajcie w pokoju! Chwała Niezłomnym! 
– zakończył ordynariusz wojskowy.
Po odśpiewaniu egzekwii i poświęce-

niu przez bp. Guzdka 35. trumien, żołnie-
rze przenieśli je z wielkim pietyzmem do 
czarnych limuzyn karawanów, które ruszyły
w stronę Powązek wojskowych. Tam odbyła 
się druga część uroczystości pogrzebowych…
„Łączka” – to tutaj oprawcy wrzucali ich do 
dołów śmierci, a potem był dalszy ciąg be-
stialstwa zaprzeczającego cywilizacji chrze-
ścijańskiej. Ślady zacierano posuwając się do 
profanacji. Najpierw była tu kompostownia, 
później… śmietnik.
Dziś ta ciemność i mrok bestialstwa, jakiego 
dopuszcza się człowiek, który nie ma Boga 
w sercu, ustępuje „Światłu, które nie zna 
zmierzchu” – Chrystusowi.
Projekt Panteonu-Mauzoleum ma nawią-
zywać do idei ustępowania mroku przed 
światłem stąd dominująca biel. Panteon 
ma formę 36 kamiennych jasnych bloków 
tworzących zwarty czworokąt o wymiarach 
18 na 18 metrów. Jego projekt, wybrany
w konkursie, przygotowali architekci Jan 
Kuka i Michał Dąbek.
Po modlitwie, odmówionej przez trzech du-
chownych: bp Józefa Guzdka, ks. Łukasza 
Goduna (prawosławny) i przedstawiciela 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, odczy-
tany został list Prezydenta Andrzeja Dudy. 
List odczytał Wojciech Kolarski: – Zagłada 
uczestników drugiej konspiracji była funda-
mentem powojennej władzy, była warun-
kiem koniecznym, by narzucony Polakom 
reżim utrzymał władzę nad krajem, napisał 
prezydent Duda.
Szkalowani przez propagandę, skazywani 
w majestacie sądowego bezprawia, mordo-
wani przez strzałem w potylicę, lub hanieb-
ną śmiercią złoczyńców na stryczku grze-
bani pod osłoną nocy. Wyklęci-Niezłomni, 
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Bywają sytuacje, kiedy wydobywa się ją
z katedralnego skarbca, aby towarzyszyła koś-
cielnym i narodowym wydarzeniom o histo-
rycznym wymiarze. Niesiono ją w 1966 roku 
w milenijnej procesji zdążającej z katedry 
wawelskiej na Skałkę. Kiedy w jesienny wie-
czór, 17 października 1978 roku, wielki tłum 
przybył na Wawel, na dziękczynne Te Deum 
za obranie Papieżem kardynała Karola Woj-
tyły włócznię umieszczono za opustoszałym 
tronem Metropolity Krakowskiego. Towarzy-
szyła też krakowskim celebrom Jana Pawła II
w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
W trudnych, rozpoczętych wprowadzeniem 
stanu wojennego, latach osiemdziesiątych, 
Włócznię świętego Maurycego umieszczano 
na widocznym miejscu podczas sprawowa-
nych w katedrze wawelskiej w dniach świąt 
narodowych 3 maja i 11 listopada (wtedy 
zabronionych) Mszy św. w intencji Ojczyzny, 
jako symbol uzyskanej przed wiekami suwe-
renności. 

Włócznia – narzędzie Męki Pańskiej 

W starożytności włócznia stanowiła symbol 
władzy. Jeśli osoba panująca: cesarz, król, 
udzielny książę uznawał czyjeś panowanie 
na danym terytorium, to akt ten potwier-
dzał przez uroczyste wręczenie włóczni.
U jej szczytu, tuż pod grotem, umieszczano 
zwykle poprzeczkę, do której mocowano płat 

tkaniny – proporzec władcy. W epoce chrześ-
cijańskiej symbolika włóczni uległa wzboga-
ceniu. Włócznia była przecież jednym z na-
rzędzi Męki Pańskiej (arma Christi) – czę-
stym motywem ikonografii chrześcijańskiej. 
Wiemy, że w godzinie śmierci Jezusa, kiedy 
„skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19, 30), 
odegrała szczególną rolę. Rzymski żołnierz 
włócznią przebił bok Jezusa, aby potwier-
dzić Jego śmierć. Dla chrześcijan ten cios 
rzymskiego żołnierza miał również religijny, 
zbawczy wymiar. Spowodował przecież, że 
z boku Zbawiciela wytrysnęła krew i woda, 
podwójne świadectwo miłości Bożej. Woda – 
symbol chrztu i znak Ducha Świętego. Krew 
– znak wielkiego Bożego daru, Eucharystii. 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma 
życie wieczne… trwa we Mnie a Ja w nim”
(J 6, 53-56). Apokryficzne przekazy opowiada-
ły historię życia Longinusa z Cezarei, tego żoł-
nierza rzymskiego, który przebił bok Jezusa. 
Cierpiał na chorobę oczu, niedowidział. Kro-
pla Jezusowej krwi, która pozostała na ostrzu 
włóczni, wpadła do jego oka. Przywróciła 
Longinusowi dobry wzrok. Po tym wydarzeniu 
nawrócił się, począł prowadzić świątobliwy, 
mniszy żywot, zwieńczony męczeńską śmier-
cią, kiedy odmówił złożenia ofiar pogańskim 
bóstwom. Wedle tradycji właścicielem włóczni 
Longinusa został (w końcu III w po Chr.) rzym-
ski oficer o imieniu Maurycy. Odbywał służbę 
w egipskiej Tebaidzie, w stacjonującym tam 

Legionie Tebańskim. Za-
równo on, jak i służący w 
tej jednostce żołnierze, byli 
chrześcijanami. Wezwani 
rozkazem cesarza Maksy-
miliana do Galii, za odmo-
wę prześladowania współ-
wyznawców i składania 
ofiar pogańskim bogom, 
zostali dwukrotnie zdzie-
siątkowani, a ostatecznie 
straceni. We wczesnym 
średniowieczu Maurycyi 
był czczony jako patron ry-
cerstwa. Jego sanktuarium 
położone przy głównym 
szlaku prowadzącym z Ga-
lii do Italii stało się między 
V a X w. po Chr. jednym
z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych
w Europie.
Przywieziona przez Maurycego z Tebaidy 
włócznia, traktowana jako narzędzie Męki 
Pańskiej, przechodziła z rąk do rąk. Była 
m.in. własnością cesarza Konstantyna. To 
wtedy miano włączyć do niej gwóźdź po-
chodzący z Krzyża świętego odnalezionego 
na Golgocie przez matkę cesarza, św. Hele-
nę. Posiadaniem włóczni szczycili się chrze-
ścijańscy cesarze Rzymu, władcy Wizygotów
i Franków (najsławniejszy z nich, Karol Wiel-
ki, nakazał się pochować w pozycji siedzą-
cej z kopią włóczni św. Maurycego w dłoni);
w 926 r. jej właścicielem stał się król niemiecki 
Henryk Ptasznik. Włócznia określana też mia-
nem Świętej i Niosącej Krzyż Lancy Cesarskiej 
stała się symbolem cesarskiej władzy saskiej 
dynastii Ludolfingów w Niemczech. Rosło jej 
znaczenie, kult, utwierdzało się przekonanie, 
że posiada nadprzyrodzoną moc.

Gest cesarza Ottona III

W marcu 1000 roku do Gniezna przybył mło-
dy, ledwie dwudziestoletni cesarz Otton III. 

Włócznia świętego MaurycegoWłócznia świętego Maurycego
– prawdziwa relikwia polskości– prawdziwa relikwia polskości
Włócznia Świętego Maurycego od wieków przechowywana w skarbcu katedry wa-
welskiej to niezwykły relikt przeszłości. Stanisław Zakrzewski (1873-1936), wybit-
ny historyk dziejów epoki piastowskiej, pisał o niej, że „jest jednym z najbardziej 
czcigodnych, najistotniejszych dokumentów naszej historii i państwowej prze-
szłości, prawdziwą relikwią polskości”. Traktuje się ją jako najstarszy materialny 
dokument naszej suwerenności, świadectwo ponad tysiącletniej przynależności 
naszej ojczyzny do chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej.

Przed 1050. rocznicą Chrztu PolskiPrzed 1050. rocznicą Chrztu Polski

najlepsi synowie polskiej ziemi, spoczywali 
anonimowo, nieopodal obrońców ojczy-
zny z 1920 roku i 1939 oraz Powstańców.
A także tuż obok swoich oprawców, którym 
władza urządziła aleję zasłużonych. Tu, na 
Powązkach Wojskowych, międzywojennej 
nekropolii narodowej miały zostać pomie-
szane najważniejsze pojęcia i wartości: 
prawda i kłamstw, patriotyzm i zaprzań-
stwo, wierność i zdrada – napisał prezydent 
Duda w liście. Pomimo represji, szykan, za-
straszania, Łączka pozostała miejscem na-
rodowej pamięci. Bliscy przechowali wiedzę 
o losie swoich zamęczonych braci, mężów, 
ojców, przyjaciół, towarzyszy broni. Pota-
jemnie wieszali tu kartki z ich nazwiskami, 
choć nikt nie miał pewności, gdzie ich po-
grzebano. Wiedza na temat Łączki przeka-
zywana była z usta do ust szeptem, który
z latami potężniał. A gdy upadło totalitarne 
imperium zła prawda o żołnierzach pod-

i l k h

ziemnego podziemia zabrzmiała pełnym 
głosem. A dziś stanowi ona nasze wspólne 
dziedzictwo i wyznacznik nasze tożsamości 
– wskazuje Prezydent RP.
– Jestem jednak dziś na Łączce myślami i du-
chowo łączę się z Państwem. A szczególnie 
z rodzinami chowanych bohaterów, napisał 
dalej Prezydent Duda.
Prezydent zapewnił, że dzisiejsza uroczystość 
wieńczy I etap poszukiwań na Łączce, ale 
ich nie kończy. Uważam za rzecz najwyższej 
wagi, by prace ekshumacyjne zostały dokoń-
czone, a wszyscy odnalezieni, zidentyfikowa-
ni i godnie pochowani.
Przemówienie wygłosiła również premier 
Ewa Kopacz oraz organizator uroczystości 
Andrzej Kunert, którego serdeczne przemó-
wienie do rodzin zostało przyjęte oklaskami. 
Kunert przypomniał m.in. zasługi nieżyją-
cego red. Jerzego Ślaskiego, autora książki 
„Żołnierze wyklęci”, redaktora „Polski Zbroj-

nej” w latach 90., który na łamach gazety 
wojskowej upominał się o pamięć o swoich 
towarzyszach broni.
Umieszczaniu trumien w 35. niszach towa-
rzyszyły oklaski zgromadzonych na Powąz-
kach Wojskowych. Tak dziękowano za ich 
życie, za ich ofiarę.
Salwa honorowa dopełniła hołdu złożonego 
przez wdzięczne wojsko i naród…
Na transparencie rozciągniętym nad głowa-
mi przybyłych portrety: rotmistrza Witol-
da Pileckiego, ppłk. Łukasza Cieplińskiego
i innych Wyklętych, Niezłomnych. I deklara-
cja wierności ich pamięci: „Nie spoczniemy, 
dopóki ostatni żołnierz wyklęty nie zostanie 
wydobyty z dołów śmierci”.
Wierność właśnie owocuje. Bóg wybiera mo-
ment, kiedy światło prawdy rozproszy mroki 
kłamstwa. I „opuści podłe kłamstwo prawdy 
tron”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Przybył jako pielgrzym, aby modlić się przy 
grobie swego przyjaciela, św. biskupa Woj-
ciecha, apostoła pogańskich Prusów, za-
mordowanego w 997 roku podczas wypra-
wy misyjnej, rychło (999) kanonizowanego 
przez papieża Sylwestra II. Kanonizacja ta, 
która miała miejsce ledwie 33 lata po chrzcie 
Mieszka I, przyniosła niezwykły splendor jego 
następcy, księciu Bolesławowi Chrobremu
i jego młodemu państwu. Spotkanie cesarza 
Ottona III i księcia Bolesława u grobu św. 

Wojciecha, zwane Zjazdem Gnieźnieńskim, 
miało wielkie, sięgające w przyszłość znacze-
nie. Cesarz, witany „zaszczytnie i okazale” 
(Gall Anonim) przedstawił zapewne władcy 
piastowskiej Polski swój wielki, porywający 
projekt polityczny. Dotyczył on odnowienia 
na nowych zasadach Cesarstwa Rzymskiego. 
Miało to być uniwersalistyczne cesarstwo, 
złączone spoiwem chrześcijańskiej wiary, 
wspólnota podążających drogą Krzyża czte-
rech równoprawnych prowincji tamtej Euro-
py: Galii (Francji), Germanii (Niemiec), Romy 
(Itali), Sclavinii (Słowiańszczyzny). Wspólno-
ta budowana na zupełnie innych niż dotąd 
zasadach, oparta na suwerenności państw 
wchodzących w jej skład.
W tym kontekście trzeba patrzeć na znamien-
ny, zrelacjonowany przez Galla Anonima akt, 
jaki wtedy miał miejsce: „Zważywszy jego 
chwałę, potęgę i bogactwo cesarz rzymski 
zawołał w podziwie: Na koronę mego ce-
sarstwa, to co widzę większe jest niż wieść 
głosiła […] za radą swych magnatów dodał 
wobec wszystkich: «Nie godzi się takiego
i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród 
dostojników księciem nazywać lub hrabia. 
Lecz [wypada] chlubnie wznieść go na tron 
królewski i uwieńczyć koroną». A zdjąwszy 
z głowy swej diadem cesarski, włożył go 
na głowę Bolesława na zadatek przymierza 
i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną 
dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego 
wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian 
za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Woj-
ciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się 

przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem 
i współpracownikiem cesarstwa i nazwał 
go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu 
rzymskiego”.
Nad tym fragmentem Kroniki Galla Anonima 
nachylają się od lat historycy, „opukują” go 
z różnych stron, interpretują. Zdecydowana 
ich większość w gestach uczynionych wobec 
księcia Bolesława przez cesarza Ottona widzą 
uznanie niezależności państwa piastowskie-
go od Niemiec, potwierdzenie jego suweren-

ności, więcej, są tacy, którzy uważają że była 
to forma koronacji Bolesława Chrobrego do-
konanej już wtedy w roku 1000 (wspomina
o tym epitafium na jego grobie). Podkreśla 
się, że w osobie księcia Bolesława cesarz Ot-
ton widział nie tylko przywódcę Polski pia-
stowskiej, ale także Słowiańszczyzny. Przez 
ten gest ukazał, że traktuje go jako współpra-
cownika w podjętym dziele wskrzeszenia Im-
perium Christi. Istotnym elementem upraw-
nień władczych przekazanych wtedy księciu 
Bolesławowi Chrobremu i jego następcom, 
podkreślających ich suwerenność, było pra-
wo inwestytury w sprawach kościelnych. To 
wtedy ustanowiona została polska prowincja 
kościelna – metropolia gnieźnieńska podle-
gła wyłącznie biskupowi Rzymu. Na jej czele 
stanął, jako pierwszy arcybiskup metropoli-
ta, Radzim-Gaudenty, brat św. Wojciecha. 
Był to wybiegający w przyszłość akt kościelny
i polityczny. To przecież na tkance nieza-
leżnej polskiej metropolii Bolesław Chrobry 
zbudował swoje królestwo. A włócznia św. 
Maurycego stanowi jego najstarszy symbol, 
dotrwały do naszych czasów.
 

Kopia z cząstką gwoździa
z Krzyża Świętego 

Przekazana księciu Bolesławowi włócznia 
św. Maurycego nie była oczywiście orygina-
łem tamtej, czcigodnej włóczni, która wedle 
orzeczenia papieża Grzegorza IX z 1229 r. 
była tożsama z włócznią, którą został prze-
bity bok Jezusa. Warto dodać, że włócznia ta 

od czasu wojen napoleońskich przechowy-
wana jest w skarbcu Habsburgów w Wied-
niu. Została stamtąd zabrana w 1938 roku 
na polecenie Adolfa Hitlera. Uważał on, że 
jej posiadanie zapewni mu zdobycie władzy 
nad całym światem, a jej utrata stanowić 
będzie kres jego panowania. Włócznia była 
przechowywana w specjalnie zbudowanym 
bunkrze pod kościołem św. Katarzyny w No-
rymberdze. Dostała się w ręce żołnierzy ame-
rykańskich 30 kwietnia 1945 roku, w tym 
samym dniu, dwie godziny później, Hitler 
popełnił w Berlinie samobójstwo. Jakiś czas 
później włócznia powróciła do Wiednia, do 
Muzeum Hofsburg. 
Włócznia, którą otrzymał książę Bolesław, 
stanowiła kopię naśladowczą. Powstała
w ten sposób, że z egzemplarza oryginalne-
go brano jego cząstkę i włączano w nowy 
egzemplarz. W kopii podarowanej przez Ot-
tona III taką cząstka był fragment gwoździa 
z Krzyża Zbawiciela. Dzięki temu egzemplarz 
naśladowczy nabierał cech oryginału, był za 
niego uważany. Niestety, do naszych czasów 
z cesarskiego daru zachował się tylko żelazny 
grot włóczni ze złoconą skuwką i wiązaniami 
z drutu żelaznego. Relikwiarz, w którym prze-
chowywany był fragment gwoździa z Krzyża 
Chrystusa król Jan Kazimierz po swej abdyka-
cji zabrał ze skarbca katedralnego, wywiózł 
do Paryża i podarował swej kuzynce, księżnej 
Annie Gonzadze. W czasie rewolucji francu-
skiej relikwiarz ten został zniszczony.

„Przyjdzie ten, który posłany
jest przez Boga”

Włócznia św. Maurycego stanowi jedno z in-
sygniów władzy królewskiej; wśród history-
ków istnieje różnica zdań, czy i jak długo była 
używana w polskim ceremoniale koronacyj-
nym. Że tak było, potwierdzają gwałtowne 
słowa skierowane do Mieszka II po jego ko-
ronacji (1025) przez anonimowego autora 
jednego z roczników magdeburskich: „po 
cóż tobie krwawy potworze królewska ozdo-
ba korony i włóczni złoconej”. Włócznia była 
przechowywana w skarbcu katedry wawel-
skiej. W czasie rozbicia dzielnicowego, autor 
jednego z żywotów św. Stanisława (1261) 
zapisał takie słowa skierowane ku przyszło-
ści, zapowiadające odrodzenie Królestwa 
Polskiego: Bóg, który sam jeden wie, kiedy 
ma zmiłować się nad narodem i podnieść go 
z ruin […] aż do naszych czasów zachowuje 
wszystkie insygnia królewskie, a mianowicie 
koronę, berło i włócznie schowane skarbcu 
katedry krakowskiej [...], aż przyjdzie ten, 
który posłany jest przez Boga”.
W naszej epoce włócznia stała się jedynym 
szacownym świadkiem tamtej godziny, kiedy 
Polska wybijała się na suwerenność. Bowiem 
insygnia koronacyjne królów Polski, prze-
chowywane w skarbcu katedralnym na Wa-
welu, zostały zagrabione w 1794 roku prze 
żołnierzy pruskich, a w 1809 zezłomowane
i przetopione z rozkazu króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma III. Włócznia św. Maurycego 
to jedyna pozostałość po nich. Tym bardziej 
godna czci i szacunku. 

Jędrzej Łukawy 

Uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Nawiedzenia i relikwiami: św. Wojciecha,Uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Nawiedzenia i relikwiami: św. Wojciecha,
św. Stanisława, św. Jacka i św. Jana Kantego z Wawelu na Skałkę z udziałemśw. Stanisława, św. Jacka i św. Jana Kantego z Wawelu na Skałkę z udziałem
przedstawicieli Kapituł różnych diecezji. Włócznię św. Maurycego niesie kanonikprzedstawicieli Kapituł różnych diecezji. Włócznię św. Maurycego niesie kanonik
wawelski ks. Kazimierz Figlewicz, 8 maja 1966 r.wawelski ks. Kazimierz Figlewicz, 8 maja 1966 r.
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Miłość jest naszą misją

Ojciec Święty Franciszek w USA Ojciec Święty Franciszek w USA 

Papieża powitał na lotnisku prezydent Bar-
rack Obama z małżonką i córkami. Drugiego 
dnia wizyty odbyła się oficjalna, ale zarazem 
prosta ceremonia powitania Franciszka przez 
prezydenta USA w ogrodach Białego Domu. 
Przemawiając Obama podkreślił, że Ojciec 
Święty Franciszek jest pierwszym papieżem 
pochodzącym z kontynentu amerykańskie-
go, że jest to jego pierwsza wizyta w USA 
oraz jest pierwszym papieżem, który ogłosił 
encyklikę poświęconą ochronie środowiska 
naturalnego. Obama mówił, że „to serdecz-
ne przyjęcie” wynika także z „osobowych 
cech Franciszka”. – W pokorze, prostocie, 
łagodności twoich słów widzimy żywy wzór 
nauczania Jezusa – stwierdził.
Franciszek wskazał na wkład amerykańskich 
katolików w budowę społeczeństwa, które 
jest tolerancyjne i zintegrowane, w ochronę 
praw jednostek i wspólnot oraz w odrzu-
cenie wszelkich form niesprawiedliwej dys-
kryminacji. W tym kontekście przypomniał 
pragnienie amerykańskich katolików, aby 
uwzględniano ich „najgłębsze obawy oraz 
ich prawo do wolności religijnej”. 

Kanonizacja Junipera Serry
24 września Franciszek kanonizował Juni-
pera Serry, XVIII-wiecznego hiszpańskiego 
franciszkanina, który działał głównie na te-
renie dzisiejszej Kalifornii, gdzie m.in. założył 
San Francisco. Uroczystość odbyła się przed 
Narodowym Sanktuarium Niepokalanego 
Poczęcia NMP, a wziął w niej udział m.in. wi-
ceprezydent USA, katolik Joe Biden.
W homilii Ojciec Święty wezwał do radosne-
go głoszenia Ewangelii poprzez dzielenie się
i dawanie siebie, bez strachu, uprzedzeń, 
wyższości, protekcjonalizmu. Stawiając za 
wzór Junipera Serrę, przywołał jego życiowe 
motto: „Zawsze naprzód!”. I wezwał: – Oby-
śmy dziś byli zdolni podobnie jak on powie-
dzieć: naprzód! Stale idźmy naprzód.

Historyczna wizyta w Kongresie i ONZ
Przemawiając 24 września podczas wspól-
nej sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych 
na waszyngtońskim Kapitolu, Franciszek stał 
się pierwszym papieżem, który zabrał głos
w amerykańskim parlamencie. W wygłoszo-
nym przemówieniu papież przypomniał, że 
naród jest uznany za wielki, gdy broni wol-
ności, krzewi kulturę, która pozwala ludziom 
marzyć o pełnych prawach dla wszystkich, gdy 
dąży do sprawiedliwości i dba o uciśnionych, 
gdy opowiada się za dialogiem i sieje pokój.
Zaznaczył, że polityka musi być w służbie 
człowieka i nie może być zniewolona przez 
gospodarkę i finanse. Powinna budować do-

Kanonizacja bł. Junipera Serry z udziałem 25 tys. wiernych, udział we wspólnej 
Sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych, Msza św. z udziałem ok. 20 tys. wiernych
w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku oraz wystąpienie na forum Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ, a także spotkanie z rodzinami z całego świata w Filadel-
fii – to główne wydarzenia wizyty apostolskiej Franciszka w USA, która odbyła się 
22-27 września i przebiegała pod hasłem: „Miłość jest naszą misją”.

bro wspólnoty, poświęcając interesy partyku-
larne. Zwrócił uwagę, że świat stoi obecnie 
w obliczu exodusu uchodźców na niespoty-
kaną od II wojny światowej skalę. 
Wyraził swój niepokój o rodzinę, która jest 
„zagrożona, być może jak nigdy wcześniej, 
od wewnątrz i z zewnątrz”. Swoje przemó-
wienie, wielokrotnie przerywane oklaskami 
na stojąco, zakończył tradycyjnym zawoła-
niem: „Boże, błogosław Amerykę!”.
Kolejnym niezwykle istotnym punktem był 
udział papieża w sesji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ. Mówił tam o sukcesach tej orga-
nizacji, takich jak: kodyfikacja i rozwój prawa 
międzynarodowego, stworzenie międzyna-
rodowych norm praw człowieka, udosko-
nalanie prawa humanitarnego, rozwiązanie 
konfliktów, operacje pokojowe i działania na 
rzecz pojednania. 
Wskazał na konieczność zapewnienia wszyst-
kim minimalnej bazy materialnej, która ma 
trzy imiona: dom, praca i ziemia. Na pozio-
mie duchowym: wolność ducha, która obej-
muje wolność religijną, prawo do edukacji 
oraz inne prawa obywatelskie. 
Podkreślił negatywne konsekwencje inter-
wencji politycznych i wojskowych. Wymienił 
Bliski Wschód, Afrykę Północną i inne kraje 
afrykańskie, gdzie ofiarami konfliktów są 
chrześcijanie. Papież wezwał odpowiedzial-
nych za ster spraw międzynarodowych do 
„rachunku sumienia”, także wobec konflik-
tów na Ukrainie, w Syrii, Iraku, Libii, Suda-
nie Południowym i regionie Wielkich Jezior. 
– Przyszłość wymaga od nas decyzji przeło-
mowych i globalnych w obliczu konfliktów 
globalnych, które powiększają liczbę wyklu-
czonych i potrzebujących – zaznaczył. 
25 września Papież wziął udział w spotka-
niu międzyreligijnym w Mauzoleum Ground 
Zero. Spotkał się też z dziećmi i rodzinami 
imigrantów w Szkole Matki Bożej Królowej 
Aniołów w dzielnicy Harlem, a wieczorem
w Madison Square Garden odprawił Mszę 
św. dla 25 tys. wiernych. 
Następnie papież Franciszek udał się do Fi-
ladelfii, by wziąć udział w VIII Światowym 
Spotkaniu Rodzin. Podczas spotkania o pro-
blemach związanych z niepewnością jutra 
rodziny mówili m.in. para narzeczonych
z Australii, grekokatoliczka z Iwanofrankow-
ska wychowująca syna z porażeniem mózgo-
wym i aktor Mark Wahlberg.
Franciszek wzruszony tym, co usłyszał, zre-
zygnował z wcześniej przygotowanego prze-
mówienia. Podziękował ludziom sztuki, bo 
jak zaznaczył, „piękno prowadzi do Boga”, 
ponieważ „Bóg jest dobry i jest prawdą”. 
Podkreślił, że Bóg miłując człowieka, chciał 

rodziny. – Całą miłość zawartą w stworzeniu 
przekazał rodzinie. A rodzina jest naprawdę 
rodziną, jeśli jest w stanie otworzyć ramiona 
i przyjąć tę miłość – zauważył. Także wów-
czas, kiedy rodzina popełnia błędy, Bóg spie-
szy jej z pomocą. Dał nam bowiem swego 
Syna, który rozwijał się w rodzinie Maryi i Jó-
zefa, posłusznych wobec planu Bożego. Pa-
pież zapewnił, że Bóg najbardziej lubi pukać 
do drzwi rodzin, w których znajduje jedność, 
rodzin kochających się, wychowujących swo-
je dzieci, tworzących społeczeństwo oparte 
na prawdzie, dobru i pięknu. Wskazał, że 
każdą trudność pokonuje się przez miłość, 
natomiast nienawiść nie może znieść jakich-
kolwiek trudności.
Na zakończenie zachęcił wszystkie rodziny do 
szczególnej troski o dzieci i osoby starsze. 

Wspierajcie rodziny ponad granicami
Do wsparcia małżeństwa i rodziny „ponad 
wszelkimi granicami” wezwał Franciszek
w homilii podczas Mszy św. w alei Benjami-
na Franklina w Filadelfii, która zakończyła 
VIII Światowe Spotkanie Rodzin. Zachęcał 
wszystkich do codziennych gestów miłości, 
które sprawiają, że czujemy się jak w domu.
W homilii papież przypomniał, że Jezus napo-
tkał wrogość ze strony ludzi, którzy nie akcep-
tują tego, co mówił i czynił. Przestrzegł przed 
tym, co załamuje, niszczy i poddaje w wątpli-
wość naszą ufność w działanie Ducha Świę-
tego. Zachęcił wszystkich, „ponad wszelkimi 
granicami”, aby docenili i wsparli „proroctwo 
i cud” rodziny oraz „przymierze mężczyzny
i kobiety, rodzące życie i objawiające Boga”.
Przed końcowym błogosławieństwem abp 
Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Rodziny, ogłosił, że kolejne IX Świa-
towe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2018 r.
w Dublinie w Irlandii. 
Papież Franciszek przyjął w Filadelfii pięć 
ofiar nadużyć seksualnych, dokonanych w 
przeszłości przez księży. Spotkał się także
z więźniami zakładu karnego Curan-From-
hold. Po spotkaniu udał się na lotnisko, skąd 
wyruszył w drogę powrotną do Watykanu.

Na podstawie informacji KAI
opracował kes

Fo
t. 

W
iki

pe
di

a
Fo

t
W

iki
pe

di
a

Ojciec Święty Franciszek i prezydent Ojciec Święty Franciszek i prezydent 
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Ziemia Święta ma wyjątkowe znaczenie dla 
chrześcijan przede wszystkim dlatego, że 
jest ziemską Ojczyzną Chrystusa. Jaką war-
tość przedstawia dla Żydów? Omawiając to 
zagadnienie, będę przytaczał różne teksty 
biblijne, bo to właśnie wydarzenia opisane 
w Starym Testamencie uczyniły z Żydów od-
rębny naród i ukształtowały ich religię i tra-
dycję.
Z religijnego punktu widzenia tereny współ-
czesnego państwa Izrael to dla Żydów ich 
Ziemia Obiecana. Przed wiekami została 
przez Boga wskazana Abrahamowi, które-
go przez Izaaka i Jakuba-Izraela uważają za 
swego protoplastę i ojca narodu: „Wyjdź
z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci wskażę” (Rdz 12,1). Mało 
tego, została jeszcze przyobiecana na wła-
sność jemu samemu i jego potomkom jako 
jeden z warunków przymierza, które Bóg za-
warł z tym patriarchą: „Bóg rzekł do Abraha-

ma: « Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem 
z Ur chaldejskiego, aby dać ci ten oto kraj na 
własność. » (…) Wtedy to Pan zawarł przy-
mierze z Abrahamem, mówiąc: «Potomstwu 
twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż 
do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat» (Rdz 15,7.18). 
Gdy 500 lat później na Synaju Bóg przez 
Mojżesza odnawia przymierze i czyni z Izra-
elitów swój naród wybrany: «Będziecie Moją 
szczególną własnością pośród wszystkich 
narodów, (…) królestwem kapłanów i ludem 
świętym » (Wj 19,5-6; por. 1 P 2,9), wraca 
zarówno motyw zamieszkania w Ziemi Obie-
canej: „Idźcie do ziemi, którą obiecałem pod 
przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubo-
wi słowami: «Dam ją twemu potomstwu»
(Wj 33,1), jak i kwestia jej granic: „Ustano-
wię granice twego kraju od Morza Czerwo-

nego do morza filistyńskiego, od pustyni aż 
do Rzeki (tj. Eufratu)” (Wj 23,31),
Niezależnie od tego, czy mieli własne pań-
stwo, czy nie, dla Żydów ta ziemia patriarchów 
i proroków zawsze była punktem odniesienia 
i jednym z wyznaczników ich tożsamości. Po-
siadanie jej na własność pojmowali w katego-
riach realizacji Bożej obietnicy i potwierdzenia 
ich wybraństwa. Gdy dostawała się w obce 
ręce, zastanawiali się, czy Bóg przypadkiem 
nie wycofał się z danego słowa i nie odrzu-
cił ich jako narodu wybranego (zob. niewo-
la babilońska). Gdy w czasach najnowszych 
proponowano im utworzenie suwerennego 
państwa żydowskiego na Madagaskarze,
w Ugandzie, Nowej Gwinei, Gujanie czy Au-
stralii, odpowiadali, że na całym świecie jest 
tylko jedno miejsce, które ukształtowało ich 
odrębność etniczną i kulturową, i wskazywali 
na Bliski Wschód. Kiedy w 1993 r. ówczesny 
premier Izraela Icchak Rabin, szukając rozwią-

zania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zgo-
dził się przekazać Palestyńczykom część biblij-
nej Judei i Samarii, by na Zachodnim Brzegu 
mogli w przyszłości mieć własne państwo,
w oczach wielu Żydów stał się zdrajcą naro-
dowym. Partie opozycyjne organizowały wte-
dy demonstracje przeciwko polityce premiera 
i na wiecach protestacyjnych obnosiły jego 
karykatury z arafatką na głowie. Ekstremista 
żydowski, który dwa lata później targnął się 
na życie Ichaka Rabina, do dziś jest przeko-
nany, że dobrze zrobił, bo – jak uważa – tylko 
próbował zapobiec oddaniu Ziemi Obiecanej 
w obce ręce. Gdy współcześnie Żydzi zago-
spodarowują tereny pustynne na Negewie, 
stawiając osiedla, kopiąc studnie do 1,5 km 
(!) głębokości i zakładając plantacje owoco-
wo-warzywne, twierdzą, że swymi działania-

mi realizują zapowiedzi biblijnych proroków 
i przybliżają przyjście Mesjasza: „Oto wasz 
Bóg przychodzi, aby was zbawić! (…) Trysną 
zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie, 
spieczona ziemia zamieni się w pojezierze, 
spragniony kraj w krynice wód” (Iz 35,4.6-7).
Pierwszym fragmentem Ziemi Obiecanej, 
który Żydzi przejęli na własność, była grota 
Makpela w Kiriat Arba (dzisiejszy Hebron). 
Abraham nabył to miejsce, aby pochować 
na nim swą żonę Sarę. W XIII w. przed Chr. 
po wyjściu z Egiptu i 40-letniej wędrówce po 
pustyni potomkowie Abrahama pod wodzą 
Jozuego zajęli tereny mniej więcej pokry-
wające się z dzisiejszym Izraelem i północ-
no-środkową Jordanią. Podbój Ziemi Obie-
canej nie przypominał jednak tryumfalnego 
marszu i nie odbywał się na zasadzie: „od 
zwycięstwa do zwycięstwa”. Jeśli w ogóle 
była to operacja wojskowa, to rozciągnięta 
w czasie i podzielona na różne etapy. Nie-
których terenów Izraelitom nie udało opa-
nować jeszcze przez kilkaset lat pozostawały 
w rękach Kananejczyków lub Filistynów (np. 
Betlejem, rodzinne miasto Dawida). Pierw-
szym, który zjednoczył wszystkie dwanaście 
pokoleń izraelskich, a te uznały go za swego 
króla, był Saul (XI w. przed Chr.). Wtedy też 
powstało pierwsze państwo żydowskie.
Położenie geograficzne sprawiało, że o su-
werenności tego państwa można mówić 
tylko w ograniczonym zakresie. Sąsiadując 
z ówczesnymi dwiema potęgami świato-
wymi: Egiptem od zachodu i Mezopotamią 
od wschodu, Izraelici zdani byli na łaskę
i niełaskę obu mocarstw. Na większą nieza-
leżność mogli sobie pozwolić tylko wtedy, 
gdy w państwach ościennych trwały niepo-
koje wewnętrzne i tamtejszym władcom nie 
w głowie było zajmować się jednym z dzie-
siątków, o ile nie setek podporządkowanych 
sobie narodów.
Żydzi stracili niepodległość w I w. po Chr., 
gdy po tysiącu lat kres istnieniu ich państwa 
położyli Rzymianie. Niektórzy potomkowie 
Abrahama pozostali na ziemi przodków, 
większość ruszyła w świat, z czasem tworząc 
wielomilionową diasporę. Choć potrafili za-
symilować się z każdą kulturą, w jakiej się 
znaleźli, nie przestali wyglądać dnia, kie-
dy dane im będzie wrócić do ojczyzny i re-
aktywować własne państwo. Tęsknocie za 
własnym krajem towarzyszyły marzenia
o bezpiecznym porcie schronienia, które na-
silały się zwłaszcza w okresach pogromów 
i prześladowań. Na spełnienie tych marzeń 
przyszło im czekać prawie dwadzieścia wie-
ków. Współczesne państwo Izrael powstało
w 1948 r. Mimo dwóch tysięcy lat rozprosze-
nia („Żyd – wieczny tułacz”) nie utracili po-
czucia odrębności kulturowej i narodowej. 
W historii Polski też zdarzały się okresy utra-
ty państwowości, ale w przypadku Żydów 
zachowanie własnej tożsamości przez tak 
długi czas i zasymilowanie się z innymi kultu-
rami tylko w ograniczonym zakresie stanowi 

Przyroda, klimat, ukształtowanie terenu, obyczaje mieszkańców i wszystkie inne 
realia Ziemi Świętej tworzą tzw. Piątą Ewangelię, która odsłania bogate tło histo-
ryczne, geograficzne i kulturowe opisów biblijnych. Temu, kto je zobaczy i pozna, 
łatwiej „rozsmakować” się w Piśmie św., a jego na pozór martwa litera nabierze 
życia i bogatej kolorystyki.

i li

Czym jest Ziemia Święta dla Żydów?

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (2)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (2)
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Jerozolimski meczet Skały, najstarsza budowla muzułmańska na świecie. Stoi na wzgórzu Jerozolimski meczet Skały, najstarsza budowla muzułmańska na świecie. Stoi na wzgórzu 

Moria, gdzie przed wiekami Abraham miał złożyć w ofierze swego syna IzaakaMoria, gdzie przed wiekami Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka
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prawdziwy fenomen socjologiczny. Okazało 
się, że to nie posiadanie ziemi na własność 
jest warunkiem decydującym o przetrwaniu 
judaizmu, lecz religia i tradycja.
Niepodległe państwo jest dzisiaj dla Żydów 
wielką wartością religijno-narodową. Mimo 
to wielu z nich mieszka za granicą i z róż-
nych powodów nie przeprowadza się do 
Ziemi Obiecanej. Jedni dlatego, że nie mają 
takiej możliwości, inni po prostu nie chcą
i żyją z poczuciem posiadania dwóch oj-
czyzn: Izraela i kraju ich obecnego pobytu. 
Są i tacy Żydzi, którzy istnienia tego państwa 
w ogóle nie uznają. Motywy, które nimi kie-
rują, są zupełnie inne niż w przypadku wielu 
krajów arabskich, które wrogo nastawione 
do Izraela nie utrzymują z nim stosunków 
dyplomatycznych. Niektóre grupy Żydów ul-
tra-ortodoksyjnych uważają, że jedyną oso-
bą, która ma prawo odbudować królestwo 
Dawidowe i założyć państwo żydowskie, jest 
Mesjasz, a nie jakakolwiek władza ludzka. 
Ich zdaniem, powołując państwo Izrael do 
istnienia, syjoniści uzurpowali sobie władzę 
Boga i wywołali Jego ciężką obrazę. Twierdzą 
nawet, że holokaust i cierpienia Żydów pod-
czas II wojny światowej były nieuniknioną 
konsekwencją i karą za ten grzech. Kontestu-
ją wszystko, co wiąże się z funkcjonowaniem 
tego bezbożnego w ich rozumieniu państwa: 
politykę, szkolnictwo, system ubezpieczeń, 
flagi, język, walutę, środki transportu itd. Nie 
przeszkadza im to jednak od państwa, któ-
rego istnienie odrzucają, regularnie przyjmo-
wać zasiłki socjalne. Po burzliwych debatach 
władze Izraela postanowiły mimo wszystko 
nadal wspierać finansowo te ugrupowania 
żydowskie w imię – jak to określiły – „pod-
trzymywania dziedzictwa narodowego”.
Wiele miejsc Ziemi Obiecanej świeci dla Ży-
dów jaśniejszym blaskiem. Do najważniej-
szych z nich należą: Grobowce Patriarchów 
w Hebronie, gdzie spoczywają: Abraham
i Sara, Izaak i Rebeka, Jakub-Izrael i Lea; 
Tyberiada nad Jeziorem Galilejskim, gdzie 
przed wiekami uczeni żydowscy skodyfi-
kowali Talmud, a masoreci uporządkowali 
tekst biblijny i opatrzyli go samogłoskami, 
by zapobiec błędnemu odczytywaniu Słowa 
Bożego; Safed, będące światowym centrum 
żydowskiego ruchu mistycznego (kabały)
i muzyki klezmerskiej; Betlejem, na którego 
przedmieściach znajduje się grób Racheli,
a które prorok Micheasz wskazywał jako miej-
sce przyjścia na świat Mesjasza: „A ty, Betle-
jem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 
judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie 
władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od po-
czątku, od dni wieczności” (Mi 5,1).
Jedno miejsce jest jednak nieporównywalne 
z żadnym innym: Jerozolima. Jej wyjątko-
wość bierze się stąd, że gdy Bóg postanowił 
zamieszkać wśród ludzi i mieć na ziemi dom, 
na swoją siedzibę wybrał właśnie to mia-
sto. Potwierdził to sam Jezus, gdy mówił do 
Apostołów: „Nie przysięgajcie na Jerozolimę, 
bo jest miastem wielkiego Króla” (Mt 5,35). 
Stosunek emocjonalny Żydów do Jerozolimy 
dobrze oddają słowa psalmu, którym modli-
li się uprowadzeni do niewoli babilońskiej,
a który w latach 80. XX w. spopularyzował 
zespół Boney M. piosenką By the rivers of 

Babilon – „Nad rzekami Babilonu” (drugi naj-
lepiej sprzedający się singiel wszechczasów 
w Wielkiej Brytanii): „Jeruzalem, jeśli zapo-
mnę o tobie, niech uschnie moja prawica! 
Niech mi język przyschnie do podniebienia, 
jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie po-
stawię Jeruzalem ponad największą radość 
moją” (Ps 137,5-6).
Jerozolima stała się własnością Żydów w cza-
sach Dawida (XI w.przed Chr.): pokonał do-

tychczasowych jej mieszkańców i ustanowił 
stolicą swego królestwa. Uczynił też z niej 
centrum religijne, gdy na wzgórze Moria 
przeniósł Arkę Przymierza. Jednak to nie 
Dawid, lecz jego syn i następca, Salomon, 
postawił na tym miejscu pierwszą świą-
tynię (970 r. przed Chr.). Po ok. 400 latach 
zniszczyli ją Babilończycy (586 r. przed Chr.). 
Kilkadziesiąt lat później dom Boży w Jerozo-
limie odbudowali repatrianci powracający
z niewoli babilońskiej (520-515 r. przed Chr.). 
„Drugą świątynią” nazywa się jednak nie 
konstrukcję z VI w. przed Chr., lecz budowlę 
wzniesioną dopiero przez Heroda Wielkiego. 
Powiększana, wzmacniana i przyozdabiana 
przez ponad 80 lat (20/19 r. przed Chr. – 63 
po Chr.) przetrwała bardzo krótko i w 70 r. 
padła pod naporem Rzymian. 
W czasach starożytnych świątynia jerozo-
limska nie była jedynym sanktuarium, jakie 
funkcjonowały na terenie Izraela i do któ-
rych uczęszczali Żydzi. Tu jednak sprawowa-
no kult oficjalny (urzędowy), poza tym tylko 
tutaj wolno było składać zwierzęta w ofierze
(w związku z ofiarami całopalnymi Jerozolima 
symbolizuje dla Żydów żywioł natury – ogień). 
Zgodnie z Prawem mężczyźni żydowscy mie-
li obowiązek „stawić się przed Panem” (Pwt 
16,16), czyli przybyć do świątyni jerozolim-
skiej, co najmniej trzy razy w roku (na świę-
ta: Paschy, Tygodni i Namiotów), niektórzy 
pielgrzymowali do Jerozolimy jeszcze częściej 
(np. Jezus na święto Konsekracji świątyni –
J 10,22). Żydzi wierzyli, że jako miejsce poby-
tu Boga na ziemi sanktuarium jerozolimskie 
jest niezniszczalne. Gdy w 597 r. i 586 r. przed 
Chr. Babilończycy miasto zdobyli, a świątynię 
zburzyli, świat religijny Żydów się zawalił i py-
tali: „Jak Bóg mógł pozwolić, żeby poganie 
zbezcześcili Jego święty przybytek?” Podob-
nie gdy w I w. po Chr. do Jerozolimy zbliżały 

się legiony rzymskie, Żydzi niepomni wcze-
śniejszej katastrofy, masowo (według Józefa 
Flawiusza 600 tys. osób) szukali schronienia 
właśnie na terenie świątyni. Liczyli nie tylko 
na jej walory obronne (Apostołowie też mó-
wili z podziwem: „Nauczycielu, patrz, co za 
kamienie i co za budowle!” – Mk 13,1), ale 
podobnie jak przodkowie wychodzili z założe-
nia, że Bóg nie dopuści, by Jego dom deptały 
nogi pogan. Stało się inaczej: świątynia pa-

dła zaledwie po pięciu miesiącach oblężenia, 
a tych, którzy w niej się schronili, Rzymianie 
wymordowali. Jezus zapowiadał te tragiczne 
wydarzenia: „Przyjdą na ciebie dni, gdy twoi 
nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię 
i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie
i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie 
kamienia na kamieniu” (Łk 19,43-44). 
Jedyną pozostałością po II świątyni jest tzw. 
Ściana Płaczu. Żydzi wolą mówić: „Mur Za-
chodni”, bo rzeczywiście kiedyś pełnił rolę 
muru oporowego świątyni od strony zachod-
niej. Z pierwotnego odcinka o długości ponad 
460 m zachowało się ok. 70 m. Rzymianie ce-
lowo pozostawili ten fragment nietknięty, bo 
miał być nauką dla potomnych, że strategii 
wojennej legionów nie oparł się nawet obiekt 
uchodzący za nie do zdobycia. Jednocześnie 
miał on działać jako przestroga, by nikt nie 
próbował występować przeciw imperium Ro-
manum, bo skutki takiej niesubordynacji będą 
równie opłakane jak los tej żydowskiej świą-
tyni: największego sanktuarium w basenie 
Morza Śródziemnego i, jak mówią niektórzy, 
największego przedsięwzięcia budowlanego 
od czasu postawienia piramid.
W następnym odcinku naszego cyklu o Zie-
mi Świętej spróbujemy przenieść się myślami 
do Jerozolimy pod Ścianę Płaczu i przypa-
trzeć się Żydom, którzy tam się modlą. Co 
to jest minjan? Jakie znaczenie mają charak-
terystyczne ruchy, jakie wykonują podczas 
modlitwy? Po co nakładają tałes i filakterie? 
Będzie także mowa o kartkach wkładanych
w szczeliny między kamieniami, o uroczysto-
ści Bar Micwa, o żarcie dotyczącym Ściany 
Płaczu, na który nieopatrznie pozwoliła so-
bie pewna gazeta żydowska, i o przygoto-
waniach do wybudowania Trzeciej Świątyni.

Sławomir Rajzer
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„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło 
XV Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy 
w niedzielę 11 października. Ustanowiony 
przez Konferencję Episkopatu Polski ma upa-
miętniać pontyfikat świętego papieża Polaka
i upowszechniać Jego nauczanie oraz w spo-
sób szczególny, poprzez wspólną modlitwę, 
łączyć się z obecnym papieżem. Tegoroczne 
obchody Dnia Papieskiego zbiegły się z obra-
dami Synodu Biskupów w Rzymie, pod ha-
słem: „Powołanie i misja rodziny w Kościele 
i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski 
jawi się zatem jako wezwanie do refleksji 
nad rodziną oraz do wytrwałej modlitwy
w jej intencji.
Jan Paweł II kiedyś powiedział, że chciałby 
zostać zapamiętany jako papież rodziny. Te 
słowa 27 kwietnia 2014 roku przywołał pa-
pież Franciszek w homilii podczas kanoniza-
cji Jana XXIII i Jana Pawła II.
Święty Jan Paweł II, jako patron rodziny, pra-
gnie być blisko niej, aby pomagać jej wzra-
stać w świętości. Chce być blisko 
matek i ojców, by wspierać ich 
w wychowywaniu potomstwa. 
Pragnie też być podporą ludzi 
samotnych, chorych i opuszczo-
nych. Chce towarzyszyć każde-
mu z nas na drodze ziemskiego 
życia. 
„Niechże nie zabraknie dobrej 
woli. Modlimy się gorąco, by nie 
brakowało nikomu dobrej woli, 
inicjatywy, realizacji. By rodzina 
była silna Bogiem, a kraj był silny 
rodziną, zdrową fizycznie i mo-
ralnie” – tymi słowami modlił się 
św. Jan Paweł II w Szczecinie w 
1987 roku. „O jakże bardzo pra-
gnę, ja, który życie, wiarę i język 
zawdzięczam polskiej rodzinie, 
aby rodzina ta nie przestawała 
być Bogiem silna. Ażeby prze-
zwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija 
– wszystko, co nie pozwala jej być prawdzi-
wym środowiskiem życia i miłości” (Jan Pa-
weł II, Częstochowa, 5 czerwca 1979 roku).
Św. Jan Paweł II mówił, że „(...) rodzina jest 
pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. 
Jest środowiskiem życia i środowiskiem mi-
łości. Życie całych społeczeństw, narodów, 
państw, Kościoła, zależy od tego, czy ro-
dzina jest pośród nich prawdziwym środo-
wiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele 
trzeba czynić – a nie za wiele znaczy: uczynić 
wszystko, co można, ażeby rodzinie stwo-
rzyć po temu warunki.” (Jan Paweł II, Czę-
stochowa, 5 czerwca 1979 roku). Tak pojęta 
rodzina, która ma swoje źródło w Bożym 
zamyśle, nie jest dziś rzeczywistością ani 
oczywistą ani powszechną. Kryzys rodziny, 
rozpad więzi małżeńskich, rzesza osób żyją-
cych w kolejnych związkach, niechęć do za-
wierania sakramentu małżeństwa, ale także 
do legalizowania wspólnego życia to coraz 
częstsze zjawiska, które dotykają naszych ro-

Rodzina sercemRodzina sercem
Cywilizacji MiłościCywilizacji Miłości
dzin. Ofiarami takiego podejścia do małżeń-
stwa i rodziny są doświadczające samotności 
i niepewności dzieci. Cierpią także zdradzeni 
i opuszczeni małżonkowie. 
Jan Paweł II widział w trosce Kościoła o ro-
dzinę troskę o całego człowieka, bo kryzys 
jednostki jest kryzysem całego Kościoła. 
Dlatego trwający obecnie proces synodalny
o rodzinie odgrywa tak ważną rolę w ewan-
gelizacji świata i duszpasterstwie Kościoła.
Rodzina jest niezastępowalnym do końca
i optymalnym środowiskiem dla człowieka, 
który może dojrzewać dzięki bezinteresow-
nej miłości rodziców - matki i ojca. Jan Paweł 
II podkreślał w swoim nauczaniu, że „czło-
wiek żyje tylko wtedy, gdy jest kochany i sam 
potrafi kochać”, dlatego rodzina jako pod-
stawowa i pierwsza grupa społeczna czło-
wieka jest dla niego pierwszą szkołą miłości.
O tym jak wielką wartością jest rodzina 
świadczą także słowa Jana Pawła II w „Li-
ście do rodzin” z 1994 roku. Papież napisał 

wtedy: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest 
drogą pierwszą i z wielu względów najważ-
niejszą. Jest drogą powszechną, pozostając 
za każdym razem drogą szczególną, jedyną 
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny 
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, 
od której nie może on się odłączyć. Wszak 
normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi 
na świat, można więc powiedzieć, że rodzi-
nie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.
A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we 
wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje ro-
dziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wy-
raz niepokojący i bolesny, który potem ciąży 
na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia 
swą macierzyńską troską wszystkich, którzy 
znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ 
dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję pod-
stawową. Wie on ponadto, iż człowiek wy-
chodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzi-
nie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. 
Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności 
– to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdy-

by jego egzystencjalnym horyzontem jako 
ta podstawowa wspólnota, na której opiera 
się całe życie społeczne człowieka w różnych 
wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie 
mówimy również o ‘rodzinie ludzkiej’, ma-
jąc na myśli wszystkich na świecie żyjących 
ludzi?” (Jan Paweł II, „List do rodzin”, Rzym,
2 lutego 1994).
W punkcie wyjścia rodziny znajduje się od-
powiedzialne rodzicielstwo – godne osoby 
ludzkiej, stworzonej „na obraz i podobień-
stwo Boga” (por. Rdz 1, 26). Odpowiedzial-
ność za miłość mierzy się, jak uczył św. Jan 
Paweł II, rodzicielską odpowiedzialnością za 
życie, za wychowanie. Czy nie o tym wła-
śnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej? To 
wzajemna odpowiedzialność: męża za żonę, 
żony za męża, rodziców za dzieci.
Księga Syracha mówi o odpowiedzialności 
ojcowskiej: „Pan uczcił ojca przez dzieci”
(Syr 3,2) i macierzyńskiej. „Nie można jednak 
zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy 

w podejmowaniu tej odpowie-
dzialności. Jeśli Apostoł mówi,
w duchu swojego czasu: ‘Żony, 
bądźcie poddane mężom’ (Kol 3, 
18), to mówi zarazem: mężowie, 
bądźcie odpowiedzialni! Zasługuj-
cie prawdziwie na zaufanie waszych 
małżonek. I waszych dzieci. (...) 
‘Odpowiedzialny’ to znaczy god-
ny osoby ludzkiej, stworzonej ‘na 
obraz i podobieństwo Boga’ (por. 
Rdz 1, 26).” (Jan Paweł II, Szczecin,
11 czerwca 1987).
A ta odpowiedzialność przejawia 
się w samym początku istnienia 
rodziny, w przysiędze, którą skła-
dają sobie małżonkowie w dniu
ich ślubu. Św. Jan Paweł II nama-
wiał często małżonków do od-
nawiania przysięgi ślubnej, aby 
słowa, które wybrzmiały owego 

dnia na stopniach ołtarza, były stale obec-
ne w ich życiu, w ich rodzinach. „Ślubuję ci 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz 
że cię nie opuszczę aż do śmierci”. W tym 
ślubowaniu małżeńskim słowo Chrystusa
w całym bogactwie swej zbawczej, uświę-
cającej treści, stało się słowem sakramentu 
małżeństwa. A małżonkowie są szafarzami 
tego wielkiego sakramentu.
I choć zdarzają się „różne gwałtowne wichry 
(...) i uderzenia naszych różnych słabości” to, 
dzięki wierności niegdyś wypowiedzianym 
słowom, można stawić im czoła. „Kiedy więc 
przychodzą (...) te różne uderzenia, te wichry 
namiętności, kiedy bierze górę słabość, przy-
pomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie 
od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś 
się przewracał za lada podmuchem, tylko 
po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął!”
(Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987).

Magdalena Jagodzińska

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
W INTENCJI RODZIN

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka ro-
dzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego
z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przy-
bytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. 
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku 
dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne opar-
cie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa oka-
zywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie 
nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej 
Różańcowej - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł 
owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha 
Świętego. Amen.
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 16 maja 1898 r. 
w Jedlni koło Radomia, jako 
syn Jana i Marianny z domu 
Jelonkiewicz. Od 1913 r. 

uczęszczał do Męskiego Progimnazjum Filo-
logicznego Jana Wojciechowicza w Radomiu.
1 marca 1916 r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu. 21 maja 1921 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
sandomierskiego Mariana Ryxa. Pracę duszpa-
sterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Świę-
tego Stanisława Biskupa i Męczennika w Cere-
kwi koło Radomia. 10 kwietnia 1924 r. otrzymał 
nominację na prefekta szkół powszechnych 
w Iłży, a 15 września 1924 r. na prefekta do 
Radomia. Czasowo administrował parafiami 
Cerekiew (1926–1927) i Skrzynno (1927). Od 
października 1927 r. do lipca 1929 r. studiował
w Instytucie Katolickim w Paryżu, uzyskując dok-
torat nauk społecznych. Pracował równocześnie
w Misji Polskiej jako duszpasterz wśród polskich 
robotników w środkowej i północnej Francji. 
4 listopada 1929 r. został mianowany sekre-
tarzem Związku Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej Diecezji Sandomierskiej. Od 1930 r. był 
redaktorem „Okólnika”, pisma Katolickiego 
Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomier-
sko-Radomskiej. Od 6 marca 1931 r. kierował 
Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijań-
skich w Radomiu. 5 lipca 1932 r. został miano-
wany rektorem kościoła pobernardyńskiego 
Świętej Katarzyny w Radomiu.
We wrześniu 1939 r. wstąpił ochotniczo do 

Wojska Polskiego. W toku działań wojennych 
znalazł się na wschodnich terenach Polski, 
zajętych przez Sowietów. 4 grudnia 1939 r.
został aresztowany przez NKWD w Turce,
w czasie próby przejścia granicy na Węgry. 
Więziony był w Samborze, Stanisławowie, 
Kijowie i Lwowie. Skazano go na 10 lat poby-
tu w obozie pracy. 15 czerwca 1941 r. został 
wywieziony do jednego z łagrów nad Kołymą.
W tym najzimniejszym miejscu na ziemi, pra-
cował przy wyrębie lasu, służąc zarazem ofiar-
nie wywiezionym tam rodakom. Spowiadał, 
podnosił na duchu, w ukryciu wygłaszał po-
gadanki religijne dla więźniów.
2 września 1941 r. został zwolniony w wyniku 
umowy Sikorski-Majski.  Przez Władywostok 
i Omsk dotarł do Buzułuku, gdzie 7 września 
1941 r. wstąpił do Armii Polskiej w Związku 
Sowieckim. Został mianowany przez ks. dzie-
kana Włodzimierza Cieńskiego doradcą praw-
nym duszpasterstwa. Od 15 października 
1941 r. był kapelanem Garnizonu w Buzułuku. 
W styczniu 1942 r. został kapelanem 9 Dy-
wizji Piechoty formującej się w Margelanie
w Uzbekistanie. Wraz z dywizją opuścił ZSRS 
w marcu 1942 r. w ramach pierwszej ewaku-
acji. Po rozwiązaniu 9 Dywizji był kapelanem 
obozu ewakuacyjnego w Pahlevi, gdzie pod-
czas obowiązkowej miesięcznej kwarantanny 
przebywali polscy uchodźcy, którym udało się 
opuścić „nieludzką ziemię” z Armią generała 
Andersa. We wrześniu 1942 r. został miano-
wany kapelanem jednostek armijnych Armii 

Ks. kapitan Jan Cibor (1898–1976)
– kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan w Armii Polskiej na Wschodzie

Polskiej na Wschodzie, powstałej w wyniku 
połączenia Wojska Polskiego na Środkowym 
Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. 
Jako kapelan przeszedł szlak bojowy II Korpu-
su Polskiego, od Monte Cassino do Ankony.
W 1945 r. wraz z polskimi jednostkami wyje-
chał do Wielka Brytanii. Był współorganizato-
rem duszpasterstwa polskiego dla demobilizo-
wanych żołnierzy. W 1948 r. wyjechał do pracy 
duszpasterskiej wśród Polonii w Stanach Zjed-
noczonych. Przez trzy lata był duszpasterzem 
w Detroit, następnie przez dwa lata wykła-
dał na Katolickim Uniwersytecie Notre Dame
w South Bend w stanie Indiana. Później praco-
wał w parafii polsko-amerykańskiej Świętego 
Stanisława w Michigan City w Indiana, jako 
kapelan Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej i w parafii Matki Bożej Różańco-
wej na tzw. Różańcowie w Baltimore. Wspoma-
gał diecezję sandomierską. Przesyłał brewiarze 
dla kleryków, książki do biblioteki seminaryjnej, 
matryce do powielacza i maszyny do wypieku 
opłatków oraz lekarstwa. W 1976 r. wrócił do 
Polski. Zamieszkał u brata w Radomiu. Zmarł 
1 grudnia 1976 r. w Radomiu. Spoczywa na 
cmentarzu przy ul. Limanowskiego. 
W 1946 r. od Biskupa Polowego WP Józefa 
Gawliny otrzymał przywilej noszenia rokiety
i kanonickiego mantoletu. W 1961 r. godność 
kanonika honorowego Kapituły Katedralnej
w Sandomierzu. W 1975 r. został odznaczony 
godnością kapelana Jego Świątobliwości.

Bogusław Szwedo 

To świadectwo, wyszło 
spod pióra błogosławio-
nego kapelana dywizji 
„Tridentina”, ks. Carlo 
Gnocchiego. Razem ze 

swoimi żołnierzami, włoskimi Strzel-
cami Alpejskimi, doświadczył nie tylko 
okrucieństwa wojny na froncie wschod-
nim. Zobaczył też, jak wygląda człowiek 
i ziemia ograbiona przez bolszewicką 
rewolucję.
Rewolucja... „Ten obłędny bunt człowieka 
przeciw Bogu, zrodzony z nienawiści i nie-
znajomości Boga; szalona próba, by posiąść 
ziemię w zastępstwie Nieba i by gloryfiko-
wać nadczłowieka…, a jednocześnie odrzeć 
go z człowieczeństwa… – odnotował ks. 
Gnocchi w swoich zapiskach. To mało znana 
– po tej stronie byłej żelaznej kurtyny – kar-
ta historii z okresu II wojny światowej (wło-
skiej krucjaty przeciw bolszewizmowi).
Zapiski kapelana wojskowego, ks. Carlo Gnoc-
chiego przedmową opatrzył abp Celestyno 
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. – Po-
chodzę z tamtych stron (Piemont) i z rodziny 
Alpejczyków, napisał abp Migliore.

Gdy żołnierz cierpi z Chrystusem (z ziemi włoskiej na „nieludzką”)
Ks. Gnocchi z wielką ojcowską miłością pisze 
o swoich żołnierzach, surowych i religijnych 
góralach: „Nawet to, co heroiczne, staje się 
dla nich czymś powszednim… Tylko oni po-
siedli ewangeliczną prostotę: tacy biedni
i pokorni… Religia dla tych ludzi nigdy nie jest 
chwilą, epizodem; jest jak krew krążąca i od-
dech podtrzymujący życie”.
Te zapiski ujawniają niewyobrażalne cierpie-
nie żołnierzy w ekstremalnych warunkach 
rosyjskiej zimy, które ich kapelan porównuje
z apogeum cierpień Chrystusa na Krzyżu. Ka-
pelan dokumentuje poruszające świadectwa 
męskiej ascetycznej religijności włoskich Al-
pejczyków w obliczu ogromu tragedii, której 
doświadczyli. Włoska Armia w ZSRR zosta-
ła uformowana w lipcu 1942 r. z 220 tys. 
żołnierzy i 7 tys. oficerów. W lutym 1943 r.
miała 84 830 poległych i zaginionych oraz 
29 690 rannych i zamarzniętych.
W zapiskach pokazane są także piękne przy-
kłady ludzkiej solidarności, których doświad-
czyli żołnierze włoscy od prostych rosyjskich 
chłopów. Jakże wielu z nich, poddawanych 
przez sowiecki reżim terrorowi ateizacji, było 
spragnionych Boga. Sceny mszy polowych

z ich udziałem – to materiał do refleksji dla 
wszystkich „rzeczników postępu”. Jak cyto-
wany przez ks. Gnocchiego, A. Gide, przez 
pewien czas zafascynowany komunizmem: 
„Chciałbym żyć wystarczająco długo – pisał 
w 1947 r. – by móc ujrzeć na własne oczy 
powodzenie tych wysiłków, czyli zobaczyć 
efekty, jakie przyniesie Państwo bez religii
i społeczeństwo pozbawione więzi; ponie-
waż Religia i Rodzina to są dwaj najgorsi 
wrogowie postępu”. 
Ks. Gnocchi zobaczył z bliska… Przerażają-
cą pustkę w oczach rosyjskiej dziewczynki
…i butną głupotę studentki: Gwiazdy i słoń-
ce widzę, a Boga, kto widział? Do czego jest 
zdolny człowiek bez Boga, zobaczyli wszyscy, 
którzy nie odwracają się plecami do prawdy. 
Efektem „postępowego” komunizmu jest 
ponad 120 milionów ofiar. Nowe mutacje 
tej ideologii nadal mają się dobrze.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ks. C. Gnocchi, „Chrystus wśród strzelców alpejskich”, 
tłum. Monika Rybicka-Bechta, Wydawnictwo Arte, 
Biała Podlaska, 2015, ss. 144.
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 „Religia” bez Boga?...
 Wychodzenie z „komory” 

– Historia naszej armii, to co przeżyliśmy jako 
naród, to piękna historia i wielki kapitał bo-
haterstwa – rozpoczął naukę rekolekcyjną 
o. Zawada. Przez wiele pokoleń musieliśmy 
dorastać do niebywałej szlachetności serca 
czyli gotowości oddania życia za Ojczyznę. 
Dziś wiele środowisk chce nas pozbawić tej 
świadomości, uśpić, osłabić. Rekolekcje są 
więc także po to, aby „wyostrzyć wzrok”. 
Rekolekcjonista podkreślił dalej, jak ważną 
sprawą jest rozpoznanie sytuacji kryzysowej 
w prawdzie – bez lęku, ucieczki czy postaw 
katastroficznych. Kryzys stanie się wówczas 
przejściem, trudem rodzenia. Udręczenie nie-
przewidywalnością rodzi dziś nastroje apoka-
liptyczne. W związku z tą atmosferą czasów 
współczesnych obserwujemy zmianę roli wia-
ry. Dawniej wiara była źródłem pewności. Dziś 
żyję w świecie niepewności, a wiara pozwala 
się z tym zmierzyć. Na takim gruncie rodzi się 
dziś laicki typ religijności. Następuje zmiana 
natury religii. Produktem takiej kultury jest 
„religia, która nie potrzebuje Boga” i mówi 
wręcz o „duchowości ateistycznej”. Żyjemy 
więc w czasach zaprzeczenia istocie religii i jej 
najgłębszej natury.
Kiedyś religia była kultem, ofiarą, później szła 
w stronę ulgi, terapii, potem rozrywki a dziś 
mamy… „religię ateistyczną”.
Tak więc konstruktorzy sceny światowej nie są 
naszymi przyjaciółmi; chcą nam zafundować 
chaos, jeśli nie destabilizację, albo i całkowite 
unicestwienie kultury chrześcijańskiej. Częścią 
tego globalnego destrukcyjnego projektu jest 
ogromna fala emigracji.
To rodzaj „koczownictwa socjalnego” (życie 
na koszt bogatych społeczeństw Zachodu). 
Następuje tu celowe zamieszanie w definio-
waniu pojęć; mówi się o nich uchodźcy. Na 
naszych oczach rozpoczyna się batalia cywi-
lizacyjna. Jeśli nie definiujemy jednoznacznie 
tej sytuacji jako stanu wojny, to śpimy i po-
zwalamy sobie wytrącać atuty z ręki. Trzeba 
zatem więcej „wojskowego” spojrzenia na to, 
co się dzieje.
Karmelitanka s. Łucja, jedna z trójki dzieci, 
świadków objawień w Fatmie w 1917 r., mówi-
ła wręcz o „diabolicznej dezorientacji”, która się 
dokona. Ludzie, którzy funkcjonują publicznie 
tworzą „wspólnotę grzechu”. Organizują się i 
domagają legalizacji grzechu, prawodawstwa 

Kapelani Ordynariatu Polowego, duszpasterze wojskowi i służb mundurowych wraz 
z biskupem polowym Józefem Guzdkiem przez cztery dni słuchali na Jasnej Górze 
nauk rekolekcyjnych. Tegoroczne rekolekcje (21-24 września) głosił karmelita bosy 
z Krakowa o. dr Marian Zawada (OCD), autor wielu książek, m.in.: „Waleczność ser-
ca”, „Apokalipsa. Dramaturgia łaski i historii”, „7 pieczęci zła”, „Antologii mistyki 
polskiej” itd.
W kaplicy Cudownego Obrazu, w czasie pierwszego spotkania w Godzinie Miłosier-
dzia bp Józef Guzdek zwrócił uwagę na kontekst rekolekcji, jakim jest skomplikowa-
na sytuacja na świecie i w Europie…

dla siebie. Taki świat dąży do unieważnienia 
przestrzeni religijnej. Mówi: nie potrzebujemy 
Kościoła, nie potrzebujemy kapłanów…
– Ewangelia prowadzi nas do Kafarnaum, do 
komory celnej Mateusza. Mateusz, człowiek 
otoczony pogardą swojego narodu, zanurzo-
ny w świecie pieniądza (zdzierca), nie wiedział 
jak się wydostać z sytuacji takiego uwikłania. 
W spojrzeniu Chrystusa celnik dostrzega szan-
sę na wyjście z „komory” – zaczyna się nawra-
cać. Rekolekcjonista porównał proces nawró-
cenia do zjawisk sejsmicznych; zapadają się 
nasze wewnętrzne warstwy, następuje erup-
cja czegoś gromadzonego, co rozsadza nasze 
życie, zwierają się płyty tektoniczne (konfron-
tacja z Bogiem, wadzenie się z Nim) powodu-
jąc życiowe tsunami. Następuje załamanie się 
dotychczasowego „porządku”. grunt usuwa 
się Bóg narusza stabilność naszego martwego 
życia, byśmy wrócili do początku…

 O człowieku „bez twarzy”    Święty ofi cer
– Zbudowanie domu to męska rzecz, zauwa-
żył na wstępie o. Zawada. Trzeba więc tak roz-
budować swoje serce, by stało się domem dla 
Boga i bliźnich.
Współczesny świat gustuje w „bezdomności”. 
Ta „bezdomność” to wykorzenienie z historii, 
życie bez punktów odniesienia. Lansuje się 
człowieka ruchliwego, podróżującego, pro-
muje człowieka zdolnego do adaptacji, funk-
cjonującego w wielu kontekstach kulturo-
wych, językach. Coraz wyraźniej wybrzmiewa 
narracja, że człowieka nie przynależy nigdzie. 
Ani do jednego narodu, kultury, ziemi, ojczy-
zny. Wobec tego powinien zrzucić ten „cia-
sny” uniform w postaci patriotyzmu i wartości 
z nim związanych. Porzucić tego rodzaju ety-
kiety, które go rzekomo ograniczają. 
Promuje się więc człowieka bez nazwy, bez 
twarzy, bez ograniczeń. Ale też tak ukształ-
towany człowiek żyje bez wzorców, ideałów, 
miar, geometrii spraw, pośród okruchów histo-
rii. Taki człowiek żyje w zdekomponowanej rze-
czywistości, niezdolny do rozeznania sensu.
Najtragiczniejsza jednak formą „bezdomno-
ści” jest grzech, który wyrywa nas z Kościoła,
z Boga. Patrząc na współczesne formy bez-
domności, trzeba nam wielkiego sporu o Dom,
o zamieszkanie. Człowiek bowiem jest stwo-
rzony pod zamieszkanie – to jego natura. 
Dzisiaj żyjemy na peryferiach socjologiczno- 
psychologicznych, które nie opisują tajemnicy 

ludzkiej duszy. Bo to nieskończone przestrze-
nie, nie do przeniknięcia narzędziami wyłącz-
nie z dziedziny psychologii czy socjologii… 
– Młody Józef Kalinowski zostaje inżynierem 
wojskowym; specjalizuje się w budowie mo-
stów. A Kapłaństwo tworzy przestrzeń sprzy-
jającą spotkaniu, łączeniu. Powinniśmy w swo-
im kapłaństwie odkryć także wymiar rycerski, 
którego spadkobiercami są żołnierze. W kano-
nie rycerskim zapisana jest wierność, męstwo, 
hojność. To wiąże się z postawą largitas: serce 
szerokie, które jest wdzięczne. Dbajmy opokój 
serca przy zachowaniu wyraźnej świadomo-
ści, że toczymy walkę. Z przeciwnej strony 
obserwujemy bowiem „dyscyplinę nieprawo-
ści, rozkładu”. Zadziwiające, jak nowo mia-
nowani urzędnicy, politycy potulnie i ochoczo 
wprowadzają tryb znieprawiania, procedury 
wspierające grzech (gender). Ta dyscyplina 
rozkładu nie jest zjawiskiem przypadkowym, 
lecz zorganizowanym. „Dyscyplinie nieprawo-
ści” trzeba przeciwstawić „dyscyplinę Bożą”, 
duchową. To znaczy wprowadzić ład w swoje 
życie, słowo, postawy.
Gdy powstanie styczniowe było skazane na 
klęskę, Józef Rafał Kalinowski zgodził się ob-
jąć funkcję naczelnika rządu powstańczego na 
LItwie. W tym wyborze manifestuje się hero-
izm patriotyczny – ująć się za sprawami prze-
granymi. Ale w tym heroizmie jest coś więcej 
– narażenie się zaborcy, gotowość na przyjęcie 
bezwzględnych represji….Dzisiaj zdecydować 
się na opowiedzenie za „sprawą przegraną” 
to zdecydować się na klarowność życia. Trze-
ba sobie bowiem zdać sprawę, że kapłani są 
marginalizowani we własnej ojczyźnie. Nasza 
ojczyzna poddawana jest też próbie osłabia-
nia potencjału przez układ finansowy i gospo-
darczy, który wykorzystuje owoce naszej pracy 
i wysysa z nas siły.
Ci, co „nie mają twarzy”, chcą, aby wszystko 
było niewyraźne, zamazane, „bez twarzy”, 
bez kształtu. Ofiarować się dzisiaj za „sprawę 
przegraną” to zdecydować się na klarowność 
bycia; mówię więc jasno: chcę być człowie-
kiem Kościoła, chce być mężczyzną, człowie-
kiem wyrazistym.
To należy również do etosu żołnierza. Żołnierz 
przecież należy do konkretnej armii: nie może 
grać na dwa fronty, wycofywać się.

 Wdzięczne przywiązanie
 Polska przyobleczona w Maryję 

– Wdzięczność to ważny trop także na żołnier-
skich szlakach. Kiedy mówimy o wybudowa-
niu domu, tego, co swojskie, co znajome, to 
trzeba sobie także uświadomić, że człowiek 
powinien ogarniać wdzięcznością przestrzeń, 
z której wyrasta. W etosie żołnierskim obec-
na była postawa określana mianem pietas, 
rozumiana jako cześć należna rodzicom, oj-
czyźnie, Bogu. Pietas to sposób miłowania 
tego, co najbliższe – domu, miasta, regionu. 

Nazywanie rzeczy po imieniu to męska rzeczNazywanie rzeczy po imieniu to męska rzecz

Rekolekcje księży kapelanów na Jasnej  Górze ( 21-24 września 2015 r.)Rekolekcje księży kapelanów na Jasnej  Górze ( 21-24 września 2015 r.)
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Wyraża tę dyspozycję wewnętrzną patriotyzm 
czyli miłowanie tego, co ojczyste – tradycji, hi-
storii, języka, krajobrazu. Ktoś przetłumaczył 
pięknie pietas jako wdzięczne przywiązanie. 
Jeśli chcemy dojrzale kształtować swoje serce, 
powinniśmy zadbać, aby wypełnić je wdzięcz-
nością. Powinniśmy odnajdywać racje, by 
być Bogu wdzięcznym. To bywa trudne, jeśli 
człowiek przyjął negatywna perspektywę ży-
cia. Niewdzięczność wypełniająca serce czło-
wieka wynika z przekonania, że wszystko mu 
się należy, że to, co jest w jego zasięgu, może 
zawłaszczyć.
Niewdzięczność to także niepamięć dobra 
otrzymanego… 
Ostatnią konferencję trzeciego dnia rekolekcji 
o. Marian Zawada poświęcił Maryi.
– Chcę pokazać Maryję jako Tę, która walczy
i pojawia się na scenie współczesnych teatrów 
wojennych. – Sądzę, że dopiero jako kapłani 
żołnierze pozyskujecie właściwy punkt widze-
nia na ukazywanie się Maryi w XIX w. i obec-
nie. To spojrzenie pozwala wam traktować 
je nie jako objawienia, ale jako „interwencje 
zbrojne”. Można się wówczas skonfrontować 
z okrucieństwem historii i planami zła, które 
chcą nas pozbawić dobra nie tylko doczesne-
go, ale i ostatecznego.
Rwanda, 1981 rok. Najbiedniejszy kraj świata. 
Maryja w Kibeho objawia się trzem dziew-
czynkom jako Matka Słowa. Dziewczynki wi-
dzą morze krwi i tysiące zwłok. Maryja pro-
si: zmieńcie swoje życie. 10 lat później Tutsi
i Hutu zwarli się w wykańczającej wściekłej 
rzezi domowej. Jej demonicznym wyrazem 

jest obcinanie kobietom sutków, aby nie mo-
gły karmić dzieci. 
My, w swojej historii mamy wspaniałe przykła-
dy interwencji Maryi. Choćby Cud nad Wisłą 
w 1920 r. Wydaje się, że wobec fali zła (wów-
czas nawały bolszewickiej), która próbowała 
zmieść Europę, potrzeba i dziś tego mocnego 
odniesienia się do Maryi. Wystarczy wspo-
mnieć skuteczność zawierzenia Jana Pawła II.
W 1985 r. poświęcił świat i Rosję Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Maryja potrzebowała
4 lat, aby zdemontować system, który wyda-
wał się nie do pokonania… Piękna jest histo-
ria naszej Maryjności. W 1608 r. w Neapolu 
jezuita o. Giulio Mancinelli modli się do Ma-
ryi i pyta, jakim imieniem ma Ją czcić? – Czcij 
mnie jako Królową Polską, słyszy odpowiedź. 
Szok… Wieść z Neapolu błyskawicznie roz-
chodzi się po dworach Europy. Dlaczego Ma-
ryja wybrała sobie Polskę?! 
W okresie szwedzkiego „potopu” papież od-
pisuje królowi Janowi Kazimierzowi: „Maryja, 
która Was wybrała, pomoże Wam. Nie bójcie 
się”. O tego czasu kult Maryjny nabiera w Pol-
sce szlifów rycerskich. Widać to na przykład 
w kulcie Matki Bożej Rokitniańskiej – Maryja
z orłem na piersiach. Maryja przyoblekła sie-
bie szatą Polski – to właściwy klucz do Ma-
ryjności. Wobec tego my mamy przyoblec się
w szatę Maryi. Może nam w tym pomóc du-
chowość szkaplerza świętego. To duchowy 
pancerz. Zbroja bowiem składa się z napier-
śnika i naplecznika. Napierśnik broni przed 
tym, co widzimy, a naplecznik przed wrogami 
ukrytymi, podstępnymi. Demon nie ma do-

stępu do ducha Maryjnego. Gdzie się Maryja 
pojawia, demon jest zdezorientowany. Ma-
ryja bowiem dzięki czystości swego ducha, 
Niepokalanemu Poczęciu jest nienamierzalna 
przez noktowizory sił ciemności. Naturalna 
potrzebą człowieka jest przygarnięcie, przy-
obleczenie. A dzisiaj funkcjonuje postawa 
odzierania człowieka z miłości. Dziecko, które 
żyło w rodzinie – pogorzelisku zostało odarte 
z miłości. Żołnierz w swojej logistyce potrze-
buje przecież umundurowania, uzbrojenia. 
Motyw nowych szat pojawia się w ewangelii 
o synu marnotrawnym. To symbol oczyszcze-
nia z grzechu. W dobrej spowiedzi zrzucamy 
z siebie zabrudzone szaty grzechu. Ważna 
spowiedź to stawanie w prawdzie i nazywa-
nie swojego grzechu jednoznacznie, bez wy-
bielania i kluczenia. Ten męski dar nazywania 
rzeczy po imieniu miał Adam w raju. 
Trzeba więc być klarownym; nazywać po imie-
niu to, co się dzieje w nas i wokół nas, aby 
budować prawdziwą przyszłość.
– Żołnierze mają zawołanie: „Ku chwale Oj-
czyzny” – mówił o. Marian Zawada ostat-
niego dnia rekolekcji w kaplicy Cudownego 
Obrazu na Jasnej Górze. Żyć w chwale i dla 
chwały to wywyższać to, co miłuję. My ka-
płani mamy żyć przede wszystkim dla Bożej 
chwały. 

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska

(zachęcamy do zapoznania się pełną wersją re-
kolekcji o. Mariana Zawady, dostępną na stronie 
internetowej Ordynariatu Polowego, w dziale 
„Wiadomości” pod datą 24 września 2015 r.)

Głównym tematem poruszonym przez bi-
skupów obradujących podczas 370. Zebra-
nia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
było duszpasterstwo młodzieży w kontekście 
zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, 
których finał odbędzie się w lipcu przyszłego 
roku w Krakowie. Jednym z aspektów poru-
szanych przez biskupów były zadania i cele 
duszpasterstwa wśród harcerzy. Spotkanie 
harcerzy z biskupami zainicjował bp Józef 
Guzdek, delegat KEP ds. Harcerzy.
Ordynariusz wojskowy przypomniał historię 
i znaczenie metody harcerskiej jako metody 
wychowawczej. Przypomniał, że w okresie 
międzywojennym setki tysięcy dziewcząt
i chłopców kształtowało postawy moralne
i patriotyczne w drużynach harcerskich. Przy-
wołał postać bł. księdza phm. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, patrona polskiego 
harcerstwa, którego 70. rocznicę męczeńskiej 
śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau 
wspominaliśmy wiosną tego roku.
Biskup Guzdek przedstawił działalność ak-
tualnie funkcjonujących najważniejszych 
organizacji harcerskich w Polsce. – Harcer-
stwo jest wielkim sojusznikiem Kościoła
w procesie integralnego wychowania opar-
tego na chrześcijańskich wartościach. Prawo 
harcerskie jest bowiem głęboko zakorzenione 
w Ewangelii. Jednocześnie skauting oczekuje 
i liczy na to, że Kościół będzie jego sprzymie-
rzeńcem w przekazie wartości i kształtowaniu 
sumień – podkreślił.

Zdaniem biskupa polowego licząca ponad 
130 tysięcy „armia” zorganizowanych, mło-
dych ludzi „jest do duszpasterskiego za-
gospodarowania”, jednak problemem jest 
niewystarczająca liczba duszpasterzy. Biskup 
Guzdek, dziękując za dotychczasową ofiar-
ność biskupów i kapelanów harcerskich, za-
apelował w imieniu organizacji harcerskich
o skierowanie do nich większej liczby „du-
chowych przewodników”. – Cenne byłoby 
także zapoznawanie alumnów w semina-
riach diecezjalnych i zakonnych z celem i me-
todą harcerskiego wychowania. Może się to 
dokonywać poprzez udział w seminaryjnych 
kręgach harcerskich, a także wakacyjnych 
obozach. Warto traktować zaangażowanie 
w ruch harcerski na równi z innymi zadania-
mi duszpasterskimi, do jakich przygotowy-
wany jest przyszły kapłan – powiedział bp 
Guzdek. Dodał, że „zaangażowanie Kościoła 
w duszpasterstwo harcerzy jest „wyjściem” 
w stronę dzieci i młodzieży, którzy oczekują 
pomocy przewodników na drogach kształ-
towania sumień i charakterów”. – Młodzi, 
szczególnie ci, którzy nie wynieśli wiary
z domu rodzinnego albo zaniedbali praktyki 
religijne, oczekują, aby kapelan, na podo-
bieństwo ojca syna marnotrawnego, otwie-
rał szeroko drzwi do Kościoła, by każdy mógł 
wejść bez trudności – powiedział.
Harcmistrz Marek Gajdziński, komendant 
Chorągwi Mazowieckiej ZHR, zwrócił uwagę, 
że harcerstwo jest ruchem misyjnym. „Z tego 

wynika wspólny cel pracy z młodzieżą, jaki 
przyświeca zarówno Kościołowi, jak i organi-
zacjom harcerskim – jest nim wychowanie” 
– podkreślił przedstawiciel ZHR.
Magdalena Gzik naczelniczka harcerek ze 
Skautów Europy powiedziała, że bardzo 
ważne w formacji harcerskiej są: praca nad 
sobą, braterstwo, służba i osobisty przykład. 
Jednocześnie zapewniła hierarchów o stałej 
współpracy z duszpasterzami. Podkreśliła, że 
harcerstwo jest sojusznikiem Kościoła, w tro-
sce o wychowanie młodego człowieka.
Harcmistrz Małgorzata Sinica, naczelnik 
Związku Harcerstwa Polskiego zastrzegła, że 
ponieważ wychowanie jest procesem długo-
trwałym, to wymaga szczególnego, stałego 
wsparcia. Doceniła niezastąpione wsparcie 
duszpasterzy, którzy całym sobą angażują 
się w formację. „To nie jest posługa, którą da 
się wyliczyć w godzinach. Harcerstwo to nie 
tylko zbiórki, czy rajdy, ale też długie rozmo-
wy i obozy harcerskie” – dodała. Podkreśliła, 
że celem formacji jest ukształtowanie takich 
postaw młodego człowieka, żeby wchodząc 
w dorosłe życie dalej żyli katalogiem chrze-
ścijańskich wartości.
Na koniec przedstawiciele organizacji har-
cerskich jeszcze raz podziękowali biskupom 
za ich dotychczasową pomoc i zaapelowali 
do biskupów o wspieranie w swoich diece-
zjach działań harcerskich, a zwłaszcza po-
woływanie do pracy z harcerzami nowych
kapelanów.                                              kes
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Biskup Polowy odprawił Mszę św.
na rozpoczęcie Roku Akademickiego 2015/2016
w Wojskowym Instytucie Medycznym

Msza św. przed inauguracją
Nowego Roku Akademickiego
w Wojskowej Akademii Technicznej

1 października odbyła się inauguracja 
roku akademickiego w Wojskowym In-
stytucie Medycznym. Została poprzedzo-
na Mszą św. celebrowaną przez Biskupa 
Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka
w kaplicy  pw. św. Rafała Kalinowskiego, 
mieszczącej się w szpitalu WIM.
W kazaniu bp Guzdek zwrócił uwagę na 
znaczenie ratio oraz fides. – Bez ratio nie 
byłoby rozwoju i postępu w medycynie. 
Wojskowy Instytut Medyczny – podkreślił kaznodzieja – nie tylko udzie-
la pomocy chorym i poszkodowanym, ale także prowadzi badania, 
dzięki którym opieka medyczna świadczona jest na najwyższym po-
ziomie. Sprzymierzeńcem ratio w rozwoju człowieka jest fides. Wiara 
bowiem kształtuje serce lekarza, aby ten w chorym dostrzegł bliźnie-
go a w bliźnim samego Chrystusa. Biskup Guzdek podkreślił, że wiara
i rozum nie tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie dopełniają.
– Rozum i zdobyta wiedza dają lekarzowi poczucie pewności w po-
dejmowaniu decyzji. Od jego mądrych decyzji i odpowiedzialnego 
działania zależy pokonanie choroby i przywrócenie pacjentowi peł-
ni sił i zdrowia. Wiara zaś, mobilizując do rozwoju intelektualnego 
i pomnażania swoich talentów, nie pozwoli zapominać o tym, że 
wszystko czym lekarz dysponuje, otrzymał od Boga – powiedział 
bp Guzdek.
Jako przykład lekarza, który w swoim życiu kierował się ratio oraz 
fides podał prof. Antoniego Dziatkowiaka, znanego polskiego kar-
diochirurga. Był on przekonany, że wiara i rozum wzajemnie się do-
pełniają.

Biskup Polowy życzył zebranym profesorom, wykładowcom i dokto-
rantom WIM wielu osiągnięć, które przyczynią się do rozwoju współ-
czesnej medycyny.
Uczestnikami Mszy św. byli m.in.: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gierelak, profesorzy WIM, doktoranci oraz personel me-
dyczny.

zjk

Mszą św. w parafii Matki Bożej Ostrobram-
skiej w Warszawie-Boernerowie zainaugu-
rowano nowy rok akademicki w Wojskowej 
Akademii Technicznej. Eucharystia rozpoczę-
ła się od wprowadzenia sztandaru uczelni 
i odśpiewania hymnu państwowego. Pro-
boszcz parafii, ks. płk Jan Domian, powitał 
kadrę naukową wojskowej uczelni na czele
z prof. dr hab. inż. Jarosławem Rutkowskim, 
reprezentującym Rektora – Komendanta.
Zgromadzeniu modlitewnemu przewodni-

czył ks. kan. dr Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego, który
w homilii nawiązał do początków powstawania uniwersytetów,
a także akademii i przypomniał, że „celem powstawania uczelni 
było nie tyle zdobywanie wiedzy, ale zdobywanie mądrości”. – Wie-
dza jest składową mądrości, ale potrzeba wykształconych mężów, 
aby nauczali studentów. Z tym na Wojskowej Akademii Technicznej 
nie ma problemu. Są wspaniali profesorowie i wykładowcy, którzy 
potrafią wam wiedzę przekazać. Ale mądrości musicie sie uczyć 
przez całe swe życie – powiedział.
Kaznodzieja odwołując się do czytań liturgicznych wskazał na Pismo 
Święte jako „źródło Mądrości”. Nawiązując do swego spotkania ze 
studentami WAT-u podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Gorę, stwier-
dził, że i „ta mądrość, która wypływa z czytania Pisma Świętego nie 
jest obca podchorążym akademii, bo w konkursie Bliblijnym o Go-
dzinkach do Matki Bożej pierwsze miejsce zajmowali podchorążowie 
Wojskowej Akademii Technicznej”.
We Mszy św. uczestniczyli licznie podchorążowie i studenci Wojsko-
wej Akademii Technicznej oraz kadra profesorska i oficerska. Wśród 
zaproszonych gości byli również insp. Krzysztof Krzyżanowski, ko-
mendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV oraz mł. insp. Ma-
riusz Oniszczuk, komendant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele „braci studenckiej” wy-
razili wdzięczność ks. Janowi za wspaniałą homilię i poprosili o Boże 
błogosławieństwo na Nowy Rok Akademicki 2015/2016.

ks. kpt. Ireneusz Biruś

„Gaudeamus” w dęblińskiej „Szkole Orląt”

2200 studentów wojskowych i cywilnych Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpoczęło nowy rok akademicki 
2015/2016. Uroczysta inauguracja z udziałem Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy odbyła się w poniedziałek, 5 października.

Uroczystość poprzedziła Msza święta
w kościele garnizonowym pw. Matki 
Bożej Loretańskiej, której przewodniczył
i kazanie wygłosił bp Józef Guzdek. 
Zwracając się do kadry naukowo-dydak-
tycznej zachęcał, by prowadziła zajęcia 
tak, aby wzbudzać w studentach cieka-
wość i zachęcać ich do zgłębiania wie-
dzy. Podkreślił też, że uczelnia ma nie 
tylko przekazywać wiedzę, ale również 
kształtować charakter i postawę oraz rozwijać talenty.
Ważnym punktem uroczystości inauguracyjnej była immatrykulacja 
studentów rozpoczynających studia w „Szkole Orląt”. Pasowania na 
studenta I roku dokonał gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, Rektor-
Komendant WSOSP.
Wykład inauguracyjny zatytułowany „Perspektywy rozwoju polskiego 
przemysłu zbrojeniowego i lotniczego” wygłosił minister Arkadiusz 
Bąk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnej Prezydent Andrzej Duda 
zapoznał się z bazą  naukowo-dydaktyczną WSOSP.

Karolina Bojarczuk
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Nowy Glinnik
W środę 30 września Krzyż i Ikona – symbole Światowych Dni Młodzieży 2016 
dotarły do kościoła garnizonowego pw. św. Józefa w Nowym Glinniku. Przed świą-
tynią oczekiwali na nie żołnierze, wierni wraz z kapłanem.
Symbole ŚDM powitał ks. por. Adam Tur. Wniesiono je do kościoła i złożono przed 
nimi kwiaty. Następnie odmówiony został Akt Zawierzenia Młodzieży. Dalej mo-
dlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Nowenną do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, po czym nastąpiła adoracja Krzyża i Ikony. Peregrynację symboli poprze-
dziła Eucharystia. Po zakończonych uroczystościach Symbole ŚDM zostały przewie-
zione do sąsiedniej parafii  Wniebowzięcia NMP w Lubochni.                            xat

Rembertów
W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów – AON 5 października rozpoczął 
się „Podstawowy kurs wiedzy taktyczno-operacyjnej dla kapelanów”. Uroczystego 
otwarcia szkolenia dokonał prof. dr hab. Paweł Cieślar, prorektor ds. dydaktycz-
nych AON oraz gen. dyw. rez. Zbigniew Cieślik, szef Pionu Doskonalenia Kadr Woj-
skowych. Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie kapelanów wojskowych 
do wykonywania zadań w czasie planowania, organizacji i prowadzenia działań 
militarnych i niemilitarnych na szczeblu operacyjno-taktycznym.
W ramach tygodniowego kursu kapelani uczestniczyli w wykładach prowadzo-
nych w AON, jak również w praktycznych zajęciach zorganizowanych w 1. War-
szawskiej Brygadzie Pancernej.                                                                            kk

Bydgoszcz
Z okazji święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
6 października 2015 r. w kościele garnizonowym
w Bydgoszczy uroczystą Mszę św. w intencji dowódz-
twa, kadry i wszystkich pracowników Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych sprawował i homilię wygłosił 
biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. We wspól-
nej modlitwie uczestniczyli m.in. gen. broni Edward 
Gruszka – szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
gen bryg. Ryszard Szczepiński – szef sztabu, żołnierze 
i pracownicy Inspektoratu oraz dowódcy jednostek 
z nim współpracujących. Obecni byli także kapelani 
wojskowi posługujący w parafiach dekanatu IWsp SZ 
z dziekanem, ks. płk. Zenonem Surmą.
Kolejnym punktem obchodów święta była uroczy-
sta zbiórka zorganizowana w siedzibie IWsp SZ. Szef 
Inspektoratu gen. broni Edward Gruszka w swoim 
wystąpieniu podziękował żołnierzom i pracownikom 
za codzienną i niełatwą służbę oraz szczególne zaan-
gażowanie w proces rozwoju nie tylko Inspektoratu 
ale i całych Sił Zbrojnych. Do życzeń i podziękowań za 
wierną służbę Ojczyźnie dołączyła się minister Beata 
Oczkowicz.
Podczas uroczystej zbiórki kilkadziesiąt osób uhono-
rowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi 
m.in. Wojskowymi Krzyżami Zasługi oraz odznaką pa-
miątkową.  Uroczystość zakończyła defilada, po której 
zaproszono gości do zwiedzania wystawy „Inspektorat 
Wsparcia Sił Zbrojnych w obiektywie”.                  xtk

Warszawa
Około pięćset harcerek ZHP, ZHR i Skautów Europy wzięło udział 4 października 
we Mszy św. celebrowanej przez bp. Józefa Guzdka w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego. Okazją do liturgicznego spotkania był Dzień Polskiej Harcerki.
W Dniu Polskiej Harcerki katedra polowa wypełniła się dziewczętami zaangażowa-
nymi w działalność skautową i harcerską. Biskup Józef Guzdek, delegat Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, zwrócił uwagę na dwa pojęcia: wierność i konse-
kwencja. W katedrze polowej ma miejsce wiele uroczystości z udziałem żołnierzy, 
którzy składali przysięgę na wierność Ojczyźnie. Dla wielu z nich przygotowaniem 
do złożenia przysięgi wojskowej było przyrzeczenie harcerskie.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Modlitwy harcerskiej”. Dzień Polskiej 
Harcerki organizowany jest corocznie od ponad 40 lat w pierwszą niedzielę paź-
dziernika. Właśnie ten dzień wybrały sobie polskie harcerki i instruktorki, które 
przeżyły II wojnę światową, jako dzień modlitwy i pamięci za te, które odeszły 
na wieczną wartę. Tegoroczna uroczystość w Warszawie została zorganizowana 
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.                                                       zjk

Popowo
W dniach od 30 września do 3 października odbyła 
się jesienna edycja sesji egzystencjalno-duchowych, 
których adresatem są żołnierze – uczestnicy misji woj-
skowych poza granicami państwa. Przedsięwzięcie, 
zainicjowane przez Caritas Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego stanowi wkład duszpasterstwa woj-
skowego w działania, jakie podejmuje resort Obrony 
Narodowej na rzecz żołnierzy powracających z misji 
wojskowych oraz ich rodzin.
Uczestnicy szóstej Sesji egzystencjalno-duchowej to 
pozostający w służbie czynnej weterani wielu misji 
wojskowych. Sesję poprowadził ks. prof. dr hab. Ro-
muald Jaworski – psycholog i psychoterapeuta, ka-
płan diecezji płockiej, kierownik Katedry Psychologii 
Religii UKSW w Warszawie, przewodniczący Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześci-
jańskich. W roli animatorów prowadzących zajęcia
w mniejszych grupach wspomagali go księża kapelani 
oraz psycholog – wszyscy z doświadczeniem posługi 
duszpasterskiej i pracy psychologicznej w warunkach 
misji bojowych.
Celem Sesji egzystencjalno-duchowej było wzbu-
dzenie refleksji prowadzącej do większego samo-
poznania, określenia własnej tożsamości, pełniejszej 
świadomości swoich emocji, postaw moralnych i za-
chowań. Zasadniczym zadaniem, jaki postawili przed 
sobą organizatorzy była pomoc żołnierzom w po-
nownym odnalezieniu się po odbytej misji wojskowej 
w roli ojca, męża, syna, brata, a także w poprawieniu 
i doskonaleniu relacji z najbliższymi.                      td

Warszawa 
Na adres redakcji Naszej Służby wpłynęły życzenia z okazji 15. rocznicy objęcia 
przez ks. ppłk. Witolda Kosińskiego posługi proboszcza w parafii pw. św. Macieja 
Apostoła w Kołobrzegu. 
„Dziękujemy Ci duszpasterzu nasz, który przez całe 15 lat umacniasz nas w wierze 
i miłości. Prostujesz nasze ścieżki życia w drodze do Pana. Dziękujemy za chrzty, 
I komunie święte,  śluby w tej pięknej kaplicy naszej. Za ten Dar Boży,  który nam 
stworzyłeś dla całej parafialnej rodziny naszej. Serdeczne Bóg Zapłać”.

Parafianie
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„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski.
Starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor – Karolina Anna Kwaśniewska-Maroń.
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 261 873 130, tel. 261 873 301,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska, druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26
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Wspomóż budowę żywego pomnika św. Jana Pawła II.

Wpłać na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
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WYŚLIJ SMS „POMOC” POD NUMER: 74 265 (4,92 ZŁ Z VAT),
ZADZWOŃ: 7O4 4O7 4O1 (4,99 ZŁ Z VAT) LUB WPŁAĆ
NA KONTO FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”:
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