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DZIĘKCZYNIENIE ZA 25 LAT
ORDYNARIATU POLOWEGO
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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MARZECMARZEC
Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu 
swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej 
modlitwie całego Kościoła.

Numer zamknięto 22 marca 2016 r.

Na zdjęciu: Msza św. z okazji jubileuszu 

25-lecia Ordynariatu Polowego,

pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka 

Głódzia, metropolity gdańskiego,

Katedra Polowa, 12 marca 2016 r. 

Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat (J16,33)

W cz asie Triduum Sacrum

– kontemplowania najważniejsz ych wydarz eń zbawcz ych w dziejach ludzkości –

odkrywajmy całą dusz ą, sercem i umysłem mądrość i moc Krz yża,

bo tylko On jest bramą do pełni Wielkanocnej radości.

Nasz ym Czytelnikom z bliska i z daleka życz ymy

odwagi w podążaniu za Krz yżem Chrystusa ku radości Zmartwychwstania

„Nasz a Służba”

Księże Biskupie Józefi e,
w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
przypada Twój Jubileusz.
60 lat cieszysz się świętym darem życia.
Życzymy Ci, abyś odważnie i wiernie podążał za słowami 
swej Biskupiej dewizy: „Tobie, Panie, zaufałem”.
Ufamy, że Ten, któremu zaufałeś, Jezus Chrystus,
będzie Cię wspierał w pełnieniu misji Miłosiernej Miłości
wobec wspólnoty Ordynariatu Polowego. 

Redakcja „Naszej Służby”
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Piero della Francesca (1420–1492), „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”, Muzeum Miejskie w Sansepolcro. Fot. Wikimedia Commons
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Warszawa: abp Głódź przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia Ordynariatu Polowego w PolsceWarszawa: abp Głódź przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia Ordynariatu Polowego w Polsce

Modlitwa dziękczynienia wojskaModlitwa dziękczynienia wojska
i służb mundurowychi służb mundurowych

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Batalionu Reprezentacyjnego i od-
śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
O sprawowanie Eucharystii dziękczynnej
w intencji ordynariatu poprosił metropolitę 
gdańskiego bp Józef Guzdek, Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego. – W roku jubileuszu 
25-lecia diecezji wojskowej dziękujemy Bogu 
za to doniosłe wydarzenie. Dziękujemy też 
ludziom, którzy na przestrzeni ostatnie-
go ćwierćwiecza przyczynili się do tego, że 
żołnierze i ich rodziny oraz funkcjonariusze 
służb mundurowych mają swego pasterza – 
mówił bp Guzdek. Biskup Polowy wymienił 
w tym kontekście św. Jana Pawła II, którego 
decyzją reaktywowano w Polsce Ordynariat 
Polowy, abp. Józefa Kowalczyka, ówczesne-
go Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, który 
pośredniczył w pracach nad przywróceniem 
duszpasterstwa, abp. Sławoja Leszka Głó-
dzia, który przez prawie 14 lat budował
i umacniał struktury Ordynariatu, a także 
bp. Tadeusza Płoskiego, który kontynuował 
to dzieło do momentu tragicznej śmierci
w katastrofie pod Smoleńskiem.
Biskup Guzdek podziękował także kapela-
nom za ich posługę duszpasterską w kraju 
i na misjach zagranicznych „świadczoną
w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia”.
– Dziś na modlitwie dziękczynnej w katedrze 
wojskowej z racji jubileuszu 25-lecia Ordy-
nariatu Polowego zgromadzili się aktualnie 

stojący na straży bezpieczeństwa i pokoju 
przedstawiciele Wojska Polskiego i służb 
mundurowych – podkreślił bp Guzdek. Przy-
witał obecnych na uroczystości przedstawi-
cieli Prezydenta RP i ministerstwa obrony na-
rodowej komendantów oraz przedstawicieli 
służb i poprosił abp. Głódzia o sprawowanie 
Eucharystii.
Liturgię słowa przygotowali przedstawiciele 
wojska i służb mundurowych. Oprawę mu-
zyczną i śpiew zapewnił Reprezentacyjny Ze-
spół Artystyczny Wojska Polskiego.
W homilii abp Sławoj Leszek Głódź powrócił 
wspomnieniami do okresu pełnienia przez 
niego posługi biskupa polowego. Podkreślił, 
że mimo upływu lat, od czasu posługi w Or-
dynariacie Polowym „nadal czuje wspólnotę 
serca z diecezją wojskową”. – Dziś ta kate-
dra przeżywa rocznicę swojej konsekracji, 
ale jednocześnie to druga stacja 25-lecia 
Ordynariatu Polowego, a więc gromadzi 
nas pamięć minionych dni, wdzięczność dla 
wszystkich, którzy szli drogą tych lat i ślad 
na niej zostawili, a nade wszystko powin-
ność dziękczynienia Bogu za otrzymane dary 
– powiedział.
W wielowątkowym słowie abp Głódź przy-
pomniał o trosce i zainteresowaniu, jakim 
obdarzał Ordynariat Polowy i Wojsko Polskie 
św. Jan Paweł II. – Jakże często wyrażał pu-
blicznie uznanie dla duszpasterstwa wojsko-
wego, pytał o nie, troszczył się – wspominał 

metropolita gdański. Abp Głódź podkreślał, 
że podczas spotkań papież dopytywał się
o to, czy w Zambrowie stacjonuje wojsko 
(w tym miejscu stacjonowała jednostka,
w której służył Karol Wojtyła senior – przyp. 
kes) i czy w wojsku trwa pamięć o Marszał-
ku Piłsudskim. Przypomniał, że podczas 
pielgrzymki do Polski to właśnie spotkanie
z 40-tysięczną reprezentacją Wojska Polskie-
go w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina zro-
biło na Papieżu największe wrażenie, czego 
dał wyraz podczas kolejnych etapów piel-
grzymki, m.in. w Teatrze Wielkim, określając 
je jako „rezurekcyjne odkrycie”. Metropolita 
gdański podkreślał, że dwukrotnie, choć nie 
było tego w oficjalnych planach wizyt papie-
skich, Ojciec Święty nawiedzał kościoły woj-
skowe. Było to w 1991 roku, gdy 8 czerwca 
nawiedził Katedrę Polową i 31 maja 1997 
roku, kiedy odwiedził Bazylikę św. Elżbiety 
Węgierskiej we Wrocławiu.
Abp Głódź wspominał także o wizytach 
żołnierzy Wojska Polskiego u Jana Pawła II,
przywołał wspomnienia z pielgrzymki w Ro-
ku Wielkiego Jubileuszu 2000. – Radowały 
Papieża te spotkania, barwa polskich mun-
durów i melodia żołnierskich pieśni – wspo-
minał. Podkreślił, że nagrania „Gorzkich ża-
lów” i kolęd w wykonaniu artystów Chóru 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
WP znajdowały się w papieskich aparta-
mentach. Wyraził radość, że także w roku 
srebrnego jubileuszu kapelani, żołnierze, 
funkcjonariusze i pracownicy wojska oraz 
służb mundurowych nawiedzą grób św. 
Jana Pawła II. – Jedźcie tam z apelem miłości 
i wdzięczności. Niech trwa ten meldunek wa-
szych wdzięcznych serc – zachęcał.
Abp Głódź mówił, że do wojska wracał
z doświadczeniem służby w kompaniach kle-
ryckich, do których siłą wcielano alumnów
z seminariów duchownych. – To był kurs an-
tykościelny i antyreligijny czas (…), dzisiaj 
widzimy jak się wszystko zmieniło mamy 
Zjazd Gnieźnieński, obchodzimy uroczyście 
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Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowaną 12 marca uczczono 
83. rocznicę konsekracji świątyni oraz 25-lecie przywrócenia Ordynariatu Polowe-
go w Polsce. Eucharystia koncelebrowana była pod przewodnictwem abp. Sła-
woja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, biskupa polowego Józefa Guzdka
i kapelanów wojska oraz służb mundurowych. We Mszy św. oprócz przedstawicieli 
wojska wzięli udział reprezentanci służb mundurowych dbających o bezpieczeń-
stwo i porządek w państwie. W trakcie uroczystości abp Głódź, pierwszy Biskup 
Polowy Wojska Polskiego po II wojnie światowej, otrzymał od kapelanów pierścień 
Kapituły Katedralnej upamiętniający srebrny jubileusz jego święceń biskupich.
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rocznicę wymiany listów między episkopata-
mi Polski i Niemiec – mówił.
Zdaniem metropolity gdańskiego spod nalo-
tu obcej polskiej tradycji ideologii, po prze-
łomie roku 1989 ukazywało się prawdziwe 
oblicze ludzi wojska, z których większość
w toku służby nie zagubiła wartości polskich 
i chrześcijańskich, wyniesionych z rodzinnych 
domów. - W wojsku po 91 roku spotykaliśmy 
także tych wiernych z katakumbowego Ko-
ścioła wojskowego – mówił abp Głódź.
Wspominając pierwsze lata swej posługi 
metropolita gdański przypomniał, że wbrew 
opiniom wielu Kościół „nie zagrabił” wojska 
i służb mundurowych. – Kościół nie skleryka-
lizował wojska, a wojsko nie zmilitaryzowało 
Kościoła. Udało się stworzyć wielką wspólno-
tę, wielką rodzinę. Niech w wymiarze ducho-
wym nadal umacnia się to dzieło, którego 
wszyscy jesteśmy twórcami – powiedział.
Abp Głódź wspomniał także pierwszego 
po reaktywowaniu Ordynariatu Polowego 
proboszcza katedry polowej, śp. ks. płk. Ta-
deusza Dłubacza i podziękował, że katedra 
została wyremontowana i stanowi ozdo-
bę w gronie kościołów wojskowych. – To 
już jest trzecia jej „szata”, zrobiona z klasą 
i smakiem – powiedział. Podkreślił, że pod-
noszenie kościoła garnizonowego, jak była 
nazywana przez mieszkańców stolicy przez 
okres PRL, do rangi i blasku katedry nie było 
w początku lat 90. sprawą łatwą.
Metropolita gdański podziękował biskupowi 
i kapelanom za ich posługę na rzecz „teolo-
gii Ojczyzny” i przypominanie historii ojczy-
stej oraz za wizyty na cmentarzach, w kraju 
i poza jego granicami. Podkreślił, że w cza-
sach, gdy kierował duszpasterstwem wojsko-
wym toczył się proces akcesji do NATO i Unii 

Europejskiej. – Te cmentarze to nasz dowód 
tożsamości, nasz ślad odwiecznej przynależ-
ności do Europy, przez ofiarę tych żołnierzy, 
których zdradził świat – podkreślił.
Życzył Ordynariatowi Polowemu, aby za 
przyczyną ofiarnej posługi kapelanów woj-
ska i służb mundurowych rozwijał się etos 
służby Bogu i Ojczyźnie. 
Mszę św. koncelebrowali z abp. Sławojem 
Leszkiem Głódziem, bp Józef Guzdek, ks. 
płk January Wątroba, wikariusz generalny 
biskupa polowego oraz kapelani Wojska Pol-
skiego i służb mundurowych. W Eucharystii 
uczestniczyli Jarosław Brysiewicz, zastępca 
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
i przedstawiciel prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Wojciech Fałkowski, podsekretarz 
stanu w MON, gen. broni Anatol Wojtan,

I zastępca Szefa Sztabu Gene-
ralnego, generałowie repre-
zentujący Dowództwo Gene-
ralne, Dowództwo Operacyj-
ne, Inspektorat Wsparcia, płk 
Robert Głąb, dowódca Garni-
zonu Warszawa, komendanci 
uczelni wojskowych, ofice-
rowie, podoficerowie i żoł-
nierze z jednostek z całego 
kraju. Wspólnie z wojskiem 
modlili się także przedstawi-
ciele służb mundurowych. 
Ministerstwo Spraw Wewnę-
trznych i Administracji repre-
zentował Sebastian Chwa-
łek, podsekretarz stanu oraz 
Marek Kubiak, dyrektor Rzą-
dowego Centrum Bezpie-
czeństwa. Obecni byli także: 
mł. insp. Andrzej Szymczyk, 
p.o. komendanta Głównego 
Policji, mjr Marek Łapiński, 
komendant Główny Straży 
Granicznej, płk Józef Hałyk, 
komendant Straży Ochrony
Kolei, Marian Banaś, szef Służ-
by Celnej, brygadier Krzysztof 
Hejduk, zastępca komendant 
głównego Państwowej Straży 
Pożarnej, a także przedsta-
wiciele innych służb mundu-
rowych, pracownicy Ordyna-

riatu Polowego i sympatycy duszpasterstwa 
wojskowego.
Przed błogosławieństwem ks. płk Wątro-
ba podziękował abp. Głódziowi za słowa 
skierowane do uczestników uroczystości.
– Droga wierności Bogu, Kościołowi i swemu 
powołaniu przez 25 lat biskupiej posługi jest 
dziś powodem do radości i podziękowania 
Bogu za posługę Waszej Ekscelencji – po-
wiedział. Ks. Wątroba podkreślił, że to dzięki 
staraniom abp. Głódzia „otwierały się drzwi 
koszar przed duszpasterstwem wojskowym, 
tworząc jego struktury”.
Ks. Wątroba przypomniał, że po okresie po-
sługi w Ordynariacie Polowym abp Głódź 
pełnił posługę pasterską w diecezji warszaw-
sko-praskiej a obecnie w metropolii gdań-
skiej. – Dziś z tego wzniesienia 25 lat biskup-
stwa widać, jak dużo wniosłeś w historię 
ojczyzny i Kościoła, nie tylko w diecezjach, 
którym przewodziłeś, ale także w wymiarze 
Kościoła polskiego przez pracę w różnych 
komisjach i zespołach Episkopatu Polski. Za 
to dobro chcemy dziś podziękować i życzyć 
Ci wielu łask Bożych potrzebnych do dalszej 
biskupiej posługi – podkreślił.
Wikariusz generalny biskupa polowego prze-
kazał abp. Głódziowi pierścień Kapituły Kate-
dralnej, cytując słowa papieża Innocentego 
III, że „pierścień oznacza doskonałość darów 
otrzymanych od Chrystusa i jest symbolem 
wierności, którą Chrystus przyrzekł swojemu 
Kościołowi – Oblubienicy”. – Wierności, którą 
Ty Księże Arcybiskupie znaczyłeś całą, swoją, 
25-letnią biskupią posługę. Niech Maryja 
Hetmanka Żołnierza Polskiego strzeże Cię na 
wszystkich drogach, w dalszej, apostolskiej 
misji – powiedział.
Za sprawowaną Eucharystię i obecność po-
dziękował także bp Guzdek. – Walka dobra 
ze złem nadal trwa i nic nie wskazuje na za-
kończenie tych zmagań. Papież Franciszek 
wielokrotnie mówił, że obecnie trwa III woj-
na światowa, tylko w kawałkach. Potrzebni 
są stróże bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Potrzebny jest Ordynariat Polowy 
– podkreślił.
Uroczysta Msza św. była kolejnym punktem 
obchodów 25-lecia przywrócenia Ordynaria-
tu Polowego w Polsce.
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Pierwszy ślad, o którym należy wspomnieć, 
znajduje się w kościele Ojców Jezuitów przy 
ul. Świętojańskiej, sąsiadującym z Archika-
tedrą św. Jana Chrzciciela. W jego ołtarzu 
głównym zobaczyć możemy obraz Matki 

Katedra Polowa Wojska Polskiego to miejsce ważne i bliskie sercu nie tylko 
wielu żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin, ale także 
mieszkańców Warszawy. Jej strzeliste wieże, widoczne z placu Zamkowego, wy-
znaczają przebieg ulicy Długiej, oddzielającej Stare Miasto od Nowego. Trudno 
wyobrazić sobie wielkosobotni spacer bez nawiedzenia Grobu Pańskiego w Ka-
tedrze Polowej, zawsze przyciągającego uwagę wojskowym i patriotycznym 
charakterem, nawiązującym do burzliwej historii tego miejsca. Nie oszczędzały 
tej świątyni ani pożary, ani wojny. Podczas zaborów została na kilka dziesięcio-
leci zamieniona na cerkiew prawosławną, gdy w 1919 roku odrodziło się dusz-
pasterstwo wojskowe, świątynię przekazano Wojsku Polskiemu, które korzysta 
i opiekuje się nią do dzisiaj. Rozproszone ślady pierwotnego wystroju świątyni 
spotkać można w kilku miejscach Warszawy, a także w jednym z Sanktuariów 
Maryjnych, położonym kilkanaście kilometrów od granic miasta.

Ślady naszej katedryŚlady naszej katedry

Bożej Łaskawej, patronki i opiekunki 
Stolicy.
Obraz, namalowany przez nieznane-
go artystę, pochodzi z kościoła Ojców 
Pijarów, wielkich czcicieli Najświętszej 

Maryi Panny, zakonników, którzy 
pełnili posługę w świątyni znaj-
dującej się w miejscu dzisiejszej 
katedry polowej. Ich dziełem było 
Collegium Nobilium, słynna szko-
ła wyższa, kształcąca młodzież ze 
szlacheckich i magnackich sfer, założona 
przez ks. Stanisława Konarskiego. Ob-
raz został sprowadzony do Warszawy
i 24 marca 1651 roku uroczyście wpro-
wadzono do pierwszej, drewnianej 
świątyni pijarskiej pw. Najświętszej 
Maryi Panny oraz św. Pryma i św. Fe-
licjana, rzymskich męczenników, któ-
rych relikwie trafiły do Stolicy wraz
z zakonnikami. Kościół spłonął w czasie 
walk ze Szwedami o Warszawę w 1656 
roku, a król Jan Kazimierz postanowił 
wybudować w tym miejscu murowa-
ną świątynię, projektu Józefa Fontany 
(1676-1739), którą 17 lipca 1701 r. kon-
sekrował biskup poznański (1699-1707) 
Mikołaj Święcicki.
Wizerunkowi Maryi przypisywano cu-
downe ocalenie w obliczu zarazy, jaka 
zagrażała miastu w 1662 roku. Zwłasz-
cza od tego czasu obraz cieszył się 
niezwykłą czcią wiernych. W wyniku 
represji, jakie dotknęły Warszawę po 

upadku Powstania Listopadowego,  kościół 
został zamieniony na cerkiew prawosławną 
(1834), a pijarzy z ul. Długiej przenieśli się 
wraz z obrazem Matki Bożej Łaskawej do 
zrujnowanego, pojezuickiego kościoła na ul. 
Świętojańską. Po upadku Powstania Stycz-
niowego, wspierający akcję powstańczą pi-
jarzy zostali wygnani z Warszawy, a obraz 
przeszedł w ręce księży diecezjalnych.
W kościele Matki Bożej Łaskawej znajdują się 
jeszcze dwa elementy związane z dawnym 
kościołem pijarów z ul. Długiej. Barokowe 
epitafium wojewody sandomierskiego Jana 
Tarły (1684-1750), autorstwa rzeźbiarza Jana 
Jerzego Plerscha (1704-1774) oraz strzegący 
wejścia do kościoła niedźwiedź, atrybut św. 
Felicjana, biskupa i męczennika, współpatro-
na kościoła pijarów, również przypisywany 
Plerschowi.  Pierwotnie rzeźby świętych Pry-
ma i Felicjana oraz znajdujące się u ich stóp 
zwierzęta (św. Prymowi towarzyszył lew) 
wieńczyły fasadę pijarskiego kościoła. Na kil-
ku XVIII-wiecznych przedstawieniach (m.in.
u Canaletta), widać postacie świętych i umiesz-
czone przy nich rzeźby zwierząt. Upadek Po-
wstania Listopadowego zakończył ich wartę 
nad wejściem do przyszłej katedry polowej.
W popijarskim kościele przy ul. Długiej, po-
między postaciami świętych u szczytu tym-
panonu, umieszczona została rzeźba Matki 
Bożej, obejmująca miasto swymi ramionami. 
Święci nie przemijają i nadal strzegą kościo-
ła i postaci Maryi. Jednak nie w popijarskim 
kościele Starego Miasta, a w Sanktuarium 
Matki Bożej w Rokitnie położonym niedale-
ko ruchliwej trasy Warszawa-Poznań, tuż za 
Ożarowem. W niszach u wejścia do świątyni 
umieszczone są figury świętych Pryma i Fe-
licjana, autorstwa wspomnianego już Jana 
Plerscha, o czym informuje tablica znajdują-
ca się u wejścia do kościoła.
Uwagę zwraca także nienaturalnie duża fi-
gura Matki Bożej, umieszczona zbyt nisko Fo
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Moment osadzenia figury Najświętszej Maryi Panny 
nad wejściem do katedry polowej (lata 50.). Obecnie 
figura znajduje się na dziedzińcu Rezydencji Bisku-
pów Polowych

Niedźwiedź strzegący wejścia do kościoła Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej pochodzący 
znad wejścia do kościoła oo. Pijarów przy ul. Długiej

Pochodząca z kościoła Ojców Pijarów z ul. Długiej 
figura Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie
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nad wejściem i zakłócająca przez to propor-
cje portyku. Nie jest to przypadkowe odczu-
cie. Okazuje się, że wraz z figurami świętych 
do kościoła w Rokitnie trafiła po powsta-
niu listopadowym także umieszczona nad 
wejściem do warszawskiej świątyni figura
Matki Bożej. 
Wraz z upadkiem listopadowej insurekcji ko-
ściół przy ul. Długiej zamieniono na katedrę 
prawosławną pw. Najświętszej Trójcy nowo 
utworzonej eparchii warszawskiej. W jej wie-
żach, z charakterystycznymi dla cerkwi „ce-
bulami”, zawisły dzwony odlane ze zdobycz-
nych powstańczych armat.  Bicie w nie miało 
być przestrogą dla mieszkańców Warszawy, 
by nie odważyli się sięgać po broń przeciw 
zaborcy. Taki stan rzeczy trwał przez ponad 
osiem dekad.
5 lutego 1919 roku niespełna trzy miesiące 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

Ojciec Święty Benedykt XV (1854-1922) usta-
nowił Biskupstwo Polowe w Polsce i miano-
wał pierwszego w dziejach Rzeczypospolitej 
biskupa polowego. Został nim bp Stanisław 
Gall (1865-1942), biskup pomocniczy archi-
diecezji warszawskiej, który za swój kościół 
katedralny obrał kościół garnizonowy przy 
ul. Długiej. Świątynia popijarska, której przy-
wrócono dawny kształt, stała się jego kate-
drą: miejscem biskupiej posługi sakramental-
nej i pasterskiego nauczania. Zlikwidowano 
pozostałości po prawosławiu i stopniowo 
upiększano jej wnętrze. Pracami kierował 
prof. Oskar Sosnowski (1880-1939), wybitny 
architekt z okresu II Rzeczpospolitej. Zakoń-
czenie prac zbiegło się z ingresem następcy 
bp. Galla, bp. Józefa Gawliny (1892-1964)
w 1933 roku. Nad wejściem znów umiesz-
czona została figura Najświętszej Maryi Pan-
ny, która niestety nie przetrwała II wojny 

światowej i bombardowania katedry przez 
lotnictwo niemieckie w trakcie Powstania 
Warszawskiego.
W czasie odbudowy świątyni garnizonowej 
w latach 1946-1960, którą kierował archi-
tekt Leon Marek Suzin (1901-1976), posąg 
Matki Bożej, choć w mniej okazałej formie, 
wrócił na dawne miejsce. Nie jest to jednak 
ten, który cieszy nasze oczy do dziś dnia. 
W nieznanych autorowi tekstu okoliczno-
ściach figura nad frontonem została zdjęta 
i dziś znajduje się na dziedzińcu rezydencji 
Biskupów Polowych. W jej miejsce ustawiony 
został znacznie większy posąg Matki Bożej. 
Niestety, nie zachowały się informacje, kiedy 
to nastąpiło i dlaczego? Stojący na dziedziń-
cu posąg Maryi to kolejny „wędrujący” ślad 
związany z naszą katedrą.

Krzysztof Stępkowski

Zstąpienie Pana do OtchłaniZstąpienie Pana do Otchłani
Starożytna homilia na Świętą i Wielką SobotęStarożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła,
bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim nie-
wolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi 
i zawołał do wszystkich: "Pan mój z nami wszystkimi!" I odrzekł Chrystus Adamowi: "I z duchem twoim!" A pochwyciwszy go za rękę, 
podniósł go mówiąc: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą 
rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym 
zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!
Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań
z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem 
uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, 
przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla 
ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.
Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu 
ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj 
moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa.
Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja 
rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowaną 
przeciw tobie.
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. 
Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię 
strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu.
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne 
mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte".

Autor nieznany
Godzina Czytań Liturgii Godzin, tom II, s. 386

Zdjęcie: „Anastasis - Zstąpienie Chrystusa do piekieł i wyzwolenie Adama i Ewy”.
Fresk w kościele Świętego Zbawiciela w Stambule. Fot. Wikimedia Commons
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Kiedy człowiek w raju zgrzeszył i ściągnął na 
całą ludzkość nieszczęście, Bóg nie zostawił 
Go samego. Opracował plan zbawienia. Po-
nieważ jest sprawiedliwy, nie mógł po pro-
stu wybaczyć i zapomnieć o tym, co się stało. 
Jako niezmienny i prawdomówny nie cofnął 
skutku nieposłuszeństwa: śmierci („z drzewa 
poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo 
gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” 
<Rdz 2, 17>). Uczynił jednak o wiele więcej: 
zajął miejsce człowieka i sam poniósł konse-
kwencje grzechu. Istnieje takie powiedzenie: 
„nawarzyłeś piwa, to musisz je teraz wypić”. 
Można więc powiedzieć, że stało się tak, 
jak w tym powiedzeniu: człowiek nawarzył 
piwa, ale to Bóg je wypił z miłości do niego. 
Wiedział bowiem, że Jego umiłowane dziec-
ko nie ma mocy przeciwstawić się śmierci. 
Nie chciał również, by zginęło.
Jeszcze w raju Bóg zapowiedział wężowi, 
który namówił Adama i Ewę do grzechu: 
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15). Była 
to obietnica dana całej ludzkości, że 
grzech i śmierć nie mają ostatniego sło-
wa; że „potomstwo niewiasty” zwycię-
ży szatana. Jednak skoro Bóg wiedział, 
że człowiek jest za słaby, by walczyć
z podstępami diabła oraz nieuchron-
nością własnej śmierci, czy obietnica ta 
nie wydawała się szalona? A jednak to, 
co wydawało się niemożliwe, stało się 
wiarygodne w Jezusie Chrystusie. 

Genialny plan Boga

Na czym polegała niezwykłość Bożego 
planu? Ponieważ każdego człowieka 
musiałby spotkać ten sam los – wieczna 
śmierć, potrzebny był jeden człowiek, 
który umarłby za wszystkie grzechy. Na 
nim w imieniu całej ludzkości wykonał-
by się wyrok za wykroczenie przeciwko 
Bożym przykazaniom. Tego właśnie 
dokonał Chrystus. Ponieważ jest czło-
wiekiem, poniósł konsekwencję niepo-
słuszeństwa Adama i Ewy, wypełnia-
jąc obietnicę daną w raju – umarł za 
wszystkie grzechy każdego człowieka, 
jakie były, jakie są i jakie jeszcze kiedy-
kolwiek się wydarzą. Jednak ponieważ 
jest również Bogiem odniósł pełne 
zwycięstwo nad grzechem i śmiercią – zmar-
twychwstał i żyje na wieki: „Byłem umarły, 
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 18). Grzech, 
który miał na zawsze zabić człowieka, nie 
zdołał zabić Boga. Jezus, prawdziwy Bóg, 
narodził się z Niewiasty jako człowiek, nie 
tracąc nic ze swojego Bóstwa, i zmiażdżył 
głowę węża. Książe ciemności wraz z całym 
jego królestwem został ostatecznie pokona-
ny przez Chrystusa, który rozbroił go, wysta-

wił na widowisko i niczym zwycięski cesarz 
powiódł w triumfie (por. Kol 2, 15). Na tym 
jednak nie koniec. Dzięki Jezusowi również 
każdy człowiek, który wierzy w Niego, jest 
zwycięzcą. Jeśli należymy do naszego Zba-
wiciela, diabeł nie ma już nad nami mocy. 
Zostaliśmy razem z Nim wskrzeszeni do życia 
i wywyższeni (por. Ef 2, 4-6). W Nim jesteśmy 
potomstwem, które odnosi triumf nad dia-
błem: „Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! 
(…) jesteście wybranym plemieniem, kró-
lewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który 
was wezwał z ciemności do przedziwnego 
swojego światła” (1 P 2, 7. 9).

Wypełnienie Bożego planu

Przez długi czas Bóg przygotowywał naród 
wybrany na przyjście Mesjasza. W Księgach 
Starego Testamentu możemy przeczytać 
zapowiedzi narodzin z dziewicy niezwykłe-
go dziecka płci męskiej (zob. Iz 7, 14), któ-
re będzie nazwane „Cudownym Doradcą”, 

Bogiem Mocnym”, „Ojcem Odwiecznym”, 
„Księciem Pokoju” (Iz 9, 5). Jego przyjście za-
powie specjalny wysłannik, głos wołający na 
pustyni (zob. Iz 40, 3-5; Ml 3, 1. 23), towa-
rzyszyć mu będą znaki na niebie (zob. Lb 24, 
17). W Jego ręku spocznie władza nad Izra-
elem, choć urodzi się w Betlejem, „początki 
jego od prawieku, od dni zamierzchłych”
(Mi 5, 1). Ogłosi królestwo Boże, które, 
najpierw małe i nic nie znaczące, z czasem 
pokona inne królestwa i nigdy nie ulegnie 

Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nasBóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony” (J 3, 16-17).

zniszczeniu (zob. Dn 2, 31-45). Zapowie-
dziany Boży pomazaniec będzie potomkiem 
Dawida (zob. 2 Sm 7, 12-13), jednak sam 
Dawid nazwał go „Panem” i mówił o nim, że 
zasiądzie po prawicy Boga (zob. Ps 110, 1). 
Będzie sługą Boga (zob. Iz 42, 1), ale także 
Jego synem (zob. Ps 2, 7; Prz 30, 4); człowie-
kiem, ale również Bogiem (zob. Dn 7, 13-14). 
Nazwany zostanie Emmanuelem (zob. Iz 7, 
14), czyli „Bogiem z nami”, gdyż zamieszka 
pośród ludzi, dokona cudownych uzdrowień 
(zob. Iz 35, 5-6), ogłosi dobrą nowinę (zob. 
Iz 61, 1-3), okaże współczucie zranionym
i zagubionym (zob. Iz 42, 3; Iz 40, 11), prze-
mówi jak ktoś, kto ma władzę od Boga (zob. 
Pwt 18, 15. 18), objaśni Pisma i w nim spełnią 
się wszystkie proroctwa (zob. Ps 40, 8-9). Zo-
stanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł
z Nim przy stole (zob. Ps 41, 10) za trzydzie-
ści srebrnych monet wrzuconych do skarbca 
świątyni (zob. Za 11, 12-13). Przeciwko nie-
mu wystąpią fałszywi świadkowie i osądzą 
go niezgodnie z prawem (zob. Mdr 2, 12-20).
Pozwoli się ubiczować, znieważyć, rwać wło-
sy z brody i pluć sobie w twarz (zob. Iz 50, 
6). Na niego zostaną zwalone wszelkie winy, 
będzie wzgardzony, uznany za skazańca, 
policzony w poczet złoczyńców, dręczony, 
chłostany, zmiażdżony cierpieniem, przebity 

za grzechy, zbity na śmierć (zob. Iz 53, 
4-10. 12). Przebiją jego ręce i nogi, po-
dzielą między siebie jego szaty i rzucą 
los o suknię, będzie dręczony pragnie-
niem (zob. Ps 22, 17-19), a do picia po-
dadzą mu ocet (zob. Ps 69, 22). Zgła-
dzą go 483 dni po ogłoszeniu dekretu
o odbudowie Jerozolimy, po jego śmier-
ci zaś święte miasto ulegnie powtórnie 
zniszczeniu, ustaną też krwawe ofiary
i ofiary z pokarmów (zob. Dn 9, 25-27). 
Gdy umrze, zaćmi się słońce (zob. Am 
8, 9), wtedy też zostanie rozdarta za-
słona, a śmierć pokonana (zob. Iz 25, 
7-8). Po trzech dniach zapowiedziany 
mesjasz zmartwychwstanie (zob. Oz 6, 
1-3). Ustanowi nowe przymierze, przez 
które prawo Boże będzie wypisane
w ludzkich sercach, a wszelka wina ule-
gnie zapomnieniu (zob. Jr 31, 31-34). 
Usprawiedliwi wielu, gdyż sam będzie 
dźwigał ich nieprawości, a Bóg w na-
grodę przydzieli mu tłumy (zob. Iz 53, 
11-12), przed nim na twarz upadną 
książęta ziemi (zob. Iz 49, 7). Wstąpi do 
nieba przed oblicze Boga i otrzyma wła-
dzę królewską (zob. Dn 7, 13-14). Jego 
panowanie przyniesie pokój i ustano-
wione zostanie na wieki (zob. Iz 9, 6). 

Wszystkie te zapowiedzi osiągnęły swoją 
kumulację w Jezusie: „Gdy jednak nadeszła 
pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzo-
nego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane syno-
stwo” (Ga 4, 4). Słowo zapisane w Starym 
Testamencie urzeczywistniło się – „stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Je-
zus został nazwany Chrystusem, gr. χριστóς, 
„pomazaniec” (zob. Mt 1, 16; Mk 14, 61-62), 

B i M ” Oj Od i ” W

Thomas Blackshear, „Przebaczenie”
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gdyż wypełnił misję, którą otrzymał od Ojca 
- plan zbawienia człowieka. Narodził się w 
Betlejem z Maryi Dziewicy (zob. Łk 1, 26-38; 
Łk 2, 4-5), a Jego przyjście zwiastował Jan 
Chrzciciel na pustyni (zob. Łk 3, 3-6) oraz 
gwiazda na niebie (zob. Mt 2, 1-2). Choć 
istniał od wieków jako Bóg (zob. J 8, 58), 
przyjął naturę człowieka (zob. Flp 2, 7). „We-
dług ciała” pochodzi z rodu Dawida (zob. Rz 
1, 3), jednak jest również Synem Boga (por. 
Mt 11, 27). Głosił królestwo Boże (zob. Mk 
1, 15), uzdrawiał (zob. Łk 6, 17-19), litował 
się nad biednymi (zob. Mt 9, 3), objaśniał Pi-
sma (zob. Mt 12, 39-42), nauczał, jak ten, 
który ma władzę (zob. Mk 1, 22). Mówił, że 
przyszedł wypełnić wolę Ojca oraz wszyst-
ko, co zapowiedziały o Nim Pisma (zob.
Łk 24, 44). Zdradził go Judasz, jeden z apo-
stołów, który w nagrodę otrzymał trzydzieści 
srebrników (zob. Mt 26, 14-15). Jezus został 
niesłusznie oskarżony, skazany na haniebną 
śmierć przez ukrzyżowanie niczym najgorszy 
złoczyńca (zob. Łk 23, 33). Bito go, poniża-
no, spluwano mu w twarz, policzkowano, 
ubiczowano (zob. Łk 22, 63-65; J 19, 1;
Mt 27, 26). Jego ręce i nogi przybito do krzy-
ża, żołnierze rozdzielili między siebie Jego 
szaty i rzucali los o Jego tka-
ną tunikę (zob. J 19,23-24). 
W pewnym momencie zawo-
łał: „pragnę” i otrzymał ocet 
do picia (por. Mk 15, 36). Gdy 
umarł, mrok ogarnął ziemię, 
a zasłona przybytku rozdarła 
się na pół (por. Mt 27, 45. 51).
458 lat przed Jego narodzi-
nami Artakserkses, król Persji, 
złożył na ręce Ezry, kapłana 
hebrajskiego, dekret dotyczą-
cy odbudowy Jerozolimy. 483 
lata później Jezus rozpoczął 
nauczać publicznie w Galilei 
(z powodu błędów w kalen-
darzu większość historyków 
datuje działalność Chrystusa 
nie na 30 rok n.e., lecz na 26 
r. n.e.). Ukrzyżowano Go zaledwie trzy lata 
później, a 70 lat po tym wydarzeniu Jerozo-
lima została zburzona, świątynia zaś spalo-
na. Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia 
(zob. 1 Kor 15, 4) i wstąpił do nieba (zob. 
Dz 1, 9). Przez swoje posłuszeństwo Ojcu
i wypełnienie Jego planu zbawienia został 
ogłoszony Królem i Panem (zob. Flp 2, 6-11). 
Ustanowił nowe przymierze w swojej krwi 
(zob. Łk 22, 20), a ci, co do Niego należą, 
mają prawo Boże wypisane w swoich ser-
cach przez Ducha Świętego (zob. 2 Kor 3, 6).
Jego ofiara krzyża niesie usprawiedliwienie 
każdemu kto w Niego wierzy (zob. Rz 3, 
25-26) oraz pokój i pojednanie z Bogiem 
(zob. Ef 3, 15-17) Jego królestwo, początko-
wo małe i odrzucone przez naród wybrany, 
rozrosło się, tworząc Kościół zbudowany na 
fundamencie apostołów i proroków (zob.
Ef 2, 20-22). 

Radosny fi nał

Jezus Chrystus jest Mesjaszem zapowiedzia-
nym w Starym Testamencie, odpowiedzią 
Boga na niewierność człowieka, ratunkiem 
dla każdego grzesznika: „I nie ma w żadnym 

innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imienia, w któ-
rym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). 
Bóg wypełnił w Nim daną narodowi wybra-
nemu obietnicę ocalenia. Dzięki Chrystusowi 
również my staliśmy się jej uczestnikami, bo 
„jeśli do Niego należymy, to jesteśmy też po-
tomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą 
- dziedzicami” (por. Ga 3, 29). Jezus zbawił 
nas przez swoje wcielenie. Mimo, że był Bo-
giem, uniżył samego siebie i przyjął postać 
sługi, stał się do nas podobny (zob. Flp 2, 
6-8). Choć nigdy nie popełnił grzechu, do-
świadczył  wszystkiego, czego my doznaje-
my jako ludzie, poznał nasze słabości (zob. 
Hbr 4, 15). Jezus płakał (zob. Łk 19, 41), 
cierpiał (zob. Łk 22, 44), wzruszał się (zob.
J 11, 38), smucił (zob. Mk 3, 5), gniewał 
(zob. Mk 3, 15), odczuwał radość (zob. Łk 
10, 21), lęk (zob. Mk 14, 33) oraz samotność 
(zob. Mk 15, 34). Uświęcił nasze ludzkie życie 
prze to, że sam stał się człowiekiem. W ten 
sposób ciało człowieka, kruche i śmiertelne, 
otrzymało wielką godność, skoro sam Bóg 
zdecydował się uczynić je swoim. W ciele 
Chrystusa został wydany wyrok potępiający 
grzech (zob. Rz 8, 3) i to samo ciało zostało 

uwielbione po zmartwychwstaniu. Dostali-
śmy również obietnicę, że nasze poniżone 
ciała przekształci kiedyś na podobieństwo 
swojego chwalebnego ciała „tą potęgą, jaką 
może On także wszystko, co jest, sobie pod-
porządkować” (Flp 3, 21).
Nasze zbawienie dokonało się także przez 
śmierć Jezusa. Na krzyżu umarło wszystko, 
co nie pozwalało nam żyć jak Boże dzieci. 
Tak jak rajskie drzewo objawiło nieposłu-
szeństwo Adama, tak drzewo krzyża ukazało 
doskonałe posłuszeństwo nowego Adama 
– Chrystusa (por. Rz 5, 14. 19). Przez Jego 
krew zostaliśmy wykupieni, oczyszczeni i us-
prawiedliwieni. Lecz dzieło zbawienia nie 
skończyło się na śmierci. Gdyby tak się sta-
ło, nasza wiara byłaby daremna i nadal po-
zostawalibyśmy w naszych grzechach (zob.
1 Kor 15, 17). Jezus zmartwychwstał i żyje.
W Nim nie ma już śmierci. W Nim wszyst-
ko jest życiem. Jeśli ktoś przynależy do 
Chrystusa, jego śmierć stanie się przejściem 
do nowego życia: „jeżeli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy 
z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad 

Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 8). Możemy 
tego doświadczać, będąc jeszcze tu na ziemi, 
gdy Jego łaska zmienia nas, sprawia, że je-
steśmy coraz bardziej wolni od naszych grze-
chów, silniejsi wobec pokus i posłuszni Jego 
woli. Stajemy się podobni do naszego Zba-
wiciela. „Niegdyś bowiem byliśmy ciemno-
ścią, lecz teraz jesteśmy światłością w Panu”
(zob. Ef 5, 8).

Doskonała ofi ara

Izraelici składali Bogu ofiary przebłagalne za 
swoje grzechy. Śmierć zwierząt miała zastą-
pić śmierć człowieka, który dopuścił się nie-
prawości. Krew zabitego zwierzęcia - symbol 
życia ofiarnika, rozlewano na ołtarzu, tłuszcz 
palono w przybytku, a mięso poza miastem. 
Ta ofiara jednak nie była doskonała. Ponie-
waż człowiek nieustannie grzeszył, takich 
ofiar musiało być składanych bardzo wiele.  
Potrzebna zatem była jedna doskonała ofia-
ra, która raz na zawsze zgładziłaby wszelki 
grzech. Żydzi również w Święto Pojednania 
(„Jom Kippur”) mieli zwyczaj wkładać ręce na 
kozła ofiarnego, jako znak przekazania winy. 
Następnie kozioł był wypędzany na pustynię. 
Ponadto wieczorem 14 Nisan, czyli w mie-

siącu rozpoczętego no-
wego roku (po pierw-
szej pełni księżyca) 
sprawowali szczególną 
wieczerzę, na której 
spożywali baranka. Sta-
nowiła ona pamiątkę 
wyjścia z Egiptu i nada-
niu Prawa na górze 
Synaj. Baranek musiał 
być jednoroczny, bez 
skazy. Spożywano go w 
całości, a jego kości nie 
mogły zostać złamane. 
Tylko niewolnik wysysał 
i obgryzał kość, a Żydzi 
stanowili przecież na-
ród wolny i poświęcony 
Bogu. Krwią zwierzęcia 

skrapiano drzwi domu jako znak ocalenia w 
Egipcie wszystkich pierworodnych Izraela 
przed aniołem śmierci. Wieczerza ta, zwa-
na „paschą na cześć Pana” (zob. 2 Krn 35, 
1), była zapowiedzią Baranka, który raz na 
zawsze ocali naród wybrany od śmierci i wy-
prowadzi go z niewoli. Tym Barankiem jest 
Jezus. Gdy Jan Chrzciciel ujrzał Go po raz 
pierwszy powiedział o Nim: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29). 
Również św. Jan w swojej Ewangelii napisał, 
że kości Chrystusa nie zostały połamane tak 
jak to Rzymianie mieli to w zwyczaju robić 
w stosunku do przestępców. Tym samym 
pragnął podkreślić związek pomiędzy ofia-
rą Jezusa a barankiem paschalnym, wobec 
którego Bóg nakazał: „kości z niego łamać 
nie będziecie” (Wj 12, 46). Podczas Ostatniej 
Wieczerzy wraz z uczniami, która sprawowa-
na była w charakterze uczty paschalnej, Chry-
stus wypowiedział znamienne słowa: „To 
jest Ciało moje, które za was będzie wydane 
(…). Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 
19-20). Zaświadczył wówczas o sobie, że jest 
prawdziwym Paschalnym Barankiem, który 
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zostanie ofiarowany za grzechy 
ludzkości, a Jego krew ustano-
wi Nowe Przymierze z Bogiem. 
Wcześniej, żeby dostąpić Bo-
żych obietnic, trzeba było uro-
dzić się Żydem lub przestrzegać 
wszystkich 613 szczegółowych 
przepisów Tariagu (podręczni-
ka zawierającego kompletną 
liczbę przykazań Tory). Nowe 
Przymierze otwarło drogę zba-
wienia dla wszystkich ludzi i 
ci, „którzy niegdyś byli daleko, 
stali się bliscy przez krew Chry-
stusa” (Ef 2, 13). Ofiary narodu 
wybranego mogły przynieść 
oczyszczenie tylko jego człon-
kom, natomiast Chrystus „stał 
się ofiarą przebłagalną za na-
sze grzechy, i nie tylko nasze, 
lecz również za grzechy całego 
świata” (1 J 2, 2). Jak baranek 
spożywany podczas paschy był 
znakiem ocalenia od śmier-
ci i wyzwolenia z niewoli, tak 
pascha Baranka Bożego, czyli 
Jego przejście ze śmierci do 
życia, wybawia nas od śmierci 
i wyzwala z niewoli grzechu. 
Ci, którzy w Niego uwierzą, 
staną się nieskazitelni przed 
Bogiem, bowiem swoje szaty 
opłuczą i wybielą w Jego krwi
(por. Ap 7, 14). 
Jezus przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie stał się ofiarą doskonałą, któ-
rej nie trzeba już powtarzać: „złożywszy raz 
na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po 
prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyja-
ciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. 
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki 
tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10, 12-14). 
Odtąd nie musimy już Bogu składać żadnych 
ofiar, gdyż „Jego to ustanowił Bóg narzę-
dziem przebłagania przez wiarę mocą Jego 
krwi” (Rz 3, 25). Tak, jak Izraelici swoje winy 
przekazywali kozłowi ofiarnemu, a mięso 
ofiar palili poza miastem, tak Jezus wziął na 
siebie nasze grzechy i przybił je wraz z sobą 
do krzyża poza murami Jerozolimy. Bóg wła-
snego Syna, który jako jedyny był niewinny
i sprawiedliwy, uczynił grzechem, „aby-
śmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”
(2 Kor 5, 21). Niesamowita miłość Boga ob-
jawiła się wówczas, gdy Jego Syn umarł za 
nas, gdy byliśmy grzeszni i niesprawiedliwi 
(por. Rz 5, 6-8). Zamiast karać winy w nie-
wdzięcznym i nieposłusznym człowieku, 
ukarał je w swoim Jednorodzonym Synu. 
Dlatego nie mamy żadnej zasługi w tym, że 
zostaliśmy zbawieni. Jest to łaska i otrzymu-
jemy ją za darmo. Jedyny warunek stanowi 
wiara w Chrystusa (zob. Ef 2, 8-9). Nasze do-
bre uczynki nie mogą nas usprawiedliwić, ale 
jesteśmy powołani, by je spełniać (Ef 2, 10), 
ponieważ krew Jezusa uczyniła nas nowym 
stworzeniem (zob. 2 Kor 5, 17; Ef 5, 8-9), 
takim w którym Bóg jest sprawcą „chcenia
i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13).
Chrystus„ jest naszym pokojem” (Ef 2, 14),  
jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Bez Nie-
go nie moglibyśmy zbliżyć się do Boga (por. 

J 14, 6).  On nas z Nim pojednał „w swoim 
ciele zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 16).
Zostaliśmy wygnani z raju. Między nami 
a Bogiem istniała przepaść nie do przeby-
cia. Nikt nie mógł zobaczyć Boga twarzą w 
twarz i pozostać przy życiu (por. Wj 33, 20). 
Arcykapłan narodu wybranego tylko raz do 
roku miał prawo wejść do Miejsca Święte-
go znajdującego się w przybytku świątyni. 
Musiał posiadać ze sobą krew, którą na-
stępnie składał na przebłaganie za siebie
i za społeczność Izraela. Dopiero krzyż Jezu-
sa stał się pomostem, dzięki któremu mo-
żemy przyjść do Ojca. Chrystus „przez wła-
sną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca 
Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie”
(Hbr 9, 1-12). „Takiego bowiem potrzeba 
nam było arcykapłana: świętego, niewinne-
go, nieskalanego, oddzielonego od grzesz-
ników, wywyższonego ponad niebiosa, 
takiego, który nie jest obowiązany, jak inni 
arcykapłani, do składania codziennej ofiary 
najpierw za swoje grzechy, a potem za grze-
chy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, 
ofiarując samego siebie” (Hbr 7, 26-27). 

Kto może wystąpić z oskarżeniem?

Ponieważ ludzie zbuntowali się przeciwko 
Bogu, a ich natura uległa zepsuciu, szatan 
mógł nieustannie oskarżać człowieka przed 
Stwórcą. Był jak najlepszy w swoim fachu 
prokurator, który dniem i nocą wyliczał na-
sze grzechy przed Boskim tronem (por. Ap 
12, 10). Za każdym z nas ciągnęła się długa 
lista win, których nie potrafiliśmy odpokuto-
wać nawet najlepszymi uczynkami. To tak, 
jakbyśmy mieli ogromny dług, którego nigdy 

nie bylibyśmy w stanie spłacić. 
Jednak Bóg obiecał ludziom, że 
„ulituje się znowu, zetrze nie-
prawości i wrzuci grzechy w głę-
bokości morskie” (por. Mi 7, 19).
I dokonał tego w Chrystusie Je-
zusie, który prze ofiarę na krzy-
żu raz na zawsze uregulował 
nasz rachunek: „Darował nam 
wszystkie występki, skreślił zapis 
dłużny obciążający nas nakaza-
mi. To właśnie, co było naszym 
przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża” 
(Kol 2, 13-14). Odtąd, gdy wy-
znajemy Bogu nasze grzechy, On 
nam je odpuszcza, ale nie tylko 
odpuszcza, więcej, już o nich nie 
pamięta! Nawet jeśli upadamy, 
możemy znowu stać się „czyści”, 
gdyż „mamy Rzecznika wobec 
Ojca - Jezusa Chrystusa sprawie-
dliwego” (1 J 2, 1). W każdej spo-
wiedzi odwołujemy się do Jego 
ofiary na krzyżu, a Bóg wrzuca 
nasze występki na dno morza
i już o nich nie pamięta. Nie cho-
wa nigdzie czarnej listy naszych 
grzechów, ponieważ krew Je-
zusa zmazuje je całkowicie. Nie 
musimy się lękać, że po śmierci 
ktokolwiek wypomni nam nasze 
przewinienia, skoro zostały nam 
one przebaczone: „odpuszczę im 
występki, a o grzechach ich nie 

będę już wspominał” (Jr 31, 34). Bóg wydał 
na śmierć własnego Syna, by nas ocalić i ten 
Syn stanie przed nami w dniu sądu, zasłoni 
nas płaszczem swojej sprawiedliwości. Nie 
ma nikogo, kto mógłby nas potępić. Również 
diabeł stracił wszelkie argumenty, by oskar-
żać człowieka przed Bogiem: „Któż może 
wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, któ-
rych Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawie-
dliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? 
Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] 
śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi 
po prawicy Boga i przyczynia się za nami?” 
(Rz 8, 33 - 34). Jeśli Bóg nas nie potępia, to 
tym bardziej szatan nie ma takiego prawa, 
co więcej Słowo Boże mówi, że nieprzyjaciel 
nas został strącony, a my zwyciężamy dzięki 
krwi Baranka (zob. Ap 12, 10-11). 
Nadchodzą dni, kiedy jeszcze raz usłyszymy 
Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu.  Jeszcze 
bardziej wsłuchajmy się w Słowo Boże, które 
zostanie nam ogłoszone w czasie Świętego 
Triduum Paschalnego, a także w następu-
jącym po nim Okresie Wielkanocnym. Za-
trzymajmy się w zdumieniu nad ogromem 
miłości Boga, w zachwycie Jego wiernością 
i dziękczynieniu za to, co dla nas uczynił. 
„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę
w naszych sercach; abyśmy w miłości wko-
rzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi 
świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest 
Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, 
i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą 
wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni 
całą Pełnią Bożą” (por. Ef 3, 17-19).

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Z gen. bryg. Janem Rajchelem, komendantem-rektorem Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Dęblińskie OrlętaDęblińskie Orlęta
na drodze do gwiazdna drodze do gwiazd

Ordynariat Polowy świętuje w tym 
roku jubileusz 25. lecia przywrócenia 
duszpasterstwa Wojsku Polskiemu 
przez Jana Pawła II. Pierwszą stacją ju-
bileuszu było przyznanie wyróżnień Be-
nemerenti. Dziękując za to wyróżnienie 
przywołał Pan generał słowa Świętego 
Jana Pawła II: „Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali”. – Te słowa Ojca Świętego 
są dla nas drogowskazem”. Skierowa-
ne co prawda do młodzieży na Jasnej 
Górze, ale dotyczą każdego człowieka. 
To więc niezwykle zobowiązująca pu-
bliczna deklaracja. Czego zatem wy-
maga od siebie przełożony najstarszej 
uczelni lotniczej „Szkoły Orląt”?
– Przywołane przeze mnie słowa J.P.II traktu-
ję nie tylko jako deklarację, ale jako wielkie 
zobowiązanie. Żyjemy w świecie, w którym 
zmiany dokonują się niezwykle dynamicznie 
a fundamentalne wartości etyczno-moralne 
ulegają dewaluacji. Ufam, że moja postawa, 
nie tylko jako rektora-komendanta, przełożo-
nego czy żołnierza, ale przede wszystkim jako 
człowieka, który stara się być wierny podsta-
wowym wartościom etyczno-moralnym ma 
wpływ na kształtowanie się postaw młodych 
ludzi w naszej lotniczej uczelni. Musimy być 
czujni i uważni, aby nie stracić z pola widze-
nia tego drogowskazu, który dał nam Ojciec 
Święty, ale też odważni i zaangażowani, wy-
magać od siebie wciąż więcej, stawiać sobie 
nowe cele, realizować marzenia, ale zawsze 
w zgodzie z zasadami prawości i uczciwości. 
Tego wymagam od swoich podwładnych, ale 
przede wszystkim od siebie.

Pułap wymagań, jakie stawiamy sobie
i innym to gwarancja „wysokich lotów” 
w każdej sferze życia. Jakie „wskaźni-
ki” określają ten pułap w środowisku 
uczelni, która jest niewiele młodsza niż 
polskie lotnictwo?
– Zostać pilotem to marzenie wielu tysięcy 
młodych dziewcząt i chłopców. Zostać pilo-
tem wojskowym to spełnienie marzeń nie-
wielu z nich. Być podchorążym dęblińskiej 
Szkoły Orląt to zaszczyt i honor. Być pro-
mowanym, otrzymać tytuł pilota, to kolejny 

stopień na „drodze do gwiazd”, która daje 
morze satysfakcji, radości, niezapomnianych 
przeżyć. Drodze, która jest sprawdzianem 
odwagi ale zarazem dojrzałości i odpowie-
dzialności. Drodze, która nie zawsze wiedzie 
do szczęśliwego końca. W niebywale szybkim 
procesie zmian, które zachodzą we współ-
czesnym świecie, absolwenci naszej Uczelni 
muszą być przygotowani nie tylko do zadań, 
które będą wykonywali na pierwszych stano-
wiskach po zakończeniu studiów, ale muszą 
być tak przygotowani, aby posiąść umiejęt-
ności ciągłego rozwoju i dalszego kształce-
nia się w celu sprostaniu wymaganiom coraz 
nowocześniejszej techniki wojskowej. Dla-
tego też, nie możemy „osiąść na laurach”, 
musimy dbać o ciągły rozwój, podnosić swo-
je kwalifikacje i rozwijać się aby nie zaniżyć 
„wysokich lotów”, o których Pani wspomnia-
ła. Obok tych wskaźników typowych dla każ-
dego studenta jakimi jest z pewnością praco-
witość, wytrwałość i chęć zgłębiania wiedzy, 
cenimy te które są niezbędne żołnierzowi no 
i oczywiście pilotowi. Należy do nich między 
innymi patriotyzm, zdolność do osobistych 
poświęceń, stawianie dobra Ojczyzny ponad 
korzyści osobiste. Niezwykle ważne jest ko-
leżeństwo i umiejętność działania w grupie, 
dbałość o innego człowieka. Sprawiają one, 
że wspólnie można wykonywać zadania,
w trakcie których własny błąd może być przy-
czyną tragedii kolegi lub całego zespołu.

Czy Żwirko i Wigura, Skalski i inne le-
gendarne postaci „Szkoły Orląt” są na-
dal ważne dla młodzieży lotniczej, czy 
mają już innych „branżowych idoli”
i autorytety?
– Wszyscy wojskowi bohaterowie w stuletniej 
historii polskiego lotnictwa to absolwenci na-
szej Uczelni. Są wśród nich również słynni pi-
loci „Bitwy o Anglię” i całego okresu II wojny 
światowej. Ich zaangażowanie, poświęcenie 
i osiągnięcia w walkach powietrznych wy-
nikały z wychowania, wiedzy i umiejętności 
uzyskanych w „Szkole Orląt”. Tylko najlepsi 
zdali egzamin w walce z przeciwnikiem. Są 
więc wzorem odwagi, poświęcenia i kunsztu 
lotniczego dla naszych studentów. Wiem, że 
młodzi adepci lotnictwa z podziwem patrzą 
też na pilotów naszych zespołów akroba-
cyjnych „Biało-Czerwone Iskry”, „Orlik” czy 
np.: na kpt. Adriana Rojka, który wykonuje 
akrobacje indywidualne na samolocie Mig-
29. Ale lotnictwo polskie to nie tylko wojsko. 
Sukcesy naszych sportowych, cywilnych pilo-
tów są również powodem do dumy.

Przed II wojną światową „Szkoła Orląt” 
to było niemal samowystarczalne lot-

nicze miasteczko. W jaką stronę poszła 
odbudowa zniszczonej infrastruktury 
uczelni, co ocalało i co włodarze uczel-
ni chcieli zachować z przedwojennej 
infrastruktury? Co było dla Was naj-
cenniejsze? 
– Z czasów przedwojennych do tej pory wy-
korzystujemy budynki oddziału kształcenia, 
tak zwany pałac Jabłonowskich, komen-
da szkoły (obecnie dowództwo 4 skrzydła)
i kilka hangarów. Większość tych budowli 
wymagała gruntownego remontu. W okre-
sie powojennym powstało wiele nowych 
budynków, jak choćby akademiki, stołówki, 
kasyno czy budynek klubu uczelnianego. 
Najcenniejszy budynkiem, i nie tylko jako 
zabytek, jest dla nas kompleks pałacu Jabło-
nowskich, w którym aktualnie mieści się rek-
torat i część administracyjna a w początkach 
naszych dziejów mieściła się tam cała szkoła. 
Obecna infrastruktura lotniskowa jest jedną 
z najnowocześniejszych w Polsce i spełnia 
wszystkie standardy NATO. Mam tu na myśli 
nowoczesny pas startowy z drogami koło-
wania i płaszczyznami postoju samolotów, 
nowoczesny port lotniczy, miejsca pracy per-
sonelu latającego i technicznego. Nie można 
nie wspomnieć o całej infrastrukturze zabez-
pieczającej działalność lotniczą jak składy 
paliw, uzbrojenia, park samochodowy itp. 

Wracając do nauczania Jana Pawła II, 
który opisując cywilizację życia i mi-
łości, powiedział, że jej kryterium jest 
m.in. prymat etyki przed techniką. Dę-
blińska uczelnia przeżywa okres tech-
nologicznego rozkwitu, a jak wygląda 
troska Przełożonego uczelni o etyczne, 
duchowe aspekty służby przyszłych 
obrońców polskiego nieba?  
– Początek XXI wieku oraz poprzednie stule-
cie to okres niespotykanego wcześniej postę-
pu cywilizacyjnego ale zarazem okres wojen, 
kataklizmów i okrucieństwa na niespotykaną 
dotąd skalę. Czasy te przyniosły niesamowi-
ty skok technologiczny pomnażające ludzkie 
możliwości ale równocześnie służące prak-
tykom zniszczenia i ludobójstwa. Niestety 
dwie najstraszniejsze w dziejach ludzkości 
wojny najpierw, tak naprawdę dały początek 
lotnictwu, a następnie doprowadziły do jego 
skoku technologicznego, umożliwiającego 
człowiekowi opuszczenie od wieków znane-
go mu świata. Zrodzone u progu minione-
go wieku lotnictwo postrzegane było jako 
triumf ludzkiego geniuszu ale także jako 
skuteczne narzędzie niszczenia przeciwnika 
w trzecim wymiarze.
Ważną misją, którą ma do spełnienia nasza 
uczelnia jest zapewnienie przyszłym absol-
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wentom jak najlepszych warunków rozwoju 
osobowo-zawodowego. To niezwykle od-
powiedzialne zadanie jakie stoi przed kadrą 
WSOSP. W tym aspekcie szczególnie ważne 
jest wychowanie w oparciu o przykłady po-
stępowania naszych absolwentów w trud-
nych czasach II wojny światowej. Do osią-
gnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych 
potrzebne były i są nadal wzorce osobowe, 
etyczne i duchowe. Dobry system kształce-
nia powinien być otwarty na dokonujące 
się zmiany ale oparty o historię, w naszym 
przypadku historię zapisaną dokonaniami 
polskich lotników, którzy byli wychowanka-
mi „Szkoły Orląt”.

O ludziach szczególnie utalentowa-
nych mówimy potocznie, że „mają iskrę 
Bożą”. Czy współczesne lotnictwo to 
bardziej sfera indywidualnych talentów 
(kapitał ludzki) czy też gra zespołowa
i poziom technologiczny?
– W Polsce przedwojennej dominował po-
gląd, że ten nowy wytwór myśli ludzkiej po-
winien służyć człowiekowi, jego oderwaniu 
od przyziemnego bytowania, ujarzmianiu 
– nie ludzi, lecz sił przyrody, ułatwianiu kon-
taktów międzyludzkich i dopiero na końcu – 
umacnianiu obronności państwa. W polskim 
etosie lotniczym, pierwszeństwo miał zawsze 
człowiek – lotnik „władca świata bez gra-
nic”, a dopiero później – technika lotnicza, 
skomplikowany świat nowoczesnej techniki, 
infrastruktury i logistyki lotniczej. Ten huma-
nistyczny i romantyczny, ale także racjonal-
ny stosunek Polaków do lotnictwa, zawsze 
charakteryzował dzieje polskich skrzydeł, 
zwłaszcza do czasów wojny. Chociaż obna-
żyła ona ciemną i niszczycielską stronę tej 
broni, to w polskim lotnictwie a zwłaszcza 
w szkolnictwie lotniczym, ten właśnie wi-
zerunek lotnictwa zakorzenił się na trwałe. 
Nowoczesna technika czy człowiek?
Obydwa te aspekty są równie ważne. Pilot 
współczesnego samolotu bojowego musi 
być doskonale przygotowany do działania w 
dużym zespole, zarówno kolegów pilotów, 
nawigatorów i wielu innych specjalistów, 
co jest warunkiem niezbędnym do uzyska-
nia sukcesu na współczesnym polu walki. 
Niekiedy zostaje jednak sam w swoim samo-
locie z uzbrojeniem o potężnej sile rażenia
i musi podejmować ważne decyzje zarówno 
ze względu na własne bezpieczeństwo jak 
również konieczność wykonania odpowie-
dzialnego zadania bojowego. Także trzeba 
tutaj zgrać indywidualność pilota, technikę 
jaką dysponuje i resztę zespołu, który pracu-
je na osiągnięcie zamierzonego celu.

Jakie są atuty dęblińskiej szkoły na tle 
innych podobnych uczelni w świecie? 
Słowem, z czego jest dumny jej Komen-
dant?
– Jestem dumny z tego, że kieruję jedyną taką 
uczelnią w Polsce i jedną z trzech na świecie, 
która ma ponad 90-letnią tradycję. Można 
więc powiedzieć, że istnieje prawie od począt-
ków lotnictwa. Kształciła wielu bohaterskich 
lotników walczących na wszystkich frontach 
II wojny światowej, a obecnie przygotowuje 
kandydatów do pilotowania jednego z naj-

bardziej nowoczesnych samolotów bojowych 
na świecie jakim jest samolot F-16. 
Wdrożony aktualnie nowy system szkole-
nia, chociaż obowiązuje dopiero czwarty 
rok daje już oczekiwane rezultaty chociaż 
z pewnością będzie wymagał pewnych ko-
rekt. Wysyłając naszych absolwentów do 
wykonywania różnych misji i szkoleń miło 
jest słyszeć słowa pochwały. Ale nie tylko
z tego jestem dumny. Już w trakcie studiów 
nasi podchorążowie realizują różne pro-
jekty na renomowanych uczelniach zagra-
nicznych i radzą sobie całkiem nieźle. Na 
uwagę zasługuje również fakt, że wzrosła 
ich świadomość obywatelska i patriotycz-
na. Praktyczne można powiedzieć, że nie 
mamy aktualnie problemów wychowaw-
czych, które dotykają większość środowisk 
młodzieżowych.

Wychowankowie uczelni dęblińskiej 
siadali za sterami śmigłowca Sokół czy 
innych maszyn ,które unosiły w niebo 
Jana Pawła II Benedykta XVI w czasie 
ich pielgrzymek do Polski. Jakie mają 
państwo wspomnienia, wrażenia z tych 
wspólnych lotów z tak niezwykłymi, 
tak ważnymi dla Polaków pasażerami?
– Oczywiście w tym czasie nie byłem na obec-
nym stanowisku a podczas pierwszej piel-
grzymki tylko marzyłem o tym aby w przy-
szłości zostać lotnikiem więc trudno mi odpo-
wiedzieć bezpośrednio na to pytanie. 
Jednak lotnicze zabezpieczenie wszystkich 
wizyt papieża Jana Pawła II było organizowa-
ne przez absolwentów i kadrę naszej Uczel-
ni. Wszyscy, których spotkał ten zaszczyt do 
dzisiaj wspominają wspaniałą atmosferę, 
która towarzyszyła tym wizytom. Szczegól-
nie głęboko w pamięci zapadł im w pamięci 
szacunek i uznanie Ojca Świętego do zadań, 
które wykonywali. Bardzo ciepło wspomina-
ją spotkania z Ojcem Świętym organizowane 
na koniec każdej wizyty, w czasie których 
dziękował im za trud włożony w organizację 
tych wizyt.

W lipcu 2016 r. do Polski przybędzie na 
Światowe Dni Młodzieży papież Franci-
szek? W jaki sposób dęblińska młodzież 
lotnicza będzie uczestniczyć w tym 
wielkim wydarzeniu?
– Lipiec to dla naszych studentów w mun-
durach kulminacja praktycznego szkolenia, 
nie maja oni wtedy zbyt dużo wolnego cza-
su a wszelkie zaległości szkoleniowe trudno 
nadrobić. Wiem jednak, że wielu studentów 
naszej Uczelni, zarówno tych w mundurach 
jak i cywilnych, będzie uczestniczyło w tych 
spotkaniach. Wiem też, że na Światowe Dni 
Młodzieży wybiera się część naszej kadry. 
Uczelnia nasza jest też zaangażowana w or-
ganizację i zabezpieczenie tego wydarzenia. 
W grupie zorganizowanej, która reprezentu-
je naszą Uczelnię będzie trzydziestu podcho-
rążych pod opieką jednego oficera i księdza 
kapelana. Szczegóły są dopiero ustalane, 
więc nic więcej, na dzień dzisiejszy nie mogę 
powiedzieć.

W epoce dronów, samolotów bezza-
łogowych, człowiek ulega coraz więk-

szej marginalizacji. W jakim kierunku –
w tym kontekście – zdaniem fachowca, 
będzie się rozwijać polskie lotnictwo
i model szkolenia lotników?
– Już niejednokrotnie w historii wydawało 
się, że urządzenia techniczne zastąpią czło-
wieka. Wspomnę chociażby lata 60-te ubie-
głego stulecia kiedy to teoretycy wojskowi 
przewidywali zmierzch lotnictwa bojowego. 
Przewidywano wtedy, że rakiety zastąpią 
działania lotnictwa. W związku z tym dra-
stycznie ograniczono liczbę szkolonych pilo-
tów wojskowych. Kolejne lata pokazały jak 
błędne to były kalkulacje. 
Moim zdaniem jeszcze wiele lat większość 
zadań lotniczych będą wykonywać samolo-
ty załogowe. Oczywiście, część zadań bojo-
wych, tych o dużym stopniu ryzyka, będzie 
wykonywana przez bezpilotowe statki po-
wietrzne. Te urządzenia nie są jedna auto-
nomicznymi robotami. Drony muszą być kie-
rowane przez operatora. Ich przygotowanie 
do wykonywania odpowiedzialnych zadań 
będzie wymagało odpowiedniego procesu 
kształcenia, który jest również realizowany 
w naszej Uczelni.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że 
niestety bezpowrotnie skończyła się era „ro-
mantycznego lotnika”, który w skórzanej 
kurtce, pilotce i rozwianym szaliku zasiada 
za sterami myśliwca i tak naprawdę tylko 
od jego zdolności i umiejętności zależy czy 
będzie myśliwym czy zwierzyną. Teraz na 
nowoczesnym samolocie tylko około 30% 
wysiłku i uwagi skupione jest na pilotowaniu 
samolotu. Reszta to obsługa skomplikowa-
nych urządzeń radionawigacyjnych i syste-
mów uzbrojenia. Pilot w trakcie misji dostaje 
tysiące różnorodnych informacji, które musi 
odpowiedni zinterpretować i wykorzystać. 
Rozwój techniki oczywiście pomaga w tym 
procesie ale wymaga od pilota ogromnej 
wiedzy i to nie tylko tej lotniczej ale inżynier-
skiej i taktycznej. 
To właśnie w tym kierunku musimy zmie-
rzać. Nie jest to możliwe do wykonania bez 
stopniowania szkolenia. Aktualny model 
kształcenia i szkolenia spełnia te wymagania. 
Wykorzystuje on w znacznie większym stop-
niu niż dotychczas szkolenie symulatorowe, 
szkolenie na prostych w pilotażu, tanich
w eksploatacji ale doskonale wyposażonych 
samolotach i stopniowe przechodzenie na 
coraz bardziej skomplikowane i wymagające 
samoloty wojskowe. 
Obecnie proces szkolenia podstawowego 
trwa ponad 5 lat a tak naprawdę pilot osią-
ga pełen stopień wyszkolenia po kolejnych 
3-5 latach szkolenia na docelowym samo-
locie. Moim zdaniem tego czasu nie da się 
skrócić i trzeba nawet myśleć o wydłużeniu 
tego procesu. Oczywiście nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć rozwoju techniki. Być może 
w przyszłości kolejne generacje samolotów 
będą w stanie uprościć to szkolenie. 
W chwili obecnej musimy jednak zmierzać 
do tego aby doskonale dobierać kandyda-
tów do tego rodzaju szkoleń. Zdowie fizycz-
ne i psychiczne, predyspozycje do zawodu, 
motywacja, postawa moralna i wykształ-
cenie techniczne to podstawa osiągnięcia 
sukcesu.
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W sześćdziesiątą rocznicę urodzin wracano 
modlitwą i pamięcią do osoby śp. bp. Pło-
skiego; w sposób szczególny w Ordynariacie 
Polowym i Lidzbarku Warmińskim, mieście 
Jego lat szkolnych, także kolejnego, po Medy-
nach, domu rodzinnego. W Katedrze Polowej,
w której bp Płoski 30 października 2004 r. 
przyjął sakrę biskupią, a potem po wielokroć 
sprawował Eucharystię i zasiadał na tronie bi-
skupim – symbolu Jego apostolskiej posługi, 
w niedzielę 6 marca 2016 r. w intencji Zmar-
łego została odprawiona Msza św. Przewod-
niczył jej bp. gen. bryg Józef Guzdek, Biskup 
Polowy w koncelebrze ks. płk. Januarego 
Wątroby, wikariusza generalnego, ks. płk. SG 
Zbigniew Kępy, notariusza kurii polowej, ks. 
por. Marcina Janochy. Homilię wygłosił ks. Ja-
nuary Wątroba. We wprowadzaniu do Mszy 
św. bp Guzdek serdecznie powitał najbliższą 
rodzinę bp. Płoskiego: mamę Kazimierę, sio-
strę Elżbietę i brata Jana, bliskich i przyjaciół, 
których tego dnia przywiodła do Katedry Po-
lowej pamięć o jego 60.rocznicy urodzin.
Kolejną stacją rocznicowych obchodów był 
Lidzbark Warmiński, miasto w którym przyszły 
Biskup Polowy uczęszczał do Liceum im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka, słynnej, obchodzą-
cej w ubiegłym roku 70. rocznicę istnienia, 
„Jagiellonki”.Także w tym mieście, w którym 
przez niemal 450 lat rezydowali biskupi die-
cezji warmińskiej, poczęły kiełkować Jego 
myśli o kapłaństwie. Uroczystości rocznicowe 

W dniu 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim przyszedł na świat Tadeusz 
Płoski, pierworodny syn Kazimiery z Kowalewskich i Henryka małżonków 
Płoskich, zamieszkałych wtedy w pobliskich Medynach, po latach kapłan 
archidiecezji warmińskiej, potem Ordynariatu Polowego, 16 października 
2004 r. mianowany przez św. Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Pol-
skiego; tragicznie zmarły 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

„Wdzięczność jest pamięcią serca”„Wdzięczność jest pamięcią serca”

miały miejsce w ufundowanej w XIV 
kolegiacie pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, skarbnicy pamiątek 
związanych z kościelnymi dziejami 
Lidzbarka Warmińskiego. To w niej 
13 czerwca 1982 r., ks. Tadeusz Płoski 
odprawił prymicyjną Mszę św.
Na uroczystości w kolegiacie przybyli 
najbliżsi bp. Płoskiego: Mama, Rodzeństwo, 
Rodzina, przyjaciele ze szkolnych lat, liczne 
duchowieństwo, przedstawiciele władz pań-
stwowych z wicewojewodą mazursko-war-
mińskim Sławomirem Sadowskim, samorzą-
dowych z marszałkiem Gustawem Markiem 
Brzezinem i władzami Lidzbarka Warmińskie-
go, delegacje wojska i służb mundurowych.
Mszy św. w intencji bp. Płoskiego i pozostałych 
ofiar tragedii smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 
2010 r. przewodniczył ks. abp Józef Górzyń-
ski, koadiutor warmiński, a kazanie wygłosił 
ks. abp Wojciech Ziemba, metropolita war-
miński; mówił o drodze życia bp. Płoskiego, 
związkach z Warmią, także o Jego tragicznej 
śmierci pod Smoleńskiem. – Ta katastrofa bar-
dzo boleśnie dotknęła nas Polaków. Jeszcze 
dziś,  po sześciu latach, nie przestajemy py-
tać: jak to się mogło stać – mówił Metropolita 
Warmiński. Pamięć o bp. Płoskim utrwaliła 
umieszczona w kościelnej nawie pamiątkowa 
tablica: oprócz informacji o Jego godnościach 
kościelnych i wojskowych, znalazły się na 
niej słowa zaczerpnięte z Apokalipsy Święte-

go Jana (Ap 14, 13): „Błogosławieni, którzy
w Panu umierają, już teraz niech odpoczną 
od swoich trudów, bo ich czyny idą wraz
z nimi”. Tablicę, powstałą z inicjatywy archi-
diecezji warmińskiej i samorządu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, poświęcił abp 
Górzyński; złożono przed nią wieńce i kwiaty. 
Przed Mszą św. proboszcz parafii kolegiackiej,
ks. kanonik Roman Chudzik, odczytał oko-
licznościowe przesłanie bp. Józefa Guzdka, 
skierowane do uczestników uroczystości,
w którym m.in. wyraził wdzięczność za ufun-
dowanie tablicy poświęconej swemu po-
przednikowi: „Niech przypomina Jego osobę 
oraz związek z Miastem i okolicą, gdzie się 
urodził i wychował. Niech zaprasza do naśla-
dowania Go w wierności Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie”. Swe przesłanie Biskup Polowy 
rozpoczął słowami: „Wdzięczność jest pamię-
cią serca”, które trafnie odsłoniły motywy pły-
nących tego dnia modlitw, myśli, wspomnień, 
których osnowę stanowiła postać śp. bp. Ta-
deusza Płoskiego.

  Jędrzej Łukawy
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60. rocznica urodzin śp. bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego60. rocznica urodzin śp. bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego

W siedzibie Sekreta-
riatu Konferencji Epi-
skopatu Polski zapre-
zentowano 3 marca

album Homo homini res sacra. Cztery deka-
dy działalności Paryskiego Centrum Dialogu 
(1973-2015), ośrodka intelektualnego, nauko-
wego i artystycznego prowadzonego przez 
Zakon Pallotynów w stolicy Francji. Album, 
choć zapewne wydany przede wszystkim pro 
memoria, niesie mocne przesłanie o bogac-
twie kultury polskiej na emigracji, świadczy 
także o sile dialogu, twórczego napięcia i wy-
miany myśli między wybitnymi ludźmi.
Album jest wynikiem pracy  archiwistów i fo-
tografików oraz badaczy polskiej kultury na 
emigracji, pracujących pod kierunkiem ks. 
Aleksandra Pietrzyka SAC, redaktora książki.
W spotkaniu, podczas którego zaprezentowa-
no publikację, wziął udział abp Henryk Hoser 
SAC, który w latach 1996-2003 był dyrekto-

Pallotyni w Paryżu
rem Centrum Dialogu. Jak podkreślił podczas 
spotkania, „nie była to jakaś zaprogramowa-
na z góry instytucja, ale był to wykwit tamtych 
czasów, rodzaj przestrzeni twórczości, która 
tam się uwidoczniła”.
Ordynariusz warszawsko-praski wspominał 
postać założyciela Centrum, ks. Józefa Sadzi-
ka SAC (1933-1980), a także lata 80., okres 
gdy Polacy masowo emigrowali do Francji
w poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Wła-
śnie lata 80. stanowią o sile oddziaływania 
tego miejsca na inne ośrodki polonijne. 
Podczas konferencji padło pytanie o rolę 
Centrum w dzisiejszych realiach. Abp Hoser 
zauważył, że dzięki pracy ośrodka można sta-
rać się o odnowienie idei dialogu. – Jesteśmy 
świadkami skrajnych polaryzacji w społeczeń-
stwie, w Kościele. Z jednej strony absolutne 
dobro, z drugiej absolutne zło, jakby nie było 
żadnych pomostowych mechanizmów, które 
mogłyby złagodzić te przeciwstawienia. To jest 

wyzwanie dla nas wszystkich, by mimo tego 
szukać czegoś, co jest wspólne – powiedział.
Ciekawego spostrzeżenia dokonał ks. Paweł 
Rytel-Andrianik, sekretarz Konferencji Epi-
skopatu Polski, który zauważył, że być może 
gdyby miał miejsce lepszy public relations, nie 
Maisons-Laffitte, czyli siedziba emigracyjnego 
Instytut Literackiego, ale właśnie Paryskie Cen-
trum Dialogu byłoby najbardziej znanym pol-
skim ośrodkiem emigracyjnym na Zachodzie. 
Gościli tu i to wielokrotnie m.in. kard. Karol 
Wojtyła, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Gru-
dziński, Józef Czapski, Władysław Bartoszew-
ski, Stefan Kisielewski, Andrzej Wajda, kard. 
Jean-Marie Lustiger, Zbigniew Herbert, Lech 
Wałęsa i Jan Nowak-Jeziorański.
O bogactwie spotkań i gości świadczy ponad 
350 fotografii zaprezentowanych w albumie, 
a także liczne wpisy i dedykacje pozostawiane 
przez gości przy rue Surcouf.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Homo homini res sacra. Cztery dekady działal-
ności Paryskiego Centrum Dialogu (1973-2015), 
red. ks. Aleksander Pietrzyk SAC, Apostolicum, 
Ząbki 2016, ss. 504.
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Caritas OP WP dzieli się na: Garnizonowe 
Zespoły Caritas, Akademickie Zespoły Caritas 
oraz placówki w kraju i za granicą, funkcjo-
nujące tam, gdzie w misjach pokojowych
i stabilizacyjnych pełnią służbę polscy żoł-
nierze m.in. w Iraku, Afganistanie, Kosowie, 
Syrii i na Wzgórzach Golan.
Ważną działalność w latach 1996-2014 pro-
wadziły ośrodki Wsparcia Bliźniego w Cheł-
mie i „Dobrego Samarytanina” w Gdyni.
Podczas roku szkolnego dożywiały co-
dziennie około tysiąca dzieci. W Centrum 
Charytatywno-Społecznym Caritas w Ustce 
realizowane są programy pomocy osobom 
niepełnosprawnym oraz programy „Warsz-
taty Aktywizacji Społecznej”.
Pomoc potrzebującym to także letni wypo-
czynek organizowany w Centrum Charyta-

Organizatorami konferencji są Muzeum Or-
dynariatu Polowego, Konfraternia św. Jakuba 
Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej 
oraz Fundacja Pamięci Rosy Bailly w War-
szawie. Jak podkreślają współorganizato-
rzy, dr Łukasz Stefaniak i Jerzy Pawlikowski 
z Wojskowego Centrum Geograficznego, 
konferencja ma charakter międzynarodowy 
i interdyscyplinarny. Ukonstytuowanemu Ko-
mitetowi Honorowemu przewodniczy Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Ponadto w komitecie 
są: biskup polowy Józef Guzdek, Ambasador 
Francji w Polsce Pierre Buhler, minister Obro-
ny Narodowej Antoni Macierewicz, senator 
Anna Maria Anders, prezes IPN Łukasz Ka-
miński, Szef WCG płk Krzysztof Ziemkiewicz 
oraz kombatanci por. Zygmunt Szczepaniak 
(Francja) – opiekun kapliczek Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Idron i Septfonds i mjr Anna 
Mizikowska z Batalionu Parasol.
– Postać Rosy Bailly, mówi Jerzy Pawlikow-
ski, członek Konfraterni św. Jakuba Apostoła 

tywno-Społecznym w nadmorskiej Ustce,  
Letnim Ośrodku Caritas w Łomnej i w Chełm-
skim Ośrodku Wsparcia Bliźniego Caritas (do 
2014 r.). Wakacje z Caritas OP WP spędziło 
dotąd ponad 8500 dzieci z rodzin wojsko-
wych, a także z polskich rodzin zamieszka-
łych na Ukrainie i Białorusi.
Caritas OPWP prowadzi także działalność 
charytatywną poza granicami kraju. Syste-
matycznie zaopatruje również w leki ludność 
cywilną w Iraku i w Afganistanie. Dystry-
bucją tych leków zajmują się kapelani woj-
skowi i żołnierze polskich kontyngentów 
wojskowych. Dotąd Caritas OP WP wysłała
25 transportów z pomocą humanitarną. 
Środki na pomoc pochodzą ze zbiórek orga-
nizowanych specjalnie na ten cel w parafiach 
wojskowych i wojskowo-cywilnych.

przy Katedrze Polowej, to jedno z naszych 
„odkryć” na pielgrzymim szlaku jakubowym. 
Ruszając do Santiago de Compostela wspól-
nie z niestrudzonym Ryszardem Bożkiem, zna-
leźliśmy się m.in. pod Pirenejami. Tam trafili-
śmy na „polski ślad” – kapliczkę Matki Bożej 
Częstochowskiej w Idron… To kapliczka, którą 
co roku nawiedzają wojskowi pielgrzymi do
Lourdes. I to ona okazała się drogowskazem, 
który zaprowadził pielgrzymów Jakubowach 
na życiowy szlak Rosy Bailly.
– Początkowo natrafiliśmy na trudności w od-
krywaniu niezwykłych zasług Rosy dla Polski, 
mówi dalej Pawlikowski. Stopniowo, od 40 
lat od jej śmierci w Pau, zanikała pamięć o jej 
osobie. Gdy ktoś jednak stanie przed kapliczką
w Idron w wojskowej wspólnocie najmłod-
szych pokoleń polskich żołnierzy, gdy popa-
trzy na tę kapliczkę wzniesioną przez polskich 
żołnierzy w czasie II wojny światowej, zrozu-
mie, że warto „wypłynąć na głębię” – jak za-
chęcał św. nasz rodak Jan Paweł II. – A jego 

Caritas Wojskowa jako organizacja pożytku 
publicznego w ramach zebranych środków 
uzyskanych z wpłat z podatku 1%, organizu-
je pomoc żołnierzom uczestnikom misji poza 
granicami kraju.
Wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej 
zorganizowała siedem edycji sesji egzysten-
cjalno-duchowych pt. „Człowiek i wojna”.
Caritas Wojskowa także kieruje pomoc do 
osób najbardziej potrzebujących, głównie żoł-
nierzy i ich rodzin, poprzez dofinansowanie 
kosztownych terapii, długotrwałego leczenia, 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Caritas OP WP uczestniczy też w ogólno-
polskich akcjach Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Biorą w nich udział parafie woj-
skowe i wojskowo-cywilne, które do tej pory 
rozprowadziły 110 tys. świec.
Fundusz pomocy najbardziej potrzebującym 
tworzony jest także z darowizn i dystrybu-
cji płyt z muzyką patriotyczną i religijną.
W latach 1998-2015 wydano i upowszech-
niono 35 tytułów albumów płytowych. Wie-
le z nich zostało wyróżnionych złotymi, pla-
tynowymi i diamentowymi płytami.
Z pomocy w ramach Europejskiego Progra-
mu Pomocy Żywnościowej (PEAD),  którą ko-
ordynuje Caritas OP WP, skorzystało ponad 
19 tys. osób.

płk rez. Adam Buszko

Działalność charytatywna w parafiach wojskowych była prowadzona od począt-
ku posługi odnowionego Ordynariatu Polowego. 12 marca 1996 r. Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego abp Sławoj Leszek Głodź nadał jej ramy instytucjonalne, 
powołując dekretem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (Caritas 
OP WP). Od tego czasu funkcjonuje na mocy własnego statutu, jako autonomicz-
ny podmiot prawa kościelnego i cywilnego. Caritas OP WP to jedyna, działająca
w strukturach wojska, organizacja charytatywna na świecie. Jej patronem jest 
święty rycerz, Marcin z Tours.

Te słowa z wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”: „Żyłem z wami, cierpiałem 
z wami i płakałem z wami” (nigdy mi, kto szlachetny nie był obojętny) są mottem 
konferencji naukowej w Ordynariacie Polowym. A ich dalszy ciąg nawet wyrzutem 
sumienia… Bo od 40. lat postać „Francuzki o polskim sercu”, Rosy Bailly, jest zapo-
minana. Czciciele Matki Bożej Częstochowskiej na polskiej i francuskiej ziemi wiedzą 
jednak dobrze, że Ona nie pozwoli pogrzebać „szlachetnych” w grobie niepamięci.
Konferencja o Rosie Bailly odbędzie się w sali konferencyjnej przy Katedrze polo-
wej, w 40. rocznicę jej śmierci w Pau i w 100 lecie zainicjowania jej dzieła dla Polski
– 4 kwietnia 2016 r. 

Świadczą posługę miłosierdzia Świadczą posługę miłosierdzia 

Żyła z nami, cierpiała i płakała z namiŻyła z nami, cierpiała i płakała z nami

20-lecie Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego20-lecie Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Spłacanie długu pamięci o Rosie Bailly, Francuzce, która życzyła sobie, aby jej trumna była owinięta biało-czerwoną flagąSpłacanie długu pamięci o Rosie Bailly, Francuzce, która życzyła sobie, aby jej trumna była owinięta biało-czerwoną flagą

nauczyciel od geografii w wadowickiej szkole 
Jan Sarnicki projektował przecież tę polsko-
francuską kapliczkę. – Co ciekawe, podkreślają 
panowie Stefaniak i Pawlikowski, rośnie zain-
teresowanie Towarzystwem „Przyjaciół Polski” 
(„Les amis de la Pologne”). Powstaje sporo 
prac naukowych. A ich autorzy z zaskocze-
niem, podobnie jak my, odkrywają Rosę Bailly, 
podkreślają Jakubowi konfratrzy. – Po rozmo-
wach z panem Zygmuntem Szczepaniakiem, 
dotarliśmy na jej grób w Pau (7 km od Idron), 
mówi Łukasz Stefaniak. Grób miał być zlikwi-
dowany w 2013 r., bo nie miał kto opłacać… 
Rosa cały swój majątek przekazała siostrom
w klasztorze w Pau. Siostry staruszki wymarły 
a klasztor został zlikwidowany. Spuścizna zo-
stała przekazana do Muzeum w Pau, które też 
przestało istnieć, a zbiory zostały rozproszone. 
Upamiętnienie Rosy Bailly to sprawa naszego 
honoru, aby spłacić ten dług wdzięczności. 
– Ogromnym zaskoczeniem na drodze odkry-
wania zasług Rosy Bailly dla Polski, uzupełnia 
Pawlikowski, była informacja, że przekazała 
duże dary dla muzeów w Polsce. Ponad 200. 
eksponatów trafiło do Muzeum Narodowego 
w Warszawie, do biblioteki w Kurniku, do Byd-
goszczy…
Zapraszamy do odkrywania tej szlachetnej 
Francuzki do sali konferencyjnej przy katedrze 
polowej 4 kwietnia 2016 r.
A 11 kwietnia 2016 r. na Mszę św. do katedry 
polowej w intencji Rosy Bailly, na której bę-
dzie poświęcony Krzyż na jej odnawiany grób
w Pau.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Odnowioną kaplicę w Domu Emeryta Wojskowego w Bemowie poświęcił
10 marca biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy odprawił Mszę 
św. dla mieszkańców i personelu placówki. 

Nowa kaplica dla kombatantówNowa kaplica dla kombatantów

Na początku Mszy św. odczytany został de-
kret Biskupa Polowego o erygowaniu kaplicy 
pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny w Domu Emeryta Wojskowego. Biskup 
Guzdek poświęcił wnętrze kaplicy, stacje drogi 
krzyżowej i witraże. Ks. Jan Domian, proboszcz 
parafii wojskowo-cywilnej na Bemowie, po-
dziękował licznym ofiarodawcom za pomoc
w urządzeniu i wyposażeniu kaplicy. 
W homilii bp Guzdek podkreślił, że nowe 
miejsce modlitwy w Domu Emeryta Wojsko-
wego pomoże w przyjmowaniu doświadcze-
nia starości. 
Biskup polowy przypomniał słowa św. Jana 
Pawła II, który w Liście do osób w podeszłym 
wieku wyjaśniał, że „wiara rozjaśnia tajem-
nicę śmierci i opromienia swym światłem 
starość, która nie jest już postrzegana i prze-
żywana jako bierne oczekiwanie na moment 
unicestwienia…”. 
Biskup Guzdek wyraził wdzięczność wszyst-
kim, którzy przyczynili się do wyremonto-
wania i urządzenia kaplicy. Na koniec życzył 
zebranym, aby jak najlepiej wykorzystali lata, 
które są przed nimi. – Oby każdy z Was, po 
długim ziemskim życiu, na progu spotkania 
się z Bogiem, mógł powiedzieć: Życia nie 

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 12 lipca 1895 r. 
w Wieliczce, jako syn Fili-
pa, prawnika, i Zofii z domu 
Fink. W 1905 r. podjął naukę

w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym
OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem. 
Egzamin dojrzałości zdał w 1913 r. W tym sa-
mym roku wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. W 1914 r. przerwał studia i wstą-
pił do Legionów Polskich. Służył w 1 kompanii
I batalionu 3 pułku piechoty. Uczestniczył 
we wszystkich walkach II Brygady Legionów,
w kampaniach karpackiej, bukowińskiej, besa-
rabskiej i wołyńskiej. W 1917 r. ukończył Kurs 
Wyszkolenia w Zegrzu. W lecie 1917 r., po 
kryzysie przysięgowym, wystąpił z Legionów. 
Wrócił do Seminarium Duchownego.
W listopadzie 1918 r. wystąpił do biskupa 
przemyskiego o permisję na wstąpienie do 
Wojska Polskiego. W stopniu ogniomistrza
w 4 baterii 2 dywizjonu 1 pułku artylerii polo-
wej Legionów uczestniczył w obronie Przemyśla 
i Lwowa, a następnie w walkach z Ukraińcami
w Małopolsce Wschodniej. W lipcu 1919 r. zos-
tał zwolniony z wojska i wrócił do Seminarium. 
22 maja 1921 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana 
Pelczara. 16 lipca 1921 r. został wikariuszem

w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Gorlicach. 1 stycznia 1923 r. otrzymał nomi-
nację na sekretarza Kurii Diecezjalnej w Przemy-
ślu. Od 1 stycznia 1924 r. był notariuszem Sądu 
Biskupiego i Kurii Diecezjalnej.
W latach 1924-1926 studiował na Papieskim 
Instytucie Międzynarodowym „Angelicum”
w Rzymie. Studia zwieńczył doktoratem z pra-
wa kanonicznego. Roczną praktykę prawniczą 
odbył w Kongregacji do Spraw Soboru i Trybu-
nale Roty Rzymskiej. Po powrocie do diecezji, 
1 sierpnia 1927 r. został mianowany wikariu-
szem w parafii katedralnej w Przemyślu. Od
1 września 1929 r. był prokuratorem Semina-
rium Duchownego. Był również prefektem w 
Szkole Handlowej. W 1930 r. został mianowany 
sędzią Sądu Biskupiego. Od 31 marca 1930 r. 
administrował parafią Matki Bożej Nieusta jącej 
Pomocy w przemyskiej dzielnicy Błonie.
W 1936 r. podjął decyzję o wstąpieniu do 
duszpasterstwa wojskowego. 1 maja 1936 r. 
otrzymał nominację na stopień kapelana. Od 
10 czerwca 1936 r. był kapelanem Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie i kape-
lanem Garnizonu Dęblin. W następnym roku 
został mianowany notariuszem, a następnie 
sekretarzem Polowej Kurii Biskupiej w War-
szawie. Był również promotorem sprawiedli-

Ks. major Mikołaj Drużbacki (1895–1939)
– kapłan diecezji przemyskiej, sekretarz Polowej Kurii Biskupiej

wości w Sądzie Biskupa Polowego. W czasie 
prac mobilizacyjnych był łącznikiem między 
Sztabem Generalnym Wojska Polskiego a Kurią 
Biskupia w zakresie organizacji, zaopatrzenia
i ewidencji personalnej. W 1938 r. uczestniczył 
wraz z bp. Józefem Gawliną w kanonizacji św. 
Andrzeja Boboli. 19 marca 1939 r. otrzymał 
awans na stopień starszego kapelana.
W początkach września 1939 r. wspomagał 
mieszkańców i obrońców Warszawy podczas 
pierwszych dni obrony stolicy. Mimo wybucha-
jących bomb zaopatrywał rannych na ulicach, 
przenosił do szpitali i punktów opatrunko-
wych. Od 7 września 1939 r. towarzyszył bp. 
Józefowi Gawlinie jako jego kapelan i sekretarz 
osobisty w ewakuacji na wschodnie tereny Pol-
ski. Biskup Gawlina opuścił Warszawę.
Ks. Drużbacki zginął 11 września 1939 r., na 
oczach bp. Gawliny, podczas bombardowania 
Łucka przez lotnictwo niemieckie. Został po-
chowany na miejscowym cmentarzu.
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Od-
znaką II Brygady Legionów Polskich, Odznaką 
Honorową „Orlęta” i Gwiazdą Przemyśla. Jego 
nazwisko umieszczone jest na tablicy w prze-
myskiej archikatedrze, poświęconej kapłanom 
diecezji przemyskiej, którzy oddali życie w okre-
sie II wojny światowej za wiarę i Ojczyznę.

Bogusław Szwedo

zmarnowałem, wszak służyłem czło-
wiekowi, w którym widziałem bliźnie-
go. Niech św. Józef, opiekun Jezusa, 
wspiera i motywuje Was wszystkich 
do życia zgodnego z duchem ewange-
licznych wartości – powiedział.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncele-
browali ks. płk Jan Domian, ks. Krzysz-
tof Jamrozik, kapelan Domu Emeryta 
Wojskowego oraz ks. Rafał Kamiński, 
proboszcz parafii Matki Bożej Królowej 
Aniołów w Warszawie, na którego terytorium 
kanonicznym znajduje się placówka.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. płk Robert 
Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, płk An-
drzej Śmietana, zastępca dowódcy stołeczne-
go garnizonu, Marek Lipiński, burmistrz Be-
mowa, Anita Rzepecka i Andrzej Spiridowicz 
z Departamentu Spraw Socjalnych MON.
Za poświęcenie kaplicy i sprawowaną Mszę 
św. bp. Guzdkowi podziękował Michał Sejda, 
dyrektor Domu Emeryta Wojskowego.
Jak wyjaśnił „Naszej Służbie” ks. Domian 
posługę od lat 90-tych w kaplicy w Domu 
Emeryta Wojskowego pełnią duszpasterze
z parafii wojskowo-cywilnej Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Warszawie – Bemowie. Pod ich 

opieka znajduje się 80 mieszkańców Domu, 
a niebawem po wyremontowaniu kolejnych 
pomieszczeń będzie ich 170.
W grudniu ubiegłego roku podjęta została 
decyzja na wyremontowanie kaplicy.  Auto-
rem wizerunku św. Józefa w głównym ołta-
rzu jest Ewa Moroz, natomiast całością prac 
remontowych oraz projektem wykończenia 
kaplicy zajął się Jacek Markiel. Kaplicę zdobią 
witraże ufundowane przez rodziny państwa 
Oleksiaków i Ołdaków. Umieszczono na nich 
wizerunki Matki Bożej Hetmanki Żołnierza 
Polskiego, św. Jana Pawła II oraz św. Wojcie-
cha. Witraże wykonała pracownia Alkon-Fu-
ture z Sosnowca, pod kierunkiem Ewy Nikiel.

Krzysztof Stępkowski
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Warszawa
Raimonds Bergmanis, minister obrony Republiki Łotewskiej, 14 marca przybył do katedry 
polowej. W towarzystwie ks. ppłk. Piotra Majki, proboszcza katedry polowej, zwiedził usytu-
owane w podziemiach Muzeum Ordynariatu Polowego, po którym oprowadził go kierownik 
placówki, płk Jacek Macyszyn. Przed wizytą w katedrze udał się do Muzeum Powstania War-
szawskiego. Po południu spotkał się z ministrem obrony Antonim Macierewiczem.
Raimonds Bergmanis powiedział, że największe wrażenie zrobiły na nim Kaplica Katyńska
i część ekspozycji muzealnej poświęcona duszpasterstwu wojskowemu podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej i II wojny światowej. Przypomniał, że podczas wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II na Łotwie w 1993 roku był chorążym sztandaru wojskowego Republiki Łotewskiej.
„Jestem wdzięczny za możliwość odwiedzenia Polski i złożenia hołdu tym wszystkim, którzy 
polegli w obronie wolności i niepodległości swej Ojczyzny – Polski” – napisał w księdze pa-
miątkowej Muzeum Ordynariatu Polowego i Kaplicy Katyńskiej.
Ks. ppłk Piotr Majka wręczył na pamiątkę wizyty w katedrze album prezentujący historię 
świątyni. Minister Bergmanis przekazał modlitewnik.
Minister obrony Republiki Łotewskiej przebywał z wizytą w Warszawie na zaproszenie Minis-
stra Obrony Narodowej.                                                                                                      Kes

Koszalin
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się 11 marca na ulicach Koszalina. Wzięli w nim udział 
żołnierze z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, przedstawiciel oficerów Centrum Szko-
lenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta oraz żołnierze służby przygotowawczej do 
Narodowych Sił Rezerwowych szkolący się w CSSP. Stanowili najliczniejszą grupę wiernych
w mundurach. Obecność żołnierzy NSR była możliwa dzięki zawsze życzliwemu i w pełni 
rozumiejącemu potrzeby duszpasterstwa wojskowego ppłk. Włodzimierzowi Pigoniowi, peł-
niącemu obowiązki Komendanta CSSP. Przedstawiciele Wojska Polskiego nieśli krzyż ulicami 
Koszalina od czwartej do piątej stacji razem z księżmi kapelanami: ks. kmdr. por. Andrzejem 
Stawarzem i ks. ppor. Błażejem Woszczkiem. Wraz z nimi przybyli także wierni, ministranci
i harcerze z parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Marcina, którzy nieśli krzyż od jedenastej do 
dwunastej stacji.
Wspólne kroczenie śladami męki Chrystusa zakończyło spotkanie z biskupem seniorem diece-
zji koszalińsko- kołobrzeskiej Pawłem Cieślikiem, który udzielił zebranym pasterskiego błogo-
sławieństwa ze stopni kościoła pw. Ducha Świętego, miejsca w którym sprawował Euchary-
stię św. Jan Paweł II w czasie swej wizyty w Koszalinie w 1991 roku.                              Xbw

Legionowo
Niedawno obchodzone wspomnienie św. Dominika Savio (9 marca), patrona Służby Liturgicznej Ołtarza, uczcili kandydaci, ministranci
i lektorzy z parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa w Legionowie. Uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji chłopców posługujących 
przy ołtarzu przewodniczył proboszcz, ks. ppłk Zenon Pawelak, wraz z opiekunem grupy ks. Mateuszem Korpakiem. Ministranci i lektorzy 
zadbali o uroczysty jej charakter, przygotowując pełną asystę. Lektorzy niosący kadzidło, świece i krzyż przyprowadzili do ołtarza swoich 
młodszych i starszych kolegów – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do studentów drugiego roku akademickiego.
Czytane przez nich Słowo Boże, śpiewany psalm, przygotowana okolicznościowa modlitwa wiernych, pieśń do św. Dominika Savio
w wykonaniu braci Arka i Szymona oraz pobłogosławienie wizerunku świętego patrona w sposób oczywisty i jednoznaczny wskazywały 
na intencję Mszy św.
Eucharystia zakończyła się hymnem ministrantów „Króluj nam Chryste!”. Po Mszy św. zostało zrobione grupowe zdjęcie, kandydaci i mini-
stranci otrzymali artykuł na temat życia św. Dominika, a lektorzy o znaczeniu białej alby. Każdemu wręczono pamiątkowy obrazek świętego 
patrona oraz „słodką niespodziankę”. Po takiej uroczystości zaczął się zwykły tydzień, trudnej, ale i chwalebnej posługi przy ołtarzu, o której 
tak pisał Jan Paweł II: „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełną służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne 
świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii” (Jan Paweł II, List do Kapłanów na Wielki Czwartek, 2004 r.).                                              xMK
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Przemyśl
W dniu 11 marca Mszą św. pod przewod-
nictwem ks. bp. Adama Szala, biskupa 
pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej, 
rozpoczęły się rekolekcje dla parafii i służb 
mundurowych Garnizonu Przemyskiego.
Wraz z nim inaugurującą rekolekcje Eucha-
rystię koncelebrowali kapelani: ks. ppor. 
Grzegorz Lach, ks. Krzysztof Skałkowski, ka-
pelan Izby Celnej, ks. prał. Mieczysław Ru-
sin, kapelan strażaków oraz kpt. Grzegorz 
Bechta, proboszcz i kapelan garnizonu.
We Mszy św. uczestniczyli: mjr Rafał Kluz, 
dowódca garnizonu i dowódca 5. Batalionu 
Strzelców Podhalańskich wraz z żołnierza-
mi, przedstawiciele 1. Batalionu Czołgów 
im. płk. Józefa Koczwary z Żurawicy, kpt. 
Sławomir Kokoszka, komendant placówki 
Żandarmerii Wojskowej, Jerzy Brodow-
ski, komendant Straży Ochrony Kolei wraz
z zastępcą Markiem Grabowskim i funk-
cjonariuszami, mł. insp. Wojciech Kiełty-
ka, komendant Policji, komendanci Służby 
Więziennej z Przemyśla i Medyki, przedsta-
wiciele Straży Granicznej, Izby Celnej oraz 
parafianie.
Ksiądz Biskup wygłosił słowo Boże wska-
zując na zadania stojące przed wiernymi 
w mundurach. Rekolekcje poprowadził ks. 
ppor. Grzegorz Lach, kapelan garnizonu Ja-
rosław. Ich hasłem było: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia”. Jest to od-
niesienie do roku Miłosierdzia i Jubileuszu
25-lecia odnowienia Ordynariatu Polowego. 
Oprawę liturgiczną podczas rekolekcji pod-
jęli żołnierze z 5. Batalionu Strzelców Pod-
halańskich i funkcjonariusze Bieszczadzkie-
go Oddziału Staży Granicznej.             Xgb




