
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XXIV nr 18 (519) 16-31 października 2015 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i
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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 27 października 2015 r.

Na okładce: Harcerze wnoszą
krzyż Światowych Dni Młodzieży,
Katedra Polowa, 18 października 2015 r.

jest darmo dana, obietnica rodziny jest wolna 
i to właśnie jest piękne! Bez wolności nie ma 
przyjaźni, bez wolności nie ma miłości, bez 
wolności nie ma małżeństwa.
Zatem wolność i prawda nie są sprzeczne wo-
bec siebie, ale wręcz przeciwnie, nawzajem 
się wspierają, czy to w relacjach międzyoso-
bowych, czy też społecznych. Pomyślmy choć-
by o szkodach powodowanych w kulturze 
globalnej komunikacji przez inflację niespeł-
nionych obietnic, w różnych dziedzinach oraz 
pobłażanie z powodu niedotrzymywania da-
nego słowa i podjętych zobowiązań!
Tak, drodzy bracia i siostry, wierność to obiet-
nica zaangażowania, która spełnia się sama, 
rozwijając się w wolnym posłuszeństwie da-
nemu słowu. Wierność jest ufnością, która 
pragnie być rzeczywiście dzielona z innymi, 
nadzieją, która pragnie być kształtowana ra-
zem. Gdy mówię o wierności przychodzi mi 
na myśl to, o czym mówią osoby starsze, nasi 
dziadkowie o tych czasach, kiedy czyniło się 
umowy a do ich zawarcia wystarczało uści-
śnięcie ręki, bo ludzie dochowywali wierności 
składanym obietnicom. Ten fakt społeczny, 
znajdujemy także u źródeł rodziny: uściśnięcie 
ręki kobiety i mężczyzny, żeby razem pójść na-
przód, przez całe życie. 
Żadna relacja miłości – żadna przyjaźń, żad-
na forma upodobania, żadne szczęścia dobra 
wspólnego nie osiąga poziomu naszego pra-
gnienia i naszej nadziei, jeśli nie osiąga tego 
cudu duszy. Mówię "cud", ponieważ moc i per-
swazja wierności, mimo wszystko, nieustannie 
nas oczarowują i zadziwiają. Poszanowania 
dla danego słowa, wierności względem obiet-
nicy nie można kupić i sprzedać. Nie można 
jej wymusić siłą, ale nie można też ustrzec bez 
poświęcenia.
Żadna inna szkoła nie może nauczyć prawdy 
miłości, jeśli nie uczyni tego rodzina. Żadne 
inne prawo nie może narzucić piękna i dzie-
dzictwa tego skarbu godności ludzkiej, jeśli 
osobista więź między miłością a zrodzeniem 

Papież Franciszek: „Trzeba przywrócić społeczne poszanowanie dla wierności w miłości”Papież Franciszek: „Trzeba przywrócić społeczne poszanowanie dla wierności w miłości”

Wierność obietnicom arcydziełem ludzkościWierność obietnicom arcydziełem ludzkości

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
W poprzedniej medytacji zastanawialiśmy się 
nad ważnymi obietnicami, jakie rodzice skła-
dają dzieciom, od chwili gdy są one pomyśla-
ne w miłości i poczęte w łonie matki.
Możemy dodać, że przyglądając się bliżej, cała 
rzeczywistość rodziny opiera się na obietnicy. 
Warto się nad tym dobrze zastanowić: tożsa-
mość rodzinna opiera się na obietnicy. Można 
powiedzieć, że rodzina żyje obietnicą miłości 
i wierności, jaką składają sobie nawzajem 
mężczyzna i kobieta. Zawiera ona zobowią-
zanie do przyjęcia i wychowania dzieci. Re-
alizuje się ona jednak również w opiece nad 
rodzicami w podeszłym wieku, w ochronie
i opiece nad słabszymi członkami rodziny, we 
wzajemnej pomocy, aby zrealizować swoje 
zalety i zaakceptować swoje ograniczenia. 
Obietnica małżeńska poszerza się, aby dzielić 
radości i cierpienia wszystkich ojców, matek, 
dzieci, z wielkodusznym otwarciem na współ-
życie międzyludzkie i dobro wspólne. Rodzina, 
która zamyka się w sobie jest sprzecznością, 
dewaluacją obietnicy, która ją zrodziła i któ-
ra ją ożywia. Nigdy nie wolno zapominać, 
że tożsamość rodziny jest zawsze obietnicą, 
która nieustannie się poszerza na całą rodzinę
i także na całą ludzkość. 
W naszych czasach, poszanowanie dla wier-
ności obietnicy życia rodzinnego wydaje się 
znacznie osłabione. Dzieje się tak dlatego, 
że z jednej strony bardzo podkreślane jest 
błędnie rozumiane prawo do poszukiwa-
nia własnej satysfakcji, za wszelką cenę i we 
wszelkiej relacji, jako niezbywalna zasada 
wolności. Z drugiej strony, ponieważ zobo-
wiązanie do życia w relacji i zaangażowania 
na rzecz dobra wspólnego opierają się wyłącz-
nie na przymusie wypływającym z prawa. Ale
w rzeczywistości, nikt nie chce być kochany je-
dynie ze względu na posiadane dobra czy też 
z obowiązku. Miłość, podobnie jak i przyjaźń 
zawdzięczają swoją siłę i swoje piękno temu, 
że rodzą więź nie odbierając wolności. Miłość 

W niedzielę misyjną, 18 października 2015 r., papież Franciszek kanonizował w Rzymie parę małżeńską: Zelię i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Jest to pierwsza w czasach nowożytnych kanonizacja małżonków. Zelia i Ludwik Martin pobrali się w 1858 r. Jak przypomniał 
na wstępie obrzędu kanonizacji kard. Angelo Amato, ich rodzina była naprawdę małym Kościołem, w którym panowała wiara radosna i głęboka. 
Mieli dziewięcioro dzieci, siedem córek i dwóch synów, ale ze względu na wysoką w tych czasach umieralność dzieci, tylko pięć córek osiągnęło 
pełnoletniość, wszystkie obrały życie zakonne. Najmłodsza z nich, słynna karmelitanka z Lisieux, została zaliczona w poczet świętych. Zelia zmarła 
na raka piersi już w 1877 r., 17 lat wcześniej niż mąż, kiedy Teresa miała zaledwie 4 lata.
„Święci małżonkowie, Ludwik Martin i Maria Zelia z domu Guérin, świadczyli posługę chrześcijańską w rodzinie, budując dzień po dniu środowisko 
pełne wiary i miłości. W tym klimacie zrodziły się powołania ich  córek, w tym świętej Teresy od Dzieciątka Jezus” – powiedział Ojciec Święty Franci-
szek podczas Mszy św.                                                                                                                                                                     Oprac. jes

potomstwa nie wypisuje jej w naszym ciele.
Bracia i siostry, trzeba przywrócić społeczne 
poszanowanie dla wierności w miłości. Trzeba 
wydobyć z ukrycia codzienny cud milionów 
mężczyzn i kobiet, którzy odradzają podsta-
wy swego życia rodzinnego, jakimi żyje każde 
społeczeństwo, nie będące w stanie zagwa-
rantować tego w inny sposób. Nie przypad-
kiem ta zasada wierności względem obietnicy 
miłości i zrodzenia potomstwa jest wpisana
w Bożym stworzeniu jako odwieczne błogo-
sławieństwo, któremu powierzono świat.
Jeśli św. Paweł może powiedzieć, że w więzi 
rodzinnej objawiona jest w sposób tajemni-
czy decydująca prawda dotycząca także więzi 
Pana i Kościoła, oznacza to, że sam Kościół 
odnajduje tutaj błogosławieństwo, którego 
należy strzec i z którego nieustannie trzeba 
się uczyć, zanim będzie się go uczyło i karciło. 
Nasza wierność obietnicy jest jednak zawsze 
powierzona łasce i miłosierdziu Boga. Kościół 
stawia sobie za punkt honoru umiłowanie 
rodziny ludzkiej, w chwilach dobrych i złych! 
Niech Bóg da nam stanąć na wysokości tej 
obietnicy. Módlmy się też za ojców synodal-
nych, aby Pan pobłogosławił ich pracy, wyko-
nywanej z twórczą wiernością, ufając, że On 
jako pierwszy, Pan, jest wierny swoim obietni-
com. Dziękuję.

Słowo papieża Franciszka do Polaków:
Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, ju-
tro obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła 
II, Papieża rodziny. Bądźcie jego dobrymi naśla-
dowcami w trosce o wasze rodziny i o wszyst-
kie rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają 
trudności duchowe albo materialne. Wierność 
wyznawanej miłości, złożonym obietnicom
i obowiązkom płynącym z odpowiedzialności 
niech będą waszą siłą. Przez wstawiennictwo 
św. Jana Pawła II módlmy się, aby kończący 
się Synod Biskupów odnowił w całym Kościele 
poczucie niezaprzeczalnej wartości nieroze-
rwalnego małżeństwa i zdrowej rodziny opar-
tej na wzajemnej miłości mężczyzny i kobiety, 
i na łasce Bożej. Z serca błogosławię wam, tu 
obecnym i waszym najbliższym. Niech Będzie 
pochwalony Jezus Chrystus!

Ojciec Święty Franciszek, 
Watykan, 21 października 2015 r.

„Wierność obietnicom jest arcydziełem ludzkości! Jeśli spojrzymy na 
jej śmiałe piękno, jesteśmy przerażeni, ale jeśli lekceważymy jej męż-
ną wytrwałość, jesteśmy zgubieni – powiedział Ojciec Święty podczas 
audiencji ogólnej 21 października 2015 r. Słów Papieża na placu św. 
Piotra wysłuchało około 30 tys. wiernych.
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W niedzielne popołudnie symbole ŚDM zo-
stały przyjęte przez harcerzy i przeniesione 
z greckokatolickiej cerkwi pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata bi-
skupa i męczennika znajdującej się przy ul. 
Miodowej do katedry polowej. Na przodzie 
procesji szli harcerze z flagami państw, któ-
rych przedstawiciele wezmą udział w przy-
szłorocznych Światowych Dniach Młodzieży. 
Następnie niesiony był krzyż i ikona Matki 
Bożej, a za nimi podążali wierni.
Po wejściu do katedry symbole ŚDM umiesz-
czono obok ołtarza. Ks. Marek Przybylski, 
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży, współorganizator peregrynacji 
powiedział, że obecność krzyża w kościo-
łach diecezji to pytanie o sens i cel życia. 
Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który 
wręczając młodzieży krzyż w 1984 roku ape-
lował: „Ponieście Go na cały świat jako znak 
miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość, 
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie 
umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek 
i odkupienie”. Ks. Przybylski dodał, że obok 
tego znaku nikt nie powinien zostać obo-
jętnym. Wyjaśnił także znaczenie ikony Naj-
świętszej Maryi Panny Salus Populi Romani. 
– Ma ona przypominać o macierzyństwie 
Maryi względem Kościoła. Wszyscy zostali-
śmy pod krzyżem oddani pod opiekę Maryi. 
W krzyżu i ikonie dostrzegamy obraz Kościo-
ła pielgrzymującego przez ziemię ku zbawie-
niu – powiedział duszpasterz.
Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitew-
ne z rozważaniami przygotowanymi przez 
Skautów Europy. Rozważania przeplatane 
były śpiewami i chwilami ciszy, podczas której 
uczestnicy mogli zawierzyć własne intencje.
Punktem kulminacyjnym peregrynacji była 
Msza św., sprawowana przez kapelanów 

harcerstwa pod prze-
wodnictwem bp. 
Józefa Guzdka, de-
legata KEP ds. Har-
cerzy. – Znakiem mi-
łości Boga i ojczyzny 
aż do przelewu krwi
a nawet złożenia swo-
jego życia na ołtarzu 
Ojczyzny są dziesiątki odznaczeń w kształ-
cie krzyża, które zostały umieszczone w ga-
blotach po lewej i prawej stronie prezbite-
rium katedry. Są wśród nich także krzyże 
Virtuti Militari. Przekazali je do naszej woj-
skowej świątyni odznaczeni za waleczność 
i bohaterstwo w walce o wolność lub ich 
rodziny. Dzisiaj przybył jeszcze jeden krzyż 
– znak Światowych Dni Młodzieży. On nam 
przypomina, że „miłość żąda ofiary”. Krzyż 
wzywa do miłości Boga i służby bliźnim – po-
wiedział.
Biskup Guzdek podkreślił także, iż sprawu-
je Eucharystię w intencji harcerzy i harcerek 
oraz całej młodzieży nazywanej przez Jana 
Pawła II „nadzieją Kościoła i świata”. – Dziś 
Chrystus posyła was, abyście byli świadkami 
i sługami Bożego miłosierdzia – powiedział.
Oprawę liturgii, czytania oraz wezwania mo-
dlitwy powszechnej przygotowali harcerze
i skauci.
W homilii ks. Jan Dohnalik, kanclerz Ordy-
nariatu Polowego i koordynator duszpa-
sterstwa harcerzy w Ordynariacie Polowym, 
podkreślił, że przygotowując się do Świa-
towych Dni Młodzieży warto wsłuchać się
w to, co Krzyż Chrystusowy ma do powie-
dzenia harcerzom.
Zdaniem duchownego płyną z niego dwa orę-
dzia – o modlitwie i o służbie. Nawiązując do 
ubiegłotygodniowej pielgrzymki do Dachau, 

ks. Dohnalik przypomniał katechezę wygło-
szoną przez ks. Sławomira Odera, postulato-
ra procesów beatyfikacyjnych św. Jana Pawła 
II i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Ks. Oder wyznał wtedy, że bardzo zaskoczyło 
go to, jak ważną rolę odgrywała modlitwa
w ich życiu. ks. Dohnalik, zachęcając mło-
dzież do naśladowania tej postawy, powie-
dział: – Zgromadziliśmy się dziś przy krzyżu 
ŚDM, żeby pojąć dobroć Boga, posyłającego 
nam swego Syna, (…) który może współczuć 
naszym słabościom; rozumie nas i możemy 
od Niego zaczerpnąć tej miłości Boga, która-
daje nam poczucie wartości i umacnia nas na 
drodze naszej służby.
Kanclerz Ordynariatu Polowego przypo-
mniał, że papież Franciszek kanonizował
w niedzielę Zelię i Ludwika Martin – rodzi-
ców św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dla któ-
rych służba Bogu polegała na stworzeniu ro-
dziny i pełnieniu dzieł miłosierdzia. – Dobrze 
wypełniona służba, zakorzeniona w Krzyżu,
w pracy nad sobą i braterstwie jest spełnie-
niem naszego chrześcijańskiego powołania
i daje radość – podkreślił.
Przywołał także słowa papieża, który ogła-
szając decyzję o przyznaniu Krakowowi or-
ganizacji kolejnych Światowych Dni Młodzie-
ży zachęcał: „Idźcie, bez obaw, aby służyć”. 
Niech to przesłanie będzie i naszym przesła-
niem – powiedział ks. Dohnalik.
Po zakończeniu Mszy św. krzyż i ikona zo-
stały przekazane do klasztoru oo. paulinów 
przy ul. Długiej. Następnie harcerze i skauci 
spotkali się na grochówce w sali duszpaster-
skiej katedry polowej.
Peregrynacji towarzyszy hasło „Dotknij miło-
sierdzia”. Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Po-
puli Romani wędrują po Polsce od 14 kwietnia 
2014. W pierwszym etapie odwiedziły ar-
chidiecezję poznańską oraz diecezje: kaliską, 
włocławską, warszawsko-praską i siedlecką, 
po czym pod koniec czerwca 2014 wyjecha-
ły na Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, 
Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Cze-
chy. Do Polski wróciły 14 grudnia 2014 roku
i zostaną u nas do czasu Światowych Dni Mło-
dzieży, odwiedzając kolejne polskie diecezje.

Krzysztof Stępkowski

Harcerskie czuwanie przy symbolach Harcerskie czuwanie przy symbolach 
Światowych Dni MłodzieżyŚwiatowych Dni Młodzieży

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej oraz Skauci Europy uczestniczyli 18 paździer-
nika we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bisku-
pa polowego Józefa Guzdka w katedrze polowej. Eucharystia 
wieńczyła peregrynację krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi 
Romani, symboli Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) w parafii kated-
ralnej. 
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Harcerze z krzyżem ŚDM na ul. MiodowejHarcerze z krzyżem ŚDM na ul. Miodowej

Krzyż i ikona ŚDM w katedrze polowejKrzyż i ikona ŚDM w katedrze polowej
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W Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Za-
duszny będziemy nawiedzać cmentarze. Wie-
rzymy, że „przez śmierć dusza zostaje oddzie-
lona od ciała”(KK 1016) i otrzymuje „wieczną 
zapłatę na sądzie szczegółowym” (KKK 1022). 
Chrześcijańska wiara mówi nam także, że na-
sze „śmiertelne ciała” (Rz 8,11), które składa-
my po śmierci do grobu, Chrystus wskrzesi
w dniu ostatecznym (por. J 6, 39-40). Bowiem 
„Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością 
chrześcijan: ta wiara nas ożywia” (Tertulian). 
Słowo „cmentarz” zakorzeniło się mocno
w codziennym języku. Warto przypomnieć, że 
wywodzi się od greckiego słowa koimeterion 
– sypialnia. Przejęli je Rzymianie, tworząc jego 
zlatynizowany odpowiednik: cemeterium
(coemeterium, cimeterium). Wyraża istotę 
cmentarza – miejsca, na którym składane są 
ciała zmarłych chrześcijan. Jest to miejsce 
ich snu i spoczynku, ale takiego, który nie 
jest snem na wieki. Bowiem na końcu czasu 

Eucharystii w przewodniczył bp Józef Guz-
dek, delegat KEP ds. Harcerzy. Słowa powita-
nia skierował do uczestników pielgrzymki bp 
Wolfgang Bischof, reprezentant kard. Rein-
harda Marxa, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Niemiec i ordynariusza archidie-
cezji Monachium oraz Freising.
W homilii ks. Sławomir Oder, postulator 
procesu beatyfikacyjnego dh. Wicka przy-
pomniał harcerzom sylwetkę ich patrona, 
a zwłaszcza czas jego męczeńskiej próby. 
Ks. Oder podkreślił, że w życiu przyszłego 
patrona polskich harcerzy „nie zabrakło ani 
krzyża, ani cierpienia”. – On sam, wierny 
danemu słowu, zamieniał je, w nieludzkich 
warunkach obozowych w codzienne świa-
dectwo wiary, miłości i nadziei – powie-
dział.
Wskazując na męczeństwo błogosławione-
go, ks. Oder zauważył, że „jego śmierć nie 
była rezygnacją z życia i poddaniem się lo-
gice śmierci i zwątpienia”, ale „dojrzałym 
owocem jego dobra i świętości”. Jego śmierć 
była afirmacją życia człowieka dobrego, pro-
mieniem poranka dnia zwycięstwa Boga
i Jego pomsty! – powiedział.

tych, którzy śpią zbudzi Chrystus na Zmar-
twychwstanie, ponieważ „Śmierć chrześcija-
nina nie jest śmiercią, lecz zaśnięciem i snem”
(św. Hieronim list XXIX). Takie przekonanie 
wyrażają inskrypcje na cmentarzach, formuły 
używane w nekrologach, w mowach żałob-
nych: „Niech odpoczywa w pokoju”, „Śpij ko-
lego w ciemnym grobie”.
Dziś spójrzmy wstecz, ku początkom chrze-
ścijańskich cmentarzy w Polsce, ku dawnym 
formom pogrzebów naszych przodków.
 

Najstarsze cmentarze chrześcijańskie

Za rok obchodzić będziemy 1050. rocznicę 
Chrztu Polski. Epokowego wydarzenia, które 
stało się początkiem olbrzymich zmian cy-
wilizacyjnych, kulturowych, obyczajowych. 
Jednym z nich była zasadnicza zmiana oby-
czajowości pogrzebowej. Pogańskie plemio-
na słowiańskie stosowały ciałopalny obrzą-
dek pogrzebowy. Spalone na stosie szczątki 

Zdaniem ks. Odera źródłem siły, odwagi
i mocy świadectwa bł. Frelichowskiego jest 
„jego życie Bogiem, jego miłość do Boga, któ-
ra przekładała się na język dzieł miłości wo-
bec bliźniego”. – Dobry człowiek robi wszyst-
ko chętnie i wysila się, by zrobić jak najwięcej! 
Każdy dobry uczynek go wzbogaca. Miłując 
siebie i bliźnich, kocha siebie – gdy innych 
nie kocha albo nie może okazać im miłości, 
czuje się uboższy. Życie jest dla dobrego i ko-
chającego człowieka jasne i piękne, radosne 
i zachwycające, bo jest życiem dla Boga, jest 
życiem w Bogu! – podkreślił.
Na zakończenie Mszy św. Skauci Europy przy-
jęli relikwie bł. phm. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego. Następnie na terenie obozu 
koncentracyjnego złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą ofiarę polskich kapłanów za-
mordowanych w Dachau oraz uczestniczyli 
w uroczystości odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej druha Wicka.
Harcerze i skauci zwiedzili obóz koncentra-
cyjny Dachau, a następnie udali się na na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej na Wzgórzu Le-
interberg,gdzie pod koniec wojny składano 
ciała zmarłych więźniów. Podczas nabożeń-

ludzkie umieszczano w popielnicach. Składa-
no je w ziemi, usypując w tym miejscu kur-
han. Kolejne ustawiono w popielnicach na 
szczycie kurhanu bądź rozsypywano na jego 
powierzchni. Chrystianizacja Mieszkowego 
państwa przecięła te odwieczne zwyczaje. Ich 
miejsce zajęła liturgia chrześcijańskiego po-
grzebu. Do grobu składano ciało zmarłego. 
Kościół traktował je z szacunkiem wypływają-
cym z wiary i nadziei zmartwychwstania. Taka 
forma pochówku stanowiła także naśladowa-
nie pogrzebu ciała Jezusowego złożonego po 
zdjęciu z krzyża w grobie Józefa z Arymatei.
Pierwsze tego typu pochówki, świadectwo 
zasadniczych przemian w rytuale pogrzebo-
wym, poczęły się pojawiać w Polsce w dru-
giej połowie X w. Z biegiem czasu przybrały 
formę tzw. cmentarzy rzędowych. Ich nazwa 
pochodzi od charakterystycznego sposobu 
układania zmarłych w dających się wyróż-
niać rzędach grobów. Są to groby płaskie. 

W oczekiwaniu na dzień Zmartwychwstania W oczekiwaniu na dzień Zmartwychwstania 

Owoc dobra i świętościOwoc dobra i świętości
– Dziękując Bogu za dar dobrego człowieka, bł. Stefana Wincentego Frelichowskie-
go, prośmy aby i w naszym życiu, nie zabrakło pragnienia i odwagi bycia dobrym 
człowiekiem, znakiem tryumfu Boga pośród zagrożeń obecnych w świecie, w któ-
rym żyjemy – powiedział 11 października podczas Mszy św. w intencji kanonizacji 
patrona polskich harcerzy ks. Sławomir Oder. Msza św. obozie koncentracyjnym
w Dachau, była centralnym punktem pielgrzymki ponad 150 harcerzy i skautów z ZHP,
ZHR, Skautów Europy oraz polskich organizacji harcerskich z Wielkiej Brytanii, Ukra-
iny, Białorusi oraz Litwy. Podczas pielgrzymki w obozie koncentracyjnym odsłonięta 
została tablica upamiętniająca bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Cmentarze w dawnej PolsceCmentarze w dawnej Polsce

Polscy harcerze i skauci pielgrzymowali do Dachau miejsca śmierci swego patrona bł. Stefana W. FrelichowskiegoPolscy harcerze i skauci pielgrzymowali do Dachau miejsca śmierci swego patrona bł. Stefana W. Frelichowskiego

stwa rozważana była droga życia i śmierci 
druha Wicka.
Wieczorem przy jednej z parafii w Mona-
chium odbył się kominek harcerski z gawę-
dą ks. Odera o bł. Wicku i św. Janie Pawle II.
W swojej gawędzie podkreślił, że istnieje kil-
ka cech wspólnych dla ich świętości. Według 
ks. Odera obydwaj czuli się kochani przez 
Boga i chcieli odpowiedzieć na tę miłość, 
dostrzegali znaki działania Boga, szczególnie
w drugim człowieku i byli ludźmi prawdzi-
wie wolnymi.
Następnego dnia odprawiona została dzięk-
czynna Eucharystia w kościele św. Barbary. 
Jest to kościół, który został odbudowany 
po wojnie przez Wojsko Polskie (1946), była
z niego transmitowana Msza Święta przez 
Radio Wolna Europa i do dzisiaj odbywają się
w nim polskie uroczystości 3 maja i 11 listo-
pada. Mszy św. przewodniczył ks. Jan Dohna-
lik, kanclerz Ordynariatu Polowego.
Homilię wygłosił ks. Stanisław Świerczyński, 
kapelan ZHP poza granicami kraju. Przypo-
mniał w niej historię świątyni. Wskazał na 
znaczenie postaci dh. Wicka, jako przewod-
nika polskiego ruchu harcerskiego i jedno
z jego źródeł inspiracji. Przywołał słowa św. 
Jana Pawła II z Torunia z 1997 r., o tym że 
druh Wicek będzie ma być dla harcerzy pa-
tronem i przyjacielem, orędownikiem pokoju 
i pojednania 
Na zakończenie harcerze oddali cześć re-
likiwiom błogosławionego druha Wicka. 
Po Mszy Świętej uformowali krąg hacerski
i udali się w podróż powrotną do Polski.

Krzysztof Stępkowski
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Niektóre z nich są orientowane, to znaczy, że 
zmarły ułożony jest głową na zachód. W taki 
sposób „patrzy” w kierunku wschodnim, tam 
skąd nastąpi „wschód prawdziwego światła” 
(Orygenes), skąd przyjdzie Chrystus w dniu 
Sądu Ostatecznego. Nie wyklucza się, że na 
niektórych tego typu cmentarzyskach już
w XI wieku pojawić się mogły niewielkie ka-
plice chrześcijańskie. Na tych najstarszych 
chrześcijańskich cmentarzach archeolodzy 
odnajdują przeżytki dawnego pogańskiego 
obyczaju, ujawniając w niektórych grobach 
zwyczaj wyposażania zmarłych na pośmiert-
ną drogę w ozdoby, różne przedmioty co-
dziennego użytku, broń, naczynia, także te 
o charakterze kultowym, np. amulety. Etno-
grafowie zwracają uwagę, że takim archa-
icznym przeżytkiem, praktykowanym jeszcze 
do niedawna na wsiach, a sięgającym czasów 
pogańskich, jest zwyczaj tzw. pustej nocy – 
czuwania przy zmarłym przez rodzinną i są-
siedzką wspólnotę. Natomiast arcydzieło pol-
skiej literatury, Mickiewiczowskie „Dziady”, 
udokumentowały starożytny, praktykowany 
jeszcze w XIX w. na Litwie, pogański zwyczaj 
„dziadów” – składania ofiar umarłym. 

Cmentarze przykościelne 

Najstarsze cmentarzyska szkieletowe loko-
wane były w pewnym oddaleniu od współ-
czesnych im osad. Natomiast od XII w. (był to 
czas rozwoju sieci parafialnej) coraz mocniej 
upowszechnia się nowy zwyczaj: miejscem 
pochowków stają się kościoły i lokowane
w ich najbliższym sąsiedztwie cmentarze. 
Taka zmiana geografii cmentarzy wynikała z 
postanowień Kościoła powszechnego i lokal-
nych, polskich synodów prowincjonalnych. 
Sobór Rzymski (1059) nakazał, aby wokół 
nowo wznoszonych kościołów zostawiano 
przestrzeń przeznaczoną na cmentarz. Jej 
szerokość miała odpowiadać długości cie-
nia rzucanego przez kościół, miejsce żywej 
obecności Chrystusa w Słowie i sakramen-
tach. Dzięki temu zmarli w dosłowny sposób 
mieli spoczywać w cieniu kościoła, a tym 
samym „spoczywać w Panu”, w ofiarowanej 
przezeń światłości wiekuistej. Przypominała
o tym płonąca nocą na cmentarzach „latar-
nia umarłych” – symbol owej światłości.
Na tak wyznaczonej, uroczyście poświęconej 
przestrzeni cmentarnej, były miejsca lepsze
i gorsze. Badania archeologiczne prowadzo-
ne na wielowarstwowych, użytkowanych 
przez stulecia cmentarzach, wskazują, że 
najtłoczniej było przy kościelnych murach, 
intensywność pochówków jest tam najwięk-
sza, w miarę oddalania się ku granicy rzu-
canego przez świątynie cienia rzednie. Te 
nowe zasady przestrzennej fuzji cmentarzy ze 
świątyniami parafialnymi zbiegły się w czasie
z intensywnym procesem urbanizacji Polski: 
zakładaniem miast, liczbowym wzrostem ich 
mieszkańców. Tamten czas cechowała  duża 
umieralność, antropolodzy kultury mówią 
o typowym dla epoki średniowiecza i epok 
późniejszych zjawisku tzw. śmierci oswojonej. 
Jej obraz nieustannie towarzyszył człowieko-
wi, przypominał, że jest nieunikniona i po-
wszechna. Personifikowana jako kościotrup, 
stawała się czymś bliskim, znajomym, po-
wszednim. Znajdowało to również wyraz w spe-

cyficznym dla dla tamtego czasu stosunku 
do cmentarzy. Poszczególni biskupi i uchwały 
synodów diecezjalnych napominały wiernych 
przechodzących przez cmentarz o obowiązku 
modlitwy za spoczywających na nim. Probosz-
czom przypominano o ciążących na nich obo-
wiązkach utrzymanie należytego porządku na 
cmentarzach; nakazując ogrodzić je płotem 
lub okopać rowem dla ochrony przed zwie-
rzyną, powtarzają się zakazy wpuszczania 
na teren cmentarzy trzody chlewnej, wypasu 
bydła, a także rozwieszania bielizny i pościeli, 
czy przesiewania i suszenia zbóż.
Cmentarze tamtego czasu, szczególnie te 
miejskie, nie przypominały cmentarzy dzi-
siejszych. Dominowały ziemne mogiłki bez 
oznaczeń, długo bez krzyży (pojawiły się w 
drugiej połowie XVIII wieku), bez ozdobnej 
roślinności; jedynie na ich obrzeżach sadzo-
no drzewa. Cmentarze były ciasne, przepeł-
nione, pochówki często bez trumien, jedynie 
w całunie. Zmarłych chowano płytko, groby 
szybko przekopywano. W powietrzu unosił 
się trupi zapach. Wydobyte kości składano 
w kostnicy (ossarium). Trwalsze nagrobki 
można było stawiać na mniej zatłoczonych 
cmentarzach wiejskich i w małych miejsco-
wościach (brak jednak upamiętnień star-
szych niż XVII-XVIII w.). Przy tak szybkiej 
cmentarnej „rotacji” brak było możliwości 
do prywatnego kultu zmarłych. Gasły szyb-
ko imiona pochowanych osób. Właściwie 
jedyną formą ich upamiętnienia był nakaz 
Kościoła, aby modlić się za umarłych w trze-
ci, siódmy, trzydziesty i czterdziesty dzień po 
ich zgonie, a także w rocznicę śmierci. Jedy-
nym trwałym śladem życia odchodzących do 
wieczności pokoleń były zapisy w parafialnej 
Liber mortuorum (Księdze zmarłych). 
Warto jeszcze wspomnieć, że na cmentarzach 
parafialnych nie wolno było chować osób nie-
ochrzczonych, heretyków, ekskomunikowa-
nych, samobójców, a także niepraktykujących 
katolików, bluźnierców, lichwiarzy i innych 
grzeszników publicznych, którzy zmarli bez 
oznak żalu za popełnione grzechy. Cmenta-
rzowi, tak jak kościołowi i innym poświęco-
nym miejscom przysługiwało prawo azylu: 
chroniący się na nim nie mogli być stamtąd 
usuwani przemocą, unikali kary śmierci lub 
okaleczenia, ale nie byli wolni od odpowie-
dzialności za popełnione przestępstwo; wła-
dza kościelna mogła wydać zbiega, ale przy 
zagwarantowaniu wymienionych warunków. 

Groby w kościołach 

Szczególne uprzywilejowane miejsce po-
chówku stanowiły wnętrza kościołów. To
w nich chowano tych najsławniejszych, naj-
godniejszych: świętych i beatyfikowanych, 
władców ojczyzny, biskupów, wielkie posta-
ci swych epok. Wystarczy podać jeden zna-
ny wszystkim przykład: Katedra Wawelska. 
Wielkie, historyczne polskie rody, chowały
i chowają nadal swych zmarłych w kryptach 
świątyń związanych z dziejami ich rodów, np. 
Zamoyscy w dawnej kolegiacie zamojskiej 
(dziś katedrze), Czartoryscy w kościele para-
fialnym w Sieniawie. Powszechnie stosowa-
ną praktyką w Polce przedrozbiorowej były 
pogrzeby w kościelnych kryptach. Prawo do 
takich pochówków nabywali – z przyzwolenia 

synodów i decyzji poszczególnych biskupów 
- fundatorzy (patronowie) kościołów, znacz-
ni dobrodzieje (także ich rodziny), szlachec-
kie rody, proboszczowie, członkowie dozoru 
kościelnego. W kościelnych nawach fundo-
wano bogate, kosztowne nagrobki i epitafia, 
często wybitne dzieła sztuki. Wiele z nich, 
przetrwałych do dziś, utrwala pamięć o zmar-
łym, przypomina pokoleniom przymioty jego 
charakteru, zasługi w służbie Ojczyzny, sławę 
rodu. A także stanowi przykład sztuki panegi-
rycznej, wynoszącej często nad poziomy to, 
co w rzeczywistości miało znacznie skrom-
niejszy i mniej chwalebny w cnoty i osią-
gnięcia wymiar. W podziemnych mrocznych 
kryptach wielu polskich świątyń przetrwały, 
mimo rozmaitych kataklizmów, setki trumien, 
wiele z nich epatuje kunsztem wykonania. 
Świadectwem dbałości o rozpoznawalność 
w tym podziemnym, powiększającym się
z roku na rok zbiorowisku trumien, są imiona 
i nazwiska zmarłych umieszczane na ich bocz-
nych ścianach, inicjały, herbowe znaki. Jakże 
inaczej wyglądają pochówki zakonników
w podziemiach klasztornych kościołów (np. 
św. Józefa w Sandomierzu) chowanych bez 
trumien, z cegłami pod głową, bezimiennych 
wobec śmierci, tak jak skromnymi, ukrytymi 
pod zakonnymi imionami, byli za życia. 
W przestrzeni podziemnych krypt szczególną 
wagę miało to miejsce, które znajdowało się 
pod głównym ołtarzem świątyni. Bywało, że 
właśnie tam stała trumna kogoś szczególnie 
uprzywilejowanego: fundatora świątyni, wy-
bitnego dobrodzieja. Z biegiem lat przyby-
wało w tym miejscu innych trumien, nakła-
danych jedne na drugie, bez jakiegokolwiek 
porządku. Ten chaos motywowało wspólne 
pragnienie tych wszystkich, którzy je tam 
lokowali, aby „ich” zmarły oczekiwał na go-
dzinę zmartwychwstania jak najbliżej ołtarza, 
stanowiącego centrum każdej katolickiej świą-
tyni, na którym uobecnia się pod znakami sa-
kramentalnymi Chrystusowa ofiara Krzyża.

***
U schyłku XVIII i na początku wieku XIX
w europejskiej obyczajowości nastąpił prze-
łomom. Z przestrzeni miast zaczęły znikać 
przykościelne cmentarze. W Warszawie 
pierwszą myśl założenia cmentarza za mia-
stem rzucili w 1745 roku Księża Misjonarze 
z kościoła Świętego Krzyża. Zrealizowali ją 
w 1781 roku. Uprzedzenia do tego projektu 
przełamali za sprawą biskupa smoleńskiego 
Gabriela Wodzyńskiego (1727-1788), który 
zażądał w testamencie, aby pochować go na 
nowym, położonym poza granicami stolicy, 
cmentarzu świętokrzyskim, na terenie pod-
warszawskiego Ujazdowa.
Rozpoczynała się nowa epoka polskich 
cmentarzy. Miejsc spoczynku pokoleń chrze-
ścijan tak urządzonych, że można było pie-
lęgnować pamięć o zmarłych ze wszystkich 
warstw społecznych – stawiając im pomniki, 
nagrobki, trwałe mogiły, nawiązywać ducho-
wą łączności żywych z umarłymi, tajemnicę 
śmierci oglądać w świetle Chrystusa Zmar-
twychwstałego.
O tym napiszę następnym razem.

Jędrzej Łukawy 
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POŻEGNALIŚMY ICHPOŻEGNALIŚMY ICH
W MINIONYM ROKUW MINIONYM ROKU
WOJSKO POLSKIE
I SŁUŻBY MUNDUROWE

 13 XI 2014 r. – gen. bryg. Ryszard Frydrych
(ur. 22 lutego 1954 r.) – szef Obrony przed 
Bronią Masowego Rażenia oraz Wojsk Che-
micznych w Dowództwie Wojsk Lądowych;
w sierpniu 2009 roku dowodził operacją usu-
wania skażenia iperytem w Bornem Sulinowie.

 26 IV 2015 r. – gen. bryg. Jerzy Wójcik
(ur. 2 maja 1950 r.) – szef wydziału szkolenia 
bojowego w Oddziale Szkolenia Bojowego 
KOW, szef sztabu 6 Brygady Desantowo-
Szturmowej w Krakowie i dowódca 21 Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, do-
wódca 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów 
w Lublinie, szef oddziału operacyjnego Kor-
pusu Powietrzno-Zmechanizowanego (1999-
2000), zastępca dowódcy Garnizonu Warsza-
wa (2002–2004), dowódca Brygadowej Grupy
Bojowej w republice Iraku (2004-2005).

KOMBATANCI
 16 XI 2014 r. – Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska 

(ur. 28 lutego 1920 r.) – córka Józefa Piłsud-
skiego, architekt, w czasie II wojny świato-
wej porucznik pilot Wojska Polskiego; służyła 
w brytyjskim Air Transport Auxiliary, służbie 
pomocniczej Royal Air Force.

 18 XI 2014 r. – Alojzy Paweł Józekowski
(ur. 21 grudnia 1920 r.) – pseud. „Sadyba”; 
żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, podpułkownik łączności, przeszedł 
szkolenie cichociemnych w Wielkiej Bryta-
nii; autor szeregu opracowań dotyczących 
produkcji żelaza, stali i metali kolorowych; 
współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ślą-
ska; aktywnie działał w organizacjach kom-
batanckich.

 28 XII 2014 r. – kpt. Wincenty Maj
(ur. 15 stycznia 1915 r.) – zmarł jako ostatni 
żyjący oficer Korpusu Ochrony Pogranicza; 
absolwent Szkoły Korpusu Ochrony Pogra-
nicza (1937) w Wołkowysku, służył w Dziale 
Zaopatrzenia Komendy KOP w Warszawie. 
W latach okupacji niemieckiej zajmował się 
szkoleniem partyzantów AK i BCh w rejonie 
Buska-Zdroju; działał w Zrzeszeniu WiN; od-
znaczony Krzyżem Walecznych; pośmiertnie 
otrzymał odznaczenie kombatanckie Za Za-
sługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari.

 9 I 2015 r. – Antoni Wolny
(ur. 24 lutego 1922 r.) – ostatni żyjący obroń-
ca Węgierskiej Górki w kampanii 1939 r., 
długoletni działacz społeczny w środowi-
sku weteranów wojennych, podharcmistrz 
Związku Harcerstwa Polskiego.

 16 II 2015 r. – Andrzej Szpotański
(ur. 14 sierpnia 1925 r.) – więzień KL Au-
schwitz i KL Mauthausen; współzałożyciel 

Polskiego Związku byłych Więźniów Politycz-
nych Hitlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych; współorganizator radomskich 
miejsc pamięci: Kaplicy św. Maksymiliana 
Kolbe w Kościele Garnizonowym i Grobu-
Pomnika na Cmentarzu Rzymskokatolickim; 
orędownik polsko-niemieckiego pojednania.

 13 III 2015 r. – płk Jan Niewiński
(ur. 27 grudnia 1920 r.) – pułkownik MSW 
w stanie spoczynku, żołnierz AK, dowódca 
samoobrony polskiej w Rybczy w czasie rzezi 
wołyńskiej (IX 1943-III 1944), działacz spor-
towy i społeczny, przedsiębiorca-ogrodnik, 
redaktor „Głosu Kresowian”, przewodniczą-
cy Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Po-
mnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA.

  12 IV 2015 r. – gen. bryg. w st. spocz. Stani-
sław Burza-Karliński

(ur. 30 marca 1921 r.) – od 1943 r. dowód-
ca oddziału partyzanckiego „Burza” (25 Pułk 
Piechoty AK). Po zakończeniu wojny działał 
w podziemiu niepodległościowym. Areszto-
wany i skazany na dwukrotną karę śmierci, 
po amnestii zamienionej na 15 lat więzienia. 
Autor książki wspomnieniowej W burzy dzie-
jowej. Wspomnienia 1939-1945. Kawaler 
Orderu Virtiti Militari.

 7 IX 2015 r. – Stanisław Krupa
(ur. 1922 r.) – pseud. „Nita”; żołnierz har-
cerskiego batalionu AK „Zośka”, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, autor książki
X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledz-
twa na Rakowieckiej.

 1 X 2015 r. - Eugeniusz Mikulski
(ur. 15 października 1924 r.) – żołnierz Armii 
Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskie-
go, po wojnie działacz ludowy, polityczny
i kombatancki; członek m.in. Rady Naczelnej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepre-
zes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich.

LUDZIE NAUKI
  24 IV 2015 r. – prof. Andrzej Władysław Wernik

(ur. 26 listopada 1938 r.) – polski fizyk i as-
tronom, profesor nauk fizycznych, pracow-
nik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk; działacz Międzynarodowej 
Unii Nauk Radiowych.

 8 V 2015 r. – prof. Klementyna Żurowska
(ur. 23 maja 1924 r.) – historyk sztuki, me-
diewista, nauczyciel akademicki w katedrze 
sztuki średniowiecznej Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz-
ka Tyńca i Ostrowa Lednickiego.

 9 IX 2015 r. – prof. dr hab. płk Piotr Stawecki
(ur. 3 czerwca 1930 r.) – historyk i archiwista, 
znawca historii wojskowości II Rzeczypospo-
litej, pracownik Wojskowego Instytutu Hi-

storycznego, członek Polskiego Towarzystwa 
Historycznego.

LUDZIE KULTURY I SZTUKI
 30 XI 2014 r. – Stanisław Mikulski

(ur. 1 maja 1929 r.) – aktor filmowy i teatralny, 
prezenter telewizyjny, absolwent krakowskiej 
PWST, stworzył ponad 80 postaci teatralnych, 
debiutował w filmie Pierwszy start, wcielił się 
w ponad 60 postaci, największą popularność 
przyniosła mu rola Hansa Klossa w serialu 
Stawka większa niż życie.

 23 XII 2014 r. – Jerzy Semkow
(ur. 12 października 1928 r.) – dyrygent m.in. 
w Teatrze Bolszoj w Moskwie, Królewskiej 
Operze w Kopenhadze, Cleveland Symphony 
Orchestra, kierownik artystyczny Państwowej 
Opery w Warszawie; specjalizował się w sym-
fonice klasycznej i romantycznej, wykładał 
m.in. na Yale University oraz New York’s Man-
chattan School of Music; odznaczony francu-
skim orderem „Arts et Letters” (2000).

 24 XII 2014 r. – Krzysztof Krauze
(ur. 2 kwietnia 1953 r.) – operator, reżyser
i scenarzysta filmowy; twórca filmów doku-
mentalnych i fabularnych (m.in. Mój Nikifor, 
Plac Zbawiciela, Dług, Papusza), wielokrotnie 
nagradzany na festiwalach filmowych (m.in. 
Złote Lwy, Orły).

 26 XII 2014 r. – Stanisław Barańczak
(ur. 13 listopada 1946 r.) – poeta, krytyk li-
teracki, tłumacz poezji, jeden z najważniej-
szych twórców Nowej Fali, w latach PRL czło-
nek-założyciel Komitetu Obrony Robotników 
i Towarzystwa Kursów Naukowych; wielo-
letni wykładowca na Uniwersytecie Harvard
w USA, doktor honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego i Jagiellońskiego. Autor kilkunastu
tomów poezji i esejów, wybitny tłumacz 
m.in. dramatów Williama Szekspira; laureat 
m.in. Nagrody PEN Clubu.

 7 I 2015 r. – Tadeusz Konwicki
(ur. 22 czerwca 1926 r.) – prozaik, scena-
rzysta i reżyser; pozostawił po sobie bogatą 
spuściznę literacką (m.in.: Sennik współcze-
sny, Kompleks polski, Mała apokalipsa) i fil-
mową (m.in. Ostatni dzień lata, Salto, Dolina 
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Issy, Lawa); scenarzysta (m.in.: Matka Joanna 
od Aniołów, Faraon).

 31 I 2015 r. – Zbigniew Kurtycz
(ur. 16 maja 1919 r.) – piosenkarz, gitarzysta, 
kompozytor; sławę przyniosła mu piosenka 
Cicha woda; współpracował z Polskim Ra-
diem, występował w programie Podwieczo-
rek przy mikrofonie.

 27 II 2015 r. – Bohdan Wacław Tomaszewski
(ur. 10 sierpnia 1921 r.) – legenda polskie-
go dziennikarstwa sportowego, komentator 
sportowy, tenisista (przedwojenny wice-
mistrz Polski juniorów), autor książek i sce-
nariuszy filmowych.

 23 VIII 2015 r. – Jerzy Kamas
(ur. 8 lipca 1938 r.) – aktor teatralny i filmo-
wy, aktor m.in. Teatru im. Juliusza Słowackie-
go w Krakowie, Teatru Narodowego (1968-
1971) i Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza 
(1971-2015) w Warszawie; zagrał w ponad 
80 filmach (m.in. Noce i dnie, Lalka, Królowa 
Bona, Dama Kameliowa).

OSOBY ŻYCIA POLITYCZNEGO,
SPOŁECZNEGO

 4 XII 2014 r. – Kazimierz Świtoń
(ur. 4 sierpnia 1931 r.) – radiotelemechanik, 
działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca 
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 
oraz pierwszego w Polsce komitetu Wolnych 
Związków Zawodowych; w 1998 r. prowa-
dził głodówkę przeciwko planowanemu usu-
nięciu krzyża z tzw. żwirowiska w sąsiedz-
twie obozu KL Auschwitz; poseł na Sejm I ka-
dencji (1991-1993).

 30 XII 2014 r. – Marian Jurczyk
(ur. 16 października 1935 r.) – związkowiec
i polityk, w 1980 r. stał na czele Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie; 
sygnatariusz porozumień sierpniowych, po 
wprowadzeniu stanu wojennego internowa-
ny i aresztowany; senator IV kadencji, prezy-
dent Szczecina (1998-2000, 2002-2006).

 9 I 2015 r. – Józef Oleksy
(ur. 22 czerwca 1946 r.) – polityk; w okre-
sie PRL I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Białej Podlaskiej (1987-1989), uczest-
niczył w obradach Okrągłego Stołu, mar-
szałek Sejmu RP (1993-1995, 2004-2005), 
Prezes Rady Ministrów (1995-1996), wice-
premier oraz minister spraw wewnętrznych
i administracji w rządzie Leszka Millera.

 12 II 2015 r. – prof. Jerzy Regulski
(ur. 9 lipca 1924 r.) – ekonomista, dorad-
ca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu 
(2010-2015), ekspert z zakresu samorządu 
terytorialnego, współtwórca reformy sa-
morządowej z 1990 r., ekspert Banku Świa-
towego; senator I Kadencji. Uczestniczył
w pracach nad reformami samorządowymi 
w krajach Europy Południowej, Wschodniej
i Azji Centralnej. Współzałożyciel i prezes 
Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej. Kawaler Orderu Orła Białego.

 24 IV 2015 r. – Władysław Bartoszewski 
(ur. 19 lutego 1922 r.) – historyk, publicysta, 
dziennikarz, pisarz, działacz społeczny, poli-

tyk oraz dyplomata; więzień KL Auschwitz, 
żołnierz Armii Krajowej w stopniu podpo-
rucznika, pracownik Biura Informacji i Pro-
pagandy Komendy Głównej AK, uczestnik 
Powstania Warszawskiego; więzień PRL, in-
ternowany w stanie wojennym; dwukrotnie 
minister spraw zagranicznych, senator IV ka-
dencji, w latach 2007–2015 sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata, Kawaler 
Orderu Orła Białego.

 24 V 2015 r. – Krzysztof Kąkolewski
(ur. 16 marca 1930 r.) – publicysta, reporter, 
autor scenariuszy filmowych, opowiadań i po-
wieści m.in.: Wańkowicz krzepi (1973), Co 
u pana słychać? (1975), Jak umierają nie-
śmiertelni (1972); laureat m.in. Nagrody im. 
Ksawerego Pruszyńskiego, odznaczony Me-
dalem Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.

 29 VII 2015 r. – Jan Jerzy Kulczyk
(ur. 24 czerwca 1950 r.) – przedsiębiorca, 
właściciel przedsiębiorstwa Kulczyk Holding 
i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kul-
czyk Investment House; od 2002 r. regularnie 
klasyfikowany był w rankingach jako najbo-
gatszy Polak, odznaczony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

 27 VIII 2015 r. - Roman Wierzbicki
(ur. 25 lutego 1937 r.) – polityk, rolnik, dzia-
łacz związkowy, przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Rolników Indywidualnych, poseł na 
Sejm I kadencji (1991–1993), senator VI ka-
dencji (2005–2007).

DUCHOWIEŃSTWO

  30 I 2015 r – ks. Witold Andrzejewski
(5 kwietnia 1940 r.) – aktor, absolwent war-
szawskiej PWST, a następnie kapłan diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej, prałat, Honorowy 
Członek NSZZ „Solidarność”, konfrater zakonu 
paulinów; pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  28 II 2015 r. – ks. Józef Sondej
(ur. 1 marca 1914 r.) – kapłan diecezji rze-
szowskiej, infułat, kapelan Armii Krajowej
i „Solidarności” rejonu rzeszowskiego; od-
znaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodze-
nia Polski (2008).

  1 V 2015 r. – ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ
(ur. 18 stycznia 1918) – jezuita, profesor nauk 
humanistycznych, filozof, specjalizujący się 
w zagadnieniach etycznych (gł. problema-
tyka bioetyki, ekologii, inżynierii genetycznej
i diagnostyki prenatalnej), wykładowca m.in. 
Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Je-
zusowego w Krakowie, Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie i Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie.

  7 V 2015 r. – bp Józef Pazdur
(ur. 22 listopada 1924 r.) – biskup pomocni-
czy senior archidiecezji wrocławskiej; należał 
do pierwszego powojennego rocznika przy-
gotowywanego do posługi kapłańskiej na 
Dolnym Śląsku, w 1954 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. Ste-
fana Wyszyńskiego; studiował na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, a później 

w Rzymie; ojciec duchowny Metropolitalne-
go Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu; sakrę biskupią przyjął w 1985 r.; 
od 2000 r. biskup senior.

  1 VI 2015 r. – bp Tadeusz Józef Zawistowski
(ur. 16 stycznia 1930 r.) – biskup pomocniczy 
diecezji łomżyńskiej, wyświęcony na kapła-
na w 1955 r., rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łomży (1970–1973); sakrę 
biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego Pawła 
VI w Bazylice Św. Piotra w Watykanie (1973); 
od 2006 r. biskup senior.

  25 VII 2015 r. – ks. prałat prof. dr hab. Marek 
Zahajkiewicz

(ur. 18 lutego 1934 r.) – kapelan honorowy 
Ojca Świętego, kanonik honorowy Kapituły 
Lubelskiej, kanonik gremialny senior Kapi-
tuły Chełmskiej, wieloletni wykładowca hi-
storii Kościoła w Seminarium Duchownym
w Lublinie, kierownik Katedry Historii Ko-
ścioła w Średniowieczu KUL oraz kierownik 
Instytutu Historii Kościoła KUL.

KAPELANI ORDYNARIATU
POLOWEGO

  12 II 2015 r. – ks. kmdr Zbigniew Kłusek
(ur. 6 marca 1958) – w latach 1983-1993 
pracował w diecezji tarnowskiej i nowo po-
wstałej diecezji rzeszowskiej; od 1993 r. peł-
nił posługę w duszpasterstwie wojskowym 
– był m.in. kapelanem Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Oliwie (2004-2006), 
kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Afganistanie (2010–2011); od 2011 r. 
proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Pile.

  18 IV 2015 r. – ks. mjr Henryk Burzyński
(ur. 1936 r) – emerytowany kapelan Ordyna-
riatu Polowego; święcenie kapłańskie przyjął 
w 1960 r.; w duszpasterstwie wojskowym 
pełnił posługę od 1986 r., był m. in. probosz-
czem kościoła garnizonowego w Radomiu 
(1993-1996).

  20 IV 2015 r. – ks. ppłk. w st. spocz.
Sławomir Matusiak

(ur. 31 lipca 1942 r.) – emerytowany kapelan 
Ordynariatu Polowego; święcenia kapłańskie 
przyjął w 1969 r.; w duszpasterstwie woj-
skowym pełnił posługę od 1987 r., był m.in. 
proboszczem parafii garnizonowej w Łodzi 
(1991-1995) oraz w Komorowie-Ostrowi-
Mazowieckiej (1995-1998), w 1998 r. został 
kapelanem pomocniczym 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich. 

  3 IX 2015 r. – ks. kan. płk Józef Kubicki
(ur. 11 sierpnia 1933 r.) – emerytowany ka-
pelan Ordynariatu Polowego; święcenia 
kapłańskie przyjął w 1960 r.; w duszpaster-
stwie wojskowym pełnił posługę od 1979 r.,
był m.in.: kapelanem pomocniczym w Gene-
ralnym Dziekanacie w Warszawie, probosz-
czem garnizonu Kraków (1980-1988). pro-
boszczem Kościoła Garnizonowego w Łodzi 
(1991-1995), kapelanem 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego w Łodzi (1991-1995).

Opracowała: Magdalena Jagodzińska
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Przygotowując się na to spotkanie, Żydzi ob-
mywają sobie ręce pod kranami, które znaj-
dują się obok korytarza wejściowego. Uwa-
żają, że modlitwa w bezpośredniej bliskości 
miejsca przebywania Boga ma niezwykłą 
moc, dlatego zapraszają się wzajemnie do 
skompletowania minjan (hebr. „liczba”), tj. 
grupy dziesięciu mężczyzn. Dlaczego akurat 
tylu? Abraham wyjednał u Boga ocalenie 
grzesznych miast Sodomy i Gomory pod wa-
runkiem, że znajdzie w nich dziesięciu spra-
wiedliwych. Podobnie wspólna modlitwa co 
najmniej dziesięciu członków narodu wybra-
nego uśmierza gniew Boga i wstrzymuje Jego 
karę dla świata. Być może właśnie w związku 
z tą praktyką żydowską Jezus powiedział: 
„Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię Moje, 
tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Przed rozpoczęciem modlitwy na ubranie ze-
wnętrzne nakładają dodatkową szatę, po pol-
sku zwaną „tałesem”. Jest to szal modlitewny 
z charakterystycznymi frędzlami na rogach. 
Inny tałes (tzw. mały – por. szkaplerz w tra-
dycji katolickiej) pobożni Żydzi noszą przez 
cały dzień. Łatwo go rozpoznać po sznurkach, 
które wystają spod garderoby. W czasach sta-
rożytnych wydłużali te sznurki, by dać dowód 
swej gorliwości religijnej. Wychodzili z zało-
żenia, że im dłuższe nitki na szalu modlitew-
nym, tym pobożniejszy jest jego właściciel. 
Noszenie tałesu oznacza pamięć o Bogu i Jego 
przykazaniach, ale także wierność Jego szcze-
gółowym zaleceniom, przekazanym Mojże-
szowi na Synaju, zapisanymi w Księgach Liczb 
(15,37-40) i Powtórzonego Prawa (22,12). 

Żydzi uważają też, że rogi płaszcza modlitew-
nego symbolizują skrzydła aniołów, którzy 
przygarniają do siebie tego, kto go nakłada. 
Mają wreszcie reprezentować cztery narożniki 
świątyni: odmawiając modlitwę i nakrywając 
się tałesem, wchodzę do domu Bożego i roz-
mawiam z Nim w Jego sanktuarium. Podobny 
szal modlitewny na pewno nosił Jezus, skoro 
kobieta cierpiąca na krwotok mówiła do sie-
bie: „Żebym choć dotknęła frędzli Jego płasz-
cza, a będę zdrowa” (Mt 9,21).
Kolejny element zewnętrzny towarzyszący 
modlitwie, który pod Ścianą Płaczu rzuca się 
w oczy bystrym obserwatorom, to niewielkie 
pudełeczka mocowane tasiemkami na czole
i lewym ramieniu modlących się. Nazywają 
się „filakteriami”. Noszenie ich na czole i le-
wym ręku (po stronie serca) wyraża myśl, iż 

w miłowanie Boga winien angażować się za-
równo umysł, jak i uczucia. Dla Żydów nosze-
nie filakterii oznacza praktyczne wypełnienie 
polecenia Boga, aby Jego Prawo przywiązali 
sobie „jako znak na ręku i jako ozdobę mię-
dzy oczami” (Wj 9,13.16; Pwt 6,8; 11,18). 
W związku z tym zwyczajem przypomina się 
nauka Jezusa, który podkreślał, aby w dzie-
dzinie wiary człowiek opierał się nie tylko na 
emocjach i tradycji, lecz wykorzystywał rów-
nież swoje zdolności intelektualne i miłował 
Boga „całym swoim sercem, całą swoją du-
szą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37).
Żydzi modlą się do Boga całym sobą: myśla-
mi, uczuciami i ciałem. Gdy stoją pod Ścianą 
Płaczu, ich słowa raz przybierają na sile, raz 
cichną w zależności od tego, jak w danym 

momencie dyktuje serce. Charakterystyczne 
kiwanie się ma przede wszystkim wyrażać 
pokłony oddawane Bogu Królowi, w które-
go obecności stoją. Spotyka się również takie 
uzasadnienie: Żydzi uważają, że ciało człowie-
ka zbudowane jest z 248 narządów (inni mó-
wią: kości), niechaj więc na modlitwie każdy 
organ zostanie pobudzony do ruchu i w ten 
sposób oddaje chwałę Stworzycielowi. Po za-
kończeniu spotkania z Bogiem Żydzi odcho-
dzą spod Muru zwróceni do niego przodem
i co chwilę zginają się w pokłonach. 
W szczeliny między kamieniami wkładają 
kartki z modlitwami. Po zapełnieniu wolnych 
miejsc kartki te zostają spalone. Gdy przed 
1967 rokiem Zachodni Brzeg łącznie ze Ścia-
ną Płaczu należał do Jordanii, a Żydom nie 
wolno tu było przychodzić, modlitwy na 
kartkach dostarczali przez gołębie poczto-
we. Kartki, które w Ścianie Płaczu zostawili 
papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franci-
szek, nie zostały spalone, lecz przechowywa-
ne są w instytucie Jad Waszem. Pod Ścianę 
Płaczu można także przenieść się duchowo, 
korzystając z komputera. Kamera przekazu-
je obraz na żywo 24 godziny na dobę (zob.
w Internecie „KotelCam”). Na tej samej stro-
nie można zapisać modlitwę przeznaczoną 
do umieszczenia w murze.
W poniedziałki i czwartki, czyli w te dni 
tygodnia, gdy w żydowskim cyklu lekcjo-
narzowym w synagogach odczytywane są 
fragmenty z Tory, pod Murem Zachodnim 
odbywa się ceremonia Bar Micwa (aram. 
„syn przykazania”). 13-letni chłopcy żydow-
scy zostają wtedy przyjęci do grona doro-
słych wyznawców judaizmu. Przyjeżdżają 
tu razem ze swymi rodzinami, wszyscy od-
świętnie ubrani. Czasem główny bohater 
uroczystości niesiony jest na ramionach lub 
prowadzony pod baldachimem jak małżon-
kowie żydowscy w dniu wesela. Niektórzy 
wynajmują jeszcze grajków z klarnetami, fle-
tami, bębnami i szofarami. Kobiety przyno-
szą cukierki, którymi na znak radości całymi 
garściami rzucać będą w stronę chłopaka, 
jego ojca, braci i kuzynów, gdy procesyjnie 
nieść będą ozdobny egzemplarz Tory. Głów-
ny bohater ceremonii po raz pierwszy w ży-
ciu ma prawo publicznie odczytać urywek
z Pięcioksięgu przypadający na dany dzień. 
Od tej pory staje się pełnoprawnym wyznaw-
cą religii mojżeszowej, świadomym swych 
praw i obowiązków, i będzie mógł np. wejść 
w skład wspominanego wyżej dziesięciooso-
bowego minjan. Równie głośno robi się pod 
Ścianą Płaczu w piątki wieczorem, gdy Żydzi 
ortodoksyjni i studenci uczelni talmudycz-
nych tańcem, modlitwą i śpiewem witają 
nadejście szabatu. „Szczęśliwi, którzy miesz-
kają w domu Twoim, Panie! (…) Doprawdy, 
dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest 
niż innych tysiące!” (Ps 84,5.11)
Turyści mają równie swobodny jak Żydzi do-
stęp do Muru Zachodniego. Muszą tylko pa-
miętać o trzech sprawach: w szabaty i święta 

Dla Żydów Ściana Płaczu stanowi największą świętość na świecie i zastępuje cały 
kompleks świątynny. Wierzą, że jak kiedyś przybytek z Arką Przymierza, tak obec-
nie ten Mur w tajemniczy sposób kryje w sobie Bożą Obecność i Chwałę. Tutaj 
odbywają się uroczystości państwowe, na przykład akademie i apele z okazji Dnia 
Niepodległości czy Dnia Pamięci o poległych w wojnach z Arabami i ofiarach za-
machów terrorystycznych, a żołnierze składają przysięgę wojskową (niektóre od-
działy na Masadzie). Przede wszystkim dla Żydów jest to nie mające sobie rów-
nych miejsce spotkania z Bogiem. 

Ż Ś

Ściana Płaczu – miejsce spotkania z BogiemŚciana Płaczu – miejsce spotkania z Bogiem

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (4)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (4)

Fo
t. 

Sł
aw

om
ir 

Ra
jze

r

Ściana Płaczu (Mur Zachodni) w Jerozolimie. Ta jedyna pozostałość po świątyni Ściana Płaczu (Mur Zachodni) w Jerozolimie. Ta jedyna pozostałość po świątyni 

jerozolimskiej jest dla Żydów największą świętością. W drewnianych szafach pod murem jerozolimskiej jest dla Żydów największą świętością. W drewnianych szafach pod murem 

przechowywane są ozdobne egzemplarze Tory, tj. Prawa Mojżeszowegoprzechowywane są ozdobne egzemplarze Tory, tj. Prawa Mojżeszowego
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nie wolno tu robić zdjęć i filmować; Ściana 
Płaczu podzielona jest na część przeznaczo-
ną osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn, 
poza tym mężczyźni mają w swoim sektorze 
obowiązek nosić nakrycie głowy; w bezpo-
średnim sąsiedztwie Ściany Płaczu krzyże, 
medaliki i inne symbole chrześcijańskie są 
zabronione. W kontekście tej ostatniej kwe-
stii porządkowej warto przypomnieć, że gdy 
w swoich podróżach apostolskich na Bliski 
Wschód pod Murem Zachodnim modlili się 
wspomniani wyżej papieże, żadnego z nich 
nie poproszono o zdjęcie lub przysłonięcie 
krzyża. Co innego w przypadku prymasa 
Austrii, kard. Christopha Schönborna, który 
w 2009 roku przybył z oficjalną wizytą pod 
Ścianę Płaczu na spotkanie z tutejszym rabi-
nem. Poproszony o przysłonięcie krzyża na 
piersi, odmówił spełnienia tej prośby, a umó-
wione spotkanie odwołał, wywołując zgrzyt 
dyplomatyczny.
Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca tego 
miejsca. W marcu 2010 roku w izraelskim 
dzienniku „Haaretz” ukazało się szokujące 
ogłoszenie: gazeta informowała o możliwo-
ści komercyjnego wykorzystania Ściany Pła-
czu. Rząd izraelski zatwierdził projekt, zgod-
nie z którym na Murze Zachodnim miały być 
laserowym projektorem wyświetlane reklamy 
firm, banków i przedsiębiorstw. Wynajęcie 
kamienia na jeden dzień będzie kosztowało 
ok. 300 dolarów, a uzyskane w ten sposób 
pieniądze zostaną przeznaczone na wybudo-
wanie wysokiego muru między częścią męską
i żeńską oraz na nowe jarmułki w miejsce 
tych, które turyści zabrali spod Ściany na pa-
miątkę. W przerwach między spotami rekla-
mowymi będzie wyświetlane hasło: „Na co 
czekasz? Na trzecią świątynię? Reklamuj się 
już teraz!”. To prasowe doniesienie wywo-
łało nie falę, lecz prawdziwą lawinę krytyki,
a ortodoksi żydowscy wręcz kipieli z oburze-
nia. W redakcji gazety urywały się telefony,
a serwery zawiesiły się nadmiernie obciążone 
przesyłanymi zgłoszeniami. Sprawa wyjaśniła 
się w kilka godzin po publikacji: okazało się, 
że był to po prostu żart z okazji święta Purim, 
na który gazeta pozwoliła sobie w związku
z jego karnawałowym charakterem. Emocje 
jak szybko wezbrały, tak szybko opadły.

„Na co czekasz? Na trzecią świątynię?” – żar-
towali dziennikarze w święto Purim. Sprawa 
jest jednak poważna. Z jednej strony Ścia-
na Płaczu zastępuje Żydom całą świątynię, 
ale z drugiej wielu jest takich, którzy marzą
o odbudowaniu jej w całości. Istnieje orga-
nizacja o nazwie „Stowarzyszenie do spraw
III świątyni”, która przygotowała model tej 

budowli w skali 1:1 z ołtarzem o wymiarach:
16 m długości, 5 m szerokości i 5 m wysokości. 
Poszukiwane są osoby, które mogą dowieść 
swego pochodzenia z rodów kapłańskich.
W szkole w Mitzpe Jericho od strony prak-
tycznej przygotowywani są kapłani i lewici 
do sprawowania liturgii w przyszłym sank-
tuarium. Opracowany jest nowy kalendarz 
świąt i szabatów. Ustalone są przepisy doty-
czące składania ofiar. Skrojone są szaty perso-
nelu świątynnego. W szklanej gablocie ekspo-
nowany jest złoty świecznik siedmioramienny 
(menora), który w nowej świątyni umieszczo-
ny będzie obok ołtarza kadzidlanego. Z Kana-
dy sprowadzone jest stado czerwonych krów 
i Żydzi czekają na narodzenie się jałówki bez 
skazy, by zgodnie z Lb 19 sporządzić wodę do 
oczyszczeń i dokonać oczyszczenia świętego 
terenu, skalanego przez Rzymian i muzułma-
nów. Z napięciem obserwują, jak potoczą się 

dalsze losy najważniejszej synagogi jerozolim-
skiej, tzw. Hurva (hebr. „w ruinach”). O niej 
to bowiem rabin wileński Eliasz ben Salomon 
Zalman (XVIII w.) prorokował, że kiedy Żydzi 
po raz trzeci ją wyremontują, nadejdzie czas 
wybudowania III świątyni. Trzeci remont sy-
nagogi Hurva dobiegł końca w kwietniu 2010 
r. – co będzie dalej? 

Żydzi nie wyobrażają sobie, by następna 
świątynia miała stanąć gdzie indziej niż 
pierwsza (Salomona) i druga (Heroda Wiel-
kiego). Jest tylko jeden problem – obecnie na 
tym terenie wznoszą się dwa muzułmańskie 
obiekty sakralne: meczet Skały i meczet Al-
Aksa. Nie są to zwykłe meczety jakich wie-
le, bo właśnie ze względu na nie Jerozolima 
uchodzi w świecie islamu za trzecie najświęt-
sze miejsce na ziemi (po Mekce i Medynie
w Arabii Saudyjskiej). Meczet Skały, jak sama 
nazwa wskazuje, stoi na skale wzgórza Mo-
ria, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze 
swego syna Izaaka (w tradycji muzułmań-
skiej starszego syna Izmaela z niewolnicy 
Hagar). Z kolei meczet Al-Aksa upamiętnia 
nocną podróż proroka Mahometa, podczas 
której miał spotkać się z Bogiem i otrzymać 
od Niego pełnię objawienia o nowej religii
(w 621 r.). Jak by tego było mało, wybudowa-
ny pod koniec VII w. meczet Skały to najstar-
sza budowla muzułmańska na świecie. Moż-
na sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby
z zamiarem postawienia III świątyni Żydzi pró-
bowali przejąć ten teren siłą lub podstępem! 
Nawet archeologowie pracujący na Starym 
Mieście muszą uważać, by za bardzo nie zbli-
żać się do strefy „newralgicznej”, bo od razu 
podnoszą się protesty i posądzani są o próbę 
zawłaszczenia świętych miejsc islamu.
W tym kontekście warto na zakończenie przy-
pomnieć słowa Jezusa, który uczył, że obec-
ność Boga nie ogranicza się do jednego kon-
kretnego miejsca na ziemi, a oddawanie Mu 
chwały polega przede wszystkim na wypełnia-
niu Jego przykazań: „Nadchodzi godzina, kie-
dy ani na tej górze (tj. Garizim, święte miejsce 
Samarytan), ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. (…) Prawdziwi czciciele będą odda-
wać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich 
to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4,21.23).

                Sławomir Rajzer
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13-letni chłopiec żydowski obchodzi pod Ścianą Płaczu uroczystość Bar Micwa13-letni chłopiec żydowski obchodzi pod Ścianą Płaczu uroczystość Bar Micwa

(„syn przykazania”). W towarzystwie ojca, braci, wujków i kuzynów pod baldachimem („syn przykazania”). W towarzystwie ojca, braci, wujków i kuzynów pod baldachimem 

prowadzony jest do pulpitu, przy którym po raz pierwszy w życiu publicznie odczyta prowadzony jest do pulpitu, przy którym po raz pierwszy w życiu publicznie odczyta 

fragment Pisma św.fragment Pisma św.

Kartki z modlitwami w szczelinach między kamieniami Ściany Płaczu. Żydzi wierzą, Kartki z modlitwami w szczelinach między kamieniami Ściany Płaczu. Żydzi wierzą, 

że w tym murze w sposób mistyczny obecny jest Bóg, dlatego jest to dla nich że w tym murze w sposób mistyczny obecny jest Bóg, dlatego jest to dla nich 

uprzywilejowane miejsce przedstawiania Mu swych próśbuprzywilejowane miejsce przedstawiania Mu swych próśb
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C’ est la vie czyli samo życie
 Jak to wszyscy młodzi; mieli swoje marzenia
i wyobrażenia o przyszłości.
Oboje widzieli siebie w zakonie… Okazało się 
jednak, że Pan Bóg, jak zawsze, ma znacznie 
lepszy pomysł na ich uświęcenie – drogę mał-
żeństwa sakramentalnego.
Od ich zaślubin minęło 157 lat. – Inne czasy, 
inni bohaterowie, skwitują wyznawcy przykra-
wania prawdy ewangelicznej do grzeszności 
ludzkiej, a nie odwrotnie. I jakże zdziwiliby się, 
gdyby zechcieli zajrzeć głębiej, poza przemija-
jące elementy mód epoki początków industria-
lizacji i epoki Internetu.
Małżeństwo Martin doświadczyło wielu cier-
pień i trudności, jak wielu z nas, rodziców, 
miało kłopoty wychowawcze. Wiele współcze-
snych rodzin ich doświadcza, tyle że oni wie-
dzieli, jak przejść te próby zwycięsko. A nie się-
gać po złudne, trujące recepty, w stylu leczenia 
„dżumy cholerą”.
Mieli dziewięcioro dzieci – siedem córek
i dwóch synów – umarło czworo. Wszyst-
kie córki wybrały życie zakonne; cztery córki 
wstąpiły do Karmelu w Lisieux, a jedna została 
wizytką w Caen. Zelia cierpiała na nowotwór 
piersi i umarła w wieku 46 lat. Jej mąż przez 
17 lat żył jako wdowiec, samotny ojciec, a na 
koniec poniósł ciężki krzyż choroby; paraliżu
i schorzeń neurologicznych. Jeśli ktoś przeczy-
ta „Dzieje duszy” św. Tereski od Dzieciątka Je-
zus (bardzo utalentowanej literacko), niezwy-
kle popularną książkę, duchowy pokarm tylu 
pokoleń przed nami, na pewno otworzą mu 
się oczy na „zagubiona mądrość” życiową.
Ta najmłodsza święta latorośl państwa Martin 
opisuje z wielką czułością i dojrzałością swo-
jego dzielnego ojca, wdowca, któremu tyle 
zawdzięczała.
Wielu z nas usprawiedliwia się, że brakuje cza-
su na bycie z dziećmi, bo trudno połączyć ka-
rierę zawodową z obowiązkami matki i ojca, 
pogoń za materialnym statusem rodziny z pra-
cą nad kształtowaniem małego człowieka do 
dojrzałych wyborów między dobrem a złem. 
A przecież oni oboje pracowali zawodowo; 
Ludwik był zegarmistrzem i jubilerem, który
w interesach często wyjeżdżał, a Zelia w wieku 
20 lat już prowadziła własną firmę koronczar-
ską. Z ich listów i świadectw wyłania się obraz 
niezwykle intensywnej bliskości i uważności 
na każdy odrębny, niepowtarzalny projekt 
Pana Boga, jakim były ich dzieci. Zelia pisała, 
że mała Marynia jest „zbyt nieśmiała”, ale za 
to „grzeczna i ma wielki strach przed obrazą 
Boga”. Obserwowała zmiany w ich zachowa-
niu: o Maryni pisze kilka lat później, że „ma 
charakter bardzo specjalny i samowolny (...),”; 
zdawała sobie jednocześnie sprawę, że było to 

Miłość  dobra jak chlebMiłość  dobra jak chleb

dziecko bardzo uzdolnione. Widząc z kolei, że 
Leonka rozwija się wolniej, opóźnia rozpoczę-
cie jej nauki, czekając aż córka osiągnie odpo-
wiedni stopień dojrzałości. – Celinka okazuje się 
bardzo inteligentna, ale muszę jej poświęcać 
trzy czwarte dnia, pisała o innej córce. Czas dla 
córek miał też Ludwik. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcał im – zwłaszcza najmłodszej Tereni – 
po śmierci żony. Rytuałem staje się codzienna
przechadzka „Króla” (Ludwika) i „Królewny”.
Dziś wielu zwolenników teorii liberalizmu 
wychowawczego (uwaga na zatrute owoce 
!), folgowania we wszystkim, bez wymagań, 
pewnie uznałoby ich za „sprawców przemocy 
w rodzinie”. A oni kochali swoje dzieci od-
powiedzialnie, byli po prostu uważni, kon-
sekwentni, kiedy trzeba czuli, kiedy trzeba 
surowi. Zelia wymagała na przykład od córek 
konsekwentnego wypełniania obowiązków. 
„Byłam niezadowolona i robiłam jej gorz-
kie wyrzuty (...). Przyszedł płacz wywołany 
szczerą skruchą”. Szybko przebaczała prze-
kroczenia, gdy tego żałowały. Gdy mała Te-
renia prosiła: „Mamusiu, byłam niegrzeczna, 
przebacz mi”, mama reagowała natychmiast:
„(...) przebaczenie szybko nastąpiło. Wzięłam 
swego cherubinka w ramiona, tuląc ją do ser-
ca i obsypując pocałunkami”. Sprzymierzeń-
cem Zelii Martin było jej poczucie humoru, 
które pozwalało szybko rozbroić kryzysową 
sytuację wychowawczą.
Dość wspomnieć, że córka Leonia, która przy-
sparzała największych kłopotów wychowaw-
czych, wstąpiła do klasztoru wizytek, i jest 
właśnie bohaterką rozpoczętego wiosna b.r., 
procesu beatyfikacyjnego.
Państwo Martin mogą skutecznie zreeduko-
wać dzisiejszych rodziców, którzy często popa-
dają ze skrajności w skrajność. Albo pozwalają 
dzieciom na wszystko albo stosują nadmierny 
rygoryzm. Państwu Martin udało się zachować 
równowagę miedzy wymaganiami a swobodą. 
Bez mądrych wymagań człowiek nie jest zdol-
ny ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, 
nie potrafi odróżnić dobra od zła. Dziecko 
„tresowane”, wchodzi w życie z kompleksami, 
poczuciem niskiej wartości.
Podstawą mądrości wychowawczej Małżeń-
stwa Zelii i Ludwika Martin było zakotwicze-
nie w kanonie wartości niezmiennych. Sakra-
mentalne życie z Bogiem w codzienności. Siły
i światło czerpali z codziennej Eucharystii. 

Spotkanie na moście św. Leonarda 
Oboje pochodzili z rodzin wojskowych. Ona, 
Zelia Guerin (ur. w 1831 r.), córka żołnierza 
cesarskiego, a później żandarma. On, Ludwik 
Martin, urodził się w 1823 r. jako syn kapitana 
armii francuskiej.

Pewnego wiosennego dnia 1858 r. panna 
Zelia Guerin szła przez most św. Leonarda w 
Alencon. Przechodził tamtędy również 35 letni 
wówczas Ludwik Martin. Dziewczyna na jego 
widok usłyszała wewnętrzny głos: „To ten, któ-
rego przygotowałem dla ciebie”.
Panna Guerin, wiedziała, że tego głosu nie 
można zignorować. Po trzech miesiącach od-
był się ślub. Jak bardzo tamtym młodym obca 
była dzisiejsza antyduchowa mentalność kon-
sumpcyjna, pokusa testowania przed ślubem 
drugiej osoby… Bo czymże jest zamieszkiwa-
nie przed ślubem, jeśli nie pychą i brakiem 
zaufania do Pana Boga, który nie oszukuje 
człowieka, bo pragnie jego trwałego szczęścia, 
więc przypomina: Nie cudzołóż… Nie korzystaj 
z seksualnych praw należnych wyłącznie sakra-
mentalnemu małżeństwu.
Na dowód, jak wielką wagę państwo Martin 
przywiązywali do powściągliwości seksualnej,
świadczy podjęta po ślubie próba życia w czy-
stości. Dziewictwo, czystość to kolejny zagu-
biony skarb – obśmiewany przez środowiska 
„postępowe” (postępujące dokąd?) – jako sta-
roświecki. A przecież okres narzeczeński w po-
przednich pokoleniach (życie w czystości) to 
był prawdziwy test na miłość! To była szkoła 
opanowania, cierpliwości, wyrzeczenia, ofiary –
w imię miłości dojrzałej. To był niezbędny tre-
ning, który jest tak potrzebny we wspólnym 
życiu. Dopiero za radą spowiednika podjęli 
współżycie z wielką otwartością na przyjęcie 
kolejnych dzieci. Otwartość na święty dar ży-
cia, to kolejny rys ich wielkiej miłości do siebie 
nawzajem i do dzieci. A kochali się bardzo, sza-
nowali, wspierali. Świadczy o tym zachowana 
korespondencja małżonków Martin. – Jestem 
zawsze z nim szczęśliwa; on jest tego przyczy-
ną, że życie moje jest bardzo miłe. Mąż mój – to 
święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobie-
tom takich mężów – pisała Zelia w jednym z li-
stów. I to są konkrety – tak wygląda małżeństwo 
spełnione, szczęśliwe, budujące silne więzi.
A co mają dziś do zaoferowania sprzedawcy 
złudzeń pod hasłem wolności bez odpowie-
dzialności, miłości „wyzwolonej”… z Miłości, 
infantylnej, czułostkowej? Efektem ich dewa-
stującej człowieczeństwo propagandy medial-
nej jest lawinowo rosnąca liczba rozwodów, 
stanów depresyjnych, uzależnień.
Człowiek umiera za życia, gdy nie potrafi ko-
chać. Bo to, że wszyscy chcą być „kochani”… 
byle jak, histerycznie, neurastenicznie – to wi-
dać, słychać i czuć. To tylko dowód, jak wielki 
– nieuświadomiony – jest głód miłości, pobło-
gosławionej przez Boga w naszych czasach. 
Do szkoły miłości spełnionej zapraszają święci 
małżonkowie Martin.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Zelia i Ludwik Martin – pierwsi święci  „zwyczajni” małżonkowie  (z  rodzin wojskowych)Zelia i Ludwik Martin – pierwsi święci  „zwyczajni” małżonkowie  (z  rodzin wojskowych)

Batalia o trwałe czyli prawdziwe szczęście człowieka rozgrywa się dziś w rodzinie. Tym bardziej więc trzeba 
przypominać słowa proroka naszych czasów, papieża rodziny, św. Jana Pawła II: „Przyszłość świata idzie przez 

rodzinę”. Mówił to człowiek, który ogłosił Doktorem Kościoła – małą świętą Tereskę – córkę małżeństwa Zelii i Ludwika Martin. 
Warto się przypatrzyć ich skutecznej recepcie na małżeńskie szczęście. Jakże rozbieżnej z sentymentalnymi i liberalnymi recepta-
mi, zawierającymi dawki trucizny, których pełno w obiegu medialnym. Detoksykacja duchowa to proces nawrócenia (bolesny)
– tektoniczna zmiana w życiu. Burzliwa, ale ocalająca. Warto w takich momentach prosić o modlitewne wsparcie świętych. 
Mamy kolejnych orędowników w niebie – pierwsze (poza biblijnymi) święte małżeństwo.  Ouo vadis, współczesna rodzino?...

Bat
przypo
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 23 maja 1904 r.
w Augustowie, jako syn Jana 
i Natalii z domu Pożarska.
W 1917 r., wstąpił do Polskiej 

Organizacji Wojskowej. W 1918 r. brał udział
w rozbrajaniu Niemców w Augustowie. W maju 
1920 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służył
w kompani harcerskiej 201. pułku piechoty.
4 sierpnia 1920 r. pod Paprocią został lekko 
ranny w nogi. Po rekonwalescencji służył w od-
dziale konnych zwiadowców 1. pułku strzelców 
suwalskich, uczestniczył w walkach na Litwie.
W 1923 r. zdał maturę w gimnazjum w Augu-
stowie i wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Łomży. 2 kwietnia czerwca 1927 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa łomżyńskie-
go Stanisława Kostki Łukomskiego. Pracę dusz-
pasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii 
Przemienienia Pańskiego w Piątnicy koło Łomży. 
Od 1928 r. był wikariuszem w parafii katedralnej 
w Łomży. W 1929 r. został również kapelanem 
pomocniczym w łomżyńskim garnizonie WP.
1 kwietnia 1930 r. otrzymał awans na stopień 
kapelana rezerwy. W październiku 1930 r. został 
powołany do czynnej służby wojskowej. Miano-
wano go administratorem parafii wojskowej
w Lidzie. W maju 1933 r. ze względu na stan 
zdrowia przeszedł do rezerwy i powrócił do pra-
cy duszpasterskiej w diecezji łomżyńskiej. Został 
wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej w 
Myszyńcu. Od 1935 r. był wikariuszem w parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w An-
drzejewie koło Ostrowi Mazowieckiej. W 1938 r.
został proboszczem parafii Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach.
31 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i przy-
dzielony do Ośrodka Zapasowego 29. Dywizji 
Piechoty w Grodnie. 13 września 1939 r. wyje-
chał do Lidy, gdzie objął funkcję kapelana połą-
czonych Ośrodków Zapasowych 19. i 29. Dywi-
zji. Po agresji sowieckiej dołączył do powstałego 
18 września 1939 r. oddziału płk. Kazimierza 
Rybickiego, z którym przedzierał się w kierunku 
granicy litewskiej, którą przekroczył 22 wrześ-
nia 1939 r. Został internowany w obozie w Oli-
cie, a następnie w Birsztanach. 7 październi-
ka 1939 r. uciekł z obozu i dotarł do Kowna.
Tu w polskim konsulacie wyrobił sobie paszport 
i wizę. 27 października 1939 r. dotarł do Fran-
cji. Otrzymał przydział do stacji zbornej Wojska 
Polskiego w Bessiéres pod Paryżem. 7 grudnia 
1939 r. mianowano go kapelanem 3. pułku gre-
nadierów śląskich w Coëtquidan.
17 lutego 1940 r. został kapelanem Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich. 23 kwietnia 
1940 r. wraz z Brygadą wyruszył z Brestu do Nor-
wegii. 8 maja 1940 r. dotarł do Norwegii, gdzie 
Brygada przystąpiła do walk o Narwik. W cza-
sie walk odprawiał Msze Święte w szopach, sto-
dołach i sztolniach górniczych. 2 maja 1940 r. 
otrzymał awans na stopień starszego kapelana.
8 czerwca 1940 r., na skutek sytuacji we Francji, 

Ks. pułkownik Antoni Warakomski (1904–1971) – kapłan diecezji łomżyńskiej,
kapelan Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich

Brygada został wycofana z walk i przetranspor-
towana do Bretanii. Uczestniczyła w ciężkich 
walkach. Gdy 18 czerwca 1940 r. Brygada zosta-
ła rozwiązana, uratował jej sztandar. 21 czerwca 
1940 r. z grupą żołnierzy dotarł do Plymouth.
1 października 1940 r. został kapelanem 5. Bry-
gady Kadrowej Strzelców. 21 lutego 1941 r.
mianowano go kapelanem Samodzielnego Obo-
zu w Rothesay na wyspie Bute, gdzie byli inter-
nowani oficerowie i politycy związani z obozem 
sanacyjnym. Od 14 maja 1941 był r. kapelanem 
szpitala polowego nr 2. 12 grudnia 1941 r. został 
kapelanem batalionu Strzelców Podhalańskich. 
Wraz z nim został przeniesiony do 1. Dywizji 
Pancernej gen. Maczka, obejmując funkcję ka-
pelana 10. Brygady Kawalerii Pancernej. 29 lipca 
1944 r. wraz z Dywizją wylądował w Normandii. 
Przeszedł jej cały szlak bojowy we Francji, Holan-
dii i Niemczech. 11 listopada otrzymał awans na 
stopień proboszcza (podpułkownika).
Po zakończeniu wojny zorganizował wraz z kpt.
Kasprzakiem miasteczko Maczków (Haren),
w którym umieszczono Polaków uwolnionych
z obozów pracy i obozów jenieckich. W sierpniu 
1946 r. wrócił do kraju. W październiku 1946 r. 
bp Łukomski mianował go proboszczem parafii 
Św. Rocha w Jasienicy koło Ostrowi Mazowiec-
kiej. Zmarł 27 października 1971 r. w szpitalu
w Ostrowi Mazowieckiej. Spoczywa na cmenta-
rzu w Jasienicy.

Bogusław Szwedo

Napisał tę książkę dzienni-
karz, który publikował we 
„Wprost”, „Polska The Ti-
mes”, obecnie w „Rzeczpo-
spolitej” – Tomasz Krzyżak. 

Napisał ją dlatego, że medialny obraz Ar-
cybiskupa Józefa Michalika tak dalece od-
biegał od tego, czego sam doświadczył
w bezpośrednich kontaktach z hierar-
chą. Chciał dociec, jaki jest naprawdę 
człowiek, który zaznaczył tak ważny ślad
w historii polskiego Kościoła. Tak powsta-
ła biografia „Nie mam nic do stracenia”.
Przemyski hierarcha początkowo podszedł do 
pomysłu dziennikarza  sceptycznie. – Przełom  
nastąpił w momencie, gdy ks. arcybiskup do-
wiedział się, że jego babcia… miała niebieskie 
oczy i 60 cm, mówił m.in. autor biografii. Wtedy 
zobaczyłem, że się wzruszył. W publikacji znaj-
dziemy bowiem starannie odtworzone drzewo 
genealogiczne rodziny Michalików.
Bp Michał Janocha powiedział m.in., że portret 
Abp Michalika, który wyłania się z książki, przy-
pomina gobelin. Utkany z wielu wątków, po-
kazuje historię Kościoła w Polsce na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat.
Te wątki spaja jedna osnowa – wiara… Tak jak 
tytuł książki „Nie mam nic do stracenia może 

 „Nie mam nic do stracenia”… a wszystko do zyskania
wyrażać deklarację desperata… albo człowieka 
głębokiej wiary.
Jako uczeń Liceum im. Stefana Batorego
w Warszawie bp. Janocha wyjechał na spływ 
kajakowy ministrantów. W czasie tych wakacji 
utonął jego kolega, który wybierał się do semi-
narium. W tych dramatycznych okolicznościach 
ówczesny profesor seminarium łomżyńskiego, 
ks. Józef Michalik, otoczył młodego człowieka 
duchowym wsparciem. Te kontakty nie usta-
ły; trwała korespondencja. – Chciałem „uciec 
przed Panem Bogiem”; poszedłem studiować 
historię sztuki, mówił dalej warszawski biskup 
pomocniczy.
– Przyjmował ludzi takich, jakimi są, podkre-
ślił poseł Marek Jurek. A na dowód przytoczył 
jego wypowiedź o pewnym człowieku z „Kry-
tyki Politycznej” (dziś to ideologiczny ośrodek 
walki z Kościołem). – To wewnętrznie uczciwy 
człowiek – powiedział o nim Abp Michalik, on 
jeszcze zmieni poglądy; modlę się o to. – Ta-
kie osobowe podejście do każdego człowieka
w czasach „urzędowego personalizmu” to 
wielka wartość, podkreślił poseł Jurek.
Bp Stanisław Budzik, były sekretarz generalny 
KEP, mówił o okresie współpracy z Przewod-
niczącym Konferencji Episkopatu Polski przez 
dwie kadencje (od 2004 r.). – Abp Michalik, wy-

brany przez biskupów na druga kadencję, nie 
chciał już pełnić tej funkcji. – Podsunąłem mu 
wtedy karteczkę z fragmentem tekstu Ewange-
lii o siostrach Łazarza: „Pan jest i woła Cię”.
Autor książki, red. Tomasz Krzyżak, spotkał się 
z wieloma świadkami posługi abp. Michalika. 
– Skromność i pokora abp. Michalika jest tak 
duża, że nie obnosił się z „bliskością”, wyrażo-
ną przez naszego świętego rodaka JPII w listach 
do „Józia”, których jest około 100. W książce  
pojawiają się także tematy kontrowersyjne; tzw. 
sprawa proboszcza z Tylawy, lustracja, kontakty 
księdza Józefa Michalika z SB. Biskup nie inge-
rował w treść, pozostawił autorowi całkowitą 
swobodę i nie autoryzował książki.
– Dla mnie jedynym punktem odniesienia jest 
to, z czym stanę przed Panem, gdy przyjdzie 
zdać sprawę ze swojego życia, powiedział m.in. 
Abp Józef Michalik.
Dzięki świetnej reportersko biografii T. Krzyża-
ka możemy zobaczyć jak skrajnie jednostronnie
i  często nieuczciwie media pokaztwały arcybi-
skupa Michalika.
No cóż, słowa Prymasa Wyszyńskiego nic nie 
straciły na wadze i aktualności: Jeśli ktoś chce 
mówić o Kościele uczciwie, musi go kochać
i rozumieć.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Tego dnia z godziny na godzinę na grobie bł. 
Kapłana Męczennika przybywało zniczy, wią-
zanek kwiatów, przynoszonych przez wier-
nych i grupy pielgrzymów. Przybyli z różnych 
stron kraju. Mówiły o tym emblematy i napisy 
na transparentach. Stanowiły świadectwo, że 
pamięć o Kapłanie Męczenniku trwa w róż-
nych miejscach Ojczyzny, porusza serca, moty-
wuje potrzebę pielgrzymowania do jego war-
szawskiego grobu.
Mszę św. poprzedził koncert pieśni sakralnych 
w wykonaniu Alicji Majewskiej, z towarzysze-
niem pianisty Włodzimierza Korcza, kompo-
zytora większości z nich i zespołu MediaChoir 
ensemble. Po jego zakończeniu do świątyni 
przybył, przyjęty gromkimi oklaskami, Pre-
zydent Andrzej Duda z Małżonka i gronem 
współpracowników, m.in. Adamem Kwiat-
kowskim, szefem Gabinetu Prezydenta RP
i Pawłem Solochem, szefem Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Ujmującym momentem 
było serdeczne powitanie Pary Prezydenckiej
z najbliższą rodziną Błogosławionego przyby-
łą z Podlasia. 
– Dziś chcemy modlić się szczególnie o szybkie 
ogłoszenie błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki świętym Kościoła powszechnego 
– mówił na początku Mszy św. proboszcz żo-
liborskiej parafii ks. Marcin Brzeziński, witając 
rodzinę Męczennika, Prezydenta RP, biskupów, 
kapłanów, osoby życia konsekrowanego, de-
legacje Solidarności, wiernych. Przypomnijmy, 
że ponad rok temu, 20 września 2014 roku,
w diecezji Cretiel we Francji rozpoczął się pro-
ces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Dlaczego tam? Bowiem w 2012 roku, w miej-
scowości Creteiel, w jednym z tamtejszych 
szpitali doszło – za przyczyną modlitwy do 
Błogosławionego Męczennika – do niewytłu-
maczalnego medycznie uzdrowienia umiera-
jącego 56-latka, który był chory na raka krwi.
Rocznicową Mszę św. pod przewodnictwem 
ks. bp. Michała Janochy, biskupa pomocni-
czego archidiecezji warszawskiej, koncele-
browało dwóch biskupów: Ignacy Dec, ordy-
nariusz diecezji świdnickiej i bp prof. Broni-
sław Dembowski, emerytowany ordynariusz 
włocławski, niegdyś w swych warszawskich 
latach długoletni rektor kościoła pw. św. Mar-
cina na Starym Mieście, wiceprzewodniczący 
zawiązanego tam po wprowadzeniu stanu 
wojennego Prymasowskiego Komitetu Po-
mocy Osobom Pozbawionym Wolności, jeden
z tych kapłanów, którzy po śmierci ks. Jerze-
go Popiełuszki współpracowali duszpastersko 

W kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w dniu 19 paździer-
nika b. r. podczas liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przypa-
dającego na dzień jego porwania i tragicznej śmierci przed 31. laty, modlono się
o jak najszybsze ogłoszenie tego Kapłana Męczennika świętym Kościoła katolickie-
go. Przewodnią myślą tegorocznego modlitewnego spotkania były słowa bł. ks. Je-
rzego: „Bądźmy silni miłością, męstwem i nadzieją”. Jak co roku w uroczystości rocz-
nicowej wzięli udział liczni wierni, pośród nich delegacje „Solidarności” z rożnych 
stron kraju, której bł. ks. Jerzy – z ustanowienia Stolicy Apostolskiej – jest od 2014 
roku Patronem. W Mszy św. wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką 
i gronem najbliższych współpracowników. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 

z żoliborską świątynią. Wśród kilkudziesięciu 
kapłanów koncelebrujących Mszę św. byli tak-
że świadkowie kapłańskiej drogi Męczennika, 
m.in. jego przyjaciel, ks. ks. infułat Jan Sikor-
ski, po śmierci ks. Jerzego odpowiedzialny za 
organizowanie słynnych, comiesięczny Mszy 
św. w kościele św. Stanisława Kostki za Ojczy-
znę, na które przybywały tysiące.
– Co byś powiedział księże Jerzy obecnym tu 
mieszkańcom Warszawy i pielgrzymom ze 
Śląska i znad Bałtyku, do których stąd, z tej 
ambony mówiłeś przed laty – pytał na począt-
ku swej homilii bp. Michał Janocha. – Co byś 
powiedział obecnym tutaj działaczom Solidar-
ności, której jesteś patronem, co byś powie-
dział obecnym tu biskupom, kapłanom oraz 
klerykom, którzy decydują się iść po Twoich 
gorących śladach? 
To pytanie: co byś powiedział ks. Jerzy, stano-
wiło leitmotyw homilii ks. Biskupa. 
Przypominał motywy nauczania ks. Jerzego, 
wielkie problemy życia narodowego i społecz-
nego, które wtedy, w latach Solidarności, za-
przątały świadomość Polaków; przykładał do 
nich miarę polskiego tu i teraz...
– Walczyłeś o wolność – dziś Polska cieszy się 
upragnioną wolnością, ale czy nauczyliśmy się 
wrażliwości na wolność wewnętrzną, do której 
wyzwala nas Chrystus? Czy dziś w wolnej Pol-
sce mieszkają ludzie wolni od nienawiści, od 
trucizny alkoholu, narkotyków, pornografii? 
Czy my sami jesteśmy wewnętrznie wolni?
– Mówiłeś o umiłowaniu ojczyzny a dziś ty-
siące młodych Polaków opuszcza ojczyznę. 
Mówiłeś o godności pracy ludzkiej – dziś ty-
siące ludzi za marny grosz pracuje od świtu do 
nocy, często wykorzystywani przez nieuczci-
wych pracodawców – mówił biskup.
– Nazywałeś rzeczy po imieniu. Mówiłeś nam, 
politycznym Sybirakom, że żyjemy na politycz-
nej Syberii. A my wciąż tęskniliśmy za wolno-
ścią. I wolność przyszła. Co byś nam dzisiaj 
powiedział księże Jerzy?
– Walczyłeś, księże Jerzy, o prawa ludzkie za-
grożone ideologią ze Wschodu, ale czy umie-
my się bronić przed dyktaturą relatywizmu, 
ideologią z Zachodu? Uczyłeś nas, jak żyć 
prawdą w świecie prymitywnego kłamstwa. 
Ale jak żyć w świecie sprymitywizowanej 
prawdy? Jak żyć w świecie kłamstwa wyra-
finowanego, które miesza się z półprawdą
i z samą prawdą? – Co byś nam powiedział 
dziś, gdy mainstreamowa kultura zaciera róż-
nice między tym, co niskie a tym, co wysokie, 
między wzniosłością a nikczemnością, prawdą 

a kłamstwem, pięknem a brzydotą, dobrem
a złem, tolerancją a agresją, wolnością a anar-
chią? A w rzeczywistości oddziela stworzenie 
od stwórcy, kulturę od kultu, człowieka od 
natury, uczucia od rozumu, prawa od odpo-
wiedzialności, seks od miłości, ciało od duszy
– a to jest śmierć – podkreślił biskup.
Kaznodzieja przypominał, że bł ks. Jerzy uczył 
sztuki wolnego życia pod sztandarem Krzyża
i Ewangelii, a dziś w imię wolności sztuki znie-
waża się Krzyż i Ewangelię. 
Ks. Biskup odczytał fragment ostatniej homilii 
bł. ks. Jerzego, wygłoszonej 19 października 
1984 r., ok. godz. 18.30, kilka godzin przed 
tragicznym uprowadzeniem. w bydgoskim 
kościele pw. Pięciu Polskich Braci Męczenni-
ków. Po ich przypomnieniu powiedział: 
– Dziś jest 19 października 2015 roku, około 
godz. 18.30. Twoje słowa są nadal aktualne. 
Mamy trudne zadanie Panie Prezydencie. To 
trudne zadanie dla nowego rządu, dla bisku-
pów, dla katolików i wszystkich chrześcijan, 
wszystkich ludzi dobrej woli – „Nie daj się 
zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj”.
W modlitwie wiernych modlono się o kano-
nizację bł. ks. Jerzego i beatyfikację jego du-
chowego przewodnika Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Prymas Tysiąclecia, 
o zwycięstwo prawdy w życiu społecznym,
o świat polskiej pracy.
Hymn „Boże, coś Polskę” i Litania do bł. księ-
dza Jerzego kończyły uroczystość. A potem 
długi korowód pocztów sztandarowych po-
prowadził uczestników uroczystości do Gro-
bu Męczennika. Nastąpiło złożenie kwiatów  
przez Prezydenta Andrzeja Dudę, związkow-
ców z Solidarności, delacje. Rozległa się pieśń 
„Ojczyzno ma...”. Jeszcze długo, ci co tego 
dnia przybyli do Warszawy, trwali na modli-
twie.

Jędrzej Łukawy 

Ż

Co byś nam dzisiaj powiedział księże Jerzy?Co byś nam dzisiaj powiedział księże Jerzy?
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37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża uczcił 16 października prezy-
dent Andrzej Duda, składając kwiaty przed Krzyżem Papieskim, znajdującym się na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Prezydent Andzrzej DudaPrezydent Andzrzej Duda
upamiętnił rocznicę wyboru upamiętnił rocznicę wyboru 
Jana Pawła IIJana Pawła II

Prezydent przyjechał pod siedzibę Dowódz-
twa Garnizonu Warszawa. Pod krzyżem war-
tę zaciągnęli harcerze ze Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej. Prezydent Duda z rąk jedne-
go z harcerzy odebrał wieniec i złożył go pod 
krzyżem. Towarzyszył mu jego kapelan, ks. 
Zbigniew Kras, który odmówił modlitwę.
Na koniec prezydent podziękował harcerzom 
i ustawił się do pamiątkowego zdjęcia. Roz-
mawiał też chwilę z przechodniami.
Krzyż-pomnik, upamiętniający pierwszą piel-
grzymkę Jana Pawła II do Polski nawiązuje 
do krzyża misyjnego oraz tego, który był 

częścią dekoracji podczas Mszy św. w 1979 r.
Monument składa się z czterech elementów, 
mierzy 9 metrów wysokości. U jego podnó-
ża przytwierdzona płyta z wyrytymi słowa-
mi wypowiedzianymi przez Ojca Świętego 
podczas Mszy św. w 1979 roku. Napis brzmi: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi. Amen”.
Krzyż został odsłonięty i poświęcony 6 czerw-
ca 2009 r., w 30. rocznicę pierwszej wizyty
w Polsce Jana Pawła II przez kard. Kazimierza 
Nycza, metropolitę warszawskiego.

Kes

O Boże, nasz Ojcze, wielbimy Cię i dziękujemy Tobie.
Ty, który kochasz każdego człowieka i kierujesz wszystkimi ludami,
towarzyszysz krokom naszego narodu, często trudnym, ale pełnym nadziei.
Spraw, byśmy dojrzeli znaki Twojej obecności i doświadczyli siły Twojej 
miłości, która nigdy nie maleje.
Panie Jezu, Synu Boży i Zbawicielu świata, który stałeś się człowiekiem
w łonie Maryi Dziewicy, wyznajemy Ci naszą wiarę.
Niech Twoja Ewangelia będzie światłem i siłą
naszych osobistych i społecznych wyborów.
Niech Twoje prawo miłości prowadzi naszą obywatelską społeczność
do sprawiedliwości i solidarności, do pojednania i pokoju.

Duchu Święty, miłości Boga Ojca i Syna, z ufnością Cię wzywamy.
Ty który jesteś duchowym nauczycielem,
objaw nam myśli i drogi Boże.
Spraw, byśmy mogli patrzeć na historię ludzką

oczyma czystymi i przenikliwymi, aby móc zachować
sprawiedliwe dziedzictwo świętości i kultury,
charakterystyczne dla naszego narodu, aby się nawrócić
w umyśle i sercu dla odnowy naszego społeczeństwa.
Chwała Tobie, o Synu, który z miłości stałeś się naszym sługą.
Chwała Tobie, o Duchu Święty, który wlewasz swoje dary w nasze serca.
Chwała Tobie, o Najświętsza Trójco, która żyjesz i królujesz na wieki
wieków. 
Za Świętym Janem Pawłem II, w tym miejscu tak ważnym dla naszej Ojczyzny, 
tak ważnym dla naszej stolicy Warszawy w przededniu parlamentarnych 
wyborów wołamy raz jeszcze: 
Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! 
Amen.

MoModldlititwawa k kss. Z Zbibigngnieiewawa K Krarasasa, kakapepelalanana P Prerezyzydedentntaa RPRP

sztandarach: „Bóg, Honor i Ojczyzna” głębo-
ką tkwią w sercach żołnierzy Sztabu Gene-
ralnego.
Po Mszy św. gen. Gocuł w towarzystwie swo-
ich zastępców i ks. Wątroby złożyli kwiaty
w Kaplicy Katyńskiej.
Przed 97 laty, w dniu 25 października 1918 r.
ukazał się dekret Rady Regencyjnej „O or-
ganizacji Naczelnego Dowództwa i admini-
stracji wojskowej”. Dekret ten powoływał do 
istnienia Sztab Generalny. Jego pierwszym 
szefem Rada Regencyjna mianowała gen. Ta-
deusza Jordan-Rozwadowskiego.

kes

W 97. rocznicę powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego sprawował Mszę św. w kate-
drze polowej w intencji jego żołnierzy i pracowników. W homilii podkreślał, że 
święto Sztabu jest okazją do podziękowań, za sumienne realizowanie żołnier-
skiego powołania. 

Słowa wyryte w sercachSłowa wyryte w sercach

Na początku Mszy św. przy ołtarzu stanął 
poczet sztandarowy Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP. 
W homilii ks. Wątroba przypomniał, że żoł-
nierze muszą na każdym stopniu i stano-
wisku widzieć ideę, której służą. – Ta idea 
żołnierskiej służby zamknięta została w żoł-
nierskiej przysiędze, ale właściwe obowiązki 
i konieczność poświęcenia się służbie określa 
potrzeba chwili, rzeczywistość w której nam 
przyszło pełnić służbę – powiedział.
Wikariusz generalny biskupa polowego 
podkreślił, że żołnierze i pracownicy Sztabu 
Generalnego choć doceniają ją, to nie żyją 
wyłącznie tradycją i przeszłością. – Należą się 
wielkie słowa uznania i podziękowania tym 

wszystkim generałom, oficerom, pod-
oficerom, żołnierzom i pracownikom 
cywilnym sztabu, którzy na miarę okoliczno-
ści i możliwości pielęgnują tradycje, zwycza-
je, a zarazem kreują nową rzeczywistość i to 
zawsze ze wzrokiem utkwionym w idei, jaką 
jest dobro armii i Ojczyzny – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono ofi-
cerów, podoficerów i pracowników Sztabu 
Generalnego. Obecny był Szef Sztabu gen. 
Mieczysław Gocuł, wraz zastępcami i szefa-
mi poszczególnych pionów. Generał Gocuł 
podziękował ks. Wątrobie za sprawowaną 
Eucharystię i wręczył mu pamiątkowy ryn-
graf z okazji święta Sztabu Generalnego. 
Podkreślił, że słowa wyszyte na wojskowych 

97. rocznica powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego97. rocznica powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
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Podhale

Afrykańskie tańce, modlitwa w kilku językach w tym w suahi-
li, dary ofiarne z ryżu, świece w kolorach pięciu kontynentów.
W kilku parafiach na Podhalu obchodzono w sposób szczególny 
Dzień Misyjny.
W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu
z wiernymi spotkał się ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Wydziału 
Misyjnego Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Podczas wszystkich 
Mszy św. opowiadał o pracy na misjach w Tanzanii, gdzie spędził 
15 lat.
Podczas nabożeństwa różańcowego mali górale z parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa modlili się w kilku językach, m.in. 
suahili, niemieckim, hebrajskim, angielskim. Zaś podczas wszyst-
kich Eucharystii dzieci z koła misyjnego tańczyły i przyniosły do 
ołtarza przebrane za mieszkańców wszystkich kontynentów dary 
ofiarne. Wśród nich był ryż, kawa, a także świece w różnych ko-
lorach, które symbolizowały pięć kontynentów. Celebrans poło-
żył je na specjalny różnokolorowy podest przed ołtarzem. Dzieci 
zbierały także ofiary na potrzeby misji.
Dzień Misyjny w sposób szczególny świętowano również w pa-
rafii w Poroninie koło Zakopanego. Siostra Nazariusza i dzieci
z Kółka Misyjnego przy Szkole Podstawowej w Suchem przygo-
towały oprawę Mszy świętej na początek tygodnia misyjnego
w Kościele. – Dzieci inspirują naszych parafian i gości do włącze-
nia się na miarę swoich możliwości w pomoc misjom – podkreśla 
proboszcz ks. Stanisław Parzygnat.
W ciągu roku mali górale przeprowadzają wiele akcji: kolędnicy 
misyjni, adopcja serca dzieci w Afryce, sprzedaż własnoręcznie 
wykonanych stroików przed świętami. W niedzielę rozprowadza-
ły natomiast wykonane przez siebie okolicznościowe kartki. Ze-
brane ofiary przeznaczone będą na pomoc dzieciom w Afryce.

KAI

Sotto il Monte

Sto lat skończył 14 października włoski kardynał Loris Capovilla. 
Główne obchody urodzinowe byłego sekretarza osobistego Jana 
XXIII odbyły się w niedzielę 12 bm. w Sotto il Monte na północy 
Włoch w prowincji Bergamo. Tam, w rodzinnym mieście papieża 
Roncalllego mieszka on na stałe od roku 1988, gdy ustąpił z urzę-
du biskupa Loreto. Od tego też czasu sędziwy hierarcha szerzy 
myśl i dzieło św. Jana XXIII.
Loris Francesco Capovilla urodził się 14 października 1915 w miej-
scowości Pontelongo na terenie diecezji padewskiej w północ-

Gdańsk

Okolicznościowy stempel i kartka pocztowa zostały przygotowa-
ne przez gdański oddział poczty dla uczczenia sakry ks. Zbignie-
wa Zielińskiego, którego papież mianował biskupem pomocni-
czym archidiecezji gdańskiej. Obrzęd święceń odbył się w sobotę 
24 października br. w gdańskiej archikatedrze. Głównym kon-
sekratorem był abp. Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański,
a współkonsekratorami abp Celestino Miliore, nuncjusz apostol-
ski w Polsce i abp Tadeusz Gocłowski, arcybiskup senior metro-
polii gdańskiej.
Z okazji sakry biskupiej okolicznościowym datownikiem opatrzo-
ne zostały przesyłki nadawane w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 5 
przy Starym Rynku Oliwskim. Wydano też specjalną kartkę z foto-
grafią nowego biskupa. Specjalne pocztowe stanowisko pojawiło 
się w dniu uroczystości przed oliwską archikatedrą.
Gdańska Oliwa szczególnie przygotowała się do uroczystości 
sakry biskupiej nominata, ponieważ ks. Zieliński przez wiele lat 
pełnił funkcję proboszcza w znajdującej się w tej dzielnicy miasta 
archikatedrze.                                                                         KAI

Warszawa

Od pierwszej niedzieli Adwentu w kościołach będą obowiązywały 
nowe lekcjonarze. Powstawały przez cztery lata. Wydawnictwo Pal-
lotinum wypuściło na rynek 5 z 9 tomów, w trzech formatach do 
wyboru. Zawarte są w nich fragmenty Pisma Świętego odczytywa-
ne podczas każdej Mszy św.
Nad nowym lekcjonarzem pracowały przez cztery lata trzy osoby, 
wchodzące w skład Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów Konferencji Episkopatu Polski.
Oprócz obecnie wydanych pięciu tomów – na okres Adwentu i Na-
rodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Wielkanocy oraz okres zwy-
kły – trwają prace nad pozostałymi tomami, m.in. są to czytania
w Mszach okolicznościowych i wotywnych oraz czytania w Mszach 
za zmarłych. W sumie nowy lekcjonarz mszalny będzie miał dzie-
więć tomów. 
Wydany w tym roku lekcjonarz uwzględnia nowe zasady pisowni 
języka religijnego i zawiera czytania z V wydania Biblii Tysiąclecia. 
Poprzednia wersja została stworzona na podstawie II wydania tej 
Biblii.
Nowa wersja ma wejść w życie wraz z I niedzielą Adwentu. Jest to 
zalecenie a nie nakaz, jak wyjaśnił bp Adam Bałabuch, przewodni-
czący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Wy-
dawnictwo zapowiedziało, że każda instytucja kościelna, która za-
mówi lekcjonarze do 10 stycznia 2016 r., otrzyma 10 proc. zniżki.
Cena detaliczna lekcjonarza w formacie A4 zaczyna się od 67 zł. 
Publikacje ukażą się w nakładzie 4 tys. egzemplarzy.

KAI, kes

no-wschodnich Włoszech. Po nauce w seminarium duchownym
w Wenecji przyjął tamże 23 maja 1940 święcenia kapłańskie. Pra-
cował następnie duszpastersko w patriarchacie weneckim, był 
m.in. ceremoniarzem w bazylice św. Marka, katechetą szkolnym, 
kapelanem więziennym i szpitalnym. W czasie II wojny światowej 
posługiwał w lotnictwie wojskowym. Po jej zakończeniu do 1953 
głosił kazania w radiu diecezjalnym, a od 1949 był dyrektorem 
diecezjalnego tygodnika „La Voce di San Marco” i redaktorem 
weneckiego oddziału dziennika katolickiego „Avvenire d’Italia”.
Gdy 15 marca 1953 abp Angelo Giuseppe Roncalli został patriar-
chą Wenecji, ks. Capovillla został jego sekretarzem osobistym
i funkcję tę pełnił również wtedy, gdy jego przełożony został
28 października 1958 biskupem Rzymu, do końca jego życia. 
Jako sekretarz Jana XXIII został w 1958 prałatem, potem szam-
belanem Jego Świątobliwości i kanonikiem patriarszej bazyliki 
watykańskiej. Po śmierci papieża (3 czerwca 1963) jego następca 
mianował jego sekretarza prałatem antykamery i ekspertem So-
boru Watykańskiego II.
Paweł VI mianował 25 czerwca 1967 ks. Capovillę arcybiskupem 
Chieti (obecnie Chieti-Vasto) i osobiście udzielił mu sakry 15 lip-
ca tegoż roku w bazylice św. Piotra. Jako swe hasło niespełna 
42-letni wówczas nominat przyjął słowa „Oboedientia et Pax” 
(Posłuszeństwo i Pokój), będące też hasłem biskupa i papieża 
Roncallego. 15 września 1971 Paweł VI przeniósł go na stolicę 
tytularną Messembrii, którą również wcześniej zajmował abp 
Roncalli oraz powołał na prałata Loreto i delegata papieskiego 
dla sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Ustąpił z tego urzędu 
10 grudnia 1988, po czym osiadł w rodzinnej miejscowości Jana 
XXIII – Sotto il Monte koło Bergamo.
Na swym pierwszym konsystorzu 22 lutego 2014 papież Franci-
szek mianował blisko 99-letniego hierarchę kardynałem. Ponie-
waż sędziwy kapłan nie był w stanie przybyć na tę uroczystość do 
Rzymu, kapelusz kardynalski wręczył mu w Sotto il Monte dzie-
kan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano. Już wówczas 
purpurat był najstarszym członkiem Kolegium.                     KAI

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Licheń
Pół wieku temu w 1965 roku „poszliśmy w kamasze” – wspominał abp Sławoj 
Leszek Głódź, podczas Mszy św. sprawowanej 21 października w licheńskiej ba-
zylice, z okazji jubileuszu 50-lecia wcielenia do służby wojskowej w jednostkach 
„kleryckich” w Bartoszycach, Brzegu i Kołobrzegu. W Mszy św. uczestniczyli także 
inni księża – koledzy abp. Głódzia z czasów kleryckiej służby wojskowej.
W Bazylice licheńskiej alumni żołnierze dziękowali za opiekę Matki Bożej. – Mamy 
to szczęście, ten niezwykły przywilej, że wstawienniczą modlitwę możemy kiero-
wać ku Temu, który był kiedyś jednym z nas. Do błogosławionego księdza Jerze-
go Popiełuszki. Żołnierza jednostki kleryckiej w Bartoszycach w latach 1966-1968
– powiedział abp Głódź. Am, KAI

Warszawa
W dniu 16 października 2015r. żołnierze i pracownicy Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego Sił Zbrojnych (CWTSZ) uroczyście obchodzili Święto Wojsk Łączności 
i Informatyki.
Obchody Święta rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez księ-
dza kpt. Macieja Śliwę, kapelana CWT SZ w intencji żołnierzy i pracowników Wojsk 
Łączności i Informatyki.
W trakcie uroczystej zbiórki Szefa CWT SZ płk Ryszard Michta w imieniu Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył żołnierzom „Medale za długoletnią służbę 
wojskową”. Ponadto w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej udekorował wy-
różnioną kadrę Medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz za „Zasługi Dla 
Obronności Kraju”.
Na  zakończenie uroczystości Szefa CWT SZ złożył wszystkim żołnierzom i pracow-
nikom żołnierskie podziękowania oraz serdeczne życzenia z okazji święta. jk

Sulechów
Na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem ogło-
szonego przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, 
na Mszach świętych 10 i 11 października w parafii 
wojskowej w Sulechowie gościły siostry ze Zgroma-
dzenia Jezusa Miłosiernego. Przekazały one przesłanie
o nieskończonej miłosiernej miłości Boga do człowie-
ka. Podzieliły się świadectwem wiary i życia zakonne-
go. Przybliżyły historię obrazu „Jezu ufam Tobie” oraz 
swego zgromadzenia. Wiele słów poświęciły bł. Ks. 
Michałowi Sopoćko, który był także kapelanem woj-
skowym.
Siostry włączyły się w liturgię, ukazując wiernym 
wielki dar jakim jest Miłosierdzie Boże w dzisiejszych 
czasach. Kulminacyjnym punktem było zawierzenie 
Jezusowi całego swojego życia poprzez modlitwę
i dotknięcie poświęconego obrazu „Jezu ufam Tobie”, 
który od kilku tygodni jest na stałe w garnizonowej 
świątyni. 
– To były niewątpliwie chwile Bożej łaski, które spły-
wały na każdą i każdego z nas. Bądźmy zatem zawsze 
blisko naszego Boga: w domu, w pracy, w jednost-
kach, w szkole, na studiach i wszędzie gdzie jesteśmy. 
Niech On będzie Panem i Królem naszych serc! Jezu 
ufam Tobie! Z takim apelem wystąpił proboszcz parafii
ks. ppor. Piotr Furmański.                                 xpf, zjk

Świdwin
– Tradycje są po to, żeby je kontynuować, a zatem ponownie – w roku szkolnym 
2015/2016  klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie uczestniczyli 
w Mszy Świętej niedzielnej – 18 października, podczas której ks. mjr Andrzej Miga-
ła, proboszcz parafii poświęcił tornistry najmłodszych uczniów szkoły podstawo-
wej. Inicjatorką tego zdarzenia i opiekunem ze strony szkoły była Ewa Wiszniew-
ska, nauczyciel-katecheta. 
Do „ekwipunku” poświęconych tornistrów  ksiądz proboszcz dołączył – tradycyj-
nie – słodki „niezbędnik”. W imieniu pierwszaków dziękujemy i mamy nadzieję, że 
w tak poświęconych zeszytach znajdą się tylko najwyższe oceny. kk

Warszawa
18 października we wszystkich diecezjach w Polsce 
rozpoczęto Tydzień Misyjny (18-24 października 2015), 
którego hasło: „Od nawrócenia do misji” jest zwień-
czeniem roku duszpasterskiego przeżywanego w du-
chu rozważań: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. W katedrze polowej Tydzień Misyjny Mszę św.
w intencji misji, celebrował ks. dr Jan Dohnalik, kanc-
lerz kurii Ordynariatu Polowego. Modlitwę wiernych 
przygotował Zespół Misyjny Ordynariatu Polowego.
W Orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Mi-
syjny czytamy, że „Całe życie Chrystusa ma charakter 
misyjny, to wszyscy, którzy wiernie Go naśladują, mu-
szą przyjąć ten sam misyjny styl życia”.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony w roku 
1926 przez papieża Piusa XI i obchodzony jest corocz-
nie w przedostatnią niedzielę października. W tym
roku jest on przeżywany po raz 89.                         Db

Rzeszów
W poniedziałek 12 września 2015 roku parafię garnizonową p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Rzeszowie nawiedziły relikwie Błogosławionych Małżonków Zelii
i Ludwika Martin – Rodziców Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus.
Na początku Mszy świętej relikwie Błogosławionych Małżonków zostały uroczy-
ście wniesione do świątyni przez Parę Rejonową Domowego Kościoła Agnieszkę 
i Wojciecha Trojanowskich. Odczytany został życiorys Błogosławionych Zelii i Lu-
dwika Martin.
Po Mszy świętej odbyło się nabożeństwo, podczas którego odczytano Litanię do 
Błogosławionych Małżonków, a następnie każdy z wiernych miał możliwość odda-
nia czci relikwiom poprzez ucałowanie.                                Xpl

Więcej informacji
na stronie internetowej:

www.ordynariat.pl
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