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Pozwólmy żeby Jezus
stał się naszym królem

„Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, żeby stał się naszym królem” – powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 
w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przypadającą 25 listopada. Papież zwrócił uwagę, że historia uczy, że królestwa oparte na 
potędze broni i na wiarołomstwie są kruche i upadają, a Jezus chce ustanowić na świecie królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, 
które rozciąga się aż do końca czasów. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Obchodzona dzisiaj Uroczystość Chry-

stusa Króla Wszechświata znajduje się na 
końcu roku liturgicznego i przypomina, że 
życie świata stworzonego nie postępuje na-
przód przypadkowo, ale zmierza do celu 
ostatecznego: do ostatecznego ukazania się 
Chrystusa, Pana dziejów i całego stworzenia. 
Zwieńczeniem historii będzie Jego wieczne 
królestwo. Mówi o tym królestwie dzisiejsza 
Ewangelia, opowiadając o upokarzającej sy-
tuacji w jakiej znalazł się Jezus po tym, jak 

został aresztowany w Getsemani: związa-
ny, znieważony, oskarżony i doprowadzony 
przed władze Jerozolimy. Został przedstawio-
ny namiestnikowi rzymskiemu, jako ktoś, kto 
zagraża władzy politycznej, zostawszy królem 
żydowskim. Piłat dokonuje zatem swego do-
chodzenia i podczas dramatycznego przesłu-
chania pyta go dwukrotnie, czy jest królem.

Jezus najpierw odpowiada, że Jego króle-
stwo „nie jest z tego świata”. Następnie mówi: 
„Tak, jestem królem”. Z całego Jego życia 
wyraźnie widać, że Jezus nie ma ambicji po-
litycznych. Po rozmnożeniu chleba, ludzie 
zachwyceni cudem chcieli obwołać Go kró-
lem, aby obalić władzę rzymską i przywrócić 
królestwo Izraela. Ale dla Jezusa królestwo 
jest czymś innym, i na pewno nie osiąga się 
go buntem, przemocą i siłą zbrojną. Dlatego 
też usunął się sam na górę, aby się modlić. 

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD:
Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Na okładce:
Pastorał bp. Stanisława Galla
Fot. Paweł Jaroszewski

Numer zamknięto 28 listopada 2018 r.

Nie możemy zapominać, że królestwo 

Jezusa nie jest z tego świata. On może 

nadać nowy sens naszemu życiu, 

niekiedy wystawionemu na ciężką 

próbę przez nasze błędy i grzechy, 

tylko pod warunkiem, że nie pójdziemy 

za logiką świata i jego „królów”.

Teraz, odpowiadając Piłatowi, zwraca uwagę, 
że Jego uczniowie nie walczyli, aby go bronić. 
Mówi: „Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom”.

Jezus chce dać jasno do zrozumienia, że po-
nad władzą polityczną jest inna, o wiele więk-
sza, której nie osiąga się ludzkimi środkami. 
Przyszedł na ziemię, aby sprawować tę władzę, 
którą jest miłość, dając świadectwo prawdzie. 
Chodzi o Bożą prawdę, która jest w ostatecz-
nym rachunku istotnym przesłaniem Ewange-

lii: „Bóg jest miłością” i chce usta-
nowić na świecie swoje królestwo 
miłości, sprawiedliwości i poko-
ju. To jest królestwo, którego Je-
zus jest królem, a które rozciąga 
się aż do końca czasów. Historia 
uczy, że królestwa oparte na po-
tędze broni i na wiarołomstwie są 
kruche i prędzej czy później upa-
dają. Ale Królestwo Boże opiera 
się na Jego miłości i zakorzenio-
ne jest w sercach, udzielając tym, 
którzy Go przyjmują pokój, wol-

ność i pełnię życia.
Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, 

żeby stał się naszym królem. Królem, który 
swoim słowem, swoim przykładem i swo-
im życiem złożonym w ofi erze na krzyżu 
wybawił nas od śmierci, wskazuje drogę za-
gubionemu człowiekowi, daje nowe światło 
naszemu życiu naznaczonemu zwątpieniem, 
lękiem i doświadczeniami każdego dnia. Ale 
nie możemy zapominać, że królestwo Jezusa 
nie jest z tego świata. On może nadać nowy 
sens naszemu życiu, niekiedy wystawionemu 
na ciężką próbę przez nasze błędy i grzechy, 
tylko pod warunkiem, że nie pójdziemy za 
logiką świata i jego „królów”.

Niech Maryja Panna pomaga nam przyjąć 
Jezusa jako króla naszego życia i szerzyć Jego 
królestwo, dając świadectwo prawdzie, która 
jest miłością.

Po modlitwie Anioł Pański.

Drodzy bracia i siostry,
Wczoraj Ukraina obchodziła rocznicę 

„Hołodomoru”, straszliwego głodu sprowoko-
wanego przez reżim sowiecki, który spowodo-
wał miliony ofi ar. Ogromna rana przeszłości 
niech będzie wezwaniem dla wszystkich, aby 
takie tragedie nigdy więcej się nie powtórzy-
ły. Módlmy się za ten umiłowany kraj i za tak 
bardzo upragniony pokój.

Pozdrawiam was wszystkich pielgrzy-
mów, przybyłych z Włoch i z różnych krajów: 
rodziny, grupy parafi alne, stowarzyszenia. 
W szczególności pozdrawiam liczne chóry, 
które przybyły na Trzecią Międzynarodową 
Konferencję w Watykanie, i dziękuję im za 
ich obecność oraz za ich cenną posługę w li-
turgii i w ewangelizacji.

Pozdrawiam uczestników kongresu na 
temat płodności, zorganizowanego przez Ka-
tolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Je-
zusowego w 50. rocznicę encykliki Humanae 
vitae świętego Pawła VI; a także studentów 
prawa rzymskiego Uniwersytetu Roma Tre 
oraz wiernych z Pozzuoli, Bacoli i Bellizzi.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. I pro-
szę, nie zapomnijcie za mnie się modlić. 
Smacznego obiadu i do zobaczenia! 
TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)/WATYKAN

Chrystus Pantocrator, absyda katedry w Cefalù, Sycylia
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O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!
Na niedzielę 17 listopada 1918 r. została wyznaczona konsekracja biskupia ks. Stanisława Galla, dotychczasowego regensa (rektora) war-
szawskiego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela, prekonizowanego (mianowanego) 29 lipca 1918 r. przez Ojca świętego 
Benedykta XV biskupem tytularnym Halikarnasu i biskupem pomocniczym (biskupem sufraganem) archidiecezji warszawskiej. Uroczy-
stość ta przypadła na czas historycznego przełomu, wobec którego nikt nie mógł pozostać obojętny. 11 listopada zakończyła się I wojna 
światowa, nazywana wówczas Wielką Wojną.

T
ego dnia o godzinie piątej na leśnej 
polanie w pobliżu miejscowości 
Compiègne, w kolejowym wagonie
sztabowym, delegacja niemiecka 

w obecności zwycięskiego marszałka Francji, 
Ferdinanda Focha, podpisała akt kapitula-
cji. O godzinie 11 działania wojenne zostały 
przerwane. Jeszcze nie znano straszliwego 
bilansu strat poniesionych w ciągu pięćdzie-
sięciu dwóch i pół miesiąca trwania Wielkiej 
Wojny. Do dziś, mimo upływu stu lat od jej 
zakończenia, liczba ta nie jest precyzyjnie 
ustalona. Szacuje się, że poległo i zmarło z ran 
ok. 9,5 miliona ludzi. Inwalidami zostało
2,7 miliona Niemców i 1,1 miliona Fran-
cuzów. Pozostały po niej 3 miliony wdów
i 6 milionów sierot. Obok tych porażających 
swą liczbą ofi ar, wojna ta przyniosła bogaty 
plon politycznych zmian. Upadły europej-
skie dynastie, zakończyła się epoka królów, 
do głosu doszły narody, którym niepodle-
głość odebrano lub do niej dojrzały. Pośród 

nich naród polski, którego państwo na kon-
gresie wiedeńskim 1815 r. wymazano z mapy 
Europy. „Warszawa żyła w tych dniach na 
ulicy. Zrozumiałe podniecenie ogarnęło 
wszystkich. Każdy chciał czegoś się dowie-
dzieć, na ulicach tworzyły się grupki ludzi 
omawiających żywo wypadki” (Mieczysław 
Jankowski, działacz społeczny). Poprzednie-

Setna rocznica sakry biskupiej ks. Stanisława Galla

go dnia, pociągiem specjalnym z Berlina, 
przybyli do Warszawy zwolnieni z twierdzy 
magdeburskiej Józef Piłsudski, twórca le-
gionów i  jego najbliższy współpracownik, 
Kazimierz Sosnkowski (po latach Wódz Na-
czelny Polskich Sił Zbrojnych, 1943–1944). 
Następnego dnia, w dniu zakończenia Wiel-
kiej Wojny, Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowódz-
two nad tworzącą się armią polską „wobec 
grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszel-
kich zarządzeń wojskowych i utrzymania 
porządku w kraju”. W II Rzeczypospolitej 
ten właśnie dzień, 11 listopada, ustanowiono
Narodowym Świętem Niepodległości. 

Ukazuje się wolność
Kościoła katolickiego

W okresie Wielkiej Wojny Kościół katolic-
ki na całym historycznym terytorium rozdar-
tej zaborami Polski stał na gruncie narodowej 

jedności, opowiadał się za odbudową Państwa 
Polskiego z ziem wszystkich trzech zaborów, 
wspierał drogę narodu i różnych jego odła-
mów ku Niepodległej. Ks. Stanisław Gall 
uczestniczył w tych działaniach, utożsamiał 
się z nimi. Tak się złożyło, że jego drogi życio-
we splotły się mocno z drogami ks. Aleksandra 
Kakowskiego. Ich pierwszy mocny splot miał 

miejsce jeszcze w czasach wspólnych lat semi-
naryjnych i studiów w rzymskim Kolegium 
Papieskim. Po objęciu w 1913 r. rządów ar-
chidiecezją warszawską przez abp. Aleksandra 
Kakowskiego, ks. Stanisław Gall objął po nim 
stanowisko regensa warszawskiego semina-
rium, stał się także powiernikiem i zaufanym 
doradcą Metropolity Warszawskiego, rzeczni-
kiem i entuzjastą inicjatyw podejmowanych 
przez tego charyzmatycznego pasterza Kościo-
ła i wielkiego patriotę sprawy polskiej. Uczest-
niczył jako jeden z najbliższych współpracow-
ników abp. Kakowskiego, w zorganizowanym
(10 marca 1917 r.) z okazji jubileuszu stulecia 
metropolii warszawskiej zjeździe biskupów 
z Królestwa Polskiego, Poznańskiego i Ga-
licji – pierwszym od czasów I Rzeczypospo-
litej spotkaniu gremium biskupów polskiej 
ojczyzny, rozdzielonej zaborczymi granicami. 
Spotkania, które – jak trafnie ujął w swym 
raporcie obserwator rządu austro-węgierskie-
go – „przyczyniło się do wzrostu poczucia 
jedności wszystkich ziem polskich”. W pełni 
podzielał decyzję swego Biskupa i Przyja-
ciela o jego wejściu do trzyosobowej Rady 
Regencyjnej, powstałej po proklamowaniu 
niepodległości Królestwa Polskiego przez 
państwa centralne, popieranej przez Episko-
pat Królestwa Polskiego, stojący na stano-
wisku, „że niepodległość jest jej naczelnym 
i możliwym do osiągnięcia programem”. 
Sam stał się jednym z „podmiotów” konfe-
rencji biskupów archidiecezji warszawskiej
(1–12 grudnia 1917 r.), na której omawiano 
m.in. nabrzmiały problem obsady wakują-
cych stolic biskupich i niezbędnych nomina-
cji biskupów pomocniczych, także potrzebę 
restytucji diecezji janowskiej, zlikwidowanej 
w 1867 r. ukazem cara Aleksandra II w ra-
mach represji po stłumieniu powstania stycz-
niowego. Biskupi dokonali wówczas wyboru 
dwóch kandydatów na biskupów ordynariu-
szy i siedmiu na biskupów pomocniczych 
(sufraganów). Jednym z nich, kandydatem na 
biskupa sufragana w archidiecezji warszaw-
skiej został ks. Stanisław Gall. Do wszystkich 
przedstawionych kandydatów pozytywnie 
odniósł się Ojciec Święty Benedykt XV, usta-
nawiając ich biskupami.

Bp Stanisław Gall z duchowieństwem i oficerami Armii Wielkopolskiej, Poznań, kwiecień 1919 r.
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29 lipca 1918 r. uczynił to wobec ks. Gal-
la. Po tej nominacji abp Kakowski mianował 
Biskupa Nominata wikariuszem generalnym 
archidiecezji warszawskiej.

W kalejdoskopie zdarzeń kościelnych
1918 r., kiedy Polska zbliżała się do reali-
zacji marzenia o odzyskaniu nieodległości, 
na czoło wybijał się przyjazd do Warszawy
(19 maja 1918 r.) ks. Achille Rattiego, wizyta-
tora apostolskiego na Polskę i Litwę, pośredni-
ka między Stolicą Apostolską i Biskupami Pol-
skimi. Jego przyjazd i dynamiczną działalność 
(odwiedził wszystkie diecezje w Królestwie 
Polskim) traktowano jako zapowiedź rychłe-
go odrodzenia Ojczyzny. Pisał o tym Ojciec 
Święty Benedykt XV w liście wystosowanym 
z okazji rozpoczęcia misji Rattiego: „już świ-
ta nadzieja swobody dla narodu i ukazuje się 
wolność Kościoła katolickiego”.

Przyspieszenie politycznych zdarzeń przy-
niosła jesień 1918 r. Nie istniała już 
Rosja carska, zmieciona rewolucją 
lutową 1917 r., znamiennym fak-
tem politycznym stało się orędzie 
prezydenta Th omasa Woodrowa 
Wilsona (8 stycznia 1918 r.), mó-
wiące o konieczności utworzenia 
Państwa Polskiego; zbliżał się mi-
litarny krach państw centralnych, 
zaborców Polski, Niemiec i Au-
stro-Węgier. 7 października 1918 r.
Rada Regencyjna proklamował 
niepodległość Polski: „Zbliża się 
pokój, a wraz z nim ziszczenie 
nigdy nie przedawnionych dą-
żeń narodu polskiego do zupeł-
nej niepodległości”. Tego samego 
dnia w Lublinie powstał lewicowy 
Rząd Ludowy.

11 listopada Polska wybuchła! 

Z łaski Boga jesteśmy wolni
12 listopada, następnego dnia 

po zakończeniu działań wojennych 
i narodzinach polskiej wolności, 
abp Aleksander Kakowski skie-
rował odezwą do duchowieństwa 
archidiecezji warszawskiej. Pisał 
m.in.„Zwiastuję Wam, Bracia Ka-
płani, wesele wielkie. Spojrzał Bóg 
na ucisk swojego ludu w niewoli, 
wysłuchał jego jęczenia (Wj 3, 7-9), 
zlitował się i stanął po naszej stronie, skruszył 
nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, nie-
zależną i zjednoczoną ziemię Ojców naszych. 
Tak jest. Z łaski Boga jesteśmy wolni w wolnej 
naszej Polsce. Rozpoczyna się dla nas nowa 
epoka bytu historycznego”. Przypominając 
o obowiązku dziękczynienia Bogu za dar wol-
ności, przedstawił duchowieństwu obszerny 
katalog powinności kościelnych i społecznych, 
które winny służyć likwidacji ruin material-
nych i moralnych – zatrutych owoców długo-
trwałej wojny. Apelował o służebne kapłań-
stwo, o żarliwość „w krzewieniu prawdy, dobra 

i miłości Chrystusowej wśród ludzi”, obecność 
Kościoła w szkole, ożywienie życia religijnego 
w parafi ach, aktywność kapłańską w różnego 
rodzaju instytucjach służących społecznemu 
dobru, o troskę udzielaną wracającym z woj-
ny żołnierzom i jeńcom, o oddziaływanie na 
wiernych, aby wzięli udział w zbliżających się 
wyborach do sejmu, także o „ofi arność w za-
silaniu Skarbu Państwa groszem swoim”. „Nie 
było w Narodzie naszym chwil ważniejszych 
jak te, które przeżywamy, nie potrzebowaliśmy 
nigdy, tak jak teraz, wytężyć myśli w jednym 
kierunku w jednym dążeniu” – apelował Arcy-
biskup Metropolita. 

14 listopada Rada Regencyjna przekaza-
ła, „kierując się dobrem ojczyzny”, całkowitą 
władzę wojskowa i cywilną „Józefowi Piłsud-
skiemu jako Naczelnemu Dowódcy wojsk pol-
skich”. Dwa dni później, 16 listopada 1918 r.,
Józef Piłsudski w telegramie do rządów 

alianckich, państw neutralnych oraz Niemiec 
notyfi kował, „istnienie państwa polskiego 
niepodległego, obejmującego wszystkie zie-
mie zjednoczonej Polski”. 

Na tle tych historycznych zdarzeń, 15 lis-
topada, dwa dni przed terminem swej konse-
kracji biskupiej, ks. Stanisław Gall, jako wi-
kariusz generalny archidiecezji warszawskiej, 
podpisał rozporządzenie skierowane do pro-
boszczów i rektorów kościołów archidiecezji 
warszawskiej, aby w nadchodzącą niedzielę 
„celem podziękowania Bogu za oswobo-
dzenie Ojczyzny naszej od obcego najazdu 

i uproszenia błogosławieństwa dla wolnej, 
niepodległej Polski” po niedzielnej sumie od-
śpiewać Te Deum laudamus wraz z modlitwą 
pro gratiarum actione [modlitwą dziękczy-
nienia – przyp. JŁ] oraz hymn narodowy.”

Biskup wolnej Ojczyzny
17 listopada 1918 r., w pierwszą niedzielę 

wolnej ojczyzny, na warszawskie Stare Miasto 
do archikatedry pw. Świętego Jan Chrzciciela 
poczęły nadciągać tłumy wiernych z archidie-
cezji warszawskiej, a także przybysze z diece-
zji lubelskiej i podlaskiej. Bowiem tego dnia 
sakrę biskupią mieli otrzymać trzej bisku-
pi-nominaci: ks. Stanisław Gall na biskupa 
sufragana warszawskiego, ks. Henryk Przeź-
dziecki na biskupa podlaskiego i ks. Marian 
Fulman na biskupa lubelskiego. W owych 
czasach potrójna sakra biskupia była nie-
zwykle rzadką uroczystością. Był to również 

kolejny zamienny dzień dla archika-
tedry warszawskiej. Nie tak dawno, 
28 lipca 1918 r., miała w niej miejsce 
konsekracja biskupia ks. Zygmunta 
Łozińskiego, dziś Sługi Bożego, na 
biskupa mińskiego, przewodniczył 
jej ks. abp Kakowski. Teraz, w listo-
padzie, po raz kolejny miała się od-
być taka podniosła uroczystość. Te 
dwie konsekracje w archikatedrze 
warszawskiej nastąpiły po niezwy-
kle długiej przerwie. Poprzednia 
miała miejsce w… 1859 r. Ówczesny 
arcybiskup metropolita warszaw-
ski, Antoni Melchior Fijałkowski 
i dwaj współkonsekratorzy, biskup 
kujawsko-kaliski Michał Jan Mar-
szewski i biskup janowski Beniamin 
Piotr Szymański 16 stycznia 1859 r. 
udzielili sakry biskupiej ks. Janowi 
Dekertowi (1786–1861), biskupowi 
pomocniczemu dla Warszawy, a ty-
dzień później, 23 stycznia 1859 r.,
ks. Henrykowi Ludwikowi Platero-
wi (1817–1863), sufraganowi łowic-
kiemu w archidiecezji warszawskiej. 
Po powstaniu styczniowym władze 
rosyjskie różnymi sposobami dążyły 
do uzależnienia od siebie hierarchii 
kościelnej. Z tego ducha zrodziła się 
decyzja, aby konsekracje biskupów 
(nader rzadkie) z terenów Królestwa 

Polskiego (przemianowanego na Kraj Nadwi-
ślański), tak jak to miało miejsce z konsekra-
cjami biskupów diecezji w Cesarstwie Rosyj-
skim, odbywały się w Petersburgu, w kościele 
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To 
był demonstracyjny akt, który miał ukazy-
wać podporządkowanie Kościoła katolickie-
go władcy rosyjskiego imperium. W Peters-
burgu sakrę biskupią otrzymał arcybiskup 
warszawski doby powstania styczniowego, 
św. Zygmunt Szczęsny Feliński i Aleksander 
Kakowski, a także jedyny w okresie popo-
wstaniowym warszawski biskup pomocniczy,

4

Fasada Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie (ok. 1939 r.)

Fo
t. d

om
en

a p
ub

lic
zn

a



516-30 XI 2018 20/2018

gim biskup Wojciech Stanisław Owczarek
(1875–1938), biskup pomocniczy diecezji 
włocławskiej, który sakrę biskupia przyjął led-
wie tydzień wcześniej (10 listopada 1918 r.). 
To on 3 sierpnia 1924 r. w katedrze pw. Wnie-
bowzięcia NMP we Włocławku udzielił świę-

ceń kapłańskich ks. Stefanowi Wyszyńskiemu, 
późniejszemu Prymasowi Polski – Prymasowi 
Tysiąclecia; dziś to Sługa Boży, trwa jego pro-
ces beatyfi kacyjny. W procesjonalnym przej-
ściu przez katedralne nawy biskupom elekto-
rom towarzyszyła asysta kapłańska, każdemu 
– dwu kapłanów. Był pośród niej, m.in. błogo-
sławiony ks. Ignacy Kłopotowski. 

Przed wielkim ołtarzem oczekiwał główny 
konsekrator, arcybiskup metropolita warszaw-
ski Aleksander Kakowski. Miał wprowadzić 
ks. Galla – obrzędem biskupiej konsekracji 
– do grona biskupów, następców apostołów, 
przewodników na drogach zbawienia.

Zanim rozpoczął się ten szacowny obrzęd 
zostały odczytane papieskie bulle, pośród 
nich ta, ustanawiająca ks. Stanisława Galla, 
biskupem tytularnym Halicarnasu i sufraga-
nem warszawskim. Gregoriański hymn Veni 
Creator Spiritus,/ Mentes tuorum visita,/ Im-
ple superna gratia,/ Quae tu creasti, pectora 
(O Stworzycielu, Duchu, przyjdź/ Nawiedź 
dusz wiernych Tobie krąg./ Niebieską łaskę ze-
słać racz/ Sercom, co dziełem są Twych rąk), 
rozpoczął piękny, nasycony głęboką symboli-
ką obrzęd święceń biskupich. W ciszy nastąpił 
ich kulminacyjny moment. Arcybiskup Ka-
kowski, główny konsekrator, kładł swe dłonie 
na głowy elektów, po nim czynili to biskupi 
współkonsekratorzy. Otwartej księdze Ewan-
gelii trzymanej nad ich głowami towarzyszyła 
błagalna modlitwa do Boga o wylanie na no-
wych pasterzy mocy Ducha Świętego. Biegła 
sekwencja liturgicznych gestów: namasz-
czenie głowy, wręczenie Ewangelii, włożenie 
na serdeczny palec prawej dłoni pierścienia 
biskupiego, nałożenie mitry, wręczenie pasto-
rału, pocałunek pokoju, homagium kapłań-
skie złożone nowym pasterzom Chrystuso-

wej owczarni. Szli przez środek katedralnej 
nawy, obdzielając po raz pierwszy biskupim  
błogosławieństwem tłumnie zgromadzonych 
wiernych. Każdy z nich rozpoczynał tego 
dnia swą biskupią drogę, powierzając ją Bo-
żej Opatrzności. Biskup Stanisław Gall nieba-

wem zostanie pierwszym biskupem polowym 
sił zbrojnych Niepodległej, twórcą podwalin 
duszpasterstwa wojskowego w odrodzonej 
Rzeczypospolitej, siewcą ewangelicznego 
ładu w żołnierskich sercach i nauczycielem 
miłości ojczyzny. Biskup Henryk Przeździec-
ki (1875–1939) będzie służył z oddaniem swej
– wskrzeszonej po carskiej kasacie – podlaskiej 
(janowskiej) diecezji, doświadczonej w epoce 
zaborczej prześladowaniami unitów. Biskup 
Marian Fulman (1866–1945) położy wielkie 
zasługi w organizowaniu Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, u schyłku życia przej-
dzie przez ciemną dolinę niemieckich prze-
śladowań: kara śmierci zamieniona na obóz 
koncentracyjny, kilkuletnie internowanie
w Nowym Sączu z dala od swej diecezji.

Popołudniu przyszedł czas serdecznych 
życzeń składanych trzem „Pasterzom-Bisku-
pom, konsekrowanym w Warszawie, jako 
w stolicy wolnej Ojczyzny naszej”. 

***
17 listopada – „święty i narodowy dzień”. 

„Do południa – pisał sprawozdawca jednego 
z katolickich pism – we wszystkich świąty-
niach całej Warszawy, stosownie do zarządze-
nia Najdostojniejszego Arcypasterza odbywa-
ły się solenne nabożeństwa dziękczynne za 
scalenie Ojczyzny, zakończone odśpiewanie 
hymnu polskiego rzewnego a tak serdecznego, 
że do łez pobudza z tą radosną zmianą, że nie 
błagamy w nim Boga, aby Ojczyznę wolną po-
wrócić raczył, lecz pobłogosławić”.

Przyszła wolna – w Imię Pana. Jeden z jej 
synów, Stanisław Gall, rozpoczynał tego dnia 
– także w Imię Pana – swą pasterską, biskupią 
posługę. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY 

Uroczystość wręczenia Orderów Krzyża Wojennego Virtutti Militari członkom Kapituły Orderu, 
Warszawa, plac Saski, 22 stycznia 1920 r.

Kazimierz Ruszkiewicz. Wznowione w 1918 r.
obrzędy konsekracji biskupiej w stolicy Rze-
czypospolitej stanowiły wymowny znak wol-
ności Ojczyzny i Kościoła. 

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczy-
stości miejsca w stallach zajęli członkowie 
warszawskiej kapituły metropolitalnej i łowic-
kiej kapituły kolegiackiej oraz dwaj biskupi 
nominaci, których konsekracje miały nieba-
wem nastąpić: ks. Romuald Jałbrzykowski
(1876–1955), mianowany biskupem pomocni-
czym diecezji sejneńskiej (sakra – 30 listopada
1918 r.) i ks. Adolf Szelążek (1865–1950), bi-
skup pomocniczy dla diecezji płockiej (sakra 
– 24 listopada 1918 r.). Bp Romuald Jałbrzy-
kowski zostanie pierwszym ordynariuszem 
nowo utworzonej (1925) diecezji łomżyńskiej, 
rok później także pierwszym arcybiskupem 
metropolitą wileńskim; w czasie II wojny 
światowej będzie internowany przez Niemców 
(1942–1944), a po jej zakończeniu więziony 
przez NKWD, w 1945 r. zostanie deporto-
wany do Białegostoku, skąd będzie zarządzał 
częścią archidiecezji wileńskiej, która znalazła 
się w granicach powojennej Polski. Natomiast
bp Adolf Szelążek zostanie ordynariuszem kre-
sowej diecezji łuckiej (1926), u schyłku wojny 
aresztowany przez NKWD, więziony w Łucku 
i Kijowie, zostanie skazany na karę śmierci, po 
szesnastu miesiącach więzienia, dzięki inter-
wencji Stolicy Apostolskiej ocalony i depor-
towany do powojenej Polski; zmarł w Zamku 
Bierzgłowskim pod Toruniem, dziś to Sługa 
Boży, trwa jego proces beatyfi kacyjny.

Na krótko przed rozpoczęciem ceremonii 
do archikatedry przybył ks. Achille Ratti, wi-
zytator apostolski, przyszły Ojciec Święty Pius 
XI. Towarzyszył mu jego osobisty sekretarz, 
ks. Ermenegildo Pellegrinetti (1876-1943), 
niebawem arcybiskup, nuncjusz w Jugosła-
wii, w 1937 r. powołany do grona Kolegium 
Kardynalskiego. Delegat Ojca Świętego Be-
nedykta XV i jego współpracownik zajęli ho-
norowe miejsce w stalli arcybiskupiej. 

O godz. 10.00 rozpoczęła się ceremonia 
święceń biskupich. Trzej elekci od Kaplicy 
Baryczkowskiej zostali procesjonalnie wpro-
wadzeni przed wielki ołtarz archikatedry. Za-
pewne dla ks. Galla była to droga wspomnień 
jego wieloletnich związków z tą szacowną 
świątynią – matką kościołów archidiecezji 
warszawskiej. Jeszcze pod rosyjskim zabo-
rem odnawiał ją jako prokurator kapituły; to 
wtedy gazowe oświetlenie świątyni zostało 
zastąpione elektrycznym. Po wyjściu Rosjan 
z Warszawy z jego inicjatywy zniknęła ze 
ściany archikatedry tablica upamiętniająca 
cara Aleksandra II, umieszcona pod presją 
zaborczych władz. 

Ku ołtarzowi prowadzili elektów dwaj bi-
skupi współkonsekratorzy. Jednym z nich był 
sędziwy (liczył 82 lata) arcybiskup tytularny 
Kazimierz Ruszkiewicz (1836–1925), biskup 
pomocniczy warszawski, senior Episkopa-
tu, mający za sobą 34 lata biskupstwa, dru-
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Tomasz Królak (KAI): Od 3 do 14 grudnia trwać bę-
dzie w Katowicach szczyt klimatyczny ONZ. Jakie 
nadzieje wiąże z nim Ksiądz Arcybiskup? Nie jest 
to wydarzenie religijne, ale kwestia ekologii jest 
w Kościele, także w Polsce, podejmowana coraz 
częściej. Niewątpliwie nowy rozdział w tej dziedzi-
nie otwiera encyklika Franciszka „Laudato si’”.

Abp Wiktor Skworc: Jeśli spotykają się 
przedstawiciele tak wielu państw, kultur, re-
ligii i dyskutują o naszym wspólnym domu 
– Ziemi, to nie możemy nie być tym zaintere-
sowani. Przy różnych okazjach apelujemy, że-
byśmy to światowe wydarzenie otoczyli mo-
dlitwą. Wołajmy do Ducha Świętego, który 
potrafi  jednoczyć ludzkie serca, żeby w Kato-
wicach doszło do oczekiwanego konsensusu, 
żeby ten szczyt zakończył się konkretnymi 
zobowiązaniami. Co prawda w „Laudato si’” 
papież Franciszek ubolewa nad niską sku-
tecznością tego typu uzgodnień, ale lepsze 
jest porozumienie aniżeli rozejście się bez 
wspólnego odniesienia się do problemu. 
Z drugiej strony papież pisze pełne optymi-
zmu słowa: „Ludzkość jest jeszcze zdolna do 
współpracy w budowaniu naszego wspólnego
domu” (nr 13).

„Kościół a ekologia” to temat, powiedzmy sobie 
szczerze, dosyć nowy i u wielu wywołujący zdzi-
wienie. Dlaczego Kościół zajmuje się ekologią?

Zacznijmy od pryncypiów: od Stworzycie-
la i stworzenia oraz oczywistego związku po-
między nimi. Dobrze, jeśli stworzenie o tym 
pamięta i szanuje dzieło Stworzyciela. To 
nasz obowiązek. Kościół przypomina, że nie 
jesteśmy właścicielami ziemi, lecz że została 
nam ona „podarowana”, dana – do użytkowa-
nia, i to roztropnego, żebyśmy ją przekazali 
następnym pokoleniom w miarę nieskażoną, 
niewyeksploatowaną. Wiemy, że człowiek od 
pokoleń odkrywa bogactwa ziemi i je eksplo-
atuje, ale należy zachować umiar, rozsądek, 
rozeznawać, co służy dziełu stworzenia, a co 
szkodzi i zostawia bolesny ślad, ranę. Nale-
ży przypomnieć, że w podtytule encykliki 
„Laudato si’” papież Franciszek precyzuje, że 
jest ona poświęcona „trosce o wspólny dom”. 
A Kościół troszczy się o wspólny dom ludzi 
– Ziemię.

Jak korzystasz
z tego dobra, jakim jest Ziemia?

Nie obawia się Ksiądz Arcybiskup, że zdecydowa-
ny głos Kościoła na tematy ekologiczne odbierany 
jest, także w Polsce, w kluczu raczej politycznym, 
a nie moralnym, religijnym, biblijnym? Ekologia 
to przecież ważny element na sztandarach lewicy, 
więc taka groźba chyba istnieje?

Owszem, coś jest na rzeczy, co może 
świadczyć o ograniczonej recepcji encykliki 
„Laudato si’”, lecz nie może nas paraliżować. 
Naszym obowiązkiem jest podawanie pozy-
tywnej nauki Kościoła i kierowanie się prze-
słanką teologiczną: Stworzyciel, stworzenie, 
poszanowanie Stworzyciela, które człowiek 
powinien wyrażać szacunkiem dla dzieła 
Stwórcy. Będziemy w tym duchu nauczali. 
Będziemy też do wszystkich – tych z prawej, 
z lewej i ze środka – apelowali o nawrócenie 
ekologiczne każdego, bo do takiego nawróce-
nia wzywa nas Franciszek w swojej encyklice. 
Papież zachęca do refl eksji: zastanów się, jak 
korzystasz z tego dobra, jakim jest Ziemia.  
Myślę, że powinniśmy poznawać „Laudato 
si’” w różnych gremiach, od parafi i począw-
szy. Mamy tam przecież różne grupy, w tym 
zwłaszcza rady duszpasterskie. Wskazane 
byłoby nawet wspólne czytanie encykliki, re-
cepcja jej treści. Uświadomienie sobie, że jest 
coś takiego jak ekologia integralna, a przede 
wszystkim uznanie, że naszą powinnością 
jest postrzeganie siebie w relacji do tego 
Daru, który podarował nam Stwórca. Tak jak 
dzięki Ewangelii mamy wrażliwość na ludzi 
potrzebujących, biednych, chorych, margi-
nalizowanych, tak wypływająca z Ewangelii 
duchowość ekologiczna powinna wzmóc na-
szą troskę o dzieło Stwórcy. [...]

A czy problematyka ekologiczna nie powinna być 
mocniej obecna w polskim kaznodziejstwie? Kie-
dy spacerujemy po lasach, widać, jak my, polscy 
katolicy, degradujemy naturę, dar Boga, urządza-
jąc tam wysypiska śmieci.

Tak, ekologia powinna wyraźniej wy-
brzmiewać zarówno na ambonie, a więc 
w kaznodziejstwie, jak i w katechezie, jak 
wspomniałem. Zresztą to się już dzieje. Py-
tania o środowisko naturalne powinniśmy 
uwzględniać także w naszym osobistym ra-
chunku sumienia. Tymczasem proszę zajrzeć 

do modlitewników: rzadko kiedy znajdziemy 
tam pytania dotyczące poszanowania ziemi, 
szacunku dla stworzenia. To się oczywiście 
zmienia. Dostaliśmy nawet ostatnio do ręki 
„Brewiarz ekologa”. […]

Czy jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 
KEP będzie Ksiądz Arcybiskup „monitorował” stan 
ekologicznej świadomości polskich katolików?

To jest praca na lata dla nas wszystkich. 
Musimy nauczyć się stawiać sobie pytanie: 
jaka jest moja relacja do stworzenia, a przez 
to – do samego Stwórcy, czy rzeczywiście nie 
przyczyniam się do degradacji środowiska 
naturalnego? 

Bardzo ważne jest też to, co do nas ciągle 
nie dociera, a co jest w „Laudato si’”, miano-
wicie żebyśmy odeszli od stylu życia, który jest 
ukierunkowany li tylko na konsumpcję, która 
się silnie łączy z zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego. Papież tymczasem zachęca nas do 
bardziej kontemplatywnego stylu życia. Jan Pa-
weł II wzywał nieraz: „Bardziej być niż mieć”. 
Chcemy dobrobytu, ale ważne jest, żebyśmy 
go nie widzieli wyłącznie w kategoriach rzeczy 
materialnych, wszak istnieje bogactwo warto-
ści duchowych, na które zwraca uwagę dusz-
pasterstwo. Bo samo mówienie o zagrożeniu 
materializmem praktycznym nie wystarcza.

Kościół a ekologia

– Papież uświadamia, że małe grzechy ekologiczne popełnia każdy z nas. I musimy w szczerości i pokorze się do tego przyznać. Podstawą 
do zapobiegania takim postawom jest informacja i edukacja, także ze strony Kościoła – mówi abp Wiktor Skworc w rozmowie z Tomaszem 
Królakiem na klika dni przed rozpoczynającą się w Katowicach COP 24 – Konferencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. 

Fo
t. P

ixa
ba

y



716-30 XI 2018 20/2018

promują ocieplanie domów, wymianę pieców 
itd. Bardzo ważne jest jednak wyeliminowa-
nie z rynku brudnych źródeł energii i do-
pomożenie tym, których dotyka „ubóstwo 
energetyczne”, by mogli kupić węgiel lepszej 
jakości. Chodzi o działania, o stabilną poli-
tykę, by obywatele mieli zaufanie do rządu 
czy samorządu, który jeśli wskazuje kierunek 
zmian np. poprzez dopłaty czy ulgi podatko-
we, to jest to tendencja stabilna i tylko taka 
może przynieść skutki w postaci zmian sys-
temów ogrzewania na bardziej ekologiczne. 
Jest to tym bardziej ważne, że ostatecznie 
chodzi nie o kondycję spółek węglowych, ale 
o kondycję zdrowotną społeczeństwa! 

Po latach upominania się u rządzących 
o wydanie norm dotyczących jakości węgla, 
który może być spalany w paleniskach do-
mowych, dopiero teraz (2018) doczekaliśmy 
się rozwiązań ze strony Ministerstwa Energii. 
A trzeba mieć świadomość, że źródłem naj-
większego zanieczyszczenia powietrza są wła-
ściwie odpady węglowe, które są sprzedawane 
detalicznie (muły węglowe, fl otokoncentraty 
itd.). Dzięki ustawie i zarządzeniu Minister-
stwa Energetyki mają zniknąć z rynku do 
czerwcu 2020 r. […]

Szczyt COP24 ma być wsparty modlitwą chrze-
ścijan różnych wyznań, stąd specjalna Strefa 
Duchowa. 

Tak, przygotowujemy wspólnie z innymi 
Kościołami bogatą ofertę duszpasterską. Nosi 
ofi cjalną nazwę: Strefa Duchowa COP24. 
Planujemy modlitwy ekumeniczne. Kościoły 
będą otwarte dla różnych grup językowych. 
Naszą powinnością jest być do dyspozycji 
uczestników, aby przekazywać im naukę Ko-
ścioła na temat stworzenia i przybliżać for-
my troski chrześcijan o nasz wspólny dom, 
o dzieło stworzenia, o każde ludzkie życie.
Za papieżem Franciszkiem opowiadamy się 
za ekologią integralną, pamiętając i przypo-
minając, że wszystko jest ze sobą powiązane. 
Szczyt klimatyczny otaczamy modlitwą o do-
bry przebieg i konkretne owoce konferencji.

Skoro występują dziś problemy globalne, 
to starajmy się w różny sposób o globalne po-
rozumienie w rodzinie ludzkiej. Właściwym 
dla nas sposobem jest modlitwa, do której 
zachęcała też Stolica Apostolska, i codzienne 
świadectwo działania. 

OPRAC. MM

Ekologia powinna wyraźniej
wybrzmiewać na ambonie
i w katechezie. Pytania
o środowisko naturalne powinniśmy
uwzględniać w naszym osobistym 
rachunku sumienia.

Grzechy ekologiczne to chyba głównie „domena” 
ludzi bogatych, bo to oni najbardziej kuszeni są do 
ich popełniania, prawda?

To będzie zasadniczy problem na katowic-
kim szczycie. Nastąpi starcie bogatego świata, 
który ciągle produkuje, z tym światem, który 
jest dopiero na dorobku. Ten świat też chce 
produkować. Z jednej strony są naciski, żeby 
rozwijał się on gospodarczo – ale pod warun-
kiem że będzie to robił, wykorzystując nisko-
emisyjnie źródła energii. A tymczasem nara-
sta podział ekonomiczny pomiędzy bogatą 
Północą a ubogim Południem.

Powstaje pytanie, czy na konferencji w Ka-
towicach dojdzie do zbliżenia stanowisk tych 
blisko 200 państw reprezentowanych w ONZ. 
Czy będzie zgoda co do tego, że pójdziemy 
w kierunku gospodarki „ekologicznej” i bę-
dziemy się starali ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych, żeby wzrost temperatury na-
szej planety nie przekroczył 2 stopni Celsju-
sza. Czy to jest w zasięgu człowieka? Tego nie 
wiemy. Co więcej, nie ma nawet powszech-
nej zgody co do tego, że zmiany klimatycz-
ne są wynikiem destrukcyjnej działalności
człowieka.

Czasami słyszy się jednak głosy ekologicznych 
sceptyków typu: pojedynczym osobom zabrania 
się palenia nieodpowiednimi materiałami w ich 
małych, domowych piecach, tymczasem potęgi 
typu Chiny bezkarnie emitują do atmosfery tysią-
ce ton zanieczyszczeń.

To wszystko prawda. Z tym, że jak wska-
zuje Franciszek w „Laudato si’”, wszystko 
jest ze sobą powiązane, a więc także duże 
grzechy z tymi małymi. W dodatku te duże 
nadużycia gospodarczych potęg prowokują 
działania skutkujące mniejszymi: jeśli tamci 
mogą, to my też, to przecież niewiele zmie-
nia. Papież uświadamia, że małe grzechy 
ekologiczne popełnia każdy z nas. I musimy 
w szczerości i pokorze się do tego przyznać. 
Podstawą do zapobiegania takim postawom 
jest informacja i edukacja, także ze strony 

Kościoła. To jest zadanie dla katechetów, 
którzy powinni formować dzieci i młodzież 
w szacunku do dzieła stworzenia i postawy 
nieszkodzenia środowisku naturalnemu. 
Najpierw: nie szkodzić, nie pomnażać tego, 
co już jest złe. Są już pozytywne efekty eduka-
cji, bo szczyt klimatyczny został poprzedzony 
Europejskim Spotkaniem Młodych. Byli re-
prezentanci siedmiu krajów, wydali manifest, 
pod którym można się podpisać.

Papież w „Laudato si’” pisze z niepokojem o „in-
tensywnym wykorzystaniu paliw kopalnych”, 
upatrując w tym procesie zagrożenia dla środowi-
ska naturalnego. Tymczasem Polska, jak wiemy, 
„węglem stoi”. Czy można pogodzić wykorzysty-
wanie węgla z poszanowaniem stworzenia?

To rzeczywiście poważny problem, bo 
zaraz po wydaniu „Laudato si’” niektórzy 
stwierdzali, że jest dokumentem „antywęglo-
wym”, a nawet w jakimś sensie antypolskim, 
bo przecież Polska dla pozyskania energii 
korzysta z zasobów węglowych. Jednak to 
nie jest prawda. Papież uwrażliwia na skutki 
uboczne wynikające z pozyskiwania energii 
wyłącznie z kopalin. Są nimi zanieczyszcze-
nia przyczyniające się do degradacji środo-
wiska naturalnego, w tym zanieczyszczenie 
powietrza w procesie ich spalania. Ale mu-
simy sobie uświadomić, że obecnie 85 proc. 
energii elektrycznej w Polsce pozyskuje 
się z węgla kamiennego i brunatnego. Dla 
porównania, nasi zachodni sąsiedzi tylko
44 proc. tej energii uzyskują z węgla, głównie 
brunatnego, a po części z kamiennego. Jed-
nak zużywają go prawie dwukrotnie więcej 
niż Polska. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, 
że węgiel nie jest brudnym źródłem energii; 
wiele zależy od sposobu jego spalania.

Bo spalany we właściwy sposób – jest czysty?
Jeśli chcemy skutecznie walczyć ze smo-

giem na Górnym Śląsku i w całej Polsce, to 
niezwykle ważna jest sprawa technologii 
spalania węgla. Nie odejdziemy bowiem tak 
łatwo od źródła energii, jakim jest węgiel. 
Jest on naszym bogactwem naturalnym. 
Pewnie jeszcze długo będziemy eksploato-
wali kopalnie, wydobywając węgiel, ale cho-
dzi o to, żeby go spalać w taki sposób, który 
przynosi środowisku jak najmniejszą szko-
dę. Ponadto węgiel zapewnia bezpieczeń-
stwo energetyczne naszego kraju. Warto też 
wskazać prace nad nowymi technologiami 
wykorzystywania węgla, a pracuje się nad 
produkcją wodoru czy „syngazu” z węgla.
Pozostaje jednak poważny problem spo-
łeczno-ekonomiczny. Są przecież całe grupy 
społeczne, których na czyste źródła energii 
cieplnej po prostu nie stać. Ci ludzie są nie-
jako przymuszeni do korzystania z tego, co 
możemy nazwać brudnym źródłem energii 
i ciepła (odpady węglowe). W związku z tym 
trzeba postulować zmianę polityki państwa. 
Obecnie państwo podejmuje działania, które 
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U
rodziłem się w Krakowie, mieście, 
gdzie każdy kamień jest historią. 
Kiedyś w młodości otrzymałem 
od mego taty dwa piękne, owalne 

medaliony, jeden wykonany ze srebra, drugi 
z brązu. Na awersie artysta przedstawił Matkę 
Bożą Częstochowską, na brzegu owalu biegł 
napis: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ 
W TOBIE NADZIEJA NASZA. Pomiędzy 
dwoma gwiazdkami data MDMXIV. Poniżej 
szaty Chrystusa artysta umieścił swoje na-
zwisko – Wilk. Na rewersie – wieniec z cierni 
i wawrzynu. Nad wieńcem korona zygmun-
towska zwieńczona krzyżem. Pod koroną 
orzeł w locie rozrywający kajdany. W tle Za-
mek Królewski na Wawelu, a za nim wscho-
dzące słońce.

W roku świętowania odzyskania przez 
Polskę niepodległości przypomniałem sobie 
o tych dwóch medalach, stanowiących cenną 
pamiątką po moich zmarłych rodzicach. Za-
cząłem szukać informacji dotyczących oko-
liczności ich powstania. 

Jak wspomniałem, na awersie medalu 
widnieje data: 1914. Rok wybuchu I wojny 
światowej, która, jak powszechnie sądzono, 
niosła szansę na odzyskanie przez Polskę 
suwerenności. Kraków ze swoimi tradycja-
mi patriotycznymi, działalnością środowisk 
niepodległościowych z chwilą wybuchu woj-
ny stał się jednym z centrów odradzającej się 
Polski. To stąd 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła 
na swój marsz ku Niepodległej I Kompania 
Kadrowa – zalążek przyszłych Legionów 

Polskich. W Krakowie powstała reprezenta-
cja polityczna polskich stronnictw – Naczel-
ny Komitet Narodowy. To tu polscy posłowie 
zasiadający w Sejmie Krajowym i parlamen-
cie austriackim 28 maja 1917 r. uchwalili 
deklarację opowiadającą się za pełną nie-
podległością i zjednoczeniem Ojczyzny, 
a następnie, 27 października 1918 r., ogłosili 
przynależność ziem polskich będących pod 
zaborem austriackim do odradzającej się Pol-
ski. To tutaj w dniu 31 października 1918 r.
Polacy pod dowództwem porucznika Anto-
niego Stawarza zajęli koszary przy ul. Kal-
waryjskiej w Podgórzu, przypięli oznacze-
nia narodowe i przemaszerowali na Rynek 
Główny. 1 listopada 1918 r. Austriacy prze-
kazali władzę w mieście i twierdzy Kraków 
w ręce brygadiera Bolesława Roi, który prze-
jął ją, wykonując rozkaz Polskiej Komisji
Likwidacyjnej.

Po wybuchu wojny książę biskup krakow-
ski Adam Stefan Sapieha Sapieha apelował 
do kapłanów, aby nie opuszczali parafi an 
w potrzebie, nie wyjeżdżali z miejsc swej 
kapłańskiej posługi, nieśli pomoc chorym, 
cierpiącym, wysiedlonym, głodującym. Do 
pałacu biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 
3 zaprosił czołowych działaczy społecznych, 
polityków, a także profesorów UJ. W wyniku 
serii rozmów nakreślono plan zainicjowane-
go przez Księcia Biskupa komitetu, który or-
ganizowałby pomoc dla szerokiego spektrum 
osób dotkniętych w różny sposób sytuacją 
wojenną. W styczniu 1915 r. był już gotowy 
prowizoryczny skład jego zarządu. Komi-
tet przyjął nazwę Książęco-Biskupi Komitet 
Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, do 
historii przeszedł pod krótszą nazwą: Książę-
co-Biskupi Komitet (KBK).

W pierwszym rzędzie gromadzono środ-
ki na pomoc. Organizowano kwesty, zbiera-
no datki w kościołach, urządzano koncerty 
i przedstawienia teatralne, z których docho-
dy przeznaczono na pomoc dla wygnań-
ców i uchodźców. Książe Biskup osobiście 
zabiegał w Wiedniu o pomoc dla osób ulo-
kowanych w obozach, w których panowały 
fatalne warunki mieszkaniowe i higieniczne. 
Uzyskał zgodę na zorganizowanie w obozach 
posługi duszpasterskiej. Działalność Komite-
tu znacznie przekraczała granice Galicji oraz 
zakres zwykłej działalności charytatywnej. 
W Komitecie działały sekcje: aprowizacyjna, 
odzieżowa, sanitarna, opieki nad dziećmi, 
nad uchodźcami, nad żołnierzami polskimi, 
nad jeńcami oraz odbudowy kraju.

Józef Wilk
– zapomniany artysta Niepodległej

To właśnie Książęco-Biskupi Komitet za-
mówił medal, który został wybity w mennicy 
wiedeńskiej. Oddaje on atmosferę budzącej 
się Polski i wpisuje się w klimat tamtych dy-
namicznych wydarzeń, których początkiem 
był rok 1914. 

Projektantem medalu był Józef Wilk. Ar-
tysta urodził się 19 grudnia 1881 r. w Sucho-
dole koło Krosna. Pomimo ciężkich warun-
ków materialnych, w jakich żyła jego rodzina, 
dzięki pomocy nieznanego bliżej mecenasa, 

został zapisany do Szkoły Zawodowej w Za-
kopanem. Tam odkryto jego talent rzeźbiar-
ki. Otrzymał stypendium na studia artystycz-
ne do Wiednia w Kunstgewerbeschule des
K. K. Öster Museumsfür Kunst und Indu-
strie. Studiował tam rzeźbę pod kierunkiem 
Hermana Klosza. Dał się poznać jako zdolny 
rzeźbiarz o dobrze opanowanym rzemiośle. 
Jeszcze jako student został zaangażowany do 
prac konserwatorskich, m.in. przy restauracji 
i dekoracji rzeźbiarskiej zamku Schalleburg 
w Austrii. Po ukończeniu nauki w Wiedniu 
otrzymał kolejne stypendium na studia w Pa-
ryżu. Ukończył je w 1911 r. i powrócił do 
Wiednia. Dostał zamówienie z Ministerstwa 
Finansów wykonania pomnika cesarza Fran-
ciszka Józefa, przeznaczonego dla Sarajewa. 
Dzieło to, wykonane w marmurze lazaryj-
skim, ukończył tuż przed wybuchem wojny.

Z chwilą wybuchu wojny zgłosił się ochot-
niczo do armii. Jednak władze austriackie 
postanowiły wykorzystać jego nieprzeciętny 

Awers medalionu
z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej

Rewers medalionu
z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej
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sza św. rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru SOK i od-
śpiewania Mazurka Dąbrowskie-
go. Liturgię słowa przygotowali 

funkcjonariusze formacji.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że gdy 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepod-
ległości jedną z pierwszych decyzji brygadiera 
Józefa Piłsudskiego było powołanie Straży Ko-
lejowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
podróżnych oraz przewożonych towarów. 
– Straż Kolejowa była niezwykle ważna dla 
funkcjonowania młodego państwa. Świad-
czy o tym fakt podporządkowania jej wiosną 
1919 r. ministrowi spraw wojskowych. Tylko 
w sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko-ro-
syjskiej, trzeba było przetransportować ponad 
pół miliona żołnierzy i potrzebny im sprzęt. 
Podobnie było we wrześniu 1920 r. w czasie 
bitwy niemeńskiej. Transport kolejowy zade-
cydował o sukcesach polskiego żołnierza na 
wielu frontach – mówił bp Guzdek.

Jak podkreślił bp Guzdek „jubileusz nie 
może ograniczyć się jedynie do wspomnień”, 

Od stu lat na straży podróżujących

talent. Po odparciu Rosjan oblegających bez 
powodzenia Twierdzę Przemyśl (10 paździer-
nika 1914 r.) dostał zamówienie na wykona-
nie monumentalnego posągu rycerza w zbroi, 
jako wyraz hołdu dla obrońców przemyskiej 
twierdzy. W czasie trwania wojny wykonał 
wspomniany medalion dla Książęco-Bisku-
piego Komitetu oraz plakietkę-medal: „Oswo-
bodzenie Polski, Polska wolna”.

Radość z odzyskania niepodległości Polski 
w r. 1918 zamanifestował Józef Wilk wykona-
niem wedle swojego konceptu medalu „Zmar-
twychwstanie Polski”. Medal ten został 
w Krakowie wybity w złocie, srebrze i brązie. 
Wykonał też znaczną ilość plakiet i medalio-
nów dla Legionów Polskich oraz innych pol-
skich organizacji. Po roku 1920 otrzymuje 
pracę nauczyciela rysunków w III Gimnazjum 
na Zasaniu w Przemyślu (późniejszym gimna-
zjum imienia Kazimierza Morawskiego).

Niezależnie od pracy pedagogicznej 
czynnie uczestniczył w ogólnopolskim ży-
ciu artystycznym. Dla Poznania projektuje 
Pomnik Wolności (niezrealizowany) oraz 
pomnik Serca Jezusowego. Dla Warszawy 
modeluje monument ku czci Józefa Ignace-
go Kraszewskiego. Był nie tylko rzeźbiarzem, 
pedagogiem, ale także malarzem. Tworzył 
portrety swoich przyjaciół, Ze szczególnym 
zamiłowaniem malował górskie pejzaże Pie-
nin, dokąd rokrocznie wyjeżdżał. Spod jego 
ręki wyszedł również projekt monety II RP 
o nominale 20 groszy.

II wojnę światową i okupację niemiecką 
artysta przeżył w Przemyślu. Po wojnie wy-
konał na zamówienie mieszkańców Przewor-
ska pomnik o tematyce religijnej z akcentami 
wojennymi, który został odlany w cemencie, 
ale nie zmontowany. W październiku 1948 r. 
zostaje przyjęty w charakterze członka rze-
czywistego do Związku Polskich Artystów 
Plastyków Oddział w Rzeszowie.

Kiedy w Przemyślu powstał Ognisko Kul-
tury i Sztuki Plastycznej pod dyrekcją Ma-
riana Strońskiego, profesor Wilk stał się jego 
współpracownikiem i wykładowcą w zakre-
sie rzeźby. Niemal do końca życia pozostał 
czynny. Po przebyciu ciężkiej operacji i trzy-
tygodniowej rekonwalescencji w szpitalu 
zmarł dnia 4 marca 1957 r. Pochowany został 
na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. 

W listopadowe dni, kiedy wspominamy 
bliskich zmarłych, pomyślmy również o Jó-
zefi e Wilku, artyście rzeźbiarzu, malarzu 
i pedagogu, autorze medalu zwiastującego 
Polsce niepodległość. 
TEKST I FOT. KS. PPŁK WŁADYSŁAW MACIEJ KOZICKI

– Bądźcie zawsze roztropni, kierujcie się prawym sumieniem, a solidną i uczciwą pracą 
przyczyniajcie się do wzrostu zaufania do Waszej formacji – zachęcał podczas Mszy św.
w katedrze polowej funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, biskup polo-
wy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewodniczył 27 listopada Eucharystii w setną
rocznicę powołania formacji. Przed jej rozpoczęciem w Kaplicy Pamięci odsłonięta i po-
święcona została tablica upamiętniająca to wydarzenie.

ale powinien być okazją do refl eksji. Zachęcił 
do troski o dobro wspólne, jakim jest polska 
kolej, przestrzegał przed kryzysem kadro-
wym formacji, który dotyka nie tylko SOK, 
ale także inne służby mundurowe. Zachęcił, 
aby refl eksji z okazji stulecia SOK towarzy-
szyła troska o kształtowanie sumień. – Po-
trzebne są Wam odpowiednie wyszkolenie 
i nowoczesny sprzęt, ale to nie wystarczy. Na-
dal aktualne są słowa papieża Jana Pawła II, 
że „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi 
sumienia!”. Nie powiedzie się żadna reforma, 
nie osiągniemy zamierzonych celów, jeśli 
zabraknie ludzi o prawych sumieniach, sta-
wiających sobie wysokie wymagania, uczci-
wych, pracowitych i odpowiedzialnych za 
wyznaczone im zadania i powierzone mienie. 
Jeśli chcecie, aby wasza formacja w systemie 
bezpieczeństwa nadal cieszyła się uznaniem, 
musicie od siebie wymagać – zaapelował.

Eucharystię koncelebrowali kapelani ko-
lejarzy z naczelnym kapelanem SOK, ks. płk. 
SG Zbigniewem Kępą. We Mszy św. uczestni-
czyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 

Błażej Spychalski, parlamentarzyści, prezesi 
spółek PKP, m. in. Krzysztof Mamiński, pre-
zes Grupy PKP, generałowie, przedstawicie-
le służb mundurowych oraz przedstawiciele 
związków zawodowych.

W imieniu funkcjonariuszy i pracow-
ników SOK biskupowi polowemu za spra-
wowaną Eucharystię oraz posługę kapelana 
podziękował dr inż. Józef Hałyk, Komendant 
Główny SOK. Biskup polowy uhonorował 
formację Medalem Pamiątkowym z okazji 
Setnej Rocznicy Powstania Biskupstwa Po-
lowego.

Po zakończonej Mszy św. w Pałacu Pry-
masowskim odbyła się uroczystość połączo-
na z wręczeniem statuetek i medali pamiąt-
kowych zasłużonym dla formacji.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI



10

odejście ks. por. Antoniego Humeniuka w tak 
młodym wieku, dla wielu niezrozumiałe, „ma 
zamierzony przez Boga sens i logikę”. Biskup 
przywołał kilka ważnych wydarzeń z życia
ks. Antoniego, a zwłaszcza przywiązanie do 
osoby św. Matki Teresy z Kalkuty, której wi-
zerunek towarzyszył mu w posłudze księdza 
cywilnego, a później kapelana wojskowego. 

Kaznodzieja odniósł się także do zaangażo-
wania ks. Antoniego w sprawy krwiodawstwa. 
Kilka dni przed śmiercią otrzymał odznacze-
nie „Kryształowe Serce”, wręczane za społecz-
ną działalność na rzecz krwiodawstwa. 

Kondukt pogrzebowy składał się z asysty 
liturgicznej, pocztu sztandarowego, bractwa 
św. Jakuba, kapłanów diecezjalnych i księży 
kapelanów i dużej liczby wiernych, nie tylko 
z rodzinnej parafi i, ale także z tym miejsc, 
w których Zmarły pracował.

Po modlitwach bp. Tadeusza Lityńskiego 
nad grobem kapelana kompania honorowa 
oddała salwę honorową. Całość dopełniła ce-
remonia złożenia wieńców i wiązanek. 

***
Ks. por. Antoni Paweł Humeniuk, ur.

3 grudnia 1975 r. w Słubicach, święcenia ka-
płańskie przyjął 22 maja 2004 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim. Kanonicznie przynależał 
do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Do 
duszpasterstwa wojskowego został przyjęty
25 sierpnia 2014 r. Pełnił obowiązki wikariu-
sza w parafi ach w Wałczu (2014–2015), w Lu-
blinie (2015) oraz w Krakowie (2015–2016). 
Od 2016 r. pełnił posługę proboszcza parafi i 
wojskowej w Zegrzu.

KS. PŁK SG ZBIGNIEW KĘPA

Zegrze
W Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-

świata biskup polowy Józef Guzdek wraz z licz-
ną grupą kapelanów Ordynariatu Polowego 
celebrował Mszę św. w intencji śp. ks. por. An-
toniego Humeniuka, proboszcza parafi i woj-
skowej w Zegrzu. Kościół garnizonowy wypeł-
nili parafi anie oraz kadra i słuchacze Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki. Po Mszy św. 
dowódca centrum oraz przedstawiciele parafi i 
pożegnali zmarłego proboszcza.

Przed rozpoczęciem liturgii został wpro-
wadzony sztandar Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki. Ks. por. Mateusz Kor-
pak, administrator parafi i powitał bp. Józefa 
Guzdka, płk. Ireneusza Furę, dowódcę cen-
trum, przedstawicieli władzy samorządowej 
oraz przybyłych licznie parafi an.

W kazaniu bp Guzdek wskazał na zasad-
nicze różnice pomiędzy królestwem ziem-
skim a królestwem Jezusa Chrystusa. – Jako 
wyznawcy Chrystusa od chrztu świętego 
jesteśmy obywatelami dwóch społeczności. 
Jesteśmy synami państwa ziemskiego i zara-
zem dziećmi Kościoła. Jesteśmy zatroskani 
o rozwój i bezpieczeństwo naszej ojczyzny 
ziemskiej, ale jednocześnie jesteśmy świado-
mi tego, że zmierzamy do ojczyzny wiecznej. 
Służąc doczesnej społeczności, jako chrześci-
janie, musimy kierować się w życiu ewange-
licznym prawem. Czy jest to możliwe? – za-
chęcał do refl eksji Ordynariusz Wojskowy. 

Biskup polowy przypomniał drogę życiową 
i dokonania śp. ks. por. Antoniego Humeniuka. 
– Od chrztu świętego został włączony w poczet 
synów Kościoła. Przyjmując święcenia kapłań-
skie podjął decyzję, aby resztę swojego życia 
poświęcić na wyłączną służbę Kościołowi. 
Zdecydował się głosić zasady królestwa Boże-
go, choć nie są one dziś chętnie przyjmowane. 
Miłość i miłosierdzie współczesny świat uznaje 
za przejaw słabości. Nawet za cenę kłamstwa 
i nieuczciwości liczą się jedynie skuteczność 
i sukces. Zapewne jako kapłan, nawet jeśli nie 
spotkał się z kpiną, agresja i odrzuceniem, to 
zapewne niejednokrotnie usłyszał: „Posłucha-
my cię innym razem” – mówił bp Guzdek.

Jak podkreślił bp Guzdek słowo „wierność” 
jest tym, które najpełniej opisuje postawę i do-
konania ks. Antoniego Humeniuka. – Pozostał 
on wierny przyrzeczeniom złożonym na ręce 
biskupa podczas święceń kapłańskich. Swoją 

Zachował wierność powołaniu
W czwartek 22 listopada zmarł nagle ks. por. Antoni Humeniuk, kapelan Ordynariatu Polowego, od dwóch lat pełniącego posługę probosz-
cza parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu. W dniach 25 i 26 listopada w Zegrzu i Ośnie Lubuskim, rodzinnej miejscowości
śp. ks. por. Humeniuka, odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego kapelana.

gorliwą pracą duszpa-
sterską potwierdzał także 
wierność przysiędze zło-
żonej na sztandar wojsko-
wy, na którym widnieją 
trzy, jakże ważne słowa: 
Bóg, Honor, Ojczyzna
– powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka 
„dobroć” to drugie sło-
wo, które opisuje życie 
zmarłego kapelana, czego 
dowodem jest jego zaan-
gażowanie w ratowanie 
ludzkiego życia poprzez 
honorowe oddawanie 
krwi. – On nie tylko głosił i wzywał do bez-
interesownej miłości – on ją czynił! – zakoń-
czył bp Guzdek.

Na zakończenie Mszy św. śp. ks. por. 
Antoniego Humeniuka pożegnał w imieniu 
społeczności wojskowej dowódca Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Ire-
neusz Fura. Przedstawiciel rady parafi alnej 
wspomniał o zasługach zmarłego probosz-
cza, a prezes Zarządu Stowarzyszenie „Wizna 
1939” podkreślił zaangażowanie ks. Hume-
niuka w działalność stowarzyszenia.

Ośno Lubuskie
Drugi dzień uroczystości pogrzebowych 

śp. ks. por. Antoniego Humeniuka odbył się 
w rodzinnej parafi i kapelana, w Ośnie Lu-
buskim. Liturgię pogrzebową sprawowali
bp Józef Guzdek oraz bp Tadeusz Lityński, or-
dynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
w asyście wielu kapłanów diecezjalnych oraz 
księży kapelanów Ordynariatu Polowego. 

Przed rozpoczęciem liturgii rodzina, bli-
scy i znajomi pożegnali zmarłego, modląc się 
przy jego trumnie wystawionej w parafi al-
nym kościele pw. św. Jakuba. Liturgię poże-
gnania poprowadził ks. płk Tomasz Paroń. 

Na początku Eucharystii wprowadzony 
został sztandar Centrum Szkolenia Łączno-
ści w Zegrzu. We wprowadzeniu do Mszy św. 
bp Guzdek wyraził wdzięczność za pracę ks. 
Humeniuka w ciągu czterech lat jego posługi 
w Ordynariacie Polowym.

W kazaniu bp Tadeusz Lityński przywołał 
tekst z Księgi Mądrości mówiący o przedwcze-
snej śmierci sprawiedliwego. Wspomniał, że 
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Uroczystości pogrzebowe ks. por. Antoniego Humeniuka (1975–2018)

Uroczystości pogrzebowe w Ośnie Lubuskim
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Urodził się 22 października 1885 r. w Kro-
ścienku Wyżnym koło Krosna, jako syn rol-
ników, Michała i Anny z d. Kielar. W 1888 r. 
podjął naukę w gimnazjum w Jaśle. W 1906 r.
zdał maturę i wstąpił do Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego we Lwowie.
10 lipca 1910 r. w katedrze lwowskiej przy-
jął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskie-
go obrządku łacińskiego.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wika-
riusz w parafi i pw. Świętego Walentego w Ka-
łuszu. W 1912 r. został wikariuszem w parafi i 
pw. Najświętszej Panny Maryi Śnieżnej we 
Lwowie. Od 1913 r. był wikariuszem w ba-
zylice archikatedralnej we Lwowie i pre-
fektem w V Gimnazjum i Seminarium Na-
uczycielskim Żeńskim Zofi i Strzałkowskiej. 
We wrześniu 1914 r. uzyskał stopień dokto-
ra Świętej Teologii na podstawie dysertacji
„De vaticiniis messianicus apud Isaiam”. 
Działał w tworzącym się lwowskim skautin-
gu. Był kapelanem Związkowego Naczelnic-
twa Skautowego, które było najwyższą władzą 
polskiego skautingu w zaborze austriackim.

6 września 1917 r. został prefektem
w IV Gimnazjum we Lwowie, które 
w wolnej Polsce przyjęło imię Jana Dłu-
gosza. W gimnazjum prowadził założo-
ny przez siebie chór, a w 1921 r. założył 
Sodalicję Mariańską. W 1918 r. został 
kapelanem Sióstr Karmelitanek Bosych. 
Dla przybliżenia siostrom duchowości 
właściwej ich społeczności zakonnej stu-
diował dzieła św. Jana od Krzyża.

Od 1 listopada 1918 r., w czasie walk 
z Ukraińcami o Lwów był kapelanem 
I Odcinka Obrony Lwowa. We wniosku 
o odznaczenie Krzyżem Niepodległości 
napisano: W służbie i walce od 1 XI 1918. 
Razem z ochotnikami w linii bojowej na naj-
bardziej zagrożonym odcinku w Szkole Ka-
deckiej. Brał udział w walce o Lwów od dnia 
1 listopada 1918 r. w służbie sanitarnej na 
froncie oraz jako kapelan w rejonie I Odcin-
ka – w szczególności Szkoły Kadeckiej i Wól-
ki. Wielu jego uczniów, zachęconych przykła-
dem swego katechety, pospieszyły ochotnie 
w szeregi walczących. Ksiądz Szmyd odwie-
dzał ich, dodawał otuchy w czasie przebywa-
nia na placówkach i w ciągu walki, oddał im 
swe mieszkanie na odpoczynek i noclegi.

Od maja 1919 r. do stycznia 1920 r. był ko-
mendantem Miejscowej Komendy Skautowej 
we Lwowie. Jako komendant zjednoczył ruch 
harcerski w tym mieście. W lipcu 1920 r. ra-
zem ze swoimi harcerzami i uczniami zgłosił 
się ochotniczo do Wojska Polskiego. Został 

kapelanem 240 ochotniczego pułku piechoty 
tzw. Małopolskiej Armii Ochotniczej, składa-
jącego się w większości z lwowskich harcerzy. 
Wskutek „przeoczenia” kwalifi kacji wieko-
wej służyli w nim także harcerze 14–16-letni. 
W szeregach tego pułku wziął udział w woj-
nie polsko- bolszewickiej.

Od 14 listopada 1922 do 27 maja 1923 r. był 
komendantem Lwowskiej Chorągwi Harcerzy 
oraz jej kapelanem. W latach 1921–1931 był 
członkiem zarządu, a latach 1926–1931 prze-
wodniczącym Zarządu Oddziału Lwowskie-
go Związku Harcerstwa Polskiego. W 1927 r.
wszedł w skład Rady do Spraw Religijnych 
ZHP powołanej na konferencji biskupów. Jej 
zadaniem było przygotowanie regulaminu 
pracy kapelanów harcerskich. W 1929 r. zało-
żył akademickie drużyny harcerskie.

W 1930 r. został mianowany probosz-
czem parafi i pw. Świętej Marii Magdaleny
– największej parafi i we Lwowie, liczącej około 
18 tysięcy wiernych. W parafi i ożywił duszpa-
sterstwo chorych. Rozwinął działalność Akcji 
Katolickiej. Zbudował najlepsze organy we 
Lwowie i jedne z największych w Polsce. Był 

pionierem odnowy ruchu liturgicznego w Pol-
sce. Jako jeden z pierwszych wprowadził we 
Lwowie Mszę św. recytowaną i recytowano-
śpiewaną. Udostępniał wiernym mszaliki. 
Szczególnie uroczystą formę nadawał sumie 
parafi alnej, którą odprawiał zwykle z asystą 
kleryków i udziałem chóru męskiego. Pielę-
gnował śpiew gregoriański. W tym celu za-
łożył jedyne w archidiecezji lwowskiej chóry: 
chłopięcy i męski. W Domu Parafi alnym zain-
stalował projektor fi lmowy. Korzystał z rzutni-
ka i gramofonu. Na owe czasy były to nowator-
skie formy pracy duszpasterskiej.

W 1932 r. został mianowany sędzią syno-
dalnym Sądu Metropolitalnego we Lwowie. 
W 1933 r. został kanonikiem honorowym Ka-
pituły Metropolitalnej we Lwowie. Od 1934 r.
był asystentem kościelnym Katolickiego Sto-
warzyszenia Kobiet w archidiecezji lwow-

skiej. W 1935 r. 
został mianowany 
członkiem Archi-
diecezjalnej Rady 
Akcji Katolickiej.

Prowadził dzia-
łalność charytatyw-
ną. Stał na czele Kresowego Komitetu Bisku-
piego Ratunkowego dla opieki nad bezro-
botnymi, którzy nie posiadali ustawowych 
uprawnień do pomocy państwowej. Uaktyw-
nił w parafi i Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia 
Świętego Wincentego á Paulo, które opieko-
wało się chorymi w domach. Prowadził para-
fi alną kuchnie dla ubogich, która np. w 1932 r.
wydawała ponad 700 obiadów dziennie.

Wydawał nowoczesne podręczniki litur-
giczne, podręczniki dla szkół średnich, mszały, 
śpiewniki, modlitewniki i ministrantury. Jego 
największym i najważniejszym dziełem jest 
Mszał Rzymski na niedzielę i święta I i II kla-
sy r. kościelnego w języku łacińskim i polskim 
(Lwów 1935), wydany na papierze brewiarzo-
wym w oprawie skórkowej liczący 1374 stron. 

Działał w lwowskim oddziale Związku 
Katechetów. Był członkiem Archi-
diecezjalnego Związku Księży Absty-
nentów i Polskiego Towarzystwa Teo-
logicznego. Był kapelanem Związku 
Obrońców Lwowa i kapelanem Za-
dwórzaków. Należał do założycieli 
i redaktorów „Przeglądu Teologicz-
nego”.

Ostatnim jego dziełem był duży 
Dom Katolicki wybudowany na Kul-
parkowie. 11 grudnia 1938 r., w czasie 
jego poświęcenia przez arcybiskupa 
Bolesława Twardowskiego, rozpoczy-
nając powitalne przemówienie, upadł. 

Zmarł na zawał serca. Został pochowany na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa. W czasie so-
wieckiej dewastacji nekropolii w latach sie-
demdziesiątych XX wieku lwowscy Polacy 
z Marią Tereszczakówną, ostatnią sekretarz 
Straży Mogił Polskich Bohaterów, ekshumo-
wali jego szczatki i złożyli w grobowcu rodziny 
Kłosowskich na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Powtórny pochówek odbył się 22 listopada 
2014 r. na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Uro-
czystości żałobnej przewodniczył lwowski bi-
skup pomocniczy Leon Mały, a trumnę nieśli 
lwowscy harcerze.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Me-
dalem Niepodległości, Złotym Krzyżem Za-
sługi i Krzyżem Obrony Lwowa z Mieczami. 
Posiadał przywilej używania rokiety i kano-
nickiego mantoletu.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. kapitan Gerard Szmyd (1885–1938) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji lwowskiej, kapelan I Odcinka Obrony Lwowa w 1918 r. 
i 240 ochotniczego pułku piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej.
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Kolęda jako czynność przetwarzania 
danych osobowych

Kolęda – odwiedziny duszpasterskie wier-
nych bez wątpienia jest działalnością, w któ-
rej dochodzi do przetwarzania danych oso-
bowych. Są to dane,których przetwarzanie 
należy zaliczyć do wewnętrznej działalności 
Kościoła, którą – co do zasady – regulują 
przepisy prawa kanonicznego. Dlatego zasto-
sowanie wobec przetwarzania danych w cza-
sie kolędy będzie miało prawo kanoniczne, 
a szczególnie wspomnianyDekret KEP.

Zbiorem danych, najczęściej używanym 
podczas kolędy jest – jak ten zbiór nazywa-
ją przepisy z 1947 r. wydane przez polskich 
biskupów – „Księga stanu dusz”, zwana po-
wszechnie kartoteką parafi alną. W kartotece 
tej mogą znajdować się dwie grupy danych.

Przesłanki przetwarzania danych 
w kartotece parafialnej

Pierwszą grupą danych są dane przetwa-
rzane przede wszystkim na podstawie prawa-
kanonicznego oraz – co rzadziej będzie miało 
miejsce – na podstawie umowy lub dla ochro-
ny żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub też innej osoby fi zycznej, czy też 
uzasadnionych prawnych interesów admini-
stratora, tj. parafi i. Do przetwarzania takich 
danych nie jest wymagane uprzednie uzyska-
nie zgody osób, których te dane dotyczą.

Wobec przetwarzania tych danych wier-
nym przysługuje szereg uprawnień za-
gwarantowanych przez Dekret KEP, m.in. 
żądanie sprostowania danych, dokonania 
adnotacji i uzupełnienia danych, ogranicze-
nia ich przetwarzania lub nawet usunięcia. 
Zaznaczyć przy tym trzeba, że żądanie usu-
nięcia danych nie przysługuje w przypadku, 
gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów 
lub w inny sposób odnoszą się do kanonicz-
nego statusu osoby (takie działanie mogłoby 
przykładowo spowodować rozpowszechnie-
nie przestępstwa bigami).

Na opisanej wcześniej podstawie można 
przetwarzać takie dane osobowe jak: imio-
na i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data 
chrztu, płeć, miejsce zamieszkania, wzmianki 

o małżeństwie, wyznanie, zawód oraz inne, 
które są niezbędne do wypełnienia obowiązku 
duszpasterskiego. Troska o własnych parafi an 
jest bowiem obowiązkiem nałożonym przez 
prawo kanoniczne na proboszczai innych po-
sługujących w parafi i duchownych.Aby kapła-
ni mogli we właściwy sposób zadbać o ducho-
wy rozwój wiernych powierzonych ich opiece, 
powinni ich znać.Dodatkowo, posiadanie 
takich danych może być potrzebne w sytuacji 
konieczności wystawienie zaświadczenia wy-
maganego przez prawo kanoniczne lub wysta-
wianego na życzenie wiernego.

Dane przetwarzane na podstawie zgody
Drugą grupą danych są dane przetwa-

rzane na podstawie zgody. Proboszczowie 
(jako przedstawiciele parafi i) mogą rozwa-
żyć, które konkretne dane osobowe będą im 
potrzebne oraz w jakich celach chcą je prze-
twarzać i w czasie kolędy poprosić parafi an 
o stosowne zgody. Mogą one dotyczyć m.in 
informowania w Internecie z imienia i na-
zwiska o przypadającej kolejności sprzątania 
kościoła, podania adresu e-mail, numeru te-
lefonu do kontaktu z rodzicami dziecka przy-
gotowującego się do przyjęcia sakramentów.

Należy jednak pamiętać, że podczas uzy-
skiwaniaod parafi an zgodykonieczne jest 
przedstawienie tzw. klauzuli informacyjnej. 
Powinna ona zawierać określone prawem 
kanonicznym informacje przedstawionew 
sposób jasny i komunikatywny. Wśród nich 
powinny znaleźć się m.in. informacje doty-
czące celuprzetwarzania danych, informacje 
o ewentualnych odbiorcach danych, o pla-
nowanym okresie ich przetwarzania tych da-
nych oraz o przysługujących uprawnieniach: 
dostępu do danych osobowych, prawie do-
magania się ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub usunięcia (z wyjątkiem 
danych odnoszących się do sakramentów lub 
kanonicznego statusu osoby) oraz informacja 
o prawie wniesienia skargi do Kościelnego 
Inspektora Ochrony Danych.

Może się zdarzyć, że duszpasterz zapisuje 
informacje z dotyczące forum wewnętrzne-
go pozasakramentalnego związane z wier-

Wizyta duszpasterska

nymi. Te informacje nie są objęte tajemnicą 
spowiedzi, lecz objęte są tajemnicą duszpa-
sterską. Naruszenie tej tajemnicy może być 
przestępstwem kanonicznym zagrożonym 
sprawiedliwą karą.

Informacje, o których mowa nie mogą 
znajdować w urzędowej kartotece parafi alnej. 
Jeżeli ma to miejsce, to należy te dane usunąć 
z kartoteki (np. zaczernić) lub ewentualnie 
przenieść do zapisków prywatnych duszpa-
sterza, jeżeli takie są prowadzone (czynio-
ne na jego osobistą odpowiedzialność). Nie 
mogą być one przechowywane razem z kar-
toteką parafi alną. Przyjąć należy, że czynno-
ści zapisu tych danych mają charakter czysto 
prywatny i w związku z tymnie są objęte obo-
wiązkiem informacyjnym, ani nie wymagają 
istnienia przesłanki prawnej np. z Dekretu 
KEP legalizującej przetwarzanie danych.Te 
prywatne informacje mogą być wykorzysta-
ne wyłącznie do celów, którym jest salus ani-
marum (zbawienie dusz). Pod żadnym pozo-
rem nie mogą być one udostępniane osobom, 
które nie są duszpasterzami lub w innym celu 
niż wskazany.

Aby jasno i praktycznie podać pewne 
aspekty przetwarzania danych osobowych 
w związku ze zbliżającym się okresem wi-
zyt duszpasterskich, przygotowane zostały 
„pytania i odpowiedzi”.

Czy można usuwać dane z kartoteki parafi al-
nej?

Można usunąć z kartoteki parafi alnej 
(grupa danych I i II) informacje, które doty-
czą osoby, pod warunkami wskazanymi przez 
prawo kanoniczne, np. gdy: 
1.  przetwarzanie danych nie jest już niezbęd-

ne do celów, dla których zostały przesłane, 
np. parafi anin wyprowadził się, 

2.  cofnięta została zgoda parafi anina, na któ-
rej opiera się przetwarzanie danych i nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarza-
nia z grupy pierwszej, 

3.  dane osobowe były przetwarzane niezgod-
nie z prawem (np. informacje zapisane na 
karcie kartoteki parafi alnej były zapiska-

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ponad 6 miesięcy temu zaczęły obowiązywaćnowe przepisy świeckie i kościelne dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych [pisaliśmy o tym w „Naszej Służbie”, nr 10/2018 – przyp. red.]. W związku z tym nowym stanem praw-
nym powstało wiele pytań o możliwości i sposób przetwarzania tych danych wpracy duszpasterskiej w parafiach. Warto przypomnieć, 
żeprzetwarzanie danychosobowych toczynność, w której dochodzi lub może dojść do identyfikacji osoby, której dane dotyczą (o czym 
stanowi zarówno RODO jak i Dekret Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2018 r.).Pochylimy się nad tym zagadnieniem w kontekście 
zbliżającego się okresu wizyt duszpasterskich zwanych kolędą.
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– Ta przygotowana przez Was mapa może 
ocalić komuś życie. Być może ktoś, kto tru-
dził się nad jej przygotowaniem, właściwym 
i skrupulatnym, nie zdaje sobie sprawy, ile 
ktoś inny mu zawdzięcza – zaznaczył. Pod-
kreślił również, że praca kartografi czna jest 
w wojsku szczególnie użyteczna, bo przynosi 
dobro drugiemu człowiekowi, a niejedno-
krotnie ratuje komuś życie.

W Mszy św. uczestniczyli m.in. płk Jaro-
szuk i ppłk Iwaniec, a także żołnierze i pra-
cownicy Wojskowego Centrum Edukacyjne-
go. Po błogosławieństwie i wyprowadzeniu 
sztandaru, ks. płk Tołwiński i płk Robert 
Jaroszuk złożyli kwiaty w Kaplicy Katyńskiej 
Katedry Polowej Wojska Polskiego.

DAWID LIPIŃSKI

miennej i odpowiedzialnej pracy na rzecz 
naszej Ojczyzny.

– Niech Najświętsza Maryja Panna, Het-
manka Żołnierza Polskiego skutecznie wsta-
wia się za Wami u swojego Syna i pomnaża 
siły potrzebne do pełnienia odpowiedzialnej 
żołnierskiej służby Ojczyźnie – takimi życze-
niami zakończył swoje przesłanie.

Ks. płk Tołwiński po odczytaniu przesła-
nia biskupa polowego wyraził zadowolenie, 
że tradycją stało się rozpoczynanie świętowa-
nia przez Wojsko Polskie od Eucharystii.

– To stawanie przed Panem Bogiem 
w dniu święta jest proszeniem Go o pomoc 
i błogosławieństwo. Aby był z Wami przez 
cały rok – powiedział. 

W dalszej części homilii proboszcz ka-
tedry polowej nawiązał do własnego do-
świadczenia z posługi kapłańskiej w Iraku 
i Afganistanie, gdzie żołnierze każdego dnia 
korzystali z map starannie przygotowanych 
przez Wojskowe Centrum Geografi czne.

N
a początku homilii ks. płk Tołwiń-
ski odczytał przesłanie biskupa 
polowego do żołnierzy i pracow-
ników WCG, który nie mogąc 

uczestniczyć w tegorocznych obchodach 
tego święta, zapewnił przybyłych na uroczy-
stość o „modlitwie, duchowej łączności i ser-
decznej pamięci”.

– Dobra mapa w rękach dowódcy to od 
wieków jeden z gwarantów pomyślności  na 
polu bitwy. Nie od dziś wiadomo, że woj-
sko bez map, nawet najbardziej waleczne, 
jest nieskuteczne. Utrzymywanie aktualnej 
i dokładnej informacji geoprzestrzennej 
jest ważnym czynnikiem bezpośrednio od-
działywującym na bezpieczeństwo naszej 
Ojczyzny. Dlatego też praca specjalistów od 
geografi i i kartografi i ma tak istotne zna-
czenie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
– napisał ordynariusz wojskowy. Wyraził 
wdzięczność „za sumienne wypełnianie 
obowiązków”, życzył również dalszej su-

Dobra mapa w rękach dowódcy
Msza Św. z okazji święta Wojskowego Centrum Geograficznego 

Mszą św. w katedrze polowej rozpoczęli święto żołnierze i pracownicy Wojskowego Centrum 
Geograficznego (WCG). Eucharystii przewodniczył ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz
katedry polowej. Po Eucharystii delegacja WCG złożyła kwiaty w Kaplicy Katyńskiej.
„Dobra mapa w rękach dowódcy to od wieków jeden z gwarantów pomyślności na polu bitwy. 
Nie od dziś wiadomo, że wojsko bez map, nawet najbardziej waleczne, jest nieskuteczne”
– napisał biskup połowy Józef Guzdek w przesłaniu skierowanym do uczestników święta 
Wojskowego Centrum Grograficznego.
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mi, które należą ze względu na treść do 
prywatnych zapisków duszpasterskich).

Czy można założyć nową kartotekę?
Można założyć kartę kartoteki parafi alnej 

dla nowych parafi an. Zgodnie z kodeksem 
prawa kanonicznego o przynależności do da-
nej parafi i decyduje:
1.  przebywanie i zamiar osoby, której dane 

dotyczą o pozostawaniu w danym miejscu 
przynajmniej na trzy miesiące; 

2.  faktyczne przebywanie przez ten czas na 
terenie jakieś parafi i.

Czy w kartotece mogą znajdować się dane 
niekatolików?

W kartotece mogą się znaleźć także infor-
macje zbierane w celu duszpasterskim o nie-
katolikach, lecz wyłącznie, jeżeli utrzymują oni 
z Kościołem stały kontakt w związku z realiza-

cją celów Kościoła, np. małżeństwem miesza-
nym, pomocą charytatywną, konwersją.

Czy można zapisywać informacje o parafi a-
nach uzyskane od ich sąsiadów?

Tak. Dane osobowe uzyskane od innych 
parafi an można umieścić w kartotece para-
fi alnej (grupa I danych), lecz w rozsądnym 
terminie po pozyskaniu tych danych – naj-
później w ciągu miesiąca – należy poinfor-
mować osoby, których dane dotyczą o źródle 
tych danych. Powyższy obowiązek oczywi-
ście nie dotyczy prywatnych zapisków dusz-
pasterskich.

Czy można zapisywać informacje, czy dziec-
ko chodzi na religię?

Tak, można zapisywać informację o tym, 
czy dziecko uczęszcza na lekcje religii. Pro-
boszcz ma prawny obowiązek troszczyć się 

o rozwój duchowy swoich parafi an, taka in-
formacja jest także potrzebna ze względu na 
różnego rodzaju zaświadczenia. Taka infor-
macja może znaleźć się na karcie kartoteki 
parafi alnej (grupa I danych).

Czy można zapisywać w kartotece informa-
cje o chorobach parafi an?

Dane dotyczące stanu zdrowia są danymi 
objętymi szczególną ochroną. Jednakże pra-
wo kanoniczne nakłada obowiązek udzielania 
sakramentu namaszczanie chorych osobom 
wymagającym tego sakramentu ze względu 
na stan zdrowia. Ogólna informacja może 
więc znaleźć się na karcie kartoteki parafi alnej 
(grupa I danych).

KS. DR HAB. PIOTR KROCZEK,
ROBERT CZARNOWICZ

Sekretariat Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
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W
e Mszy św. uczestniczyli przed-
stawiciele służb mundurowych: 
były Dowódca Gwardii Fortecz-
nej w Airolo płk Emilio Brigno-

ni z Bellinzony i funkcjonariusz Protezione 
Civile z Lugano Roberto Brignoni. Okolicz-
nościowe kazanie patriotyczne wygłosił
ks. Andrzej Radziszowski z Krakowa.

Msza św. ku czci NMP Królowej Polski była 
sprawowana w języku włoskim i w języku pol-
skim według przystosowanego na tę okolicz-
ność ceremoniału Wojska Polskiego. Prezbite-
rium kościoła zdobiła dekoracja o charakterze 
patriotycznym z obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej Królowej Polski, Godłem RP i por-
tretem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz bia-
ło-czerwonymi kwiatami podarowanymi na tę 
okoliczność przez Szwajcarów. 

Teksty polskich pieśni dla uczestników 
Mszy św. przygotował ks. diakon Łukasz Żu-
rawka z Wrocławia, a śpiew podczas liturgii 
animował ks. Krystian Nowicki z Przemyśla, 
pracujący na Wydziale Teologii w Lugano. 
Przy śpiewie pieśni „Madonna Nera” wy-
konanej przez chór parafi alny z Arosio roz-

Obchody Święta Niepodległości Polski
w szwajcarskim Breno

poczęła się Msza św. Następnie Filarmonica 
Alto Malcantone pod batutą maestro Rama 
Bozzi wykonała Hymny: Polski i Szwajcarii 
z donośnym śpiewem Polaków i Szwajcarów.

Po pozdrowieniu liturgicznym na począt-
ku Mszy św. głos zabrał dyrektor Muzeum 
Malcantone w Curio Bernardino Croci-Ma-
spoli, który przybliżył historię i zasługi żoł-
nierzy WP z 2 Dywizji Strzelców Pieszych
gen. Bronisława Prugar-Ketlinga, internowa-
nych 78 lat temu w Szwajcarii, wspominając 
szczególnie tych rozlokowanych w Alto Mal-
cantone, w obozach położonych w: Astano, 
Vezio i Cademario. Pasjonat historii i miło-
śnik oręża polskiego inż. Marco Boschetti 
zamieścił z tej okazji w prasie lokalnej i kan-
tonalnej artykuł poświęcony tej tematyce 
oraz zaprosił na uroczystość władze tych 
miejscowości, gdzie stacjonowali nasi żołnie-
rze w czasie II wojny światowej. Zaproszone 
były też rodziny żołnierzy polskich, którzy 
po wojnie osiedlili się w kantonie Ticino. Po 
wojnie przez jakiś czas proboszczem w Breno 
był kapelan 2 DSP ks. mjr Bernard Majchrzak 
– zmartwychwstaniec pochodzący z Pozna-

nia, wspominany bardzo dobrze przez moich 
starszych parafi an.

We Mszy św. uczestniczyło ok. 300 osób, 
w tym bardzo duża grupa Polaków z biało-
-czerwonymi fl agami, którzy zaśpiewali po 
polsku na dziękczynienie „Wielbię Ciebie..”, 
a po błogosławieństwie „Boże, coś Polskę” 
i „Marsz I Brygady. Hymn Polski i Pieśń Re-
prezentacyjną Wojska Polskiego – Marsz 
I Brygady perfekcyjnie zagrała Filarmonica 
Alto Malcantone, posługując się aranżacją kpt. 
Andrzeja Grekszty, tamburmajora Reprezen-
tacyjnej Orkiestry Sił Powietrznych z Dęblina. 
Podniosły nastrój i łzy wzruszenia towarzy-
szyły wszystkim uczestnikom Mszy św.

Wspaniałe polskie jedzenie, cudowna de-
koracja stołów – a wszystko to przygotowa-
ne przez Polki pracujące w kantonie Ticino 
– wzbudziło zachwyt Szwajcarów, którzy po 
Mszy św. licznie przybyli na polską kolację. 
Wyrazom wdzięczności i komplementom, 
które słyszeliśmy nie było końca, a wszystko 
to ku chwale naszej Ojczyzny Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

KS. PŁK REZ. TADEUSZ BIENIEK

W niedzielę 11 listopada  o godz. 17.00 w kościele św. Wawrzyńca w Breno celebrowaliśmy uroczystą Mszę św. z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Uroczystej koncelebrze przewodniczył proboszcz parafii ks. płk rez. Tadeusz 
Bieniek, były kapelan WP. Obecni byli także kapelani Armii Szwajcarii z diecezji Lugano: ks. kpt. Michele Ravetta i ks. kpt. Paolo Solari 
oraz czternastu kapłanów polskich pracujących w diecezji Lugano.

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
13 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą dzień 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych 
Niezłomnych. Ma on być wyrazem hołdu dla kapłanów i innych osób duchownych, które swoją postawą dawały świadectwo męstwa 
i niezłomnej postawy patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewały krew w obronie Ojczyzny. 

Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Na-
rodowy Dzień Pamięci Duchownych Nie-
złomnych 4 października. Za jej przyję-
ciem głosowało 356 posłów, przeciwko 39, 
a 21 wstrzymało się od głosu. Następnie 
ustawa została przesłana do Senatu i po 
dalszych pracach przekazana marszałkowi 
Sejmu, który przedstawił ją do podpisania 
prezydentowi. Prezydent Andrzej Duda 
złożył swój podpis pod ustawą 13 listopa-
da, o czym poinformowało Biuro Prasowe 
Kancelarii Prezydenta.

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych 
Niezłomnych obchodzony będzie w roczni-

cę porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Ka-
płana Niezłomnego, „który stał się symbolem 
męczennika wśród duchowieństwa, zamor-
dowanego z nienawiści do wiary i do ludzkiej 
godności” napisano w informacji zamieszczo-
nej na stronie prezydenta RP.

W ustawie podkreślono, że idea ustano-
wienia Narodowego Dnia Pamięci Duchow-
nych Niezłomnych podyktowana jest „chęcią 
docenienia postawy osób duchownych, które 
w okresie, gdy Polska utraciła wolność i znik-
nęła z map Europy, były depozytariuszami 
utraconej państwowości i wychowywali do 
wolności poszczególne pokolenia”. Dlatego 

wśród osób duchownych wymienionych 
w tekście ustawy znajdują się duchowni 
żyjący w czasach odległych, jak i współcze-
snych, m.in.: św. abp. Zygmunt Szczęsny 
Feliński, św. Andrzej Bobola, św. Maksy-
milian Kolbe, bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
ks. Stanisław Brzóska, ks. Ignacy Skorupka, 
ks. Zygmunt Kaczyński, kard. Stefan Wy-
szyński, abp. Antoni Baraniak, ks. Wacław 
Karłowicz, ks. Władysław Gurgacz, ks. Sta-
nisława Suchowolec i ks. Stefan Niedzielak.

Ustawa wejdzie w życie z dniem nastę-
pującym po dniu ogłoszenia.

KAI
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MALBORK
13 listopada w Garnizonie Malbork ks. mjr dr Sebastian Piekarski, 
kapelan Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, 
przewodniczył modlitwie w intencji żołnierzy Wspólnoty Brytyj-
skiej pochowanych na tamtejszym cmentarzu wojennym. Na terenie 
jednostki znajduje się 13 mogił wojennych z I wojny światowej oraz
232 mogiły z II wojny światowej. W wydarzeniu tym wzięli udział 
przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej: pani konsul Australii – Aman-
da Spencer, attaché Obrony UK – płk Bominic Morgan wraz z mał-
żonką oraz przedstawiciele ambasad Krajów Wspólnoty Brytyjskiej 
w Polsce. Podczas tej uroczystości wspominano wszystkich żołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w po-
wietrzu, w czasie I i II wojny światowej.  MJR TOMASZ BASARAB

SHAPE/BELGIA
16 listopada polscy żołnierze służący w belgijskim Mons w Naczel-
nym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Supreme He-
adquarters Allied Powers Europe, SHAPE) oraz Polskim Narodowym 
Przedstawicielstwie Wojskowym upamiętnili setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości. 

W uroczystościach zorganizowanych na terenie kampusu wojsko-
wego SHAPE wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, 
ofi cerowie z innych kwater Sojuszu oraz kombatanci i przedstawiciele 
belgijskiej Polonii. Obchody Narodowego Święta Niepodległości roz-
poczęła Msza św. za Ojczyznę celebrowana przez ks. ppłk. Pawła Piont-
ka w międzynarodowej kaplicy na terenie Dowództwa. „Ojcowie Nie-
podległej odnieśli swój sukces i ziścili marzenia Polaków po 123 latach 
zaborów dzięki wypracowanej zgodzie ponad podziałami i różnicami 
zdań. To oni uczą nas dzisiaj, jak budować silną militarnie, gospodar-
czo i kulturowo Ojczyznę” – powiedział ks. ppłk Piontek w homilii.

Po Mszy św. goście wraz z licznie zgromadzonymi rodzinami 
żołnierzy oraz pracowników cywilnych przemieścili się do cen-
trum konferencyjnego na dalsze uroczystości upamiętniające dzień
11 listopada 1918 r.  PPŁK KRZYSZTOF PLAŻUK

GDAŃSK
16 listopada pracownicy i funkcjonariusze Morskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej w Gdańsku świętowali setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele 
pw. św. Jadwigi Śląskiej, której przewodniczył ks. Paweł Górny, pro-
boszcz parafi i oraz ks. kpt. SG Andrzej Szpura, kapelan MOSG. 

Po Eucharystii odbył się apel, podczas którego płk SG Andrzej 
Prokopski, komendant MOSG wręczył funkcjonariuszom awanse na 
wyższe stopnie, medale i odznaczenia. W czasie uroczystości odzna-
czył on również uczestników biegu i osoby zaangażowane w organi-
zację sztafety „Wokół Niepodległej”. W ciągu 98 godzin funkcjonariu-
sze i pracownicy MOSG przebiegli dystans około 870 km. Trasa biegu 

prowadziła przez województwa zachodniopomorskie, pomorskie 
i niewielki województwa warmińsko-mazurskiego. Część dystansu 
została pokonana na jednostkach pływających SG z zainstalowaną na 
nich bieżnią, a bieg został uznany za rekord Polski.

Obchodom setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści towarzyszyła w MOSG okolicznościowa wystawa z IPN pn. „Ojco-
wie Niepodległości”. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra MOSG 
z wiązanką pieśni patriotycznych. Towarzyszył jej solista bosm. sztab. 
SG Grzegorz Kamiński.  KPT. SG ANDRZEJ JUŹWIAK

WROCŁAW
17 listopada Mszą św. w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej we Wrocławiu rozpoczęto świętowanie odpustu parafi alnego 
ku czci świętej Patronki. Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek 
w koncelebrze kapelanów Ordynariatu Polowego oraz księży archi-
diecezji wrocławskiej.

Na początku liturgii została poświęcona kruchta pod wieżą, która 
stanowi główne wejście do zabytkowej świątyni, a ze względu na znisz-
czenia spowodowane pożarem w 1976 r. do tej pory była zamknięta.

Witając wszystkich uczestników zgromadzonych na uroczy-
stości ks. płk. prał. Janusz Radzik, proboszcz parafi i, wskazał, że
św. Elżbieta Węgierska w swoim krótkim życiu odznaczała się po-
bożnością, duchem pokuty i ubóstwa oraz wrażliwością na potrzeby 
chorych i przykładem chrześcijańskiego miłosierdzia. W tegorocz-
ne świętowanie w sposób szczególny włączyło się Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych obchodzące 10-lecie 
swojego istnienia, a Ordynariusz Polowy w ich intencji sprawował 
Eucharystię.

W czasie odpustowej liturgii bp Guzdek włączył do grona kanoni-
ków Kapituły Bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej ks. ppłk. Piotra Gibasie-
wicza i ks. ppłk. Władysława Jasicę.  KS. KPT. MAKSYMILIAN JEZIERSKI

WARSZAWA 
18 listopada w parafi a wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej na warszawskim Boernerowie w patriotycznym reprtuarze 
wystąpił Zespół Artystyczny „FORTE” ze Szkoły Podstawowej nr 150 
pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichockiej. Koncert „Tobie Polsko” 
odbył się po Mszy św. wieczornej, a wśród przybyłych gości był m.in. 
gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

KS. TOMASZ MIENICKI

WIĘCEJ INFORMACJI

NA STRONIE INTERNETOWEJ:
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9 GRUDNIA 2018
Dzie  modlitwy i pomocy materialnej 
       Ko cio owi na Wschodzie

II NIEDZIELA ADWENTU

Zbiórka organizowana
przez Zespó  Pomocy
Ko cio owi na Wschodzie
przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski

Czekamy na Twoj  pomoc!

Osoby starsze i chore z ytomierza na rekolekcjach, Ukraina

Wakacje z Bogiem, Biegoml, Bia oru

Zbiórka organizowana
przez Zespó  Pomocy
Ko cio owi na Wschodzie
przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski

Czekamy na Twoj  pomoc!

Centrum pomocy niewidomym dzieciom,
Stary Ska at, Ukraina

Parafia w Worone u, Rosja

Parafia Kapszagaj, Kazachstan


