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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA CZERWIECCZERWIEC
Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy 
żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.

Numer zamknięto 7 czerwca 2016 r.

Na zdjęciu:

Portret kanonizacyjny

o. Stanisława Papczyńskiego,

Watykan, 5 czerwca 2016 r.

Stanisław Papczyński i Maria Elżbieta Hesselblad pozosta-
wali ściśle zjednoczeni z męką Jezusa i w nich przejawi-
ła się moc Jego zmartwychwstania – powiedział papież
w homilii kanonizując założyciela Zgromadzenia Księży 
Marianów oraz odnowicielkę zakonu Brygidek.

Nowi święci świadectwem zwycięstwa Bożej łaski Nowi święci świadectwem zwycięstwa Bożej łaski 

Słowo Boże, które słyszeliśmy, prowadzi nas 
ku centralnemu wydarzeniu wiary: zwycię-
stwa Boga nad cierpieniem i nad śmiercią. 
Jest to Ewangelia nadziei, która wypływa 
z Misterium paschalnego Chrystusa, która 
promieniuje z Jego oblicza objawiającego 
Boga Ojca pocieszyciela strapionych. Jest 
to Słowo, które wzywa nas abyśmy pozo-
stawali wewnętrznie zjednoczeni z męką 
naszego Pana, aby objawiła się w nas moc 
Jego zmartwychwstania.
Rzeczywiście w męce Chrystusa zawarta jest 
odpowiedź Boga na pełen trwogi a niekiedy 
oburzenia krzyk, jaki budzi w nas doświad-
czenie cierpienia i śmierci. Chodzi o to, by 
nie uciekać od Krzyża, ale trwać tam, podob-
nie jak to uczyniła Panna Maryja, która cier-
piąc wraz z Jezusem otrzymała łaskę nadziei 
wbrew wszelkiej nadziei (por. Rz 4,18).
Było to również doświadczenie Stanisława 
od Jezusa i Maryi oraz Marii Elżbiety Hessel-
blad, dziś ogłoszonych świętymi: pozostawa-
li ściśle zjednoczeni z męką Jezusa, i w nich 
przejawiła się moc Jego zmartwychwstania.
Pierwsze czytanie i Ewangelia dzisiejszej 
niedzieli przedstawiają nam właśnie dwa 
cudowne znaki zmartwychwstania: pierw-
szy dokonany przez proroka Eliasza, drugi 
przez Jezusa. W obydwu przypadkach zmar-
li są bardzo młodymi synami wdów, którzy 
zostają zwróceni żywi swoim matkom.
Wdowa z Sarepty – kobieta, która nie była 
Żydówką, ale która jednak ugościła w swo-

im domu proroka Eliasza, była oburzona 
na proroka i na Boga, ponieważ właśnie 
w chwili kiedy Eliasz u niej gościł, jej syn 
zachorował i wyzionął ducha w jej ramio-
nach. Wtedy Eliasz rzekł do niewiasty: „Daj 
mi twego syna” (1 Krl 17,19). Jest to słowo 
kluczowe: wyraża postawę Boga w obliczu 
naszej śmierci (we wszystkich jej formach). 
Bóg nie powiedział „zatrzymaj ją, radź so-
bie!”, lecz mówi „Daj mi ją”. I rzeczywiście 
prorok bierze dziecko i zanosi do górnej 
izby i tam na modlitwie „walczy z Bogiem”, 
przedstawiając Mu absurdalność tej śmier-
ci. A Pan usłyszał głos Eliasza, bo to w isto-
cie On, Bóg mówił i działał przez proroka. 
To właśnie On, przez usta Eliasza, powie-
dział do kobiety: „Daj mi twego syna”.
A teraz to On zwracał go matce żywego.
Czułość Boga objawia się w pełni w Jezusie. 
Słyszeliśmy w Ewangelii (Łk 7,11- 17), jak 
doświadczał On „wielkiego współczucia” 
(w. 13) dla wdowy z Nain w Galilei, która 
towarzyszyła pochówkowi swego jedyne-
go syna, jeszcze młodzieńca. Lecz Jezus 
podchodzi, dotyka mar, zatrzymuje orszak 
pogrzebowy i z pewnością głaszcze za-
laną łzami twarz tej biednej matki. Mówi 
jej: „nie płacz!” (Łk 7,13). Jakby ją prosił: 
„Daj mi twego syna”. Jezus prosi dla sie-
bie o naszą śmierć, aby nas od niej uwolnić
i dać nam życie na nowo. I rzeczywiście ów 
młodzieniec zbudził się jakby z głębokiego 
snu i zaczął mówić. A Jezus „oddał go jego 

matce” (w. 15). Nie jest On czarodziejem! 
To jest wcielona czułość Boga, działa w Nim 
niezmierzone współczucie Ojca.
Jakimś rodzajem zmartwychwstania jest 
również to apostoła Pawła, kiedy z nieprzy-
jaciela i zaciekłego prześladowcy chrześcijan 
przemienił się w świadka i stał się heroldem 
Ewangelii (por. Gal 1, 13-17). Ta radykalna 
przemiana nie była jego dziełem, ale da-
rem miłosierdzia Boga, który go „wybrał” 
i „powołał łaską swoją”, i zechciał objawić
„w nim” swego Syna, aby głosił Go poga-
nom (ww. 15-16). Paweł mówi, że spodo-
bało się Bogu Ojcu, aby objawić Syna nie 
tylko jemu, ale w nim, to znaczy jakby 
wyciskając w jego osobie, w ciele i w du-
szy, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
W ten sposób Apostoł nie będzie tylko gło-
sicielem, ale przede wszystkim świadkiem.
Również w nas grzesznikach, w każdym, 
Jezus sprawia, że jaśnieje zwycięstwo łaski, 
która daje życie. I dzisiaj mówi Matce Kościo-
łowi: „Daj mi twoje dzieci”, którymi jesteśmy 
my wszyscy. Bierze na siebie nasze grzechy, 
gładzi je i zwraca nas żywych samemu Ko-
ściołowi. A dzieje się to w sposób szczególny 
podczas tego Roku Świętego Miłosierdzia.
Kościół ukazuje nam dzisiaj dwoje swoich 
dzieci, będących przykładnymi świadkami 
tej tajemnicy zmartwychwstania. Obydwo-
je, posługując się słowami Psalmisty, mogą 
śpiewać na wieki: „Zamieniłeś w taniec mój 
żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię 
sławił na wieki” (Ps 30, 12). A my wszyscy 
włączamy się, mówiąc razem: „Sławię Cię, 
Panie, bo mnie wybawiłeś” (refren Psalmu 
responsoryjnego).

Franciszek,

Watykan, 5 czerwca 2016 r.

Księdzu płk. Krzysztofowi Wylężkowi
Redaktorowi Naczelnemu „Naszej Służby”

w latach 2001–2004, 2007–2012
żegnającemu na drogę wieczności

swego Ojca  

śp. Romana Wylężka 
słowa współczucia 

i zapewnienie o modlitewnej pamięci 
 składa zespół „Naszej Służby”



3

O. Stanisław Papczyński i s. Elżbieta Hesselblad O. Stanisław Papczyński i s. Elżbieta Hesselblad 
świętymi Kościołaświętymi Kościoła

„Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, 
dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu 
chrześcijańskiego życia, na mocy władzy 
naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po 
uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych 
modlitwach i za radą wielu naszych Braci
w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że 
błogosławieni Stanisław od Jezusa Pap-
czyński i Maria Elżbieta Hesselblad świętymi
i wpisujemy ich do katalogu świętych, po-
lecając, aby odbierali oni cześć jako święci
w całym Kościele” – powiedział papież wy-
głaszając formułę kanonizacyjną.
Na początku liturgii prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato 
i towarzyszący mu postulatorzy podeszli do 
papieża i poprosili, aby przystąpiono do ka-
nonizacji błogosławionych. Kardynał przed-
stawił krótkie życiorysy nowych świętych.
Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świę-
tych papież odczytał formułę kanonizacyjną. 
Przy wtórze Psalmu 32 na ołtarz wniesiono 
relikwie nowych świętych. Relikwiarz z frag-
mentem kości bł. Stanisława Papczyńskiego 
zaniosła kobieta, która została cudownie 
uzdrowiona za jego wstawiennictwem. To-
warzyszyli jej mąż i dziecko.
„Ojcze Święty, w imieniu całego Kościoła 
dziękuję Waszej Świątobliwości za tę prokla-
mację i jak najpokorniej proszę, aby Wasza 
Świątobliwość polecił wydać list apostolski 
o dokonanej kanonizacji” – powiedział kard. 
Amato, dziękując Ojcu Świętemu za kano-
nizację. „Tak zarządzamy” – odpowiedział 
Franciszek.
W homilii nawiązując do czytań mszalnych 
10. niedzieli zwykłej Ojciec Święty wskazał, 
że kierują nas one ku tajemnicy zwycięstwa 
Boga nad cierpieniem i nad śmiercią, a Sło-
wo Boże wzywa nas, abyśmy pozostawali 
wewnętrznie zjednoczeni z męką naszego 
Pana, aby objawiła się w nas moc Jego zmar-
twychwstania. Ojciec Święty nawiązał też do 
biografii nowych świętych. (Całość homilii 
drukujemy obok).
W modlitwie wiernych pierwszą intencję – za 
papieża i biskupów – wzniesiono po hiszpań-
sku, prosząc Boga, by napełnił ich łaską i by
z całym poświęceniem głosili Ewangelię świa-
tu, prowadząc swych braci i siostry do komu-
nii w Panu. Drugą intencję sformułowano po 
szwedzku za rządzących, aby Pan prowadził 
ich drogami dobra, prawdy i sprawiedliwości, 
a ludzkość odkryła radość pokoju. Następna 
intencja – za rodziny – wzniesiona została po 

portugalsku. Proszono,
aby Bóg pocieszył je 
swoją obecnością oraz 
umocnione zostały wię-
zy miłości, wzajemne-
go daru i nikt już nie 
cierpiał z powodu sa-
motności i opuszczenia. Czwartą intencję wy-
powiedziano po włosku. Proszono za grzesz-
ników i niewierzących, aby Pan dotknął ich 
swoim miłosierdziem, prowadził do radości 
swego uścisku i przemienił ich życie na obraz 
swojego życia. Ostatnią intencję sformuło-
wano po chińsku. Modlono się za wszystkich 
ochrzczonych, aby Bóg ożywił w nich pra-
gnienie świętości, uczynił mężnymi świadka-
mi Zmartwychwstałego i osobami czyniącymi 
miłosierdzie.
W czasie procesji z darami wielodzietna ro-
dzina w strojach ludowych z Podegrodzia, 
z diecezji tarnowskiej, miejsca urodzin no-
wego świętego, przyniosła do ołtarza dary 
ofiarne.
W uroczystości wzięli udział prezydent An-
drzej Duda wraz z małżonką Agatą. Konfe-
rencję Episkopatu Polski reprezentowali jej 
przewodniczący, metropolita poznański abp 
Stanisław Gądecki, metropolita krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz, biskup ełcki Jerzy 
Mazur, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, 
biskup tarnowski Andrzej Jeż i jego biskup 
pomocniczy Leszek Leszkiewicz oraz biskup 
pomocniczy diecezji warszawskiej Piotr Ja-
recki. Z Litwy przybył biskup wiłkowyjski
Rimantas Norvila.
Po Eucharystii Ojciec św. Franciszek przez 
długi czas wymieniał uściski dłoni i krótko 
rozmawiał z kardynałami, biskupami i rze-
szą marianów przybyłych na kanonizację. 
Tradycyjnie objechał sektory entuzjastycznie 
witany przez pielgrzymów przybyłych na ka-
nonizację.
Na placu św. Piotra było też ok. 2,5 tys. czci-
cieli bł. Papczyńskiego, przede wszystkim
z Polski, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Po-
nadto mniejsze grupy mariańskich parafian 
i przyjaciół z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białoru-
si, Kazachstanu, Czech, Słowacji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, a także z Argentyny, Filipin, 
Kamerunu, Rwandy i Ekwadoru.
Z Podegrodzia, rodzinnej miejscowości za-
łożyciela marianów, przyjechała prawie 
500-osobowa grupa pielgrzymów w trady-
cyjnych ludowych strojach, które wykonywa-
ne są ręcznie przez tamtejsze koło gospodyń 
wiejskich. Mieli duży transparent z napisem: 

„Parafia Podegrodzie dziękuje za dar kanoni-
zacji o. Stanisława” oraz flagi z wizerunkiem 
„naszego Stasia”, jak mówi się o Stanisławie 
Papczyńskim w Podegrodziu.
Ogólnopolskie dziękczynienie za kanoniza-
cję odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej 
w Licheniu, 10 września br. o godz. 12.00. 
Uroczystościom będzie przewodniczył kard. 
Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Świeckich.

***
– Kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego 
jest okazją do odkrycia Ojca – powiedział 
ks. Paweł Naumowicz, przełożony Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. 
Jak zauważył przełożony marianów, jeszcze 
przed beatyfikacją zostały wydane wszystkie 
pisma ojca Papczyńskiego po polsku, kolej-
ne tomy powstały także z komentarzami. 
Nieustannie o tym rozmawiamy, próbujemy 
rozmyślać, nawet kłócić się co tak naprawdę 
dzisiaj chciałby zrobić o. Stanisław, co by po-
wiedział, zablokował, a co rozwijał – zauwa-
żył ks. Naumowicz.
Zastanawiając się dlaczego właśnie teraz 
dochodzi do kanonizacji, po ponad trzys-
tu latach od śmierci o. Papczyńskiego, ks. 
Naumowicz powiedział, że to Pan Bóg wie 
najlepiej dlaczego. Jak dodał zgromadzenie 
marianów widzi jednak kilka okoliczności, 
które wyjaśniałyby tę tajemnicę. Jedną z nich 
jest Rok Miłosierdzia. – Znajdziemy wiele wy-
powiedzi o. Papczyńskiego na temat miło-
sierdzia właśnie. Sam też czynił miłosierdzie 
– podkreślił przełożony marianów.
W kontekście Kościoła w Polsce i kanonizacji 
o. Papczyńskiego, ks. Naumowicz wskazał na 
1050. rocznicę Chrztu Polski. – O. Papczyński 
mówił: ty jesteś mistyczną świątynią Boga 
i tego nawet nie trzeba dowodzić. Jesteś 
stworzony przez Boga, a Bogu poświęco-
ny przez chrzest. Gdy grzeszysz bezcześcisz 
świątynię. Masz powracać do świętości przez 
sakrament pokuty i pojednania – powiedział 
ks. Naumowicz.

za KAI, oprac. Kes
Dziękujemy Konradowi Sawickiemu z redak-
cji portalu Aleteia Polska za udostępnione 
zdjęcia z kanonizacji

Z udziałem tysięcy wiernych z całego świata podczas Mszy św. 
na Placu św. Piotra, w niedzielę 5 czerwca Ojciec św. Franciszek 
ogłosił świętymi o. Stanisława Papczyńskiego i s. Marię Elżbietę 
Hesselblad. W homilii papież zaznaczył, że kanonizowani „po-
zostawali ściśle zjednoczeni z męką Jezusa i w nich przejawiła 
się moc Jego zmartwychwstania”. Wraz z Ojcem Świętym Eucha-
rystię koncelebrowali księża ze Zgromadzenia Księży Marianów
z całego świata, których założycielem był św. Papczyński. Na 
frontonie bazyliki św. Piotra wsiały portrety nowych świętych.

Fo
t. 

Ko
nr

ad
 S

aw
ick

i



4

Fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

Martwe dzieciątko w łonie matki – ożyło. Kobieta w stanie agonii
z dysfunkcją wielonarządową, zaatakowana przez sepsę – uzdrowio-
na. Przecież to niemożliwe – podsumują racjonaliści, sfanatyzowani 
na punkcie „nieograniczonych” możliwości rozumu i osiągnięć na-
uki. A jednak tak się stało… Całkiem niedawno; w 2001 r. i w 2008 
r. w parafii NMP Królowej Apostołów w Ełku. Dwa przypadki, niewy-
tłumaczalne dla współczesnej medycyny i nauki, zbadane przez profe-
sjonalistów. Ogłoszone przez autorytet Kościoła rzymskokatolickiego 
jako interwencje nadprzyrodzone – czyli cuda. „Niemożliwe” stało się 
rzeczywiste…

Na „niemożliwe” – o. PapczyńskiNa „niemożliwe” – o. Papczyński

Bo „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Dla 
ludzi bezwarunkowego zawierzenia Bogu, 
którzy modlili się nowenną za wstawiennic-
twem O. Stanisława od Jezusa i Maryi Pap-
czyńskiego, to chrześcijańskie doświadczenie 
duchowe. Tak realne jak Miłosierdzie. 
Całe życie O. Papczyńskiego, świętego zało-
życiela Marianów i historia tego pierwszego 
zakonu męskiego na ziemiach polskich są 
dowodem urzeczywistniania „niemożliwe-
go”. Historia zmartwychwstawania tego za-
konu, historia mariańskiego Wieczernika w 
Górze Kalwarii, historie podpaleń kolejnych 
mariańskich siedzib, przywodzą na myśl hi-
storię naszej ojczyzny, którą potęgi tego 
świata tylekroć chciały zetrzeć z mapy świata.
A w XVII, kiedy święty O. Papczyński żył, in-
wazja imperium otomańskiego groziła isla-
mizacją Europy (zwycięstwo pod Wiedniem),
a potop szwedzki – protestantyzacją kato-
lickiej Polski. A jednak Maryja, Niepokalana, 
która „zetrze głowę węża”, nie pozwoliła. Tak 
jak nie pozwoliła, by przyszły święty O. Pap-
czyński, jeszcze w łonie matki, nie utonął wraz 
z nią we wzburzonych falach Popradu.
Gdy umierał ostatni Marianin O. Wincenty Sę-
kowski, kazał przygotować dwie trumny: dla 
siebie i dla… zakonu. Opatrzność Boża i Nie-
pokalana, która prowadziła to ewangeliczne 
dzieło, zadecydowała inaczej. Narodził się 
przyszły bł. bp Jerzy Matulewicz, ochrzczony 
przez Marianów. To wystarczyło. Biskup Ma-
tulewicz z Bożą pomocą sprawił, że Marianie 
nabrali znów duchowych mocy i dynamizmu 
duszpasterskiego.
Jakże się ucieszyłam, gdy do redakcji przyszedł 
e-mail o organizowanym przez Marianów ob-
jeździe studyjnym dla dziennikarzy przed ka-
nonizacją O. Stanisława Papczyńskiego przez 
papieża Franciszka. Ojciec Papczyński też od-
grywa w moim życiu znaczącą rolę.

Początek wspinaczki
– czyli święty ma „pod górkę”

Ta nasza wygodna, sprzyjająca hedonizmowi 
cywilizacja, wielu z nas katolików tak rozpa-
skudziła, że najmniejszy dyskomfort psychicz-
ny czy fizyczny urasta niemal do wymiarów 
tragedii greckiej. A pospolite „narzekactwo” 
to jeden z objawów tej duchowej choroby.
A przecież „nikt lepiej nie wyznaje Chrystusa 
jak ten, kto idzie za Nim poprzez przeciw-
ności”, pisał O. Stanisław Papczyński. Gdy 
rozpoczynał z woli Bożej i pod opieką Nie-
pokalanej tworzenie nowego zakonu, „jak-

Śladami założyciela Marianów – najstarszego zakonu męskiego na ziemiach polskichŚladami założyciela Marianów – najstarszego zakonu męskiego na ziemiach polskich

by wystąpiło przeciw niemu 
całe piekło”, wspominał
O. Kazimierz Wyszyński, du-
chowy syn O. Papczyńskiego. 
To tu, w dawnej Puszczy Ko-
rabiewskiej dziś Mariańskiej 
koło Skierniewic, powstaje 
matecznik duchowy Marianów. O. Papczyń-
ski zgodnie z decyzją Kościoła zostaje prze-
łożonym „Pustelni Najświętszej Maryi Panny 
bez zmazy Poczętej” (1673 r.) Zamieszkiwała 
tu mała wspólnota, skupiona wokół Stanisła-
wa Krajewskiego, byłego żołnierza. I zaczęło 
się… Duchowa walka zwiedzionych przez 
złego przeciw świętemu.
– „Posługując się fałszywymi braćmi o pozor-
nym powołaniu, którzy opuszczając zakon, 
dawali zgorszenie i swymi namowami po-
ciągali za sobą innych. Jadowitym językiem 
szkalując zakon Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, wzniecali przeciw 
niemu różnorakie prześladowania” – pisał 
O. Kazimierz. Niegodziwe postąpił wobec
O. Papczyńskiego brat Krajewski. Zanim uciekł 
z klasztoru i zaczął szerzyć oszczerstwa wo-
bec ojca założyciela Marianów, dopuścił się 
nawet jego pobicia. Prześladowań od współ-
braci doświadczał już O. Papczyński w nieda-
lekiej przeszłości, w czasach, gdy był jeszcze 
w zakonie Pijarów. Gdy upomniał współbraci, 
że liberalizują reguły zakonodawcy, święte-
go Józefa Kalasancjusza, przełożony Pijarów 
wtrącił go do lochu.
Krajewski i inni, nieprzyzwyczajeni do pokuty
i zakonnego posłuszeństwa, pomawiali świę-
tego o brak miłosierdzia i nadmierną suro-
wość… I gdy były żołnierz i brat zakonny, 
Stanisław Krajewski, poprosił o ponowne przy-
jęcie do zakonu, O. Papczyński przyjął go, prze-
baczył. A okazane miłosierdzie zamieniło syna
marnotrawnego we wzorowego zakonnika…
„No cóż, najczęściej są w nienawiści u wielu 
ci, którzy jedynie Bogu chcą się podobać” – 
pisał O. Papczyński.

Jesteś piękny

W kolebce Zgromadzenia księży Marianów,
w Puszczy Mariańskiej, majowe słońce i so-
czysta zieleń „oprawia” trzy posągowe białe 
postaci. To figury O. Papczyńskiego, Króla 
Jana III Sobieskiego. Przed samym klasztorem 
czuwa oczywiście Niepokalana. Król Jan III So-
bieski bywał w Puszczy Korabiewskiej u swe-
go duchowego przewodnika, którego otaczał 
swoją królewska opieką i bardzo cenił.

Po mateczniku Marianów oprowadza nas 
przełożony tutejszej wspólnoty ks. Zbigniew 
Borkowski. Już wewnątrz drewnianej kaplicy 
ten kojący spokój, tak odczuwalny w miej-
scach naznaczonych przez Boże wybranie, 
zostaje zderzony z dramatycznymi losami ka-
plicy pw. św. Michała Archanioła. – Wezwanie 
kaplicy – opowiada ks. Borkowski – wiąże się 
z faktem, że jako pierwsi modlili się tu żołnie-
rze (wódz wojska niebieskiego) Ks. Borkowski 
pokazuje osmoloną, czarną figurę Ukrzyżo-
wanego Chrystusa. – To pozostałość po poża-
rze, z którego ocalała także piękna ambona, 
wiernie odrestaurowana. Niestety, spłonął ła-
skami słynący obraz Maryi z ołtarza główne-
go; ocalała tylko srebrna sukienka, relikwiarz 
w kształcie gwiazdy morza z ramionami
10 cnót Maryi. Te 10. cnót Maryi – pierwsza 
reguła zgromadzenia – to niemal duchowa 
pieczęć zakonu, którą oznaczone są mariań-
skie miejsca. Dziś oblicze Maryi, przed którym 
O. Papczyński składał swoje Oblatio (ofiaro-
wanie siebie), znów z czułością spogląda na 
wiernych w drewnianym kościółku w Puszczy 
Mariańskiej.
Jakiś nieszczęsny człowiek podpalił ponad 20 
lat temu (1993 r.) drewnianą kaplicę. Okolicz-
ni mieszkańcy, którzy zbiegli się ratować świę-
te dla nich miejsce, związane z Apostołem 
Mazowsza I „naszym Ojcem”, jak nazywają 
O. Papczyńskiego, stanęli jak sparaliżowani na 
widok płonącej kaplicy. – Dopiero, gdy przyje-
chali strażacy Franciszkanie z Niepokalanowa, 
padli na kolana, pomodlili się …i zaczęła się 
skuteczna akcja gaszenia pożaru – opowiada 
ks. Borkowski.
Ten wielki dramat wyzwolił w ludziach z róż-
nych zakątków świata równie wielkie pokłady 
ofiarności. Kolebka Marianów znów przy-
garnia wiernych. Dziś mała („małe” to Boży 
wymiar) sześcioosbowa wspólnota Marianów 
obsługuje okoliczne szkoły, poprawczak. Bo 
marianie specjalizują się w trudnych misjach 
(np. duszpasterstwo osób uzależnionych, 
prowadzenie hospicjów dla umierających, 
modlitwa za małżeństwa, które nie mogą 
doczekać się potomstwa, modlitwa za dusze 
cierpiące w czyśćcu). 
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Marianie, którzy towarzyszą dziennikarzom
w objeździe studyjnym, podkreślają, że ten 
tak odległy w czasie, a tak nam dziś zadziwia-
jąco bliski święty jest promotorem życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci.
Wbrew „cywilizacji śmierci”, O. Papczyński 
mówi: życie jest święte, w każdym wymiarze, 
w każdym stanie. A Jan Paweł II diagnozował 
precyzyjnie globalny stan ducha. – Dziś mamy 
do czynienia ze „spiskiem przeciw życiu”, mó-
wił papież; promocja aborcji, antykoncepcja 
– podkreśla obecny wśród nas ks. Piotr Kienie-
wicz MIC z sanktuarium w Licheniu. Zwraca 
uwagę, że cud, który doprowadził do beatyfi-
kacji, polegał na wskrzeszeniu dziecka, które 
zmarło w łonie matki. Ks. Kieniewicz, maria-
nin z Lichenia razem z ginekologami i położ-
nikami, ludżmi sumienia, jest promotorem 
godziwej metody poczęć – naprotechnologii, 
w przeciwieństwie do” in vitro”.
– Naprotechnologia i hospicjum, początek 
i koniec życia – Marianie otaczają troską te 
szczególne momenty w życiu człowieka, pod-
kreśla ks. Borkowski. 
O. Papczyński, natchniony świętą intuicją (na 
200 lat przed ogłoszeniem dogmatu O Niepo-
kalanym Poczęciu NMP) czcił Niewiastę pięk-
ną od poczęcia, wolną od brzydoty grzechu. 
Maryja dzięki tej łasce Bożej jest „cała piękna”.
– To wymowny znak, że życie ludzkie jest 
święte od poczęcia. Człowiek już od łona 
matki jest osobą stworzoną przez Boga, 
wpisaną w jego zbawczy plan – pisze ks. Eu-
geniusz Zarzeczny MIC. Czy jesteśmy świa-
domi, jak „pięknymi” chce nas widzieć Bóg, 
i jak wiele jałowego wysiłku wkładamy, by 
wymazać to Boże piękno w sobie? – „Jesteś 
piękny tym pięknem, które umieścił w Tobie 
Bóg” – zdaje się mówić w swoim podręczni-
ku duchowości „Mistyczna świątynia Boga” 
m.in. dla świeckich O. Papczyński. – Gdyby 
iść za tą prawdą, mniej byłoby wśród nas 
podziałów, braku przebaczenia, zawziętości 
i egocentryzmu – jest pewny ks. Eugeniusz 
Zarzeczny MIC.
Obecny gospodarz mariańskiej kolebki, ks. 
Zbigniew Borkowski, zapytany, co najbar-
dziej zafascynowało go w O. Papczyńskim 
odpowiada: – Ogromne zaufanie Opatrzno-
ści, mimo wielkich przeciwności i ostateczne 
zwycięstwo. Gdy zaczynam narzekać, patrzę 
na krzyż w jego dłoniach. O. Papczyński przy-
wraca mi siłę ducha.
W gościnnych progach klasztoru w Puszczy 
Mariańskiej jest czas na posiłek. I „słodką mą-
drość” na zakończenie. Ks. Borkowski wnosi 
kosz z „Bożymi krówkami”. Wewnątrz opa-
kowania każdy „częstuje się” wybraną myślą 
świętego o. Papczyńskiego. – „Teraz masz 
czas odpowiedni…” – czytam.
Nie można zignorować głosu świętych. Nie 
można zlekceważyć głosu człowieka, który 
proroczo wyprzedził swój czas. I ponad trzy-
sta lat przed soborem watykańskim II mówił, 
że świętość nie jest ekskluzywnym klubem, 
zastrzeżonym dla osób duchownych. Dzien-
nikarze też mogą zostać świętymi.
I to jest dopiero Boże wyzwanie!...

Współcierpiąca – wszystko rozumie

Autokar z dziennikarzami zmierza w stronę 
Mariańskiego Porzecza do Goźlina – trzeciej 
siedziby związanej z O. Papczyńskim. Mijamy 

ogromne połacie sadów jabłoni, malownicze 
łąki, lasy i stawy.
Marianie przybyli do Goźlina w 1699 r. Fun-
datorem nowej placówki zakonnej był Jan 
Lasocki, cześnik łukowski.
Niestety, pierwszy drewniany kościół spłonął 
w 1769 r., a krzyż stojący 500 m od obecnego 
Kościoła upamiętnia miejsce, gdzie stał.
Goźlińskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
to dziś miejsce niezwykłej architektonicznej 
urody. Całe wnętrze barokowego drewnia-
nego kościoła pokryte jest polichromią iluzjo-
nistyczną. Malowidła na ścianach, zaprojek-
towane pod koniec XVIII w. przez marianina 
O. Jana Niezabitowskiego, pokrywają całą 
powierzchnię drewnianych ścian. W nawie 
głównej oczywiście „Mariańska Gwiazda” 
z promieniami przypominającymi 10 cnót 
Niepokalanej: Najczystsza, Najroztropniejsza, 
Najpokorniejsza, Najwierniejsza, Najpoboż-
niejsza, Najposłuszniejsza, Najuboższa, Naj-
cierpliwsza, Najmiłosierniejsza, Najboleśniej-
sza. O Jej sanktuarium w Goźlinie opowiada 
kustosz miejsca ks. Jan Krajewski.
A w nawie bocznej samo serce sanktuarium. 
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej. 
To pod nim, 18 maja 1631 r., według tradycji, 
miał przyjść na świat syn kowala z Podegro-
dzia, Tomasza Papki i Zofii Tacikowskiej – mały 
Jaś Papka, późniejszy O. Stanisław. Wedle 
tych przekazów O. Papczyński ofiarował go 
zakonowi w Goźlinie w 1699 r. Nazwisko Pap-
czyński przyjął, gdy zakończył wyższą edu-
kację, która w tamtych czasach nobilitowała 
syna chłopskiego… 
Represje carskie po powstaniu styczniowym 
dotknęły wiele zakonów, nastąpiły kasaty. 
Marianie musieli opuścić Goźlin w 1864 r. 
Jakże wymowna jest dla mariańskiej „drogi 
przeciwności” (na mecie – zwycięskiej) histo-
ria z 1966 r. Ówczesny proboszcz, ks. Julian 
Kułakowski wyniósł i ocalił Najświętszy Sakra-
ment z zagrożonego pożarem kościoła. Pan 
przyjął w tym momencie jego kapłańskie ży-
cie. Czy może być bardziej chwalebna śmierć 
dla Kapłana niż oddać życie dla Chrystusa?
A dodajmy, że wydarzyło się to 18 maja,
w dniu urodzin O. Papczyńskiego.
W goźlińskim sanktuarium są też relikwie 
dwóch męczenników mariańskich, którzy 
zostali spaleni przez Niemców w stodole ra-
zem z wiernymi. Bł. ks. Jerzy Kaszyra przyjął 
tę ofiarę świadomie i dobrowolnie – w duchu 
skazanego Chrystusa.
„Nie przychodzi ci na myśl, by wycierpieć coś 
z miłości dla Chrystusa! – pisał O. Papczyński 
w „Inspectio cordis” – W razie najmniejszych 
przeciwności tak bardzo się trwożysz! A prze-
cież bardzo dobrze wiesz, że nikt nie posią-
dzie dóbr niebieskich, kto ze spokojem ducha 
nie będzie znosił zła tego świata, nikt nie doj-
dzie do miejsca odpoczynku inaczej, jak tylko 
przechodząc przez ogień i wodę”. Mistycy nie 
tylko wiedzą, ale i widzą. O. Papczyński ob-
darzony był charyzmatem widzenia cierpień 
dusz czyśćcowych. Podejmował praktyki po-
kutne, by im ulżyć i przybliżyć dzień spotka-
nia z Panem. Przypomnijmy, że jego doświad-
czeniem kapelańskim była posługa na polu 
bitwy z Turkami na Ukrainie. To tam widział 
tyle żołnierskich śmierci, pomagał w przejściu 
umierającym na polu bitwy.
„Droga przeciwności” (ponad trzysta lat 

trwał, z tyloma przeszkodami, jego proces 
beatyfikacyjny) obfituje niezliczonymi łaska-
mi. Jak te okoliczne sady na Mariańskim Po-
rzeczu, uginające się w porze owocobrania 
pod ciężarem soczystych jabłek. Mieliśmy je 
okazję skosztować w nowoczesnej firmie pro-
ducenckiej w Wildze.

 „Oko” i „ucho” Opatrzności

„Twoje oczy obrócone, cały czas patrzą w tę 
stronę, gdzie niedołężność człowieka, Two-
jego ratunku czeka” – mówią słowa starej 
pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. 
Często jednak tracimy z oczu obecność Bożą 
w naszym życiu. O. Paczyński żył pod Okiem 
Opatrzności, a co może istotniejsze, bo decy-
dujące o „sile rażenia” jego świętości – wsłu-
chiwał się w wolę Boża. 
W Wieczerniku na Mariankach w Górze 
Kalwarii, gdzie jest biały sarkofag z ciałem
O. Papczyńskiego, wisi na ścianie niezwykły 
obraz, dwustronny – noszony w procesjach. 
Przedstawia Oko i Ucho Opatrzności.
– Wiara w Opatrzność Bożą – to jeden z rysów 
duchowości O. Stanisława Papczyńskiego – 
podkreśla ks. Wojciech Skóra MIC, kustosz 
relikwii w Sanktuarium na Mariankach. 
O. Paczyński mężnie dźwigał to jarzmo „świę-
tego uporu” idąc za bezgranicznym zawierze-
niem Opatrzności. Jego wierność woli Bożej 
wielu przeszkadzała, stawała się źródłem licz-
nych trudności i przeciwności w życiu świętgo 
założyciela Marianów. Wytrwałość hartuje się 
w przeciwnościach – nie ma drogi świętości 
na skróty.
Z Mariańskiego Porzecza, z Goźlina do Góry 
Kalwarii, gdzie O. Papczyński narodził się dla 
nieba 17 września 1701 r., tylko pół godziny 
drogi autokarem.
W klasztorze w Górze Kalwarii mamy oka-
zję obejrzeć film, dokument fabularyzowany
o O. Papczyńskim. A przede wszystkim przy 
jego sarkofagu powierzyć w modlitwie to, co 
najtrudniejsze, „niemożliwe”?
To miejsce tak licznych łask, że ludzie z całe-
go świata klękają przy trumnie przechylonej
w stronę ołtarza, prosząc o wstawiennictwo.
Ten, który dzięki Bożej Opatrzności tylekroć 
cudownie ocalał, wciąż ocala innych.
Na filmie wyemitowanym dla dziennikarzy
w Górze Kalwarii pokazana jest scena, gdy 
umiera protektor O. Papczyńskiego, biskup 
Stefan Wierzbowski. Gdy przy jego łożu jako 
ostatni zjawia się O. Papczyński, biskup który 
już rozdał wszystko odwiedzającym go, mówi: 
– Dla was, Marianów, mam tylko Opatrzność 
Bożą i zdjął znad łóżka obraz Opatrzności.
– Najmniejszy kościółek Wieczerzy Pańskiej 
na Mariankach już, już miał być rozbierany, 
ale zawsze opatrznościowo znalazł się ktoś, 
kto do tego nie dopuścił – opowiada kustosz.
Ks. Wojciech Skóra. I z dawnej Nowej Jero-
zolimy (dziś Góra Kalwaria) pasyjnego sank-
tuarium, gdzie działało 7 zakonów, ostał się 
najmniejszy – mariański Wieczernik.
Ciesz się Królowo Polski i świata, twój syn, 
„twardziel” w białym habicie zostaje ogło-
szony świętym. O. Paczyńskiemu to nie doda 
jakiegoś szczególnego splendoru.
Nas – tak bardzo i masowo zagrożonych dziś 
utratą zbawienia – jego świętość może oca-
lić. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Dziecko XVII wieku

Był góralem z Podegrodzia, starej wsi poło-
żonej w Kotlinie Sądeckiej, niedaleko brzegu 
Dunajca. Kiedy w XIII w. św. Kinga założyła 
klasztor klarysek w pobliskim Starym Sączu, 
Podegrodzie stało się wsią klasztorną „Panien 
starosądeckich”. Urodził się 18 maja 1631 r. 
w chłopskiej rodzinie Zofii i Tomasza Papków. 
Ojciec był cenionym kowalem, uprawiał rolę, 
hodował bydło, sumiennie pełnił urząd sołty-
sa i zarządcy dóbr parafialnych. Szczególną 
gorliwością religijną odznaczała się matka, 
ona też wywarła największy wpływ na religij-
ne rozbudzenie Jana, najmłodszego, ósmego 
dziecka. Biografowie przyszłego świętego 
podkreślają, że nauka rozpoczęta w szkole 
elementarnej w Podegrodziu sprawiała mu 
początkowo sporo kłopotów; kilkakrotnie ją 
przerywał, popadając „w stan chaosu, który 
nie pozwalał mu dostrzec dalszej drogi ży-
cia”. W późniejszych latach parokrotnie mu-
siał ją przerywać z powodu groźnych chorób, 
zagrożenia miejsc w których przebywał epi-
demiami lub wypadkami wojennymi. Był bo-
wiem dzieckiem wieku XVII, który w dziejach 
Rzeczypospolitej zapisał się, jak żaden inny, 
zagęszczeniem niepokojów, wojen ze Szwe-
cją, Moskwą, Siedmiogrodem, z Turkami, 
Kozakami, Tatarami, także wielkich triumfów 
– sztandarów polskich na murach Kremla, 
obrony Jasnej Góry, Wiktorii Wiedeńskiej.
Podegrodzie, Nowy Sącz, Jarosław, Lwów, 
Podoliniec, znowu Lwów, Rawa Mazowiecka 
– tak wyglądała lista jego szkolnych etapów. 
Podczas przerw w nauce wracał do Podegro-
dzia, pracował w gospodarstwie rodziców. 
„Dziękuję przeto Bogu, że to z jego woli by-
łem wtedy zobowiązany przez moich Rodzi-
ców do pasienia trzody, ponieważ (ośmielam 
się to ze spokojnym sumieniem oznajmić) 
przebywając na pastwiskach pośród trzody, 
zachowałem sumienie czyste i święte” – pi-
sał po latach w swych Secreta conscientiae. 
Miał 23 lata, kiedy w kolegium w Rawie Ma-
zowieckiej zdał ostatnie egzaminy z kursu fi-
lozofii; zdobył średnie wykształcenie. W koń-
cowych szkolnych latach rozbłysły skrywane 
wcześniej jego przymioty: bystrość umysłu, 
wiedza, wyjątkowy talent wymowy, także 
głęboka religijność, rozmiłowanie w modli-
twie, zdolność do umartwień. 

W Zakonie Szkół Pobożnych 

Na swej szkolnej drodze młody Jan Papczyń-
ski trafił na Spisz, do Podolińca, wtedy znaj-
dującego się w granicach Rzeczypospolitej. 
To tam Stanisław Lubomirski, starosta spiski 
i wojewoda krakowski, ufundował kolegium 
przeznaczone dla członków Zakonu Szkół 
Pobożnych, zwanych potocznie pijarami, 
przybyłych tu w 1642 r. Kolegium w Podoliń-
cu doskonale się rozwijało, szybko stając się 
ważnym i znanym centrum naukowym i reli-

gijnym, m.in. jednym z jego wychowanków 
był Stanisław Konarski, słynny reformator 
szkolnictwa w XVIII-wiecznej Polsce, założy-
ciel w 1740 r., w sąsiedztwie dzisiejszej Ka-
tedry Polowej, Collegium Nobilium – szkoły 
wychowującej w duchu patriotyzmu przyszłe 
polskie elity.
W Podolińcu Jan Papczyński przebywał w ro-
ku szkolnym 1649/50. Zafascynowała go 
droga pięciu cnót, stanowiących fundament 
duchowości pijarskiej: ubóstwo, pokora, pro-
stota, radość ewangeliczna i maryjność. Za-
interesował pedagogiczny charyzmat tego 
zakonu, zajmującego się nauczaniem i wycho-
waniem dzieci i młodzieży. Poczęło się w nim
umacniać przekonanie, że pijarzy to jego po-
wołanie, jego droga. Po przyjeździe z Rawy 
Mazowieckiej długo nie zagrzał miejsca w Po-
degrodziu, gdzie zapobiegliwa matka (ojciec 
od dwóch lat już nie żył) wyszykowała mu 
nawet „pannę posażną”. Oznajmił rodzinie 
o swym postanowieniu wstąpienia do zako-
nu pijarów. W bagażu podróżnym, oprócz 
zmian ubrania, bielizny, butów, niewielkiego 
zasobu florenów, znalazły się trzy książki, 
dzieła: Wergiliusza, Klaudianusa i Tomasza
à Kempis „mową polską pisane”. Z Podegro-
dzia do Podolińca droga niedaleko – około 
50 km wędrówki przez zbocza Beskidu Są-
deckiego i łańcuch Karpat. 2 lipca 1654 r. Jan 
Papczyński został przyjęty do nowicjatu, przy-
wdział strój zakonny: czarny habit przepasany 
pasem i przyjął nowe imię: Stanisław od Jezu-
sa i Maryi. „Od początku nowicjatu odznaczał 
się (…) wielką żarliwością w ćwiczeniu się 
w cnotach (…) spełniając najniższe posługi, 
jak sprzątnie pomieszczeń dla bydła, rąbanie 
drewna, noszenie go na własnych ramionach, 
posługiwanie w kuchni, zmywanie naczyń 
…) – pisał jego biograf, Leporini. W drugim 
roku nowicjatu (1655) został skierowany do 
Warszawy na studia teologiczne. Zakonna 
świątynia Zgromadzenia Szkół Pobożnych i 
dom zakonny – Collegium Regium zlokalizo-
wane były w miejscu szczególnie bliskim czy-
telnikom naszego pisma: przy ul. Długiej, tam 
gdzie Katedra Polowa Wojska Polskiego, któ-
rej początek dała pierwsza świątynia pijarska. 
Pierwszy pobyt w Warszawie, podczas które-
go (22 lipca 1656) Papczyński złożył trzy śluby 
proste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
przypadł na trudny czas: walk o miasto mię-
dzy wojskiem polsko-litewskimi, a szwedz-
kimi najeźdźcami. Na polecenie przełożo-
nych Papczyński opuścił stolicę, chroniąc się
w Rzeszowie; niedługo później musiał stam-
tąd uchodzić przed nadciągającymi z Siedmio-
grodu wojskami Rakoczego, znalazł schronie-
nie w dobrze znanym Podolińcu, gdzie począł 
wykładać retorykę; po dwóch latach, jako 
profesor tego przedmiotu, powrócił do pracy 
w kolegium rzeszowskim. To w tym mieście 
12 marca 1661 r. z rąk biskupa przemyskiego 
Stanisława Sarnowskiego przyjął święcenia 
kapłańskie. 

Spowiednik przyszłego papieża 

W maju 1663 r. Stanisław Papczyński został 
skierowany ponownie do Warszawy. Prze-
bywał w niej w latach 1663–1667. To tutaj 
rozbłysł jego talent kaznodziejski; „porywa 
słuchaczy potęgą głoszonego słowa i zapala 
ogniem własnych przeżyć” – to opinia jego 
przyszłego protektora, bp. poznańskiego 
Stefana Wierzbowskiego. Szczególne echo 
znalazł w elitach umysłowych i politycznych 
tamtej Warszawy. Słuchaczem jego kazań był 
senator Jan Sobieski, za kilka lat (od 1674) 
władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Kazania głosił także w innych stołecznych 
świątyniach z okazji większych uroczystości 
kościelnych. Te, które jeszcze za swego życia 
opublikował drukiem, np. zbiór Orator cruci-
fixus (Ukrzyżowany Mówca), 1670, czytane 
dziś robią duże wrażenie; „zdumiewał (…) 
bogactwem pomysłów i form retorycznych, 
znajomością dzieł najwybitniejszych teolo-
gów i pisarzy kościelnych, a także wydarzeń 
historycznych (…) Ten wspaniały retor nie 
czynił wyrzutów słuchaczom, przeciwnie, 
był dla nich litościwy, współczujący; budził 
ufność i nadzieję. Pamiętał też, że nie może 
bazować jedynie na uczuciu lecz starał się 
przekonywać i skłaniać do przemiany życia” 
(ks. T. Rogalewski MIC).
Było jeszcze jedno skuteczne narzędzie, słu-
żące do przemiany życia tych, którzy znaleźli 
się w kręgu oddziaływania o. Papczyńskiego 
– konfesjonał. 
Było wielu takich, których ku młodemu pi-
jarowi, przyciągał płonący w nim „jakiś 
wewnętrzny ogień”. Pośród nich był także 
ówczesny nuncjusz apostolski Antoni Pigna-
telli, który swą misję pełnił w Polsce w latach 
1660–1668. Sława o. Papczyńskiego – wzo-
rowego zakonnika i znakomitego kaznodziei 
– musiała być duża, skoro ten doświadczony 
watykański dyplomata, dobiegając już wtedy 
pięćdziesiątki, wybrał go na swego spowied-
nika, a tym samym przewodnika duchowe-
go. Dwadzieścia trzy lata po wyjeździe z Pol-
ski Antoni Pignateelli, wtedy kardynał, wielki 
inkwizytor Rzymu i sekretarz Świętego Ofi-
cjum na konklawe po śmierci Innocentego 
XI został obrany (12 lipca 1691) papieżem 
– przyjął imię: Innocenty XII. Wspomnienia 

Sługa Niepokalanie Poczętej Sługa Niepokalanie Poczętej 

Kanonizacja Stanisława od Jezusa i Maryi PapczyńskiegoKanonizacja Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

Z okazji kanonizacji św. o. Stanisława
Papczyńskiego Poczta Polska wydała 
znaczek z jego wizerunkiem
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lat spędzonych w Polce i postać ówczesne-
go spowiednika musiały powrócić, kiedy
w 1699 r. papież ten zatwierdził Zgromadze-
nie Księży Marianów Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, założone przez 
o. Papczyńskiego. Pośród jego penitentów 
w warszawskich latach wymienia się przy-
szłego króla Jana Sobieskiego, a także bp. 
Jana Gembickiego, pasterza diecezji płockiej 
(1655-1674), któremu dedykował napisany 
w 1666 roku panegiryk.
Kościół przy ul. Długiej, przyszła katedra po-
lowa, słynął z niezwykłego skarbu: wizerunku 
Matki Bożej Łaskawej, kopii otaczanego czcią 
obrazu z włoskiej Faenzy, przywiezionej w 
1651 r. przez abp. Jana de Torres, nuncjusza 
papieskiego, dar papieża Innocentego X dla 
króla Jana Kazimierza, uroczyście wprowa-
dzony do świątyni pijarskiej 24 marca 1651 r.
w obecności pary królewskiej. Podczas epi-
demii, jaka nawiedziła stolicę w 1662 r., 
przed obrazem tym trwały żarliwe modlitwy 
przebłagalne, był też procesjonalnie niesiony 
wzdłuż murów miasta. Kiedy epidemia usta-
ła, Matka Boża Łaskawa z pijarskiej świąty-
ni została ogłoszona Patronką Warszawy
i Strażniczką Polski – Mater Gratiarum Varsa-
viensis Custos Poloniae. To wtedy, w okresie 
szczególnego rozrost kultu tego Wizerunku, 
o. Papczyński był moderatorem założonego 
przy świątyni pijarów Bractwa Matki Bożej 
Łaskawej. Po upadku powstania listopado-
wego, kiedy świątynia pijarska została za-
mieniona na cerkiew prawosławną, obraz 
został przeniesiony do przekazanego wów-
czas pijarom kościoła przy ul. Świętojańskiej, 
dziś sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 
I jeszcze jeden motyw związany z warszaw-
skimi latami o. Papczyńskiego. Był profesorem 
retoryki w pijarskim kolegium, odbudowanym 
wiosną 1663 r. po zniszczeniach wojennych. 
Biografowie o. Papczyńskiego zwracają uwagę 
na to, że w swej praktyce nauczyciela retoryki, 
którą rozpoczął w kolegiach w Rzeszowie i Po-
dolińcu, swych wychowanków starał się uczyć 
nie tylko umiejętności „wygłaszania pięknych 
mów”, ale przekazywał im wskazówki „do do-
brego i szlachetnego” życia, aby„z upływem 
lat, nabywaniem mądrości i cnót wszelakich 
stali się kiedyś prawdziwą ozdobą swej ro-
dziny, prawdziwą ozdobą Rzeczypospolitej”. 
Nauczanie młodzieży „traktował jako dosko-
nały sposób formowania nowego pokolenia 
obywateli Rzeczypospolitej”; niezmiernie po-
trzebnego w tamtym czasie, kiedy począł się 
chwiać gmach państwa, osłabianego nie tylko 
wojnami, także wychodzeniem na plan pierw-
szy życia publicznego interesów stronnictw, 
koterii, obcych agentur.

W służbie Maryi Niepokalanej

Warszawskie lata Papczyńskiego to nie było 
tylko pasmo duszpasterskich sukcesów; także 
ciernisty szlak życia. Wierny duchowi założy-
ciela Zakonu Szkół Pobożnych, Jana Kalasan-
tego, zdecydowanie protestował przeciwko 
pojawiającym się wśród współbraci tenden-
cjom do łagodzenia dotychczasowej reguły 
zakonnej. Spotkały go oskarżenia o rozbijanie 
jedności, wichrzycielstwo; nawet trzymie-
sięczne uwięzienie w klasztornym areszcie 

domowym. Kierując się pragnieniem przy-
wrócenia spokoju w życiu pijarskiej wspólno-
ty poprosił w 1699 r. o zgodę na opuszczenie 
zakonu i zwolnienie ze złożonych ślubów. 
Stolica Święta zezwoliła na to. Akt sekularyza-
cji o. Papczyńskiego nastąpił 11 grudnia 1670 
r. w Kazimierzu pod Krakowem, przed odej-
ściem z zakonu pijarów odczytał tzw. oblatio 
– akt całkowitego ofiarowania się Trójjedyne-
mu Bogu i Bogurodzicy Maryi Niepokalanej. 
Wyznał wiarę w Niepokalane Poczęcie NMP i 
złożył ślub krwi – gotowość do oddania życia 
w obronie tej prawdy wiary. Oznajmił także, 
że ma zamiar z łaską Bożą założyć Towarzy-
stwo Księży Marianów Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. Już wtedy, na 
starcie do nowego etapu swego powołania, 
zaakcentował swoją miłość do Niepokalanie 
Poczętej, która stanowiła najgłębszą treść 
jego życia. Powtarzał często: Immaculata Vir-
ginis Mariae Conceptio, sit nobis salus et pro-
tectio – Niepokalane Poczęcie Dziewicy Maryi 
niech będzie dla nas ocaleniem i obroną. W 
tajemnicy Niepokalanego Poczęcia odnajdy-
wał „dar bezmiernej miłości Boga do człowie-
ka, przyjęty przez Maryję jako pierwszą wśród 
wierzących”. Szerzenie kultu Niepokalanego 
Poczęcia NMP stawiał za zasadniczy cel za-
łożonego przez siebie Zgromadzenia. A czy-
nił to – warto to sobie uświadomić – prawie 
dwieście lat przed ogłoszeniem (8 grudnia 
1854) przez Piusa IX dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu NPM. 
Nowe zgromadzenie rodziło się w trudzie, 
przeciwnościach, ale także w nadziei, w 
pewności obranej drogi. Dla rozwoju dzieła 
o. Papczyńskiego bardzo przyczynił się jego 
protektor, biskup poznański Stefan Wierz-
bowski. To na południowym Mazowszu, 
które w tamtym czasie należało do diecezji 
poznańskiej, powstał pierwszy dom nowego 
Zgromadzenia, zwany Domem Rekolekcyj-
nym; w Puszczy Korabiewskiej (dziś to Pusz-
cza Mariańska) koło Skierniewic, na gruncie 
otrzymanym od dawnego żołnierza, Stani-
sława Krajewskiego, który wraz z kilkoma to-
warzyszami prowadził tu życie pustelnicze. 
Biskup Wierzbowski zasłynął z fundacji w 
położonej na południe od Warszawy wsi 
Góra – Nowej Jerozolimy (obecnie Góra Kal-
waria); zespołu kilkunastu kościołów i kaplic 
upamiętniających poszczególne etapy ostat-
nich godzin Chrystusa, także miasta zbudo-
wanego na planie ówczesnego wyobrażenia
o Jerozolimie – z biegiem lat sławnego miejsca 
pielgrzymkowego. W 1677 r. zaprosił Maria-
nów do osiedlenia się w Nowej Jerozolimie, 
ofiarując im kościół Wieczerzy Pańskiej wraz 
z przyległym klasztorem, nakładając na nich 
obowiązek przewodniczenia pątnikom na 
drodze krzyżowej. Czynili to, ubrani w ha-
bity, których biały kolor stanowił wyraz czci 
dla Niepokalanej. W 1679 r. bp Wierzbowski 
kanonicznie erygował zakon marianów w swej 
poznańskiej diecezji. Ojciec Papczyński za-
mieszkał w Nowej Jerozolimie, gdzie przez 24 
lata rozwijał intensywną działalnośc apostol-
ską. Odwiedzał go tam kilkakrotnie, prosząc
o modlitewne wsparcie król Jan III Sobieski.
W 1676 r. do pierwotnego celu zakonu, jakim 
było głoszenie czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP, dołączył drugi cel szczegółowy – niesie-

nie modlitewnej pomocy zmarłym, zwłaszcza 
poległym na wojnie i zmarłym w wyniku za-
razy, tym wszystkim, którzy nie mogli w god-
ny chrześcijanina sposób przygotować się do 
nadchodzącej śmierci. Na swych współbraci 
nałożył obowiązek odmawiania codziennego 
oficjum żałobnego za zmarłych, modlitwy do 
Matki Bożej, która jest orędowniczką dusz w 
czyśćcu cierpiących. Ta religijna inicjatywa wy-
nikała w dużej mierze z osobistych przeżyć o. 
Papczyńskiego, który w latach 1675-1676 to-
warzyszył wojennej wyprawie Jana Sobieskie-
go przeciw Turkom, pełnił podczas niej funk-
cję kapelana, opatrywał rannych, dysponował 
na śmierć konających, zdając sobie sprawę, że 
to co czyni, to ledwie kropla w morzu ducho-
wych potrzeb. Do częstej modlitwy za zmar-
łych motywowały o. Papczyńskiego także 
jego osobiste mistyczne przeżycia; „w swoich 
długich modlitwach, trwających nieraz całą 
noc, schodził w duchu do czyśćca i obcował z 
przebywającymi tam duszami”. 
I jeszcze jeden rys duchowości i aktywności 
mariańskiej: zaangażowanie w pracę dusz-
pasterską, szczególnie wśród ludzi prostych, 
ubogich, religijnie zaniedbanych; upominanie 
się o ich krzywdy, piętnowania przywar tych, 
którzy mając na względzie własne korzyści, 
wykorzystywali materialnie i moralnie pod-
porządkowanych im, prostych ludzi; przykła-
dem takiego stanu rzeczy, przeciw któremu 
o. Papczyński energicznie występował, była 
powszechnie stosowana zasad propinacji, 
to jest nakładanie na chłopów obowiązku 
wykupu alkoholu wytwarzanego w pańskich 
gorzelniach. 

Te Deum laudamus

Już za życia o. Papczyński cieszył się niezwykłą 
czcią, określano go mianem „ojca ubogich”, 
„apostoła Mazowsza”. Zapisał się też na 
trwałe w dziejach piśmiennictwo religijnego 
jako autor traktatów moralnych i ascetycz-
nych, świadectwa żarliwości religijnej, głębo-
kiej wiedzy teologicznej, świetnego pióra...
Pod koniec życia przeżył wielką radość. Do 
Nowej Jerozolimy, do klasztoru przy kościele 
Wieczerzy Pańskiej, dotarło breve jego dawne-
go penitenta,wtedy Ojca Świętego Innocen-
tego XII, który zatwierdził zakon Marianów, 
pierwszy męski zakon powstały na ziemiach 
polskich, i pozwolił mu zachować regułę 
zwaną Regułą Dziesięciu Cnót Najświętszej
Maryi Panny. Zmarł 7 września 1701 r.
W tradycji mariańskiej od lat ugruntowało 
się przekonanie, że ich założyciel, apostoł 
Niepokalanie Poczętej, swoim pięknym, bo-
gobojnym życiem, zasłużył na chwałę nieba. 
Dlatego w rocznicę jego śmierci nie odpra-
wia się w intencji jego duszy Mszy św., tylko 
śpiewa radosne: Te Deum laudamus. 
Nadszedł dzień 5 czerwca 2016 r., kiedy to Te 
Deum laudamus zabrzmiało w całym Koście-
le, radującym się z nowego świętego: Stani-
sława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego. 

(korzystałem z książki: ks. Tadeusz Rogalew-
ski MIC, Żywot Stanisława Papczyńskiego, 
Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 
2007). 

 Jędrzej Łukawy
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Potrzeba nam więcej pokoju i spokoju w naszych sercach, rodzinach, w miejscach 
pracy, w świecie mediów, życiu społecznym i politycznym. Nie wystarczy zawiesić 
spory na czas przyjazdu papieża – podkreślił kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski,  podczas uroczystości Bożego Ciała w Warszawie. W tradycyjnej pro-
cesji ulicami miasta, poprzedzonej Mszą św. w archikatedrze, uczestniczyły tłumy 
mieszkańców stolicy. W uroczystościach wzięło udział Wojsko Polskie. Monstran-
cję z Najświętszym Sakramentem od trzeciego ołtarza (przy kościele Sióstr Wizy-
tek) do ostatniego (na pl. Piłsudskiego) niósł, w asyście podchorążych WAT, biskup 
polowy Józef Guzdek.

Uroczystości Bożego CiałaUroczystości Bożego Ciała
w Ordynariacie Polowymw Ordynariacie Polowym

Głosząc kazanie przy czwartym ołtarzu polo-
wym na placu Piłsudskiego, po zakończeniu 
tradycyjnej procesji kard. Kazimierz Nycz py-
tał, m.in., „czy nie mamy obowiązku, także 
w związku ze zbliżającymi się wydarzeniami 
w naszej Ojczyźnie – Światowymi Dniami 
Młodzieży – jako ludzie Eucharystii lepiej 
usłyszeć modlitwę Jezusa z Wieczernika i 

zadbać bardziej o zgodę, miłość, jedność, 
przebaczenie, wzajemne przepraszanie się 
na co dzień?” – Tak się buduje pokój i zgodę 
– wskazywał kardynał.
Następnie podkreślił, że potrzeba „więcej po-
koju i spokoju w naszych sercach, rodzinach, 
w miejscach pracy, w świecie mediów, w ży-
ciu społecznym, w życiu politycznym”. – Nie 
wystarczy zawiesić spory na czas przyjazdu 
papieża. To byłoby za mało. Trzeba zacząć po 
nowemu rozwiązywać poważne ludzkie spra-
wy, tak jak przystoi ludziom, którzy do życia, 
do rodziny, do pracy, we wszystkie miejsca 
swojej aktywności idą przecież od ołtarza Eu-
charystii – mówił metropolita warszawski.
Wskazał też, że czas zbliżających się uroczy-
stości w Krakowie „może być dobrą okazją 
do takiego nowego początku”. 
Metropolita zaznaczył, że słowa Jezusa z 
Wieczernika o jedności i miłości oraz związa-
ne z nimi postawy potrzebne są dziś całemu 
światu, który jest często targany konfliktami 
wojennymi. Jest to potrzebne także Europie, 
bezradnej wobec problemów demograficz-
nych, wynikających z egoizmu, ale bezbron-
nej także wobec problemu uchodźców.
Nawiązując do uroczystości Bożego Ciała, 
kard. Nycz przypomniał, że „Chrystus jest rze-
czywiście z nami w Kościele, jest w tajemnicy 
Eucharystii, a my idziemy ulicami Warszawy, 
by wyznawać wiarę – rzeczywistą obec-

ność Chrystusa w Eucharystii i wśród nas”. 
Metropolita warszawski przypomniał też o 
najważniejszych tegorocznych wydarzeniach 
w Kościele – Jubileuszowym Roku Miłosier-
dzia, 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Świa-
towych Dniach Młodzieży w Krakowie. Po-
święcone im były dekoracje trzech pierwszych 
ołtarzy, przy których zatrzymywała się proce-

sja idąca z archikatedry św. Jana Chrzciciela. 
Czwarty ołtarz zbudowało wojsko. W pro-
cesji Najświętszy Sakrament nieśli kolejno 
warszawscy biskupi pomocniczy: Piotr Ja-
recki, Rafał Markowski i Michał Janocha. Do 
ostatniego ołtarza monstrancję w asyście 
podchorążych WAT niósł bp Józef Guzdek.
Tradycyjnie kard. Nycz zaprosił też mieszkań-
ców stolicy do udziału w IX Dniu Dziękczy-
nienia. Metropolita podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do przeprowadzenia 
uroczystości, koncelebransom, asyście, Chó-
rowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego WP, wojsku oraz policji za zabezpiecze-
nie przebiegu nabożeństw.
Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie 
przy ołtarzu wojskowym rozpoczęła się Msza 
św. sprawowana przez ks. ppłk. Piotra Maj-
kę, proboszcza katedry polowej.

KOSOWO

26 maja br. w Camp Marechal de Lattre de 
Tassigny w Novo Selo, w kaplicy pod wezwa-
niem św. Krzysztofa rozpoczęła się Msza św.  
z okazji uroczystości Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej.
Msza św. celebrowana była przez ks. ppłk. Ma-
riusza Śliwińskiego, kapelana XXXIV zmiany 
PKW oraz ks. por. Macieja Kalinowskiego, ka-
pelana XXXIII zmiany PKW. Na Mszy św. zgro-

madzili się żołnierze obu zmian oraz  polscy 
policjanci (EULEX) stacjonujący w Mitrovicy.
Ks. por. Maciej Kalinowski w czasie homilii 
zachęcał zebranych do umiejętności dzielenia 
się z innymi na wzór Chrystusa, który ukazał 
nam to w cudzie rozmnożenia chleba. - Moż-
na w naszym życiu przyjąć początkową posta-
wę apostołów, niech każdy radzi sobie sam, 
jednak Chrystus pokazuje, że trzeba umieć 
być dla innych – powiedział ks. Maciej.
Po zakończonej Mszy św. z kaplicy wyruszy-
ła procesja do czterech ołtarzy przygoto-
wanych przez żołnierzy PKW. Przy każdym
z nich odczytana została Ewangelia i odmó-
wiona modlitwa. Procesję zakończyło błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Wieczorem delegacja PKW KFOR uczestniczy-
ła w uroczystościach Bożego Ciała z udziałem 
Polonii w Skopje. Mszy św. przewodniczył 
wraz polskimi kapelanami biskup diecezji
w Skopje Kiro Stojanov. Na zakończenie od-
było się krótkie spotkanie z Polonią, w czasie 
którego przedstawiono nowego kapelana 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR,  
ks ppłk. Mariusza Śliwińskiego.

por. Maciej Kalinowski

GDYNIA

W kościele Marynarki Wojennej w Gdyni, po-
dobnie jak w całej naszej Ojczyźnie, odbyły 
się 26 maja obchody uroczystości Bożego 
Ciała. Tradycyjnie wojskowa parafia współ-
organizowała je wraz z parafią terytorialną 
pw. św. Michała Archanioła.
W tym roku świąteczne celebracje rozpoczę-
ły się polową Mszą św. sprawowaną przed 
kościołem św. Michała Archanioła na Oksy-
wiu. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz, 
ks. kan. Kazimierz Glama. Okolicznościowe 
kazanie wygłosił ks. kmdr por. Zbigniew Reć-
ko, dziekan MW. Wraz z nim w koncelebrze  
brali udział ks. prał. kmdr Marian Próchniak i 
ks. por. Piotr Listopad. W homilii kaznodzieja 
podkreślił, iż źle by było, gdybyśmy po skoń-
czonej procesji powiedzieli sobie: Pięknie 
było, świat zobaczył naszą wiarę. Powinni-
śmy nieustannie wychodzić na ulice, do ludzi, 
do takich jak my i do wielkich tego świata, by 
im powiedzieć: Jesteście głodni! Brakuje wam 
chleba i prawdy, bo brakuje wam Boga! Nie 
wystarczą kazania w kościele, nie wystarczą 
pięknie przygotowane uroczystości, nie wy-
starczą najżarliwsze modlitwy. Trzeba praw-
dą, Bogiem i chlebem dzielić się z innymi.
Po zakończeniu Eucharystii spod najstarszego 
kościoła na terenie Gdyni wyruszyła procesja 
eucharystyczna w asyście Kompanii Repre-
zentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
MW. W drodze do kościoła garnizonowego 
procesja przeszła trasą wzdłuż czterech oł-
tarzy, z których III i IV  były przygotowywa-
ne przez wojskową parafię. Pierwszy z nich 
przez społeczność Akademii Marynarki Wo-
jennej, a drugi przez mieszkańców bloków 
wojskowych przy ul. Śmidowicza.  Po zakoń-
czeniu procesji w kościele garnizonowym 
pw. MB Częstochowskiej została odprawio-
na Msza św. w intencji stanu osobowego
Garnizonu Gdynia.                                    ZR
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Od pięciu lat 29 maja obchodzony jest Dzień Weterana Działań poza Granicami 
Państwa. Święto upamiętniające wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych, którzy często z narażeniem życia brali udział w trudnych misjach 
z dala od Ojczyzny. Tego dnia obchodzony jest także udział żołnierzy ONZ w mi-
sjach pokojowych. Tegoroczne obchody rozpoczęły się w katedrze polowej Mszą 
św., której przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 

Msza św. w intencji weteranówMsza św. w intencji weteranów
misji pokojowych i stabilizacyjnychmisji pokojowych i stabilizacyjnych

W homilii bp Guzdek nawiązując do sce-
ny spotkania Jezusa z rzymskim setnikiem, 
podkreślał, że po dwóch tysiącleciach nadal 
wspominane są przymioty rzymskiego do-
wódcy: szlachetne i wrażliwe serce, szacunek 
wobec mieszkańców podbitego kraju oraz 

silna wiara. – Obchodząc Dzień Weterana 
Działań poza Granicami Państwa oraz Mię-
dzynarodowy Dzień Uczestników Misji Poko-
jowych ONZ możemy powiedzieć, że rzymski 
setnik nadal żyje w sercach żołnierzy i funk-
cjonariuszy udających się w dalekie strony, 
aby rozdzielać zwaśnione narody, stawać
w obronie prześladowanych i strzec prze-
strzegania podstawowych praw człowieka 
– mówił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że w mi-
sjach pokojowych po zakończeniu II wojny 
światowej uczestniczyły dziesiątki tysięcy pol-
skich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mun-
durowych. – Nasz kraj nie pozostał głuchy 
na wołanie wielu narodów oraz instytucji 
międzynarodowych (ONZ, UE) o pomoc w za-
prowadzeniu ładu i przywróceniu pokoju, ale 
posyłał swoich synów, aby wspomagali to 
szlachetne dzieło – powiedział.
Zdaniem Biskupa Polowego w polskich „mi-
sjonarzach” obecny był duch setnika, który 
miał wrażliwe i dobre serce. Przypomniał, 
że Polacy udawali się w miejsca konfliktów 
i wojen, aby „z narażeniem własnego zdro-
wia i życia służyć sprawie pokoju”. Podkre-
ślił, że służba żołnierzy i funkcjonariuszy nie 
ograniczała się tylko do rozdzielania stron 
konfliktów, ale że nasi żołnierze angażowali 
się w „wielomilionowe projekty w oświacie, 
służbie zdrowia i budowaniu infrastruktury 
służącej podniesieniu jakości życia ludności 
na terenach ogarniętych wojną czy też nie-
pokojami społecznymi”. – Nasi „misjonarze” 
byli także wzorem tolerancji i harmonijnej 

współpracy z lokalną ludnością. Pomimo 
różnicy kultur i religii zawsze szanowali czło-
wieka i tym zaskarbili sobie wielkie uznanie 
oraz wdzięczność – powiedział.
Biskup Polowy przypomniał, że żołnierzom
i funkcjonariuszom pomoc duchową podczas 

misji pokojowych i 
stabilizacyjnych nio-
są od 1991 roku ka-
pelani odnowionego
Ordynariatu Polo-
wego. Zachęcił do 
modlitwy w intencji 
poległych i zmarłych 
na misjach żołnierzy 
i funkcjonariuszy.
Ordynariusz Wojsko-
wy wyraził wdzięcz-

ność weteranom misji pokojowych za ich 
wkład w obronę pokoju i bezpieczeństwa. 
– To między innymi dzięki waszemu poświę-
ceniu możemy żyć w wolnym i bezpiecznym 
kraju. Przez wasz udział w misjach zagranicz-
nych wielokrotnie zarzewie wojny zostało 
ugaszone daleko od granic naszej Ojczyzny. 
Byliście – a wielu jeszcze jest – ewangelicz-
ną solą i światłem w wielu rejonach świata 
– podkreślił. Dodał, że zbyt długo weterani 
czekali na docenienie ich roli w budowaniu 
bezpieczeństwa i pokoju.
Biskup Guzdek przypomniał wizytę papieża 
Franciszka na cmentarzu wojennym w Redi-
puglia w stulecie wybuchu I wojny świato-
wej i wygłoszone przez niego słowa: „Nad 
wejściem tego cmentarza unosi się szydercze 

motto wojny: «Co mnie to obchodzi?». Wszy-
scy ci, którzy tutaj spoczywają, mieli swoje 
plany, marzenia..., ale ich życie zostało prze-
rwane. Dlaczego? Bo ludzkość powiedziała: 
«Co mnie to obchodzi?»”. – Weźmy sobie 
do serca te słowa, które przestrzegają przed 
obojętnością wobec wołających o pomoc. 
Od nas, od naszego zaangażowania także 
zależy, czy będą powstawać kolejne cmenta-
rze wojenne, czy też ludzie będą mogli żyć 
we wzajemnym poszanowaniu i pokoju (…) 
Bądźmy siewcami pokoju i apostołami po-
jednania – zachęcał Biskup Polowy.
Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa i ks. kpt. Maciej Śliwa, kapelani 
Ordynariatu Polowego.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. Bartłomiej 
Grabski, podsekretarz stanu w MON, gen. 
dyw. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy General-
nego RSZ, gen. bryg. Jan Dziedzic, zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
generałowie WP, oficerowie, podoficerowie 
oraz żołnierze, uczestnicy misji pokojowych
i stabilizacyjnych z całego kraju, a także przed-
stawiciele służb mundurowych, m.in. Straży 

Granicznej, Policji oraz Biura Ochrony Rządu. 
Do katedry polowej przybyły także pocz-
ty sztandarowe oraz kombatanci, harcerze
i młodzież. Obecni byli także przedstawiciele 
instytucji i organizacji zrzeszających wetera-
nów misji wojskowych, m.in. Centrum We-
terana i Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ.
Po Mszy św. jej uczestnicy udali się na plac 
Piłsudskiego, na którym odbyła się centralna 
uroczystość z okazji Dnia Weterana Działań 
poza Granicami Państwa oraz Dnia Uczestni-
ków Misji Pokojowych ONZ.
Od lat 50. XX w. w misjach zagranicznych 
wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy i kilka 
tysięcy funkcjonariuszy z Polski.
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Na początku Mszy św. odczytana została de-
cyzja prezydenta RP Andrzeja Dudy o odzna-
czeniu pośmiertnie Jadwigi Zarugiewiczowej 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Order przekazała rodzinie Barbara Fe-
dyszak-Radziejowska, doradca prezydenta RP.
W homilii bp Guzdek przypomniał okoliczno-
ści powstania Grobu Nieznanego Żołnierza 
oraz udział Jadwigi Zarugowiczowej w tym 
wydarzeniu. – Nasi rodacy, pragnąc upamięt-
nić bezimiennych bohaterów walki o wol-
ność, już w samej ceremonii wyboru tego je-
dynego „nieznanego” żołnierza docenili rolę 
kobiety – matki i żony – oraz znaczenie rodzi-
ny. Do wskazania trumny z ciałem jednego
z bohaterskich obrońców Lwowa, która mia-
ła spocząć w tym grobie, została poproszona 
Jadwiga Zarugiewiczowa, opłakującą śmierć 
swojego syna, Konstantego – powiedział.
Biskup Polowy podkreślił, że na początku XXI 
wieku niejednokrotnie byliśmy świadkami 
pogrzebów żołnierzy służących na misjach 
pokojowych, m.in. w Iraku i Afganistanie.
– Byliśmy uczestnikami dramatycznych poże-
gnań poległych na polu walki: synów, mę-
żów i ojców. Doświadczyliśmy smutku, łez 
i rozpaczy rodziców, żon i sierot po stracie 
najbliższej osoby. To w kontekście tych wy-
darzeń zrodziła się myśl o upamiętnieniu 
Jadwigi Zarugiewicz – „matki” Nieznanego 
Żołnierza – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 22 
października 2011 roku na ścianie budynku 
Dowództwa Garnizonu Warszawa została 
odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona 
Jadwidze Zarugiewiczowej i jej synowi, Kon-
stantemu. – W ten symboliczny sposób – nie 
pomniejszając w niczym zasług żołnierzy – 
zostały zauważone matki i żony poległych 
na misjach zagranicznych – zauważył.
We Mszy św. uczestniczyli: Joachim Brudziń-
ski, wicemarszałek Sejmu, Edgar Ghazary-
an, ambasador Republiki Armenii w Polsce, 
Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, krew-
ni Jadwigi Zarugiewiczowej, przedstawicie-
le Wojska Polskiego, społeczności Ormian
w Polsce oraz poczty sztandarowe.
Ambasador Ghazaryan podkreślił, że każdy 
Ormianin jest dumny z tego, że symbolicz-
na matka Nieznanego Żołnierza, spoczywa-
jącego na placu Piłsudskiego ma korzenie 
ormiańskie. 
Kondukt pogrzebowy spod katedry polowej 
wyruszył ulicami Warszawy na Cmentarz 

Wojskowy na Powąz-
kach. Trasa przejazdu 
wiodła przez plac Mar-
szałka Józefa Piłsdu-
skiego, gdzie spoczywa 
wybrany przez Zaru-
giewiczową Nieznany 
Żołnierz. Samochód zatrzymał się, a hejnali-
sta odegrał utwór „Śpij kolego”. Następnie 
kondukt udał się na cmentarz.
Przed domem pogrzebowym odbyła się uro-
czystość poprzedzająca złożenie trumny do 
grobu. Minister Andrzej Krzysztof Kunert 
przypomniał okoliczności w jakich odbył się 
wybór trumny z ciałem Nieznanego Żołnierza 
oraz dzień jego pochówku w arkadach pałacu 
Saskiego, 2 listopada 1925 roku. Podkreślił, 
że uroczystość jest nawiązaniem do tamtego 
dnia. Przypomniał też, że symboliczna matka 
Nieznanego Żołnierza, związana jest z dwo-
ma miastami: Lwowem i Warszawą, które za 
swoją bohaterską postawę zostały odzna-
czone Krzyżem Wojennym Virtuti Militari.
– Umieszczona w Grobie Nieznanego Żołnie-
rza w Warszawie trumna nieznanego żołnie-
rza z pobojowiska lwowskiego stała się naszą 
narodową relikwią, mamy więc prawo nazy-
wać Jadwigę Zarugiewiczową, która ją wy-
brała, nie tylko matką Nieznanego Żołnierza 
ale także symboliczną matką wszystkich zna-
nych i nieznanych żołnierzy – powiedział.
Głos zabrał Wojciech Fałkowski, podsekre-
tarz stanu w MON, który podkreślił, że Pol-
ska traktuje poważnie obowiązek opieki nad 
swoimi żołnierzami i ich rodzinami. – Pań-
stwo polskie musi dbać o swoich żołnierzy, 
tych w służbie, tych którzy ją skończyli, tych, 
którzy polegli, odnieśli rany i tych wszyst-
kich, którzy poczuwają się do służby Ojczyź-
nie – powiedział.
W imieniu rodziny głos zabrał wnuk Jadwigi 
Zarugiewiczowej, Tomasz Pawelski, który po-
dziękował za zorganizowanie uroczystości. 
Słowa wdzięczności skierował także Maciej 
Bohosiewicz, prezes Fundacji Ormiańskiej. 
Wyjaśnił, że nagrobek Jadwigi Zarugiewi-
czowej różni się od mogił żołnierzy pole-
głych w 1920 roku. – Na kamiennym tufie 
wulkanicznym umieściliśmy krzyż ormiański 
z ornamentem roślinnym, specjalnie przy-
wiezionym z Armenii. Ormianie wierzą, że 
po śmierci Chrystusa, krzyż, narzędzie Jego 
męki, pokrył się kwiatami – podkreślił. Po-
dziękował też ministrowi Kunertowi za zor-
ganizowanie uroczystości.

Matka wszystkich żołnierzyMatka wszystkich żołnierzy
Biskup Polowy Józef Guzdek przewodniczył 30 maja uroczysto-
ściom pogrzebowym śp. Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej 
matki Nieznanego Żołnierza, pochowanego w arkadach pałacu 
Saskiego, na placu Piłsudskiego w Warszawie. – Niech mogiła ko-
biety – matki i żony –  przyczynia się do budzenia świadomości, 
że misja wojskowa ma charakter rodzinny – kiedy ginie syn, mąż 
i ojciec, cierpi cała rodzina – powiedział w homilii ordynariusz 
wojskowy. Po Mszy św. trumna ze szczątkami Jadwigi Zarugiewi-
czowej została złożona w kwaterze żołnierzy wojny 1920 roku.

Po zakończeniu przemówień uformował się 
kondukt pogrzebowy, który przeszedł do kwa-
tery żołnierzy wojny 1920 roku. Przy dźwię-
kach salwy honorowej i ormiańskiego fletu 
– duduku, trumna z ciałem Jadwigi Zarugiewi-
czowej została złożona do grobu. Uroczystość 
zakończyła ceremonia złożenia kwiatów.
Jadwiga Zarugiewicz z domu Karczewska, 
urodziła się w Kutach w 1878 roku w rodzi-
nie polskich Ormian. W 1900 r. wyszła za 
mąż za Andrzeja Zarugiewicza, pracownika 
banku. W 1901 w Kutach przyszedł na świat 
ich najstarszy syn, Konstanty. W listopadzie 
1918 r. Konstanty Zarugiewicz wziął udział
w obronie Lwowa. Zginął 17 sierpnia 1920 
roku w bitwie z bolszewikami pod Zadwórzem 
nazywanej „Polskimi Termopilami”. Rodzinie 
mimo licznych prób, nie udało się odnaleźć 
ciała, najprawdopodobniej Konstanty został 
pochowany we wspólnej, żołnierskiej mogi-
le. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.
W roku 1925 w arkadach warszawskiego pa-
łacu Saskiego urządzono Grób Nieznanego 
Żołnierza, który miał symbolizować wszyst-
kich poległych w walce o wolność i nie-
podległość Ojczyzny. Do wskazania trumny
z ciałem Nieznanego Żołnierza, poproszo-
no właśnie Jadwigę Zarugiewiczową, matkę 
jednego z Orląt Lwowskich.
Po wybuchu II wojny światowej Zarugiewi-
czowa opuściła Lwów, szukała schronienia
u krewnych, przebywała m.in. w Nisku, Rab-
ce (tam zmarł jej mąż), Krakowie, wyjechała 
do Białegostoku, gdzie mieszkał jej syn Wa-
cław. Pod koniec życia trafiła do domu opie-
ki w Suwałkach, gdzie zmarła w 1968 roku
w wieku 90 lat i została pochowana na miej-
scowym cmentarzu parafialnym.
13 maja 2016 roku jej szczątki ekshumo-
wano. Ostatecznym miejscem spoczynku 
Jadwigi Zarugiewicz jest kwatera B11 Cmen-
tarza Wojskowego na Powązkach, na której 
pochowani są żołnierze Wojska Polskiego 
polegli w latach 1919-1920. Organizatorem 
pochówku były Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa oraz Fundacja Ormian.

Krzysztof Stępkowski

Warszawa: uroczystości pogrzebowe Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej matki Nieznanego ŻołnierzaWarszawa: uroczystości pogrzebowe Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej matki Nieznanego Żołnierza
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„Prezydent Lech Ka-
czyński (2005-2010)” 
to druga część biogra-
fii tragicznie zmarłego 

prezydenta, którego dorobek i służba 
dla Polski dla wielu wciąż pozostaje nie-
odkrytą. Książka pomaga w zrozumieniu 
wielu wątków polityki Lecha Kaczyńskie-
go i wyjaśnieniu wielu przekłamań, któ-
re narosły przez lata szumu medialnego 
towarzyszącemu tragicznie zmarłemu 
prezydentowi.
Warto podkreślić, że jest to drugi tom biografii 
Lecha Kaczyńskiego. Pierwszy obejmujący okres 
do 2005 roku, autorstwa Sławomira Cenckie-
wicza, Adama Chmieleckiego, Janusza Kowal-
skiego, Anny Katarzyny Piekarskiej został opu-
blikowany w 2013 roku. Wydany właśnie tom, 
dedykowany ofiarom katastrofy smoleńskiej, 
rozpoczyna się wraz z wydarzeniami kampanii 
wyborczej 2005 roku. Poza okresem wyborów 
prezydenckich z 2005 roku, książka zawiera trzy 
rozdziały poświęcone prezydenturze oraz jeden 

Biografia prezydenta
w całości opisujący przygotowania do wizyty
w Katyniu, katastrofę smoleńską, śledztwo oraz 
upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego.
Wartki język, zwarta i przejrzysta konstrukcja 
tomu sprawia, że obszerną książkę czyta się 
znakomicie. Bogato ilustrowana czarnobiały-
mi oraz kolorowymi fotografiami, przywołuje 
przełomowe momenty przedwcześnie prze-
rwanej prezydentury.
Podczas premiery książki, która odbyła się 
3 czerwca w Warszawie, prezydent Andrzej 
Duda powiedział, że rzadko zdarza się, żeby 
biografia łączyła tak dobrze wątki naukowe z 
atmosferą, którą pamięta z czasów swej pracy 
w Pałacu Prezydenckim. Trudno oceniać ten 
walor książki postronnemu czytelnikowi, ale 
rzeczywiście szereg rozmów z bezpośrednimi 
świadkami, sprawia że otrzymujemy coś więcej 
niż tylko suche fakty z ostatniego okresu życia 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niewątpliwie 
atmosferę Pałacu Prezydenckiego oddają frag-
menty poświęcone Marii Kaczyńskiej, pierwszej 
damie, osobie ciepłej, z humorem znoszącą 

więzienie „w złotej klatce”, która chętnie an-
gażowała się w pomoc potrzebującym.
Poza fragmentem dotyczącym katastrofy 
smoleńskiej uwagę przyciąga rozdział zatytu-
łowany „Fundamenty”, który nie tylko opisu-
je działania prezydenta, ale jest swego rodza-
ju testamentem, podsumowującym kierunki 
jego polityki krajowej i zewnętrznej.
Dużą część poświęcono trudnej relacji Lecha 
Kaczyńskiego ze światem mediów. Niezrozu-
mienie wielu wątków jego polityki i bezpar-
donowych ataków, których ofiarą był nie tyl-
ko on, ale także jego bliscy.
Obydwa tomy stanowią kompleksową i najpeł-
niejszą, jak dotąd, biografię prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Liczne świadectwa, np. zmarłego 
niedawno Andrzeja Urbańskiego, wieloletniego 
współpracownika i jednego z szefów kancelarii 
prezydenta oraz wnikliwa kwerenda archiwal-
na, to znaczące atuty tej pozycji. Sprawa oceny 
dorobku prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie jest 
jednak zamknięta i można sądzić, że powstaną 
kolejne książki na ten temat.
Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Prezy-
dent Lech Kaczyński (2005-2010), Warszawa 2016, 
Fronda, ss. 508.

Krzysztof Stępkowski

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 7 grudnia 1910 r. 
w Bytowie na Pomorzu, jako 
syn Józefa i Maty z d. Pluto. 
Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości rodzina Lasków opuściła By-
tów, który pozostał w granicach Niemiec. 
Zamieszkali w Chojnicach, gdzie Jan ukończył 
gimnazjum. Po uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości odbył przeszkolenie wojskowe w Szkole 
Podchorążych Rezerwy. W 1933 r. wstąpił do 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Jako alumn podjął studia na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana 
Batorego. 18 czerwca 1939 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskiego.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii Św. Jana Chrzciciela w Komajach 
w dekanacie święciańskim. Gdy 12 kwietnia 
1940 r. zmarł proboszcz parafii, ks. Aleksan-
der Łoszak, ks. Laska administrował parafią. 
Pod koniec 1940 r. parafię w Komajach objął 
dotychczasowy proboszcz parafii Zadziew, ks. 
Piotr Cęckiewicz, a księdza Laskę przeniesiono 
na jego miejsce. Kierował parafią Przemienie-
nia Pańskiego w Zadziewiu w trudnych latach 
okupacji sowieckiej, a od 1941 r. niemieckiej. 
Gdy w pierwszych dniach stycznia 1944 r., 
został uprzedzony o planowanym aresztowa-
niu, przez niemieckich żandarmów, którymi 
byli mówiący po polsku Kaszubi pochodzący 
ze Złotowa, schronił się u swojego parafia-
nina we wsi Daszki. 5 stycznia 1944 r. razem 
z ks. Aleksandrem Grabowskim, również po-
szukiwanym przez Niemców, został przewie-

ziony do V Wileńskiej Brygady AK, dowodzo-
nej przez porucznika Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszkę”. W Brygadzie sprawował posługę 
duszpasterską nie tylko dla partyzantów, ale 
i dla ludności zamieszkującej wsie, w których 
stacjonował oddział. W początkach lutego 
1944 r. został mianowany przez dziekana 
polowego Wileńskiego Okręgu AK, ks. Alek-
sandra Rymkiewicza kapelanem VI Wileńskiej 
Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK, do-
wodzonej przez cichociemnego, porucznika 
Adama Boryczko „Tońko”, a od 19 marca 
1944 r. również przez cichociemnego, majora 
Franciszka Koprowskiego „Konara”. Ks. Laska 
przyjął pseudonim „Ksiądz Piotr”. Duszpaste-
rzował Brygadzie która w pierwszej połowie 
1944 r. stoczyła szereg walk z Niemcami oraz 
z kolaborującymi z nimi oddziałami litewski-
mi. Zdobyto Kiemieliszki, Ostrowiec Szumski 
i Woroniaty. W lipcu 1944 r. w składzie VI 
Brygady uczestniczył w operacji „Ostra Bra-
ma”, mającej za zadanie zdobycie Wilna. Po 
zajęciu Wilna przez armię sowiecką ksiądz 
Laska szczęśliwie uniknął aresztowania przez 
jednostki NKWD, co spotkało wielu oficerów 
wileńskich brygad AK, zaproszonych 17 lipca 
1944 r. przez dowódcę 3 Frontu Białoruskie-
go Iwana Czerniachowskiego, na „odprawę” 
do miejscowości Bogusze, która okazała się 
sowiecką prowokacją.
Na przełomie sierpnia i września 1944 r. ks. 
Laska objął parafię Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Sobakińcach w dekanacie wasi-
liskim. Duszpasterzował w niej do Wielkiego 
Postu 1946 r., kiedy zagrożony aresztowa-

Ksiądz kapitan czasu wojny Jan Laska (1910-2007) – kapłan archidiecezji wileńskiej, 
kapelan VI Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK, ps. „Ksiądz Piotr”

niem przez NKWD ekspatriował się do Polski.
W Białymstoku arcybiskup Romuald Jałbrzy-
kowski mianował go wikariuszem w parafii 
Św. Rocha. Był również prefektem i kapela-
nem więzienia karnego. Od 1951 r. był wika-
riuszem w parafii Św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Zabłudowie. W 1954 r. został mianowany 
proboszczem parafii Św. Anny w Krynkach. 
Objął również funkcję dziekana kryneckiego. 
Od 1960 r. był proboszczem parafii Świętej 
Trójcy w Sidrze koło Sokółki. W 1968 r. zrezy-
gnował z probostwa i przeniósł się na wika-
riat do parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Suchowoli. Od 1972 r. był prefektem w pa-
rafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Białymstoku. W 1977 r. na własną prośbę wy-
jechał do pracy duszpasterskiej w archidiece-
zji kolońskiej w Niemczech. Kardynał Joseph 
Hofner mianował go wikariuszem w parafii 
Św. Franciszka w powiatowym mieście Gum-
mersbach. Od 1983 r. był proboszczem parafii 
Św. Anny w Bergneustadt-Belmicke. W parafii 
tej obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. W 
1995 r. przeszedł na emeryturę, przenosząc 
się do domu spokojnej starości w Bad Mün-
stereifel, gdzie nadal był czynnym kapłanem 
niemal do końca swojego życia.
Zmarł 16 stycznia 2007 r. w Bad Münstereifel. 
Spoczywa na cmentarzu w Belmicke.
Ksiądz Laska był odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami. W 1994 r. arcybiskup 
metropolita białostocki Stanisław Szymecki 
nadał mu godność kanonika honorowego 
Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

Bogusław Szwedo
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Bóg powołał naród wybrany, który był Jego 
szczególną własnością (zob. Pwt 7, 6). Nadał 
mu Prawo i nawoływał, by oddzielił się spo-
śród pogan oraz ich kultu (zob. Pwt 7, 2-5). 
Przygotowywał go na przyjście Mesjasza, któ-
ry wypełni wszystkie obietnice Boga i przy-
wróci utraconą chwałę człowiekowi. Orędzie 
o Jego zbawczym dziele zostanie zaniesione 
również poganom. W ten sposób wypełni się 
słowo dane Abrahamowi, że w nim „otrzy-
mają błogosławieństwo wszystkie ludy zie-
mi” (zob. Rdz18, 18), gdyż „na podstawie 
wiary Bóg będzie dawał poganom uspra-
wiedliwienie” (Ga 3, 8). Wypełnienie tego 
planu św. Paweł nazwał „tajemnicą”, która 
była „ukryta od wieków i pokoleń, teraz zo-
stała objawiona Jego świętym, którym Bóg 
zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo 
chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią 
Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego 
to głosimy, upominając każdego człowieka
i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, 
aby każdego człowieka okazać doskonałym 
w Chrystusie” (Kol 1, 26-28). Jezus jest „na-
dzieją chwały” dla ludzkości. W innym miej-
scu św. Paweł napisał, że na Jego obliczu ma-
luje się chwała Boża (por. 2 Kor 4, 6). Adam 
stracił chwałę przez grzech, a my wraz z nim. 
Żaden człowiek nie potrafił odzyskać jej na 
nowo, gdyż jego skażona natura nieustannie 
doprowadzała go do upadku. Tylko Jezus, 
jedyny sprawiedliwy i wolny od wszelkiego 
grzechu, zachował w sobie nieskażony obraz 
Boga. Tym samym Jezus stał się przeznacze-
niem człowieka. W sposób doskonały wypeł-
nił wolę Ojca i przyniósł zbawienie każdemu, 
kto w Niego uwierzy. Jeśli ktoś wpadł do 
wody i tonie, rzuca się mu koło ratunkowe. 
Tonący musi się go mocno uchwycić, a wte-
dy zostanie ocalony. Podobnie wszyscy ludzie 
„wpadli” w odmęty grzechu i zaczęli w nim 
tonąć, lecz Bóg rzucił im koło ratunkowe
w postaci własnego Syna. Każdy, kto się Go 
mocno uchwyci, zostanie wybawiony. Lecz 
jeśli będzie szukać innego sposobu, na pew-
no zginie. Tylko „trzymając” się Jezusa, mamy 
udział w Jego chwale. Tylko w Nim okażemy 
się doskonałymi (por. Kol 1, 28). 

Jezus ikoną Ojca

Przeznaczeniem człowieka jest „stawać się 
na wzór obrazu Syna Jego” (por. Rz 8, 29). 
Św. Paweł w swoich listach bardzo często 
ukazuje Jezusa jako obraz: „On jest obra-
zem Boga niewidzialnego – Pierworodnym 
wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15),
„… aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały 
Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 
4, 4). Za każdym razem użyte jest tu greckie 
słowo „eikón” – ikona. Ikona to szczególny 
rodzaj malowidła, które nie tylko uwiecznia 
portret osoby lub opowiada wydarzenie, ale 
również je uobecnia. Jeśli św. Paweł pisze, że 

Chrystus jest obrazem Boga, to ma na myśli, 
że w Jego Osobie uobecnia się Bóg. Gdy Fi-
lip prosił Jezusa, by pokazał uczniom Ojca, 
On odpowiedział: „Filipie, tak długo jestem 
z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlacze-
go więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie?” (J 14, 9). Jezus jest zatem wyjątko-
wym obrazem Boga, bo kto na Niego patrzy, 
widzi Boga. Dla Apostołów było oczywiste, 
że Jezus jest Bogiem. Na początku Listu do 
Hebrajczyków św. Paweł wykazuje wyższość 
Jezusa nad aniołami za pomocą starotesta-
mentalnych tekstów. Odnosi do niego obiet-
nicę, jaką otrzymał Dawid. Dotyczyła ona 
jego potomka: „On zbuduje dom imieniu 
memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa 
na wieki” (zob. 2 Sm 7, 13). Apostoł cytuje 
fragment, który mówi, że potomek będzie 
synem Boga: „Ja będę Mu Ojcem, a On bę-
dzie Mi Synem” (Hbr 1, 5). Zatem uważa 
Jezusa za Syna Bożego. Za pomocą Psalmu 
16 uzasadnia, że Chrystus jest Synem zro-
dzonym przez Ojca: „Ty jesteś moim Synem, 
Jam Cię dziś zrodził” (Hbr 1, 5). W Psalmie 45 
nazywa Jezusa Bogiem: „Tron Twój, Boże, na 
wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem 
królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedli-
wość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego 
namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem rado-
ści bardziej niż Twych towarzyszy” (Hbr 1, 
8-9). W Psalmie 102 używa określenia „Pan”, 
które było odpowiednikiem niewypowiada-
nego ze względu na bojaźń i cześć tytułu 
„JAHWE”: „Tyś, Panie, na początku osadził 
ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. 
One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko 
jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je zwi-
niesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś je-
steś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą” 
(Hbr 1, 10-12). W Psalmie 110 wskazuje na 
wywyższenie Jezusa: „Siądź po mojej prawi-
cy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek 
pod Twoje stopy” (zob. Hbr 1, 13). W Psal-
mie 45 i 102 opisane są atrybuty Boga: Jego 
tron istnieje „na wieki wieków”, podstawą 
Jego królestwa jest sprawiedliwość, „osadził 
ziemię na początku”, niebiosa są „dziełem 
Jego rąk”. Wszystkie te atrybuty odnoszą się 
„do Syna” (zob. Hbr 1, 5). Tak jak Bóg JAH-
WE, Święty Izraela (zob. Iz 41, 14), jest On 
wieczny, niezmienny, sprawiedliwy i od Nie-
go pochodzi dzieło stworzenia. Św. Paweł 
mówi więc tu o preegzystencji Chrystusa. 
Preegzystencja, łac. „prae existentia” – ist-
nienie uprzednie, „przedistnienie”, zakłada, 
że Jezus, syn Maryi, jest osobowo identyczny 
z Synem Bożym, który istniał od wieków. Od-
wieczny Syn Boży w ujęciu św. Jana był Sło-
wem istniejącym „na początku u Boga” i sam 
był również Bogiem oraz stanowił przyczynę 
powstania świata (zob. J 1, 1-3). Podobnie 
św. Paweł w Liście do Hebrajczyków pisze, że 

Jezus najwierniejszym obrazem BogaJezus najwierniejszym obrazem Boga
Bóg miał plan wobec człowieka. Uczynił Go na swój obraz, ale ten obraz nie osiągnął 
pełni. Grzech uszkodził obraz Boży w człowieku i pozbawił go chwały (por. Rz 3, 23). 
Jednak Bóg postanowił odnowić go według szczególnego obrazu. Tym obrazem jest 
Jego Syn. „Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia” (Kol 1, 19).

Syn był ostatnim Słowem, przez które Bóg 
przemówił do ludzi (zob. Hbr 1, 1). Jest też 
Słowem, przez które Bóg stworzył wszech-
świat (zob. Hbr 1, 2). W innym miejscu tego 
Listu apostoł Paweł poucza, że „przez wiarę 
poznajemy, że słowem Boga światy zostały 
tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało 
nie z rzeczy widzialnych” (Hbr 11, 3). Światy, 
wszechświat, wszelkie istnienie biorą począ-
tek od Słowa: „Wtedy Bóg rzekł” (Rdz 1, 3). 
Syn również „podtrzymuje wszystko słowem 
swej potęgi” (Hbr 1, 3). A więc nie tylko jest 
przyczyną aktu stwórczego, ale również sam, 
będąc Słowem, podtrzymuje wszystko swo-
im słowem. Nie ma zatem żadnej wątpliwo-
ści, że Kościół u swoich początków wierzył, 
że Jezus jest Bogiem. Kto więc Go oglądał, 
widział Boga. 

Światłość ze Światłości

Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu określeniu, 
jakie św. Paweł stosuje w stosunku do Syna. 
Nie tylko mówi, że stanowi odwieczne i osta-
teczne Słowo Ojca, ale jest również „odbla-
skiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” 
(Hbr 1, 2-3). Niemal identyczne sformułowa-
nie znajdziemy w Księdze Mądrości. Pewien 
natchniony autor, wychwalając mądrość, tak 
napisał: „Jest odblaskiem wieczystej światło-
ści, zwierciadłem bez skazy działania Boga, 
obrazem Jego dobroci” (Mdr 7, 26). Jeśli 
nałożymy na siebie oba fragmenty, zobaczy-
my, że pierwszy człon mówi o naturze Boga, 
którą określa chwała wyrażona w postaci 
światłości. Drugi człon natomiast dotyczy 
działania Boga, które wskazuje na Jego isto-
tę – dobroć. 
Pisząc o Synu Bożym, św. Jan nazywa Go nie 
tylko „Słowem”, ale i „światłością”: „Praw-
dziwa światłość, która oświeca każdego 
człowieka, przyszła na świat” (zob. Biblia 
Warszawska, J 1, 9). Jezus sam o sobie mó-
wił: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie 
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia” (J 8, 12). W innym 
miejscu powiedział: „Jeszcze przez krótki czas 
przebywa wśród was światłość. Chodźcie, do-
póki macie światłość, aby was ciemność nie 
ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, 
dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie 
w światłość, abyście byli synami światłość”
(J 12, 35-36). Jezus wskazywał na siebie, że 
jest pełnią życia i prawdy. Kto za Nim idzie, 
będzie miał życie w obfitości. Nie dosięgną go 
moce zła ani śmierci. Nie pobłądzi, lecz odnaj-
dzie drogę do Boga. Zapewne pod wpływem 
tych wypowiedzi św. Jan w Prologu napisał, 
że w Słowie „było życie, a życie było świa-
tłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 4-5). Jezu-
sa nie ogarnęła śmierć ani grzech. Dlatego 
jest On jedynym pewnym przewodnikiem do 
szczęścia i życia z Bogiem na wieki. Światłość 
odnosi się do natury Boga. Skoro Syn został 
przez św. Jana przyrównany do światłości
i ta sama światłość „olśniła” Szawła z Tarsu, 
powalając go na ziemię (zob. Dz 9, 3-4), to 
tym bardziej o Ojcu możemy powiedzieć iż 
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jest światłością. Św. Paweł w Pierwszym Li-
ście do Tymoteusza pisał, że Bóg jako „Król 
królujących i Pan panujących” zamieszku-
je „światłość niedostępną” i nikt z ludzi Go 
„nie widział ani nie może zobaczyć” (zob.
1Tm 6, 15-16). Ojciec zamieszkuje „niedo-
stępną światłość”. Ponieważ nie można Go 
zobaczyć, ta światłość musi być przeogrom-
na, a On sam jest jej źródłem, bo nic bez Nie-
go nie istnieje: „beze Mnie nie ma niczego” 
(Iz 45, 6). Św. Jan w swoim liście poucza, że 
„Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej 
ciemności” (1 J 1, 5), podobnie jak w Prologu 
Ewangelii porównywał Syna Bożego do świa-
tłości, która „w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła” (J 1, 5). Św. Jan nazywa rów-
nież Syna Bożego „Jednorodzonym” i mówi, 
że, gdy „Słowo stało się ciałem”, mogliśmy 
ujrzeć Jego chwałę, „chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca 
pełen łaski i prawdy” (J 1, 14). 
Słowo „Jednorodzony” grec. „mo-
nogenus” oznacza jedyne dziecko, 
jedynaka. Jezus jest zatem jedy-
nym pełnym chwały Synem Ojca 
zrodzonym przed wiekami. Owo 
„zrodzenie” z Ojca jest czymś zu-
pełnie innym niż pochodzenie, czy 
wygląd, ale dotyka samej natury 
Boga. W wyznaniu wiary mówi-
my, że „wierzymy w jednego Pana 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego 
Jednorodzonego (…) Światłość ze 
Światłości”. Św. Paweł w Liście do 
Filipian stwierdza, że Jezus istniał 
„w postaci Bożej” (zob. Flp 2, 6). 
Użyte tu słowo „postać”, grec. 
„morphe”, które można tłuma-
czyć też jako „forma”, oznacza 
rzecz stałą i niezmienną. Stanowi 
przeciwieństwo słowa „schema” 
– „wygląd”, który jest czymś przej-
ściowym i podlegającym zmianie. 
Apostoł Paweł więc z rozmysłem 
użył słowa „morphe”, chcąc po-
twierdzić Boską naturę Chrystusa. 
Nie powiedział, iż miał On „wy-
gląd” Boga, ani, że był do Niego 
podobny – grec. „homoioma”, 
ale, że istniał w Jego „formie”, po-
siadał Jego naturę. Jeśli zapalimy ogień i odłą-
czymy od niego jeden płomień, natura ognia 
nie zmieni się. Również uzyskany płomień 
będzie miał tę samą naturę co ogień. W każ-
dej chwili możemy ten płomień powiększyć 
do rozmiarów ognia, z którego został wzięty. 
Jeśli włożymy go z powrotem do ognia bę-
dzie z nim identyczny. Płomień nie istnieje bez 
ognia, jak i ogień nie może być czymś różnym 
od płomienia. Tak samo jest z Ojcem i Synem. 
Ich natura jest tożsama. Syn jest w Ojcu,
a Ojciec w Synu, jak płomień w ogniu i ogień 
w płomieniu. Jeśli św. Paweł pisze, że Jezus 
jest „odblaskiem chwały Boga”, to nie ma na 
myśli odblasków, jakie nosimy, by być widocz-
nymi na drodze. One jedynie odbijają światło, 
które na nie pada. Lecz nie mają jego natury. 
Takim „Bożym odblaskiem” był Jan Chrzciciel, 
który „nie był światłością, lecz [posłanym], 
aby zaświadczyć o światłości” (J 1, 8). Syn 
Boży jest prawdziwą Światłością zrodzoną
z wiekuistej Światłości.

Jezus objawia dobroć Boga

Syn stanowi również odbicie istoty Boga, 
którą jest dobroć, a realizuje się ona poprzez 
działanie. Wszystko, co Jezus czynił na ziemi 
naznaczone zostało dobrocią. Był blisko ludzi 
(zob. Mt 9, 10), słuchał ich (zob. J 3, 1-13), 
pouczał (zob. Mt 5, 1-2), karmił (zob. Mt 15, 
32-28), uzdrawiał, wypędzał złe duchy (zob. 
Łk 6, 17-18), chronił (zob. J 8, 1-11), umy-
wał nogi (zob. J 13, 4-5). To wszystko mu-
siało robić wielkie wrażenie. W Ewangelii św. 
Marka czytamy nawet, że przybiegł do nie-
go „pewien człowiek” i upadł przed nim na 
kolana, wołając: „Nauczycielu dobry” (zob. 
Mk 10, 17). Dobroć Jezusa powalała na ko-
lana! Ludzie, którzy widzieli, czego dokony-
wał „pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił 

wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca 
i niemym mowę” (Mk 7, 37). Również św. 
Piotr powołał się na czyny Jezusa, gdy zwia-
stował Dobrą Nowinę w domu Korneliusza, 
mówiąc, że „przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła” (Dz 10, 38). Jednak sam Jezus 
nie pozwalał siebie nazywać dobrym. „Nikt 
nie jest dobry, tylko sam Bóg” – wyjaśniał 
(zob. Mk 10, 18). Choć sam jest Bogiem, nie 
chciał, by ludzie skupiali się na Nim. Mówił, 
że przyszedł na świat, aby szukać nie wła-
snej woli, ale woli swojego Ojca (zob. J 5, 30)
i objawiać Jego chwałę (zob. J 17, 4). Żył tak, 
jak polecił swoim uczniom: „Tak niech świe-
ci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wasze-
go, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Jezus pra-
gnął, by ludzie, patrząc na Niego, uwielbiali 
Ojca. Ale nie tylko objawiał Jego dobroć, ale 
zachęcał również, by „dobrze czynić” (zob.
Łk 6, 35). Wskazywał na potrzebę przeba-

czenia (zob. Mt 18, 21-22), nawoływał do 
modlitwy za nieprzyjaciół i błogosławienia 
tym, którzy przeklinają (zob. Łk 6, 27-30), 
tłumacząc, że Jego Ojciec „ jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych” (Łk 6, 35). Pouczał, 
że największy jest nie ten, kto panuje i sam 
siebie obwołuje dobroczyńcą, ale każdy, kto 
służy swoim bliźnim (zob. Łk 22, 24-27). Po-
nieważ On sam przyszedł, aby służyć (zob. 
Mt 20, 28), wzywał do tego swoich naśla-
dowców: „Dałem wam przykład, abyście i wy
tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). 
Mówił: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem” (Mt 11, 29). 
 „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” 
– zachęca autor psalmów (Ps. 34, 9). Dobroć 
Boga objawiała się w Jego czynach wzglę-
dem ludzi. Był On nie tylko dobry dla swo-

jego ludu, ale również zapewniał 
pomyślność wszystkim narodom. 
Św. Paweł mówił poganom o Bożej 
dobroci: „Pozwolił On w dawnych 
czasach, że każdy naród chodził wła-
snymi drogami, ale nie przestawał 
dawać o sobie świadectwa czyniąc 
dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba
i urodzajne lata, karmił was i rado-
ścią napełniał wasze serca” (Dz 14, 
16-17). Jego opatrzność czuwała 
nad całą ziemią, troszczył się o swo-
je stworzenie, sprawiając mu radość. 
Największym dowodem dobroci i mi-
łości Boga była ofiara Jego Syna. Je-
zus poświęcił samego siebie dla na-
szego zbawienia, przebaczając nam 
wszelkie zło (zob. Łk 23, 34). Jest 
to dobroć przekraczająca wszelkie 
nasze rozumienie, przewyższająca 
jakiekolwiek inne, heroiczne nawet 
czyny. On „umarł za nas, gdyśmy 
byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). 
To może wprawiać w zdumienie. Św. 
Paweł pisze: „A [nawet] za człowie-
ka sprawiedliwego podejmuje się 
ktoś umrzeć tylko z największą trud-
nością” (Rz 5, 7). Mimo, że nie było
w nas nic, co mogłoby być powo-
dem takiego poświęcenia, On oddał 
za nas swoje życie. Sam mówił o so-
bie, że jest dobrym pasterzem, a do-

bry pasterz „daje życie swoje za owce” (zob.
J 10, 11). Jezus ukazał dobroć Boga, który każ-
dego „chce przywieść do nawrócenia” (zob. 
Rz 2, 4). Gdyby tak nie było, pozwoliłby nam 
umierać w naszych grzechach w odłączeniu 
od Jego obecności. Lecz Bóg powiedział: „Ja 
nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie 
tego, aby występny zawrócił ze swej drogi
i żył” (Ez 33, 11). By to się mogło dokonać, dał 
nam swojego Syna: „Tak bowiem Bóg umiło-
wał świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Jezus zatem 
stał się wcieleniem Bożej dobroci. W Nim
Bóg ukazał siebie samego i swoje zamierzenia 
względem ludzi. Dlatego Słowo Boże mówi
o Nim, że jest „zwierciadłem bez skazy działa-
nia Boga, obrazem Jego dobroci” (Mdr 7, 26).

Karolina Kwaśniewska-Maroń

Fot. Nevit Dilmen,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en



14

Gdy chcesz tęczy, pogódź się z deszczem…Gdy chcesz tęczy, pogódź się z deszczem…
my się przy figurze św. Ojca Pio. Udajemy się 
już bezpośrednio do upragnionego Lourdes. 
Wiozę ze sobą duże niebieskie papierowe ser-
ce, ze szczeliną, do której można wkładać małe 
serduszka z intencjami. To taki dar dla Maryi. 
Rozdaję serduszka w autobusie i już po chwi-
li zapełniam nimi duże serce. Jest środa, 18 
maja, godzina 20.50, gdy wjeżdżamy do Lour-
des. Pogoda nam nie sprzyja. Jest po deszczu i 
zimno. Wszyscy śpiący pod namiotami odczują 
w najbliższych dniach walory takiego bytowa-
nia, ale jest to przecież pielgrzymka. Przypomi-
nają mi się słowa ks. płk. Dariusza Kowalskie-
go, który wielokrotnie pielgrzymował z nami 
w minionych latach, a obecnie jest kapłanem 
archidiecezji warszawskiej: „Pamiętajcie, im 
gorzej, tym lepiej”. Późnym wieczorem witam 
się z Maryją Niepokalaną, składając w Grocie 
Massabielskiej przy Cudownym Źródełku wią-
zankę kwiatów, które uzbierała moja żona 
Krysia w przydomowym ogródku. W czwartek 
mamy wolny dzień na zwiedzanie i modlitwę 
w Lourdes. Przed południem w piątek jedzie-
my do Idron oddalonego o ok. 30 km od Lo-
urdes. Tutaj przy przydrożnej kapliczce Matki 
Bożej Częstochowskiej wspólnie z miejscową 
delegacją władz francuskich oddajemy hołd 
700 jeńcom wojennym z okresu II Wojny Świa-
towej, głównie Polakom z pobliskiego obozu. 
Później uczestniczymy we Mszy św. w miej-
scowym kościółku. Nasza solistka Aleksandra 
pięknie śpiewa „Ave Maryja” – na chwałę Pana 
Jezusa i Maryi. Ks. Xavier Chojecki, Polak pra-
cujący jako kapelan w armii francuskiej, mówi: 
„Nie widzieliście państwo Aniołów, ale mogli-
ście usłyszeć ich głos”.
Po Mszy św. spotykamy się z miejscową Polo-
nią. Gości nas inicjator tych spotkań sędziwy 
już 90-letni Zygmunt Szczepaniak. Jego żona 
Sabina nie mogła jednak tym razem przybyć. 
Gdy powracamy do Lourdes mamy wieczorem 
uroczystość otwarcia 58. Międzynarodowej 
Pielgrzymki Wojskowej. Odbywa się ona w 
podziemnej Bazylice św. Piusa X. W tym roku 
za tę uroczystość odpowiedzialna jest delega-
cja polska. Nasza orkiestra i nasi soliści dają 
niezwykłe świadectwo swego profesjonalizmu, 
wykonując utwory patriotyczno-religijne. So-
bota to dzień kulminacyjny naszej Pielgrzymki 
rozpoczynający się Mszą św. naszej delegacji o 

W tym roku miałem taką możliwość biorąc 
udział w kolejnej corocznej Pielgrzymce Woj-
skowej do Lourdes zorganizowanej przez 
Ordynariat Polowy WP. Było nas 156 osób;
w tej liczbie było 6. kapelanów. Szefem służby 
duszpasterskiej był ks. mjr Robert Krzysztofiak. 
Wyruszyliśmy 15 maja, w Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego, a powróciliśmy 26 maja,
w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, będącego jednocześnie Dniem Matki.
To wymowna klamra.
Jak co roku punktem początkowym, do które-
go zjechali się pielgrzymi wojskowi z różnych 
stron naszego kraju, był 23 Pułk Artylerii w 
Bolesławcu. Stamtąd udaliśmy się w kolumnie 
autobusów przez Niemcy w kierunku fran-
cuskiej jednostki wojskowej La Valbonne, w 
pobliżu Lyonu. Wiozę ze sobą około 30. Mo-
dlitewników-Informatorów o Lourdes opraco-
wanych przez moją znajomą Dagmarę Stybel 
z Kłodzka. Autorka Modlitewnika prosiła mnie 
o ich rozdanie w trakcie pielgrzymki. Pierwszy 
egzemplarz ofiarowałem ks. mjr. Marcinowi 
Kwiatkowskiemu – kapelanowi, którego pieczy 
został powierzony nasz autokar nr 3.
Po przyjeździe, późnym wieczorem, mamy 
pierwszą Mszę św. na ziemi francuskiej, w La 
Valbonne. Odprawia ją nasz pauliński kapelan z 
Jasnej Góry, o. mjr Kamil Szustak w koncelebrze 
z innymi kapelanami. Z porannej Eucharystii 
następnego dnia pozostają mi w pamięci słowa 
ks. ppor. Krzysztofa Ziobry, który powiedział: 
„pozostawmy po sobie ślad”. Chodzi oczywi-
ście o ten pozytywny ślad naszego spotkania z 
Maryją w Cudownej Grocie Massabielskiej.
Po Mszy św. udajemy się na zwiedzanie Lyonu, 
miasta położonego nad Rodanem. Urzekła 
mnie położona na wzniesieniu Bazylika NMP. 
W przepięknym dolnym kościele mieści w 
sobie wizerunki Matki Bożej z różnych stron 
świata, w tym między innymi z Częstochowy, 
Loreto, Vailankanni i z Libanu.
Po powrocie do jednostki miła niespodzianka. 
Ks. Robert Krzysztofiak wręcza pielgrzymom 
na pamiątkę piękny medal, wybity z okazji 25. 
rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego 
w Polsce. To nie koniec niespodzianek tego 
wieczoru, gdyż do naszych uszu dobiegają z 
pobliskiego placu słowa pięknych pieśni. To 
podróżująca z nami orkiestra wojskowa ze 
Szczecina ma swą próbę przed występem w 
Lourdes. Następnego dnia po porannej Mszy 
św., którą odprawiał ks. ppłk Piotr Majka, wy-
ruszamy już do Lourdes. Po drodze zatrzymu-
jemy się w Awinionie. Dawny Pałac Papieski 
robi imponujące wrażenie. W Bazylice modli-

godz. 6.45 w Grocie Lourdzkiej. Mszy św. prze-
wodniczy i kazanie wygłasza ks. Robert Krzysz-
tofiak. Wspomina o przypadającej w tym roku 
25. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polo-
wego w naszym kraju. 
Na Drodze Krzyżowej, w lesie powyżej Sank-
tuarium, żołnierze omawiając poszczególne 
stacje, nawiązują do różnych sytuacji wzię-
tych z życia, co niekiedy wyciska łzy z oczu. 
O 21.00, gdy w Polsce rozpoczyna się Apel 
Jasnogórski, rusza międzynarodowa procesja 
Światła. Te wieczorne procesje Maryjne mają w 
sobie coś niezwykłego, gdy kilkanaście tysięcy 
pielgrzymów wojskowych odmawia różaniec 
św. i śpiewa „Po górach dolinach rozlega się 
dzwon”. Niedziela to uroczysta Msza św. w Ba-
zylice św. Piusa X i popołudniowe zakończenie 
Pielgrzymki. Przewodniczy całości biskup Polo-
wy Armii Francuskiej Luc Ravel. 
W Lourdes doświadczam osobiście wiele dobra. 
Wraz z kolegą Wiesławem Łukasiewiczem mia-
łem możliwość odwiedzić Polską Misję Katolicką 
w Bartres i porozmawiać z jej przełożoną Siostrą 
Franciszką. Dużym przeżyciem było dla nas tak-
że spotkanie z nazaretanką s. Klaudią, która od 
2004 r. zajmuje się w Lourdes opieką nad ludźmi 
bezdomnymi, opuszczonymi i doświadczonymi 
przez los. Jej heroizm jest niezwykły. 
Gdy zapalałem dużą świecę dla Matki Bożej 
obok Groty ok. godz. 20.00 wieczorem, w 
tym momencie pojawiła się na niebie piękna 
kolorowa tęcza. Rozciągała się od kościoła św. 
Bernadety do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia. 
W drodze powrotnej z Lourdes zwiedzamy 
jeszcze Carcassonne i Arles. Do Bolesławca- po 
noclegu w jednostce wojskowej w Miramas 
pod Marsylią - docieramy po 22 godzinach 
podróży już po północy w dniu 26 maja. Na 
porannej Mszy św. o. Kamil skierował do piel-
grzymów poruszający apel: „Nie jesteś byle 
kim, nie możesz żyć byle jak!” oraz zacytował 
francuskiego fizyka Andre Marie Ampera, któ-
ry podziwiany za swą wielkość, odpowiedział: 
„Jestem wielki tylko wtedy, gdy się modlę”. 
Dla mnie było to już spotkanie po raz 16-ty. 
Niech ten tekst będzie wyrazem wdzięczności 
Bogu i Niepokalanej za tak wielką łaskę oraz 
podziękowaniem dla Ordynariatu Polowego 
WP za organizację tak pięknej Pielgrzymki. 

Mjr SG Jerzy Misiewicz

Jakże mądrze brzmią słowa, które mówią 
o tym, że całe nasze życie jest jednym wiel-
kim pielgrzymowaniem. Rzeczywiście, 
wciąż jesteśmy w biegu zmieniających 
się zdarzeń i różnorodnych sytuacji. Do-
brze jest jednak zatrzymać się na chwilę
i zastanowić na spokojnie nad tym, czym 
tak naprawdę jest nasze życie; jego sens
i ostateczny cel?

Refleksja po 25. pielgrzymce polskich  żołnierzy do Lourdes (15-26 maja 2016) Refleksja po 25. pielgrzymce polskich  żołnierzy do Lourdes (15-26 maja 2016) 

Krzyż z Polski w hołdzie dla Rosy BaillyKrzyż z Polski w hołdzie dla Rosy Bailly
Delegacja polskich pielgrzymów wojskowych do Lourdes zawiozła 19 maja 2016 roku na 
cmentarz w Pau Krzyż na grób Rosy Bailly. Czarny granitowy Krzyż z polskim orłem został 
poświęcony w katedrze polowej 11 kwietnia 2016 r. Ufundowanie Krzyża to inicjatywa 
członków Konfraterni św. Jakuba Apostoła, działającej przy katedrze polowej.
Rosa Bailly urodzona w Cher w 1880 roku, ostatnie lata swojego życia spędziła w Pau, gdzie 
zmarła 14 czerwca 1976 roku. To z jej inspiracji powstała kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej, 
wybudowana przez polskich żołnierzy w Idron. Swoje życie poświęciła sprawie niepodległości 
Polski. Uroczystość polsko-francuska przy grobie Rosy odbyła się w obecności: polskiej delegacji 
wojskowej, wyłonionej spośród tegorocznych pielgrzymów do Lourdes, z płk. Robertem Bajur-
skim na czele. Obecny był attache wojskowy ambasady w Paryżu płk. Sławomir Pawlikowski, 
członkowie organizacji „Pamięć francuska” z Panem Zygmuntem Szczepaniakiem na czele oraz 
wicemer Idron. Modlitwę przy grobie Rosy Bailly poprowadził ks. Piotr Sroka Od czterech lat, 
organizacja „Pamięć francuska”, oddział w Pau, opiekuje się grobem Rosy Bailly. (jes)
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Gniezno
Mszą św. sprawowaną 31 maja w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski rozpoczęły się dwu dniowe obchody Święta 3. Skrzydła Lotnictwa Transpor-
towego. Eucharystii przewodniczył ks. ppłk. Piotr Gibasiewicz, który modlił się w intencji 
obecnych oraz byłych lotników i pracowników wojska. W uroczystości wzięła udział kom-
pania honorowa żołnierzy wraz z pocztem sztandarowym, a także odbywający swe szko-
lenie w jednostce elewi Narodowych Sił Rezerwowych. Obecny był także płk. pil Krzysztof 
Walczak, dowódca 3. Skrzydła LT wraz ze swymi zastępcami oraz pracownicy wojska ze 
swoimi rodzinami. Doroczne święto stanowi dobrą okazję, aby podziękować Bogu za czas 
służby i prosić o dalsze potrzebne łaski, a także jest czasem integracji całej społeczności 
oraz wręczenia stosownych wyróżnień i gratulacji, które miało miejsce w drugim dniu świę-
ta podczas uroczystej zbiórki połączonej z piknikiem lotniczym w Powidzu.                  P.G.

Warszawa-Boernerowo
Centralne obchody Święta Wojsk Chemicznych rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną
2 czerwca w kościele wojskowym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej. Eucharystię celebrował 
ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii, w asyście kapelanów Wojsk Chemicznych: ks. płk. 
Bolesława Lichnerowicza, o. mjr. Krzysztofa Szustaka, ks. kpt. Huberta Andrzejewskiego
i ks. por. Maksymiliana Jezierskiego. Na początku liturgii ks. Domian odczytał list od bi-
skupa polowego Józefa Guzdka. W homilii o. Szustak, nawiązując do słów św. Pawła
w Drugim Liście do Tymoteusza: „Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny 
uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy” (2 Tm 
2, 14), wskazywał, że każdy „chemik” powinien jak najlepiej wykonywać swoje codzienne 
obowiązki i, wpatrując się w to co piękne, samemu stawać się wartościowym. We Mszy św. 
wzięli udział: gen. bryg. Andrzej Danielewski, inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Sławomir Kleszcz, szef Zarządu Obrony Przed Bronią 
Masowego Rażenia (OPBMR), dowódcy jednostek Wojsk Chemicznych – kmdr Jacek Barań-
ski, płk Andrzej Żmuda oraz płk Bogdan Kula, byli szefowie Wojsk Chemicznych OPBMR, 
żołnierze i pracownicy wojska oraz zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe. Dalsza 
część obchodów odbyła się w klubie Wojskowej Akademii Technicznej, podczas których 
wręczono wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników wojska.                                         M.J.

Gdynia
4 czerwca na nabrzeżu przed niszczycielem-muzeum ORP „Błyskawica” w Gdyni odbyła 
się uroczysta przysięga wojskowa elewów II turnusu służby przygotowawczej. Poprzedziła 
ją Msza św. sprawowana w kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w intencji elewów i ich rodzin, której przewodniczył ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, pro-
boszcz parafii. W południe na Skwerze Kościuszki 74 ochotników złożyło uroczyste ślubo-
wanie na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia (KPW). Gospodarzem uroczystości 
był kmdr por. Jarosław Wypijewski, pełniący obowiązki Komendanta Portu Wojennego.
W uroczystości udział wzięli dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Gdynia, 
przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji spo-
łecznych zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz rodziny żołnierzy służby 
przygotowawczej. Uroczystość rozpoczął meldunek o gotowości pododdziałów do przysię-
gi złożony Dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Podczas podniesienia flagi państwowej żołnierze 
odśpiewali hymn państwowy. Po powitaniu gości nastąpił najważniejszy moment – złoże-
nie przysięgi wojskowej. Elewom błogosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej: 
prawosławny, ks. kmdr Artur Zielepucha i ewangelicki, ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz
ks. por. Piotr Listopad, kapelan KPW Gdynia. Uroczystość zakończyła defilada pododdzia-
łów i Orkiestry Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.                                                  Z.R.
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Brzegi
Ponad 60 żołnierzy z 2. Inowrocławskiego 
Pułku Inżynieryjnego pracuje nad budową 
czterech mostów tymczasowych w Brze-
gach k. Wieliczki, które mają zapewnić bez-
pieczeństwo pielgrzymom uczestniczącym 
w uroczystościach na Campus Misericor-
diae podczas Światowych Dni Młodzieży. 
Posłużą też jako drogi do poruszania się po-
między sektorami i jako szlaki ewakuacyjne. 
Są to drogowe mosty o konstrukcji skła-
danej DMS-65 przeznaczone do szybkiej i 
wielokrotnej budowy nowych przepraw i 
odbudowy tych, które uległy zniszczeniu. 
W ramach zgrupowania zadaniowego 
Wojskowych Jednostek Odbudowy (WJO), 
dowodzonego przez ppłk. Piotra Pytla, zo-
stanie zmontowane 336 metrów bieżących 
konstrukcji na rzekach Zabawka, Serafa oraz 
Drwina. Najszerszy z obiektów będzie miał 
siedem pasów jezdni o łącznej szerokości 
40 metrów. Obecnie został ukończony je-
den z nich. Trzyjezdniowy most powstał na 
rzece Serafa w miejscowości Kokotów pod 
Krakowem. Ma on 18 m długości i blisko 
17 m szerokości. – Dzięki zaangażowaniu 
Wojskowych Jednostek Odbudowy 2. puł-
ku inżynieryjnego w organizację ŚDM 2016 
po raz kolejny mamy okazję doskonalić na-
szych specjalistów i zbierać nowe doświad-
czenia. Warto zwrócić uwagę, że wsparcie 
inżynieryjne ŚDM 2016 jest największym 
przedsięwzięciem realizowanym przez Woj-
skowe Jednostki Odbudowy od czasu ich 
sformowania” – poinformowała kpt. Justy-
na Murawska. Zakończenie prac planowa-
ne jest na 17 czerwca. Żołnierze sprawdzą 
również teren Campusu Misericordiae pod 
względem materiałów wybuchowych i nie-
bezpiecznych, przygotują maszty oświe-
tleniowe z własnymi agregatami prądo-
twórczymi oraz ustawią trzy kontenerowe 
zestawy prądotwórcze o łącznej mocy 900 
kW. Będą także wspierać  zabezpieczenie 
medyczne ŚDM. Wojsko udostępni m.in. 
dwa śmigłowce do zabezpieczenia VIP-
ów, dwa samoloty CASA C-295 M wraz z 
obsadą Zespołu Ewakuacji Medycznej, ze-
staw kontenerowo-namiotowy z 50 łóżka-
mi szpitalnymi oraz możliwością leczenia i 
podtrzymywania funkcji życiowych pacjen-
tów przygotowywanych do ewakuacji oraz 
20 samochodów sanitarnych. Jednostki 
podległe Dowódcy Generalnemu wzmoc-
nią także system obrony powietrznej, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycz-
nym z powietrza. W dniu inauguracji ŚDM 
lotniczy zespół akrobacyjny „Biało-Czerwo-
ne Iskry” wykona przelot nad Błoniami Kra-
kowskimi. Ponadto 750 żołnierzy z Polski i 
z zagranicy będzie uczestnikami ŚDM. Nad 
organizacją ich udziału czuwa Ordynariat 
Polowy.                                                KAI



Figura Jezusa Frasobliwego w Kamieńcu Podolskim

Pomyśl o tym, jak wytrwać w Jego łasce,
by pełnić Jego wolę, a wszystko inne będzie ci przydane

(św. o. Stanisław Papczyński)

Fot. ks. ppłk Władysław Kozicki


