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łości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła 
nazywa uczynkami miłosierdzia względem 
ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, 
że nasza wiara wyraża się w konkretnych, co-
dziennych uczynkach, które mają pomagać 
naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała 
i duszy i na podstawie których będziemy są-
dzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, 
pouczanie. Dlatego życzyłem sobie, „aby 
chrześcijanie zastanowili się podczas Jubile-
uszu nad uczynkami miłosierdzia względem 
ciała i duszy. Będzie to sposób na obudze-
nie naszego sumienia, często uśpionego
w obliczu dramatu ubóstwa, a także na 
wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, 
gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże 
miłosierdzie” (Misericordiae Vultus, 15). Bo-
wiem to w człowieku ubogim i potrzebują-
cym ciało Chrystusa „staje się znów widoczne 
w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, 
niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy 
mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu 
pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna 
tajemnica przedłużającego się w dziejach 
cierpienia Niewinnego Baranka, krzaku gore-
jącego bezinteresowną miłością, przed którym 
można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały
(por. Wj 3, 5); a jeszcze bardziej, gdy ubogim 
jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący
z powodu swojej wiary.
W obliczu tej miłości potężnej jak śmierć
(por. Pnp 8, 6) najnędzniejszym ubogim jest 
ten, kto nie chce przyznać się, że nim jest. 
Wydaje mu się, że jest bogaty, a w rzeczywi-
stości jest najuboższym z ubogich. A to dlate-
go, że jest niewolnikiem grzechu, który każe 
mu używać swego bogactwa i władzy nie po 
to, by służyć Bogu i bliźnim, ale by zagłuszyć
w sobie myśl, że i on w rzeczywistości jest tyl-
ko ubogim żebrakiem. Im większym bogac-
twem i władzą dysponuje, tym większe może 
się stać jego kłamliwe zaślepienie. Dochodzi 
do tego, że nie chce nawet widzieć ubogie-
go Łazarza, żebrzącego u drzwi jego domu 
(por. Łk 16, 20-21), który jest figurą Chrystu-
sa żebrzącego w ubogich o nasze nawróce-
nie. Łazarz stanowi możliwość nawrócenia,

PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA LUT YLUT Y
Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrze-
ścijanami i ludami Azji.

Numer zamknięto 10 lutego 2016 r.

Na okładce: Środa Popielcowa w 
Kaplicy pw. Matki Bożej Zwycięskiej 
Kompleksu Wojskowego 0044, 
Warszawa, 10 lutego 2016 r.

Uczynki miłosierdziaUczynki miłosierdzia
w Roku Jubileuszowymw Roku Jubileuszowym
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)

nych syna/córki i małżonki. Właśnie obrazy 
z życia rodzinnego – jak w Księdze Ozeasza 
(por. Oz 1-2) – pokazują, jak bardzo Bóg pra-
gnie związać się ze swoim ludem.
Ten dramat miłości osiągnął swój szczyt
w Synu, który stał się człowiekiem. Na Nie-
go Bóg wylał swe bezgraniczne miłosierdzie, 
czyniąc z niego „wcielone Miłosierdzie” (por. 
Misericordiae Vultus, 8). Jako człowiek, Je-
zus z Nazaretu jest w pełni synem Izraela. 
Uosabia owo doskonałe słuchanie Boga, któ-
re jest wymagane od każdego Żyda w Szema 
Jisrael, jeszcze dzisiaj stanowiące sedno przy-
mierza Boga z Izraelem: „Słuchaj, Izraelu, Pan 
jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz 
więc miłował Pana, Boga twojego, z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszyst-
kich swych sił” (Pwt 6, 4-5). Syn Boży jest Ob-
lubieńcem czyniącym  wszystko, by zdobyć 
miłość swojej Oblubienicy, z którą łączą Go 
więzy bezwarunkowej miłości, uwidoczniają-
cej się w wiecznych zaślubinach z nią.
To jest pulsujące serce kerygmatu apostolskie-
go, w którym Boże miłosierdzie ma centralne 
i fundamentalne miejsce. On jest „pięknem 
zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie 
Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał” 
(Evangelii gaudium, 36), głównym orę-
dziem, “do którego trzeba stale powracać 
i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale 
głosić podczas katechezy” (tamże, 164). Mi-
łosierdzie zatem wyraża zachowanie Boga
w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jesz-
cze jedną możliwość skruchy, nawrócenia 
i wiary” (Misericordiae Vultus, 21), a tym 
samym odbudowania relacji z Nim. W Jezu-
sie Ukrzyżowanym Bóg pragnie dotrzeć do 
grzesznika, który odszedł najdalej, tam wła-
śnie, gdzie się zagubił i od Niego oddalił. Robi 
to z nadzieją, że zdoła poruszyć zatwardziałe 
serce swojej Oblubienicy.

3. Dzieła miłosierdzia

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka 
i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, 
sprawiając, że i on staje się zdolny do miło-
sierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest 
fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić 
życie każdego z nas, pobudzając nas do mi-

1.  Maryja, ikona Kościoła ewangelizujące-
go, bo jest ewangelizowany.

W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: 
„Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym 
będzie przeżywany jeszcze bardziej inten-
sywnie, jako ważny moment, by celebro-
wać miłosierdzie Boga i go doświadczać” 
(Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie 
do słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę
„24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić 
prymat modlitewnego słuchania Słowa Bo-
żego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie 
Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym 
do świata, ale każdy chrześcijanin jest po-
wołany do tego, by sam go doświadczać. 
Dlatego w czasie Wielkiego Postu roześlę 
Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszyst-
kich żywym znakiem Bożego przebaczenia i 
bliskości. 
Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej 
Nowiny, Maryja w Magnificat profetycznie 
sławi miłosierdzie, z którym Bóg Ją wybrał. 
Tym samym zaręczona z Józefem Dziewica
z Nazaretu stała się doskonałą ikoną Ko-
ścioła, który ewangelizuje, bo sam jest nie-
ustannie ewangelizowany za sprawą Ducha 
Świętego, który zapłodnił jej dziewicze łono.
W tradycji prorockiej miłosierdzie – jak wska-
zuje etymologia tego słowa – ma ścisły zwią-
zek z matczynym łonem (rahamim) i z do-
brocią  wielkoduszną, wierną i współczującą 
(hesed), praktykowaną w związkach małżeń-
skich i w rodzinie.

2.  Przymierze Boga z ludźmi:
historia miłosierdzia.

Tajemnica Bożego Miłosierdzia objawia się
w dziejach Przymierza między Bogiem i Izra-
elem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty w mi-
łosierdzie, w każdych okolicznościach go-
towy otoczyć swój lud wielką czułością
i współczuciem, zwłaszcza w najbardziej dra-
matycznych momentach, gdy niewierność 
zrywa przymierze i trzeba je na nowo usta-
nowić, w sposób bardziej stabilny, w spra-
wiedliwości i prawdzie. Jest to prawdziwy 
dramat miłości, w którym Bóg odgrywa rolę 
zdradzonego Ojca i męża, a Izrael – niewier-

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2016 roku
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Środa Popielcowa, 10 lutego 2016 r.Środa Popielcowa, 10 lutego 2016 r.

którą Chrystus nam daje, a której być może 
nie widzimy. Temu zaślepieniu towarzyszy 
pełna pychy żądza wszechmocy, w której roz-
legają się złowieszczo szatańskie słowa: “bę-
dziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), będące źródłem  
każdego grzechu. Ta żądza może przyjąć for-
mę społeczną i polityczną, jak pokazały sys-
temy totalitarne XX w. i jak pokazują dzisiaj 
ideologie promujące jedyną słuszną myśl oraz 
technonaukę, dążące do tego, by Bóg stał się 
nieistotny, a człowiek został sprowadzony do 
masy, którą można posługiwać się w sposób 
instrumentalny. Obecnie mogą to pokazywać 
także struktury grzechu związane z modelem 
fałszywego rozwoju, opartego na kulcie pie-
niądza, który zobojętnia na los ubogich bo-
gatsze osoby i społeczeństwa, które zamykają 
przed nimi drzwi, odmawiając nawet tego,
by ich zobaczyć.
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym 
Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym mo-
mentem, by wreszcie móc wyjść z wyob-
cowania poprzez słuchanie Słowa Bożego 
oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki 
względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa 

w braciach i siostrach, którzy potrzebują, 
by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu 
i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – 
dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, 
upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej 
bezpośrednio z naszą własną grzesznością. 
Z tego powodu uczynków względem ciała 
i względem ducha nigdy nie należy od sie-
bie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy 
dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa 
Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać 
w darze uświadomienie sobie, że on sam 
jest biednym żebrakiem. Na tej drodze  tak-
że “pyszniący się”, “władcy”, “bogacze”,
o których mówi Magnificat, mają możliwość 
spostrzeżenia, że są niezasłużenie miłowa-
ni przez Chrystusa Ukrzyżowanego, który 
umarł i zmartwychwstał również dla nich. 
Tylko ta miłość może zaspokoić pragnienie 
nieskończonego szczęścia i miłości, które 
człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się, że je 
znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i wła-
dzy. Jest jednak zawsze niebezpieczeństwo, 
że coraz szczelniej zamykając się na Chry-
stusa, który w ubogich i potrzebujących 

wciąż puka do drzwi ich serc, pyszni, możni 
i bogaci skażą sami siebie na tę otchłań sa-
motności, którą jest piekło. Dlatego dla nich 
i dla nas wszystkich na nowo rozbrzmie-
wają pełne bólu słowa Abrahama: „Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”
(Łk 16, 29). Słuchanie Słowa i wprowadza-
nie go w życie przygotowuje nas w najlep-
szy sposób do świętowania ostatecznego 
zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią 
Zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego któ-
ry pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która 
oczekuje na Jego przybycie. 
Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Po-
stu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy o to 
przez macierzyńskie wstawiennictwo Dzie-
wicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu 
wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją 
darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) 
mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską
(por. Łk 1, 38).

Watykan, 4 października 2015 r. 
Święto św. Franciszka z Asyżu

Franciscus 

We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pra-
cownicy cywilni Pułku Ochrony, Batalionu 
Reprezentacyjnego, Resortowego Centrum 
Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinfor-
matycznymi, Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego Sił Zbrojnych, Oddziału Zabezpie-
czenia oraz Centrum Konferencyjnego MON. 
Liturgię słowa przygotowali żołnierze służący
w obrębie Kompleksu Wojskowego 0044. 
Poza nimi w Eucharystii uczestniczyli żołnie-

W Kaplicy pw. Matki Bożej Zwycięskiej Kompleksu Wojskowego 0044 Biskup Polowy 
Józef Guzdek sprawował Mszę św. rozpoczynającą Wielki Post dla ponad 250 żoł-
nierzy i pracowników wojska służących w pięciu jednostkach skupionych na jego 
terenie. W homilii zachęcał zebranych, aby Wielki Post stał się dla nich okazją do 
„odrzucenia masek hipokryzji” i czasem odkrywania prawdy o sobie.

Wielki Post wezwaniem do życia w prawdzie Wielki Post wezwaniem do życia w prawdzie 

rze 10. Warszawskiego Pułku Samochodowe-
go im. prezydenta Stefana Starzyńskiego.
– Ludzie przybierają maski, aby ukryć praw-
dę o sobie – mówił w homilii bp Guzdek. Or-
dynariusz wojskowy podkreślił, że początek 
Wielkiego Postu to wezwanie do nawróce-
nia i odrzucenia obłudy, która może doty-
czyć każdego aspektu naszego życia.
Biskup Guzdek przywołał słowa gen. Philipa 
Breedlove’a, głównodowodzącego wojskami 

amerykańskimi w Europie, które miał okazję 
usłyszeć podczas konferencji naczelnych 
kapelanów wojskowych. – Gen. Breedlove 
powiedział, że rolą kapelana jest mówienie 
prawdy, nawet tej najtrudniejszej – dowódcy 
i każdemu z żołnierzy, do których jest posła-
ny. Ten czterogwiazdkowy generał wyznał, 
że dziwi się tym oficerom, którzy nie mają 
odwagi przyznać się do wiary i udają kogoś 
innego. Czy można mieć nadzieję, że oficer 
wykaże się odwagą i męstwem na polu wal-
ki, skoro wstydzi przyznać się do wiary – za-
cytował gen. Breedlove’a bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że w od-
kryciu prawdy o sobie pomaga korzystanie 
z sakramentu pokuty i pojednania. Przy-
pomniał, że w tym roku obchodzimy Nad-
zwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który jest 
szczególną okazją do nawrócenia i pojedna-
nia z Bogiem i ludźmi.
Ponadto wyjaśnił, że posypanie głów popio-
łem jest przypomnieniem prawdy o prze-
mijalności i kruchości ludzkiego życia. Jest 
także zachętą, aby nawrócenia nie odsuwać
w czasie, wszak można nie zdążyć. Na ko-
niec życzył zebranym owocnego przeżywa-
nia Wielkiego Postu.
Po homilii nastąpił obrzęd poświęcenia po-
piołu i posypania nim głów wiernych.
Mszę św. koncelebrowali ks. kpt. Maciej Śli-
wa,  kapelan kompleksu wojskowego 0044, 
ks. por. Marcin Janocha, administrator kate-
dry polowej i ks. Stanisław Dyndał, wikariusz 
katedry polowej. Przed Mszą św. żołnierze
i pracownicy kompleksu mogli skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania.

kes

Żołnierze i pracownicy wojska Kompleksu Wojskowego 0044 rozpoczęli Wielki PostŻołnierze i pracownicy wojska Kompleksu Wojskowego 0044 rozpoczęli Wielki Post
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W mojej głowie pojawiła się tylko jedna 
myśl, żeby zdążyć krzyknąć JESZCZE POL-
SKA NIE ZGINĘŁA i czy umieranie boli. Na-
gle wśród Niemców zrobiło się zamieszanie. 
Zaczęli ustawiać się w jednej linii. Było ich 
wielu, pomyślałam, że jak wszyscy zaczną do 
nas strzelać to już koniec… Obok mnie stała 
Urszula, trzymałyśmy się kurczowo za ręce
i nagle ktoś wyciągnął nas z tłumu, i popchnął 
w głąb podwórza. Szłyśmy powoli, myśląc,
że i tak dostaniemy kulą. Nikt nie strzelał.
Sprawa kontaktu człowieka z Bogiem i Boga 
z człowiekiem jest tak osobista, że nikt tu 
więcej nie ma nic do powiedzenia. Nie moż-
na twierdzić, że w moim przypadku tylko 
Powstanie przyczyniło się do wstąpienia do 
klasztoru. To był cały ciąg zdarzeń. W pewnej 
chwili Pan Bóg oczarowuje człowieka. Tak jak 
w małżeństwie, jeśli nie dojdzie do zaczaro-
wania, to nic się dobrego nie wydarzy. Jak 
raz się wybrało, to trzeba się tego trzymać.
Powtórzę jeszcze raz – tajemnica powołania 
rozgrywa się między człowiekiem i Bogiem.  
1 lutego mija 67. rocznica mojego wstąpie-
nia do klasztoru. 
Jestem wychowana w środowisku bardzo 
moralnym, solidnym, pracowitym, uczci-
wym, ale nie religijnym. Typowa warszawska 
inteligencja – z Panem Bogiem albo grzecz-

nie, albo wcale. Zasady były bardzo moralne, 
tatuś tego pilnował i zawsze mi powtarzał, 
że najpierw obowiązek, a potem przyjem-
ność, a nie na odwrót. I żadnych kłamstw. 
To były proste, normalne zasady, ale nie było
w nich podbudowy religijno-modlitewnej. 
Gdy miałam 4 lata, moja mama zmarła. Na-
sza gosposia chodziła ze mną do kościoła. 
W czasie Powstania ks. Józef Stanek, dziś 
błogosławiony, który był kapelanem na-
szego hufca, podszedł do mnie i do mojej 

przyjaciółki Zochy i zapytał, czy nie chcemy 
się wyspowiadać. To było 14 sierpnia 1944 
roku. Dawno nie byłyśmy u spowiedzi, więc 
niech mu będzie. 16 sierpnia Zocha zosta-
ła postrzelona i zmarła, nie można było jej 
pomóc. Biegła po rannych i dostała w ple-
cy. Skąd on wiedział? Pan Bóg przysłał nam 
tego księdza w samą porę.
Jeśli miałabym szukać wpływu Powstania na 
wstąpienie do zakonu to chyba najbardziej 
przez to, że człowiek zobaczył kruchość swo-
jego życia. My możemy wszystko układać, 
ustawiać, a nagle wychodzi wszystko inaczej 
i nie z naszej woli, czyli jest jakaś Siła, która 
działa inaczej. 
Po Powstaniu trafiłam do Krakowa, gdzie 
pracowałam w kasynie niemieckim jako 
dziewczyna kuchenna. Stamtąd uciekłam 
do Ożarowa. Tam tatuś powiedział, że dosyć 
już tych wszystkich moich wyczynów i posłał 
mnie na tajne nauczanie do Urszulanek. Spo-
tykaliśmy się po 10-15 osób w prywatnych 
domach z nauczycielem. W ten sposób na-
wet i studia szły. Do nas przychodził czasem 
„Pan z fajką”. Potem okazało się, że to był 
kurator, który sprawdzał, czy dobrze realizu-
jemy materiał, który zalecał podziemny De-
partament Oświaty i Kultury. Po kursie dosta-
waliśmy świadectwa maturalne, sygnowane 

przez ten departament Pol-
skiego Państwa Podziem-
nego. Harcerstwo bardzo 
pilnowało, żeby się uczyć 
uczciwie. Kiedy trzeba było 
walczyć to się walczyło, ale 
powtarzali nam, że po woj-
nie trzeba będzie normal-
nie pracować, więc uczyć 
się trzeba. Jak się oblało 
egzamin, to najpierw trze-
ba było poprawić stopień, 
a dopiero potem można 
było iść na zbiórkę. Baliśmy 
się, bo gdyby to się wydało 
to albo śmierć albo obóz. 
W naszym domu przy ulicy 
Foksal też wcześniej, przed 
Powstaniem, odbywały się 

tajne komplety. Niemcy mogli wpaść w każ-
dej chwili, więc na stole były porozkłada-
ne ciastka, herbata, żeby wyglądało jakby-
śmy czcili urodziny koleżanki. Pamiętam jak
w Ożarowie poznałam siostrę Urszulę Gór-
ską. Uczyła nas m.in. łaciny. Siostra skończy-
ła historię i filologię klasyczną. Nie pasowała 
mi zupełnie na zakonnicę. Była taka eleganc-
ka, przystojna, szalenie inteligentna.
W Ożarowie siostry zaproponowały mi, że-
bym pojechała do Milanówka, bo tam było 
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Pan Bóg oczarowuje człowiekaPan Bóg oczarowuje człowieka

2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego

Opowieść Siostry Janiny Chmielińskiej, Urszulanki, córki warszawskiego adwokata, 
uczestniczki Powstania Warszawskiego, pseud. „Chmiel”.
W czasie Powstania miała zaledwie 15 lat, była sanitariuszką, dzień przed jego wy-
buchem złożyła przysięgę na ręce dr Konstancji. Zbierała i opatrywała rannych na 
ulicach Warszawy, roznosiła korespondencję, aż pewnego dnia, z łapanki trafiła pod 
mur. SS-man zaczął strzelać, ginęli jeden po drugim. 

dużo dzieci. Na miejscu budował się inter-
nat i mogłam robić maturę. Wtedy zaczęło 
się we mnie rodzić powołanie. Pan Bóg za-
czął się do mnie dobierać. Odwiedził mnie 
też tatuś i jak powiedziałam mu, że myślę
o wstąpieniu do zakonu, to postawił mi je-
den warunek: najpierw matura, a potem 
możesz iść. Zaczęłam studiować polonisty-
kę, a potem przerzuciłam się na psychologię 
i pedagogikę społeczną. Profesor Bogdan 
Suchodolski zaproponował mi nawet asy-
stenturę, ale ja już wtedy byłam związana 
z Urszulankami. Patrząc po ludzku to ciężko 
zrozumieć, że człowiek zostawia wszystko
i idzie do klasztoru. Jeśli Pan Bóg kogoś chce, 
a ma prawo chcieć, bo to On nas stworzył, 
to... dzieje się Jego wola. Powtarzając za św. 
Augustynem „niespokojne serce nasze do-
póki nie spocznie w Panu”. Każdy chce być 
kochany, zauważany, zaakceptowany i albo 
człowiek zaufa Panu Bogu, uwierzy, że On 
chce dla nas najlepiej, albo szarpie się całe 
życie. I nie chodzi o to, byśmy teraz wszy-
scy szli do klasztoru, ale byśmy przyjęli Boga 
jako naszego Pana. To jest najtrudniejsze, ale 
do tego człowiek dorasta całe życie. Ten wy-
miar żąda konsekwentnej decyzji. Jeśli tak, 
to oddaję Mu wszystko i się nie targuję. To 
jest przeżycie. Pan Bóg czasem daje cukierka, 
ale czasem są też dołki. Każdy je ma. 
Człowiek jest stworzony do tego, by „wy-
chodzić ku”. Wychodzić od siebie ku Bogu, 
idei, drugiemu człowiekowi. Nieważne „ku 
czemu”, byle wyjść od siebie, a nie do siebie. 
W przeciwnym razie po jakimś czasie zaczy-
na się dusić, staje się zgryźliwy, zgorzkniały. 
Ile można siedzieć w sobie samym? Jeżeli 
właściwie rozpozna „ku czemu” chce wyjść, 
wtedy będzie prawdziwie szczęśliwy. Może 
to być szaleństwo dla ukochanego, szaleń-
stwo naukowe czy społeczne, jakaś idea dla 
której żyję, ale nie dla samego siebie. My 
sami w sobie nie jesteśmy aż tak bardzo in-
teresujący.
Zanotowała: Magdalena M. Jagodzińska

Siostra Janina Chmielińska w rozmowie z ks. Ro-
manem Indrzejczykiem, kapelanem prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, podczas spotkania z kom-
batantami w ramach obchodów 64. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, 3 sierpnia 
2008 r. Fo
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W katedrze zgromadzili się przedstawiciele 
środowiska Sybiraków z wielu miast z całej 
Polski z pocztami sztandarowymi.
W homilii bp Guzdek przywołał dramatyczne 
okoliczności deportacji ogromnych rzesz Po-
laków do Kazachstanu i innych miejsc zesła-
nia na Wschodzie. – Na „nieludzkiej ziemi”, 
w domu niewoli, kraju gigantycznego kłam-
stwa i nieprawdopodobnych cierpień Polacy 
dzielili los z łagiernikami innych narodów
– powiedział. 
Biskup Polowy wyraził wdzięczność środowi-
sku Sybiraków za przechowanie pamięci i prze-
kazywanie jej kolejnym pokoleniom Polaków. 
–  Ówczesna władza czyniła wszystko, aby za-
bić pamięć o prześladowaniach i przemilczeć 
agresję sowieckiej armii na Polskę 17 września 
1939 roku. Chciała również wymazać z pa-
mięci ofiary zbrodni katyńskiej oraz masowe 
deportacje na Sybir i do Kazachstanu. Jednak 
uratowani zesłańcy i ich rodziny nie pozwolili 
zapomnieć o tragedii setek tysięcy naszych ro-
daków. Ci, którzy wyszli z „domu niewoli”, pa-
miętali o obowiązku dawania świadectwa ku 
przestrodze przyszłych pokoleń - powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że świa-
dectwa Sybiraków wołają o sprawiedliwość 
i „drugą Norymbergę”, aby osądzić winnych 
zbrodni wojennych i nazwać ludobójstwem 
to, co dokonało się na „nieludzkiej ziemi”. 
Dodał, że „skamieniałe sumienie świata 
nie zostało jeszcze dostatecznie poruszone
i przebudzone”, a na początku XXI wieku 
„nadal obficie leje się krew niewinnych”. –  To 
wy, drodzy Sybiracy, macie największe pra-
wo, aby wołać o powstrzymanie przemocy. 
Zbrodnie nierozliczone zachęcają do łamania 
podstawowych praw człowieka i kolejnych 
przypadków ludobójstwa - zaapelował. 
Biskup Guzdek zachęcał, aby wspomnienie 
76. rocznicy masowej deportacji było tak-
że okazją do modlitwy o „o niezłomność
w służbie dla prawdy, pokoju i sprawiedliwo-
ści”. – Otaczajmy szacunkiem i wdzięcznością 
tych, którzy nie kłaniali się okolicznościom, 
ale z narażeniem utraty wolności a nawet 
życia dawali świadectwo prawdzie – powie-
dział. Na koniec przypomniał, że wielu na-
szych rodaków w kolejnych już pokoleniach 
czeka na możliwość powrotu do Ojczyzny. 
Zaapelował o pomoc dla nich i modlitwę.
Liturgię słowa przygotowali członkowie 
Związku Sybiraków. W modlitwie wiernych 
pamiętano także o wywiezionych na Wschód 
podczas zaborów, po powstaniach narodo-
wych, a także w ramach deportacji zarządzo-
nych przez Stalina na Podolu w maju i we 
wrześniu 1936 roku.

Mszę św. koncelebrowali ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz kurii polowej oraz ks. por. Marcin 
Janocha, administrator katedry polowej.
Za sprawowaną Eucharystię podziękował 
biskupowi polowemu Kordian Borejko, Pre-
zes Zarządu Głównego Związku Sybiraków. 
Otrzymane kwiaty bp Guzdek rozdał Sybi-
raczkom zgromadzonym na Eucharystii.

 ***
Podział terytorium Polski będący rezultatem 
porozumień między ZSRR a III Rzeszą w 1939 r.
sprawił, że w granicach ZSRR znalazły się 
znaczne połacie wschodniej części II Rzeczy-
pospolitej. Obszar ziem polskich włączonych 
do ZSRR poddany został ostrym represjom, 
mającym na celu sterroryzowanie ludności 
i rozbicie wszelkich dążeń niepodległościo-

wych. Jednym z elementów terroru były 
deportacje, czyli przymusowe przesiedle-
nia ludności, w głąb Związku Radzieckiego. 
System wywózek dotknął w tym czasie tak-
że wiele innych narodów, które znalazły się
w zasięgu władz Rosji Sowieckiej.
W latach 1940-41 władze ZSRR dokonały 
czterech wielkich operacji deportacyjnych
z ziem polskich: w lutym, kwietniu i czerwcu 
1940 r. oraz w maju-czerwcu 1941 r.. 
Za grupę szczególnie niebezpieczną z punktu 
widzenia polityki władz sowieckich uznano 
osadników wojskowych – żołnierzy Wojska 
Polskiego z 1920 r., którzy często w nagro-
dę za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
otrzymali ziemię na Kresach oraz cywilnych 
kolonistów – chłopów polskich, którzy na-
byli na wschodzie ziemię z parcelacji wiel-
kich majątków. Władze radzieckie widziały 
w nich potencjalne zagrożenie wynikające
z pozycji gospodarczej, a przede wszystkim
z aktywności politycznej. 
5 grudnia 1939 r. Biuro Polityczne Komitetu 

Pomóżmy im wrócićPomóżmy im wrócić

Uczczono pamięć ofiar Golgoty WschoduUczczono pamięć ofiar Golgoty Wschodu

76. rocznicę pierwszej z czterech masowych deportacji ludności polskiej z terenów 
II Rzeczpospolitej w głąb Związku Radzieckiego uczczono 7 lutego w katedrze po-
lowej Mszą św. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii 
podkreślał, że środowisko Sybiraków przez wiele lat przechowało pamięć o „Golgo-
cie Wschodu”. Dodał, że nierozliczone zbrodnie z przeszłości zachęcają do łamania 
podstawowych praw człowieka i kolejnych przypadków ludobójstwa. Zachęcił do 
pomocy mieszkającym na Wschodzie Polakom.

Centralnego Wszechzwiązkowej Komuni-
stycznej Partii bolszewików (WKPb) i Rada 
Komisarzy Ludowych (RKL) ZSRR przyjęły 
uchwałę o wysiedleniu tzw. osadników,
a 29 grudnia RKL ZSRR zatwierdziła instruk-
cję o trybie deportacji i organizacji specjal-
nych osiedli, do których trafić miała przesie-
dlona ludność.
I deportacja rozpoczęła się w nocy z 9 na
10 lutego 1940 r. Odbywała się w wyjątkowo 
niesprzyjających warunkach atmosferycz-
nych, temperatura spadała wówczas nawet 
do -40°C. Podobnie jak podczas kolejnych 
deportacji wywożeni mieli prawo zabrania 
ze sobą odzieży, bielizny, obuwia, pościeli, 
naczyń kuchennych i stołowych, żywności, 
drobnego sprzętu rolniczego i domowego, 
pieniędzy i przedmiotów wartościowych. 
Często zabierano przedmioty wartościowe, 
które jednak w nowych warunkach prze-
trwania nie na wiele mogły się przydać. Na 
ogół na przygotowanie się do podróży pozo-
stawiano kilka, kilkanaście minut. 
Ludność deportowaną w lutym 1940 r. roz-
siedlono w siedemnastu obwodach, krajach 
republikach autonomicznych Rosji Sowiec-

kiej oraz w Kazachstanie. Największe ich 
skupiska znajdowały się w Kraju Krasnojar-
skim, w Komi oraz w obwodach archangiel-
skim, swierdłowskim, irkuckim i mołotow-
skim. Spora część zmarła jeszcze podczas 
transportu, który odbywał się w fatalnych 
warunkach. Osiedleni w nowych miejscach 
obywatele Rzeczpospolitej (razem z Polaka-
mi deportowano ludność ukraińską i białoru-
ską) cierpieli głód i byli dziesiątkowani przez 
choroby, którym sprzyjał brak wystarczają-
cych warunków sanitarnych. 
Deportowanych zatrudniano przy wyrębie 
lasów. Zakładano dla nich osady, które swo-
im rygorem i dyscypliną pracy przypominały 
karne łagry. 
Liczbę deportowanych można określić jedy-
nie szacunkowo i różnią się one w zależności 
od źródeł. Przyjmuje się, że w lutym 1940 r.
wywieziono nawet do ok. 250 tys. osób,
w kwietniu – 300 tys., a w czerwcu – 400 tys.,
maj-czerwiec 1941 około 85 tys. osób. 
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90. rocznica śmierci Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka90. rocznica śmierci Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka

Z Dąbrowy do Petersburga 

Urodził się 17 sierpnia 1857 r. we wsi Dąbro-
wa (od 1916 r. mieście Dąbrowa Górnicza). 
Było to Zagłębie, skraj byłego Królestwa 
Polskiego na pograniczu Górnego Ślaska, 
wtedy już integralna część Imperium Rosyj-
skiego. Ojciec, Jacenty Cieplak, był górnikiem
w kopalni „Reden”, matka, Julia z Bugajskich, 
zmarła wkrótce po jego urodzeniu. Wzrastał 
pod opieką wuja, ks. Jana Bugajskiego, pro-
boszcza w Krasocinie, w ówczesnej diecezji 
kielecko-krakowskiej. W Kielcach ukończył 
gimnazjum (1869-1873) i seminarium du-
chowne (1873-1878). Biskup Tomasz Kuliń-
ski zdecydował, że ma kontynuować naukę 
w Akademii Duchownej w Petersburgu, je-
dynej wyższej uczelni katolickiej na terenie 
Imperium Rosyjskiego. Ukończył ją z tytu-
łem magistra teologii w 1882 r., wcześniej,
24 lipca 1881 r., otrzymał święcenia kapłań-
skie. Rektor akademii, ks. Szymon Kozłowski, 
zaproponował młodemu kapłanowi pracę
w uczelni. „Musisz nas ogrzewać gorącym 
sercem katolickim, ukochaniem Kościoła, 
jego praw i nauki” – takimi słowami powitał 
ks. Cieplaka, gdy ten pojawił się w progach 
Akademii Duchownej jako jej wykładowca. To 
„ogrzewanie” trwało 26 lat. Zapisał piękną 
kartę w dziejach petersburskiej uczelni. Wy-
kładał (oczywiście po łacinie) teologię, uczył 
m.in. śpiewu kościelnego. Był ojcem du-
chownym i spowiednikiem; posiadał szcze-
gólną umiejętność „urabiania dusz” swych 
penitentów. W 1901 r. senat uczelni obda-
rzył ks. Cieplaka tytułem doktora teologii. 
Władze carskie oczekiwały i pilnowały, aby 
akademia formowała duchownych lojalnych 
wobec carskiego sytemu, impregnowanych 
na wszelkie „mrzonki” wolnościowe i naro-
dowe; szczególnie dotyczyło to najliczniej-
szej grupy słuchaczy – Polaków. To się jednak 
do końca nie udawało. Funkcjonowały tajne 
kółka samokształceniowe, promieniowała 
godna, wyzbyta serwilizmu postawa wielu 
księży profesorów, pośród nich ks. Cieplaka. 
Z tego powodu odrzucono jego kandydaturę 
na rektora seminariów w Petersburgu i Kiel-
cach. Ks. Profesor angażował się też w pracę 
duszpasterską i charytatywną wśród peters-
burskiej Polonii. Prezesował Towarzystwu św. 
Wincentego á Paulo. Kaplica Sióstr Rodziny 
Marii, gdzie co niedziela odprawiał Mszę 

Jeszcze za życia abp. Jana Cieplaka, wśród tych, którzy się z nim stykali „panowało 
przekonanie, że mają do czynienia z człowiekiem niezwykłych cnót, czy wręcz świę-
tym”. „Arcybiskup był niedużego wzrostu, okrągły, skłonny do otyłości – uderza-
jącą cechą jego postaci były szczere, dobre, jasne oczy; szerokie, mocne ręce były 
dziedzictwem po proletariackich, górniczych przodkach (…) opowiadał o swoich 
przejściach w Rosji tylko wtedy, gdy sądził, że to jest potrzebne dla katolickiego 
świata”, tak go zapamiętał z rzymskich lat (1924-1925) ks. Walerian Meysztowicz
(W. Meysztowicz, Poszło z dymem, 1973). Określano go różnymi mianami: Atleta 
Christi, Biskup Tułacz, Apostoł Syberii, a także – co pewnie zainteresuje czytelników 
NS – biskup Wojska Polskiego w Rosji. W ostatnich latach życia otoczyła go aura bo-
hatera: wiernego świadka Chrystusa, Pasterza Kościoła skazanego na śmierć przez 
bolszewicki reżim, więźnia Butyrek i Łubianki. 

Pasterz Kościoła na śmierć skazanegoPasterz Kościoła na śmierć skazanego

św., stała się silnym ośrodkiem katolicyzmu 
i polskości w mieście nad Newą. 

Krzyż kreślony nad wodami Pacyfi ku

12 czerwca 1908 r. św. Pius X mianował ks. 
Cieplaka tytularnym biskupem ewarieńskim 
i sufraganem olbrzymiej archidiecezji mo-
hylewskiej, której terytorium obejmowało 
obszar niemal całej Rosji. Był to czas, kiedy 
po ukazie tolerancyjnym cara Mikołaja II
z 30 kwietnia 1905, wymuszonym wydarze-
niami rewolucyjnymi, które zatrzęsły pod-
walinami caratu, poszerzona została sfera 
wolności dla Kościoła katolickiego, m.in. bi-
skupi odzyskali prawo do przeprowadzania 
wizytacji kanonicznych podległych im para-
fii. Niedługo po otrzymaniu sakry biskupiej 
(7 grudnia 1908) bp Cieplak w zastępstwie 
chorego metropolity Apolinarego Wnukow-
skiego (1848-1909), wyruszył w niezwykłą, 
trwającą pięć miesięcy apostolską podróż na 
Syberię. Docierał do skupisk katolików, po-
śród nich Polaków, zesłańców syberyjskich 
lub ich potomków. Wielu z nich od dziesiąt-
ków lat nie widziało biskupa lub nie widziało 
go nigdy. Odprawiał Msze święte, nauczał, 
bierzmował – ok. 22 tysiące, rozmawiał, bło-
gosławił. Był znakiem hierarchicznego Ko-
ścioła, a dla Polaków – znakiem odległej oj-
czyzny. To podczas tej wyprawy „krzyż przez 
niego nakreślony z Sachalinu nad wodami 
Pacyfiku w kierunku San Francisco zamykał 
krąg przepowiadanej z Rzymu «całemu świa-
tu» Ewangelii” (W. Meysztowicz). Upominał 
się m.in. o polskie szkoły; u władz szybko zy-
skał opinię „nieprawomyślnego”. Ugrunto-
wał ją podczas odbytej w 1910 r. z polecenia 
nowego metropolity, abp. Wincentego Klu-
czyńskiego (1847–1917), kolejnej wizytacji 
pasterskiej, tym razem diecezji mińskiej, któ-
rej metropolita mohylewski był administra-
torem apostolskim. Wizytacja została prze-
rwana; do władz wpłynęły donosy, że biskup 
nie odmawia modlitw za cara, zezwala na 
polskie demonstracje. Najsurowsze represje 
spotkały bp. Cieplaka w 1911 r. podczas wi-
zytacji pasterskiej Rosji centralnej – otrzymał 
zakaz ich przeprowadzania.
Wybuch Wielkiej Wojny latem 1914 r. zbiegł 
się z rezygnacją abp. Kluczyńskiego z rządów 
archidiecezją mohylewską. Objął je bp Cie-
plak w charakterze wikariusza kapitulnego. 

Stanął wobec trudnych wyzwań: napływu 
uchodźców, rannych, kalek z terenów dzia-
łań wojennych. Prezesował Towarzystwu Po-
mocy Ofiarom Wojny i Komitetowi Obywa-
telskiemu. Redagował memoriały do władz 
dotyczące praw Kościoła katolickiego, orga-
nizował sieć instytucji samopomocowych. 
Angażował się w sprawy polskie: modlitwą, 
patriotycznymi kazaniami, wspieraniem słu-
żących rodakom inicjatyw. Wielkie nadzieje 
na rozkuwanie krepujących Kościół więzów 
wiązał z rewolucją lutową 1917 r., obaleniem 
caratu, powstaniem demokratycznego rządu 
Kiereńskiego. „Wszędzie chciałem być to-
tus” – tak wspominał tamten czas. Pracował
w Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa 
Polskiego, w Komisji Wyznaniowej, która 
miała opracować nowe ustawodawstwo
w tym zakresie. „No i dzięki naszym wysił-
kom zdobyliśmy wolność dla Kościoła, jakiej 
by nam każdy kraj mógł pozazdrościć”. Nie 
krył radości z osiągniętego sukcesu, okazało 
się wkrótce – krótkotrwałego. W październiku 
1917 r. nastąpił przewrót bolszewicki, w ślad 
za nim krwawa wojna domowa. W grudniu 
1917 r., bp Cieplak przekazał rządy nowemu 
metropolicie, abp. Edwardowi Roppowi. 

Biskup Wojska Polskiego w Rosji 

Biskup Cieplak odegrał kluczową rolę w orga-
nizacji duszpasterstwa wojskowego w pol-
skich formacjach wojskowych, które poczęły 
zawiązywać się na terenie Rosji po powsta-
niu Rządu Tymczasowego. Wynikało to z fak-
tu, że jurysdykcji arcybiskupów mohylew-
skich podlegali katoliccy kapelani wojskowi 
na terenie Rosji (z wyjątkiem kapelanów 
na Kaukazie i w Odessie podporządkowa-
nych biskupowi diecezji tyraspolskiej). To 
bp Cieplak udzielał im misji kanonicznej do 
posługi kapelańskiej. To on skierował pięciu 

Fo
t. 

W
iki

pe
di

a



7

szył na szlak triumfalnej podroży: odwiedził 
ok. 400 kościołów, wygłosił – świetny mówca 
– ok. 800 kazań i przemówień. Podczas niej 
nadeszła wieść z Rzymu: Pius XI 14 grudnia 
1925 r. mianował abp. Jana Cieplaka arcybi-
skupem metropolitą wileńskim – pierwszym 
pasterzem nowej polskiej metropolii, usta-
nowionej 28 października 1925 r. na mocy 
bulli Piusa XI Vixdum Poloniae Unitas. Na 
wieść o nominacji Prezydent Stanisław Woj-
ciechowski odznaczył abp. Cieplaka Wielką 
Wstęgą Orderu Polonia Restituta. Nie docze-
kał dnia ingresu do archikatedry wileńskiej, 
zaplanowanego na dzień 25 marca 1926 r. – 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zmarł 
17 lutego 1926 r. w Passaic w stanie New 
Jersey, w wyniku zapalenia płuc. 
16 marca Wilno, „miasto miłe”, zgotowało 
swemu pierwszemu metropolicie wspaniały 
pogrzeb. Szli w nim biskupi obu obrządków: 
łacińskiego i greckokatolickiego, zastępy du-
chowieństwa, Prezydent Stanisław Wojcie-
chowski, przedstawiciele rządu, generalicja, 
weterani korpusów polskich w Rosji, tysiące 
wiernych. Mszę św. celebrował arcybiskup 
wygnaniec Edward Ropp, egzekwie przy 
trumnie zmarłego odprawili kolejno biskupi 
dwóch obrządków: abp Julian Nowowiejski, 
biskup płocki i bp Jozafat Kocyłowski, grec-
kokatolicki biskup przemyski; po latach mę-
czennicy za wiarę, ofiary III Rzeszy i Związku 
Sowieckiego, wyniesieni przez św. Jana Pawła 
II do chwały błogosławionych. Żegnano pa-
sterza, „któremu dopiero po zgonie sądzono 
znaleźć się wśród owiec swoich i z nimi na 
zawsze pozostać” (bp Michał Godlewski).
W lipcu 1929 r. w archikatedrze wileńskiej zo-
stał poświęcony pomnik nagrobny i epitafium 
pierwszego metropolity wileńskiego, dzieło 
wybitnego rzeźbiarza, profesora Uniwersytetu 
Stefana Batorego, Bolesława Bałzukiewicza: 
abp Cieplak wyobrażony został w stroju pon-
tyfikalnym, z pastorałem w lewej ręce i krzy-
żem w ręce prawej, wzniesionym ku górze 
w geście błogosławieństwa. Tekst epitafijny 
kończyły słowa: „Mąż głębokiej wiedzy, silnej 
wiary, wielki miłośnik Kościoła i Ojczyzny, mi-
łosierny względem ubogich i cierpiących”.

***
23 czerwca 1952 r. przed diecezjalnym Try-
bunałem Wikariatu Miasta Rzymu rozpoczął 
się proces beatyfikacyjny abp. Cieplaka, na 
którego zapoczątkowanie zezwolił swoim 
wstępnym aktem Pius XII. Za pontyfikatu 
Pawła VI proces został wstrzymany. 
W archikatedrze wileńskiej nie ma już po-
mnika i epitafium abp. Jana Cieplaka. Zo-
stały usunięte jak wiele pamiątek z polskich 
czasów tego miasta. 
Ale pamięć o Słudze Bożym nie gaśnie.
W przededniu 90. rocznicy jego śmierci
w różnych miejscach naszej ojczyzny i świata 
rozbrzmiewa modlitwa o jego beatyfikację 
i o łaski za jego wstawiennictwem: „Panie 
Jezu Chryste, Któryś słudze Twemu Janowi 
udzielił męstwa w znoszeniu dla Imienia 
Twego głodu, więzienia i prześladowań, na 
Twoje święte rany, prosimy, abyś przybliżyć 
raczył chwilę zaliczenia sługi Twojego w po-
czet błogosławionych i świętych. Amen”.

          Jędrzej Łukawy

kapelanów do formującej się w rejonie Kijo-
wa 1 Dywizji Strzelców. Szczególną uwagą 
darzył I Korpus Polski gen. Józefa Dowbo-
ra-Muśnickiego, największą, liczącą ponad 
20 tys. żołnierzy formację zbrojną w Rosji. 
Dobrze wiedział, że w tamtych trudnych wa-
runkach ideowego chaosu i rewolucyjnego 
zamętu „kapelan był nie tylko administrato-
rem sakramentów św., ale także czynnikiem 
najpoważniejszym uświadomienia narodo-
wego”. 27 września 1917 r. przed frontem 
oddziałów I Korpusu Polskiego odczytano 
tekst biskupiego błogosławieństwa, które 
kończyło życzenie „zdobycia tego, co w ser-
cach waszych spoczywa – wolności dla ziemi 
i narodu naszego”. Zaakceptował projekt or-
ganizacji służby duszpasterskiej w I Korpusie. 
Mianował dwóch pierwszych księży dzieka-
nów: Antoniego Niewiarowskiego (3 dywi-
zja piechoty) i Tadeusza Jachimowskiego
(1 dywizja strzelców) – późniejszego kanc-
lerza Biskupiej Kurii Polowej i naczelnego 
kapelana AK. Rozpoczęte przez bp. Cieplaka 
dzieło organizacji polskiego duszpasterstwa 
wojskowego w Rosji zwieńczył nowy metro-
polita, ks. abp Edward Ropp, mianując ks. 
Jana Pajkerta generalnym dziekanem Pol-
skich Sił Zbrojnych na Wschodzie.
To bp Cieplak 14 października 1917 r. w ko-
ściele maltańskim w Petersburgu odprawił 
Mszę św. i wygłosił płomienne kazanie pod-
czas uroczystego obchodu setnej rocznicy 
zgonu Tadeusza Kościuszki. Po raz pierwszy 
w stolicy Rosji wzięły w nim udział oddziały 
wskrzeszonego Wojska Polskiego. „Wzrusza-
jącym był moment, kiedy ks. biskup zainto-
nował Święty Boże, a lud polski w mundu-
rach żołnierskich, już z odznakami formacji 
polskich, podchwycił chórem tę pieśń błagal-
ną, tak związaną z naszą dolą porozbioro-
wą, tak ufną w miłosierdzie Boże” (ks. Fran-
ciszek Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak…, 
1934). Wdzięczna żołnierska brać poczęła 
obdarzać bp. Cieplaka tytułem pierwszego 
biskupa Wojska Polskiego w Rosji. Dowbor-
czycy pamiętali o swym biskupie w godzinie 
pożegnania. Trzymali wartę przy jego trum-
nie, tworzyli asystę w jej drodze na miejsce 
wiecznego spoczynku.

Paść winien Cieplak

Wiosną 1919 r. abp Ropp został areszto-
wany, a w listopadzie 1919 r. deportowany 
do Polski. Biskup Cieplak znów stanął na 
czele archidiecezji mohylewskiej, tym ra-
zem w charakterze wikariusza generalnego.
29 kwietnia 1919 r., papież Benedykt XV 
mianował go arcybiskupem tytularnym. Był 
więc najwyższym rangą hierarchą katolickim 
w Rosji. „W straszliwych czasach rewolucji, 
chaosu i gwałtu, szerzących się epidemii
i głodu, robił co mógł, by bronić wiary i praw 
Kościoła” (ks. Czesław Falkowski).
Po zdobyciu przez bolszewików pełni władzy 
zbliżał się czas rozprawy z Kościołem, i reli-
gią – „opium dla ludu”. Zapowiadał to dekret
o nacjonalizacji świątyń, konfiskacie przed-
miotów kultu i kosztowności, zakazie naucza-
nia religii, całkowitym podporządkowaniu Ko-
ścioła władzy państwowej. Pełnienie biskupiej 
misji stawało się coraz trudniejsze. Abp Cie-

plak dwukrotnie (1920 i 1922) był na krótko 
aresztowany. Na początku marca 1923 r. wraz 
z 14 księżmi został wezwany do Moskwy. Po 
kilku dniach wszyscy zostali aresztowani. 
21 marca 1923 r. stanęli przed Najwyższym 
Trybunałem Rosyjskiej Socjalistycznej Federa-
cyjnej Republiki, oskarżeni o podżeganie do 
kontrrewolucji „przez zabobon”. Rozprawa 
odbywała się w sali Domu Związkowego, 
wypełnionej po części przez komsomolską 
młodzież, hałaśliwą, wrogo nastawioną do 
podsądnych. Postacią numer jeden procesu 
był abp Cieplak. Nie miał co do tego wątpli-
wości prokurator Kyrylenko: „Paść winien Cie-
plak, aby wiedziano, że nie ma nikogo, kto by 
stał tak wysoko, żeby go nie mogła dosięgnąć 
sprawiedliwość sowiecka”. Abp Cieplak „usły-
szawszy, że Kyrylenko domaga się dla niego 
kary śmierci, zdawał się być odmłodzony.
W swej długiej czarnej sukni przepasanej fio-
letowym pasem, był księciem Kościoła, głową 
wszystkich katolików w Rosji” (F. Rutkowski). 
25 marca zapadł wyrok: abp Cieplak i jego 
najbliższy współpracownik, ks. prałat Kon-
stanty Budkiewicz, proboszcz kościoła św. 
Katarzyny w Petersburgu, zostali skazani na 
karę śmierci, pozostali na kary więzienia. Po 
ogłoszeniu wyroku Arcybiskup ze spokojem
i godnością pobłogosławił obecnych. 
Wyrok odbił się szerokim echem w wolnym 
świecie. Do Moskwy poczęły napływać rezo-
lucje, protesty, petycje. Rząd polski i Stolica 
Apostolska zwróciły się do Lenina w interesie 
skazanych. Pod presją światowej opinii pu-
blicznej władze sowieckie ugięły się, ale tylko 
połowicznie. Wyrok na ks. Budkiewiczu został 
wykonany. Abp Cieplak ocalał. Kara śmierci 
została zamieniona na 10 lat więzienia. Wy-
rok odsiadywał w moskiewskich więzieniach 
Butyrkach i Łubiance. W kwietniu 1924 r. za-
wieziono Arcybiskupa na dworzec, wsadzono 
pod konwojem do pociągu. Kiedy po dłuż-
szym czasie, po zmroku, pociąg się zatrzymał, 
nakazano mu, aby wysiadł, oznajmiając, że 
jest wolny. Był przekonany, że za chwilę pad-
nie strzał. Tak się jednak nie stało. Majaczące 
z daleko światełko okazało się światłem oca-
lenia – łotewską graniczną strażnicą. 
Z Rygi prowadziła droga do Polski. Wcześniej 
pobiegła ku niej wieść o wyjściu z domu nie-
woli abp. Cieplaka. Na trasie podróży witały 
go tłumy, w Warszawie – była to Niedziela 
Palmowa – nuncjusz apostolski abp Lorenzo 
Lauri, dostojnicy kościelni, władze Rzeczypo-
spolitej. A potem była Jasna Góra. Modlitwa 
wdzięczności przed obliczem Królowej Polski 
– za wybawienie.

Pierwszy metropolita wileński 

W maju 1924 r. na wezwanie Piusa XI abp 
Cieplak udał się do Rzymu. Witany był z nie-
zwykłym szacunkiem. Papież przyjął go na 
prywatnej audiencji. Polecił, aby opracował 
relację o stanie Kościoła w ogarniętej bolsze-
wickim szaleństwem Rosji, o swej biskupiej, 
cierniowej drodze. Jesienią 1925 r. na zapro-
szenie Polonii wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych. Witało go tam, świadka prześla-
dowań Kościoła w królestwie antychrysta, 
ponad 200 księży i ok. 10 tys. osób. Przyjął 
Prezydent Alvin Coolidge. Arcybiskup wyru-
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O doświadczeniach z posługi w szpitalu wojskowym, towarzyszeniu rodzinie 
i duszpasterstwie cierpienia mówi ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan ordyna-
riatu polowego z Bydgoszczy, który pomaga w duszpasterstwie 10. Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Życie trzeba kochać, Życie trzeba kochać, 
jest tylko jedno…jest tylko jedno…

Pełnił Ksiądz Kapelan posługę w szpita-
lu wojskowym w Bydgoszczy. Jak wy-
gląda codzienna praca kapelana woj-
skowego w szpitalu?
- Miejscem, wokół którego koncentruje się 
codzienna praca kapelana w szpitalu woj-
skowym w Bydgoszczy jest kaplica pw. MB 
Częstochowskiej, która gromadzi zbierają-
cych się tu lżej chorych jak i personel szpita-
la. Codziennie sprawowana jest tu Msza św. 
o godz. 16.00, w intencji chorych, z prośbą
o łaskę szczęśliwej operacji, wyzdrowienia, 
jak też w intencjach dziękczynnych za po-
wrót do zdrowia. W dzień powszedni uczest-
niczy w niej około 15-25, a w niedzielę około 
60-100 wiernych. Przed każdą Mszą św. ka-
pelan pełni posługę spowiedzi w konfesjo-
nale.Warto wspomnieć, że nasza kaplica jest 
pierwszą szpitalną kaplicą w Wojsku Polskim 
po historycznym przełomie społeczno-poli-
tycznym w Polsce po 1989 r. Jej konsekracji 
dokonał 18 października 1990 r. Prymas Pol-
ski kard. Józef Glemp.
Ponadto nasze „obchodzenie” szpitala (500 
łóżek) z propozycją posługi lub  choćby 
rozmowy duszpasterskiej, sprzyja indywi-
dualnym spotkaniom z wierzącymi i niewie-
rzącymi. Ten kontakt z chorymi jest bardzo 
istotnym momentem, rozpoczynającym du-
chowy proces wzrostu w wierze, albo na-
wiązania rozmowy na zasadzie ludzkiego 
wsparcia, czy też tylko wysłuchania proble-
mów. Pozytywny wymiar podjętej wewnętrz-
nej pracy i nawrócenia uwyraźnia się w przyj-
mowanych sakramentach Kościoła, które są 
widzialnym skutkiem działania Chrystusa, 
Szafarza łask. Podczas obchodu szpitala 
około 15-20 pacjentów dziennie przyjmuje 
sakrament namaszczenia chorych, czy korzy-
sta z sakramentu pokuty. W ubiegłym roku 
Komunię św. przyjęło ok. 20 tys. wiernych,
a sakrament namaszczenia 4346 chorych.
Duszpasterstwo chorych w szpitalu wymaga 
od kapelana oprócz ogromnej odporności 
psychicznej, pogłębionej świadomości życia 
chrześcijańskiego oraz oddania i cierpliwo-
ści, specjalnie dużo czasu – przybywa on do 
szpitala na każde uzasadnione wezwanie 
chorego lub personelu medycznego; czas 
posługi kapelana nie jest normowany. 

Na czym polega specyfika szpitala woj-
skowego w Bydgoszczy?
– 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli-
niką SP ZOZ funkcjonuje w Bydgoszczy już 

od ponad 30 lat. W tym czasie stał się istot-
nym ogniwem Służby Zdrowia, zarówno na 
terenie Bydgoszczy, województwa kujaw-
sko-pomorskiego, jak i całego kraju. Dzięki 
oryginalnym pomysłom oraz wyjątkowym 
umiejętnościom kadry i personelu nasz szpi-
tal w ostatnich latach rokrocznie plasuje się 
w czołówce najlepszych szpitali w kraju. 
Potwierdza to wiele rankingów, a przede 
wszystkim uznanie wśród pacjentów, którzy 
mimo długiego oczekiwania na przyjęcie do 
szpitala wybierają tę placówkę. Sukces ten 
jest świadectwem ofiarności pracy całego 
personelu szpitala – kadry, lekarzy i pielę-
gniarek.
Wśród pacjentów naszego szpitala są ofiary 
wojen i konfliktów zbrojnych. Dla potrzeb Sił 
Zbrojnych realizowany jest pełen program 
zabezpieczenia medycznego, który obejmu-
je przedsięwzięcia profilaktyki zdrowotnej, 
leczniczo-ewakuacyjne oraz sanitarno-higie-
niczne i przeciwepidemiczne. Realizowane 
są zadania powierzone przez Ministra Obro-
ny Narodowej w ramach przyjętych pro-
cedur i standardów. Wyrazem działalności
w zakresie wojskowości jest również opieka 
medyczna dla żołnierzy, którzy stacjonują 
w ramach Centrum Szkolenia Sił Połączo-
nych NATO (JFTC). Od 10 lat szpital posiada 
możliwość uczestnictwa za pomocą łączy 
telemedycznych w panelach dyskusyjnych, 
konferencjach i spotkaniach roboczych z oś-
rodkami na całym świecie. System ten wyko-
rzystywany jest do konsultacji medycznych
i prowadzenia zabiegów chirurgicznych 

przez lekarzy naszego szpitala i 1. Wojsko-
wego Szpitala Polowego podczas misji za-
granicznych.

Lekarz leczy ciało, kapelan ma objąć 
swoją opieką duszę pacjenta. Jakiego 
rodzaju recepty przepisuje Ksiądz Ka-
pelan swoim pacjentom, aby do zdro-
wia wróciło nie tylko ciało, ale i duch?
– Do najważniejszych zasad lekarskich zali-
cza się dbanie o zdrowie i dobro pacjenta. 
Ta sama zasada tyczy się także „duchowego 
lekarza”, jakim jest kapelan szpitala. Jego co-
dzienna obecność w szpitalu daje pacjentom 
nie tylko możliwość uczestnictwa w Eucha-
rystii czy przyjęcia sakramentów. Jest to rów-
nież czas na osobiste spotkanie i rozmowę. Te 
rozmowy i spotkania mają miejsce w czasie 
„obchodu”, podczas którego udzielana jest 
Komunia św., jest też czas na rozmowę czy 
spowiedź. Ciężej chorym, którzy o to proszą
i osobom nieprzytomnym, czy w śpiączce 
farmakologicznej, na prośbę rodziny udzie-
lany jest sakrament namaszczenia chorych.
Wielu przebywających w szpitalu pacjentów 
zdanych jest tylko na siebie, a jedyną odwie-
dzającą ich „rodzinę” stanowi personel me-
dyczny i kapelan. I to do nich w szczególny 
sposób należy obowiązek zapewnienia cho-
rym poczucia bezpieczeństwa i wyelimino-
wanie pojawiających się obaw. Staramy się 
zapewniać taką opiekę przez nieustanną go-
towość i otwartość, przebywanie nie „obok” 
pacjenta, lecz bycie „z nim”. Chory może 
liczyć na poczucie akceptacji i sensu życia,
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Obchodzony w tym roku po raz dwudziesty czwarty Światowy Dzień Chorego 
został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w dniu 75. rocz-
nicy objawień fatimskich. Przypada zawsze 11 lutego, we wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes. Co trzy lata dzień ten obchodzony jest w wymiarze ogólno-
światowym w jednym z sanktuariów maryjnych. W tym roku jest to sanktu-
arium w Deir Rafat, położone między Tel Awiwem a Jerozolimą. 

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak MaryjaZawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja

a w razie jego zagrożenia,by był przygoto-
wany na dobrą i godną śmierć.

Kilka miesięcy przed śmiercią ks. Józef 
Tischner, nie mogący już mówić, napi-
sał na karteczce słowa: Nie uszlachet-
nia. Z drugiej strony gdy odchodził Jan 
Paweł II, o Jego chorobie i śmierci mówi 
się, że były to jedne z najpiękniejszych 
rekolekcji o cierpieniu. Jak zatem jest 
z tym cierpieniem, jakie są Księdza do-
świadczenia?
– Pamiętam Czarka, miał 19 lat. Nowotwór 
zniszczył młody organizm bardzo szybko. 
Przyjął sakrament chorych. Komunii św. nie 
udzieliłem mu, bo konsekrowanego opłatka 
już by nie przełknął. Potem chwila modlitwy
i rozmowa. Próbowałem przez ściśnięte gar-
dło mówić o Bogu, który Go kocha, on z wy-
siłkiem kiwał głową albo przecząco nią kręcił.
W pewnej chwili poczułem, że chce mi przeka-
zać coś ważnego. Z wysiłkiem podniósł rękę, 
palec skierował ku górze, wykonując kilka led-
wo zauważalnych gestów wskazujących. Wy-
szeptał tylko dwa słowa: Dlaczego ja?. Miał 
łzy w oczach. Umarł kilka dni później. 
Cierpienie i choroba potrafią ściąć z nóg 
każdego, nawet silnego człowieka. Potrafią 
latami uniemożliwiać życie i pracę. Potrafią 

przyjść na kilka dni, by na resztę życia uczy-
nić kaleką. Potrafią odebrać przyjaciół. Mimo 
ogromnego postępu medycyny bywamy bez-
radni, gdy cierpienie przyjdzie. Każda poważ-
niejsza choroba prowokuje pełne bezsilności 
wołanie: Dlaczego ja? Dlaczego dziecko, 
mąż, matka? Dlaczego tak bardzo? Dla-
czego tak długo? Dlaczego na zawsze? Nie 
unikniemy tego dramatycznego: dlaczego?.
I o odpowiedź trudno, bo cierpienie, choro-
ba i śmierć są tajemnicą. Dla chrześcijanina 
mają one ścisły związek z faktem odwrócenia 
się człowieka od Boga u zarania dziejów oraz 
wiążą się z cierpieniem i śmiercią Chrystusa 
dla zbawienia świata. Szpital jest miejscem, 
gdzie w szczególny, namacalny sposób moż-
na zetknąć się z tymi sytuacjami. Mnie ta po-
sługa wśród chorych nauczyła jednego: życie 
trzeba kochać, jest tylko jedno.

Zapewne posługując w szpitalu często 
był Ksiądz w kontakcie z rodziną i bli-
skimi chorych. Co może zrobić rodzina, 
aby ulżyć w cierpieniu. W jaki sposób 
towarzyszyć odchodzącemu z tego 
świata człowiekowi?
– Wiernym, którzy kończą swoje ziemskie 
życie, Kościół poza namaszczeniem chorych 
ofiaruje Eucharystię jako Wiatyk. To łaciń-

skie słowo „viaticum” – „zapasy na drogę”. 
Rzymianie określali nim posiłek przygoto-
wywany tym, którzy udawali się w podroż. 
Pierwsi chrześcijanie wiatykiem nazywali 
wszystko co pomagało człowiekowi zagro-
żonemu śmiercią dostąpić zbawienia. Spe-
cyfika Komunii św. jako Wiatyku polega na 
tym, że chrześcijanin przyjmuje ją w najbar-
dziej decydującym momencie swojego życia,
w chwili przejścia z tego świata do wieczności.
Nie każda choroba i nie każda chwila jest tą 
ostatnią. Ale w każdej z tych trudnych chwil 
chce być z nami Jezus. Dlatego zostawił nam 
sakrament chorych. Należy zadbać, by chory 
przyjął sakrament przed udaniem się do szpi-
tala lub w czasie pobytu w szpitalu. Ten obo-
wiązek spoczywa na najbliższej rodzinie. Mąż 
czy żona albo dzieci chorego przychodzą zgło-
sić pogrzeb, a na pytanie czy zmarły otrzymał 
sakrament namaszczenia odpowiadają: nie.
I tu często pada zaskakujące tłumaczenie: 
nie chcieliśmy mamy czy taty przestraszyć… 
Nie jest to na pewno postawa chrześcijańska. 
Przecież kapłan przychodzący z sakramentem 
namaszczenia nie jest zwiastunem śmierci, 
lecz przychodzi umocnić chorego. 

– Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stępkowski

Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym 
Orędziu poprzedzonym mottem: Zawierz-
my się Jezusowi miłosiernemu jak Mary-
ja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,5) przeprowadza egzegezę 
fragmentu Ewangelii wg św. Jana o uczcie 
weselnej w Kanie Galilejskiej, podczas któ-
rej padły słynne słowa Maryi, nakazujące 
zawierzenie we wszystkim Chrystusowi. Oj-
ciec Święty na tle tej ewangelicznej sceny 
rozpatruje zagadnienie choroby, która do-
padając człowieka „zawsze wywołuje kryzys 
w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębo-
kie pytania (….). 
W tych sytuacjach wiara w Boga daje „klucz, 
który pozwala odkryć głęboki sens tego, 
co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że 
choroba może być drogą do większej blisko-
ści z Jezusem, który idzie u naszego boku, 
dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, 
Matka, która dobrze zna tę drogę”. Papież 
podkreśla, że „prośba Maryi podczas przy-
jęcia weselnego, podszepnięta przez Ducha 
Świętego Jej macierzyńskiemu sercu, ujawni-
ła nie tylko mesjańską moc Jezusa, ale tak-
że Jego miłosierdzie”, akcentuje także, że
w ujawnionej podczas uczty w Kanie Galilej-
skie trosce Maryi o potrzeby jej uczestników 
„odzwierciedla się czułość Boga. Ta czułość 

uobecnia się w życiu licznych osób, które są 
blisko chorych i potrafią zrozumieć ich po-
trzeby, nawet najbardziej niedostrzegalne, 
ponieważ patrzą oczami pełnymi miłości. Ileż 
razy mama przy łóżku chorego dziecka, czy 
syn opiekujący się starszym rodzicem, bądź 
też wnuk będący blisko dziadka lub babci 
składa swoje prośby w ręce Matki Bożej! Dla 
drogich nam osób, które cierpią z powodu 
choroby, prosimy przede wszystkim o zdro-
wie (…); Lecz miłość ożywiana przez wiarę 
sprawia, że prosimy dla nich o coś więcej niż 
zdrowie fizyczne: prosimy o pokój, o pogodę 
ducha w życiu, która rodzi się w sercu i jest 
darem Boga, owocem Ducha Świętego, któ-
rego Ojciec nigdy nie odmawia tym, którzy 
Go o to z ufnością proszą”.
Franciszek w swych rozważaniach zatrzymu-
je się przy tych uczestnikach weselnej uczty, 
których św. Jan nazywa „sługami”. To oni 
otrzymują od Maryi wskazówkę: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
„Rzeczywiście – pisze Ojciec Święty – cud 
następuje za sprawą Chrystusa, jednakże 
do dokonania nadzwyczajnego znaku chce 
On posłużyć się ludzką pomocą (…) Te bezi-
mienne postaci z Ewangelii uczą nas bardzo 
wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, ale 
okazują je wielkodusznie: napełniają stą-

gwie po brzegi (por. J 2, 7). Ufają Matce 
Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, o co 
są proszone, bez narzekania, bez kalkula-
cji”. Dlatego w „Światowym Dniu Chorego 
możemy prosić Jezusa miłosiernego, przez 
wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Mat-
ki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością 
służby potrzebującym, a konkretnie naszym 
braciom i siostrom chorym. Niekiedy posłu-
ga ta może być męcząca, ciężka, ale jeste-
śmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka 
przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku
w coś boskiego.
My również możemy być rękami, ramionami, 
sercami, które pomagają Bogu w dokonywa-
niu cudów, często ukrytych. My również, 
zdrowi lub chorzy, możemy ofiarować nasze 
trudy i cierpienia, jak tę zwykłą wodę, która 
wypełniła stągwie na weselu w Kanie Gali-
lejskiej i została przemieniona w najlepsze 
wino. Pomagając dyskretnie osobom cier-
piącym, podobnie jak w chorobie, bierzemy 
na swoje barki codzienny krzyż i idziemy 
za Mistrzem (por. Łk 9, 23) i choć spotka-
nie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, 
Jezus pomaga nam odsłonić jego sens. Je-
śli będziemy umieli słuchać głosu Tej, która 
mówi również do nas: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”, Jezus zawsze będzie 
przemieniał wodę naszego życia w wyborne 
wino (…). Do Niej zwracajmy się w modli-
twie, aby kierowała na nas swoje miłosierne 
oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za 
Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na 
wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna Jezusa”.

oprac. o.j.
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– Do niczego się nie nadaję – powtarza słowa surowej 
matki mistrzyni Bernadetta Soubirous w rozmowie z bis-
kupem Laurence’em w klasztorze w Nevers. – Pan Bóg 
kocha bezużytecznych – mówi z dobrym ojcowskim 
uśmiechem biskup do drepczącej obok siostry zakonnej. 
I zachęca: – Módl się, dziecko. Nawet przy łóżku umiera-
jącej Bernadetty matka przełożona nie szczędzi jej gorz-
kiego osądu: z tą dziewczyną od początku aż do śmierci 
jest kłopot – podsumowuje życie świętej.

„Bezużyteczny” Kłopot„Bezużyteczny” Kłopot
Przed wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes o filmie „Bernadetta. Cud w Lourdes” i nie tylko…Przed wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes o filmie „Bernadetta. Cud w Lourdes” i nie tylko…

Te dwie sceny z francuskiego filmu „Berna-
detta. Cud w Lourdes” pokazują niezwykle 
sugestywnie realizm życia Kościoła. Naj-
ważniejszy jednak przekaz tego filmu to 
potwierdzenie, że duchową siłą Kościoła 
katolickiego było, jest i będzie zawierzenie 
Najświętszej Maryi Pannie. Tej, która jest nie 
tylko ucieczką grzeszników i uzdrowieniem 
chorych, ale przede wszystkim doskonałym, 
bo „bezużytecznym” narzędziem w Bożym 
planie zbawienia świata.
Świat, który tak często dziś powtarza: 
„wszystko zawdzięczam sobie”, pręży mu-
skuły i buńczucznie wyznaje ateistyczny 
pragmatyzm, świat, w którym kurczy sie 
miejsce dla Boga, przestaje rozumieć „świę-
tą bezużyteczność”. Pragmatycy wszystkich 
krajów łączą się i przekonują, że dobre jest 
to, co doraźnie użyteczne – w karierze, dla 
władzy, pomnażania dóbr doczesnych. Prze-
konani o własnej użyteczności, sporządzają 
nawet parareligijne bożki i „duchowe” eliksi-
ry dla swoich doraźnych celów.
Czy to przypadek, że to właśnie we Francji 
(najstarszej córze Kościoła), zdominowanej
w XIX w. przez „siły nowoczesności i postę-
pu” – z wrogim wobec katolików programem 
laicité, eliminującym Kościół ze sfery publicz-
nej, objawiają się tacy święci „bezużyteczni 
mocarze ducha”, jak Katarzyna Labouré, Ber-
nadetta, Teresa z Lisieux czy Jan Maria Vian-
ney? Ludzie wiary i wiedzy wiedzą i wierzą,
że w tym Bożym planie przypadków nie ma!
Film o św. Bernadetcie Soubirous również 
pokazuje metody i mechanizmy działania 
władzy walczącej z Kościołem. Jak się okazu-
je, powtarzalne i przewidywalne. Choć szaty 
cesarza się zmieniają, to przecież herodowe 
oblicze słabo zamaskowane i w naszej „no-
woczesnej” epoce, zwalczającej „religijny 
zabobon”. Sceny przesłuchania, zastrasza-
nia, przekupywania, pomówień zastosowa-
ne wobec dziewczynki przez przedstawi-
cieli ówczesnej władzy, komisarza Jacomet
i prokuratora Dutoura, są pięknym świadec-
twem siły wolnego ducha w konfrontacji
z siłą przemocy i podstępu. Film ujawnia 
także rolę ówczesnych mediów opiniotwór-
czych w dyskredytowaniu Kościoła przy oka-
zji objawień Maryjnych w Lourdes. Strategie 
tych, którzy „bardziej umiłowali zło”, pozo-
stają niezmienne. Dlatego wiedza historycz-
na jest tak niewygodna dla nich; bezlitośnie 
je demaskuje. 
Dziennikarz, wysłany z brudną misją dyskre-

dytowania Bernadetty, objawień Maryjnych i 
cudów w Lourdes, …odkrywa „urok czystej 
duszy” Bernadetty. I taki tytuł nadaje swo-
jemu reportażowi. Ze swojego redakcyjnego 
kolegi szydzi inny dziennikarz, który przyjeż-
dża z Paryża, zaniepokojony przemianą to-
warzysza.
W historii Lourdes jest wiele podobnych 
wydarzeń. Choćby sprawa znanego pisarza 
francuskiego, członka masonerii, Emila Zoli, 
który widział cud, ale posunął się nawet do 
fałszerstwa, żeby go ukryć. 20 sierpnia 1892 r.
przyjechał do Lourdes pociągiem wiozącym 
chorych z Paryża. Wśród nich były dwie umie-
rające kobiety w ostatnim stadium gruźlicy: 
Marie Lebranche i Marie Lermarchand. Zola 
był świadkiem cudu uzdrowienia, a mimo to 
skłamał, że jedna z nich umarła. Posunął się 
nawet do nakłaniania ocalonej do wyjazdu 
do Belgii, by kłamstwo nie wyszło na jaw. 
Natomiast inny intelektualista i naukowiec, 
prof. Alexis Carrel, przyjechał do Lourdes jako 
ateista w 1903 r. razem ze swoją pacjentką 
Marią Ferrand. Po modlitwie w Grocie Mas-
sabielskiej był świadkiem cudu, który był nie 
tylko powodem jego nawrócenia, ale także 
twórczym impulsem jego późniejszego roz-
woju naukowego. Został laureatem Nagrody 
Nobla za osiągnięcia w dziedzinie medycyny.
Lourdes uczy Bożej logiki – widzenia wydarzeń 
i ludzi, nieograniczonego ludzkimi względa-
mi, kryteriami, obserwacjami, doświadczenia-
mi, uprzedzeniami. Bo „przecież myśli wasze 
nie są myślami moimi…” – mówi Pan. Ten film 
ma moc kruszenia  naszych spetryfikowanych 
wyobrażeń. Jest jak rwący nurt potoku Gave
i jak spokojny błękit nieba w majowy pora-
nek, gdy w Grocie Massabielskiej odbywa się 
ptasi koncert. Niebiańskie szczęście na twarzy 
i w oczach Bernadetty, gdy widzi „Niepokala-
ne Poczęcie”, będzie nam towarzyszyć jeszcze 
długo po wyjściu z kina. Kreacja Katii Mi-
ran, która pokazuje czystość, prostotę, sta-
nowczość tej dziewczyny, która tak dzielnie 
niosła krzyż cierpienia, upokorzeń, odrzuce-
nia, mając w duszy i pod powiekami zapis 
przyszłego szczęścia, doczekała się nagrody
w Rzymie na festiwalu filmowym… Czytel-
nie przedstawiony jest w filmie odwieczny 
problem człowieka, który nie jest otwarty 
na prawdę, a zatem i łaskę wiary. Taki czło-
wiek, który nawet nie wie, że jest w niewoli 
Lucyfera, pozostanie sam ze swoim pragma-
tycznym myśleniem i ciasnym rezonerstwem. 
Tylko poczucie „bezużyteczności”, bezradno-

ści pozwoli Bogu otworzyć szczelinę, przez 
którą wejdzie Jego Światło. 
Do ludzi zapatrzonych w samowystarczal-
ną użyteczność kochający Bóg kieruje słowa 
ostrzeżenia: „Albowiem od stworzenia świata 
niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego 
potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla 
umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą wy-
mówić się od winy... Podając się za mądrych 
stali się głupimi”. I dlatego „gniew Boży ujaw-
nia się z nieba na wszelką bezbożność i nie-
prawość tych ludzi, którzy przez nieprawość 
nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 20. 22.18)…
Do Lourdes pielgrzymowałam cztery razy jako 
dziennikarka i jako uczestniczka wspólnoty 
chorych. Widziałam cuda, doświadczyłam 
nieograniczonej Bożej hojności… Dzięki Jerze-
mu Misiewiczowi ze Straży Granicznej, który
o Lourdes i Bernadetcie wie niemal wszystko,
a mimo to wciąż jest przez Maryję zaskakiwa-
ny, „dotknęłam” miejsc znaczonych obecno-
ścią św. Bernadetty Soubirous. Gdy byłam w 
Lourdes pierwszy raz w 2003 r., spotkaliśmy 
w Hospicjum w Lourdes siostrę zakonną z Pol-
ski. Przyjechała z klasztoru w Nevers. – Musi-
cie koniecznie pojechać do Nevers i pomodlić 
się przy trumnie Bernadetty. W oszklonej 
trumnie leży z tym swoim niewysłowionym 
spokojem na twarzy. – To miejsce doświad-
czenia pokoju z nieba – zachęcała siostra… 
Pielgrzymom wojskowym, którzy jak co roku 
pojadą w maju na Pielgrzymkę do Lourdes, 
polecam ten piękny, mądry i prawdziwy 
film. Gdy staniecie przy Grocie Massabiel-
skiej, spójrzcie pod nogi. Jest tam oznaczone 
miejsce, gdzie modliła się św. Bernadetta So-
ubirous. Ona Was wesprze swoim wstawien-
nictwem u Matki Bożej w Lourdes. Spójrzcie 
także razem z Janem Pawłem II z góry w Bar-
tres, gdzie stoi jego pomnik przy domu reko-
lekcyjnym sióstr Nazaretanek, na dolinę. Roz-
tacza się stąd widok na sanktuarium, otulone 
śnieżnymi szczytami Pirenejów. Czy może być 
piękniejsze miejsce, wybrane przez Boga, by 
mogła się objawić Jego chwała i wola?..
Cud Lourdes… Ten film nie pozostawia obo-
jętnym, tak jak to miejsce wybrane przez 
Boga, nie pozostawiło obojętnym reżysera fil-
mu „Bernadetta. Cud w Lourdes”: – „Napraw-
dę zmieniłem się, jeśli chodzi o życie osobiste. 
Nie mogę dzisiaj pozostać obojętny na to, co 
proponuje historia tej dziewczyny. Przed tym 
filmem miałem inne wyobrażenie o Lourdes. 
Gdy pojechałem tam z ekipą na pierwsze 
przygotowania do nagrywania filmu, było 
bardzo gorąco. Na koniec dnia usiedliśmy i zo-
baczyliśmy cały pochód chorych prowadzo-
nych przez młodych ludzi idących w procesji. 
Przeszli przed nami i byliśmy zaskoczeni ich 
uśmiechem, oznakami szczęścia, które do nas 
kierowali. Poczułem, że to właśnie jest cud 
Lourdes; to, co pozostało po Bernadecie – ta 
intensywność, siła, którą w sobie miała, którą 
dzieli się z tymi wierzącymi i niewierzącymi”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 21 marca 1906 r. 
w Ignacówce koło Jędrzejo-
wa, jako syn Andrzeja i Ro-
zalii z domu Marcinkowskiej.

W 1925 r. wstąpił do Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Wilnie. Jako alumn podjął 
studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego. 4 czerwca 1933 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk abp. Romualda
Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskiego.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii Świętego Kazimierza w Lipniszkach 
koło Lidy, skąd po kilku miesiącach został prze-
niesiony na wikariat w parafii Świętego Sta-
nisława w Dąbrowie Białostockiej. W 1935 r. 
został proboszczem parafii Opatrzności Bożej 
w Balingródku koło Wilna. W 1936 r. miano-
wano go proboszczem parafii Najświętszej 
Maryi Panny w Jaźnie koło Dzisny na północ-
no-wschodnim krańcu Polski. W tej rozległej 
parafii, gdzie jego wierni byli rozproszeni 
wśród ludności prawosławnej, zmobilizował 
parafian do budowy nowego kościoła.
28 kwietnia 1939 r. został mianowany kapela-
nem rezerwy. 24 sierpnia 1939 r. został zmo-
bilizowany do WP i mianowany kapelanem
23 Pułku Ułanów Grodzieńskich w Postawach. 
W kampanii polskiej 1939 r. jego pułk, nale-
żący do Wileńskiej Brygady Kawalerii, walczył 
w składzie Armii „Prusy”. Ks. Król uczestniczył 
w walkach odwrotowych pułku na osi marszu 
Przedbórz - Opoczno - Studzianna - lasy pod 
Przysuchą. 10 września 1939 r. po otoczeniu 
i rozbiciu pułku z częścią ułanów rozpoczął 
marsz ku granicy z Rumunią, gdzie został inter-

nowany. Po kilku miesiącach pobytu w obozie 
udało mu się uciec i dotrzeć do Francji. Był ka-
pelanem w obozie w Coëtquidan w Bretanii.
W lutym 1940 r. został mianowany kapelanem 
w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalań-
skich. 23 kwietnia 1940 r. wraz z Brygadą wy-
ruszył z Brestu do Norwegii. 8 maja 1940 r. do-
tarł do Norwegii, gdzie Brygada przystąpiła do 
walk o Narwik. W czasie ciężkich walk oprócz 
pełnienia obowiązków kapelańskich, pod 
ogniem niemieckim czołgając się po grzbietach 
skalnych, donosił zaoptrzenie, m.in. skrzynki
z amunicją. Podhalańczykom poległym pod 
Narwikiem urządził nabożeństwo pogrzebo-
we, a nad ich mogiłą ustawił kapliczkę podha-
lańską z obrazkiem Matki Bożej.
8 czerwca 1940 r. na skutek sytuacji we Francji 
Brygada został wycofana z walk i przetrans-
portowana do Bretanii. Ks. Król uczestniczył 
w ciężkich walkach przeciwko przeważającym 
siłom niemieckim. Po kapitulacji Francji dotarł 
do Wielkiej Brytanii. Wraz z grupą ok. 600 żoł-
nierzy Brygady został zakwaterowany w Do-
uglas w Szkocji. Tu jego głównym zadaniem 
była poprawa morale żołnierzy przybitych ko-
lejną klęską. Gdy w sierpniu 1940 r. z resztek 
Brygady sformowano batalion podhalański, 
ks. Król został jego kapelanem. 9 grudnia 1940 
r. generał Władysław Sikorski odznaczył ks. 
Króla Krzyżem Walecznych w uznaniu zasług 
wojskowych w czasie kampanii norweskiej
i francuskiej.
Gdy po podpisaniu układu Sikorski-Majski 
rząd Polski nawiązał stosunki dyplomatycz-
ne z Związkiem Sowieckim, ks. Król wyjechał

Ks. kapitan Józef Król (1906–1944) – kapłan archidiecezji wileńskiej,
kapelan w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich

z pracownikami tworzącej się polskiej amba-
sady do Moskwy, a potem do Kujbyszewa jako 
delegat biskupa Polowego WP Józefa Gawliny. 
8 listopada 1941 r. przybył do Buzułuku, gdzie 
znajdował się sztab Armii Polskiej w ZSRS. 
Przywiózł kanoniczne zatwierdzenie statusu 
duszpasterstwa. Dokonał inspekcji szefostwa 
duszpasterstwa w Buzułuku oraz odwiedził 
poszczególne dywizje i ich kapelanów. Po wy-
konaniu zleconego mu zadania włączył się do 
pracy duszpasterskiej jako zwyczajny kapelan. 
Został proboszczem 7 Dywizji Piechoty formu-
jącej się w Kerminie w środkowym Uzbekista-
nie. Wraz z dywizją opuścił ZSRS w sierpniu 
1942 r. Z Bliskiego Wschodu został skierowany 
jako kapelan do I Korpusu Polskiego stacjonu-
jącego w Szkocji. Wiosną 1944 r. zgłosił się do 
oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza z proś-
bą o przydział na szkolenie do pracy konspira-
cyjnej w kraju. Był pierwszym kapelanem, który 
zgłosił się na szkolenie cichociemnych. Mimo, 
że na kursie spadochronowym oddał tylko pięć 
skoków deklarował chęć skoku do okupowa-
nej Polski. Po ukończeniu szkolenia został za-
przysiężony na rotę AK w Oddziale VI Sztabu 
Naczelnego Wodza. Z Londynu przez Gibraltar 
miał polecieć do Włoch, skąd miał wystarto-
wać nad Polskę w celu dokonania skoku. 
17 kwietnia 1944 r. samolot, którym wraz z 
innymi cichociemnymi leciał do Włoch, tuż po 
starcie w Gibraltarze runął do morza. Zwłoki 
ks. Króla wyłowiono i pochowano w polskiej 
kwaterze na cmentarzu w Brookwood pod 
Londynem.

Bogusław Szwedo 

Wobec tej książki nie 
sposób przejść obo-
jętnie. Ewa K. Czacz-
kowska po raz kolejny 
dowiodła, że o historii 

Kościoła, wierze, rozwoju kultu Bożego 
miłosierdzia oraz stosunku do niego pol-
skich biskupów można pisać w sposób 
ciekawy. „Papież, który uwierzył. Jak 
Karol Wojtyła przekonał Kościół do kul-
tu Bożego Miłosierdzia” to najnowsza 
książka znanej dziennikarki, która odsła-
nia rolę św. Jana Pawła II w upowszech-
nieniu orędzia przekazanego przez św. 
siostrę Faustynę Kowalską.

Autorka główną część książki poświęca oso-
bie św. Jana Pawła II, który niemal całe swoje 
kapłańskie życie związał z szerzeniem praw-
dy o Bożym miłosierdziu. Można powiedzieć, 
że jest to opowieść o tym, jak Karol Wojtyła 
przejmuje od siostry Faustyny rolę głosiciela 
prawdy o przekazanym jej orędziu.
To właśnie arcybiskup krakowski zabiegał 

Nic nie dzieje się przypadkiem
przez dwadzieścia lat o odwołanie notyfikacji 
Świętego Oficjum zakazującego kultu Boże-
go miłosierdzia, w formach podanych przez 
s. Faustynę. Co ciekawe, dokument zabrania-
jący kultu został ogłoszony w marcu 1959 
roku po konsultacjach z polskimi biskupami. 
To, jak pisze we Wprowadzeniu Czaczkow-
ska, może być dla niektórych szokujące. Wraz 
z lekturą kolejnych rozdziałów książki dowia-
dujemy się coraz więcej o roli nie tylko Karola 
Wojtyły, ale również kard. Andrzeja Marii De-
skura, przyjaciela przyszłego papieża i kard. 
Alfreda Ottavianiego, sekretarza Kongregacji 
Świętego Oficjum, który wsparł projekt me-
tropolity krakowskiego rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego s. Faustyny. 
Niezwykle interesujący jest rozdział poświęco-
ny Matce Speranzie, mistyczce o podobnych 
do s. Faustyny objawieniach, którą w 1964 
roku w Collevalenzie, na prośbę kard. Stefana 
Wyszyńskiego, odwiedza abp Karol Wojtyła. 
Podobnie jak s. Faustyna, tak Matka Speran-
za miała trudności z głoszeniem kultu Miłości 
Miłosiernej i pozostawała przez szereg lat 

pod obserwacją Świętego Oficjum. To wyjąt-
kowe spotkanie, które nie mogło być dziełem 
przypadku, również umożliwiło przyśpiesze-
nie prac nad „rehabilitacją” Siostry Faustyny. 
Specjalnie nie będę pisał w jaki sposób to się 
dokonało, aby nie odbierać przyjemności czy-
telnikom książki.
Wszystkie tezy autorki poparte są mocny-
mi dowodami historycznymi: dokumenta-
mi i świadectwami z rozmów m. in. z kard. 
Stanisławem Dziwiszem, kard. Kazimierzem 
Nyczem i ks. Pawłem Ptasznikiem. Obszerna 
bibliografia zachęca do dalszej lektury i pogłę-
bienia wiedzy o kulcie Bożego miłosierdzia, co 
w ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka 
Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia wy-
daje się szczególnie potrzebne. Książka ukaza-
ła się nakładem wydawnictwa Znak.

Ewa K. Czaczkowska, Papież, który uwierzył. 
Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu 
Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016, ss. 256.

Krzysztof Stępkowski
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Jeszcze rok temu Pani Maria Stypułkowska-
Chojecka uczestniczyła we Mszy św. w kate-
drze polowej. Wspierając się na laseczce, po-
wiedziała o swoich kolegach, uczestnikach 
tej akcji: - ginęli i myśleli o wolnej Polsce. Ry-
zykowali i poświęcili życie, bo najważniejsza 
dla nich była Ojczyzna.
Młode pokolenie harcerzy, żołnierzy, gimna-
zjalistów z Piastowa modliło się 31 stycznia 
2016 r. w Katedrze Polowej WP o zdrowie 
i błogosławieństwo dla Pani „Kamy”, pole-
głych i żyjących żołnierzy AK.
Dla gimnazjalistów z Piastowa rocznica za-
machu na Kutscherę to także święto patro-
nalne szkoły. Gimnazjum nr 1 z Piastowa 
patronuje bowiem Zbigniew Gęsicki, ps. 
„Juno”, który zginął w tej akcji.
W imieniu nieobecnej mamy, Marii Stypuł-
kowskiej – Chojeckiej, podziękował bisku-
powi polowemu za odprawienie Mszy św. 
jeden z synów, Mirosław Chojecki.
Od kilku lat wartę honorową przy ołtarzu 
katedralnym w rocznicę „Akcji Kutschera” 

zaciągają komandosi z Lublińca, dumnie 
noszący na mundurach plakietki ze znakiem 
Batalionu „Parasol”.
– Nasi bracia i siostry sprzed 72. lat nie mogli 
wytrzymać prześladowań, udręki… – mówił 
we wprowadzeniu do Mszy św. biskup polo-
wy WP Józef Guzdek.
Ordynariusz polowy w homilii rozważał re-
akcję mieszkańców Nazaretu, rodziny i bli-
skich Jezusa, na Jego słowa, wzywające do 

Przed 72. laty osiemnastoletnia łączniczka batalionu „Agat” (potem „Pa-
rasol”) Maria Stypułkowska, ps. „Kama” dała znak swoim kolegom do 
rozpoczęcia akcji. Z domu przy alei Róż w Warszawie, 1 lutego 1944 r., 
wyszedł właśnie człowiek, który okrucieństwem, łapankami, publicznymi 
egzekucjami próbował złamać ducha niezłomnej Warszawy. Tak rozpo-
częła się słynna akcja likwidacji „kata Warszawy”- gen. Franza Kutschery, 
dowódcy SS i Policji na  Dystrykt Warszawski. Wyrok na niemieckiego 
oprawcę mieszkańców Warszawy wydał szef Kedywu KG AK, płk August 
Emil Fieldorf „Nil”, a w akcji uczestniczyło 12 osób z Batalionu „Agat”.

Ofi arni i nieobojętniOfi arni i nieobojętni

natychmiastowego nawrócenia 
i wskazanie Przezeń na działanie 
Boga poza narodem wybranym.
Obojętność, złość na prawdę 
Słowa Bożego powinno być dla 
słuchaczy Ewangelii sygnałem 
ostrzegawczym. Wyrzucenie Je-
zusa Chrystusa, wcielonego Boga, 
Jedynego Zbawiciela człowieka,
z miasta, tak jak to uczynili mieszkańcy Na-
zaretu, to wciąż ponawiana przez człowieka 
próba „zabicia Boga” w duszy. A więc droga 
do zatracenia, do odrzucenia Jego zbawienia.
„Wyrzucanie Boga” z życia … może zrodzić 
nowych ludobójców. – „Czy Franz Kutschera 
słuchał Słowa Bożego? Czy zastanawiał się 
nad tym, że drugi człowiek jest bliźnim? Czy 
słuchał Hymnu o miłości z Listu św. Pawła do 
Koryntian? – pytał m.in. biskup Guzdek.
– A może wracam do domu rozradowany, 
podniesiony na duchu po usłyszeniu Słowa 
Bożego, bo coś mi się w życiu wyjaśniło?... 
– pytał biskup.

Mieszkańcy Nazaretu, Izraelici z narodu wy-
branego, chcieli się zamknąć w swoim eks-
kluzywizmie; nie przyjmowali uniwersalnego 
przesłania Jezusa o zbawieniu, skierowane-
go do każdego człowieka. Chcieli zawłasz-
czyć wyłącznie dla siebie boską uzdrawiającą 
moc Jezusa. Gdy więc usłyszeli o wdowie
z Sarepty Sydońskiej i Syryjczyku Naamie, za-
pałali gniewem, wyrzucili Jezusa i na Górze 
Strącenia chcieli Go zabić.

To jednak nie oni, ale sam Bóg decyduje,
o momencie zakończenia misji Syna i Jego mę-
czeńskiej śmierci na Krzyżu.
Nazarejczycy nie zamierzali też nawrócić do 
Boga całym swoim sercem i umysłem natych-
miast, nie odkładając przemiany „na jutro”, 
na potem. 
– Starsi zapewne pamiętają reakcje władzy, 
a nawet samych katolików na treść listu bi-
skupów polskich do biskupów niemieckich… 
Pamiętam rozmowę dwóch mężczyzn po 
wyjściu z Kościoła. A byłem wtedy dziewię-
cioletnim chłopcem – wspominał ordynariusz 
wojskowy. Komentowali: - może to za wcze-
śnie te deklaracje o przebaczeniu i prośby
o przebaczenie.
Podobnie było w 2000 r., gdy Jan Paweł II wzy-
wał w imieniu Kościoła do przeproszenia za 
grzechy katolików wobec innych. – Za wcze-
śnie na spowiedź – dało się wówczas słyszeć 
tego rodzaju reakcje. – Za wcześnie na poda-
nie ręki ojcu, matce? – pytał retorycznie bi-
skup. Konsekwencją odkładania przebaczenia 
i prośby o przebaczenie może być tragiczne: 
„nie zdążyłem”, „za późno”.
Biskup wskazał też dalej na dramat obojęt-
ności wobec zła. Przywołał słowa papieża 
Franciszka, który w czasie obchodów rocznicy 
wybuchu I wojny światowej, powiedział, że 
nad wejściem na wszystkie cmentarze wojen-
ne powinien być napis znad bramy jednego
z nich: „A co mnie to obchodzi”.
Zło się samo nie zatrzyma; „potrzeba czło-
wieka”, trzeba przyjść z pomocą. Nie można 
odkładać ani przesuwać dobra w czasie – pod-
kreślał biskup Guzdek.
– Gromadzimy się dziś, by modlić się za pole-
głych żołnierzy AK, ale jeszcze bardziej za tych, 
co żyją, by mówili: Słuchaj Boga, nie odkładaj 
nawrócenia na jutro, bo możesz się zagubić.
– Módlmy się, wzywał biskup Guzdek na za-
kończenie, by nie powtórzyć dramatu Naza-
retu – dramatu „wyrzucenia Jezusa”. Dramatu 
niezgody, by chory spoza wspólnoty otrzymał 
pomoc. I by nie rodzili się w konsekwencji 
nowi oprawcy i ludobójcy…
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Powstanie Warszawskie. W środku „Kama” - Maria StypułkowskaPowstanie Warszawskie. W środku „Kama” - Maria Stypułkowska

Bp Guzdek: „wyrzucanie Jezusa” z życia może zrodzić nowych ludobójców  (w rocznicę Akcji Kutschera)Bp Guzdek: „wyrzucanie Jezusa” z życia może zrodzić nowych ludobójców  (w rocznicę Akcji Kutschera)

Katedra Polowa, 31 stycznia 2015 r.Katedra Polowa, 31 stycznia 2015 r.
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Do katedry przybyli funkcjonariusze i pra-
cownicy Służby Więziennej z kompanią 
reprezentacyjną oraz pocztami sztandaro-
wymi. O sprawowanie Eucharystii poprosił 
ordynariusza wojskowego ks. Paweł Wojtas, 
krajowy duszpasterz więziennictwa.
W homilii bp Guzdek przypomniał Chry-
stusową zachętę skierowaną do św. Piotra.

– Słowa z dzisiejszej Ewangelii kieruję w Wa-
szą stronę: „Wypłyń na głębię”. Chociaż je-
steście profesjonalistami, wielu z was posiada 
duże do-świadczenie zawodowe, to jednak 
wykorzystajcie czas modlitwy na pogłębioną 
refleksję. W tym roku  Kościół katolicki chce 
także i was zachęcić do spojrzenia na wszyst-
ko przez pryzmat miłosierdzia. Dotyczy to 

życia małżeńskiego, rodzin-
nego i zawodowego – po-
wiedział.
Biskup Polowy przypomniał, 
że przesłanie Ojca Świę-
tego Franciszka w zwią-
zku z ogłoszonym w tym 
roku Nadzwyczajnym Jubi-
leuszem Miłosierdzia skie-
rowane jest do wszystkich 
ludzi. Biskup Guzdek zwró-
cił uwagę, że Ojciec Święty 
prosił o otwarcie bram mi-
łosierdzia także w zakładach 
karnych.
Zdaniem Ordynariusza Woj-
skowego choć głównym 

zadaniem Służby Więziennej jest ochrona
i izolowanie przed przestępcami, to jednak 
drugim wymiarem służby jest pomoc w po-
wrocie skazanych po odbyciu kary do nor-
malnego życia w społeczeństwie. – Nikt nie 
żąda i nie oczekuje, że proces resocjalizacji 
dokona się w stu procentach. Jednak Bóg 
będzie was pytał o podejmowane wysiłki – 
powiedział. Dodał, że za każdą przemianą 
serca i umysłu skazanego stoi drugi czło-
wiek: kapelan, pedagog więzienny, funkcjo-
nariusz.
Biskup polowy zachęcał, aby wzorem Chry-
stusa pracownicy i funkcjonariusze Służby 
Więziennej starali się zawsze dostrzegać do-
bro w drugim człowieku.
Wyraził wdzięczność funkcjonariuszom, wy-
chowawcom więziennym i kapelanom „za 
ewangeliczne spojrzenie na podopiecznych”. 
Życzył, aby każdy człowiek, który po odbyciu 
zasłużonej kary wraca do społeczeństwa, był 
źródłem ich radości.
Mszę św. koncelebrowali ks. Paweł Wojtas, 
ks. Jan Sikorski, pierwszy krajowy duszpa-
sterz więziennictwa po 1989 roku oraz ka-
pelani ordynariatu polowego, ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej i ks. 
Łukasz Siedlecki, wikariusz katedry polowej.
We Mszy św. uczestniczyli pracownicy i funk-
cjonariusze Służby Więziennej, z jej dyrek-
torem generalnym, gen. Jackiem Kitlińskim, 
który podziękował Biskupowi Polowemu za 
sprawowaną Eucharystię.

kes

Mszą św. w katedrze polowej WP w Warszawie zainaugurowali 8 lutego obchody 
swego święta funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Eucharystii prze-
wodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii dziękował funkcjonariuszom za 
pracę nie tylko na rzecz bezpieczeństwa, ale także przemiany serc odbywających 
karę więźniów. Podkreślił, że apel Ojca Świętego Franciszka o miłosierdzie kiero-
wany jest także pod adresem pracowników wymiaru sprawiedliwości. 8 lutego 
mija 97. rocznica podpisania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu powo-
łującego Służbę Więzienną.

Zachować wiarę w człowieka Zachować wiarę w człowieka 

Młodzież z pocztów sztandarowych pochyli-
ła płaty sztandarów, gdy wybrzmiewał Hymn 
„Boże coś Polskę”
A chórzyści z Centralnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego odśpiewali na zakoń-
czenie zapomniany Hymn Polski Podziemnej
z 1942 r. do słów Stanisława Müllera, por. AK, 
PS. „Aniela”:Naprzód, do boju, żołnierze/Polski 
Podziemnej! Za broń!/Boska potęga nas strze-
że,/Woła do boju Was dzwon!/Godzina pomsty 
wybija/Za zbrodnie, mękę i krew./Do broni! Je-
zus Maryja!/Żołnierski woła nas zew…
…I poszli na śmierć w obronie bliźnich, od-
ważni, nieobojętni ,ofiarni. Było ich czterech. 
Gęsicki „Juno” i Sott „Sokół”, otoczeni przez 
Niemców na Moście Kierbedzia, w czasie od-
prowadzania samochodu do garażu, skoczyli 
do Wisły, ginąc w jej nurtach. Ciężko ranni Pie-
traszewicz „Lot” i Senger „Cichy” zmarli kilka 
dni po zamachu.
 W całej akcji uczestniczyło 12 osób: Bronisław 
Pietraszewicz „Lot” - dowódca akcji, Stanisław 
Huskowski „Ali”, Zdzisław Poradzki „Kruszyn-
ka”, Michał Issajewicz „Miś”, Marian Senger 
„Cichy”, Henryk Humięcki „Olbrzym”, Zbigniew 
Gęsicki „Juno”, Bronisław Hellwig „Bruno”, Ka-
zimierz Sott „Sokół”, Maria Stypułkowska-Cho-
jecka „Kama”, Elżbieta Dziębowska „Dewajtis”, 
Anna Szarzyńska-Rewska „Hanka”.

 1 lutego 2016 r., w 72. rocznicę zamachu 
na niemieckiego „Kata Warszawy” złożone 
będą kwiaty przy kamieniu w Alejach Ujaz-

dowskich, w miejscu walk żołnierzy Batalionu 
„Parasol”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Msza św. z okazji 97. rocznicy powstania Służby WięziennejMsza św. z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej

Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama” (1926-2016)

W piątek wieczorem, 5 lutego 2016 r. zmarła  Ma-
ria Stypułkowska-Chojecka, łączniczka batalionu 
„Parasol” Armii Krajowej, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego oraz wielu akcji dywersyjnych, sa-
botażowych i bojowych. 
Od 1937 roku była harcerką 58. Warszawskiej 
Żeńskiej Drużyny Harcerzy. 
We wrześniu 1939 r. ze swoją drużyną pełniła 
służbę pomocniczą na Dworcu Głównym w Al. 
Jerozolimskich.
W czasie okupacji była harcerką Szarych Szere-
gów, odbyła kurs sanitarny i łączności, ukończyła 
Szkołę Podchorążych Piechoty „Agricola”. Mając 
17 lat została zaprzysiężona jako żołnierz AK, 
z przydziałem do oddziału noszącego kolejne 
kryptonimy: „Agat”, „Pegaz”, a potem „Parasol”. 
Prowadziła rozpoznania i uczestniczyła w wielu 
akcjach dywersyjnych, sabotażowych i bojowych: 
Akcji Kutschera, Akcji Koppe, Akcji Stamm i Akcji 
Weffels. 
W czasie Powstania Warszawskiego przeprowa-
dzała kanałami rannych towarzyszy broni, pełniła 

także funkcję sanitariuszki, założyła punkt sanitar-
ny na Starym Mieście. Została dwukrotnie ranna.
Uczestniczyła w życiu Środowiska Żołnierzy Bata-
lionu „Parasol”, w którym była przewodniczącą 
Komisji Historycznej i Współpracy z Młodzieżą. 
Była członkiem Światowego Związku Żołnierzy 
AK oraz Związku Powstańców Warszawskich. 
Działała w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów, w 
którym była Przewodniczącą Rady Naczelnej. W 
latach 1989-1990 współorganizowała Fundację 
im. Gen. Leopolda Okulickiego, gdzie założyła 
Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla wetera-
nów wojennych, w której pracowała społecznie 
do 1999 r. Weszła w skład Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Budowy Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Była także członkiem Komitetu Budowy 
Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej. Awansowana do stopnia majora w sta-
nie spoczynku.
Uhonorowana Krzyżem Walecznych (dwukrot-
nie), Krzyż Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti.
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Mszę św. pod przewodnictwem Księdza Dzie-
kana koncelebrowali księża z Ordynariatu 
Polowego WP: ks. płk Bogdan Radziszewski, 
wikariusz biskupi ds. koordynacji księży dzie-
kanów, ks. płk prał. dr Jan Domian, wikariusz 
biskupi ds. weteranów i kombatantów, ks. 
ppłk. Grzegorz Krupski, dziekan Dekanatu 
Wojsk Lądowych, ks. płk Zenon Surma – dzie-
kan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia, księ-
ża kapelani z Dziwnowa, Słupska, Lęborka
i Gdańska. We wspólnej modlitwie łączyli się 
również księża z Dekanatu Gdynia Oksywie
z dziekanem ks. prałatem dr Sławomirem De-
cowskim.
W tej podniosłej chwili wzięło udział grono 
admirałów Marynarki Wojennej: Stanisław 
Zarychta, szef Centrum Operacji Morskich – 
DKM – Krzysztof Teryfter, Jarosław Zygmunt, 
Maciej Węglewski, Zbigniew Smolarek, Cze-
sław Rolik, Zbigniew Popek, Marian Prudzie-
nica, Henryk Sołkiewicz, Jerzy Patz, Zygmunt 
Kitowski, Czesław Dyrcz, Antoni Komorowski, 
Jędrzej Czajkowski, Andrzej Rosiński, Ryszard 

W dokumencie przypomniano, że Cicho-
ciemni należeli do elity Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie i z uwagi na swoje zasługi
w walce o niepodległość Polski powinni mieć 
stałe miejsce w panteonie polskich bohate-
rów narodowych. W uchwale podkreślono 
też konieczność upowszechniania wiedzy
o osiągnięciach i poświęceniu Cichociemnych 
oraz potrzeby instytucjonalnego i obywatel-
skiego wsparcia działań podejmowanych w 
tym zakresie, m.in. przez ich rodziny oraz 
Fundację im. Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej.
W kolejne projekty związane z wydarzeniami 
Roku Cichociemnych włączyły się już Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

Demczuk, Tomasz Mathea, także 
m.in. kmdr Andrzej Łysakowski, 
komendant Komendy Portu Wojen-
nego w Gdyni; kmdr Tomasz Szu-
brycht, komendant rektor Akademii 
MW. Obecny był Zygmunt Zmuda 
Trzebiatowski, przewodniczący Ra-
dy Miasta Gdyni, władze samorządowe Gdy-
ni i dzielnicy Oksywie, szefowie związków 
kombatanckich, Sybiraków, Rodzina Katyń-
ska,liczne poczty sztandarowe. Uroczystość, 
którą uświetniła obecność Kompanii Repre-
zentacyjnej MW i Orkiestrt Reprezentacyjnej 
MW,zgromadziła wielu wojskowych, parafian 
i przyjaciół Księdza Dziekana.
W kazaniu ks. płk Bogdan Radziszewski pod-
sumował dotychczasową pracę kapłańską 
Księdza Komandora w diecezji tarnowskiej 
oraz ponad 22-letnią służbę w Ordynariacie 
Polowym i wieloletni trud posługi proboszcza 
w parafii wojskowej w Gdyni. Przypomnia-
na została wielość pełnionych przez Księdza 
Dziekana funkcji: sekretarza i szefa sekreta-

riatu abpa Sławoja Leszka Głódzia, biskupa 
polowego WP, dziekana Dekanatu Marynarki 
Wojennej, członka Rady Kapłańskiej OP, wie-
loletniego dyrektora jadłodajni „Dobry Sama-
rytanin” przy Garnizonowym Zespole Caritas 
w Gdyni. Wiele razy reprezentował Ksiądz 
Dziekan Ordynariat Polowy i Biskupa Polo-
wego podczas uroczystości religijno-patrio-
tycznych na Wybrzeżu i w różnych miejscach 
naszej Ojczyzny. Został odczytany list gratula-
cyjny nadesłany przez ks. pp. Józefa Guzdka. 
Po Mszy św. przyszedł czas indywidualnych 
podziękowań. Po wyjściu ze świątyni Ksiądz 
Dziekan uroczyście pożegnał się ze sztanda-
rem Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

 ks. por. Piotr Listopad

W niedzielę 31 stycznia 2016 roku w kościele garnizonowym Marynarki Wo-
jennej w Gdyni podczas mszy świętej odbyła się uroczystość pożegnania 
Dziekana Marynarki Wojennej ks. kmdr. prałata Bogusława Wrony, który za-
kończył swoją posługę w Marynarce Wojennej. „Dziękuję za troskę o kościół 
garnizonowy, który w ostatnich latach nabrał nowego blasku i świetności. 
(…) Pragnę z serca podziękować za wypełnianie tak wielu odpowiedzialnych 
obowiązków i za wszelkie dobro wniesione do duszpasterstwa wojskowe-
go”, napisał w liście gratulacyjnym ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy WP. 

75 lat temu miał miejsce pierwszy udany desant Cichociemnych, czyli żołnierzy pol-
skich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, wysyłanych do okupo-
wanej Polski. Z tej okazji w grudniu 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski przyjął 
uchwałę, w której ustanowił rok 2016, Rokiem Cichociemnych. „Działania Cicho-
ciemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowa-
dzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku 
na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie 
za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy
– skierowano do innych okupowanych krajów w Europie” – czytamy w jednomyślnie 
przyjętej uchwale.

Pożegnanie ks. kmdr. Bogusława Wrony Pożegnanie ks. kmdr. Bogusława Wrony 

Rok CichociemnychRok Cichociemnych
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13 lutego gmina Dębowiec (woj. śląskie) or-
ganizuje uroczystości upamiętniające roczni-
cę pierwszego zrzutu szkolonych w Wielkiej 
Brytanii żołnierzy. Odbędą się one w miejscu, 
gdzie w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku 
wylądowała pierwsza trójka Cichociemnych: 
mjr Stanisław Kostka-Krzymowski, rtm. Józef 
Gabriel Zabielski i kurier MSW Czesław Racz-
kowski.
W planie uroczystości w Dębowcu znalazły 
się m.in. skoki spadochronowe oraz rekon-
strukcja historyczna przywitania cichociem-
nych przez mieszkańców. Wezmą w nich 
udział członkowie rodzin skoczków oraz żoł-
nierze wojsk specjalnych, którzy nawiązują 
do tradycji tej formacji.
Kolejnymi punktami centralnych obchodów 
będą: uroczysty koncert w Filharmonii Naro-
dowej poświęcony pamięci Cichociemnych

(22 lutego), seminarium naukowe w Senacie 
RP (13 maja) oraz I Warszawski Bieg Cicho-
ciemnych (14 maja). Również w maju odbędzie 
się IV Dzień Cichociemnych na warszawskim 
Ursynowie, podczas którego będzie można 
oglądać sprzęt z jednostki specjalnej i spotkać 
się z żołnierzami GROMU, która jest spadko-
biercą tradycji wojskowej Cichociemnych.
W ramach obchodów Roku Cichociemnych  
w Krakowie odżyła idea budowy pomnika 
Armii Krajowej. Na stronie internetowej Po-
pieramAK.pl ruszyła budowa wirtualnego 
pomnika o nazwie „Wstęga Pamięci”. Moż-
na wybrać pseudonim i wpisać swoje dane, 
organizatorzy liczą, że do 16 lutego do godz. 
2.00 (to godzina pierwszego skoku Cicho-
ciemnych) w akcji weźmie udział ok. 350 tys. 
osób, tylu żołnierzy liczyły Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie.
Atrakcją dla numizmatyków będzie wydana 
przez Narodowy Bank Polski okolicznościo-
wa moneta o nominale 10 złotych. Emisja
15 tysięcy monet rozpocznie się 16 lutego. 
Na awersie monety znajdzie się skoczek pod-
czas opadania na spadochronie desantowym.
Z kolei na rewersie centralną część zajmie 
znak spadochronowy z wieńcem i symbolem 
Polski Walczącej. Tło wypełni 316 ptaków 
symbolizujących 316 Cichociemnych.

Oprac. kes
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Koszalin 
248 elewów Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) złożyło 5 lutego przysięgę w Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych im. gen. Romualda Traugutta w Koszalinie. W czasie uroczysto-
ści błogosławieństwa nowo przysięgającym żołnierzom udzielił kapelan ks. ppor. rez. Błażej 
Woszczek. W przededniu uroczystości w kaplicy garnizonowej pw. św. Marcina została od-
prawiona Msza święta w intencji żołnierzy oraz ich rodzin przybywających do Koszalina.
Żołnierze mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Z elewami przybyli 
dowódcy pododdziałów na czele z komendantem Ośrodka Szkolenia Podstawowego mjr. 
Markiem Pawłowskim oraz por. Sebastianem Kozłowskim.
W kazaniu ksiądz kapelan zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie składania przysięgi na 
sztandar wojskowy oraz przywołał jako wzory wywiązania się w pełni ze złożonej przysięgi 
postaci niekwestionowanych autorytetów: gen. bryg. Tadeusza Piskora, dowódcy w bitwie 
pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, rtm. Wi-
tolda Pileckiego, mjr. Marię Stypułkowską – Chojecką ps. „Kama”, damę Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, uczestniczkę udanej akcji Armii Krajowej zlikwidowania, gen. Franza Kutsche-
ry, Szefa SS i Policji, a także 99-letniego płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher”, jednego
z nielicznych żyjących uczestników ostatniej bitwy Września 1939.                                  xbw

Zegrze
5 lutego 163 żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych do NSR 
złożyło przysięgę wojskową w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI).
W dniu poprzedzającym przysięgę w kościele garnizonowym w Zegrzu chętni żołnierze 
uczestniczyli we Mszy św., którą odprawił ks. mjr Kryspin Rak, proboszcz parafii wojskowej – 
kapelan CSŁiI; on też udzielił błogosławieństwa podczas uroczystości składania przysięgi.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych komendant Cen-
trum wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych elewów: Łukasza Tyburskiego, Wiolettę Lu-
bińską, Pawła Walkowiaka, Marcina Kędrę oraz Marcina Sypko.
Atrakcją przysięgi była defilada pojazdów sprzętu łączności oraz informatyki, który później 
wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na palcu apelowym. Natomiast elewi po przekazaniu 
broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi bliskimi i znajomymi. Dzień przysięgi był 
także dniem otwartych koszar, a wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć bazę szkoleniową 
oraz zwiedzić Salę Tradycji Centrum.                                                                                    kb

Gliwice
5 lutego 111 żołnierzy służby przygotowawczej na terenie 6 batalionu powietrzno-desan-
towego w Gliwicach po miesięcznym przygotowaniu wstępnym złożyli słowa Roty Przysięgi 
Wojskowej. Oprócz przygotowania typowo wojskowego przyszli żołnierze mieli możliwość 
wzmocnienia również strony duchowej. Regularnie brali udział w niedzielnej Mszy świętej
i korzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Odbywały się również spotkania oraz indywi-
dualne rozmowy z księdzem kapelanem.
Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy szkolenia przygotowawczego 7 kompanii szkolnej
6 batalionu miała miejsce w centrum miasta, na placu Krakowskim, gdzie zgromadziło się 
wiele osób wśród nich rodziny przyszłych żołnierzy. Obecny był dowódca 6 brygady powietrz-
no-desantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego – płk Wojciech Marchwica wraz
z dowódcami poszczególnych batalionów. Udział w uroczystości wzięli również dowódcy za-
przyjaźnionych jednostek oraz służb mundurowych na terenie Gliwic, a także przedstawiciele 
władz miejskich i samorządowych.
Po słowach roty przysięgi na sztandar nowo mianowani żołnierze złożyli ślubowanie i przyjęli 
błogosławieństwo od kapelana 6 batalionu ks. ppor. Sławomira Byliny. Następnie okoliczno-
ściowe słowo do żołnierzy skierował dowódca 6 brygady płk Wojciech Marchwica oraz jeden 
z ojców i wyróżniony żołnierz.                                                                                            xsb

Gdynia
W piątek, 5 lutego w kościele Marynarki 
Wojennej odprawiona została Msza święta 
w intencji elewów i ich rodzin, której prze-
wodził ks. kmdr Bogusław Wrona. Kazanie 
wygłosił ks. por. Piotr Listopad, kapelan Ko-
mendy Portu Wojennego w Gdyni.
Następnie na Nabrzeżu Pomorskim przed 
okrętem-muzeum ORP „Błyskawica”, odby-
ła się uroczysta przysięga wojskowa ele-
wów I turnusu służby przygotowawczej.
97 ochotników złożyło uroczyste ślubowa-
nie na sztandar Komendy Portu Wojennego 
Gdynia. W uroczystościach udział wziął m.in. 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał 
Mirosław Mordel, komendant Portu Wojen-
nego w Gdyni kmdr Andrzej Łysakowski prze-
wodniczący gdyńskiej Rady Miasta Zygmunt 
Zmuda-Trzebiatowski oraz zaproszeni goście. 
Po wypowiedzeniu roty przysięgi, błogosła-
wieństwa udzielili kapelani trzech Kościo-
łów chrześcijańskich: ks. por. Piotr Listopad, 
ks. kmdr por. Marcin Pilch, dziekan ewan-
gelicki MW oraz ks. kmdr Artur Zielepucha, 
dziekan prawosławny MW. Ceremonia od-
była się w asyście honorowej Orkiestry Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojennej. Przy-
sięgę zakończyło odegranie „Pieśni Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada 
pododdziałów.                                      xpli
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Rzeszów
W dniach od 2 do 4 lutego, w Szkole Pod-
stawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie, znajdującej się na terenie pa-
rafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Rzeszowie, już po raz trzeci od-
była się w akcja „Wyślij pączka do Afryki”. 
Organizatorami tej inicjatywy było Szkolne 
Koło Caritas i Koło Misyjne działające przy 
tej szkole. Jest to akcja, która ma na celu 
pomóc dzieciom głodującym w Afryce.
Jej koordynatorami w Szkole Podstawowej 
nr 17 w Rzeszowie byli szkolni katecheci, 
a dostawcą pączków Zakład Cukierniczo 
- Piekarniczy „IZA” w Rzeszowie. Autorem 
akcji jest pochodzący z Niebylca brat Bene-
dykt Pączka, jeden z dziewięciu misjonarzy
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
– Prowincji Krakowskiej, służących w Repu-
blice Środkowoafrykańskiej.
Misjonarze Kapucyni w wielu wioskach 
zbudowali szkoły oraz wykopali studnie. Na 
co dzień dokarmiają setki dzieci, dla któ-
rych często stanowią jedyną pomoc. Koszt 
jednego ciepłego, kalorycznego posiłku, na 
bazie kaszy kukurydzianej oraz koszt kształ-
cenia dziecka to tylko 1,65 zł dziennie, czyli 
tyle ile kosztuje jeden pączek. Podczas ak-
cji sprzedano 1050 pączków po 2 zł każdy, 
choć niektórzy płacili więcej.                  xpl




