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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć właściwy język 
dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Na okładce:
Relikwie Żłóbka Pańskiego, Bazylika Matki Bożej 
Większej w Rzymie, 2015 r.,

fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 27 grudnia 2018 r.
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Poznaj swoją godność, chrześcijaninie!

Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury…

św. Leon Wielki, papież

Na czas radosnego przeżywania

Świąt Bożego Narodzenia życzę zdumienia 

nad tajemnicą tak niezwykłego wyniesienia 

ludzkiej natury, że każdy człowiek jest kimś 

jedynym, niepowtarzalnym, godnym czci 

i szacunku.

Nowy 2019 rok przeżyjmy tak, aby nasze 

słowa i czyny, decyzje oraz podejmowanie 

działania były potwierdzeniem

narodzenia się Boga w naszym sercu.

Z modlitwą w Świętą Noc

Narodzenia Pańskiego 2018 r.

+ Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Z
 djęcie okładkowe przedstawia nielicz-
ne relikwie związane z Bożym Naro-
dzeniem. Są to fragmenty, tak często 

wymienianego w kolędach żłóbka, w którym 
złożone było Boże Dziecię. 

Relikwie żłóbka można oglądać w nie-
wielkiej kaplicy pod prezbiterium Bazyliki 
Santa Maria Maggiore w Rzymie. Informacje 
o tych relikwiach pochodzą z III w. od żyjące-
go w latach 185–254 Orygenesa, starożytne-
go teologa i historyka. W rozprawie „Przeciw 
Celsusowi”, napisanej w 248 r., wymienia on 
żłóbek obok groty i pieluszek jako istnie-
jące, prawdziwe i otoczone kultem pierw-
szych dwóch wieków chrześcijaństwa. Reli-
kwie trafi ły do Rzymu najprawdopodobniej
w VII w., gdy Ziemię Świętą zaczęli najeżdżać 

muzułmanie. Święty Sofroniusz przekazał je 
Ojcu Świętemu Teodorowi (642–649), który 
sam pochodził z Palestyny, więc mógł znać 
zarówno ich historię, jak i siłę oddziaływa-
nia relikwii. Po przybyciu do Rzymu papież 
przekazał je w 650 r. Bazylice Matki Bożej 
Większej, która nazywana była od tego cza-
su także Bazyliką Matki Bożej od Żłóbka
(Sancta Maria ad Praesepem).  

Widoczny na fotografi i okładkowej reli-
kwiarz pochodzi z XIX w. i jest co najmniej 
trzecim, w którym złożone są przywiezione 
przez św. Sofroniusza elementy żłóbka. Na 
cokole z malowanego drewna umieszczony 
jest kryształowy relikwiarz w kształcie ko-
lebki, podtrzymywany przez cztery pozłaca-
ne niemowlęta, w którym znajduje się pięć 

drewnianych deseczek o długości 70–80 cm 
z drewna klonowego. Dzieło wieńczy mister-
nie zdobiona pokrywa, imitująca posłanie ze 
źdźbłami słomy, na której leży Dzieciątko na-
turalnej wielkości, wznoszące do góry prawą 
dłoń i wskazujące niebo. 

Jeszcze do niedawna w okresie Bożego Na-
rodzenia relikwie żłóbka były przenoszone do 
nawy głównej i wierni mogli je adorować. Jed-
nak niszczący wpływ światła i zmiany tempe-
ratury doprowadziły do pogorszenia się stanu 
drewna i od 2007 r. pozostają one na miejscu. 
Przy okazji prezentowania relikwii wykonano 
serię badań, które pozwoliły ustalić gatunek 
drewna oraz fakt, że pochodzi ono z terenów 
Palestyny i liczy około 2000 lat.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Relikwie żłóbka
Zazwyczaj w ramce na drugiej stronie „Naszej Służby” wyjaśniamy, co przedstawione jest na okładce. Jeśli jest to wydarzenie podajemy jego 
datę i miejsce, jednak tym razem postanowiliśmy trochę rozszerzyć informacje zawarte w krótkim, suchym opisie. 
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1. „Pokój temu domowi!”
Jezus posyłając swoich uczniów na misję mówi im: „Gdy do jakie-

go domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam 
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was” (Łk 10, 5-6).

Przekazanie pokoju znajduje się w centrum misji uczniów Chry-
stusa. Jest to oferta skierowana do tych wszystkich mężczyzn i kobiet, 
którzy mają nadzieję na pokój pośród dramatów i przemocy ludzkiej 
historii [1]. „Domem”, o którym mówi Jezus jest każda rodzina, każda 
wspólnota, każdy kraj, każdy kontynent, w swojej wyjątkowości i hi-
storii. Jest to przede wszystkim każda osoba, bez żadnego wyjątku czy 
jakiejkolwiek dyskryminacji. Jest to także nasz „wspólny dom”: plane-
ta, na której umieścił nas Bóg, byśmy na niej zamieszkiwali, a naszym 
powołaniem jest otoczenie jej troskliwą opieką.

Niech to będzie moje życzenie na początku nowego roku: „Pokój 
temu domowi!”.

2. Wyzwanie dobrej polityki
Pokój jest podobny do nadziei, o której mówi poeta Charles Péguy 

[2]; jest jak kruchy kwiat, który usiłuje zakwitnąć pośród kamieni 
przemocy. Wiemy o tym: dążenie do władzy za wszelką cenę prowa-
dzi do nadużyć i niesprawiedliwości. Polityka jest istotnym nośni-
kiem budowania obywatelstwa i dzieł człowieka, ale kiedy ci, którzy ją 
pełnią, nie przeżywają jej jako służby dla ludzkiej społeczności, może 
stać się narzędziem ucisku, marginalizacji, a nawet zniszczenia.

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszyst-
kich i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35) – mówi Jezus. Jak podkreślił 
papież św. Paweł VI: „Poważne traktowanie polityki na jej różnych 
poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i światowym – ozna-
cza potwierdzenie obowiązku człowieka, każdego człowieka, by uznał 
konkretną rzeczywistość i znaczenie wolności wyboru, jaka jest mu 
ofi arowana po to, by wspólnie z innymi dążył do realizowania dobra 
miasta, narodu, ludzkości” [3].
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Orędzie Ojca Świętego na 52 Światowy Dzień Pokoju

Dobra polityka służy pokojowi

Istotnie, zadanie i odpowiedzialność polityczna stanowią stałe 
wyzwanie dla wszystkich, którzy otrzymują mandat, by służyć swo-
jej ojczyźnie, aby chronić jej mieszkańców i działać na rzecz stwo-
rzenia warunków dla godnej i sprawiedliwej przyszłości. Polityka, 
jeśli jest realizowana z podstawowym poszanowaniem dla życia, 
wolności i godności ludzi, może naprawdę stać się wzniosłą formą 
miłości.

3. Miłość i cnoty ludzkie dla polityki służącej prawom
     człowieka i pokojowi

Papież Benedykt XVI przypomniał, że „każdy chrześcijanin we-
zwany jest do tej miłości zgodnie ze swoim powołaniem i swoimi 
możliwościami oddziaływania w polis. [...] Gdy miłość jest pobudką 
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, ma ono wyższą wartość, 
niż gdy ma ono tylko świecki i polityczny charakter. [...] Gdy działal-
ność człowieka na ziemi jest inspirowana i wspierana przez miłość, 
przyczynia się do budowania powszechnego miasta Bożego, do które-
go dążą dzieje rodziny ludzkiej” [4]. Jest to program, w którym odna-
leźć się mogą wszyscy politycy, niezależnie od swojej przynależności 
kulturowej czy religijnej, pragnący wspólnie pracować dla dobra ro-
dziny ludzkiej, praktykując te cnoty ludzkie, od których uzależnione 
jest dobre działanie polityczne: sprawiedliwość, równość, wzajemny 
szacunek, szczerość, uczciwość, wierność.

W związku z tym zasługują na przypomnienie „Błogosławieństwa 
polityka”, zaproponowane przez wietnamskiego kardynała Françoisa 
Xavier Nguyen Van Th uana, zmarłego w roku 2002, który był wier-
nym świadkiem Ewangelii:
Błogosławiony polityk, który dobrze rozumie swoją rolę w świecie.
Błogosławiony polityk, którego postępowanie jest przykładem wiary-
godności.
Błogosławiony polityk, który pracuje dla wspólnego dobra, a nie dla 
własnego interesu.
Błogosławiony polityk, który jest wierny sobie.
Błogosławiony polityk, który trudzi się na rzecz budowania jedności.
Błogosławiony polityk, który dąży do radykalnej zmiany.
Błogosławiony polityk, który potrafi  słuchać.
Błogosławiony polityk, który się nie lęka [5].

Każde odnowienie funkcji elekcyjnych, każdy termin wyborczy, 
każdy etap życia publicznego jest okazją, by powracać do źródła 
i punktów odniesienia, które inspirują sprawiedliwość i prawo. Je-
steśmy tego pewni: dobra polityka służy pokojowi; szanuje i krzewi 
podstawowe prawa człowieka, które są także wzajemnymi obowiąz-
kami, tak aby między obecnymi a przyszłymi pokoleniami nawiązała 
się więź zaufania i wdzięczności.

4. Wady polityki
Oprócz cnót, w polityce nie brakuje niestety także i wad, wynika-

jących zarówno z niekompetencji osobistej, jak i z wypaczeń w śro-
dowisku politycznym i w instytucjach. Jest oczywiste dla wszystkich, 
że wady życia politycznego odbierają wiarygodność systemom, w ob-
rębie których jest ona prowadzona, a także autorytetowi, decyzjom 
i działaniom ludzi, którzy się jej poświęcają. Te wady osłabiające ideał 
autentycznej demokracji są hańbą życia publicznego i zagrażają po-
kojowi społecznemu: korupcja – w jej wielu formach bezprawnego 
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przywłaszczania sobie dóbr publicznych lub instrumentalizacji lu-
dzi, odmawianie prawa, brak poszanowania reguł wspólnotowych, 
bezprawne bogacenie się, uzasadnianie władzy siłą lub arbitralnym 
pretekstem „racji stanu”, skłonność okopywania się przy władzy, kse-
nofobia i rasizm, zaniechanie troski o Ziemię, nieograniczona eksplo-
atacja zasobów naturalnych ze względu na doraźny zysk, pogarda dla 
tych, którzy zostali zmuszeni, by udać się na wygnanie.

5. Dobra polityka krzewi udział młodych
     i zaufanie do drugiego

Gdy sprawowanie władzy politycznej dąży jedynie do ochrony 
interesów pewnych uprzywilejowanych jednostek, zagrożona jest 
przyszłość, a ludzie młodzi mogą odczuwać pokusę nieufności, gdyż 
są skazani na pozostawanie na marginesie społeczeństwa, bez moż-
liwości uczestniczenia w projekcie dotyczącym przyszłości. Kiedy 
natomiast polityka przekłada się konkretnie na wspieranie młodych 
talentów i powołań domagających się spełnienia, pokój szerzy się 
w sumieniach i na obliczach. Staje się dynamicznym zaufaniem, które 
pragnie powiedzieć: „Ufam tobie i wierzę z tobą” w możliwość współ-
pracy dla dobra wspólnego. Polityka zatem służy pokojowi, jeżeli wy-
raża się w uznaniu charyzmatów i zdolności każdej osoby. „Czy jest 
coś piękniejszego niż wyciągnięta dłoń? Bóg chciał, aby dawała ona 
i brała. Bóg nie chciał, aby zabijała (por. Rdz 4, 1 nn.) lub zadawała 
ból, ale aby leczyła i pomagała żyć. Obok serca i umysłu dłoń może 
stać się również narzędziem dialogu” [6].

Każdy może wnieść swój kamień do budowy wspólnego domu. 
Autentyczne życie polityczne, które opiera się na prawie i na szcze-
rym dialogu między stronami, odnawia się z przekonania, że każda 
kobieta, każdy mężczyzna i każde pokolenie zawierają w sobie pewną 
obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, intelektualne, 
kulturowe i duchowe. Nigdy nie jest łatwo przeżywać takie zaufanie, 
ponieważ relacje międzyludzkie są złożone. Zwłaszcza w tych czasach 
żyjemy w klimacie nieufności, który jest zakorzeniony w strachu przed 
innym lub obcym, w lęku przed utratą własnych korzyści, a przeja-
wia się również niestety na poziomie politycznym poprzez postawy 
zamknięcia lub nacjonalizmy kwestionujące braterstwo, którego tak 
bardzo potrzebuje nasz zglobalizowany świat. Dzisiaj, bardziej niż 
kiedykolwiek, nasze społeczeństwa potrzebują „budowniczych poko-
ju”, którzy mogliby być autentycznymi posłańcami i świadkami Boga 
Ojca, który chce dobra i szczęścia rodziny ludzkiej.

6. Odrzućmy wojnę i strategię strachu
Sto lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej, wspominając 

ludzi młodych, którzy zginęli w czasie bitew i udręczoną ludność cy-
wilną, znamy dziś bardziej niż kiedykolwiek straszliwą naukę wojen 
bratobójczych, a mianowicie, że pokój nigdy nie może sprowadzać się 
jedynie do równowagi sił i strachu. Utrzymywanie drugiego w zagro-
żeniu oznacza sprowadzanie go do stanu przedmiotu i zanegowanie 
jego godności. Z tego powodu stwierdzamy, że eskalacja zastraszenia, 
jak również niekontrolowane rozprzestrzenianie broni są sprzeczne 
z moralnością i poszukiwaniem prawdziwej zgody. Terror wobec 
osób najbardziej podatnych na zagrożenia przyczynia się do wygna-
nia całych grup ludności w poszukiwaniu ziemi pokoju. Bezzasadne 
są wypowiedzi polityczne, które próbują oskarżać migrantów o wszel-
kie zło i pozbawiać ubogich nadziei. Należy natomiast podkreślić, że 
pokój opiera się na szacunku dla każdej osoby, niezależnie od tego, 
jakie byłyby jej dzieje, na poszanowaniu prawa i dobra wspólnego, 
świata stworzonego, który został nam powierzony i bogactwa moral-
nego, przekazanego nam przez minione pokolenia.

Nasza myśl kieruje się ponadto w szczególności ku dzieciom ży-
jącym na terenach aktualnych konfl iktów oraz ku tym wszystkim, 
którzy angażują się, aby chronić ich życie i prawa. Jedno dziecko na 
sześć w świecie jest dotknięte przemocą wojny i jej następstwami, 
o ile samo nie jest zaciągnięte przez uzbrojone grupy, aby stać się żoł-
nierzem lub zakładnikiem. Świadectwo tych, którzy działają na rzecz 

obrony godności i szacunku dzieci, jest niezwykle cenne dla przyszło-
ści ludzkości.

7. Wspaniały projekt pokoju
Niedawno obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w następstwie drugiej wojny 
światowej. Przypomnijmy w tym względzie obserwację papieża św. 
Jana XXIII: „Kiedy w istotach ludzkich zaczyna pojawiać się świa-
domość swoich praw, to w tej świadomości nie może nie rodzić się 
dostrzeżenie swoich obowiązków. Posiadanie praw wiąże się z obo-
wiązkiem wprowadzania ich w życie, ponieważ są one wyrazem oso-
bistej godności człowieka. A posiadanie praw wiąże się także z ich 
uznaniem i szacunkiem ze strony innych osób” [7].

Pokój jest bowiem rezultatem wspaniałego projektu politycznego, 
opartego na wzajemnej odpowiedzialności i współzależności istot 
ludzkich. Ale jest także wyzwaniem, które każdego dnia domaga 

się akceptacji. Pokój jest nawróceniem serca i duszy, i łatwo można 
rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego 
i wspólnotowego:

– pokój z samym sobą, odrzucając bezkompromisowość, gniew 
i zniecierpliwienie, a – zgodnie z zaleceniami św. Franciszka Saleze-
go – stosując „trochę słodyczy wobec siebie, aby dać trochę słodyczy 
innym”;

– pokój z innym: członkiem rodziny, przyjacielem, obcym, ubo-
gim, cierpiącym...; ośmielając się spotkać i wysłuchać przesłania, któ-
re ze sobą niesie;

– pokój ze światem stworzonym, odkrywając wspaniałość Bożego 
daru oraz część odpowiedzialności, jaka spada na każdego z nas, jako 
mieszkańców świata, obywateli i twórców przyszłości.

Polityka pokoju, dobrze znająca ludzkie słabości i przyznająca 
się do nich, może zawsze czerpać z ducha hymnu Magnifi cat, któ-
ry Maryja, Matka Chrystusa Zbawiciela i Królowa Pokoju śpiewa 
w imieniu wszystkich ludzi: „Jego miłosierdzie z pokolenia na po-
kolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców 
z tronu, a wywyższył pokornych [...] pomny na swe miłosierdzie, 
jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”
(Łk 1, 50-55).

FRANCISZEK
WATYKAN, 8 GRUDNIA 2018 ROKU

PRZYPISY:
1. Por. Łk 2,14: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
2. Por. „Le Porche du mystère de la deuxième vertu”, Paris 1986.
3. List apost. Octogesima adveniens (14 maja 1971), 46.
4. Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 7.
5. Por. Przemówienie na wystawie-kongresie „Civitas” w Padwie: „30giorni”, n. 5/2002.
6. BENEDYKT XVI, Przemówienie do władz Beninu, Kotonu, 19 września 2011; w: L’Osserva-
tore Romano, ed. pl. n. 1 (339)/2012, s. 13. 7. Enc. Pacem in terris (11 kwietnia 1963), 24.

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)/WATYKAN

Każdy może wnieść swój kamień do budowy wspólnego 

domu. Autentyczne życie polityczne, które opiera się 

na prawie i na szczerym dialogu między stronami, 

odnawia się z przekonania, że każda kobieta, każdy 

mężczyzna i każde pokolenie zawierają w sobie pewną 

obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, 

intelektualne, kulturowe i duchowe.
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M
sza św. rozpoczęła się od wpro-
wadzenia pocztu sztandarowego 
Wojska Polskiego i odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego przez 

Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że 
Polacy „wielokrotnie zdawali egzamin z wier-
ności prawdzie” i „stawali w obronie podsta-

wowych praw człowieka, nawet wbrew całemu 
światu”. Przywołał udział Polaków w Odsieczy 
Wiedeńskiej, Bitwie Warszawskiej, która po-
wstrzymała marsz Armii Czerwonej na Eu-
ropę oraz II wojnę światową, podczas której 
nasi żołnierze brali udział w wyzwalaniu wielu 
państw Starego Kontynentu. Zwrócił uwagę, 
że także po II wojnie światowej „polscy żoł-
nierze i funkcjonariusze służb mundurowych 
udawali się w różne rejony świata, aby nieść 
pokój, rozdzielać zwaśnione strony, spieszyć 
z pomocą prześladowanym”. – W tę logikę 
wpisują się ostatnie lata aktywności polskiej 
armii w rejonach dotkniętych przemocą, ter-
roryzmem i wojną. Nie mówimy: co nas to 
obchodzi, ale z narażeniem zdrowia i życia 
podejmujemy interwencje w obronie wolnego 
świata ramię w ramię z sojuszniczymi wojska-
mi – podkreślał.

Biskup polowy powiedział, że okres świąt 
Bożego Narodzenia to czas, w którym szcze-
gólnie wspominamy poległych i zmarłych na 

Biskup Józef Guzdek przekazuje znak pokoju wdowom i matkom 
poległych żołnierzy

Jednym źródłem nadziei jest Bóg

21 grudnia Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego uczczona została pamięć żołnierzy poległych poza granicami Polski w misjach 
pokojowych i stabilizacyjnych. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, który w homilii podkreślał, że śmierć żołnierza jest nie 
tylko stratą dla armii, narodu i państwa, lecz przede wszystkim ciosem dla jego najbliższej rodziny. We Mszy św. wspominano także tragicznie 
zmarłych górników z kopalni w Karwinie.  W tym roku po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Opera-
cjach Wojskowych poza Granicami Państwa.

skutek odniesionych ran żołnierzy. – Za nich 
się modlimy i powierzamy ich Bożemu Miło-
sierdziu. Nie zapominamy jednak, że śmierć 
żołnierza jest nie tylko stratą dla armii, narodu 
i państwa, lecz przede wszystkim ciosem dla 
jego najbliższej rodziny – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy przypomniał, 
że szczególnym upamiętnieniem ofi arno-
ści polskiego żołnierza jest znajdujący się na

pl. Piłsudskiego Grób Nie-
znanego Żołnierza. Dodał, 
że symbolem poświęcenia 
jego rodziny jest tablica upa-
miętniająca „matkę” bezi-
miennego obrońcy Lwowa, 
spoczywającego w arkadach 
Pałacu Saskiego. – To bar-
dzo wymowny znak. Nie po-
mniejszając w niczym zasług 
polskiego żołnierza, w ten 
sposób została zauważona 
i podkreślona ta niezwykła 
prawda, że misja wojskowa 
ma charakter rodzinny. Wy-
konywanie zadań służbo-
wych z dala od domu rodzin-
nego sprawia, że to kobiety 

– matki i żony – często same podejmują trud 
wychowania dzieci i prowadzenia domu – po-
wiedział bp Guzdek. Dodał, że rodziny żołnie-
rzy służących w misjach pokojowych dotyka 
także poważny problem związany z następ-
stwami stresu bojowego, przeżyć i doświad-
czeń z przebytych wojen.

Biskup Guzdek podkreślił, że czas świąt 
Bożego Narodzenia to trudny moment dla 
rodzin, które straciły najbliższych. – W takich 
rodzinach wigilia świąt Bożego Narodzenia 
przeżywana jest w smutku. Puste krzesło przy 
wigilijnym stole na zawsze już takim pozosta-
nie. Jedynym źródłem nadziei jest wiara, że 
Bóg nagrodzi życiem wiecznym tych, którzy 
nie żyli dla siebie i nie umierali dla siebie, ale 
oddali życie w służbie pokoju i bezpieczeń-
stwa – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Bog-
dan Radziszewski – wikariusz generalny bi-
skupa polowego, ks. płk January Wątroba,
ks. kpt. Marcin Janocha – sekretarz biskupa 

polowego. Uczestniczyli w niej m.in. Wojciech 
Skurkiewicz – sekretarz stanu w MON, gen. 
broni Jarosław Mika – Dowódca Generalny 
RSZ, gen. dyw. Tomasz Piotrowski – Dowód-
ca Operacyjny RSZ, gen. bryg. Artur Dęb-
czak – Zastępca Dowódcy WOT, gen. bryg. 
Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warsza-
wa, rodziny poległych i zmarłych na misjach 
żołnierzy, a także członkowie Stowarzyszenia 
Poszkodowanych w Misjach Pokojowych poza 
Granicami Kraju. Obecni byli także żołnierze 
i weterani misji.

Przed błogosławieństwem bp Józef Guz-
dek podziękował płk. Lechowi Stępniowi, 
dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa za opiekę, jaką sprawuje 
nad rodzinami poległych i poszkodowanych 
żołnierzy. Złożył także życzenia świąteczne 
zebranym w katedrze polowej.

Po Mszy św. przed Pomnikiem Żołnierzy 
Poległych w Misjach i Operacjach Wojsko-
wych poza Granicami Państwa, znajdującym 
się obok Centrum Weterana Działań poza 
Granicami Państwa odbył się Apel Poległych 
oraz ceremonia złożenia wieńców.

***
21 grudnia został ustanowiony Dniem 

Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach 
i Operacjach Wojskowych poza Granicami 
Państwa na mocy decyzji Ministra Obrony 
Narodowej z 23 lipca 2015 r. Ma on na celu 
uczczenie pamięci pięciu żołnierzy 20 Bry-
gady Zmechanizowanej z Bartoszyc, którzy
21 grudnia 2011 r. polegli w Afganistanie. Byli to:
st. kpr. Piotr Ciesielski, st. szer. Łukasz Krawiec,
st. szer. Marcin Szczurowski, st. szer. Marek 
Tomala i szer. Krystian Banach. Dla większości 
była to pierwsza misja za granicą. Najmłodszy 
z żołnierzy miał 22 lata, a najstarszy 33 lata. 
Ponieśli śmierć w wyniku wybuchu miny-pu-
łapki pod pojazdem opancerzonym, którym 
wracali do bazy w Ghazni. Był to najtragicz-
niejszy (pod względem liczby poległych) dzień 
dla Wojska Polskiego od czasu zakończenia
II wojny światowej.

W misjach pokojowych i bojowych poza 
granicami państwa do 2015 r. zginęło 120 żoł-
nierzy.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
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P
rzed rozpoczęciem Mszy św. orszak 
liturgiczny udał się do szopki zbudo-
wanej przez Wojsko Polskie naprze-
ciw katedry, gdzie w żłóbku fi gurkę 

Dzieciątka Jezus umieścił jeden z harcerzy. Jak 
zwykle na placu przed katedrą polową, obok 
szopki stanęła kilkunastometrowa choinka ze 
świąteczną iluminacją – prezent wojska dla 
mieszkańców Warszawy. Druga fi gurka Dzie-
ciątka została złożona przed głównym ołtarzem 
świątyni. Następnie do katedry polowej wpro-
wadzony został sztandar Wojska Polskiego.

Liturgię słowa i oprawę muzyczną przygoto-
wali żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego oraz Chóru Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że ra-
dość ludzi gromadzących się na całym świecie 
w noc Bożego Narodzenia streszcza się jed-
nym zdaniu z Ewangelii wg. św. Łukasza: „Dziś 

w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan”. – W Betlejem doko-
nało się niezwykłe wyniesienie ludzkiej natu-
ry. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa stał się jed-
nym z nas, abyśmy odkryli w sobie i w innych, 
jak piękny jest człowiek i człowieczeństwo. 
Stąd okrzyk św. Leona Wielkiego, papieża: 
„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś 
się uczestnikiem Boskiej natury…”. Ciesz się 
z tego, że – stworzony na obraz i podobień-
stwo Boże – posiadasz niezwykłą godność 
i prawo do szacunku. Jednocześnie uważaj, 
abyś nigdy nie gardził człowiekiem, nie poni-

Apel o godność człowieka
Pasterka w katedrze polowej Wojska Polskiego

– Z betlejemskiej groty płynie zasadnicze przesłanie: Najpierw sam bądź człowiekiem. Czło-
wiekowi służ. Broń jego godności i honoru. I przypominaj każdemu, aby się nie „zwilczył”
– powiedział podczas Pasterki biskup polowy Józef Guzdek. We Mszy św. uczestniczyli
żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, a także pracownicy wojska.

żał jego godności i nie zadawał mu ran, wszak 
zranisz i poniżysz samego Boga, który „stał się 
człowiekiem” – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy przywołał postać 
greckiego fi lozofa Diogenesa, który miał prze-
chadzać się w słoneczny dzień po mieście z za-
paloną latarnią. Zapytany, dlaczego to czyni, 
odpowiedział: „Szukam człowieka!”. – Dziś 
wielu ludzi mogłoby powtórzyć ten wymowny 
gest w swoich domach rodzinnych, gdzie wy-
stygły miłość i wzajemny szacunek wobec naj-
bliższych. Raz po raz docierają do nas wstrzą-
sające informacje o przemocy, okrucieństwie 
i ranach, jakie człowiek zadaje drugiemu czło-
wiekowi, a nawet czyha na jego życie. Echo 
natarczywego wołania: „Szukam człowieka”, 
rozlega się także wówczas, gdy przemierzamy 
korytarze urzędów i wielu instytucji. Niejed-
nokrotnie wieje tam chłodem, obojętnością, 
a nawet pogardą. Wrażliwość została zdomi-

nowana przez skuteczność. 
Człowiek nie jest ważny, zupeł-
nie się nie liczy. Liczą się tylko 
władza i sukces, jeśli nawet nie 
realny – to chociaż medialny
– powiedział bp Guzdek.

 Biskup polowy przyznał, 
że „bezduszność i brak wraż-
liwości wobec człowieka mają 
niekiedy miejsce także w na-
szych kościołach i kancela-
riach parafi alnych”. Przywołał 
fragment przemówienia pa-
pieża Franciszka do pracowni-
ków Kurii Rzymskiej: „Biblia 
i historia Kościoła dają nam 
dowód, że wiele razy nawet 

sami wybrani, przemierzając drogę zaczynają 
myśleć, wierzyć i zachowywać się jak właści-
ciele zbawienia, a nie korzystający z niego, jak 
kontrolerzy tajemnic Bożych, a nie jak pokor-
ni szafarze, jako celnicy Boga, a nie jako słu-
dzy powierzonej im owczarni”. Ordynariusz 
Wojskowy dodał, że takie postawy są zaprze-
czeniem prawdy, że „drogą Kościoła jest czło-
wiek”, i że „Kościół to szpital polowy, w któ-
rym pomoc powinien znaleźć każdy zraniony 
i poturbowany przez życie”.

Biskup Guzdek podkreślił, że Jezus przy-
chodząc na świat „dał nam przykazanie nowe, 

abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On 
nas umiłował” (por. J 13,34). 

W kontekście walki o godność przywołał 
powstanie w naszym kraju NSZZ „Solidar-
ność” i walki o prawa pracowników oraz sło-
wa Jana Pawła II: „Jeden drugiego brzemiona 
noście! A więc nigdy: jeden przeciw drugie-
mu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez po-
mocy drugich. Nie może być walka silniej-
sza od solidarności”. – Z betlejemskiej groty 
płynie zasadnicze przesłanie: Najpierw sam 
bądź człowiekiem. Człowiekowi służ. Broń 
jego godności i honoru. I przypominaj każ-
demu, aby się nie „zwilczył”. Życzmy sobie 
nawzajem i tak postępujmy, aby stać się po-
wodem zdumienia wielu, którzy w zachwycie 
powiedzą: Spotkałem człowieka! Spotkałem 
Boga w szlachetnym człowieku! – zakończył.

Mszę św. koncelebrowało grono kapelanów 
Ordynariatu Polowego, m.in. ks. płk January 
Wątroba, ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii Or-
dynariatu Polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
notariusz kurii Ordynariatu Polowego oraz
ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry.

W Pasterce uczestniczyli ofi cerowie, pod-
ofi cerowie i żołnierze stołecznego garnizonu, 
z których wielu przybyło do świątyni ze swoi-
mi rodzinami. Obecni byli też pracownicy woj-
ska, kurii polowej oraz wierni związani z dusz-
pasterstwem wojskowym i katedrą polową.

Na koniec głos zabrał ks. płk Mariusz Toł-
wiński, który podziękował biskupowi polowe-
mu, kapłanom którzy przygotowali wiernych 
do przeżycia świąt Bożego Narodzenia przez 
spowiedź świętą i roraty, siostrom zakonnym 
za przygotowanie katedry oraz Chórowi Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego za oprawę liturgiczną. Złożył 
także wiernym życzenia i zaprosił do udziału 
w liturgii świątecznej w katedrze polowej.

KS. PŁK SG ZBIGNIEW KĘPA,
KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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W ten wyjątkowy wieczór zebraliśmy się, aby wspólnie, z dala 
od naszych rodzin, jak wszyscy żołnierze służący poza gra-
nicami kraju, zasiąść do wigilijnego stołu. Wieczerzę wigi-

lijną, jakże inną od tej do której wszyscy przywykliśmy, rozpoczęło 
słowo Dowódcy. Po odczytaniu słowa Ewangelii przyszedł czas na 
błogosławieństwo opłatków oraz podzielenie się nimi. 

Po złożeniu życzeń 
przystąpiliśmy do wspólne-
go świątecznego posiłku. Po 
kolacji zebraliśmy się w ka-
plicy PKW, w której ks. mjr 
Wojciech Szerszeń odpra-
wił Pasterkę, podczas której 
zebrani żołnierze mieli oka-
zję zaśpiewać kolędy przy 
akompaniamencie naszych 
mistrzów gitary. 

PKW RUMUNIA

20 grudnia wolontariusze z Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Nie-
śmiertelni” z Akademii Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu odwiedzili pod-
opiecznych Hospicjum Bonifratrów. Dzień 
wcześniej podchorążowie sami przygotowali 
kartki świąteczne, w których zawarli wszyst-
kie życzenia, jakie chcieli przekazać pacjen-
tom i personelowi. 

„Nieśmiertelni” wraz ze swoim kape-
lanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim 
spędzili czwartkowe popołudnie z mieszkań-
cami wrocławskiego hospicjum. Wolontariu-
sze pomagali w sprzątaniu ogrodu, roznosili 

Wigilia i Pasterka w PKW Rumunia

Odwiedziny pełne nadziei

Święta Bożego Narodzenia na misjach
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bardzo wdzięczni za Waszą pomoc i za to, że 
można na Was zawsze polegać – dziękowała 
podchorążym dyrektor  Anna Żebranowicz. 

Następne spotkanie przewidziane jest na 
Dzień Babci i Dziadka. „Nieśmiertelni” jako 
wolontariusze w Hospicjum odwiedzają jego 
mieszkańców indywidualnie, nie tylko od 
święta, ale i na co dzień, gdy mają wolny czas. 
Nadzieja oraz młodzieńcza radość, którą 
wnoszą przez swoją obecność, to najlepszy 
dar, jaki mogą ofi arować pacjentom. 

KPR. PCHOR. KAROLINA KUŹMIŃSKA

obiady, wieszali świąteczne ozdoby, a przede 
wszystkim rozmawiali z pacjentami, składa-
jąc im bożonarodzeniowe życzenia i wręcza-
jąc świąteczne kartki. 

Na całym oddziale czuć było świąteczną 
atmosferę. Wizytę zakończyli wspólnym ko-
lędowaniem. Szczere uśmiechy i łzy w oczach 
podopiecznych to najlepsze prezenty, jakie 
mogli sobie wymarzyć żołnierze. Pani Helena, 
mieszkanka hospicjum ze wzruszeniem dzię-
kowała za wspólnie spędzony czas. – Nie dość, 
że przystojni, to jeszcze utalentowani muzycz-
nie. Ogromnie jestem wdzięczna za tę wizytę. 
Jesteście fantastyczną młodzieżą, którą trzeba 

doceniać – mówiła. 
Po wspólnym śpiewaniu 

kolęd ks. Maksymilian popro-
wadził modlitwę w intencji 
pacjentów i personelu ho-
spicjum oraz udzielił Bożego 
błogosławieństwa. Na koniec 
kapelan wręczył na ręce dy-
rekcji prezenty, które podcho-
rążowie zdobyli na tegorocz-
nych Mistrzostwach Polski 
Duszpasterstw Akademickich 
i postanowili przekazać na 
rzecz hospicjum. – Jesteśmy 
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O
płatek – ten szczególny rodzaj chle-
ba, którym łamiemy się podczas 
wieczerzy wigilijnej. Choinka – 
„symbol drzewa życia, tego o któ-

rym jest mowa w Księdze Rodzaju, i tego, 
które z Chrystusem razem zostało na nowo 
zasadzone w glebie ludzkości” (Jan Paweł II, 
1 stycznia 1983). Żłóbek – pamiątka Jezuso-
wych narodzin, „w ciemności, w ciszy i ubó-
stwie betlejemskiej groty”.

„Na tacy przykrytej je ofiarowują”
Opłatek nazywa się niekiedy „anielskim 

chlebem”. To pierwszy wigilijny pokarm. Do-
piero po przełamaniu się opłatkiem, po zło-
żeniu życzeń, zasiadamy do stołu. 

Jego nazwa wywodzi się od łacińskiego 
słowa oblatum czyli to, co zostało ofi arowane. 
Prowadzi ku starożytnej chrześcijańskiej tra-
dycji wspólnych modlitewnych spotkań i po-
bożnych obrzędów nawiązujących do Ostat-
niej Wieczerzy. To podczas nich dzielono się 
płaskimi chlebami, pieczonymi na gorących 
kamieniach, niesolonymi i niekwaszonymi. 
Takie niekonsekrowane chleby nazywano 
eulogiami. Tak jak współczesne nam opłatki 
używane podczas wigilijnej wieczerzy stano-
wiły nawiązanie do Chleba eucharystycznego 
– chleba życia, źródła wszelkiego dobra: jed-
ności, miłości, przebaczenia.

W średniowiecznej Europie przywilej 
wyrobu opłatków posiadały klasztory, sły-
nął z nich sławny konwent benedyktyński 
w Cluny. Ich wypiekowi towarzyszył religijny 
rytuał. Zaangażowani weń zakonnicy przy-
wdziewali alby, śpiewali psalmy. Do wyrobu 
opłatków używano najlepszego, wyselekcjo-
nowanego ziarna, mielonego w używanych 
tylko do tego celu żarnach lub młynkach, 
a żelazne formy w których je wypiekano, po-
święcano. 

W miarę upływu czasu odstępowano 
od takich rygorystycznych zasad, niemniej 

Światło Chrystusa,
„które nie zna zmierzchu”

Wigilijny wieczór: święta godzina radości, wspólnoty, otwartych ku sobie serc. Także czas oczekiwania na noc Wcielenia Bożego Syna
– wielkiego wydarzenia w dziejach ludzkości. Noc, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, staje się jednym z nas. „W tym objawiła się miłość 
Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4, 9). W misterium wiary i miłości 
jednoczymy się podczas tej świętej nocy z Matką Pana, która „otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata” (por. J, 1,14), ze św. Józefem, 
z pasterzami, którzy porzucili swe trzody, aby adorować Nowo Narodzonego. Ten święty czas odcisnął się we zwyczajach, zdarzeniach, 
w naszej bożonarodzeniowej tradycji przenikniętej znakami ojczyzny, słowiańskiej uczuciowości i wrażliwości. Nie sposób ich rozległej 
gamy zaprezentować. Ukazać ich symbolikę, objaśnić teologiczne treści, którymi są nasycone. Wydobędę jedynie trzy motywy. 

Bożonarodzeniowa symbolika

w Polsce, poczynając od XV w., przywilej 
wypieku opłatków, zarówno mszalnych jak 
i tych, którymi dzielono się podczas wigilii, 
był zarezerwowany dla Kościoła. Przez wieki 
u schyłku adwentu księża roznosili osobiście 
opłatki do domów parafi an, składając im 
świąteczne życzenia. „Na tacy przykrytej je 
ofi arowują i dostają za to nagrodę, a za pero-
rę i życzenia podziękowanie” (Łukasz Gołę-
biowski, 1830).

W dawnej Polsce piękny domowy obrzęd 
wigilijnej wieczerzy przyjął się najpierw po-
śród szlachty, rozpowszechnił się i w innych 
stanach, w miastach i na wsiach (z wyjątkiem 
Pomorza, Warmii i Mazur, gdzie jeszcze 
w początkach XX w. nie znano go).

Wigilijnym opłatkom przypisywano wiele 
właściwości. Okruch opłatka wrzucony do 
studni miał oczyszczać wodę z wszelkiego 
brudu. Obecność opłatka w domu gwaranto-
wała dostatek i spokój. Jeszcze gdzieniegdzie 
można trafi ć na echo niegdyś szeroko rozpo-
wszechnionego zwyczaju: obdzielania opłat-
kiem i resztkami potraw z wigilijnego stołu 
zwierząt hodowlanych i domowych z wiarą, 
że opłatek ochroni je przed zarazą, pomo-
rem, wilkami, zachowa w dobrym zdrowiu. 
Rzecz ciekawa, zwykle dla zwierząt przezna-
czone byłyopłatki barwne: żółte, czerwone, 
fi oletowe, różowe. 

Do dziś w naszych domach przestrzega-
my tego, aby przy wigilijnym stole znalazło 
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się dodatkowe nakrycie dla niespodzianego 
gościa, nade wszystko przeznaczamy je dla 
naszych bliskich, którzy już odeszli na dru-
gą stronę życia. Położona na takim nakryciu 
cząstka opłatka zaprasza zmarłych do uczest-
nictwa w rodzinnej wspólnocie zgromadzo-
nej w wigilijnej godzinie. 

Znak nowego życia w Chrystusie
Zwyczaj dekorowania domów zielonymi 

gałęziami znany był w Polsce od niepamięt-
nych czasów. Nawiązywał do odwiecznego 
przekonania, że zielona gałąź stanowi sym-
bol życia, radości, witalnej wegetacji. 
Znalazło to także odzwierciedlenie 
w starożytnej tradycji chrześcijań-
skiej, np. w przekonaniu, że narodze-
nie Chrystusa jest czasem szczegól-
nym, świętym w którym rozkwitają 
kwiaty.

W krajach śródziemnomorskich 
symbolem takiej tradycji była gałąź 
laurowa lub oliwna, w krajach Półno-
cy i Wschodu gałęzie drzew iglastych 
i bukiety jemioły. Przytwierdzano 
je do ogrodzeń, do drzwi domów, 
wierzei zabudowań gospodarskich – 
stodół, obór, chlewów. Przystrajano 
mieszkalne wnętrza, okna, a szcze-
gólnie ramy świętych obrazów. 
W wielu rejonach Polski nad wigi-
lijnym stołem zawieszano szczytem 
w dół wierzchołek iglastego drzewa. 
Przybierano go jabłkami, orzechami, 
złoconymi nasionami lnu. Nazywano 
to przystrojenie: podłaźnik, połaźnik, 
rajskie lub boże drzewko. Popularne 
były też tzw. pająki, różnokształtne 
konstrukcje ze słomy i barwnej bibuły 
zwieszane u sufi tu. Także oryginalne, 
wyłącznie polskie ozdoby z opłatka, 
utrwalone np. przez Henryka Sien-
kiewicza w Potopie, w opisie izby czeladnej 
dworku na Żmudzi: „(…) u belek wisiały na 
niciach różnokolorowe gwiazdki uczynione 
z opłatków, kręcące się w cieple”. 

Choinka ustawiana i dekorowana w wi-
gilię Narodzenia Pańskiego, to najmłodsza 
odmiana świątecznych dekoracji wnętrz do-
mów. 

Choinki przyszły do nas z Niemiec, gdzie 
znane były już w XV w. Pojawiły się w końcu 
XVIII w., najpierw w środowisku mieszczań-
skim niemieckiego pochodzenia, potem za-
częły przenikać do polskich domów. Na wieś 
trafi ły później, dopiero w końcu XIX w., po-
czynając od Pomorza, Warmii, Mazur, Śląska. 
Dziś choinka to najbardziej rozpowszechnio-
ny element świątecznego wystroju, obecny 
w domach, świątyniach, także w przestrzeni 
publicznej,

Skąd się ten zwyczaj wziął, o jaką tradycję 
się wspiera? 

Genezy choinki doszukiwano się w odle-
głej przeszłości, w pogańskich religiach i pra-

starych kulturach indogermańskich, m.in. 
w kulcie drzew, świętych gajów. 

Dziś ten pogląd zszedł ze sceny rozważań 
naukowych. Ugruntowało się przekonanie, 
że choinka posiada przede wszystkim korze-
nie starotestamentowe i chrześcijańskie.

Te pierwsze odnoszą się do biblijnego 
drzewa wiadomości dobrego i złego, które 
rosło w raju, w tym utraconym przez czło-
wieczy grzech ogrodzie szczęśliwości, który 
po wiekach został odzyskany przez zbawcze 
dzieło Jezusa Chrystusa – nowego Adama. 
Wraz z Jego narodzeniem drzewo rajskie zo-

stało na powrót zasadzone. Choinka stała się 
obrazem takiego właśnie, nowego drzewa raj-
skiego, które przynosi zbawcze moce i owoce. 
Jest znakiem nowego życia w Chrystusie. 

Spróbujmy popatrzeć na choinkę spojrze-
niem wiary. Ukaże nam swoją bogatą symbo-
likę, usłyszymy „mowę” choinkowych ozdób, 
które co roku, w wigilijne przedpołudnie, 
wycieramy z kurzu i zawieszamy – z taką 
samą jak w ubiegłych latach radością – na jej 
zawsze zielonych gałęziach.

Choinka jest symbolem narodzenia Jezu-
sa Chrystusa i symbolem Nowo Narodzone-
go. Mówi nam, że Jezus narodził się nie tylko 
dla zrealizowania swej zbawczej i odkupień-
czej misji wobec skażonego grzechem Adama 
człowieka, ale dla całego świata, którego jest 
Panem.

Wieńcząca każdą choinkę gwiazda to 
oznajmienie o narodzeniu Jezusa. Jest to też 
ta ewangeliczna gwiazda, która prowadziła do 
Betlejem Trzech Króli i dalej rozświetla drogę 
ludom i narodom idącym za Chrystusem. 

Na choince umieszcza się liczne świe-
ce (teraz lampki), które symbolizują lumen 
Christi – światło narodzin Jezusa, które 
w „ciemności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła” (J1,5). Ich blask kieruje nasze spojrze-
nie na Chrystusa, „Słońce Wschodzące z wy-
soka” (Łk 1, 78). 

W choinkowych ozdobach znajdzie-
my także czytelne odniesienia do dziejów 
ludzkości. Jabłka zawieszane na choince to 
jabłka z rajskiego drzewa dobra i zła (okre-
ślane nawet nazwą: rajskie jabłuszka). Przy-
pominają o grzechu pierworodnym, który 

swym przyjściem odkupił Jezus. Łań-
cuch – stały element każdej choinki
– swym wijącym kształtem powi-
nien przypomnieć o wężu z rajskiego 
drzew poznania, także – kolejny raz 
– o pierworodnym grzechu odkupio-
nym przez Chrystusa. Pośród choin-
kowych ozdobi napotkamy słodycze 
wyrabiane z mleka i miodu. To aluzja 
do Ziemi Obiecanej, „ziemi żyznej 
i przestronnej, która opływa w mleko 
i miód” (Wj 3, 8). 

Wzywają do medytacji
Żłobki są symbolem narodzenia 

Chrystusa i misterium Jego inkarna-
cji: „Przyjął Ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem” (Credo). Wzy-
wają do medytacji, do przeżywania 
historii zbawienia. Ukazują nie tylko 
postać Dzieciątka lecz także inne wy-
darzenia czasu Narodzenia: pokłon 
pasterzy, przybycie Trzech Króli. 
Zwyczaj urządzania żłobków sięga 
swymi początkami V w., dużego roz-
machu nabrał w wiekach średnich. 
Wygląd żłobków jest zróżnicowany, 
ujawnia różnice kulturowe. Także 
lokalną specyfi kę. Wystarczy wspo-

mnieć szopki krakowskie – arcydzieła sztuki 
ludowej. W naszych czasach wielce przyczy-
nił się do renesansu żłóbka św. Jan Paweł II. 
Z jego inicjatywy żłóbek pojawił się na placu 
św. Piotra. Każdego roku był budowany przez 
inne narody.

***
„Kiedy widzimy ulice i place miast ude-

korowane mieniącymi się lampkami, pa-
miętajmy, że te światła kierują naszą myśl 
ku innemu światłu, niewidocznemu dla 
oczu. Kiedy je podziwiamy, kiedy zapalamy 
świeczki w kościołach albo lampki przy żłob-
kach czy na choinkach w naszych domach, 
niech nasze serce otwiera się na prawdziwe 
światło duchowe, dar dla wszystkich ludzi 
dobrej woli” – mówił w 2005 r. Ojciec Święty 
Benedykt XVI. 

„Prawdziwe światło duchowe” – światło 
Chrystusa, „które nie zna zmierzchu”.

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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oże się mylę, ale chyba trudno 
znaleźć drugi taki kraj, gdzie ko-
lędy były tak kochane i pielęgno-
wane jak w Polsce, a to dlatego że 

niosły pociechę naszym rodakom w trudnych 
czasach, jakich nie brakowało w naszej histo-
rii – w niewoli pod zaborami, na emigracji, na 
wygnaniu na Sybir. Towarzyszyły żołnierzom 
na frontach w czasie obydwu wojen świato-
wych. Śpiewano je podczas okupacji, dawały 
krótką chwilę szczęścia więźniom w obozach 
koncentracyjnych i internowanym w stanie 
wojennym.

Słowo kolęda wywodzi się z łacińskiego 
calendae, które oznaczało pierwszy dzień mie-
siąca. Podczas reformy kalendarza juliańskie-
go w 46 r. p.n.e. 1 stycznia ustanowiono po-
czątkiem roku administracyjnego. W Rzymie 
obchodzono ten dzień szczególnie uroczyście. 
Odwiedzano się, składano życzenia, obdaro-
wywano podarunkami. Dlatego też na począt-
ku słowo kolęda oznaczało pieśń noworoczną, 
w której zawarte były życzenia pomyślności 
i urodzaju na nowy rok. 

W okresie od średniowiecza do XVI w. 
kolęda nie wyróżniała się spośród innych 
pieśni religijnych. Według tradycji, autorem 

Krótka historia kolęd
Nie sposób wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez kolęd śpiewanych głosem jak dzwon na pasterce, nuconych z cicha przy choince, czy 
po prostu słuchanych z płyt, radia czy telewizji. Próbujemy wyśpiewać zdumienie i zachwyt, że oto los człowieka się odmienia, nic już nie 
jest takie samo, bo „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asy-
żu – śpiewano ją w zorganizowanej przez 
niego szopce. Kolędy tłumaczono z łaciny 
oraz z języków krajów sąsiedzkich: czeskiego 
i niemieckiego, tworzono w klasztorach, na 
dworach, w środowisku uniwersyteckim czy 
służby kościelnej. Najstarsza zachowana pol-
ska kolęda, pochodząca z 1424 r., zaczyna się 
od słów „Zdrów bądź, Królu Anielski”. Spisa-
na została przez ks. Jana Szczeknę, spowied-
nika królowej Jadwigi. 

Największy rozkwit kolęd zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym 

przypada na okres baroku, czyli XVII w.
i pierwszą połowę XVIII w. Wtedy 
ustalił się sam termin kolęda w zna-
czeniu pieśni bożonarodzeniowej. 
W tym czasie powstało najwięcej naj-
bardziej charakterystycznych polskich 
kolęd i pastorałek. 

Oto krótka historia kilku wybra-
nych pieśni bożonarodzeniowych, któ-
re splotły się z polską historią i polskim 
losem. Znamy je wszyscy od dziecka 
i zapewne po raz kolejny zaśpiewamy 
w okresie Bożego Narodzenia. 

„Anioł pasterzom mówił” 
Jedna z najstarszych polskich kolęd. 

Ma ponad 450 lat i jest chętnie śpiewa-
na po dziś dzień. Jest to adaptacja łaciń-
skiego utworu Dies est laetitiae, orygi-
nalnie rozpoczynającego się słowami 
Angelus pastoribus. W rękopisie kór-
nickim, datowanym na lata 1551–1555, 
znajduje się siedem zwrotek tej kolędy, 
co ciekawe tekst jest identyczny z tym, 
który dziś śpiewanym. 

Nie wiadomo dokładnie kiedy po-
wstała melodia do „Anioł pasterzom 

mówił”, ale pierwszy zachowany zapis nutowy 
pochodzi z II połowy XVII w. Dokładny zapis 
nutowy zamieścił dopiero ks. Michał Marcin 
Mioduszewski w swoim zbiorze pt. Śpiewnik 
kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami 
w Kościele katolickim używane z 1838 r. Kolę-
da swą popularność zawdzięcza, m.in. Śpiew-
nikowi, który przez lata, zawierał kanon pol-
skich pieśni religijnych, w tym również kolęd. 

„Bóg się rodzi”
Kolęda w której jest wszystko: moc i pięk-

no, teologia i tajemnica, wzniosłość i czułość, 
prosty język i i wyrafi nowana poezja. Tekst 

kolędy został zamówiony przez księżną Iza-
belę z Czartoryskich Lubomirską u Francisz-
ka Karpińskiego, poety i fascynata kultury 
ludowej. Napisał go na pewno przed 1790 r., 
jednak historycy nie są zgodni, co do miejsca 
jego powstania. Jedna z wersji podaje, że ko-
lęda powstała w Dubiecku nad Sanem, inna, 
że miało to miejsce w Zabłudowie, koło Bia-
łegostoku, gdzie Karpiński stacjonował jako 
guwerner księcia Radziwiłła.

Pierwsza uroczysta prezentacja utworu 
odbyła się w 1792 r. w Białymstoku. „Pieśń 
o Narodzeniu Pańskim”, bo tak pierwotnie na-
zywała się kolęda, oraz inne „Pieśni nabożne” 
rozbrzmiały wówczas w Starym Kościele Far-
nym. Dopiero z czasem tytułem kolędy stały 
się jej pierwsze słowa. Zbiór „Pieśni naboż-
nych”, zawierający uroczystą kolędę wydany 
został w klasztorze ojców Bazylianów w Su-
praślu, niedługo po białostockim koncercie. 

„Bóg się rodzi” śpiewane było na wiele 
różnych melodii. Autorstwo najbardziej po-
pularnej z nich przypisuje się Karolowi Kur-
pińskiemu. Niektórzy dopatrują się w niej lu-
dowego pochodzenia, częściej jednak uważa 
się, że jest to polonez koronacyjny z czasów 
Stefana Batorego. 

W kontekście historycznym szczególnie 
ważna jest ostatnia strofa. Gdy Franciszek 
Karpiński ją pisał, modlitwa o błogosławień-
stwo Ojczyzny, „wszystkich wiosek z miasta-
mi” odnosiła się do niewoli pod zaborami. 
Dzięki symbolicznym, pojemnym słowom 
strofa zaczynająca się od słów „Podnieś rękę, 
Boże Dziecię” przez lata zyskiwała nowe zna-
czenia, dopasowując się do sytuacji politycz-
nej i społecznej kraju. 

Z biegiem lat powstawały kolejne wersje 
kolędy, odnoszące się do dramatycznych wy-
darzeń z historii Polski. Jedna z nich narodziła 
się w Legionach Piłsudskiego w 1915 r.: Pod-
nieś rękę Boże Dziecię, / Pobłogosław naszych 
w polu, / Tych co walczą i zwyciężą / I tych co 
konają w bólu. / Oto kwiat polskiej młodzieży / 
Dziś do walki krwawej bieży, / A słowo ciałem 
się staje / I zamieszka razem z nami!.

W 1918 r. gdy Polska świętowała odzyska-
nie niepodległości nasi rodacy śpiewali: Bóg 
się rodzi, wstaje Polska, Z Boskiej woli wielki 
cud. Zwalnia z krzyża od prawieków Wolny 
Piastów ród….

Kolejne wersje „Bóg się rodzi” powstawały 
również w czasie okupacji hitlerowskiej, w żoł-
nierskich okopach, a nawet obozach zagłady. 

Lorenzo Lotto, „Boże Narodzenie”, 1525 r.
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Kolęda „Bóg się rodzi” jest często określana 
jest mianem „hymnu bożonarodzeniowego”, 
a Franciszek Karpiński został uznany za ojca 
polskiej kolędy patriotycznej, ponieważ jako 
pierwszy pokazał, że bożonarodzeniowe pie-
śni mogą mówić również o wolności narodu. 

„Lulajże Jezuniu”
Chyba najbardziej lubiana polska kolęda. 

Nastrojowa kołysanka, która wszystkich nas 
jakoś chwyta za serce, napełnia łagodnością 
i spokojem. Choć jej tekst nie ma teologicz-
nej głębi, to pełen jest czułości i troski. Od-
daje miłość, jaką Maryja otacza nowo naro-
dzonego Syna.

Kolęda kojarzona jest z polskością. Prze-
czytałam opowieść prof. Aleksandra Lecha 
Godlewskiego, polskiego antropologa i etno-
grafa, który w 1938 r. prowadził badania na 
polinezyjskiej wyspie Raiatea. Naczelnik ple-
mienia, które go gościło, poprosił profesora, 
aby zaśpiewał pieśń swego ludu, taką, która 
najlepiej oddaje jego ducha. Profesor z dumą 
zaintonował: „Jeszcze Polska nie zginęła, kie-
dy my żyjemy”. Odśpiewał zwrotkę. Tubyl-
cy tylko przecząco pokiwali głowami, a ich 
wódz oznajmił: „Nie czujemy ducha Twego 
plemienia”. Profesor spróbował więc od in-
nej strony i zaczął śpiewać „Góralu, czy ci 
nie żal”, ale na tubylcach to także nie zrobiło 
wrażenia. Próbował dalej, aż wreszcie zaczął 
śpiewać „Lulajże Jezuniu”. Twarze zebranych 
spoważniały. Przy trzeciej zwrotce nucili już 
z profesorem. – Teraz rozumiemy ducha 
Twego plemienia – oznajmił wódz. 

Kolęda „Lulajże Jezuniu” wywodzi się 
z tradycji ludowej, a jej autorzy – podobnie 
jak w przypadku większości polskich kolęd
– pozostają anonimowi. Dokładna data jej 
powstania pozostaje nieznana. Pierwsze pi-
sane źródła pochodzą z początku XVIII w. 
Kolęda pojawia się również w osiemnasto-
wiecznych kacjonałach benedyktyńskich, 
franciszkańskich i karmelitańskich. Do druku 
trafi ła po raz pierwszy w 1767 r. gdy w lwow-
skiej ofi cynie Szlichtynów ukazał się zbiór pt. 
„Kantyczki”. W 1843 r., zamieszczona została 
również w dziele ks. Michała Marcina Mio-
duszewskiego „Pastorałki i kolędy z melody-
jami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt 
Bożego Narodzenia po domach śpiewane”. 

Kolęda od wieków inspirowała artystów, 
którzy zafascynowani jej pięknem, wyko-
rzystywali ją w swoich autorskich kompozy-
cjach. Najsłynniejszym dziełem, w którym 
pojawia się motyw pieśni „Lulajże, Jezuniu” 
jest Scherzo h-moll op. 20 Fryderyka Chopi-
na. Utwór został napisany w 1831 r. dla Th o-
masa Albrechta, sekretarza poselstwa saskie-
go w Paryżu. Dwudziestoparoletni Chopin 
został wówczas ojcem chrzestnym córeczki 
Albrechta – Teresy.

Cytat z kolędy pojawił się również w utwo-
rze Jacka Kaczmarskiego „Wigilia na Syberii” 
– jest to poruszająca opowieść o polskich ze-

słańcach, świętujących Wigilię Bo-
żego Narodzenia z dala od Ojczyzny, 
w biedzie i syberyjskim mrozie. 

Narodową symbolikę pieśni wy-
korzystał także Lucjan Rydel w swo-
im patriotycznym dramacie „Betle-
jem polskie”. Do melodii „Lulajże, 
Jezuniu” powstało również wiele tek-
stów o charakterze patriotycznym. 
Ludwik Markowski stworzył legio-
nową wersję utworu, w której prze-
rażające odgłosy walk budzą Dzie-
ciątko ze snu, a umęczeni żołnierze 
modlą się, by biedni tułacze, zdrowi 
i cali / do wolnej Ojczyzny wszyscy 
wracali. W interpretacji Kajetana 
Sawczuka, podlaskiego poety i dzia-
łacza niepodległościowego, kolęda 
nawiązuje natomiast do tragicznych 
wydarzeń związanych ze strajkiem 
szkolnym we Wrześni.

„W żłobie leży” 
Jedna z najpopularniejszych pol-

skich kolęd. Uroczysta, a jednocze-
śnie wzruszająca. Powstała w XVII 
lub XVIII w., podobnie jak większość 
kolęd, które śpiewamy w kościołach i domach. 
Autorem tekstu jest najprawdopodobniej ks. 
Piotr Skarga – jezuita, teolog, pisarz, słynny 
kaznodzieja, pierwszy rektor Akademii Wi-
leńskiej. Najwcześniejsze rękopisy zawierają 
jedynie tekst kolędy, natomiast pierwszy zapis 
nutowy pochodzi z 1707 r. Jej melodia nawią-
zuje do popularnego wówczas tańca „chodzo-
nego” i prawdopodobnie inspirowana była 
koronacyjnym polonezem króla Władysława 
IV Wazy. Utwór zyskał popularność nie tylko 
w Polsce, ale również poza granicami. Kolęda 
stała się m.in. bazą dla organowych wariacji 
znanego francuskiego kompozytora Alexan-
dre’a Guilmanta. Bożonarodzeniowy utwór 
w znanej dziś postaci jest połączeniem dwóch 
linii melodycznych. Obok „krakowskiej” 
funkcjonowała również druga wersja pieśni, 
zapisana przez ks. Michała Marcina Miodu-
szewskiego w „Śpiewniku kościelnym”.

Kolęda ma osiem zwrotek. Zazwyczaj 
śpiewamy tylko dwie–trzy mówiące o naro-
dzinach Dzieciątka w ubogiej stajni i zachę-
cające do oddawania Mu czci. Warto także 
sięgnąć do kolejnych strof, które mówią 
o zbawieniu, które ma się dokonać przez Jego 
przyjście na świat. 

„Cicha Noc”
„Stile nacht”, „Silent night”, „Douce nuit”, 

„Тихая ночь”, „Noche de paz”, טקש הליל 
[Layla sheket]... Zazwyczaj kolędy są znane 
w jednym konkretnym kraju. Każdy naród 
ma swoje pieśni bożonarodzeniowe, ale „Ci-
cha noc” jest wyjątkiem. To najbardziej po-
pularna kolęda na świecie. Przetłumaczono 
ją na ponad 300 języków i dialektów, w tym 
hebrajski, arabski, mongolski, a nawet język 

Indian Komanczów. Przepiękna, nastrojowa 
pieśń niesie Dobrą Nowinę o narodzinach 
Zbawiciela, pokoju, odkupieniu win.

Autorem jej słów był ks. Joseph Mohr, wi-
kary w parafi i św. Mikołaja w Oberndorfi e, 
małej austriackiej wiosce położonej 10 km
od Salzburga. W 1816 r. napisał piękny bo-
żonarodzeniowy wiersz. Dwa lata później, 
w 1818 r., namówił Franza Xavera Grubera, 
organistę ze swojej parafi i, a także nauczycie-
la muzyki z sąsiedniej wioski Armsdof, aby 
skomponował do wiersza melodię – powolny 
walc w tonacji D-dur i metrum 6/8, napisany 
na chór, dwa głosy solowe oraz gitarę. 

Pierwsze publiczne wykonanie utworu 
miało miejsce podczas pasterki w 1818 r. 
w kościele św. Mikołaja w Oberndorfi e. Wy-
konali ją sami autorzy – wikary zaśpiewał 
partię tenorową i grał na gitarze, organista 
towarzyszył mu basem, a chórek parafi al-
ny powtarzał ostatnie wersy każdej zwrotki. 
Wierni byli zachwyceni. Kolęda szybko zy-
skiwała na popularności. 

W 1855 r. Gruber opracował partyturę na 
sopran i kontralt z towarzyszeniem organów. 
Pierwszy rękopis tekstu, datowany na 1816 r.,
znajduje się w Muzeum w Salzburgu. Na po-
czątku XX wieku „Cichą noc” śpiewali już 
chrześcijanie w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych. Polska wersja słynnej kolędy powstała 
ok. 1930 r. Autorem był Piotr Maszyński 
– kompozytor, dyrygent i tłumacz utworów 
muzycznych.

ZEBRAŁA I OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Korzystałam z: www.koledypolskie.pl, Anna Gabińska 
„Skąd się wzięły kolędy?”, Gazeta Wrocławska z dn. 
24.12.2003 r.

„Tygodnik Ilustrowany”, 1868 r., nr. 52
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Urodził się 12 maja 1887 r. w Mińsku Litew-
skim jako syn Edwarda Schweinitza, ewange-
lika pochodzenia niemieckiego, pracownika 
kolei i Franciszki z d. Chodkiewicz. Od 1897 r.
uczył się w rosyjskim gimnazjum w Mińsku 
Litewskim. W 1905 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Mohylewskiej 
w Sankt Petersburgu. W 1909 r. został skie-
rowany na studia teologiczne na Uniwersy-
tecie w Innsbrucku. 26 lipca 1910 r. przyjął 
w Innsbrucku święcenia kapłańskie. Rozpo-
czął pisanie pracy doktorskiej o Zmartwych-
wstaniu Pańskim. W 1912 r. wiadomość 
o śmierci ojca nie pozwoliła mu na złożenie 
ostatnich egzaminów doktorskich i zmusiła 
do powrotu do kraju.

Został wikariuszem w parafi i pw. Naj-
świętszego Serca Jezusa w Samarze. Prowa-
dził pracę duszpasterską wśród katolików 
polskich i niemieckich rozsianych na dużych 
obszarach nad Wołgą, także wśród protestan-
tów i gminy anababtystów oraz opiekował się 
polską młodzieżą.

Pod koniec 1913 r. został wikariuszem 
w parafi i prokatedralnej w Sankt Petersburgu. 
W 1914 mianowano go prefektem polskich 
szkół średnich i prefektem Zakładów Wycho-
wawczo-Rzemieślniczych. Pomagał w orga-
nizowaniu polskiego szkolnictwa. Prowadził 
tajną pracę oświatową wśród młodzieży i ro-
botników. Był jednym z założycieli harcerstwa 
w Piotrogrodzie, kapelanem obu miejscowych 
hufców i członkiem Piotrogrodzkiej Komen-
dy Chorągwi Harcerskiej. Wszedł do zarządu 
powstałego pod koniec 1915 r. Stowarzyszenia 
Nauczycieli Polskich. W 1916 r. został rekto-
rem kaplicy Najświętszego Serca Maryi Panny. 
Był duszą otwartego latem 1917 r. Domu Mło-
dzieży Polskiej „Zgoda”.

Na początku 1918 r. bolszewicy zmusili 
go do wyjazdu z Piotrogrodu. Wrócił do oku-
powanego przez wojska niemieckie Mińska 
Litewskiego. Biskup miński Zygmunt Łoziń-
ski mianował go profesorem homiletyki i ka-
techetyki w Seminarium Duchownym. Był 
prefektem w polskich gimnazjach w Mińsku 

i komendantem hufca harcerskiego. Prowadził 
pracę oświatowo-niepodległościową. Współ-
pracował z Polską Organizacją Wojskową.

Po zajęciu Mińska przez bolszewików
10 grudnia 1918 r., uczestniczył w konspira-
cyjnej pracy niepodległościowej. Jego krytycz-
ne wobec bolszewizmu kazania oraz działal-
ność w POW ściągnęły nań prześladowania. 
Bp. Łoziński obawiając się o jego życie nakazał 
mu opuszczenia placówki. W marcu 1919 r. 
wyjechał z Mińska w przebraniu. Ukrywał się 
w zaścianku szlacheckim Łohojszczyzna. Bol-
szewicy wyznaczyli nagrodę za jego głowę. Po-
wrócił do Mińska w sierpniu 1919 r., po jego 
wyzwoleniu przez wojska polskie. Stał się du-
szą mińskiej młodzieży polskiej i organizacji 
szkolnych. Był komendantem Hufca Harcerzy 
Ziemi Mińskiej. W dniach 4–6 stycznia 1920 r. 
zorganizował Zjazd Polskiej Młodzieży Ziemi 
Mińskiej, podczas którego utworzono Cen-
tralę Kół Młodzieży Polskiej Ziemi Mińskiej. 
Redagował organ organizacji, dwutygodnik 
„Młodzież Kresowa”. Ofensywa bolszewicka 
zniszczyła te wszystkie dzieła.

4 lipca 1920 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 
Był kapelanem w jednostkach 1 Armii wcho-
dzącej w skład Frontu Północnego. Pomagał 
ks. Czesławowi Falkowskiemu redagować 
tygodnik religijno-oświatowy dla żołnierzy 
„Rycerz Polski”. Pod koniec sierpnia 1920 r. 
poprosił o zwolnienie ze służby wojskowej. 

We wrześniu 1920 r. przybył do Warszawy. 
Kardynał Aleksander Kakowski mianował go 
wikariuszem w parafi i pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny na Nowym Mieście 
oraz prefektem w szkole żeńskiej Marty Łoj-
kówny (od 1922 r. Państwowym Gimnazjum 
Żeńskim im. Juliusza Słowackiego) i w Pań-
stwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektro-
techniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisła-
wa Rotwanda.

30 stycznia 1921 r. założył w Warszawie 
Koło Młodzieży Ziemi Mińskiej, przekształ-
cone 3 grudnia 1921 r. w Stowarzyszenie Ka-
tolickiej Młodzieży Akademickiej „Iuventus 
Christiana”.

W roku akademickim 1922/23 uzupełnił 
studia na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł ma-
gistra teologii. W latach 1924–1928 był pre-
fektem w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny i Gimnazjum 
Żeńskim Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi 
Jaworkówny, a od 1926 r. w Prywatnym Gim-
nazjum Męskim Kazimierza Kulwiecia pw. 
Świętego Kazimierza. Wykładał na kursach 
nauczycieli religii. Był ministerialnym wizy-
tatorem nauczania religii.

4 stycznia 1928 r. kardynał Aleksander 
Kakowski wyznaczył pobernardyński kościół 
pw. Świętej Anny na kościół akademicki, jego 
rektorem mianował ks. Szwejnica. Miał trud-
ne zadanie ponieważ poziom życia religij-
nego ówczesnej młodzieży akademickiej nie 
był wysoki, hołdowano racjonalizmowi i ma-
terializmowi. Jednak po kilku latach stał się 
wodzem duchowym młodzieży akademic-
kiej. Organizował liczne imprezy o charak-
terze religijnym, społecznym i kulturalnym. 
Rekolekcje wielkopostne zaczęły gromadzić 
tłumy, do Komunii Świętej przystępowało po 
kilkanaście tysięcy osób.

Założył szereg nowych organizacji akade-
mickich. W 1929 r. Akademickie Stowarzy-
szenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu”. Od 
1929 r. wydawał periodyk „Iuventus Christia-
na”. Pod koniec 1931 r. założył Akademicki 
Chór Kościelny „Ambrosianum”. Opiekował 
się działającym przy kościele Towarzystwie 
Śpiewaczym „Cecylia”. W październiku 1931 r. 
był współorganizatorem Związku Akademic-
kich Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 
w skład którego weszło dziewięć organizacji. 
Przeprowadził remont i prace konserwacyjne 
świątyni akademickiej.

W 1932 r. poprowadził w pielgrzymce na 
Jasną Górę około 600 studentów z Warsza-
wy. W 1934 r. w rekolekcjach akademickich 
w Wielkim Poście wzięło udział 15 tysięcy 
osób tj. 87% katolickiej młodzieży akade-
mickiej studiującej w stolicy. 6 maja 1934 r. 
zorganizował pierwszą ogólnoakademicką 
pielgrzymkę, podczas której przeszło tysięcz-
na rzesza akademicka podjęła uchwałę o ob-
raniu Maryi za Patronkę polskiej młodzieży 
akademickiej. 

Był wybitnym pedagogiem i znawcą pro-
blemów młodzieży. Zyskał sławę powierni-
ka i wychowawcy młodzieży akademickiej. 
Jego rekolekcje stawały się fenomenem życia 
chrześcijańskiego stolicy. Opiekował się stu-
dentami, płacił za nich czesne, wydawał bez-
płatne obiady.

Zmarł 30 lipca 1934 r. w Szpitalu Dzieciąt-
ka Jezus Warszawie. Nabożeństwo żałobne 
celebrował biskup piński Kazimierz Bukra-
ba w obecności arcybiskupa mohylewskie-
go Edwarda von Roppa i Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego Józefa Gawliny.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Medalem za Wojnę 1918–1921. Metropolita 
mohylewski arcybiskup Edward von Ropp 
odznaczył go Krzyżem Pro Fide et Eccclesia in 
Russia Merito (za zasługi dla wiary i Kościoła 
w Rosji).

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. kapitan Edward Szwejnic (1887–1934) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

–  kapłan archidiecezji mohylewskiej, kapelan w 1 Armii,
twórca duszpasterstwa akademickiego w Warszawie
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P
rzed rozpoczęciem Eucharystii nakryta biało czerwoną fl a-
gą trumna została udekorowana wstęgą Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Ks. płk Tołwiński odczytał przesłanie biskupa polowego 
Józefa Guzdka do uczestników uroczystości. Hierarcha podkreślił 
w nim, że Zmarłą najpełniej opisują słowa „służba” i „wierność”. – Że-
gnając śp. płk Danutę Gałkową w ufnej modlitwie przez wstawiennic-
two Maryi, Hetmanki Żołnierza Polskiego, prośmy Boga, aby przyjął 
ją do społeczności zbawionych – napisał bp Guzdek. Ordynariusz 
wojskowy podkreślił, że często miał okazję widywać śp. płk Danutę 
Gałkową w pierwszej ławce katedry, podczas uroczystości komba-
tanckich i wojskowych. W swoim przesłaniu nazwał ją „ozdobą woj-
skowej świątyni”.

W homilii ks. płk Tołwiński nawiązał do słów bp. Guzdka. Pod-
kreślił, że Zmarła zajmowała w katedrze miejsce w pierwszej ławce, 
aby „być bliżej Chrystusa Eucharystycznego” oraz z „niezwykłą uwa-
gą brać udział w ofi erze Chrystusa, która ocala człowieka od śmierci 
i wyzwala z niewoli grzechu”.

Proboszcz katedry podkreślił, że podobnie jak wiele osób z jej po-
kolenia musiała przelewać krew w obronie Ojczyzny. – Musiała prze-
lewać krew za wolność tych, których darzy się miłością, przelewać 
własną krew, by ktoś inny był wolny i mógł wieść spokojne, szczęśliwe 
życie – mówił kapelan. Ks. płk Tołwiński podkreślił, że w ofi erze skła-
danej na ołtarzu Ojczyzny w sposób tajemniczy splata się ofi ara żoł-
nierza z ofi arą Chrystusa. – Pozostała wierna Chrystusowi i wierna 
wartościom, które przyniósł na Ziemię – podkreślił.  

Ks. płk Tołwiński przypomniał, że w czasie Powstania Warszaw-
skiego Danuta Gałkowa uratowała 21 żołnierzy wyprowadzając ich 
z polowego szpitala przy ul. Długiej, za co została uhonorowana licz-
nymi odznaczeniami. – Modlimy się za Nią, aby Pan w którego tak 
głęboko wierzyła odznaczył ją, po ukończonym i zwycięskim biegu 
życia, orderem chwały nieba – powiedział. 

Eucharystię koncelebrował ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa 
polowego ds. duszpasterstwa kombatantów. We Mszy św. uczestniczy-

Mówiła o tym, jak służyć Polsce

li rodzina i przyjaciele zmarłej, kombatanci i Powstańcy Warszawscy. 
Obecny był gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych podkreślił, że jest wdzięczny Danucie Gałkowej za jej pracę 
na rzecz wychowania patriotycznego kolejnych pokoleń Polaków. – 
Nie myślała o sobie, ale o drugim człowieku i taką Panią Pułkownik 
mieliśmy szczęście znać i poznawać. Do ostatnich chwil była aktyw-
na w Klubie Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, do 
końca niezwykle chętnie spotykała się z młodymi ludźmi i opowiadała 
o losach wojennych i powojennych. Mówiła o tym, jak służyć wolnej 
Polsce – powiedział. 

Głos zabrał także prezes Klubu Orderu Wojennego Virtuti Militari 
płk w st. spocz. Bronisław Maciaszczyk, który przypomniał, że Danu-
ta Gałkowa należała do grona Sprawiedliwych wśród Narodów Świa-
ta. Nazwał Zmarłą „bohaterką polskiej historii”. – Pułkownik Danuta 
Gałkowa była ofi cerem Armii Krajowej, była jedną z nielicznych dam 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Była kobietą, która stawiała wy-
żej życie innych, nad własne. Kochana Danusiu, chylimy czoła przed 
Twoją wielkością. Byłaś zawsze wierna przyrzeczeniu harcerskiemu. 
Odpoczywaj w pokoju – podkreślił. 

Po Mszy św. trumna z ciałem Danuty Gałkowej została złożona na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W Warszawie pożegnano zmarłą 7 grudnia płk. Danutę Gałkową,
ps. „Blondynka”, sanitariuszkę Powstania Warszawskiego. Uroczysto-
ści rozpoczęły się 14 grudnia Mszą św. sprawowaną w katedrze polowej 
Wojska Polskiego przez proboszcza, ks. płk. Mariusza Tołwińskiego. 

Odeszła płk Danuta Gałkowa ps. „Blondynka” – sanitariuszka Powstania Warszawskiego
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Danuta Gałkowa ps. „Blondynka”, od września 1940 r. służyła w Związku Walki Zbrojnej na terenie Okręgu Warszawskiego. Była uczestniczką Powstania Warszaw-
skiego, które rozpoczęła jako komendantka sanitariatu kompanii w batalionie Chrobry I. Po paru dniach powstania poprosiła o przeniesienie do drużyny liniowej kpr. 
pchor. Mieczysława Gałki, ps. „Elegant”. Przeszła szlak bojowy z Woli na Stare Miasto. Po zajęciu dzielnicy przez oddziały niemieckie wyniosła z podpalonego szpitala 
polowego Pod Krzywą Latarnią, 21 ciężko rannych żołnierzy, z którymi przez kolejne tygodnie ukrywała się w ruinach przy ulicy Długiej aż do kapitulacji. Po Powstaniu 
Warszawskim poślubiła Mieczysława Gałkę, Powstańca Warszawskiego.
Danuta Gałkowa ps. „Blondynka” została odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari, Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę, Krzyżem Partyzanckim, oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jej historia została przedstawiona w ko-
miksie Tomasza Bereźnickiego „Ocaleni”. W latach 80. w Japonii wydano książkę autorstwa Tsutomu Iwakury, opisującą jej historię. Danuta Gałkowa jest także boha-
terem jednego z odcinków cyklu „Rewizja nadzwyczajna”. Wystąpiła w filmie dokumentalnym Krzysztofa Langa pt. „Powstanie warszawskie 1944”. Swoje wspomnienia 
z czasów wojny wydała w książce „Byłam warszawskim Robinsonem”.
W 2012 r. Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał jej medal Pro Patria, za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepod-
ległość Ojczyzny”. Danuta Gałkowa zmarła w piątek 7 grudnia 2018 r., w wieku 94 lat. 

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Obchody Dnia Weterana, 1 września 2017 r.
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W
 sali konferencyjnej Ordynariatu 
Polowego 10 grudnia odbył się 
wernisaż wystawy „Legiony to…” 
artysty śpiewaka i malarza Piotra 

Rafałko. Uczestnicy mogli podziwiać malarski 
poczet żołnierzy Legionów Polskich, który po-
wstał w związku z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uroczystość była 
także okazją do złożenia sobie świątecznych 
życzeń przez pracowników Muzeum Ordyna-
riatu Polowego, Caritas Ordynariatu Polowego 
oraz zaproszonych gości.

Uczestników spotkania przywitał Jacek 
Macyszyn, kierownik Muzeum Ordynariatu 
Polowego. Wygłosił krótką prelekcję na temat 
roli portretu wojskowego w historii. – Współ-
cześnie wzrost zainteresowania przeszłością 
i procesem przywracania tradycji orężnych 
w Wojsku Polskim miał niewątpliwy wpływ na 
ponowne pojawienie się portretu wojskowego. 
W efekcie powstawać zaczęły liczne przedsta-
wienia wodzów i dowódców – nowych patro-
nów jednostek bojowych jak między innymi 
portrety legionistów pędzla Piotra Rafałko 
– tenora, absolwenta Wydziału Wokalnego 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina – powiedział. Podkreślił, że oglądając 

K
rajowe Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi oraz Parafi a Niepo-
kalanego Serca NMP i św. Antoniego Marii Klareta w Łodzi zapraszają na 
XXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 12 stycznia 

(sobota) 2019 r. o godz. 11.00 w  kościele Niepokalanego Serca NMP i św. Anto-
niego Marii Klareta w Łodzi (ul. Klaretyńska 11).

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. sprawowaną przez o. Zenona Surmę CMF 
– Krajowego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi. Po jej zakończeniu 
uczestnicy podzielą się opłatkiem i złożą sobie życzenia. Odbędzie się też kon-
cert Orkiestry Wojskowej z Radomia i wojskowa grochówka. Przed kościołem 
stać będzie ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łodzi (w godz. 10.00–13.00), w którym będzie można oddać krew.

W ubiegłych latach takie spotkania miały miejsce w Zegrzu, Bydgoszczy, 
w Warszawie. W Łodzi odbywać się będzie po raz pierwszy. 

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Sto legionowych portretów
portrety pędzla Piotra Rafałko, należy zwrócić 
szczególną uwagę na precyzję i odwzorowanie 
detali mundurów bohaterów cyklu. Dodał, 
że malarz wykorzystał jako podstawę swych 
dzieł fotografi e udostępnione przez Centralną 
Bibliotekę Wojskową w Warszawie

Piotr Rafałko podziękował zebranym za 
przybycie i udział w wernisażu. Powiedział, że 
głównym celem prezentowanego malarskie-
go pocztu Legionistów było uczczenie setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. – Poczet ukazuje, że Legiony stanowiły 
elitarną formację, w której walczyli najbardziej 
świadomi i wykształceni obywatele, patrio-
ci, a wśród nich wielu ludzi sztuki: malarze, 
pisarze i poeci – powiedział. Wymienił m.in. 
Wacława Sieroszewskiego, Jerzego Żuławskie-
go, Władysława Broniewskiego, Józefa Mączkę 
i Józefa Korczaka.

Artysta podkreślił, że cechą łączącą portre-
ty jest to, że przedstawiają żołnierzy z okresu 
sprzed odzyskania niepodległości. – Oprócz 
licznych ofi cerów, którzy w II RP awansowali 
na generałów, znajdują się też w szeregowi le-
gioniści, często anonimowi. Wielu spośród nich 
nie doczekało wolnej Polski. Polegli w bitwach. 
Ale zachowały się liczne portretowe fotografi e 

ich pięknych, młodych twarzy, radosnych i tak 
pełnych wiary, że szlak Pierwszej Brygady pro-
wadzi do Niepodległej – powiedział.

Autor malarskiego cyklu dziękując za udo-
stępnienie sali konferencyjnej Ordynariatu 
bp. Józefowi Guzdkowi oraz proboszczowi 
katedry ks. płk. Mariuszowi Tołwińskiemu, 
powiedział, że cieszy go możliwość zapre-
zentowania swoich dzieł w okresie obcho-
dów setnej rocznicy powołania Biskupstwa 
Polowego, tym bardziej, że wśród obrazów 
znajdują się wizerunki kilku kapelanów, m.in.
o. Kosmy Lenczowskiego i  ks. Stanisława 
Żytkiewicza. Zapowiedział, że już nie długo 
do Ordynariatu Polowego trafi ą dwa portrety 
biskupów polowych, które namaluje.

W dowód uznania bp Guzdek wręczył 
Piotrowi Rafałce medal pamiątkowy jubile-
uszu i wraz z żoną autora obrazów, Małgorza-
tą, otworzył wystawę. Piotr Rafałko zaśpiewał 
podczas wernisażu wiązankę piosenek legio-
nowych oraz kolęd, do których słowa napi-
sali żołnierze. Na koniec odczytany został 
fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim,
a bp Józef Guzdek pobłogosławił opłatki 
i złożył zebranym życzenia.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

XXII Noworoczne
Spotkanie Opłatkowe
Honorowych Dawców Krwi 
w Łodzi

Wernisaż wystawy w Muzeum Ordynariatu Polowego



Kronika Diecezji Wojskowej

Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski; starszy redaktor – Krzysztof Burek (Jędrzej Łukawy),
redaktor – Dawid Lipiński, redaktor – Małgorzata Muszańska.

Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – sierż. Jerzy Włudarczyk.

Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 261 873 130, tel. 261 873 301,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl

Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska; Druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.

NASZA SŁUŻBA PISMO ORDYNARIATU POLOWEGO

1516-31 XII 2018 22/2018

WARSZAWA–REMBERTÓW
W drugą niedzielę adwentu, 9 grudnia, wspólnota parafi i wojskowej 
pw. św. Rafała Kalinowskiego rozpoczęła rekolekcje adwentowe oraz 
zainaugurowała obchody stulecia powołania Biskupstwa Polowego. 
Na zakończenie Eucharystii, zebrani udali się do kaplicy Matki Bożej 
Hetmanki Żołnierza Polskiego, gdzie gen. bryg. Ryszard Parafi ano-
wicz i gen. bryg. Robert Jędrychowski dokonali odsłonięcia jubile-
uszowego medalionu, a ks. Sławomir Noga SDS go pobłogosławił. Na 
zakończenie uroczystości ks. mjr Ireneusz Biruś, proboszcz parafi i, 
odznaczył medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” generałów doko-
nujących odsłonięcia medalionu oraz płk. Huberta Iwołę i kpt. Rado-
sława Kieliszkiewicza. KS. MJR IRENEUSZ BIRUŚ

GLIWICE
9 grudnia w parafi i wojskowej w Gliwicach zainaugurowano obchody 
stulecia utworzenia Biskupstwa Polowego. Uroczystość połączono ze 
świętem parafi alnym ku czci św. Barbary, patronki kościoła parafi al-
nego. Mszy św. przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, a asystę 
liturgiczną pełnili żołnierze 131 Batalionu Lekkiej Piechoty z Gliwic. 
Kompanię honorową wystawił 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gli-
wic, a uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia 
oraz chór męski parafi i wojskowej w Gliwicach. W czasie obchodów 
poświęcony został również pamiątkowy medalion z okazji stulecia
Biskupstwa Polowego w Polsce. KS. PPŁK KRZYSZTOF SMOLEŃ

WŁOCHY
10 grudnia we włoskiej Bazie Lotniczej 41 STORMO w Sigonelli na 
Sycylii odprawiono Mszę św. ku czci Matki Bożej Loretańskiej - pa-
tronki lotników. Mszy św. przewodniczył abp. Salvatore Pappalardo, 
arcybiskup Syrakuz a koncelebrowali ją kapelani ks. płk Giovanni 
Salvia oraz ks. ppor. Michał Kollek. W Eucharystii uczestniczyli wło-
scy lotnicy oraz przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego
EU Sophia, którzy realizują misje lotnicze w  ramach operacji Unii 
Europejskiej EU NAVFORMED SOPHIA.

KPT. MAR. CEZARY SIERZPUTOWSKI

WARSZAWA
Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył w katedrze polowej 
Mszy św., w intencji Ojczyzny i ofi ar stanu wojennego w Polsce
w 37. rocznicę jego wprowadzenia. W kazaniu przypomniał, że
13 grudnia 1981 r. towarzyszyły Polakom zaskoczenie, lęk, niepewność 
i smutek. Pomimo nacisku władz, społeczeństwo zachowało się odpo-
wiedzialnie, na co wpływ miało nauczanie i osoba Jana Pawła II. 

Mszę św. wraz z biskupem polowym sprawowali: ks. kmdr Janusz 
Bąk, penitencjarz katedry polowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa, nota-
riusz kurii Ordynariatu Polowego oraz ks. kpt. Marcin Janocha, se-
kretarz biskupa polowego.  ZJK, KES

ELBLĄG
14 grudnia dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, 
gen. dyw. Krzysztof Motacki spotkał się na opłatku z żołnierzami 
i pracownikami cywilnymi Garnizonu Elbląg. Podczas spotkania ks. 
mjr Sebastian Piekarski, kapelan Wielonarodowej Dywizji Północny 
Wschód, udzielił zebranym błogosławieństwa i złożył świąteczne ży-
czenia. Następnie rozpoczęło się tradycyjne łamanie opłatkiem, skła-
danie życzeń oraz kosztowanie wigilijnych potraw.

MACIEJ KWIATKOWSKI

WĘGORZEWO
14 grudnia 2018 r. w czasie obchodów święta wojsk rakietowych i ar-
tylerii, upamiętniono początek roku jubileuszu stulecia Biskupstwa 
Polowego oraz setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z inicjatywy ks. kpt. Łukasza Hubacza, proboszcza parafi i wojskowej 
w Węgorzewie, powstał pamiątkowy obelisk. Dzięki podjętej przez nie-
go pracy został powołany Społeczny Komitet Obchodów setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości i setnej rocznicy powołania 
Biskupstwa Polowego w Polsce. Do współpracy zaproszono parafi an, 
a także wojsko, przede wszystkim służące w 11 Mazurskim Pułku Ar-
tylerii. Dzięki zaangażowaniu i materialnego wsparcia różnych śro-
dowisk powstał obelisk z płytą, zawierającą m.in. inskrypcje: „W 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości składamy hołd, tym, 
którzy za Polskę walczyli, za nią ginęli i cierpieli oraz tym, którzy o jej 
niepodległości myśleli i za nią tęsknili”. KPT. MIECZYSŁAW HUSAR

BEMOWO PISKIE–ORZYSZ
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w 15 grudnia 
2018 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz 
w Bemowie Piskim odbyło się spotkanie opłatkowe w Batalionowej 
Grupie Bojowej NATO. W uroczystości udział wziął gen. broni Jaro-
sław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Joseph 
Lengyel, szef biura Gwardii Narodowej USA i doradca wojskowy pre-
zydenta Donalda Trumpa oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Spotkanie opłatkowe poprowadził ks. kpt. Sebastian Semrau, 
proboszcz parafi i wojskowej pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego 
w Bemowie Piskim, który pobłogosławił opłatki. Słowo do przyby-
łych skierował także kapelan US Army mjr James Saunders.

Natomiast w niedzielę 16 grudnia w kościele parafi alnym ks. kpt. 
Sebastian Semrau i ks. mjr Želijko Savič, kapelan wojsk chorwackich 
w Batalionowej Grupie Bojowej odprawili Mszę św. połączona z odsło-
nięciem tablicy upamiętniającej setną rocznicę utworzenia Biskupstwa 
Polowego w Polsce. Odsłonięcia tablicy dokonali ks. kpt. Sebastian 
Semrau, ppłk Jarosław Wyszecki, komendant OSPWL Orzysz, ppłk To-
masz Jakubczyk, komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Be-
mowie Piskim oraz Paweł Łoniewski, radny Bemowa Piskiego.

ELWIRA ZADROGA



GRAMY i POMAGAMY

OGÓLNOPOLSKA TRASA KONCERTOWA

www.betlejemwpolsce.pl

bilety:

oraz

JANA

Józef

Yazeed

Adam

28.XII.2018 - KALISZ
29.XII.2018 - WROCŁAW
30.XII.2018 - KRAKÓW
03.I.2019 - SPODEK
04.I.2019 - WARSZAWA
05.I.2019 - BYDGOSZCZ
06.I.2019 - SZCZECIN

09.I.2019 - POZNAŃ
10.I.2019 - GDYNIA
11.I.2019 - OSTRÓDA
12.I.2019 - ŁÓDŹ
13.I.2019 - KIELCE
14.I.2019 - LUBLIN


