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Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko powierzoną sobie owczar-
nię, towarzyszyli jej i podtrzymywali żywą jej nadzieję.

Numer zamknięto 24 listopada 2015 r.

Na okładce:
Pompeo Batoni (1708-1787),
„Powrót Syna Marnotrawnego” (1773),
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń

mowym momentem naszej osobistej ducho-
wej biografii. Chrzest święty jest fundamen-
tem całego życia chrześcijańskiego i bramą 
do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko za-
nurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdzi-
we zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu 
Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To praw-
dziwe źródło życia wiecznego dla nas.
Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe
w dziejach naszego narodu wydarzenie spra-
wia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski nie ogranicza się do rozważania zagad-
nień o charakterze społecznym, kulturowym 
czy narodowym. Są to z pewnością kwestie 
ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał 
Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw 
zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego 
próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Bo-
ga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego 
Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świę-
tego, w święty, katolicki i apostolski Kościół,
w społeczność świętych i w zmartwychwsta-
nie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko 
odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie 
wiary powtarzamy i my 1050 lat później.
3. Millennium Chrztu Polski
Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świad-
czyć własnym życiem o Chrystusie. Takie od-
ważne świadectwo w niełatwych czasach 
PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie 
obchodów milenijnych. Pomogła w tym dzie-
więcioletnia Wielka Nowenna, czyli program 
duszpasterski opracowany przez Sługę Boże-
go Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień 
w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżo-
wi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.
Ogromna praca duchowa, towarzysząca Mil-
lennium Chrztu, zakończyła się uroczystościa-
mi na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym 
dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na 
kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium 
trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wie-
ku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła 
II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną
w 1989 roku wolność.
Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła 
wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią 
ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, za-
wierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej gra-
nicami naszej duchowej Matce i Królowej.
4. Wyzwanie ekumeniczne
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się 
zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolic-
kiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Du-
chu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno 
Ciało” (por. 1Kor 12,13), tworząc jeden, świę-
ty, powszechny i apostolski Kościół.
Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie 
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Drodzy Siostry i Bracia!
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata docierają do nas słowa 
proroka Daniela o Synu Człowieczym, któ-
remu „powierzono […] panowanie, chwałę 
i władzę królewską, a [któremu] służyły […] 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie 
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie za-
gładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się 
w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest 
„Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umar-
łych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

1. Chrzest Polski
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludz-
kich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na 
polskiej ziemi został postawiony krzyż, przej-
mujący znak jego zwycięstwa nad grzechem 
i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął 
chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został 
on udzielony pojedynczej osobie, to przecież 
dał początek wspólnocie z innymi osobami 
ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach 
chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie 
ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc 
również o Chrzcie Polski.
Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich 
pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczy-
nił ich obywatelami wspólnoty ludów chrze-
ścijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką 
rodzącego się narodu, pozostając znakiem 
budującym jego tożsamość. Chrzest wprowa-
dził nasz naród w nowy świat, który wyraża się 
przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury 
i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przeło-
żyło się z mocą na postawy moralne, widocz-
ne także w życiu gospodarczym, politycznym
i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu 
Polski pojawiły się później, poczynając od ro-
dziny po naród, a nawet po wspólnotę naro-
dów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.
2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Po-
lan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten 
wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, 
zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy 
Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zba-
wienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. 
Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmier-
nym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś
od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).
I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – 
Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed 
odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; prze-
piękny hymn, przepełniony radością z dzieła 
zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wy-
zwala nas ku miłości do Boga i ludzi.
W chwili chrztu świętego każdej i każdego
z nas to zbawcze wydarzenie staje się przeło-

od istniejących między nimi podziałów, człon-
kami jednego Ciała Chrystusowego. [...] 
Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 
2000 r. przez Kościół Katolicki i Kościoły zrze-
szone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „De-
klarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako 
sakramentu jedności”. [...] Mnożenie podzia-
łów czy choćby obojętność wobec nich, jest 
ciężkim grzechem i antyświadectwem, które 
pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest 
w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był 
jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 
rok) i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy 
Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy 
chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze,
w jakiej to jest możliwe – również przygo-
tować wspólny obchód 1050-lecia tamtego 
wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu ra-
dosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, 
niż w postawie głębokiego pojednania?
5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Przeżywane przez nas uroczystości 1050. 
rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczy-
nającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną 
okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie 
się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie 
świętym. Ojciec Święty polecił, by Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się
8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakoń-
czył 20 listopada 2016 roku w uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W tym czasie połączymy intencje Ojca Świę-
tego z ogólnopolskim aktem przyjęcia kró-
lowania Chrystusa i poddania się pod Jego 
Boską władzę. Uczynimy to w podkrakow-
skich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, 
w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata.
Zakończenie
Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen ducho-
wych wyzwań. Niech będzie on dla każdej
i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosła-
wionym. Niech będzie czasem wdzięczności 
wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią 
tradycję chrześcijańską naszego narodu; cza-
sem odnowienia przymierza z miłosiernym 
Bogiem i poddania się powszechnemu pano-
waniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech 
stanie się okazją do pogłębienia synowskich 
więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą 
Matką. Niech będzie czasem radosnej nadziei 
dla młodych, którzy podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem 
Świętym Franciszkiem.
Na błogosławiony czas odnowy naszej toż-
samości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym 
wszystkim ochrzczonym i przygotowującym 
się do chrztu z serca błogosławimy.
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Apel Biskupa Polowego o modlitwę w intencji ofiarApel Biskupa Polowego o modlitwę w intencji ofiar
zamachu terrorystycznego w Paryżuzamachu terrorystycznego w Paryżu

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, 8 grudnia, u progu 
adwentu rozpocznie się ogłoszony przez Ojca 
Świętego Franciszka Jubieluszowy Rok Miło-
sierdzia. Jego głównym celem, piszą dzienni-
karze Radia Watykańskiego, jest „zaoferowa-
nie światu znaków i obecności oraz bliskości 
Boga”. Papież wspominał o tym w czasie 
Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego w Bazylice św. Piotra, podczas któ-
rych odczytana została także bulla Misericor-
diae vultus (Oblicze miłosierdzia) ogłaszająca 
Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia*. 
Zapowiadając dokument Ojciec Święty wska-
zał, że ten szczególny czas ma służyć temu, 
byśmy zostali dotknięci przez Jezusa i prze-
mienieni Jego miłosierdziem. „To nie jest czas 
na rozrywkę, lecz wręcz przeciwnie po to, by 
czuwać i rozbudzić w sobie umiejętność do-
strzegania tego, co istotne. Dla Kościoła jest 
to czas ponownego odkrycia sensu misji, jaką 
Pan powierzył mu w dzień Wielkanocy: bycia 
znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca – mó-
wił Franciszek. – Dlatego też Rok Święty bę-
dzie musiał podtrzymywać pragnienie umie-
jętności zrozumienia wielu znaków czułości, 
jakie Bóg daje całemu światu, a szczególnie 
tym, którzy cierpią, są samotni i opuszczeni 
a także pozbawieni nadziei na przebaczenie
i poczucia, że są kochani przez Ojca. Rok 
Święty, by mocno doświadczyć radości z tego, 
że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który 
jako Dobry Pasterz przyszedł, by nas szukać, 
bo się zagubiliśmy. Jubileusz, by doświadczyć 
ciepła Jego miłości, gdy bierze nas na swe 
ramiona, aby nas zaprowadzić z powrotem 
do domu Ojca. Rok, w którym można być do-
tkniętym przez Pana Jezusa i przemienionym 
Jego miłosierdziem, abyśmy także i my stali 
się świadkami miłosierdzia. Właśnie dlatego 
Jubileusz: bo jest to czas miłosierdzia. Jest 
to czas stosowny, aby leczyć rany, niestru-
dzenie spotkać tych, którzy czekają, dostrzec
i dotknąć znaki bliskości Boga, by zaoferować 
każdemu drogę przebaczenia i pojednania”.
Nawiązując do słów zmartwychwstałego Je-
zusa: „Pokój wam!” Franciszek przypomniał, 
że pokój wciąż jest pragnieniem wielu ludów, 

które znoszą niesłychaną przemoc dyskrymi-
nacji i śmierci, tylko dlatego, że noszą chrze-
ścijańskie imię. „Nasza modlitwa jest jeszcze 
bardziej intensywna i staje się wołaniem
o pomoc do Ojca bogatego w miłosierdzie, 
aby wspierał wiarę wielu braci i sióstr, którzy 
cierpią, prosząc jednocześnie o nawrócenie 
naszych serc, abyśmy przeszli od obojętności 
do współczucia” – mówił Papież. Obchody 
Roku Jubileuszowego zawierzył Matce Bożej 
Miłosierdzia modląc się, by wyjednała łaskę 
jego owocnego przeżywania.
Franciszek przekazał też przedstawicielom 
Kościoła na wszystkich kontynentach egzem-
plarze bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej 
Rok Miłosierdzia. Otrzymali ją czterej kardy-
nałowie-archiprezbiterzy rzymskich bazylik 
papieskich, które są centralnym miejscem ob-
chodów Roku Świętego.
Ceremonia ogłoszenia papieskiej bulli odbyła 
się w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 
obchodzonej – na mocy decyzji św. Jana Paw-
ła II z 2000 r. – w drugą Niedzielę Wielkanoc-
ną. Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia 
Papież Franciszek zapowiedział 13 marca br. 
podczas nabożeństwa pokutnego w bazylice 
św. Piotra. Rozpocznie się on w całym Koście-
le katolickim w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grud-
nia br. i potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla 
Wszechświata 20 listopada 2016.
Centralnym miejscem obchodów Roku Miło-
sierdzia będzie Rzym, w którym w minionych 
tygodniach przygotowywano się do tego 
wydarzenia nie tylko duchowo, ale także
i w sposób materialny.
W Bazylice św. Piotra odbył się obrzęd „po-
twierdzenia” (lub „rozpoznania”) Drzwi Świę-
tych. Uroczystości przewodniczył 17 listopa-
da wieczorem archiprezbiter tej świątyni kard. 
Angelo Comastri. 
Zgodnie z ceremoniałem członkowie Kapituły 
Bazyliki św. Piotra udali się w godzinach wie-
czornych procesyjnie do zamurowanych jesz-
cze Drzwi Świętych. Po wspólnej modlitwie 
z muru wyjęto cztery cegły i wydobyto me-
talową skrzynkę, w której znajdują się szcze-
gólne dokumenty z ostatniego Roku Święte-

Papież Franciszek o celachPapież Franciszek o celach
Jubileuszu MiłosierdziaJubileuszu Miłosierdzia

go Wielkiego Jubileuszu 2000, pamiątkowe 
medale i klucz, którym papież Franciszek 
otworzy Drzwi Święte, rozpoczynając w ten 
sposób Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. 
W pozostałych papieskich bazylikach Rzymu 
Drzwi Święte zostaną otwarte przez Papieża 
odpowiednio: 13 grudnia w Bazylice św. Jana 
na Lateranie i 1 stycznia w Bazylice Matki Bo-
żej Większej. Natomiast w Bazylice św. Paw-
ła za Murami Drzwi Święte zostaną otwarte
13 grudnia przez kard. Jamesa Harveya.
Ruszyła także rejestracja pielgrzymów pragną-
cych uczestniczyć w wydarzeniach Nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Watykanie. 
Można jej dokonać na stronie internetowej 
www.im.va (zakładka na razie po włosku, an-
gielsku, francusku, hiszpańsku, portugalsku, 
ale wkrótce także w języku polskim).
O rejestrację proszone są zarówno osoby in-
dywidualne, jak i grupy zorganizowane. Ma 
to usprawnić przypływ pielgrzymów i zapo-
biec tworzeniu się korków. Każdy z zarejestro-
wanych otrzyma bezpłatny bilet wstępu na 
jubileuszowe wydarzenia, a także specjalne 
materiały informacyjne.
Podstawowa rezerwacja dotyczy przejścia 
przez Drzwi Święte. Pielgrzymka będzie wio-
dła specjalnie wyznaczoną trasą, rozpoczy-
nającą się przy Zamku Świętego Anioła. Przy 
rejestracji trzeba wybrać dzień pielgrzymki
i określić czy chce się ją odbyć przed, czy też 
po południu. Druga rezerwacja obejmuje 
tzw. wielkie wydarzenia, czyli jubileuszowe 
spotkania, na które spodziewany jest znaczny 
napływ pielgrzymów.
Jak podkreślają organizatorzy, uprzednia reje-
stracja ma usprawnić przebieg jubileuszowych 
obchodów, nie oznacza to jednak, że osoby 
które nie dokonały uprzedniej rezerwacji, nie 
będą mogły przejść przez Drzwi Święte.
Dla wszystkich, którzy nie będą mogli udać 
się do Rzymu istnieje alternatywny sposób 
uroczystych obchodów. Zgodnie z papieską 
bullą katedry i wskazane przez ordynariuszy 
diecezji kościoły także otworzą dla wiernych 
Drzwi Święte. Kościołami stacyjnymi będą 
także kościoły kaplice noszące wezwanie Bo-
żego Miłosierdzia.

Na podstawie Radia Watykańskiego 
oprac. Kes

*  obszerne fragmenty bulli opublikowaliśmy 
na łamach „Naszej Służby” w numerze 8 
(509) w kwietniu tego roku.

Staliśmy się świadkami zuchwałego i niezwykle krwawego ataku ter-
rorystycznego w Paryżu, jednej z najważniejszych europejskich stolic. 
Niestety, grono ofiar powiększa się. Wraz z nim rosną także nasz żal, 
smutek i gniew. Modlimy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych oraz 
pociechę i umocnienie dla ich bliskich.
Niech te tragiczne wydarzenia staną się dla nas wezwaniem do jesz-
cze gorliwszej modlitwy w intencji pokoju na świecie. Pamiętajmy, że 
to, co nas łączy, jest silniejsze, niż to, co nas dzieli: to nasze czło-
wieczeństwo. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba architektów 
porozumienia i pokoju – pokoju budowanego na prawdzie i poszano-
waniu podstawowych praw człowieka.

Zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w obliczu 
tego aktu nienawiści i zła włączyli się wraz z kapelanami Ordynariatu 
Polowego w modlitwę, w intencji ofiar zamachu i o pokój na świecie. 
Odśpiewajmy we wszystkich kościołach i kaplicach garnizonowych 
słowa „Suplikacji”: Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmier-
telny!... Od powietrza, głodu, ognia i wojny... I wojny, wybaw nas, 
Panie!

Biskup Polowy Józef Guzdek

Apel został zamieszczony na stronie internetowej Ordynariatu Polowego.
Oprac. kes
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Omawiając książkę, która ukazuje się zaled-
wie rok po francuskiej premierze, bp Zadar-
ko przypomniał, że męczeństwo chrześcijan, 
znane z pierwszych wieków, nasiliło się i także
w XXI wieku; w ciągu roku ginie ok. 100 tys. 
wyznawców Jezusa. Publikacja, która jest 
pracą zbiorową, tak wybitnych autorów jak 
bp Jean-Michel di Falco, o. Timothy Radcliffe 
OP, Andrea Riccardi składa się z analizy histo-
rycznej, socjologicznej i teologicznej ukazu-
jących źródła prawdy o prześladowaniach, 
jest też zbiorem świadectw o konkretnych 
ludziach.
– Książka stawia pytania o sens życia chrze-
ścijan we współczesnym świecie, o ich po-
stawy, które ostatecznie spotykają się z opo-
rem – mówił bp Zadarko. Zaapelował do 
dziennikarzy żeby służyli prawdzie i przeła-
mywali zmowę milczenia o przemocy wobec 
wyznawców Jezusa.
Dyrektor Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi

w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło zapew-
nił, że chrześcijanie na całym świcie nie doma-
gają się przywilejów, a normalnych warunków 
do wyznawania swojej wiary. W wielu krajach 
islamskich, np. w Arabii Saudyjskiej, chrześci-
janie nawet nie mają miejsca, w którym mogli-
by gromadzić się na modlitwie.
Ks. Cisło przypomniał opinię jednego ze współ-
autorów prezentowanej książki, Salila Khalila, 
że pierwszą ofiarą terroryzmu muzułmanów
i ich wypaczoną wizją religijną jest sam islam. 
Jego zdaniem należy pomóc wyznawcom is-
lamu, by odnaleźli takie wartości jak dialog, 
tolerancja, poszanowanie jednostki, wolności 
i przekonali się, że nie wolno przemocą zmu-
szać do zmiany religii.
Ks. Cisło wskazał też na źródła powstania wy-
paczonego islamu w Europie – było nim przy-
zwolenie na hodowanie radykalnego islamu
w połączeniu z poprawnością polityczną. – Eu-
ropa nie umie sobie poradzić z efektami, które 
sama wyprodukowała – ubolewał duchowny 
i stwierdził, że obecna sytuacja  stanowi wy-
zwanie dla Europy.

O autorach publikacji mówił Zbigniew No-
sowski, redaktor naczelny czasopisma „Więź”. 
Zwrócił uwagę, że są oni ludźmi różnych wy-
znań, są wśród nich też ateiści, a połączyła 
ich praca nad zbiorem świadectw o przemocy 
wobec chrześcijan.
Tomasz Szponder, prezes Domu Wydawni-
czego Rebis, podkreślił znaczenie powstania 
pierwszej syntezy zjawiska, jakim są współcze-
sne prześladowania chrześcijan. Poinformował 
też, że  po francuskim oryginale i wydawanej 
właśnie wersji polskiej  wkrótce ukażą się edy-
cje angielska i hiszpańska tego raportu.
„Czarna księga prześladowań chrześcijan
w świecie”, zawiera ponad 70 świadectw, 
reportaży i analiz autorów z 17 krajów. Z 
blisko 900-stronicowego opracowania wy-
nika jednoznacznie, że chrześcijaństwo jest 
dziś najbardziej zagrożoną religią na świecie. 
Około 150 milionów chrześcijan – katolików, 
prawosławnych, protestantów – doświadcza 

różnych form dyskryminacji 
albo bezpośredniego prze-
śladowania.
Wyznawcy Chrystusa miesz-
kający na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce Subsaharyjskiej
i w Azji są celem ataków 
grup zbrojnych i organizacji 
terrorystycznych. Są zastra-
szani, ranieni i mordowani. 
Na terytoriach opanowa-
nych przez Państwo Islam-
skie padają ofiarą czystek 
religijnych.
Raport jest wspólnym dzie-
łem specjalistów z wielu 

dziedzin – historyków, dziennikarzy, dyploma-
tów, pracowników organizacji pozarządowych, 
osobistości religijnych oraz świadków, ludzi 
bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powo-
du wyznawanej wiary. Autorami świadectw, 
reportaży i analiz są chrześcijanie różnych wy-
znań, muzułmanie i żydzi, a także ateiści.
Wydawcy opracowania wskazują, że problem 
prześladowań chrześcijan to nie tylko kwestia 
wolności religijnej, lecz stanu całej cywilizacji 
i niesionych przez nią wartości. Dlatego los 
prześladowanych chrześcijan nie jest pro-
blemem ich samych, lecz wspólną ludzką 
sprawą, dotyczy agnostyków i ateistów, wy-
znawców innych religii, intelektualistów, rzą-
dzących i organizacji pozarządowych.
W przedmowie do oryginalnego (francuskie-
go) wydania jeden z autorów, bp Jean-Michel 
di Falco Leandri zauważa: „Nie powołujmy się 
tytułem usprawiedliwienia na Chrystusa i Jego 
wezwanie do niestawiania oporu złemu i nad-
stawiania drugiego policzka (por. Mt 5,39). 
Zalecenie Chrystusa dotyczyło odpowiedzi na 
osobisty akt agresji wymierzony przeciwko 

nam samym, a nie naszemu bliźniemu, ani tym 
bardziej całej społeczności, całemu narodowi. 
Jak mawiał święty Tomasz z Akwinu, istnieją 
dwa sposoby niestawiania oporu złemu. Pierw-
szy polega na wybaczeniu osobistej krzywdy. 
Ten sposób działania może prowadzić do do-
skonałości, jeśli na pierwszym miejscu stawia 
zbawienie bliźniego. Drugi polega na cierpli-
wym znoszeniu krzywdy, która wyrządzana jest 
bliźniemu. I ten sposób należy uznać za brak 
doskonałości. Należy zatem reagować natych-
miast i z całą mocą. Ale przecież, aby podjąć 
takie działanie, trzeba mieć dość siły do stawie-
nia oporu temu, kto wyrządza krzywdę. Czy 
mamy dość siły? Na tym właśnie polega pro-
blem. O ile siła bez sprawiedliwości jest tyranią,
o tyle sprawiedliwość bez siły jest niemocą. Czy 
jesteśmy aż do tego stopnia bezsilni? Mamy 
obowiązek mówić, mamy obowiązek się bun-
tować. „Nie ma nic bardziej niegodnego dla 
cywilizowanego narodu, niż bez oporu poddać 
się władzy mrocznego widzimisię kliki despo-
tów” – taki nagłówek widniał na pierwszej 
ulotce wydanej przez Białą Różę, studencką 
organizację ruchu oporu przeciwko Hitlerowi
i III Rzeszy. Wołanie kultury skierowane prze-
ciwko barbarzyństwu, wołanie sprzed lat, które 
także dzisiaj jest aktualne”.
Trudno nie zgodzić się z tymi słowami zwłasz-
cza w obliczu niedawnego ataku terrorystycz-
nego, który miał miejsce w centrum Paryża. 
Milczenie i obojętność podszyta strachem to 
najlepsi sprzymierzeńcy grup terrorystycznych 
penetrujących nasz kontynent. Tymczasem za-
chodnia kultura wszczepiła w serca europej-
czyków swoisty rodzaj tolerancji, zabijającej 
instynkt samozachowawczy. Dość znamienne, 
że w „Czarnej księdze” rozdział dotyczący Eu-
ropy omawia sytuację właśnie we Francji jako 
szczególnie symptomatyczną dla całego Sta-
rego Kontynentu. Henri Tincq, kierujący przed 
laty m.in. działem religijnym w „Le Monde” 
zaznacza, że dzisiejsza sytuacja chrześcijan 
we Francji jest wypadkową oświeceniowych 
prześladowań, których kulminacją był czas 
wielkiego terroru w czasach rewolucji francu-
skiej i tradycji francuskiego poczucia świętości 
i wielkości z czasów króla Chlodwiga i Joanny 
D’Arc. Szkoda, że akurat rozdział dotyczący 
tego właśnie rejonu świata potraktowany jest 
dość lakonicznie, tak jakby w Europie nie było 
problemu prześladowań za wiarę. Tekst w tym 
miejscu ogranicza się do warstwy historycznej 
i sygnalizuje zaledwie kilka problemów, z któ-
rymi muszą liczyć się mieszkańcy V Republiki. 
Być może jest to wstyd, a może brak umiejęt-
ności właściwego zdiagnozowania i zmierze-
nia się z tematem. W myśl zasady, że najciem-
niej jest pod latarnią.
We wstępie do polskiego wydania „Czarnej 
księgi...” bp Krzysztof Zadarko zauważa, że 
jest to „nie tylko kronika męczeństwa i krwi, 
ale i próba odpowiedzi na pytanie o sens życia 
ludzkiego, który daje religia”.
Z kolei jeden z autorów dzieła, bp Jean Michel 
di Falco, stwierdza, że „zalążków przemocy 
nie należy szukać ani w Starym Testamencie, 

Przełamać zmowę milczeniaPrzełamać zmowę milczenia
– prezentacja raportu o prześladowaniu chrześcijan– prezentacja raportu o prześladowaniu chrześcijan
Obecnie prześladowanych jest od 150-200 mln chrześcijan, tymczasem wokół ich mę-
czeństwa panuje globalna zmowa milczenia – mówił 17 listopada bp Krzysztof Zadar-
ko, delegat KEP ds. Imigracji, podczas zorganizowanej przez KAI prezentacji książki 
„Czarna księga prześladowania chrześcijan w świecie”, opublikowanej przez Dom 
Wydawniczy Rebis.
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Prezentacja „Czarnej Księgi...”, siedziba sekretariatu KEP,Prezentacja „Czarnej Księgi...”, siedziba sekretariatu KEP,
17 listopada 2015 r.17 listopada 2015 r.
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Polsko-niemieckie modlitwy ekumeniczne z okazji Dnia Żałoby Narodowej Polsko-niemieckie modlitwy ekumeniczne z okazji Dnia Żałoby Narodowej 

Pod znakiem tragedii w ParyżuPod znakiem tragedii w Paryżu
Pamięć o polskich i niemieckich żołnierzach I i II wojny światowej, ofiarach 
cywilnych konfliktów zbrojnych oraz poległych podczas misji pokojowych 
uczczono w warszawskiej katedrze polowej modlitwą ekumeniczną. W tym 
roku modlitwą ogarnięte zostały także ofiary piątkowego zamachu terro-
rystycznego w Paryżu. Przed rozpoczęciem uroczystości żołnierze Wojska 
Polskiego i Bundeswehry umieścili przed ołtarzem wieńce w barwach naro-
dowych. Okazją do wspólnej ceremonii był obchodzony w Niemczech Dzień 
Żałoby Narodowej.

ani w Koranie, ani w ateizmie, ani w syste-
mach politycznych ale w naszych sercach”.
Obszerne opracowanie jest – jak przekonują au-
torzy – przewodnikiem po świecie pełnym nie-
sprawiedliwości, próbą zrozumienia jej źródeł, 
wprowadzeniem w wyjątkową różnorodność
i wielokulturowość samego chrześcijaństwa.
„Czarna księga prześladowań chrześcijan
w świecie” nie opisuje jedynie smutnych lo-
sów wyznawców jednej religii – to wielogło-
sowa opowieść o istocie człowieczeństwa,
o naszych lękach i nadziejach, a także o różno-

rodnych formach manipulacji, jakim bywamy 
poddawani.
Redaktorami monumentalnego opracowania 
są: francuski biskup Jean Michel di Falco, wie-
loletni konsultor Papieskiej Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu; dominikanin z kon-
wentu w Oxfordzie i b. generał Zakonu Timo-
thy Radcliffe oraz prof. Andrea Riccardi, zało-
życiel rzymskiej Wspólnoty Świętego Idziego. 
Materiały zebrał Samuel Lieven, dziennikarz, 
publicysta francuskiego dziennika „La Croix”. 
Od lat zajmuje się on miejscem religii w spo-

łeczeństwie, zwłaszcza w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

Korzystałem z informacji KAI na temat promo-
cji książki „Czarna księga prześladowań chrze-
ścijan w świecie”, redakcja: bp Jean Michel di 
Falco, o. Timothy Radcliffe OP, Andrea Riccar-
di; zebrał Samuel Lieven. Przełożyli Bogdan 
Baran, Joanna Gorecka-Kalita, Monika Szew-
c-Osiecka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2015, ss. 872.

Krzysztof Stępkowski

Modlitwę poprowadzili kapelan Ordynariatu 
Polowego: ks. ppłk Władysław Kozicki, pro-
boszcz katedry polowej i Przemysław Flor-
janowicz-Błachut, przedstawiciel Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. – Zebraliśmy się 
tu dzisiaj, aby uczcić pamięć poległych w obu 
wojnach światowych tej pierwszej i drugiej, od 
której dzieli nas już 76 lat oraz ofiary wszelkiej 
przemocy. Pamiętamy także o ofiarach piąt-
kowego zamachu w Paryżu. Dzisiejszy Dzień 
Pamięci jako dzień wspólnej żałoby jest też 
naszym wielkim wołaniem o pokój na całym 
świecie – powiedział ks. Kozicki .
Przedstawiciele Kościołów modlili się w ję-
zykach polskim i niemieckim. W modlitwie 
wspominano żołnierzy I i II wojny światowej, 
ofiary katastrof, klęsk żywiołowych, przemo-
cy i terroryzmu, a także żołnierzy poległych 
podczas pełnienia misji pokojowych i stabili-
zacyjnych.
Na początku przemówienia Rolf Nikel, am-
basador Republiki Niemieckiej w Polsce, po-
prosił o chwilę ciszy dla ofiar ataku w Paryżu 
i podziękował władzom państwowym oraz 
proboszczowi katedry za to, że po raz kolej-
ny Narodowy Dzień Żałoby może być obcho-
dzony w tym szczególnym miejscu. – Katedra 
Polowa Wojska Polskiego przypomina nam
o walce o przeżycie narodu polskiego. Znaj-

dujące się tutaj tablice pamiątkowe 
dają świadectwo nieposkromionej 
woli wolności, która nieustannie 
inspiruje Europę i moich rodaków – 
powiedział.
Ambasador Nikel przywołał żoł-
nierzy, którzy oddali życie na frontach wojen 
światowych, wymienił także ofiary zbrodni 
niemieckich popełnionych w naszym kraju, 
m.in. więźniów obozów zagłady, uczestni-
ków krwawo stłumionych Powstania w Getcie
i Powstania Warszawskiego. Przypomniał, że 
w kwietniu 2015 roku miał zaszczyt odznaczyć 
dwudziestu polskich weteranów Powstania 
Warszawskiego Federalnym Krzyżem Zasługi. 
– Po wszystkich okrucieństwach doznanych ze 
strony pogardzającego człowiekiem reżimu, 
wyciągnęli oni do nas rękę w geście pojedna-
nia. Trudno ten gest przecenić – powiedział. 
Ambasador Republiki Niemiec przyznał, że 
jego naród ze wstydem wraca do zbrodni po-
pełnionych na Polakach przez Niemców oraz
w imieniu Niemiec.
Rolf Nikel podkreślił, że nie tylko Niemcy, ale 
także Europa wyciągnęła wnioski z błędów 
przeszłości. – Wspólna Europa jest i pozostanie 
odpowiedzią, której domagają się od nas ofia-
ry wojen i tyranii totalitarnych dyktatur. Poko-
jowa i zjednoczona Europa nie jest bynajmniej 

oczywistością. Musimy 
o nią dbać, pielęgno-
wać i chronić, a tam, 
gdzie pojawiają się 
pod tym względem ja-
kieś niedobory – prze-
ciwdziałać im. W obli-
czu zewnętrznych wy-
zwań musimy ramię
w ramię bronić na-
szych wspólnych war-
tości i pokoju – pod-
kreślił. Musimy walczyć 
z terroryzmem – dodał
w języku angielskim.

Rolf Nikel podkreślił, że zjednoczona powin-
na stawiać „na siłę prawa, zamiast na prawo 
silniejszego”, „stać na straży praw człowieka 
i szukać uczciwego kompromisu godzące-
go różne interesy”. – Potrzebujemy tolerancji
i musimy odrzucać każdy przejaw dyskrymina-
cji. Składamy dzisiaj hołd pamięci wszystkich 
ofiar wojen i tyranii. Nie możemy przywrócić 
życia umarłym, możemy im jednak obiecać, 
że dołożymy starań, by stać na straży życia na-
szych narodów w warunkach pokoju i wolności 
– w oparciu o nasze wspólne wartości. Część 
pamięci zmarłych – ku przestrodze dla żyjących 
– zakończył. Tak nam dopomóż Bóg – dodał.
Przedstawiciele Kościołów jednocześnie w ję-
zykach polskim i niemieckim odmówili modli-
twę Ojcze nasz.
W nabożeństwie uczestniczyli Paweł Soloch, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pier-
re Buhler, ambasador Republiki Francuskiej 
w Polsce, Krzysztof Sikora, Radca Generalny 
MON, gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca 
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych, gen. dyw. Wiesław Grudziński, do-
wódca Garnizonu Warszawa, przedstawiciele
i personel ambasad akredytowanych w Polsce, 
żołnierze stołecznego garnizonu, uczniowie 
szkoły noszące imię Willy’ego Brandta, którzy 
wystąpili z apelem o pokój oraz mieszkańcy 
Warszawy.
Po modlitwie Paweł Soloch, ambasadorowie 
Buhler i Nikel oraz Krzysztof Sikora zapali-
li znicze w Kaplicy Pamięci Katedry Polowej. 
Zgromadzeni na uroczystości goście składali 
w kaplicy róże dla ofiar zamachu we Francji. 
Przed katedrą uczestnicy uroczystości zrobili 
pamiątkowe zdjęcie.

Krzysztof Stępkowski
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Uczestnicy uroczystości przed Katedrą Polową WP, Uczestnicy uroczystości przed Katedrą Polową WP, 
15 listopada 2015 r.15 listopada 2015 r.

W Kaplicy Pamięci mieszkańcy Warszawy W Kaplicy Pamięci mieszkańcy Warszawy 
składali kwiatyskładali kwiaty
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W główne święto Maryjne adwentu,
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – roz-
poczyna się Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia, ogłoszony przez papieża Francisz-
ka. Porozmawiajmy więc o miłosierdziu, 
pojednaniu, przebaczeniu i nawróceniu. 
Miłosierdzie – największy dar i przymiot 
Boga wcielonego, Jezusa Chrystusa…
A jednocześnie najbardziej dziś podda-
wany ludzkiej manipulacji, niezrozumia-
ny a nawet wzgardzony przez współ-
czesny świat przejaw „szalonej” miłości 
Boga do człowieka. Dlaczego człowiek 
tak łatwo dziś rezygnuje z najcenniej-
szego skarbu, ratunku i sensu?
– Człowiek jest dziś tak zagoniony w swo-
jej codzienności; w życiu rodzinnym i zawo-
dowym, że nie znajduje czasu na głębszy 
namysł i pracę nad jakością swojej relacji 
z Panem Bogiem. Częściowo ten pęd jest 
spowodowany względami ekonomiczny-
mi, obawami o utratę pracy, skupieniem na 
wypełnieniu zadań. To jeden z powodów… 
Oczywiście większość z nas, Polaków, jest ka-
tolikami, wypełnia praktyki religijne, z różną 
regularnością, odwiedza groby na Wszyst-
kich Świętych, w Wigilię Bożego Narodzenia 
dzieli się opłatkiem, niektórzy uczestniczą
w rekolekcjach adwentowych i raz do roku 
na Wielkanoc przystępują do spowiedzi…

Mówi Ksiądz o takim „duchowym pro-
gramie minimum”, takim średnim „pa-
kiecie pobożnościowym”… A czy Pan 
Jezus zasługuje na takie nasze ślizganie 
się po powierzchni wiary i na miejsce
w ogonie naszego życia?
– To oczywiście pytanie do rachunku sumie-
nia każdego z nas…
Żeby jednak uświadomić sobie, co to na-
prawdę oznacza, że Pan Bóg jest miłosierny, 
potrzeba zwolnienia, wyciszenia.
To nas może uzdolnić do usłyszenia we-
wnętrznego głosu, przyjęcia prawdy o swo-
jej grzeszności i skorzystania z Miłosiernej 
miłości Boga. Jeśli sami jej doświadczymy, 
obdarzymy innych miłosiernym spojrzeniem. 
To jest wyobraźnia Miłosierdzia – spojrzenie 
na bliźniego „oczami Boga”. 
Miłosierdzie Boże czyli Jego przebaczenie 
przemienia człowieka i promieniuje na nasze 
otoczenie. Na życie zawodowe, na ludzi, któ-
rych spotykamy, na rodzinę.

Miłosierdzie Boże jest niezgłębione, jak 
pisała św. siostra Faustyna. W oczach 
Boga nie ma przypadków beznadziej-
nych, nie ma ludzi bez szans na przeba-
czenie. W ostatnim dniu nowenny do 
Miłosierdzia Bożego Pan Jezus poleca 
swojej Apostołce modlitwę za zatwar-
działych grzeszników…
– Podczas spotkań z funkcjonariuszami SG
i pracownikami cywilnymi w październiku br. 
na lotniskach – na Okęciu, w Modlinie, Łodzi, 
Kielcach, Radomiu, Bydgoszczy – wygłosiłem 
wykład poświęcony tym zagadnieniom. To 
był taki materiał do refleksji przez Rokiem 
Miłosierdzia. Posłużyłem się przykładem dra-
stycznym, żeby pobudzić do zastanowienia.
Chodzi o nawrócenie komendanta niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – 
Rudolfa Hoessa. Pochodził z bardzo religijnej 
rodziny katolickiej; odwiedzał z rodzicami 
sanktuaria, gośćmi w jego domu rodzin-
nym bywali misjonarze. Potem coś w nim 
pęka. Miejsce wiary w Boga zajmuje „kult 
ideologiczny” – fascynacja nazizmem. Jest 
wojna, śmierć rodziców… Jako komendant 
Auschwitz ma na sumieniu miliony ofiar: Ży-
dów, Polaków i innych narodowości. Norym-
berga przekazuje zbrodniarza niemieckiego 
Warszawie, gdzie jest sądzony. Przebywa 
m.in. w więzieniu w Wadowicach i w War-
szawie. Tam odkrywa, że strażnicy, władze 
więzienne traktują go jak człowieka, mimo 
że jest winien tylu zbrodni. Pan Bóg przemó-
wił przez zwykłych ludzi, którzy wykonywali 
swoje zwykłe obowiązki.
Oczywiście Hoess zdaje sobie sprawę z ogro-
mu zła, które uczynił, nie ucieka od prawdy 
o swoim straszliwym grzechu, rozumie, że 
zasłużył na karę. W więzieniu prosi o księdza 
katolickiego; klęka, płacze, prosi o wyba-
czenie. W listach do żony przeprasza naród 
polski i inne, że dopuścił się tych zbrodni.
W swojej autobiografii pisze, że jest świa-
dom, że po śmierci będzie musiał odpoku-
tować, mimo to z nadzieją rzuca się w prze-
paść Miłosierdzia Bożego…

Jedną z form manipulacji jest dziś od-
dzielanie miłosierdzia od sprawiedli-
wości i nawrócenia. A sentymentalne 
wyobrażenia, powielane w kulturze 
masowej, pokazują, że „niebo” należy 
się z automatu. Czy to nie są przypad-
kiem niebezpieczne duchowo złudze-
nia?
– Na przykładzie Hoessa widać wyraźnie, 
że on nie neguje swojej winy i grzechu, ma 
świadomość, że po sądzie sprawiedliwym 
(szczegółowym po śmierci i sądzie ostatecz-
nym – na końcu świata – przyp. jes) będzie 

musiał przyjąć oczyszczającą pokutę (czy-
ściec). Miłosierna miłość Boga przywraca 
mu nadzieję na zbawienie. Przywraca mu 
nadzieję, że jako człowiek nie jest stracony 
w kochających oczach Boga. Nawet sędzia 
podkreślał, że skazany na śmierć hitlerowski 
oprawca ma prawo do szacunku jako czło-
wiek, do uszanowania jego ludzkiej godno-
ści. Bo przecież narody w tej wojnie walczyły 
o swoją wolność i godność każdego człowie-
ka, walczyły o to, aby nie było prześladowań, 
ludobójstwa. Nie możemy więc iść drogą na-
szych prześladowców…
Zło trzeba dobrem zwyciężać.
Popatrzcie, mówiłem do funkcjonariuszy 
Straży Granicznej na spotkaniach – to, co 
było wypracowane w dzieciństwie przez po-
bożnych rodziców Rudolfa Hoessa (był mini-
strantem, chodził do spowiedzi) – nie poszło 
na marne.
 
No właśnie, w wielu rozmowach z ludź-
mi wątpiącymi w sens Bożego planu, 
Bożej pedagogii, czy (przejściowo?) 
zamkniętych na sacrum w swoim ży-
ciu pada takie stwierdzenie: „był taki 
pobożny, a dziś…”. I zaraz powierz-
chowny fałszywy wniosek: to znaczy, 
że dobro przegrywa, jest nieżyciowe, 
nieopłacalne?..
– Zapominamy, że wszyscy jesteśmy w dro-
dze, i dopóki życie trwa, wszystko się może 
wydarzyć. Na przykład według wzoru przy-
powieści o synu marnotrawnym. 
Ojciec wyczekuje powrotu syna, wypatruje, 
wychodzi naprzeciw, czule wita, choć syn tak 
go zawiódł, roztrwonił otrzymane dobro. To 
wszystko wydaje się wbrew ludzkiej logice.
A taki jest właśnie najpiękniejszy obraz Mi-
łości miłosiernej Boga wobec każdego z nas.
I to trzeba wciąż na nowo odkrywać. 

Sakrament spowiedzi to apogeum do-
świadczenia Miłosierdzia Bożego. To
w konfesjonale odbywa się piękny dia-
log między penitentem a spowiedni-
kiem: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, 
bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Zły duch powstrzymuje jednak wielu 
grzeszników przed przyjęciem tej łaski 
Miłosierdzia zgranym tekstem: dlacze-
go masz się spowiadać przed innym 
grzesznikiem?!
– Każdego, kto przychodzi do spowiedzi 
traktuję jak brata. – Bracie, siostro, w czym 
zawiniłeś, w czym zgrzeszyłeś, co ci się
w życiu nie udało? Z czym przychodzisz…
ale nie do mnie, tylko do Chrystusa. Bo ja 
jestem tylko słabym narzędziem – też grzesz-
nym, upadającym, spowiadającym się.

Każdy i zawsze może wrócić…
O miłosierdziu, pojednaniu i przebaczeniu, czyli o Chrystusie, który zawsze czeka na 
nasz powrót i „nigdy się nie  męczy przebaczeniem” z ks. kmdr por. Ryszardem Preus-
sem, kapelanem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kapelanem szpitala 
WIM na Szaserów w Warszawie (od 2009 r). rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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 Popatrzcie, daję przykład, ojciec św. Jan Pa-
weł II spowiadał się raz na tydzień. A jakie on 
mógł mieć grzechy? – reakcją jest zdziwienie. 
Nasz święty papież odkrył, że Bóg jest miło-
sierny i wciąż na nowo czerpał z tego źródła 
łaski. Może usłyszał o jakimś złu, dziejącym 
się w świecie i się po ludzku zdenerwował… 
On wiedział, że w sakramencie spowiedzi 
ściąga dla siebie i świata sakramentalną moc 
z wysoka.

„Ja jeszcze mam czas, może się wybiorę 
do spowiedzi na starość”. To wcale nie 
odosobnione głosy… Pobrzmiewa w 
nich pycha (bo skąd, człowieku, wiesz, 
że nie umrzesz za chwilę, przechodząc 
np. przez ulicę, nie spodzie-
wali się przecież śmierci mło-
dzi ludzie na koncercie w Pa-
ryżu). Nie mówiąc już o tym, 
że to przejaw ciężkiego grze-
chu przeciw Duchowi święte-
mu – świadome odkładanie 
spowiedzi i liczenie na Miło-
sierdzie Boże oraz trwanie
w stanie grzechu. Co ksiądz, 
by takim ludziom powiedział?
– Z takimi postawami spotykam 
się w szpitalu. Pukam do sali
i pytam, czy ktoś z państwa chce 
przystąpić do spowiedzi i przyjąć 
Komunię św. – Proszę Księdza, my 
się jeszcze nie wybieramy na tam-
ten świat, słyszę słowa wypowia-
dane z uśmiechem. – Ja się też nie 
wybieram, ale wszystko w rękach 
Pana Boga. A Pan Jezus jest wśród 
was i chce wam pomóc w choro-
bie, w cierpieniu, wiec dlaczego 
nie chcecie skorzystać? Niektórzy 
dojrzewają wówczas do decyzji, 
inni nadal mówią: jeszcze nie te-
raz. – Dobrze, to ja się za Pana, 
Panią pomodlę – mówię, bo prze-
cież to musi być wolna decyzja 
człowieka, on musi dojrzeć do 
przyjęcia sakramentu.
Niektórzy przełamują się obserwu-
jąc przykład innych pacjentów. 
Przypominam sobie casus pew-
nego wojskowego, starszego 
Pana, który ponad 50 lat nie 
był u spowiedzi, chociaż dekla-
rował się jako osoba wierząca. 
Stan ciężki, rak z przerzutami. Wchodzę, 
widzę żonę i córkę przy jego łóżku, pytam, 
czy chce przyjąć sakramenty święte. – Jesz-
cze nie teraz; był w nim jakiś wewnętrzny 
opór, strach? Żona inteligentnie podeszła 
do sytuacji. Może ja wyjdę, a ty sobie cho-
ciaż porozmawiasz z księdzem? Stworzy-
łem atmosferę przyjacielskiej swobodnej 
rozmowy. Powolutku zaczął mi opowiadać 
o swoim życiu, upadkach, otwierał się. Gdy 
skończył, powiedziałem: A jakby pan za to 
wszystko szczerze żałował i przeprosił Pana 
Boga. W duchu, swoimi słowami. I może 
coś jeszcze Pan chce dodać? I to wystarczy?
– nie chciał wierzyć, że to ważna spowiedź,
i że mogę mu udzielić rozgrzeszenia. Popro-
siłem żonę i córkę by w ich obecności przyjął 
Komunię św. – To pan jest dziś bohaterem 

– życzliwie podsumowałem. Nieoczekiwanie 
objął mnie i przytulił bardzo wzruszony. I to 
są te cuda miłosiernej miłości Pana Jezusa.

Na drugim biegunie są postawy skru-
pulantów i „pedantów” duchowych. 
Nadużywają spowiedzi dla polepsze-
nia swojego komfortu psychicznego.
A gdzie tu miejsce dla Chrystusa?
– No właśnie, czasem ktoś przychodzi zbyt 
często do spowiedzi jak do pralki automa-
tycznej; żeby się oczyścić, poczuć lepiej, 
chodzi o komfort psychiczny. Tyle, że znika 
gdzieś sprzed oczu duszy żal, ból, że zrani-
łem Chrystusa. Nie widać tu postanowienia 
poprawy, pracy nad sobą. Nie można Pana 

Boga traktować użytkowo; to nie jest praw-
dziwa miłość...
Tu jest zadanie dla duszpasterza, żeby z ta-
kim człowiekiem popracować, skłonić do za-
stanowienia, i do podjęcia wysiłku poprawy. 

A jak pomóc ludziom, którzy mówią, 
że nie są w stanie przebaczyć swoim 
winowajcom, krzywdzicielom. Takim, 
którzy wiele lat żyją okopani w swoim 
bólu, poczuciu krzywdy, nie są w stanie 
zobaczyć swoich ran w perspektywie 
przebitego serca Chrystusa?
– To bardzo trudny proces. Łaskę wybaczenia 
trzeba wymodlić, powierzyć te rany Chrystu-
sowi, prosić o modlitwę wstawienniczą.
Z takimi cierpieniami zetknąłem się, gdy 
jeszcze działałem w Gdańsku jako duszpa-

sterz Rodzin Katyńskich. Słuchałem historii
o wielkiej krzywdzie rodzin. Najpierw nie-
pewność oczekiwania, czy ojciec, mąż żyje. 
Potem życie w ubóstwie, żal z powodu zmar-
nowanego sierocego dzieciństwa. Rodził się 
bunt, pretensje, dlaczego to nas spotyka, 
dlaczego inni mają lżej, łatwiej, lepiej. Naj-
częściej były to rodziny z kresów głębokiej 
wiary; matka uczyła odnosić wszystkie do-
świadczenia do Boga. Ale gdzieś skrywany 
głęboko rodził z czasem bunt, pretensje do 
Pana Boga, dlaczego nas spotyka ten los,
to cierpienie.
Mówiłem im wtedy, zobaczcie, przebacze-
nie jest możliwe; Jan Paweł II przebaczył Ali 
Agcy. Jest wiele takich osób; piosenkarka 

Eleni przebaczyła mordercy swo-
jej jedynej córki, św. Maria Goret-
ti przebaczyła swojemu mordercy
i dzięki temu przebaczeniu on się 
nawrócił w więzieniu. 

Obchodzimy właśnie rocz-
nicę słynnego listu bisku-
pów polskich do biskupów 
niemieckich „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie”. 
Propaganda komunistyczna 
wykorzystała to chrześcijań-
skie przesłanie do ataku na 
Kościół, do podważenia au-
torytetu biskupów. A prze-
cież to jedyna szansa na po-
jednanie miedzy narodami: 
prawda wypowiedziana ja-
sno, przebaczenie i pojedna-
nie. I przyszły owoce…
– W 1993 r., gdy byłem pro-
boszczem w Nowym Porcie na 
Westerplatte odbywały się spo-
tkania Westerplatczyków. Z Nie-
miec przyjeżdżało z niemieckim 
księdzem 50. Westerplatczyków. 
Był wśród nich celowniczy okrę-
tu Schleswig-Holstein. – Staliś-
my naprzeciw siebie, strzelaliś-
my do siebie, teraz prosimy
o przebaczenie – padły w kościele 
te słowa i wyciągnięte w geście 
pojednania dłonie.
 My wszyscy stoimy jedną nogą 
nad grobem, mówili, dzisiaj spo-
tykamy się jako starzy ludzie. 
Dawni wrogowie razem się mo-

dlili i to było piękne. Niemcy nie zacierali 
prawdy o swojej winie, że byli agresorami. To 
były spotkania między ludźmi, którzy prze-
baczali i prosili o przebaczenie.
Geneza tych spotkań była taka, że najpierw 
Niemcy nawiązali kontakt z Brytyjczykami, 
którzy uratowali ich na morzu ,gdy okręt 
niemiecki został storpedowany. Z czasem 
przyszła refleksja, że skoro spotykamy się
z Brytyjczykami, to koniecznie musimy na-
wiązać kontakt z Polakami…
Człowiek nie może żyć bez przebaczenia.
Nie ma chrześcijaństwa bez przebaczenia. 
„Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” – to 
słowa miłości miłosiernej, wypowiedziane
z głębi przebitego na krzyżu Serca Jezusa. 

Dziękuję za rozmowę.
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Pośród wysłanych listów szczególne znacze-
nie miał list do biskupów niemieckich, zaty-
tułowany „Orędzie biskupów polskich do ich 
niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie 
pasterskim”. Wyjątkowość tego dokumen-
tu była zrozumiała. Został zredagowany
(w języku niemieckim) niewiele ponad dwa-
dzieścia lat po strasznej, wywołanej przez
III Rzeszę Niemiecką, wojnie, która w szczegól-
ny sposób dotknęła naród polski, przyniosła 
straszliwe ofiary. Po jej zakończeniu, decyzją 
przywódców trzech zwycięskich mocarstw, 
powziętą podczas Konferencji w Poczdamie 
(17 lipca–2 sierpnia 1945) przyznano Polsce 
tzw. Ziemie Zachodnie i Północne, podjęto 
również decyzję o wysiedleniu z nich ok. 3,5 
miliona ich dotychczasowych mieszkańców – 
obywateli niemieckich. Dramatyczne wojenne 
doświadczenia Polaków i powojenny exodus 
Niemców wykopały przepaść wrogości mię-
dzy dwoma narodami. Orędzie polskich bis-
kupów było w tamtej sytuacji posunięciem 
niezwykle odważnym, ale także nad wyraz 
trudnym ze względu na 
siłę resentymentów i obo-
lałą pamięć społeczną.
W Orędziu biskupi propo-
nowali przełamanie anta-
gonizmów, wzajemne wy-
baczenie, pojednanie, po-
znanie, podjęcie dialogu 
w imię trudnej historii. To 
oczywiste, że dokument 
ten wyrastał z ewange-
licznych źródeł, z Chrys-
tusowej nauki, a także
z ducha czasu: wspomnia-
nej już Wielkiej Nowenny, 
z impulsów, jakie w życie 
Kościoła wniósł pontyfikat 
Ojca Świętego Jana XXIII, 
szczególnie jego słynna 
encyklika Pacem in terris 
(1963), mówiaca m.in. o potrzebie zaprowa-
dzenia nowego układu stosunków społecz-
nych „w oparciu o zasady prawdy, sprawiedli-
wości, miłości i wolności”.
Do redakcji Orędzia Episkopat Polski przy-
wiązywał wielką wagę. Jego autorstwo 
wiąże się z abp Bolesławem Kominkiem 
(1903-1974), wtedy specjalnym delegatem 
Prymasa Polski z uprawnieniami biskupa 

rezydencjalnego we Wrocławiu (od 1972 r.  
arcybiskupem metropolitą wrocławskim, od 
1973 r. kardynałem). Wkład w opracowanie 
tekstu wnieśli także biskupi z diecezji cheł-
mińskiej: Kazimierz Kowalski i bp pomocni-
czy Bernard Czapliński oraz bp pomocniczy 
z Gorzowa Wielkopolskiego Jerzy Stroba;
w pracach zespołu redakcyjnego uczestni-
czył także abp Karol Wojtyła. 
Impulsy zmian we wzajemnych relacjach pły-
nęły też ze strony niemieckiej. Szczególnie ze 
strony kard. Juliusa Döpfnera (1903-1976), 
od 1961 arcybiskupa Monachium i Fryzyn-
gi (jego następcą na tej stolicy został kard. 
Joseph Ratzinger). W 1960 r., jeszcze jako 
biskup Berlina, kard. Döpfner powiedział, że 
to zbrodnie niemieckie stały się powodem 
utraty przez Niemców terytoriów na wschód 
od Odry i Nysy Łużyckiej, także i to, że Niem-
cy muszą popełnione „niesprawiedliwości 
odpokutować” i być gotowi do poniesienia 
„bardzo dużych ofiar”. Wzajemnemu pozna-
niu sprzyjało uczestnictwo biskupów tych 
dwóch narodów w Soborze Watykańskim II.

Zmienny bieg wzajemnych relacji

W Orędziu polskich biskupów zwrócono m.in. 
uwagę na trwającą od czasu Mieszkowe-
go chrztu chrześcijańską symbiozę Kościoła
i państwa, która doprowadziła z czasem „do 
powszechnego niemal wśród Polaków sposo-
bu myślenia: co «polskie», to i «katolickie»”. 
Omówiono niemiecko-polskie relacje na prze-
strzeni wieków. Ukazano m.in. rolę cesarza 
Ottona III, dzięki któremu „Polska weszła 
do łacińskiej społeczności chrześcijańskiej” 
przywołano postaci świętych łączących oba 

narody, ukazano przydatność niemieckiego 
prawa magdeburskiego przy zakładaniu pol-
skich miast w średniowieczu, wzajemne, roż-
norodne oddziaływania kulturalne. A także 
zagrożenie, jakie przynieśli Krzyżacy i ich na-
stępcy, Prusacy, „którzy doprowadzili do po-
wszechnego skompromitowania na ziemiach 
polskich wszystkiego, co niemieckie”. Opisa-
no czas zaboru pruskiego, tragedię okupacji 

Rocznicowe obchody zainaugurowano 23 paź-
dziernika w Watykanie otwarciem w Muze-
ach Watykańskich wystawy „Przebaczenie 
i pojednanie. Kardynał Kominek, nieznany 
ojciec Europy” i konferencją o pojednaniu.
W uroczystość Chrystusa Króla, w Sanktu-
arium Jasnogórskim, w kaplicy Matki Bożej 
została odprawiona Msza św. w intencji po-
jednania i pokoju w świecie, koncelebrowana 
przez biskupów polskich i niemieckich. „Jako 
Kościół katolicki w Niemczech i w Polsce 
będziemy wspólnie angażować się na rzecz 
pokoju, pojednania i prawa, dla wszystkich 
ludzi. Spojrzenie wstecz musi stać się spoj-
rzeniem do przodu. Nie może być nigdy 
więcej konfliktu między Niemcami i Polską! 
Wymiana listów była świadectwem danym 
prawdzie Bożej, chwilą Chrystusa Króla
w historii Kościoła w Polsce i w Niemczech” 
– mówił w homilii kard. Reinhard Marx, prze-
wodniczący Episkopatu Niemiec.

Dialog w imię trudnej historii

Tuż po wojnie zrodził się zamysł nadania 
szczególnej rangi Milenium Chrztu Polski
w 1966 r. Z biegiem lat skonkretyzował się
w ogłoszonym 3 maja 1957 r. na Jasnej Gó-
rze przez kard. Stefana Wyszyńskiego pro-
gramie Wielkiej Nowenny, zaplanowanych 
na dziewięć lat narodowych rekolekcjach, 
które miały przygotowywać katolicką wspól-
notę do obchodów Sacrum Poloniae Mille-
nium. Umocnić wiarę, ugruntować poczucie 
tożsamości narodowej opartej na chrześci-
jańskich korzeniach, podważanej w tamtych 
latach komunistyczną propagandą i urzędo-
wą ateizacją.
Przygotowania do obchodów milenijnych 
zbiegły się ze zwołanym przez Ojca Świętego 
Jana XXIII Soborem Watykańskim II, wielką 
teologiczno-doktrynalną dysputą, która za-
początkowała istotne przemiany Kościoła. 
Podczas ostatniej, czwartej sesji soborowej, 
obecnych na niej 36 biskupów polskich pod 
przewodnictwem kardynała Stefana Wy-
szyńskiego 18 listopada 1965 r. wystosowało
55 listów do Konferencji Episkopatów repre-
zentowanych na Soborze krajów. Listy mówi-
ły o zbliżającej się tysięcznej rocznicy chrztu 
Polski, zapraszały na Jasną Górę, na główne 
milenijne uroczystości w dniu 3 maja 1966 r., 
w uroczystość NMP Królowej Polski. 

„W tym jak najbardziej chrześcijańskim ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do 
Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy 
wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy – biskupi niemieccy i Ojcowie Soboru po bra-
tersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym 
sumieniem obchodzić nasze Millennium w sposób całkowicie chrześcijański” – to 
najbardziej znany, często przytaczany fragment Orędzia polskich biskupów obec-
nych na Soborze Watykańskim II wystosowanego 18 listopada 1965 roku do bisku-
pów niemieckich. Orędzie to atakowane zajadle przez komunistyczne władze PRL 
dziś traktowane jest jako fundament europejskiej jedności budowanej po okrutnych 
doświadczeniach II wojny światowej. Patrzy się na nie, jako na wyprzedzające swoją 
epokę świadectwo dojrzałości i odpowiedzialności wiary polskich biskupów, którzy 
w przededniu milenijnych uroczystości zainicjowali trud przemiany serc, wypowie-
dzieli słowa przebaczenia, rozpoczęli proces pojednania polsko-niemieckiego.

Fundament europejskiej jedności Fundament europejskiej jedności 

50. rocznica Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich 50. rocznica Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich 
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Uroczystości milenijne w Płocku, 1966 r. Od lewej:  ks. arcybiskup 

Karol Wojtyła, ks. arcybiskup Bolesław Kominek, ks. arcybiskup An-

toni Baraniak.
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niemieckiej w czasie II wojny światowej, „akt 
totalnego zniszczenia i wytępienia”. Najistot-
niejszy z punktu widzenia ówczesnej sytuacji 
politycznej był ten fragment Orędzia, który 
dotyczył granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 
Jest ona dla Niemców – stwierdzali Biskupi 
– „nad wyraz gorzkim owocem ostatniej woj-
ny, masowego zniszczenia, podobnie jak jest 
nim cierpienie milionów uchodźców i przesie-
dleńców niemieckich. (Stało się to na między-
aliancki rozkaz zwycięskich mocarstw, wydany 
w Poczdamie 1945 r.)” natomiast dla Polski, 
„która wyszła z tego masowego mordowania 
nie jako zwycięskie, lecz krańcowo wyczerpa-
ne państwo, jest to sprawa egzystencji (nie 
zaś kwestia większego «obszaru życiowego»). 
W końcowej partii Orędzia biskupi wezwali, 
aby „mimo sytuacji obciążonej niemal bezna-
dziejnie przeszłością”, próbować zapomnieć: 
„Żadnej polemiki, żadnej dalszej zimnej woj-
ny, ale początek dialogu, do jakiego dziś 
dąży wszędzie Sobór i Papież Paweł VI. Jeśli 
po obu stronach znajdzie się dobra wola –
a w to nie trzeba chyba wątpić – to poważny 
dialog musi się udać i z czasem wydać dobre 
owoce, mimo wszystko, mimo «gorącego 
żelaza»”. Orędzie kończyły przytoczone już 
na początku tego tekstu słowa o udzieleniu 
wybaczenia i prośbie o nie.

Zbyt trudne wyzwanie 

5 grudnia 1965 r., jeszcze przed zakończe-
niem obrad Soboru, nadeszła odpowiedź 
podpisana przez 41 biskupów z RFN i NRD. 
Pisali m.in. „Wiele okropności doznał polski 
naród od Niemców i w imieniu niemieckiego 
narodu. Wiemy, że dźwigać musimy skutki 
wojny, ciężkie również dla naszego kraju (...) 
Jesteśmy wdzięczni za to, że w obliczu mi-
lionowych ofiar polskich owych czasów pa-
mięta się o tych Niemcach, którzy opierali się 
demonowi i w wielu wypadkach oddawali 
za to swoje życie (...) Tak więc i my prosimy
o zapomnienie, więcej, prosimy o przeba-
czenie. Zapomnienie jest sprawą ludzką, na-
tomiast prośba o przebaczenie jest apelem 
skierowanym do tego, który doznał krzywdy, 
by spojrzał na tę krzywdę miłosiernym okiem 
Boga i wyraził zgodę na nowy początek. (...) 
Z braterskim szacunkiem przyjmujemy wy-
ciągnięte dłonie”. W liście nie znalazło się 
to, czego szczególnie oczekiwali biskupi 
polscy: poparcie biskupów niemieckich dla 
granicy na Odrze i Nysie, zrozumienie, że 
nie sposób – jeśli chce się iść drogą pokoju 
– tego problemu nie rozwiązać. Prymas od 
kilkunastu lat zabiegał w Stolicy Apostolskiej 
o utworzenie na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych stałych diecezji. Zmiana postawy 
biskupów niemieckich, uznanie przez nich 
granicy na Odrze i Nysie, stanowiłoby ważki 
argument w tych staraniach. Byłby to także 
sukces polskiego Kościoła, który wzmocniłby 
swoją pozycję wobec wobec władz PRL. Nie 
mogłyby już one tak ostentacyjnie używać 
straszaka zachodnioniemieckiego „rewizjo-
nizmu”, przekonywać, że tylko sojusz poli-
tyczny i militarny ze Związkiem Radzieckim, 
jest w stanie ochronić Polskę przed niemiec-
kim odwetem. Jednak niemieccy hierarcho-
wie nie znaleźli w sobie wtedy odwagi, aby 
taką decyzję podjąć i wypowiedzieć. Popar-

cie dla powojennej granicy polsko-niemiec-
kiej okazało się zbyt trudnym wyzwaniem. 
Dziś i wtedy wytłumaczenia takiej postawy 
szuka się w uwarunkowaniach politycznych
i społecznych. Podziale Niemiec (NRD i RFN). 
Nieprzygotowaniu społeczeństwa, w tym
i katolików, do zaakceptowania takich decy-
zji. Przekonaniu, że większość tamtego spo-
łeczeństwa uznanie granicy na Odrze i Nysie 
potraktowałaby wręcz jako zdradę narodo-
wą, przekreślenie niezgasłych nadziei na po-
wrót do przedwojennego status quo. 

Sam Bóg upomni się o swego sługę

Po ujawnieniu przez prasę zachodnionie-
miecką treści listu biskupów polskich do 
biskupów niemieckich przez kilka dni w kra-
ju panowała cisza. Dopiero 10 grudnia, 
następnego dnia po powrocie biskupów
z Rzymu, rozpoczął się histeryczny atak. Być 
może zwłoka w jego rozpoczęciu wynikała 
z konsultacji przeprowadzonych w Moskwie 
w sprawie Orędzia przez Zenona Kliszkę, za-
ufanego człowieka I sekretarza PZPR Włady-
sława Gomułki. 
Tego dnia „Życie Warszawy” w artykule zaty-
tułowanym „W czyim imieniu” pisało m.in. 
„Biskupi polscy samowolnie wkroczyli w dzie-
dzinę polityki zagranicznej”, a ich stanowisko 
sprzeczne jest z polityką rządu polskiego wo-
bec Niemiec, która „cieszy się powszechnym
i jednomyślnym poparciem narodu'”. 
Przez Polskę rozlała się fala inspirowanych 
protestów, zebrań, masówek, petycji, rezo-
lucji. Na murach pojawiły się plakaty z dra-
stycznym scenami rozstrzeliwania z okresu 
wojny. Towarzyszyły im napisy ze sparafra-
zowanym cytatem z Orędzia: „Przebacza-
my i prosimy o przebaczenie” (w oryginale: 
„Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”). 
Nie szczędzono reglamentowanego w tam-
tym czasie papieru na wydawane w setkach 
tysięcy egzemplarzy propagandowe broszu-
ry atakujące Orędzie. Kilkuset proboszczów 
SB wezwało na tzw. rozmowy; pytano ich 
o stosunek do Orędzia. Zmasowana, agre-
sywna propaganda przyniosła początkowo 
pewne rezultaty. Społeczeństwo było zdez-
orientowane, skazane na jednokierunkowy, 
nierzetelny i nieuczciwy przekaz. Dopiero
18 grudnia tygodnik „Forum” opublikował 
tłumaczenie tekstów obu listów. Okazało się, 
że skandalicznie nierzetelne i niepełne. Wła-
dze „zagrały” na cierpieniach i krzywdach, 
jakich doświadczyli Polacy od Niemców pod-
czas wojny. Orędziem zajął się Sejm, jego 
ostrą krytykę przeprowadził Władysław Go-
mułka na posiedzeniu Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Frontu Jedności Narodu. Oburzał się, 
że Prymas kieruje Polskę ku Zachodowi, gdy 
tymczasem od dwudziestu lat należy ona 
do Wschodu. Okazało się, że Orędzie, które 
miało być podstawą pojednania i budowa-
nia mostów nad przepaścią wrogości, stało 
się zarzewiem konfliktu wywołanego przez 
komunistyczne państwo z Kościołem. 
Główne ostrze krytyki kierowało się w stronę 
kard. Wyszyńskiego. Rzucano w jego stronę 
najcięższe oskarżenia, m.in. i takie, że prowa-
dzi fałszywą polityk proniemiecką wbrew inte-
resowi narodowemu Polski. „Gdy wróciłem do 
Polski, przywitano mnie całym jazgotem, tym 

krzykiem i hałasem (…) jestem przekonany, że 
na to, co dziś przeżywałem, nie zasłużyłem so-
bie w mojej Ojczyźnie. Ale jeżeli tak się dzieje, 
to w Imię Boże wszystkim swoim oszczercom 
– bo inaczej nazwać ich nie mogę – przeba-
czam!” – mówił Prymas 19 grudnia 1965 r. 
Po początkowym zaskoczeniu i przejściowej 
niepewności wierni stanęli murem po stro-
nie sygnatariuszy orędzia. Szczególnie kard. 
Wyszyński doznawał wielu dowodów uzna-
nia, poparcia, szacunku. Tłumy wypełniały 
kościoły, w których pojawiał się z pasterską 
posługą; podjęto akcję wysyłania do władz 
petycji i protestów w obronie atakowanego 
Prymasa, inicjowano tydzień modlitw w jego 
intencji na Jasnej Górze. 
17 grudnia Sekretariat Episkopatu wydał 
komunikat w sprawie Orędzia w którym wy-
jaśniał, że jest to dokument kościelny, a nie 
polityczny, że nie ingeruje w sprawy należące 
do prerogatyw państwa i stoi na stanowisku 
nienaruszalności granic. W liście pasterskim
z 10 lutego 1966 Episkopat podjął obronę 
Orędzia, m.in. w odpowiedzi na powtarza jacy 
się zarzut o przebaczeniu, przypomniał chrze-
ścijańską zasadę, że nie ma ludzi bezgrzesz-
nych: „Jesteśmy przekonani, że gdyby nawet 
tylko jeden Polak okazał się człowiekiem nie-
godnym, gdyby nawet tylko jeden w ciągu 
historii spełnił czyn niegodny, już mielibyśmy 
powód do wyrażenia:«przepraszamy»”. 
„Na wszystkie oszczerstwa rzucane w prasie 
i na zebraniach, którymi karmione są nawet 
małe dzieci – wiem co mówię, bo widziałem 
to – nie odpowiadam. Przyjdzie czas, że ktoś 
mocniejszy ode mnie, nie człowiek, ale sam 
Bóg upomni się o swego sługę, o sługę na-
rodu i waszego sługę” – taką perspektywę 
nadziei i zwycięstwa wykreślał Prymas w ka-
zaniu noworocznym 1 stycznia 1966 r. 

***
W marcu 1968 r. ponad stu niemieckich 
katolickich intelektualistów zgrupowanych
w Bensberger Kreis (Krąg z Bensbergu), 
wśród nich ks. Joseph Ratzinger, wystosowa-
ło tzw. Memorandum Bensberskie w którym 
wezwało rząd RFN i Episkopat Niemiec do 
uznania granicy na Odrze i Nysie.
7 XII 1970 r. kanclerz Willy Brandt podpisał
w Warszawie traktat o normalizacji stosun-
ków między RFN i PRL; strona niemiecka po-
twierdziła zachodnią granicę Polski. Bunde-
stag ratyfikował układ 26 V 1972 r. 
28 VI 1972 r. Ojciec Święty Paweł VI bullą Epi-
scoporum Poloniae coetus utworzył na włą-
czonych po wojnie do Polski terenach cztery 
nowe diecezje: opolską, gorzowską, szczeciń-
sko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską.
We wrześniu 1978 r. delegacja polskich bis-
kupów z Prymasem Polski odwiedziła RFN. 
Jej członkiem był kard. Karol Wojtyła. Już 
jako Papież, mówił (1980), że tamta wizyta 
doprowadziła „do nieodwracalnej zmiany 
paradygmatów” w stosunkach niemiecko-
polskich „z przeszłości do przyszłości”. 
12 XI 1989 r. w Krzyżowej, podczas odprawio-
nej tam Mszy św., doszło do historycznego 
gestu pojednania kanclerza Niemiec Helmuta 
Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowiec-
kiego. 

Jędrzej Łukawy 
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Podczas uroczystości, w której uczestniczyły 
kilkunastoosobowe delegacje obydwu episko-
patów, odczytano też przesłanie prezyden-
tów Polski i Niemiec. Andrzej Duda i Joachim 
Gauck przyznali, że w procesie zbliżenia oby-
dwu krajów Kościoły wyprzedziły politykę.
Rozpoczynając spotkanie abp Stanisław Gą-
decki powiedział, że „wszelkie autentyczne 
pojednanie pochodzi od Boga”. Dodał, że 
„kto rozumie nieustającą miłość Boga do 
człowieka, ten wyznaje swoją niewierność 
względem Bożej miłości”.
Hierarcha zacytował słowa abp. Josefa Stimp-
fla, iż polscy biskupi „w swojej dalekowzrocz-
ności wyprzedzili epokę i w imię chrześcijań-
skiej miłości jako pierwsi wyciągnęli ręce do 
Niemców, choć – wobec ogromu wyrządzo-
nych Polakom krzywd – ten gest winien był 
wyjść najpierw od Niemców”, a co gorsza, 
„niemieccy biskupi nie docenili tego niezwy-
kłego kroku”.
Przewodniczący KEP podkreślił, że jedną
z osób, która już wtedy nie zgodziła się z tą 
bojaźliwą reakcją był ówczesny ksiądz profe-
sor Joseph Ratzinger.
Z kolei przewodniczący niemieckiego epi-
skopatu, kard. Reinhard Marx wskazał, że 
pojednanie jest darem, którego nie możemy 
zatrzymywać tylko dla siebie, lecz musimy go 
przekazywać dalej.
Hierarcha wyraził zaniepokojenie obecną sy-
tuacją w Europie. Wskazał na kryzys na Ukra-
inie, „wymuszonym oderwaniem Krymu” 
i przemocą na południu tego kraju. Wspo-
mniał też o dopiero co wygaszonych ale nie-
rozwiązanych konfliktach na Bałkanach oraz 
o rzeszach afrykańskich i bliskowschodnich 
uchodźców którzy uciekając przed wojnami
i terrorem szukają schronienia w Europie.
Kard. Marx zaznaczył, że polscy i niemieccy 
biskupi powinni inicjować konkretne pro-
jekty, które będą wspierały Kościoły w ich 
staraniach na rzecz pojednania. – Takie jest 
zadanie, do którego zobowiązują się nasze 
Episkopaty w pięćdziesiąt lat po historycznej 
wymianie listów – powiedział na Jasnej Górze 
niemiecki hierarcha.
Następnie przewodniczący obydwu episkopa-
tów podpisali wspólne oświadczenie w któ-
rym zadeklarowali chęć wspierania Kościoły w 
różnych krajach Europy w ich działaniach na 
rzecz pojednania.
– Jesteśmy przy tym świadomi, że nie mamy 
triumfalnie oferować jakiegoś „produktu” 
lecz dawać innym nadzieję – zaznaczają bisku-
pi. Zapowiadają, że będą szukać kontaktów 
zwłaszcza z Kościołami w Bośni i Hercegowi-
nie, w innych częściach byłej Jugosławii oraz
z Kościołami w krajach Europy Wschodniej.
Autorzy oświadczenia zauważają z bólem 

Mszę św. z okazji 50. rocznicy wymiany listów o pojednaniu odprawili 
22 listopada na Jasnej Górze biskupi polscy i niemieccy. Przewodniczą-
cy episkopatów obydwu krajów – abp Stanisław Gądecki i kard. Rein-
hard Marx – podpisali wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli 
wspieranie Kościołów w różnych krajach świata w ich działaniach na 
rzecz pojednania.

List, który nie przeminąłList, który nie przeminął

że na kontynencie europejskim 
konflikty militarne i wojna nie 
zostały jeszcze przezwyciężo-
ne. Wspominają o sytuacji na 
Ukrainie, której – jak zaznacza-
ją – „integralność terytorialna 
została rażąco naruszona przez 
separatystów wspieranych przez Federację 
Rosyjską”.
Zaznaczają, iż są gotowi „w pokorze, i bez 
jakiejkolwiek postawy pouczania – prowadzić 
rozmowy z naszymi prawosławnymi współ-
braćmi”.
Biskupi Polski i Niemiec podkreślają, że także
i dziś są winni Europie świadectwo wiary. – Je-
steśmy przekonani, że jeśli godność każdego 
człowieka będzie rozumiana jako dar Boży, 
wtedy nasza cywilizacja obroni się przed zej-
ściem na manowce wykonalności i błędnie 
pojmowanego samookreślania się – stwier-
dza oświadczenie.
Autorzy oświadczenia wyrażają przekonanie, 
że w duchu solidarności Europa powinna 
angażować się dla sprawiedliwości, pokoju
i wolności dla wszystkich ludzi. Wskazują, 
że to zadanie jest bardzo aktualne zwłasz-
cza wobec rzesz ludności Bliskiego Wschodu
i w różnych częściach Afryki, cierpiących 
wskutek terroru i wojen. – Kościół w Polsce
i w Niemczech poczuwa się do bliskości z 
uchodźcami. Wszyscy jesteśmy wezwani do 
pomocy i wspierania działań naszych społe-
czeństw i rządów – czytamy w dokumencie.
Podczas uroczystości odczytano też przesła-
nie prezydentów Polski i Niemiec. Andrzej 
Duda i Joachim Gauck przyznali, że w pro-
cesie polsko-niemieckiego zbliżenia Kościoły 
wyprzedziły politykę.
Politycy ocenili, że przesłanie moralne listu 
sprzed 50 lat wydało piękne owoce. Zazna-
czyli, że obrazem na miarę historycznego 
symbolu było przejście w 1995 roku papieża 
św. Jana Pawła II wraz z kanclerzem zjedno-
czonych Niemiec Helmutem Kohlem przez 
Bramę Brandenburską.
Politycy przyznają, że „trzeba było niemało 
czasu, nim nasze społeczeństwa w pełni ob-
darzyły się wzajemnym zaufaniem” ale, jak 
podkreślają – udało się. – Rany mogły się za-
bliźnić, bo spotkaliśmy się w duchu prawdy. 
A ponieważ każda ze stron otworzyła się na 
cierpienie drugiej, sama mogła doświadczyć 
współczucia  – napisali prezydenci.
Podczas okolicznościowego panelu red. An-
drzej Grajewski nazwał list polskich biskupów 
jednym z dokumentów założycielskich zjed-
noczonej Europy. Szef działu zagranicznego 
„Gościa Niedzielnego” wskazał na wielką 
liczbę partnerstw polskich i niemieckich miast
i parafii.

Gerhard Albert, dyrektor wykonawczy dzieła 
pomocy „Renovabis” podkreślił, że orędzie – 
„akt proroczego realizmu” zaowocowało wie-
loma inicjatywami m.in. powstaniem Fundacji 
im. św. Maksymiliana Kolbego. Wskazał na po-
trzebę wspólnych działań naszych Kościołów
i narodów wobec obecnego kryzysu, wspólnie 
pomagać tym, którzy są w potrzebie, solidar-
nie działać na rzecz Ukrainy oraz współpraco-
wać przy Światowym Dniu Młodzieży.
Abp Wiktor Skworc, współprzewodniczą-
cy grupy kontaktowej episkopatów Polski
i Niemiec zwrócił uwagę, że o ile pojednanie 
Niemiec i Francji miało bardziej charakter po-
lityczno-ekonomiczny to pojednanie polsko-
niemieckie miało charakter religijno-moralny. 
Wskazał też, że w liście nie mówi się o Niem-
cach z NRD i RFN ale o całym narodzie nie-
mieckim, co jego zdaniem też miało wymiar 
prorocki, gdyż w prawie 25 lat później doszło 
do zjednoczenia.
Abp Ludwig Schick, metropolita Bamabergi, 
współprzewodniczący grupy kontaktowej 
episkopatów Polski i Niemiec przypomniał, że 
w latach gdy rodziło się pojednanie między 
naszymi narodami – budowano mur berliński. 
Od młodych lat zawsze odczuwał, że musi 
on kiedyś paść a wymiana listów była takim 
pierwszym wyłomem w murze.
Następnie w kaplicy Matki Boże Częstochow-
skiej biskupi z Polski i Niemiec odprawili 
wspólnie Msze św. w intencji pokoju i pojed-
nania na świecie. Liturgii przewodniczył abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.
W homilii kard. Reinard Marx zadeklarował: 
„Pragniemy wspólnie kształtować naszą oj-
czyznę – Europę oraz przyszłość chrześcijań-
stwa na naszym kontynencie”.
Zastanawiając się jakie jest zadanie Kościo-
ła dla przyszłości naszych narodów i Europy 
dzisiaj, przewodniczący Episkopatu Niemiec 
zadeklarował, że Kościoły w obydwu krajach 
będą wspólnie angażować się na rzecz poko-
ju, pojednania i prawa, dla wszystkich ludzi. 
Zauważył, że „wymiana listów była świadec-
twem danym prawdzie Bożej, chwilą Chrystusa 
Króla w historii Kościoła w Polsce i w Niem-
czech. Możemy dziś za to dziękować Chrystu-
sowi, naszemu Królowi. Podejmujemy również 
poważnie zadanie tego Króla, aby tak dziś jak
i jutro być narzędziem, sakramentem zjedno-
czenia wszystkich ludzi oraz ludzi z Bogiem”.

Za KAI, oprac. kes
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Wojciech Łuszczki urodził się
28 marca 1910 r. w Sokołowie 
Małopolskim, jako syn Alojze-
go i Anny z domu Wielgosz.
W 1921 r. podjął naukę w I Gim-

nazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rze-
szowie. Jako uczeń gimnazjum postanowił 
wstąpić do Zakonu OO. Bernardynów. 2 wrze-
śnia 1926 r. rozpoczął nowicjat w Leżajsku. 
3 września 1927 r. złożył profesję zakonną. 
Kontynuował naukę w bernardyńskim Kole-
gium Serafickim w Radecznicy koło Zamościa. 
W 1931 r. zdał maturę w IV Gimnazjum im. 
Jana Długosza we Lwowie. Rozpoczął studia
w zakonnym Studium Bernardyńskim. Jedno-
cześnie jako alumn był studentem Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
29 kwietnia 1936 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk bp. Eugeniusza Baziaka, sufragana 
lwowskiego. W zakonie przyjął imię Łucjan. 
Po święceniach był kaznodzieją w konwencie w 
Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1938 r. został wykła-
dowcą homiletyki w Studium Bernardyńskim we 
Lwowie. Jeszcze w tym samym roku przeniesiono 
go do konwentu w Zbarażu. W czasie sowieckiej 
okupacji miasta prowadził również działalność 
konspiracyjną. W 1940 r. został mianowany za-
stępcą gwardiana w Gwoźdźcu koło Kołomyi.
W tym samy roku został aresztowany przez 
NKWD. Osadzono go w więzieniu w Tarnopolu, 
gdzie w zimie 1940/41 przebywał w celi bez szyb. 
18 lutego 1941 r. Tarnopolski Sąd Obwodowy 
skazał go na 10 lat łagrów. Karę odbywał w jed-
nym z łagrów Siewwostłagu nad Kołymą w naj-

zimniejszym miejscu na ziemi, gdzie zima trwa 
nawet 8 miesięcy; pracował w kopalni złota.
13 października 1941 r. został zwolniony na 
podstawie tzw. amnestii dla Polaków, będącej 
wynikiem umowy Sikorski-Majski. Dotarł do Bu-
zułuku, gdzie wstąpił do Armii Polskiej w Związ-
ku Sowieckim. 12 grudnia 1941 r. został skiero-
wany do opieki duszpasterskiej wśród Polaków 
w Kustanaju w Kazachstanie. Po kilku miesią-
cach NKWD nie zezwoliła na jego pobyt wśród 
zesłańców. Zagrożony aresztowaniem wrócił do 
jednostek polskich. Był kapelanem w 6 Dywizji 
Piechoty, z którą w sierpniu 1942 r. przypłynął 
do Pahlevi. W Iranie pracował jako kapelan
w obozie wojskowym w Teheranie.
We wrześniu 1942 r. został mianowany ka-
pelanem 17 lwowskiego batalionu strzelców
w 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej 
na Wschodzie. Przeszedł szlak bojowy II Korpu-
su Polskiego, od Monte Cassino poprzez Ankonę
i Bolonię. 10 marca 1945 r. w okolicach Forti Pa-
enza został ciężko ranny w nogę.
Po przyjeździe żołnierzy II Korpusu do Wielkiej 
Brytanii postanowił pozostać na emigracji. W la-
tach 1946-1953 był duszpasterzem polonijnym 
w Wielkiej Brytanii. W 1953 r. podjął studia na 
Wydziale Teologicznym bernardyńskiego Papie-
skiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie.
W 1958 r. zwieńczył je doktoratem na podsta-
wie rozprawy „St. Joannes a Capistrano conci-
nator (1386-1456)”. Po zakończeniu studiów 
pozostał w Rzymie. Na zlecenie generała zakonu 
zajmował się osobą i twórczością św. Jana Kapi-
strana. Badał rękopisy jego kazań. Był członkiem 

O. kapitan Łucjan Łuszczki (1910–1991)
– bernardyn, kapelan w 5 Kresowej Dywizji Piechoty

Komisji Kapistrańskiej przy Uniwersytecie Anto-
nianum oraz Polskiego Instytutu Historycznego 
w Rzymie. W 1958 r., na 25-lecie sakry biskupiej 
arcybiskupa Józefa Gawliny, Biskupa Polowego
i opiekuna Emigracji Polskiej, o. Łuszczki wy-
głosił pełne kunsztu kaznodziejskiego kazanie
w kościele Świętego Stanisława w Rzymie, które 
stanowiło uhonorowanie zasług tego wielkiego 
duszpasterza.
18 lutego 1961 r. został mianowany rektorem 
Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. W cza-
sie pracy duszpasterskiej w tym kraju wydawał 
„Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej”, redago-
wał miesięcznik „Bóg i Ojczyzna”, był korespon-
dentem pism polonijnych „Głos Polski” i „Kurier 
Polski”. W wydawanym w Rzymie kwartalniku 
„Duszpasterz Polski Zagranicą” drukował kro-
nikę działalności Polskiej Misji Katolickiej. Był 
członkiem Prezydium Komitetu Obchodów Ty-
siąclecia Chrztu Polski na Argentynę.
W 1972 r., po zakończeniu misji w Argentynie, 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Był wika-
riuszem w bernardyńskiej Prowincji Wniebo-
wzięcia Matki Bożej w Pulaski, w stanie Illinois. 
Przebywał w klasztorze w Lake Geneva w stanie 
Visconsin, a następnie w parafii Św. Salomei,
a potem w parafii Św. Brunona w Chicago. 
Duszpasterzował głównie wśród ludności pol-
skojęzycznej. Ostatnie lata życia spędził w domu 
starców St. Marys's Home prowadzonym przez 
siostry zakonne w Manitowoc.
Zmarł 3 marca 1991 r. w Manitowoc. Spoczywa 
na cmentarzu w Pulaski.
Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Monte 
Cassino.

Bogusław Szwedo 

– Całe życie bł. o. Michała 
Czartoryskiego było ob-
umieraniem przez służ-
bę Bogu i bliźnim. Nie 
żył dla siebie i nie umie-

rał dla siebie – mówił w ubiegłym roku
w 70 rocznicę śmierci dominikanina Bi-
skup Polowy Józef Guzdek. O. Michał Czar-
toryski, wychowanek arystokratycznego 
rodu, obrońca Lwowa w wojnie polsko-
bolszewickiej, kapłan, kapelan żołnierzy 
Powstania Warszawskiego i męczennik.  
Obchodzący 800-lecie istnienia dominikanie 
postanowili uczcić jubileusz licznymi publika-
cjami na temat zakonu (przypomnijmy kazno-
dziejskiego) i jego wybitnych postaci. Wśród 
licznych książek łatwo przeoczyć tę, którą 
każdy miłośnik duszpasterstwa wojskowego 
powinien przeczytać. „Pasja Michała. Życie
i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskie-
go OP”, autorstwa Marcina Brzezińskiego, to 
krótka biografia dominikanina.
Urodził się w 1897 r. w Pełkiniach (woj. pod-
karpackie), jako Jan Franciszek, książę Czarto-

Pasja Michała
ryski. Był synem księcia Witolda Czartoryskiego 
i Jadwigi z hrabiów Dzieduszyckich. Po zdaniu 
matury studiował na Politechnice Lwowskiej, 
uzyskując tytuł inżyniera architekta. Brał udział 
w obronie Lwowa, za co został odznaczony 
za męstwo Krzyżem Walecznych. W 1927 r. 
wstąpił w Krakowie do zakonu dominikanów, 
gdzie przyjął imię Michał. Śluby zakonne złożył
25 września 1928 r., a święcenia kapłańskie 
przyjął 20 grudnia 1931 r. w Jarosławiu. Jako 
architekt współdziałał w budowie klasztoru 
dominikańskiego w Warszawie na Służewie 
w latach 1937–1939. W zakonie pełnił różne 
funkcje, między innymi magistra nowicjatu, 
pomagając w formacji młodym zakonnikom.
1 sierpnia 1944 r., wczesnym popołudniem, 
wybrał się do okulisty na Powiślu, gdzie za-
stał go wybuch Powstania Warszawskiego. 
Następnego dnia zgłosił się jako kapelan do 
walczącego na Powiślu III Zgrupowania „Kon-
rad” AK. 6 września 1944 r., po upadku tej 
dzielnicy, nie wycofał się z powstańczymi od-
działami, nie skorzystał z możliwości ukrycia 
się przed Niemcami w stroju sanitariusza, jak 

mu zaproponowano, lecz pozostał do końca, 
jako jedyny z personelu szpitalnego, z grupą 
ciężko rannych powstańców i cywilów w piw-
nicach firmy Alfa-Laval, gdzie został rozstrze-
lany. Ojciec Michał został beatyfikowany
13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenni-
ków w Warszawie przez Jana Pawła II. 
Jak podkreśla Brzeziński książka jest jedynie 
wstępem do obszerniejszej biografii, która
z pewnością prędzej czy później powstanie. 
Tym bardziej, że po o. Michale zostały pewne 
materiały, które jak zaznacza warte są opubli-
kowania i opatrzenia fachowym komentarzem 
teologicznym. Biografia zawiera obszerną bi-
bliografię, indeks, kalendarium oraz materiał 
ikonograficzny, co ciekawe znalazły się tam 
m.in. rysunki o. Michała, projekty kielicha, klu-
czy do tabernakulum oraz świeczników.
Książkę wydało wydawnictwo „W drodze”. 

Marcin Brzeziński, Pasja Michała. Życie i mę-
czeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego 
OP, Poznań, 2015, ss. 232.

Krzysztof Stępkowski
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Wieczorem bp Guzdek celebrował Mszę 
św. w katolickiej Katedrze Westminsterskiej, 
sprawowanej w intencji polskich żołnierzy 
walczących w Bitwie o Anglię, wspominano 
także obchodzoną w tym roku 70. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej. Wierni zgro-
madzeni w katedrze modlili się także w inten-
cji dwóch pasterzy Polonii: kard. Władysława 
Rubina w 25. rocznicę śmierci oraz abp. Józe-
fa Gawlinę, którego półwiecze śmierci obcho-
dziliśmy w ubiegłym roku.
W homilii bp Józef Guzdek podkreślił, że każ-
de pokolenie staje przed swoimi wyzwaniami, 
którym musi sprostać. - Czas II wojny świato-
wej był dla was czasem próby, obumierania 
i owocowania. Zdaliście egzamin z wierności 
Bogu i Ojczyźnie nawet za cenę przelanej 
krwi. Budowaliście swoje życie na Chrystusie
i ewangelicznych wartościach. Walczyliście 
pod sztandarami, na których wypisane były 
słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”; „Miłość żąda 
ofiary”. Według św. Pawła Apostoła zasłuży-
liście na miano „roztropnych budowniczych”. 
Nie szukaliście bowiem siebie i własnych ko-
rzyści, ale z pełną świadomością i poświęce-
niem wypełnialiście wolę Boga – powiedział.
Ordynariusz wojskowy wspomniał, że przez 
wiele lat poza granicami kraju pozostała 
ogromna rzesza ludzi, którzy nie mogli po-
wrócić do Polski po zakończeniu II wojny świa-
towej. Zauważył, że choć na polach bitew na 
wschodzie i zachodzie Europy przelano morze 
polskiej krwi, to nasi rodacy nie mogli cieszyć 
się z powrotu do niepodległej Ojczyzny. Wy-

mienił m.in. polskich lotników walczących
w Bitwie o Anglię, oficerów zamordowanych 
na Wschodzie, żołnierzy II Korpusu Polskie-
go, a także wyzwalających Europę Zachodnią 
Maczkowców. – Na mocy układów z Tehera-
nu, Jałty i Poczdamu, po zakończeniu wojny 
ich domy znalazły się poza granicami Polski 

Biskup Polowy Józef Guzdek przebywał 9 i 10 listopada z wizytą w Londynie. Ordy-
nariusz wojskowy dał się do stolicy Wielkiej Brytanii z okazji zbliżającego się Święta 
Niepodległości, a także czterech rocznic uroczyście obchodzonych przez środowiska 
polonijne na Wyspach.

wytyczonymi przez zwycięskie, wojenne mo-
carstwa. Musieli zostać na zachodzie Europy 
lub emigrować do różnych krajów świata. Nie 
wracali do Polski zdominowanej przez sowie-
tów i „ludową” władzę – powiedział. Biskup 
Guzdek przypomniał, że wielu z tych, którzy 

zdecydowali się na powrót zostało areszto-
wanych i zamęczonych w komunistycznych 
więzieniach.
Biskup polowy podkreślił, że nadal należy 
upominać się o prawdę historyczną i sprze-
ciwiać się relatywizowaniu win popełnionych 

przez państwa totalitarne Związek Radziecki
i Niemcy w czasie II wojny światowej. Przypo-
mniał, że w ubiegłym roku podczas uroczysto-
ści rocznicy lądowania aliantów w Normandii 
prezydent Francji mówił o „odwadze Niem-
ców, także będących ofiarami nazizmu”. – Za 
pośrednictwem mediów świat dowiedział się, 

że to Niemcy są ofiarami nazizmu. Ze względu 
na polityczną poprawność wobec wschodnie-
go sąsiada, udział polskich żołnierzy w walce 
z niemieckim okupantem został przemilczany. 
Nie zabrakło zaś pochwał pod adresem Armii 
Czerwonej. To była wielka niesprawiedliwość 
historyczna, współczesna próba zakłamania 
historii – podkreślił ordynariusz wojskowy.
Biskup Guzdek podziękował wspólnocie Po-
laków mieszkających w Wielkiej Brytanii, że 
pamiętają o abp. Józefie Gawlinie, biskupie 

polowym w czasie II wojny światowej, a po
wojnie opiekunie polskiej emigracji oraz
o kard. Władysławie Rubinie, który po śmierci 
abp. Gawliny przejął misję opieki nad emi-
gracją i uchodźstwem polskim. Zaapelował
o wierność Bogu i Ojczyźnie, wyrażanej w tro-
sce o pielęgnowanie i pilnowanie prawdy hi-
storycznej. – Bądźmy strażnikami i kustoszami 
historycznej prawdy o wydarzeniach II wojny 
światowej, jej przyczynach i przebiegu. Buduj-
my gmach życia rodzinnego, państwowego
i międzynarodowego na solidnym fundamen-
cie prawdy, Dekalogu i poszanowania podsta-
wowych praw człowieka – zachęcał.
Mszę św. koncelebrowali duszpasterze Polonii 
posługujący na Wyspach, m.in. ks. Stefan Wy-
lężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii 
i Walii, a także ks. kpt. Maciej Śliwa, sekretarz 
Biskupa Polowego. Oprawę muzyczną liturgii  
zapewnili członkowie chóru „Ave Verum”.
W uroczystości wziął udział Witold Sobków, 
ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także 
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa. W katedrze obecni 
byli przedstawiciele środowisk, stowarzyszeń 
i kół polonijnych działających na Wyspach, 
m.in. Polskiej Misji Katolickiej. W Eucharystii 
uczestniczyli kombatanci, weterani II wojny 
światowej, członkowie Związku Harcerstwa 
Polskiego poza Granicami Kraju, poczty sztan-
darowe oraz młodzież.

kes

Budujmy na prawdzieBudujmy na prawdzie

Fo
t.

m
az

ur
/c

at
ho

lic
ne

w
s.

or
g.

uk

/
g

Londyn: bp Józef Guzdek odprawił Mszę św. dla Polaków z okazji Święta NiepodległościLondyn: bp Józef Guzdek odprawił Mszę św. dla Polaków z okazji Święta Niepodległości

Msza św. w katolickiej Katedrze WestminsterskiejMsza św. w katolickiej Katedrze Westminsterskiej

Homilię głosi bp. Józef GuzdekHomilię głosi bp. Józef Guzdek
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Msza św. sprawowana była z asystą woj-
skową. W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa 
przypomniał fragmenty wspomnień o. gen. 
Adama Studzińskiego OP, kapelana żołnie-
rzy II Korpusu Polskiego i uczestnika Bitwy
o Monte Cassino. Podkreślił, że spoczywający 
w Casamassima żołnierze zapłacili za wolność 
Ojczyzny najwyższą cenę. – Stali się żertwą 
ofiarną, całopalną ofiarą złożoną w imię wol-
ności i niepodległości – powiedział.
Kapelan dodał, że nie sposób przejść obojęt-
nie i nie wzruszyć się na widok mogił żołnierzy 
spoczywających z dala od Ojczyzny. Dodał, że 
cmentarz na Casamassima powinien stać się 
okazją do refleksji nad duchowymi inspiracja-
mi naszej postawy życiowej. – Zagrzewajmy 
nasze serca i umacniajmy motywację do bez-
interesownej służbie Ojczyźnie, sprawiedliwo-
ści i pokojowi – zachęcał.
Ks. Kępa wezwał do modlitw w intencji ofiar
i rannych w ataku terrorystycznym w Paryżu.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. Wojciech 
Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Andrzej Kunert, sekretarz RO-
PWiM, Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
gen. bryg SG Jarosław Frączyk, komendant 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
płk Andrzej Śmietana, zastępca dowódcy Gar-
nizonu Warszawa, Małgorzata Sinica, naczel-
nik ZHP, Anna Anders, córka gen. Władysława 
Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego. Ze 
strony włoskiej obecni byli gen. Rosario Aio-
sa, Komisarz Generalny ds. Poległych, Antonio 
Decaro, burmistrz Bari  oraz władze regionu 
Casamassima.
Po Mszy św. odbył się apel pamięci, podczas 
którego odczytany został list prezydenta An-
drzeja Dudy do uczestników uroczystości. 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że 

Mszą św. sprawowaną przez ks. płk SG Zbigniewa Kępę, kapelana Ordynariatu Po-
lowego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Casamassima we Włoszech rozpoczęły 
się obchody upamiętniające spoczywających tam żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa. W uroczystościach odbywających się w dniach 13-16 listopada 
i zorganizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) wzię-
ła udział delegacja urzędów centralnych RP, kombatantów, wojska, przedstawiciele 
polskiej ambasady oraz władze lokalne i młodzież. Podczas Mszy św. uczestnicy uro-
czystości modlili się w intencji ofiar zamachu terrorystycznego w Paryżu.

wiosną i latem 1944 roku żołnierze Polskich 
Sił Zbrojnych – ramię w ramię z brytyjskimi
i amerykańskimi aliantami – przynieśli narodo-
wi włoskiemu wyzwolenie, a zdobycie Monte 
Cassino pozwoliło przełamać opór hitlerow-
ców na Linii Gustawa i otworzyło drogę do 
Rzymu. Prezydent podkreślił, że zwycięska 
bitwa o Ankonę była ważnym krokiem ku 
oswobodzeniu całych północnych Włoch.
– Świetne sukcesy wojenne Polaków okupio-
ne jednak zostały znacznymi stratami: blisko 
pięcioma tysiącami poległych, rannych i za-
ginionych. Znaczna część rannych trafiała do 
szpitala utworzonego wtedy w Casamassima. 
Ponad czterystu z nich pozostało tu na za-
wsze. Na tutejszym cmentarzu pochowano 
też polskich lotników, którzy zginęli, spiesząc 
ze wsparciem dla podziemnej Armii Krajowej 
w okupowanej Ojczyźnie. I choć nadzieje na 
odzyskanie suwerennej Polski nie spełniły się, 
to pamięć o bohaterskich walkach na froncie 
włoskim stała się ważnym elementem toż-
samości mojego narodu – napisał prezydent 
Duda.
Przemówienia wygłosili także m.in. Andrzej 
Kunert, sekretarz ROPWiM, Tomasz Orłowski, 
ambasador RP w Republice Włoskiej, jeden 
weteranów oraz przedstawiciel władz miasta 
Casamassima.
Na Polskim Cmentarzu Wojennym spoczywa 
około 430 żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa, uczestników walk na 
Linii Gustawa nad rzeką Sangro, a także żoł-
nierzy, którzy zostali ranni pod Monte Cassino 
i zmarli w szpitalach w Bari i Neapolu. Spoczął 
tam także zmarły w 1946 roku obrońca We-
sterplatte mjr Henryk Sucharski, który po pra-
wie sześciu latach niemieckiej niewoli został 
dowódcą batalionu strzelców w II Korpusie 
Polskim. Jego szczątki zostały jednak w 1971 

roku ekshumowane i przewiezione na Wester-
platte.
Po południu zaplanowano także uroczystości 
pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Wszyst-
kich Wojnach I i II wojny światowej w Casa-
massima. Otwarta zostanie także wystawa 
fotografii dokumentującej polsko-włoskie 
kontakty, „Apulia Polaków. Od 1944 do 1946 
roku... historia w czerni i bieli”, której kurato-
rami są Gianluca Vernole i Żaneta Nawrot.
Następnego dnia Eucharystią sprawowaną
w katedrze Santa Maria Asunta w Mottoli 
rozpoczął się drugi dzień obchodów upamięt-
niających żołnierzy II Korpusu Polskiego. Mszy 
św. podobnie jak poprzedniego dnia prze-
wodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, kapelan 
Ordynariatu Polowego. Uczestników uroczy-
stości powitał bp Claudio Madiago, ordyna-
riusz diecezji Castellaneta.
W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa podkreślił, 
że współczesne pokolenia Polaków powinny 
uczyć się od żołnierzy II Korpusu Polskiego pa-
triotyzmu i miłości do Ojczyzny. Przypomniał, 
że mimo swej ofiary żołnierze gen. Andersa 
nie mogli cieszyć się z owoców zwycięstwa,
a ci którzy wrócili do kraju często byli prześla-
dowani. Przywołał postać rtm. Witolda Pileckie-
go, który po powrocie do Polski został straco-
ny przez komunistyczny sąd Polski Ludowej.
Ks. Kępa podkreślił rolę Kościoła w integro-
waniu środowisk Polaków, którzy pozostali na 
Zachodzie. – Po II wojnie światowej powsta-
ło wiele duszpasterstw polonijnych w Niem-
czech, w Anglii, Australii, Nowej Zelandii, 
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Wszę-
dzie tam, gdzie trafili żołnierze, którzy prze-
szli szlak nadziei od Rosji poprzez Palestynę
i Włochy – powiedział.
Jak podkreślił ks. Kępa, żołnierze Armii An-
dersa „dochowali przysięgi, chociaż czuli 
się zdradzeni”. – Do końca walczyli o lepszy 
świat;  wolny od totalitaryzmów i pogardza-
nia człowiekiem. Kontynuowali tradycję walki 
o wolność „naszą i waszą”. Ich siła i mocą była 
wiara i miłość do Boga – powiedział.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty na ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej 
ufundowanym przez polskich żołnierzy. Kwia-
ty złożono niemal dokładnie w 70. rocznicę 
odsłonięcia ołtarza, 16 listopada 1945 roku.
Przed katedrą, której budynki były kwaterą 
gen. Andersa podczas wojny, odbyła się także 
uroczystość posadzenia drzewka oliwnego. 
Po południu uroczystości upamiętniające odby-
ły się w Materze w regionie Basilicata. W miej-
scowym muzeum otwarta została wystawa po-
święcona żołnierzom II Korpusu Polskiego.
Ostatniego dnia obchodów delegacja od-
wiedziła lotnisko wojskowe w Brindisi. Miała 
tu swoją bazę specjalna eskadra lotnicza dy-
wizjonu 301 w składzie której był samoloty 
„Liberator” i „Halifax”, skąd wyruszały loty 
z pomocą, m.in. dla ogarniętej Powstaniem 
Warszawy.

oprac. kes
fot. ks. płk SG Zbigniew Kępa

Walczyli o lepszy światWalczyli o lepszy świat
Włochy: na cmentarzu w Casamassima uczczono żołnierzy II Korpusu PolskiegoWłochy: na cmentarzu w Casamassima uczczono żołnierzy II Korpusu Polskiego

Kombatanci II Korpusu Polskiego, uczestnicy uroczystości w BrindisiKombatanci II Korpusu Polskiego, uczestnicy uroczystości w Brindisi
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Przy ołtarzu katedry stanął poczet sztandaro-
wy SOK. Liturgię słowa przygotowali funkcjo-
nariusze straży. Mszę św. koncelebrowali z bp. 
Guzdkiem, ks. płk SG Zbigniew Kępa, kapelan 
SOK oraz ks. ppor. Marcin Janocha, wikariusz 
katedry polowej.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że warunkiem 
dobrego funkcjonowania formacji munduro-
wej jest budowanie wspólnoty ludzi, którzy 
ją tworzą. Zdaniem ordynariusza wojskowe-
go najważniejszymi elementami tworzenia 
wspólnoty jest umiejętność wzajemnego po-
rozumienia się i dialogu, budowanie na praw-
dzie oraz identyfikowanie się z własną forma-
cją, a także pasja i poświęcenie z jaką pełni się 
służbę. Życzył funkcjonariuszom, aby umiejęt-
nie korzystali z powierzonych im talentów.
Biskup polowy powiedział, że święto SOK jest 
okazją do wyrażenia podziękowań w imieniu 
milionów anonimowych pasażerów za za-

Wykonawców oceniało 6 osobowe jury skła-
dające się z profesjonalistów muzyki i śpiewu 
pod przewodnictwem pani Alicji Saturskiej
z Zamościa. 7 listopada w godzinach poran-
nych odbyły się warsztaty artystyczne dla 
uczestników festiwalu prowadzone przez 
Radę Artystyczną Festiwalu. O godz. 17.00 od-
było się oficjalne otwarcie Festiwalu, którego 
dokonał dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego płk Marcin Maj, ks. kapelan 
Andrzej Puzon, burmistrz Miasta Hrubieszów 
Tomasz Zając, wójt Jan Mołodecki.
Zespół „Lechici” z Parafii MB Nieustającej 
Pomocy. Pomocy wykonał hymn festiwalu 
„Młodość Kolumbów” oraz dał recital pie-
śni wojskowych. Ze wspaniałym recitalem 
wystąpiła Ola Opała Wójcik – piosenkarka 
Zespołu „Lechici”. Odbył się też koncert lau-
reatów z poprzednich festiwali. Dowódca
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawcze-
go wręczył statuetki dla zasłużonych pod-
czas organizacji poprzednich edycji festiwali, 
wśród wyróżnionych znalazł się ks. kapelan 
Andrzej Puzon. Po wręczeniu statuetek od-
był się Koncert Gwiazdy Wieczoru – Zespołu 
„WIEKO”.
W niedzielę 8 XI br. w kościele garnizono-
wym została odprawiona Msza św., którą 
celebrował ks. prałat płk Andrzej Puzon,

Msza św. dla funkcjonariuszy Straży Ochrony KoleiMsza św. dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Jubileuszowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Jubileuszowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej 
Wojska Polskiego Hrubieszów 2015 r.Wojska Polskiego Hrubieszów 2015 r.

pewnianie bezpieczeństwa. – W Świę-
to Straży Ochrony Kolei pragnę po-
dziękować Bogu za waszą codzienną 
służbę, za troskę o bezpieczeństwo na 
szlakach kolejowych. Ważne jest to by-
ście stanowili wspólnotę, budowaną 
na fundamencie prawdy – powiedział.
W imieniu funkcjonariuszy SOK za 
sprawowaną Eucharystię i wygłoszo-
ne słowa homilii podziękował Józef Hałyk, 
Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.
W Eucharystii uczestniczyli także przedstawi-
ciele innych służb, m.in. Policji, Straży Granicz-
nej i Straży Pożarnej, które współdziałają w 
dziele zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 
W uroczystości wzięła udział Monika Wasilew-
ska z Biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP.
Straż Ochrony Kolei to umundurowana i uz-
brojona formacja działająca od 97 lat na te-
renie linii kolejowych znajdujących się na te-

a stronę wokalną zapewnili wykonawcy bio-
rący udział w festiwalu.
W homilii ks. kapelan nawiązując do ewange-
lii o talentach, mówił o wielkich talentach, ja-
kimi Bóg obdarza człowieka. Dopytywał wni-
kliwie, czy rozwijamy talenty dane nam od 
Boga. Co z nimi zrobiliśmy, czy też robimy? 
Po południu odbył się koncert galowy w wy-
konaniu laureatów festiwalu, wręczono na-
grody, dyplomy, koncert rozpoczął zespół 
„Lechici” hymnem festiwalowym.
Płk Marcin Maj powitał wszystkich gości. Pani 
Alicja Saturska – przewodnicząca Rady Arty-
stycznej odczytała protokół. „Jury Festiwalu 
pragnie pogratulować laureatom i wyrazić 
podziękowania wszystkim wykonawcom za 
przygotowanie oraz wysoki poziom tego-
rocznych prezentacji artystycznych. Szcze-
gólną uwagę zwróciliśmy na różnorodność 
form muzycznych, ciekawe aranżacje i ory-
ginalne instrumentarium. Każda kolejna edy-
cja festiwalu nie jest taka sama, ponieważ 
wykonawcy wciąż wyszukują, przygotowują 
i przedstawiają ciekawy, oryginalny, a niejed-
nokrotnie wybitny repertuar pieśniarski i pio-
senkarski – napisali członkowie jury.
Po przesłuchaniach konkursowych prowa-
dzonych w dniu 6 listopada 2015 roku, Jury 
postanowiło przyznać następujące nagrody

rytorium Polski. Do jej zadań należy kontrola 
przestrzegania przepisów porządkowych na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych, zapewnienie bezpie-
czeństwa, ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia w pociągach. W dniu 23 listopada 
2006 roku uchwałą 338. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski Straż Ochrony 
Kolei została włączona do duszpasterstwa Or-
dynariatu Polowego.

kes

i wyróżnienia: Wyróżnienia w kategorii solista: 
Waldemar Kondraciuk – 2. Hrubieszowski Pułk 
Rozpoznawczy; Aneta Dębska – klub wojsko-
wy 10 Brygady Logistycznej Opole; Małgo-
rzata Oleszczuk – klub batalionu dowodzenia 
Wielonarodowej Brygady  Lublin; sierż. Krzysz-
tof Łupiński – klub 11. Mazurskiego Pułku Ar-
tylerii Węgorzewo; Aleksandra Banasiak – klub 
25. Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszów 
Mazowiecki.
Wyróżnienia w kategorii zespół: Zespół 
wokalny funkcjonariuszy służby więziennej 
Zamość; AKWARIUM z klubu 5. Batalionu 
Strzelców Podhalańskich w Przemyślu”.
Wyróżnienia w kategorii chórów otrzymały: 
Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”; Chór Aka-
demii Marynarki Wojennej z Gdyni. Pierwsze 
miejsce w kategorii solista zajęła Magdale-
na Chołuj – klub Centrum przygotowań do 
misji zagranicznych Kielce w kategorii Zespół 
zwyciężyły „SZAROTKI” z klubu 5. Batalionu 
Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.
Po wręczeniu nagród odbył się koncert lau-
reatów. Zamknięcia festiwalu dokonał ks. 
prałat ppłk Andrzej Puzon, który dziękując 
za udział w festiwalu zachęcał do udziału
w Światowych Dniach Młodzieży, które od-
będą się w przyszłym roku w Krakowie.
Na zakończenie odbył się koncert zespołu GO-
LEC UORKIESTRA przyjęty z wielkim aplauzem. 
Festiwal zakończono zachętą Biskupa Polowe-
go: Niech pieśni o Bogu i Ojczyźnie będą wyra-
zem waszej wiary i patriotyzmu, a wszystkich 
słuchających umacniają w radości i nadziei”.

 ks. ppłk Andrzej Puzon
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W dniach 6 – 8 XI br. odbył się w Hrubieszowie XX Jubileuszowy Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, w którym wzięło udział 200 wykonawców. 
Uczestnicy festiwalu rekrutowali się z całej Polski od Szczecina i Gdyni poprzez Kiel-
ce, Kraków, Mińsk Mazowiecki, Węgorzewo, Białą Podlaską, Wałcz, Lublin, Zamość, 
Przemyśl, Rzeszów, Opole.

Biskup Polowy Józef Guzdek przewodniczył w katedrze polowej Mszy św.
w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei (SOK). Forma-
cja zapewniająca bezpieczne podróżowanie i przewóz towarów na trasie linii 
kolejowych obchodzi w tym roku 97. rocznicę powstania. W homilii Biskup Po-
lowy zachęcał funkcjonariuszy do budowania wspólnoty w swojej formacji.
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Rzeszów
W czwartek, 19 listopada, w parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski odbyła się Msza święta dziękczynna za posługę ks. płk. Tomasza Anisiewicza, 
proboszcza parafii. 24 listopada po 23. latach służby ks. Anisiewicz żegna się
z mundurem i przechodzi na emeryturę.
We Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Rze-
szów, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych z regionu oraz grono przyjaciół 
i parafian.
Pod koniec Mszy świętej wikariusz generalny Biskupa Polowego ks. płk January 
Wątroba odczytał podziękowanie od ordynariusza wojskowego bp. gen. bryg. Jó-
zefa Guzdka za lata pracy i służby w Ordynariacie Polowym, za otwartość i liczne 
świadectwa aktywności duszpasterskiej, a także za wszelkie dobro wniesione do 
duszpasterstwa wojskowego. W dowód uznania i wdzięczności Biskup Polowy od-
znaczył ks. Anisiewicza Medalem Milito Pro Christo.
Przedstawiciele Policji wręczyli ks. Tomaszowi Medal Niezależnego Samorządo-
wego Związku Zawodowego Policjantów. Odczytano również list od Inspektora 
Wojsk Lądowych gen. dyw. Janusza Bronowicza, w którym podziękował ks. Anisie-
wiczowi za wielki wkład duchowy, jaki przez lata włożył w wojsko i parafię.

Wrocław
15 listopada w bazylice pw. Świętej Elżbiety Wę-
gierskiej odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 
patronki parafii. Mszy świętej przewodniczył biskup 
polowy  gen. bryg. Józef Guzdek, koncelebrował ją 
ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny bisku-
pa polowego, ks. płk Janusz Radzik, proboszcz parafii 
oraz kapelani dekanatu Wrocław-Katedra, do której 
należy parafia.
W czasie Mszy świętej do grona nowych kanoników 
gremialnych włączono ks. płk. Mariusza Stolarczyka, 
ks. ppłk. Andrzeja Stawarza i ks. ppłk. Adama Bazy-
lewicza. Kapituła Elżbietańska przyznała doroczne 
wyróżnienie: Order z Gwiazdą. Nagrodzona została 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Aktu wrę-
czenia rektorowi tej uczelni gen. bryg. prof. dr. hab. 
Mariuszowi Wiatrowi dokonał Biskup Polowy w asy-
ście prepozyta kapituły ks. płk. Janusza Radzika.

Głogów – Leszno
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek odwiedził 17 listopada 
4 Batalion Inżynieryjny w Głogowie. Po powitaniu ordynariusza wojskowego do-
wódca batalionu,ppłk  Adam Kliszka, zaprosił gościa do sztabu, gdzie przedsta-
wiono zarys oraz przeznaczenie jednostki. Biskup Polowy w sali odpraw spotkał się 
z kadrą wojskowa i pracownikami cywilnymi sztabu. 
Podpułkownik Adam Kliszka wręczył odznakę pamiątkową batalionu, dziękując za 
wizytę i pamięć. Na koniec wizyty bp Guzdek udał się do odnowionej kaplicy gar-
nizonowej i zwiedził pomieszczenia funkcyjne kapelana, które wraz z kaplicą służą 
posłudze duszpasterskiej całej społeczności wojskowej garnizonu Głogów.
Ordynariusz wojskowy odwiedził także Garnizon Leszno. Stacjonujące tam jed-
nostki wojskowe objęte są posługą ks. mjr. Stanisława Garbacika. Dostojnego 
gościa przywitali dowódcy jednostek garnizonu. Zwiedzanie koszar rozpoczęło 
się od budynku w którym planowane jest utworzenie Centrum Pomocy Rodzinie 
z działalnością duszpasterską. Ksiądz Biskup wstąpił także do izby modlitw, gdzie 
są sprawowane niedzielne eucharystie dla żołnierzy. Następnie odbyło się spo-
tkanie w sali tradycji 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego. Porucznik 
Kamila Makowiecka-Fijołek przedstawiła historię i kultywowane tradycje dywi-
zjonu. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie w 19. Samodzielnym Oddzia-
le Geograficznym, gdzie Ksiądz Biskup zapoznał się z działalnością leszczyńskich 
geografów.                                                                                                       sg

Gołdap – Suwałki
W piątek 13 listopada 2015 r. bp Józef Guzdek od-
wiedził  z roboczą wizytą 15. Gołdapski Pułk Przeciw-
lotniczy oraz 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciw-
pancernej.
Biskup w rozmowie z płk. Witoldem Kałamarzem, 
dowódcą pułku gołdapskiego i płk. Waldemarem Sie-
dleckim, dowódcą dywizjonu suwalskiego zapoznał 
się ze specyfiką jednostek i aktualną sytuacją w garni-
zonach. Dowódcy przedstawili Biskupowi Generałowi 
zadania stojące przed nimi w 2016 r., a także poru-
szyli problemy jednostek wojskowych stacjonujących 
na wschodniej granicy.  Biskup odwiedził sale tradycji 
obydwu jednostek oraz dokonał wpisów w księgach 
pamiątkowych.                                                         tk

Lidzbark Warmiński
W dniu 12 listopada 9. Pułk Rozpoznawczy w Garni-
zonie Lidzbark Warmiński odwiedził biskup polowy 
gen. bryg. Józef Guzdek. Płk Tomasz Łysek, dowódca 
pułku, zaprosił gościa do sztabu, gdzie przedstawiono 
zarys oraz przeznaczenie jednostki i funkcjonowanie 
innych instytucji garnizonowych. 
Jednym z elementów wizyty Księdza Biskupa było 
zwiedzenie Sali Tradycji i sal wystaw historycznych, 
gdzie przedstawiono historię powstania jednostki
i garnizonu lidzbarskiego. Ksiądz Biskup dokonał rów-
nież pamiątkowego wpisu do księgi  honorowej.
Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z żołnie-
rzami i pracownikami pułku, podczas którego bp Guz-
dek przedstawił zakres działalności duszpasterstwa 
w Wojsku Polskim i zachęcił do częstszych odwiedzin 
Katedry Polowej w Warszawie. 
Na pamiątkę  dowódca płk dypl. Tomasz Łysek w imie-
niu żołnierzy i pracowników wręczył Biskupowi Polo-
wemu ryngraf, dziękując za wizytę i pamięć.

mw, sw

Olsztyn - Giżycko
Bp. Józef Guzdek odwiedził 12 listopada Garnizony Olsztyn oraz  Giżycko spoty-
kając się z dowódcami garnizonów. O godz.18.00 w Giżycku Ks. Biskup modlił 
się ze zgromadzonymi wiernymi w Parafii wojskowo-cywilnej pw. Ducha Św. Po-
cieszyciela. Ordynariusz Diecezji Polowej odprawił Mszę św. w intencji wszystkich 
zmarłych parafian i żołnierzy, którzy zginęli pełniąc misje poza granicami kraju.

ek

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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300 TYS.  tyle osób zmarło na skutek 
obrażeń odniesionych w wyniku wojny        

12 MLN to liczba wewnętrznych 
i zewnętrznych  syryjskich uchodźców

6,2 MLN Syryjczyków głoduje 
w wyniku konfliktu zbrojnego

5,6 MLN dzieci ucierpiało podczas wojny

91 kościołów zostało zniszczonych

Wyślij SMS 
o treści RATUJE 
pod nr 72405
Koszt 2,00 zł + VAT (2,46 zł bru o). 
Akcja SMS-owa trwa od 01.11.2015 do 31.01.2016

8 listopada 2015

VII DZIEŃ 
SOLIDARNOŚCI
Z KOŚCIOŁEM 
PRZEŚLADOWANYM

SYRIA

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE
www.pkwp.org

NASZA 
OBOJĘTNOŚĆ

ZABIJA
CHRZEŚCIJAN
W SYRII


