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List Biskupa Polowego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA KWIECIEŃKWIECIEŃ
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Je-
zusa Chrystusa pośród konfl iktów polityczno-religijnych.

Numer zamknięto 12 kwietnia 2016 r.

Na zdjęciu:

Wigilia Paschalna w katedrze polowej,

4 kwietnia 2015 r

Świat potrzebuje ratunku w Bożym miłosierdziuŚwiat potrzebuje ratunku w Bożym miłosierdziu
Radość wielkanocnego poranka trwa nie-
ustannie i znajduje swój wyraz w każdym 
spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. 
Tej radości nie przesłonią pytania i wątpliwo-
ści, jak to miało miejsce w ewangelicznym 
opisie spotkania z Apostołami i niedowierza-
jącym Tomaszem. Jezus ukazuje się uczniom, 
aby utwierdzić ich wiarę i przekazać władzę 
odpuszczania grzechów, czyniąc ich szafa-
rzami Bożego Miłosierdzia. A oni na Jego sło-
wo wyruszą z Wieczernika na krańce świata, 
niosąc przesłanie miłosiernej miłości.
Podobnie, jak kiedyś Apostołowie, tak dziś 
my, w czasie każdej Eucharystii spotykamy 
się ze zmartwychwstałym i żyjącym Jezusem. 
Również do nas kieruje On słowa: „Ja was 
posyłam” – abyście byli świadkami Bożego 
Miłosierdzia wobec współczesnego świata, 
wobec każdego człowieka, bez względu na 
jego światopogląd i przekonania oraz wza-
jemne relacje. Pamiętajcie przy tym, by nie 
zaniżać ustalonej miary: „Bądźcie miłosierni, 
jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”. 
To przesłanie Kościół nieustannie głosi jako 
najpiękniejszą prawdę o Bogu, który nas 
kocha i zawsze daje szansę na rozpoczęcie 
nowego życia.
Święty Jan Paweł II był żarliwym czcicielem 
Bożego Miłosierdzia i niestrudzenie głosił 
światu potrzebę pokładania w nim całej na-
dziei. W encyklice Dives in misericordia przy-
pominał, że jest ono: „«antybiotykiem na zło 
moralne naszego wieku». Musimy uwierzyć 
w Miłosierdzie! Musimy zaufać, prosić o nie, 
błagać (…) i musimy miłosierdzie okazywać 
– tak nakazuje Jezus: Bądźcie miłosierni, aby 
dostąpić miłosierdzia”. 
Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczaj-
ny Jubileusz Miłosierdzia przynagla nas do 
świadczenia miłosierdzia wszystkim, nie czy-
niąc żadnego wyjątku. Jesteśmy zobowiąza-
ni przebaczać i nieść pomoc bliźnim pamię-
tając, że „prawdziwe miłosierdzie nie może 
ograniczyć się tylko do jałmużny dawanej 

żebrzącemu na ulicy. Nie może ograniczyć 
się do wrzucenia złotówki do puszki czy 
słoika, do wysłania dobroczynnego SMS-a. 
Prawdziwe miłosierdzie – na wzór Chrystusa 
– dostrzega człowieka i podnosi go, podaje 
mu rękę, przywraca mu godność. Prawdzi-
we miłosierdzie zobowiązuje do dzielenia się 
nim z innymi, do pomagania innym, do przy-
wracania im sensu życia. Miłosierdzie nikogo 
nie wyklucza, na nikogo się nie zamyka”. 
Patrząc na realia, w jakich przyszło nam żyć, 
musimy przyznać, że dzisiejszy świat po-
trzebuje ratunku, a także naprawy, które są 
możliwe jedynie w Bożym Miłosierdziu. Jed-
nocześnie ze smutkiem zauważamy, że oka-
zywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi, 
to dla wielu z nas zbyt trudne zadanie. Jakże 
często młodym ludziom – nie rozumiejącym 
ciężaru doświadczeń tych, którzy musieli żyć 
w innej rzeczywistości – łatwo przychodzi fe-
rowanie wyroków i potępianie innych. A lu-
dziom starszym brakuje nieraz woli, by zoba-
czyć w młodych kiełkujące ziarenka dobra.
Tak często zapominamy, jak pisze papież 
Franciszek, że „jeśli nie chce się zostać osą-
dzonym przez Boga, nie powinno się stawać 
sędzią swego brata. Ludzie bowiem z ich 
osądem zatrzymują się zwykle na tym, co 
zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, 
co w środku. Jakież zło czynią słowa, które 
są spowodowane uczuciami zazdrości i za-
wiści! (…) i naszej zarozumiałej znajomości 
wszystkiego” (Franciszek, Miłosierdzie to 
imię Boga). Wobec takiej postawy nie może-
my popadać „w obojętność, która upokarza, 
w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie 
pozwala odkryć nowości; w cynizm, który 
niszczy” (tamże). 
Stąd apel Ojca Świętego: „Otwórzmy nasze 
oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak 
wielu braci i sióstr pozbawionych godności. 
Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wo-
łanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich 
ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli 

ciepło naszej obecności, przyjaźni i brater-
stwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak 
byśmy razem złamali barierę obojętności, 
która często króluje w sposób władczy, aby 
ukryć hipokryzję i egoizm”.
Papieskie nauczanie wytycza kierunki naszej 
kapłańskiej i kapelańskiej posługi. Dlatego 
kościoły garnizonowe są otwarte dla wszyst-
kich, zwłaszcza dla ludzi w mundurach i ich 
rodzin. Możecie w nich czuć się jak u siebie, 
jak w domu Przyjaciela, który zawsze czeka, 
by wysłuchać, pocieszyć, poradzić. Przyjaciel 
czasem może upomnieć, ale nigdy nie potę-
pi, nie poniży – lecz z miłością przebaczy.
Niech zatem nikt nie czuje się wykluczony
z naszej wspólnoty! Wszystkich zapraszamy 
do słuchania słowa Bożego i korzystania
z sakramentów świętych, do umacniania wię-
zi z Bogiem i bliźnimi, do pogłębiania relacji 
środowiskowych i solidarności zawodowej. 
Pragniemy, abyście – zgodnie z wolą papie-
ża Franciszka – w każdej kaplicy, kościele
i parafii wojskowej mogli „odnaleźć oazę 
miłosierdzia”. Księży kapelanów proszę, by 
nie ustawali w otwieraniu drzwi Chrystusowi 
poprzez gorliwą posługę jednania w sakra-
mencie pokuty, by hojnie zastawiali stół sło-
wa Bożego i Eucharystii, aby radość Ewan-
gelii miłosierdzia mogła stać się udziałem 
każdego, kto utrudzony i obciążony szuka 
pokrzepienia i nadziei.
Drodzy Bracia i Siostry! 
Niech do pełnienia codziennych dzieł miło-
sierdzia zachęca nas perspektywa świętości 
ukazana przez Jana Pawła II, który zaufał za-
pewnieniu Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Wszystkich pozdrawiam słowami naszego 
Pana Jezusa Chrystusa: „Pokój wam!” i z ser-
ca błogosławię.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 29 marca 2016 roku

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach



3

Święte Triduum PaschalneŚwięte Triduum Paschalne
w Katedrze Polowejw Katedrze Polowej  

Na początku Eucharystii płk Robert Głąb, 
dowódca Garnizonu Warszawa, złożył życze-
nia kapelanom obchodzącym swoje święto.
– W dniu przypominającym o ustanowieniu 
sakramentu kapłaństwa przywołujemy pamięć 
o chwalebnej posłudze pokoleń duchownych, 
którzy zapisali piękną kartę w dziejach nasze-
go oręża i jego najnowszej historii. Niejedno-

krotnie dawali przykłady patriotyzmu, odwagi 
i ofiarności, krzepiąc równocześnie serca tych 
wszystkich, którzy walczyli o niepodległość 
naszej Ojczyzny – powiedział płk Głąb. 
Liturgię słowa przygotowali żołnierze i funk-
cjonariusze służb mundurowych. Chór Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 
uświetnił Mszę św. śpiewem.
W homilii bp Guzdek zachęcił zebranych do 
refleksji nad pytaniem: Czym jest Euchary-
stia? Podkreślił, że należy podejmować roz-
mowę z ludźmi dotkniętymi kryzysem wiary, 
którzy nie rozumieją znaczenia Eucharystii.
Zdaniem bp. Guzdka „Eucharystia jest najważ-
niejszym znakiem komunii z Bogiem”, której 
znaczenie doceniali ludzie poddani sytuacjom 
skrajnym. Jako przykład wymienił m.in. obozy 
koncentracyjne, w których kapłani potajemnie 
sprawowali Mszę św. a następnie roznosili Ko-
munię św., aby w ten sposób umocnić  uwię-
zionych i wlać w ich serca nadzieję na prze-
trwanie czasu katorgi. 
Biskup Polowy wyjaśnił, że Eucharystia jest 
także znakiem komunii z bliźnimi. „Ona 
przypomina, a nawet przynagla, do pojed-
nania się z nimi”. – Jeśli chcesz przystąpić do 
Eucharystii najpierw pojednaj się z Bogiem 
i bliźnimi. Jakże niezrozumiałe jest zacho-
wanie ludzi wierzących w Chrystusa, którzy 
uczestnicząc we Mszy św. nie podają sobie 
ręki na znak pokoju. Tym samym podważają 
sens swojej obecności na wspólnej modli-
twie (…). Cieszę się, że w naszej świątyni 
wyciągają się ręce na znak pokoju. Nie ma 
w niej polityki i podziałów, ale żywa wspól-

nota, którą buduje Eucharystia – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił też, że Eucharystia 
to „czas mówienia prawdy”. – „Poznacie 
prawdę a prawda was wyzwoli”. Jeśli biskup 
lub kapłan mówią tylko to, czego oczekują 
zgromadzeni w kościele, wówczas zdra-
dzają swoją misję proroka. Jeśli krytykując 
nieobecnych, oczekują, aby słuchacze bili 

im brawo wtedy za-
przeczają prawdzie, że 
przemiana świata za-
czyna się od przemiany 
naszych serc i umysłów 
– powiedział.
Ordynariusz wojskowy 
przypomniał, że Eucha-
rystia to także „czas 
kształtowania ludzkich 
sumień”, a także „szko-
ła wrażliwości i służby”. 
Nawiązując do obrzędu 
obmycia nóg komba-
tantom, uczestnikom 
II wojny światowej, bp 
Guzdek przypomniał, 

że wieloletnią tradycją w katedrze polowej 
jest okazywanie szacunku wobec żołnierzy, 
który przelewali krew w obronie Ojczyzny. – 
Chcę przez ten znak, w sercu naszej diecezji 
wojskowej, przestrzec, aby nikt nie odważył 
się odtrącać i poniżać żołnierzy, który prze-
lewali krew, narażali 
swoje zdrowie i życie w 
obronie Ojczyzny. Bez 
względu na to w jakiej 
armii walczyli i którę-
dy zmierzali do Polski, 
wszyscy podejmowali 
czyn zbrojny, pragnąc 
wolnej i niepodległej 
ojczyzny. Ten obrzęd 
obmycia nóg wetera-
nom II wojny światowej 
i Powstania Warszaw-
skiego jest wyraźnym 
znakiem szacunku dla 
ich wysiłku o wolną
i suwerenną Polskę. Je-
śli ich nie uszanujemy, to czy znajdą się na-
stępcy gotowi stanąć w obronie ojczyzny, gdy 
zajdzie taka potrzeba? – pytał.
Po homilii rozpoczął się obrzęd obmycia nóg 
dwunastu kombatantom. Każdy z nich otrzy-
mał pamiątkowy album: „Święty Jan Paweł II 
z Wojskiem Polskim”. 

Wielkopiątkowa adoracja Krzyża

– Adorując Krzyż zróbmy rachunek sumienia 
z naszego odniesienia do bliźnich – zachęcał 
bp Guzdek podczas Liturgii Męki Pańskiej.

W Wielkopiątkowym nabożeństwie wzięli 
udział żołnierze, funkcjonariusze, pracownicy 
wojska i kombatanci.
Opis Męki Pańskiej według św. Jana odśpie-
wali artyści Chóru Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego. Liturgia 
była transmitowana przez Radio Maryja.
W homilii bp Guzdek powiedział, że słucha-
jąc opisu Męki Pańskiej możemy dostrzec, że 
w dramacie Wielkiego Tygodnia dochodziły 
do głosu dwa rodzaje odwagi. Zuchwałość 
złych i okrutnych ludzi, którzy doprowadzili 
do śmierci Jezusa i odwaga przejawiająca się 
w postawach Weroniki, Szymona z Cyreny, 
Matki Jezusa wraz z kilkoma niewiastami 
oraz Jana – umiłowanego ucznia Jezusa, któ-
rzy ofiarowali swoją obecność i towarzysze-
nie w cierpieniu. – Te dwa rodzaje odwagi 
spotykamy także dziś. Niestety, są ludzie, 
którzy potrafią ubliżyć i upokorzyć, wytknąć 
słabość, pomyłkę i grzech, zapominając
o własnej słabości. (…) Na szczęście pośród 
nas żyje wiele szlachetnych osób, które po-
trafią dostrzec w drugim człowieku bliźnie-
go, a w bliźnim dobro – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że te dwa 
rodzaje odwagi możemy spotkać w każdej 
wspólnocie: małżeńskiej, rodzinnej, zawodo-
wej, społecznej, politycznej, a także w spo-
łeczności ludzi noszących mundury. Dodał, 
że w naszych kościołach także spotykamy się 
z dwoma rodzajami duszpasterskiej odwagi. 
– Ta pierwsza polega na tym, że duszpasterz 
przy każdej okazji demaskuje zło, osądza ludz-
kie zachowania, narzeka na zepsutą młodzież, 
krytykuje nieobecnych... A wtórują mu w tym 
katolicy świeccy, podobni do starszego syna
z przypowieści o synu marnotrawnym: smutni 
z tego powodu, że syn, który zgrzeszył, od-
mienił swoje życie i powrócił do domu Ojca.
Mamy też do czynienia z odwagą, która po-
lega na tym, że kapłan głosząc słowo Boże 
ukazuje miłosierne oblicze Boga. Ordyna-

riusz wojskowy przekonywał, że „biskupi
i kapłani – nie pomijając głoszenia prawdy
o grzechu i słabości człowieka; nie rezygnu-
jąc z wzywania do nawrócenia i przemiany 
życia, nade wszystko powinni być szafarzami 
Bożego miłosierdzia”.
Biskup Guzdek zaapelował, aby podchodząc 
do adoracji krzyża zdobyć się na wysiłek
i zrobić rachunek sumienia dotyczący na-
szych relacji z bliźnimi. Małżonkowie powin-
ni pytać, czy w pełni dostrzegali to co łączy
i buduje wspólnotę życia i miłości. Życzył, 
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Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną 24 marca pod przewodnictwem biskupa 
polowego Józefa Guzdka rozpoczęły się w Katedrze Polowej obchody Triduum Sa-
crum. Podczas Eucharystii nastąpił obrzęd obmycia nóg dwunastu kombatantom. 
Wierni w katedrze polowej modlili się m.in. w intencji funkcjonariuszy Służby Cel-
nej, którzy zostali ranni podczas zamachu terrorystycznego w Brukseli.

Adoracja Krzyża w Wielki PiątekAdoracja Krzyża w Wielki Piątek

Święcenie pokarmówŚwięcenie pokarmów
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aby nie zabrakło odwagi, aby przeprosić za 
wszelkie zło i prosić o wybaczenie.
– O rachunku sumienia w Wielki Piątek nie 
powinni także zapomnieć politycy. To do tej 
grupy społecznej odnosi się przestroga Jezu-
sa: „Jeśli (…) wspomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, (…) najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim” (Mt 5,23). Potem przyjdź
i oddaj cześć umęczonemu Zbawicielowi, któ-
ry prosił: „Ojcze, spraw, aby byli jedno”. Jeśli 
dzielisz lub pogłębiasz podziały, zdradzasz 
Chrystusa i Jego Ewangelię – przestrzegał.
Potrzeba rachunku sumienia dotyczy także 
środowiska wojskowego i służb munduro-
wych. – Przełożony i dowódca musi mieć od-
wagę, aby stawiać wymagania i dokonywać 
wyborów, zwłaszcza dobierając ludzi na kie-
rownicze stanowiska, czy też budując zespoły 
operacyjne do zadań specjalnych. Jednak zo-
bowiązany jest uszanować godność każdego 
podwładnego. Nieprzypadkowo na wojsko-
wych sztandarach, pośród dwóch wielkich 
wartości: Bóg i Ojczyzna, znajduje się także 
słowo „Honor”. – Każdy żołnierz, który zobo-
wiązał się pod przysięgą „służyć wiernie Rze-
czypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległo-
ści i granic” jednocześnie przysięgał „strzec 
honoru żołnierza polskiego”. I nikt go z tego 
nie zwolnił – przypomniał.
Następnie rozpoczęła się adoracja krzyża, 
centralna część wielkopiątkowej liturgii. 
Krzyż wnieśli przed ołtarz katedry żołnierze 
Żandarmerii Wojskowej w asyście żołnierzy 
Batalionu Reprezentacyjnego WP. Adorowali 
go najpierw biskup, kapłani, siostry zakonne
i żołnierze, a następnie wszyscy zgromadzeni 
w świątyni wierni. Podczas adoracji Chór Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego wy-
konywał pieśni pasyjne.
Po Komunii monstrancja z Najświętszym Sa-
kramentem została w asyście wojskowej 
przeniesiona do Kaplicy Katyńskiej, gdzie znaj-
dował się Grób Pański. Wśród celebransów 
obecni byli kapelani Ordynariatu Polowego, 
m.in. ks. płk January Wątroba, wikariusz ge-
neralny biskupa polowego, ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego, a także 
ojcowie redemptoryści, wśród nich o. Tadeusz 
Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Po zakończonej liturgii wierni wzięli udział
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami
Warszawy. 

Błogosławieństwo pokarmów
wielkanocnych

W sobotnie przedpołudnie bp Józef Guzdek 
złożył życzenia świąteczne i pobłogosławił po-
karmy wielkanocne w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego dla żołnierzy, pracowników woj-
ska, funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Życzenia 
złożyli także proboszcz katedry polowej ks. 
ppłk Piotr Majka oraz kapelani pełniący posłu-
gę w jednostkach stołecznego garnizonu.
Biskup Guzdek składając życzenia podkreślał, 
że przez ostatnie lata swej posługi często sły-
szał o osi zła biegnącej przez Afganistan, Irak, 
środkową Afrykę, jednak, jak zauważył, wtor-
kowe zamachy w Brukseli świadczą o tym, że 
ta oś przesunęła się i jest już bardzo blisko. 
– Oś między dobrem a złem leży w sercu każ-
dego człowieka. Bo świat, Polska, nie dzielą 
się rejonami. Wszędzie są ludzie dobrzy i źli. 

Jeśli troszczą się o serca otwarte dla Boga to 
stają się one otwarte i dla bliźnich. Jeśli pode-
ptane są prawa Boga, deptane są prawa bliź-
nich – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że wspólny, świą-
teczny posiłek to symbol pojednania z Bogiem 
i bliźnimi, który ma jeszcze bardziej umocnić 
nas „we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej 
oraz we wspólnocie wiary”. Życzył zebranym, 
aby wielkanocna postawa pokonania zła, 
grzechu i szatana była utrwalona przez udział 
we Mszy św., przy stole Eucharystycznym oraz 
przy wspólnym świątecznym posiłku. 
Zgodnie z tradycją w święceniu pokarmów 
bp. Guzdkowi pomagały dzieci z rodzin woj-
skowych. 

Odwróćmy się
od grobu naszej przeszłości

Wigilia Paschalna rozpoczęła się przed wej-
ściem do katedry polowej od obrzędów 
związanych z błogosławieństwem ognia, 
tzw. liturgii światła. Biskup naznaczył Paschał 
literami Alfa i Omega, w trzon świecy wbi-
te zostały grona – znak męczeńskiej śmierci 
Chrystusa. Poświęcony 
przez ordynariusza woj-
skowego ogień rozniecili 
żołnierze z wojskowej 
straży pożarnej 10. War-
szawskiego Pułku Samo-
chodowego. Paschał zo-
stał wniesiony do pogrą-
żonego w ciemnościach 
wnętrza świątyni, a jego 
światło zostało przeka-
zane wiernym. Liturgię 
światła zakończyło od-
śpiewanie przez ks. por. 
Marcina Janochę, wika-
riusza katedry, Exultetu, 
starożytnej pieśni, głoszącej pochwałę ofiary 
i zmartwychwstania Chrystusa.
Następnie rozpoczęła się rozbudowana li-
turgia słowa, przygotowana przez żołnierzy 
i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby 
Celnej. 
W homilii bp Guzdek nawiązując do Ewan-
gelii o zmartwychwstaniu Pańskim przywo-
łał scenę ukazania się Chrystusa Marii Mag-
dalenie. – Maria Magdalena szukała Jezusa
w królestwie śmierci, a nie w królestwie życia. 
Płacząc, pogrążona w smutku, szukała Jezusa 
z przeszłości, tego Ukrzyżowanego. Chciała 
znaleźć tylko ciało i powrócić do wspomnień 
– powiedział.
Biskup polowy podkreślił, że jej przemiana 
nastąpiła w momencie, gdy Zmartwychwstały 
zawołał ją po imieniu: „Mario!”. – Aby stało 
się to możliwe, musiała się więc odwrócić 
od grobu, na którym tak się koncentrowała,
w stronę Tego, który ją wzywał. Wtedy doko-
nało się paschalne nawrócenie Marii Magdale-
ny – powiedział.
Zdaniem Biskupa Polowego każdy z nas „do-
świadcza pokusy nieustannego powracania do 
przeszłości, a nawet życia tym, co już minęło”. 
– Jakbyśmy zapomnieli o ostrzeżeniu danym 
przez Jezusa: „Ktokolwiek przykłada rękę do 
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 
królestwa Bożego” (Łk 9,62). Jakbyśmy nie pa-
miętali o wielu spotkaniach Jezusa z grzesz-

nikami, którym udzielał przebaczenia i zaraz 
dodawał: Idź i nie grzesz więcej! Masz szansę, 
aby rozpocząć nowe życie – podkreślił.
Biskup Guzdek powiedział, że Wielki Post był 
dla wielu ludzi czasem pojednania się z Bo-
giem i bliźnimi, które dokonało się w sakra-
mencie pokuty. Biskup Polowy przestrzegał, 
że często pokonanie kryzysu w kapłaństwie, 
małżeństwie i w życiu rodzinnym możliwe jest 
pod warunkiem nie powracania do przeszło-
ści, gdyż pamięć może przerodzić się w pa-
miętliwość.
Ordynariusz wojskowy przekonywał, że budo-
wanie przyszłości narodu i państwa także jest 
zależne od umiejętności zamykania przeszło-
ści po to, aby wspólnie budować przyszłość.
– Owszem, należy budować na prawdzie, 
gdyż tylko ona stanowi trwały fundament 
narodu i państwa. Zakłamana historia, ukryte 
nieuczciwości i zdrada, raz po raz będą pod-
sycać ogień kłótni, oskarżeń i nienawiści. Jed-
nak i w tym obszarze pamięć może przero-
dzić się w pamiętliwość, w nieustanne wypo-
minanie błędów z przeszłości. W ten sposób 
jedynie stracimy wielu wartościowych ludzi, 

którzy mogą jeszcze przysłużyć się ojczyźnie
– przestrzegał.
Dodał, że także układanie poprawnych relacji 
z sąsiadującymi państwami domaga się uwol-
nienia od nieustannego powracania do prze-
szłości i rozdrapywania bolesnych ran. Jako 
przykład podał słynny list biskupów polskich 
do biskupów niemieckich z proroczym: „prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie”, który 
jego zdaniem powinien stanowić inspirację do 
podobnych wysiłków mających na celu dobre 
relacje z państwami ościennymi. 
Po komunii świętej od Grobu Pańskiego w Ka-
plicy Katyńskiej ulicami Starego Miasta wyru-
szyła procesja z Najświętszym Sakramentem. 
U drzwi katedry polowej bp Guzdek udzielił 
wiernym pasterskiego błogosławieństwa i zło-
żył świąteczne życzenia.
Proboszcz katedry podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji uroczy-
stości i przebiegu Triduum Paschalnego, m.in. 
Chórowi Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, a wiernym za 
liczny udział w nabożeństwach.
Uroczystość zakończył pokaz pirotechniczny 
przygotowany przez pirotechników Biura 
Ochrony Rządu i wojsko. Bractwo kurkowe 
oddało 10 salw armatnich na cześć Zmar-
twychwstałego. 

Krzysztof Stępkowski
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W Wielki Czwartek, w dniu ustanowienia sa-
kramentów Eucharystii i kapłaństwa, w ka-
plicy wojskowej w Bagram odbyło się po-
święcenie nowego tabernakulum. W homi-
lii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej ks. por. 
Marek Drabik, kapelan kontyngentu, mówił 

o funkcji tabernakulum oraz symbolice oł-
tarza. Podkreślał, że Eucharystia jest wiel-
kim darem Boga dla ludzi. Podziękował też 
wszystkim żołnierzom, którzy włączyli się
w remont kaplicy.
W Wielki Piątek w kaplicy sprawowano litur-
gię Męki Pańskiej. Odbyła się też adoracja 
krzyża. W kazaniu ks. Drabik przypominał, 
że krzyż jest dla chrześcijan znakiem zwy-
cięstwa i wielkiej miłości Chrystusa do czło-
wieka. – Krzyż pokazuje, że dla miłości nie 
ma niczego niemożliwego. Chrystus cierpiał, 
aby pokonać cierpienie; umarł, by pokonać 
śmierć. Przez krzyż dokonało się przejście ze 
świata, na którym na pozór panowało zło, 
do świata, w którym wszystko znów jest na 
swoim miejscu i gdzie miłość jest najwyższą, 
niezaprzeczalną wartością – powiedział.
Po zakończonej adoracji, Najświętszy Sa-
krament przeniesiono do Grobu Pańskiego 
wykonanego przez żołnierzy III zmiany. Żoł-
nierze pełnili przy nim symboliczną wartę, 
która trwała do późnych godzin wieczor-
nych. Wspólnie z Polakami Najświętszy Sa-
krament adorowali żołnierze i pracownicy 
wojska innych narodowości.

W Afganistanie trwa III zmiana misji „Resolute Support”, w której biorą udział żoł-
nierze Polskiego Kontyngentu w Afganistanie. Polacy wraz z żołnierzami innych 
państw, m.in. Amerykanami, obchodzili tegoroczne Święta Wielkanocne.

Święta Wielkanocne polskich żołnierzy na misjachŚwięta Wielkanocne polskich żołnierzy na misjach

W wielkanocny poranek polscy żołnierze 
zgromadzili się w kaplicy na uroczystej Mszy 
świętej. Wraz z nimi modlili się też żołnierze 
armii amerykańskiej. Ksiądz Drabik w homi-
lii wygłoszonej w czasie Mszy św. zachęcał 
wiernych, aby „siły do pokonywania trud-

ności dnia codziennego czerpali
z tajemnicy zmartwychwstania 
Chrystusa”.
Na zakończenie Eucharystii kape-
lan podziękował zgromadzonym 
za czas wspólnie przeżytego Tri-
duum Paschalnego. Odczytane 
zostało przesłanie wielkanocne 
biskupa polowego Józefa Guzd-
ka oraz życzenia wielkanocne od 
ministra obrony narodowej An-
toniego Macierewicza.
Następnie żołnierze udali się na 
salę odpraw, gdzie płk Dariusz 
Kosowski, dowódca kontyngen-

tu, wszystkim zebranym życzył zdrowych, 
spokojnych oraz bezpiecznych Świąt Wiel-
kanocnych. Po życzeniach dowódcy, kapelan 
kontyngentu pobłogosławił potrawy na stół 
wielkanocny. Wcześniej za pośrednictwem 
łącz satelitarnych żołnierze Polskich Kontyn-
gentów Wojskowych z Bośni i Hercegowiny, 
Kosowa i Afganistanu, uczestniczyli w spo-
tkaniu wielkanocnym z dowódcą operacyj-
nym gen. broni Markiem Tomaszyckim.

KOSOWO
Również żołnierze XXXIII zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Kosowie uroczyście 
obchodzili święte Triduum Pas-
chalne oraz Święta Wielkanoc-
ne.
Przeżywanie Triduum Paschal-
nego rozpoczęło się od Mszy 
Świętej Wieczerzy Pańskiej spra-
wowanej w kaplicy pw. św. 
Krzysztofa w bazie Camp Ma-
rechale de Lattre de Tassigny
w Novo Selo. Mszę celebrował 
ks. por. Maciej Kalinowski, ka-

pelan XXXIII zmiany 
Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego 
w Kosowie. W homi-
lii jej uczestnicy  usłyszeli jak waż-
na jest wspólnota, dzięki której 
można dokonać o wiele więcej niż 
indywidualnie. Odczytany został 
również apel biskupa polowego 
gen. bryg. Józefa Guzdka o modli-
twę w intencji zmarłych i poszko-
dowanych w zamachach w Belgii. 
Tradycyjnie na zakończenie prze-
niesiono Najświętszy Sakrament 
do symbolicznej ciemnicy, która
w tym roku została wykonana 
przez żołnierzy plutonu zabezpie-
czenia z kompanii manewrowej.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ba-
zie o godz. 17.00. Centralnym wydarzeniem 
była adoracja Krzyża. Po skończonej litur-
gii odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej;  poszczególne stacje i rozważania były 
przygotowane przez uczestniczących w niej 
żołnierzy kontyngentu. Przez całą noc każdy 
miał możliwość adorowania Najświętszego 
Sakramentu w Bożym Grobie znajdującym 
się w kaplicy. W tym roku Grób Pański został 
wykonany przez szer. Adama Kowalskiego
z plutonu dowodzenia kompanii manewrowej.
Wielka Sobota w Polsce to czas święcenia 
pokarmów. Także w Kosowie żołnierze przy-
gotowując swoje koszyczki wielkanocne 
zgromadzili się w kaplicy, aby je poświęcić. 
Wieczorem tego dnia rozpoczęła się Liturgia 
Paschalna. Poświęcenie ognia, bogata litur-
gia słowa, poświęcenie wody wraz z odno-
wieniem przyrzeczeń chrzcielnych, liturgia 
Eucharystyczna, wprowadziły uczestników 
w podniosły nastrój Wielkanocy.
Niedziela Wielkanocna rozpoczęła się proce-
sją Rezurekcyjną o godz.6.00 wokół kaplicy 
oraz Mszą św. Na jej zakończenie ks. kapelan 
por. Maciej Kalinowski  podziękował wszyst-
kim, którzy włączyli się w przygotowanie ka-
plicy, liturgii, śpiewu i oprawy. O godz. 9.00 
żołnierze kontyngentu, polscy policjanci
z misji EULEX (ang. European Rule of Law 
Mission in Kosovo) oraz zaproszeni goście, 
wśród których znajdowali się Zastępca Do-
wódcy Grupy Bojowej Wschód ppłk Michael 
Wegscheider oraz Doradca Polityczny Dowód-
cy KFOR pani Marta Przeniosło, zgromadzili 
się na uroczystym wielkanocnym śniadaniu. 
Organizatorem śniadania był Narodowy Ele-

ment Wsparcia Logistycznego oraz żołnierze 
plutonu zabezpieczenia z kompanii manew-
rowej. Śniadanie wielkanocne rozpoczął do-
wódca kontyngentu, ppłk Dariusz Dróżdż ży-
czeniami skierowanymi do obecnych na sali 
żołnierzy i gości. Następnie ks. por. Maciej 
Kalinowski odczytał życzenia Biskupa Polo-
wego Wojska Polskiego i odmówił modlitwę. 
Po złożeniu tradycyjnych życzeń uczestnicy 
wielkanocnego śniadania przystąpili do spo-
żywania tradycyjnych polskich potraw. Był 
żurek, flaki, polskie wędliny i śledzie...

kpt. Dariusz Guzenda,
ks. por. Maciej Kalinowski 
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Początkowo chrzest nie miał żadnej konkret-
nej formy liturgicznej. Chrzczeni byli wszyscy, 
którzy uwierzyli w Jezusa i odbywało się to 
w różnych miejscach. W Dziejach Apostol-
skich możemy przeczytać na przykład jak Filip 
ochrzcił dworzanina etiopskiego w „jakiejś 
wodzie” (zob. Dz 8, 36-38), a Piotr i Sylas 
ochrzcili strażnika więziennego wraz z rodziną 
w jego domu (zob. Dz 16, 30-33). Warunkiem 
chrztu było wyznanie wiary (zob. Dz 8, 12;
Dz 18, 8). Z czasem coraz bardziej powięk-
szający się Kościół zaczął tworzyć pierwsze 
struktury, rozwijała się liturgia. Oprócz świę-
towania niedzieli, chrześcijanie celebrowali 
również Wigilię Paschalną jako szczególną 
pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa. W IV wieku zaczęto przykładać więk-
szą wagę do wspominania różnych wydarzeń 
związanych z dziełem zbawczym Boga i tak 
kształtowały się podwaliny Świętego Tridu-
um Paschalnego, a Wigilia Paschalna stała się 
przede wszystkim „nocą chrztów”. Właśnie 
wtedy katechumeni, którzy przez długi okres 
przygotowywali się, modląc się i zgłębiając 
naukę Apostołów, przyjmowali chrzest. W ten
sposób chciano zaznaczyć, że sakrament ten 
jest ściśle związany z paschą Jezusa. Jego istotę 
stanowi włączenie człowieka w śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, przejście ze śmierci 
do życia na Jego wzór: „Czyż nie wiadomo 
wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali 
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zosta-
liśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał 
z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3-4). 
Chrzest oznacza zanurzenie w śmierć Chrystu-
sa, by razem z Nim człowiek mógł powstać do 
nowego życia. Chrześcijanin staje się nowym 
stworzeniem (por. 2 Kor 5, 17) narodzonym z 
wody i z Ducha wedle słowa Jezusa: „Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
królestwa Bożego” (J 3, 5). Obecnie zaleca się, 
aby sakrament chrztu udzielany był w Wigilię 

Paschalną albo w niedzie-
lę, która stanowi pamiąt-
kę tajemnicy męki, śmierci
i zmartwychwstania Chry-
stusa. Dlatego można 
mówić o podziale na ob-
rzęd paschalny i obrzęd 
niedzielny. Mimo, że dzi-
siaj chrzczone są głównie 
dzieci, Sobór Watykański 
II przywrócił wielostop-
niowy katechumenat do-
rosłych, który prężnie roz-
wija się przede wszystkim 
w krajach misyjnych, ale 
nie tylko. W Polsce rów-

nież możemy być świadkami chrztu dorosłych, 
np. w parafii pw. św. Anny w Warszawie, któ-
ra otacza duszpasterską opieką środowiska 
akademickie. Natomiast tradycję chrztu dzieci 
w Wigilię Paschalną kontynuuje m.in. Droga 
Neokatechumenalna, która obecna jest w wie-
lu parafiach w kraju i na świecie.

ZNAKI W SAKRAMENCIE CHRZTU

W każdym sakramentalnym obrzędzie wy-
stępują znaki, które mają dwa wymiary: wi-
dzialny i niewidzialny. 

  IMIĘ  
Wypowiadane jest podczas chrztu. Mówi
o godności osoby ludzkiej, określa człowieka, 
wyróżnia go. Dzięki niemu zyskuje on swego 
rodzaju identyfikator, przestaje być anoni-
mowy. Bóg bowiem woła swych wybranych 
po imieniu (zob. Iz 43,15). Od tego momen-
tu również Kościół włącza osobę ochrzczoną 
do swej wspólnoty i nazywa jego imieniem.
 

  WIARA
Jednym z elementów chrztu jest wyznanie 
wiary. Bez niej cały sakrament traci swój sens. 
To właśnie wiara pociąga katechumena, by 
ostatecznie przypieczętował swoją drogę za 
Jezusem poprzez chrzest. Ks. Wacław Schenk, 
liturgista i wielki duszpasterz w artykule 
„Wtajemniczenie w liturgię chrztu i jego sym-
bolikę” („Ateneum Kapłańskie”, zeszyt 3, tom 
68, s. 179) napisał, że od momentu chrztu 
sercem istnienia każdego człowieka staje się 
„prawda o Bogu wszechmogącym, Stworzy-
cielu nieba i ziemi, o Jezusie Chrystusie, Synu 
Boga narodzonemu z Maryi dziewicy, który 
umarł, był w grobie i zmartwychwstał oraz 
siedzi po prawicy Boga i pośredniczy między 
nami, a Ojcem, o Duchu Świętym – Panu i Oży-
wicielu, o świętym Kościele powszechnym,
o obecności świętych, o odpuszczeniu grze-
chów i o zmartwychwstaniu ciał oraz życiu 
wiecznym”. Wiara to także zawierzenie Bogu, 
zaufanie Mu, w dobrych i trudnych chwilach. 

Ochrzczeni z powodu JezusaOchrzczeni z powodu Jezusa
Chrzest jest fundamentalnym sakramentem Kościoła. Dla pierwszych chrześcijan był 
znakiem nawrócenia, głębokiej przemiany, stanowił ważne doświadczenie wiary. 
Sakrament ten poświadcza, że człowiek narodził się na nowo, żyje dla Chrystusa 
i włącza we wspólnotę chrześcijanską. W okresie zbliżających się obchodów 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski każdy chrześcijanin jest wezwany, by podjąć refleksję nad 
darem własnego chrztu. 

To decyzja trwania przy Nim, bo tylko On wie, 
co stanowi dobro dla każdego z nas.
Warto w tym miejscu podkreślić, jak ważna 
jest wiara rodziców, którzy pragną ochrzcić 
swoje dziecko. To oni stają w imieniu swoje-
go potomstwa i są odpowiedzialni za rozwi-
janie w nim depozytu wiary. W pierwszych 
wiekach Kościoła to katechumen był zobli-
gowany wyznać wiarę publicznie i przyjąć 
chrzest. Następnie sam musiał własnym ży-
ciem świadczyć o przemianie swojego myśle-
nia i postępowania: „Niegdyś bowiem byliście 
ciemnością, lecz teraz jesteście światłością
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 
Owocem bowiem światłości jest wszelka pra-
wość i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5, 8-9).
A nawet miał obowiązek własne życie oddać za 
wiarę. Dziś ta odpowiedzialność spoczywa na 
rodzicach ochrzczonego dziecka, które otrzy-
mało wielki dar. Zasiane w nim ziarno wiary
i łaski powinno być przez nich pielęgnowane. 
Często zapominamy o tym, że Bóg poważnie 
podchodzi do naszych zobowiązań. Chrzcząc 
dzieci w imię tradycji, czy dla spodziewanych 
z tej okazji prezentów wystawiamy sakrament 
chrztu na pośmiewisko. Również przykłady 
kapłanów, którzy udzielają tego sakramentu 
w sytuacjach, gdy rodzice jawnie nie dekla-
rują swej wiary, a tłumaczą to miłosierdziem 
wobec dziecka, stawiają pytania o sens takiej 
czynności, tym bardziej jeśli odwołamy się do 
słów Jezusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony” (Mk 16, 16). 

  ZNAK KRZYŻA
Kapłan, rodzice i chrzestni czynią znak krzyża 
na czole dziecka. Jest to atrybut Chrystusa, 
symbol przynależności do Niego. On wyróżnia 
chrześcijaństwo od innych religii. Na krzyżu 
dokonało się zbawienie świata, z niego płynie 
uzdrawiająca łaska. Mówi się o nim „Drzewo 
Życia”, gdyż daje i rodzi nowe życie. Stanowi 
również wezwanie do naśladowania: „Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest 
Mnie godzien” (Mt 10, 38).

  WSPÓLNOTA 
Sakrament chrztu ma wymiar wspólnotowy. 
Chrzest to święto wspólnoty Kościoła – ko-
inonia (od greckiego słowa κοινός – wspólny, 
powszechny). Nowoochrzczony staje się jej 
członkiem, a ona raduje się, że przyjmuje go 
jako brata lub siostrę w wierze.  Odtąd chrze-
ścijan jest częścią budowli, która wznosi się ku 
chwale Boga: „A więc nie jesteście już obcymi 
i przychodniami, ale jesteście współobywate-
lami świętych i domownikami Boga – zbudo-
wani na fundamencie apostołów i proroków, 
gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie 
na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy tak-
że wznosicie się we wspólnym budowaniu, 
by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”
(Ef 2, 19). Św. Paweł porównywał również 
wspólnotę chrześcijańską do Ciała Chrystu-
sa, w którym każdy członek jest potrzebny 
bez względu na rasę, stan, czy kulturę, a ból 
jednego sprowadza cierpienie na całe ciało: 
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to 
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Chrzest córki żołnierza posługującego w parafii
pw. św. Agnieszki w Krakowie
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Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Du-
chem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne [członki]. (…) Tak więc, gdy cierpi jeden 
członek, współcierpią wszystkie inne członki; 
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane 
jest poszanowanie, współweselą się wszyst-
kie członki.” (1 Kor 12, 13-14. 26). Osoba 
ochrzczona nie jest już sama, lecz spojona 
zostaje więzią miłości z braćmi i siostrami. Co-
kolwiek czyni wpływa to na całą wspólnotę. 
Wraz z nią gromadzi się w Dniu Pańskim, by 
słuchać Bożego Słowa i karmić się Nim. Ma 
tę samą łaskę, cel, te same dążenia i ten sam 
Duch wypełnia Jego wnętrze (por. Flp 2, 2). 
Nikt bowiem nie zostaje ochrzczony dla siebie, 
ale dla dobra innych, by wspólnie pracować 
na rzecz Królestwa Bożego.

  NAMASZCZENIE PRZED CHRZTEM
Można go dokonać lub nie. Kapłan namasz-
cza piersi i plecy dziecka olejem katechu-
menów. Oliwa leczy, uodpornia, utrudnia 
przeciwnikowi natarcie, przygotowuje ciało 
do wysiłku (przykład sportowców). W przy-
padku chrztu oznacza, iż neofita jako chrze-
ścijanin będzie musiał stawić czoło wielu 
trudom, pokusom i prześladowaniu. Aby być 
prawdziwym uczniem Jezusa powinien być 
czujny, przygotowany na przeciwności, gor-
liwy i gotowy do wysiłku.

  WODA
Jest materią widzialną chrztu. Posiada ona 
dwa komplementarne znaczenia: życie – 
śmierć, czystość – nieczystość. Woda daje 
życie. Tam, gdzie się rozlewa, powstaje nowy 
byt, jak w widzeniu proroka Ezechiela: „Woda 
ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, 
i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody 
jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty ży-
jące, od których tam się roi, dokądkolwiek 
potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą 
tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek 
dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione”
(Ez 47, 9). Lecz woda mówi także o śmierci, 
gdyż przez swą siłę potrafi niszczyć, porywać, 
zabijać. Tak było w przypadku potopu (zob. 
Rdz 7, 18-24). Również Egipcjanie zginęli
w odmętach wody Morza Czerwonego (zob. 
Wyj 14, 27-28). Dlatego zanurzenie w wodzie 
podczas chrztu symbolizuje śmierć – śmierć 
dla grzechu i pokus tego świata, a wyjście 
z niej życie – życie odrodzonego wyznawcy 
Chrystusa. Woda stanowi również symbol Du-
cha Świętego, który jest sprawcą naszego od-
rodzenia, a Jego działanie jest ściśle związane 
z sakramentem chrztu. To działanie użyźnia 
dusze, koi pragnienie, napełnia bogactwem 
łaski: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”
(J 4, 14), a jeśli dodać drugie znaczenie wody, 
jako siły niszczącej, to także oczyszcza du-
szę, obmywa z grzechów, przywraca jedność
z Bogiem: „Z miłosierdzia swego zbawił nas 
przez obmycie odradzające i odnawiające
w Duchu Świętym, którego wylał na nas obfi-
cie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela nasze-
go, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali 
się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”
(Tt 3, 5-7). Wodę święci się podczas liturgii 

wielkosobotniej, a następnie przechowywana 
jest ona w chrzcielnicy. Dziś kapłan jedynie 
polewa nią głowę dziecka. Dawniej katechu-
men był albo zanurzany w tzw. baptysterium 
albo stojąc po kolana lub po pas w wodzie 
zostawał nią polany. Stąd nazwa chrztu: „la-
vacrum regenerationis”, czyli „kąpiel odro-
dzenia”. Stanowiło to wymowny znak osobi-
stej paschy, przejścia ze śmierci do życia na 
wzór Chrystusa. 

  NAMASZCZENIE PO CHRZCIE
Po chrzcie wodą kapłan namaszcza szczyt 
głowy dziecka krzyżmem świętym składają-
cym się z mieszaniny oliwy z oliwek i balsa-
mu. Namaszczenie to inaczej „pomazanie”. 
Prorok Zachariasz opisał, jak w widzeniu uj-
rzał dwie gałązki oliwne z prawej i z lewej 
strony świecznika, z których rurkami spływała 
złota oliwa. Gdy zapytał o to Pana, On od-
powiedział: „To są dwaj pomazańcy, którzy 
stoją przed Panem całego świata” (Za 4, 12). 
„Pomazaniec” znaczy dokładnie to samo, co 
greckie „chrystus” (χριστός) i hebrajskie „me-
sjasz” ( ). Podczas tej czynności kapłan 
wypowiada słowa: „Ojciec naszego Pana, Je-
zusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu
i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam 
namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś 
włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności 
z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem 
nażycie wieczne”. Namaszczenie ochrzczo-
nego ukazuje ścisły związek między jedynym 
Pomazańcem Bożym, Mesjaszem, Jezusem 
Chrystusem, a tymi, którzy przez naznaczenie 
stają się Jego naśladowcami, przynależą do 
Niego, jako chrześcijanie są włączeni w Jego 
kapłańską, prorocką i królewską misję. 

  ŚWIATŁO
Dziecko otrzymuje świecę. Bóg jest Światło-
ścią, a Jezus jest „Światłem ze Światłości” 
(zob. Credo), które rozświetla mroki grzechu 
i śmierci: „Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia” 
(J 8, 12). Chrystus oświeca 
człowieka, rozpala jego 
serce i życie tak, by stało 
się światłem dla innych:
„W Nim było życie, a ży-
cie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. (…) Była świa-
tłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowie-
ka, gdy na świat przycho-
dzi” (J 1, 4-5; 9). Oznaką 
uczestnictwa chrześcijanina w Światłości jest 
owa zapalona od paschału świeca. To symbol 
nowego członka Kościoła zapalonego łaską 
zmartwychwstałego Chrystusa. 

  BIAŁA SZATA
Jest znakiem nowego życia ochrzczonego. 
W Apokalipsie czytamy, jak św. Jan opisuje 
„wielki tłum, którego nie mógł nikt poli-
czyć, z każdego narodu i wszystkich poko-
leń, ludów i języków, stojący przed tronem 
i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty,

a w ręku ich palmy” (Ap 7, 9). Na Jego pyta-
nie, kim są ci ludzie, słyszy odpowiedź Chry-
stusa: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili” (Ap 7, 14). Biała szata jest sym-
bolem odrodzenia, które dokonuje się dzięki 
ofierze Syna Bożego. Biel to także znak świę-
tości. Podczas przemienienia Jezusa na górze 
Tabor Jego odzienie stało się „lśniąco białe” 
(zob. Łk 9, 29). Również szaty Bożych po-
słańców, aniołów, były białe (zob. Mt 28, 3).
Chrześcijanin jest wezwany do świętości: 
„Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciem-
nościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął
w naszych sercach, by olśnić nas jasnością 
poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” 
(2 Kor 4, 6). Ktokolwiek spojrzy na chrześci-
janina powinien zobaczyć w nim samego 
Jezusa. Tak, jak biel szaty trzeba chronić 
przed zabrudzeniem, tak własną duszę na-
leży pielęgnować i osłaniać przed grzechem. 
Tak, jak coś delikatnego i cennego wymaga 
naszej uwagi, tak nowe życie w Chrystusie 
nie może stracić na swej świeżości i jasności, 
gdyż „przechowujemy ten skarb w naczy-
niach glinianych” (por. 2 Kor 4, 7). Wreszcie 
biel jest oznaką radości i świętowania. „Nuże 
więc! W weselu chleb swój spożywaj i w ra-
dości pij swoje wino! Bo już ma upodobanie 
Bóg w twoich czynach. Każdego czasu niech 
szaty twe będą białe, olejku też niechaj na 
głowę twoją nie zabraknie!” – pisze Kohelet
(Koh 9, 7). Chrzest to prawdziwe święto za-
równo dla osoby ochrzczonej, jak i dla całej 
wspólnoty kościelnej. Jest źródłem radości, bo 
oto kolejny człowiek stał się „Chrystusowy” 
(zob. 2 Kor 10, 7) – wszczepiony w Chrystusa, 
włączony w Jego śmierć i zmartwychwstanie. 

Trwa Okres Wielkanocny, gdy radujemy się 
ze zmartwychwstania Chrystusa. W Wigilię 
Wielkiej Nocy odnawialiśmy nasze przyrze-
czenia chrzcielne. Dziękujmy Bogu za łaskę 
nowego życia, za nadzieję i obietnicę życia 

wiecznego. Nie pozwólmy, by wyciśnięta na 
nas podczas chrztu pieczęć Chrystusa (zob. 
2 Kor 1, 22) uległa zatarciu. Żyjmy tak, by 
inni widzieli w nas Jezusa, byśmy mogli za 
św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie 
moje jest życiem wiary w Syna Bożego, któ-
ry umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez 
Boga.” (Ga 2, 20-21). 

   Karolina Kwaśniewska-Maroń

Kapelani protestanccy chrzczą marynarza na lotniskowcu
USS Harry S. Truman w czasie działań operacyjnych w Iraku 
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Ślady chrześcijaństwa
na ziemiach Polski

Czy tamto wydarzenie, którego pamiątkę 
w tym roku uroczyście obchodzimy, było 
pierwszym zetknięciem się naszych praoj-
ców z wiarą chrześcijańską? Zapewne nie. 
Jednak do tej pory nie udało się odnaleźć 
materialnych śladów świadczących o prze-
nikaniu do pogańskiej, plemiennej Polski, 
wiary której centrum stanowi Wcielenie Syna 
Bożego – Jezusa Chrystusa. Poza jednym: 
słynnym znaleziskiem z Podebłocia, wsi po-
wiatu garwolińskiego, położonej w pobliżu 
prawego brzegu Wisły. W 1986 r., w trakcie 
archeologicznych badań prowadzonych na 
miejscowym grodzisku, odkryto trzy gliniane 
tabliczki, wykonane z miejscowego surow-
ca, pokryte znakami. Utrwalone na dwóch
z nich znaki interpretuje się jako litery greckie-
go alfabetu, wyrażające chrystogramy: I(sus) 
Ch(ristos) N(ika) – Jezu Chryste, zwyciężaji
i I(sus) Ch(ristos). Napis I(sus) Ch(ristos) N(ika) 
prowadzi ku tradycji Kościoła bizantyjskiego: 
odciskano go na chlebie eucharystycznym, 
umieszczano wokół ramion krzyża, przy wy-
obrażeniach Chrystusa. Część badaczy skłania 
się ku wczesnemu datowaniu tabliczek – na 
koniec VIII-początek IX w., część na koniec
IX-połowę X w. W obu wypadkach znaleziska 
te stanowią świadectwo obecności w Pode-
błociu chrześcijanina lub kogoś, kto był z wia-
rą chrześcijańską zaznajomiony. 
Impulsy chrześcijańskiej wiary wyprzedzają-
ce Mieszkowy chrzest mogły dotrzeć na zie-
mie południowej Polski, w IX w. – to wciąż 
popularna teoria – włączone do państwa 
wielkomorawskiego, na którego terytorium 
misję chrystianizacyjną prowadzili święci 
apostołowie Słowian Cyryl i Metody; a w X w.
wchodzące w skład państwa czeskiego.
W Żywocie św. Metodego jest mowa o pogań-
skim księciu, „siedzącym na Wiśle”, tj. księciu 
plemienia Wiślan, który po odmowie udzie-
lonej wysłannikom św. Metodego, nakłania-
jącym go przyjęcia chrześcijaństwa na ziemi 

własnej, został „ochrzczony w niewoli na 
ziemi cudzej”. Ten zapis stanowił punkt wyj-
ścia do konstruowania hipotez o możliwości 
funkcjonowania w Polsce południowej, po-
cząwszy od końca IX wieku, kultu chrześci-
jańskiego w obrządku słowiańskim, zaszcze-
pionym przez Cyryla i Metodego, nawet
o istnieniu organizacji i hierarchii kościelnej. 
Nigdzie wszakże nie znaleziono koronnego 
argumentu, który potwierdzałby te hipotezy: 
datowanych na ten okres cmentarzysk szkie-
letowych, bowiem ciałopalenie było wtedy 
surowo zakazane przez Kościół. 

Kim był księże Mieszko I?

Nie znamy miejsca, ani dokładnej daty jego 
urodzin; lokuje się ją między 920 a 940 r.
W chwili przyjęcia chrztu był on księciem Po-
lan, władcą terytorium obejmującego Wielko-
polskę, Kujawy i Mazowsze; centralną część 
jego państwa stanowiła ziemia gnieźnieńska. 
Z tym rejonem związana była piastowska 
tradycja dynastyczna, zapisana na początku
XII w., w Kronice polskiej, dziele Galla Ano-
nima, zapewne benedyktyńskiego mnicha 
związanego z dworem księcia Bolesława 
Krzywoustego. Wymienił on w pięciu przod-
ków Mieszka: Chościskę, Piasta, Siemowita, 
Leszka i Siemomysła – Mieszkowego ojca. Ta 
stosunkowo długa tradycja dynastyczna mo-
gła wskazywać na to, że państwo piastowskie, 
Gnezdun civitas, rodziło się i krzepło w długim 
czasie. Tak jednak nie było. Zostało sprawnie 

zorganizowane najpewniej dopiero za rządów 
Siemomysła w trzeciej i czwartej dekadzie X w.
Na terytorium gnieźnieńskim wzniesiono wte-
dy 18 potężnych grodów, mogących skutecz-
nie bronić piastowskiego władztwa przed za-
kusami sąsiadów. Świadczyły o sile państwa, 
jego możliwościach organizacyjnych, także 
zasobności. Potwierdzał to żydowski kupiec 
i podróżnik Ibrahim ibn Jakub, który pisał, 
że kraj Mieszka „obfituje w żywność, mięso, 
miód i rolę orną”. Także kujawską sól i to, co 
stanowiło podstawowe źródło eksportu po-
gańskiej Słowiańszczyzny – niewolników. 
A jaka była sytuacja polityczna w dobie po-
przedzającej przyjęcie chrztu? Był to czas 
wzrastającej potęgi Ottona I, władcy Króle-
stwa Niemieckiego. Zabiegał o ujarzmienie 
Słowian połabskich i ich chrystianizację; 
zmusił władcę Czech, Bolesława Srogiego, 
do złożenia hołdu i uznania jego zwierzchnic-
twa nad Czechami (950), rozgromił Madzia-
rów nad rzeka Lech (955); rzymska koronacja 
na cesarza (962), odnowiciela karolińskiego 
imperium, uczyniła zeń najwyższego władcę 
Zachodu, odpowiedzialnego za losy świata 
chrześcijańskiego i schrystianizowanie lu-
dów pogańskich.
Dla państwa Mieszka duże zagrożenie stano-
wili Wieleci, grupa plemion Słowian połab-
skich, zamieszkujących między Odrą a Łabą.
W 963 r. w bitwie z nimi Mieszko poniósł klę-
skę; zginął w niej jego nieznany z imienia brat. 

Małżeństwo Mieszka z Dobrawą

W marksistowskiej historiografii obowiązy-
wała teza, że małżeństwo księcia Mieszka 
z księżniczką czeską Dobrawą i jego konse-
kwencja – chrzest, było rezultatem jedynie 
politycznej kalkulacji, wyzbytej jakichkolwiek 
innych motywów. 
To oczywiste, że w decyzjach podejmowa-
nych przez Mieszka sprawy polityczne od-
grywały istotną rolę. Szukał sojusznika goto-
wego go wesprzeć w konflikcie z Wieletami. 
Był świadom akcji chrystianizacyjnych cesa-
rza Ottona I, podejmowanych przy pomocy 
panów saskich, nawracających Połabian i Łu-
życzan nie tylko słowem, ale i mieczem. Do-
konał śmiałego zwrotu w stronę Czech, jesz-
cze nie tak dawno sprzyjających politycznie 
Wieletom. W 965 r. zawarł sojusz z księciem 
czeskim Bolesławem Srogim, przypieczęto-
wany małżeństwem z jego córką Dobrawą. 
Warunkiem tego małżeństwa miało być 
przyjęcie przez Mieszka chrztu.

DCCCCLV Dubrouka ad Mesconem venit – 965 Dąbrówka przybywa do Mieszka.
DCCCCLVI Mesco dux Polonie baptizatur – 966 Mieszko książę Polski przyjmuje 
chrzest.
Taka lakoniczna notatka została utrwalona w Roczniku kapitulnym krakowskim, 
dokumencie odpisanym w połowie XIII w. ze starszego rocznika, prowadzonego od 
XI w. Zabrakło w niej wiadomości, gdzie to się stało. Kto był szafarzem sakramentu 
chrztu. Ale znalazło się to, co niezwykle ważne: roczna data zaproszenia Chrystusa 
do ojczyzny naszych praojców, wydarzenia o kluczowym znaczeniu, „które było de-
cydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsa-
mości”(Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005). 
To wtedy z woli księcia Mieszka I „na polskiej ziemi został postawiony krzyż”, znak 
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. A dokonany wtedy obrzęd chrztu 
„wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe 
instytucje, struktury i zapisy prawne” (por. Nowe życie w Chrystusie. List Pasterski 
Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski). 

„Światłość niebiańska„Światłość niebiańska
nawiedziła królestwo polskie”nawiedziła królestwo polskie”

1050. rocznica Chrztu Polski 1050. rocznica Chrztu Polski 

Fragment kopii dokumentu „Dagome iudex” z XII w.
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Kronika Thietmara, biskupa Merseburga, 
powstała w latach 1015-1018 i kronika Gal-
la Anonima, napisana najpewniej w latach 
1113-1116, zgodnie podkreślają zasługi 
księżniczki Dobrawy dla konwersji księcia 
Mieszka. Decyzję o jego poślubieniu uwa-
runkowała odrzuceniem przezeń „zdroż-
nego obyczaju” pogańskiego. Po przybyciu 
do Polski z „wielkim orszakiem świeckich 
i duchownych” poczęła usilnie pracować 
nad tym, aby jej wybraniec „pozbył się jadu 
przyrodzonego pogaństwa”. Dla osiągnię-
cia tego celu złamała nawet rygorystycznie 
przestrzegany w tamtej epoce zakaz spoży-
wania mięsa w Wielkim Poście. Gall Anonim 
informuje, że „nie pierwej podzieliła z nim 
łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zazna-
jamiając się z obyczajem chrześcijańskim
i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów 
pogańskich i przeszedł na łono Matki-Ko-
ścioła”. W świetle tych przekazów widać, 
że przyjęcie chrztu przez Mieszka nie było 
koniunkturalnym aktem, że poprzedził go 
proces duchowego dojrzewania, otwierania 
serca na prawdy wiary. Był to akt świadomej 
konwersji. Pierwszy, najważniejszy krok, ini-
cjujący chrystianizację
Mieszkowych poddanych, dziejowy moment, 
kiedy, jak to ujął Gall Anonim, „światłość nie-
biańska nawiedziła królestwo polskie”. 

Czas i miejsce chrztu Mieszka 

Mieszko był katechumenem, osobą dorosłą 
przyjmującą chrzest. W Kościele ugruntowała 
się praktyka chrztu katechumenów w Wiel-
ką Sobotę, w wigilię Zmartwychwstania Pań-
skiego. W 966 roku był to dzień 14 kwietnia. 
Tamtego dnia władca Polan stanął przed 
chrzcielnicą. A gdzie ten wiekopomny akt 
miał miejsce? Zdania historyków są podzielo-
ne. Formułowano opinie, że chrzest ten mógł 
mieć miejsce poza terytorium jego władztwa. 
Może w Ratyzbonie, stolicy biskupstwa, które-
mu wtedy podlegała Praga? A może właśnie 
w Pradze, na dworze teścia, Bolesława Sro-
giego? Zdecydowana większość historyków 
podziela pogląd, że chrzest księcia Mieszka 
miał miejsce pośród swoich, na terenie jego 
państwa, w jednej z książęcych siedzib. Kto 
był jego szafarzem? Zapewne, któryś z du-
chownych przybyłych z księżniczką Dobrawą. 
Można przypuszczać, że mógł być nim najwy-
bitniejszy z ich grona, duchowny o imieniu 
Jordan, niebawem, w 968 r. wyniesiony przez 
papieża Jana XIII do godności biskupiej, mia-
nowany biskupem misyjnym w kraju Miesz-

ka, bezpośrednio podległym 
Stolicy Apostolskiej. O jego 
chrystianizacyjnej posłudze 
wśród podanych Mieszka
z uznaniem pisał wspomnia-
ny kronikarz, biskup Thiet-
mar, podkreślając, że „cięż-
ką miał z nimi prace, zanim 
niezmordowany w wysiłkach 
[nakłonił] słowem i czynem 
do uprawiania winnicy Pań-
skiej”. Trzeba jeszcze dodać, 
że chrzest Polski dokonany 
przez duchownych ze środo-
wiska praskiego, przekreślił 

religijne i polityczne ambicje biskupów die-
cezji saskich w Hawelbergu i Brandenburgu, 
które cesarz Otton I powołał z myślą o chry-
stianizacji zachodnich Słowian.    
Która z tych Mieszkowych siedzib była wi-
downią tego znamiennego wydarzenia? 
Dyskusja nad tym trwa od wieków. Najwię-
cej argumentów przemawia za tym, że był 
to Poznań. Jest o tym mowa w kopi XIII-
wiecznej Kroniki polskiej, takie przekonanie 
wyraża odwieczna miejscowa tradycja. zdają 
się to potwierdzać badania archeologiczne. 
Odkryto tam relikty okazałej rezydencji, tzw. 
palatium, dwupoziomowej budowli wznie-
sionej z kamieni łamanych w płytki, powią-
zanych zaprawą, o powierzchni ok. 380 m2,
której potężne mury sięgały – zdaniem ba-
daczy – do 11 m wysokości. Do palatium 
przylegała kaplica w formie krzyża łacińskie-
go; jej niewielkie rozmiary sugerują, że prze-
znaczona była dla osób z kręgu władczego, 
mieszkańców palatium. Rezydencja powstała 
najpewniej w związku z przybyciem Dobra-
wy, a związana z nią kaplica jest być może 
najstarszym obiektem sakralnym w księstwie 
Mieszka I. Natomiast na Ostrowiu Tumskim, 
w miejscu, gdzie na przełomie IX i X wieku 
wzniesiono okazałą katedrę, ujawniono re-
likty baptysterium połączone od wschodu
z niewielką świątynią, wybudowanego za-
pewne na chrzest Mieszka I i jego najbliż-
szego otoczenia, a następnie służącego do 
udzielania chrztu poddanym księcia. 
Relikty monumentalnej architektury, erygo-
wanie w tym grodzie w 968 r. biskupstwa, 
wzniesienie katedry, w której pochowano 
pierwszych chrześcijańskich władców Polski: 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, to wymow-
ne świadectwa mówiące o wybitnej pań-
stwowej i kościelnej roli Poznania na progu 
naszej państwowości. 
Kolejne miejsce, z którym wiązano obrzęd 
Mieszkowego chrztu, to Ostrów Lednicki, 
osnuta legendami, największa z pięciu wysp na 
jeziorze Lednica. Przetrwały tu relikty architek-
tury kamiennej pamiętające czasy pierwszych 
Piastów: palatium połączone z kościołem,
a w północnej części wyspy ślady po jednona-
wowym kościele z prostokątnym prezbiterium. 
W budowli sakralnej obok palatium odkryto 
dwa wapienne baseny, interpretowane jako 
baptysteria. Sformułowano pogląd, że pala-
tium było rezydencją biskupią (episcopium) 
wzniesioną dla pierwszego biskupa – Jorda-
na, a jednonawowy kościół był jego katedrą. 
To właśnie tu, zdaniem niektórych badaczy, 
Mieszko I przyjął sakrament chrztu. 

Trzecie domniemane miejsce Mieszkowego 
chrztu to Gniezno. Taką wiadomość podał
w XV wieku Jan Długosz. W Gnieźnie, we-
dług informacji Pasji z Tegernsee, powstałego
w XI w. utworu hagiograficznego opisują-
cego życie św. Wojciecha, Mieszko I wybu-
dował bazylikę, w której książę Bolesław 
Chrobry złożył w 997 ciało św. Wojciecha, 
biskupa Pragi, apostoła Prusów. Jednak brak 
jak dotąd przesłanek, aby tę świątynię wią-
zać ze chrztem Mieszka I i misją chrystianiza-
cyjną biskupa Jordana. 

Związki Polski z dziedzictwem św. Piotra

Sięgają początków chrześcijaństwa w Polsce. 
Wedle tradycji utrwalonej w XV wieku, papież 
Jan XIII, konsekrator biskupa Jordana, ofiaro-
wał mu starożytny miecz, ten sam, którego 
użył św. Piotr w Ogrodzie Oliwnym podczas 
pojmania Jezusa, odcinając nim ucho Mal-
chusowi, jednemu ze sług najwyższego ar-
cykapłana. Ten świadek narodzin Kościoła
w Polsce stanowi najcenniejszy eksponat po-
znańskiego Muzeum Archidiecezjalnego.
Książę Mieszko I w 974 roku, siedem lat po 
narodzinach syna Bolesława, przyszłego kró-
la Polski, po jego postrzyżynach posłał pukiel 
włosów chłopca do Rzymu, oddając go pod 
opiekę św. Piotra. 
A u schyłku swego panowania, zapewne
w 991 r., Mieszko I wraz żoną Odą i synami 
z tego małżeństwa, Mieszkiem i Lambertem, 
nadał we władanie świętemu Piotrowi, to 
znaczy następcy św. Piotra Apostoła i Stolicy 
Apostolskiej, szczegółowo określone teryto-
rium swego państwa. Dokument ten, okre-
ślany w literaturze mianem Dagome iudex,  
analizowany przez kolejne generacje me-
diewistów, był najwcześniejszym tego typu 
aktem w chrześcijańskiej Europie. „Okazał 
się – jak to ujmuje prof. Andrzej Nowak – 
niezwykle trwały jako drogowskaz polity-
ki władców Polski. Wobec potęgi i ambicji 
bezpośredniej dominacji ze strony zachod-
niego sąsiada – cesarstwa Polska oddaje 
się w opiekę drugiego istotnego autorytetu
w łacińskiej Europie: stolicy św. Piotra.
W ten sposób próbuje chronić niezależność, 
ale także wskazuje trwały wektor głębszej 
orientacji – duchowa stolica Polski, jej kultu-
rowy biegun jest w Rzymie, nie w Akwizgra-
nie, Kwedlinburgu czy (wieki później) Berli-
nie” (Andrzej Nowak, Historia Polski, t. I do 
1202, Skąd nasz ród, Kraków 2014).

*****
„25 maja roku Pańskiego 992 […] książę 
Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką 
zmożony, przeniósł się z tego miejsca wy-
gnania do wiekuistej ojczyzny” – zanotował 
biskup Thietmar, w swej Kronice. Nadcho-
dzącym pokoleniom pozostawił do kontynu-
acji, do utwierdzania, dziedzictwo swej dale-
kowzrocznej decyzji – przyjęcie sakramentu 
chrztu, wprowadzenie swego państwa do 
świata kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 
a także do czegoś najbardziej istotnego 
dla drogi polskich pokoleń. Był to bowiem 
„wybór wiary – na oczekiwaną wieczność”
(Andrzej Nowak).

Jędrzej Łukawy

DobrawaDobrawa Mieszko IMieszko I
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Żołnierze jako pierwsi świadkowieŻołnierze jako pierwsi świadkowie
ZmartwychwstaniaZmartwychwstania

Bł. ks. Michał Sopoćko: Dlaczego i jak objawia Pan Jezus wrogom swoim zmartwychwstanie? 
Przede wszystkim czyni to z nieskończonego miłosierdzia swojego. 

Pan Jezus najpierw objawił swe zmartwych-
wstanie wrogom przez żołnierzy, którzy strze-
gli grobu. Wstrząs ziemi, a następnie widok 
Anioła oraz odwalony kamień tak dalece prze-
straszył ich, że rzucili się do ucieczki, szukając 
schronienia w znajdującej się niedaleko bramie 
miasta. Nieco ochłonąwszy zrozumieli, że ich 
ucieczka jest zwykłą dezercją, za którą mogą 
ponieść surową karę…
Toteż zamiast do swego dowódcy, udali się 
niektórzy do członków Sanhedrynu, którzy „po 
naradzie dali żołnierzom wiele pieniędzy, mó-
wiąc: powiadajcie, że uczniowie jego przybyli 
w nocy i w czasie waszego snu wykradli go.
A jeśliby się o tym dowiedział namiestnik, my 
go przekonamy i nic się wam nie stanie. Oni 
tedy wziąwszy pieniądze uczynili, jak ich na-
uczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów 
aż po dzień dzisiejszy” (Mt 28, 11 – 15).
Ten wielki cud odbiera arcykapłanom i faryze-
uszom ostatnią wymówkę, którą popierali swo-
ją zatwardziałość i niewiarę. Mają tu wyraźny 
dowód Boskiej mocy Zbawiciela, że w tym 
dniu, kiedy zapowiedział, zmartwychwstał. 
Nie wierząc w jego przepowiednię, przed-
sięwzięli jednak wszelkie środki ostrożności
w celu uniemożliwienia jakiegokolwiek naduży-
cia. Pan Jezus uczynił jednak, jak zapowiedział. 
Środki zaś te stały się najwspanialszym świa-
dectwem prawdziwości tego faktu: świętości 
Pana Jezusa, a zatwardziałości i złości Żydów. 
Wrogowie Pana Jezusa najpierw dowiedzie-
li się o jego chwalebnym zmartwychwstaniu
i mogli pierwsi skorzystać z jego Miłosierdzia, 
ale — niestety — pozostali nadal w zaślepieniu 
i „w grzechach swoich pomarli”.
 Wśród znaków strasznej potęgi, Anioł objawia 
Zmartwychwstanie żołnierzom: jak błyskawica 
zstępuje z nieba, kiedy ziemia drży w posadach, 
odwala kamień i sadowi się na nim tuż przy 
przestraszonych żołnierzach – w przedsionku 
grobu, skąd widoczna jest ława kamienna, na 
której spoczywało ciało Pana Jezusa. Żołnie-
rze mogli się naocznie przekonać, że grób jest 
pusty. Aniołowie występują tu z ogromną po-
wagą przeciwko tym, którzy używali przemocy 
przeciwko Chrystusowi. Atoli powaga ta jest 
miłosierdziem dla żołnierzy, mogli oni bowiem 
przekonać się o najwyższej mocy Chrystusa
i uwierzyć w niego, a przez to się zbawić.
Żołnierze są to całkiem wiarogodni świadko-
wie, którzy spełniali tylko rozkaz swych prze-
łożonych. W zdarzeniach dnia wczorajszego 

żadnego udziału nie brali i może nawet nie 
wiedzieli, kim był ten, którego ciała pilnowali. 
Opowiadają o wydarzeniu przy grobie z całą 
prostotą, jak widzieli, opowiadają wszyscy 
zgodnie tak, że Żydzi mieli urzędową wiado-
mość o Zmartwychwstaniu i to od tych, których 
sami postawili, aby się ustrzec nadużycia. Bio-
rąc to wszystko pod uwagę, trudno jest uspra-
wiedliwić stanowisko arcykapłanów, tłumaczą-
ce ich upór i niewiarę. To była zatwardziałość 
i przewrotność w najwyższym stopniu, jakiej 
już nic przełamać nie mogło. To był grzech 
przeciwko Duchowi Świętemu, o którym Zba-
wiciel powiedział, że nie będzie odpuszczony
ani w tym ani w przyszłym życiu.
Jeżeli kto zechce dobrowolnie zaślepić się, 
wówczas z góry odrzuca wszelkie argumenty, 
choćby najbardziej przekonywujące: barwy 
białe będzie nazywać czarnymi i na odwrót. 
Jest to już pozytywna przewrotność, która 
wbrew logice pobudza do uznawania fał-
szu za prawdę, ciemności za światłość, zła 
za dobro, rzeczy zgubnych za zbawienne.
I na odwrót, pod wpływem takiej pozytyw-
nej przewrotności ludzie pogardzają rzeczami 
zbawiennymi jako szkodliwymi i fałszywymi,
a światłem niebieskim jako ciemnością. O ta-
kich mówił Prorok: „Biada wam, którzy nazy-
wacie złe dobrem, a dobre złem; zamieniacie 
ciemność na światłość, a światłość na ciem-
ność; zamieniacie gorzkie na słodkie, a słodkie 
na gorzkie! – Biada wam, którzyście mądry-
mi w oczach waszych i sami przed sobą roz-
tropnymi! – Biada wam, którzyście mocnymi
w piciu wina, i mężami dzielnymi w mieszaniu 
opilstwa; którzy usprawiedliwiacie niezbożne-
go za podarki, a sprawiedliwość uczciwego
odejmujecie od niego!” (Iz. 5, 20 – 23).
Takimi właśnie byli kapłani i faryzeusze wobec 
faktu zmartwychwstania Pana Jezusa. Słysząc 
świadectwa wiarogodnych świadków, uznają 
fakt dokonany, a jednak nie chcą poddać się
i uwierzyć w boskie posłannictwo Chrystusa. Co 
więcej, namawiają żołnierzy do kłamstwa, prze-
kupują ich pieniędzmi i obiecują obronę przed 
Piłatem, zapewniając, że o tej sprawie wszystko 
ujdzie im bezkarnie. Mają żołnierze głosić, że 
uczniowie ukradli ciało Pana Jezusa, podczas 
gdy oni spali. Takie postępowanie kapłanów 
żydowskich było już nie tylko prostą niewia-
rą, ale najoczywistszą nieuczciwością i prze-
wrotnością. Wyraźnie okłamują sami siebie, 
usiłując wprowadzić w błąd innych, co się im 

nawet częściowo udało, albowiem – jak powia-
da Ewangelista – „rozniosła się ta wieść wśród 
Żydów aż po dzień dzisiejszy” (Mt. 28, 15).
Jakże wspaniale uwydatnia się tutaj miłosier-
dzie Boże nawet wobec takich zbrodniarzy, 
gdy w swojej wielkoduszności posyła Aniołów 
do żołnierzy, a tych znowu do swoich wrogów, 
aby ich przekonać i nawrócić. Gdy ich zatwar-
działość i upór posunęły się do ostatecznych 
granic i niczym się nie dały przełamać za życia, 
Pan Jezus po śmierci swojej i zmartwychwstaniu 
prześladuje ich swoją niezmierzoną dobrocią, 
nie szczędzi im litości i używa wszystkich środ-
ków, by zmiękczyć ich zatwardziałe serca, by 
zamiast pomsty i kary należnej obsypać nowymi 
dowodami swego nieskończonego Miłosierdzia. 
Niech się jeszcze „uczą, kędy jest mądrość, gdzie 
jest moc, kędy jest rozum, aby zarazem wiedzie-
li, gdzie jest przedłużenie żywota i życie, gdzie 
jest światłość oczu i pokój” (Bar. 3, 14).

* * *
Nad bramą śmierci Pan Jezus zatknął diadem 
zwycięski i śmiało spogląda na wrogów, gło-
sząc im miłosierdzie. „Na próżno szalejecie – 
woła – gniew wasz jest zupełnie bezsilny. Oto 
posiadam tron swój i z jego wysokości mogę 
jeszcze wam wyświadczyć łaski. Wieniec swój 
wawrzynowy zerwałem na niwach wiekuistego 
żywota, którym pragnę obdarzyć wszystkich, 
nawet was, wrogowie, jeżeli się jeszcze nawró-
cicie”. Atoli głosu tego nie zrozumieją ci, co 
nie kochają. Lecz ci, co miłością są zjednoczeni
z Chrystusem, z zachwytem wołają: „Jak szczę-
śliwi jesteśmy, żeś przyszedł do nas w takiej 
mocy i chwale! Czujemy się teraz bezpieczni 
wobec tak chwalebnego zwycięstwa Twego!”.

źródło: www.milosierdzie.info.pl

Obraz bł. księdza Michała SopoćkiObraz bł. księdza Michała Sopoćki

z Sanktuarium Miłosierdzia Bożegoz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Białymstoku.w Białymstoku.

To jest kapłan według Serca MojegoTo jest kapłan według Serca Mojego

(z objawień św. siostry Faustyny)(z objawień św. siostry Faustyny)

W niedzielę, 3 kwietnia 2016 r., Kościół Katolicki w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego uwielbił Boga za Jego „niezgłębione 
Miłosierdzie”. Misericordia Domini in aeternum cantabo i Błogosławieni miłosierni 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią – śpiewali wierni w czasie sprawowania Naj-
świętszej ofiary, sprawowanej na ołtarzach w całej Polsce.… A co o tym „najwięk-
szym przymiocie Boga” pisał bł. ks. Michał Sopoćko, kapelan wojskowy, spowiednik 
świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a po jej śmierci – Apostoł Miłosierdzia Boże-
go. Publikujemy jego ciekawe rozważanie z „wątkiem wojskowym” na pierwszym
planie. (jes) 

„Niektórzy ze strażników przyszli do miasta
i oznajmili […] wszystko, co się stało” (Mt 28, 11).
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Msze św., uroczystości odsłonięcia tablic tragicznie zmarłych w katastrofie smo-
leńskiej, modlitwa i pamięć wypełniły dzień 10 kwietnia 2016 roku. Szóstą rocznicę 
tragedii, w której zginęło 96 osób,  uczczono także w  Ordynariacie Polowym. 

Ocalić godnośćOcalić godność

W niedzielny poranek na Cmentarzu Woj-
skowym na warszawskich Powązkach, gdzie 
spoczywa 28 ofiar tragicznego lotu, odbył się 
apel pamięci zorganizowany przez władze 
stolicy. Podczas uroczystości przed pomni-
kiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleń-
skiem odczytano listę uczestników tamtego 
tragicznie przerwanego lotu. W intencji 
zmarłych członków delegacji, załogi samolo-
tu oraz funkcjonariuszy BOR odmówiona zo-
stała modlitwa, której przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. – W tym dniu, o tej 
godzinie i w tym miejscu stajemy z potrzeby 
serca, pamiętamy i chcemy zanieść modlitwę 
za tych, o których trudno zapomnieć, których 
nadal kochamy – powiedział biskup Guzdek 
przed rozpoczęciem modlitwy. Zgromadzeni 
przed pomnikiem odmówili wspólnie „Ojcze 
nasz” oraz modlitwę za zmarłych. 
Tego dnia Cmentarz Wojskowy nawiedził 
także Prezydent Andrzej Duda, premier Be-
ata Szydło, brat zmarłego prezydenta Jaro-
sław Kaczyński, przedstawiciele najwyższych 
władz RP i parlamentu. W kwaterze smoleń-
skiej zapłonęło wiele zniczy a płyty nagrobne 
pokryły się wieńcami kwiatów.
Od godzin porannych w katedrze polowej 
sprawowane były Msze św. w intencji ofiar 
katastrofy. Tak jak przed sześciu laty, gdy na 
wieść o katastrofie i śmierci ordynariusza 
wojskowego świątynia wypełniła się wier-
nymi, tak i tego dnia wierni gromadzili się 
na modlitwie. O godz. 10 sprawowana była 
Msza św., w intencji bp. Tadeusza Płoskiego, 
o godz. 13 wierni modlili się za ks. płk. Jana 
Osińskiego, natomiast o godz. 18 główną 
intencją była modlitwa za duszę śp. Lecha 
Kaczyńskiego, Prezydenta RP, jego małżonkę 
Marię oraz pozostałych pasażerów samolotu 
Tu-154M. Mszom świętym przewodniczył bp 
Józef Guzdek.
– Sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku 
okazał się Wielkim Piątkiem dla naszego na-
rodu – podkreślał w homiliach bp Guzdek. 
Biskup polowy przypomniał, że w katastrofie 
rządowego samolotu zginęła elita naszego 
państwa, a  w tamtym czasie społeczeństwo 
zjednoczyło się wokół rodzin ofiar przeży-
wających wielką tragedię utraty swoich naj-
bliższych. – Były łzy, okazywane współczucie, 
wspólna modlitwa i wielkie zgromadzenia 
w wielu miastach naszej Ojczyzny. Niestety, 
wkrótce nadszedł czas sporów, podziałów, 
wzajemnych oskarżeń, a nawet nienawiści
– powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że modlitwa jest 
okazją do duchowej pomocy bliskim, którzy 
odeszli, a świątynia miejscem chroniącym 
przed zgiełkiem świata. – W niej można się 
wyciszyć przebywając sam na sam z Bogiem
i ze sobą. Świątynia jest miejscem posłu-
gi myślenia i kształtowania sumień. Tu się 
ukrywamy przed złem świata. Świątynia jest 
miejscem modlitwy za tych, którzy odeszli 

od nas i liczą na naszą duchową pomoc. Jest 
także miejscem odzyskiwania nadziei i woli 
życia po stracie najbliższych – powiedział. 
Biskup polowy zaapelował, aby wsłuchu-
jąc się w słowa z czytań mszalnych: „Trze-
ba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi” oraz 
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”, 
nie ustawać w poszukiwaniu prawdy o Chry-
stusie. – Szukajmy prawdy w Chrystusie; szu-
kajmy prawdy o sobie, o wierności i odpo-
wiedzialności, o miłości i miłosierdziu, o bólu
i przebaczeniu. A jeśli trzeba – to zapłaczmy 
nad sobą i swoimi czynami, jak Piotr, aby łza-
mi obmyć swoją winę – zachęcał.
Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność 
za obecność tego dnia w katedrze polo-
wej, podkreślił, że spotkanie i Msza św.
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w ten 

szczególny dzień, mają swoją wielką wymo-
wę. – Nikt tu nie przyszedł, aby zyskać cokol-
wiek innego niż dar Bożej łaski. Przyszliśmy, 
aby za tragicznie zmarłych ofiarować modli-
twę! Ufamy, że modlitwa będzie owocna. 
Spotkanie z Bogiem w ciszy i skupieniu ma 
niezwykłą moc, która potrafi przemienić na-
sze umysły i serca – powiedział.
Tego dnia katedrę polową nawiedziło wie-
lu wiernych. Wśród nich byli m.in. Andrzej 
Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezyden-
ta, gen. broni Marek Tomaszycki, Dowódca 
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, a także 
Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. Wszyscy zapa-
lili znicze pod tablicą smoleńską, przed któ-
rą wartę zaciągnęli żołnierze Pułku Ochrony
i Batalionu Reprezentacyjnego.
Główne obchody odbyły się na Krakowskim 
Przedmieściu. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach zgromadziły one liczne rzesze uczest-
ników. Jednym z kulminacyjnych punktów 
tego dnia było odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Jeśli z tragedii smoleńskiej, jeśli z tego dra-
matu możemy wyprowadzić coś dobrego –
a powinniśmy – to powinna to być jedność. To 
powinna cały czas być solidarność; to powin-
na być życzliwość wzajemna i szacunek – takie, 
jakie wtedy były na Krakowskim Przedmieściu 
– powiedział podczas uroczystości Prezydent 
Andrzej Duda. Wezwał w swoim przemówie-
niu do wzajemnego wybaczenia „niespra-
wiedliwych słów”, „gorszących zachowań”
i „momentów poniżenia”. Tablicę poświęcił 
bp Guzdek, który przywołał w modlitwie frag-
ment wiersza, „Ocalić godność”, autorstwa 
ks. Romana Indrzejczyka, kapelana Prezydenta 
Kaczyńskiego. Biskup polowy przypomniał, że 
Prezydent Lech Kaczyński angażował się wszę-
dzie tam, „gdzie widział dobro Narodu, wal-
czył o godność pomordowanych Rodaków”,
a jadąc do Katynia „chciał ocalić pamięć skaza-
nych na zapomnienie”. Wcześniej bp Guzdek 
pobłogosławił tablicę w siedzibie Ministerstwa 
Obrony Narodowej przy ul. Klonowej.

Comiesięcznym punktem obchodów rocz-
nicy katastrofy jest Eucharystia w Archika-
tedrze św. Jana Chrzciciela. Mszy św. prze-
wodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski. Homilię wygłosił ks. Piotr Paw-
lukiewicz. Zwrócił w niej uwagę, że dyskusje 
wokół tragedii smoleńskiej trwają już sześć 
lat i w opinii wielu Polaków nie przybliżają 
nas do wyjaśnienia sprawy do końca. Wyra-
ził opinię, że człowiek „nie czyta świata”, ale 
chce naśladować Boga i stwarza świat – tyle, 
że dla swojej wygody.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. prezydent 
Andrzej Duda z małżonką, premier Beata 
Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, liczne 
grono członków rządu, parlamentarzystów
i wielu mieszkańców stolicy.
Po zakończeniu Mszy św. z archikatedry pod 
Pałac Prezydencki wyruszył biało-czerwony 
marsz z portretami ofiar katastrofy.  Przed 
Pałacem Prezydenckim  wysłuchali przemó-
wienia Jarosława Kaczyńskiego i modlili się 
słowami Apelu Jasnogórskiego.
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Biskup Józef Guzdek błogosławi tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Biskup Józef Guzdek błogosławi tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 

Warszawa, 10 kwietnia 2016 r.Warszawa, 10 kwietnia 2016 r.
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We wspomnieniu pt „Pięćdziesięciolecie” Rosa 
Bailly tak pisze o genezie swojej misji wobec 
Polski”: „Czytaliśmy książki…, które dały nam 
poznać bohaterstwo Polaków ich pełną god-
ności postawę w nieszczęściu. Polska była dla 
nas ideałem. Postanowiłam więc, że nie będzie 
opuszczona… Wiedzieliśmy, że Polska nigdy 
nie umarła, lecz, że dusiła się w odosobnie-
niu, w którym trzymali ją ciemiężyciele przez 
półtora wieku. Nic już o niej nie wiedziano. Tej 
zgubnej nieznajomości i ciemnocie zaradzało 
Towarzystwo Przyjaciół Polski wszelkimi możli-
wymi sposobami…
Jakże można było się nie przywiązać, pisze da-
lej w swoim wspomnieniu „Pięćdziesięciolecie” 
do tych wiernych dusz, tak silnych, tak ufnych
i tak pełnych dobroci… Poznałam wysoką kul-
turę, idealizm i szlachetność Polaków… 
I otrzymałam nagrodę – kończy swoje wspo-
mnienie Rosa Bailly, zwana przez polskich przy-
jaciół Różyczką – która znacznie przekracza 
moje zasługi – Miłość dla narodu polskiego, 
która wypełnia mi serce i rozjaśnia życie. 
Tak może pisać tylko ktoś, kto nie zatrzymał się 
tylko na powierzchni empatii wobec bliźnie-
go. Tak pisze człowiek, który wniknął głęboko
w chrześcijańską duszę naszego narodu. Feno-
men Rosy Bailly, zdaje się już „opuszczonej”, 
tak jak opuszczony był jej grób w Pau, który
w 2013 r. miał być zlikwidowany, odkryli woj-
skowi pielgrzymi do grobu św. Jakuba Aposto-
ła obecnie członkowie konfraterni św. Jakuba 
przy katedrze polowej. To oni stanęli pewnego 
dnia przed kapliczkami Matki Bożej Często-
chowskiej w Idron i Septefonds… Poznali Pana 
Zygmunta Szczepaniaka, którego znają wszyscy 
polscy pielgrzymi wojskowi do Lourdes, którzy 
co roku meldują się przed Czarną Madonną
w Idron. I taka jest geneza kolejnego kroku
w odkrywaniu Rosy Bailly w Ordynariacie Po-
lowym – konferencji naukowej poświęconej tej 
dzielnej Francuzce.
Przenikliwa i wrażliwa Rosa Bailly dobrze wie-
działa, Kto jest siłą wiary Polaków, polskich żoł-
nierzy w najtrudniejszych chwilach. Właśnie Ta, 
która nie opuściła Krzyża Chrystusa i zaradziła 
naszym brakom. Matka Boża Częstochowska. 
Z polskiej Kany na Jasnej Górze i... we francu-
skim Idron i Septefonds. 

Filary jej życia – Polska i poezja

W Centrum Konferencyjnym Ordynariatu 
Polowego 4 kwietnia 2016 r. odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa „Żyłam 
z Wami, cierpiałam i płakałam z Wami” po-

święcona Rosie Bailly (1890-1976). Jej orga-
nizatorami byli Ordynariat Polowy, Muzeum 
Ordynariatu Polowego – oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy, 
Konfraternia św. Jakuba Apostoła Starszego 
przy katedrze polowej oraz Fundacja Pamięci 
Rosy Bailly w Warszawie. To spotkanie upa-
miętnia 40. rocznicę śmierci Rosy Bailly oraz 
100 lecie rozpoczęcia jej działalności na rzecz 
Polski. Prezydenta RP, który objął patronatem 
konferencję, reprezentował Kazimierz Kuber-
ski, z Biura ds. Kontaktów z Polonią Kancelarii 
Prezydenta RP. Patronat nad sesją objęli także 
m.in. Antoni Macierewicz, minister obrony na-
rodowej, Pierre Buhler, ambasador Republiki 
Francuskiej w Polsce, Łukasz Kamiński, prezes 
IPN, senator Anna Maria Anders oraz bp Józef 
Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, któ-
ry wystosował list do uczestników konferencji. 
– Dzisiejsza konferencja jest ważnym krokiem 
w dziele przywracania pamięci i oddania na-
leżnego hołdu wdzięczności Rosy Bailly – napi-
sał bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy wyraził 
wdzięczność prelegentom biorącym udział 
w sesji. – Niech to spotkanie poszerzy naszą 
wiedzę o losach rodaków, których wydarze-
nia wojenne zmusiły do szukania schronienia
i pomocy we Francji. Niech będzie także kolej-
nym impulsem do budowania dobrych relacji 
polsko-francuskich – podkreślił. Konferencja 
składała się z dwóch części, podczas których 
zaprezentowano referaty na temat życia i dzia-
łalności Rosy Bailly, jej twórczości, istocie jej 
misji polonofilskiej, a także zbiorom przeka-
zanym przez nią do placówek muzealnych.
W sumie podczas konferencji zaprezentowa-
nych zostało kilkanaście referatów. Plon konfe-
rencji zostanie przedstawiony w publikacji. 
Spotkaniu w sali przy katedrze polowej towa-
rzyszyła wystawa prac prof. Jana Sarnickiego 
(projektanta kapliczki w Idron, nauczyciela 
geografii z Wadowic, oficera internowanego 
we Francji, przyjaciela Rosy Bailly) przywie-
ziona przez właściciela muzeum prywatnego
w Wadowicach pana Zygmunta Krausa. 
Jak podkreśliła prof. Małgorzata Nossowska,
z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
w Lublinie, życie Rosy Bailly przebiegało pod 
dwoma hasłami: „Polska i poezja”. – Te dwa 
obszary wydają się w największym stopniu de-
finiować jej osobę i działalność. Warto podkre-
ślić, że polskimi sprawami związana była przez 
60 lat – powiedziała.
W latach 1921-1938 wielokrotnie przyjeżdża-
ła do Polski, a w 1935 r. została odznaczona 

W milenijny czas – gdy Polska pod duchowym przewodnic-
twem Wielkiego Prymasa Stefana Wyszyńskiego obchodzi 
1000 lat zanurzenia w Krzyżu Chrystusa – wpisuje się znaczą-
cy wątek jubileuszu Francuzki „o polskim sercu” – Rosy Bailly.
To właśnie w 1966 r. mijało 50 lat, od momentu, który zade-
cydował o jej pięknej misji polonofilskiej, o jej oddaniu Pol-
sce, której poświęca 60 lat swojego życia. Młoda nauczycielka
z Francji czyta w 1916 roku artykuł francuskiego dziennika-
rza Georgesa Bienaimé „Opuszczona”, zarzucający Francji, że 
zapomina o Polsce…

Nie opuściła „Opuszczonej”Nie opuściła „Opuszczonej”
 Konferencja naukowa o Rosie Bailly (1890-1976) w Ordynariacie Polowym – „Żyłam z wami, cierpiałam i płakałam z Wami” Konferencja naukowa o Rosie Bailly (1890-1976) w Ordynariacie Polowym – „Żyłam z wami, cierpiałam i płakałam z Wami”

na Zamku Królewskim przez Prezydenta Mo-
ścickiego za zasługi dla Polski. To wówczas 
przywiozła z Francji ziemię, gdzie ginęli pol-
scy żołnierze. Została przewieziona na kopiec
Kościuszki w Krakowie.
Jako zasłużona tłumaczka literatury polskiej 
została nagrodzona w 1969 r. nagrodą pol-
skiego PEN Clubu.

Rzeczniczka „sprawy przegranej”
i… soft power

Rosa Bailly, jak tylu przed nią i po niej ludzi 
sumienia i dobrej woli, zrozumiała, że „moc” 
polskości, doskonali się w jej słabości. Po tylu 
klęskach, upadkach w naszej historii, potrafili-
śmy podnosić się i trwać jako naród. Odkryła 
ten fenomen, zachwyciła się i przeszła do czy-
nu. Choć wielcy tego świata byli przekonani, 
że jesteśmy „sprawą przegraną”, znajdowali 
się ludzie pokroju Rosy, którzy wiedzieli, że 
strategiczne zwycięstwa oparte są na sile nie-
złomnego ducha.
W pierwszej części konferencji ten wątek 
przewija się w sposób klarowny m.in. w kilku 
interesujących wystąpieniach. W wystąpie-
niu dr. Jacka Macyszyna, który mówił o sytu-
acji żołnierzy polskich po klęsce wrześniowej
i kampanii francuskiej 1941 r. i roli kapelanów 
wojskowych wśród nich; prof. dr hab. Małgo-
rzaty Gmurczyk-Wrońskiej z Instytutu Histo-
rii PAN, która przedstawiła działalność Rosy 
Bailly na tle stosunków polsko-francuskich
w l. 1916-1945, czy też w rozważaniach ks. 
prof. dr hab. J. Grzybowskiego z UKSW, który 
mówił o znaczeniu pielęgnowania tożsamości 
w warunkach emigracji.
Wystąpienie dr. hab. Pawła Dubera, który 
przedstawił znaczenie polskiej dyplomacji kul-
turalnej na przykładzie utworzenia Towarzy-
stwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, 
inspiruje do wciąż aktualnej refleksji o znacze-
niu „polityki historycznej”, promocji dziedzic-
twa kulturalnego, które budują obraz Polski na 
zewnątrz. To obszar działań propaństwowych, 
które nazywane są dziś „soft power”. I kto wie, 
czy ofensywa służb publicznych w tej symbo-
licznej sferze nie decyduje dziś o znaczeniu
i pozycji państwa w polityce międzynarodowej. 
Tak zwana „zła” czy „dobra prasa” to często 
efekt zaniechania bądź aktywności agend pań-
stwowych za ten obszar odpowiedzialnych. To 
często oddanie walkowerem pola interesom 
sprzecznym z racją stanu państwa.
M. Gmurczyk-Wrońska w swoim wystąpieniu 
„W cieniu wielkiej polityki – Rosa Bailly a sto-
sunki francusko-polskie w l. 1916-1945” pod-
kreśliła m.in., że w polityce Francji pod koniec 
XIX w. dominowało podejście, że Polska jest 
wewnętrzną sprawą Rosji. A jak powiedział 
wówczas dyplomata francuski w Rosji: niepod-
ległość Polski nie jest w interesie Francji. Po re-
wolucji w Rosji w 1917 r. Francja zaczęła mody-
fikować swoją politykę zagraniczną i w 1921 r. 
zawarła z Polską sojusz antyniemiecki. Do tego 
sojuszu znacznie większą wagę przywiązywa-
ła Polska, dla Francji był on w dużym stopniu 
sojuszem zastępczym po utracie Rosji, podkre-
śliła M. Gmurczyk-Wrońska. Na tle oficjalnych 
stosunków bilateralnych, postawa Rosy Bailly 
w trudnych dla Polski momentach jest jedno-
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znaczna i wierna. W swoich artykułach orga-
nizuje m.in. szeroko zakrojoną akcję poparcia 
dla polskości Śląska w okresie plebiscytu, broni 
polskiej racji stanu w sprawie Zaolzia. Opisuje 
sytuację Polaków na terenach okupowanych 
przez sowietów, co nie zdarzało się w prasie 
francuskiej. Jednoznacznie też określa ustalenia 
układu w Jałcie, które sytuują nas w sowieckiej 
strefie wpływów, jako zbrodnię wobec Polski.
Paweł Duber zauważył na wstępie, powołując 
się na konstatacje naukowe, że kultura sta-
nowi skuteczny środek działania, ułatwiający 
aparatowi dyplomatycznemu państwa osią-
ganie wymiernych celów. To bowiem integral-
ny element budowania własnego wizerunku
i wpływania na zachowania innych poprzez 
tzw. soft Power. Twórca tego pojęcia Joseph 
S. Nye uważał, że oznacza ono coś więcej niż 
tylko „perswazja lub zdolność poruszenia lu-
dzi za pomocą argumentów”. Jest to bowiem 
umiejętność „wabienia i przyciągania”. Uwagi 
te zdają się oddawać istotę znaczenia kultury 
w polityce zagranicznej prowadzonej przez 
dwudziestowieczne państwa już w okresie 
międzywojennym, podkreślił Duber. Wskazał 
tu otwarte pole badawcze dla dociekań in-
terdyscyplinarnych. Geneza Towarzystwa Sze-
rzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych (TOSSPO) 
sięga 1925 r., a więc czasów poprzedzających 
przewrót majowy, mówił Paweł Duber. W do-
kumentacji polskiego MSZ, znajduje się projekt 
złożony przez ówczesnego I sekretarza Amba-
sady RP w Paryżu Alfreda Ponińskiego w paź-
dzierniku 1925 r. Dyplomata ten zainspirował 
się podobnymi inicjatywami istniejącymi we 
Francji. Sama koncepcja działania towarzystwa 
ewoluowała z czasem, a w jej szeregach zna-
leźli się najwięksi luminarze sztuki międzywo-
jennej. Pewien kierunek dyplomacji kulturalnej, 
związany z TOSSPO, ujawnia przemówienie mi-
nistra spraw zagranicznych Augusta Zaleskie-
go z 11 października 1926 r w Teatrze Wielkim. 
Minister podkreślił, iż celem przyszłej działal-
ności TOSSPO będzie pokazanie na zewnątrz 
kultury w taki sposób, aby w narodzie polskim 
dało się dostrzec „wartości trwałe (…), godne 
współzawodnictwa na terenie międzynarodo-
wym”. Jego zdaniem należało „pokazać (…) 
światu, który nas dotychczas nie znał lub znać 
nie chciał – to wszystko (…), co czystością swe-
go natchnienia, oryginalnością odrębnej naro-
dowej formy, potęgą idei (…) powinno wejść 
do międzynarodowej skarbnicy ducha”. 
– Migracje ludności to aktualny i globalny 
problem, zauważył na wstępie swojego wy-
stąpienia „Emigracja i tożsamość. Paradoksy 
egzystencji pozaojczyźnianej” ks. prof. dr hab. 
Jacek Grzybowski z UKSW.
To zjawisko jest ściśle powiązane z problema-
tyką narodową; i wymusza pytania o własną 
tożsamość, motywy emigracyjnych działań i os-
tatecznie o miłość do ojczyzny jako miejsca uro-
dzenia, wzrastania, wychowania, podsumował. 
Ks. prof. Grzybowski dokonał przeglądu de-
finicji pojęcia „naród”. Wśród nich są defini-
cje konstruktywistyczne i naturalistyczne. Te 
pierwsze są popularne dziś w sferach politycz-
nych, które forsują pomysły federalistyczne. 
Bliższe naszej tożsamości chrześcijańskiej są 
definicje naturalistyczne. W Biblii pojawiają się 
już pojęcia rodu, narodu. A tak o wspólnocie, 
nazywanej narodem, czyli „rodziną rodzin” 
(prymas Wyszyński) mówił Jan Paweł II: „Naród 

jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą róż-
ne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. 
Naród istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego 
właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą lu-
dzi do tego, aby bardziej być we wspólnocie, 
która ma dłuższą historię niż każdy człowiek
i własna rodzina – zarazem zaś we wspólnocie, 
w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, 
poczynając od tego co najprostsze: od języ-
ka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby 
stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest 
jego rodzina i jego Naród”.

Non omnis moriar – tablica u Wizytek?...

Ileż wątków, pasjonujących tematów badaw-
czych, odsłoniło przed obecnymi na konfe-
rencji życie tej Francuzki, która miała odwagę 
stawać w obronie Polski nawet wobec desin-
teressment samych „śpiących” czy zobojętnia-
nych na sprawy swojej ojczyzny Polaków…
Mówiła o tym m.in. prof. Nina Taylor-Terlecka,
z pochodzenia Angielka i Francuzka, która po-
znała Polaka, przyszłego męża Tymona Terlec-
kiego w Oxfordzie. Tymon Terlecki (zm. w 2000 
r.) był organizatorem życia literackiego i nauko-
wego na emigracji w Anglii i USA, a w czasie 
wojny był oficerem oświatowym w obozie Woj-
ska Polskiego w bretońskim Coëtquidan. Prof. 
Nina Taylor-Terlecka przedstawiła m.in. frag-
menty korespondencji środowisk polonijnych
z Londynu i USA dotyczących Rosy Bailly i z samą 
Rosa Bailly. W archiwum jej męża zachowało się 
11 listów i kilka kartek świątecznych. Niezwykle 
poruszająca jest odpowiedz Rosy na akcję jej 
materialnego wsparcia (żyła wowczas niemal
w nędzy) zorganizowaną przez poetę Kazimie-
rza Wierzyńskiego w 1953 r.: „Mój Bardzo Drogi 
Przyjacielu – pisała Rosa do Wierzyńskiego – jest 
Pan nie tylko wielkim poetą, jest Pan także wiel-
kim sercem. I dokonał Pan cudu: odzyskałam 
odwagę i radość. Teraz wiem, że najbardziej 
mnie bolał nie mój niedostatek [...] lecz poczu-
cie, że o mnie zapomnieli ci, których tak bardzo 
kochałam. Oni za wiele cierpieli, żeby można 
było zarzucić im cokolwiek. Takie było wraże-
nie, że się już umarło... Ale – myliłam się! „Moi” 
Polacy wciąż myślą o swojej Różyczce. Co za 
szczęście! Jak to dobrze żyć!” 
Mimo trosk materialnych pragnęła się podzielić 
ze światem historią miasta tak bardzo polskie-
go, tak heroicznego i tak wiernego, jakim był 
Lwów. Podjęła wśród środowisk polonijnych 
akcję „żebraczą”, pisała: Lwów wart jest tego 
by mu poświęcić kilka pudełek papierosów. Każ-
dy może ze swych źródeł dochodu zdobyć się na 
sumę potrzebną na przedpłatę… Są was setki 
tysięcy po całym świecie. Twierdzicie w płomien-
nych przemówieniach, w gorącym artykułach,
w entuzjastycznych protestach, że kochacie 
Lwów. I kochacie go na pewno. A więc skorzy-
stajcie z okazji, która się wam nadarza, byście 
przysłużyli się sprawie Lwowa. Pomyślicie nawet 
przyjaźnie o tej Francuzce, która wam daje tę oka-
zję prosto od serca. Tylu Polaków, żołnierzy pol-
skich zawdzięczało je życie, przetrwanie w cza-
sie okupacyjnej nocy we Francji. Kołatała do 
wszystkich możliwych drzwi, aby uwolnić Pola-
ków z obozów internowania, pomóc przetrwać. 
Była wyrzutem sumienia dla wielu. Tak o tym
pisał w liście Kazimierz Wierzyński: ...każdy Po-
lak winien jest jej wdzięczność i każdy z nas 
dłużny jest wobec tego niezwykłego przyjacie-
la. [...] Rosa Bailly chce bronić Lwowa, gdy od 

tego miasta odwrócił się cały świat, a z mu-
rów nie dochodzi do nas żadna wieść nawet 
szeptem przemycona. Ale nasz przyjaciel nie 
opuszcza opuszczonych. Książka o Lwowie to 
był jej protest przeciw odebraniu tego miasta 
Polsce. Dziś jej książka „Lwow se libére” to 
niemal biały kruk. A jej szkice z podróży po 
polskich kresach wschodnich Zbaraż, Podolski 
krajobraz, Klasztor w Podkamieniu (z rysunka-
mi Mariana Kratochwila), Wycieczka do Pocza-
jowa, Łuck czyli szalony dzień, Wspaniałości 
Ołyki, Wiśniowiec itp.?... Widziała polskość 
oczami chrześcijańskiej duszy może nawet głę-
biej niż my sami. 
Na zakończenie prof. Nina Taylor-Terlecka za-
cytowała fragment listu swojego męża o Ro-
sie: „Rose Bailly była tym fenomenem wśród 
obcych, których polskość oczarowała i przy 
swym darze umiała zobaczyć rzeczy i sprawy, 
na które my sami byliśmy ślepi i głusi. To znane 
zjawisko niewdzięczności [...]”.
Z pewnością osobą, która wie „prawie wszyst-
ko” o Rosie Bailly jest Pani prof. dr. hab. Mał-
gorzata Nossowska, która w drugiej części 
konferencji przybliżyła okupacyjną inicjaty-
wę pomocy Polakom we Francji, jaką było jej 
Fauroux – polska enklawa w Vichy. Dr Łukasz 
Stefaniak poprowadził refleksję w stronę isto-
ty polonofilii (na przykładzie pana Zygmunta 
Szczepaniaka i Rosy Bailly).
Marta Bienias z Działu Inwentarzy Muzeum Na-
rodowego w Warszawie w prezentacji przed-
stawiła zawartość daru Rosy dla muzeum, prze-
kazywanego od 1937 r. w siedmiu transzach…
Zachęcamy do sięgnięcia po publikację, która 
będzie plonem tej wielowątkowej konferencji. 
To spotkanie wielu jej uczestnikom pomogło 
pogłębić świadomość, jak wielkim, nadal nie 
w pełni odkrytym, skarbem jest polskość. 
Polskość, zakorzeniona w Chrystusie, o której 
Jan Paweł II mówił: „Nie sposób zrozumieć 
tego narodu, który miał przeszłość tak wspa-
niałą i tak trudną – bez Chrystusa”. Rosa Bailly 
doskonale to zrozumiała…
Dlatego w katedrze polowej 11 kwietnia 2016 r.
ks. płk SG Zbigniew Kępa, opiekun duchowy 
konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej 
WP, poświęcił krzyż z polskim orłem na jej grób 
w Pau, ufundowany przez wojskowych piel-
grzymów jakubowych. Tak bardzo go tam bra-
kowało…Tak jak brakuje epitafium w kościele 
Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu,
o którym Rosa marzyła…
Dr hab. Agnieszka Cieślikowa i mgr Katarzy-
na Piktel z Muzeum Literatury przedstawi-
ły jeden z listów prof. Jana Sarnickiego z 12 
marca 1977 r., w którym był projekt płyty 
pamiątkowej poświęconej Rosie: dzielna cór-
ka ludu francuskiego/poetka i działaczka/Rosa 
Bailly/*14 III 1890 w St Florent s. Cher +14 
VI 1976 w Pau/nauczycielka w Cahors tworzy
w 1918 Towarzystwo Przyjaciół Polski, /popiera ją 
w walce o Górny Śląsk,/szerzy wiedzę o «Opusz-
czonej» /po 1940 żołnierzom naszym pomaga
z wiarą przetrwać klęskę,/Warszawę umiłowała 
za jej bohaterstwo,/tradycje jej związków z Fran-
cją przypominając. Przyjaciele Różyczki. 
Panie Cieślikowa i Piktel z Muzeum Literatury 
skontaktowały się telefonicznie z siostrami Wi-
zytkami w tej sprawie. Spotkały się z życzliwym 
zainteresowaniem…
Pamięć przecież to wdzięczna miłość. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska



14

Gospel kino nie jest 
moim ulubionym gatun-
kiem filmowym. Jed-
nak na film „Bóg nie 
umarł 2” może iść 
każdy, kto – podobnie 

jak ja – nie lubi nachalnej, pro-
chrześcijańskiej agitacji, tym bardziej, że
w tym dramacie sądowym ukazano 
nie tylko walkę o swoje przekonania, 
ale również system popadania w coraz 
większe, krępującej Amerykę, zapętlenie 
poprawności politycznej. 
Warto przy okazji przypomnieć, że pierwsza 
część filmu odniosła za oceanem ogromny 
sukces kasowy. W „Bóg nie umarł” zadeklaro-
wany ateista (Kevin Sorbo), profesor filozofii, 
zmusza swoich studentów do podpisywania 
deklaracji, że Bóg nie istnieje. Sygnowanie jest 
warunkiem zaliczenia semestru. Jeden ze stu-
dentów sprzeciwia się złożeniu oświadczenia, 
a profesor stawia mu warunek, że aby zaliczyć 
kurs, musi udowodnić istnienie Boga. W dru-
giej, wchodzącej na ekrany polskich kin, części 

„Bóg nie umarł 2”
filmu bohaterką jest Grace Wesley, nauczyciel-
ka jednego z amerykańskich liceów, oskarżona 
o szerzenie poglądów religijnych i nawracanie 
uczniów na chrześcijaństwo podczas lekcji 
historii. Pretekstem do postawienia jej przed 
sądem jest odpowiedź na zadane przez jedną 
z uczennic pytanie o podobieństwo postawy 
biernego oporu Mahatmy Gandhiego oraz  
pastora Martina Lutera Kinga i postawy Je-
zusa, mówiącego o miłości do nieprzyjaciół. 
Wierząca nauczycielka staje przed wyborem 
zrezygnowania ze swoich poglądów lub wy-
rzuceniem z pracy i koniecznością zapłaty od-
szkodowania za naruszenie prawa rodziców 
„do wychowania dziecka bez religijnej indok-
trynacji”. W tle toczy się też kilka pobocznych 
wątków, jednak głównym pozostaje walka na 
sali sądowej o przychylność ławy przysięgłych,
w których rękach spoczywa los nauczycielki.
Nie miejsce tu, aby pisać o licznych przykła-
dach stawiania chrześcijan pod pręgierzem źle 
pojmowanej poprawności politycznej, jakich 
dostarcza życie w ostatnich latach. Ich smutną 
listę (a właściwie kilkanaście przykładów) pre-

zentują twórcy na końcu filmu. Jego siłą jest, 
podobnie jak w pierwszej części, wymowa 
argumentów opowiadająca się za chrześcijań-
stwem, wyjęta z arsenału adwersarzy i prze-
ciwników religii. Linią obrony staje się dowie-
dzenie przez obrońcę Toma Endlera (w tej roli 
Jesse Metcalfe) faktu istnienia Jezusa, co doko-
nuje się m.in. dzięki świadectwom i dowodom 
naukowym ateistów oraz agnostyków. 
Film nie jest arcydziełem, o czym może świad-
czyć brak zamknięcia otwartych wcześniej 
wątków, np. pastorzy są zmuszani do przed-
stawienia w biurze prokuratora tez swoich 
kazań, niestety w filmie nie ma pointy tego 
co się dalej z tą sprawą dzieje, być może więc 
przewidywana jest kontynuacja tego motywu 
w kolejnych filmach. 
Mimo kuriozalności niektórych paradoksów 
amerykańskiego prawodawstwa i towarzyszą-
cych im na sali kinowej śmiechów, po projekcji 
filmu pozostaje w pamięci smutek, że społe-
czeństwo zbudowane na wartościach chrze-
ścijańskich, mające tak głęboko zakorzenioną 
potrzebę wolności popada w tak głęboką  
chrystianofobię i źle pojmowaną poprawność. 
Jeszcze smutniejsze jest to, że ten film równie 
dobrze mógłby  opowiadać o tym, co dzieje się 
na zachodzie Europy i co może stać się wkrót-
ce w Polsce.                 Krzysztof Stępkowski

jak ja – n

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 grudnia 1890 r. w Sawinie
w powiecie chełmskim jako syn Longina i Zo-
fii z domu Dorosz. Ukończył Szkołę Handlową
w Krzemieńcu. W 1910 r. wstąpił do Semina-
rium Duchownego diecezji łucko-żytomierskiej 
w Żytomierzu. W 1915 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Longina Żarnowieckiego, 
sufragana łuckiego i żytomierskiego. Po uzy-
skaniu święceń podjął pracę duszpasterską 
jako administrator parafii Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Klewaniu. Od 1917 r. 
współpracował z miejscową komórką Polskiej 
Organizacji Wojskowej.
29 września 1920 r. wstąpił ochotniczo do 
Wojska Polskiego. Został kapelanem 101 re-
zerwowego pułku piechoty. Pułk ten wcho-
dził w skład Dywizji Ochotniczej i walczył
z bolszewikami w składzie III Armii. Po woj-
nie polsko-bolszewickiej ks. Truss postanowił 
zostać w czynnej służbie wojskowej. Zwery-
fikowano go w stopniu kapelana (kapitana). 
15 stycznia 1921 r. został mianowany kape-
lanem Garnizonu Starogard. Od 3 czerwca 
1922 r. był kapelanem Garnizonu Kutno-
Łęczyca oraz kapelanem 37 pułku piechoty 
Ziemi Łęczyckiej stacjonującego w Kutnie.
1 października 1924 r. został mianowany ka-
pelanem Garnizonu Dęblin. Sprawował opie-
kę duszpasterską nad żołnierzami 15 pułku 
piechoty „Wilków” w Dęblinie i 28 pułku ar-
tylerii lekkiej w Zajezierzu oraz nad jednost-
kami lotnictwa, które przybyły do Dęblina
w kwietniu 1927 r.

Dzięki jego pracy i determinacji udało się 
przerobić na kościół wojskowy zrujnowaną 
w czasie I wojny światowej cerkiew wojsko-
wą, wybudowaną przez rosyjskiego zaborcę 
w Twierdzy Dęblin w XIX wieku. Przy kościele 
powołano parafię garnizonową pw. Świętego 
Michała Archanioła. 1 stycznia 1934 r. otrzy-
mał awans na stopień starszego kapelana.
We wniosku o odznaczenie Złotym Krzyżem 
Zasługi napisano: „Cechuje go wybitne po-
czucie obywatelskie, służbę w armii na stano-
wisku kapelana WP pojmuje bardzo idealnie. 
Jako administrator parafii w Dęblinie wykazał 
nadzwyczajną energię i inicjatywę, dzięki któ-
rej zaniedbana cerkiew pozostała w twierdzy 
po zaborcach została przerobiona na śliczny
i pierwszorzędnie wyposażony kościół wojsko-
wy. (...) Znajdując się sam jeden na tak rozległej 
parafii, przez szereg lat obsługiwał trzy daleko 
od siebie położone jednostki wojskowe, wy-
wiązując się ze swych obowiązków z nadzwy-
czajnym poświęceniem i samozaparciem”. 
W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. ks. Truss 
został mianowany dziekanem Armii „Kraków”. 
Gdy wybuchła wojna z powodu załamania się 
komunikacji i odwrotu Armii „Kraków” nie do-
tarł do niej w czasie pierwszych walk. Dopiero 
na Lubelszczyźnie dołączył do Sztabu Armii. 
Po kapitulacji Armii „Kraków” i Armii „Lublin” 
po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 
20 września 1939 r., dostał się do niewoli nie-
mieckiej. W pierwszych dniach października 
1939 r., gdy w koszarach 20 pułku piechoty 

Ksiądz major Bolesław Truss (1890–1942)
– kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, kapelan Armii „Kraków”

w Krakowie skoncentrowano masy oficerów
i szykowano ich do wywózki do oflagów w głąb 
Rzeszy, zorganizował polowe nabożeństwo na 
placu koszarowym, po uprzedniej spowiedzi 
wielu oficerów z udziałem kapelanów-jeńców
i księży z miasta. W czasie Mszy Świętej wy-
głosił patriotyczne kazanie, nawołując do 
zachowania ducha patriotyzmu, nieugiętości
w wierze i przywiązania do Polski oraz zacho-
wania postawy oficera. Po nabożeństwie od-
śpiewano „Boże, coś Polskę”.
Z Krakowa został przewieziony wraz z innymi 
oficerami do oflagu VII A w Murnau. Po kilku 
miesiącach osadzono go w oflagu IX C w Rot-
tenbergu koło Fuldy, gdzie Niemcy zgromadzili 
większość polskich kapelanów. 18 kwietnia 
1940 r. wraz z innymi kapelanami został po-
zbawiony statusu jeńca wojennego. Wywiezio-
no go do obozu koncentracyjnego w Buchen-
wald, gdzie odebrano mu mundur i przebrano 
w pasiak obozowy. 7 lipca 1942 r. w grupie 
51 kapelanów został przewieziony do obozu
w Dachau. Zmarł wskutek pobicia przez eses-
manów 5 grudnia 1942 r. Zwłoki księdza Trus-
sa oprawcy spalili w obozowym krematorium.
Był odznaczony Medalem Niepodległości, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem
3 Maja, Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę i papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et 
Pontifice. W kościele parafialnym w Dęblinie 
znajduje się tablica upamiętniająca jego po-
stać.

Bogusław Szwedo
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Żagań
W pierwszych dniach kwietnia żołnierze dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancer-
nej uczestniczyli w dwudniowej podróży historyczno-religijnej, której celem było poznanie 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Towarzyszyły im rodziny, pracownicy wojska, a także 
gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca Czarnej Dywizji. Pierwszym punktem wizyty była Czę-
stochowa i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tam sprawowano 
Mszę Św. w intencji żołnierzy i pracowników wojska, którą celebrowali wspólnie o. Kamil 
Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra oraz ks. mjr Władysław Jasica, proboszcz parafii woj-
skowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu. Ponadto uczestnicy wzięli 
udział w apelu jasnogórskim. Wojskową delegację po zakamarkach Jasnej Góry oprowadził 
o. Kamil Szustak, który wprowadził w tajniki poszczególnych pomieszczeń oraz wskazał na 
liczne wydarzenia i postacie historyczne związane z jasnogórskim klasztorem. Drugiego dnia 
uczestnicy podróży udali się do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Przeby-
li trasę zrekonstruowanych korytarzy pochodzących z XVII i XIX wieku, które mieszczą się
40 metrów pod powierzchnią ziemi.                                                                                  A.P.

Tarnowskie Góry
30 marca żołnierze 5. Pułku Chemicznego wraz z przedstawicielami Węzła Łączności
w Tarnowskich Górach, będącego oddziałem Regionalnego Wsparcia Teleinformatycznego
w Krakowie, odwiedzili częstochowskie Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością
w III Tysiąclecie”. Misją stowarzyszenia jest opieka nad chorymi i pokrzywdzonymi dziećmi, 
na którą składa się diagnostyka, rehabilitacja, całodobowa opieka pielęgniarska oraz lekar-
ska, a także współpraca z ośrodkami adopcyjnymi. Realizowana jest ona za pomocą oddziału 
pielęgnacyjno-opiekuńczego finansowanego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.  Do tej pory już 650 dzieci otrzymało pomoc ze strony ośrodka. Żołnierze wraz
z pracownikami Węzła Łączności przekazali darowiznę oraz w imieniu płk. dypl. Bogdana 
Kuli, dowódcy 5. Pułku Chemicznego, wręczyli Magdalenie Szymczyńskiej, wiceprezes stowa-
rzyszenia, dyplom z życzeniami wytrwałości w walce o ratowanie ludzkiego życia.       A. Sz.

Warszawa
W Święto Wojskowej Służby Zdrowia, 4 kwietnia, w katedrze polowej na modlitwie zgro-
madzili się żołnierze i pracownicy Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia na czele z jego 
dyrektorem płk. Stanisławem Żmudą. Eucharystii w ich intencji przewodniczył ks. płk Janu-
ary Wątroba, wikariusz generalny Biskupa Polowego. Mszę św. koncelebrował ks. ppłk Piotr 
Majka, proboszcz katedry polowej. W homilii ks. Wątroba podkreślał, że lekarze zawsze byli  
„szczególnymi narzędziami w ręku Boga”. Podziękował wszystkim lekarzom, pielęgniarkom 
oraz pracownikom Wojskowej Służby Zdrowia za ofiarność i samarytańską pomoc niesioną 
drugiemu człowiekowi. – Niech świadomość pracy dla drugich, dla bliźniego będzie dla was 
źródłem radości i satysfakcji. Niech Boże błogosławieństwo zawsze wam towarzyszy, a św. 
Łukasz, patron służby zdrowia, niech wyprasza potrzebne łaski – powiedział.                   kes

Warszawa-Boernerowo
Mszą św. sprawowaną 1 kwietnia w kościele pw. M.B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie rozpoczęły się uroczyste obchody Święta 
Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (COAS). Liturgii przewodniczył ks. płk dr Jan Domian, proboszcz parafii, a Słowo Boże wygłosił ks. por 
Maksymilian Jezierski, kapelan ośrodka. We wspólnej modlitwie uczestniczyli żołnierze i pracownicy jednostki na czele z dowódcą kmdr. Jackiem 
Barańskim, a także zaproszeni goście m.in. płk dr Sławomir Kleszcz, szef zarządu OPBMR (Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia) Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej 
Akademii Technicznej. Po Mszy św. odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników wojska, w której uczestniczyli także zaproszeni goście, 
przyjaciele, współpracownicy i byli żołnierze COAS.                                                                                                                                           xmj
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Nowy Sącz
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 3 kwiet-
nia, odbyły się uroczystości odpustowe
w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w No-
wym Sączu. Liturgii przewodniczył ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicz-
nej, natomiast kazanie wygłosił ks. ppor. 
SG Łukasz Kociołek. W homilii ks. Kociołek 
wspomniał, że funkcjonariusze i pracow-
nicy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży 
Granicznej przygotowali się do uroczysto-
ści poprzez nowennę, koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i czyny miłosierdzia wobec 
bliźnich. Ks. płk SG Zbigniew Kępa podzię-
kował uczestnikom uroczystości za liczne 
przybycie. Wyraził również wdzięczność 
wobec ks. płk. SG w st. spocz. Andrzeja 
Guta za sprawowanie pieczy nad kaplicą 
Straży Granicznej, a ks. ppor. SG Łukaszowi 
Kociołkowi za posługę podczas Wielkiego 
Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego. Uroczystość zakończyła się koronką 
do Bożego Miłosierdzia.                         zjk

Słupsk
Biskup Józef Guzdek 4 kwietnia przybył
z wizytą do słupskiej Szkoły Policji. W trak-
cie spotkania z insp. Jackiem Gilem, ko-
mendantem placówki, rozmawiał między 
innymi o kształceniu nowych kadr policyj-
nych, posłudze kapelana i o problemach 
słuchaczy przebywających na szkoleniu. 
Następnie zwiedził szkolne oratorium pw. 
św. Michała, patrona polskiej Policji. Obiekt 
został poświęcony w lutym 2010 przez śp. 
gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, poprzed-
niego biskupa polowego, w dwa miesiące 
przed jego tragiczną śmiercią w katastro-
fie smoleńskiej. Słuchacze przebywający 
na różnego rodzaju kursach i szkoleniach 
uczestniczą tu w nabożeństwach i kursach 
przedmałżeńskich. Na zakończenie wizyty 
bp Guzdek podzielił się refleksją na temat 
policyjnej służby. Była to już trzecia wizyta 
Biskupa Polowego w Szkole Policji. Po raz 
pierwszy gościł tu kilka miesięcy po objęciu 
urzędu. Zapoznał się z jednostkami, w któ-
rych posługują księża kapelani.              P.K.




