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skierowane jest 
w uprzywilejo-
wany sposób do 
wykluczonych, 
więźniów, ucie-
miężonych.
Prawdopodobnie w czasach Jezusa osoby te 
nie były w centrum wspólnoty wiary. Zapy-
tajmy samych siebie: czy dzisiaj, w naszych 
wspólnotach parafialnych, w stowarzysze-
niach, ruchach jesteśmy wierni programowi 
Jezusa? Czy ewangelizowanie ubogich, nie-
sienie im Radosnej Nowiny jest naszym prio-
rytetem? Uwaga: nie chodzi o czynienie po-
mocy społecznej, tym bardziej o działalność 
polityczną. Chodzi o zaoferowanie mocy 
Ewangelii Bożej, która nawraca serca, leczy 
rany, przekształca relacje ludzkie i społeczne 
według logiki miłości. Ubodzy rzeczywiście 
są w centrum Ewangelii.
Niech Maryja Panna, Matka ewangeliza-
torów, pomoże nam silnie odczuwać głód
i pragnienie Ewangelii, który istnieje w świe-
ce, szczególnie w sercach i ciałach ubogich. 
Niech wyjedna każdemu z nas i każdej wspól-
nocie chrześcijańskiej zdolność konkretnego 
świadectwa miłosierdzia, wielkiego miłosier-
dzia, jakim obdarzył nas Chrystus.

Watykan, 24 stycznia 2016 r.

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA ST YCZEŃST YCZEŃ
Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwy-
ciężone podziały pośród chrześcijan.

Numer zamknięto 27 stycznia 2016 r.

Na okładce:
Wręczenie Paschałów, znaków zbliżającej się 1050 rocznicy Chrztu Polski, przez abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, podczas Mszy św.
w rocznicę odnowienia Ordynariatu Polowego w Polsce, katedra polowa, 21 stycznia 2016 r.

Misją Kościoła jest ewangelizowanie ubogichMisją Kościoła jest ewangelizowanie ubogich
oczekiwania, jak mówi pośród ogólnego 
zdziwienia: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli” (w. 21).
Ewangelizowanie ubogich: oto właśnie misja 
Jezusa, zgodnie z tym co mówi Łukasz; jest to 
także misja Kościoła i każdego ochrzczone-
go w Kościele. Bycie chrześcijaninem i bycie 
misjonarzem to to samo. Głoszenie Ewange-
lii słowem, a jeszcze wcześniej życiem, jest 
głównym celem wspólnoty chrześcijańskiej 
i każdego jej członka. Zaznaczono tutaj, że 
Jezus kieruje Dobrą Nowinę do wszystkich, 
nikogo nie wykluczając, a wręcz uprzywile-
jowuje tych, którzy są najdalej, cierpiących, 
chorych, odrzuconych przez społeczeństwo.
Postawmy sobie jednak pytanie: co oznacza 
ewangelizowanie ubogich? Oznacza przede 
wszystkim zbliżenie się do nich, oznacza 
posiadanie radości służenia im, wyzwolenia 
ich z ucisku, a to wszystko w imię Chrystu-
sa i z Duchem Chrystusa, ponieważ to On 
jest Ewangelią Boga, Miłosierdziem Boga, 
wyzwoleniem Boga. To on „stał się ubogim, 
aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 
Kor 8,9). Tekst Izajasza, wzmocniony małymi 
modyfikacjami wprowadzonymi przez Jezu-
sa, wskazuje, że głoszenie mesjańskie Kró-
lestwa Bożego, które przyszło między nas, 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W dzisiejszej Ewangelii ewangelista Łukasz 
zanim przedstawił mowę programową Je-
zusa z Nazaretu, krótko podsumowuje Jego 
działalność ewangelizacyjną. Jest to działal-
ność, której dokonuje On mocą Ducha Świę-
tego: Jego słowo jest oryginalne, ponieważ 
odsłania znaczenie Pisma Świętego; jest to 
Słowo z mocą, ponieważ nakazuje nawet 
duchom nieczystym i są mu posłuszne (por. 
Mk 1,27). Jezus różni się od mistrzów swego 
czasu: nie otworzył szkoły, by studiować Pra-
wo, ale idzie by głosić i nauczać wszędzie: 
w synagogach, na ulicach, w domach. Jezus 
różni się również od Jana Chrzciciela, który 
głosił bliski już sąd Boga, natomiast Jezus 
głosił Jego ojcowskie przebaczenie.
A teraz także i my wejdźmy do synagogi
w Nazarecie, w mieście, w którym Jezus 
dorastał do trzydziestego roku życia. To, co 
ma tam miejsce jest ważnym wydarzeniem, 
nakreślającym misję Jezusa. Wstaje, aby 
przeczytać fragment Pisma Świętego. Otwie-
ra zwój proroka Izajasza i wybiera urywek
w którym napisano: „Duch Pański spoczywa 
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” 
(Łk 4,18). Następnie, po chwili ciszy pełnej 

Słowo Ojca Świętego Franciszka

Nasi Czytelnicy przywykli już do zamieszczanych u dołu drugiej 
strony „Naszej Służby” Papieskich Intencji Misyjnych. To nasz 
skromny wkład i zachęta, aby razem z Ojcem Świętym modlić się 
w ważnych sprawach związanych z ewangelizacyjną misją Ko-
ścioła. Od tego roku jeszcze silniej możemy odczuwać naszą więź
z Piotrem naszych czasów. Od stycznia Papież Franciszek osobiście, 
poprzez zamieszczone w Internecie wideo, wprowadza nas w swo-
je intencje modlitewne.
Watykan pod adresem http://thepopevideo.org zamieszcza krótkie fil-
miki, z tłumaczeniem na angielski, francuski, hiszpański, włoski, por-
tugalski, chiński i arabski, które  zawierają słowo Ojca Świętego na 
temat każdej z intencji. W pierwszym papieskim wideo Ojciec Święty, 
któremu towarzyszą przedstawiciele katolików, żydów, muzułmanów 
i buddystów, mowa jest o wyzwaniu, jaki stanowi dialog między-
religijny.

Słowa Franciszka przeplatane są obrazami przypominającymi spo-
tkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich czy in-
nych religii. Papież wzywa ludzi dobrej woli do upowszechnienia 
przesłania: „Aby szczery dialog między mężczyznami i kobietami 
różnych wyznań religijnych zrodził owoce pokoju i sprawiedliwo-
ści”. Na końcu dodaje, iż ufa w modlitwy adresatów swego prze-
słania.

Z inicjatywą filmów wideo wyszło Apostolstwo Modlitwy, istnieją-
ce od 1844 r., a założone przez grupę jezuickich seminarzystów we 
Francji. Co roku Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc intencje 
Apostolstwa Modlitwy: ogólną, dotyczącą problemów całego Ko-
ścioła, i misyjną, związaną z ewangelizacją.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym.

Szansa na modlitwę z Ojcem Świętym FranciszkiemSzansa na modlitwę z Ojcem Świętym Franciszkiem
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Niezastąpiony darNiezastąpiony dar
Wdzięczność wobec Boga i ludzi skłania nas 
do corocznego świętowania ważniejszych 
wydarzeń osobistych i społecznych z prze-
szłości. Są to rocznice. Natomiast okres 25 lat
w Kościele katolickim jest nazywany jubile-
uszem. Ta tradycja ma swoje źródło w staro-
testamentowym prawie mojżeszowym, który 
nakazywało obchodzić jubileusze co 50 lat.
Od ponad 600 lat Kościół zmniejszył ten okres 
do 25 lat, podkreślając charakter jubileuszu: 
ma to być okazja do pojednania z Bogiem
i ludźmi.
To jest szerszy kontekst, wyznaczający ramy 
naszych obchodów: ordynariat polowy nie 
świętuje zwykłej rocznicy, ale swój pierwszy 
jubileusz.
Serdecznie pozdrawiam władze wojskowe, 
świeckie i kościelne, dopiero co wymienione, 
oraz żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych i ich rodziny.
Cieszę się, że mogę pozdrowić trzeciego gor-
liwego pasterza tej diecezji personalnej, bi-
skupa Józefa Guzdka. Pozdrawiam również 
– choć z daleka – pierwszego biskupa polo-
wego, aktualnego metropolitę gdańskiego 
Sławoja Leszkia Głódzia, który 25 lat temu 
został wyznaczony przez papieża Jana Paw-
ła II, aby dać nowe życie, nowe struktury i no-
wy impuls dla duszpasterstwa wojskowego
w zmieniającej się Rzeczypospolitej.
W modlitwach pamiętamy także o drugim 
biskupie polowym Tadeuszu Płoskim, którego 
posługa została przedwcześnie zakończona 
przez tragiczną katastrofę smoleńską.
Wyrazy szacunku, wsparcia i wdzięczności 
kierujemy też do kapelanów wojskowych
i współpracowników; przez te 25 lat z zaan-
gażowaniem pełnili posługę słowa Bożego, 
sakramentów, solidarności z potrzebującymi 
przez własną Caritas i komunię. Komunię na-
stawioną na wzrastanie poczucia wspólnoty 
w każdych koszarach, w każdej jednostce 
wojskowej, w każdej strukturze służb mun-
durowych. To poczucie wspólnoty jest waż-
ne także w środowiskach wojskowych, gdzie 
istotne znaczenie ma hierarchia. Nie przez 
przypadek w dzisiejszej Ewangelii wysłu-
chaliśmy rozmowy Jezusa z setnikiem, który 
przypomina: „Bo i ja, choć podlegam władzy, 
mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: ‘Idź’ 
– a idzie; drugiemu: ‘Chodź’ – a przychodzi;
a mojemu słudze: ‘Zrób to’ – a robi”.
Jest znaczące, że pierwszy jubileusz ordynaria-
tu polowego wpisuje się w jubileusz Kościoła 
powszechnego, święty Rok Miłosierdzia.
Miłosierdzie to słowo, które słyszymy zaraz 
na początku dzisiejszych czytań mszalnych: 
„Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowa-
ni, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie”.
W jednej z niedawnych rozmów z waszym 
biskupem Guzdkiem, pozytywnie uderzyło 
mnie rozumienie miłosierdzia w środowisku 
wojskowym.
Miłosierdzie jest kresem, granicą, jaką mamy 
stawiać złu; do tego jesteśmy wezwani. Jest 
to wrażliwość tych, którzy pozostając w śro-

dowisku wojskowym czują się odpowiedzial-
ni za to, aby położyć kres kulturze przemocy, 
nienawiści, odwetu i śmierci, tak bardzo ra-
niącej współczesny świat. Wymaga to pogłę-
bionej refleksji i konkretnych decyzji, abyśmy 
umieli nieść przesłanie otwarcia się na innych, 
promowania wolności, szacunku i współpracy 
między tymi, którzy trudzą się na rzecz życia
i godności człowieka.
W takiej perspektywie lepiej widać rolę or-
dynariatu polowego i jego członków; nie 
jest nią obrona terytorium i granic, ale obro-
na człowieka. Jest to pewna jakość, pewien 
rzeczywisty i własny styl, który przejawia się 
w kwalifikacjach, umiejętnościach i dyspozy-
cyjności całego zespołu ordynariatu wojsko-
wego, także przy realizacji nawet najbardziej 
delikatnych zadań.
To z taką rozwagą Kościół posługuje w świe-
cie wojskowym. Posługa kapelanów sytuuje 
się w takiej właśnie wrażliwości wobec osoby 
ludzkiej: jest to służba człowiekowi, skoncen-
trowana na trosce i pasterskiej posłudze wo-
bec żołnierzy i ich rodzin.
„Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze 
narodem rycerskim. Nie szukali wojny, nie pro-

wadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli 
bohatersko walczyć w obronie zagrożonej 
wolności i niepodległości. (...) Tradycje żołnier-
skie Polaków przez wieki związały służbę woj-
skową z miłością Ojczyzny” – To są słowa świę-
tego papieża Jana Pawła II, jakie wypowiedział 
podczas swojego pierwszego spotkania z żoł-
nierzami w Koszalinie. I dodał: „Wojsko, które 
ułatwia żołnierzowi, a w każdym razie mu nie 
przeszkadza zwracać się ku tym wartościom, 
które były szczególnie ważne w jego domu ro-
dzinnym, naród może łatwiej uznać za swoje 
wojsko, za żywą i integralną część społeczeń-
stwa. Dlatego z powrotu kapelanów do koszar 
cieszę się głównie ze względu na was, drodzy 
żołnierze.” (Koszalin, 02.06.1999).
Także dzisiaj, choć zmieniła się sytuacja histo-
ryczna w tym narodzie, kapelani pozostają u 
boku żołnierzy, dzieląc z nimi codzienne obo-
wiązki w obronie Polaków w kraju; są z nimi 
również na misjach międzynarodowych.

Podczas wizyty na cmentarzu wojskowym we 
Włoszech, papież Franciszek zauważył, że nad 
wejściem znajduje się ironiczne motto: A co 
mnie to obchodzi? Skomentował je takimi 
słowami: „Wszystkie osoby, które tu spoczy-
wają, miały swoje plany, swoje marzenia…, 
ale ich życie zostało zniszczone. Dlaczego? Bo 
ludzkość powiedziała: ‘A co mnie to obcho-
dzi?’ Ludzkie serce, zepsute tym ‘A co mnie 
to obchodzi?’, już nie potrafi zapłakać. Dzisiaj 
proszę was wszystkich i dla nas wszystkich o 
nawrócenie serca: o przejście od ‘A co mnie to 
obchodzi?’ do płaczu. […] Ludzkość potrze-
buje płaczu” (Cmentarz wojskowy Redispu-
glia, 13.09.2014).
Modląc się z wami i za was, drogi księże bi-
skupie i drodzy kapelani wojskowi, dziękuje-
my dzisiaj za waszą posługę, za ten znak ma-
cierzyńskiej miłości Kościoła, która obejmuje 
i prowadzi Chrystusową owczarnię, gdzie-
kolwiek się ona znajduje. Jak nam to często 
przypomina papież Franciszek, nie jesteśmy 
„funkcjonariuszami”, ale „pasterzami, którzy 
zawsze mają pachnieć owcami” i doświad-
czamy tego „trudu”, który jest udziałem każ-
dego kapłana będącego „w kontakcie ze swo-

im ludem” (Przemówienie do duchowieństwa 
Rzymu, 16.10.2013).
Tak pojęta misja kapelanów jest niezastąpio-
nym, twórczym, pokornym i cennym darem; 
przyczynia się ona do podtrzymania etosu 
osobistego i zawodowego żołnierzy w ich 
służbie dla wspólnego dobra społeczeństwa.
Wasza obecność i posługa nie zostały narzu-
cone przez Kościół, ale są odpowiedzią na 
szczególne zapotrzebowanie, jakie środowi-
sko wojskowe kieruje do Kościoła za pośred-
nictwem swoich przełożonych i władz pań-
stwowych. To pozwala zrozumieć, jak bardzo 
wasza obecność w siłach zbrojnych i w innych 
służbach mundurowych, nie jest tylko formal-
na; pokazuje też, jakie są oczekiwania i jaka 
przestrzeń duszpasterska towarzyszy waszej 
misji.

Warszawa, katedra polowa,
21 stycznia 2016 r. 

Homilia abp. Celestino Migliore wygłoszona podczas jubileuszu 25-lecia Ordynariatu Polowego w PolsceHomilia abp. Celestino Migliore wygłoszona podczas jubileuszu 25-lecia Ordynariatu Polowego w Polsce
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Eucharystię koncelebrowali z abp. Migliore 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszaw-
ski, abp Henryk Hoser, ordynariusz warszaw-
sko-praski oraz bp Włodzimierz Juszczak 
OSBM, biskup ordynariusz eparchii wrocław-
sko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Grec-
kokatolickiego oraz licznie przybyli kapelani
z całej Polski.
Liturgia rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego. Liturgię słowa przygo-
towali artyści z Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.
Na początku biskupów, kapelanów, pra-
cowników Ordynariatu Polowego przywitał 
Biskup Polowy Józef Guzdek, podziękował 

za ich obecność i modlitwę w intencji die-
cezji wojskowej. Podkreślił, że przywrócenie 
Ordynariatu Polowego było ważnym dniem
w historii Wojska Polskiego.
– Jubileusz to przede wszystkim dzień oka-
zania wdzięczności Dobremu Bogu, że żoł-
nierze i ich rodziny oraz funkcjonariusze 
służb mundurowych mają swoją diecezję
i swojego pasterza – powiedział. Zauważył, 
że dzisiejszy dzień to okazja do wyrażenia 
wdzięczności św. Janowi Pawłowi II, po-
przednim biskupom polowym, abp. Józefo-
wi Kowalczykowi, ówczesnemu nuncjuszowi 
oraz abp. Celestino Migliore, który pełnił 
posługę w nuncjaturze w tamtym czasie za 
odnowienie duszpasterstwa wojskowego
w naszym kraju. Zwrócił się także do obec-
nych na uroczystości kapelanów. – Najwięk-
sze podziękowanie skierowane jest w waszą 
stronę. Tych, którzy obecnie pełnią służbę
i tych, którzy przeszli już w czas spoczynku. 
Cieszę się, że jesteście tu w tym dniu, po-
nieważ to właśnie wy jesteście na pierwszej 
linii frontu, jesteście najbliższymi współpra-

cownikami biskupa. Jestem dumny z wa-
szej posługi, dziękuję, że służycie w duchu 
miłosierdzia, że szukacie zagubionych, tych 
współczesnych Zacheuszów – podkreślił.
W homilii abp Migliore podkreślił, że obcho-
dy 25-lecia odtworzenia ordynariatu zbiegły 
się z ogłoszonym przez Ojca Świętego Fran-
ciszka Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu. 
Zdaniem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 
w tej perspektywie lepiej widać rolę ordyna-
riatu polowego i jego członków; nie jest nią 
obrona terytorium i granic, ale obrona czło-
wieka. 
Abp Migliore podziękował kapelanom za ich 
posługę na rzecz żołnierzy. Dodał, że papież 
Franciszek często przypomina kapłanom, aby 

nie byli „funkcjonariuszami”, ale „pasterza-
mi”. – Tak pojęta misja kapelanów jest nie-
zastąpionym, twórczym, pokornym i cennym 
darem; przyczynia się ona do podtrzymania 
etosu osobistego i zawodowego żołnierzy
w ich służbie dla wspólnego dobra społe-
czeństwa – powiedział. (pełny tekst homilii 
abp. Milgiore publikujemy na stronie 3)
We Mszy św. uczestniczyli dawni i obecni 
pracownicy Ordynariatu Polowego, którzy 
przed Mszą św. zostali odznaczeni medala-
mi resortowymi oraz kościelnymi. Obecny 
był ks. płk Wiesław Żydel, przedstawiciel bp. 
Mirosława Woli, Ewangelickiego Naczelnego 
Duszpasterza Wojskowego. Na zakończe-
nie Mszy św. Nuncjusz Apostolski w Polsce 
wręczył dziekanom rodzajów wojsk Paschały, 
znak przypominający o zbliżającej się 1050 
rocznicy Chrztu Polski. Abp Migliore używał 
podczas liturgii historycznego pastorału, 
należącego do abp. Stanisława Galla, pierw-
szego biskupa polowego, w którego głowicy 
znajduje się Krzyż Virtuti Militari.
Po Mszy św. konferencję duchową o Bożym 

y
ęp

Srebrny jubileusz Kościoła wojskowegoSrebrny jubileusz Kościoła wojskowego

25-lecie odnowienia Ordynariatu Polowego w Polsce25-lecie odnowienia Ordynariatu Polowego w Polsce

Msza św. sprawowana 21 stycznia w Katedrze Polowej WP pod przewodnictwem 
abp. Celestino Milgiore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, była centralnym punk-
tem obchodów 25-lecia odtworzenia Ordynariatu Polowego. W homilii abp Migliore 
podkreślił, że dobrze wypełniana misja kapelanów jest „niezastąpionym, twórczym, 
pokornym i cennym darem, który przyczynia się do podtrzymania etosu osobistego 
i zawodowego żołnierzy w ich służbie dla wspólnego dobra społeczeństwa”.

Miłosierdziu wygłosił ks. Franciszek Long-
champs de Berier.
21 stycznia 1991 roku watykańska Kongre-
gacja ds. Biskupów św. wydała dekret przy-
wracający Ordynariat Polowy w Polsce i po-
wołujący na biskupa diecezji wojskowej ks. 
prał. dr. Sławoja Leszka Głódzia, pełniącego 
posługę w watykańskiej Kongregacji ds. Ko-
ściołów Wschodnich.

Po 1945 r. władze komunistyczne nie zezwo-
liły na odtworzenie działającego od 1919 r. 
biskupstwa polowego. Nie zdecydowały się 
jednak na całkowitą likwidację duszpaster-
stwa wojskowego. Polska, jako jedyny kraj 
bloku komunistycznego, zachowała instytu-
cję kapelanów wojskowych. Dla władz PRL 
istnienie tzw. Generalnego Dziekanatu Woj-
ska Polskiego było jedną z oznak rzekomej 
tolerancji i swobód religijnych w Polsce. Rów-
nocześnie jednak starano się ograniczyć do 
minimum kontakty kapelanów z żołnierzami. 
Za udział w praktykach religijnych żołnierze 
byli prześladowani i karani przenosinami 
do trudniejszych w służbie garnizonów lub 
blokowaniem awansów. Sytuacja ta trwała 
przez cały okres PRL.
21 stycznia 1991 r. dekretem Kongregacji ds. 
Biskupów św. Jan Paweł II przywrócił Ordy-
nariat Polowy w Polsce i powołał na biskupa 
diecezji wojskowej ks. prał. dr. Sławoja Lesz-
ka Głódzia, pełniącego posługę w watykań-
skiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.
31 stycznia w stołecznym kościele garnizono-
wym(katedralnym), wspomniany dekret został 
odczytany i z tą chwilą faktycznie zaistniało 
odnowiony Ordynariat Polowy w Polsce.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został kon-
sekrowany 22 lutego 1991  roku w Bazylice 
Jasnogórskiej, a następnego dnia w Katedrze 
Polowej odbył się jego uroczysty ingres i ob-
jęcie rządów w ordynariacie. 
W diecezji wojskowej funkcjonuje obecnie 
78 parafii (w tym 15 z nich to parafie woj-
skowo-cywilne, z księżmi także spoza or-
dynariatu polowego). Posługę w nich pełni
115 zawodowych kapelanów wojskowych 
(dodatkowo 11 kapelanów Straży Granicznej 
na etacie MSW).
Posługą kapelańską są objęte wszystkie woj-
skowe jednostki, uczelnie, szpitale, sanatoria 
oraz żołnierze polscy uczestniczący w mi-
sjach pokojowych poza granicami naszego 
kraju, a także służący w polskich przedsta-
wicielstwach wojskowych przy NATO i UE. 
Warto podkreślić, że w misjach pokojowych 
uczestniczyło już ponad stu kapelanów,
a wielu brało w nich udział kilkakrotnie.
Z posługi kapelanów korzystają także ro-
dziny żołnierzy, kombatanci, weterani oraz 
funkcjonariusze służb mundurowych (Policji, 
BOR-u, Straży Granicznej, Służby Celnej, ABW 
i Straży Ochrony Kolei). Biskup polowy pełni 
także funkcję delegata Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. Harcerzy, koordynującego pracę 
kapelanów harcerstwa. 

Kes
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Ks. prof. Franciszek Longchamp de Bérier przy-
pomniał na wstępie główne myśli zawarte
w papieskiej bulli „Misericordiae vultus”, 
otwierającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-
dzia, podkreślające związek między sprawiedli-
wością a miłosierdziem. Z jednej strony: „Spra-
wiedliwość jest podstawową koncepcją dla 
społeczeństwa obywatelskiego, gdyż normal-
nie odnosi się do porządku prawnego, poprzez 
który stosuje się prawo. Przez sprawiedliwość 
rozumie się również to, że każdemu należy 
oddać to, co mu się należy”. Jednakże „fun-
damentem konstrukcji podtrzymującej całe 
życie Kościoła jest miłosierdzie”, napisał także 
papież Franciszek w cytowanej bulli. 
Ksiądz Franciszek wskazał też na fragment, 
który mówi, że „Jezus Chrystus jest obliczem 
miłosierdzia Ojca”.
Celem ogłoszonego przez papieża Jubileuszu 
jest nieustanne kontemplowanie tajemnicy 
miłosierdzia, bo jest ona źródłem radości, 
ukojenia i pokoju. Jest warunkiem nasze-
go zbawienia, podkreślił papież Franciszek
w bulli. Celem tego roku jest uczynienie świa-
dectwa wierzących jeszcze mocniejszym i sku-
teczniejszym. Tak wielka sprawa, kluczowa 
dla naszego zbawienia, nie od dziś rodzi pyta-
nia i wątpliwości dotyczące konfliktu miedzy 
miłosierdziem i sprawiedliwością. Te pytania 
obecne są także w Ewangelii. Pojawiają się 
m.in. w wątpliwościach faryzeuszy, którzy 
kierują się legalizmem. Uczeni w piśmie spo-
tykają się wówczas z odpowiedzią Pana Jezu-
sa, obrazującą ich nadmierne przywiązanie do 
litery prawa, które czyni ich ślepymi na istotę 
sprawy: „Przecedzacie komara, a połykacie 
wielbłąda”. 
Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe Salvi” 
odnosząc się do sprawiedliwości, mówi, że 
poziom niesprawiedliwości na świecie wska-
zuje, że istnieje ostateczna sankcja, trybunał 
sprawiedliwości doskonałej – Sąd Ostateczny. 
O sprawiedliwości mówią także dwa spośród 
Ośmiu Błogosławieństw z Kazania na Górze.
W bulli papieża Franciszka „Misericordiae 
vultus” czytamy: „W Piśmie świętym sprawie-
dliwość jest faktycznie rozumiana jako pełne 
zaufania zdanie się na wolę Boga”.

Papież Jan Paweł II w encyklice „Dives in Mi-
sericordia” podaje taką oto definicję miłosier-
dzia: „W swoim właściwym i pełnym kształcie 
miłosierdzie objawia się jako dowartościowy-
wanie, jako podnoszenie w górę, jako wydoby-
wanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, 
które jest w świecie i w człowieku. W takim 
znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową 
treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę 
konstytutywną Jego posłannictwa”.
Opisując założenia cywilizacji miłości nasz 
święty Papież wskazywał: „bardziej człowiek 
niż rzecz, bardziej być niż mieć, bardziej etyka 
niż technika, bardziej miłosierdzie niż sprawie-
dliwość”.
 Kluczowe jest tu słowo „bardziej”, bliżej miło-
sierdzia. Co nie oznacza ujęcia alternatywnego, 
wykluczającego. Miłosierdzie bowiem zakłada 
sprawiedliwość. Musi być więc jasne, co komu 
się należy, aby przebaczyć, darować.
Hasłem Roku Miłosierdzia są słowa: „Miłosier-
ni jak ojciec”. Przypominając scenę powołania 
Mateusza, papież Franciszek podkreśla, że 
kapłani wypełniając swoją misję miłosierdzia, 
jednania grzeszników z Bogiem, są narzędzia-
mi Miłosierdzia Bożego.
Niektórzy księża diecezjalni, będący pod pre-
sją aktywizmu duszpasterskiego, działania 
zewnętrznego, mogą uchylać się od posługi 
w konfesjonale, zapominając, że jest to prze-
strzeń działania Ducha Świętego. Tymczasem 
wielu księży doświadcza w konfesjonale, że ich 
penitenci są świętsi od nich samych. A grzesz-
nik, który się nawraca, nawraca również nas 
– podkreślił ks. Profesor. – Słuchajmy chętnie 
spowiedzi – zaapelował do kapelanów.
Jakość modlitwy kapłańskiej, sprawowania 
Najświętszej Ofiary rzutuje na stosunek do dru-
giego człowieka, do spowiedzi własnej. Decy-
duje o uświęceniu kapłana, a w konsekwencji 
o jego skuteczności duszpasterskiej.
– Jeśli nie będziemy sami robić często rachun-
ku sumienia i się często spowiadać, będziemy 
karykaturą miłosierdzia, mówił ks. prof. Franci-
szek Longchamp de Bérier.
Jubileusz w ujęciu biblijnym oznacza „obwoły-
wanie roku łaski od Pana”. Jest zatem dla Ko-
ścioła takim właśnie „rokiem łaski”, rokiem od-
puszczenia grzechów, a także kar za grzechy, 
rokiem pojednania pomiędzy zwaśnionymi, 
rokiem wielorakich nawróceń, rokiem pokuty 
sakramentalnej i pozasakramentalnej. Tradycja 
lat jubileuszowych jest w szczególny sposób 
związana z udzielaniem odpustów i to bardziej 
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Ks. prof. Franciszek Longchamp de Bérier 21 stycznia 2016 r. w Katedrze Polowej WP 
wygłosił do księży kapelanów i kurialistów kurii polowej WP konferencję duchową. 
Temat rozważań koncentrował się wokół pytania: Jak pomóc innym i samemu sobie 
skorzystać z duchowego dobra, źródła łaski, jakie przynosi Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka. Co ten rok miłosierdzia dla mnie 
znaczy, co znaczy wobec mojego powołania: człowieka, chrześcijanina, mężczyzny, 
który przyjął sakrament święceń i ma udział w jedynym kapłaństwie Chrystusa?
Konferencja duchowa Księdza Profesora prawa rzymskiego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim znalazła się w programie ob-
chodów Jubileuszu 25. lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego przez papieża Jana 
Pawła II. Publikujemy streszczenie głównych wątków konferencji. 

szczodrych odpustów niż w innych latach. Ju-
bileusz wiąże się także z rytuałem przejścia 
przez Drzwi Święte. To brama symbolizująca 
Chrystusa, a więc przejście przypomina zobo-
wiązania chrzcielne, powrót do Kościoła. Znak 
Drzwi Świętych, symbolizuje przejście z grze-
chu do łaski, do jakiego powołany jest każdy 
chrześcijanin. Ta decyzja zakłada, że człowiek 
ma wolność wyboru, a jednocześnie odwagę, 
by z czegoś zrezygnować, wiedząc, że zyskuje 
życie Boże.
Kolejnym dobrem, jakie oferuje nam Kościół
w logice duchowej miłosierdzia, są odpusty.
Te niesłusznie powierzchownie dziś traktowa-
ne akty duchowe, w swoim najgłębszym sen-
sie służące uświęceniu człowieka, traktowane 
są nieraz sceptycznie jako zaszłość przedso-
borowa i lekceważone. To wielki błąd, ponie-
waż ludzie praktykujący odpusty, związane
z duszami cierpiącymi w czyśćcu, doświadcza-
ją wielu duchowych dobrodziejstw. 
Papież Paweł VI podkreślał, że owocność odpu-
stu zależy od nastawienia starającego się, od 
jego postawy oraz intencji. Jednym z warun-
ków uzyskania odpustu zupełnego jest ode-
rwanie się od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet lekkiego. Trzeba dogłębnego 
nawrócenia serca, aby taką duchową dyspozy-
cję osiągnąć. 
Mimo pojednania człowieka z Bogiem grzech 
ciężki może pozostawić pewne trwałe skut-
ki, z których należy się oczyścić. Przez odpust 
zostaje darowana skruszonemu grzesznikowi 
kara doczesna za grzechy zgładzone już co 
do winy.
Modlić się o uzyskanie odpustu znaczy włączyć 
się w duchową komunię Kościoła pielgrzymu-
jącego na ziemi i tryumfującego w Niebie. 

Kończąc swoją konferencję duchową ks. Fran-
ciszek Longchamp de Bérier zacytował dwa 
fragmenty z Dzienniczka św. siostry Faustyny, 
które budowniczy Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, ks. prałat Marian Ra-
pacz wybrał jako najważniejsze zdania orędzia 
miłosierdzia: „Nie znajdzie ludzkość uspokoje-
nia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Mi-
łosierdzia Mojego”. 
I najbardziej zaskakujące stwierdzenie o „pra-
wie miłosierdzia”, idące wbrew naszemu ludz-
kiemu spojrzeniu i potocznemu pojęciu spra-
wiedliwości: „Im większy grzesznik, tym ma 
większe PRAWO do miłosierdzia Bożego”.

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Pod presją komunistycznej władzy

Sytuacja w jakiej znalazło się duszpasterstwo 
wojskowe po zakończeniu II wojny świato-
wej była pochodną wydarzeń, które usank-
cjonowały – decyzjami konferencji w Jałcie
i Poczdamie – utratę przez Polskę niepodle-
głości. „Znaleźliśmy się jako alianci zwycię-
skiej koalicji «w sytuacji pokonanych», którym 
narzucono na czterdzieści kilka lat dominację 
ze Wschodu, w ramach bloku sowieckiego”, 
tak to po latach ujął św. Jan Paweł II (Orędzie, 
18 V 1994). Realizatorami tej dominacji byli 
polscy komuniści, wspierani przez NKWD i Ar-
mię Czerwoną. Po sfałszowaniu wyborów
w styczniu 1947 r. zdobyli nieograniczoną 
władzę. Terrorem, podstępem, kłamstwem, 
bezprawiem realizowali to, o czym już w po-
łowie 1945 r. mówił bez ogródek ich przywód-
ca, Władysław Gomułka: „Władzy raz zdobytej 
nie oddamy nigdy […] Możecie jeszcze raz 
krzyczeć, że leje się krew narodu, że NKWD
rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi”. 
Już na początku tej drogi ówczesny Rząd 
Jedności Narodowej wymierzył mocny cios 
Kościołowi katolickiemu. 12 września 1945 r.
jednostronnie zerwał podpisany w Rzymie
10 lutego 1925 r. konkordat pomiędzy Sto-
licą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, za-
warty „w imię Przenajświętszej i Niepodziel-
nej Trójcy”. Władze przestały przestrzegać 
zawartych tam ustaleń, także tych dotyczą-
cych duszpasterstwa wojskowego, ujętych 
w VIII paragrafie konkordatu. Była w nim 
mowa, że „kapelani wojskowi wykonywać 
będą czynności swego urzędu pod jurys-
dykcją biskupa polowego, który będzie miał 
prawo ich wyboru”. Rozpoczęła się praktyka 
powoływania kapelanów wojskowych bez 
uprzedniego porozumienia z władzami ko-
ścielnymi. W tej sytuacji Stolica Apostolska 
uchyliła (21 kwietnia 1948) Statut Dusz-
pasterstwa Wojskowego w Polsce z 1926 
roku, stwierdzając, że „w zmienionych wa-
runkach” jego błędne wykładnie „narażały 
Święte Sakramenty na niebezpieczeństwo 
nieważności”, sprawy duszpasterstwa woj-
skowego powierzyła Episkopatowi do chwili 
ustanowienia biskupa polowego (w 1947 r. 
bp Gawlina przestał pełnić posługę Biskupa 
Polowego), a biskupom diecezjalnym prawo 

„Dziś przychodzi czas – wyproszony tyloma modlitwami – kie-
dy po zniewoleniu ducha następuje proces przywracania Woj-
ska Polskiego narodowi. Przywracaniu wojska narodowi musi 
towarzyszyć przywracanie Chrystusa Wojsku Polskiemu – wy-
pełnianie jego szeregów duchem chrześcijańskim” –  to przy-
woływane często słowa abp. Sławoja Leszka Głódzia, wtedy 
nominata-biskupa polowego Wojska Polskiego, zaczerpnięte 
z ogłoszonego 31 stycznia 1991 r. „Posłania do oficerów, cho-
rążych, podoficerów, kombatantów i weteranów polskich Sił 
Zbrojnych”. W dniach, kiedy ordynariat polowy  odchodzi ju-
bileusz 25-lecia swej posługi ludziom w mundurach i ich rodzi-
nom, przypomnijmy czas jego odnowienia w styczniu 1991 r.
i poprzedzające ten historyczny akt wydarzenia związane
z powojennymi losami duszpasterstwa wojskowego.

Długa droga ku normalnościDługa droga ku normalności

udzielania jurysdykcji kapelanom wojsko-
wym. Po tych ustaleniach Episkopat podjął 
próbę przedyskutowania zagadnień związa-
nych z organizacją wojskowego duszpaster-
stwa. Jednak partner postulowanych roz-
mów, Ministerstwo Administracji Publicznej, 
nie przyjęło do wiadomości dyrektyw Stolicy 
Apostolskiej i propozycji episkopatu. Stwier-
dzono obłudnie, że kapelanów dalej należy 
do wojska werbować, aby ratowali morale
w wojsku, gdyż Kościół tego nie czyni. 
Na ponad czterdzieści lat duszpasterstwo 
wojskowe zostało podporządkowane orga-
nizacyjnie i strukturalnie władzy państwo-
wej. Na jego czele stał dziekan generalny WP, 
który w świetle prawa kościelnego był po-
zbawiony istotnej prerogatywy – jurysdykcji 
kanonicznej wobec kapelanów wojskowych. 
Kapelani wojskowi, aby zachować jedność 
z Kościołem, musieli ją uzyskiwać od swych 
biskupów diecezjalnych. Na tym tle docho-
dziło często do napięć i konfliktów. 
W powojennej rzeczywistości, szczególnie 
po zdobyciu pełni władzy przez komunistów, 
Wojsko Polskie zostało upolitycznione, zide-
ologizowane, oddane na służbę komunistycz-
nej partii, a nie wspólnocie ojczyzny; było 
systematycznie „wyczyszczane” z pierwiastka 
narodowego, religijnego, z obcych komuni-
stycznej ideologii tradycji: legendy Józefa Pił-
sudskiego, pamięci o wojnie 1920 roku, epo-
pei Armii Krajowej. Kadra była separowana 
od związków z Kościołem, praktyk religijnych, 
chrześcijańskich tradycji i obyczajów. To zna-
na sprawa, wielokrotnie opisywana. 
Jednak nieprzerwanie funkcjonował gene-
ralny dziekanat WP, co było ewenementem 
wśród armii Układu Warszawskiego. Zapewne 
powodem tego była świadomość, że Kościół 
mimo represji i ograniczeń odgrywa wciąż 
ogromną rolę w społeczeństwie polskim. Jed-
nak zakres działań duszpasterskich kapela-
nów był skromny, ograniczony do większych 
miast, gdzie znajdowały się kościoły garni-
zonowe, w tzw. zielonych garnizonach nikt
o nich nie słyszał. W latach pięćdziesiątych,
w okresie „przykręcania śruby”, kapelani by-
wali nieraz angażowani do ideologicznych 
zadań: uczestniczyli w obchodach rewolucji 
październikowej, propagowali braterstwo 
broni Wojska Polskiego z Armią Czerwoną, 

gromili zachodnich imperialistów i podżega-
czy wojennych. 

Dwie znamienne ustawy

Początek lat siedemdziesiątych przyniósł pew-
ne pozytywne zmiany w relacjach państwo-
Kościół, zainicjowane też zostały kontakty 
na wyższym szczeblu, ze Stolicą Apostolską. 
Zbiegło się to z tzw. polityką wschodnią Wa-
tykanu, podjętą podczas pontyfikatu Pawła 
VI. Swoistym detonatorem zmian w relacjach 
między państwem – Kościołem w Polsce – Sto-
licą Apostolską był wybór kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz Jego Pierwsza 
Pielgrzymka do Ojczyzny w czerwcu 1979 r.
To wtedy, jeszcze w nader skromny sposób, 
Jan Paweł II zetknął się bezpośrednio z polskim 
wojskiem – Kompanią Reprezentacyjną WP, 
uczestniczącą w powitaniu na warszawskim 
Okęciu i kompanią strzelców podhalańskich w 
godzinie pożegnania w podkrakowskich Bali-
cach. Kolejny impuls w kierunku normalizacji 
wymusił zryw solidarnościowy 1980 r. Na po-
siedzeniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rzą-
du i Episkopatu (20-21 XI 1980) postanowio-
no zainicjować prace dotyczące uregulowania 
wzajemnych stosunków, także w płaszczyźnie 
prawnej, powołując roboczy Zespół Legislacyj-
ny. Jednym z zagadnień, których rozwiązanie 
przysparzało największych trudności, było 
duszpasterstwo wojskowe. Strona kościelna 
nie mogła wyrazić zgody na usankcjonowa-
nie sytuacji, że generalnego dziekana Wojska 
Polskiego mianuje minister obronny narodo-
wej, natomiast strona rządowa nie chciała się 
zgodzić na powołanie odrębnego ordynariatu 
polowego z biskupem na jego czele. Prace 
zespołu przerwał stan wojenny. Po dwóch 
latach je wznowiono, doprowadzając nawet 
do parafowania dokumentu końcowego (14 
XII 1983). Niestety, niebawem strona rządowa 
niespodziewania stwierdziła, że poczynione 
uzgodnienia nie mogą stanowić podstawy do 
dalszych prac legislacyjnych. Nastąpił kolejny 
impas. Rozmowy wznowiono jesienią 1987 r. 
Był to czas, kiedy władze PRL-u, spostrzega-
jąc, że stan wojenny nie rozwiązał żadnego 
z istotnych problemów politycznych i gospo-
darczych, poczęły podejmować starania, by 
uzyskać choć minimum poparcia społeczne-
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Biskup-Nominat Sławoj Leszek Głódź przybywa do Polski, Biskup-Nominat Sławoj Leszek Głódź przybywa do Polski, 
styczeń 1991 r.styczeń 1991 r.
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cy Statut Ordynariatu Polowego w Polsce.
W ślad za komunikatem o powołaniu bisku-
pa polowego ukazały się biogramy 46-letnie-
go nominata. Dobre wrażenie w środowisku 
wojskowym zrobiła informacja, że to dawny 
żołnierz z kleryckiego zaciągu lat 1965-1967. 
Z radością przyjęto tę nominację w Białym-
stoku, mieście studiów seminaryjnych Bisku-
pa Nominata, a w 1981 r. aktywnego kapela-
na regionalnej „Solidarności”. 
25 stycznia przybył z Rzymu ks. Sławoj Le-
szek Głódź. Na lotnisku Okęcie powitała go 
delegacja Wojska Polskiego z szefem gabi-
netu ministra obrony narodowej kmdr. Cze-
sławem Wawrzyniakiem, dziekanem gene-
ralnym WP ks. płk. Florianem Klewiado oraz 
przedstawicielami Sekretariatu Episkopatu 
Polski. Chwilę po przylocie nowo mianowa-
ny biskup powiedział m.in. że odnowienie 
ordynariatu polowego, przywrócenie trady-
cji, jaka istniała przed II wojną światową jest 
wielkim darem Ojca Świętego dla Ojczyzny. 
Moja nominacja natomiast, powierzenie mi 
odpowiedzialnej misji odnowienia duszpa-
sterstwa wojskowego w ojczyźnie, jest tylko 
oznaką zaufania, jakim mnie obdarzył. Po-
dejmuję tę misję, kontynuując trudy mego 
poprzednika ks. abp Józefa Gawliny, biskupa 
wygnańca, który przemierzył szlak Wojska 
Polskiego w czasie II wojny światowej bisku-
pa, któremu nie było dane wrócić do ojczy-
zny.. Przekazał Wojsku Polskiemu serdeczne 
pozdrowienia, zaprosił je na Jasną Górę, na 
święcenia biskupie w dniu 23 lutego. Prasę 
obiegły relacje z wizyty, jaką złożył Prezyden-
towi RP, także pierwsze wypowiedzi Biskupa 
Nominata, pośród nich i taka: Ja się nie czuję 
w wojsku obcy. Żołnierzy traktuję jako moich 
młodych współkolegów, jako przyjaciół. 
Nadszedł dzień 31 stycznia 1991 r., który
w powojennej historii duszpasterstwa wojsko-
wego oraz sił zbrojnych był dniem szczegól-
nym. W południe w kościele garnizonowym 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Warszawie odczytano dwa 
dekrety wydane przez Kongregacje Biskupów 
w Rzymie i zatwierdzone przez papieża Jana 
Pawła II dekret przywracający Ordynariat 
Polowy w Polsce oraz dekret zatwierdzający 
Statut Ordynariatu Polowego w Polsce oraz 
dekret wykonawczy, który odczytał abp Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. 
Uroczystość, będąca z pewnością egzem-
plifikacją zachodzących w kraju przemian, 
otrzymała godną tego wydarzenia oprawę.
W obecności pocztu sztandarowego Kompa-
nii reprezentacyjnej Wojska Polskiego uczest-
niczyli w niej sekretarz generalny Episkopatu 
Polski ks. arcybiskup Bronisław Dąbrowski 
wraz z biskupami, szef departamentu Wy-
chowania WP gen. bryg. Krzysztof Owczarek 
oraz żołnierze i duchowieństwo. 
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego III Rze-
czypospolitej począł pełnić swoją zbawczą 
misję w służbie Chrystusa, Kościoła, Ojczy-
ny, Wojska Polskiego. Misję, która trwa już 
ćwierć wieku. 

Jędrzej Łukawy 

Przytoczenia w kursywie to cytaty z prasy 
wojskowej: „Polski Zbrojnej” i „Żołnierza 
Polskiego” z roku 1990 i 1991. 

go, na razie z pominięciem „Solidarności”.
Z tego powodu wyniknęła oferta skierowana 
w stronę Kościoła. Wznowione prace prze-
biegały względnie sprawnie. Uległy przyspie-
szeniu, gdy ruszyły obrady „okrągłego stołu”
(6 II 1989). Już po ich zakończeniu,17 maja 
1989 r. Sejm PRL uchwalił dwie znamienne 
ustawy, oczekiwane długo przez wspólnotę 
katolicką. Pierwsza z nich, o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania, zapewniała oso-
bom odbywającym służbę wojskową prawo 
uczestniczenia w czynnościach i obrzędach 
religijnych, obchodzenia świąt religijnych 
zgodnie z zasadami ich wyznania, posiadania 
przedmiotów niezbędnych do sprawowania 
kultu i praktyk religijnych. W drugiej, o sto-
sunku Państwa do Kościoła katolickiego, była 
m.in. mowa o uprawnieniach żołnierzy do 
swobodnego spełniania praktyk religijnych, 
organizacji struktur duszpasterstwa wojsko-
wego oraz stosunku do obowiązku służby 
wojskowej osób duchownych, także o tym, 
że do czasu powołania Ordynariatu Polowe-
go WP duszpasterstwem wojskowym kieruje 
generalny dziekan WP, jako naczelny kapelan
w ramach Generalnego Dziekanatu.

Powrót do źródeł polskiej tożsamości 

Od zwycięstwa „Solidarności” w czerwco-
wych wyborach 1989 r. do odnowienia Or-
dynariatu Polowego WP minęło półtora roku. 
Był to znamienny czas przekształcania PRL-u
w demokratyczne, suwerenne państwo. Pełen 
napięć, niepokojów, politycznych zawirowań. 
Wykreowana przez zwycięski obóz prezyden-
tura gen. Wojciecha Jaruzelskiego, gabinet 
Tadeusza Mazowieckiego, zwycięstwo Lecha 
Wałęsy w powszechnych wyborach prezy-
denckich. Usunięcie z konstytucji ideologicz-
nych zapisów. Znamienne zmiany w sferze 
symboli: orzeł w koronie, Rzeczypospolita Pol-
ska w miejsce PRL-u. Ale także opór starego, 
choćby bezkarne palenie akt MSW. Nie czas, 
by szerzej przypominać tamtą historię…
Zmiany szły także przez siły zbrojne. Rozpo-
czął się proces przywracania Wojska Polskie-
go narodowi, odbierania go komunistycznej 
partii, schodzącej z pierwszego rzędu na sce-
nie polskiego życia. Nie był to proces łatwy, 
nie przebiegał na rozkaz, miał swoje motory 
i hamulce. Ukazywała to choćby sytuacja na 
szczytach resortowej władzy. Minister obrony 
narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk 
pochodził z „dawnego rozdania”, dwaj wice-
ministrowie, Janusz Onyszkiewicz i Bronisław 
Komorowski, mieli solidarnościowy rodowód. 
Spod nawarstwień dawnego systemu, wojsko 
poczęło ukazywać normalność, autentyzm; 
wracało na drogę tradycji ojczystych. Moż-
na to łatwo spostrzec, przeglądając roczniki 
ówczesnej prasy wojskowej. Msza święta, 
spowiedź, spotkanie z ks. kapelanem w jed-
nostce, dla wierzących normalny element 
życia pozasłużbowego, przestały budzić emo-
cje – pisał komentator „Żołnierza Polskiego”. 
Poczęły pojawić się informacje o obecności 
kapelanów na przysięgach, o duszpasterskiej 
aktywności kapelanów generalnego dzieka-
natu WP. Jego szef, ks. płk Florian Klewiado, 
w wywiadach z 1990 r. mówił o niewystar-
czającej w stosunku do potrzeb liczbie ka-

pelanów wojskowych, o ich posłudze wiel-
kanocnej w 347 jednostkach, odprawionych 
w tym okresie 124 mszach św. dla żołnierzy, 
przychylnej atmosferze kadry dla ich posługi. 
Ks. kmdr Marian Próchniak w homilii wygło-
szonej podczas Mszy św. towarzyszącej od-
prawie kapelanów generalnego dziekanatu 
(8 V 1990) mówił o tym, że jest wielki głód 
Boga i prawdy we wspólnocie dzisiejszych 
żołnierzy WP. Na to pragnienie odpowiadał 
bardzo aktywnie kard. Józef Glemp, Prymas 
Polski, pierwszy polski hierarcha, który kiero-
wał swe kroki ku wojsku, przyjmowany tam 
z najwyższymi honorami. Odwiedził m.in.
10. Szpital Wojskowy w Bydgoszczy, gdzie 
poświęcił pierwszą w wojsku kaplicę szpital-
ną, był wśród żołnierzy na poligonie w Draw-
sku Pomorskim, spotkał się w swej rezydencji 
z kierowniczą kadrą Sił Zbrojnych, a na opłat-
ku dla weteranów i kombatantów (wśród 
nich byli jeszcze uczestnicy wojny polsko-so-
wieckiej 1920 r.) gościł gen. broni Zygmunta 
Huszczę, członka wojskowego establishmen-
tu PRL-u. Mocne więzy z wojskiem zaplątywał 
ks. Henryk Jankowski, proboszcz kościoła św. 
Brygidy w Gdańsku, bastionu „Solidarności” 
w stanie wojennym. Celebrował tam pierw-
szą Mszę św. z udziałem żołnierzy, nazwaną 
„mszą pojednania wojska z narodem”. Nie-
podległościowe środowisko kombatanckie
i współczesne Wojsko Polskie zbliżał ku sobie 
ks. bp. Zbigniew Kraszewski, sufragan war-
szawski, duszpasterz kombatantów, niegdyś 
żołnierz Powstania Warszawskiego. To on
w dniu 9 września 1990 r. przewodniczył 
pierwszej, wspólnej, jasnogórskiej celebrze 
kapelanów Wojska Polskiego i Armii Krajowej 
podczas dorocznej pielgrzymki kombatantów. 
Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy żoł-
nierzy ze wszystkich rodzajów wojsk i służb, 
z dowódcami okręgów wojskowych i rodza-
jów sił zbrojnych. Na naszych oczach odbywa 
się życie Matki Bożej, wyrażające się Waszą 
obecnością, mówił w homilii bp Kraszewski. 
To widoczny dowód powrotu do najlepszych, 
najcenniejszych tradycji narodowych. Trady-
cji tak nierozerwalnie związanych z Kościo-
łem katolickim w Polsce”, pisał komentator 
„Polski Zbrojnej”. Wojsko wracało do źródeł 
polskiej tożsamości. A ludzie wiary w wojsko-
wych mundurach oczekiwali na kolejny krok: 
ustanowienie przez Ojca Świętego biskupa 
polowego. Nadzieję pomyślnego zwieńczeniu 
tego pragnienia pokładano w ks. abp. Józefie 
Kowalczyku, pierwszym po II wojnie świato-
wej nuncjuszu apostolskim w Polsce, który
26 listopada 1989 r. począł pełnić swoją misję. 

Dar Ojca Świętego dla Ojczyny 

W poniedziałek 21 stycznia 1991 r. krajowe 
media obiegła wiadomość: Sala Stampa, Biu-
ro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało 
dziś wiadomość, że Jan Paweł II ustanowił 
Ordynariat Polowy w Polsce i mianował bi-
skupem polowym ks. prałata Sławoja Leszka 
Głódzia, pracownika Kongregacji ds. Kościo-
łów Wschodnich i przydzielił mu stolicę tytu-
larną w Bettonie, we Włoszech. Tego samego 
dnia watykańska Kongregacja ds. Biskupów 
wydała dekret przywracający Ordynariat 
Polowy w Polsce oraz dekret zatwierdzają-
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– Czasem wobec ludzi czujemy się jak Marsjanie, którzy mają trzy pary uszu i zielone macki – wyznaje w rozmowie
z Aliną Petrową-Wasilewicz (KAI) benedyktynka s. Małgorzata Borkowska OSB z klasztoru ze Staniątek pod Krakowem. 
W przededniu Dnia Życia Konsekrowanego najwybitniejsza historyczka żeńskiego życia zakonnego doby staropolskiej 
tłumaczy, jaki jest sens życia za murami i rozprawia się z mitem, że w przeszłości pójście do klasztoru zawsze cieszyło 
się zrozumieniem rodziny.

O zakochanych Marsjankach O zakochanych Marsjankach 

Alina Petrowa-Wasilewicz: Dlaczego 
człowiek idzie do klasztoru, na doda-
tek kontemplacyjnego, za klauzurą, 
murem, daleko od świata?
S. Małgorzata Borkowska OSB: Wszyst-
kim ludziom dobrze jest znane zjawisko 
zachwytu. Człowiek widzi jakiś szczególnie 
piękny widok, w górach czy nad morzem.
I tak się zachwyca, że chciałby się wtopić
w ten krajobraz, jakoś mu się oddać. Ludzie, 
którzy w ten sposób czują się wobec Boga, 
po prostu zostają mnichami i mniszkami. To 
cała tajemnica.
Pierwsze pytanie, jakie zadają mniszkom nie-
mal wszyscy ludzie z zewnątrz, dotyczy tego, 
czy nie żal nam tego, co odrzuciłyśmy idąc do 
klasztoru. Ci, którzy tak pytają, zapominają, 
że każdy człowiek przez całe życie niemal co-
dziennie dokonuje mnóstwa wyborów. Stu-
dia, ożenek z ukochaną dziewczyną, choćby 
danie w restauracji. Wtedy człowiek nie myśli 
o tym wszystkim, czego nie wybrał, a o tym 
jednym, co wybrał. Dlaczego więc my mamy 
myśleć o tym, czego nie wybrałyśmy – i gło-
wić się, czy nam tego nie żal? W restauracji 
jemy z przyjemnością to, co wybraliśmy i nie 
myślimy z melancholią o reszcie jadłospisu.
Dla nas też jest ważne to, co wybrałyśmy,
a wybiera się to, co uznajemy za ważniejsze
i lepsze, piękniejsze. To wystarcza i daje 
szczęście.

Zachwyt jest istotą powołania, ale jest 
i konkret – wiele wspólnot mieszka
w zabytkowych klasztorach pełnych 
pamiątek historycznych i dzieł sztuki.
– Jest to kawał, który nam zrobiła historia. 
Nasz założyciel, św. Benedykt z Nursji, 1500 

lat temu napisał bardzo piękną Regułę,
w której przewidział mniej więcej wszystko. 
Z jednym wyjątkiem – troski o zabytki. A my 
dziś, piętnaście wieków po nim, lądujemy
w klasztorze, który jest nie tylko Bożym i na-
szym domem, ale także dziedzictwem kul-
tury narodowej. I jest nam strasznie trudno 
zgodzić się na to, żeby to dziedzictwo prze-
padło, a z drugiej strony lądujemy jako jego 
główni, jeśli nie jedyni stróże i naprawiacze.

O to powinniśmy się troszczyć wszyscy 
– wierzący, ateiści, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, samorządy
i przekazywać na ten cel pieniądze...
– Każdy region, zwłaszcza Małopolska, ma 
mnóstwo zabytków, dlatego trochę trzeba po-
czekać na najdrobniejszy nawet remont, ale to 
powolutku rusza, klasztor w Staniątkach, bar-
dzo stary i piękny, jest stopniowo odnawiany.

Jak odnosili się do życia kontempla-
cyjnego ludzie spoza murów klasztor-
nych? Czy kiedyś lepiej rozumieli takie 
wybory, czy też mnich zawsze wydawał 
się trochę ekscentryczny?
– Stosunek ludzi świeckich do życia w klasz-
torze, zwłaszcza kontemplacyjnym, podlegał 
w przeszłości zadziwiającym falowaniom. 
Już w średniowieczu, które ludzie traktują 
dziś jako monolit, było mocne falowanie
i miała miejsce zmiana ocen tzw. opinii pu-
blicznej. W wieku XII-XIII życie zakonne było 
przez społeczeństwo widziane jako służba 
Boża, rzeczywistość religijna, rzecz piękna, 
chwalebna i potrzebna. Szły za tym fundacje 
wielkich możnowładców, pomoc i wspar-
cie. Rodziny na ogół nie sprzeciwiały się, 

jeśli panny chciały iść do klasztoru, o czym 
świadczy fakt, że coś ponad 30 księżniczek
z piastowskiej dynastii było w różnych klasz-
torach, zwłaszcza u klarysek i cystersek.
Potem nastąpiła zmiana, odczuwalna już
w XIV wieku, ale tendencja nasilała się w XV 
i XVI – zaczęto patrzeć na klasztory jako na 
rzeczywistość przede wszystkim ekonomicz-
ną. Źródła koncentrują się na problemach 
gospodarczych, piszą o wsiach należących do 
klasztorów – i nie podają żadnych informacji 
o ludziach, jakby nie byli ważni. Na dodatek 
w XVI w. zaczyna dominować przekonanie, 
że panna, która idzie do klasztoru, robi to 
dlatego, że jej żaden mąż nie chciał.

Nie był to wpływ reformacji? Wtedy, 
na przykład na Pomorzu, pustoszały 
całe klasztory?
– Nie, to zaczęło się wcześniej. Klasztor 
uważano za rodzaj społecznego śmietnika.
A skoro ta opinia przeważała, to i kandyda-
tek przychodziło niewiele. Klasztory się wy-
ludniły lub zamieszkiwali je ludzie, którzy nie 
bardzo wiedzieli, po co tam siedzą. Dlatego 
pewna norbertanka w Strzelnie ze łzami
w oczach dziękowała biskupowi Rozrażewskie-
mu, że po Soborze Trydenckim przeprowadził 
u nich reformę, bo ona już kilkadziesiąt lat jest 
w klasztorze, a dopiero teraz się dowiedziała, 
jakie to szczęście być zakonnicą. Mimo dobrej 
woli wielu zainteresowanych, klasztor był 
swoistym śmietniczkiem. Świadczy o tym bio-
grafia matki Magdaleny Mortęskiej, wielkiej re-
formatorki żeńskiego życia zakonnego w Pol-
sce, nazywaną polską Teresą z Avili. Żyła w 
drugiej połowie XVI w., po reformie trydenc-
kiej. Gdy postanowiła zostać benedyktynką, 

jej ojciec, oburzony tym planem, 
zgodził się tytułem kompromisu 
nie wydawać jej za mąż. Mogła za-
chować panieństwo, ale wyznaczył 
jej należącą do rodziny kamienicę 
w Toruniu, gdzie miała prowadzić 
sobie pobożne życie, byleby tylko, 
wstępując do klasztoru, „sromoty 
nie zadawała familii senatorskiej”.

Prawie jak dzisiaj...
– Ta opinia zmieniła się raptownie 
na przełomie XVI i XVII w., gdy tłu-
my dziewcząt zaczęły znów sztur-
mować klasztory. Nareszcie znowu 
rozumieją sens życia zakonnego, 
więc pędzą do klasztorów, rodzice 
coraz mniej się sprzeciwiają, nawet 
zaczyna odżywać idea, że to może 
być ich pomysł na życie córek, ale 
to po Soborze Trydenckim jest już 
prawnie zakazane – nikogo nie 
można było posyłać na siłę do za-Fo
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Zespół klasztorny w Staniątkach pod KrakowemZespół klasztorny w Staniątkach pod Krakowem
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konu. Śluby zakonne były odtąd ważne tylko 
pod warunkiem, że były dobrowolne, tak 
jak i zawarcie małżeństwa. Dlatego pannę 
wstępującą do klasztoru poddawano skru-
tinium, dwa lub trzy razy komisja biskupia 
wypytywała ją, czy aby nikt jej nie przymusił.
W końcu to oczyściło motywację – do zako-
nów szli ci, co rzeczywiście czuli powołanie, 
a nie z woli rodziców; co zresztą i poprzednio 
nie było tak częste, jak jest w powieściach. Gdy 
dziś ktoś mówi, że szli z nakazu, można odpo-
wiedzieć, że niektórzy owszem, ale pięćset lat 
temu, a od XVII w. już tylko świadomie.
Wiek XVIII natomiast to chroniczna sytuacja 
powojenna. Wcześniej potop szwedzki, ale 
na przełomie XVII i XVIII w. przetoczyła się 
wojna północna, która była jeszcze potwor-
niejsza i siała większe zniszczenia, zarazy, 
długie stacjonowanie obcych wojsk. Obecnie 
badam archiwa klasztoru w Staniątkach, nie 
kroniki, ale o wiele ciekawsze księgi rachun-
kowe, gdzie widać kontrybucje, które trzeba 
było płacić. Ale w tym stuleciu odnotowuje 
się ponowny napływ do klasztorów, nie tak 
spektakularny, jak sto lat temu, także dlate-

go, że ludności jest już o jedną trzecią mniej 
niż poprzednio.

Dziś jak w XVI w., rodzice nie akceptują 
wyboru córek, które idą do klasztoru?
– I znów trzeba ludziom tłumaczyć – tym, co 
są ciekawi, więc pytają – na czym to polega.

Opowiada Siostra jak to jest być Mar-
sjaninem?
– Tak, bo pytają przede wszystkim o to, co 
odrzuciłyśmy i patrzą na nas, jakbyśmy miały 
trzy pary uszu i zielone macki.

I co siostra – Marsjanka powiedziałaby 
im nie o zabytkach, a o sprawach du-
chowych?

– Przeważnie ludzie proszą nas o modlitwę, 
ale jest tu też pewne niezrozumienie. My tu 
przyszłyśmy, bo Bogu się to należy, ze wzglę-
du na Niego, dlatego, że jest Bogiem. A ludzie 
interpretują to utylitarnie, od strony zysku, 
choćby duchowego: przyszłyśmy żeby sobie 
coś wyprosić. My bardzo chętnie modlimy się 
w ich i naszych własnych intencjach. Ale nie 
jest to ten najważniejszy cel, dla któregośmy 
tu przyszły.

Jesteście po to, żeby zachwycać się Bo-
giem?
– Tak, żeby wielbić i miłować Boga. Miłość 
do Niego jest najważniejsza, jesteśmy po to, 
żeby Go kochać.

Alina Petrowa-Wasilewicz (KAI)

– Życie konsekrowane ma zawsze związek
z Bożą miłością i miłosierdziem. Ci, którzy od-
powiadają na wezwanie Boga, odpowiadają 
na jego miłość – powiedział bp Kazimierz Gur-
da podczas konferencji prasowej  26 stycznia 
zapowiadającej Dzień Życia Konsekrowane-
go. Biskup siedlecki i przewodniczący Komisji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego KEP zauwa-
żył, że nie przypadkiem kończący się właśnie 
w Kościele Rok Życia Konsekrowanego łączy 
się z trwającym od 8 grudnia Jubileuszem 
Miłosierdzia. – Osoby życia konsekrowanego, 
czy we wspólnocie, czy indywidualnie, są we-
zwane do niesienia Miłosierdzia Boga – pod-
kreślił hierarcha.
Przedstawicielka Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
s. Krzysztofa Babraj zaprezentowała statysty-
ki konkretnych aktywności wspólnot zakon-
nych w pracy apostolskiej, wychowawczej
i charytatywnej Kościoła. Wskazała, że najwię-
cej sióstr pracuje w nauczaniu i wychowaniu 
dzieci i młodzieży (ok. 2660 sióstr) oraz w ka-
techezie (ok. 2160 sióstr). Zakonnice posługu-
ją też w służbie zdrowia oraz w podmiotach 
pracujących w innych podmiotach, takich jak 
parafie, oddziały Caritas, urzędy i instytucje 
kościelne.
Siostry prowadzą dzieła własne z nauczaniem, 
w tym: 375 przedszkoli, 65 internatów i burs, 
55 domów dziecka, 90 świetlic i 2210 domów 

opieki dla dzieci i dorosłych. Prowadzą 7 wy-
dawnictw, 21 okien życia oraz 50 dzieł, które 
służą osobom bezdomnym. Ponad 2 tys. za-
konnic posługuje poza granicami Polski.
Zdaniem br. Pawła Flisa, przełożonego braci 
albertynów najważniejszym aspektem posługi 
zakonnej, szczególnie zakonów męskich, jest 
posługa sakramentalna. – Wszelkie inicjatywy 
charytatywne i głoszenie Słowa musza prowa-
dzić do zjednoczenia z Bogiem – podkreślił al-
bertyn. Zakonnik wskazał, że zarówno będące 
albertyńskim charyzmatem apostolstwo obec-
ności wśród ubogich, jak i pomoc w szpitalach, 
zakładach karnych, czy szkołach zmierzają do 
jednego celu – „żeby człowiek spotkał się z 
Chrystusem i doświadczył Jego miłosierdzia”. 
Do najczęstszych posług pełnionych przez 
zakonników – na jakie wskazał br. Flis – za-
licza się głoszenie rekolekcji adwentowych i 
wielkopostnych (ok. 4720 inicjatyw), rekolek-
cji zamkniętych (ok. 2030 inicjatyw) i prowa-
dzenie misji ludowych (ok. 1,7 tys. inicjatyw). 
Posługują jako spowiednicy w sanktuariach
(ok. 720 zakonników).
Ojcowie i bracia posługują też często w szpi-
talach (ok. 250 dzieł), duszpasterstwach spe-
cjalistycznych i grup zawodowych (ok. 170 
dzieł). Wspierają 365 zespołów charytatyw-
nych, 83 ośrodki Caritas, 146 świetlic dla dzie-
ci ubogich i z rodzin zagrożonych oraz ośrod-
ki pomocy rodzinie, kuchnie dla ubogich,
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Prowadzą łącznie 15 przedszkoli, 25 szkół 
podstawowych, 55 gimnazjów, i 54 szkoły 
ponadgimnazjalne, a także szkoły wyższe, in-
stytuty naukowe, centra i studia duchowości 
(łącznie 46 inicjatyw). W 2015 roku zrealizo-
wali prawie 1,7 tys. turnusów wyjazdów dla 
ponad 77 tys. dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji i ferii, w tym oazy, wyjazdy powoła-
niowe, pielgrzymki i Spotkania Młodych.
Zdaniem służebniczki s. Moniki Dudy po-
sługa i powołanie osób konsekrowanych są 
zanurzone w całym Kościele i są przez niego 
prowadzone, na przykład przez ustanowiony 
przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekro-
wanego.
Albertynka przypomniała, że ofiary zebrane 
w tym dniu w kościołach przekazywane są 
na utrzymanie tych osób zakonnych, które 
ze względu na swoją modlitewną posługę 
w Kościele, nie opuszczają murów swoich 
klasztorów. – Te niewielkie wspólnoty bardzo 
często nie są w stanie utrzymać klasztorów 
w których mieszkają. A dar, jaki im przekazu-
jemy podczas zbiórki w święto Ofiarowania 
Pańskiego jest dziękczynieniem za ich modli-
tewną posługę – podkreśliła s. Babraj.
O. Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej 
prowincji franciszkanów przypomniał, że
w Dniu Życia Konsekrowanego wspominamy 
nie tylko zakonników i zakonnice należących 
do wspólnot zakonnych, ale także członków 
stowarzyszeń życia apostolskiego i instytu-
tów świeckich, a także żyjące indywidualnie 
dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustel-
ników. 
W Polsce żyje ok. 35 tys. osób konsekrowa-
nych, w tym ponad 18, tys. sióstr. Większość 
z nich zrzeszona jest w 103 czynne zakony 
żeńskie i 61 zakonów męskich – każdy z nich, 
zgodnie ze swoim charyzmatem, podejmuje 
dzieła apostolstwa i miłosierdzia osobom po-
trzebującym. W Polsce funkcjonuje też 13 za-
konów klauzurowych posiadających 83 klasz-
tory, w których przebywa ok. 1320 mniszek.

Oprac. kes

Prowadzą domy opieki, jadłodajnie, hospicja i ośrodki wychowawcze; organizują 
szkoły, świetlice dla dzieci z ubogich rodzin i wyjazdy wypoczynkowe; głoszą Chry-
stusa na zagranicznych misjach i podczas rekolekcji w parafiach; służą modlitwą
i wspierają duszpasterstwa; po prostu są – polscy zakonnicy z prawie 180 zakonów, 
w tym 13 kontemplacyjnych i 61 męskich obchodzą 2 lutego swoje święto. Pod-
czas tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego, któremu przyświecało hasło „Życie 
konsekrowane – darem miłosierdzia” zbierane były pieniądze na pomoc tym wspól-
notom, które ze względu na swoją modlitewną posługę w Kościele, nie opuszczają 
murów swoich klasztorów.

S. Małgorzata Borowska, ur. w 1939 r. Studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 wstąpiła do 
zakonu benedyktynek, w lipcu 1970 złożyła śluby wieczyste. Mieszkała kolejno w klasztorach benedyktynek
w Żarnowcu na Kaszubach oraz w Staniątkach. W 2011 została doktorem honoris causa KUL. Publikuje 
m.in. w miesięcznikach „Znak” i „Więź”. W 1997 roku otrzymała Nagrodę KLIO II stopnia za monografię 
„Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII do końca XVIII wieku”.
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Dziesięć lat temu, 18 stycznia 2006 r., zmarł ks. Jan Twardowski, 
najpopularniejszy poeta współczesnej doby, czytany i kochany 
przez tysiące. Mówi się o nim, że do współczesnej polskiej poezji 
wniósł „nowy język wiary” – żarliwej, czułej, przyjaznej, wrażli-
wej na piękno stworzenia – fascynujący świat przyrody. Poetyc-
kim słowem ukazywał w codzienności ludzkiego życia obecność 
„znaków ufności” – siłę wiary, piękno miłości, moc nadziei. 
Naszą redakcję od klasztoru Sióstr Wizytek, gdzie przez lata 
Ksiądz Jan mieszkał, dzieli tylko ruchliwa ulica Krakowskie Przed-
mieście. Widywaliśmy Go nie raz, jak przemierzał osłaniający za-
budowania klasztorne skwer, na którym teraz przysiadł na po-
święconej jego pamięci ławeczce.
Wciąż zaprasza do lektury swych na pozór staroświeckich wier-
szy, wyzbytych ornamentyki i językowych eksperymentów, któ-
re pisał po to, aby – to Jego słowa – „pozyskać ludzkie serca”.   

Wiersze Księdza JanaWiersze Księdza Jana
od Biedronkiod Biedronki
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* * *
Zamiast śmierci,
racz z uśmiechem przyjąć, Panie,
pod Twe stopy, życie moje jak różaniec

Suplikacje
Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty-
I żeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną-
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom-
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami-

dzisiaj, gdy mi smutno i duszno, i ciemno-
uśmiechnij się nade mną

Szukasz
Szukasz prawdy ale nie tajemnic
liścia bez drzewa
wiedzy bez zdziwienia
boisz się oprzeć na tym czego nie można dotknąć
zaczynasz od sukcesu wielki i zbędny
nie milczysz ale pyskujesz Bogu
chcesz być kochany ale sam nie umiesz kochać
myślisz że sobie zawdzięczasz wyrzuty sumienia
nie wiesz że dowodem na istnienie
jest to że dowodu nie ma
inteligentny i taki niemądry

Postanowienie
Postanawiam pracować nad tym
żeby się pozbyć
byka retoryki
wazeliny stylizacji
galanteryjnych pauz
wypucowanej składni
lirycznego śmietnika
żeby zimą przyklęknąć
i przynieść Ci niewykwalifikowaną ręką
baranka śniegu.

Wszystko inaczej
Bo Pan Bóg jest tak jasny że nic nie tłumaczy
bo wiedzieć wszystko to nic nie wyjaśniać
stąd cierpienia po prostu nie wiadomo po co
tak od razu bez sensu że całkiem prawdziwe
wszystkie łzy jak prosiaki chodzące po twarzy

bo miłości tak piękne że wciąż niemożliwe
choć listy po staremu i szept w białej kartce
spotkania po kolei wiodące w nieznane
szczęście co cię nagle obliże jak cielę
i śmierć tak punktualna że zawsze nie w porę
choć wiadomo śmierć miłość od śmierci ocala

I jeszcze stare furtki donikąd i wszędzie
w których kiedyś czekałeś na to co nie przyszło
wyżeł co chciał ci łapę podawać na zawsze
biedronka co wróżyła że wojny nie będzie

Lecz On wie najlepiej – więc wszystko inaczej
czasem prośby nam spełnia żeby nas zawstydzić
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 1 stycznia 1886 r.
w Pogorzanach (obecnie 
część Szczyrzyca), jako syn 
Andrzeja i Ludwiki z d. Śli-

wa. W 1897 r. po ukończeniu czteroklasowej 
szkoły ludowej w Szczyrzycu rozpoczął naukę 
w Gimnazjum Świętego Jacka w Krakowie. Był 
członkiem gimnazjalnej orkiestry dętej. Uczył 
młodszych kolegów gry na poszczególnych 
instrumentach muzycznych. W 1905 r. zdał 
maturę i wstąpił do Archidiecezjalnego Semi-
narium Duchownego we Lwowie. Jednocze-
śnie jako alumn studiował na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1909 r. 
uzyskał święcenia kapłańskie.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii w Horodence. Od 1913 r. pełnił obo-
wiązki proboszcza w Zadwórzu. 4 sierpnia
1914 r. został powołany do służby w armii au-
stro-węgierskiej. Mianowano go kapelanem 
szpitala wojskowego nr II w Stanisławowie.
W wyniku działań wojennych szpital ten został 
ewakuowany do Miszkolca, a następnie do Mar-
maros-Sziget. W czasie pobytu na Węgrzech 
ks. Matejkiewicz zapadł na tyfus. 17 stycznia
1917 r. został mianowany kapelanem przy Ko-
mendzie Powiatowej armii austro-węgierskiej
w Miechowie. Od 10 lipca 1918 r. był kapela-
nem szpitala epidemiologicznego w Kielcach.
1 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskie-
go, obejmując funkcję kapelana Garnizonu
w Kielcach. 20 lutego 1919 r. został miano-
wany dziekanem Okręgu Generalnego Kielce. 
Po wojnie polsko-bolszewickiej został zwery-
fikowany w stopniu dziekana (pułkownika, 

ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.). Gdy
w listopadzie 1921 r. dowództwo korpusu zo-
stało przeniesione z Kielc do Przemyśla, służył 
w Dowództwie Okręgu Korpusu nr X w Prze-
myślu. W grudniu 1921 r. został mianowany 
dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX 
w Brześciu nad Bugiem. Dzięki jego staraniom 
zniszczona cerkiew garnizonowa wybudowana 
przez Rosjan w XIX wieku na terenie dawnego 
klasztoru augustianów została przerobiona na 
kościół garnizonowy według projektu Juliana 
Liseckiego. Ksiądz Matejkiewicz był jednym
z założycieli i prezesem Spółdzielni Garnizono-
wej w Brześciu. Założyli ją podoficerowie i ofi-
cerowie brzeskiego garnizonu w celu zaopatry-
wania wojska i ich rodzin w artykuły spożywcze 
oraz inne towary. Jako reprezentant brzeskiej 
spółdzielni był członkiem Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Wojskowych w Warszawie.
Mimo służby w WP daleko od rodzinnej ziemi 
cały czas utrzymywał związki ze Szczyrzycem. 
Gdy 13 lipca 1926 r. powołano Związek Szczy-
rzycan, wybrano go jego pierwszym prezesem. 
Związek powołał grupę teatralną, która prze-
kształciła się w zespół regionalny. W 1932 r.
stanął na czele Komitetu Budowy Szkoły
w Szczyrzycu. 20 sierpnia 1939 r. podczas ko-
ronacji obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej wy-
głosił podniosłe kazanie.
W 1930 r. mianowano go dziekanem Dowódz-
twa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. I na tym 
stanowisku dał sie poznać jako dobry organiza-
tor wojskowej służby duszpasterskiej. Ponieważ 
kościół OO. Jezuitów, jako świątynia garnizono-
wa Lwowa był niewystarczający dla tak dużego 

Ks. pułkownik Antoni Matejkiewicz (1886–1970) – kapłan archidiecezji lwowskiej, 
dziekan Dowództwa Okręgu Korpusu w Brześciu nad Bugiem i Lwowie

garnizonu, podjął starania o odzyskanie byłego 
kościoła Sióstr Klarysek z przeznaczeniem na fi-
lialny kościół wojskowy. W 1936 r. to się udało. 
Część budynków przyległych do kościoła prze-
znaczono na biura dekanatu i mieszkania dla 
kapelanów. Ks. Matejkiewicz kierował pracami 
remontowymi kościoła Sióstr Klarysek.
We wrześniu 1939 r. pełnił posługę kapelańską 
w czasie obrony Lwowa. Po kapitulacji miasta 
w dniu 22 września 1939 r. uniknął niewoli so-
wieckiej. Ukrywał się we Lwowie. 20 październi-
ka 1939 r. uciekł z okupowanego przez Sowie-
tów Lwowa. Przekroczył granicę Generalnego 
Gubernatorstwa na Sanie i 30 października do-
tarł do Szczyrzyca. Zamieszkał w swoim domu 
rodzinnym w Pogorzanach. Włączył się w akcję 
tajnego nauczania. Komplety z zakresu gimna-
zjum i liceum odbywały się w jego domu zwa-
nym „Dziekanówką”. Odbywały się też w nim 
egzaminy końcowe. W 1945 r. na bazie tajnych 
kompletów utworzono w budynkach opactwa 
cystersów w Szczyrzycu liceum, gdzie w po-
czątkowym okresie ks. Matejkiewicz uczył religii
i łaciny oraz prowadził szkolną orkiestrę dętą.
Zmarł 16 listopada 1970 r. w Pogorzanach. 
Spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
papieskim Pro Ecclesia et Pontifice i austriac-
kim Geistliches Verdienstkreuz (Krzyż Zasługi 
dla Duchownych Wojskowych). 8 czerwca 
1986 r. z okazji stuletniej rocznicy urodzin przy 
wejściu do kościoła w Szczyrzycu wmurowano 
tablice pamiątkową ku Jego czci.

Bogusław Szwedo 

Umarł nagle w Rzymie, 
w czasie obrad Sobo-
ru Watykańskiego II, 21 
września 1964 r. W 50. 
rocznicę śmierci abp. 

Józefa Gawliny, drugiego po odzyskaniu 
Niepodległości biskupa polowego WP, Ordy-
nariat Polowy zorganizował sesję naukową, 
poświęconą wielkiemu Pasterzowi najwięk-
szej polskiej diecezji świata (opiekun emi-
gracji). Wielkiemu, a tak przemilczanemu 
przez komunistyczną historiografię. Oficyna 
Wydawnicza Zbroja wydała właśnie publi-
kację „Arcybiskup Józef Gawlina w oczach 
historyków i duszpasterzy” pod redakcją 
ks. płk. Zbigniewa Kępy. To plon konferencji
z września 2014 r.
Ten syn ziemi śląskiej i polski patriota, rozmi-
łowany w polskiej literaturze, zaczynał swoją 
edukację od… „wilczego biletu” za polskość, 
za używanie polskiego języka, za bezkompro-
misową postawę patriotyczną. Został rele-
gowany z gimnazjum w Raciborzu. I to mło-
dzieńcze wydarzenie w pewien sposób określa 

O Biskupie, który się władzy nie kłaniał
całe jego kapłańskie życie. Był pasterzem nie-
złomnym, wiernym Bogu i Polsce.
Prof. dr hab. Bogusław Polak prezentuje jego 
postawę wobec powstań śląskich i wielko-
polskiego. Przytacza m.in. artykuł bp. Józefa 
Gawliny „Pugnator” (Wojownik) – opubli-
kowany w Londynie w „Dzienniku Polskim”
(20 sierpnia 1940 r.) Biskup polowy oddaje
w nim hołd Wojciechowi Korfantemu, który 
nawet mimo przeszkód, niezrozumienia ze 
strony władz kościelnych, toczył swój heroicz-
ny bój o polskość Śląska. 
Sam biskup Gawlina był silną osobowością. 
Nie zawahał się upominać ludzi władzy cywil-
nej i wojskowej. Artykuł prof. dr. hab. Wiesła-
wa Wysockiego odsłania tło intryg politycz-
nych, które kładły się cieniem na stosunkach 
Naczelnego Wodza i premiera rządu, gen. 
Władysława Sikorskiego z biskupem polowym 
Józefem Gawliną. Przed śmiercią w katastrofie 
gibraltarskiej, po rozmowie w cztery oczy, sto-
sunki między nimi nagle się polepszyły…
Historia misji biskupa polowego w Rosji sowiec-
kiej, wśród wycieńczonej, ale dumnej Armii An-

dersa i tułaczych polskich dzieci, które doświad-
czyły sowieckiego okrucieństwa, to kolejne
mało znane karty z życia biskupa Gawliny.
Krzepił ducha żołnierzy, wyprowadzonych
z niewoli sowieckiej, także na Monte Cassino. 
A gdy ruszyło natarcie, sprawował Najświęt-
szą Ofiarę. Wrócił do swoich podopiecznych 
żołnierzy spod Monte Cassino po latach, by 
spocząć na cmentarzu, wśród czerwonych 
maków.
Piękna jest historia braterskiej więzi między 
Sługą Bożym, Kard. Augustem Hlondem, kie-
dy był ordynariuszem w Katowicach. Te relacje 
przedstawił w swoim artykule ks. ppor. Sła-
womir Bylina, kapelan Ordynariatu Polowego. 
To tylko kilka tematów, zawartych w publika-
cji – tytułem zachęty do lektury – bo postać 
arcybiskupa Gawliny jest tak wielowymiarowa
i zasłużona dla Kościoła, Wojska Polskiego i oj-
czyzny, że pola jego aktywności są liczne. 
Publikację wstępem opatrzył biskup polowy, 
gen. bryg. Józef Guzdek.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego.
W homilii bp Guzdek powiedział, że powsta-
nie styczniowe miało wiele bezpośrednich 
przyczyn, jednak tą zasadniczą było „pie-
lęgnowane i podtrzymywane pragnienie 
odzyskania wolności i suwerenności naszej 
Ojczyzny”. Przypomniał słowa Stefana Bo-
browskiego, jednego przywódców zrywu,
z 3 stycznia 1863 roku wypowiedziane na ze-
braniu Komitetu Centralnego Narodowego, 
kiedy zapadła decyzja o wybuchu powstania: 
„Chociażbyśmy ponieśli klęskę, chociażby 
powstanie upadło, to jednak nie zerwie się 
nić walki, nie zginie idea organizacji narodo-
wej dla samoobrony, dla odzyskania niepod-
ległości”. – Jeśli ktokolwiek po latach pyta
o sens narodowych powstań, w tych krótkich 
słowach, wypowiedzianych przez Stefana 
Bobrowskiego, znajdzie odpowiedź – dodał.
Ordynariusz wojskowy powiedział, że dzi-
siejsza rocznica to okazja do modlitwy
w intencji poległych i zmarłych powstańców 
oraz deportowanych na Syberię i zamęczo-
nych w rosyjskich kazamatach. – Chcemy 
także ponownie odkryć i ze szczególna mocą 
podkreślić, że chociaż powstanie upadło, to 
jednak nie zerwała się nić walki, nie zginęła 
idea organizacji narodowej dla samoobrony, 
dla odzyskania niepodległości. Wystarczy 
wspomnieć rok 1918, 1920, 1939 i opór 
podczas II wojny światowej, powstanie War-

Mszą św. w stołecznej katedrze polowej 
uczczono pamięć uczestników powstania 

styczniowego. Eucharystii przewodniczył Bi-
skup Polowy Józef Guzdek. W homilii zachęcał, aby reflek-
sja związana z obchodzoną dziś 153 rocznicą wybuchu po-
wstania oraz wspólna modlitwa były nie tylko „ocaleniem 
pamięci o narodowych bohaterach”, ale również „pomogły 
w formowaniu patriotycznych postaw”. Po zakończeniu 
Mszy św. uczestnicy Eucharystii udali się pod Krzyż Romu-
alda Traugutta, gdzie odbył się apel pamięci.

153. rocznica wybuchu153. rocznica wybuchu
powstania styczniowegopowstania styczniowego

szawskie, Żołnie-
rzy Niezłomnych 
oraz fenomen 
„Solidarności” – 
powiedział.
Przywołał po-
stać Marszałka Józefa Piłsduskiego, który 
wielokrotnie podkreślał, że był wychowany 
w kulcie powstania styczniowego. – Niech 
dzisiejsza chwila refleksji i wspólna modli-
twa pomogą nam nie tylko ocalić pamięć
o bohaterach minionego czasu, ale pomogą 
w formowaniu patriotycznych postaw. Oby 
owa nić troski o wolność i suwerenność na-
szej Ojczyzny nigdy nie została przerwana 
– zachęcał.
Mszę św. koncelebrowali kapelani: ks. Jan 
Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polo-
wego, ks. kmdr Janusz Bąk, ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa oraz ks. por. Marcin Janocha, 
administrator Katedry Polowej. Obecny był 
Antoni Macierewicz, minister obrony naro-
dowej, Wojciech Fałkowski, podsekretarz 
stanu w MON, kombatanci, harcerze, kadra 
dowódcza Wojska Polskiego, przedstawicie-
le duszpasterstw wojskowych oraz władz 
samorządowych miasta st. Warszawy i wo-
jewództwa mazowieckiego.
Po zakończeniu Eucharystii zebrani udali się 
na modlitwę i apel pamięci na stoki Cytadeli, 
pod Krzyż Traugutta, miejsce kaźni w dniu 
5 sierpnia 1864 r. przywódców powstania 
styczniowego.

– Być pełnym gotowości do walki o nie-
podległość Ojczyzny i nawet wtedy gdy się 
przegra, nie pogodzić się z klęską. Dążyć 
do odzyskania niepodległości. To jest wła-
śnie najważniejsze zwycięstwo, jakie można 
przekazać następcom, jakie tworzy ducha 
narodu. Powstanie styczniowe było chyba 
najbardziej masowym. Tym, które najgłę-
biej ukształtowało duszę narodu polskiego. 
Tym, które stworzyło naszą współczesną 
tożsamość narodową. To właśnie z powsta-
nia styczniowego, z tamtych dramatycznych 
działań, wyrosły nowoczesne nurty polskiej 
myśli niepodległościowej – podkreślił Antoni 
Macierewicz.
Minister obrony narodowej podkreślił, że  
tym, co ucieleśniało na zewnątrz, tym co 
stworzyło z powstania wielką po dziś żywą 
siłę był symbol, pieczęć Rządu Narodowe-
go. – Ta pieczęć, która przywróciła Polakom 
wiarę w istnienie państwa polskiego. Pod-
ziemnego, ale żywego. Podziemnego, ale 
oddziałującego powszechnie i powszechnie 
respektowanego. To właśnie świadomość, 
że można przegrać, ale nie można ulec. 
Państwo polskie zawsze będzie odbudo-
wane. Silne i zdolne chronić własny naród. 
Zdolne przekazywać wielką tradycję, jaka 
wyrasta z niepodległej Rzeczypospolitej. 
Rzeczypospolitej wielu narodów, ale jednej 
myśli. Jednej tradycji i jednego przesłania, 
które tkwi (…) w wartościach stojących
u źródeł narodu polskiego – zaznaczył mi-
nister Macierewicz.
W intencji powstańców odmówiona została 
modlitwa. Odczytany został apel pamięci, 
który zakończyła salwa honorowa. Pod Krzy-
żem Traugutta złożone zostały kwiaty.
Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 sty-
cznia 1863 roku ogłoszeniem się przez Cen-
tralny Komitet Narodowy Tymczasowym 
Rządem Narodowym. Sześć tysięcy powstań-
ców zaatakowało rosyjskie garnizony w Kró-
lestwie Polskim. Powstanie rozszerzyło się 
poza terytorium Królestwa na obszar Litwy 
i Ukrainy. Stąd na pieczęci Rządu Tymczaso-
wego umieszczone zostały: Orzeł w koronie, 
św. Michał Archanioł (patron Ukrainy) oraz 
Pogoń(symbol Litwy).
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Msza św. w katedrze polowej z udziałem Antoniego Macierewicza, Msza św. w katedrze polowej z udziałem Antoniego Macierewicza, 
ministra obrony narodowejministra obrony narodowej

Uroczystości pod Krzyżem Romualda TrauguttaUroczystości pod Krzyżem Romualda Traugutta
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Na początku ordynariusz wojskowy podkre-
ślił, że zależy mu, aby uczestnicy Światowych 
Dni Młodzieży, którzy przybędą na zaprosze-
nie Ordynariatu Polowego spotkali się z go-
ścinnością. – 450 żołnierzy i podchorążych
z zagranicy, którzy przybędą do nas w lipcu, 
będą stanowić o przyszłym kształcie armii
w tych państwach. Jeśli przyjmiemy ich
w sposób godny i wywiozą stąd dobre wspo-
mnienia, będą najlepszymi ambasadorami 
Polski w świecie – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że jest w stałym 
kontakcie z władzami uczelni wojskowych, 
ordynariatami polowymi innych państw,

a także służbami odpowiedzialnymi za prze-
bieg Światowych Dni Młodzieży. – W ramach 
pojawiających się problemów 
Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży 
w Ordynariacie Polowym jest ks. kpt. Maciej 
Śliwa, który zaprezentował oficerom ideę
i historię Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz 
Śliwa powiedział o przygotowaniach ducho-
wych do tego wydarzenia, m.in. o peregry-
nacji symboli Światowych Dni Młodzieży, na 
szlaku których znalazło się już kilka parafii 
wojskowych. Również i on zachęcił, do wy-
korzystania potencjału promocyjnego piel-
grzymów.

Ks. Śliwa zaprezentował wstępny program 
Światowych Dni Młodzieży organizowa-
nych przez Ordynariat Polowy. W ramach 
diecezjalnych obchodów Światowych Dni 
Młodzieży gościem Ordynariatu Polowego 
będzie około 450 uczestników z państw 
należących do NATO oraz około 300 piel-
grzymów z polskich uczelni i jednostek 
wojskowych. Goście z zagranicy przybędą 
do Warszawy w sobotę 23 lipca i zostaną
w stolicy do wtorku (26 lipca). Będą miesz-
kać w obiektach Wojskowej Akademii Techn-
czinej. W czasie pobytu w stolicy odwiedzą 
m. in. Katedrę Polową Wojska Polskiego, 
Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Stare Miasto, Za-
mek Królewski i Wilanów. Podchorążowie
i młodzież wojskowa podczas pobytu w Pol-
sce odwiedzą także Wadowice, Jasną Górę
i niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Bierkanu 
w Oświęcimiu. Do Krakowa przybędą
w środę wieczorem (28 lipca) i zostaną za-
kwaterowani w campie wybudowanym na 
terenie 6. Brygady Powietrznodesantowej 
w Krakowie. Od czwartku będą brać udział 
w programie ŚDM z udziałem Ojca Świę-
tego Franciszka. Do tej pory swój udział
w Światowych Dniach Młodzieży potwier-
dziło także trzech biskupów polowych: abp 
Timothy Broglio, ze Stanów Zjednoczonych, 
bp Franciszek Rabek ze Słowacji i bp Luc Ra-
vel z Francji.
Przedstawicielem Bartosza Kowanckiego, 
sekretarza stanu w MON był ppłk Wojciech 
Arcikiewicz, który zaprezentował ramowy 
program działań związanych z przygotowa-
niem ŚDM i poprowadził dyskusję.
Kolejne spotkanie zespołu organizacyjnego 
odbędzie się w przyszłym miesiącu.

kes

Ponad 20 oficerów z jednostek wojskowych oraz instytucji centralnych wzięło udział 
w spotkaniu zespołu organizacyjnego przygotowującego udział delegacji diecezji woj-
skowych z 14 państw NATO w Światowych Dniach Młodzieży. Na diecezjalny etap ŚDM 
oraz uroczystości i nabożeństwa z papieżem Franciszkiem przyjedzie do Polski 450 
wojskowych z zagranicy. W spotkaniu, które odbyło się 19 stycznia w Sali Konferencyj-
nej Katedry Polowej WP uczestniczył Biskup Polowy Józef Guzdek.

Przyjadą na spotkanie z Ojcem ŚwiętymPrzyjadą na spotkanie z Ojcem Świętym
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Powstanie objęło tereny zaboru rosyjskie-
go i miało charakter wojny partyzanckiej. 
Stoczono podczas jego trwania ok. 1200 
potyczek. Największe z nich to bitwy pod 
Węgrowem i pod Siemiatyczami. Siły pol-
skie liczyły ok. 200 tys. osób. Mimo począt-
kowych sukcesów zakończyło się klęską 
powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy 
zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. 
straconych, ok. 38 tys. skazanych na kator-
gę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. 
wyemigrowało.
Pierwszym przywódcą powstania był Ludwik 
Mierosławski, który jednak po miesiącu 
utracił tę funkcję. Później dyktatorami po-
wstania byli Marian Langiewicz i Romuald 
Traugutt, który stał się tragicznym symbo-
lem zrywu. Aresztowany na skutek denun-
cjacji został skazany przez rosyjski sąd woj-
skowy na śmierć przez powieszenie. Wyrok 
wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej
5 sierpnia 1864 r.
Choć za koniec powstania uznaje się jesień 
1864 roku, to ostatni oddział partyzancki, 
dowodzony przez kapelana, księdza Stani-

sława Brzóskę został rozbity na Podlasiu do-
piero w kwietniu 1865 roku.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknę-
ły liczne represje m.in. konfiskata majątków 
szlacheckich, kasacja klasztorów na obsza-
rze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybu-
cje i aktywna rusyfikacja. Za udział w po-
wstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 
700 osób. Na zesłanie skazano co najmniej
38 tys. osób. Jedną z sankcji było też zniesie-
nie praw miejskich dla wielu miejscowości 
na terenie Królestwa, co spowodowało ich 
upadek gospodarczy i polityczny. Jednym
z nielicznych pozytywnych skutków powsta-
nia było uwłaszczenie chłopstwa. Wielu hi-
storyków uważa też, że właśnie dzięki nie-
mu Polska utrzymała tożsamość narodową
i podtrzymała opór wobec zaborców.
Z legendy powstańczej czerpały także kolej-
ne pokolenia Polaków. Przy ich grobach przy-
sięgali w czasie II wojny światowej młodzi 
żołnierze podziemia niepodległościowego.
W II Rzeczpospolitej oficerowie Wojska Pol-
skiego oddawali honory weteranom 1863 
roku. Powszechny był szacunek społeczny 

dla weteranów powstania. Każda z kolej-
nych rocznic obchodzona była niezwykle 
uroczyście. Wielu powstańców znalazło 
schronienie w specjalnie powołanych dla 
nich domach opieki. Weteranów obejmo-
wała darmowa opieka medyczna. Państwo 
wypłacało im stałą pensję i przekazało im m. 
in. specjalne, symboliczne mundury. Czapki 
– rogatywki z sukna barwy granatowej z gra-
natowym otokiem i wizerunkiem orła, który 
na piersi miał umieszczoną złoconą literę W
(Weteran) oraz datę 1863. Weterani po-
wstania otrzymali także granatowe surduty, 
spodnie oraz płaszcze. Na naramiennikach 
również umieszczony był rok wybuchu 
powstania 1863. Pierś wielu powstańców 
zdobiły Krzyże Niepodległości oraz Krzyże 
Niepodległości z Mieczami, odznaczenie 
ustanowione w 1930 r. Postacie tak ubra-
nych weteranów można znaleźć na wielu 
archiwalnych fotografiach z okresu II Rzecz-
pospolitej. Ponad 350 z nich dożyło uro-
czystych obchodów 70. rocznicy wybuchu
w 1933 r.

kes
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O zwołaniu Zgromadzenia Narodowego 
poinformował 20 stycznia w siedzibie sekre-
tariatu Episkopatu Polski marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński. Podczas specjalnej, trans-
mitowanej przez dwie ogólnopolskie stacje 
telewizyjne, konferencji prasowej zaprezen-
towany został bogaty program obchodów 
1050. rocznicy chrztu Polski.
Rzecznik Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-
Andrianik, przypomniał, że obchody millenij-
ne chrztu Polski, zorganizowane w 1966 r., 
były zakłócane przez władze komunistyczne. 
Tymczasem obecnie słowem kluczowym do 
zrozumienia tegorocznych obchodów jest 
„normalizacja”. – Jest to 1050-lecie chrztu 
Polski i 1050-lecie polskiej państwowości, 
dlatego wśród nas są przedstawiciele zarów-
no władz kościelnych, jak i państwowych – 
dodał.
Współprowadzący konferencję prezes Ka-
tolickiej Agencji Informacyjnej Marcin 
Przeciszewski zauważył z kolei, że dzisiej-
sza obecność najwyższych władz państwa
i przedstawicieli Episkopatu Polski ma wymiar 
„absolutnie symboliczny”. – O ile Millennium 
Chrztu było czasem wielkiej konfrontacji 
chrześcijaństwa i ówczesnego państwa pol-
skiego, dzisiaj jest podkreśleniem niezwykłej 
harmonii i współdziałania. Jest to wspólne 
święto, wspólne 1050. urodziny zarówno 
Kościoła w Polsce, chrześcijaństwa w Polsce, 
jak i państwa polskiego, którego bez chrztu 
by nie było – powiedział prezes KAI.
Podkreślając znaczenie jubileuszu Chrztu 
Polski dla polskiej państwowości, marszałek 
Sejmu ocenił je jako wydarzenie doniosłe hi-
storycznie dla całego narodu. – Obchody te 
będą najwyraźniejszym symbolem i faktycz-

nym potwierdzeniem 
skali zmian dokonanych 
w życiu społecznym Pol-
ski – podkreślił Marek 
Kuchciński.
– Parlament niepodległej Rzeczypospolitej fak-
tycznie po raz pierwszy sięga do najstarszych 
fundamentów dziejów naszej państwowości, 
nierozłącznie związanej z chrześcijaństwem, 
przypominając decyzje polityczne podjęte
w 966 r. oraz Millenium z 1966 r. – powiedział 
marszałek Sejmu.
Jak stwierdził, Ww tamtych decyzjach – tych 
dawnych i tych niedawnych – umieszczamy 
źródła aksjologiczne naszych obecnych dzia-
łań: tej dobrej zmiany dla Polaków i Polski”.
Jego zdaniem, „nie będzie dobrej zmiany 
poprawy życia społecznego Polaków, życia
w świecie publicznym, w otoczeniu Polski, 
bez odnowy ładu moralnego opartego na 
chrześcijaństwie oraz bez wpisania dziejów 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich w his-
torię naszego państwa i narodu”.
– Polityka jako roztropna troska o dobro 
wspólne nie może opierać się jedynie na re-
alizacji interesów, ale również powinna mieć 
wymiar moralny, zwłaszcza w dzisiejszej 
rzeczywistości – podkreślił marszałek Kuch-
ciński.
Jak dodał, z perspektywy zmian dokonanych 
po 1989 r. świadomość społeczna Polaków 
została osadzona na przekonaniu, że jeste-
śmy naznaczeni piętnem klęski, piętnem nie-
odpowiedzialności, nasza cała historia zosta-
ła zdominowana przez błędy polityczne.
Z kolei wydarzenia roku 966 i obchody mi-
lenijne chrztu Polski w 1966 r. zaprzeczają 
tej tezie – stwierdził marszałek Kuchciński.

– W obu przypadkach był to wyraz historycz-
nej mądrości, sukcesu i odpowiedzialności za 
państwo i jego mieszkańców – dodał.
Chrzest Polski oraz obchody Millennium na-
zwał następnie „historycznymi kamieniami 
milowymi dla narodu polskiego”, pomiędzy 
którymi przez wiele pokoleń Kościół był jedy-
nym depozytariuszem wartości narodowych, 
tworzących polskość. Kościół zastępował 
niejednokrotnie nieistniejące państwo, prze-
chowując narodowe dziedzictwo oraz był 
schronieniem dla powstańców narodowych, 
członków ruchów niepodległościowych
i działaczy opozycji antykomunistycznej.
– Naszym zadaniem na dzisiaj jest także od-
budować podmiotowość Polski w środowi-
sku międzynarodowym i spowodować, aby 
pamięć historyczna stała się ważna w zjed-
noczonej Europie oraz aby filarem polskości 
nadal pozostało chrześcijaństwo” – zakoń-
czył marszałek Marek Kuchciński.
Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sie-
dzibie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. W uroczystym posiedzeniu obu izb 
parlamentu, po raz pierwszy organizowa-
nym poza Warszawą, obok posłów i senato-
rów wezmą udział: prezydent Andrzej Duda, 
który z okazji obchodów wygłosi orędzie do 
Polaków, a także Rada Ministrów, członko-
wie Konferencji Episkopatu Polski, przedsta-
wiciele parlamentów europejskich i korpusu 
dyplomatycznego.
Po obradach uczestnicy obchodów 1050. 
rocznicy chrztu Polski i powstania państwa 
polskiego będą mogli wysłuchać prawyko-
nania przez Filharmonię Poznańską „Orato-
rium966.pl”, skomponowanego specjalnie 
na tę uroczystość.
Z okazji rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu 
i początków państwa polskiego nakładem 
Wydawnictwa Sejmowego ukaże się też pu-
blikacja okolicznościowa „Chrześcijaństwo
w dziejach Polski i Polaków (966-2016)”. Księ-
ga będzie dostępna w języku polskim i angiel-
skim. Znajdą się w niej teksty autorstwa prof. 
dr. hab. Stanisława Rosika, dr. hab. Pawła 
Krasa, dr. hab. Dariusza Kupisza, prof. dr. hab. 
Bohdana Cywińskiego, prof. dr. hab. Wiesła-
wa J. Wysockiego oraz prof. dr. hab. Jana 
Żaryna. Prezentacja wydawnictwa odbędzie 
się podczas centralnych uroczystości roczni-
cowych w Poznaniu.

KAI, kes

Już niebawem do Poznania na 1050 rocznicę chrztu Polski przybę-
dzie około 1200 gości, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Na specjal-
nym posiedzeniu zbierze się Zgromadzenie Narodowe, w którego 
obradach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, Rada Ministrów, 
członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parla-
mentów europejskich i korpusu dyplomatycznego. 

Czas świadectwaCzas świadectwa

W rocznicę 1050-lecia chrztu PolskiW rocznicę 1050-lecia chrztu Polski
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Białystok
W stolicy województwa podlaskiego w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan miało miejsce wspólne spotkanie modlitewne w ramach duszpasterstw woj-
skowych i służb mundurowych trzech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego
i ewangelickiego, funkcjonujących w białostockim garnizonie. W tym roku gospodarzem 
spotkania był ks. mjr Tomasz Wigłasz z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Wieczorem 21 stycznia do siedziby kierowanej przez niego parafii ewangelickiej przybyli 
przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych pod przewodem dowódcy garnizonu, płk. 
Wiesława Podleckiego. Nie zabrakło również delegacji służb mundurowych miasta na czele
z Dariuszem Muszyńskim, kierownikiem Urzędu Celnego w Białymstoku. Modlitewnemu 
zgromadzeniu przewodniczył gospodarz spotkania. Okolicznościowe kazanie związane z ha-
słem tegorocznego Tygodnia Ekumenizmu: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”, za-
czerpniętym z Pierwszego Listu św. Piotra, wygłosił ks. ppłk Andrzej Jakimiuk, proboszcz pra-
wosławnej parafii wojskowej. Natomiast prośby i błagania wstawiennicze polecał Bogu ks. 
kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz rzymskokatolickiej parafii wojskowej w Białymstoku.
Ekumeniczne spotkanie modlitewne w gronie wojska i służb mundurowych Białegostoku 
odbyło się już po raz drugi. W ubiegłym roku była nim wieczorna modlitwa Kościoła, czyli 
nieszpory celebrowane w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego. W przyszłym roku orga-
nizatorem ekumenicznego spotkania będzie prawosławna parafia wojskowa.                xzr

Mirosławiec
W sobotę 23 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające dwudziestu żołnierzy Sił Po-
wietrznych RP, którzy zginęli w katastrofie samolotu wojskowego CASA C-295M pod Mi-
rosławcem. W uroczystości uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, rodziny ofiar katastrofy, delegacje 
macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych. Ordynariat Polowy reprezentował ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych.
Uroczystości w Mirosławcu rozpoczęła Msza święta sprawowana w kościele Niepokalane-
go Poczęcia Maryi Panny w intencji ofiar katastrofy lotniczej oraz koncert chóru ze Świ-
dwina. Po zakończeniu nabożeństwa minister  Antoni Macierewicz oraz szef BBN Paweł 
Soloch zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów w miejscu pamięci o ofiarach katastrofy 
smoleńskiej, które znajduje się obok kościoła parafialnego.
O godzinie 18.00 rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej. 
List do uczestników uroczystości skierował Prezydent RP Andrzej Duda. – W  ósmą rocznicę 
katastrofy w Mirosławcu składamy hołd ofiarom tego tragicznego wydarzenia – dwudziestu 
żołnierzom Wojska Polskiego. Zaświadczamy o naszej pamięci i szacunku wobec każdego
z poległych, którzy zginęli w służbie Rzeczypospolitej – napisał Zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Podczas uroczystości odczytany został Apel Pamięci, w którym wspomniani zostali żoł-
nierze polegli w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem oraz ofiary katastrofy samolotu
TU-154M. Na zakończenie przed pomnikiem złożone zostały wieńce.           za MON, kes

Nowy Glinnik
W niedzielę 24 stycznia w kościele garnizonowym pw. św. Józefa w Nowym Glinniku, 
po Mszy św. o godzinie 11.00, 7. Gromada Zuchów „Leśne Duszki” pod kierunkiem pani 
Magdaleny Jarosińskiej-Kuik, pracującej w klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, zorga-
nizowała śpiew kolęd z okazji dnia Babci i Dziadka.
Zuchy śpiewały wspólnie ze zgromadzonymi na Mszy św. wiernymi. Zabrzmiały znane
i lubiane kolędy. Na zakończenie rozległa się harcerska pastorałka: „Niech rozjaśnia serca 
gwiazda Betlejemska”. Młodzi artyści otrzymali duże brawa, a ks. proboszcz Piotr Majka 
serdecznie podziękował za występ dzieciom, a obecnym wiernym za udział i zaangażowa-
nie w życie parafii, m.in. przez taką inicjatywę.                                                    xpm,red

Gniezno
W kościele garnizonowym pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski w Gnieź-
nie odbył się noworoczny koncert kolęd
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych z Poznania. Koncerty sta-
ły się już garnizonową, coroczną tradycją. 
Organizatorzy – płk pil. Krzysztof Walczak, 
dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Trans-
portowego i ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, 
proboszcz parafii wojskowej, kolejny raz 
zorganizowali trwający ponad godzinę ko-
cert muzyki i pieśni bożonarodzeniowych
w aranżacji wyśmienitej orkiestry wojsko-
wej pod dyrekcją jej dowódcy i kapelmi-
strza mjr. Pawła Joksa.
Poziom artystyczny muzyków w połącze-
niu z wyjątkowym wnętrzem gnieźnień-
skiego kościoła garnizonowego ponow-
nie stworzył wyjątkowy klimat. Ulegając 
atmosferze chwili, goście, publiczność
i żołnierze powidzkiego garnizonu wraz
z rodzinami oraz emeryci wojskowi śpie-
wali wraz z orkiestrą, kolędy i pastorałki.
Na zakończenie ks. ppłk. Piotr Gibasiewicz 
oraz obecny na koncercie  zastępca do-
wódcy 3 SKLTr  płk. pil. Michał Erdmański, 
a także dowództwo 33 Bazy Lotnictwa 
Transportowego w osobach płk. Dariu-
sza Płóciennika i ppłk. Jacka Liszewskiego
w  imieniu obecnej społeczności wojsko-
wej podziękowali artystom za wzruszające, 
finezyjne pełne artyzmu i profesjonalne 
wykonanie, które dostarczyło uczestnikom 
wiele duchowych wzruszeń, zapraszając do 
następnej, piątej edycji w przyszłym roku.
W koncercie ku radości wszystkich uczest-
niczyli także żołnierze służby przygoto-
wawczej NSR z Powidza, którzy aktualnie 
przygotowują się do złożenia przysięgi 
wojskowej.
Żołnierze obok szkolenia typowo wojsko-
wego mają zapewnioną również opiekę 
duchową. W każdą niedzielę uczestniczą 
we Mszy św. w kaplicy wojskowej na te-
renie jednostki oraz w spotkaniu z kapela-
nem, podczas którego prowadzi się rozmo-
wy o tematyce duchowej i patriotycznej.

xpg
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