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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA GRUDZIEŃGRUDZIEŃ
Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, odnalazły w narodzi-
nach Jezusa znak nadziei.

Numer zamknięto 14 grudnia 2015 r.

Na okładce:
Bp Józef Guzdek otwiera Bramę 
Miłosierdzia, Katedra Polowa,
13 grudnia 2015 r.

Dekret o otwarciu Bram Miłosierdzia i możliwości Dekret o otwarciu Bram Miłosierdzia i możliwości 
uzyskiwania odpustu zupełnego w Ordynariacie Polowym uzyskiwania odpustu zupełnego w Ordynariacie Polowym 
podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdziapodczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Ojciec Święty Franciszek, pragnąc przypo-
mnieć światu, że Bóg w Jezusie Chrystusie 
ukazał nam swoje Miłosierne Oblicze po-
stanowił, by czas od 8 grudnia 2015 roku 
do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w 2016 roku był przeżywany 
w całym Kościele jako Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia, podczas którego szeroko 
zostanie otwarty dla wiernych skarbiec mi-
łosierdzia.
Łaski odpustu zupełnego będzie mógł dostą-
pić każdy wierny, który w sakramencie po-
kuty uwolnił się od przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu, uczestnicząc we Mszy św. 
przyjął Najświętszą Eucharystię i po odbyciu 
pielgrzymki, choćby bardzo krótkiej, prze-
kroczył Bramę Miłosierdzia oraz odmówił 
wyznanie wiary i pomodlił się w intencjach 
Ojca Świętego słowami Modlitwy Pańskiej. 

Jeśli to możliwe, powinien także dodać spe-
cjalną modlitwę na tenże Jubileusz i poboż-
ne wezwanie do Jezusa Miłosiernego (np. 
Jezu Miłosierny, ufam Tobie).
Papież postanowił, aby nie tylko w rzymskich 
bazylikach, ale w każdym Kościele partyku-
larnym otwarte zostały Bramy Miłosierdzia, 
w kościołach katedralnych i tych, które zda-
niem Biskupa diecezjalnego są najbardziej 
odpowiednie. Dlatego też postanawiam, że 
w Ordynariacie Polowym w Polsce taka Bra-
ma Miłosierdzia w III Niedzielę Adwentu ma 
zostać otwarta w:
1.  Kościele Katedralnym pw. NMP Królowej 

Polski w Warszawie;
2.  Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we 

Wrocławiu;
3.  Kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bo-

żego w Bielsku-Białej;

4.  Kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Elblągu;

5.  Kościele parafialnym pw. św. Jerzego
w Sopocie;

6.  Kaplicy Straży Granicznej pw. św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej w Koszalinie;

7.  Kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego   
w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.

Pragnę zachęcić wiernych Ordynariatu Po-
lowego do jubileuszowych pielgrzymek i do 
korzystania z łask Jubileuszu Miłosierdzia. 
Księżom Kapelanom polecam, by z otwarty-
mi ramionami przyjmowali wszystkich, któ-
rzy pragną w sakramencie pokuty powrócić 
do przyjaźni z Bogiem.    

bp gen. bryg.  Józef Guzdek

Warszawa, 25 listopada 2015 r.

Pójdźmy z ufnością do żłóbka Zbawiciela
Wcielenie Boga w człowieka to najważniejsze wydarzenie
w dziejach ludzkości. Na pamiątkę Nocy Narodzenia Pań-
skiego w wigilijny wieczór będziemy składać sobie życzenia
i dzielić się białym chlebem opłatka. Warto, by wraz z rozpoczę-
tym Rokiem Miłosierdzia, był to czas przebaczenia i pojednania 
z Bogiem i ludźmi.
Chrystus pozostał z nami, choć ludzkość zdaje się o tym czasem 
zapominać. On jest Panem ludzkich losów i Bogiem bogatym 
w Miłosierdzie. Wpatrzeni w betlejemski żłóbek, dzielmy się
z bliźnimi tym, co w nas najlepsze i najczystsze. 
Drodzy Czytelnicy „Naszej Służby”, życzymy Wam, aby prawda
o Bożej obecności wśród ludzi dobrej woli na trwałe zagościła
w Waszych sercach. 
Łamiemy się z Wami opłatkiem i dziękujemy za spotkania oraz 
za życzliwość dla naszej pracy. 
Niech Boży pokój i miłość, płynące od Bożej Dzieciny, będą 
dla Was mocą i siłą w Nowym Roku 2016.

Redakcja „Naszej Służby”Redakcja „Naszej Służby
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Wiernych, którzy przybyli do katedry polowej 
przed rozpoczęciem Eucharystii, zaskoczyła 
zamknięta krata oddzielająca kruchtę świątyni 
od nawy głównej. Właśnie w tym miejscu, od-
dzielającym przedsionek od wnętrza kościoła, 
usytuowana została Brama Miłosierdzia, któ-
ra została otwarta 13 grudnia, w łączności
z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież podob-
ny gest otwarcia Drzwi Świętych – Bramy Mi-
łosierdzia uczynił tego dnia przed południem 
w Bazylice św. Jana na Lateranie.
Przez Bramę Miłosierdzia katedry polowej 
wprowadzony został sztandar Batalionu Re-
prezentacyjnego Wojska Polskiego. – Otwar-
cie drzwi miłosierdzia jest symbolem wielkiej 
otwartości Kościoła na wszystkich i dla wszyst-
kich. Każdy zagubiony, wątpiący i obciążony 
grzechem może wejść do wnętrza świątyni, 
aby wyjść stąd odnowionym i uzdrowionym. 
Niech ten święty czas pozwoli nam przeko-
nać świat, że Bóg jest miłosierny i nie męczy 
się przebaczeniem – powiedział bp Guzdek 
na wstępie liturgii, koncelebrowanej po jego 
przewodnictwem przez kapelanów ordynaria-
tu polowego.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że Jezus 
w swoim ziemskim życiu ukazywał miłosierne 
oblicze Boga w wielu przypowieściach, m.in. 
w postawie ojca przyjmującego syna marno-
trawnego oraz poprzez liczne uzdrowienia
i znaki, pokazując w ten sposób, że Bóg nie 
rezygnuje z nikogo. Ordynariusz wojsko-
wy podkreślił, że w historii ludzie często nie 
chcieli przyjąć prawdy o Bożym Miłosierdziu. 
Woleli Boga surowego, który natychmiast ka-
rze za zło. Bóg wielokrotnie posyłał swoich 
proroków, aby przypominali prawdę o Nim, 
przebaczającym i szukającym każdego grzesz-
nika, który się zagubił na drogach życia. 
Przywołał postacie św. Faustyny Kowalskiej 
i św. Jana Pawła II, którzy w wieku XX przy-
czynili się do rozgłoszenia prawdy o Bożym 
Miłosierdziu. Biskup Guzdek przypomniał sło-
wa Ojca Świętego Franciszka, który podczas 
inauguracji swego pontyfikatu podkreślił, że 
„najmocniejszym przesłaniem Boga jest dla 
Niego miłosierdzie”. I przekonywał, że „Bóg 
nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. To 
nas męczy proszenie Go o wybaczenie. Pro-
śmy o tę łaskę, byśmy nigdy nie nużyli się na-
szą prośbą o przebaczenie”.
Ordynariusz wojskowy przytoczył fragmenty 
bulli Ojca Świętego Franciszka, Misericordiae 
vultus, którą ogłoszony został Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia. – Główną belką, na 
której wspiera się życie Kościoła jest miłosier-
dzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim 
Kościoła powinno zostać otulone czułością,
z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego gło-

szenia i z jego świadectwa ukazanego światu 
nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiary-
godność Kościoła weryfikuje się na drodze mi-
łości miłosiernej i współczującej – bp Guzdek 
przypomniał słowa papieża Franciszka.
Zdaniem bp. Guzdka udział w dzisiejszej litur-
gii i otwarciu Drzwi Miłosierdzia do katedry 
wojskowej zobowiązują nas wszystkich, aby-
śmy korzystali z dobroci Boga, który „nigdy 
nie męczy się przebaczaniem”. Podkreślił, że 
u wejścia do katedry polowej znajdują się 
dwa konfesjonały „dwa filary miłosierdzia”. 
– To właśnie tam dokonuje się spotkanie z mi-
łosiernym Bogiem, po to, żeby podejść bliżej 
ołtarza – podkreślił.
Zachęcił do korzystania z sakramentu po-
jednania i podejmowania dzieł miłosierdzia.
– Pamiętajmy, że wiara bez uczynków jest 
martwa – zaapelował do wiernych.
Nawoływał także o to, aby do Kościoła przy-
prowadzać wahających się i wątpiących, po 
to, aby mogli skorzystać z miłosierdzia Bo-
żego. Zaapelował też do kapelanów wojsko-
wych, by w konfesjonałach pełnili posługę
z miłością i oddaniem wobec wszystkich, któ-
rzy zechcą pojednać się z Bogiem.
– Bądźmy apostołami miłosierdzia; to jest wa-
runek naszej wiarygodności w świecie, który 
zapomina o tym, co to znaczy przebaczyć. 
Prośmy, aby nasza świątynia, której bramy
w sposób symboliczny zostały dziś otwarte, 
stała się miejscem pojednania i powrotu wie-
lu ludzi, aby stała się miejscem, w którym od-
czuwa się serdeczność, życzliwość i obecność 
Boga w człowieku, który nikogo nie przekre-
śla, ale który każdemu daje szansę – takim 
apelem wieńczył swą homilię.

****
W dniu 8 grudnia b.r. w uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
Ojciec Święty Franciszek proklamował w Ko-
ściele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. 
Uczynił to w tym dniu, aby uświadomić, że 
„Maryja, święta i niepokalana w miłości stała 
się Matka odkupiciela człowieka”. Uczynił to 
także ze względu na pamięć o pięćdziesiątej 
rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego 
II, wydarzenia, które stało się świadectwem 
tego, ż „Kościół czuł odpowiedzialność za by-
cie w święcie żywym znakiem miłości Ojca”. 
Decyzja Ojca Świętego Drzwi Święte, otwiera-
ne do tej pory w czterech bazylikach rzymskich, 
w III niedzielą adwentu mają zostać uroczyście 
otworzone w katedrach biskupich, w cieszą-
cych się czcią sanktuariach, a także kościołach 
jubileuszowych, które na mocy dekretów bi-
skupów diecezjalnych otrzymały przywilej 
utworzenia Bramy Miłosierdzia. Świątynie te, 

Inauguracja Nadzwyczajnego Jubileuszu Inauguracja Nadzwyczajnego Jubileuszu 
MiłosierdziaMiłosierdzia

zwane kościołami miłosierdzia, będą miejsca-
mi, w których uzyskać będzie można odpust 
zupełny dla siebie lub za zmarłych. W ten spo-
sobi, zdaniem Ojca Świętego, każdy „Kościół 
lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany
w przeżywanie tego Roku Świętego, jako 
szczególnego momentu łaski i odnowy du-
chowej. Jubileusz będzie więc świętowany
w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, 
jako znak widzialny komunii całego Kościoła”. 
W naszym kraju zaszczytu otwarcia Bram Mi-
łosierdzia uzyskało blisko 500 świątyń. 
Zgodnie z dekretem biskupa Józefa Guzdka 
Bramy Miłosierdzia zostały otwarte oprócz 
katedry polowej jeszcze w sześciu innych 
świątyniach diecezji wojskowej: w Bazylice 
Mniejszej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we 
Wrocławiu, kościele parafialnym pw. Miło-
sierdzia Bożego w Bielsku-Białej, kościele 
parafialnym pw. św. Jerzego w Sopocie, ko-
ściele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego 
w Elblągu, kaplicy Straży Granicznej pw św. 
s. Faustyny Kowalskiej w Koszalinie oraz
w kaplicy szpitalnej pw. Miłosierdzia Bożego 
w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.
Z rozpoczęciem Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia wiąże się kilka istotnych infor-
macji, o których już wspominaliśmy, ale war-
to jeszcze raz je przypomnieć. 

Odpusty, jakie można uzyskać
w Roku Jubileuszowym

Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają 
odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, 
otwartych w każdej atedrze i w kościołach wy-
znaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a tak-
że w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, 
na znak głębokiego pragnienia prawdziwego 
nawrócenia. Ważne jest, aby ten moment był 
połączony przede wszystkim z Sakramentem 
Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz 
refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, 
by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie 
wiary i modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz 
w intencjach przez Niego ogłoszonych. 
Osoby chore, starsze i samotne, które często 
nie są w stanie wyjść z domu mogą uzyskać 
odpust za „przeżywanie z wiarą i radosną 
nadzieją tego momentu próby, poprzez przy-
jęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy 
św. i w modlitwie wspólnotowej, również za 
pośrednictwem różnych środków przekazu.
Odpust mogą otrzymać także więźniowie
w kaplicach więziennych, „a kiedy będą prze-
chodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli
i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem 
ten gest oznacza dla nich przejście przez 
Drzwi Święte”. 
Co więcej, za każdym razem kiedy wierny sam 
wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia 
co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubi-
leuszowy odpust. Odpust ten można uzyskać 
również zyskać za zmarłych.
Aby jubileuszowy odpust był odpustem zu-
pełnym, należy spełnić zwykłe warunki jego

– Krzewienie idei miłosierdzia i postępowanie w tym duchu stanowi warunek naszej 
wiarygodności w świecie, który zapomina o tym, co to znaczy przebaczyć – zaapelo-
wał do wiernych biskup polowy WP Józef Guzdek. Uroczystą Eucharystią w katedrze 
polowej, połączoną z obrzędem otwarcia Bramy Miłosierdzia, zainaugurowany zo-
stał 13 grudnia Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada 
2016 roku, w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.



4

Po południu 25 listopada samolot z Ojcem 
Świętym na pokładzie wylądował na mię-
dzynarodowym lotnisku im. Jomo Kenyatty
w stolicy Kenii – Nairobi. U podnóża scho-
dów samolotu Franciszka powitał prezydent 
Uhuru Kenyatta.
Witając gościa w swej rezydencji prezydent 
Kenyatta mówił o sytuacji w swej ojczyźnie, 
w której wielkie szanse idą w parze z poważ-
nymi wyzwaniami. Akcentował konieczność 
walki z korupcją i należytą troskę o środo-
wisko naturalne; wskazał też na koniecz-
ność zbliżania ludzi o różnym pochodzeniu 
etnicznym i wyznających różne religii. Pod-
kreślił rolę Kościoła jako partnera państwa
w rozwoju społeczno-gospodarczym.
W przemówieniu do przedstawicieli władz
i korpusu dyplomatycznego Franciszek przy-
pomniał, że Kenia jest krajem ludzi młodych, 
wskazał na zagrażający jej poważny kryzys 
ekologiczny, przestrzegł przed światem, 
który nadal wyzyskuje nasz wspólny dom, 
zamiast go chronić, wezwał rządzących do 
działań na rzecz promowania odpowiedzial-
nych wzorców rozwoju gospodarczego. 
Następnie w nuncjaturze odbyło się spotka-
nie międzyreligijne, podczas którego Papież 

apelował o szacunek dla wszystkich religii. 
Przypomniał, że Bóg, któremu służymy, jest 
Bogiem pokoju. – Jego święte imię nigdy nie 
powinno być wykorzystywane do usprawie-
dliwiania nienawiści i przemocy – podkreślił.
Na spotkanie z Franciszkiem przybyło 24 
przedstawicieli religii i wyznań chrześcijań-
skich istniejących w Kenii.
Papież tego dnia przewodniczył także Mszy 
św. w kampusie uniwersyteckim w Nairobi. 
W homilii mówił znaczenie darów, jakie każ-
dy katolik otrzymuje w sakramentach. – Są 
to dary, którymi Bóg w swojej opatrzności 
uzdalnia was do wnoszenia jako ludzie wiary 
swego wkładu w budowę waszej ojczyzny
w zgodzie obywatelskiej i braterskiej solidar-
ności – powiedział.
Liturgii towarzyszyły radosne pieśni i tańce. 
Mszę św. koncelebrowało wraz z Papieżem 
ją kilkudziesięciu kardynałów i biskupów
i oraz około 3 tys. kapłanów.
W biurze ONZ Papież zaapelował o zaprze-
stanie globalizacji obojętności, kultury de-
gradacji i odrzucenia, która doprowadziła do 
poświęcenia się bożkom zysku i konsumpcji. 
Nawiązując do swojej encykliki „Laudato si`” 
przypomniał, że każdy rząd musi wypełnić 

obowiązek ochrony środowiska i zasobów 
naturalnych swego kraju, nie zaprzedając się 
fałszywym interesom lokalnym czy między-
narodowym. Odniósł się też do rozpoczyna-
jącej się 30 listopada w Paryżu konferencji 
klimatycznej. Wyraził nadzieję, że konferencja 
ta doprowadzi do zawarcia globalnego po-
rozumienia w oparciu o zasady solidarności, 
sprawiedliwości, równości i uczestnictwa. 
Rano 27 listopada Franciszek udał się do 
położonych ok. 5 kilometrów od nuncjatury 
apostolskiej slumsów Kangemi; mieszka tam 
ok. 250 tys. osób. Wśród organizacji, które 
pomagają ubogiej ludności szczególną rolę 
odgrywa parafia pw. św. Józefa Robotnika, 
prowadzona przez jezuitów. 
Swoje świadectwo o życiu w slumsach złożyła 
jedna z mieszkanek, Pamella Akwede, zaś ir-
landzka zakonnica Mary Killeen o pracy w tym 
środowisku naznaczonym licznymi patologia-
mi. Ojciec Święty przemawiając po hiszpańsku, 
wyznał, że wśród mieszkańców Kangemi „czu-
je się jak u siebie w domu”. Żwrócił uwagę, 
że kultura dzielnic ubogich jest przesiąknięta 
szczególną mądrością i ma cechy bardzo pozy-
tywne, takie jak solidarność, ofiarowanie swo-
jego życie za innych, preferowanie narodzin 
a nie śmierci, ofiarowanie chrześcijańskiego 
pochówku zmarłym, a chorym miejsca w swo-
im domu, dzielenie swego chleba z głodnymi, 
cierpliwość i męstwo w obliczu nieszczęść.

Afryka kontynentem nadzieiAfryka kontynentem nadziei
W dniach 26-30 listopada Ojciec Święty Franciszek przebywał z podróżą apostolską 
w Kenii, Ugandzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Na łamach „Naszej Służby” pre-
zentujemy przebieg wizyty Biskupa Rzymu w Afryce.

uzyskania (szerzej opisane w punkcie do-
tyczącym pielgrzymki do Drzwi Świętych), 
które można sprowadzić do czterech: uprzed-
nie przyjęcie sakramentu pokuty i stan łaski 
uświęcającej, oderwanie się od jakiegokol-
wiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej oraz 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Upoważnienia dla kapłanów
w związku z sakramentem pokuty

Papież udzielił wszystkim kapłanom spo-
wiadającym w czasie Roku Jubileuszowego 
uprawnienia do zwalniania z ekskomuniki za-
ciągniętej za współudział w dokonaniu prze-
stępstwa aborcji.
Ojciec Święty zadeklarował jako ważną i zgod-
ne z prawem rozgrzeszenie udzielane przez 
kapłanów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X 
(Lefebrystów) w czasie Roku Jubileuszowego.
Papież zapowiedział, że w czasie Wielkiego 
Postu pośle misjonarzy miłosierdzia, którymi 
będą „kapłani, którym udzielę władzy przeba-
czania grzechów zarezerwowanych dla Stoli-
cy Apostolskiej.

Podjęcie uczynków miłosierdzia 
względem ciała i względem duszy

W bulli Misericordiae vultus Ojciec Święty napi-
sał: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrze-
ścijanie zastanowili się podczas Jubileuszu 
nad uczynkami miłosierdzia względem ciała
i względem ducha. Będzie to sposób na obu-
dzenie naszego sumienia, często uśpione-
go w obliczu dramatu ubóstwa, a także na 
wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, 

gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże 
miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przed-
stawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli 
poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też 
nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia 
względem ciała: głodnych nakarmić, spragnio-
nych napoić, nagich przyodziać, przybyszów 
w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów 
pocieszać, umarłych pogrzebać. I nie zapo-
minajmy o uczynkach miłosierdzia względem 
ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejęt-
nych pouczać, grzeszących upominać, strapio-
nych pocieszać, urazy chętnie darować, przy-
krych cierpliwie znosić, modlić się za żywych 
i umarłych”. W orędziu na Światowy Dzień 
Młodzieży Papież zaproponował, aby w ra-
mach przygotowań do tego wielkiego wyda-
rzenia młodzi ludzie wybrali na każdy miesiąc 
jeden uczynek miłosierdzia względem ciała
i jeden względem duszy i realizowali je przez 
7 miesięcy przed spotkaniem w Krakowie
(por. Franciszek, Orędzie na XXXI ŚDM, nr 3).

Modlitwa na Rok Jubileuszowy
Papież Franciszek ułożył specjalną modlitwę 
na Rok Jubileuszowy. Papieska Rada ds. Krze-
wienia Nowej Ewangelizacji zachęca, by ją 
odmawiać zwłaszcza wtedy, gdy wierni mają 
możliwość uzyskania odpustu zupełnego, do-
dając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosier-
nego (np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie).
Panie Jezu Chryste, * Ty nauczyłeś nas, abyśmy 
byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski * i po-
wiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także 
i Jego. * Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy 

zbawieni. * Twój wzrok pełen miłości uwolnił 
Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pienią-
dza, * a nierządnicę i Magdalenę od szukania 
szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
* Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdra-
dzie, * a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnie-
nie o Raju. * Pozwól nam tak wysłuchać słów, 
które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś 
je wypowiedział do każdego nas: * O, gdybyś 
znała dar Boży! * Ty, który jesteś Obliczem wi-
dzialnym Ojca niewidzialnego, * Boga, który 
objawia swoją wszechmoc przede wszystkim 
przez przebaczenie i miłosierdzie: * spraw, aby 
Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem 
Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego
i uwielbionego. * Ty zechciałeś również, aby 
Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
* aby mogli okazywać słuszne współczu-
cie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
* niech każda osoba, która się do nich zwraca, 
czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza 
przebaczenia od Boga. * Poślij Twojego Ducha
i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, 
* aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od 
Pana, * a Twój Kościół z odnowionym entuzja-
zmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, gło-
sić wolność więźniom i uciśnionym oraz przy-
wracać wzrok niewidomym. * Prosimy o to za 
wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, 
Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. * Amen.

kes

Korzystałem z opracowania ks. dr. Jana Dohnalika
i Radosława Gosiewskiego, które można znaleźć na 
stronie internetowej www.ordynariat.pl
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Na stadionie Kasarani Papież spotkał się
z kilkudziesięcioma tysiącami młodych Kenij-
czyków. W improwizowanym przemówieniu 
wezwał do przezwyciężenia plemiennych 
podziałów, korupcji, fanatyzmu i przemocy. 
Zachęcił do obrony rodziny, która jest nie-
zbędna do ludzkiego rozwoju.
Na stadionie panowała gorąca, afrykańska 
atmosfera. Orkiestra młodych muzyków ze 
slumsów wykonała „Ave Maryja”. Wzno-
szono okrzyki: „Kenio okaż miłość Ojcu 
Świętemu!”. Spotkanie zakończyła wspólna 
modlitwa „Ojcze nasz” i błogosławieństwo. 
Następnie Papież udał się na lotnisko skąd 
odleciał do Ugandy.

Papież w Ugandzie 

Na lotnisku w Entebbe powitał Franciszka 
prezydent Yoweri Kaguta Museveni. Obecni 
byli także ugandyjscy biskupi oraz grupa roz-
tańczonych i bijących w bębny mieszkańców. 
W rezydencji głowy państwa Papież spotkał 
się z władzami kraju, korpusem dyploma-
tycznym, przedstawicielami świata polity-
ki, gospodarki, kultury i życia społecznego 
Ugandy. W swoim wystąpieniu przypomniał, 
że przybył, aby przede wszystkim uczcić 50. 
rocznicę kanonizacji męczenników z Ugandy 
przez Pawła VI. – Dali oni świadectwo prze-
wodnim zasadom wyrażonym w dewizie 
Ugandy: «Dla Boga i mojego kraju»” – po-
wiedział. 
Z rezydencji prezydenta Franiszek udał się do 
Kampali, gdzie wieczorem w dzielnicy Muny-
onyo spotkał się z katechetami i nauczyciela-
mi oraz pobłogosławił – pochodzący z gro-
bu św. Franciszka z Asyżu – kamień węgielny 
pod budowane sanktuarium ugandyjskich 
męczenników z XIX w, wotum narodu za 
ich kanonizację. Budowniczymi i opiekunami 
obiektu są polscy franciszkanie z prowincji 
krakowskiej.
Podczas spotkania Papież pobłogosławił 
siedem sadzonek drzew, które zostaną po-
sadzone przy sanktuariach różnych wyznań, 
upamiętniających ugandyjskich męczenni-
ków, na znak „jedności w męczeństwie”. 
Pobłogosławił też figurę św. Andrzeja Kag-
gwy, ustawioną w miejscu jego męczeństwa. 
Wieczorem w nuncjaturze apostolskiej Fran-
ciszek spotkał się z prezydentem Południo-
wego Sudanu Salva Kiir Mayarditem. 
Rano 28 listopada Papież przybył do angli-
kańskiego sanktuarium w Nakiyanja, które 
zostało wzniesione w miejscu śmierci mę-
czenników – katolików i anglikanów. Odsło-
nił tablicę pamiątkową, po czym przeszedł na 
miejsce kaźni męczenników. W sanktuarium 
obecnych wraz z ok. 40. biskupami anglikań-
skimi Franciszek odmówił modlitwę „Ojcze 
nasz” i udzielił błogosławieństwa.Stamtąd 
udał się do odległego o ponad 3 kilometry 
sanktuarium katolickiego w Namugongo, 
gdzie sprawował Mszę św. Uczestniczyło
w niej ok. 300 tysięcy osób. W homilii nawią-
zując do męczenników ugandyjskich, któ-
rych „śmierć za Chrystusa świadczy o eku-
menizmie krwi”, podkreślił, że „dobrowolnie 
dali świadectwo swojej wiary w Jezusa Chry-
stusa, nawet za cenę życia, a wielu w bardzo 
młodym wieku”.

Po południu Franciszek spotkał się ze 150 tys.
młodych Ugandyjczyków na dawnym lotni-
sku Kololo w Kampali. Swe świadectwa zło-
żyło tam dwoje młodych ludzi. Winnie Nan-
sumba, nosicielką wirusa HIV, opowiedziała 
o swojej walce z chorobą, a Emmanuel Odo-
konyero mówił o ataku Armii Oporu Pana na 
niższe seminarium w Lacor, w czasie którego 
został porwany wraz z 40 innymi uczniami. 
Z Kololo papież odjechał do Domu Miłosier-
dzia w dzielnicy Kampali – Nalukolongo na 
spotkanie z chorymi. Natomiast w katedrze 
spotkał się – z duchowieństwem, osobami 
zakonnymi i seminarzystami. Mówił m.in. 
ze wierność, pamięć i modlitwa – to trzy ko-
lumny, na których ma się wspierać Kościół
w Ugandzie, aby nie zatracić swej gorliwości 
misyjnej i duszpasterskiej. 

Republika Środkowoafrykańska

Rano 29 listopada Franciszek odleciał do 
Bangi – stolicy Republiki Środkowoafrykań-
skiej. Po przylocie zapewnił, że „stąpa po raz 
pierwszy po tej ziemi, śladem swojego po-
przednika św. Jana Pawła II” i przybywa jako 
„pielgrzym pokoju i apostoł nadziei”. Bangi 
nazwał „duchową stolicą świata”, dlatego 
Jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia zaczął 
się na tej ziemi, która od lat cierpi z powo-
du nienawiści, wojny, braku porozumienia 
i pokoju. Jest symbolem wszystkich krajów 
niosących krzyż wojny. 
W Pałacu Prezydenckim Ojca Świętego powi-
tała tymczasowa prezydent C. Samba-Panza, 
mówiąc m.in. że „w obecnej, niepewnej sy-
tuacji kraju obecność papieża wśród nas jest 
jak błogosławieństwo z nieba”. Ojciec Święty 
udał się stamtąd do obozu uchodźców, gdzie 
rozmawiał z mieszkającymi tam rodzinami.
W siedzibie Wydziału Teologii Ewangelickiej 
i Aliansu Ewangelików Republiki Środko-
woafrykańskiej Papież wziął udział w spo-
tkaniu i nabożeństwie w intencji jedności 
chrześcijan. Przemawiając, podkreślił, że po-
dział chrześcijan jest wielkim skandalem, po 
pierwsze dlatego, że sprzeciwia się woli Pana 
i po drugie – w obliczu wielkiej nienawiści 
i przemocy, „rozdzierających ludzkość, wiel-
kich przeciwieństw stawianych Chrystusowej 

Ewangelii”. Zachęcił do dalszego kroczenia 
tą drogą we wspólnej posłudze miłości.
Pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu 
Miłosierdzia otworzył papież w katedrze
w Bangi. – Prośmy o pokój, wszyscy razem: 
e ye siriri (Chcemy pokoju)” – powiedział
w języku sango, wywołując entuzjazm zgro-
madzonych, którzy powtórzyli te słowa ra-
zem z Franciszkiem.
W świątyni zgromadzonych było 2,5 tys. 
Osób, uczestniczyły w niej także – dzięki tele-
bimom – tysiące ludzi zgromadzonych przed 
katedrą. W homilii Ojciec Święty przypomniał, 
iż Ojciec Niebieski „sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi”. Wska-
zał na potrzebę miłości nieprzyjaciół, „która 
przestrzega przed pokusą zemsty i przeciwko 
spirali niekończącego się odwetu”.
Następnie Franciszek uczestniczył w czu-
waniu modlitewnym z młodzieżą przed ka-
tedrą. Po błogosławieństwie wrócił do niej 
i zasiadł w konfesjonale, by wyspowiadać 
kilkoro młodych. 
Rano 30 listopada Franciszek przybył do od-
ległego 4 kilometry od nuncjatury central-
nego meczetu w Bangi. Oczekiwało nań ok. 
200 osób. Papieża powitało pięciu imamów, 
którzy towarzyszyli mu w drodze na podium, 
umieszczonym poza przestrzenią przezna-
czoną na modlitwę. Po zakończeniu spo-
tkania Papież udał się na stadion kompleksu 
sportowego im. Barthélémy Boganda, gdzie 
sprawował Mszę św.
– Chrześcijanie Afryki Środkowej, każdy z was
jest powołany, aby był z wytrwałością swej 
wiary i trudu misyjnego twórcą odnowy 
ludzkiej i duchowej waszego kraju – podkre-
ślał w homilii. Wezwał do przyjaźni, dialogu 
przebaczenia i zaangażowania w budowanie 
bardziej sprawiedliwego i braterskiego spo-
łeczeństwa.
Eucharystii towarzyszyły radosne i gorące 
afrykańskie tańce i śpiewy. Wśród oficjalnych 
gości była pełniąca obowiązki prezydenta 
RŚA Catherine Samba-Panza oraz władze 
państwowe i lokalne.
Po Mszy Ojciec Święty udał się na międzyna-
rodowe lotnisko „M’Poko”, skąd po ceremo-
nii pożegnania odleciał do Rzymu. 
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Ojciec Święty Franciszek w parafii św. Józefa w KampaliOjciec Święty Franciszek w parafii św. Józefa w Kampali



6

Największy problem jest z „wiarą” letnich, 
co to kłaniają się okolicznościom, a prawdę 
o Bogu, Kościele, ojczyźnie zostawiają za 
drzwiami i godzinami urzędowania. Hono-
rat Koźmiński po swoim nawróceniu okazał 
się silniejszy niż warunki, w których przyszło 
mu żyć. Był wolny w niewoli. Ten heroiczny 
kapucyn, praktycznie internowany we wła-
snym klasztorze przez 52 lata i inwigilowany 
przez carat, swoje największe duchowe dzie-
ła stworzył…przy kratkach konfesjonału.

Duch zatruty oświeceniowymi
modami intelektualnymi

Dziwią i gorszą się często „pobożni”, o lu-
dziach spoza Kościoła nie wspominając, że 
z ministranta wyrósł… przestępca lub woju-
jący z Kościołem komunista. Taka statyczna 
wizja człowieczeństwa nie uwzględnia dy-
namiki życia duchowego; jego meandrów, 
upadków, powstawania. Tego rodzaju zdzi-
wienia nie uwzględniają prawdy, że dopóki 
życie trwa, toczy się śmiertelny bój duchowy 
– o zbawienie człowieka. Do zbawczego (lub 
potępieńczego) finału prowadzą przecież 
różne drogi. Dopóki życie trwa, do ostatnie-
go oddechu mamy u Boga szansę. Ministrant 
może stracić wiarę i… znów ją odzyskać,
a mason może wejść na drogę nawrócenia
i świętości…
Przyszły błogosławiony kapucyn był chłop-
cem pobożnym, wychowywanym przez 
matkę, Aleksandrę z Kahlów Koźmińską
w kulcie Matki Bożej. Służył do Mszy św. jako 
ministrant. Jego ówczesny opiekun, ks. kan. 
Radziszewski, po Eucharystii udzielał chłop-

cu specjalnego błogosławieństwa. Jedena-
stoletni Wacław Koźmiński – bo takie imię 
(jedno z czterech, które otrzymał na Chrzcie 
św.) używano w rodzinie – przenosi się wraz
z rodziną z macierzystego Podlasia na Kuja-
wy, do Włocławka. Ojciec Stefan Koźmiński 
zapewnia rodzinie z pięciorgiem dzieci sta-
bilną sytuację materialną pracując jako nad-
zorca budowlany.
Do gimnazjum Wacław Koźmiński uczęszcza 
w Płocku. W czasie dojrzewania, młodzień-
czej ciekawości świata, dociekliwy młodzian 
obdarzony ścisłym umysłem, chłonie atmos-
ferę intelektualną swoich czasów. 
Po klęsce powstania listopadowego młodzi 
ludzie zaczytują się w dziełach „zakazanych” 
pisarzy, wielkich polskich romantyków, Mic-
kiewicza i innych wieszczów narodowych.
W kółkach samokształceniowych młodzi dys-
kutują o społecznych i filozoficznych ideach 
oświeceniowych, których wiele miało swoje 
zatrute duchowo źródła masońskie.
Młody Koźmiński – podobnie jak nieco póź-
niejszy błogosławiony ks. Bronisław Mar-
kiewicz – pod wpływem podobnych lektur 
traci wiarę. Koźmiński tak radykalnie, że jak 
przyznaje w swoich zapiskach, czynionych 
dwa lata przed śmiercią, posuwał się do 
bluźnierstw i szyderstw z Boga. Wobec kole-
gów chełpił się swoją niewiarą i buńczucznie 
deklarował: „Niech mi w twarz naplują, jeśli 
się kiedy nawrócę”.
W takim stanie duchu, buntu przeciw Panu 
Bogu, Wacek rozpoczyna w 1844 r. naukę na 
Wydziale Budowniczym Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Pragnie pójść w ślady ojca 
i zostać architektem. W tym czasie dotyka go 

śmierć taty. Oskarżony niewinnie o udział 
w spisku przeciw namiestnikowi carskiemu 
w Królestwie Polskim Iwanowi Paskiewiczo-
wi (pogromca powstania listopadowego
i sprawca prześladowań popowstaniowych) 
w 1846 r. zostaje osadzony w X pawilonie 
warszawskiej Cytadeli. 

Modlitwa matki

Ileż to matek na polskiej ziemi wpatrywało się 
przez wieki w to cudowne Matczyne oblicze, 
błagając Matkę Bożą Częstochowską o łaskę 
uzdrowienia duchowego i fizycznego dla 
swoich dzieci. – Pod Twoją obronę – szeptały 
i szepczą z ufnością, Zdrowaś Maryjo, prze-
suwały i przesuwają paciorki różańca…
Stan ducha uwięzionego Wacława Koźmiń-
skiego, poddawanego w śledztwie okrutnym 
torturom, pogarsza się. Apogeum nienawiści 
(co jest z nienawiści, nie jest z Boga!) car-
skich katów do swoich ofiar, ich poniżenie
i rozpacz potęgują bunt młodego Koźmiń-
skiego wobec Stwórcy. Niczym Mickiewi-
czowski więzień Konrad z „Dziadów cz. III”, 
który rzuca Bogu bluźnierstwo: Tyś nie jest 
Bogiem, ale carem!, młodemu Koźmińskie-
mu ciśnie się na usta antyduchowy wyrzut: 
„Toś Ty jest Bóg?!”
Jest bliski postradania zmysłów, do tego do-
łącza się tyfus, który bezpośrednio zagraża 
jego życiu.
Matka, Aleksandra z Kahlów Koźmińska, 
trwa na klęczkach przed obrazem Matki Bo-
żej Częstochowskiej w paulińskim kościele.
W święto Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, 15 sierpnia zostaje wysłuchana. 
Kryzys mija, choremu wracają siły. – Matka 
Boża, ubłagana przez moją Matkę (bo sam 
nie myślałem o poprawie) przyczyniła się 
do Pana Jezusa, iż przyszedł do mnie do celi 
więziennej i łagodnie do wiary przyprowa-
dził, pisał we wspomnieniach.
Wdzięczność Matce Bożej Częstochowskiej, 
której wstawiennictwu zawdzięczał swoje 
duchowe ocalenie z „paszczęki szatana” po-
została w jego kapłańskim sercu przez całe 
zakonne życie. To bł. Honorat Koźmiński 
przyczynił się do ustanowienia święta Matki 
Bożej Częstochowskiej. Zabiegał o wprowa-
dzenie go do kalendarza. Znając duchową 

Nawrócony w CytadeliNawrócony w Cytadeli
Pan Bóg i Jego ludzie wiedzą, że nie ma przypadków duchowo beznadziejnych. I na-
wet, jeśli ktoś taki jak święty konspirator, Honorat Koźmiński, jest już „w paszczęce 
szatana”, to moc łaski Bożej jest większa. Matka Boża już niejednego nieszczęśnika 
z „tej paszczęki” wydobyła i odzyskała dla swojego Syna, wcielonego Boga. Przypa-
dek  błogosławionego Honorata Koźmińskiego pokazuje, że Miłosierna miłość jest 
większa niż największe bluźnierstwa, nienawiść, zwodnicze duchowe balsamy z sekt
z piekła rodem. Miłość miłosierna leczy przypadki ekstremalne: zatwardziałych 
grzeszników, ateistów, idących w zaparte, uwięzionych w sobie egocentryków.

Koźmiński:  „Niech mi w twarz naplują, jeśli się kiedy nawrócę”Koźmiński:  „Niech mi w twarz naplują, jeśli się kiedy nawrócę”

Kibitka przed Muzeum X Pawilonu Warszawskiej CytadeliKibitka przed Muzeum X Pawilonu Warszawskiej Cytadeli

Bł. Honorat KoźmińskiBł. Honorat Koźmiński
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siłę i skuteczność modlitwy różańcowej był 
promotorem Żywego Różańca.
A ta, która wybłagała u Matki Bożej Często-
chowskiej nawrócenie dla swojego błądzące-
go syna, tak cieszyła się z kapłaństwa swo-
jego dziecka (list do syna): „...bo cóż to za 
radość, rozkosz i pociecha modlić się wspól-
nie z najlepszym Synem, przyjmować Komu-
nię św. z rąk własnego dziecka... To trudno 
opisać, co się dzieje w sercu”.

„Skrytki”

Gdy coś lub ktoś pokrzyżuje nam plany; te 
małe czy te większe, reagujemy często znie-
cierpliwieniem, użalaniem się nad sobą, na 
agresji wobec „zawalidrogi” kończąc. Nie 
tak postępowali święci…
Te pokrzyżowane plany to w ich życiu często 
początek drogi wzwyż, ku świętości.
Honorat Koźmiński też marzył o karierze 
architekta, a 8 grudnia 1848 r. zapukał do 
furty franciszkańskiego Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów w Warszawie. Święcenia 
ojciec Honorat przyjął z rąk ówczesnego ad-
ministratora archidiecezji warszawskiej, bp. 
Antoniego Melchiora Fijałkowskiego w Ko-
ściele Świętego Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu. 
Gdy pukał do furty miał zaledwie 19 lat
i w swoich młodzieńczych wyobrażeniach 
też pewnie inaczej widział swoją misję
w Kościele. Mimo to przyjmował ten pokrzy-
żowany plan z nadzieją. Po roku nowicjatu
w Lubartowie został dopuszczony do złoże-
nia wieczystych ślubów zakonnych. W tym 
też czasie poprosił, aby mógł służyć Bogu 
jako brat laik. Jednakże przełożeni nie wyra-
zili na to zgody i z ich polecenia rozpoczął 
studia filozoficzne i teologiczne w Lublinie.
Z „pokrzyżowanymi” planami własnymi 
szedł wytrwale za Krzyżem Chrystusa.
Przebywając w klasztorze w Warszawie roz-

wijał intensywną pracę apostolską. Jako ka-
znodzieja nadzwyczajny, misjonarz ludowy, 
nauczyciel religii, dyrektor III zakonu fran-
ciszkańskiego i promotor Żywego Różańca 
oraz spowiednik ze specjalnymi uprawnie-
niami do przyjmowania innowierców, którzy 
chcieli wrócić na do Kościoła rzymskokato-
lickiego.
Naszym nieprzyjaciołom wydaje się, że jeśli 
odbiorą nam możliwości działania, odbio-
rą nam wolność. Tak myśleli również carscy 
zaborcy. Po powstaniu styczniowym, admi-
nistracja carska kolejnymi ukazami dokona-
ła kasaty zakonów. Rosyjskim egzekutorom 
wydawało się, że to koniec życia konsekro-
wanego w Polsce. A im bardziej rosyjski 
zaborca ograniczał misję Honorata Koźmiń-
skiego, tym…bardziej owocowała. Taki pięk-
ny, ewangeliczny paradoks życia świętych.
Honorat Koźmiński w swojej misji kazno-
dziejskiej i pisarskiej szerzył kult Serca Jezu-
sowego i część Maryi, rozwijał duchowość 
franciszkańską opartą na III zakonie św. 
Franciszka. Z czasem został pozbawiony na-
wet możliwości głoszenia kazań. A był świet-
nym kaznodzieją, którego słuchały tłumy.
W klasztorze w Zakroczmiu, a potem Nowym 
Mieście nad Pilicą pozwolono mu wyłącz-
nie spowiadać. To wystarczyło. Wsłuchany
w Słowo Boże, wiedział, że: „wystarczy ci 
mojej łaski”.
Gorliwa sakramentalna posługa w konfe-
sjonale, świadczenie miłości miłosiernej za-
owocowało. Do konfesjonału ojca Honorata 
w Zakroczymiu przybywali ludzie nie tylko
z okolic, ale również z Litwy, Ukrainy i Podola.
U kratek konfesjonału, dzięki kierownictwu 
duchowemu, o. Honorata, powstały zgroma-
dzenia zakonne, prekursorskie dzieła świec-
kich instytutów życia konsekrowanego.
W ten sposób nastąpił rozkwit życia konse-
krowanego… ukrytego. Zakonnice bez ha-
bitów, tzw. skrytki szły do fabryk, szpitali, 
rodzin, miast, wsi i miasteczek z ewangelicz-
nym świadectwem, zachowując śluby czy-
stości, posłuszeństwa i ubóstwa. Powiązane 
niewidoczną mistyczną nicią modlitwy i he-
roizmem w praktykowaniu cnót. Tak odbu-
dowywały „zakazaną” wspólnotę. 
W latach 1872-1898 powstało w sumie
14 żeńskich zgromadzeń zakonnych działa-
jących w ukryciu. W 1889 r. uzyskał apro-
batę Stolicy Apostolskiej dla zgromadzeń 
bezhabitowych. Dzięki temu powstało 26 
stowarzyszeń tercjarskich, a z nich powstało
16 zgromadzeń zakonnych. Powołał wów-
czas do życia m.in. Zgromadzenie Sióstr Se-
rafitek w Warszawie.

Powrót z krzyżem na Cytadelę

W X Pawilonie na warszawskiej Cytadeli 
przybyła nowa cela. Na okratowanym oknie 
portret bł. Honorata Koźmińskiego. Na 
drewnianym stoliku pod oknem kapłańska 
stuła i Krzyż, którym o. Honorat rozgrzeszał, 
skazanych na śmierć. Otwarcie celi poświę-
conej pamięci bł. Honorata Koźmińskiego 
odbyło się w ramach uroczystości upamięt-
niających 185. rocznicę wybuchu Powstania 
Listopadowego. Współorganizatorami było 
Muzeum Niepodległości i Muzeum Ordyna-

riatu Polowego oraz warszawscy kapucyni. 
W programie znalazł się m.in. koncert w Ka-
tedrze Polowej w wykonaniu Orkiestry Woj-
skowej Dowództwa Garnizonu Warszawa 
oraz Msza św. w Kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego (ojców kapucynów) pod przewod-
nictwem bp. seniora drohiczyńskiego Anto-
niego P. Dydycza OFMCap.
Przed wejściem do celi w X Pawilonie Cyta-
deli można przeczytać świadectwo o. Ho-
norata Koźmińskiego z listu do Walerego 
Przyborowskiego o postawie współbrata,
o. Agrypina Konarskiego, skazanego na 
śmierć za pomoc powstańcom styczniowym. 
Z posługą sakramentalną pospieszył do jego 
celi z polecenia abp. Szczęsnego Felińskie-
go: – Nie mogłem ukryć mojego zdziwienia, 
pisze w liście o. Honorat Koźmiński – na wi-
dok jego spokoju i swobody. Odpowiedział 
mi na to: „Mój bracie, czyż ja mógłbym się 
spodziewać większego szczęścia, jak umrzeć 
za sprawy Kościoła i kraju?... 
Już na szubienicy miał stryczek założony, 
kiedy przemówił do mnie: „Mój bracie, dziś 
dzień Serca Jezusowego, odpraw za mnie 
msze św.”.
O. Agrypin Konarski został powieszony na 
stokach Cytadeli 4 czerwca 1864 r. Jego spo-
wiednik o. Honorat Koźmiński odszedł do 
Pana 16 grudnia 1916 r.
Jego przesłanie jest wciąż aktualne: „Pamię-
tajmy o tym, że im bardziej dzisiejszy świat 
oddalił się od zasad Chrystusowych, tym 
bardziej potrzeba nam starać się o ich przy-
wrócenie w sobie i w drugich”. Wiedział, bo 
doświadczył, że to oddalenie jest źrodłem 
największego nieszczęścia i degradacji czło-
wieczeństwa. 

Jan Paweł II beatyfikował o. Honorata 
Koźmińskiego 16 października 1988 r. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Fot. Jarosław Jezierski

Spowiedź skazańcaSpowiedź skazańca

X Pawilon na Cytadeli.X Pawilon na Cytadeli.
29 XI 2015 r. otwarto celę pamięci29 XI 2015 r. otwarto celę pamięci
bł. H. Koźmińskiegobł. H. Koźmińskiego
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Pierwszą grupę Polaków, którzy w tamtym 
okresie dotarli do Ziemi Świętej, stanowili 
uciekinierzy z okupowanej ojczyzny. Wyjechali 
do Europy Zachodniej, a kiedy tylko pojawiła 
się możliwość utworzenia polskich oddzia-
łów wojskowych na Bliskim Wschodzie, przez 
Morze Śródziemne lub przez Bałkany i Turcję 
ruszyli w dalszą drogę na ówczesne terytoria 
mandatowe Francji i Anglii. Inni znaleźli się
w Palestynie dzięki temu, że udało im się zbiec 
z obozów internowania, przede wszystkim na 
Węgrzech i Rumunii, ale także na Litwie, Ło-
twie, Estonii, w Szwecji, Szwajcarii, Włoszech 
i Hiszpanii. To głównie spośród nich rekruto-
wali się żołnierze Brygady Strzelców Karpac-
kich (od stycznia 1941 r. Samodzielnej Bryga-
dy Strzelców Karpackich), która od kwietnia 
1940 r. formowała się w pobliżu syryjskiego 
miasta Homs. Na terenie dzisiejszego Izraela 
formacja ta stacjonowała trzykrotnie: po raz 
pierwszy w latach 1940-1941, gdy po kapitu-
lacji Francji przeniosła się tu z Syrii w czerwcu 
1940 r.; po raz drugi w 1942 r., gdy po wal-
kach w Afryce Północnej (m.in. pod Tobrukiem 
i pod Ain el-Ghazala) wróciła do Palestyny,
w kwietniu-maju 1942 r. została tu zreorgani-
zowana i po połączeniu z niektórymi jednost-
kami ewakuowanymi z Rosji Sowieckiej (głów-
nie z IX i X Dywizją Piechoty) dała początek III 
Dywizji Strzelców Karpackich; po raz pierwszy 
w sierpniu-wrześniu 1943 r., gdy została tu 
przerzucona z Iraku jako część Armii Polskiej 
na Wschodzie i wydzielonego z niej w lipcu 
1943 r. II Korpusu Polskiego.
Do drugiej grupy Polaków, których losy wojen-
ne rzuciły na teren Palestyny, należały osoby 
cywilne i żołnierze, którzy uwolnieni z więzień, 
łagrów i zesłania dotarli do miejsc organizo-
wania Armii Polskiej w Związku Radzieckim
i wraz z nią dostali się do Ziemi Świętej przez 

Iran, Irak i Syrię (marzec i sier-
pień 1942 r.). Wycieńczeni 
chorobami, głodem, morder-
czą pracą w miejscach depor-
tacji, a po ogłoszeniu „amnestii” także grani-
czącym z narażeniem życia przedzieraniem się 
do punktów zbornych, na Bliskim Wschodzie 
przede wszystkim odzyskiwali siły i wracali do 
zdrowia. Jednocześnie trwało zapoczątko-
wane w Rosji formowanie jednostek wojsko-
wych, które miały być zapleczem dla sił bry-
tyjskich i państw sprzymierzonych w walkach 
z oddziałami niemieckimi i włoskimi w Afryce 
Północnej. Mimo niekorzystnych warunków 
terenowych (pustynia, zakwaterowanie w na-
miotach i drewnianych barakach) i klima-
tycznych (latem upały do 50°C, zimą ulewne 
deszcze i przenikliwie zimne wiatry) oddziały 
te przechodziły intensywne szkolenie i były 
przygotowywane do działań zbrojnych. Sytu-
acja Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie 
charakteryzowała się dynamizmem i zmien-
nością: personalną (część żołnierzy odesłano 
do Szkocji, napływali nowi ochotnicy, wciąż 
panowała duża śmiertelność), terytorialną 
(kierowanie oddziałów do różnych punktów 
Bliskiego Wschodu) i organizacyjną (rozwią-
zywano pułki, tworzono brygady w dywizjach 
piechoty, wyznaczano nowych dowódców).
W lipcu 1943 r. z różnych jednostek Armii 
Polskiej na Wschodzie wydzielono II Kor-
pus Polski. W jego skład weszły stacjonujące
w północnym Iraku (w rejonie Kirkuku i Mosu-
lu): wspomniana wcześniej III Dywizja Strzel-
ców Karpackich, V Kresowa Dywizja Piechoty, 
II Brygada Czołgów (od stycznia 1944 r. jako
II Brygada Pancerna), II Grupa Artylerii oraz 
różne oddziały i służby korpuśne (później tak-
że I Samodzielna Kompania Komandosów). 
Należały do niego także ochotniczki Pomoc-

niczej Służby Kobiet oraz kadeci 
i junacy. Dowódcą II Korpusu 
został gen. dyw. Władysław An-
ders, pozostający równocze-
śnie dowódcą Armii Polskiej na 
Wschodzie. W sierpniu i wrześniu 
1943 r. Korpus przeniesiony zo-
stał do Palestyny, a na przełomie 
lat 1943-1944 do Egiptu i Włoch. 
Na Bliskim Wschodzie pozostał 
sztab armii i inne jednostki (m.in. 
ośrodek szkoleniowo-zapasowy, 
kwatermistrzostwo, batalion sa-
perów kolejowych, oddział za-

opatrzenia i transportu, szpitale wojenne, 
stacje zborne, komendy uzupełnień, sądy po-
lowe i więzienia, biuro dokumentacji, sekcja 
wydawnicza). Cała ta formacja nosiła nazwę 
Jednostki Wojskowe na Środkowym Wscho-
dzie (od sierpnia do grudnia 1944 r. zwana III 
Korpusem) i dowodził nią gen. dyw. Michał 
Tokarzewski-Karaszewicz (od marca 1945 r. 
gen. bryg. Józef Wiatr).
Przedstawiam w alfabetycznej kolejności listę 
22 miejscowości oraz nazwy jednostek woj-
skowych i ośrodków szkolnych wchodzących 
w skład Brygady Strzelców Karpackich, czy 
później Armii gen. Andersa, które przez dłuż-
szy lub krótszy czas stacjonowały na terenie 
dzisiejszego Izraela. Wykaz ten nie jest kom-
pletny, ale jest o tyle wartościowy, że zbiera 
w całość konkretne miejsca, a nie skupia się 
na formach organizacyjnych. O ile informacje 
drugiego typu okazjonalnie występują w li-
teraturze przedmiotu (np. Szkoła Młodszych 
Ochotniczek funkcjonowała kolejno w Gede-
rze, Rechowot, Qastinie, Jenin i Nazarecie), 
o tyle informacji pierwszego rodzaju jest na-
prawdę niewiele (najczęściej spotyka się ogól-
ne określenie „południowa Palestyna”). Moim 
zdaniem proponowana prezentacja pozwala 
lepiej zorientować się w rozmieszczeniu geo-
graficznym Polaków w Ziemi Świętej w okresie 
II wojny światowej. Najwięcej oddziałów i szkół 
znajdowało się na południe od Tel Awiwu, na 
40-kilometrowym pasie równiny nadmorskiej, 
ciągnącym się od okolic Gazy (obóz Hill 69, 
obóz Kilo 89, Mughazi-Nuseirat), po Ashke-
lon (Barbara, Beit Jirja, Julis) i Ashdod (Bashit, 
Gedera, Isdud, Masmiya al-Saghira, Qastina, 
Rehovot, Yibna). Jeszcze jedna ważna uwaga: 
szereg miejscowości, których nazwy wystę-
pują w publikacjach (m.in. w pamiętnikach
i wspomnieniach uczestników tamtych wyda-
rzeń, w zbiorach Muzeum II Korpusu Polskie-
go w Józefowie czy w kronikach wojskowych 
przechowywanych w Instytucie Polskim i Mu-
zeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie 
– cyfrowa wersja zbiorów archiwum dostępna 
jest na stronach internetowych), dzisiaj już 
nie istnieje lub na ich miejscu powstały nowe
o innej nazwie, dlatego w nawiasie podaję ich 
współczesne odpowiedniki i przybliżoną loka-
lizację geograficzną.

Polityka, gospodarka, nauka, kultura, sport, duszpasterstwo, dzia-
łalność charytatywna – to tylko niektóre z dziedzin, w których moż-
na wskazać przykłady obecności Polaków w życiu współczesnego 
Izraela. Dzisiaj opowiem o tych miejscach w Ziemi Świętej, w któ-
rych Polacy przebywali podczas II wojny światowej i bezpośrednio 
po jej zakończeniu, oraz o pamiątkach, które tu po sobie pozosta-
wili. Na początku jednak krótkie przypomnienie, jak do tego doszło, 
że w latach 40. XX w. Palestyna stała się miejscem schronienia dla 
tysięcy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych (zob. Norman 
Davies, „Szlak nadziei. Armia Andersa – marsz przez trzy kontynen-
ty”, Warszawa 2015).

li k d k k k l d d i

Polskie ślady w Ziemi Świętej (II)Polskie ślady w Ziemi Świętej (II)

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (6)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (6)

Jaffa, kościół św. PiotraJaffa, kościół św. Piotra

Jerozolima, Góra Oliwna, kościół Pater NosterJerozolima, Góra Oliwna, kościół Pater Noster
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1. Ain Karem (7 km na zachód od Jerozolimy) 
– Ośrodek Dziewcząt Polskich (wcześniej w Be-
tanii); 
2. Barbara (wsp. Mavqi’im, 4 km na południo-
wy wschód od Aszkelonu) – II Armijna Grupa 
Artylerii, Liceum Drogowe i Starsza Szkoła Ju-
naków; 
3. Bashit (wsp. Neve Mivtach, 4 km na zachód 
od Gedery) – Lotnicza Eskadra Łącznikowa 
(później w Beit Jirja), Junacka Szkoła Kadetów 
(potem w Qastinie i Barbarze); 
4. Beit Jirja (2 km na południe od Barbara) – 
Centrum Wyszkolenia Armii; 
5. Gaza (obóz Hill 69) – II Samodzielna Bryga-
da Pancerna (II Brygada Czołgów); 
6. Gedera (13 km na południe od Rehovot) – 
VII Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, Szkoła Pod-
chorążych; 
7. Hajfa – od stycznia-lutego 1941 r. Brygada 
Strzelców Karpackich; 
8. Isdud (wsp. Ashdod) – II Brygada Strzelców, 
II Oddział Sanitarny, Oddziały Saperów, II Gru-
pa Artylerii; 
9. Jerozolima – Gimnazjum Kupieckie i Liceum 
Humanistyczne, nabożeństwa polskie spra-
wowane głównie w kościele oo. assumpcjoni-
stów naprzeciw Bramy Nowej; 
10. Julis (wsp. Hodaya, 10 km na wschód od 
Aszkelonu) – III Dywizja Strzelców Karpackich 
i dowództwo II Korpusu Polskiego (później 
obóz Kilo 89 k. Gazy); 
11. Kiryat Motzkin (8 km na północ od Hajfy) 
– Gimnazjum i Liceum Mechaniczne; 
12. Latrun (połowa drogi między Jerozolimą
a Tel Awiwem) – od lipca 1940 r. miejsce stacjo-
nowania i ośrodek zapasowy Brygady Strzel-
ców Karpackich, siedziba Legii Oficerskiej; 
13. Masmiya al-Saghira (wsp. Kfar haRif, 15 
km na wschód od Ashdod) – bataliony Bryga-
dy Strzelców Karpackich; 
14. Mughazi-Nuseirat (centralna część Strefy 
Gazy) – V Kresowa Dywizja Piechoty i II War-
szawska Brygada Pancerna; 
15. Nazaret – Szkoła Młodszych Ochotniczek 
(wcześniej Gedera, Rehovot, Qastina i Jenin); 
16. Qastina (wsp. Beer Tuvia, 16 km na wschód 
od Aszdod) – dowództwo III Dywizji Strzel-
ców Karpackich, Pułk Ułanów Karpackich, 

Brygada Oddziału Łączno-
ści, Oddział ł Zaopatrzenia
i Transportu, warsztaty na-
prawcze; 
17. Rehovot – Centrum Wy-
szkolenia Armii; 
18. Samakh (południowy 
kraniec Jeziora Galilejskie-
go, obok kibucu Degania) 
– pierwszy postój Brygady 
Strzelców Karpackich po 
opuszczeniu francuskiego 
terytorium mandatowego 
w Syrii; 
19. Sarafand al-Amar (wsp. 
Tsrifin, 5 km na północny 
zachód od Ramli) – szpital wojskowy i Gimna-
zjum Mechaniczne; 
20. Tel Awiw – Dom Żołnierza, Biuro Wypłat 
Należności, gimnazjum i liceum; 
21. Tyberiada – Ośrodek Uzdrowieńców; 
22. Yibna (Javne, 5 km na wschód od Ashdod) 
– I Brygada Strzelców Karpackich, VII Dywizja 
Piechoty (Zapasowa), I Oddział Sanitarny. 
Tak wiele miejsc w Palestynie (pobytowych
i poznawanych w wolnym czasie na wyciecz-
kach), w których tak dużej liczbie polskiej 
ludności (w zależności od okresu 60-70 tys. 
osób) przyszło spędzić tyle czasu (w niektó-
rych przypadkach od 1940 r. do 1948 r.) – to 
wszystko zaowocowało powstaniem na tych 
terenach „Rzeczpospolitej uchodźców” (cyt. 
za: Jacek Pietrzak, „Polscy uchodźcy na Bliskim 
Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. 
Ośrodki, instytucje, organizacje”, Łódź 2012). 
O patriotyzmie i religijności tych ludzi świad-
czą zarówno ich własne pamiętniki i kroniki 
poszczególnych oddziałów wojskowych, jak 
również obiekty i przedmioty, które pozosta-
wili po sobie albo sami je wykonując, albo 
przyczyniając się do ich powstania. Oto nie-
które z nich.
1. Jaffa, kościół św. Piotra – obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Zawieszony jest na ścianie 
po lewej stronie zaraz za wejściem głównym. 
Oryginalny obraz, który pozostawili tu polscy 
uchodźcy i żołnierze, został skradziony w Wi-
gilię Bożego Narodzenia 2008 r. Kopię ofiaro-
waną przez o. Romana Majewskiego, przeora 
Jasnej Góry, w marcu 2009 r. poświęcił bp 
Zygmunt Zimowski. W czasie II wojny świato-
wej większość polskich jednostek wojskowych
w Palestynie stacjonowała kilkadziesiąt kilome-
trów stąd, dlatego miejsce to było wśród Pola-
ków znane i chętnie przez nich odwiedzane.
2. Jerozolima, Stary Dom Polski Sióstr Elżbie-
tanek. Znajduje się w centrum starego mia-
sta, w linii prostej 100 m od Bazyliki Grobu 
i Zmartwychwstania Pańskiego. Zakupiony
w 1908 r., pierwszych pielgrzymów przyjął 
pod dach po przyjeździe sióstr w1931 r. Razem 
z domami w Jerycho i Betlejem służył również 
jako przychodnia dla chorych. Polscy żołnierze 
i tułacze znaleźli tu gościnę już w 1940 r., cza-
sem z całymi rodzinami. W latach 1940-1948 
zorganizowano w nim ochronkę dla dzieci. 
3. Jerozolima, Nowy Dom Polski ss. elżbieta-
nek. Znajduje się ok. 500 m na północny za-
chód od Bramy Damasceńskiej, w dzielnicy 
ortodoksów żydowskich Mea Shearim („Sto 
bram”). Rozpoczął działalność w Boże Naro-
dzenie 1941 r. Środki do jego wzniesienia po-

chodziły z dobrowolnego opodatkowania się 
wojska polskiego, zwłaszcza Brygady Strzel-
ców Karpackich, i ze sprzedaży pamiątek, 
które siostry własnoręcznie wykonywały. Dużą 
pomoc w sprawach dotyczących budowy tego 
domu okazał również ówczesny biskup polo-
wy Wojska Polskiego Józef Gawlina.
4. Jerozolima, kościół św. Anny – tablica z na-
pisem: „W zbrojnym pochodzie do Polski 
przez Ziemię Świętą uczniowie szkół podcho-
rążych centrum wyszkolenia Armii Polskiej na 
Wschodzie, oddając hołd Niepokalanej w miej-
scu Jej narodzenia, polecają się Jej opiece na 
zawsze, a szczególnie na okres walki o wol-
ność Ojczyzny i powrót do swych rodzin. Jero-
zolima 29.01.1944”. Tablica ta znajdowała się 
pierwotnie przy ołtarzu w krypcie Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Na początku lat 90. 
XX w. zaopiekowały się nią polskie Siostry Elż-
bietanki i przez blisko 25 lat przechowywały
u siebie w Nowym Domu Polskim w Jerozoli-
mie. W tym roku razem z innymi pamiątkami 
polskimi z czasów II wojny światowej tablica 
ta trafiła do naszej ambasady w Tel Awiwie.
5. Jerozolima, krużganki kościoła Pater No-
ster – tablica z płytek majolikowych z tekstem 
modlitwy „Ojcze nasz”. Obecna wersja jest 
trzecią z kolei. Pierwszą ofiarowali żołnierze 
8 Brygady Strzelców w 1943 r. Druga, ufun-
dowana w 1998 r. przez żołnierzy i oficerów 
polskiego kontyngentu sił ONZ na Wzgórzach 
Golan, odpadła od ściany w 2010 r. na trzy dni 
przed katastrofą smoleńską. Na samym dole 
został tylko jeden rząd kafelek z fragmentem: 
„Zbaw ode złego. Amen”. Prowizoryczna pły-
ta paździerzowa z fotokopią tablicy oryginal-
nej wisiała tu prawie rok. Na początku marca 
2011 r. dzięki staraniom ambasady francuskiej 
płytki ceramiczne zostały odnowione i wróciły 
na oryginalne miejsce.
6. Jerozolima, Bazylika Narodów w Ogrodzie 
Oliwnym – mozaika ze sceną pojmania opisa-
ną w Ewangelii św. Jana. Pamiątka ta została 
ufundowana przez żołnierzy polskich w 1944 r.
z inicjatywy franciszkanina o. Aureliusza Bor-
kowskiego i umieszczona tu w roku 1952.
W jej prawym dolnym rogu można rozpo-
znać polskiego orła w koronie. Pod mozaiką 
napisane są łacińskie słowa: Ut ergo dixit eis: 
Ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt in 
terram („Skoro więc rzekł do nich: ‘Ja jestem’, 
cofnęli się i upadli na ziemię”) (J 18,6).
Kolejne polonika z czasów II wojny światowej 
przedstawię w następnym artykule.

 
Sławomir Rajzer

Jerozolima, kościół Getsemani w Ogrodzie OliwnymJerozolima, kościół Getsemani w Ogrodzie Oliwnym

Tablica w krużgankach kościołaTablica w krużgankach kościoła
Pater Noster ufundowana w 1998 r. Pater Noster ufundowana w 1998 r. 
przez żołnierzy 8 Brygady Strzelcówprzez żołnierzy 8 Brygady Strzelców
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Rok Święty
Wyrósł on z tradycji starotestamentowej 
utrwalonej w Księdze Kapłańskiej. Był nim każ-
dy kolejny rok pięćdziesiąty: „Będziecie świę-
cić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie 
w kraju dla wszystkich jego mieszkańców” 
(Kpł 25, 10). Kiedy nadszedł, niewolnikom 
zwracano wolność, naprawiano krzywdy, np. 
niewypłacalnym dłużnikom darowano należ-
ności. Był to czas nawrócenia, odnowienia 
przymierza z Jahwe. W drugim tysiącleciu 
swego istnienia Kościół zaadaptował tę sta-
rotestamentową instytucję, wypełnił ją tre-
ściami wywiedzionymi z Jego zbawczej drogi. 
Wprowadzenie jej do życia chrześcijańskiego 
wiąże się z osobą Ojca Świętego Bonifacego 
VIII (1294-1303). To on bullą Antiquorum ha-
bet ogłosił rok 1300 Rokiem Jubileuszowym 
(pierwszym Rokiem Świętym); zapowiedział – 
opierając się na nieskończonych zasługach Je-
zusa Chrystusa – odpust zupełny dla pielgrzy-
mów przybywających do grobów świętych 
apostołów Piotra i Pawła. Wedle kronik, w tym 
pierwszym Roku Świętym Rzym odwiedziło 
ponad milion pielgrzymów. Początkowo Rok 
Święty zamierzano obchodzić na zakończenie 
każdego stulecia. W czasie niewoli awinioń-
skiej papieży, której towarzyszyło pragnienie 
mieszkańców Rzymu, aby następca św. Piotra 
Apostoła powrócił do Wiecznego Miasta, pa-
pież Klemens VI (1342-1352) zarządził, by Rok 
Jubileuszowy był obchodzony nie co 100, ale 
co 50 lat. Do grona rzymskich świątyń, których 
nawiedzenie wiązało się z uzyskaniem odpu-
stów, dodał bazylikę św. Jana na Lateranie.
Z kolei papież Grzegorz XI (1370-1378) do 
tego grona dołączył bazylikę Matki Bożej 
Większej, wprowadzając do jubileuszowych 
uroczystości maryjny motyw. Natomiast pa-
pież Urban VI (1389) zarządził, aby Rok Święty 
był obchodzony co 33 lata (wiek Chrystusa).
Z kolei w 1470 r., papież Paweł II (1470) usta-
lił, aby co 25 lat obchodzono Rok Święty, któ-
ry „dokonuje odpuszczenia grzechów, przy-
nosi łaskę i pojednanie rodzaju ludzkiego z 
najłaskawszym naszym Zbawicielem”. Kolejne 
obchody Roku Świętego akcentowały pewne 
związane z okolicznościami czasu motywy, np. 
intensyfikację modlitw o powrót protestan-
tów do wiary świętej, precyzowały warunki 
uzyskania związanego z Rokiem Jubileuszo-
wym odpustu zupełnego: spowiedź, Komunia 
św., nawiedzenie czterech bazylik, modlitwa 
w intencji papieża (Leon XIII, 1900). Bywało, 
że jubileusze miały szczególny charakter: pa-

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczął się proklamowany przez 
Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. „Chcemy 
przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosier-
ny» (Łk 6, 36)” – zapowiedział Papież. Tego dnia otworzył Drzwi Święte. „Z tej okazji 
staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć 
miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję” – pisał w bulli Misericor-
diae vultus. Pragnieniem Ojca Świętego jest to, aby to wydarzenie celebrowano nie 
tylko – zgodnie z odwieczną tradycja – w Rzymie, ale także w Kościołach lokalnych. 
Dlatego Drzwi Święte zostaną uroczyście otwarte również w katedrach biskupich
i sanktuariach o wyjątkowym znaczeniu. Przypomnijmy istotę Roku Świętego i sym-
bolikę Drzwi Świętych.

„Oto jest brama Pana”„Oto jest brama Pana”

pież Pius XII ogłosił w 1950 Rok Pojednania 
(po II wojnie światowej). Były ogłaszane jubi-
leusze nadzwyczajne, np. w 1933 r. i 1983 r. 
dla uczczenia narodzin Chrystusa, w 1965 r. 
dla podkreślenia zakończenia Soboru Waty-
kańskiego II. Wielu z nas pamięta Wielki Jubi-
leusz Odkupienia obchodzony w 2000 r., zna-
mienne wydarzenie pontyfikatu św. Jan Pawła 
II, ukazane i przeżywane w rozleglej perspek-
tywie: pastoralnej, liturgicznej, biblijnej.

Drzwi Święte
W Starym Testamencie często pojawia się 
symbol bramy, drzwi, furty. Także w Nowym 
Testamencie w różnych kontekstach mowa 
jest o bramie lub drzwiach, np. w Ewangelii 
św. Jana opowiadającej, że Chrystus pomimo 
zamkniętych drzwi zjawił się pośród swoich 
uczniów. Co więcej, Jezus nazwał siebie bra-
mą: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przez Mnie, będzie zbawiony” (J 10, 9).
Pierwszy obrzęd otwarcia Drzwi Świętych 
miał miejsce w bazylice św. Piotra, w orato-
rium Sancte Mariae ad Praesepe (Świętej Marii 
od Żłóbka). Znajdował się tam ufundowany 
przez papieża Jana VII (705-707) monument 
przypominający narodzenie Chrystusa i ołtarz, 
w którym przechowywano chustę św. We-
roniki z odbiciem Świętego Oblicza. Właśnie 
do oratorium Żłóbka i do ołtarza Świętego 
Oblicza, miejsca, które przypominało naro-
dzenie i mękę Chrystusa, prowadziły drzwi, 
które lud rzymski nazywał Porta sancta. Były 
małe, a tym, którzy je przekraczali, mogły na-
suwać ewangeliczną analogię z ciasną bramą 
prowadzącą do zbawienia („Usiłujcie wejść 
przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam 
wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają” –
Łk 13, 23). Podczas Roku Świętego 1500 r. pa-
pież Aleksander VI (1492-1503) wprowadził 
ceremonię otwierania Porta sancta (Świętych 
Drzwi), która miała inaugurować jubileuszo-
we obchody. Ich otworzenie miało symbolizo-
wać przejście ze stanu grzechu do stanu łaski, 
umożliwić przepływ fali Bożego miłosierdzia, 
która uzewnętrzniała się w szczególnym zna-
ku i przywileju Roku Świętego, jakim był od-
pust jubileuszowy ofiarowany pielgrzymom 
przybywającym do Wiecznego Miasta. Otwar-
te w dzień i noc Porta sancta symbolizowały 
też łaskę przebaczenia i odpuszczenia win. 
Po raz pierwszy taka ceremonia odbyła się
24 grudnia 1499 roku. Został wniesiony kru-
chy mur, zamykający Święte Drzwi. Papież, 
który procesjonalnie przybył przed zamuro-

wane drzwi, uderzył w nie trzykrotnie młot-
kiem murarskim, resztę pracy przy rozbiórce 
muru wykonali robotnicy. Odsłonięte Święte 
Drzwi pierwszy przekroczył papież, bowiem 
tylko jemu przysługuje prawo zamykania
i otwierania źródła odpustów jubileuszowych. 
Podczas ceremonii skruszenia muru i otwarcia 
Świętych Drzwi śpiewa się wersety z psalmów, 
m.in. z psalmu 118 („Oto jest brama Pana, 
przez nią przejdą sprawiedliwi”). A następnie 
na ich progu zanosi modlitwę, prosząc o prze-
baczenie i odpuszczenie grzechów dla wszyst-
kich, którzy te Święte Drzwi przekroczą, także 
o to, aby otrzymali dostęp do obfitych dóbr 
zbawienia. Papież Aleksander VI postanowił 
też, że Święte Drzwi mają być otwarte przez 
cały czas jubileuszu. Ma to mieć miejsce w ba-
zylice św. Piotra, a także w trzech innych rzym-
skich bazylikach: św. Pawła za Murami, św. 
Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej – tam 
ceremonię otwarcia Świętych Drzwi sprawują 
naznaczeni przez papieża kardynałowie.
6 stycznia 1501 r. w uroczystość Objawienia 
Pańskiego po raz pierwszy miała miejsce cere-
monia zamknięcia Drzwi Świętych i wzniesie-
nia osłaniającego je muru. Zainicjowany przez 
papieża Aleksandra VI obrzęd, którego istot-
nym elementem jest burzenie muru, wszedł 
na stałe do ceremoniału otwierającego każdy 
kolejny Rok Jubileuszowy. Z biegiem czasu 
wprowadzono techniczne innowacje, w wy-
niku których mur po uderzeniu przez papieża 
młotkiem natychmiast się rozpadał i wówczas 
na odrzwiach osadzało się skrzydła drzwi. 
Jeszcze za pontyfikatu Ojca Świętego Pawła 
VI zamurowywano drzwi. Dziś Drzwi Święte 
zamyka się i otwiera kluczem. Stanowi to czy-
telne nawiązanie do symboliki ewangelicznej; 
do przekazanej przez Chrystusa Piotrowi wła-
dzy kluczy do zatrzymywania i odpuszczanie 
grzechów.
Przed nami czas Nadzwyczajnego Roku Ju-
bileuszowego. Mówi nam Papież Franciszek, 
że „Z uczuciem wdzięczności za to, co Ko-
ściół otrzymał oraz z odpowiedzialnością 
za zadanie, które na nas czeka, przekroczy-
my Drzwi Święte, mając pełne zaufanie, że 
towarzyszy nam moc Zmartwychwstałego 
Pana, który nieustannie podtrzymuje naszą 
pielgrzymkę”.

Jędrzej Łukawy

Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy MiłosierdziaNadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia

Jubileusz Odkupienia 2000, Jubileusz Odkupienia 2000, 
drzwi do Katedry Polowejdrzwi do Katedry Polowej
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się w Wielkopolsce 
w 1800 r,, jako syn Wiktora
i Joanny z domu  Komońskiej. 
Jego ojciec był generalnym 

intendentem szpitalnym w czasie Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Z rąk Tadeusza Kościuszki 
otrzymał pamiątkowy pierścień z napisem „Oj-
czyzna Obrońcy swemu”, jedyne odznaczenie 
nadawane w czasie tego powstania.
W 1818 r., po ukończeniu gimnazjum w Po-
znaniu, podjął studia z zakresu filozofii na 
Uniwersytecie w Berlinie założonym przez Wil-
helma von Humboldta, uczęszczał na wykłady 
Georga Wilhelma Hegla, Friedricha Schleierma-
chera i innych sławnych profesorów. Następnie 
studiował teologię na Uniwersytecie w Bonn, 
gdzie słuchał wykładów wybitnego niemiec-
kiego teologa Georga Hermesa.
Po powrocie do kraju został aresztowany przez 
policję pruską jako członek tajnego stowarzy-
szenia. Przewieziono go do Berlina, gdzie zo-
stał wraz z kilkoma Polakami skazany na trzy 
miesiące więzienia. Wyrok odsiadywał w twier-
dzy gdańskiej. Po wyjściu z więzienia wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Poznaniu.
W czasie studiów tak dalece wyróżnił się zdol-
nościami i pobożnością, że arcybiskup Teofil Wo-
licki, jeszcze jako diakona powołał go do pracy 
w Kurii Arcybiskupiej. W 1827 roku w katedrze 
gnieźnieńskiej otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk arcybiskupa  gnieźnieńskiego i poznań-
skiego, Prymasa Polski Teofila Wolickiego.
Po uzyskaniu święceń został mianowany wi-
kariuszem w parafii katedralnej w Poznaniu. 

Płomienne kazania młodego kapłana, głębo-
kie w treści i porywające w formie, zyskały 
mu wkrótce sławę znakomitego kaznodziei
i gorącego patrioty. W 1829 r. został katechetą
w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Pozna-
niu, które ukończył 11 lat wcześniej. Dzięki 
umiejętnościom zainteresowania prawdami 
religijnymi swych uczniów oraz uprzejmości, 
stał się przedmiotem szacunku zarówno ze 
strony młodzieży, jak  i mieszkańców stolicy 
Wielkopolski.
W początkach 1831 r., w piśmie do naczelne-
go prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
Edwarda Flottwella, znanego germanizatora, 
napisał: „Nadeszła pora, bym dał przykład 
pełnienia tych cnót, którem wpajał swoim słu-
chaczom i uczniom”. I nie czekając na odpo-
wiedź, która i tak byłaby odmowna, udał się 
potajemnie do Warszawy. Został mianowany 
kapelanem szwadronu ochotników poznań-
skich pułkownika Augustyna Brzeżańskiego, 
który rozrósł się do pułku jazdy poznańskiej. 
W jego składzie wziął udział w najcięższych 
bitwach Powstania Listopadowego, pod Ol-
szynką Grochowską (25 lutego 1931 r.) i Dę-
bem Wielkim (31 marca 1831 r.), gdzie z krzy-
żem w ręku szedł na czele szeregów. Umiał 
zagrzewać żołnierzy do boju, a gromić tych, 
którzy się ociągali. 16 marca 1831 r. został 
odznaczony za męstwo Złotym Krzyżem Vir-
tuti Militari.
Gdy dowiedział się, że wydzielony korpus ge-
nerała Dezyderego Chłapowskiego ma się udać 
na Litwę, prosił by go do niego przydzielono. 

Ks. Adam Loga (1800–1831) – kapelan pułku jazdy poznańskiej
i Korpusu generała Dezyderego Chłapowskiego w Powstaniu Listopadowym

Podczas posługi kapelańskiej  wyróżnił się jako 
gorący kaznodzieja wywierający wielki wpływ 
na żołnierzy. W płomiennych kazaniach nawo-
ływał miejscową ludność, by przyłączyła się do 
walki o Ojczyznę. W czasie walk nie tylko spie-
szył z pomocą religijną umierającym i rannym. 
W potyczce pod Hajnowszyzną w Puszczy Bia-
łowieskiej pierwszy dotarł do okopów wroga
i został ciężko ranny bagnetem w prawą rękę. 
17 czerwca 1831 r. pod Wilnem odznaczył się 
jako jeden z najdzielniejszych w słynnej szarży 
kawaleryjskiej.
Poległ 9 lipca 1831 r. pod Szawlami. Według 
relacji świadków ksiądz Loga opatrując ranne-
go, zobaczył żołnierza, który udając kulejące-
go, wycofywał się z placu boju. Podbiegł do 
niego, wyrwał mu broń z okrzykiem: „Nie je-
steś godzien być polskim żołnierzem”. Po czym 
obejmując dowództwo batalionu po poległym 
majorze Jaromie z okrzykiem: „Dzieci, w Imię 
Boże, spróbujmy raz jeszcze”, z krzyżem w ręku 
poprowadził żołnierzy do kolejnego ataku na 
Szawle. Poległ, ugodzony kulą w pierś.
Po upadku Powstania Listopadowego na 
wzgórze pod Szawlami miejscowa ludność za-
częła masowo przynosić i stawiać krzyże. Zwy-
czaj ten trwa do dziś. Szacuje się, że samych 
stojących krzyży jest tam około 50 tysięcy,
a licząc z położonymi i podwieszonymi ich 
liczba przekracza 150 tysięcy. Górę Krzyży
w Szawlach nawiedził 7 września 19993 r. św. 
Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do kra-
jów bałtyckich. 

Bogusław Szwedo

Podczas swojego blisko
27. letniego pontyfikatu 
św. Jan Paweł II niejedno-
krotnie dawał wyraz uzna-
nia żołnierskiej służbie. 

Będąc synem oficera Wojska Polskiego, a tak-
że strzelcem z cenzusem Legii Akademickiej, 
dobrze znał jej wartość. Często podkreślał, że 
musi być ona nakazem serca, który wyrasta
z polskiej tradycji, wiążącej służbę wojskową 
z miłością Ojczyzny – czytamy we wstępie do 
albumu Adama Buszki, „Jan Paweł II z Woj-
skiem Polskim”, który przed Świętami Bożego 
Narodzenia ukazał się staraniem Caritas Or-
dynariatu Polowego. Po raz kolejny możemy 
udać się w sentymentalną i pełną dobrych 
wspomnień podróż z Papieżem Polakiem, na 
którego drogach wielokrotnie stawali żołnie-
rze w mundurach.
W otwierającym album słowie bp Józef Guz-
dek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, pisze: 
„święci i arystokraci ducha nie przemijają”. 
Nie przemija osoba św. Jana Pawła II, warto 

Święty z Wojskiem Polskim
więc pielęgnować w sobie te najpiękniejsze 
wspomnienia z Nim związane, będące dla 
wielu źródłem przemiany życia. Warto przy-
pominać go młodszym, także tym, którzy do-
rastają w rodzinach wojskowych. 
Album pokazuje związki Ojca Świętego z Woj-
skiem Polskim, począwszy od czasów dzieciń-
stwa, kiedy to mały Karol Wojtyła wpatrywał 
się w mundur swego Ojca, poprzez czasy stu-
denckie, a następnie przenosi nas w czasie do 
okresu pontyfikatu, który „odmienił oblicze 
Ziemi. Tej Ziemi”. 
W książce znajdują się liczne fotografie doku-
mentujące udział żołnierzy Wojska Polskiego 
i funkcjonariuszy innych służb mundurowych 
w uroczystościach z Ojcem Świętym. Pocho-
dzą one z wielu źródeł, m.in. z zasobu foto-
graficznego „Naszej Służby”, ale nie na ob-
razach zatrzymuje się wartość tej publikacji. 
Dzięki zgromadzonym nagraniom dźwięko-
wym możemy jeszcze raz przeżyć Pielgrzymki 
Jana Pawła II do Ojczyzny i usłyszeć brzmiący 
mocą wolności głos Ojca Świętego. Słynne 

słowa o tym, że każdy „ma swoje Westerplat-
te”, homilię z Placu Zwycięstwa, z 2 czerwca 
1979 roku, czy pamiętne słowa wygłoszone 
do żołnierzy Wojska Polskiego w Zegrzu Po-
morskim, dokładnie 12 lat później. 
Należy przypomnieć, że nie jest to pierwsze 
wydawnictwo wojskowej Caritas, ale jego 
najnowsza edycja została w sposób znaczący 
uzupełniona o wydarzenie kanonizacji świę-
tych Jana XXIII i Jana Pawła II. Udokumento-
wano w niej udział Wojska Polskiego, które 
„z nakazu serca” zameldowało się na placu 
Świętego Piotra, 27 kwietnia 2014 roku,
a także konferencję zorganizowaną przez 
Ordynariat Polowy, Centralną Bibliotekę 
Wojskową oraz Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Jan Paweł II – syn oficera Woj-
ska Polskiego”, która na kilka tygodni przed 
kanonizację odbyła się w Warszawie.

Adam Buszko, Święty Jan Paweł II z Wojskiem 
Polskim, Caritas Ordynariatu Polowego, War-
szawa 2015, ss. 216.                                

 ex
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Taki jest właśnie ten nasz świat… A może to 
my, dziennikarze, opisujemy go tak, że zagłu-
szamy cichą skargę św. Franciszka, Biedaczyny 
z Asyżu. Tego, który upomina się o najmniej-
szych, słabych, bezbronnych, wygnanych, nie-
zauważanych przez świat „wielkiej” polityki…
Tak niewiele wiemy na przykład o sytuacji
w najbiedniejszym kraju za wschodnią gra-
nicą, Mołdawii: – Mołdawia mylona jest na-
wet z Mongolią – uśmiecha się gorzkawo ks. 
Krzysztof Płonka, który przyjechał na konfe-
rencję przed Dniem Modlitwy i Pomocy Ma-
terialnej Kościołowi na Wschodzie (Dzień ten 
obchodzony jest w Kościele Katolickim w Pol-
sce w drugą niedzielę Adwentu – 6 grudnia).
A przecież Mołdawia to kraj europejski, po-
łożony między Rumunią a Ukrainą. Zróżni-
cowany etnicznie i wyznaniowo. Mieszkańcy 
Mołdawii posługują się dwoma językami – ro-
syjskim i rumuńskim.
– Kościół katolicki jest nieliczny, opisuje ks. 
Płonka, liczy ok. 10 tys. mieszkańców. Wierni 
skupieni są w 20. parafiach. – Największym 
problemem w pracy duszpasterskiej, zauważa 
ks. Płonka, jest emigracja za chlebem. W tym
czteromilionowym kraju emigracja zarobkowa 
sięga już miliona osób. W praktyce wygląda to 
tak, że nieraz 50% parafii wyjeżdża za chle-
bem. Młodzi ze względu na sytuację ekono-
miczną, osłabioną tożsamość (brak czynnika 
integrującego wspólnotę takiego jak patrio-
tyzm) przyjmują przeważnie postawę wycze-
kiwania. W obiegu potocznym pojawia się 
nawet określenie, że Mołdawia jest „poczekal-
nią do wyjazdu”.
– Kościół wychowuje i formuje dzieci i mło-
dzież do czasu studiów, charakteryzuje sytu-
ację duszpasterską w Mołdawii ks. Krzysztof 
Płonka. Potem wyjeżdżają na studia do Rosji, 
Polski. Młodzież, która zostaje, chce się zaan-
gażować, szuka wspólnoty wiary, chętnie po-
dejmuje inicjatywy.
Msze św. odbywają się nieraz w czterech ję-
zykach, a polskie parafie porozrzucane są po 
całej Mołdawii. Duchowieństwo, siostry za-
konne, posługujące w tym kraju, także tworzą 
mozaikę kulturową i etniczną…
Do Polski w przyszłym roku na ŚDM wybiera się 
z Mołdawii ok. 150 osób, mówił ks. Płonka.
Bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. 
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewod-
niczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za 
Granicą mówił z kolei o Kongresie Młodzież 
Polonijnej, planowanym bezpośrednio przed 
Światowymi Dniami Młodzieży w Warszawie
w dniach 17-20 lipca 2016 r. Ma on zgroma-

– Gdzie się podziałeś św. Franciszku, kamracie wilka, jaskółki, w jakiej dziś stro-
nie i czyjej chacie szukasz schronienia, przytułku – na pustym jeszcze korytarzu 
Konferencji Episkopatu Polski niesie się echem kresowy zaśpiew. Zbierający się 
na konferencję prasową dziennikarze – o dziwo, nawet kilkunastu, choć wszyst-
kie kamery i mikrofony skierowane dziś, 3 grudnia, na polityczną wrzawę wokół 
Trybunału Konstytucyjnego – zatrzymują się zasłuchani. „Lament św. Franciszka”, 
w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej „Angelus” z Ługańska przypomina, że tak 
niedaleko, za naszą wschodnią granicą są katolicy, którzy cierpią z powodu wojny, 
biedy. Muzycy z Ługańska znaleźli w Polsce schronienie przed wojną na Ukrainie.

dzić na kampusie UKSW od 300 do 350 
liderów  duszpasterstwa młodzieży lub 
młodych ludzi, którzy odkryją w sobie ten 
apostolski charyzmat wśród swoich rówie-
śników. Młodzież polskiego pochodzenia 
podzieli się m.in. świadectwami wiary
z krajów, z których przyjadą do Polski
w przyszłym roku. Jako zwarta grupa po 
zakończeniu Kongresu zostaną włączeni w re-
alizację programu ŚDM, mówił bp Lechowicz.
Młodzi ludzie ze Wschodu, m.in. dzięki kwe-
ście 6 grudnia br., będą mieli zagwarantowa-
ny darmowy przyjazd na spotkanie młodych
z papieżem Franciszkiem. 
Ks. Leszek Kryża T.Ch. – dyrektor Zespołu Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie przy Konfe-
rencji Episkopatu Polski, przyniósł najnowsze 
wieści z Mariupola i Doniecka na Ukrainie.
– Rozmawiałem z proboszczem Doniecka. I choć
znowu nocą słychać strzały, proboszcz trwa 
razem ze swoimi parafianami i cieszy się, że 
we Mszy św. uczestniczyło 70.osób. O. Leo-
nard Onuszkiewicz, Paulin z Mariupola, po-
twierdził, że parafia nie przestała istnieć, choć 
część parafian wyjechała do Polski (zakwate-
rowani w ośrodku w Rybakach na Mazurach).
W Mariupolu powstaje Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej. Jakżeby inaczej, sko-
ro Mariupol to „miasto Maryi”. W 2002 r. bp 
diecezji charkowsko-zaporoskiej, Stanisław 
Padewski, zaprosił Zakon Paulinów do swojej 
diecezji powierzając duszpasterskiej opiece 
katolików miasto Mariupol. Tegoż samego 
roku została założona nowa placówka Pauli-
nów. Jak podkreślają Paulini, Maryja powróci-
ła w znaku świętej ikony do swoich dzieci na 
Wschodzie. Tradycja paulińska mówi bowiem, 
że Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej przybył na Jasną Górę ze Wschodu,
z zamku Bełz na Rusi.
Ks. Leszek Kryża, Chrystusowiec, odwiedzał 
niedawno parafie usytuowane blisko linii fron-
tu na południu Ukrainy. – Odwiedziłem m.in.: 
Mikołajów, gdzie posługują moi współbracia 
chrystusowcy, Chersoń, Tawrijsk, Berdiańsk, 
Mariupol i Zaporoże wspominał w jednym
z wywiadów. W drodze towarzyszył mi też 
chrystusowiec, proboszcz z Doniecka, który w 
tym czasie z wiadomych powodów nie mógł 
być ze swoją wspólnotą parafialną, ale cały 
czas był w łączności z nimi a nawet, co mnie 
bardzo zadziwiło, prowadził internetowy krąg 
biblijny z rozproszonymi parafianami. Jadąc 
po tamtych terenach, mijaliśmy wiele punk-
tów kontrolnych założonych na czas działań 
wojennych, mijaliśmy transporty broni, to 

wszystko robiło wrażenie a do tego zaanga-
żowani duszpasterze, siostry zakonne i wierni. 
Ciekawą inicjatywę stworzyła w Mariupolu 
grupa naszych katolików, którym przewodzą 
OO. Paulini. W centrum miasta postawiono 
namiot, który spełnia rolę ekumenicznego 
domu modlitwy. Modlą się w nim chrześci-
janie różnych wyznań: katolicy, prawosławni
i grekokatolicy oraz muzułmanie i żydzi. Nasz 
Zespół partycypuje w zakupie nowego namio-
tu, dotychczas używany był wypożyczony od 
wojska i już się zużył. Nowy został tam dostar-
czony w czerwcu i pięknie służy jako miejsce 
modlitwy ponad podziałami.
Wszystkie konfesje, których wierni tam się 
modlą, mają rozpisane dyżury. I 24 godziny na 
dobę, w centrum Mariupola trwa modlitwa
o pokój i zakończenie działań wojennych.
Jak podkreślił na konferencji w KEP ks. Kryża,  
parafię w Mariupolu tworzą oprócz Polaków 
(których część wróciło do Polski) także miej-
scowi, Ukraińcy i Rosjanie. – Zdarza się, że np. 
prawosławni, którzy wyjeżdżają do Włoch czy 
Hiszpanii, po powrocie na Ukrainę wchodzą 
do wspólnot katolickich… 
W ubiegłym roku Zespół Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie, który wspiera katolików od 
Bugu po Władywostok, zebrał 2mln. 440 tys. 
złotych na 476 zgłoszonych projektów, z cze-
go zrealizowanych do dziś zostało 350 z nich.
Irena Sluszczyńska z zespołu „Angelus” z Łu-
gańska, mieszka od ponad roku w Polsce. Jest 
tu z dwójką dzieci. – Gdy zaczęła się wojna, 
wyjechałam, myślałam, że na dwa tygodnie, 
wędrówka trwa do dziś. Na Ukrainie została 
mama.
Osoby starsze niechętnie zostawiają za sobą 
oswojony, choćby nawet niebezpieczny, swój 
dotychczasowy świat. – Może kiedyś się to 
wszystko uspokoi, ale teraz… Módlcie się za 
nas, prosi Irena Sluszczyńska i pomagajcie, bo 
kto ma im pomóc, jak nie my, katolicy?..
W ubiegłym roku największy strumień pomo-
cy materialnej został skierowany właśnie na 
Ukrainę, gdzie warunki życia wciąż się pogar-
szają (np. ceny gazu wzrosły siedmiokrotnie).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Już od 25 lat Kościół pomaga na WschodzieJuż od 25 lat Kościół pomaga na Wschodzie

Irena Sluszczyńska z Ługańska: „Jeśli nie my, katolicy, to kto im pomoże?” Irena Sluszczyńska z Ługańska: „Jeśli nie my, katolicy, to kto im pomoże?” 
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W swoim przemówieniu w Belwederze 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że to 
właśnie w miejscu uroczystości rozegrały się 
najbardziej dramatyczne wydarzenia związane 
z wybuchem listopadowej insurekcji.
– Belweder został opanowany. To był wielki 
symbol, wielki symbol przepędzenia obcej wła-
dzy, wielki symbol walki o odzyskanie niepod-
ległości – powiedział Prezydent RP.
Andrzej Duda podkreślił, że spotkanie w Bel-
wederze to nie tylko okazja do uczczenia pa-
mięci żołnierzy Powstania Listopadowego, ale 
również do kontynuowania wielkiej i pięknej 
tradycji spotkań Prezydentów Rzeczpospolitej 
z przyszłymi oficerami. Tradycja ta, jak dodał, 
została przerwana w czasach komunistycznego 
zniewolenia. – Oczywiście obchodzono Dzień 
Podchorążego ale nie w Belwederze; po to żeby 
usunąć pamięć o II Rzeczypospolitej, żeby usu-
nąć pamięć o prawdziwym obliczu wolnego 
Wojska Polskiego, prawdziwych obrońców Oj-
czyzny – powiedział  prezydent Andrzej Duda.

Boernerowo
– Jesteście elitą tego Narodu, bo zdobywacie 
wiedzę na najlepszej uczelni, jaką jest Woj-
skowa Akademia Techniczna. Ale oprócz wie-
dzy zdobywacie także wychowanie i właści-
wie kształtujecie swój charakter – powiedział
w homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. 
bryg. Józef Guzdek, który 26 listopada prze-
wodniczył Mszy św. z okazji Święta Wojskowej 
Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego. 

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru WAT i odegrania Mazurka Dąbrow-
skiego. Liturgię słowa przygotowali podchorą-
żowie WAT.
Biskup Polowy w homilii przypomniał historię 
wybuchu Powstania Listopadowego, które roz-
poczęło się od buntu słuchaczy warszawskiej 
Szkoły Podchorążych Piechoty i na pamiątkę 
którego obchodzone jest Święto Podchorą-
żych, a także Powstanie Warszawskie, którego 
żołnierzami byli głównie ludzie młodzi.
– Wybierajcie szlak, który przetarli młodzi 
obrońcy naszej Ojczyzny. Oby każdy z was 
mógł za św. Pawłem Apostołem wypowiedzieć 
słowa: „W dobrych zawodach wystąpiłem, 

Centralne obchody Dnia Podchorążego odbyły się 29 listopada na dzie-
dzińcu Belwederu w 185. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. 
Uczestniczył w nich Prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenia związane z ob-
chodami Dnia Podchorążego odbyły się także w innych miejscach kraju.

bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem”. Oby na naszych nagrobnych 
tablicach można było wyryć napis 
podobny do tego na nagrobku 
ppor. Piotra Wysockiego: „Wszystko dla Oj-
czyzny nic dla mnie” – zachęcał studentów
i podchorążych Biskup Polowy. Życzył słucha-
czom wojskowej akademii, by jak najdłużej 
zachowywali przymioty młodości. – „Święto 
Podchorążych to święto młodości. Życzę wam, 
byście jak najdłużej zachowali przymioty czło-
wieka młodego. Ważny jest entuzjazm i odwa-
ga młodych”.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej, 
ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii M.B. 
Ostrobramskiej oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś, ka-
pelan WAT-u. 
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele ka-
dry naukowej z gen. dyw. prof. dr. hab. inż. 
Zygmuntem Mierczykiem, Rektorem-Komen-
dantem WAT oraz prorektorami i dziekanami. 
Obecna była Anna Maria Anders, córka gen. 
Władysława Andersa. W liturgii licznie uczest-
niczyli podchorążowie i studenci akademii.
Na zakończenie Eucharystii, Biskup Polowy 
Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek od-
znaczył medalem Milito Pro Christo Jerzego 
Raczka, wieloletniego pracownika WAT, któ-
ry poprzez swe publikacje ukazuje młodemu 
pokoleniu historię Boernerowa w tym historię 
Wojskowo-Cywilnej parafii MB. Ostrobramskiej 
oraz historię WAT-u.

Łódź
Podchorążowie studenci Wy-
działu Wojskowo-Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi rozpoczęli świętowanie 
Dnia Podchorążego 29 listopa-
da udziałem delegacji podcho-
rążych w uroczystych obcho-
dach z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w Belwederze. 
30 listopada w  Wojskowym 
Centrum Kształcenia Medycz-
nego w Łodzi obchody Dnia 
Podchorążego rozpoczęto  zło-
żeniem wiązanek kwiatów pod 
Pomnikiem Wyższego Szkolnic-

twa Medycznego w Wojsku Polskim i Patrona 
byłej WAM [cos tu nie tak, kto to, ten Patro?] 
przez delegacje Centrum, WSOWL, Urzędu 
Miasta Łodzi oraz Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego UMed. 
W Sali Audytoryjnej Centrum została odpra-
wiona Msza Św. w intencji podchorążych, któ-
rej przewodniczył ks. ppłk Grzegorz Krupski, 
dziekan Wojsk Lądowych, a okolicznościową 
homilię wygłosił ks. ppor. Stanisław Pawłowski 
kapelan WCKMedu.
Po Mszy św. odczytano rozkazy okolicznościo-
we, w których wyróżniono podchorążych lis-
tami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi. 
W drugiej części uroczystości  prodziekan WL 

UMed. prof.dr hab.n.med. Zbigniew Dudkie-
wicz wygłosił wykład na temat; „Historia Woj-
skowej Służby Zdrowia i WAM”.

Wrocław
W obchodach Dnia Podchorążego we Wrocła-
wiu wzięło udział wielu gości, wśród których 
znaleźli się: przedstawiciele jednostek i insty-
tucji wojskowych, Policji, Straży Ochrony Kolei, 
Państwowej Straży Pożarnej, delegacje zagra-
niczne, przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocła-
wia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej 
uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i in-
stytucji wojskowych oraz służb mundurowych 
działających na terenie Wrocławia.
– Wielkim honorem dla naszej uczelni jest moż-
liwość kontynuacji i pielęgnowania tradycji bo-
haterów Nocy Listopadowej. Zaszczytny tytuł 
podchorążego nakłada na słuchacza trudne
i złożone obowiązki. Jestem przekonany, że
z honorem i godnością poniesiecie Państwo tru-
dy nauki i codziennych żołnierskich obowiązków
w dążeniu do perfekcji i profesjonalizmu w służ-
bie wojskowej dla Najjaśniejszej RP – powiedział
w przemówieniu Rektor-Komendant WSOWL  
gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.
W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysię-
żenie honorowej służby dyżurnej WSOWL,
a następnie symboliczne przekazanie władzy 
jej słuchaczom. Z tej okazji Rektor-Komen-
dant wręczył podchorążemu szablę – symbol 
zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie do-
wodzenie nad poszczególnymi kompaniami 
szkolnymi objęli studenci wojskowi.
Jednym z punktów zbiórki było wręczenie 
wyróżnień. Podczas Dnia Podchorążego wrę-
czone zostały tytuły honorowe „Zasłużony 
Żołnierz RP” i „Wzorowy Podchorąży” z od-
znakami. Rektor-Komendant wręczył także 
Medale Pamiątkowe Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, jeden z nich otrzymał bp Jó-
zef Guzdek.
W nawiązaniu do historycznych wydarzeń 
związanych w wybuchem Powstania Listopa-
dowego dniu 29 listopada 1830 roku studenci, 
ubrani w mundury historyczne, zaprezentowa-
li fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskie-
go pt. „Noc Listopadowa”. Odbył się też pokaz 
sztucznych ogni.
Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pod-
oddziałów prowadzonych przez – pełniących 
tego dnia honorowe funkcje dowódców – stu-
dentów WSOWL. Uroczystość uświetniła Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz 
złożona z podchorążych kompania honorowa 
WSOWL. W ramach obchodów można było 
obejrzeć wystawy „Pomniki Szkoły Podchorą-
żych Piechoty w Komorowie” oraz „Odznaki 
wojskowe III RP”.

oprac. Krzysztof Stępkowski

Święto PodchorążychŚwięto Podchorążych
p

Wrocław. Podchorążowie w strojach z epokiWrocław. Podchorążowie w strojach z epoki

Pan Jerzy Raczek odbiera medalPan Jerzy Raczek odbiera medal
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Rada Duszpasterska Ordynariatu Polowego 
rozpoczęła swoją działalność uroczystą Mszą 
św. w katedrze polowej. Na wstępie Biskup 
Polowy zapowiedział, że Eucharystię spra-
wuje w intencji członków rady, dziękując za 
dar wiary i ich świadectwo chrześcijańskiego 
życia. Ponadto, w związku z ważnymi wyda-
rzeniami duszpasterskimi w 2016 roku, za-
chęcił do modlitwy o większe zaangażowanie 
wiernych diecezji wojskowej w dzieło nowej 
ewangelizacji.
W wygłoszonej homilii Biskup Polowy przy-
pomniał, że najmocniejszym przesłaniem 
Chrystusa jest prawda o Bogu bogatym w mi-
łosierdzie. To zaś zobowiązuje wszystkich 
wierzących w Chrystusa, aby w swoim życiu 
posługiwali się bardziej lekarstwem miłosier-
dzia aniżeli surowością. Podkreślił, że Kościół 
katolicki jest Matką miłującą wszystkich, szu-
kającą zagubionych, Matką łaskawą, cierpliwą 
i pełną miłosierdzia.
Biskup przypomniał, że na przestrzeni wieków 
Bóg wielokrotnie interweniował i przypomi-
nał, że jest Miłością Miłosierną. Szczególnie 
cenne są słowa Jezusa zapisane w Dzienniczku 
św. Siostry Faustyny:
– „Powiedz, że miłosierdzie jest największym 
przymiotem Boga” (301).
– „Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (699).
– „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przy-
chodzę najpierw jako Król miłosierdzia” (83).
Ostatni papieże: św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II 
i Benedykt XVI w swoim nauczaniu kładli duży 
nacisk na ukazywanie miłosiernego oblicza 
Boga. Papież Franciszek już podczas pierwszej 
Mszy św. odprawianej po wyborze na stolicę 
Piotrową powiedział wprost: „Najmocniej-
szym przesłaniem Boga jest dla mnie miłosier-
dzie”. I przekonywał, że „Bóg nigdy nie męczy 
się przebaczaniem nam”. Zaś ogłaszając Nad-
zwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w bulli Mi-
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sericordiae vultus napisał, że „Główną belką, 
na której wspiera się życie Kościoła, jest miło-
sierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim 
Kościoła powinno zostać otulone czułością,
z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego 
głoszenia i z jego świadectwa ukazanego 
światu nie może być pozbawione miłosier-
dzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na 
drodze miłości miłosiernej i współczującej”.
Kończąc, Biskup Polowy zachęcił wszystkich 
do przyjęcia nauki o Bożym miłosierdziu i do 
postępowania według wskazówek zawar-
tych w nauczaniu Jezusa. To zadanie wynika
z przyjęcia chrztu św. oraz bierzmowania, kie-
dy świadomie zobowiązaliśmy się do dawania 
świadectwa. 
Po Mszy św. Biskup Polowy wręczył członkom 
rady dekrety nominacyjne oraz przedstawił 
cele i zadania Rady Duszpasterskiej.
Ks. ppłk Paweł Piontek przybliżył uczestnikom 
przebieg synodu biskupów oraz końcowe 
wnioski. Podczas dyskusji podkreślono, że 
duszpasterze powinni uczynić wszystko, aby 
więcej czasu poświęcić narzeczonym podczas 
przygotowania do zawarcia sakramentalnego 
małżeństwa. Były też głosy o potrzebie pomo-
cy małżeństwom i rodzinom, zwłaszcza, gdy 
te doświadczają kryzysu.
Biskup Polowy zwrócił także uwagę na potrze-
bę towarzyszenia osobom żyjącym w związ-
kach niesakramentalnych. Należy im poświę-
cać wiele uwagi i serca, zachęcać do udziału 
w liturgii oraz wychowywania dzieci w duchu 
ewangelicznych wartości.
Kanclerz kurii polowej, ks. Jan Dohnalik, 
przedstawił zebranym zmiany, jakie zaszły
w procesach o stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa na mocy motu proprio z 8 września 
2015 roku. Omówił także zasady uzyskania 
odpustów w Nadzwyczajnym Roku Miłosier-
dzia. Oprócz katedry polowej łaskę odpustu 
zupełnego będzie można uzyskać w sześciu 

innych kościołach i kaplicach garnizonowych.
Ks. kpt. Maciej Śliwa przedstawił stan przy-
gotowania do Światowych Dni Młodzieży. 
Najpierw ukazał przebieg peregrynacji Krzyża 
Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Matki 
Bożej Salus Populi Romani w ordynariacie po-
lowym. Poinformował, że przygotowywany 
Campus Misericordiae będzie pod znakiem 
krainy biblijnej oazy w Refidim. W tej oa-
zie rozegrała się zwycięska bitwa Izraelitów
z Amalekitami, po której został wzniesiony oł-
tarz: JAHWE jest naszym sztandarem. Wspo-
mniał, że w Światowych Dniach Młodzieży bę-
dzie uczestniczyło ok. 450 młodych żołnierzy 
z zagranicy (głównie z państw NATO) oraz ok. 
300 żołnierzy z Polski. Będzie także możliwość 
rejestracji wojskowych i mundurowych przez 
kurię polową, na takich samych zasadach jak 
rejestrują się pozostali uczestnicy.
Biskup Polowy Józef Guzdek przedstawił pro-
gram wydarzeń jubileuszowych 25-lecia ist-
nienia odnowionego ordynariatu polowego. 
Biskup Józef Guzdek omówił także ważniejsze 
wydarzenia zaplanowane przez Konferencję 
Episkopatu Polski w związku z 1050. rocznicą 
chrztu Polski. W ramach tych uroczystości księ-
ża kapelani, proboszczowie parafii wojskowych 
w dniu 21 stycznia 2016 roku otrzymają pas-
chały upamiętniające chrzest Polski w 966 r.

ks. płk SG Zbigniew Kępa
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Nowo powołana Rada Duszpasterska Ordynariatu Polowego zainaugurowała swoją 
działalność 5 grudnia br. Po Mszy św. celebrowanej przez biskupa polowego Józefa 
Guzdka członkowie rady zapoznali się z przebiegiem synodu biskupów na temat mał-
żeństwa i rodziny, planowanymi wydarzeniami w ramach Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia, jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski oraz ze stanem przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży. W spotkaniu rady uczestniczyli przedstawicie wszystkich 
dekanatów wojskowych, dekanatu Straży Granicznej oraz przedstawiciele kurii ordy-
nariatu polowego.

Inauguracyjne spotkanie Rady Duszpasterskiej Ordynariatu PolowegoInauguracyjne spotkanie Rady Duszpasterskiej Ordynariatu Polowego

Do nowej Rady Duszpasterskiej Ordynariatu 
Polowego, dekretem bp. Józefa Guzdka z dn. 
18 listopada 2015 roku powołani zostali: 
  Ks. dr Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej, 
szef Wydziału Duszpasterskiego,

  Ks. kpt. Maciej Śliwa, wicekanclerz Kurii Po-
lowej, koordynator diecezjalny ŚDM 2016,

  Ks. ppłk Paweł Piontek, diecezjalny dusz-
pasterz rodzin,

  S. Stanisława Mucha, SAC
  Red. Krzysztof Stępkowski, redaktor na-
czelny „Naszej Służby”,

  Ppłk Wiesław Rogulski, Dowództwo Garni-
zonu Warszawa,

  Ppłk Wiesław Jaskulski, Dekanat Wojsk Lą-
dowych,

  Pani Maria Koziarska, Dekanat Sił Powietrz-
nych,

  Kmdr por. Włodzimierz Blacha, Dekanat 
Marynarki Wojennej,

  Pan Paweł Samolej, Dekanat Wojsk Spe-
cjalnych,

  Płk Wiesław Chrzanowski, Dekanat Żan-
darmerii Wojskowej,

  Płk dr hab. Piotr Płonka, Dekanat Żandar-
merii Wojskowej,

  Płk Mariusz Woźniak, Dekanat Inspektora-
tu Wsparcia Sił Zbrojnych,

  Ks. kpt. Bogdan Kruba, Dekanat Duszpa-
sterstwa Wojskowego Kościoła Greckoka-
tolickiego,

  Chor. sztab. Dariusz Rostalski, Dekanat 
Straży Granicznej.

Oprac. kes
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Afganistan 
1 grudnia rozpoczęła służbę III Zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
misji RESOLUTE SUPPORT. Podczas uroczystego apelu w bazie Bagram miała 
miejsce ceremonia przekazania obowiązków przez płk. Adama Luzyńczyka, 
dowódcę II zmiany, jego następcy, płk. Dariuszowi Kosowskiemu, dowódcy
III zmiany. Podczas uroczystości Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
reprezentował płk Piotr Stanisławek wraz z grupą przekazania dowodzenia z Do-
wództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Komendy Głównej ŻW.
W trakcie uroczystości płk Adam Luzyńczyk podziękował żołnierzom II zmiany 
za ofiarną służbę i dokonał podsumowania realizowanych działań. 
Podczas uroczystego apelu uhonorowano żołnierzy II zmiany licznymi wyróżnie-
niami, m.in. medalem Non - Article 5 NATO za służbę w operacjach ISAF.
Uroczystość zakończyło uroczyste błogosławieństwo dla żołnierzy II i III zmiany 
udzielone przez kapelana misji, ks. por. Włodzimierza Włodarczyka.
Główny trzon żołnierzy III zmiany PKW RSM stanowią żołnierze 20 Bartoszyckiej 
Brygady Zmechanizowanej wraz z żołnierzami innych jednostek 16 Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej oraz Jednostki Wojskowej Komandosów. Oprócz nich 
zmianę tworzą żołnierze z innych jednostek wojskowych podległych Dowódz-
twu Generalnemu RSZ, Dowództwu Operacyjnemu RSZ, Komendzie Głównej 
Żandarmerii Wojskowej i Ordynariatowi Polowemu.                                       Ds

Gliwice
Uroczystości odpustowe w kościele garnizono-
wym pw. św. Barbary odbyły się 4 grudnia 2015 r. 
Mszy św. przewodniczył ks. prał. kan. płk January 
Wątroba, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego.
W uroczystości brali udział kapłani diecezji gliwickiej 
oraz kapelani wojskowi. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli przedstawiciele jednostek wojskowych 
garnizonu Gliwice (4 WOG, JW. „AGAT”, 6 batalion 
powietrzno-desantowy, WKU Gliwice), władz miej-
skich i samorządowych, instytucji nauki, kultury oraz 
policji, straży miejskiej, służby więziennej, straży gra-
nicznej i żandarmerii wojskowej. 
Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 6 bata-
lionu powietrzno-desantowego wraz z pocztem sztan-
darowym oraz poczet sztandarowy JW. „AGAT”.  
Szczególnym wydarzeniem było wręczenie odzna-
czeń i nagród „Amicus” przyznanym przyjaciołom 
wspólnoty parafialnej. W kategorii osoba został 
wyróżniony pan Jacek Krzyżanowski, wieloletni do-
broczyńca parafii i prezes firmy DAKO w Gliwicach.
W kategorii instytucja nagrodę otrzymał 4 WOG
w Gliwicach – nagrodę odebrał ppłk Janusz Spernol.
W kategorii honorowy przyjaciel parafii nagrodę otrzy-
mał celebrans, ks. prał. kan. płk January Wątroba.
Medalem „Milito Pro Christo” odznaczono Henryka 
Bobulę, który od 40 lat pełni posługę kościelnego we 
wspólnocie parafialnej.                                        xsb

Warszawa
2 grudnia w Wojskowym Instytucie Medycznym Biskup Polowy WP gen. bryg. 
Józef Guzdek dokonał poświęcenia nowo wyremontowanej Kliniki Gastroente-
rologii. Do zgromadzonego personelu medycznego i zaproszonych gości biskup 
skierował słowa podziękowania za ofiarność w służbie chorego-bliźniego. Za-
uważył również, że tak jak dzieło Stwórcy, które rozwijało się w ciągu sześciu dni, 
tak rozkwitła na przestrzeni wielu lat Klinika pod kierownictwem Pana prof. Je-
rzego Gila.                                                                                                      bo

Warszawa – Boernerowo
W niedzielę 6 grudnia podczas Mszy św. rekolekcyj-
nej z nauką dla dzieci, którą wygłosił o. Wojciech 
Dec, paulin z Jasnej Góry, zostały poświęcone meda-
liki dla młodych kandydatów przygotowujących się 
do przyjęcia I Komunii Świętej w parafii wojskowo-
cywilnej pw. MB. Ostrobramskiej na warszawskim 
Boernerowie. Poświęcenia dokonał Proboszcz para-
fii, ks. płk dr Jan Domian. Po liturgii wszystkie dzieci 
obecne w kościele przeszły pod grotę Matki Bożej, 
gdzie Święty Mikołaj, w którego wcielił się Ksiądz 
Proboszcz oraz dwaj pomocnicy: o. rekolekcjonista 
Wojciech i ks. ppor. Maksymilian Jezierski rozdali mi-
kołajkowe cukierki.                                            Xmj

Ustka
Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas OPWP
w Ustce przyjął kolejne dwa transporty jabłek – łącznie 
40 ton. Połowa owoców została wydana dla rodzin 
wojskowych. Pozostała część trafiła do rodzin potrze-
bujących z okolic Ustki i Gminy Ustka, do Żłobka Miej-
skiego oraz do Gimnazjum Usteckiego. Jabłka pocho-
dzą od sadowników, którzy podpisali umowę z Agencją 
Rynku Rolnego na dostawę jabłek dla potrzebujących. 
Akcja zapobiega marnowaniu żywności.                 mg

Bydgoszcz
Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i wojska, żołnierze-górnicy 
obchodzili 4 grudnia w Bydgoszczy uroczystą „Barbórkę”. W kościele garnizo-
nowym sprawowana była uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy – górników, 
represjonowanych w latach 1949-1959.
Eucharystii przewodniczył dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ ks. płk Zenon 
Surma. We wspólnej modlitwie uczestniczył m.in. płk Marek Ługiewicz, szef 
WSzW Garnizonu Bydgoszcz, Mirosław Kozłowicz, wiceprezydent Bydgoszczy 
i Zbigniew Dworek, reprezentujący Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów 
Budowlanych. Obecni byli nade wszystko żołnierze-górnicy i wdowy po nich, na 
czele z Bolesławem Karandyszowskim, prezesem Okręgowego Związku Repre-
sjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników w Bydgoszczy.
Po Mszy św. przy tablicy upamiętniającej żołnierzy-górników zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze. Następnie weterani żołnierze-górnicy spotkali się przy 
wspólnym stole, na którym nie zabrakło wigilijnego opłatka.                       xtk

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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