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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA KWIECIEŃ:
Za lekarzy i  personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach
objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innym.

Na okładce:
Grób Pański, Katedra Polowa Wojska Polskiego,

20 kwietnia 2019 r.

Fot. Dawid Lipiński

Numer zamknięto 25 kwietnia 2019 r.

Papieskie orędzie „Urbi et orbi”

Bądźmy budowniczymi
mostów, a nie murów

D
rodzy bracia i siostry, dobrych 
Świąt Paschalnych!

Dzisiaj Kościół ponawia przepo-
wiadanie pierwszych uczniów: „Je-

zus zmartwychwstał!”. I z ust do ust, z serca 
do serca rozbrzmiewa zachęta do uwielbie-
nia: „Alleluja! ... Alleluja!”. W ten poranek 
wielkanocny będący odwieczną młodością 
Kościoła i całej ludzkości, pragnę przekazać 
każdemu z was pierwsze słowa niedawnej ad-
hortacji apostolskiej poświęconej w szczegól-
ności młodzieży:

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest 
najpiękniejszą młodością tego świata. Wszyst-
ko, czego dotknie, staje się młode, staje się 
nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierw-
sze słowa, które pragnę skierować do każde-
go z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje 
i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i ni-
gdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak 
bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest 
obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś 
zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z po-
wodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub 
porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo 
dać ci siłę i nadzieję” („Christus vivit”, 1-2).

Drodzy bracia i siostry, to orędzie jest 
skierowane zarówno do każdej osoby, jak i do 
świata. Zmartwychwstanie Chrystusa jest 
początkiem nowego życia dla każdego męż-
czyzny i każdej kobiety, ponieważ prawdzi-
wa odnowa zawsze zaczyna się od serca, od 
sumienia. Ale Wielkanoc jest także począt-
kiem nowego świata, wyzwolonego z niewoli 
grzechu i śmierci: świata ostatecznie otwarte-
go na królestwo Boże, królestwo miłości, po-
koju i braterstwa.

Chrystus żyje i trwa z nami. Ukazuje On 
światło swojego oblicza Zmartwychwstałego 
i nie opuszcza tych, którzy przeżywają trud-
ne doświadczenia, cierpienie i żałobę. Niech 
On, Żyjący będzie nadzieją dla umiłowane-
go narodu syryjskiego, ofi ary przeciągające-
go się konfl iktu, grożącego nam, że będzie-
my coraz bardziej zrezygnowani, a nawet obo-
jętni. Nadeszła natomiast chwila, by ponowić 
starania o rozwiązanie polityczne, które od-
powiadałoby słusznym dążeniom do wolno-

ści, pokoju i sprawiedliwości, które zmierzy-
ło by się z kryzysem humanitarnym i sprzyjało 
bezpiecznemu powrotowi osób wysiedlonych, 
a także tych, które schroniły się w krajach są-
siadujących, zwłaszcza w Libanie i w Jordanii.

Wielkanoc prowadzi nas do skierowania 
spojrzenia na Bliski Wschód, rozdarty nie-
ustannymi podziałami i napięciami. Niech 
chrześcijanie w tym regionie nie przesta-
ją być z cierpliwą wytrwałością świadkami 
zmartwychwstałego Pana i zwycięstwa ży-
cia nad śmiercią. Szczególną myśl kieruję do 
mieszkańców Jemenu, a zwłaszcza do dzieci, 
wyczerpanych głodem i wojną. Niech światło 
wielkanocne oświeci wszystkich rządzących 
oraz narody Bliskiego Wschodu, począwszy 
od Izraelczyków i Palestyńczyków, i pobudzi 
ich do ulżenia wielu cierpieniom oraz dąże-
nia ku przyszłości pokoju i stabilności.

Niech broń przestanie zraszać krwią Li-
bię, gdzie w minionych tygodniach ponow-
nie umierają bezbronne osoby, a wiele ro-
dzin jest zmuszonych do opuszczenia swoich 
domów. Zachęcam zaangażowane strony, by 
wybrały dialog, a nie prześladowanie, unika-
jąc ponownego otwarcia ran dekady konfl ik-
tów i niestabilności politycznej.

Niech żyjący Chrystus obdarza swoim po-
kojem cały umiłowany kontynent afrykański, 
w którym wciąż powszechne są napięcia spo-
łeczne, konfl ikty a niekiedy brutalne ekstre-
mizmy, pozostawiające niepewność, znisz-
czenie i śmierć, zwłaszcza w Burkina Faso, 
Mali, Nigrze, Nigerii i Kamerunie. Moje my-
śli biegną także ku Sudanowi, który przeży-
wa niepewną sytuację polityczną. Życzę, aby 
wszystkie zaangażowane strony mogły tam 
się wypowiedzieć, a każda podjęła starania, 
by kraj mógł odnaleźć wolność, rozwój i do-
brobyt, do którego dąży od dawna.

Niech Zmartwychwstały Pan prowadzi 
wysiłki władz cywilnych i religijnych Sudanu 
Południowego, wsparte owocami rekolekcji, 
które odbyły się kilka dni temu w Watyka-
nie. Niech w historii kraju otworzy się nowa 
karta, w której wszystkie siły polityczne, spo-
łeczne i religijne aktywnie zaangażują się na 
rzecz dobra wspólnego i pojednania narodu.

Niech w tę Wielkanoc znajdą pocieszenie 
mieszkańcy wschodnich regionów Ukrainy, 
którzy nadal cierpią z powodu ciągle trwają-
cego konfl iktu. Niech Pan zachęca do inicja-
tyw humanitarnych i mających na celu osią-
gnięcie trwałego pokoju.

Niech radość Zmartwychwstania napeł-
ni serca osób na kontynencie amerykań-
skim, cierpiących z powodu następstw trud-
nej sytuacji politycznej i gospodarczej. Myślę 
szczególnie o narodzie wenezuelskim: o wie-
lu ludziach pozbawionych minimalnych wa-
runków niezbędnych do godnego i bezpiecz-
nego życia z powodu kryzysu, który trwa 
i się pogłębia. Niech Pan da tym, którzy nio-
są odpowiedzialność polityczną, by starali 
się o położenie kresu niesprawiedliwościom 
społecznym, nadużyciom i przemocy oraz 
podjęli konkretne kroki umożliwiające usu-
nięcie podziałów i zaoferowanie mieszkań-
com potrzebnej pomocy.

Niech Zmartwychwstały Pan oświeci wy-
siłki podejmowane w Nikaragui, aby jak naj-
szybciej znaleźć pokojowe i wynegocjowane 
porozumienia z korzyścią dla wszystkich Ni-
karaguańczyków.

Niech w obliczu wielu cierpień naszych 
czasów Pan życia nie zastanie nas zimnych 
i obojętnych. Niech nas uczyni budowniczy-
mi mostów, a nie murów. Niech On, który ob-
darza nas swoim pokojem powstrzyma szczęk 
broni, zarówno w sytuacjach wojny, jak i w na-
szych miastach i natchnie przywódców na-
rodów do pracy na rzecz zakończenia wyści-
gu zbrojeń i niepokojącego rozprzestrzenia-
nia broni, zwłaszcza w krajach najbardziej za-
awansowanych gospodarczo. Niech Zmar-
twychwstały, który otworzył na oścież bramy 
grobu, otwiera nasze serca na potrzeby cier-
piących biedę, bezbronnych, ubogich, bezro-
botnych, usuniętych na margines, osób pu-
kających do naszych drzwi w poszukiwaniu 
chleba, schronienia i uznania swej godności.

Drodzy bracia i siostry, Chrystus żyje! On 
jest nadzieją i młodością dla każdego z nas 
i dla całego świata. Pozwólmy się odnowić 
przez Niego! Dobrych Świąt Paschalnych!

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI OP (KAI) 
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W imieniu żołnierzy i pracowników 
Wojska Polskiego życzenia kape-
lanom na ręce bp. Guzdka złożył 
gen. bryg. Robert Głąb, dowódca 

stołecznego garnizonu. W homilii bp Guzdek 
powiedział, że Wielki Czwartek przypomina 
nam o ustanowieniu sakramentów kapłaństwa 
i Eucharystii. – Potrzeba tak niewiele – nieco 
wina i odrobinę niekwaszonego chleba, aby 
przez posługę kapłana Bóg zamieszkał pośród 
nas – powiedział. Dodał, że nawet w skrajnych 
warunkach wojny „polscy księża przez swoją 
posługę sprawiali, że Bóg był obecny pośród 
osadzonych i skazanych na śmierć”. 

Bp Guzdek podkreślił, że dziś wrogo-
wie Boga i Kościoła „uderzają z wielką mocą 
w księży i kapłaństwo”. – Głoszą, że kapłan 
jest „społecznie nieużyteczny”. Na różne 
sposoby ośmieszają, a nawet negują tę for-
mę życia całkowicie poświęconego Bogu. Na 
pierwszych stronach gazet i portali interne-
towych jest miejsce dla zdrajców Chrystu-
sowego kapłaństwa, którzy chcą naprawiać 
i reformować współczesny Kościół. Tylko czy 
oni kierują się troską o Kościół, czy raczej ob-
łudą mającą usprawiedliwić swoją niewier-
ność? – pytał bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy powiedział, że 
w gronie kapłanów zdarzają się „naśladowcy 
Judasza”. – Takich wstydzimy się, przeprasza-
my za wyrządzone zło i mówimy zdecydowane 
„zero tolerancji”. Dla tych, którzy przez grzech 
ranią Boga i człowieka, nie ma miejsca w szere-
gach kapłańskich – podkreślił. Dodał, że wśród 
kapłanów jest wielu wiernych zobowiązaniom 
płynącym ze święceń, którzy za swój wzór do 
naśladowania obrali m.in. św. Jana Pawła II, bł. 
ks. Jerzego Popiełuszkę czy bł. ks. mjr. Micha-
ła Sopoćkę. Biskup polowy zaapelował o mo-
dlitwę i wspieranie kapłanów w ich posłudze, 
zwrócił uwagę, że potrzebna jest także modli-
twa o nowe powołania kapłańskie.

Mszę św. koncelebrowało liczne grono ka-
pelanów Ordynariatu Polowego. Obecny był 
Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, ofi cero-
wie Wojska Polskiego, przedstawiciele służb 
mundurowych, pracownicy Kurii Ordynaria-
tu Polowego i mieszkańcy Warszawy.

Po Komunii świętej naczynia z Najświęt-
szym Sakramentem zostały przeniesione do 

ciemnicy, znajdującej się w ołtarzu Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Po zakończeniu li-
turgii rozpoczęła się tam adoracja.

Wielki Piątek 
W Wielki Piątek żołnierze, funkcjonariu-

sze, pracownicy wojska, kombatanci i harce-
rze wzięli udział w nabożeństwie w katedrze 
polowej, podczas którego adorowali krzyż 
wniesiony do katedry polowej w asyście żoł-
nierzy Żandarmerii Wojskowej i Pułku Re-
prezentacyjnego. Opis Męki Pańskiej według 
Ewangelii św. Jana odśpiewali artyści Chóru 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Nabożeństwo było trans-
mitowane przez Radio Maryja.

W homilii bp Guzdek podkreślał, w ewan-
gelicznym opisie procesu i męki Chrystusa 
pojawia się wiele postaci, które nie pozosta-
ły obojętne na cierpienie Nauczyciela z Na-
zaretu. – Współczucie i pomoc Skazańco-
wi okazała Weronika. Uczyniła niewielki, 
ale jakże znaczący gest. Zdobyła się na od-
wagę, przedarła się przez kordon żołnierzy 
oraz spory tłum gapiów, i chustą otarła Jego 
skrwawioną i spoconą twarz – powiedział. 
Przypomniał, że pomoc okazał Jezusowi tak-
że Szymon z Cyreny, który do pomocy został 
przymuszony „ale jego czyn miłosierdzia zo-
stał utrwalony na kartach Ewangelii”. Dobro, 
choć przymuszone, pozostało dobrem – po-

wiedział. Przywołał także sceny spod krzyża 
i trwanie przy krzyżu niewiast oraz umiłowa-
nego ucznia. – Wprawdzie nie mogli nic zro-
bić, aby zatrzymać agonię Jezusa, ale ofi aro-
wali swoją obecność – powiedział.

Biskup Guzdek przypomniał, że w histo-
rii naszej Ojczyzny nasz naród doświadczał 
zdrady i opuszczenia. Powiedział, że wyro-
ki na Polskę zapadały w Berlinie i Moskwie, 
Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Ordynariusz 
Wojskowy podkreślił, że „nieodłącznym to-
warzyszem polskiego narodu, który przecho-
dził przez ciemną dolinę poniżenia, niewoli 
i eksterminacji był Kościół”. – W roku jubi-
leuszu setnej rocznicy powołania Biskupstwa 
Polowego wspomnę o pięknej karcie, jaką za-
pisali kapelani Wojska Polskiego. Poszli w śla-
dy Weroniki, Szymona z Cyreny, Maryi, Mat-
ki Jezusa i Jana Apostoła, którzy wprawdzie 
nie mogli odmienić losu skazanego na śmierć 
krzyżową Jezusa, ale towarzyszyli Mu w cza-
sie drogi na Golgotę oraz w godzinie konania 
i śmierci – powiedział. Wymienił w tym kon-
tekście bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia, 
kapelana marynarki wojennej oraz bł. o. Mi-
chała Czartoryskiego, dominikanina, kapela-
na Powstania Warszawskiego, którzy nie po-
zostawili swoich żołnierzy, ale razem z nimi 
poszli do niewoli i na śmierć.

Zdaniem Biskupa Polowego „dźwiganie 
krzyża i wędrówka na współczesną Golgotę

Trzy święte dni…
Obchody Triduum Sacrum w katedrze polowej 

Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka rozpoczęły się w katedrze polowej WP ob-
chody Triduum Sacrum. W homilii apelował o modlitwę w intencji pełniących posługę kapelanów oraz o nowe powołania do posługi kapłań-
skiej. Podczas Eucharystii nastąpił obrzęd obmycia nóg dwunastu kombatantom, żołnierzom walczącym w czasie II wojny światowej.

Przekazanie znaku pokoju kombatantom II wojny światowej w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
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samotności i opuszczenia, prześladowań 
i cierpienia, poniżania ludzkiej godności 
a nawet niewinnej śmierci nadal trwa”. – Nie 
brak współczesnych Judaszów, Herodów, Pi-
łatów i Kajfaszów, którzy zdradzają Boga 
i człowieka, zadają rany, grzeszą obojętnością 
i znieczulicą. Mają też swoich naśladowców 
Weronika i Szymon, Maryja, Matka Jezu-
sa i Jan, uczeń, którego Jezus miłował. To lu-
dzie o prawym sumieniu i wrażliwym sercu. 
Zawsze gotowi podać pomocną dłoń, zara-
dzić potrzebom i ofi arować pomoc material-
ną. Nierzadko nie trzeba nic więcej, jak tyl-
ko ofi arować swoją obecność i czas spędzony 
przy łóżku chorego w domu rodzinnym lub 
hospicjum – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy zachęcał, aby 
w „wielkopiątkowy wieczór, podchodząc do 
krzyża, pomyśleć o wymaganiach, pozosta-
wionych przez Jezusa”. – W ciszy i zadumie 
złóżmy pocałunek miłości na świętym zna-
ku naszej wiary. Niech on będzie pieczęcią 
potwierdzającą wierność Bogu i człowieko-
wi – zakończył bp Guzdek.

Po homilii rozpoczęła się adoracja krzyża, 
centralna część wielkopiątkowej liturgii. Krzyż 
wnieśli przed ołtarz katedry żołnierze Żan-
darmerii Wojskowej w asyście żołnierzy Puł-
ku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pod-
czas adoracji Chór Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego wykonywał pieśni pasyjne.

Na zakończenie liturgii monstrancja 
z Najświętszym Sakramentem została w asy-
ście wojskowej przeniesiona do Kaplicy Ka-
tyńskiej, w której zbudowano Grób Pański. 
W otoczeniu tabliczek z nazwiskami ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej, na posadzce została usy-
pana z piasku prosta, żołnierska mogiła, na 
której spoczęła fi gura Chrystusa. W central-
nym miejscu na ołtarzu, pośród kwiatów, zo-
stała umieszczona monstrancja z Najświęt-
szym Sakramentem. Wartę przy Grobie Pań-
skim zaciągnęli żołnierze Pułku Reprezenta-
cyjnego oraz w sposób symboliczny zamor-
dowani w Katyniu i innych miejscach na 
Wschodzie ofi cerowie Wojska Polskiego.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę wierni przybywają do 

świątyni na obrzęd błogosławieństwa pokar-
mów, od spożycia których rozpoczynają wiel-
kanocne śniadanie w Niedzielę Zmartwych-
wstania. Podobnie było w katedrze polowej, 
gdzie pokarmy pobłogosławił bp Guzdek. Or-
dynariusz wojskowy złożył życzenia i zapro-
sił do udziału w liturgii Wigilii Paschalnej. Bi-
skupowi polowemu towarzyszyli ks. płk Ma-
riusz Tołwiński i ks. kpt. Marcin Janocha.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się 
przed wejściem do świątyni. Zgodnie z trady-
cją rozpalony został ogień, który pobłogosławił 
Biskup Polowy. W czasie liturgii światła Ordy-
nariusz Wojskowy naznaczył Paschał litera-
mi Alfa i Omega, w trzon świecy wbite zostały 
grona – znak męczeńskiej śmierci Chrystusa. 
Poświęcony przez bp. Guzdka ogień rozniecili 
żołnierze z wojskowej straży pożarnej 10 War-
szawskiego Pułku Samochodowego. Następnie 
światło Chrystusa zostało przekazane wiernym 
w świątyni. Tę część liturgii zakończyło odśpie-
wanie przez ks. por. Daniela Piejkę, wikariu-
sza katedry polowej, Exultetu – starożytnego 
hymnu, głoszącego pochwałę ofi ary Chrystu-
sa dziękczynienia za zmartwychwstanie i wy-
bawienie ludzkości z grzechu.

Następnie rozpoczęła się rozbudowana li-
turgia słowa, przygotowana przez żołnierzy 
i funkcjonariuszy służb mundurowych. Za-

brzmiał hymn „Chwała na wysokości Bogu” 
i odezwały się katedralne dzwony głosząc 
zmartwychwstanie Chrystusa.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że czas 
Wielkiego Piątku wiąże się z kryzysem wiary 
w Boga i wiary w człowieka. – Zmartwych-
wstanie Jezusa stanowiło przełom w życiu 
uczestników wielkopiątkowych wydarzeń. 
Uczniowie z każdym kolejnym spotkaniem 
ze zmartwychwstałym Jezusem odzyskiwali 
wiarę w Boga – powiedział. 

Zdaniem bp. Guzdka wigilia Zmartwych-
wstania Pańskiego jest okazją do postawie-
nia sobie pytania o własny stosunek do wia-
ry w Boga. – Ufam, że każdy z nas, nawet jeśli 

doświadczył kryzysu wiary, to jednak w Wiel-
kim Poście zbliżył się do Boga. Wielkanocna 
spowiedź i Komunia św. to czyny, które naj-
pełniej potwierdzają odrodzenie i umocnie-
nie naszej wiary – powiedział biskup. Podkre-
ślił, że równie istotne pytanie trzeba postawić 
w odniesieniu do wiary i zaufania drugiemu 

człowiekowi. – To pytanie jest w pełni uzasad-
nione wszak w rodzinach, wielu środowiskach 
pracy i służby w naszej Ojczyźnie, zbyt czę-
sto słyszymy słowa przepojone podejrzliwo-
ścią, a nawet nienawiścią. Wciąż wielu nie po-
trafi  na wzór zmartwychwstałego Jezusa po-
dać ręki tym, którzy w przeszłości zawiedli. 
Tymczasem wykluczanie i nieustanne piętno-
wanie współczesnych Tomaszów, Piotrów, Pi-
łatów i innych uczestników wielkopiątkowej 
tragedii, którzy uznali swoją winę i doświad-
czyli nawrócenia, nie jest godne chrześcijani-
na, ucznia Chrystusa – przekonywał. Zwrócił 
uwagę, że „jest to zaprzeczenie wiary w Zmar-
twychwstałego”, który domaga się od nas bu-
dowania „wspólnoty na fundamencie prawdy, 
miłości i przebaczenia”.

Po Komunii świętej od Grobu Pańskiego 
ulicami Starego Miasta wyruszyła procesja re-
zurekcyjna. Wierni przeszli ul. Długą, Mio-
dową, Kapitulną oraz Podwalem i znów Dłu-
gą pod drzwi katedry, gdzie bp Guzdek udzie-
lił błogosławieństwa. Procesji towarzyszyła 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskie-
go ze sztandarem. Melodię pieśni odgrywała 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Proboszcz katedry, ks. płk Mariusz Toł-
wiński podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji uroczystości i prze-
biegu Triduum Paschalnego i wiernym za 
udział w nabożeństwach.

Uroczystości Triduum Sacrum w katedrze 
polowej zakończyły pokaz sztucznych ogni 
przygotowany przez pirotechników Oddzia-
łu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz 
defi lada żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego.

W liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze 
polowej uczestniczyli minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak oraz minister Jan 
Józef Kasprzyk, gen. broni w st. spocz. Sła-
womir Dygnatowski, gen. dyw. Jan Śliw-
ka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych, żołnierze wraz z rodzina-
mi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicz-
nej i Służby Celnej, Bractwo Kurkowe oraz 
Konfraternia św. Jakuba, kombatanci, harce-
rze oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Wielkanocna spowiedź
i Komunia św. potwierdzają 
odrodzenie i umocnienie 
naszej wiary

Liturgia Światła rozpoczęła się przed wejściem do katedry polowej
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PKW Bośnia i Hercegowina
W poniedziałek 15 kwietnia w Camp Butmir w Bośni i Hercego-

winie odbyło się przedświąteczne spotkanie prezydenta RP Andrze-
ja Dudy i Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz gen. 
broni Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego z żołnie-
rzami XVII zmiany PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Żołnierzy 
odwiedził także biskup polowy Józef Guzdek.

Spotkanie było okazją do podziękowania polskim żołnierzom za 
ich codzienną służbę i profesjonalną współpracę z innymi żołnie-
rzami na arenie międzynarodowej. – Na tej ziemi, wciąż pełnej bólu, 
na której wciąż jest tyle pozostałości tamtego konfl iktu sprzed 20 lat, 
dzisiaj, także dzięki państwa służbie, jest spokój, ludzie mogą nor-
malnie żyć  – powiedział prezydent. Dodał, że misja, choć doradczo-
szkoleniowa, ma także znaczenie dla stabilności, a Polacy cieszą się 
uznaniem mieszkańców.

Podczas uroczystości prezydent A. Duda wręczył żołnierzom Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego medale „Za Długoletnią Służbę”. 
Szef MON wyróżnił pięciu żołnierzy PKW EUFOR medalami „Za 
zasługi dla obronności kraju”.

Podczas spotkania wielkanocnego w Camp Butmir życzenia zło-
żył także biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy prze-
wodniczył modlitwie w tzw. Parku Pamięci intencji poległych w Bo-
śni i Hercegowinie żołnierzy. – Stajemy dziś w miejscu pamięci żoł-
nierzy poległych w operacjach wojskowych w Bośni i Hercegowinie. 
Wspominamy i otaczamy modlitwą tych, którzy polegli niosąc pokój 
zwaśnionym stronom. Z nadzieją patrzymy w przyszłość usilnie pro-
sząc Boga o dar pokoju dla tej bałkańskiej ziemi, umęczonej wojną 
i okrucieństwem. Pokój zależy od każdej i każdego z nas – powiedział 
Ordynariusz Wojskowy.

KES/MON

PKW Łotwa
Okres celebracji Świąt Wielkanocnych w PKW Łotwa poprzedzi-

ły uroczyste obchody Triduum Paschalnego uwieńczone Wigilią Pas-
chalną i procesją rezurekcyjną. Mszy św. przewodniczył kapelan IV 
zm. PKW Łotwa ks. ppor. Karol Biegluk, a koncelebrowali kapela-
ni kontyngentów słowackiego i   hiszpańskiego. W uroczystościach 
oprócz żołnierzy PKW uczestniczyli żołnierze eFP BG Łotwa oraz za-
proszeni goście.

Śniadanie wielkanocne w Polskim Kontyngencie Wojskowym 
rozpoczęło się od złożenia życzeń oraz poświęcenia pokarmów 
przez kapelana kontyngentu ks. ppor. Karola Biegluka. Do śniada-
nia wspólnie z żołnierzami zasiedli przedstawiciele Ambasady Rze-
czypospolitej Polskiej w Rydze. Wśród szanownych gości znaleź-
li się: ambasador Monika Michaliszyn oraz konsul RP Małgorzata 
Hejduk-Gromek. Podczas powitania dowódca PKW Łotwa mjr Ro-
bert Chupka przypomniał, że Wielkanoc to czas zmartwychwstania, 
czas radości, a jednocześnie czas zadumy i refl eksji. Dowódca po-
wiedział: „Życzę wszystkim optymizmu, radości, pogody ducha oraz 
przezwyciężenia tego, co nas męczy w niedostatkach dnia codzien-
nego. Niech ta świąteczna atmosfera i związana z nią pogoda ducha 
przetrwa w nas jak najdłużej”.

Śniadanie zostało spożyte w miłej i przyjacielskiej atmosferze. 
Szczególny zachwyt wzbudził świąteczny żurek. Zadowolenie na twa-

Święta Wielkiej Nocy na misjach 
Żołnierze polskich kontyngentów wojskowych na misjach zagranicznych przygotowywali się do świąt Wielkiej Nocy, uczestnicząc w nabożeń-
stwach Triduum Sacrum, sprawowanych przez towarzyszących im kapelanów wojskowych. Mimo, że spędzali święta na służbie z daleka od 
domu i najbliższych starali się przeżyć je w wyjątkowej, radosnej atmosferze. Zamieszczamy relacje z trzech misji pokojowych.   

rzach uczestników było nagrodą dla żołnierzy Narodowego Elemen-
tu Wsparcia, którzy przygotowali świąteczne stoły. Następnie żołnie-
rze oraz szanowni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. Niedzie-
li Zmartwychwstania. 

ST. CHOR. SZT. KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ

PKW Afganistan
Przygotowania do Świąt rozpoczęły się Mszą Wieczerzy Pańskiej 

odprawioną w Wielki Czwartek przez kapelana zmiany, ks. kpt. Ma-
cieja Kalinowskiego w kaplicy na terenie PMC BAF (Polish Military 
Compound Bagram Airfi eld). 

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz. 18.30.  Central-
nym wydarzeniem była adoracja Krzyża. Przez całą noc każdy miał 
możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie, 
który został wykonany przez panią psycholog Joannę Kasprzak.

W Wielką Sobotę żołnierze przygotowując wojskowe koszyczki 
wielkanocne (hełmy) zgromadzili się w kaplicy, aby je poświęcić. O go-
dzinie 18.30 rozpoczęła się Liturgia Paschalna. Na jej zakończenie od-
była się procesja rezurekcyjna.

Niedziela Wielkanocna zgromadziła żołnierzy w kaplicy na Mszy 
św. O godz. 13.00 żołnierze kontyngentu oraz zaproszeni goście zgro-
madzili się na uroczystym wielkanocnym poczęstunku. Organiza-
torem spotkania był Narodowy Element Wsparcia Logistycznego. 
Spotkanie wielkanocne rozpoczął dowódca kontyngentu płk dypl. 
Piotr Kriese życzeniami skierowanymi swoich żołnierzy, pracowni-
ków RON i gości. Następnie ks. kpt. Kalinowski odmówił modlitwę. 
Po złożeniu życzeń uczestnicy podzielili się jajkiem wielkanocnym 
i przystąpili do smakowania tradycyjnych potraw. Był żurek, bigos, 
polskie wędliny, pierogi i śledzie. 

W pozostałych bazach, gdzie stacjonują polscy żołnierze IX zm. 
PKW Afganistan RSM, również zostały zorganizowane wielkanocne 
posiłki, by żołnierze mogli również poczuć klimat świąt.

KS. KPT. MACIEJ KALINOWSKI, KPT. MAR. DANIEL MAZUR

OPRAC.MM

Ks. kpt. Maciej Kalinowski rozpoczyna Liturgię Światła w PKW Afganistan
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Początki
Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia, któ-

ry znany jest obecnie, zapoczątkowany został 
przez św. s. Faustynę Kowalską (1905–1938). 
Bóg wybrał ją, prostą i niewykształconą, aby 
przekazała światu orędzie o Bożym Miłosier-
dziu. Młoda zakonnica na swojej drodze spo-
tkała bł. ks. Michała Sopoćko (1888–1975), 
który został jej spowiednikiem. Jego poja-
wienie się zostało s. Faustynie zapowiedzia-
ne przez Jezusa Miłosiernego. To właśnie ten 
kapłan pomógł świętej w rozeznawaniu słów, 
które skierował do niej Pan, a także do wyko-
nywania powierzonych jej zadań i misji. To 
dzięki staraniom ks. Michała udało się zna-
leźć osobę, która podjęła się wykonania jedne-
go z Jego pierwszych poleceń – namalowanie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego.

Bł. ks. Michał Sopoćko już w 1937 r. roz-
począł wygłaszanie kazań dotyczących Miło-
sierdzia Bożego, ale opierał je przede wszyst-
kim na prawdach biblijnych i teologicznych. 
Propagowany kult Bożego Miłosierdzia z oso-
bą s. Faustyny połączył dopiero w 1940 r.,
publicznie wyjawiając jej historię i objawie-
nia, których doświadczyła. 

Akcent wojskowy
Paradoksalnie do rozwoju kultu Boże-

go Miłosierdzia na świecie przyczyniła się
II wojna światowa, ponieważ w jej wyniku 
pobożni Polacy, wśród których żywy był już 
zarówno kult Jezusa Miłosiernego, jak i samo 
nabożeństwo, zmuszeni byli do opuszcze-
nia kraju i tułaczce po świecie. Dzięki żołnie-
rzom modlitwy te dotarły na Zachód Europy 
i do Skandynawii, ale także na Bliski Wschód 
oraz do północnej Afryki. Przyczynili się do 
tego głównie żołnierze z armii gen. Włady-
sława Andersa.

Obraz Jezusa Miłosiernego
Obraz, którego namalowanie polecił sam 

Jezus, od początku zajmował istotne miejsce 
w kulcie Bożego Miłosierdzia. Był to wizeru-
nek Jezusa Zmartwychwstałego, który uka-
zał się s. Faustynie, a więc zarówno jego wi-
zja, jak i idea namalowania wyszła z obja-
wień. Mimo to ks. Sopoćko nieustannie szu-
kał biblijnych i teologicznych uzasadnień ob-
razu w takiej formie. Czynił to z dwóch po-
wodów: po pierwsze, aby uwiarygodnić łaskę 

otrzymaną przez prostą zakonnie, a po dru-
gie, aby doprowadzić do zatwierdzenia obra-
zu Jezusa Miłosiernego przez władzę kościel-
ną. Owocem tej pracy było opracowanie teo-
logiczne „Idea Miłosierdzia Bożego w litur-
gii”, w którym wskazywał m.in., że symbolem 
Miłosierdzia Bożego była krew i woda, które 
po śmierci krzyżowej wpłynęły z Jego przebi-
tego włócznią serca. 

Działania te przyniosły zamierzony efekt. 
4 kwietnia 1937 r. abp Romuald Jałbrzykow-
ski, ówczesny metropolita wileński, wydał po-
zwolenie na pobłogosławienie i umieszczenie 
w kościele św. Michała w Wilnie obrazu Jezusa 
Miłosiernego namalowanego przez Eugeniu-
sza Kazimierowskiego w 1934 r. Przy procesie 
tworzenia obrazu przez cały czas obecna była 
s. Faustyna, która instruowała malarza, aby 
wizerunek utrwalony na płótnie był identycz-
ny jak ten, który został jej ukazany.

Kościelny zakaz
Kard. August Hlond, prymas Polski, wy-

stosował w 1946 r. do Stolicy Apostolskiej 
pismo w imieniu Episkopatu Polski z proś-
bą o zaakceptowanie nabożeństwa do Boże-
go Miłosierdzia. Na ofi cjalną odpowiedź Wa-
tykanu czekano długo. Sprawą zajmowała 
się Kongregacja Świętego Ofi cjum (dziś zna-
na jako Kongregacja Doktryny Wiary), a wy-
dana przez nią notyfi kacja z 1959 r. zakazy-
wała szerzenia Kultu Bożego Miłosierdzia 
w zaproponowanej przez s. Faustynę formie. 
Same objawienia poddała pod wątpliwość. 
Roztropności biskupów pozostawiono usu-
nięcie obrazów Jezusa Miłosiernego, które 
zostały już wystawione do kultu.

Z zapisek ks. Sopoćki wynika, że wiado-
mość tę przyjął ze spokojem i zrozumieniem, 
mimo że oprócz niej dostał od Kongregacji 
osobiste upomnienie. Nakazano mu zaprze-
stanie propagowania kultu s. Faustyny. Osta-
tecznie zakaz ów został odwołany w 1978 r. 
dzięki staraniom m.in. kard. Karola Wojtyły, 
metropolity krakowskiego.

Rok 2000
Wybór Jana Pawła II miał niewątpliwie 

korzystny wpływ na rozwój kultu Bożego 
Miłosierdzia. Ojciec Święty miał bowiem 
możliwość osobistego spotkania z ks. Mi-
chałem Sopoćko i rozmowy z nim na temat 

Kult Bożego Miłosierdzia
Od 2000 r. pierwsza niedziela po Wielkanocy, to Niedziela Bożego Miłosierdzia, czyli świę-
to, którego misję propagowania otrzymała św. Faustyna Kowalska od samego Jezusa. Mi-
sję tę kontynuował bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik tej świętej, przez wielu nazywany 
promotorem Bożego Miłosierdzia. Droga do ogłoszenia tego święta nie była jednak prosta.

Bożego Miłosierdzia oraz świętości s. Fau-
styny, co do której jej spowiednik nie miał 
żadnych wątpliwości. Pontyfi kat dawne-
go metropolity krakowskiego nie spowodo-
wał jednak, że pominięte zostały procedu-
ry kanoniczne. Przeprowadzono skrupulat-
ny proces beatyfi kacyjny s. Faustyny Kowal-
skiej (zakończony beatyfi kacją 18 kwietnia 
1993 r.), a następnie proces kanonizacyjny, 
którego uroczystym zwieńczeniem była ka-
nonizacja w 30 kwietnia 2000 r. 

W 1993 r. Konferencja Episkopatu Pol-
ski wystąpiła do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o zezwolenie na obchodzenie w Polsce święta 
Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, zgodnie z poleceniem objawia-
jącego się s. Faustynie Jezusa. W 1995 r. Kon-
gregacja Doktryny Wiary pozytywnie odpo-
wiedziała na prośbę polskich biskupów.

Przełomowy okazał się rok 2000, kiedy to 
bł. s. Faustyna została wyniesiona na ołtarze 
i włączona w poczet świętych Kościoła Kato-
lickiego. Wraz z ogłoszeniem dekretu kano-
nizacyjnego Jan Paweł II ogłosił Święto Boże-
go Miłosierdzia na całym świecie, a pierwsza 
niedziela po świętach Wielkanocnych nazwa-
na została w kalendarzu liturgicznym Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia.

Podczas ostatniej pielgrzymki do Pol-
ski, 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II dokonał 
w krakowskich Łagiewnikach aktu zawierze-
nia świata Bożemu Miłosierdziu.

 DAWID LIPIŃSKI  

Eugeniusz Kazimierowski,
Obraz Jezusa Miłosiernego, 1934
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św. w intencji ofi ar katastrofy smoleńskiej. 
Eucharystii przewodniczył bp Michał Jano-
cha, biskup pomocniczy archidiecezji war-
szawskiej. W uroczystości wzięli udział naj-
wyżsi przedstawiciele władz państwowych na 
czele z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą. 

– Prymas Wyszyński przypomina nam 
wszystkim: „Soli Deo” – kiedy Bóg jest na 
pierwszym miejscu, wtedy wszystko pozostaje 
na swoim. Tę prawdę przypominają nam dzi-
siaj również nasi bracia i siostry, którzy zginęli 
przed dziewięciu laty. Jeśli ktoś mówi, że praw-
da „Soli Deo” jest totalitarna, potępia ją w imię 
relatywizmu. Wtedy w miejsce „Soli Deo” 
ustanawia „Soli Relativismo” i na ołtarzu re-
latywizmu domaga się złożenia ofi ary z praw-
dy – mówił w homilii bp Michał Janocha.

Po Mszy św. spod Bazyliki pod Pałac Pre-
zydencki wyruszył Marsz Pamięci.

Głos zabrał m.in. prezydent Andrzej Duda, 
który podkreślił, że „ból pewnie zawsze po-
zostanie w sercach zarówno rodzin ofi ar, jak 
i w sercach Polaków”, podziękował rodakom 

za te dziewięć lat pamięci. Jak zaznaczył, kiedy 
dzisiaj po dziewięciu latach patrzymy na nas 
i na Rzeczpospolitą, to „jesteśmy jak człowiek, 
który utracił rękę”. – Ona nie odrośnie, tak 
samo jak nic ich nie zastąpi. Oni odeszli i bar-
dzo ich brakuje. To byli zarazem doświadcze-
ni ludzie, politycy z wielkimi politycznymi do-
świadczeniami i bardzo często z wielkim poli-
tycznym dorobkiem. Żołnierze z doświadcze-
niem bojowym, ludzie bezinteresownie po-
święcający się dla organizacji życia patriotycz-
nego, pamięci historycznej, tego wszystkiego, 
co tak ważne dla trwałości narodu, państwa, 
dla budowy etosu. Straciliśmy to, co bez wąt-
pienia najlepsze – powiedział Prezydent.

Prezydent akcentował, że testament, któ-
ry nam po nich pozostał, to obowiązek pro-
wadzenia dalej polskich spraw, jak najlepiej 
potrafi my. 

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

P
oranną Mszą św. w katedrze polo-
wej WP uczczono 10 kwietnia pa-
mięć bp. Tadeusza Płoskiego i ks. 
płk. Jana Osińskiego, którzy zginęli 

w tragedii smoleńskiej. Eucharystii przewod-
niczył biskup polowy Józef Guzdek.

W homilii bp Guzdek przywołał słowa Je-
zusa z Ewangelii św. Jana: „Poznacie praw-
dę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31). Ordyna-
riusz Wojskowy podkreślił, że Polska delega-
cja przed dziewięciu laty udała się do Katy-
nia, aby przypomnieć światu o zagładzie pol-
skiej elity. – Chcieli pomodlić się na cmen-
tarzu wojennym, pochylić nad zbiorowymi 
grobami naszych żołnierzy, policjantów, du-
chownych, przedstawicieli naszego narodu 
skazanych na śmierć tylko za to, że byli Pola-
kami – powiedział bp Guzdek.

Biskup Polowy zwrócił uwagę, że ten tra-
giczny dzień mocno zapisał się w świadomości 
całego świata, a prawda o Zbrodni Katyńskiej 
dzięki ofi erze pasażerów tragicznego lotu prze-
biła się do świadomości wielu ludzi. – Obyśmy 
nie zaprzepaścili ich testamentu, przesłania, że 
prawdzie, Ojczyźnie i najwyższym wartościom 
trzeba służyć razem – podkreślił.

Modlitwa na Powązkach Wojskowych
Następnie Biskup Polowy udał się na 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie 
z udziałem m.in. wicemarszałek Sejmu Mał-
gorzaty Kidawy-Błońskiej odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca 96 osób, które zginęły 
w katastrofi e. Przy grobach i przed pomni-
kiem ofi ar tragedii smoleńskiej stanął poste-
runek honorowy wojska i straży miejskiej. 
Podczas uroczystości przed pomnikiem ofi ar 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem odczy-
tano listę pasażerów tragicznego lotu. Na-
stępnie w intencji zmarłych członków dele-
gacji, załogi samolotu oraz funkcjonariuszy 
BOR odmówiona została modlitwa, której 
przewodniczył bp Józef Guzdek.

– Przed dziewięciu laty połączył ich je-
den cel. Razem udawali się do Katynia. Chcie-
li przypomnieć światu o wielkiej zbrodni lu-
dobójstwa na elicie polskiego narodu. Razem 
pragnęli pomodlić się nad zbiorowymi mogi-
łami swoich krewnych, bliskich, bohaterów. 
Niech nas połączy wspólna modlitwa za tych, 
którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w kata-
strofi e lotniczej pod Smoleńskiem. Zapew-
ne tego by sobie życzyli. W sprawach najważ-
niejszych zawsze trzeba być razem. Razem to 

ich testament – powiedział bp Guzdek. Ordy-
nariusz wojskowy przywołał fragment wier-
sza „Do was, ludzi…”, ks. Romana Indrzejczy-
ka, kapelana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
jednej z ofi ar.

Wieczorna Eucharystia
w katedrze polowej

Także wieczorem w katedrze polowej od-
prawiona została Msza św. z udziałem m.in. 
członków rodzin ofi ar, generałów WP oraz 
lotników z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego. 

W homilii Ordynariusz Wojskowy po-
wtórzył, że członkowie delegacji udającej 
się przed dziewięciu laty do Katynia pragnę-
li przypomnieć światu o ludobójstwie po-
pełnionym przez sowieckich katów na elicie 
polskiego narodu, a dzięki ich ofi erze świat 
uświadomił sobie praw-
dę o popełnionym ludobój-
stwie. – Tylko przez pryzmat 
ujawnionej prawdy o Katy-
niu możemy zrozumieć sens 
tego, co stało się 10 kwietnia 
2010 roku pod Smoleńskiem 
– powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka „nie 
wspominamy po raz kolejny 
tragicznej śmierci ofi ar kata-
strofy smoleńskiej, aby trwać 
w smutku”. – Rozumiejąc ból 
rodzin po stracie najbliższych, 
chcemy razem z nimi o nich 
pamiętać, chcemy razem 
z nimi dziękować Bogu za to, że ofi ara ich ży-
cia nie była pozbawiona sensu. Przypomnie-
nie całemu światu o zbrodni katyńskiej, któ-
ra dotąd nie została w pełni wyjaśniona i roz-
liczona, to dar tych 96 Ziaren, które obumarły, 
by przynieść plon obfi ty. Zaś nas niejako wzy-
wają, abyśmy sobie wzięli do serca ewange-
liczne przesłanie, że ten, kto nie żyje dla siebie 
i nie umiera dla siebie, nadaje sens swojemu 
życiu i swojej śmierci – powiedział.

Po błogosławieństwie i odśpiewaniu pie-
śni „Boże coś Polskę…” generałowie, z bp. 
Guzdkiem oraz płk. Kondratem złożyli kwia-
ty i zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą 
ofi ary tragedii smoleńskiej.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Tradycyjnie o godz. 19 w Bazylice Archi-

katedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie została odprawiona Msza 

Pamięć o ofiarach katastrofy
Minęło już dziewięć lat od tragedii smoleńskiej. Co roku w wielu miejscach rozlega się mo-
dlitwa, pod tablicami składane są znicze, a pod pomnikami kwiaty. Także i w tym roku nie 
zapomnieliśmy o tych, którzy zginęli.
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Złożenie kwiatów pod tablicą smoleńską
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ic nie wskazywało na to, że ta 
skromna, niepozorna dziewczy-
na z Kresów stanie się obok Lecha 
Wałęsy najpopularniejszą i najbar-

dziej znaną postacią „Solidarności”, że otrzy-
ma Order Orła Białego oraz Medal Wolności 
Trumana-Reagana przyznany przez Kongres 
Fundacji Ofi ar Komunizmu. Że będzie gości-
ła u papieża św. Jana Pawła II, w brytyjskim 
parlamencie i u premiera Francji, a Holen-
drzy przyznają jej tytuł Kobiety Roku.

Dramatyczne początki 
Anna Walentynowicz urodziła się 15 sierp-

nia 1929 r. w Równem na Wołyniu. – Mia-
łam ojca, matkę, ojca i brata. Kiedy wybu-
chła wojna, ojciec poszedł na front, brata wy-
wieźli, a matka umarła na serce. Przygarnę-
li mnie obcy ludzie – tak relacjonowała swo-
je dzieciństwo. Osierocona 10-letnia Ania 
musiała przedwcześnie i boleśnie zmierzyć się 
z życiem, które było ponad siły dziecka. Przed 
wojną skończyła zaledwie cztery klasy szkoły 
powszechnej, ale o dalszej edukacji nie mia-
ła, co marzyć. W gospodarstwie obcych lu-
dzi musiała pracować 20 godzin na dobę, a do 
tego traktowano ją jak tanią siłę roboczą. – Nie 
miałam, niedzieli, świąt, wakacji. Moim naj-
większym marzeniem było się wyspać – wspo-
minała po latach. Gdy miała 16 lat, uciekła.

W listopadzie 1950 r. postanowiła zgło-
sić się na kurs spawaczy w Stoczni Gdańskiej. 
Całą noc modliła się do Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, aby ją przyjęto. Udało się. Postano-
wiła tak pracować, aby nikt nigdy nie chciał 
jej zwolnić. Została przodownicą pracy, wyra-
biała 270 procent normy, trafi ła na łamy pra-
sy branżowej i regionalnej. W 1951 r. jako de-
legatka Związku Młodzieży Polskiej wyjecha-
ła na Zlot Młodzieży w Berlinie. To było waż-
ne dla doświadczenie dla Anny Lubczyk, nie 
dlatego, że po raz pierwszy wyjechała za grani-
cę, ale dlatego, że po raz pierwszy doświadczy-
ła obłudy i kłamstwa ze strony komunistów. 
Codziennie z delegacji ubywało po jednym, 
dwóch robotników, a tym, którzy wrócili do 
kraju surowo zabroniono opowiadać o tym, 
co się wydarzyło. Wkrótce po tym Anna Lub-
czyk oddała legitymację ZMP, wstąpiła do Ligi 
Kobiet i została jej przewodniczącą. 

Byłam kroplą, która przelała czarę

We wrześniu 1952 r. Anna Lubczyk uro-
dziła syna Janusza. „O jego ojcu nie opowia-
dam, bo nie warto: przed ślubem jeszcze po-
kazał swoje prawdziwe oblicze i postanowi-
łam nie wychodzić za mąż” – wspomniała. 
Po porodzie, po wyjściu ze szpitala nie wie-
działa, co ze sobą począć. Zamieszkała z syn-
kiem w Domu Matki i Dziecka. Wywalczy-
ła od władz stoczni niewielkie mieszkanie 
w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Grunwaldz-
kiej. W 1964 r. wyszła za mąż za Kazimierza 
Walentynowicza, który był ślusarzem i wielo-
letnim kolegą ze Stoczni Gdańskiej. To było 
głębokie, dojrzałe uczucie i szczęśliwe mał-
żeństwo. Kazimierz przyjął i wychował Janu-
sza jak rodzonego syna.

Pan Bóg po coś darował mi życie 
Rok po ślubie Anna Walentynowicz za-

chorowała na raka. Po operacji lekarz powie-
dział, że zostało jej co najwyżej pięć lat ży-
cia. „Termin, jaki wyznaczyli mi lekarze, mi-
jał w 1970 r. Zaraz potem wybuchł Grudzień 
– ten krzyk, ta ślepa rozpacz, z którą ludzie 
wyszli na ulicę. Pomyślałam: minęło pięć lat, 
a ja żyję. Jeśli Pan Bóg darował mi życie, to 
po to, żebym coś z nim mądrego zrobiła”. Za-
częła od prostych rzeczy. W 1966 r. po ope-
racji ze względu na stan zdrowia rozpoczę-
ła pracę jako suwnicowa. Na suwnicy pra-
cy było na cztery godziny, więc zaczęła przy-
nosić ludziom mleko ze stołówki, która by-
ła oddalona od stanowisk pracy. To samo ro-
biła z zupą. Przyszedł do niej mistrz i powie-
dział, że robi to pod publiczkę, i że pracow-
nicy mają sami chodzić do stołówki. Zaczę-
ła więc sadzić kwiatki. Okazało się, że kwiat-
ki też mistrzowi przeszkadzały.

Po raz pierwszy próbowano ją zwolnić ze 
stoczni w 1968 r., kiedy chciała wyjaśnić de-
fraudację pieniędzy z funduszu zapomogo-
wego. W jej obronie stanęła załoga wydziału 
W-3., w którym pracowała. Ostatecznie dy-
rekcja przeniosła ją na wydział W-2, bez pra-
wa zmiany miejsca zatrudnienia. W grudniu 
1970 r. przygotowywała posiłki dla strajku-
jących w Gdańsku. W styczniu 1971 r. była 
już jednym z organizatorów kilkudniowe-
go strajku w Stoczni Gdańskiej. Zaangażo-
wała się w upamiętnienie grudniowej trage-

dii i jej ofi ar. Zbierała fundusze na wzniesie 
pomnika. 

 W październiku 1971 r. spotkała ją wiel-
ka tragedia. Zaledwie po siedmiu latach mał-
żeństwa zmarł jej ukochany mąż Kazimierz.

Przyspieszony kurs wszystkiego
W kwietniu 1978 r. w Trójmieście po-

wstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. 
Anna Walentynowicz dowiedziała się o nich 
z Radia Wolna Europa. W czerwcu pojawiła 
się na pierwszym spotkaniu, potem na kolej-
nych. Poznała na nich m.in.: Błażeja i Krzysz-
tofa Wyszkowskich, Joannę i Andrzeja Gwiaz-
dów, Bogdana Borusewicz, Alinę Pieńkowską, 
Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę. Dzięki 
WZWZ-om Walentynowicz w przyspieszo-
nym tempie zapoznawała się z zasadami kon-
spiracji, historią Polski, prawem pracy, ideą sa-
moorganizacji społeczeństwa i antykomuni-
stycznego oporu. To był kurs prawie wszyst-
kiego w przyspieszonym tempie. Walentyno-
wicz była dla związków zawodowych cennym 
nabytkiem: jej mieszkanie stało się punktem 
kontaktowym i miejscem zebrań członków 
WZZ, została członkiem redakcji pisma WZZ 
„Robotnik Wybrzeża”, zajmowała się kolpor-
tażem ulotek, współorganizowała obchody 
rocznic Grudnia ‘70.

Jej oddanie i aktywność została od razu 
zauważona przez SB. Od tego momentu aż do 
1990 r. Anna Walentynowicz żyła pod nie-
ustannym okiem bezpieki. Śledziło ją ponad 
stu funkcjonariuszy i tajnych współpracow-
ników. Zaczęła być systematycznie nękana: 
zatrzymywano ją na 48 godzin, rewidowano, 
karano upomnieniami i naganami. Po pierw-

Całe życie poświęciła walce o godność pracownika i godność państwa polskiego.  Zawsze 
upominała się o słabszych i pokrzywdzonych.  Jest symbolem Sierpnia ’80, „Matką Soli-
darności”. To w jej obronie 14 sierpnia 1980 r. zastrajkowali robotnicy Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Fo
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ściołach, pisała osobiste protesty i oświadcze-
nia skierowane do władzy.

Podczas procesu w Grudziądzu sąd ska-
zał ją na rok i trzy miesiące więzienia w za-
wieszeniu na 3 lata za m.in. „kontynuowa-
nie działalności związkowej i organizowa-
nie akcji protestacyjnej” w grudniu 1981 r.
W grudniu 1983 r. została aresztowana 
w Katowicach za próbę wmurowania przy 
kopalni „Wujek” tablicy, upamiętniającej za-
bitych górników. W listopadzie 1984 r., pro-
testując przeciwko represjom, zwróciła do 
Kancelarii Rady Państwa Krzyże Zasługi: 
dwa brązowe, srebrny i złoty.

W czerwcu 1983 r. na spotkaniu w para-
fi i św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej ludzie 
pytali ją, skąd w niej tyle siły, odwagi i na-
dziei. Odpowiadała prosto: „Moją nadzieją 
jest wiara” .

III Rzeczpospolita ją rozczarowała. Kry-
tykowała przemiany polityczne w Polsce po
1989 r. Brała stronę wykluczonych, którzy nie 
potrafi li znaleźć się w nowej rzeczywistości, tak-
że z przyczyn ekonomicznych. W maju 2006 r.
została odznaczona przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Dopiero 
wtedy skończyły się jej kłopoty fi nansowe.

Zginęła w katastrofi e samolotu prezy-
denckiego 10 kwietnia  2010 r. pod Smo-
leńskiem. Pochowana została na gdańskim 
cmentarzu Srebrzysko. 

Andrzej Gwiazda kilka dni po jej tragicz-
nej śmierci, podkreślał w okolicznościowym 
wspomnieniu: „Była osobą głęboko wierzącą 

i ta wiara ją chroniła. Była wierna niezłom-
nym zasadom i nigdy od nich nie odstępo-
wała, niezależnie od proponowanych jej apa-
naży i od ceny, jaką musiała za to zapłacić”.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Korzystałam z: Hanna Krall „Ludzie może i nie są źli…” 
w: „Trudności ze wstawaniem. Reportaże”, Alfa Warszawa 
1990; Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki „Anna 
Walentynowicz (1929-2010)” IPN Warszawa 2017; Sła-
womir Cenckiewicz „Anna Walentynowicz - Matka „Soli-
darności” „Gazeta Polska” z 28.08.2010, materiałów PAP.

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 r. powstał 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a Anna 
Walentynowicz weszła w skład jego prezy-
dium. „Pracę w Komitecie Strajkowym uwa-
żałam za służbę dla ludzi” – wspominała po 
latach. Rzeczywiście była dosłownie wszędzie 
i do dyspozycji wszystkich. Robiła kanapki, 
pilnowała funduszy strajkowych i składek na 
pomnik Ofi ar Grudnia ‘70, twardo egzekwo-
wała zasady strajku (zakaz opuszczania zakła-
du, prohibicja), brała udział w modlitwach, 
przyjmowała delegacje pracownicze z całego 
kraju, odwiedzała strajkujące załogi innych za-
kładów i negocjowała warunki porozumienia. 
Udzielała wywiadów, także zagranicznym re-
dakcjom, tłumaczyła im cierpliwie sens sierp-
niowego zrywu. Bogdan Borusewicz był pod 
dużym wrażeniem jej wypowiedzi. Powiedział 
jej: „Pani Aniu, mówiła pani tak, jakby robiła 
to pani przez całe życie”.

W niedzielę 31 sierpnia zmęczona i szczę-
śliwa jako ostatnia opuściła stocznię. „Tak po 
kobiecemu czułam się odpowiedzialna za to, 
co zostało, za te ryzy papieru, materace, koce. 
Przecież trzeba to wszystko gdzieś przewieźć, 
zabezpieczyć. Towarzyszy mi jak zwykle 
Alinka” – relacjonowała. 

Upokorzenia i krzywdy
Wielkie zwycięstwo Sierpnia ’80 nie zakoń-

czyło zmagań i cierpień Anny Walentynowicz. 
Była odsuwana przez Wałęsę i jego stronni-
ków, w wyniku czego władze gdańskiej „Soli-
darności” pozbawiły Walentynowicz delegacji 
na I Krajowy Zjazd Dele-
gatów związku w 1981 r. 
Gorycz i upokorzenia od-
dawała Panu Bogu. Mó-
wiła o tym z przejęciem 
na spotkaniu w Gorzowie 
Wielkopolskim w czerw-
cu 1981 r. – Jedynym 
moim argumentem i tym, 
co mnie trzyma, jest obra-
zek Jezusa, który zawsze 
noszę przy sobie w port-
monetce. Kiedy ją uży-
wam, otwieram i mówię: 
„Boże uczyń moją twarz 
nieczułą na oszczerstwa. 
Jeżeli ten Człowiek potra-
fi ł znieść wszystkie obelgi, 
pluto na Niego, bito Go, 
policzkowano, a On powiedział: »Jeśli mówię 
nieprawdę, to mi udowodnij, a jeśli nie, to dla-
czego mnie bijesz?«. Zawisnął na krzyżu naj-
niewinniejszy z niewinnych”.

W październiku 1981 r. Służba Bezpie-
czeństwa próbowała ją otruć. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. 
została internowana, najpierw w Fordonie, 
a następnie w Gołdapi. Była zamykana w za-
kładach psychiatrycznych. Po wypuszczeniu 
na wolność współorganizowała głodówki, 
uczestniczyła w licznych spotkaniach w ko-

szym aresztowaniu pobiegła do Gwiazdów 
z płaczem. Andrzej położył jej dłoń na ra-
mieniu i powiedział: „Skoro cię aresztują, to 
znaczy, że oni się ciebie boją. A jeśli obawiasz 
się, że możesz powiedzieć za dużo – nie mów 
wcale”. Te słowa jej bardzo pomogły. – Zaci-
skałam zęby i wiedziałam, że wytrzymam, że 
kiedyś musi się to skończyć – wspominała. 
Bała się, ale wiedziała, że nie może pozwo-
lić, aby strach kierował jej życiem. – W Pol-
sce mogą się jeszcze zdarzać ludzie biedni, ale 
nie może być ludzi zastraszonych – mówiła.

Pryncypialna i niepokorna, szanowana 
i lubiana przez załogę Walentynowicz była 
także problemem dla dyrekcji Stoczni Gdań-
skiej, która próbowała zminimalizować jej 
wpływ na pracowników. Była szykanowana, 
oddelegowywano ją do innego miejsca pracy, 
karano naganami za rzekome przewinienia, 
zamykano na klucz w szatni i wartowni, zda-
rzały się nawet próby pobicia, ale to nie było 
w stanie jej zatrzymać. 

Przywrócić do pracy
Annę Walentynowicz

7 sierpnia 1980 r. na pięć miesięcy przed 
odejściem na emeryturę zwolniono ją dys-
cyplinarnie z pracy „z powodu narusze-
nia podstawowych obowiązków pracowni-
czych”. Zrobiono to, gdy przebywała na zwol-
nieniu. 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej wy-
buchł strajk. Pierwszym postulatem strajku-
jących było żądanie przywrócenia do pracy 
Anny Walentynowicz, kolejne dwa brzmia-
ły: „podwyżki płac o 1000 zł”, „dodatku dro-
żyźnianego”. Jeszcze tego samego dnia na żą-
danie strajkujących przywieziono ją z domu 
do stoczni samochodem dyrektora. Musiała 
wejść na koparkę. Ludzie chcieli ją zobaczyć, 
żeby mieć pewność, że jest w stoczni. Sama 
o roli, jaką odegrała w proklamowaniu straj-
ku, który przeszedł do historii, mówiła ze 
skromnością: „Byłam kroplą, która przepeł-
niła kielich goryczy. Ale nie tylko ja nią by-
łam, moje bohaterstwo polegało na tym, że 
po prostu wytrzymałam, nie oddałam tego 
walkowerem. A mogłam znieść to wszystko 
tylko dzięki temu, że powstały Wolne Związ-
ki Zawodowe Wybrzeża i grupa ludzi pomo-
gła mi przetrwać”.

16 sierpnia stoczniowy Komitet Strajko-
wy podpisał porozumienie z dyrekcją, któ-
ra przyjęła jego warunki. Wałęsa ogłosił ko-
niec strajku. Zmęczeni robotnicy zaczęli roz-
chodzić się do domów. Strajk uratowały ko-
biety: Alina Pieńkowska i Anna Walenty-
nowicz. Najpierw pobiegły w kierunku bra-
my nr 3, skąd tłum stoczniowców kierował 
się na dworzec PKP Gdańsk-Stocznia. Za-
mknęły bramę wejściową. Pieńkowska, sto-
jąc na plastikowej beczce, wezwała robot-
ników do kontynuacji strajku. Później obie 
działaczki WZZ rozbiegły się do poszczegól-
nych bram stoczniowych nr 1 i 2, tam sytu-
acja była w miarę opanowana. 
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Prezydent Lech Kaczyński dekoruje Annę Walentynowicz 
Orderem Orła Białego, 3 maja 2006 r. 
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Krzysztof Stępkowski: W czerwcu 2018 r. w ka-
tedrze polowej Wojska Polskiego zainaugurowa-
ło swoją działalność Stowarzyszenie Pamięć Ka-
pelanów Katyńskich. Jakie są cele Państwa or-
ganizacji? Kto może wstąpić w jego szeregi?

Łukasz Stefaniak: Publiczna inaugura-
cja działalności naszego stowarzyszenia oraz 
nadanie kościelnej osobowości prawnej de-
kretem biskupa polowego miało rzeczywi-
ście miejsce w czerwcu 2018 r., jednak roz-
mowy m.in. z panią Barbarą Tarkowską dzia-
łającą w Wolontariacie Katyńskim oraz ks. 
prał. płk. SG Zbigniewem Kępą zostały pod-
jęte w miesiącach zimowych. Zwieńczeniem 
wspólnych dążeń była rejestracja organiza-
cji w KRS. Sąd zarejestrował nasze stowarzy-
szenie 13 kwietnia 2018 r. w Dzień Pamięci 
Ofi ar Zbrodni Katyńskiej. 

Dzisiaj wiemy, iż w Zbrodni Katyńskiej, 
zamordowano 33 duchownych różnych wy-
znań 26 osób (24 księży i 2 kleryków) było 
wyznania rzymskokatolickiego, 3 osoby
– wyznania prawosławnego, 2 osoby – wy-
znania ewangelickiego, po 1 osobie wyzna-
nia greckokatolickiego i mojżeszowego. 
Niestety nie znamy tzw. „listy białoruskiej”, 
na której z dużym prawdopodobieństwem 
możemy stwierdzić, iż znajdują się kolej-
ni duchowni. Nasze stowarzyszenie ma na 
celu upamiętnianie kapelanów katyńskich 
różnych wyznań pomordowanych w Katy-
niu, Twerze, Charkowie oraz w innych miej-
scach na terytorium ZSRR; poszukiwanie 
dokumentów do biografi i kapelanów katyń-
skich, szerzenie wiedzy w społeczeństwie 
o ich życiu i służbie; wydawanie publika-
cji tematycznych; gromadzenie środków na 
dofi nansowanie teologicznych prac nauko-
wych i badawczych dla grupy katolickich 
kapelanów katyńskich, którzy zostali zgło-
szeni do procesu beatyfi kacyjnego męczen-
ników wschodu. Naszym celem jest rów-
nież uprawianie kultu religijnego polegają-
ce na zakładaniu i utrzymywaniu znaków 
kultu, tablic memorialnych, sadzeniu Dę-
bów Katyńskich. Członkiem stowarzyszenia 
może być każda osoba pełnoletnia popiera-
jąca cele statutowe. Obecnie stowarzyszenia 
liczy 40 osób mieszkających w różnych re-
gionach Polski.

Niech staną się wzorem dla świata

W jaki sposób stowarzyszenie pragnie realizo-
wać swoje cele?

Poprzez odtwarzanie życiorysów kapela-
nów katyńskich, działalność oświatową pro-
pagującą wiedzę o nich w młodym pokole-
niu, organizowanie wystaw, imprez, koncer-
tów i różnych wydarzeń artystycznych, kul-
turalnych i patriotycznych, upamiętniających 
wszystkie ofi ary Zbrodni Katyńskiej. Jak rów-
nież zakładanie tablic memorialnych oraz sa-
dzenie Dębów Katyńskich. Marzy nam się 
również, aby w przyszłości kapelani katyńscy 
zostali uwiecznieni w dziele fi lmowym. Celem 
nadrzędnym stowarzyszenia jest przyczynie-
nie się do wyniesienia kapelanów katyńskich 
do chwały ołtarzy.

Zbliżamy się powoli do pierwszej rocznicy po-
wołania stowarzyszenia, proszę powiedzieć cze-
go udało się dokonać w pierwszym roku działal-
ności?

Pierwsze miesiące działalności poświęco-
ne były pracom organizacyjnym oraz zebra-
niu w jednej organizacji ludzi, którzy kulty-
wowali dotychczas pamięć o kapelanach ka-
tyńskich w różnych regionach Polski. Biskup 
polowy Józef Guzdek na naszą prośbę usta-
nowił asystenta kościelnego stowarzyszenia 
w osobie ks. prał. Zbigniewa Kępy. Prowadzi-
my prace wydawnicze, opracowano broszu-
rę o kapelanach katyńskich, jeden z członków 
stowarzyszenia napisał książkę o ks. ppłk. 
Stanisławie Kontku, [proboszczu 22. Dywi-
zji Piechoty Górskiej, jednej z ofi ar obozu 
w Kozielsku – przyp. kes] którą na spotka-
niach autorskich rozdystrybuował w liczbie 
ok. 1800 sztuk! Powstaje książka biografi cz-
na o ks. ppłk. Andrzeju Niwie, więźniu Sta-
robielska. W porozumieniu z oo. franciszka-
nami w Kalwarii Pacławskiej, Oddziałem IP-
N-u w Rzeszowie oraz leśnikami z Podkar-
pacia realizujemy projekt Dębowej Alei Pa-
mięci Kapelanów Katyńskich w kalwaryj-
skim sanktuarium. Przy wsparciu Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych oraz proboszcza parafi i Nieledew wy-
konano tablicę memorialną pamięci ks. Sta-
nisława Kontka. Udało się nam nawiązać 
współpracę z IPN-em celem odszukiwania 
nowych informacji o kapelanach katyńskich.

Kwiecień to miesiąc, w którym szczególnie 
wspominane są ofiary Golgoty Wschodu z uwa-
gi na obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Jakiego rodzaju przedsię-
wzięcia przygotowuje Stowarzyszenie nadcho-
dzącym czasie?

Druga połowa kwietnia będzie obfi to-
wać w wydarzenia, które mają na celu upa-
miętnienie w różnej formie Kapelanów Ka-
tyńskich. Od 13 kwietnia „Nasz Dziennik” 
publikuje biogramy duchownych – ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej. 5 maja w Nieledwi koło 
Hrubieszowa będzie miało miejsce odsło-
nięcia i poświęcenia tablicy memorialnej 
oraz posadzenie Dębu Pamięci ku czci ks. 
mjr. Stanisława Kontka. 12 maja w Kalwa-
rii Pacławskiej planowana jest uroczystość 
otwarcia i poświęcenia pierwszej w Pol-
sce Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyń-
skich. Uroczystość objęta została Patrona-
tem Narodowym Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Od-
zyskania Niepodległości. 13 maja w Mu-
zeum Ordynariatu Polowego otwarta zosta-
nie wystawa czasowa poświęcona kapela-
nom katyńskim.

W jaki sposób można wesprzeć stowarzyszenie?
Nasza działalność jest możliwa dzięki 

wsparciu naszych członków i sympatyków. 
W tym miejscu pragnę podziękować wszyst-
kim naszym dobrodziejom z Kujaw, Lubelsz-
czyzny, Mazowsza, Małopolski, Podkarpa-
cia, Dolnego i Górnego Śląska: bez Waszego 
wsparcia modlitewnego i fi nansowego na-
sze działania nie miały by takiej formy jak 
obecnie. Jesteśmy organizacją pozarządo-
wą, praca w naszym stowarzyszeniu opiera 
się na wolontariacie. Wszystkich, którzy pra-
gną wesprzeć nasze stowarzyszenie prosimy 
o modlitwę i donacje materialne. Wierzymy, 
iż kapelani katyńscy – Ci, o których źli lu-
dzie chcieli by zapomniał świat, dzięki zaan-
gażowaniu ludzi dobrej woli, staną się wzo-
rem dla świata, wzorem dla współczesnego 
pokolenia.

Kwiecień to miesiąc, w którym częściej niż w innych wspomina się ofiary Zbrodni Katyń-
skiej. Warto przypomnieć, że od zeszłego roku działa Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów 
Katyńskich, wspierane duszpastersko przez Ordynariat Polowy. Pierwszy rok działalności 
podsumowuje w rozmowie z „Naszą Służbą”, Łukasz Stefaniak, prezes stowarzyszenia.

Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

03-536 Warszawa, ul. Kołowa 4 m. 52,

tel. 601-595-474, 501-396-550

www.kapelanikatynscy.pl

e-mail: stowarzyszenie.spkk@gmail.com

Konto w BS Vistula

numer 44 9011 0005 3030 0083 2000 0017
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Urodzony 19 lipca 1891 r. w Puszczykowie 
pod Poznaniem, jako syn Walentego, cieśli 
i Agnieszki z d. Motylak. Uczęszczał do Köni-
gliches Auguste-Victoria Gymnasium w Po-
znaniu. Od 1903 r. należał do gimnazjalnego 
nielegalnego koła samokształceniowego To-
warzystwa Tomasza Zana. Od 1907 r. kiero-
wał tym kołem. W 1910 r. zdał maturę. Stu-
diował w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu i Arcybiskupim Semi-
narium Duchownym w Gnieźnie. 19 grud-
nia 1914 r. w katedrze gnieźnieńskiej otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 
metropolity poznańskiego i gnieźnieńskie-
go Edwarda Likowskiego. 1 stycznia 1915 r. 
został mianowany wikariuszem w parafi i pw. 
Świętego Wawrzyńca w Pniewach, a po kilku 
miesiącach w parafi i pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kostrzynie Wielkopolskim.

W październiku 1915 r. został powołany 
do służby w armii niemieckiej. Był kapela-
nem 7 Pułku Grenadierów Króla Wilhelma I. 
Pod koniec 1918 r., wrócił do Wielkopolski. 
W styczniu 1919 r. został delegowany przez 
arcybiskupa poznańskiego Edmunda Dalbo-
ra do wojsk wielkopolskich. Spełniał posłu-
gę duchowną wśród powstańców w Kościa-
nie i Górce Duchownej. Podczas przekształ-
cania się tych oddziałów w Polskie Siły Zbroj-
ne byłego zaboru pruskiego, arcybiskup Dal-
bor mianował go 29 stycznia 1919 r. jednym 
z trzech pierwszych kapelanów powstają-
cej Armii Wielkopolskiej. Został kapelanem
1 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Uczestniczył 
w walkach pułku pod Wronkami i Osiekiem.

Od marca 1919 r. wraz z pułkiem uczest-
niczył w walkach z Ukraińcami w Małopol-
sce Wschodniej. W lipcu 1919 r. przybył 
w składzie pułku na front wojny polsko-bol-
szewickiej w rejon Bobrujska. Starał się, by 

każdy oddział przynajmniej raz miesiącu 
miał możliwość wysłuchania Mszy św. Dlate-
go codziennie wyjeżdżał do jednostek zgru-
powanych na odcinku frontu o długości ok. 
80 kilometrów. Odprawiał nabożeństwa, spo-
wiadał, przed walkami udzielał żołnierzom 
absolucji generalnej. W grudniu 1919 r. zo-
stał proboszczem 14 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty. W jej składzie uczestniczył w wal-
kach odwrotowych, polskiej kontrofensywie 
w sierpniu 1920 r. i pościgu za rozbitymi woj-
skami bolszewickimi.

We wniosku z 20 kwietnia 1920 r. o od-
znaczenie Krzyżem Walecznych, dowódca
15 pułku Ułanów Poznańskich, ppłk Włady-
sław Anders napisał: Jako kapelan 15 pułku 
Ułanów Poznańskich towarzyszył ksiądz Cze-
sław Wojtyniak we wszystkich akcjach, wy-
padach i rajdach kawaleryjskich na tyły nie-
przyjaciela. Ksiądz Czesław Wojtyniak w ak-
cji na tyły nieprzyjaciela podczas ofensywy 
na Mińsk Litewski w dniach 7, 8 i 9 sierpnia
1919 r. w czasie boju znajdował się w pierw-
szej linii, nie tylko spełniając swoje duchowe 
posługi, ale osobistym męstwem służąc wzo-
rem i przykładem własnym.

W drugim wniosku z 27 stycznia 1921 r. 
o odznaczenie Krzyżem Walecznych, dowód-
ca 14 Dywizji Piechoty, generał podporucz-
nik Daniel Konarzewski, napisał: Ksiądz pro-
boszcz Wojtyniak spełniając swe kapłańskie 
obowiązki z narażeniem własnego życia prze-
bywał najczęściej na linii bojowej krzepiąc mo-
ralnie żołnierzy, czym w znacznej mierze przy-
czyniał się do wielu zwycięstw. Dnia 12 wrześ-
nia 1920 r. podczas ofensywy pod Brześciem 
Lit. silniejsze oddziały bolszewickie przedosta-
ły się na nasze tyły, rozdzielając naszą grupę 
w okolicach na wschód od Motykat. Ks. pro-
boszcz Wojtyniak znajdując się przy północ-
nej grupie, pragnąc przedostać się do grupy 
południowej dokąd wzywały go obowiązki, 
nie zwracając uwagi na wielkie niebezpieczeń-
stwo przedarł się przez nieprzyjacielskie rejo-
ny, przywiózł jednocześnie cenne wiadomości, 
które posłużyły do dalszego rozwoju akcji.

Po zakończeniu wojny wraz z jednost-
kami wielkopolskimi wrócił do Poznania. 
W 1921 r. wziął udział w ostatnim etapie 
III Powstania Śląskiego, jako kapelan grupy 
pułkownika Pawła Chroboka. W 1921 r. zo-
stał wicedziekanem Okręgu Korpusu nr VII 
w Poznaniu. Był również proboszczem Gar-
nizonu Poznań i proboszczem kościoła gar-
nizonowego pw. Świętego Józefa. 16 grudnia 
1921 r. został zatwierdzony w stopniu pro-
boszcza (podpułkownika). 18 sierpnia 1929 r. 
został mianowany kapelanem Brygady Kor-
pusu Ochrony Pogranicza „Nowogródek”.
3 października 1930 r. mianowano go dzieka-

nem Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad 
Bugiem.

W 1934 r. został kierownikiem referatu 
w Polowej Kurii Biskupiej Wojska Polskie-
go i wiceofi cjałem Sądu Biskupa Polowe-
go. 19 marca 1937 r. otrzymał awans na sto-
pień dziekana (pułkownika). W 1938 r. zo-
stał mianowany wicekanclerzem Polowej Ku-
rii Biskupiej. Od 19 stycznia 1938 r. pełnił 
obowiązki kanclerza, ze względu na chorobę 
kanclerza, ks. Jana Maursbergera.

4 września 1939 r. nadzorował ewakuację 
Kurii Polowej na wschód. 17 września 1939 r.
dostał się do niewoli sowieckiej w okolicy 
Łucka. Umieszczono go w obozie przejścio-
wym w Kozielszczynie w obwodzie połtaw-
skim na Ukrainie. Odprawiał w obozie na-
bożeństwa. 4 listopada 1940 r. osadzono go 
w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku.

W wigilię Świąt Bożego Narodzenia
1939 r. wraz z innymi kapłanami został wy-
wieziony prawdopodobnie do więzienia na 
Łubiance w Moskwie. 29 grudnia 1939 r. zo-
stał odesłany do obozu specjalnego NKWD 
w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został za-
mordowany przez funkcjonariuszy NKWD 
w budynku więzienia w Kalininie. Spoczywa 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Mied-
noje.

Był przewidziany przez Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego Józefa Gawlinę na sze-
fa duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych for-
mowanych w Rosji Sowieckiej w 1941 r. Ge-
nerał Władysław Anders dysponował dekre-
tem biskupa Gawliny, mianującym go na to 
stanowisko.

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Medalem Niepodległości, Meda-
lem za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesię-
ciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę i papie-
skim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifi ce.

Postanowieniem prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z 5 paź-
dziernika 2007 r. został pośmiertnie miano-
wany na stopień generała brygady. Awans 
ogłoszono 9 listopada 2007 r. w trakcie uro-
czystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pa-
mięć Bohaterów”.

W grudniu 2009 r. został zgłoszony przez 
Rodzinę Katyńską w Warszawie razem z 23 
kapelanami Wojska Polskiego, jako kandydat 
do procesu beatyfi kacyjnego Męczenników 
Wschodu (1917–1989).

Tablice pamiątkowe poświęcone jego po-
staci umieszczono na budynku w Puszczyko-
wie, w kościele OO. Dominikanów w Pozna-
niu oraz na pomniku Polskiego Państwa Pod-
ziemnego w Poznaniu.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. pułkownik Czesław Wojtyniak (1891–1940) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji poznańskiej, kapelan 14 Dywizji Piechoty, kanclerz Polowej Kurii Biskupiej.
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W homilii bp Guzdek przypomniał 
tło historyczne wydarzeń sprzed 
79 lat i uzasadnienie decyzji 
władz sowieckich o wymordo-

waniu polskich ofi cerów, wydanej przez Biu-
ro Polityczne: „stanowią zdeklarowanych 
i nie rokujących nadziei poprawy wrogów 
władzy sowieckiej” – przeczytał fragment.

Zdaniem biskupa polowego zgromadzo-
ne w muzeum eksponaty wydobyte z do-
łów śmierci w Katyniu, Miednoje i innych 
miejscach kaźni „krzyczą o prawdę, woła-
ją o sprawiedliwy sąd i ukaranie winnych”.
– W 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej stawia-
my sobie zasadnicze pytanie: Dlaczego do 
tego doszło? Dlaczego człowiek potrafi ł po-
sunąć się tak daleko w swojej nikczemności 
i bestialstwie? – mówił bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy zachęcił do zro-
bienia rachunku sumienia z myśli i sposobu 
własnego postępowania. – Jezus powiedział 
wprost: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkie-
go pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, za-
bójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 
pycha, głupota”. Trzeba zapytać o stan naszych 
serc i naszych umysłów. Czy aby nie zalegają 
w nich pokłady nienawiści, chęci odwetu i ze-
msty oraz dążenia do wyznaczonego celu na-
wet po trupach? Czy nie zdradziliśmy prawdy, 
a pozostajemy na usługach ideologii? – pytał.

Biskup Guzdek przywołał zeszłotygo-
dniowe wydarzenia i niszczenie krzyży 
w białoruskich Kuropatach – miejscu kaź-
ni ofi ar zbrodni NKWD. – W ciągu trzydzie-
stu lat w tym miejscu postawiono około ty-
siąca krzyży. W 2018 r. powstał pomnik. Na 
początku kwietnia br. do lasu kuropackie-
go pod Mińskiem wjechały buldożery. Zare-
agował przewodniczący episkopatu Białoru-
si abp Tadeusz Kondrusiewicz, który w spe-
cjalnym oświadczeniu zaznaczył, że to bole-
sne doświadczenie ma miejsce w czasie, kie-
dy cały chrześcijański świat przeżywa okres 
Wielkiego Postu i wzrok wszystkich wier-
nych jest skierowany w stronę krzyża – po-
wiedział. – A więc demony zła nie śpią! Jeśli 
wyrok został wydany, argumenty na jego uza-
sadnienie zawsze się znajdą. Wiąże się to jed-
nak ze zdradą Boga, który uczynił nas kusto-

Apel o prawdę i modlitwę

szami prawdy i ewange-
licznych wartości. Jeśli się 
nie nawrócimy, cierpienie 
niewinnych niebawem 
nastąpi – powiedział.

Na koniec bp Guz-
dek zachęcił do wierno-
ści prawdzie i modlitwy 
w intencji pomordowa-
nych.– Módlmy się zatem 
o radość wieczną dla po-
mordowanych, a dla nas o wierność – o wier-
ność Bogu, prawdzie i drugiemu człowieko-
wi – zachęcił.

Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr. Ja-
nusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. dusz-
pasterstwa kombatantów, ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa, notariusz kurii Ordynariatu Po-
lowego, ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz bi-
skupa polowego oraz ks. por. Mateusz Kor-
pak, wikariusz katedry polowej.

We Mszy św. uczestniczyli m.in.: gen. bro-
ni Jarosław Mika, Dowódca Generalny, gen. 
dyw. Tadeusz Mikutel, zastępca Dowódcy 
Operacyjnego, gen. dyw. Adam Joks, zastęp-
ca Szefa Sztabu Generalnego oraz gen. bryg. 
Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa. 
Obecny był sekretarz Stanu w MON Woj-
ciech Skurkiewicz, Krzysztof Szwagrzyk, wi-
ceprezes IPN, Sławomir Frątczak, dyrektor 
Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Fe-
deracji Rodzin Katyńskich, służb munduro-
wych, wojsko, podchorążowie uczelni woj-
skowych oraz uczniowie klas mundurowych, 
poczty sztandarowe, harcerze i kombatanci.

Przed błogosławieństwem odmówiona 
została modlitwa ekumeniczna z udziałem 
przedstawicieli duszpasterstw prawosławne-
go i ewangelickiego.

Eucharystię poprzedziła uroczystość 
z udziałem m.in. wiceministra Skurkiewicza, 
Izabelli Sariusz–Skąpskiej, prezes Federacji 
Rodzin Katyńskich oraz Teresy Brackiej, pre-
zes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. 

Odczytany został list od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. „Prawda o Zbrodni Katyń-
skiej jest już dzisiaj dobrze znana, mimo że 
na odkrycie czekają wciąż nowe miejsca kaź-
ni, a listy poległych być może nigdy nie zo-
staną ostatecznie skompletowane. Jednak 

pamięć o bohaterskich ofi arach, o naszych 
przodkach i poprzednikach, którzy wole-
li zginąć niż zaprzeć się Niepodległej, trwa 
– żywa i zwycięska – w sercach rodaków”
– napisał Prezydent. Jego zdaniem „ta pamięć 
ma wreszcie trwały kształt dzisiejszego świę-
ta, a także godny dom w tym nowoczesnym 
muzeum w kaponierze Cytadeli Warszaw-
skiej”. „I możemy być pewni, że jak długo ist-
nieć będzie wolna Polska, jak długo istnieć 
będzie nasz naród, prawda o Zbrodni Katyń-
skiej i pamięć o jej ofi arach będą przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie” – podkreślił.

Odczytano także listy od Marszałka Sej-
mu Marka Kuchcińskiego oraz Premiera Ma-
teusza Morawieckiego.

Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Iza-
bella Saryusz–Skąpska podkreśliła, że Ro-
dziny Katyńskie odczuwają ogromny żal, że 
Dnia Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej nie 
mogą spędzić na polskich cmentarzach wo-
jennych na Wschodzie. Podkreśliła, że całe 
środowisko zaniepokojone jest działania-
mi w Kuropatach, gdzie niszczone są krzy-
że. – Dlaczego te poświęcone cmentarze są 
dziś puste, dlaczego po dziesięcioleciach wal-
ki z kłamstwem katyńskim przeżywamy jakiś 
nowy etap? Dlaczego odczuwamy gorycz za-
pomnienia, czujemy się niewidzialni. A jeśli 
nie widać nas rodzin katyńskich, to czy nie 
zblaknie wizerunek ofi ar? – pytała. Dodała, 
że jest więcej pytań i niepokoju. W przyszłym 
roku zaznaczamy w kalendarzu 80 rocznicę 
katyńskiego mordu. Czy my Rodziny Katyń-
skie nadal będziemy stawiali takie pełnie nie-
pokoju pytania? – zakończyła.

Uroczystość zakończyła ceremonia złoże-
nia kwiatów pod epitafi ami katyńskimi.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Z okazji obchodzonego 13 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
bp Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. polowej na placu apelowym 
Muzeum Katyńskiego. Eucharystię poprzedził apel oraz ceremonia zło-
żenia kwiatów przy epitafiach katyńskich, znajdujących się w muzeum. 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
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Msza św. na placu apelowym Muzeum Katyńskiego
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Szafarz Eucharystii
Szafarzem Eucharystii jest wyłącznie ka-

płan ważnie wyświęcony, „który może spra-
wować w osobie Chrystusa sakrament Eucha-
rystii” (kan. 900 § 1 Kodeksu prawa kanonicz-
nego). O tym, kiedy kapłan jest wyświęcony 
nieważnie powiemy przy omówieniu sakra-
mentu święceń, teraz kluczowe jest natomiast 
to, że konsekracji chleba i wina dokonać może 
tylko prezbiter (oraz biskup, który przed przy-
jęciem sakramentu święceń biskupich musi 
zostać wyświęcony na kapłana). 

Przytoczenia wymaga także dyspozycja ka-
nonu 907: „W sprawowaniu Eucharystii diako-
nom i świeckim nie wolno wypowiadać mo-
dlitw, zwłaszcza modlitwy eucharystycznej lub 
wykonywać czynności, które są właściwe ka-
płanowi odprawiającemu”. Niektórzy z wier-
nych, zapewne kierowani dużą pobożnością, 
wtórują kapłanom wypowiadającym słowa: 
„Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje”, czego 
czynić nie powinni. Są to bowiem modlitwy 
zarezerwowane szafarzowi zwyczajnemu.

Szafarz godziwie sprawuje sakrament Eu-
charystii, jeśli nie zabrania mu tego prawo ka-
noniczne. Istnieje bowiem szereg czynów, któ-
rych popełnienie czyni kapłana niezdolnym 
do godziwego sprawowania tego sakramen-
tu. Jest to jednak temat na osobny artykuł. 
W tym miejscu podkreślmy tylko, że Kodeks 
prawa kanonicznego zobowiązuje kapłanów 
do częstego sprawowania Eucharystii, najle-
piej codziennie (kan. 904). Natomiast w pa-
rafi ach, w których brakuje kapłanów, a racje 
duszpasterskie przemawiają za większą liczbą 
Mszy św. w niedzielę i święta (np. wierni nie 
zmieszczą się w świątyni), „ordynariusz miej-
sca może zezwolić dla słusznej przyczyny na 
binację, a gdy tego domaga się konieczność 
duszpasterska, także na trynację w niedzielę 
i święta nakazane” (kan. 905 § 2 KPK). Owa 
binacja i trynacja, to odprawienie dwóch lub 
trzech Mszy św. jednego dnia. 

Sprawowanie w Eucharystii
„W zgromadzeniu eucharystycznym Lud 

Boży gromadzi się w jedno, pod przewod-
nictwem biskupa lub pozostającego pod 
jego władzą prezbitera, działających w oso-

Sakrament Eucharystii

bie Chrystusa” (kan. 899 § 1 KPK). Eucha-
rystia jest zatem widzialnym znakiem komu-
nii, jedności wszystkich wiernych z Bogiem 
w Trójcy Jedynym. Kodeks prawa kanonicz-
nego zaleca również, aby sakrament ten spra-
wować tak, żeby jak największe rzesze wier-
nych mogły czerpać z eucharystycznej Ofi a-
ry zbawcze owoce (kan. 899 § 3).

Dlatego ustawodawca zaleca, aby bez 
słusznej przyczyny kapłani nie sprawowa-
li sakramentu Eucharystii bez udziału choć-
by jednego wiernego (kan. 906), ale możliwa 
jest tzw. koncelebra, czyli odprawianie Mszy 
św. przez więcej niż jednego księdza jedno-
cześnie. Kodeks zaznacza jednak, że w tym 
samym kościele lub kaplicy, w tym samym 
momencie, może być sprawowana tylko jed-
na Msza św. (kan. 902). 

Przed Soborem Watykańskim II każdy 
kapłan musiał samodzielnie odprawiać Mszę 
św., dlatego w starych kościołach spotykamy 
tzw. ołtarze boczne. Wiele osób może jesz-
cze pamiętać czasy, kiedy w tym samym mo-
mencie, przy różnych ołtarzach, odprawia-
ne były Msze św. Teraz taka praktyka jest ka-
tegorycznie zabroniona, ponieważ – jak już 
wspomniano – Eucharystia ma być widzial-
nym znakiem jedności Kościoła.

Ponadto sakrament Eucharystii zawsze 
sprawowany jest w konkretnej intencji. Kanon 
901 dopuszcza sprawowanie Mszy św. w in-
tencji zarówno żyjących jak i zmarłych. Pięk-
ną tradycją jest zatem ofi arowanie modlitwy 
za bliskich zmarłych, np. w rocznicę śmierci, 
ale również za żyjących, np. z okazji roczni-
cy urodzin lub ślubu, o dar zdrowia lub mą-
drości, albo światło Ducha Świętego w obliczu 
trudnego wyzwania (egzaminu, matury itd.). 

Wierni w sakramencie Eucharystii
Wierni powinni brać czynny udział w spra-

wowaniu sakramentu Eucharystii poprzez 
pełne uczestnictwo w liturgii. Jest to nie tyl-
ko czynienie zadość trzeciemu przykazaniu 
Dekalogu: „Pamiętaj, abyś dzień święty świę-
cił”, ale również wyraz miłości do Pana Jezu-
sa, który na Stole Eucharystycznym ofi arowu-
je nam samego siebie, abyśmy osiągnęli życie 
wieczne. Warto jednak podkreślić, że czynny 

udział w Eucharystii wiąże się z przystąpie-
niem do Komunii św., do której dopuszczeni 
powinni być wszyscy ochrzczeni (kan. 912). 
Dzieci do pierwszej Komunii św. można do-
puścić, kiedy posiądą wystarczające rozezna-
nie oraz stosowne przygotowanie. Konieczne 
jest bowiem, aby przyjmując Ciało Chrystusa 
miały świadomość tego daru i łaski.

W tym miejscu warto przypomnieć o obo-
wiązku wielkanocnym, który jest nałożony na 
wszystkich, którzy przystąpili do Komunii św. 
po raz pierwszy. Obowiązek ten szczegółowo 
został omówiony w „Naszej Służbie” nr 6/2019, 
przypomnijmy tylko, że zgodnie z przykazania-
mi kościelnymi każdy wierny powinien „przy-
najmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, 
przyjąć Komunię Świętą”. Okres Wielkanocny 
trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Święte-
go (w tym roku do 9 czerwca).

Przestępstwo symulacji Eucharystii 
Omawiając zagadnienie szafarza sakra-

mentu Eucharystii nie sposób przemilczeć 
przestępstwa symulacji, czyli wykonania 
czynności eucharystycznych zarezerwowa-
nych kapłanowi. Symulacji dokonuje ktoś, 
kto nie będąc szafarzem tego sakramentu od-
prawia Mszę św. Kodeks prawa kanonicznego 
używa słowa symulacja, ponieważ nie moż-
na w takim wypadku mówić o Mszy św. Jed-
nak dla osoby niemającej wiedzy, iż ten, który 
podaje się za kapłana, w rzeczywistości nim 
nie jest, czynności przez niego podjęte wca-
le mogą się nie różnić. Między innymi dla-
tego przestępstwo symulacji Eucharystii jest 
tak poważne i zagrożone karą ekskomuniki 
latae sententie – czyli wiążącą z mocy same-
go prawa. Ten, który dokonuje symulacji Eu-
charystii, czyli podszywając się pod szafarza, 
stoi przy ołtarzu i wypowiada słowa modli-
twy eucharystycznej, automatycznie zostaje 
wykluczony ze wspólnoty Kościoła.

DAWID LIPIŃSKI

Eucharystia jest najważniejszym i najpiękniejszym sakramentem, a ofiara eucharystyczna 
stanowi pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Symboliczną pamiątkę usta-
nowienia tego sakramentu obchodzimy w Wielki Czwartek, kiedy miała miejsce Ostatnia
Wieczerza. Nie byłoby jednak Eucharystii, gdyby zabrakło kapłanów, którzy są szafarzami 
zdolnymi odprawiać Mszę św. i dokonywać konsekracji chleba i wina.

Szafarze sakramentów
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P
rzy ołtarzu stanęły poczty sztandaro-
we jednostek podległych DGW. Żoł-
nierze przygotowali liturgię słowa.

W homilii bp Guzdek nawiązując 
do sceny namaszczenia przez Marię nóg Jezu-
sa drogocennym olejkiem nardowym, powie-
dział, że siostra Łazarza chciała w ten sposób 

Święto stołecznego garnizonu

wyrazić wdzięczność Temu, który przywrócił 
do świata żywych jej zmarłego brata. – Szla-
chetny i drogocenny olejek z dzisiejszej Ewan-
gelii jest symbolem tego, co winniśmy ofi aro-
wać Bogu. A mamy dawać z siebie to, co mamy 
najlepszego, wszak wszystko Jemu zawdzięcza-
my. To On dał nam całego siebie i umiłował 
nas w Jezusie do końca – mówił bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że nie 
można dawać tylko tego, co nam zbywa, co 
nic nie kosztuje. – Nie ma bowiem miłości 
bez gestów miłości. A one są niezwykle ważne 
w życiu małżeńskim, społecznym i narodo-
wym – przekonywał. Dodał, że oprawa wielu 
uroczystości wojskowych zapewniana przez 
żołnierzy służących pod skrzydłami DGW, 
warta przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
oraz pod Pałacem Prezydenckim mają sens, 
bo są „gestem pamięci i wdzięczności wobec 
tych, którzy przelewali krew i oddawali swoje 

życie za wolność ojczyzny oraz szacunku wo-
bec Zwierzchnika Sił Zbrojnych”. – W dniu 
Waszego święta pragnę wyrazić wdzięczność 
za pełnioną przez Was służbę na rzecz bez-
pieczeństwa naszej Ojczyzny, sprawne funk-
cjonowanie jednostek stołecznego garnizonu 
i piękno ceremoniału wojskowego. Niech wa-
sza miłość do Ojczyzny będzie ofi arna i roz-
rzutna! – zachęcał.

We Mszy św. uczestniczyli żołnierze, pra-
cownicy DGW oraz przedstawiciele po-
szczególnych jednostek podległych Dowódz-
twu Garnizonu. Wspólnie modlili się także
gen. bryg. Tadeusz Szczurek, rektor komen-
dant Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
gen. bryg. Andrzej Knap. Obecny był dowód-
ca garnizonu gen. bryg. Robert Głąb, który wy-
raził wdzięczność Biskupowi Polowemu za po-
sługę kapelanów w garnizonie. Ordynariusz 
Wojskowy wręczył gen. Głąbowi medal pa-
miątkowy jubileuszu setnej rocznicy powoła-
nia Biskupstwa Polowego w Polsce, a paniom 
pracującym w DGW rozdał otrzymane kwiaty.

W południe na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana po-
sterunku honorowego z okazji Święta DGW.

KES

– Szlachetny i drogocenny olejek z dzisiejszej Ewangelii jest symbolem tego, co winniśmy 
ofiarować Bogu. A mamy dawać z siebie to, co mamy najlepszego, wszak wszystko Jemu 
zawdzięczamy – powiedział w homilii biskup polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
przewodniczył 16 kwietnia Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników Dowództwa Garni-
zonu Warszawa (DGW), obchodzącego tego dnia swoje święto.

W kazaniu bp Guzdek podkreślał 
ogromną rolę żołnierzy wojsk in-
żynieryjnych, którzy nieustannie 
czuwają nad bezpieczeństwem 

Polaków, reagując na wezwanie i usuwając 
niewybuchy. Dodał, że święto wojsk inżynie-
ryjnych jest okazją do przypomnienia zasług 
kolejnych pokoleń saperów.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
jednym z obszarów działalności tych wojsk 
jest niesienie pomocy w czasie klęsk żywioło-
wych i nadzwyczajnych wyzwań, „które mogą 
podjąć tylko najlepsi z najlepszych”. – Tak było 
wielokrotnie w czasie powodzi, jakie nawie-
dzały nasz kraj. Budując mosty – służycie lu-
dziom w potrzebie. Wojska inżynieryjne wnio-
sły ogromny wkład w przygotowanie terenu na 
spotkanie podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 roku – powiedział.

We Mszy św. uczestniczyli gene-
rałowie, ofi cerowie, żołnierze i pra-
cownicy wojsk inżynieryjnych, m.in. 
gen. brygady Sławomir Owczarek, 
inspektor Rodzajów Wojsk,  dowód-
ca wojsk inżynieryjnych w Polsce. 
Obecni byli także przedstawiciele sprzymie-
rzonych armii.

W południe pod pomnikiem „Chwała Sa-
perom”, znajdującym się w Parku im. Mar-
szałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warsza-
wie, odbyła się uroczystość upamiętniają-
ca poległych saperów. Przedstawiciele władz 
państwowych i wojskowych złożyli wieńce 
pod pomnikiem „Chwała Saperom”, a także 
na Płycie Czerniakowskiej.

Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzo-
ne jest co roku 16 kwietnia w rocznicę for-
sowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żoł-

Modlitwa za saperów

nierzy 1 Armii WP. Służba saperów nie za-
kończyła się jednak wraz z ustaniem działań
zbrojnych.

Według danych Dowództwa Generalne-
go tylko od początku 2019 r. w ramach inter-
wencyjnego oczyszczania terenów z przed-
miotów wybuchowych i niebezpiecznych, sa-
perzy przyjęli 577 zgłoszeń, niszcząc blisko 
33 tys. niewybuchów i niewypałów w tym 
bomby lotnicze, miny, granaty moździerzo-
we, ręczne, pociski artyleryjskie oraz inne 
materiały wybuchowe.
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Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 16 kwietnia w katedrze polowej Mszy 
św. w intencji wojsk inżynieryjnych, w dniu ich święta. Podczas Mszy św. wyraził 
wdzięczność wojskowym saperom za ich służbę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. 

Gen. bryg. Robert Głąb podziękował
bp. Józefowi Guzdkowi za posługę kapelanów

Złożenie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą żołnierzy wojsk inżynieryjnych
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GRUPA
Misterium Męki Pańskiej połączone z nabożeństwem Drogi Krzy-
żowej odbyło się w Niedzielę Palmową 14 kwietnia na ulicach pa-
rafi i wojskowej w Grupie. – Przygotowali je sami parafi anie, by jesz-
cze głębiej przeżyć tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 
– powiedział proboszcz parafi i wojskowej, ks. mjr Tomasz Krawczyk.

Aktorem przedstawiającym postać Chrystusa był Miłosz Cebula 
z III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Grudziądzu. Pracował nad swoją rolą kilka tygodni, wszystko po 
to, aby oddać autentyzm wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. – Rola 
była bardzo wymagająca, tak jak się tego spodziewałem. Nikt prze-
cież nie jest w stanie w pełni oddać uczuć oraz cierpień naszego Zba-
wiciela w trakcie Jego Męki. Jestem zaszczycony, że mogłem podjąć 
się tego zadania – powiedział.

Krzyż nieśli i rozważania poszczególnych stacji prowadzili przed-
stawiciele różnych grup społecznych parafi i: rodzin wojskowych, oj-
ców, matek, nauczycieli, dzieci, młodzieży, żołnierzy i młodzieży 
z klas mundurowych z Jednostki Strzeleckiej 3301, a także przedsta-
wiciele parafi i pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie.

– To niesamowite uczucie, gdy idzie się za Chrystusem, dotyka 
Jego krzyża, niesie się ten krzyż przez chwilę… Głębiej, jakby dotkli-
wiej, odczuwa się cierpienie i ból Jezusa. Serce wypełnia wdzięczność 
za Jego ofi arę dla nas. Chce się jeszcze bardziej Go kochać i naślado-
wać… Chociaż to takie trudne, ale możliwe gdy On będzie z nami 
zawsze, jak mówią słowa pieśni, która towarzyszyła nam podczas tej 
Drogi Krzyżowej – powiedziała Marianna Han.

Autorem scenariusza i reżyserem misterium był ks. mjr. Tomasz 
Krawczyk. – Naszym zamysłem było to, żeby Drogę Krzyżową prze-
żyć jeszcze głębiej, mocniej. Tu nie tylko chodziło o autentyzm wyda-
rzeń, ale o modlitwę. Wszystko po to, by skłonić do refl eksji i zasta-
nowienia – powiedział.

Śpiew podczas nabożeństwa prowadziła Schola Parafi alna im. św. 
Rolanda pod kierunkiem organisty Bolesława Olkowskiego.

ALINA TALAROWSKA

PARYŻ
W poniedziałek 15 kwietnia spłonęła część katedry Notre-Dame w Pa-
ryżu. Ogień wybuchł około godziny 18:50 czasu lokalnego. Płomie-
nie objęły dach świątyni i znajdującą się na nim iglicę, zaś później roz-
przestrzeniły się także na jedną z wież. Dach runął do środka świątyni. 
Zniszczeniu uległa także XIX-wieczna sygnaturka z iglicą, fragmenty 
kamiennego sklepienia w nawie głównej oraz trzy z czterech najwięk-
szych witraży. Ogień udało się opanować około godziny 4następnego 
dnia. W akcji gaszenia katedry wzięło udział 500 strażaków. 

Udało się ocalić najcenniejsze relikwie katedry: koronę cierniową 
Chrystusa, tunikę św. Ludwika, króla Francji i kilka cennych kielichów 
mszalnych. Prezydent Francji Emmanuel Macron w dniu pożaru zapo-
wiedział odbudowę katedry, która według niego ma potrwać 5 lat. Wie-
le osób prywatnych i fi rm oraz francuskich i zagranicznych instytu-

cji zadeklarowało pomoc fi nansową. Na odbudowę świątyni darczyńcy 
zadeklarowali kwotę 1 mld. Euro. Tymczasem we Francji toczy się de-
bata nad ostatecznym kształtem odbudowanej świątyni.  KES

ZEGRZE
W środę, 17 kwietnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informaty-
ki odbyło się spotkanie wielkanocne z udziałem żołnierzy, pracowni-
ków RON i zaproszonych gości.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta 
i Gminy w Serocku Artur Borkowski, była poseł na Sejm RP i mat-
ka chrzestna sztandaru CSŁiI Jadwiga Zakrzewska, były Minister 
Zdrowia i senator RP Konstanty Radziwiłł, byli komendanci CSŁiI, 
WSOWŁ, przedstawiciele okolicznych jednostek wojskowych, insty-
tucji, służb mundurowych, duchowieństwa, żołnierze i pracownicy 
resortu obrony narodowej Centrum.

Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr 
Ireneusz Fura rozpoczynając przywitał przybyłych gości, po czym 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzył zebranym na-
dziei, optymizmu na przyszłość oraz spełnienia osobistych planów.

Następnie ks. kpt. Krzysztof Ziobro, proboszcz parafi i wojskowej 
w Zegrzu i kapelan Centrum odmówił modlitwę, pobłogosławił po-
karmy, po czym zebrani przystąpili do dzielenia się tradycyjnym ja-
jeczkiem i składania sobie świątecznych życzeń.

KPT. KRZYSZTOF BARAN

OLEŚNICA
Tradycyjnym zwyczajem w okresie przedświątecznym żołnierze i pra-
cownicy resortu obrony narodowej w miejscach swej służby i pracy 
wspólnie spotykają się, aby wejść w klimat świętowania szczególnych 
tajemnic wiary chrześcijańskiej.

Zebrani żołnierze i pracownicy Centrum Kierowania Ruchem 
Wojsk na Teatrze zostali powitani i zachęceni do wspólnego spotka-
nia przez szefa centrum ppłk Sławomira Stefańskiego. Krótko istotę 
świętowania tajemnic wiary uobecnianych w tym czasie oraz serdecz-
ne życzenia wyraził kapelan ks. por. Błażej Woszczek, po czym pobło-
gosławił pokarmy przygotowane przez żołnierzy i ich rodziny.

Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze ulokowane w gar-
nizonie Oleśnica jest niewielką etatowo, ale niezwykle ważną insty-
tucją w organizmie Sił Zbrojnych RP, koordynującą rozśrodkowanie 
i funkcjonowanie wydzielonych sił Wojska Polskiego w działaniach 
na terenie kraju oraz w rejonach stacjonowania i działania polskich 
kontyngentów wojskowych poza granicami państwa. Kadrę stanowią 
wykwalifi kowani i doświadczeni żołnierze wywodzący się z różnych 
rodzajów sił zbrojnych.  XBW
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Triduum Sacrum w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Obmycie nóg kombatantom II wojny światowej Adoracja Krzyża

Liturgia światłaGrób Pański w Kaplicy Katyńskiej

Litania do Wszystkich Świętych
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