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„Anioł Pański”. Prosił zebranych, by uczynili 
z Meksyku „ziemię możliwości, z której nie 
trzeba emigrować, aby marzyć; gdzie nie 
trzeba być wyzyskiwanym, aby pracować; 
gdzie rozpacz i ubóstwo wielu, nie musi 
skłaniać do oportunizmu nielicznych”. 
Szereg wzruszających spotkań z małymi pa-
cjentami oraz ich rodzicami, którym Ojciec 
Święty dodawał otuchy w zmaganiach z cięż-
ką chorobą zdominowały wizytę Franciszka
w szpitalu pediatrycznym im. Federica Gome-
za w stolicy Meksyku 14 lutego po południu.
Ojciec Święty wyznał, że po przekroczeniu 
drzwi szpitala i ujrzeniu oczu, uśmiechów 
oraz twarzy dzieci zrodziła się w nim chęć 
dziękczynienia. Przypomniał Indianina św. 
Jana Diego i jego wujka, który został uzdro-
wiony z choroby dzięki wstawiennictwu Mat-
ki Bożej z Guadalupe. „Mamy swoją Matkę, 
prośmy Ją, aby podarowała nam swego Syna 
Jezusa” – powiedział Ojciec Święty i odmó-
wił ze zgromadzonymi modlitwę „Zdrowaś, 
Mario...”

Indianie świat was potrzebuje

15 lutego Franciszek przyleciał do Tuxtla Guti-
érrez, stolicy stanu Chiapas, znanego z wyso-
kiego odsetka ludności tubylczej. Ten tropikal-
ny region w południowo-wschodniej części 
Meksyku jest również uważany za najbiedniej-
szy w kraju, w którym 76 proc. mieszkańców 
żyje poniżej granicy ubóstwa. Ze względu 
na swoje położenie na granicy z Gwatemalą 
boryka się też z napływem rzesz migrantów
z Ameryki Środkowej i Południowej.
W homilii Franciszek przypomniał że Pra-
wo Pańskie jest prawem, które lud Izraela 
otrzymał z rąk Mojżesza, w którym „objawia 
się oblicze Boga, oblicze Ojca cierpiącego 
w obliczu bólu, męki, nierówności w życiu 
swych dzieci a Jego Słowo, Jego prawo staje 
się symbolem wolności, symbolem radości, 
mądrości i pokoju”. W tym kontekście za-
cytował fragment świętej księgi narodu Ki-
cze z cywilizacji Majów, „Popol Vuh” (Księgi 
Wspólnoty): „Nadszedł świt nad wszystkimi 
zjednoczonymi plemionami. Oblicze ziemi 
zostało natychmiast osuszone przez słońce”. 
Franciszek wskazał na stojące przed świa-
tem wyzwania ekologiczne, które wymagają 
odpowiedzi. – Nie możemy już pozostawać 
głuchymi w obliczu jednego z największych 
kryzysów środowiska w dziejach – powie-
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ufania w „rydwanach i koniach” dzisiejszych 
faraonów – zachęcał papież i wskazał na po-
trzebę „świętego krzyku”, że Bóg istnieje i jest 
blisko przez Jezusa.

Bądźmy posłańcami Maryi

Najważniejszym punktem drugiego dnia wi-
zyty była Msza św. w bazylice Matki Bożej
z Guadalupe, centrum życia religijnego kraju 
i największego sanktuarium maryjnym świa-
ta, odwiedzanym rocznie przez 20 mln piel-
grzymów (same obchody jej liturgicznego 
święta, 12 grudnia, gromadzą co najmniej
5 mln ludzi). Eucharystię śledziły na telebi-
mach dziesiątki tysięcy wiernych zgromadzo-
nych przed bazyliką. Ojciec Święty ukorono-
wał wizerunek Matki Bożej.
W homilii Franciszek nawiązał do fragmen-
tu Ewangelii mówiącego o spotkaniu Maryi 
z Elżbietą. Zwrócił uwagę, że Maryja tak jak 
towarzyszyła brzemiennej Elżbiecie, tak też 
towarzyszyła i towarzyszy „brzemionom” tej 
błogosławionej ziemi meksykańskiej”. – Mary-
ja – kobieta „tak” – zechciała także odwiedzić 
mieszkańców tych ziem Ameryki w osobie 
Indianina św. Juana Diego. Tak jak udała się
w drogę z Judei i Galilei, tak samo wyruszy-
ła do Tepeyac, z jego szatami, posługując się 
jego językiem, aby służyć temu wielkiemu na-
rodowi – mówił papież.
– Tak jak stała się obecną przy małym Juanito, 
podobnie jest nadal obecna przy nas wszyst-
kich, zwłaszcza przy tych, którzy – podobnie 
jak on – czują, „że nic nie znaczą”.

Opowiedzieliśmy się za Jezusem,
a nie za szatanem

W niedzielę 14 lutego Franciszek udał się 
helikopterem do położonego niedaleko od 
stolicy Meksyku miasta Ecatepec, liczącego 
1,7 mln mieszkańców. 
W homilii Ojciec Święty przypomniał, że 
Wielki Post jest czasem nawrócenia. Wskazał 
na trzy wielkie pokusy, które „niszczą i dzielą 
obraz, jaki Bóg zechciał ukształtować”: bo-
gactwo, próżność i pychę. – Trzy pokusy, któ-
re próbują poniżyć, zniszczyć i zabrać radość 
i świeżość Ewangelii; które zamykają nas
w kręgu zniszczenia i grzechu – podkreślił 
papież i przypomniał, że jako chrześcijanie 
opowiedzieliśmy się za Jezusem, a nie za 
szatanem. Przed końcowym błogosławień-
stwem papież odmówił z wiernymi modlitwę 

„Franciszku, bracie, jesteś Meksykaninem” 

Na ulicach Meksyku tłumy witały Papieża 
Franciszka  i krzyczały: „Franciszku, bracie, 
jesteś Meksykaninem”. 13 lutego w sobotę 
przed południem Franciszek spotkał się z wła-
dzami, społeczeństwem cywilnym i korpusem 
dyplomatycznym w Pałacu Narodowym. 
Prezydent Meksyku zwrócił uwagę, że powi-
tanie to odbywa się po raz pierwszy w Pała-
cu Narodowym (wcześniej Jan Paweł II – ze 
względu na radykalną świeckość państwa 
– był podejmowany w innych budynkach). 
Pałac Narodowy (prezydencki) zajmuje 
szczególne i symboliczne miejsce w dziejach 
Meksyku, wiąże się bowiem bezpośrednio
z rewolucją z 1910 r., która miała charakter 
silnie antyklerykalny i antykatolicki.
W przemówieniu Franciszek wskazując na 
kulturowe bogactwo Meksyku, zachęcił, 
aby je „cenić, pobudzać i strzec”. Ostrzegł, 
by nie szukać drogi przywilejów lub korzyści 
nielicznych ze szkodą dla dobra wszystkich, 
bo wtedy wcześniej czy później życie w spo-
łeczeństwie staje się żyznym gruntem dla 
korupcji, handlu narkotykami, wykluczenia 
kultur, przemocy, a nawet dla handlu ludź-
mi, porwań i śmierci, powodując cierpienia
i hamując rozwój.

Spojrzenie czułej troski

W stołecznej katedrze Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny Franciszek spotkał się
z meksykańskimi biskupami z 93 diecezji.
– Nie mogłem tu nie przybyć! Czyż Następca 
Piotra, wezwany z dalekiego Południa Amery-
ki Łacińskiej, mógłby nie spojrzeć na „Virgen 
Morenita” [Czarną Panienkę] – powiedział
w Franciszek w bardzo osobistym i poetyc-
kim przemówieniu. Przypomniał długie i bo-
lesne dzieje Meksyku połączone z przele-
wem krwi męczeńskiej. Zachęcił biskupów, 
aby z mocą manifestowali chrześcijańską 
tożsamość, gdyż tylko dzięki niej będą mogli 
pomóc Meksykanom „pojednać przeszłość, 
często naznaczoną osamotnieniem, izolacją
i marginalizacją, z przyszłością ciągle spycha-
ną na jutro, które się wymyka”.
– Uważajcie, aby wasze spojrzenia nie pokry-
wały się półcieniami mroków światowości, nie 
dajcie się zepsuć trywialnym materializmem 
ani kuszącymi złudzeniami porozumień za-
wieranych pod stołem, nie pokładajcie za-
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dział papież i dodał: „Pod tym względem 
możecie nas wiele nauczyć”.
– Niektórzy uważali za gorsze wasze wartości, 
waszą kulturę i wasze tradycje. Inni, kierowa-
ni żądzą władzy, pieniędzmi i prawami rynku, 
pozbawiali was waszych ziem lub prowadzili 
działania, które was niszczyły – powiedział 
papież i dodał: „Jakież to smutne! Ileż dobre-
go dałoby nam wszystkim dokonanie rachun-
ku sumienia i nauczenie się mówienia: prze-
praszam! Świat dzisiejszy, ograbiony przez 
kulturę odrzucenia, potrzebuje was!”.

W katedrze z chorymi

Po Eucharystii papież zjadł obiad z przed-
stawicielami Indian i udał się do miejscowej 
katedry, gdzie spotkał się z ludźmi chorymi
i starymi. „Pomódlmy się wszyscy za chorych. 
Dźwigają oni kawałek krzyża Jezusa, pomaga-
jąc Jezusowi dźwigać Jego krzyż. Pomódlmy 
się do Jezusa, aby był ich siłą, aby ich pocieszył 
i pomódlmy się Dziewicy, naszej Matki, aby się 
nimi opiekowała oraz udzieliła im wiele poko-
ju w sercu” – powiedział Ojciec Święty.
Franciszek też oddał hołd zmarłemu w 2011 r.
bp. Samuelowi Ruizowi Garcíi – 
obrońcy Indian, który przez 40 lat był 
ordynariuszem diecezji San Cristóbal 
de Las Casas. Uważany jest on za na-
stępcę bp. Bartolomeo de Las Casas 
(1474-1566), legendarnego obrońcy 
Indian w czasach konkwisty.

Wolę rodzinę poranioną…

Po południu papież przybył śmigłow-
cem do Tuxtla Gutiérrez, aby spotkać 
się z przedstawicielami rodzin. 
Papież zwrócił uwagę, że dziś usi-
łuje się osłabić i podważyć rodzinę, 
twierdząc, że jest to wzorzec prze-
starzały, dla którego nie ma miejsca 
w naszych społeczeństwach. Pod-
kreślił, że jesteśmy dziś świadkami 
kolonizacji ideologicznej, niszczącej rodzinę. 
Zaznaczył, że woli rodzinę, która ciągle pró-
buje rozpoczynać na nowo, od społeczeń-
stwa narcystycznego i mającego obsesję na 
punkcie luksusu i wygody, rodzinę o obliczu 
zmęczonym z powodu poświęceń od twarzy 
upiększonych, które nie mają pojęcia o czułej 
trosce i współczuciu.

Nie bądźcie „urzędnikami Boga”

16 lutego Franciszek odprawił Mszę św. dla 
20 tys. meksykańskich kapłanów, osób kon-
sekrowanych i seminarzystów na stadionie 
im. Venustiano Carranzy w Morelii, stolicy 
stanu Michoacán, o którym od kilku lat jest 
głośno w związku z przemocą narkotyko-
wą. Tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy
w walkach między kartelami zamordowa-
nych zostało sto osób.
W homilii Franciszek zwrócił uwagę, że osoby 
duchowne nie są „funkcjonariuszami tego, co 
boskie”, „urzędnikami Boga”, ale są wezwane 
„do wejścia w Jego serce, serce, które modli 
się i żyje, mówiąc: Ojcze nasz”.
Franciszek prosił, aby w obliczu rzeczywistości 
nie ulegać rezygnacji, która jest jednym z ulu-
bionych oręży diabła i która paraliżuje; rezy-
gnacją, która nie tylko nas przeraża, ale oko-
puje nas w naszych „zakrystiach” i pozornym 

bezpieczeństwie; rezygnacją, która uniemożli-
wia nam nie tylko głoszenie słowa Bożego, ale 
wysławianie Boga; rezygnacją, która uniemoż-
liwia nam nie tylko planowanie, ale również 
podjęcie ryzyka i przemianę rzeczywistości.
Po Komunii św. odśpiewano ulubioną pieśń 
św. Jana Pawła II – „Barkę”. Jej oryginalny tytuł 
brzmi „Pescador de hombres” (Rybak ludzi),
a jej autorem i kompozytorem jest hiszpański 
ksiądz Cesáreo Gabarain. Pieśń ta jest bardzo 
popularna w krajach Ameryki Łacińskiej.

Z dziećmi i z młodzieżą

Po południu Franciszek przybył do katedry 
w Morelii, w której zgromadzone były dzieci 
szkolne, uczestniczące w katechezie przygo-
towującej do I Komunii św. Była wśród nich 
dziewczynka cudownie uzdrowiona przez bł. 
Józefa Sancheza del Río (1913-1928), mek-
sykańskiego chłopca, męczennika za wiarę 
z czasów powstania Cristeros, który nieba-
wem będzie kanonizowany. Papież modlił się 
przy jego relikwiach.
Po wizycie w katedrze Franciszek przybył 
na stadion im. José Marii Morelo y Pavona, 

a tam w wózku golfowym, przy akompa-
niamencie śpiewów i tańców regionalnych, 
przejechał wśród zgromadzonych prawie 30 
tys. młodych Meksykanów. 
Ojciec Święty zastrzegł, że trudno czuć się 
„bogactwem narodu”, gdy jest się nieustan-
nie narażonym na utratę przyjaciół lub krew-
nych z rąk handlarzy narkotyków, organiza-
cji przestępczych, siejących terror, nie mając 
możliwości godnej pracy, nauki i kształcenia 
się, kiedy ze względu na swą młodość jest się 
wykorzystywanym do nędznych interesów, 
kuszonym fałszywymi obietnicami.
Odpowiadając na prośbę młodych Meksyka-
nów aby dać im nadzieję Ojciec Święty wska-
zał na Jezusa Chrystusa i zaapelował, aby 
„w imię Jezusa” nie dali się wykluczyć, nie 
pozwolili, by nimi pogardzano, nie pozwolili 
się traktować siebie jako towar.

Więzienia oznaką jakie
jest społeczeństwo

17 lutego Franciszek przybył do Ciudad 
Juárez, które było ostatnim etapem jego 
podróży apostolskiej do Meksyku. Z lotni-
ska przejechał w papamobile do Ośrodka 
Readaptacji Społecznej nr 3 (CeReSo n. 3). 
Najpierw długo witał się z rodzinami osadzo-
nych, a potem modlił się w kaplicy, w której 

znajduje się m.in. obraz św. Maksymiliana 
Kolbego.
Na placu przed kaplicą papież spotkał się
z około 700 więźniami. Było wśród nich 500 
mężczyzn i 200 kobiet. 
W swoim przemówieniu Ojciec Święty za-
znaczył, że jego wizyta wpisuje się w obcho-
dy Jubileuszu Miłosierdzia i podkreślił, że nie 
ma miejsca, do którego miłosierdzie Boże nie 
może dotrzeć, nie ma takiej przestrzeni ani 
osoby, której nie może ono dotknąć.
Ojciec Święty przestrzegł, by nie pozostawać 
więźniami przeszłości i zachęcił więźniów, 
aby uwierzyli w siłę miłosierdzia Bożego
i walczyli o odwrócenie tych sytuacji, które 
rodzą dalsze wykluczenie.

Przeciw wykluczeniu

Przybywającego do wielkiej auli kolegium 
Bachilleres stanu Chihuahua papieża przyjęli 
entuzjastycznie liczni zgromadzeni tam przed-
stawiciele świata pracy: pracownicy i praco-
dawcy. Franciszek w przemówieniu wskazał na 
ich wspólną odpowiedzialność za stworzenie 
szans na pracę godną i prawdziwie użytecz-

ną dla społeczeństwa, szczególnie 
dla młodych ludzi. Przypomniał, że 
młodzież bez możliwości kształce-
nia i pracy umożliwiającej utrzy-
manie się popada w ubóstwo, ono 
zaś sprzyja tworzeniu się spirali 
handlu narkotykami i przemocy. 
„Przepływ kapitału nie może okre-
ślać przepływu i życia osób” – za-
znaczył papież. Przestrzegł przed 
pozostawianiem przyszłości w rę-
kach korupcji, brutalności, braku 
równości. Stwierdził, że rywali-
zujący świat nie może wyznaczać 
losu narodów. „Zysk i kapitał nie 
są dobrami stojącymi ponad czło-
wiekiem, ale są w służbie dobra 
wspólnego. A gdy dobro wspólne 

ulega, służąc zyskowi i kapitałowi i możliwy 
jest jedynie zysk, to mamy do czynienia z wy-
kluczeniem” – oświadczył papież. 
Ok. 200 tys. wiernych wzięło udział we Mszy 
św. sprawowanej przez Franciszka na terenach 
targowych w Ciudad Juárez, zaledwie 80 me-
trów od granicy z USA. Było to ostatnie spo-
tkanie publiczne Ojca Świętego podczas jego 
12 podróży apostolskiej.Tereny targowe poło-
żone są przy granicy z USA w pobliżu teksań-
skiego miasta El Paso. Przejechawszy między 
wiernymi oraz w pobliżu granicy państwowej 
między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi 
oznaczoną siatką drucianą, papież zatrzymał 
się na krótko, pomodlił się i złożył kwiaty pod 
krzyżem, upamiętniającym osoby, które zginę-
ły próbując przekroczyć granicę. W Eucharystii 
wzięli udział m.in. biskupi z USA, z przewod-
niczącym episkopatu, abp. Josephem Kurtzem 
i kard. Seanem O’Malleyem z Bostonu.
W homilii Franciszek wskazał na Ciudad 
Juárez i inne strefy przygraniczne skupiają-
ce tysiące migrantów z Meksyku, Ameryki 
Środkowej i z innych krajów, którzy próbują 
przedostać się do Stanów Zjednoczonych,
a także na kryzys humanitarny związany
z globalnym zjawiskiem przymusowej migra-
cji, która jest „ludzką tragedią”.

opr. jes na podst. KAI i RV 
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Odpowiedź na nasze pytanie znajdziemy 
w Biblii: „(…) wszyscy bowiem zgrzeszyli
i pozbawieni są chwały Bożej” – czytamy
w Liście do Rzymian (Rz 3,23). Bóg przez 
słowa św. Pawła mówi nam o grzechu. To 
on jest przyczyną naszego cierpienia. W nim 
tkwią korzenie zła, zarówno tego którego 
doświadczamy, jak i tego, które sami czyni-
my. Musimy z uczciwością spojrzeć w nasze 
serca, by odnaleźć prawdę o grzechu: „Skąd 
się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? 
Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które 
walczą w członkach waszych” (Jk 4,1).

„Więc posłuchajcie, rozumni mężowie: 
Bóg jest daleki od grzechu, Wszechmocny 
– od nieprawości”. Księga Hioba 34,10. 

Często obwiniamy Boga za to, że spotyka 
nas krzywda. Nie rozumiemy, jak może po-
zwalać na cierpienie i okrucieństwo. Jednak 
to nie On jest autorem zła ani grzechu. Na-
leży odrzucić wszystkie teorie zaczerpnięte
z gnostycyzmu lub manicheizmu, które twier-
dzą, że oprócz dobrego Boga istnieje jeszcze 
zły bóg, a jego wytworem jest świat, w któ-
rym żyjemy. Jeden z największych doktorów 
Kościoła św. Augustyn nauczał, że „Najwyż-
szym dobrem, dobrem, od którego nie ma 
większego jest Bóg. Dlatego jest to dobro 
niezmienne, prawdziwie wieczne i praw-
dziwie nieśmiertelne. (…) My zaś chrześci-
janie-katolicy czcimy Boga, od którego po-
chodzą wszelkie dobra, zarówno wielkie, jak 
małe. (…) Od Niego pochodzi wszelka miara, 
wszelka postać, wszelki porządek”. Nie ma 
zatem innego boga, którego dziełem mogło-
by być zło, czy materia, jak twierdzili gno-
stycy. Św. Augustyn nie miał wątpliwości, że 
Bóg stworzył świat oraz wszystko co w nim 
żyje dobrym. Powoływał się na Słowo Boże: 
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Twierdził, że 
dobro jest tym, co istnieje, bo jest dziełem 
Boga. Zło natomiast „jest tym, czego nie ma 
w dobru” – brakiem dobra. 
Bóg stworzył wszelkie istoty rozumne wol-
nymi, ponieważ stworzył je z miłości. Mógł 
oczywiście powołać do istnienia niewol-
ników, którzy dzień i noc oddawaliby Mu 
chwałę i nigdy nie przekroczyli Jego naka-
zów. Jednak On pragnął, by zarówno anioło-
wie jak i ludzie mogli poznawać Go, kochać, 
wybierać, ponieważ sami tego chcą. Stwórca 
zaufał swojemu stworzeniu, ale również za-
ryzykował, że może Go odrzucić. Miłość za-
wsze zakłada wolność drugiego. Aniołowie 
to istoty bardziej inteligentne niż człowiek

i mają lepsze poznanie rzeczy, gdyż widzą je 
w Bogu, który jest doskonały. Niestety wśród 
nich znaleźli się tacy, jak Lucyfer i jego zwo-
lennicy, którzy zapragnęli stać się jak Bóg. 
Odwrócili się od swojego Stwórcy. Ich decy-
zja była kategoryczna i nieodwołalna, dlate-
go nie mogą doświadczyć Bożego przeba-
czenia. Trwają zaparcie w grzechu i pragną 
zbuntować człowieka przeciwko Bogu. Po 
części udało im się to w raju, jednak czło-
wiek może odwołać swoją decyzję i zwrócić 
się całym sobą do swojego Stwórcy. To, ja-
kiego wyboru ostatecznie dokona w chwili 
śmierci, zaważy na jego zbawieniu lub potę-
pieniu. Zło jest zatem konsekwencją grzechu 
najpierw aniołów, a potem także ludzi. Jego 
fundament zawsze stanowi opowiedzenie 
się przeciwko Bogu.

„Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka”.
Psalm 51,7

Aby rozumieć ludzki grzech, trzeba poznać 
jego historię. Bóg stworzył pierwszego czło-
wieka i umieścił go w raju. Miał z nim szcze-
gólną relację, bo powołał go do miłości. Mo-
żemy wyobrazić sobie, jak spacerował z nim 
pośród drzew, rozmawiał, dzielił się rado-
ścią. Był to czas, w którym panowała harmo-
nia miedzy wszystkimi stworzeniami. Pierwsi 
ludzie nie znali strachu, cierpienia, śmier-
ci. W ich sercach panował pokój i szczęś-
cie. Niestety dali się zwieść podszeptom dia-
bła, że mogą być szczęśliwi bez Boga. Sięga-
jąc po owoc z drzewa poznania dobra i zła, 
zawiedli zaufanie Stwórcy. Rajskie drzewo 
określało pewną granicę, którą Bóg usta-
nowił dla ich dobra. Tak jak przepisy ruchu 
drogowego chronią nas przed wypadkami, 
tak polecenie Boga, by nie spożywać owo-
ców zakazanego drzewa miało uchronić ich 
przed wypadkiem, który zaważył na losach 
całej ludzkości. Skoro wierzyli swojemu 
Stwórcy i żyli z Nim w bliskiej przyjaźni, po-
winni byli uszanować zakreśloną przez Nie-
go granicę. Jednak w ich sercu zrodziła się 
wątpliwość, co do miłości Boga, a także pra-
gnienie samodzielnego decydowania o tym, 
co jest dobre a co złe. Gdy pierwsi ludzie 
zjedli zakazany owoc, zepchnęli Boga z cen-
trum swojego życia i samych siebie posadzili
na tronie. Sprzeciwili się byciu zależnymi od 
Boga, utożsamiając to z brakiem wolności.
A przecież dzięki tej zależności mieli wszyst-
ko, czego potrzebowali, by być szczęśliwymi. 
Stali się wolni według własnego pomysłu, a ta
wolność przyniosła im cierpienie i śmierć. 

Nazywam się grzesznikNazywam się grzesznik
Niejednokrotnie słyszeliśmy, że Bóg jest Miłością. Kocha nas bezwarunkowo i pra-
gnie naszego szczęścia. Czasem jednak trudno w to uwierzyć. Sięgamy po gazetę
i czytamy o morderstwach, gwałtach i korupcji. Oglądamy wiadomości, a tam woj-
na, kataklizmy, śmierć. Widzimy jak naszych bliskich i przyjaciół spotykają przykro-
ści. My również chorujemy, cierpimy, doświadczamy straty. Skoro Bóg nas kocha, 
dlaczego tego nie doświadczamy? 

Dziś to samo pragnienie zajmowania miej-
sca należnego Bogu towarzyszy ludziom 
nieustannie. Chcemy decydować o tym, kto 
ma żyć, a kto nie, zasłaniając się własnym 
dobrem lub dorobkiem medycyny. W na-
szych planach nie uwzględniamy woli Bożej, 
liczy się tylko to, co my uważamy za słuszne. 
Mimo to, nie jesteśmy szczęśliwi, a nasze wy-
bory często są głupie i kończą się katastrofą. 
Dlaczego jednak to, co zrobili ludzie w ra-
ju, ma teraz wpływ na nas? Ponieważ wraz
z decyzją pierwszego człowieka nasza natu-
ra została skażona. Każdy z nas rodzi się ze 
skłonnością do zła: „Nie ma sprawiedliwego, 
nawet ani jednego (…). Wszyscy zboczyli
z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, 
co dobrze czyni, zgoła ani jednego” (Rz 3, 
10.12). Grzech nie jest czymś, czemu może-
my zabronić wejść w nas, gdyż rodzi się on 
w naszym wnętrzu. Tak jak drzewo cytryny 
daje zawsze owoce kwaśne i cierpkie, ponie-
waż ma korzenie cytryny, a nie winnego jabł-
ka, czy słodkich czereśni, tak my wydajemy 
owoce grzechu, ponieważ korzenie naszego 
serca tkwią w grzechu. „Grzesznik” to nasze 
drugie imię. 
W Księdze Rodzaju bardzo wyraźnie opisane 
są konsekwencje grzechu. Utracona zostaje 
harmonia między stworzeniami. Adam odsu-
wa się od swojej żony, zrzucając na nią cał-
kowitą odpowiedzialność za to, co się wyda-
rzyło. Ewa wypiera się swojej winy i wskazuje 
na węża. Zwierzęta zaczynają czuć lęk przed 
człowiekiem, część z nich staje się drapieżni-
kami, choć wcześniej ich pożywieniem była 
„wszelka trawa zielona” (por. Rdz 1, 30). 
Również w sercu człowieka rodzi się strach, 
zawiść, pycha. Kain, syn Adama i Ewy, zabija 
brata Abla, mężczyźni biorą za żony wszystkie 
kobiety, jakie im się podobają (por. Rdz 6, 2)
i stopniowo zło na świecie narasta. Nawet 
potop nie był w stanie wykorzenić grzechu
z ludzkiego serca. Dlatego grzech pierwszych 
ludzi nazwany jest pierworodnym, ponieważ 
był pierwszy, a jego szczególną cechą jest to, 
że nieustannie „rodzi” kolejne grzechy. 

„Odcięty jestem od Twoich oczu”.
Psalm 31,23

Grzech pierworodny sprawił, że człowiek 
stracił łączność ze swoim Stwórcą. Zupełnie, 
jakby w raju łączyła nas z Nim linia telefo-
niczna. Jednak przez grzech zostaje ona ze-
rwana i nie możemy usłyszeć głosu naszego 
Boga. Zostaliśmy zranieni w zaufaniu, ale nie 
dlatego, że Bóg nas zawiódł, lecz to my prze-
staliśmy wierzyć w Jego Słowo. Pierwsi ludzie 
złamali zakaz Boga, bo zwątpili, że chce On 
dla nich szczęścia. Chcieli wziąć sprawy we 
własne ręce. Dlatego teraz nieustannie lęka-
my się o naszą przyszłość. Pragniemy mieć 
wszystko pod kontrolą. Żyjemy, jakby Boga 
nie było, bo bardzo trudno jest nam uwie-
rzyć, że On troszczy się o nas. Boimy się Go 
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i nie umiemy przyjąć Jego przebaczenia. Tak, 
jak Adam i Ewa, którzy po swoim występku 
ukryli się, bo lękali się kary, tak my odchodzi-
my od swojego Stwórcy, gdyż myślimy, że On 
obraził się na nas, a wszelkie zło, które nas 
spotyka, jest karą za nasze grzechy. To praw-
da, że Adam i Ewa zostali wygnani z raju, 
gdzie mogli żyć wiecznie. Nie była to jednak 
kara za nieposłuszeństwo, ale konsekwencja 
ich grzechu: „Oto człowiek stał się taki jak My: 
zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie 
przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także
z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki”
(Rdz 3, 22). Z każdym nowym istnieniem, ro-
dzi się również skłonność do grzechu. Gdyby 
więc ludzie nie umierali, zło nie miałoby koń-
ca. Śmierć ratuje świat przed całkowitą zagła-
dą, a ludzi przed wyniszczeniem się nawza-
jem. Nie jest jednak prawdą, że to Bóg jest 
twórcą śmierci. On „nie chce śmierci grzesz-
nika, lecz pragnie, aby się nawrócił i miał
życie” (por. Ez 3, 11). Ponieważ grzech od-
dziela nas od Boga, który jest źródłem życia, 
umieramy zarówno fizycznie, jak i ducho-
wo: „Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, 
śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka” 
(Prz 8, 36). Nasza egzystencja na ziemi jest 
szansą, by móc dostąpić pojednania z Bo-
giem. Jeśli opowiemy się po Jego stronie, 
to nie umrzemy na zawsze, ale zostaniemy 
wskrzeszeni do życia wiecznego.

„Każdy, kto popełnia grzech, jest 
niewolnikiem grzechu”. Ewangelia
św. Jana 8, 34

Ponieważ straciliśmy zaufanie do Boga i z tru-
dnością przychodzi nam wierzyć w Jego 
przebaczenie, próbujemy sami siebie uspra-
wiedliwiać. Uważamy siebie za porządnych 
ludzi. Twierdzimy, że jesteśmy dobrzy, bo ży-
jemy przykładnie, chodzimy co niedzielę do 
Kościoła, żywimy życzliwość dla sąsiadów. 
Zazdrość, obmowa, wydawanie sądów, wy-
buchy złości, brak przebaczenia, małe kłam-
stewka – to tylko drobiazgi. Pewien człowiek 
postanowił, że będzie swój każdy występek 
zaznaczał czarną kropką na białym obrusie. 
Po pewnym czasie z przerażeniem stwier-
dził, że kropki wypełniły całą przestrzeń tak, 
że trudno było oddzielić jednej od drugiej,
a obrus stał się czarny. Podobnie jest z „ma-
łymi grzeszkami”. Gromadzą się i zatruwają 
naszą duszę. Potrafią ranić, doprowadzać do 
podziałów, izolować od innych, zasmucać nas 
i zniechęcać: „Każdy, kto nienawidzi swego 
brata, jest zabójcą” (1 J 3, 15). Najmniejszy 
nawet grzech pociąga za sobą konsekwencję, 
niszczy w nas zdolność kochania i czynienia 
dobra. Nie ważne, czy ptak jest przywiązany 
do klatki grubym łańcuchem, czy cienka żył-
ką, i tak nie poleci. My również mamy swoje 
łańcuchy i żyłki, które nas więzią. Nie jeste-
śmy w stanie ich w żaden sposób przerwać. 
Nie możemy sami sobie pomóc, ani żaden 
inny człowiek nie może tego zrobić: „Jeśli 
ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”
(Mt 15, 14). Patrząc przez pryzmat zawiści

i kompleksów, porównujemy się zamiast zo-
baczyć drugiego człowieka. Nasze zatkane 
różnymi sądami uszy, nie potrafią nikogo 
naprawdę wysłuchać. A w sercu, w którym 
króluje tylko własne „ja”, nie ma miejsca na 
prawdziwą miłość.
Istnieją ludzie, którzy nadal wierzą, że osią-
gną sprawiedliwość przez dobre uczynki, sto-
sowanie się do określonych zasad. Myślą, że 
w ten sposób zmażą swoją winę i zasłużą na 
miłość Boga. Niestety, są jak wioślarze, którzy 
w środku nocy znaleźli się w łódce i ze wszyst-
kich sił wiosłują, próbując przedostać się na 
drugi brzeg. Dopiero nad ranem orientują się, 
że nie ruszyli się z miejsca, bo ich łódź była 
przywiązana u brzegu jeziora. My również 
jesteśmy przywiązani liną grzechu i nasze 
wysiłki oraz dobre intencje tego nie zmienią. 
Jeśli upieramy się, że potrafimy zbawić się 
sami, działamy po omacku jak owi wioślarze, 
a nasze starania są bezowocne. Nasze wła-
sne pomysły na poradzenie sobie z grzechem 
skończą się niepowodzeniem. Kiedy zaczęto 
wysyłać pierwsze rakiety w kosmos, zauwa-
żono, że nie mają one dość mocy, by dolecieć 
do celu. Spadały i rozbijały się o ziemię. Im 
wyżej wzlatywały, tym gwałtowniej uderzały 
o ziemię, ulegając zniszczeniu. Podobnie jest 
z każdym z nas, jeśli próbujemy na własną 
rękę osiągnąć szczęście i wolność. Nie mamy 
dość mocy, by uwolnić się od grzechu, „bo 
kto chce zachować swoje życie o własnych 
siłach, straci je” (por. Łk 9, 21).

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Psalm 51,5

Gdzie zatem szukać ratunku? Gdy zepsuje 
się nam zegarek nie mamy wątpliwości, że 
trzeba udać się do zegarmistrza. Jeśli silnik 
samochodu po raz kolejny nie odpalił, od-
dajemy go w ręce mechanika. Dokąd po-
winniśmy udać się, gdy „zepsuje” się nasze 
życie? Do Tego, który jest Dawcą wszelkiego 
życia – Boga. On nie chce naszego cierpie-
nia, gdyż kocha nas jako swoje dzieci. Nie 
obraża się na nas, gdy dokonujemy złych 
wyborów i nie odwraca, nawet, gdy my 
od Niego odchodzimy. Zawsze czeka, by 
nam przebaczyć tak, jak miłosierny ojciec 
z przypowieści ewangelicznej św. Łukasza

(por. Łk 5, 11-32), który z utęsknieniem wy-
glądał swojego Syna, a gdy ten powrócił ze 
skruchą, ubrał go w najlepsze szaty, założył 
złoty pierścień na palec i sandały na nogi.
Z radości wyprawił przyjęcie, bo chciał 
wszystkim oznajmić, że odzyskał ukocha-
nego syna i dziedzica. Tylko Bóg może zdjąć
z nas hańbę grzechu, przywrócić nam god-
ność dzieci Bożych oraz przeciąć linę grzechu, 
która trzyma nas w miejscu. Jedyne co musi-
my zrobić, to uznać nasz grzech i zwrócić się 
z nim do Boga. On czeka na nas by za pośred-
nictwem kapłana udzielić nam przebaczenia 
w sakramencie pokuty i pojednania: „Grzech 
mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. 
Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec 
Pana, a Tyś darował winę mego grzechu”
– mówi psalmista (Ps. 32, 5). Najgorszą rze-
czą, która może nam się przytrafić, to nie 
bycie grzesznikiem, ale nierozpoznanie wła-
snego grzechu: „Jeśli mówimy, że nie mamy 
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie 
ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nie-
prawości” (1 J 1, 8). Wreszcie, jeśli już go do-
strzeżemy, nie możemy tracić nadziei. Judasz 
zatrzymał się na etapie rozpoznania zła, które 
wyrządził. Nie wierzył, że Jezus przebaczy mu 
zdradę i dlatego powiesił się. Stąd tak ważne 
jest zwrócenie się z naszymi złymi uczynkami 
do Boga. Powinniśmy modlić się i prosić Go, 
by ukazał nam nasze grzechy w świetle swojej 
miłości i dał łaskę zaufania w moc Jego prze-
baczenia. Nawet jeśli z jakiś powodów nie 
możemy przystąpić do sakramentu pokuty
i pojednania, i uzyskać rozgrzeszenia, powin-
niśmy wołać do Boga z całego serca. Jego 
miłosierdzie przekracza wszelkie granice i na-
sze złe wybory nie przekreślają Jego miłości:
„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, 
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie 
zachwieje się moje przymierze pokoju mówi 
Pan, który ma litość nad tobą” (Iz 54, 10). Bóg 
brzydzi się twoim grzechem, ale kocha ciebie 
grzesznika. Jeśli w to uwierzysz, doświadczysz 
wolności, a twoje serce wypełni zachwyt nad 
cudowną dobrocią Boga, „bo gdzie wzmógł 
się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się
łaska” (Rz 5, 20).

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Michał Anioł, Wygnanie z raju, Kaplica SykstyńskaMichał Anioł, Wygnanie z raju, Kaplica Sykstyńska
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„Każdy z Was musi być dla siebie dowódcą”

19 stycznia 1945 roku gen. bryg. Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek”, komendant główny 
Armii Krajowej, w obliczu wielkiej ofensywy 
Armii Czerwonej, jaka ruszyła znad Wisły, 
wydał dwa znamienne rozkazy. W pierw-
szym z nich, w obliczu rychłego zajęcia przez 
Armię Czerwoną całego terytorium Polski, 
stwierdzał: „Nie jest to jednak zwycięstwo 
naszej słusznej sprawy, o którą walczymy od 
1939 r. W rzeczywistości, mimo stwarzanych 
pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej 
okupacji na drugą bardziej niebezpieczną, 
bo przeprowadzoną pod przykrywką Tym-
czasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego 
narzędzia w rękach sowieckich. [...] Walki
z sowietami nie chcemy prowadzić, ale ni-
gdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko 
w całkowicie suwerennym, niepodległym
i sprawiedliwie urządzonym społecznie Pań-
stwie Polskim. Obecne zwycięstwo sowiec-
kie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na 
chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się 
może jedynie zwycięstwem słusznej Sprawy, 
triumfem dobra nad złem, wolności nad nie-
wolnictwem”. Drugim „z upoważnienia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” [Wła-
dysława Raczkiewicza – przyp. JŁ] rozwiązał 
Armię Krajową, kierując do swych żołnierzy 
ostatni rozkaz: „Dalszą swą pracę i działal-
ność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej 
niepodległości Państwa i ochrony ludności 
polskiej przed zagładą. Starajcie się być prze-
wodnikami Narodu i realizatorami niepodle-
głego Państwa Polskiego. W tym działaniu 
każdy z Was musi być dla siebie dowódcą”.
Tysiące żołnierzy AK musiało ten rozkaz roz-
ważyć w swych sercach, sumieniach, woli. 
Odpowiedzieć na pytanie: co robić, jaką 
wybrać drogę? Kontynuować zbrojną walkę 
w niezwykle trudnych warunkach? Przejść 
do konspiracji ukierunkowanej na działania 

3 lutego 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” – święta państwowego, której projekt złożył w 2010 
roku Prezydent RP Lech Kaczyński. Podjęto ją „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 
– bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnie-
nia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komuni-
stycznemu”. Dzień 1 marca, data obchodów tego święta, nawiązuje do wydarzenia,
z 1 marca 1951 roku. Tego dnia wieczorem z celi śmierci w więzieniu UB na war-
szawskim Mokotowie wyprowadzono siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszania 
„Wolność i Niezawisłość”, z jego prezesem, ppłk. Łukaszem Cieplińskim na czele. 
Wyrok wykonano w więziennej piwnicy wedle katyńskiej metody – strzałem w tył 
głowy. Zgładzono ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej niepodległościowej organi-
zacji, kontynuatorki zawiązanej 27 września 1939 roku przez gen. Michała Tokarzew-
skiego-Karaszewicza Służby Zwycięstwu Polski. Z celi śmierci ppłk Ciepliński pisał
w grypsie do żony i synka: „Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, 
że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą 
i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość”. Wychodząc z celi, połknął 
medalik, aby w ten sposób można było kiedyś zidentyfikować jego szczątki, wrzuco-
ne zapewne, jak ciała wielu skazańców, do bezimiennych dołów śmierci. Do dziś to 
nie nastąpiło. 56 lat później, 3 maja 2007 roku, Prezydent Lech Kaczyński odznaczył 
pośmiertnie ppłk. Łukasza Cieplińskiego Orderem Orła Białego.

Mówiono o nich: bandyci, zdrajcy, faszyści...Mówiono o nich: bandyci, zdrajcy, faszyści...

polityczne? Przyczaić się, nie ujawniać wła-
snych poglądów, wycofać się na „emigrację 
wewnętrzną”? Pogodzić się z nową rzeczy-
wistością, włączyć się w nurt legalnego ży-
cia? A może przestawić zwrotnicę własnego 
losu, szukać miejsca w obozie zwycięzców? 

„Usankcjonowanie wszelkiej
podłości, zła i zdrady” 

Na terenach Polski, zajętych wiosną i latem 
1944 roku przez Armię Czerwoną i przeka-
zanych podporządkowanemu Moskwie tzw. 
Rządowi Lubelskiemu, szalał terror NKWD
i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego: aresz-
towania, deportacje żołnierzy AK na Ural
i Syberię, drakońskie wyroki – często śmierci 
– za przynależność do AK, Narodowych Sił 
Zbrojnych, struktur Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. 
W takiej sytuacji rozpoczynała się droga 
„Żołnierzy Wyklętych” (termin zaczerpnięty 
z tytułu głośnej książki Jerzego Ślaskiego, 
Żołnierze wyklęci, 1996), zwanych także Żoł-
nierzami Niezłomnymi, żołnierzami II kon-
spiracji, żołnierzami Powstania Antykomu-
nistycznego. Należeli do różnych oddziałów
i politycznych struktur. Łączył ich wspólny 
cel: zerwanie narzuconego Polsce sowieckie-
go jarzma, odzyskanie niepodległości i wol-
ności. Swoją postawą, decyzją o podjęciu 
walki, pragnęli zaświadczyć, że Polacy nie 
godzą się na nałożenie pęt duchowego i po-
litycznego zniewolenia. Wiedzieli z kim będą 
walczyć w imię Niepodległej: ze zbrojnymi 
strukturami Polski Lubelskiej, z formacjami 
NKWD, z aparatem bezpieczeństwa. 
W szeregi Żołnierzy Niezłomnych wstępo-
wało wielu zdemobilizowanych w styczniu 
1945 roku żołnierzy AK, którzy teraz – w myśl 
ostatniego rozkazu gen. „Niedźwiadka” – 
musieli „być dla siebie dowódcą”. Na rozrost 
ich liczebności wpływ miała także wiarołom-
na postawa komunistycznych władz, które 

w sierpniu 1945 roku ogłosiły amnestię dla 
żołnierzy podziemia (skorzystało z niej ok. 34 
tys. osób), aby rychło aresztować wielu z nich 
pod sfingowanymi zarzutami (podobnie było 
po amnestii ogłoszonej wiosną 1947 roku). 
Zawiązywały się nowe oddziały, kontynuowa-
ły swą drogę te, których nie dotyczył rozkaz 
demobilizacyjny gen. „Niedźwiadka”, choćby 
oddziały związane z obozem narodowym. 
Ci, którzy podejmowali wtedy walkę, zdawali 
sobie sprawę w jak trudnej, tragicznej sytuacji 
znalazła się Polska w ostatniej fazie II wojny 
światowej. Zdradzili ją sojusznicy, Stany Zjed-
noczone i Wielka Brytania, wyrażając w Tehe-
ranie, a potem w Jałcie, zgodę na utratę przez 
Rzeczpospolitą wschodnich województw z 
Wilnem i Lwowem (40% terytorium II RP), na 
wepchnięcie Polski w ramiona opresyjnego, 
komunistycznego systemu, na przejęcie wła-
dzy przez zdominowany przez komunistów 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Zdra-
dziła społeczność międzynarodowa, akcep-
tując decyzje wielkich mocarstw dotyczące 
Polski, a tym samym wyraziła zgodę na utratę 
przez nią niepodległości. Zdradziła narzucona 
z zewnątrz komunistyczna władza, odbiera-
jąc narodowi jego podmiotowość, prawo do 
decydowania o swym losie. „Darowano nam 
Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, jakby-
śmy byli narodem żebraków, jakbyśmy czeka-
li przez sześć lat wielkich zmagań na koniec 
wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie 
toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej walk
i jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych 
dobroczyńców gotowością do poświęceń i bo-
haterstwem. Na świętych ołtarzach Wawra, 
Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, leśnych 
partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych 
po barbarzyńsku miast i wsi – dokonano naj-
haniebniejszej w dziejach profanacji: stworzo-
no sztuczną, jakby w sercach nie żyła praw-
dziwa, Polskę, która jest usankcjonowaniem 
wszelkiej podłości, zła i zdrady” – to słowa
z rozkazu Stanisława Sojczyńskiego „Warszy-
ca” (1920–1947), jednego z najwybitniejszych 
Żołnierzy Niezłomnych.

Oddziały w służbie Niepodległej 

Żaden z dowódców antykomunistycznych 
oddziałów nie widział realnych możliwości 
samodzielnego zrealizowania przez antyko-
munistyczne podziemie strategicznego celu: 
odzyskanie niepodległości i wolności. Na-
przeciw polskiego Dawida, mizernie uzbro-
jonego, rozczłonkowanego na niewielkie 
odziały, stał przecież uzbrojony po zęby ko-
munistyczny Goliat – Zbiorcza Dywizja Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, jednostki Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego, 1 War-
szawska Dywizja Piechoty „ludowego” Woj-
ska Polskiego. Szansy na odmianę polskiego 
losu upatrywano w sytuacji międzynaro-
dowej, w oczekiwanym – wielu było o tym 
przekonanych – wybuchu konfliktu zbroj-
nego między zachodnimi demokracjami,
a dążącym do światowej dominacji Związkiem 
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śmierć i rozstrzelany w 1949 roku. „Nie żałuję 
tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne
z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Po-
laków, o których obecnym losie zdecydowały 
bagnety NKWD” – powiedział w ostatnim sło-
wie podczas rozprawy sądowej.
Sfałszowanie przez komunistów referendum 
w 1946 roku i wyborów w 1947 roku, do-
konane przy biernej postawie zachodnich 
demokracji, stłumiły nadzieję na odmianę 
polskiego losu, doprowadziły do regresu po-
staw opozycyjnych. Nie ustawały akcje służ-
by bezpieczeństwa i wojska przeciw leśnym 
oddziałom, represje wymierzone w rodziny 
konspiratorów, rozbudowywanie agentury. 
W latach 1948-1949 następował zmierzch 
zbrojnego podziemia, drastyczny spadek 
jego liczebności, kres struktur o zasięgu ogól-
nopolskim czy regionalnym. Jeszcze trwały 
niewielkie grupy Żołnierzy Niezłomnych, co-
raz bardziej osamotnionych, coraz skutecz-

niej osaczanych i likwidowanych.
W 1952 roku w zachodnich rejo-
nach Białostocczyzny zostały roz-
bite ostatnie patrole 6 Wileńskiej 
Brygady AK, jej ostatni dowódca, 
kpt. Kazimierz Kamieński „Hu-
zar”, potomek podlaskiej szlachty 
zagrodowej, podstępnie aresz-
towany, został rok później stra-
cony w białostockim więzieniu.
23 sierpnia 1954 roku w Przytułach 
w Ziemi Łomżyńskiej, podczas akcji 
na posterunek milicji zginął mjr Jan 
Tabortowski „Zapora”, był to ostat-
ni zawodowy oficer WP poległy z 

bronią w ręku. Natomiast ostatnim żołnierzem 
antykomunistycznego podziemia, który poległ 
w walce, był sierżant Józef Franczak „Lalek”, 
dowódca patrolu w oddziale WiN kpt. Zdzisła-
wa Brońskiego „Uskoka”; zginął podczas akcji 
SB i ZOMO 21 października 1963 roku w Maj-
danie Kozic Górnych pod Lublinem.
 

***Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni. 
Przez lata rugowani z polskiej pamięci, obrzu-
cani najgorszymi kalumniami, obdzierani z 
ludzkiej godności i żołnierskiego honoru. Mó-
wiono o nich: bandyci, zdrajcy, faszyści, karły 
reakcji, niedobitki klerykalno-faszystowskie, 
kryminaliści... Ponad 20 tys. z nich zginęło lub 
zostało skrytobójczo zamordowanych. Ciała 
tych, którzy ginęli w więzieniach z wyroków 
śmierci, podczas tortur zadawanych w cza-
sie przesłuchań, skazywano na pohańbienie, 
wrzucając je do dołów śmierci w zakątkach 
cmentarzy, chowając w nieoznaczonych, se-
kretnych miejscach. Dziś wydobywa się je
z pietyzmem, z honorem składa w panteonach 
narodowej pamięci. Przed nami obchody ko-
lejnego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. Dnia służącego pogłębieniu 
wiedzy o ich trudnej drodze, zbrojnej walce, 
motywach w imię których ją podjęli, wartości 
ich żołnierskiego trudu dla polskiej tradycji
i historycznej tożsamości. Dnia, w którym war-
to z najwyższym szacunkiem, wypowiedzieć 
słowa: część i chwała bohaterom. Żołnierzom 
Wyklętym – Żołnierzom Niezłomnym. 

Jędrzej Łukawy 

Radzieckim. Liczono też na zmianę sytuacji 
wewnętrznej w Polsce w rezultacie zapowie-
dzianych w Jałcie demokratycznych wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 
roku i oczekiwanego zwycięstwa opozycyj-
nego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna 
oddziaływały na charakter podejmowanych 
przez leśne oddziały bojowych zadań. Żoł-
nierze Niezłomni toczyli bitwy i potyczki
z atakującymi „siłami bezpieczeństwa”, po-
dejmowali akcje wymierzone w posterunki 
MO, Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa, 
obozy i więzienia, w których przetrzymy-
wano żołnierzy leśnych oddziałów (spekta-
kularna akcja rozbicia więzienia w Kielcach 
przez oddział Antoniego Hedy „Szarego”
w lipcu 1945 r.), pociągi wywożące dobytek 
do ZSRR; likwidowali komunistycznych akty-
wistów, ubeków i ich agenturę, bandytów
z szajek rabunkowych. 
Lata 1945-1946 to okres naj-
bardziej intensywnych działań
i największej liczebności oddzia-
łów II konspiracji. Oblicza się, że 
liczyły wtedy 15-20 tys. osób. 
W niektórych rejonach Polski, 
szczególne we wschodnich 
województwach, antykomuni-
styczne oddziały kontrolowały 
całe gminy, a nawet powiaty, 
tworząc swoiste enklawy wolnej 
Rzeczypospolitej. Różny był ich 
charakter, organizacyjna i po-
lityczna proweniencja. Swoje
oddziały zbrojne posiadało 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, m.in. do-
wodzone przez sławnych oficerów mjr. Hiero-
nima Dekutowskiego „Zaporę”, mjr. Mariana 
Bernacika „Orlika”, kpt. Zdzisława Brońskiego 
„Uskoka”. Ważne miejsce zajmowała kon-
spiracja obozu narodowego (Narodowe Siły 
Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, 
Samodzielny Batalion Operacyjny NSZ kpt. 
Antoniego Żubryda „Zucha”); wiele oddziałów 
powstawało na bazie organizacyjnych struk-
tur Armii Krajowej, wśród nich Armia Krajowa 
Obywatelska wsparta o nieujawnione w czasie 
Akcji „Burza” struktury Białostockiego Okręgu 
AK; Ruch Oporu Armii Krajowej, Obywatelskie 
Konspiracyjne Wojsko Polskie dowodzone 
przez wspomnianego już Stanisława Sojczyń-
skiego „Warszyca”; oddziały Józefa Kurasia 
„Ognia” na Podhalu, Władysława Łukasiuka 
„Młota” na Podlasiu, 5 Wileńska Brygada AK 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
Oddziały w służbie Niepodległej działały też 
na Wileńszczyźnie, w Nowogródzkiem, w Zie-
mi Lwowskiej, na terenach Rzeczypospolitej 
oderwanych jałtańskim dyktatem od Ma-
cierzy, wcielonych do ZSRR. To szczególnie 
poruszające świadectwo wierności polskiej 
ojczyźnie. Większość z nich została rozbita 
już w 1945 roku. Ale w Nowogródzkiem do 
wiosny 1949 roku, znajdując schronienie
w nadniemeńskich borach, działał oddział 
dowodzony przez ppor. Anatola Radziwoni-
ka (1916-1949), ps. „Olech”; bronił miejsco-
wych przed sowieckim terrorem, zwalczał 
agenturę NKWD, prowadził walkę z przeko-
naniem, że ziemie kresowe wrócą do wolnej 
i niepodległej Polski. 

My jesteśmy z miast i wiosek polskich

Kim byli „Żołnierze Wyklęci”? Z jakich środo-
wisk się rekrutowali? Mówiła o tym ulotka 
skierowana do żołnierzy „ludowego” Woj-
ska Polskiego wydana i kolportowana przez
5 Brygadę Wileńską AK mjr. „Łupaszki”: „Nie 
jesteśmy żadną „bandą”, jak nas nazywają 
zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek polskich”. Wy-
ruszali z nich do antykomunistycznych od-
działów: niedawni żołnierze Armii Krajowej, 
podoficerowie i szeregowi, którzy przeszli 
przez koszary II RP, wrześniowe, wojenne 
szlaki, służbę Polskiemu Państwu Podziem-
nemu, nauczyciele, urzędnicy, rzemieślni-
cy z miasteczek i osad, wiejska młodzież 
ukształtowana w rodzinnych domach i w pa-
rafialnym kręgu w duchu polskim, katolic-
kim, patriotycznym. W leśnych oddziałach, 
dowodzonych często przez oficerów II Rze-

czypospolitej, obowiązywało umundurowa-
nie i regulaminy wojska II RP. W codziennej 
służbie: uciążliwych przemarszach, głodzie
i chłodzie, wymykaniu się obławom, potycz-
kach i bitwach, godzinach odpoczynku i wy-
tchnienia, umacniało się braterstwo „leśnych 
ludzi”, poczucie wspólnoty, także zaufanie do 
dowódców, często najdzielniejszych z dziel-
nych, oddanych swym podkomendnym, wier-
nym żołnierzom Najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej. I jeszcze jedno: drogę antykomunistycz-
nych oddziałów wspomagały społeczności 
lokalne (szacowano ich liczbę na ok. 200 tys.): 
dawały schronienie, zaopatrywały w żywność, 
pełniły różne funkcje wywiadowcze i informa-
cyjne. 
Było to wojsko wierne Bogu i Ojczyźnie. Dzień 
służby rozpoczynała i kończyła wspólna mo-
dlitwa; w niedzielę, jeśli to było możliwe, woj-
sko uczestniczyło w Mszy św. Żołnierskiej co-
dzienności towarzyszyły znaki wiary: żołnierze 
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” nosili 
na mundurach ryngrafy z wizerunkiem Matki 
Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Leśne od-
działy wspomagali kapłani: zaprzysiężeni ka-
pelani, księża parafialni. Odprawiali polowe 
Msze św., udzielali sakramentów, żegnali na 
drogę wieczności. Posługa duszpasterska Żoł-
nierzom Niezłomnym to osobny, obszerny wą-
tek, obecny także na łamach „Naszej Służby” 
w rubryce kapłańskich „Niebanalnych życiory-
sów”. Tytułem przykładu przywołam jednego 
z takich kapłanów: ks. Władysław Gurgacz 
„Sem”(1914–1949), jezuita, duchowy opiekun 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, 
działającej w powiecie sądeckim, skazany na 

b iść i d li j b i ł d

Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK, pierwszy od lewej dowódca Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK, pierwszy od lewej dowódca 
brygady mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”brygady mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
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Jerozolima, Droga Krzyżowa – kaplice III i IV sta-
cji. Kaplice te zostały odrestaurowane z ofiar 
uchodźców i żołnierzy polskich z inicjatywy ks. 
Stefana Pietruszki-Jabłonowskiego, kapelana 
Polskich Sił Zbrojnych i pierwszego rektora 
Polskiej Misji Katolickiej w Ziemi Świętej. Po-
mysł poparł gen. Stanisław Kopański, dowód-
ca Brygady Strzelców Karpackich i późniejszy 
szef Sztabu Naczelnego Wodza. III stacja zo-
stała poświęcona w 1946 r., a IV w 1954 r.
Kaplice te należą do Kościoła ormiańskokato-
lickiego, ale przez blisko 50 lat (do 1999 r.) 
pozostawały w rękach polskich. Ściany we-
wnętrzne III stacji udekorowane są motywa-
mi narodowo-patriotycznymi. Na suficie nad 
wejściem znajduje się fresk „Droga krzyżowa 
Polaków”. Przedstawia Jezusa dźwigającego 
krzyż: , za Nim podąża tłum reprezentujący 
całe społeczeństwo polskie i niosący własne 
krzyże. Na kopule środkowej widnieją znaki 
krzyża, kotwicy i serca jako symbole wiary, 
nadziei i miłości. Całość otacza napis: „Nie 
płaczcie – Polska zmartwychwstanie”. Po le-
wej stronie od wejścia wisi drewniany krzyż, 
który polscy uchodźcy nosili ulicami Jerozo-
limy w Wielki Piątek, odprawiając nabożeń-
stwo drogi krzyżowej (począwszy od 1941 r.). 
Za ołtarzem umieszczona jest rzeźba z białego 
marmuru autorstwa por. Tadeusza Zielińskie-
go, przedstawiająca Chrystusa upadającego 
pod krzyżem. Obok tego posągu ks. Tadeusz 
Nosal, obecny rektor Polskiej Misji Katolickiej 
w Ziemi Świętej, złożył przekazany przez Ko-
mitet Katyński strzęp żołnierskiego munduru, 
wydobytego w Charkowie 5 września 1991 
roku. Por. Zieliński, uratowany z obozu je-
nieckiego w Kozielsku, wykonał też figurę Je-
zusa spotykającego Maryję (przeniesiona do 

krypty pobliskiej katedry 
ormiańskokatolickiej) 
oraz zewnętrzną pła-
skorzeźbę IV stacji (ory-
ginał u polskich Sióstr 
Elżbietanek w „Domu 
pokoju” na Górze Oliw-
nej). Płytę ołtarzową w 
kaplicy tej stacji (dzisiaj 
niedostępnej) podtrzy-
mują dwa orły. Dawna 
tablica z polskim i fran-
cuskim tekstem upamiętniającym przebudo-
wę tej stacji oraz orzełek polski zdobiący jej 
metalowe ogrodzenie zostały przez Ormian 
usunięte. Można dodać, że w 2013 r. Polacy 
mieli też swój udział w odnowieniu kaplicy
VII stacji Drogi Krzyżowej: projekt przygoto-
wał Józef Dudkiewicz, a prace konserwator-
skie bezpłatnie zrealizowała firma Aleksandra 
Piotrowskiego z Krakowa.

Jerozolima, Bazylika Grobu i Zmartwychwstania 
Pańskiego – wota złożone w szklanej gablocie 
za ołtarzem Matki Bożej Bolesnej na Kalwarii.
„Na ołtarzu na Golgocie wisiało mnóstwo pol-
skich odznaczeń wojskowych i medali. Były to 
wota polskich żołnierzy ofiarowane za prze-
życie wojny, ale już 30 lat temu nie było po 
nich ani śladu” (Andrzej Szadkowski, konfe-
rencja „Harcerze tułacze. Wojenne losy Pola-
ków na Wschodzie”, Warszawa 2014 r.). Swój 
order Virtuti Militari II klasy miał tu zostawić 
gen. Władysław Sikorski, gdy w czerwcu 1943 
r. odbywał ostatnią, jak czas pokazał, inspek-
cję na Bliskim Wschodzie. Do dziś widoczny 
jest ryngraf I Pułku Ułanów Krechowieckich z 
maja 1942 r., wykonany przez kpr. Bolesława 
Pasławskiego. Przedstawia Częstochowską 
Ikonę na tle orła polskiego z koroną, wokół 
której jest wygrawerowany tekst: „Królowo 
Jasnej Góry, o Błękitna Pani, Ty co Polskę 
osłaniasz, łzy ścierasz i blizny, amarantowo-
biali proszą Cię ułani: błogosław im w po-
wrotnej drodze do Ojczyzny”. W 63. rocz-
nicę złożenia tego wotum (29.05.2005) 
amarantowo-biały ryngraf ofiarowali na 
Kalwarii żołnierze Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego UNDOF ze Wzgórz Golan. 
Inicjatorem był gen. bryg. Rajmund Tomasz 
Andrzejczak, ówczesny dowódca I Batalionu 
Pancernego Ułanów Krechowieckich. Przy 
ołtarzu znajdują się jeszcze dwa polskie ryn-
grafy. Jeden obok wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej i orła Wojska Polskiego ma 
na szczycie krzyż jerozolimski i napis: „Jerozo-
lima. Armia Polska na Wschodzie 1944”, a na 
obwodzie słowa modlitwy: „Ty co na Jasnej 
świecisz Górze, prowadź nas szczęśliwie do 
Polski”. Czwarty stanowi wotum Sodalicji Ma-
riańskiej z 1944 r., przyozdobiony jest krzyżem 
Ziemi Świętej i polskim orłem w koronie oraz 

medalionem z Matką Boską Częstochowską. 
Widnieje na nim napis: „Z Ziemi Św. do Polski. 
Tak nas prowadzisz cudem na Ojczyzny łono”. 
W lipcu 1942 r. wotum w postaci krzyża ofia-
rowali Matce Bożej na Golgocie harcerze. Oni 
też złożyli w grecko prawosławnym kościele 
św. Jerzego w Lyddzie w kwietniu 1944 r. 
miedziany ryngraf rycerski w kształcie serca,
z krzyżem harcerskim na tle orła białego i na-
pisem: Polish Boy Scouts and Girl Guides/ 
„Harcerstwo Polskie – 1944 – św. Jerzemu”. 

Tyberiada, dziedziniec kościoła św. Piotra Rybaka 
– ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, Królo-
wej Korony Polskiej. Powstał z inicjatywy gen. 
dyw. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza 
jako wotum dziękczynne żołnierzy III Korpusu 
za szczęśliwe ocalenie z sowieckiego zesłania. 
Był to też wyraz podziękowania dla Ojców 
Franciszkanów za ponad trzyletnie (od stycz-
nia 1943 r. do sierpnia 1946 r.) udostępnienie 
klasztoru polskim dzieciom i młodzieży (pod 
koniec też dorosłym) na tzw. Ośrodek Uzdro-
wieńców. Projektantem ołtarza był Franciszek 
Leśniak, a wykonawcami siedmiu żołnierzy, 
których nazwiska wypisane są na tablicy ko-
memoratywnej: „Żołnierze, którzy wznieśli tę 
pamiątkę: por. Tadeusz Zieliński, sierż. Stani-
sław Preński, kpr. Stanisław Słupski, kpr. Kon-
stanty Zdanowicz, strz. Leon Barochowski, 
strz. Michał Płata, strz. Władysław Kuriata. 
Tyberiada 3 maja 1946 r.” (faktyczna data od-
słonięcia i poświęcenia ołtarza to 11 sierpnia 
1946 r.). Kapliczka ma kształt parabolicznego 
łuku o rozpiętości 7 m. Na środku stoi ołtarz, 
na ścianie frontowej z godłem Polski otoczo-
nym ośmioma znakami dywizyjnymi: syrenką 
(Armia Polska na Wschodzie), bramą z trzema 
wieżami (dowództwo AP na Wschodzie), ra-
mieniem pancernym z mieczem (II Warszaw-
ska Dywizja Pancerna), żubrem (V Kresowa 
Dywizja Piechoty), choinką (III Dywizja Strzel-
ców Karpackich), krzyżem na tarczy krzy-
żowców (VIII Armia Brytyjska), lwem z kołem 
zębatym w łapach (VI Lwowska Dywizja Pie-
choty), gryfem (VII Dywizja Zapasowa). Nad 
płytą ołtarzową widnieje płaskorzeźba Matki 
Bożej Częstochowskiej, a jeszcze wyżej postać 
młodszej ochotniczki trzymającej w ręku po-
chodnię i junaka z książką w lewej dłoni, a 

Przedstawiamy kolejny, ostatni odcinek prezentacji obiektów
i miejsc w Ziemi Świętej, które upamiętniają obecność Polaków 
w Palestynie w czasie II wojny światowej. Poprzednie odcinki 
publikowaliśmy w nr. 19 (1-15 XI 2015) i nr. 21 (1-15 XII 2015). 

Polskie ślady w Ziemi Świętej (III)

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (9)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (9)
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Nazaret, ściana frontowa Bazyliki ZwiastowaniaNazaret, ściana frontowa Bazyliki Zwiastowania
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drugą ręką grającego na kornecie. Obok druh-
ny umieszczony jest napis: caritas – „miłość”,
a obok druha: fides – „wiara”. Płaskorzeźby po 
bokach ołtarza przedstawiają: św. Krzysztofa 
(patrona wędrowców i wojsk zmotoryzowa-
nych), św. Michała (patrona ziem wschodnich 
Rzeczpospolitej), średniowiecznego husarza, 
współczesnego żołnierza polskiego niosące-
go sztandar Ojczyzny i krzyż. Na zakończeniu 
łuków ołtarza, na szczycie, umieszczone są 
dwa obeliski kamienne symbolizujące zni-
cze, a pod nimi herby sześciu miast polskich: 
Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa, Wil-
na i Gdańska. Całości dopełniają dwa napisy
o tej samej treści: jeden po łacinie (Milites Po-
loni proximi orientis fratribus minoribus sancti 
Francisci custodibus terrae sanctae in memo-
riam hospitalitatis – casa nova – Tyberiadis. 
A.D. 1945. Tibi, Regina regni Poloniae - firma 
fide in restituenda libertate et magnitudine 
tua materna protectione rei publicae popu-
loque Tuo – modicum opus manuum suarum 
milites Poloni C.III. grato animo offerunt), 
drugi po polsku („Żołnierze Armii Polskiej na 
Środkowym Wschodzie oo. franciszkanom, 
opiekunom Ziemi Świętej, na pamiątkę po-
bytu w Tyberiadzie. Tobie, Królowo Korony 
Polskiej z wiarą niezłomną, że przywrócisz 
wolność i wielkość Twego narodu i państwa – 
skromne dzieło rąk własnych żołnierze polscy 
na Środkowym Wschodzie z czcią i miłością 
ofiarują. R.P. 1945”).

Nazaret, Bazylika Zwiastowania – wykonana
z płytek ceramicznych mozaika Matki Bożej 
Kozielskiej jako Patronki wszystkich jeńców 
polskich ocalałych z sowieckiej niewoli. Kruż-
ganki okalające dziedziniec przed świątynią 
udekorowane są wizerunkami Matki Bożej 
z ponad 50 krajów świata . Jedna z mozaik 
opatrzona jest tabliczką: „Poland”. Przed-
stawia Maryję na prawej ręce trzymającej 
Dzieciątko Jezus, a lewą ręką i połą płaszcza 
osłaniającą gromadę junaków i młodszych 
ochotniczek. Pod Jej stopami znajduje się 
kula ziemska. Na tym tle w centrum umiesz-
czone są daty: „1942” i „1947”, przedzielone 
odznaka Junackiej Szkoły Kadetów przy ar-
mii gen. Andersa i Szkoły Młodszych Ochot-
niczek. Wokół wypisane są nazwy: „Wilno”, 
„Katyń”, „Lwów”, „Kozielsk”, „Ostaszków”, 
„Starobielsk”, „Griazowiec”, a ich dopeł-
nieniem jest napis w języku angielskim: In 
gratitude from thousands of Polish children 
delivered from Russian slavery and Nazi op-
pression. In the Holy Land and the free world 
they found home, education and guidance 
provided by the Polish goverment in exile and 
its army („Z wyrazami wdzięczności od tysięcy 
polskich dzieci uratowanych z rosyjskiej nie-
woli i nazistowskiego ucisku. W Ziemi Świętej 
i w wolnym świecie znalazły dom i opiekę, 
zdobyły też wykształcenie zapewnione przez 
polski rząd na uchodźstwie i jego armię”). 
Na obrzeżach mozaiki umieszczonych jest 
13 symbolicznych tarcz i oznak: płonąca po-
chodnia (nauka, męstwo i wiara – por. J 5,35), 
kotwica (Armia Krajowa), krzyż maltański
z podkową (V Pułk Strzelców Konnych), orzeł 
z czołgiem (I Pułk Pancerny), choinka (III Dy-
wizja Strzelców Karpackich), żubr (V Kresowa 
Dywizja Piechoty), syrenka (Armia Polska na 
Wschodzie), lilijka (ZHP przy Armii gen. An-

dersa), słoneczko (Junacka Szkoła Kadetów), 
trzy śmigła (oddział lotnictwa myśliwsko-roz-
poznawczego z Muqeible k. Nazaretu), koło 
zębate (szkoły mechaniczne), gryf (VII Dywizja 
Zapasowa), tarcza szkolna z napisem „Szkoły 
cywilne”. Na samym dole zapisana jest proś-
ba: „Powróć nas na Ojczyzny łono”. Fundato-
rami tej pamiątki byli wychowankowie Szkół 
Junackich i Szkoły Młodszych Ochotniczek 
głównie z USA i Kanady na czele z jezuitą
o. Stanisławem Czapiewskim, kapelanem 
szkół junackich i SMO w Nazarecie, po wojnie 
duszpasterzem Polonii amerykańskiej.

Nazaret, kościół św. Józefa – tablica pamiątko-
wa Szkoły Młodszych Ochotniczek Pomoc-
niczej Wojskowej Służby Kobiet. W 1942 r. 
ewakuacja Polaków z ZSRR objęła łącznie ok. 
116 tys. osób: 78 tys. żołnierzy, 20 tys. kobiet
i 18 tys. dzieci. Te ostatnie zostały przetrans-
portowane do krajów, które odpowiedziały 
na apel polskiego rządu w Londynie i zgodzi-
ły się przyjąć je u siebie, m.in. do Iranu, Indii, 
Nowej Zelandii, Meksyku, Tanzanii, Tanganiki, 
Kenii, Ugandy i Rodezji. Na tereny dzisiejsze-
go Izraela trafiło ok. 4,5 tys. dzieci. Z myślą
o nich uruchomiono w Palestynie ok. 30 szkół 
o różnych poziomach i profilach nauczania. 
Szkoła Młodszych Ochotniczek powstała 
w maju 1942 r. w Uzbekistanie. W grudniu 
1942 r. przeniesiono ją do Palestyny: najpierw 
do Gedery, potem do Rehovot, Qastiny, Jenin 
i ostatecznie do Nazaretu, gdzie funkcjono-
wała od stycznia 1944 r. do lipca 1947 r. Tu 
też uruchomiono trzy (II Gimnazjum Ogólno-
kształcące, Liceum Pedagogiczne i Liceum Ad-
ministracyjno-Handlowe) z siedmiu oddziałów 
zrzeszonych w SMO (pozostałe cztery: szkoła 
powszechna, I Gimnazjum Ogólnokształcące, 
Gimnazjum Kupieckie i Liceum Humanistycz-
ne istniały już wcześniej). Szkołę powszechną 
w Nazarecie ukończyło łącznie ok. 250 dziew-
cząt, Gimnazjum Ogólnokształcące ok. 560, 
Gimnazjum Kupieckie 50, Liceum Humani-
styczne ok. 250, Liceum Pedagogiczne ok. 80 
i Liceum Administracyjno-Handlowe 45. Tabli-
ca pamiątkowa została odsłonięta w 1944 r. 

Ain Karem, kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
– tablica pamiątkowa szkoły polskiej. Szkoła 
powszechna i gimnazjum dla dziewcząt (od 
1945 r. także dla chłopców) funkcjonowały tu 
od 1942 r. do 1947 r. Placówkę tę szczegól-
ną opieką i wsparciem materialnym otaczali 
żołnierze V Kresowej Dywizji Piechoty. Po 
zakończeniu wojny wychowankowie szkoły 
rozjechali się po całym świecie. Ich pierwsze 
spotkanie po latach odbyło się w Londynie 
w 1979 r. Wtedy też podjęli decyzję o ufun-
dowaniu tablicy pamiątkowej w Ain Karem. 
Została ona odsłonięta w 2000 r. 

Cmentarze, na których spoczywają polscy żoł-
nierze i osoby cywilne z armii gen. Andersa. 
Jak ustalił Krzysztof Dawid Majus („Polskie 
groby żołnierskie w Izraelu”), na 8 cmenta-
rzach cywilnych i wojskowych w Palestynie 
znajdują się mogiły 351 żołnierzy polskich:
w Ramla 272, Gazie 36, Jerozolimie 20 (18 na
Syjonie chrześcijańskim i 2 na Górze Oliwnej), 
Jaffie 9 (5 na cmentarzu katolickim i 4 na ży-
dowskim), Rehovot 7 i Hajfie 5 (lokalizacja 
dwóch pozostałych grobów jest niepewna). 

Natomiast trudna jest do ustalenia liczba osób 
cywilnych towarzyszących Armii gen. Andersa 
i spoczywających na izraelskich cmentarzach. 
Wiadomo, że szczątki naszych rodaków po-
chowane są w Jerozolimie, Jaffie i Hajfie. Na 
jerozolimskim Syjonie chrześcijańskim znaj-
duje się 86 polskich mogił. Granitowy pomnik 
z 2006 r. zwieńczony jest orłem i napisem: 
„W hołdzie Polakom spoczywającym na tym 
cmentarzu, osobom cywilnym i żołnierzom
II Korpusu Polskiego gen. Władysława An-
dersa, byłym jeńcom i więźniom sowieckich 
łagrów zmarłym w drodze do Ojczyzny w la-
tach II wojny światowej i po jej zakończeniu. 
Polska o was pamięta! Rzeczpospolita Pol-
ska: Warszawa – Jerozolima 2006”. Pomnik 
z identycznym napisem znajduje się na ka-
tolickim cmentarzu w Jaffie, z jedyną różni-
cą we fragmencie końcowym: „Warszawa –
Tel Awiw/Jaffa 2007”. Tam pochowanych jest 
59 Polaków. W Hajfie na cmentarzu rzymsko-
katolickim znajduje się ok. 20 grobów naszych 
rodaków, a obok na alianckim 5 mogił.

Beit Meir k. Jerozolimy, Las Męczenników – tablica 
upamiętniająca mord katyński.
Izrael jest oprócz Polski jedynym państwem na 
świecie, w którym istnieje Stowarzyszenie Ro-
dzin Katyńskich.. W 1994 r. staraniem Rodzin 
Katyńskich w Izraelu w tzw. Lesie Męczenni-
ków (20 km na południowy zachód od Jero-

zolimy) zasadzono 1000 drzewek upamięt-
niających ofiary zbrodni katyńskiej. Na tablicy 
pamiątkowej znajduje się napis: „Ku pamięci 
setek Żydów, oficerów Wojska Polskiego, 
internowanych w obozach Kozielsk, Staro-
bielsk, Ostaszków, zamordowanych przez
NKWD w kwietniu–maju 1940. Rodzina Ka-
tyńska” (oryginał w języku hebrajskim). W je-
rozolimskim Instytucie Yad Vashem w Grocie 
Pamięci umieszczono listę zawierającą 18 na-
zwisk oraz tekst: „Pamięci ofiar zagłady w re-
jonie Katynia w Rosji. Pamięci kilkuset Żydów, 
oficerów Wojska Polskiego, którzy jako jeńcy 
zostali zamordowani w lesie katyńskim przez 
władze ZSRR w okresie kwiecień–maj 1940. 
Między nimi nasi drodzy bliscy” (oryginał rów-
nież po hebrajsku).

 Sławomir Rajzer

Tyberiada, dziedziniec kościoła św. Tyberiada, dziedziniec kościoła św. 

Piotra Rybaka, ołtarz Matki Bożej Piotra Rybaka, ołtarz Matki Bożej 

Często chowskiejCzęsto chowskiej
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Redaktorem naukowym książki jest dr An-
drzej Czesław Żak, do niedawna szef Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego. Jak pod-
kreślił, kwerendą objęto całą wojskową sieć 
archiwalną: Centralne Archiwum Wojskowe, 
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim, Archiwum 
Wojskowe w Oleśnicy, Archiwum Wojskowe 
w Toruniu, Archiwum Marynarki Wojennej
w Gdyni, Archiwum Sił Powietrznych w No-
wym Dworze Mazowieckim. Dzięki temu 
odszukano dokumenty wytworzone w MON,
Głównym Zarządzie Politycznym WP, Woj-
skowej Służbie Wewnętrznej, Sztabie Ge-
neralnym WP, dowództwach okręgów 
wojskowych, szkołach oficerskich oraz róż-
norodnych instytucjach wojskowych.
Książka obejmuje okres od października 1978 
roku po rok 1991. Zgromadzone w niej do-
kumenty opisują nie tylko cztery pielgrzymki 
Jana Pawła II do naszego kraju, ale także mó-
wią o percepcji jego osoby w środowiskach 
wojskowych zaraz po wyborze na stolicę Pio-
trową. Jak czytelnik łatwo zauważy, mamy 
tu do czynienia ze zderzeniem dwóch epok, 
okresu komunistycznej dominacji w Polsce 
i początku ustrojowych przemian. Ostatnia 
pielgrzymka opisana w książce przypada na 
okres po odnowieniu duszpasterstwa woj-
skowego i Ordynariatu Polowego w Polsce, 
o czym nie dość przypominać w roku Srebr-
nego Jubileuszu.
Na pierwszy rzut oka książka, która ma cha-
rakter źródłowy i opatrzona jest niewielkim 
wstępem, może okazać się niezbyt atrakcyjną 
lub interesującą dla wąskiego grona histo-
ryków. Nic bardziej mylnego. 
Obok opublikowanych doku-
mentów obojętnie przejść nie 
sposób. Znajdziemy tu cha-
rakterystyki Ojca Świętego, 
analizy wystąpień papieskich, 
informacje Głównego Zarządu 
Politycznego, meldunki Woj-
skowej Służby Wewnętrznej
o stanie przygotowań do kolej-
nych pielgrzymek i nastrojach 
panujących w wojsku, a także 
opracowania podsumowujące 
wizyty papieskie. 
Wiele z dokumentów zawiera 
tak ciekawy materiał, że nale-
żałoby mu poświęcić osobny 
artykuł. Jest tak na przykład
z otwierającą publikację „In-

Papieskie pielgrzymki
w archiwach wojskowych

formacją dotyczącą biografii i charakterystyki 
osoby b. metropolity krakowskiego Karola 
Wojtyły”, datowaną na dzień 17 października 
1978 r. (sic!).
Ten 12-stronicowy dokument zaskakuje traf-
nością spostrzeżeń, precyzją przewidywań
i szeroką wiedzą aparatu bezpieczeństwa na 
temat „byłego metropolity Karola Wojtyły”. 
Już w pierwszych zdaniach pojawia się infor-
macja o karierze wojskowej ojca przyszłego 
Papieża. Szeroka analiza podjętych przez 
metropolitę krakowskiego przedsięwzięć po-
kazuje jak drobiazgowej inwigilacji był pod-
dawany.
Książka ukazuje mentalność oficerów poli-
tycznych, sposoby walki z Kościołem i liczne 
obawy służb wojskowych o skutki papieskich 
pielgrzymek, zwłaszcza wobec środowiska 
mundurowych. Z dokumentów możemy od-
czytać jak dalece wojsko ingerowało w sferę 
prywatną rodzin wojskowych. Piętnowano 
m.in. przyjmowanie bliskich, którzy przyjeż-
dżali w poszukiwaniu noclegu, aby udać się 
na spotkania z Papieżem, cofano i uniemożli-
wiano przepustki oraz urlopy, w czasie wizyt 
Jana Pawła II. Organizowano bogate pro-
gramy kulturalne, aby odrywać społeczność 
wojskową od Mszy, nabożeństw i spotkań
z Ojcem Świętym.
Przykrych wrażeń dostarcza lektura donosów 
na żołnierzy, członków rodzin wojskowych, 
którzy pragnęli wziąć udział w religijnym 
przeżyciu, jakim były papieskie pielgrzymki. 
Jest to jednak ważne świadectwo spustosze-
nia moralnego pewnej części społeczności 
mundurowej słusznie minionej epoki. Są też 

świadectwem ceny, jaką płaciła znaczna część 
żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin 
za wierność wyznawanej wierze. Widać ją
w odręcznych adnotacjach, czynionych „ma-
jestatem” władzy ludowej na opublikowanych 
dokumentach. Nawet teraz z perspektywy 
czasu wyglądają one niekiedy poruszająco.
W „Meldunku nr 3 Szefostwa Wojskowej Służ-
by Wewnętrznej z dnia 26 maja 1979 roku
o sytuacji w Siłach Zbrojnych w związku z wi-
zytą papieża” (s. 94), w odniesieniu do mjr. 
Janusza Krzaka, który pozwolił córce na przy-
jęcie Komunii świętej i wydał z tej okazji przy-
jęcie, czytamy odręczną adnotację „Co z nim 
dalej?”, dwie strony dalej ta sama ręka, tym 
samym charakterem pisma dopisuje odnośnie 
innego żołnierza słowa: „trzeba go usunąć
z wojska”. Za każdym z wymienionych przy-
pisów kryje się niejeden z ludzkich drama-
tów: utrata pracy, uposażenia, brak awansu 
czy karne przenosiny. Niestety w książce tego 
typu adnotacji jest wiele.
Sporo można dowiedzieć się z książki o po-
strzeganiu Kościoła przez czynniki wojskowe 
tamtej epoki i autentycznej obawy przed 
skutkami papieskich pielgrzymek w Ojczyź-
nie. Na przykład  w tezach do wystąpień 
w środowisku wojskowym, sporządzonych 
przez Zarząd Polityczny Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego (s. 54), czytamy m.in. 
„Po wyborze kardynała Wojtyły na papieża 
i zapowiedzi jego przyjazdu do Polski, kler 
coraz bardziej intensyfikuje swą działalność, 
starając się o to, by ideologia katolicka do-
cierała do wszystkich Polaków. Przedstawi-
ciele kościoła w Polsce traktują proces nor-

malizacji przede wszystkim 
jako wygodną okazję do wy-
suwania pod adresem władz 
państwowych różnorodnych 
roszczeń, a między innymi:
– żądanie szerokiego dostę-
pu kościoła do środków ma-
sowego przekazu, zwłaszcza 
radia i telewizji; – żądanie, 
aby państwo we wszystkich 
szkołach i zakładach oświa-
towych kształcących dzieci 
i młodzież do 18 roku życia 
przywróciło nauczanie religii; 
dążenie do uzyskania zgody 
na utworzenie zorganizowa-
nego ruchu młodzieżowego 
pod kierownictwem kleru; 
żądanie swobody w zakresie 

Burza wokół dokumentów bezprawnie przetrzymywanych przez gen. Czesława Kiszczaka po-
kazuje, że w naszym kraju archiwalia, nawet z niezbyt odległej przeszłości, są ważną częścią 
dziedzictwa historycznego. Jest to oczywiste z uwagi na niezwykłą historię naszego kraju. 
Temat ciekawych dokumentów powraca jednak ostatnio nie tylko w przestrzeni medialnej, 
ale również w wydawnictwie Centralnego Archiwum Wojskowego za sprawą nowej książki. 
„Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w wojskowych materiałach archiwalnych” to lektura cie-
kawa, pokazująca wizyty Ojca Świętego w naszym kraju z nowej, dotąd nie do końca poznanej 
perspektywy. 

Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny,Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny,
w tle Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiegow tle Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 29 sierpnia 1911 r.
w Komorowicach koło Biel-
ska (obecnie Bielsko-Bia-
ła), jako syn Jana i Teresy

z Pachowskich. Od 1923 r. uczęszczał do 
gimnazjum w Bielsku. W 1928 r. uczestniczył
w Światowym Zlocie Harcerstwa w Cambridge 
w Wielkiej Brytanii. Był również członkiem So-
dalicji Mariańskiej. W 1931 r. uzyskał świadec-
two dojrzałości. W 1931 r. został powołany do 
odbycia przeszkolenia wojskowego w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambro-
wie. Trzymiesięczną praktykę odbył w 4 pułku 
strzelców podhalańskich w Cieszynie.
W 1932 r. wstąpił do Seminarium Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Wychodźców w Po-
tulicach koło Bydgoszczy. Jako alumn tego 
seminarium studiował jednocześnie na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Był prezesem So-
dalicji Mariańskiej poznańskich studentów 
teologii. W 1935 r. uczestniczył w Kongresie 
Eucharystycznym w Manili, dokąd wysłała do 
redakcja „Przeglądu Katolickiego”. W dniach 
25–30 maja 1938 r. wziął udział w Kongre-
sie Eucharystycznym w Budapeszcie. 3 marca 
1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda.
W lipcu 1939 r. został zmobilizowany do 
Wojska Polskiego. Został kapelanem 58 puł-
ku piechoty w Poznaniu. We wrześniu 1939 r.
jego pułk wchodzący w skład 14 Dywizji Pie-
choty walczył w składzie Armii „Poznań”. 
Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Po tej bitwie 
wraz z pułkiem przebił się do Puszczy Kam-
pinoskiej, skąd przedarł się do Warszawy.

W stolicy został mianowany kapelanem Szpi-
tala Maltańskiego. 1 października 1939 r. zo-
stał aresztowany przez Niemców i osadzony 
na Pawiaku. Zwolniono go w listopadzie ra-
zem z innymi kapelanami. Wrócił do Bielska, 
gdzie utworzył organizację Łańcuch Wolnych 
Polaków, która w lutym 1940 r. zmieniła na-
zwę na Orzeł Biały. Został mianowany kapela-
nem tej organizacji. Zdekonspirowany, w koń-
cu marca 1940 r. otrzymał rozkaz wyjazdu na 
Węgry. Aresztowany przez gestapo na granicy 
austriacko-węgierskiej, od 4 kwietnia 1940 r. 
do marca 1941 r. przebywał w obozie koncen-
tracyjnym w Mauthasem. Został odesłany do 
dyspozycji gestapo w Wiedniu, gdzie skazano 
go na półtora r. więzienia. Na początku czerw-
ca 1943 r., zwolniony z powodu słabego stanu 
zdrowia, powrócił do Bielska.
Mianowany przez Kurię Arcybiskupią w Kra-
kowie rektorem kościoła w Bystrej-Mikuszo-
wicach. Był kapelanem oddziałów Batalionów 
Chłopskich na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
W kwietniu i maju 1945 r. kilkakrotnie odwie-
dził w celach duszpasterskich oddział Naro-
dowych Sił Zbrojnych „Orła Białego” w Białej 
Wisełce oraz Brennej. 12 czerwca 1945 r. pod-
jął służbę  ludowym Wojsku Polskim. Został 
kapelanem 13 Dywizji Piechoty stacjonującej 
w Katowicach. 15 września 1945 r. zagro-
żony aresztowaniem przez UBP przekroczył 
granicę w Cieszynie i dotarł do Monachium 
do Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny.
1 października 1945 r. został mianowany 
przez biskupa Gawlinę kapelanem wojsko-
wym w Norynberdze. Antoni Szacki „Bohun”, 
były dowódca Brygady Świętokrzyskiej NSZ, 

Ks. kapitan Rudolf Marszałek (1911–1948)
– chrystusowiec, kapelan 58 pułku piechoty

mianował go oficerem do spraw operacyj-
nych Grupy Operacyjnej „Zachód” NSZ.
2 grudnia 1945 r. wrócił do Polski, prawdopo-
dobnie w celu organizacji komórek przerzuto-
wych oddziałów NSZ do Niemiec. 24 grudnia 
1945 r. objął probostwo w Bystrej-Mikuszowi-
cach. Poszukiwany przez UBP, 1 sierpnia 1946 r.
wyjechał do Górnego Szczyrku. 23 lipca 1946 r.
udał się w okolice masywu Baraniej Góry, do 
oddziału NSZ Henryka Flamego „Bartka”, obej-
mując junkcję kapelana oddziału.
We wrześniu 1946 r. postanowił wyjechać po-
nownie do Niemiec w celu uzyskania pomocy 
dla oddziałów NSZ. 22 września 1946 r. wy-
jechał z transportem wysiedleńców niemiec-
kich. W Monachium spotkał się z biskupem 
Gawliną i z pułkownikiem „Bohunem”, który 
zalecił demobilizację oddziałów i przejście 
do działalności konspiracyjnej o charakterze 
politycznym. 28 listopada 1946 r. wrócił do 
Katowic z transportem repatriantów.
12 grudnia 1946 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy UBP w Mikuszowicach lub 
Chorzowie. 7 stycznia 1947 r. przewieziono 
go do więzienia MBP przy ulicy Rakowieckiej 
w Warszawie, gdzie przeszedł okrutne śledz-
two. 14 stycznia 1948 r. Wojskowy Sąd Rejo-
nowy w Warszawie skazał go na trzykrotną 
karę śmierci za: „usiłowanie zmiany przemo-
cą ustroju państwa, dezercję, grabież, prze-
kazywanie tajemnic państwowych i ucieczkę 
za granicę”. Naczelny Sąd Wojskowy odrzucił 
skargę obrońcy, a prezydent Bolesław Bierut 
nie skorzystał z prawa łaski.
Ks. Marszałek został zamordowany 10 mar-
ca 1948 r. strzałem w tył głowy w piwnicy 
mokotowskiego więzienia. Prawdopodobnie 
jego ciało pochowano potajemnie w bezi-
miennym dole w Dolinie Służewieckiej.

Bogusław Szwedo 

tworzenia jednostek administracji kościelnej 
oraz obsady personalnej wszystkich stano-
wisk kościelnych (…).” [pisownia oryginalna 
– przyp. K.S.] – Wszystkie te punkty po 1989 
roku zostały spełnione, a „żądania kleru” nie 
doprowadziły do upadku państwa, czego tak 
bardzo obawiali się rządzący, choć z pewno-
ścią mogły doprowadzić do szybszego zała-
mania się komunistycznego systemu, trwają-
cego od 1945 roku.
W książce znalazły się też dokumenty, któ-
re bezpośrednio wojska nie dotyczą, ale są 
interesującym świadectwem zaangażowania 
przedstawicieli Episkopatu o godne ukaza-
nie papieskich pielgrzymek. Odnaleźć można 
m. in. prośby bp. Bronisława Dąbrowskiego, 
sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, 
kierowane do Stanisława Kani, sekretarza 
KC PZPR z prośbą o udostępnienie transmisji
z przebiegu pielgrzymki przez Radio i Telewi-
zję. Dlaczego te dokumenty trafiły akurat do 
archiwum wojskowego?
Licznie reprezentowane są w książce opisy 
poszczególnych spotkań Papieża z rodakami, 

przebiegu wizyt i kolejnych etapów pielgrzy-
mek. Cytowane są programy spotkań, teksty 
pieśni, treść wznoszonych okrzyków, napisy 
na transparentach. Z dokumentów jasno wy-
nika, że władze za wszelką cenę starały się 
ograniczać zarówno siłę oddziaływania na-
uczania i osoby przyszłego Świętego na ro-
daków, jak też i hamować zaraźliwy, stosując 
się do retoryki dokumentów, wywrotowy en-
tuzjazm, jaki wzbudzał Jan Paweł II podczas 
pielgrzymek  w Polsce. 
Sporo miejsca poświęcone jest w książce wi-
zycie Jana Pawła II w 1991 roku i pierwszemu 
spotkaniu z Wojskiem Polskim w Zegrzu Po-
morskim koło Koszalina. Oprócz wielu tech-
nicznych aspektów pielgrzymki Jana Pawła II 
z 1991 roku uwagę zwraca „Sprawozdanie
z badań sondażowych nt IV Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Ojczyzny w odczuciach, opiniach 
i przekonaniach kadry zawodowej oraz żoł-
nierzy zasadniczej służby wojskowej”, gdzie 
szczegółowo na 24 stronach opisane są 
wrażenia i reakcje żołnierzy po wizycie Ojca 
Świętego w Polsce, podczas której miało 

miejsce pamiętne spotkanie z 40 tysięczną 
reprezentacją Wojska Polskiego.
Trudno mówić o materiale ikonograficznym 
w książce, skoro większość zaprezentowa-
nego materiału to zeskanowane dokumenty, 
w fantastycznej, umożliwiającej ich odczyta-
nie jakości. Na końcu książki zgromadzone 
zostały fotografie z pielgrzymek papieskich 
udostępnione dzięki pomocy Ordynariatu 
Polowego, redakcji „L’Osservatore Roma-
no” i oczywiście archiwów wojskowych. Za-
skakuje in minus brak indeksu osób, który
w sposób znaczący ułatwiłby pracę nad za-
prezentowanymi dokumentami. Na szczęście 
zadbano o opublikowanie sygnatur zamiesz-
czanych dokumentów.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w woj-
skowych materiałach archiwalnych, red. 
Andrzej Czesław Żak, Centralne Archiwum 
Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, War-
szawa 2015, ss. 616.

Krzysztof Stępkowski
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Przed rozpoczęciem uroczystości aktor Daniel 
Olbrychski odczytał życiorys Marii Stypułkow-
skiej-Chojeckiej.
Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta odczytał list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości. 
„Jako młoda dziewczyna stanęła – wraz z ca-
łym swoim pokoleniem, uformowanym przez 
etos odrodzonej II Rzeczypospolitej – wobec 
dramatycznych wyzwań historii. Wychowanie 
patriotyczne, odebrane w domu rodzinnym, 
szkole i harcerstwie, okazało się w warunkach 
okupacyjnego terroru niezawodną busolą, 
wskazującą najwyższe wartości i właściwe de-
cyzje”, napisał prezydent Duda.
Prezydent RP podkreślił, że Maria Stypułkow-
ska-Chojecka należała do osób, „które stano-
wiły łącznik pomiędzy pokoleniem akowskim 
a działaczami opozycji demokratycznej”. – Jej 
osobiste świadectwo było bardzo ważne dla 
ludzi „Solidarności”, umacniało bowiem po-
czucie uczestnictwa w całej długiej tradycji 
niepodległościowej, sięgającej wstecz do cza-
sów II wojny światowej i dalej, aż do powstań 
narodowych doby zaborów – odczytał słowa 
prezydenta Wojciech Kolarski.
Prezydent odznaczył pośmiertnie Marię Sty-
pułkowską-Chojecką Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, „za wy-
bitne zasługi w obronie suwerenności i nie-
podległości Państwa Polskiego oraz pielęgno-
wanie pamięci o najnowszej historii Polski”.
Do katedry polowej przybyły liczne poczty 
sztandarowe jednostek wojskowych, orga-
nizacji kombatanckich oraz szkół noszących 
imiona oddziałów Armii Krajowej. Przy trum-
nie stanęły posterunki honorowe Batalionu 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz ko-
mandosów z Jednostki Specjalnej Komando-
sów z Lublińca, spadkobierców tradycji woj-
skowych batalionu „Parasol”.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że dzisiejsza 
Msza św., sprawowana w intencji Marii Sty-
pułkowskiej-Chojeckiej, powinna być „pieśnią 
uwielbienia Boga za długie i niezwykłe życie 
matki i żony, harcerki, żołnierza Armii Krajo-
wej i uczestnika Powstania Warszawskiego”. 
Przypomniał, że już jako dziesięcioletnia 
uczennica szkoły podstawowej należała do 
58. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek, 
gdzie uczyła się służyć Bogu, Ojczyźnie i bliź-
nim. – Śp. Maria nie tylko „nie żyła dla siebie”, 
ale gotowa była umrzeć za wolność naszego 

Mszą św. w katedrze polowej w Warszawie rozpoczęły się  
16 lutego uroczystości pogrzebowe Marii Stypułkowskiej-
Chojeckiej ps. „Kama”, łączniczki batalionu „Parasol” Armii 
Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego oraz wielu 
akcji dywersyjnych, sabotażowych i bojowych, m.in. likwi-
dacji dowódcy SS i policji gen. Franza Kutschery. Mszy św. 
żałobnej przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W ho-
milii ordynariusz wojskowy podkreślił, że całe życie „Kamy” 
„było służbą Bogu i bliźnim”. Po Mszy św. trumna z ciałem 
Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej została złożona na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach.

Nie żyła dla siebieNie żyła dla siebie

kraju i poszanowa-
nie godności Polaka. 
Wiedziała bowiem, 
że najwyższą miarą miłości Boga i Ojczyzny 
jest złożenie ofiary krwi i życia na ołtarzu wol-
ności – powiedział.
Biskup polowy przywołując słowa wspomnień 
łączniczki batalionu „Parasol” podkreślił, że 
była ona osobą religijną, szukającą pomocy
w modlitwie. Biskup Guzdek podkreślił, że tak-
że po zakończeniu II wojny światowej „Kama” 
„nie żyła dla siebie”, ale zaangażowała się
w działalność społeczną i wychowawczą. 
Wspomniał o aktywnym uczestniczeniu w ży-
ciu środowiska Szarych Szeregów i żołnierzy 
Armii Krajowej oraz licznych spotkaniach z 
młodzieżą, podczas których „dzieliła się świa-
dectwem swego życia”. Zdaniem bp. Guzdka 
źródłem moralnej siły i niezłomności „Kamy” 
były rodzinny dom i drużyna harcerska.
– W czasie ostatniego pożegnania śp. Marii 
towarzyszy nam nadzieja, że Pan przyjmie ją 
do społeczności zbawionych. Całe jej życie 
było służbą Bogu i bliźnim. Nie żyła dla siebie, 
więc i nie umarła dla siebie. Pani Major. Do zo-
baczenia po drugiej stronie życia – zakończył 
bp Guzdek.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem kape-
lani środowiska Szarych Szeregów ks. Henryk 
Kietliński i ks. Stefan Wysocki, a także kapelani 
harcerstwa i Ordynariatu Polowego. We Mszy 
św. uczestniczyli były prezydent RP Bronisław 
Komorowski z małżonką, Bogdan Borusewicz, 
wicemarszałek Senatu, Jan Józef Kasprzyk, 
p.o. Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent m. st. Warszawy, płk Wiesław Kukuła, 
dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów 
z Lublińca, kombatanci, harcerze, młodzież 
oraz mieszkańcy stolicy.
Przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał 
Bronisław Komorowski. – Druhna „Kama” 
do końca była aktywna, do końca była prze-
świadczona o  tym, że ma obowiązki wobec 
Ojczyzny, że może i potrafi je realizować do 
końca – powiedział.
Były prezydent podkreślił, że „Kama” była 
wielkim autorytetem dla środowiska instruk-
torów harcerskich, do których sam należał. 
– Staraliśmy się przekazywać o wiele więcej 
niż patriotyzm walki – patriotyzm służby na 
rzecz Ojczyzny w każdej sytuacji – powiedział. 
Dodał, że bez jej autorytetu pewne nie byłoby 

łatwo wychowywać kolejnych pokoleń har-
cerskich i kolejnych pokoleń Polaków. – Ode-
szłaś na wieczną, harcerską wartę, ale jestem 
przekonany, że i stamtąd będziesz patrzyła na 
Ojczyznę i na to czy ta postawa służby całym 
życiem jest w dalszym ciągu rozumiana i re-
alizowana przez następne pokolenia – powie-
dział.
Marię Stypułkowską-Chojecką pożegnała tak-
że Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Żegnamy dziś 
warszawiankę z krwi i kości, taką która tu się 
urodziła, tu wyrosła i tu przeżyła całe swoje 
życie – powiedziała. Wyraziła wdzięczność sy-
nom zmarłej łączniczki, za to, że dzięki ich po-
mocy „Kama” mogła uczestniczyć w licznych 
uroczystościach upamiętniających akcje Armii 
Krajowej w stolicy.
Prezydent miasta podkreśliła, że Maria Stypuł-
kowska-Chojecka chętnie dzieliła się świadec-
twem swego życia z młodymi mieszkańcami 
stolicy. – Jeśli mówi się o tym, że Warszawa 
jest miastem niezłomnym, to nie mówi się 
tego, tylko ze względu na to wyjątkowe miej-
sce, ale przez wzgląd na tak wyjątkowych lu-
dzi, którzy tu mieszkają. Żegnamy Cię „Kamo” 
– powiedziała.
Marię Stypułkowską-Chojecką pożegnał prof. 
Lech Żukowski, prezes Światowego Związku 
Żołnierzy AK. Podkreślił, że przedwojenne po-
kolenie polskich harcerzy otrzymało bardzo 
mocne wychowanie patriotyczne, dzięki cze-
mu w czasie wojny młodzież była gotowa do 
największych poświęceń na rzecz Ojczyzny. 
Przypomniał życiorys „Kamy”, jej szlak bojowy 
i udział w akcjach bojowych, a także działal-
ność w środowiskach kombatanckich i wśród 
młodzieży.
W imieniu środowiska Batalionu „Parasol” 
zmarłą pożegnał ks. Henryk Kietliński. – No-
siłaś w swoim sercu Polskę. Uczyłaś nas jak 
Polskę kochać, jak za wolną Polskę walczyć, 
jak wszelkimi środkami zabiegać o jej wielkość 
i suwerenność – powiedział. Dodał, że szcze-
gólną miłością „Kama” darzyła młodzież, któ-
rej chciała przekazać jak najwięcej ze swego 
doświadczenia życiowego.
Po Mszy św. trumna z ciałem Marii Stypuł-
kowskiej-Chojeckiej została odprowadzona na 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

kes

Warszawa: uroczystości pogrzebowe Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej ps. „Kama”Warszawa: uroczystości pogrzebowe Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej ps. „Kama”

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



13

W homilii bp Guzdek podkreślił znaczenie 
metody harcerskiej jako najlepszej metody 
wychowawczej dla młodego pokolenia Pola-
ków. – Prawo harcerskie i metoda wychowa-
nia oparte na ewangelicznych wartościach 
pomogły wielu w procesie dojrzewania do 
odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. 
Chwile wspólnej refleksji i modlitwy w har-
cerskim kręgu sprawiają, że na słowie harce-
rza można polegać, wszak za nim idą czyny. 
Prawo harcerskie przypomina, że nasze życie 
ma sens, o ile jest służbą Bogu, Ojczyźnie
i bliźnim – powiedział.
Ordynariusz wojskowy zwrócił uwagę, że
w historii harcerze wielokrotnie zdawali 
egzamin z wierności wartościom, na które 
przysięgali. Jako przykłady wymienił m.in. 
obrońców Lwowa i harcerzy „Szarych Sze-
regów”.
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
duszpasterstwa harcerzy podkreślił, że oso-
ba bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskie-
go jest przykładem skuteczności harcerskiej 
metody wychowania. 
Nawiązując do przypadającego 22 lutego Dnia 
Myśli Braterskiej podkreślił, że harcerze będą 
„na różne sposoby chcieli pokazać światu, że 
warto być harcerką i harcerzem”. – Będziecie 
zachęcać i przekonywać, że pod harcerskimi 
mundurami biją serca miłością Boga, Ojczyzny 
i bliźniego. Ważnym argumentem w dyskusji 
niech będzie przykład bł. druha Wicka, któ-
ry w harcerskiej rodzinie przygotował się na 
dawanie świadectwa w najtrudniejszym cza-
sie. Nawet w obozowym piekle zdał egzamin
z wierności Bogu i człowiekowi. Niech przy-
kład jego życia przekona wielu, że harcerska 
metoda wychowania jest najlepszą ze wszyst-
kich metod – zachęcał.

Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu 
Polowego, ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezy-
denta RP oraz liczne grono kapelanów orga-
nizacji harcerskich. 

Relikwie w kaplicy
Pałacu Prezydenckiego

Przekazany do kaplicy Pałacu Prezydenckie-
gometalowy relikwiarz ma formę harcerskiej 
lilijki, na którym znajduje się tabliczka z sym-
bolem „P” i numerem obozowym bł. ks. dh. 
Wicka 22492 oraz napis: „Relikwie Patrona 
Harcerzy”. Cząstkę relikwii umieszczono
w środkowym płacie lilijki.
Uroczystość w kaplicy poprowadził ks. Zbi-
gniew Kras, kapelan Prezydenta RP. Reli-
kwiarz oraz certyfikat potwierdzający jego 
autentyczność przekazał prezydentowi Du-
dzie hm. Zygmunt Jaczkowski, siostrzeniec 
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Prezydent ucałował otrzymany relikwiarz
i przekazał go swemu kapelanowi. Do kapli-
cy Pałacu Prezydenckiego przekazany został 
także portret Błogosławionego.
W kaplicy pałacu obecni byli m.in. Jan Dzie-
dziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, bp Józef Guzdek, ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz kurii Ordynariatu Po-
lowego oraz przedstawiciele organizacji har-
cerskich i polonijnych.
Następnie odbyła się uroczystość objęcia 
przez prezydenta Andrzeja Dudę protekto-
ratu nad organizacjami harcerskimi, która 
rozpoczęła się od zapalenia watry przed Pa-
łacem Prezydenckim.
Gotowość do przyjęcia honorowego protek-
toratu Prezydenta RP złożyło 11 organizacji 

harcerskich: Związek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Sto-
warzyszenie Harcerskie, Związek Harcerstwa 
Polskiego poza Granicami Kraju, Związek 
Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwo 
Polskie na Ukrainie, RZH na Białorusi, Har-
cerstwo Polskie w Czechach, Royal Rangers 
Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcer-
skich „Leśna Szkółka”, Skauci Europy Stowa-
rzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
– Federacja Skautingu Europejskiego.
Prezydent podkreślił, że obejmowanie pro-
tektoratem honorowym organizacji harcer-
skich przez kolejnych prezydentów jest dla 
niego symbolem tego, że jedna jest Rzecz-
pospolita, a harcerze stanowią jedną, wiel-
ką rodzinę. Prezydent Duda przypomniał
o historii patronatu i o tym, że harcerze sta-
wali w obronie naszego kraju podczas I woj-
ny światowej, wojny polsko-bolszewickiej,
II wojny światowej, a także w okresie powo-
jennym, jako żołnierze niezłomni. 
Podczas przemówienia prezydent nawiązał 
także do przekazania relikwii bł. ks. Stefa-
na Wincentego Frelichowskiego. – Jestem 
ogromnie wdzięczny za przekazanie mi dzisiaj 
relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskie-
go, które nastąpiło przed rozpoczęciem naszej 
uroczystości. Relikwii nie tylko księdza, ale 
przede wszystkim harcerza i harcmistrza Rze-
czypospolitej. Człowieka i duchownego, który 
związał swoje życie z harcerstwem od wcze-
snej młodości i był duchowym opiekunem 
polskich harcerek i harcerzy. Zrealizował on to 
o czym mówimy, ideały zawarte w słowach: 
„Bóg-Honor-Ojczyzna” i służba bliźnim, która 
stanowi jedną z najważniejszych dla każdego 
harcerza wartości. On w tej służbie bliźnim 
oddał życie, ratując w obozie koncentracyj-
nym w Dachau tych, którzy zachorowali na 
tyfus plamisty i którymi nikt się nie chciał za-
jąć. Poświęcił swoje życie dla bliźnich tak, jak 
wielu harcerzy w naszym kraju oddało swoje 
życie za Ojczyznę – przypomniał Prezydent.
Podczas uroczystości wręczone zostały przez 
Prezydenta przedstawicielom organizacji 
harcerskich proporczyki – symbol patronatu. 
W imieniu harcerzy i skautów wdzięczność 
Prezydentowi wyraził hm. Robert Rospędzi-
howski, komendant Chorągwi ZHP w Wiel-
kiej Brytanii.

Krzysztof Stępkowski

Relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego zostały 21 lutego przekazane 
do kaplicy Pałacu Prezydenckiego bezpośrednio przed uroczystością objęcia przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim 
w Polsce i poza granicami kraju. Uroczystości poprzedziła Msza św., której prze-
wodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Podczas Eucharystii na ołtarzu umiesz-
czone zostały relikwie Błogołsawionego, które popołudniu przekazane zostały na 
ręce prezydenta Andrzeja Dudy. 

Poświęcił swoje Poświęcił swoje życie życie dla bliźnichdla bliźnich

Relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kaplicy Pałacu PrezydenckiegoRelikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kaplicy Pałacu Prezydenckiego
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Uroczystość pożegnania ze sztandarem o. płk.
SG Andrzeja Guta odbyła się w kościele pa-
rafialnym w Kluszkowcach, gdzie kapelan ten 
będzie pełnił posługę proboszcza oraz przeło-
żonego domu zakonnego.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
o. Andrzej Gut. W koncelebrze uczestniczy-
li: prowincjał karmelitów bosych w Krakowa
o. Tadeusz Florek, dziekan Straży Granicznej 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, kapelani SG oraz 
ojcowie karmelici.
W kazaniu dziekan Straży Granicznej nawiązał 
do odczytanej Ewangelii św. Łukasza o kusze-
niu Jezusa na pustyni. Ukazał walkę Jezusa ze 
złym duchem jako inspirację dla chrześcijan 
do troski o swoje życiowe powołanie i walkę 
o jego najpełniejszą realizację. Podziękował o. 
Andrzejowi Gutowi za jego 25-letią posługę 
w Ordynariacie Polowym, która była realizacją 
pokornej służby Ojczyźnie i Kościołowi.
Ojciec Andrzej Gut głosił Ewangelię ubogimi 
środkami. Tak jak nasz Pan mówił do ludzi
w mundurach i ich rodzin: Jeśli chcesz, jeśli 
pragniesz idź za Chrystusem. Tym, którzy byli 

W pierwszym dniu ks. Tomasz mówił o Sło-
wie Bożym: „Bóg jest blisko nas, mówi, 
wspiera, ochrania”. W pouczających histo-
riach Rekolekcjonista przypomniał młodzie-
ży, że człowiek czasem zapomina kim jest, 
ale na szczęście Pan Bóg przez swoje Słowo 
skutecznie przypomina cel naszego istnie-

głodni Chrystusa rozdawał Chleb 
Eucharystyczny Komunię Świętą. 
Kto karmi się Ciałem Chrystusa 
– ten dzięki swej pracowitości, 
uczciwości zdobędzie konieczne 
dla niego i dla jego rodziny rze-
czy materialne. I to jest droga dla 
każdego z nas. Nie spodziewać się 
chleba jako daru, ale jako owocu 
swojej pracy. Ojcze Andrzeju uczy-
łeś tego swoich parafian. Dlatego 
wzywałeś ich do solidnej pracy, do wiernej 
służby Ojczyźnie, do uczciwej służby funk-
cjonariusza Straży Granicznej – powiedział 
kaznodzieja.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
wraz z solistami, posługą mundurowych mi-
nistrantów i lektorów.
Po Mszy św. odchodzącemu z czynnego dusz-
pasterstwa o. Andrzejowi Gutowi podzięko-
wał gen. dyw. SG Dominik Tracz (były komen-
dant główny), płk SG Mieczysław Kurek oraz 
liczne delegacje ze Straży Granicznej, eme-

rytów i rencistów, kombatantów, wiernych.
O. płk SG Andrzej Gut, żegnając się ze sztan-
darem ucałował jego płat.
Uroczystość miała niezwykle podniosły i uro-
czysty charakter, co podkreślił w przemówie-
niu o. prowincjał Tadeusz Florek.
O. Andrzej Gut spełniać będzie funkcję pro-
boszcza Parafii w Kluszkowcach oraz przełożo-
nego zakonnego domu w tejże miejscowości.
W dniu 15 lutego br. odbyło się pożegnanie 
o. płk. SG Andrzeja Guta w komendzie Śląsko-
Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.

ks. płk SG Zbigniew Kępa

W Kluszkowcach, koło Nowego Targu, 14 lutego, odbyła się uroczystość po-
żegnania ze sztandarem odchodzącego z zawodowej służby duszpasterskiej 
o. płk. SG Andrzeja Guta. Została ona poprzedzona Mszą św. celebrowaną 
przez księży kapelanów oraz ojców karmelitów bosych, z zakonu do którego 
należy kończący posługę kapelan.

We wtorek, 16 lutego, w parafii wojskowo-cywilnej pw. M.B. Ostrobramskiej na war-
szawskim Boernerowie rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla gim-
nazjalistów z Zespołu Szkół nr 46 oraz z Zespołu Szkół Pro Futuro. Na początku słowo 
powitania do licznie zgromadzonej młodzieży oraz nauczycieli skierował proboszcz 
parafii – ks. płk dr Jan Domian, który wspomniał, że „warto otworzyć swoje serce na 
działanie Ducha Świętego”. Zwracając się do ojca rekolekcjonisty, ks. Tomasza Źwier-
nika, kapelana więziennego w Zamościu, dodał: „Księże Tomaszu oddaje w Księdza 
ręce tę młodzież oraz całą władzę rekolekcyjną i życzę, aby ten czas, był czasem 
działania Pana Boga w życiu nas wszystkich”.

Podziękowanie za dwadzieścia lat kapeleańskiej posługiPodziękowanie za dwadzieścia lat kapeleańskiej posługi

Rekolekcje dla gimnazjalistów w ParafiiRekolekcje dla gimnazjalistów w Parafii
Wojskowo-Cywilnej na BoernerowieWojskowo-Cywilnej na Boernerowie
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Ojciec płk SG Andrzej Gut żegna sztandarOjciec płk SG Andrzej Gut żegna sztandar

nia – niebo. Wykorzystując ankietę uliczną, 
bardzo mocno zabrzmiało pytanie – „Co 
zrobiłbyś gdybyś dzisiaj umarł?” Pytanie to 
zmusiło uczestników do przemyśleń na te-
mat życia, jego sensu i kruchości.
W środę ks. Tomasz Źwiernik poruszył kilka te-
matów. Zachęcał do korzystania z sakramen-

tu pokuty i pojednania. 
Podkreślił, że jest to szan-
sa skierowana dla każde-
go, zachęcił też do dawa-
nia świadectwa o Jezusie
w swoich środowiskach. 
Rekolekcjonista przywo-
łał liczne cuda euchary-
styczne, jako namacalny 
znak obecności Boga pod-
czas Mszy św. Zasugero-
wał uczniom, aby sami 
„wygooglowali” jak naj-
więcej informacji na ich 
temat. Mówił też o swo-

ich doświadczeniach w pracy duszpasterskiej
z więźniami i przypomniał o najcięższych 
przewinieniach ludzkich – „grzechach woła-
jących o pomstę do nieba”.
W trzecim dniu rekolekcji młodzież uczestni-
czyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej z roz-
ważaniami zaczerpniętymi z dziennika du-
chowego Jacquesa Fescha, który w wieku
27 lat został skazany na śmierć i zgilotyno-
wany za śmiertelne postrzelenie policjanta
w 1957 roku. Na dwa miesiące przed eg-
zekucją zaczął pisać dziennik, który zade-
dykował swej 6-letniej córeczce Weronice.
W więziennej celi przeżył głębokie nawróce-
nie. Odkrywanie Jezusa i doświadczenie wia-
ry jest głównym tematem napisanego w celi 
śmierci niezwykłego świadectwa.
Co roku podczas rekolekcji na Boernerowie 
młodzież ma okazję do spotkań z ciekawymi 
ludźmi, którzy dzielą się swoim doświadcze-
niem i świadectwem wiary.  W tym roku mło-
dzież miała okazję spotkać się z aktorami Ra-
fałem Mroczkiem i Andrzejem Młynarczykiem. 
O zagrożeniach nie tylko duchowych opowie-
dzieli funkcjonariusze policji z Wydziału Ru-
chu Drogowego oraz sekcji pirotechnicznej 
Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej 
Policji, którzy przybyli do kościoła z robotem 
pirotechnicznym i psem tropiącym.
Każdy dzień rekolekcji wieńczyła Euchary-
stia. 
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Kosowo
W Środę Popielcową, 10 lutego, żołnierze  XXXIII Zmiany Kontyngentu Wojskowego w Koso-
wie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez kapelana ks. por. Macieja Kalinowskiego
w Camp Marechal de Lattre de Tassigny. W homilii ksiądz kapelan podkreślił, że każdy kolejny 
dzień Wielkiego Postu to nadzieja na nawrócenie. Przypomniał, że w przeżywanym Roku 
Miłosierdzia każdy z nas jeszcze bardziej może doświadczyć miłości przebaczającej Boga,
który zawsze jest gotowy przyjąć człowieka. xmk

Warszawa
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek 11 lutego sprawował Mszę św. w kaplicy św. 
Rafała Kalinowskiego w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) z okazji XXIV Światowego 
Dnia Chorego. Podczas Eucharystii udzielił pacjentom sakramentu namaszczenia chorych. 
Spotkał się m.in. z dziećmi w Klinice Pediatrii i Nefrologii, odwiedził pacjentów Kliniki Okuli-
styki, a także rozmawiał z powracającym do zdrowia byłym premierem Janem Olszewskim. 
Biskupowi Polowemu podczas odwiedzin wśród chorych towarzyszyli gen. bryg. Grzegorz 
Gielerak, dyrektor WIM, ordynatorzy  kierujący poszczególnymi klinikami, przedstawiciele ka-
dry kierownicze oraz personelu medycznego, a także kapelani pełniący posługę w szpitalu.
W homilii bp Guzdek zachęcał lekarzy, pielęgniarki i kapelanów, aby z troską pochylali się nad 
pacjentami i ofiarowywali im swoją fachową pomoc, życzliwą obecność i modlitwę. Prosił 
chorych, aby podczas  pobytu w szpitalu, poszukując umocnienia w doświadczeniu choroby 
i cierpienia,  słuchali słowa Bożego i korzystali z sakramentów. kes

Żagań
Z okazji XXIV Światowego Dnia Chorego i liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, 
11 lutego w 105. Szpitalu Wojskowym w Żaganiu  ks. ppor. Krzysztof Ziobro, kapelan szpi-
tala, sprawował Mszę św. w intencji chorych i personelu szpitala. W homilii, odwołując się 
do nauczania św. Jana Pawła II, zachęcał do powierzenia się Jezusowi miłosiernemu. Przypo-
mniał, że Ojciec Święty ustanowił Światowy Dzień Chorego w 13. rocznicę zamachu na jego 
życie i po doświadczeniu choroby. Podkreślał, że praca w służbie zdrowia to powołanie i od-
powiedź na wezwanie Boga: „Pójdź za Mną i bądź przedłużeniem moich rąk miłosiernych”.
Na zakończenie Eucharystii ksiądz kapelan udzielił pacjentom sakramentu namaszczenia 
chorych, a także odwiedził oddziały szpitala z duszpasterską posługą. Również w koście-
le wojskowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu sprawowana była 
Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego, której przewodniczył ks. ppłk Grzegorz Krupski, 
dziekan Wojsk Lądowych. KZ

Gliwice
Żołnierze Jednostki Wojskowej „AGAT” oraz 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego wraz
z przyszłymi żonami uczestniczyli w kursie przedmałżeńskimi zorganizowanym w gliwickim 
garnizonie. Nauki trwały od grudnia 2015 r. do 12 lutego br. i zakończyły się uroczystym wrę-
czeniem dyplomów. Tematy spotkań dotyczyły takich zagadnień jak: fundament wiary chrze-
ścijańskiej, struktura hierarchii wartości, analiza definicji małżeństwa, miłość w małżeństwie, 
tworzenie wspólnoty małżeńskiej, odpowiedzialne rodzicielstwo, powołanie do wspólnoty
w Kościele, chrześcijańskie wychowanie dzieci, udział w sakramentach i sakramentaliach
w Kościele, godność sakramentu małżeństwa. Podczas spotkań w oparciu o doświadczenie 
duszpasterskie i spostrzeżenia osobiste uczestników kursu przedyskutowane zostały współ-
czesne zagrożenia wobec rodziny oraz aktualne nauczanie Kościoła katolickiego w kontek-
ście Synodu Biskupów w Rzymie, który miał miejsce 11-25 października 2015 r. S.B.

Afganistan
14 lutego, w pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu, podczas Mszy św. sprawowanej w in-
tencji żołnierzy pełniących służbę w ramach 
III Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego Resolut Support w Afganistanie zo-
stał odsłonięty i poświęcony przez kapelana 
ks. por. Marka Drabika odnowiony obraz 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
W uroczystości wziął udział płk Dariusz Ko-
sowski, który podziękował żołnierzom za 
pracę na rzecz wojskowej kaplicy.
W czasie Eucharystii kapelan powierzał 
opiece Matki Bożej wszystkich żołnierzy 
pełniących służbę poza granicami kraju 
oraz zachęcał, aby w różnych sytuacjach 
życiowych oddawali się Tej, którą wybrali 
sobie na Hetmankę.
Obok obrazu, który znajduje się na central-
nym miejscu kaplicy, zostały umieszczone 
dwie plansze przedstawiające „Dziesięć 
przykazań” i „Osiem błogosławieństw”.  

K.J.

Więcej informacji
na stronie internetowej:

www.ordynariat.pl
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Kosowo
W Dowództwie Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Siłach Międzynarodowych 
w Kosowie położonym w bazie Film City 
17 lutego odbyło się spotkanie kapelanów 
wszystkich kontyngentów wojskowych. Or-
ganizatorem odprawy był włoski kapelan 
Don Giovanni Caggianese. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. kapelani ze Stanów Zjed-
noczonych, Niemiec, Portugalii, Węgier, 
Włoch, Austrii oraz Polski. Celem odprawy 
było omówienie spraw bieżących oraz po-
witanie nowych kapelanów.
Jeden z omawianych tematów dotyczył 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych,
a także zaplanowania wspólnych nabo-
żeństw w okresie Wielkiego Postu. W trak-
cie spotkania każdy z kapelanów mógł 
opowiedzieć o swojej działalności dusz-
pasterskiej, m.in. zaprezentować miejsce,
w którym sprawuje posługę oraz wnioski
z pobytu w Kosowie. Sprawowana była 
również Msza św., której przewodniczył 
Don Fausto Amantea, kapelan z Włoch. 
Spotkanie zakończył wspólny posiłek
z gen. dyw. Gugliermo Luigi Miglietta, do-
wódcą kontyngentu. Podczas przemówie-
nia podkreślił on rolę duszpasterskiej posłu-
gi kapelanów pośród żołnierzy pełniących 
kilkumiesięczną misję z dala od rodzin.

                  D.G., M.K.






