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swego chrztu? 
Z pewnością nie 
wszyscy. Dlate-
go zapraszam 
was, abyście poszukali tej daty, pytając na 
przykład swych rodziców, swych dziadków, 
swych rodziców chrzestnych lub idąc do 
parafii. Bardzo ważne jest wiedzieć, kiedy 
to nastąpiło, gdyż jest to data, którą należy 
obchodzić: jest to data naszych ponownych 
narodzin jako dzieci Bożych. Dlatego macie 
zadanie domowe na ten tydzień: iść i poszu-
kać daty swego chrztu. Świętowanie tego 
dnia oznacza potwierdzenie swego przy-
lgnięcia do Jezusa wraz z zobowiązaniem 
do życia po chrześcijańsku, jako członkowie 
Kościoła i nowej ludzkości, w której wszyscy 
są braćmi.
Niech Maryja Panna – pierwsza uczennica 
swojego Syna Jezusa – pomoże nam przeży-
wać z radością i gorliwością apostolską nasz 
chrzest, przyjmując każdego dnia dar Ducha 
Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi.
Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec 
Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa 
apostolskiego, a następnie pozdrowił zgro-
madzonych pielgrzymów z Rzymu, Włoch
i całego świata:

Drodzy bracia i siostry,
Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzy-
mu oraz pielgrzymów, przybyłych z Włoch
i innych krajów.
Pozdrawiam w szczególności studentów In-
stituto Bachiller Diego Sánchez de Talavera La 
Real w Hiszpanii; chór Strzelców Alpejskich
z Martinengo z rodzinami; grupę młodzieży
z San Bernardo in Lodi.
Jak powiedziałem, w dniu święta Chrztu Je-
zusa, zgodnie z tradycją, ochrzciłem wiele 
dzieci. Teraz chciałbym przekazać szczegól-
ne błogosławieństwo wszystkim dzieciom, 
które zostały ochrzczone w ostatnim czasie, 
ale także młodzieży i dorosłym, którzy nie-
dawno przyjęli sakramenty inicjacji chrześci-
jańskiej, lub się do nich przygotowują. Niech 
łaska Chrystusa zawsze im towarzyszy!
A wszystkim życzę dobrej niedzieli. Nie zapo-
minajcie o zadaniu domowym: poszukajcie 
daty swego chrztu. I proszę, pamiętajcie tak-
że o modlitwie za mnie. Smacznego obiadu
i do zobaczenia!

Tłum. za KAI

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA ST YCZEŃST YCZEŃ
Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Du-
cha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród 
chrześcijan.

Numer zamknięto 14 stycznia 2016 r.

Na okładce:
Abp. Celestinio Migliore odbiera nagrodę 
Benemerenti, Wojskowa Akademia Techniczna, 
9 stycznia 2016 r.

Duch Święty, otrzymany w dniu chrztu,Duch Święty, otrzymany w dniu chrztu,
otwiera nas na Prawdęotwiera nas na Prawdę

miłości, prawdy i pokoju: oto królestwo świa-
tła. Pomyślmy, do jakiej godności wynosi nas 
chrzest! „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył 
nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bo-
żymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1) 
– woła apostoł Jan. Ta wspaniała rzeczywi-
stość bycia dziećmi Bożymi pociąga za sobą 
odpowiedzialność naśladowania Jezusa, po-
słusznego Sługi i odtwarzania w sobie Jego 
cech: łagodności, pokory, czułej troski. A nie 
jest to łatwe, zwłaszcza jeśli wokół nas jest 
tyle nietolerancji, pychy, zatwardziałości. Ale 
z mocą, która pochodzi od Ducha Świętego, 
jest to możliwe!
Duch Święty, otrzymany po raz pierwszy
w dniu naszego chrztu, otwiera nam serce 
na Prawdę, na całą Prawdę. Duch pobudza 
nasze życie do wejścia na zobowiązującą, ale 

radosną ścieżkę miłości i solidarności wobec 
naszych braci. Duch daje nam czułość boskie-
go przebaczenia i przenika nas niezwyciężo-
ną mocą miłosierdzia Ojca. Nie zapominajmy, 
że Duch Święty jest obecnością żywą i oży-
wiającą w tym, kto Go przyjmuje, modli się
w nas i napełnia nas radością duchową.
Dziś w święto Chrztu Pańskiego, pomyślmy 
o dniu naszego chrztu. Wszyscy zostaliśmy 
ochrzczeni, dziękujmy za ten dar. I chcę za-
dać wam jedno pytanie: kto z was zna datę 

Drodzy bracia i siostry,
W tę niedzielę po uroczystości Objawienia 
Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Jezusa 
i z wdzięcznością wspominamy swój własny 
chrzest. W tym kontekście dziś rano ochrzci-
łem 26 niemowląt: módlmy się za nie!
Ewangelia przedstawia nam Jezusa w wo-
dach Jordanu, pośród wspaniałego Objawie-
nia Bożego. Św. Łukasz pisze: „Kiedy cały lud 
przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się nie-
bo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się 
głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie»” (Łk 3, 21-22). W ten 
sposób Jezus został uświęcony i objawiony 
przez Ojca jako Mesjasz zbawiciel i wyzwo-
liciel.

W wydarzeniu tym – poświadczonym przez 
wszystkie cztery Ewangelie – dokonało się 
przejście od chrztu Jana Chrzciciela, oparte-
go na symbolu wody, do chrztu Jezusa „w 
Duchu Świętym i ogniu” Łk 3, 16). W chrzcie 
chrześcijańskim bowiem to Duch Święty jest 
głównym architektem: to On wypala i niszczy 
grzech pierworodny, przywracając ochrzczo-
nemu piękno łaski Bożej; to On wyzwala nas 
z władzy ciemności, to znaczy grzechu, i 
przenosi nas do królestwa światła, to znaczy 

Słowo Ojca Świętego Franciszka
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Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt i Fundacja 
Dzieło Nowego Tysiąclecia to tegoroczni laureaci nagród Benemeren-
ti przyznawanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Gala, 
podczas której ogłoszono laureatów, odbyła się 9 stycznia w Klubie 
Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie. Uro-
czystość połączona była z koncertem kolęd w wykonaniu Antoniny 
Krzysztoń oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP

Świadectwo o prawdzie i sprawiedliwościŚwiadectwo o prawdzie i sprawiedliwości

Uroczystość wręczenia wyróżnień Beneme-
renti otwiera obchody 25-lecia przywrócone-
go przez św. Jana Pawła II 21 stycznia 1991 
roku Ordynariatu Polowego w Polsce.
Pierwszym laureatem Benemerenti została 
Nuncjatura Apostolska w Polsce, którą uho-
norowano „za stałą troskę o sprawy Kościoła 
w Polsce, życzliwość oraz wsparcie działalno-
ści duszpasterskiej w Wojsku Polskim i służ-
bach mundurowych, a w szczególności za 
odnowienie przed 25 laty Ordynariatu Polo-
wego w Polsce”
Odbierając nagrodę abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Polsce, który przed 
dwudziestu pięciu laty brał udział w pracach 
nad odnowieniem duszpasterstwa wojsko-
wego w naszym kraju, podziękował, za do-
strzeżenie wkładu nuncjatury w reaktywo-
wanie ordynariatu polowego. Zadedykował 
Benemerenti abp. Józefowi Kowalczykowi, 
ówczesnemu nuncjuszowi apostolskiemu 
oraz jego współpracownikom. – Cieszę się, że 
uroczystość odbywa się w gmachu Wojskowej 
Akademii Technicznej zasłużonej i dostojnej 
uczelni, której dewizą są słowa „Wszystko dla 
Ojczyzny”. Dziś z perspektywy czasu widzimy, 
że odnowienie Ordynariatu Polowego przy-
niosło dobre owoce – podkreślił. W dowód 
uznania dla Ordynariatu, posługi bp. Józefa 
Guzdka oraz kapelanów przekazał ordynariu-
szowi wojskowemu medal pamiątkowy pon-
tyfikatu Ojca Świętego Franciszka.
Drugim laureatem została Wyższa Szkoła 
Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, któ-
ra obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. 
Dęblińska Szkoła Orląt została nagrodzona 
za wierność najwyższym wartościom: Bóg, 
Honor, Ojczyzna wypisanym na wojskowych 
sztandarach oraz budowanie patriotycznych 
postaw kolejnych pokoleń polskich lotników. 
W jej imieniu nagrodę odebrał gen. bryg. pil 
Jan Rajchel, komendant Szkoły Orląt. Wraz
z nim medale Milito pro Christo odebrali trzej 
członkowie kadry naukowej uczelni. Dziękując 
za wyróżnienie gen. Rajchel przywołał słowa 
Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwracając 
się do młodzieży na Jasnej Górze w 1983 roku 
powiedział: „Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od was nie wymagali”. – Te 
słowa Ojca Świętego są dla nas drogowska-
zem. To wyróżnienie jest dla nas bodźcem do 
jeszcze większej pracy – powiedział.
Kolejnym laureatem została Fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, nagrodzona za wyrów-
nywanie szans edukacyjnych zdolnej mło-
dzieży z niezamożnych rodzin, podtrzymy-
wanie kontaktu z Polakami przebywającymi 
poza granicami kraju, troskę o kształtowa-

nie sumień polskiej młodzie-
ży oraz za zaufanie kolejnym 
pokoleniom młodych ludzi
i wspieraniu cywilizacji miło-
ści. W imieniu fundacji i od-
znaczonych jej stypendystów 
za wyróżnienie podziękował 
ks. prałat Jan Drob, przewod-
niczący Zarządu Fundacji. Pod-
kreślił, że traktuje wyróżnienie 
jako podziękowanie dla wszystkich funda-
torów stypendiów dla ubogiej młodzieży. 
– Jest to wyróżnienie, ale myślę że jest to 
także bardzo duże zobowiązanie na przy-
szłość wobec Jana Pawła II i wobec Polaków. 
Pozwólcie, że zadedykujemy to wyróżnienie 
darczyńcom, bo to dzięki zbiórce publicznej
i przykościelnej możemy fundować stypen-
dia. Niech darczyńcy także czują się wyróż-
nieni tą nagrodą – powiedział.
Biskup polowy z okazji 25-lecia odnowienia 
Ordynariatu Polowego odznaczył medalem 
Milito pro Christo pięć zasłużonych dla dusz-
pasterstwa wojskowego osób: Jarosława 
Kurowskiego, żołnierza pełniącego służbę
w kontyngencie sił pokojowych w Bośni, któ-
ry, choć był wyróżniony nagrodą Benemerenti 
w 1997 roku, nie mógł odebrać jej osobiście, 
ze względu na odniesione rany i zły stan zdro-
wia; gen. dyw. Jerzy Michałowskiego, zastęp-
cę dowódcy generalnego Sił Zbrojnych, który 
pomagał w organizowaniu licznych przedsię-
wzięć ordynariatu, Krzysztofa Dedka, prezesa 
Maskopolu współorganizującego pielgrzymki 
wojska na Jasną Górę, Waldemara Jarząbka, 
wieloletniego fotografa ordynariatu, uwiecz-
niającego wydarzenia z udziałem bp. Sławoja 
Leszka Głódzia oraz st. bryg. Stanisława Su-
lentę, prorektora Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej, który wspiera swymi działaniami od 
lat duszpasterstwo wojskowe.
W imieniu odznaczonych głos zabrał gen. 
dyw. Jerzy Michałowski, który podziękował 
biskupowi polowemu i kapelanom za wspie-
ranie żołnierzy w chwilach trudnych. Pod-
kreślił, że kapelani towarzyszą żołnierzom 
w codziennej służbie na poligonie, w kraju
i podczas misji pokojowych.
Podczas uroczystości odczytany został list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – „Wyrazy głę-
bokiego szacunku składam wszystkim, którzy 
przez minione ćwierćwiecze współtworzyli 
nowy rozdział w historii katolickiej kapelanii 
polskich sił zbrojnych. W dniu inauguracji ob-
chodów jubileuszu 25-lecia Ordynariatu wy-
rażam wdzięczność i uznanie wszystkim be-
nemerentibus – dobrze zasłużonym dla jego 
reaktywowania i rozwoju. Wszystkie te osoby 

tworzą szczególnego rodzaju wspólnotę. Spa-
ja ją przeświadczenie o ważnej roli, jaką od-
grywa stale dostępna, uwzględniająca specy-
fikę służby wojskowej posługa duszpasterska 
wobec żołnierzy” – napisał Andrzej Duda.
Prezydent Duda przypomniał, że duchowni 
towarzyszyli wojskom polskim od czasów naj-
dawniejszych. „Trzeba podkreślić, że powoła-
nie Ordynariatu Polowego w roku 1991 nie 
było niczym innym, jak tylko powrotem do 
sytuacji normalnej, do wielowiekowej tradycji 
przerwanej jedynie kilkoma dekadami komu-
nistycznego zniewolenia. Warto pamiętać, że 
stałe, sformalizowane duszpasterstwo w woj-
sku polskim istnieje od roku 1690, kiedy z ini-
cjatywy króla Jana III Sobieskiego ustanowił je 
Sejm Warszawski” – podkreślił w swym liście.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych napisał, że bezpie-
czeństwo i pokój naszej Ojczyzny zależą nie 
tylko od wyszkolenia, uzbrojenia, przygoto-
wania fizycznego i psychicznego, ale także 
od wysokiego morale i świadomości ideałów,
w imię których ryzykują zdrowie i życie. „Dla-
tego praca wychowawcza i posługa duchow-
na podejmowana przez kapelanów wojsko-
wych jest również dzisiaj, we współczesnej 
polskiej armii, niezmiernie ważna” – napisał 
prezydent Duda.
List od Zwierzchnika Sił Zbrojnych odczytał 
prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezyden-
ta Andrzeja Dudy.
Głos zabrał także Bartosz Kownacki, sekretarz 
stanu w ministerstwie obrony narodowej.
– Przypadł mi w udziale zaszczyt pogratu-
lować tegorocznym laureatom, w imieniu 
ministra obrony narodowej Antoniego Ma-
cierewicza oraz własnym. To wy daliście świa-
dectwo prawdzie i sprawiedliwości. I za to, to 
wyróżnienie wam się należało. Ale każde tego 
rodzaju wyróżnienie jest również zobowiąza-
niem na przyszłość. Zobowiązaniem, ażeby 
to świadectwo dawać również przez następ-
ne lata i następnym laureatom stawiać jak 
najwyższą poprzeczkę – powiedział Bartosz 
Kownacki.
Sekretarz stanu w MON podkreślił, że dzi-
siejsza uroczystość inauguruje obchody 
25-lecia odnowienia Ordynariatu Polowego 

Nagrody Benemerenti dla Nuncjatury Apostolskiej, Dęblińskiej Szkoły Orląt i Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”Nagrody Benemerenti dla Nuncjatury Apostolskiej, Dęblińskiej Szkoły Orląt i Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
– To dla mnie wielki honor, że mogę odebrać wyróżnienie Benemerenti za wkład Nuncjatury Apostolskiej 
w reaktywowanie 25 lat temu Ordynariatu Polowego w Polsce. Trzeba powiedzieć, że z perspektywy czasu 
była to słuszna decyzja, a praca duszpasterzy, kapelanów i pracowników  wydaje dobre owoce. Mogę to 
potwierdzić obserwując całe środowisko ordynariatu.
Trzeba docenić tu posługę kolejnych biskupów polowych z obecnym ordynariuszem wojskowym Księdzem 
Biskupem Józefem Guzdkiem. Przed 25 laty miałem okazję brać udział w pracach nuncjatury, którą kiero-
wał wtedy abp Józef Kowalczyk i myślę, że dzisiaj w pewien sposób powinniśmy zadedykować tę nagrodę 
właśnie jemu.

Notował kes

w Polsce. – Pięknie wspomniał Pan Prezydent 
w liście o historii duszpasterstwa wojskowe-
go, o tym, że od samego początku nieroze-
rwalnie jest ono związane z historią Polski, 
z historią oręża polskiego. Że od samego 
początku duchowni wskazywali żołnierzom 
Wojska Polskiego drogę miłości i wierności 
Ojczyźnie. Wielokrotnie ponosili ofiarę ży-
cia – w czasie wojny – tu należy wspomnieć 
ks. Skorupkę. Ale także w czasie pokoju.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć bisku-
pa polowego, który zginął 10 kwietnia 2010 
roku, Tadeusza Płoskiego oraz jego sekreta-

rza, ks. płk. Jana Osińskiego. Odrodzony 
Ordynariat Wojskowy ma inne, trudniejsze 
zadania. Okres dramatu II wojny światowej, 
okres komunizmu dokonał niebywałego 
spustoszenia w elitach państwa polskiego 
i zadaniem odrodzonego duszpasterstwa 
wojskowego jest odbudowa tych elit. Ja nie 
mam wątpliwości i nikt nie powinien mieć 
wątpliwości, że żołnierz Wojska Polskiego 
był zawsze elitą narodu. I obowiązkiem 
duszpasterzy jest odbudowa tej elity, tak 
żeby mogła dobrze służyć niepodległej Oj-
czyźnie. I tego księże biskupie życzę wszyst-
kim duszpasterzom – powiedział.
Życzenia złożył także Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckiego, który wręczył 
biskupowi polowemu pamiątkowe medale 
honorowe „Pro Masovia”.
Biskup Józef Guzdek w swoim przemówieniu 
przywołał osobę św. Jana Pawła II, syna ofi-
cera Wojska Polskiego, który dostrzegał wagę
i konieczność powołania duszpasterstwo 
przeznaczonego specjalnie dla żołnierzy.

– Dziś gdy rozpoczynamy świętowanie jubi-
leuszu 25-lecia odnowienia Ordynariatu Polo-
wego trzeba po wielokroć i wobec wielu osób 
wypowiedzieć słowa wdzięczności. Dziękuje-
my Ojcu Świętemu, za tę niezwykle ważną 
decyzję, ale przecież tu w Warszawie przyczy-
niło się do tego wiele osób: abp Józef Kowal-
czyk, ówczesny nuncjusz i tak jak zostało to 
już wspomniane ks. prałat Celestino Migliore 
i ks. prałat Piotr Libera. Bardzo dziękujemy za 
ich wkład - powiedział bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że słowa 
swej wdzięczności kieruje także pod adre-

sem metropolity gdańskiego i pierwszego po 
odnowieniu ordynariatu biskupa polowego – 
Sławoja Leszka Głódzia. – Chcę powiedzieć, 
że to on powiedział milito pro Christo – wal-
czę dla Chrystusa, które to słowa były echem 
słów Ojca Świętego Jana Pawła II: Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się! To on 
pomagał otworzyć drzwi koszar dla Chrystu-
sa. To on organizował jako pierwszy sieć pa-
rafii wojskowych, powoływał do ordynariatu 
polowego kapelanów, by służyli żołnierzowi, 
Ojczyźnie i sprawie pokoju – powiedział.
Biskup polowy wspomniał także o bp. Tade-
uszu Płoskim, który zginął pełniąc posługę 
ordynariusza wojskowego w drodze do Katy-
nia na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyń-
skiej. – Chciał w tamtym miejscu przypomnieć 
prawdę o tym wydarzeniu, niestety stało się 
inaczej. Jednak jego ofiara przemawia do nas 
nadal – podkreślił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podziękował gene-
rałom, żołnierzom, pracownikom wojska
i wszystkim osobom, którzy przez ostatnich 

25 lat wspierali Ordynariat Polowy i posługę 
kapelanów w wojsku i służbach munduro-
wych. Biskup Guzdek wyraził wdzięczność 
za obecność kard. Kazimierzowi Nyczowi, 
metropolicie warszawskiemu oraz reprezen-
tującemu Konferencję Episkopatu Polski bp. 
Arturowi Mizińskiemu, sekretarzowi KEP,
a także bp. Wiesławowi Lechowiczowi, prze-
wodniczącemu Komisji ds. Polonii i Polaków 
za Granicą.
W uroczystości uczestniczyli generałowie, 
oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, 
pracownicy wojska z rodzinami, przedstawi-
ciele służb mundurowych i mediów.
Uroczystość połączona była z koncertem ko-
lęd w wykonaniu zespołu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego WP. Muzycznym go-
ściem specjalnym gali była Antonina Krzysz-
toń.
Wyróżnienie Benemerenti („Dobrze zasłużo-
nym”) Ordynariatu Polowego WP ustanowił 
biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź de-
kretem z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawa-
ne jest „dla podkreślenia zasług osób, które 
dają świadectwo najwyższym wartościom, 
jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa 
są prawda i sprawiedliwość”. Jako pierwsi
– w 1995 r. – wyróżnienie to otrzymali red.
Elżbieta Jaworowicz, autorka programu 
„Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik 
prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-
nej mjr Eugeniusz Mleczak.
Pierwotnie nagroda miała formę dyplomu
i pamiątkowego pucharu, obecnie nagrodę 
stanowi statuetka.
Wyróżnienie Benemerenti otrzymali m.in. śp. 
gen. Marek Papała (pośmiertnie), red. Walde-
mar Milewicz (pośmiertnie), dziennikarz Tele-
wizji Polskiej, Chór Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fun-
dacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), 
Batalion Reprezentacyjny WP (2007), „Szale-
chetna Paczka” (2015).
Laureatami Benemerenti są także abp Jó-
zef Kowalczyk, Ryszard Kaczorowski, ostatni 
Prezydent RP na uchodźstwie, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Polskie Radio S.A.. 
W ubiegłym roku wyróżnienie Benemerenti 
otrzymali: Liga Katolicka Pomocy Religijnej 
Polsce i Polonii, Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, Stowarzyszenie Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie 
Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza 
Granicami Kraju.

Krzysztof Stępkowski

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



5

Czy piękna karta polskiego lotnictwa, 
zapisana przez „Szkołę Orląt” w Dębli-
nie, która obchodzi swoje 90. lecie – jest 
dla współczesnego pokolenia lotników 
zwierciadłem czy tylko „muzealną” prze-
szłością, zamkniętą w sali tradycji?
– Praca z młodzieżą w szkole oficerskiej to nie 
tylko kształcenie, przekazywanie wiedzy, ucze-
nie zawodu, ale także wychowanie. 
 A w wychowaniu trzeba się oprzeć na wzor-
cach. Naszych wzorów szukamy wśród po-
przedników, wspaniałych pilotów. Wspomnę 
choćby Jerzego Skalskiego, legendarnego mi-
strza pilotażu, człowieka wielkiego męstwa. 
Szukamy też wsparcia wychowawczego
w innych źródłach. W tym względzie bardzo 
pomocny jest ksiądz kapelan, religia. Kapelan 
spotyka się z młodzieżą. Odbywa się to na za-
sadach całkowitej dobrowolności…
Kapłan przychodzi do człowieka w imie-
niu Chrystusa. Tylko człowiek wolny jest 
gotowy przyjąć tę „ofertę” duchową…
– W sprawach religijnych nic nie może się dziać 
pod przymusem. Nasi kapelani działają bardzo 
prężnie. Od lat nasi podchorążowie jeżdżą na 
Międzynarodową Pielgrzymkę Żołnierzy do 
Lourdes. Podobnie jeśli chodzi o pielgrzymkę 
wojskową na Jasną Górę
W czasie uroczystości patriotyczno-religijnych 
nasza kaplica jest zawsze pełna. Nasz lotniczy 

kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Lore-
tańskiej, Opiekunki lotników. A kilka lat temu 
została poświęcona figura Matki Bożej Lore-
tańskiej przed kaplicą.
Jak Pańskie środowisko – kadra dydak-
tyczna i studenci „Szkoły Orląt” zare-
agowali na nominowanie szkoły przez 
biskupa polowego do wyróżnienia Bene-
merenti? 
– Myślę, że biskup polowy Józef Guzdek, który 
w ubiegłym roku odwiedził nas trzykrotnie (był 
również w Liceum Lotniczym), zaobserwował 
coś, co uznał za godne tej nominacji
 Natomiast, gdy się o tym dowiedzieliśmy, to 
pierwszą reakcją było niedowierzanie: dlacze-
go my? Nie wydaje nam się, że robimy coś 
szczególnego…
Rozumiem, że przemawia przez Was 
skromność. Polscy lotnicy mieli zawsze 
dobrą renomę. Nie zawsze mieli szczę-
ście do odpowiadających ich talentom 
i umiejętnościom samolotów i …decyzji 
polityków.
– Oczywiście, czujemy się zaszczyceni wyróż-
nieniem Biskupa polowego naszej szkoły.
Wiceminister ON, Bartosz Kownacki, 
wspomniał na gali Benemerenti ofiary 
katastrofy smoleńskiej, śp. bp. Tadeusza 
Płoskiego i jego sekretarza ks. Jana Osiń-
skiego. W tej katastrofie zginęli także 
wasi dowódcy i koledzy; generał Błasik, 
załoga Tu-154. Jak dęblińska uczelnia czci 
ich pamięć? 
– Jest w uczelni tablica upamiętniająca ofiary 
katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.
Ale jest także tablica poświęcona generało-
wi Błasikowi, który co prawda krótko, ale był 
rektorem WSOSP, zanim został dowódcą sił 
powietrznych, Znajduje się ona przy wejściu 
głównym do naszej uczelni.
W tym roku podczas promocji zaszczycił nas 

swoją obecnością minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, który złożył pod tą tablicą 
wiązankę kwiatów.
Panuje przekonanie, zwłaszcza wśród 
kobiet, że zawód, lotnik wojskowy, to 
profesja dla prawdziwych mężczyzn. Jest
w tym doza podziwu. Ale mimo profe-
sjonalizmu polskich lotników, to także 
zawód wysokiego ryzyka. Biskupi polowi 
powtarzali nawet, że „lotnicy są bliżej 
nieba”. Jak Pan, człowiek lotniczego wta-
jemniczenia skomentuje te opinie? 
– Jak każde uogólnienie, wymaga jednak by 
przełożyć je na indywidualne doświadczenie. 
To wszystko zależy od konkretnego człowieka 
i jego podejścia.
 Na pewno to zawód wymagający szczegól-
nych predyspozycji. Są sytuacje tam w górze, 
że człowiek jest zdany wyłącznie na własne 
siły. Koncentracja, skupienie są niezwykle waż-
ne. Jeśli chodzi o „męskość” tego zawodu…
Przez lata rzeczywiście lotnictwo wojskowe 
było dostępne wyłącznie dla mężczyzn. W tej 
chwili mamy ok. 15% podchorążych kobiet.
I są wśród nich lotnicy. 
Co kobiety wnoszą w to zmaskulinizowa-
ne środowisko? I czy podziela Pan pogląd 
że kobiety mają niemały wpływ na zacho-
wanie mężczyzn, również na ich duchowe 
otwarcie na sprawy religijne? 
– Oczywiście znane jest powiedzenie, że ko-
biety łagodzą obyczaje. Potwierdzam. Trochę 
inaczej wygląda dziś sprawa wzajemnych re-
lacji między młodzieżą. Kobieta w większości 
decyduje o klimacie w rodzinie, o jej spoistości, 
to jednak zawsze w relacjach małżeńskich, ro-
dzinnych potrzebne są kompromisy. Mądre ko-
biety maja swoje sposoby, by również w spra-
wach religijnych podciągać mężczyzn. Często 
jest to metoda kropli drążącej skałę… 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ks. Jan Drob, prezes Zarządu Fun-
dacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dla 
„Naszej Służby”:

– Fundacja to zarząd, stypendyści, wolon-
tariusze i Darczyńcy. To dzięki ich ofiarności 
możemy pomagać kolejnym pokoleniom 
młodych ludzi, którzy pochodzą z nieza-
możnych rodzin, z małych miejscowości. 
Hojność i ofiarność Polaków świadczy o ich 
wielkim przywiązaniu do św. Jana Pawła 
II, którego żywym Pomnikiem jest właśnie 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fun-
dacja wychodzi naprzeciw Jego społeczne-
mu nauczaniu, dając szansę wykształcenia
i awansu społecznego. Często nasi stypen-
dyści  są pierwszymi w ich rodzinach, którzy 
zdobyli wyższe wykształcenie. Nasi stypen-
dyści wykonują różnorodne zawody, studiu-
ją w największych ośrodkach akademickich 
w Polsce, a także za granicą, osiągając wy-
sokie wyniki w nauce. Wyróżnienie Bene-
merenti jest wielkim docenieniem stypen-

dystów, a przede wszystkim Darczyńców. 
Jest to również wielkie zobowiązanie dla 
naszych stypendystów to dawania świadec-
twa o tym, że ludzie są ofiarni. 
Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, 
że nasza młodzież jest wspaniała. Jeśli oni 
dostrzegą, że gdzieś trzeba coś zrobić, 
pomóc, to są bardzo otwarci i stać ich na 
wiele. Dzisiejszą nagrodę odbierali przed-
stawiciele absolwentów, studentów, gim-
nazjalistów i licealistów. Myślę, że nasza 
młodzież jest dumna z tego, że dostrzeżono 
to, że są oni przyszłością i nadzieją. Ludzie 
w nich uwierzyli. Aby tak się stało nie trzeba 
nadzwyczajnych rzeczy. Trzeba po prostu 
być człowiekiem. Bóg też nie chce niczego 
innego. Święty Jan Paweł II też niczego wię-
cej nie chce. Nie chodzi o to, abyśmy przypi-
nali sobie skrzydła, ale żebyśmy zasłużyli na 
miano dobrego człowieka. Jest to wyzwa-
nie skierowane do każdego z nas. Oczekuję 
od młodych, żeby byli dobrymi ludźmi, żeby 
żyli Ewangelią. Liczy się drugi człowiek a nie 

ja. I nie może być człowiek szczęśliwy poza 
rodziną. Dziecko nie może być szczęśliwe, 
kiedy nieszczęśliwi są rodzice i odwrotnie – 
jeśli nieszczęśliwe są dzieci, to rodzice też 
nie mogą być szczęśliwi. Cieszymy się tą 
nagrodą i jako zarząd, i jako stypendyści. 
Dedykujemy to wyróżnienie wraz z naszą 
modlitwą wszystkim naszym Darczyńcom. 
Nasza Fundacja istnieje przecież tylko dzięki 
ofiarności ludzi.

Notowała Magdalena M. Jagodzińska

Dobre wzorce i „niebo”Dobre wzorce i „niebo”
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Benemerenti dla Nuncjatury ApostolskiejBenemerenti dla Nuncjatury Apostolskiej

Nuncjusze w dawnej Polsce

Początki działań Stolicy Apostolskiej, któ-
re doprowadziły do powstania nuncjatury
w Polsce, wynikały w dużej mierze z przy-
czyn politycznych. Państwo tureckie po 
zwycięstwie odniesionym pod Warną (1444) 
rozpoczęło inwazję na Bałkanach, a także za-
częło zagrażać Italii. Problem turecki nabrał 
wielkiego znaczenia. W jego rozwiązaniu – 
zdaniem papieskiej dyplomacji – istotną rolę 
mogło odegrać potężne w owym czasie pań-
stwo Jagiellonów, zranione boleśnie klęską 
pod Warną, w której poniósł śmierć młody 
władca Polski i Węgier Władysław zwany 
przez potomnych Warneńczykiem. Rzym 
podjął długofalową akcję dyplomatyczną
w celu zawiązania wielkiej koalicji antyturec-
kiej. Aby ją stworzyć, należało osłabić napię-
cia, a często głębokie spory między poszcze-
gólnymi państwami Europy. Do stołecznego 
Krakowa zaczęli przybywać papiescy wysłan-
nicy – kardynałowie legaci, architekci antytu-
reckiego przymierza europejskich władców 
chrześcijańskich. Podejmowali dyplomatycz-
ne starania, aby likwidować, w imię wspól-
nego celu, waśnie z Zakonem Krzyżackim,
z Habsburgami; od schyłku XV wieku próbo-

wali nawet obalić mur niechęci, jaki wyrósł 
między Królestwem Polskim a księstwem 
moskiewskim, które chętnie widziano by
w antytureckiej koalicji. Nie miejsce, aby te 
długotrwałe starania, zmienne w rezulta-
tach, szczegółowiej relacjonować. Zwieńczy-
ła je Wiktoria Wiedeńska (1683), wiekopom-
ne zwycięstwo nad Turkami odniesione przez 

Kim są nuncjusze? Najkrócej mówiąc to przedstawiciele Stolicy Apostolskiej wysyła-
ni do różnych państw, niegdyś na dwory monarsze, reprezentujący papieża, stojący 
na czele nuncjatur. Ich zadaniem jest m.in.troska o dobro Kościoła w danym kraju, 
wspieranie miejscowych episkopatów czynem i radą, przeprowadzanie procesów 
informacyjnych wobec kandydatów na biskupstwa, opracowywanie na użytek Stoli-
cy Apostolskiej informacji o miejscowym Kościele. Odznaczenie Nuncjatury Apostol-
skiej w Polsce przez Biskupa Polowego WP tegorocznym wyróżnieniem Benerementi 
stanowi dobrą okazję do skrótowego przypomnienia dziejów nuncjatury w Polsce.

Misja nuncjuszy w PolsceMisja nuncjuszy w Polsce

koalicję polsko-austriacko-niemiecką, dowo-
dzoną przez króla Jana III Sobieskiego.
To wtedy poczęto Polskę określać nazwą: 
antemurale christianitatis – przedmurze 
chrześcijaństwa. Termin ten nie stracił swego 
znaczenia i później, gdy niebezpieczeństwo 
inwazji islamu zostało zażegnane. Rzecz-
pospolita dalej pełniła rolę przedmurza Ko-
ścioła rzymskiego i jego ochronnej tarczy. 
Tym razem wobec wrogich katolicyzmowi 
władców protestanckich, przede wszystkim 
królów Szwecji i Prus i rosnącej potęgi pra-
wosławnych carów Rosji.
Na tym tle miała miejsce kreacja i działalność 
stałej Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, jed-
nej z najważniejszych dla papiestwa w Eu-
ropie XVI-XVIII wieku. Za jej początek przyj-
muje się dzień 13 stycznia 1555 roku, datę 
mianowania przez papieża Juliusza III bisku-
pa Werony Alojzego Lippomano nuncjuszem 
apostolskim w Królestwie Polskim.
Każdy nowy nuncjusz wyposażony był w sto-
sowne instrukcje, dotyczące zagadnień, ja-
kie miał podejmować, miał też obowiązek 
złożenia relacji po zakończeniu misji. Rela-
cje te stanowią niezwykle ciekawe źródło 
wiedzy o dawnej Polsce, oglądanej oczyma 
cudzoziemców, ludzi wrażliwych, bystrych, 
inteligentnych, ujmujących szerokie spek-
trum zagadnień: charakterystyki i portre-
ty elit władzy, biskupów, duchowieństwa, 
różne szczegóły ówczesnej obyczajowości. 
Do zadań nuncjuszy należało m.in. wyda-
wanie imieniem papieża aktów łaski, to jest 
dyspens i odpustów; wykonywanie władzy 
jurysdykcyjnej i sądowniczej w sprawach ko-
ścielnych, pobudzanie Kościoła w Polsce do 
realizacji papieskich rozrządzeń i inicjatyw 
religijnych. W XVI wieku nuncjusze zabiegli
o uzyskanie poparcia władców Polski dla pro-
jektowanej reformy Kościoła, podejmowali 
działania, które miały zahamować napływa-
jące z Niemiec religijne nowinki, w obliczu 
odnoszącej sukcesy reformacji bronili praw 
Kościoła katolickiego i autorytetu papiestwa, 
a później doglądali realizacji postanowień 
Soboru Trydenckiego, wspierali zawartą
w Brześciu unię kościelną z wyznawcami pra-
wosławia, w XVIII wieku starali się przeciw-
działać zmianom wypływającym z ducha idei 
oświeceniowych. Generalizując, łączyli misję 
dyplomatyczną z misją duszpasterską.
Rzecz ciekawa, nuncjusze długi czas nie mie-
li stałej siedziby, rezydowali zwykle blisko 
dworu monarszego, w Krakowie, Warszawie. 
Dopiero u schyłku I Rzeczypospolitej sta-
ła siedziba nuncjatury umieszczona została

w klasztorze teatynów przy ul. Długiej w War-
szawie.
Na liście 53 nuncjuszy sprawujących swą mi-
sję w XVI-XVIII wieku dominują Włosi; tylko 
trzech z nich pochodziło z innych narodów 
(Chorwat, Niemiec, Polak – Jerzy Radziwiłł, 
1592). Ostatnim nuncjuszem był Lorenzo Lit-
ta (1793- 1797), który po III rozbiorze Polski 
wyjechał do Petersburga, starając się zapew-
nić działalność Kościołowi na zagarniętych 
przez Rosję terytoriach Rzeczypospolitej.

Nuncjusze – przyszli papieże

Dwóch nuncjuszy apostolskich, pełniących 
swą misję w Królestwie Polskim i w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, zostało obra-
nych papieżami.
Pierwszy z nich to Ippoloito Aldobrandini, 
urodzony 24 lutego 1536 roku. Był absol-
wentem studiów prawniczych w Padwie, 
Perugii i Bolonii, pełnił ważne funkcje ko-
ścielne, m.in. wielkiego penitencjarza,
w 1585 roku został mianowany kardynałem. 
Niespełna rok (23 V 1588-po 11 III 1589) 
spędził w Polsce. Dzięki jego aktywności 
i talentom mediacyjnym udało się zakoń-
czyć spór pomiędzy królem Zygmuntem III 
Wazą a dynastią Habsburgów. 30 stycznia 
1592 roku został wybrany papieżem; obrał 
imię Klemens VIII. Kontynuował wdrażanie 
reform Soboru Trydenckiego. Był pobożny, 
pracowity, niezwykle surowy wobec siebie; 
oddawał się wyczerpującym postom i dłu-
gotrwałym medytacjom. Finansował przy-
tułki i szpitale dla ubogich, zdecydowanie 
zwalczał rozpleniony w Rzymie bandytyzm. 
Podejmował intensywne działania przeciw 
reformacji. Starał się z powodzeniem umoc-
nić papiestwo. Dowodem tego były impo-
nujące obchody Roku Świętego 1600, które 
sprowadziły do Rzymu milionowe rzesze 
pielgrzymów z całego świata. W jego pon-
tyfikacie zaznaczyły się dwa wątki polskie: 
w 1594 roku kanonizował Jacka Odrowąża 

li t b lić i h i j ki ó ł

Papież Klemens VIIIPapież Klemens VIII

Papież Innocenty XIIPapież Innocenty XII
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kordat między RP a Stolicą Apostolską(1925), 
oraz dokonany nowy podział administracyj-
ny Kościoła w Polsce; nuncjusz Lauri jesz-
cze podczas pełnienia swej misji w Polsce 
otrzymał godność kardynalską. Nuncjusz 
abp Francesco Marmaggi (1928-1936) do-
prowadził do przeprowadzenia I Plenarnego 
Synodu Kościoła w Polsce (1936), nuncjusz 
abp Filip Cortesi (1936-1947), 17 września 
1939 roku wraz z rządem opuścił Polskę; 
do wiosny 1940 roku pozostał w Rumunii, 
wspierając uchodźców polskich, do końca 
życia (zmarł w 1947 roku) zachował tytuł 
nuncjusza apostolskiego w Polsce.
12 września 1945 r. komunistyczny Tymcza-
sowy Rząd Jedności Narodowej jednostron-
ne ogłosił zerwanie konkordatu ze Stolicą 
Apostolską. Ponowne stosunki, poprzedzo-
ne zainicjowanymi w 1971 roku oficjalny-
mi kontaktami między Stolicą Apostolska
a rządem PRL, zostały nawiązane 17 VII 1989 
roku w rezultacie historycznych przemian, ja-
kie dokonały się wówczas w Polsce. 26 sierp-
nia tegoż roku pierwszym po II wojnie świa-
towej nuncjuszem apostolskim w Polsce zo-
stał mianowany ks. prałat Józef Kowalczyk, 
pracownik Sekcji Polskiej watykańskiego 
Sekretariatu Stanu, który niebawem (20 paź-
dziernika) przyjął sakrę biskupią w Rzymie
z rąk Jana Pawła II. Za czasów jego nuncjatu-
ry odnowiono Ordynariat Polowy WP (1991), 
zreorganizowano administrację Kościoła
w Polsce (1992), zawarto (1993) i ratyfikowa-
no (1998) konkordat. Swą misję nuncjusza
w Polsce rozpoczął 26 XI 1989 roku od odpra-
wienia uroczystej Mszy św. w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela. Powiedział wtedy, że 
przybywa, „aby być dla biskupów, kapłanów, 
zakonników i zakonnic i wszystkich wiernych 
znakiem obecności Następcy św. Piotra; żeby 
być oparciem”. 8 maja 2010 roku papież Be-
nedykt XVI mianował abp. Kowalczyka arcy-
biskupem metropolitą gnieźnieńskim i pry-
masem Polski. Drugim nuncjuszem apostol-
skim w III RP papież Benedykt XVI mianował 
30 czerwca 2010 r. abp. Celestino Miglio-
re, ówczesnego Stałego Obserwatora Stolicy 
Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych  w Nowym Jorku, który swą misję 
w Polsce rozpoczął 10 września 2010 roku.

            Jędrzej Łukawy 

(1183-1257), organizatora polskiej prowincji 
dominikańskiej, a rok później poparł projekt 
unii kościelnej z wyznawcami prawosławia
w Rzeczypospolitej, przyjęty wkrótce przez 
synod w Brześciu (6-10 X 1596). Zmarł
3 III 1605 roku. Został pochowany w rzymskiej 
Bazylice Santa Maria Maggiore.
Drugi to Antonio Pignatelli, urodzony 13 mar-
ca 1615 roku, absolwent jezuickiego kole-
gium w Rzymie, rzymski kurialista i dyploma-
ta, nuncjusz w Toskanii, w Polsce i Wiedniu. 
Czas jego nuncjatury w Polsce określany jest: 
przed 10 IV 1660 – po 19 V 1668. W czasie 
jej pełnienia pozostawał pod duchowym 
wpływem wielkiego kaznodziei i spowiednika 
tamtych czasów, bł. o. Stanisława Papczyń-
skiego, wtedy pijara, krzewiciela kultu Naj-
świętszej Maryi Panny. Nuncjusz bywał często 
w świątyni pijarskiej przy ul. Długiej, odbu-
dowywanej według projektu Jakuba Fontany 
po pożarze, jaki miał miejsce w czasie wo-
jen szwedzkich, dzisiejszej Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. Był gorliwym penitentem
o. Papczyńskiego, słuchał także jego nauk. 
W swych polskich latach nawiązał też bliskie 
stosunki z Janem Sobieskim, rozpoczynają-
cym swą wielką karierę w Rzeczypospolitej.
5 czerwca 1665 roku udzielił ślubu Janowi So-
bieskiemu i Marii Kazimierze d’Arguien, przy-
szłemu królowi i i królowej Polski.
Na konklawe po śmierci Aleksandra VIII An-
tonio Pignatelli, wtedy kardynał, arcybiskup 
Neapolu (od 1687), został obrany papieżem 
(12 VII 1691); przyjął imię Innocenty XII. Od-
znaczał się prostotą i skromnością. Realizo-
wał program reform w Rzymie i w Państwie 
Kościelnym. Zredukował drastycznie wydatki 
na dwór papieski, rozwijał działalność dobro-
czynną, m.in. Pałac Laterański przeznaczył na 
schronisko dla chorych, biednych, skrzywdzo-
nych. Poczęto go nazywać „ojcem ubogich”. 
Wydał dekret wymierzony przeciwko rozple-
nionemu od wielu lat nepotyzmowi, stano-
wiący że papież nie może swoim krewnym 
nadawać urzędów i posiadłości. Zasłynął jako 
obyczajowy rygorysta, m.in. zabronił kobie-
tom występów w widowiskach publicznych, 
wprowadził na antyczne pomniki listki figo-
we. Echo lat spędzonych w Polsce dawało
o sobie znać również w jego papieskich latach. 
W 1699 roku zatwierdził pierwsze powstałe 

na ziemiach polskich męskie zgromadzenie 
zakonne: Zgromadzenie Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, założone w 1673 roku przez jego daw-
nego spowiednika, bł. o. Stanisława Papczyń-
skiego. Podtrzymywał kontakty z królewską 
rodziną Sobieskich. W 1695 roku mianowal 
kardynałem Henryka d’Arquie, ojca Marii Kazi-
miery. Po śmierci króla (1696), udzielił gościny 
przybyłej w 1699 roku do Rzymu wdowie po 
nim, Marii Kazimierze i jej synom. Wcześniej, 
w 1695 roku, na wysokie stanowisko kamer-
linga Kolegium Kardynalskiego (tj. kardynała 
pełniącego władzę między śmiercią papieża
a wyborem jego następcy) powołał kardynała 
Jana Kazimierza Denhoffa, dyplomatę i rzym-
skiego rezydenta króla Jana III Sobieskiego. 
Zmarł 27 września 1700 roku. Pochowany 
został w Bazylice św. Piotra.

W II i III Rzeczypospolitej

Po odrodzeniu się państwa polskiego na-
stąpiło odnowienie stałych stosunków dy-
plomatycznych między Stolicą Apostolską 
a Rzeczpospolitą Polską. 6 maja 1919 roku 
nuncjuszem apostolskim w Polsce został 
mianowany ks. Achilles Ratti. W naszym kraju 
przebywał już od maja 1918 jako wizytator 
apostolski na Polskę, Rosję i kraje bałtyckie. 
Wziął czynny udział w reorganizacji i odno-
wie Kościoła w Odrodzonej Polsce; przepro-
wadził nominacje kilkunastu nowych bisku-
pów, przyczynił się do powołania nowych 
struktur kościelnych, pośród nich Biskupstwa 
Polowego (1919). W dniach zagrożenia pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej pozostał, 
jedyny z korpusu dyplomatycznego, w War-
szawie, czym zaskarbił sobie wielki szacunek. 
W trakcie pełnienia swej misji został mia-
nowany arcybiskupem (sakrę otrzymał 28 
X 1919 roku w warszawskiej archikatedrze
z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego).
4 czerwca 1921 roku opuścił Warszawę, 
mianowany przez papieża Benedykta XV ar-
cybiskupem Mediolanu. 6 II 1922 roku został 
obrany papieżem i przyjął imię Piusa XI. (por. 
Jędrzej Łukawy, „Miłować będę Polskę i mo-
dlić się za nią”,  NS nr 14, 1-31 VIII 2015).
Podczas posługi jego następcy, abp Lorenzo 
Lauriego (1921-1927), został zawarty kon-

Nuncjatura Apostolska w Polsce przy al. Szucha 12 w WarszawieNuncjatura Apostolska w Polsce przy al. Szucha 12 w Warszawie

Papież Pius XIPapież Pius XI
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Koncert Benemerenti 2016

Abp Celestino Migliore dokonuje wpisu do Księgi PamiątkowejAbp Celestino Migliore dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej
Wojskowej Akademii Technicznej, po lewej bp Józef Guzdek,Wojskowej Akademii Technicznej, po lewej bp Józef Guzdek,
Biskup Polowy WP, po prawej gen. dyw. Zygmunt Mierczyk,Biskup Polowy WP, po prawej gen. dyw. Zygmunt Mierczyk,
Rektor-Komendant WATRektor-Komendant WAT

Ks. prał. Jan Drob, prezes Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Ks. prał. Jan Drob, prezes Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” odbiera gratulacje od Biskupa PolowegoTysiąclecia” odbiera gratulacje od Biskupa Polowego

Odznaczeni medalem Milito pro Christo, od lewej: ks. Jan Drob oraz stypendyściOdznaczeni medalem Milito pro Christo, od lewej: ks. Jan Drob oraz stypendyści
i absolwenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Agnieszka Wicha, przewodnicząca i absolwenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Agnieszka Wicha, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło”, Mateusz Redlin, przedstawiciel stypendystów-Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło”, Mateusz Redlin, przedstawiciel stypendystów-
studentów, Marta Wieczorek, przedstawicielka stypendystów-gimnazjalistów studentów, Marta Wieczorek, przedstawicielka stypendystów-gimnazjalistów 
i licealistów, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, i licealistów, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
ubiegłoroczny laureat Benemerentiubiegłoroczny laureat Benemerenti

List prezydenta Andrzeja DudyList prezydenta Andrzeja Dudy
odczytuje prof. Andrzej Zybertowicz, odczytuje prof. Andrzej Zybertowicz, 
doradca Prezydenta RPdoradca Prezydenta RP

Aula Wojskowej Akademii TechnicznejAula Wojskowej Akademii Technicznej
wypełniona gośćmiwypełniona gośćmi

Odznaczeni medalem Milito pro Christo oficerowie Wyższej Szkoły Odznaczeni medalem Milito pro Christo oficerowie Wyższej Szkoły 
Sił Powietrznych w DęblinieSił Powietrznych w Dęblinie
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Nuncjatura Apostolska – pierwszym laureatem Benemerenti. Nuncjatura Apostolska – pierwszym laureatem Benemerenti. 
Od lewej: bp Józef Guzdek,  abp. Celestino Migliore,Od lewej: bp Józef Guzdek,  abp. Celestino Migliore,
gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Woźniak, Prezes Zarządu gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Woźniak, Prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZGłównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Koncert Kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego ZespołuKoncert Kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska PolskiegoArtystycznego Wojska Polskiego

Waldemar Jarząbek, wieloletni fotografWaldemar Jarząbek, wieloletni fotograf
i dokumentalista Ordynariatu Polowego, odbiera i dokumentalista Ordynariatu Polowego, odbiera 
gratulacje od bp. Józefa Guzdka, po prawej:gratulacje od bp. Józefa Guzdka, po prawej:
st. bryg. Stanisław Sulenta, prorektor Szkoły Głównej st. bryg. Stanisław Sulenta, prorektor Szkoły Głównej 
Służby PożarniczejSłużby Pożarniczej

Bartosz Kownacki, Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki, Sekretarz Stanu w MON 
przekazuje Biskupowi Polowemu list gratulacyjny przekazuje Biskupowi Polowemu list gratulacyjny 
od ministra ON Antoniego Macierewiczaod ministra ON Antoniego Macierewicza

Gościem specjalnym Gali Benemerenti Gościem specjalnym Gali Benemerenti 
była Antonina Krzysztońbyła Antonina Krzysztoń
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Swoją ekspozycję zaprezentowały Wyższa Szkoła OficerskaSwoją ekspozycję zaprezentowały Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych z Dęblina…Sił Powietrznych z Dęblina…
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Z organistą Katedry Polowej WP, Leszkiem Goreckiem, o mu-
zyce w Kościele, o talencie i służbie artysty oraz o tym… do 
czego Panu Bogu „potrzebny” jest profesjonalizm człowieka, 
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Muzyka, która unosi Muzyka, która unosi 
ducha…ducha…

Sługa liturgii czy artysta solista? Któ-
ra postawa jest Panu – profesjonaliście
z cenzusem doktorskim w sztuce organi-
stowskiej – bliższa? A może, która lepiej 
opisuje Pana miejsce w Kościele?
– Bliższe jest mi na pewno określenie organi-
sty jako sługi liturgii, ale to nie wyklucza pracy 
nad doskonaleniem kunsztu artysty. Powiem 
więcej; liturgia domaga się pewnego przepy-
chu, w najlepszym sensie, czyli ofiarowania 
artyzmu najwyższej próby. Panu Bogu prze-
cież nie godzi się „rzucać ochłapów”, dawać 
tandety. Przeciwnie muszę wciąż doskonalić 
swój kunszt muzyczny po to, aby liturgia była 
coraz piękniejsza i pełniejsza.
Sobór Watykański II muzykę stawia w liturgii 
bardzo wysoko. W dokumentach o liturgii 
jest wyraźnie napisane, że muzyka nie jest 
dodatkiem ani upiększeniem, tylko współ-
tworzy liturgię; jest jej integralną częścią.

Artyzm najwyższej próby w muzyce z ko-
lei „domaga” się oprócz talentu, pracy 
także dobrego instrumentu. Na jakich 
instrumentach dane było Panu grać
i jak Pan ocenia organy Katedry Polowej, 
które ma Pan obecnie do dyspozycji?
– Na pewno nie ma dwóch takich samych 
instrumentów organowych. Każdy inaczej 
brzmi w nowych okolicznościach, w nowym 
wnętrzu o innej akustyce. Dla organistów 
jest to pewien kłopot i spore wyzwanie
w przygotowaniu się do koncertu w nowym 
miejscu. 
W swoim życiu oglądałem i grałem na wielu 
instrumentach, zarówno w kraju, jak i zagra-
nicą.
Zaczynałem od instrumentu w mojej rodzimej 
parafii na Saskiej Kępie w Warszawie przy ul. 
Nobla. Na dobrym instrumencie, pod opieką 
organisty Tomasza Dąbrowskiego, który mnie 
wprowadzał w świat dźwięków, stawiałem 
pierwsze kroki. Później były instrumenty szko-
leniowe do ćwiczeń w Akademii Muzycznej, 
obecnie Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Wreszcie trafiłem do 
Katedry Polowej WP.
Organy katedralne, po renowacji w latach 
2008-2010, należą do ścisłej czołówki or-
ganowej w Warszawie. To znakomity instru-
ment o ogromnych możliwościach i walo-
rach brzmieniowych…

Ten zacny instrument 
ma bardzo ciekawą hi-
storię. Parafianie i go-
ście Katedry Polowej, 
oczywiście oprócz pro-
fesjonalistów, rzadko 
mają okazję o tym usły-
szeć…

Te organy i ich transformacja miały wiele 
przygód. Przypomnijmy, że podobnie jak ko-
ściół ojców pijarów, który dał początek obec-
nej świątyni, musiały się zmierzyć z burzliwą 
historią Polski w XIX i XX w. Organy obecnie 
znajdujące się w Katedrze Polowej znajdo-
wały się wcześniej w protestanckim kościele 
Łaski w Kamiennej Górze. Zostały wykonane 
w warsztacie wybitnego organmistrza Igna-
cego Mentzla w latach 1724-1729. Zmienia-
jące się muzyczne tendencje spowodowały 
m.in., że w 1882 roku firma Schlag und Soh-
ne gruntownie przebudowała instrument, 
zostawiając tylko oryginalny prospekt. Druga 
przebudowa nastąpiła w 1905 roku i doko-
nała jej firma Wilhelma Sauera. Podczas kon-
sekracji odnowionego kościoła garnizono-
wego przy ul. Długiej, której dokonał Biskup 
Polowy Stanisław Gall, 12 marca 1933 roku, 
zostały poświęcone nowe trzydziestogłoso-
we organy firmy Homan i Jezierski. Organy 
te służyły wiernym do czasu zniszczenia
w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku…
W 1952 roku organy Mentzla z 1729 r. zo-
stały translokowane do kościoła garnizono-
wego na Długiej i od tego czasu wciąż nie 
domagały. Były kłopoty z konserwacją. Orga-
ny nie do końca zostały dobrze wpasowane
w nowe miejsce. Doszło też do pewnego aktu 
barbarzyństwa; żołnierze porąbali pozytyw
z balustrady organów w kształcie dwugłowe-
go augsburskiego orła. Przez lata podejmo-
wane były próby usprawnienia instrumentu 
i całej konstrukcji, ale na zasadzie „łatania 
dziur”. A to jak wiadomo skutkuje pozornymi 
oszczędnościami i generowaniem ogromnych 
kosztów. Tyle że odłożonych „na potem”…

Decyzję o głębokiej renowacji i moder-
nizacji tego cennego instrumentu pod-
jął ś.p. biskup polowy Tadeusz Płoski 
w 2005 r., a aktu poświęcenia dokonał 
jego następca, biskup polowy Józef Guz-
dek…
– To była wspaniała wiadomość i dla mnie,
i dla koneserów sztuki organowej, ale i dla 
nas wszystkich. Nareszcie mamy organy god-
ne Katedry. To była operacja przeprowadzona
z wielkim rozmachem. Biskup Polowy Tadeusz
Płoski powołał Radę do spraw Renowacji 
Organów Katedry Polowej. A nad bieżącymi 
sprawami czuwał ówczesny proboszcz Kate-

dry Polowej ks. płk Robert Mokrzycki. Pozy-
skane zostały środki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Hojnie wspierali to dzieło 
prywatni sponsorzy i parafianie Katedry Po-
lowej Wojska Polskiego, którzy w jedną z nie-
dziel składali ofiary na tacę na ten cel.
To wszystko było robione tak porządnie, aby 
na dole była stabilna posadzka, instalacja 
elektryczna wymieniona, witraż na fron-
tonie katedry uszczelniony, aby powietrze
z zewnątrz nie zakłócało pracy organów itp. 
Konsultantami i wykonawcami byli najlepsi 
specjaliści. Ks. prof. Jan Chwałek był auto-
rem koncepcji renowacyjnej a od strony ar-
tystycznej prof. Andrzej Chorosiński i inni. 
Dzięki Zakładowi Organmistrzowskiemu An-
drzeja Kamińskiego z Warszawy oraz Domo-
wi Sztuki Pracowni Konserwacji Malarstwa
i Rzeźby Polichromowanej Katarzyny Fili Ma-
kowieckiej i Mariusza Makowieckiego, który 
dokonał renowacji prospektu, organy są dziś 
chlubą Katedry Polowej.

Za organami katedry zasiada Pan od 
roku 2001. Jak sobie Pan radził z tymi or-
ganami przed remontem, które jednak 
„nie domagały”?
– To były dolegliwości techniczne innego 
rodzaju, bo brzmienie organy miały zawsze 
doskonałe. Trzeba było sposobem gospodar-
czym doraźnie je usuwać, aż do momentu…

…gdy położył Pan dłonie na instrumen-
cie, o jakim marzy wielu organistów. Pa-
mięta Pan ten moment?
– Przez prawie rok siedziałem na dole, przy 
takim „plastikowym” elektronicznym instru-
mencie, co mi bardzo doskwierało. I gdy tyl-
ko wybrzmiały pierwsze głosy, natychmiast 
przenieśliśmy się z moim kolegą na chór. To 
była dla nas wielka frajda i przygoda, gdy były 
uruchamiane kolejne głosy. Tym bardziej, że 
firma Pana Andrzeja Kamińskiego była bardzo 
otwarta na sugestie dotyczące poprawek.
Mamy dotychczas jako organiści wielki kom-
fort pracy, bo nad organami jest stały nadzór 
i systematyczna konserwacja Pana organmi-
strza Kamińskiego. Na przykład strojenie in-
strumentu ze względu na zmienne warunki 
termiczne… 

Stroiciel to dziś ekskluzywny i zanikający 
zawód. Tak jak żywą muzykę wypierają 
„scyborgizowane” „produkty” muzycz-
ne. Jako dziecko przyglądałam się pracy 
starszego Pana, stroiciela, przy moim 
pianinie z wielkim przejęciem…
– To umiejętności przekazywane często w ro-
dzinach z pokolenia na pokolenie. Firma 
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Pana Kamińskiego sięga tradycjami XIX w. 
Aby być profesjonalistą w tej rzadkiej spe-
cjalności niezbędny jest słuch absolutny
i kultura muzyczna. 

Zasadą duchowości chrześcijańskiej jest 
dzielenie się otrzymanym dobrem. Dla-
tego te wspaniałe organy katedralne 
służą nie tylko liturgii, ale także miłośni-
kom sztuki organowej…
– Gdy kończył się remont organów, z inicja-
tywy proboszcza Mokrzyckiego oraz prof. 
Chorosińskiego zostało zapoczątkowane 
Międzynarodowe Forum Organowe. Chodzi-
ło o to, aby wykorzystując walory instrumen-
tu, pokazać wielkie bogactwo muzyki orga-
nowej, która w 99% jest muzyką sakralną
i brzmi w przestrzeni Katedry wspaniale.
I myślę, że naszym obowiązkiem jako chrze-
ścijan jest dbanie o spuściznę kultury wyso-
kiej i jej przekaz czyli dzielenie się tą war-
tością z innymi. Papież Benedykt XVI, sam 
przecież muzyk, często odwoływał się do 
muzyki; w swoim nauczaniu podkreślał jej 
rangę, możliwość kontemplacji piękna przez 
słuchanie, nie tylko wykonywanie. Odpowie-
dzią w tym duchu było Forum organowe.
W 2016 r. będzie już szósta edycja.
Dzielimy się tym dobrem wspierając także mło-
de talenty muzyczne. Studenci Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina na naszych 
organach grają swoje recitale dyplomowe.
Jak zauważył ksiądz biskup, łatwo jest wyre-
montować organy i zamknąć je na klucz… 
ale nie o to chodzi. 

Jak rodziło się Pana życiowe powołanie? 
Jakich mistrzów, autorytety spotkał Pan 
na swojej drodze, ludzi, którzy pomogli 
rozeznać i szlifować talent muzyczny?
– Odkąd pamiętam, od dzieciństwa intereso-
wała mnie muzyka, choć nie pochodzę z ro-
dziny o tradycjach muzycznych. Od dziecka 
fascynował mnie dźwięk dzwonów, później 
dźwięk organów. Wszystko więc koncentro-
wało się wokół Kościoła.
Należę do pokolenia (rocznik 1977), które na 
katechezę uczęszczało do salki katechetycz-
nej przy kościele. Po religii zachodziło się do 
kościoła na modlitwę albo jako dzieci, by po-
bawić się świeczkami przy obrazie św. Judy 
Tadeusza. Pamiętam, że pewnego razu za-
uważyłem, że organy są częściowo rozebra-
ne. Zainteresowało mnie to, więc poszedłem 
na górę do panów remontujących organy. 
Oni poznali mnie z moim parafialnym or-
ganistą, Panem Tomaszem Dąbrowskim. To 
on zajął się moją edukacją muzyczną. Potem 
pobierałem prywatne lekcje. Studiowałem 
na Muzykologii na UKSW, na Uniwersytecie 
Muzycznym na kierunku Muzyka Kościelna. 
Pogłębiałem także swoją wiedzę na Podyplo-
mowych Studiach z Historii Muzyki.
Tę edukacje zakończyłem 14 grudnia 2015 r. 
obroną doktoratu na Uniwersytecie Muzycz-
nym. W tym momencie chciałem wspomnieć 
Panią Profesor Mariettę Kruzel-Sosnowską, 
która uczyła mnie gry na organach przez cały 
tok studiów. Osoba niezwykle cierpliwa zwa-
żywszy na mój niełatwy charakter. Muszę też 
koniecznie przywołać postać prof. Mariana 
Sawy. To kompozytor znany szerzej z pio-

senki dla dzieci „Kolorowe kredki”. Niewiele 
osób wie jednak, że jest to najwybitniejszy 
kompozytor muzyki organowej w XX w. Mia-
łem z nim zajęcia z kompozycji i improwizacji 
organowej. Niezwykła osobowość; otworzył 
przede mną nieznane mi dotąd horyzon-
ty muzyczne. Warto powiedzieć, że był też 
organistą Kościoła Garnizonowego na Dłu-
giej w latach 1956-1966. Przypadł mi więc
w udziale zaszczyt wpisania się w poczet or-
ganistów Katedry Polowej po takim mistrzu.

Jaki był temat Pańskiej pracy doktor-
skiej?
– Poświęciłem ją osobie i twórczości jednego 
z moich mistrzów, profesorowi Marianowi 
Sawie właśnie. Jej tytuł to „Droga życiowa 
Mariana Sawy i źródła inspiracji w jego mu-
zyce instrumentalnej”. Moja praca doktorska 
ma charakter interdyscyplinarny. Splatają 
się w niej elementy biografistyki, teorii mu-
zyki, także teologii i filozofii. Dotykam bo-
wiem kwestii duchowości muzyki. To znaczy 
nie jest najważniejsze, ile i jakich nut jest
w utworze, ale co one wyrażają i dlaczego.

Uniwersalizm języka muzyki w jej naj-
lepszym wydaniu służy podniesieniu du-
cha, skierowaniu oczu duszy ku Stwórcy 
wszechrzeczy?
– To działa w dwie strony. Dobra muzyka 
wypływa także z inspiracji pionowej, z na-
tchnienia Bożego.
Odwołuję się w mojej pracy także do biblij-
nych inspiracji prorockich… Ale to temat 
rzeka.

Jakie są pańskie preferencje muzyczne? 
Jacy kompozytorzy są najbliżsi Pana 
wrażliwości i gustom?
– Modna jest dziś muzyka baroku, ale ja za 
nią nie przepadam. Oczywiście Bach zawsze 
pozostanie mistrzem ponadczasowym.
Bliska mojemu sercu jest muzyka romantycz-
na; szczególnie późnoromantyczna (neoro-
mantyzm) – Mendelssohn (jego sześć sonat 
organowych), twórczość Cesara Francka. 
Także rodzima twórczość jest dla mnie waż-
na: Feliks Nowowiejski czy Mieczysław Su-
rzyński oraz wspomniany Marian Sawa.

A czy sam podejmował Pan próby kom-
pozytorskie?
– Nie jest to naczelna dziedzina mojej pracy, 
ale rzeczywiście kiedyś poczułem potrzebę 
wyrażenia czegoś w muzyce. Zaowocowało 
to nawet wyróżnieniem na Ogólnopolskim 
Konkursie Młodych Kompozytorów Musica 
Sacra w Częstochowie w 2000 r. Bliższa mi 
jest jednak sztuka opracowywania utworów, 
ich aranżacja.

Do organisty Katedry Polowej przycho-
dzi młoda para… Jakie „zamówienia” 
muzyczne dominują dziś wśród przy-
szłych małżonków?
– Tak się dziś spolaryzowało, że ja częściej 
gram na pogrzebach, a kolega Adam Hryn-
kiewicz na ślubach. Nie jest to jednak sztyw-
na zasada.
Wiadomo, że młodej parze zależy, by ten 
dzień był jak najpiękniejszy również od stro-

ny muzycznej. My organiści jednak musimy 
postawić pewne ramy, dać sygnał, że mamy 
do czynienia z przestrzenią sacrum. Trochę 
niepokojącym zjawiskiem ostatnich lat jest 
zalew muzyki masowej, wręcz rozrywkowej. 
Dochodzi do zderzenia wyobrażeń o pięk-
nie, ukształtowanych przez kulturę masową 
a Pięknem godnym miejsca uświęconego. 
Trzeba wtedy delikatnie dać do zrozumienia, 
że… Kościół to nie Urząd Stanu Cywilnego. 
To bywają czasem trudne pertraktacje. Trze-
ba się czasem powołać na Instrukcję Mu-
zyczną Episkopatu Polski…
Są oczywiście pary ze „słuchem” liturgicz-
nym, którym odpowiadają wyłącznie utwory 
współbrzmiące z liturgią. Zdarza się też, że 
młodzi przychodzą z „najlepszym” – w ich 
mniemaniu – pomysłem muzycznym, a or-
ganiście włos się na głowie jeży. Proponuję 
wtedy i przesyłam e-mailem tytuły utworów 
do odsłuchania. Okazuje się, że nie mieli oka-
zji ich poznać. I po przemyśleniu gotowi są 
zrezygnować ze swoich pomysłów na rzecz 
mojej propozycji. Jest to, jak widać mała 
okazja do edukacji muzycznej. Najważniejsza 
jest wolność wyboru, ale w dopuszczalnych 
ramach liturgicznych. 

Żyjemy w czasach napięć między zako-
rzenieniem w tradycji kulturowej i pró-
bami zrywania więzi z kulturą przodków 
w pogoni za „postępem”, „nowoczes-
nością”. Mnie jako polonistkę, która 
uczestniczy także we Mszach św. w Ka-
tedrze Polowej, budują i duchowo „uno-
szą” teksty starych pieśni kościelnych; 
te wszystkie deminutywy wyrażające 
czułą duchowość Polaków (pokorniuch-
no, lekuchno, cichuchno, Dzieciąteczko, 
miluchny itp.). A już „Kiedy ranne wsta-
ją zorze”, grane na porannej Mszy św., 
stawiają od razu do pionu i przywracają 
właściwe proporcje w życiu. A jaki jest 
Pana stosunek do tego zasobu starych 
pieśni kościelnych?
– Co ciekawe, gdy porównujemy polski reper-
tuar pieśni kościelnych z dorobkiem innych 
narodów, w Polsce dominują kolędy i pieśni 
Maryjne. Dwie dominanty polskiego reper-
tuaru: kult Dziecka i Matki. Paleta czułości 
w nich wyrażona jest rzeczywiście ogromna. 
Jesteśmy też jedynym krajem ,który ma po-
zwolenie na śpiewanie kolęd po zakończeniu 
liturgicznego okresu Bożonarodzeniowego. 
Kolędy w naszych kościołach możemy śpiewać 
do 2 lutego, do Matki Bożej Gromnicznej.
Mnie jest bliższa polska tradycja, bo w niej 
wyrażamy to, co w nas dobre.
Ale tak się dobrze składa, że w Katedrze 
polowej jest nas dwóch organistów. Pan 
Adam Hrynkiewicz, który jest wspaniałym 
muzykiem, częściej grywa nowszy repertuar. 
I to jest bardzo pozytywna sytuacja, bo się 
uzupełniamy, a bywalcy katedry mają okazję 
śpiewać różne pieśni i w nich odnajdywać 
duchowe wartości, które lepiej przemawiają 
i wyrażają to, co im w duszy gra. 
We wstępie do mszału rzymskiego jest wiel-
ka troska o zaangażowanie wiernych w mu-
zyczną stronę liturgii. Tak aby każdy poczuł 
się jej współtwórcą, a nie tylko biernym od-
biorcą. 
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Era, którą nazywamy „naszą”, „chrześci-
jańską” lub „nową” ma za punkt wyjścia 
narodziny Jezusa Chrystusa. Kalendarz ten 
opracowany został w VI w. przez rzymskiego 
mnicha Dionizego Małego (496-545), który 
.na polecenie papieża Jana I przygotował 
tzw. „tabele paschalne”, czyli wykaz dat, kie-
dy w kolejnych latach należy obchodzić świę-
ta wielkanocne. Z obliczeń wyszło mu, że 
Jezus przyszedł na świat w 753 r. (25 grud-
nia) od założenia Rzymu, a rok 754 uznał za 
„pierwszy rok Pański”.
Dionizy pomylił się o parę lat. Dzisiaj przyj-
muje się najczęściej, że Jezus urodził się
w 7/6 r. p.n.e. Tymczasem wielu autorów sta-
rożytnych z II-IV w. miało w tej kwestii inne 
zdanie i zadziwiająco zgodnie mówiło o la-
tach 3/2 p.n.e. Zwolennicy obu powyższych 
dat odwołują się głównie do trzech okolicz-
ności towarzyszących narodzinom Jezusa: (1) 
śmierci Heroda Wielkiego; (2) spisu ludności; 
(3) pojawienia się gwiazdy, która mędrców 
ze Wschodu doprowadziła do Betlejem.

(1) Informację o śmierci Heroda Wielkiego 
przekazał tylko jeden pisarz starożytny: Jó-
zef Flawiusz (37-100). Jednak dane zawarte
w jego dziełach są niejednoznaczne i pozwa-
lają przyjąć datę śmierci Heroda Wielkiego 
zarówno na 4 r. p.n.e., jak i na 1 r. p.n.e. 
Jego rozkaz o zabiciu w Betlejem i okoli-
cy „wszystkich chłopców w wieku do lat 
dwóch” (Mt 2,16) sugeruje, że Jezus urodził 
się mniej więcej dwa lata wcześniej: w 7/6 r. 
p.n.e. lub 3/2 r. p.n.e.
(2) Łukasz Ewangelista umieszcza narodzi-
ny Jezusa w kontekście spisu ludności (por. 
Łk 2,1-7). Jedni uważają, że miał na myśli 

spis z lat 8-6 p.n.e., połączony ze zliczeniem 
poddanych cesarstwa i oszacowaniem ich 
majątku, gdy wspominany przez Ewangeli-
stę Kwiryniusz (por. w. 2) oddelegowany był 
do tej akcji jako specjalny wysłannik cesarza. 
Zdaniem innych chodziło o akcję tylko ze-
wnętrznie przypominającą spis ludności, któ-
ra polegała na odebraniu od mieszkańców 
podległych Rzymowi przysięgi lojalności wo-
bec Oktawiana Augusta. Źródła starożytne 
potwierdzają przeprowadzenie takiego „spi-
su” w 3 r. p.n.e. na terenie Turcji i Armenii. 
O złożeniu przysięgi lojalności pisał też Józef 
Flawiusz, zaznaczając, że miało to miejsce 
niedługo przed śmiercią Heroda Wielkiego 
(czyli między 9/10 stycznia a 8 kwietnia 1 r. 
przed Chr.).
(3) Gwiazdę, którą zobaczyli mędrcy ze 
Wschodu i która wskazała im drogę do Be-
tlejem, jedni interpretują dzisiaj wyłącznie 
jako środek literacki Ewangelisty Mateusza 
wyrażający idee teologiczne, inni doszukują 
się w niej prawdy historycznej. Padają róż-

ne propozycje: pojawienie 
się komety Halleya (12 lub
5 r. p.n.e.), koniunkcja 
Jowisza i Saturna w kon-
stelacji Ryb (29 maja,
1 października i 5 grudnia 
7 r.), koniunkcja Jowisza, 
Saturna i Marsa (20 marca 
i 17 kwietnia 6 r.), wybuch 
supernowej (od marca do 
maja 5 r.), koniunkcja Jo-
wisza i Wenus (12 sierpnia 
3 r. i 17 czerwca 2 r.) lub 
Jowisza z gwiazdą o na-
zwie Regulus (14 września 
3 r., 17 lutego i 8 maja 2 
r.). Zatrzymanie się gwiaz-
dy nad Betlejem (por. Mt 

2,9) miałoby związek z tzw. „punktem sta-
cjonarnym” Jowisza, czyli z pozornym za-
trzymaniem się planety w jej wędrówce po 
niebie, po którym rozpoczyna powrót w kie-
runku przeciwnym (25 grudnia 2 r.).
Za 3/2 r. p.n.e. jako datą narodzin Jezusa 
przemawia też informacja, iż Jezus rozpoczy-
nając publiczną działalność, „miał lat około 
30” (Łk 3,23), czyli osiągnął wiek, który
w tamtych czasach i kulturze uprawniał Go 
do publicznych wystąpień. Jeśli tak było, to 
rzeczywiście musiał urodzić się 3/2 r. p.n.e.
Dlaczego Ewangelie milczą temat dnia
i miesiąca narodzin Jezusa? W kulturze ży-

dowskiej nie przywiązywano wagi do daty 
urodzin. Na nagrobkach żydowskich do dziś 
podaje się datę śmierci człowieka, a nie jego 
narodzin.
W Kościele pierwotnym obchodzono tylko 
Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego i lo-
kalne wspomnienia świętych. Najstarsza in-
formacja o celebracji Narodzenia Pańskiego 
pochodzi od Klemensa Aleksandryjskiego 
(150-215), który ok. 200 r. pisał, iż niektórzy 
wierni w Egipcie obchodzą to wydarzenie 
20 maja. Inni autorzy żyjący w pierwszych 
wiekach n.e. wymieniają takie daty, jak:
6 stycznia, 25 lub 28 marca, 19 lub 20 kwiet-
nia, 20 lub 29 maja, 7 lipca i 17 listopada.
Z kolei najstarsza wzmianka o 25 grudnia 
jako dniu narodzin Jezusa znajduje się u Hi-
polita Rzymskiego (170-236) w jego komen-
tarzu do Księgi Daniela (204 r.) i Juliusza 
Afrykańskiego (zm. 240) w dziele „Chrono-
grafie” (221 r.). Jan Kasjan (360-435) pisał 
w Collationes Patrum (418-427), że w klasz-
torach egipskich mnisi obchodzą Boże Na-
rodzenie 25 grudnia „starożytnym zwycza-
jem”. Po edykcie tolerancyjnym z 313 r.,
w Kościele opracowano kalendarz liturgiczny, 
który uwzględniał najważniejsze wydarzenia 
z życia Jezusa, w tym także Jego przyjście na 
świat. Boże Narodzenie w dniu 25 grudnia 
celebrowano najpierw w Betlejem, potem 
ta data bardzo powoli rozprzestrzeniała się 
na kolejne ośrodki chrześcijaństwa, a w Eu-
ropie Zachodniej miało to miejsce dopiero 
począwszy od X w.
Dzisiaj można się tylko domyślać, czym kie-
rowano się przy wyborze 25 grudnia jako 
dnia narodzin Jezusa. Schyłek roku koja-
rzył się ludziom ze świętami ku czci bóstw:
17-23 grudnia obchodzono Saturnalia,
25 grudnia narodziny perskiego boga słońca 
Mitry, a w 274 r. cesarz Aurelian dzień ten 
uczynił świętem państwowym ku czci bóstwa 
Sol Invictus – „Słońca Niezwyciężonego”. 
W czasach starożytnych 25 grudnia następo-
wało przesilenie zimowe (dzisiaj 21-22 grud-
nia), trwała najdłuższa noc w roku. Pismo św. 
sytuację ludzkości z okresu przed narodze-
niem Zbawiciela porównuje z głęboką nocą 
i ciemnościami, a Boga na wielu miejscach 
łączy z motywem światła: On jest „słońcem 
i tarczą” (Ps 84,12), „wieczną światłością”
(Iz 60,19), „światłością” (1 J 1,5) i „Ojcem 
świateł” (Jk 1,17). Jezus sam siebie określa
w ten sposób: „Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciem-
ności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). 
Czy wzmianka Łukasza Ewangelisty, że pa-
sterze „przebywali w polu i trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą” (Łk 2,8), wskazu-
je, iż Jezus faktycznie urodził się w nocy?
A może autor chciał wyrazić myśl o sytuacji 
ciemności, w której ludzkość znajdowała się 
po grzechu pierworodnym do czasu przyj-
ścia Zbawiciela? Trudno to rozstrzygnąć. 
Tak samo nie da się stwierdzić, czy Jezus na 
pewno nie urodził się w zimie, skoro Łukasz 

Narody świata, kultury i religie posługują się różnymi kalendarzami, a za początek 
odmierzania czasu przyjmują różne wydarzenia. Dla Żydów takim punktem początko-
wym jest stworzenie świata, które według ich obliczeń miało miejsce 7 października 
3761 r. przed Chr. Bizantyjczycy uważali, że Bóg powołał świat do istnienia 1 września 
5508 przed Chr. Muzułmanie liczą lata od 15 lipca 622 r., kiedy to Mahomet, niezrozu-
miany i odrzucony w rodzinnej Mekce, przeniósł się do oddalonej o 450 km Medyny. 
Grecki kalendarz starożytny rozpoczynał się od śmierci Aleksandra Wielkiego 12 lu-
tego 324 r. przed Chr. W kalendarzu rzymskim upływający czas liczono od założenia 
Rzymu w 753 r. przed Chr. Czasowym punktem odniesienia były też olimpiady odby-
wające się co cztery lata, począwszy od 776 r. przed Chr.
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pisze o stadach i pasterzach w polu. Teksty 
talmudyczne mówią o wyprowadzaniu stad 
na pastwiska wczesną wiosną i zaganianiu 
ich z powrotem do zagród wraz z nadej-
ściem pierwszych deszczów zimowych. Nie 
było jednak niczym niespotykanym trzyma-
nie zwierząt na zewnątrz przez okrągły rok. 
Daje za to do myślenia okoliczność spisu 
ludności, która skłoniła Józefa i Maryję do 
opuszczenia Nazaretu i udania się do Betle-
jem (por. Łk 2,1-5). W cesarstwie rzymskim 
spisy i cenzusy zwykle rozciągnięte były
w czasie, obejmowały kilka miesięcy, a nawet 
lat. Przeprowadzano je najczęściej w okresie 
między sierpniem a październikiem. Miesię-
cy zimowych zupełnie wykluczyć nie można, 
ale trudno sobie wyobrazić, żeby dekrety ce-
sarskie zmuszały ludność do odbycia wielo-
dniowych podróży zimą. Porę roku, w której 
Jezus przyszedł na świat, niektóry próbują 
wywieść z informacji Łukasza Ewangelisty 
o Zachariaszu i Elżbiecie. Maryja poczęła Je-
zusa podczas Zwiastowania w Nazarecie lub 
krótko potem. Gdy dowiaduje się o ciąży Elż-
biety, wyrusza do niej w odwiedziny „z po-
śpiechem” (Łk 1,39), a kiedy już dochodzi do 
spotkania, Elżbieta daje świadectwo, że Ma-
ryja już jest w stanie błogosławionym. Anioł 
mówi, że Elżbieta spodziewa się dziecka
i „jest już w szóstym miesiącu” ciąży (Łk 1,36). 
Gdyby udało się ustalić, kiedy miało miejsce 
poczęcie Jana Chrzciciela, wystarczyłoby do-
dać 15 miesięcy (6 miesięcy do Zwiastowania 
i poczęcia Jezusa + 9 miesięcy ciąży Maryi),
a otrzymalibyśmy datę narodzin Jezusa. 
Poczęcie Jana Chrzciciela nastąpiło zapew-
ne niedługo po zwiastowaniu Zacharia-
szowi, mężowi Elżbiety: „Gdy upłynęły dni 
jego posługi kapłańskiej, powrócił do swe-
go domu” (Łk 1,23). Zachariasz należał do 
„oddziału Abiasza” (Łk 1,5), ósmego w ko-
lejności wśród 24 grup kapłańskich, które 
sprawowały służbę w świątyni jerozolimskiej 
w odstępach tygodniowych (od soboty do 
soboty) co pół roku. Niestety, nie znając cy-
klu zmian kapłańskich w świątyni, nie można 
określić, kiedy kolejka przychodziła na ósmy 
oddział Abiasza, a tym samym kiedy Zacha-
riasz przeżył zwiastowanie i kiedy nastąpiło 
poczęcie Jana Chrzciciela i – pół roku później 
– poczęcie Jezusa. 
Kiedy Zachariasz składał ofiarę kadzidlaną
w świątyni, pozostali kapłani, lewici i przed-
stawiciele Izraelitów stali na zewnątrz i czeka-
li na jego powrót z Przybytku (por. Łk 1,21). 
Niektóre tłumaczenia tego fragmentu zazna-
czają, że czekający tworzyli „wielki (znaczny) 
tłum”. Czy ta liczna grupa wzięła się stąd, 
że posługa Zachariasza wypadła w jedno 
ze świąt? Podczas świąt liturgią zajmowały 
się wszystkie 24 oddziały kapłańskie, a tekst 
stwierdza, że Zachariasz pełnił swą służbę 
„w wyznaczonej dla swego oddziału kolei” 
(Łk 1,8). Tylko że wśród naukowców zdania 
są podzielone, czy podczas świąt kolejność 
służby oddziałów kapłańskich ulegała za-
wieszeniu i po skończeniu obchodów kon-
tynuowali posługę do kolejnego szabatu, 
czy też celebracje świąteczne nakładały się
z regularną służbą i nie znosiły zasady: „od 
soboty do soboty”. Czy zatem „(wielki) tłum” 
czekający na Zachariasza może sugerować 

czas świąteczny, w którym miałoby nastąpić 
zwiastowanie Zachariaszowi, poczęcie Jana 
Chrzciciela i w dalszej kalkulacji czasowej 
grudniowe narodziny Pana Jezusa?
Współcześnie wielu zwolenników ma hipo-
teza głosząca, że Jezus urodził się czasowo 
blisko żydowskiego Święta Namiotów, czyli 
na przełomie września i października. Wśród 
argumentów na pierwszym miejscu wymienia 
się założenie teologiczne: w życiu Pana Jezusa 
nic nie działo się przypadkiem. Jeżeli celowo 
wybierał konkretne miejsca, by w nich obja-
wiać prawdy o sobie i swoim posłannictwie, 
a jednocześnie spełnić zapowiedzi Starego 
Testamentu związane z tymi miejscami (np. 
Betlejem – narodzenie, Jerozolima – śmierć
i zmartwychwstanie), to czy zasady dotyczącej 
miejsc nie można by odnieść także do czasu 
i pór roku, łącząc je z żydowskimi świętami? 
Poniósł śmierć i zmartwychwstał wtedy, gdy 
Żydzi obchodzili Święto Przaśników upamięt-
niające wyzwolenie z niewoli egipskiej. Zesłał 
Ducha Świętego wtedy, gdy Żydzi ponownie 
przybyli tłumnie do Jerozolimy, by celebrować 
Święto Tygodni upamiętniające nadanie Prawa 
Bożego ludowi izraelskiemu na Synaju. Skoro 
dwa kluczowe wydarzenia z życia Jezusa zbie-
gły się chronologicznie z dwoma najważniej-
szymi świętami żydowskimi, czy nie byłoby 
logiczne i konsekwentne, gdyby także trzecie 
główne święto żydowskie, tj. Namiotów (Sza-
łasów), miało jakiś związek z równie ważnym 
zdarzeniem z Jego życia, tj. narodzeniem?
Proponowana data narodzin Jezusa późną 
jesienią zgadzałaby się z Łukaszową wzmian-
ką o spisie ludności. Gdyby Ewangelista miał 
na myśli oszacowanie majątkowe przepro-
wadzone pod auspicjami Kwiryniusza (8-6 r. 
p.n.e.), to – jak było powiedziane wcześniej 
– tego rodzaju akcje Rzymianie organizowali 
zwykle od sierpnia do października. Gdyby 
chodziło o przysięgę lojalności zadekreto-
waną przez Oktawiana Augusta w związ-
ku z ogłoszeniem go w cesarstwie „Ojcem 
Ojczyzny” (5 lutego 2 r. p.n.e.), to w Pale-
stynie zadeklarowanie posłuszeństwa przez 
mieszkańców mogło się odbyć pod koniec
3 r. p.n.e., tak jak na terenie Turcji i Armenii, 
co potwierdzają źródła starożytne.
Zwraca się także uwagę na grecki czasow-
nik eskenosen, który występuje w Prologu 
Ewangelii Jana: „A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało (eskenosen) wśród nas” (J 1,14).
W tłumaczeniu dosłownym fragment ten 
brzmi: „Słowo… rozbiło namiot pośród nas”. 
Na starożytnym Bliskim Wschodzie ludność 
mieszkała zazwyczaj w namiotach. Nic dziw-
nego, że czynność „mieszkania” przyjęło się łą-
czyć z pojęciem „namiotu”. Czasownik ten nie 
był jedynym, który wyrażał ideę „mieszkania”, 
a jednak Ewangelista zdecydował się użyć 
właśnie tego. Czy w ten sposób chciał, aby 
jego czytelnicy przypomnieli sobie o Namio-
cie Spotkania, widzialnym znaku i przestrzeni 
obecności Bożej, który towarzyszył Izraelitom 
w wędrówce do Ziemi Obiecanej? Czy też, 
wybierając to słowo, czynił aluzję do Święta 
Namiotów i dawał do zrozumienia, że Słowo 
przyszło na świat w czasie tego święta?
Kiedy Maryja z Józefem szukali dla siebie 
schronienia w Betlejem, „nie było dla nich 
miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). Górna izba 

domu, do którego wstąpili, była zajęta. Czy 
nie szukali dalej, bo wiedzieli, że wszędzie bę-
dzie tak samo? Betlejem leży niecałe 10 km 
od Jerozolimy. Stolica, w której na co dzień 
mieszkało ok. 60 tys. ludzi, na święta musiała 
przyjąć pod swój dach kilkaset tysięcy gości. 
Może więc „nie było dla nich miejsca” wła-
śnie dlatego, że zbliżało się lub trwało jedno 
z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych? 
Czyżby Święto Namiotów?
Główny zarzut, jaki podnosi się przeciw łącze-
niu narodzin Jezusa ze Świętem Namiotów 
(ewentualnie pozostałymi dwoma, tj. Przaśni-
ków i Tygodni), sprowadza się do twierdzenia, 
iż Rzymianie nie zarządziliby spisu ludności
w czasie, gdy wszyscy mężczyźni żydow-
scy musieli udać się do Jerozolimy (por. Pwt 
16,16). Poza tym, Ewangelista Łukasz stwier-
dza wyraźnie, że „wybierali się wszyscy, aby 
dać się zapisać, każdy do swego miasta”
(Łk 2,3).Tylko że – jak już było powiedziane 
– rzymskie spisy i cenzusy trwały po kilka mie-
sięcy (w wyjątkowych sytuacjach kilka lat). Nic 
nie stało na przeszkodzie, żeby pogodzić jed-
no z drugim: dać się zapisać „w swoim mie-
ście” i zdążyć do Jerozolimy na święto. 
Droga z Nazaretu (ok. 140 km) zabierała ty-
dzień w jedną stronę. Maryja z Józefem mo-
gli przybyć do Betlejem, z góry zamierzając 
zostać tu nieco dłużej. Jezus był ich Synem 
pierworodnym, więc po około 40 dniach
i tak musieli dokonać obrzędu wykupienia 
Go w świątyni jerozolimskiej (por. Łk 2,22-
24). Nie miałoby sensu, gdyby po Jego na-
rodzeniu wracali do Nazaretu, żeby po kilku-
nastu dniach wybrać się w drogę ponownie. 
Jeszcze jedno: mędrcy ze Wschodu oddali 
pokłon i złożyli dary Dziecku, które w Mt 
2,11 nazwane jest po grecku nie brephos 
– „niemowlę”, lecz paidion – „dzieciątko”, 
co też świadczy o pewnym upływie czasu
i „podrośnięciu” Jezusa. Wniosek płynie taki, 
że Maryja, Józef i Jezus rzeczywiście spędzili 
w okolicy Jerozolimy co najmniej kilka ty-
godni. Być może w tym okresie przypadało 
Święto Namiotów.
Wszystkie powyższe rozważania nie wy-
kluczają możliwości, że Jezus mógł urodzić 
się nie w samo Święto Namiotów, lecz dwa 
tygodnie wcześniej, tj. w Dzień Trąbienia
(1 Tiszri). Dla Żydów był to pierwszy dzień ich 
kalendarza świeckiego (w czasach przed Moj-
żeszem i przed Wyjściem z niewoli egipskiej 
także kalendarza religijnego). Grali wtedy na 
rogach i trąbach. W ów dzień wspominali 
przede wszystkim stworzenie pierwszego 
człowieka: obchodzili urodziny Adama, tak-
że Noego, Abrahama i Jakuba. W kontekście 
wywołania świata z nicości przypominali, iż 
Bóg jest jego Panem i Stwórcą, a władcę ho-
noruje się m.in. dźwiękiem rogów i trąb (por. 
Ps 47,6-7; 98,6; 150,3). Wspominali swoich 
królów, których koronacja finalizowana była 
graniem na trąbach: Salomona (por. 1 Krl 
1,34), Jehu (por. 2 Krl 9,13) i Joasza (por. 2 
Krl 11,14), Boże objawienie pod górą Synaj, 
podczas którego rozlegał się głos trąby (por. 
Wj 19,16-19), oraz zdobycie Jerycha, którego 
mury rozpadły się na głos trąb (por. Joz 6,1-
21). Granie na rogach i trąbach symbolizo-
wało nawoływania proroków do nawrócenia 
i ostrzeżenia przed nadciągającym wrogiem. 
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Przed katedrą polową stanął ambulans do 
pobierania krwi z warszawskiego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym 
wielu z przybyłych oddało krew.
Katedra wypełniła się honorowymi krwio-
dawcami, którzy na spotkanie opłatkowe 
przybyli wraz z rodzinami i pocztami sztan-
darowymi z całej Polski. W ich imieniu ks. 
płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz HDK, 
wyraził wdzięczność bp. Guzdkowi za moż-
liwość spotkania w katedrze polowej. Pod-
kreślił, że krwiodawcy, „współcześni Sama-
rytanie”, potrzebują wsparcia duchowego, 
aby „z odwagą i siłą zatrzymywać się przy 
chorych i potrzebujących i z nimi dzielić się 
darem krwi”.
W homilii bp Guzdek powiedział, że jako 
uczniowie Chrystusa „jesteśmy zaprosze-
ni i powołani do udziału w dziele ocalania 
człowieka”. Przypomniał, że także temu 
ma służyć  ogłoszony niedawno przez Ojca 
Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia. – Współczesny świat czę-
sto nie rozumie ewangelicznej logiki miłości
i miłosierdzia. Jesteśmy świadkami wojen, 
przemocy i rozlewu krwi. Nieustannie do-
cierają do nas informacje o wykluczeniu
i prześladowaniu ze względu na kolor skóry, 
religię i przynależność polityczną. Nienawiść 
i wytyczanie nowych linii podziału stało się 
specjalnością wielu wielkich tego świata. 
Przebaczenie i pojednanie uznane zostały za 
przejaw słabości – mówił bp Guzdek.
Biskup Guzdek zauważył, że miłosierny czyn, 
jakim jest bezinteresowne ofiarowanie krwi, 
jest najpiękniejszą odpowiedzią na apel Je-
zusa. – Podobnie jak On, celem swojego ży-
cia uczyniliście służbę bliźnim i ocalenie życia 
wielu. Jezus przelał krew na Golgocie, aby 
ocalić wszystkich, bez żadnego wyjątku. Wy 

W katedrze polowej w Warszawie odbyło się XIX Krajowe Spotkanie 
Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi (HDK). Opłatek poprzedziła 
Msza św. sprawowana przez bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego 
WP. W homilii biskup polowy dziękował krwiodawcom za ich pełną 
poświęcenia działalność na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i ży-
cia, podkreślił, że dzisiejszy świat często nie rozumie „ewangelicz-
nej logiki miłości i miłosierdzia”.

Miłosierny darMiłosierny dar

czynicie podobnie, ofiaru-
jąc własną krew, i to od 
wielu lat – podkreślił.
Na koniec podziękował 
honorowym krwiodaw-
cą, za „bezwarunkową miłość i miłosierdzie 
względem ludzi, których życie może urato-
wać tylko ofiarowana im krew”. – Jednocze-
śnie pragnę wyrazić wdzięczność, że przez 
swój miłosierny czyn pomagacie innym od-
kryć i należycie uszanować każdego czło-
wieka, każde ludzkie życie. W ten sposób 
przyczyniacie się do budowania cywilizacji 
miłości i przekonujecie o świętości każdego 
ludzkiego życia - powiedział.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali 
kapelani ordynariatu polowego oraz duszpa-
sterze krwiodawców.
W katedrze stanęły poczty sztandarowe 
związków i organizacji zrzeszających ho-
norowych krwiodawców i kombatantów. 
Przybyli do katedry przedstawiciele Klubów 
Honorowych Dawców Krwi z całej Polski 
działających przy instytucjach, parafiach 
oraz służbach mundurowych. Obecni byli 
reprezentanci Regionalnych Centrów Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawi-
ciele prezydium Krajowej Rady Honorowego 
Krwiodawstwa.
W spotkaniu uczestniczył także minister 
zdrowia Konstanty Radziwiłł, który wyraził 
wdzięczność honorowym krwiodawcom za 
ich ofiarną służbę. – Polska ze swoim ruchem 
honorowego krwiodawstwa jest wyjątkowa 
na tle świata. To jest coś, co się utrzymuje 
mimo różnych zmian i za to dziękuję. Jestem 
wdzięczny także za podtrzymywanie tradycji 
honorowego krwiodawstwa w kolejnych po-
koleniach – powiedział. Podkreślił, że zależy 
mu na tym, by przywracać w języku opisują-

cym sprawy związane ze zdrowiem pojęcie 
„służby”. Dodał, że honorowi krwiodawcy 
ideę służby dla innych realizują najpełniej.
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Jolan-
ta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego 
Centrum Krwi w Warszawie, Jerzy Czubak, 
honorowy prezes PCK na Mazowszu, Dariusz 
Piotrowski, dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy, Józef Waniek dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Radomia oraz Tadeusz Kowalewski, prezes 
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Legionowie.
Biskup Guzdek uhonorował przedstawicieli 
Honorowych Dawców Krwi medalem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki.
Za opiekę duszpasterską nad krwiodawca-
mi podziękował biskupowi polowemu Jerzy 
Czubak, honorowy prezes mazowieckiego 
PCK.
Podczas spotkania członkowie kapituły od-
znaki honorowej św. Floriana „Masovia” 
uhonorowali bp. Józefa Guzdka swoim od-
znaczeniem i przekazali jako wotum Kate-
drze Polowej  odznakę św. Floriana, za, jak 
zostało to ujęte w laudacji, „kształtowanie 
postaw patriotycznych i ducha rycerskości
w społeczeństwie”.
Po Mszy św. uczestnicy spotkania podzielili 
się opłatkiem, który pobłogosławił bp Józef 
Guzdek. Oprawę muzyczną zapewnili artyści 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

Krzysztof Stępkowski

W ten dzień rozlegała się ostatnia z sied-
miu trąb obwieszczająca miesiąc świąteczny
z Dniem Przebłagania i Świętem Namiotów. 
O ostatniej trąbie mówił też Apostoł Paweł
w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa 
na ziemię (por. 1 Kor 15,52; 1 Tes 4,16-17). 
Żydom ten dzień kojarzył się także z Noem, 
który „w miesiącu pierwszym, w pierwszym 
dniu miesiąca” (Rdz 8,13) zdjął dach arki i zo-
baczył suchą ziemię: znak ustania Bożej kary
i jakby stworzenia świata na nowo. W tradycji 
żydowskiej w ten dzień Abraham okazał bez-
graniczne zaufanie Bogu, gdy związał swego 
syna Izaaka i przymierzał się do złożenia go 
w ofierze. Podobno ten dzień był punktem 
zwrotnym w życiu Sary, Racheli i Anny, bo 

Bóg okazał im miłosierdzie i po długich latach 
wyczekiwania poczęły synów: pierwsza Iza-
aka, druga Józefa, a trzecia Samuela. 
W bogatej symbolice Dnia Trąbienia, pierw-
szego dnia żydowskiego roku świeckiego, 
można wskazać wiele elementów, które 
poprzez ludzi (Adam, Noe, patriarchowie, 
prorocy, królowie), czasy (od Księgi Rodzaju 
po Apokalipsę św. Jana) i wydarzenia (stwo-
rzenie, potop, ofiara Abrahama, objawienie 
na Synaju, zdobycie Jerycha), łączą ten dzień 
z osobą Mesjasza i Zbawiciela. Czy jednak 
wymowa teologiczna tego dnia uzasadnia 
przypuszczenie, że właśnie wtedy urodził 
się Jezus? Jeśli miał przyjść na świat w kon-
kretnym miejscu i czasie, realizując typiczne 

zapowiedzi Starego Testamentu, to rzeczy-
wiście 1 Tiszri nadawał się do tego celu zna-
komicie.
Niewiele pewnego można powiedzieć o dzie-
ciństwie i młodości Pana Jezusa. Moim zda-
niem warto wziąć przykład z chrześcijan 
Kościoła pierwotnego, którzy sprawy pierw-
szych lat życia Jezusa traktowali zupełnie 
marginalnie, skupili się za to na tym, cze-
go Jezus nauczał i czego dla nas dokonał: 
„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, 
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzy-
mać przybrane synostwo (Ga 4,4-5).

Sławomir Rajzer 
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Siedlce
W niedzielę Chrztu Pańskiego tradycyjnie jak w latach ubiegłych miał miejsce koncert ko-
lęd w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Siedlce pod batutą kpt. Dariusza Kacz-
marskiego wraz z solistami: Ewą Siembidą z Rzeszowa oraz  Marcinem Sójką i Robertem 
Protasewiczem z siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki.
W koncercie znalazło się 11 tradycyjnych kolęd i pastorałek m.in.: „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Oj maluśki, maluśki”, „Polskie święte wigilie”, „Świę-
ty czas”, „Maleńka Miłość”.
Koncert spotkał się z bardzo miłym odbiorem licznie zgromadzonych wiernych parafii woj-
skowej i jej przyjaciół. Miłym akcentem był występ trójki małych „śnieżynek”, córek członków
Wojskowej Orkiestry.                                                                                                          is

Dęblin
Kolędowanie z wojskowymi muzykami oraz powrót do betlejemskiej szopki za sprawą 
jasełek w wykonaniu małych aktorów – tak w parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej 
w Dęblinie obchodzono Święto Chrztu Pańskiego.
Z tradycyjnym koncertem kolęd wystąpiła Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych
w Dęblinie pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty. Muzycy w stalowych mundu-
rach wykonali najpiękniejsze polskie kolędy, zapraszając do wspólnego śpiewu zgroma-
dzonych w świątyni wiernych.
Jasełka zaś przygotowali i wystawili uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 4, któ-
rzy wcielając się w postaci z betlejemskiej groty przypomnieli wydarzenia sprzed
2 tysięcy lat. Za ten występ mali aktorzy otrzymali gromkie brawa oraz upominki.
Kilka dni wcześniej, tj. w Święto Trzech Króli, „Jasełka z Małym Księciem” wykonali gimna-
zjaliści z Zespołu Szkół nr 4. Najmłodsi natomiast parafianie z Przedszkola im. Jana Pawła 
II zaśpiewali kolędy.                                                                                                        kb

Wrocław
Już od kilku lat Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje na początku stycznia we wro-
cławskiej bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej koncerty kolędowe
z udziałem gwiazd polskiej estrady. Tym razem, w sobotę 9 stycznia przed licznie przyby-
łymi wiernymi zaprezentowała się Hanna Banaszak.
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowali: metropolita wrocławski ks. 
abp. Józef Kupny oraz marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Prowa-
dzący koncert Maciej Kieres słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie w jego or-
ganizację skierował pod adresem proboszcza bazyliki garnizonowej ks. płk. prał. Janusza 
Radzika.                                                                                                                              mz

Rzeszów
2 stycznia 2016 roku w salce na plebani parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Rzeszowie odbył się opłatek dla chłopców zrzeszonych w Liturgicznej Służbie 
Ołtarza. Na spotkanie, które rozpoczęło się od Mszy św. przybyło około 30 osób.
Po zakończeniu Eucharystii na plebanii odczytano perykopę z Ewangelii według św. Łuka-
sza o Narodzeniu Pana Jezusa i odmówiono wspólną modlitwę.
Po życzeniach złożonych przez ks. ppłk. Władysława Kozickiego, proboszcza parafii garni-
zonowej i ks. Pawła Liszkę, opiekuna LSO wszyscy przełamali się opłatkiem.
Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw, przygotowanych przez chłopców i ich ro-
dziny oraz kolęd.
Następnego dnia podczas Mszy świętej ministranci wraz z Oazą przedstawili krótkie Jasełka 
Bożonarodzeniowe, które miały na celu przedłużyć radość z narodzin Jezusa Chrystusa.  xpl

Watykan
Wśród wiernych z całego świata, licznie 
zgromadzonych na placu św. Piotra w Wa-
tykanie 6 stycznia na modlitwie „Anioł 
Pański” z papieżem Franciszkiem, nie za-
brakło także Polaków. Tym razem było ich 
także bardzo dobrze słychać. Wśród piel-
grzymujących był bowiem Zespół „Pro-
myczki dobra” z Nowego Sącza oraz Or-
kiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. 
Dla Ojca Świętego i zebranych w Watyka-
nie tłumów wykonali oni kilka kolęd.
– Powróciliśmy do naszej tradycji, ponie-
waż byliśmy z dziećmi tutaj w Roku Jubi-
leuszowym 2000. Teraz mamy Jubileusz 
Miłosierdzia. Przyjechaliśmy, żeby pięknie 
rozpocząć ten Nowy Rok i zaprosić jak naj-
więcej ludzi na Światowe Dni Młodzieży 
do Polski w lipcu. To taki akcent sądecki 
w Rzymie, który przez kilka lat «Promyczki 
dobra» prezentowały – powiedział Radiu 
Watykańskiemu dyrektor dziecięcego ze-
społu ks. Andrzej Mulka.
– Najbardziej mi się podobało, jak wszy-
scy zaczęli klaskać, a orkiestra zaczęła grać
i taka była bardzo miła atmosfera. Dla Ojca 
Świętego zagraliśmy refren naszej polskiej 
kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” – powie-
działa śpiewająca w „Promyczkach dobra” 
Ania Gwóźdź.                             za RV/kes

Warszawa-Boernerowo
W uroczystość Objawienia Pańskiego od-
było się spotkanie opłatkowe dla Scholi
i Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z Rodzi-
nami. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 
osób.
Po odśpiewaniu kolędy i przeczytaniu 
fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, 
ks. płk. dr Jan Domian, proboszcz parafii 
wojskowo-cywilnej pw. M.B. Ostrobram-
skiej, pobłogosławił opłatki oraz złożył ży-
czenia, dziękując jednocześnie wszystkim 
zgromadzonym: dzieciom, młodzieży, ro-
dzicom oraz opiekunowi ks. ppor. Maksy-
milianowi Jezierskiemu za zaangażowanie
w życie wspólnoty parafialnej.
Uczestnicy spotkania przełamali się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia. Po tej części 
rozpoczęło się radosne świętowanie przy 
bogato zastawionym stole, przygotowa-
nym przez parafian. Wiele szczęścia spra-
wiła zabawa w poszukiwanie niespodzian-
ki oraz oglądanie prezentacji ze zdjęciami
z różnych wydarzeń, w których brało udział 
młode pokolenie boernerowskiej parafii 
reprezentowane przez 30 scholanek oraz
70 ministrantów.                                xMJ
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