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szymon czechowicz (1689–1775), zmartwychwstanie (1758)

„A miejscem spotkania będzie Galilea”
(Sekwencja wielkanocna)

Zmartwychwstały Jezus przychodzi do uczniów tam, gdzie toczy się ich życie, 

aby mogli doświadczyć Jego nowej obecności, dotknąć chwalebnych ran 

i uradować się darem pokoju, który koił ich serca.

Niech Święta Paschalne będą SPOTKANIEM ze Zmartwychwstałym Panem, 

który umocni naszą wiarę w ostateczny tryumf dobra nad złem i życia nad śmiercią.

Niech zaowocuje wzajemnym zrozumieniem, serdecznością, braterstwem 

i stanie się zaczynem nowego, lepszego życia.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego 
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Wielki Czwartek
Obchody Triduum Sacrum rozpoczęły się Mszą św. wieczerzy 

Pańskiej. Nie było tradycyjnego obmycia nóg kombatantom i we-
teranom. Na początku Eucharystii życzenia księżom kapelanom 
Ordynariatu Polowego złożył gen. dyw. Robert Głąb, dowódca war-
szawskiego garnizonu, który podkreślił, że duchowni towarzyszą 
żołnierzom podczas ich służby, a także pomagają rodzinom wojsko-
wym. – Wspieracie nas na duchu i podnosicie na duchu wtedy, kiedy 
trzeba to zrobić. Jesteście blisko naszych rodzin, co jest niezwykle 
ważne dla nas zwłaszcza w tak trudnym jak teraz czasie – powiedział.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że tak jak dla Izraelitów 
przełomowym wydarzeniem było wyjście z niewoli egipskiej, tak 
dla chrześcijan takim wydarzeniem jest męka, śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa. Zanim się to jednak wydarzyło, Jezus zaprosił swoich 
uczniów do Wieczernika, gdzie ustanowił sakrament Eucharystii 
i kapłaństwa.

Biskup polowy podkreślił, że Eucharystia „jest szczytem i cen-
trum życia Kościoła”, dającym pokrzepienie i siłę nawet w najtrud-
niejszych momentach. – Przez kolejne wieki – nakarmieni Ciałem 
Pana, po adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie – wyznaw-
cy Chrystusa powracali z kościołów do swoich rodzin i dzień po 
dniu, godzina po godzinie podejmowali i nadal podejmują dzieła 
miłosierdzia – powiedział. Dodał, że Eucharystia jest „pokarmem 
na życie wieczne”, ale i źródłem sił do dźwigania krzyża choroby 
i cierpienia – własnego, a także najbliższych w rodzinie i otoczeniu.

Nawiązując do sakramentu kapłaństwa bp Guzdek stwierdził, że 
realizacja powołania kapłańskiego „domaga się niezwykłej odwagi 
i heroizmu”, podziękował kapelanom za to, że dzięki ich posłudze 
„żołnierze – słudzy pokoju i bezpieczeństwa pomnażają dobro 
w sobie i mogą nieść nadzieję innym”. 

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. Po 
komunii naczynia z Najświętszym Sakramentem zostały umieszczo-
ne w bocznym ołtarzu i rozpoczęła się adoracja. 

Wielki Piątek
Podczas wielkopiątkowej liturgii oprawę muzyczną przygotował 

Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Żołnierze odśpiewali opis Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że cierpienie i konanie Je-
zusa rozpoczęły się w ogrodzie Oliwnym. – W Getsemani Jezus od-
niósł wielkie zwycięstwo, pokonując obawy i paraliżujący lęk przed 
cierpieniem i śmiercią przez całkowite powierzenie się Bogu. Bez-
granicznie ufał swojemu Ojcu przekonany, że to On pisze najlepszy 
scenariusz Jego ziemskiego życia i misji, jaką miał spełnić – mówił 
biskup polowy. Dodał także, że apogeum poniżenia i cierpienia Je-
zusa miało miejsce na Golgocie, kiedy umierał przybity do krzyża. 
Ale i tam, zaufanie do Ojca okazało się silniejsze od bólu i cier- 
pienia.

obchody triduum paschalnego w katedrze polowej

potrzebujemy zbawiciela
– początkiem dojrzałej wiary jest świadomość, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale potrzebujemy zbawiciela – powiedział biskup polo-
wy Józef guzdek podczas liturgii wielkiej soboty. podobnie jak w ubiegłym roku z uwagi na pandemię tegoroczne obchody triduum sacrum 
odbywały się z ograniczoną liczbą wiernych, tak by nie łamać narzuconych przez przepisy sanitarne obostrzeń. Msze św. i nabożeństwa 
były transmitowane w internecie.

Następnie zwrócił się do uczestników liturgii, przypominając, 
że „wydarzenia Wielkiego Piątku niosą ze sobą niezwykle ważne 
przesłanie: miłość domaga się czynu. Domaga się także ponowne-
go przemyślenia naszych relacji z Bogiem i bliźnimi oraz ułoże-
nia właściwej hierarchii wartości w naszym życiu”. Dodał, że wraz 
z rozwojem pandemii „w sercach i umysłach wielu ludzi zaczynają 
dominować trwoga i lęk przed chorobą, cierpieniem i śmiercią”, 
a także zakwestionowane i upokorzone zostało przekonanie, że „ze 
wszystkim damy sobie radę sami, bez Boga i wzajemnej miłości, bez 
odpowiedzialności i solidarności”.

– Dziękujmy dziś za tych, którzy każdego dnia podejmują krzyż 
odpowiedzialności za powierzone im osoby; za niosących pomoc 
medyczną i duchową: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycz-
nych, kapelanów szpitalnych, policjantów i żołnierzy, siostry i braci 
zakonnych, którzy dobrowolnie zgłaszali się do pracy w domach se-
niorów i hospicjach – mówił ordynariusz wojskowy. – Dziękujmy za 
posługę duszpasterską w naszych parafiach, za odważnych i pełnych 
poświęcenia kapelanów szpitali. W minionym roku niemal w każdej 
diecezji zmarło wielu księży, którzy chorym nieśli pomoc duchową. 
Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarły personel medyczny, siostry 
i braci zakonnych, którzy oddali życie, spełniając samarytańską po-
sługę wobec chorych i potrzebujących pomocy. Módlmy się za tych, 
którzy odeszli z naszych rodzin i wspólnot – kontynuował.

Kończąc homilię, bp Guzdek powiedział: „Z pokorą wyznajmy, 
że bez Boga nic uczynić nie możemy, że nie wszystko od nas zależy. 
Gdy pandemia zostanie pokonana, to będziemy mogli zapytać sa-
mych siebie, jak zachowaliśmy się w czasie próby. O to, jaka będzie 
odpowiedź, powinniśmy zadbać już dzisiaj”.

Po homilii, w uroczystej modlitwie powszechnej, sięgającej 
czasów starożytnego chrześcijaństwa, modlono się za Kościół i cały 
świat. Dodane zostało wezwanie z prośbą o zatrzymanie pandemii, 
zdrowie dla chorych, łaski potrzebne dla opiekujących się nimi i zba-
wienie dla tych, którzy umarli w wyniku epidemii. 

Życzenia kapelanom na ręce bp. Józefa guzdka złożył gen. dyw. robert głąb, 
dowódca stołecznego garnizonu
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W tym roku, podobnie jak w poprzednim, adoracja Krzyża od-
była się przez ukazanie go wiernym. Po Komunii świętej monstrancję 
z Najświętszym Sakramentem przeniesiono do Kaplicy Katyńskiej, 
gdzie został przygotowany grób Pański. Po zakończeniu liturgii  
bp Józef Guzdek wyszedł do wiernych modlących się przed katedrą 
polową Wojska Polskiego.

Wielka Sobota
W wielkosobotnie przedpołudnie bp Józef Guzdek złożył życze-

nia świąteczne i pobłogosławił pokarmy wielkanocne.
Składając życzenia zebranym, bp Guzdek wyraził radość z moż-

liwości kontynuowania tradycji święcenia pokarmów. Podkreślił, 
że jesteśmy rozdzieleni nie tylko przez epidemię koronawirusa, ale 
także przez grzech. – Katedra polowa i kościoły garnizonowe są 
miejscami, w których budujemy mosty pomiędzy ludźmi. Staramy 
się widzieć najpierw człowieka, spotkać się z nim na fundamencie 
człowieczeństwa, po to by budować wspólnotę – powiedział. 

Biskup polowy przypomniał słowa poety Cypriana Kamila Nor-
wida: „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja 
i dobroć... i nic więcej”. Życzmy sobie tej dobroci. Życzmy sobie 
nadziei, że wspólnie pokonamy tego wroga, jakim jest koronawirus 
i zwyciężymy także tego drugiego wroga, którym jest grzech – po-
wiedział.

Biskup podziękował też wolontariuszom zaangażowanym 
w akcję „Paczka dla Bohatera”, którzy od dziesięciu lat przygotowu-
ją świąteczne paczki dla kombatantów i weteranów. Ordynariusz 
wojskowy pobłogosławił kilkanaście święconek przygotowanych na 
tegoroczną akcję. 

Zachęcił też do modlitwy w intencji kard. Kazimierza Nycza, 
metropolity warszawskiego, który zasłabł podczas wielkoczwartko-
wej Mszy św. krzyżma w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w War-
szawie. Zgodnie z tradycją w święceniu pokarmów bp. Guzdkowi  
pomagały dzieci z rodzin wojskowych. 

Wigilia Paschalna
Wieczorem ordynariusz wojskowy przewodniczył liturgii Wigilii 

Paschalnej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy 
służb mundurowych.

Na początku liturgii bp Józef Guzdek pobłogosławił ogień pa-
lącego się w nawie głównej znicza. Naznaczył paschał literami Alfa 
i Omega, a w trzon świecy wbił grona – znak męczeńskiej śmierci 
Chrystusa. Paschał w asyście kapelanów i żołnierzy został wniesiony 
nawą główną i umieszczony przy ołtarzu. Ogień świecy został prze-
kazany wiernym. Zabrzmiał Exultet – starożytny hymn, głoszący 
pochwałę ofiary Chrystusa, będący dziękczynieniem za zmartwych-
wstanie i wybawienie ludzkości z grzechu. Liturgię słowa przygoto-
wali żołnierze jednostek stołecznego garnizonu i Sił Powietrznych 
oraz żołnierze Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że odczytywanie Ewangelii 
odbywa się na dwóch poziomach. – Istnieje warstwa słów, ewan-
gelicznych pouczeń i odpowiedzi, jakich Jezus udzielał na ludzkie 
pytania, oraz warstwa zbawczych zdarzeń. Słowa mądre, wzruszające 
i pouczające wypowiedziane przez Chrystusa są niezwykle ważne. 
Przybliżają one prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie i o czło-
wieku, który potrzebuje odkupienia. Jednocześnie przygotowują na 
zbawcze czyny: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego – 
mówił bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy przekonywał, że o ile ewangeliczną war-
stwę pouczeń, nakazów i zakazów przyjmuje szerokie grono ludzi, 
o tyle warstwę zbawczych czynów Jezusa wielu odrzuca. Zdaniem 
bp. Guzdka nasz los „zależy w pierwszym rzędzie od ewangelicznych 
zdarzeń, a dopiero na drugim miejscu od ewangelicznych pouczeń”. – 
Zadajmy sobie pytanie: Czy nie redukujemy naszej wiary do do-
gmatów i wymagań moralnych? Credo bez wyznania, że „wierzę 
w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny” powoduje to, że religia 
sprowadzana jest jedynie do celów wychowawczych, społecznych 
i charytatywnych – mówił bp Guzdek.

Biskup polowy podkreślił, że jeśli „nie przyjmiemy prawdy 
o tym, że Jezus zmartwychwstał i nadal żyje, wówczas jesteśmy 
na drodze prowadzącej w nicość”. – Dopiero wiara w to zbawcze 
wydarzenie otwiera perspektywę wyjścia z doczesności ku życiu 
wiecznemu. W  naszym życiu nastąpi przełom wówczas, kiedy 
spotkamy Zmartwychwstałego i  podobnie jak Piotr wyznamy 
Mu miłość. Odtąd nasze życie będzie dzielone na dwa okresy: 
przed i po spotkaniu z Chrystusem – powiedział. Dodał, że „Jezus 
z  Nazaretu żyje, jest żywą osobą, a  nie wspomnieniem z  prze- 
szłości”.

Na koniec bp Guzdek życzył wiernym nawiązania osobistej rela-
cji przyjaźni i miłości z Chrystusem. – Po odnowieniu przyrzeczeń 
chrzcielnych powróćmy do pierwotnej gorliwości i wierności Bogu, 
który uczynił nas swoimi dziećmi. Ponownie odkryjmy, że począt-
kiem dojrzałej wiary jest świadomość, że nie jesteśmy samowystar-
czalni, ale potrzebujemy Zbawiciela – powiedział.

Po homilii odbył się obrzęd błogosławieństwa wody i odnowie-
nia przyrzeczeń chrzcielnych. Eucharystię koncelebrowali kapela-
ni Ordynariatu Polowego, m.in. ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii 
Ordynariatu Polowego oraz ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz 
katedry. Zamiast tradycyjnej procesji ulicami Starego Miasta, która 
zazwyczaj odbywała się na zakończenie Wigilii Paschalnej, biskup 
przeniósł monstrancję z  Najświętszym Sakramentem z  grobu 
Pańskiego w Kaplicy Katyńskiej do ołtarza głównego i po odśpie-
waniu uroczystego Te Deum udzielił wielkanocnego błogosła- 
wieństwa.

KRZySZTOF STęPKOWSKI
MAłGORZATA MUSZAńSKA

po poświęceniu pokarmów bp Józef guzdek podziękował wolontariuszom 
biorącym udział w akcji „paczka dla Bohatera”

Biskup Józef guzdek przeniósł najświętszy sakrament w procesji rezurekcyjnej 
z grobu pańskiego w kaplicy katyńskiej nawą główną do ołtarza
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PKW AfgAniStAn
Mszą wieczerzy Pańskiej rozpoczął się święty czas Triduum Pas-

chalnego w PKW Afganistan. W kazaniu ks. por. Błażej Woszczek, 
kapelan kontyngentu, zwrócił uwagę na ponadczasowość przesłania 
Chrystusa z Wieczernika o miłowaniu się wzajemnie, jak On nas 
umiłował. 

W Wielki Piątek 2 kwietnia odprawiono drogę krzyżową. Z racji 
16. rocznicy odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II rozważania 
towarzyszące stacjom zostały zaczerpnięte z Jego ostatniej ziemskiej 
drogi krzyżowej w Koloseum, którą obserwował ze swej kaplicy za 
pośrednictwem telewizji. Przygotował je ówczesny kardynał Joseph 
Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Po nabożeństwie od-
prawiono Liturgię Męki Pańskiej. 

W Wielką Sobotę – dniu ciszy i oczekiwaniu na Zmartwych-
wstanie wierząca i praktykująca społeczność PKW trwała na modli-
twie przy grobie Chrystusa. Poświęcono koszyki – hełmy wojskowe 
z pokarmami na stół wielkanocny. Po zachodzie słońca rozpoczęło 
się poświęcenie ognia i paschału na placu apelowym PKW pośród 
ufortyfikowań i pojazdów wojskowych. Żołnierze utworzyli szpaler 
z pochodniami oraz asystę liturgiczną. Uroczyste przeniesienie ognia 
do kaplicy rozpoczęło świętowanie tajemnicy zmartwychwstania.

W niedzielny poranek społeczność PKW zgromadziła się na ple-
nerowym śniadaniu przygotowanym siłami żołnierzy Narodowego 
Elementu Wsparcia Logistycznego z produktów dostarczonych drogą 
lotniczą z kraju. Kapelan pobłogosławił pokarmy i przywitał spe-
cjalnego gościa ks. płk. Johna Krische’a – szefa duszpasterstwa misji 
Resolute Support, kapelana sił zbrojnych USA oraz złożył wszystkim 
życzenia w imieniu Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. Życzenia 
zgromadzonym złożył także dowódca PKW płk Paweł Pytko.

Następnie kapelan wraz z dowódcą PKW udał się drogą lotniczą 
do pozostałych baz w Afganistanie, gdzie stacjonują polscy żołnie-
rze. Poniedziałek Wielkanocny miał podobny przebieg. Wszędzie 
sprawowana była Eucharystia, pobłogosławiono pokarmy, złożono 
życzenia i spożyto wspólny posiłek. 

KS. POR. BłAŻEJ WOSZCZEK

PKW irAK 
Wielki Tydzień dla żołnierzy IX Zmiany był czasem zadumy 

i refleksji, okazją do spowiedzi i uczestnictwa w nabożeństwach. Ze 
względów epidemiologicznych Msze św. i nabożeństwa były odpra-

obchody triduum paschalnego 
i niedzieli zmartwychwstania na misjach 

wiane w warunkach polowych. Uczestniczyli w nich także żołnierze 
wojsk koalicji. 

Triduum Paschalne rozpoczęto w Wielki Czwartek Eucharystią 
wieczerzy Pańskiej. Liturgię Wielkiego Piątku poprzedziła droga 
krzyżowa z rozważaniami o wierze. W Wielką Sobotę w południe 
zostały poświęcone potrawy na stół wielkanocny, a wieczorem liturgia 
paschalna, prowadziła uczestników od Starego do Nowego Testamen-
tu – ku radości zwycięstwa, które ukazuje zmartwychwstały Jezus. 

Niedzielna poranna Msza św. rezurekcyjna rozpoczęła się pro-
cesją i radosnym Alleluja. Po niej wszyscy zasiedli do świątecznego 
stołu. Dzielono się jajkiem i składano sobie życzenia. 

W oprawę liturgii zaangażowali się żołnierze ze wszystkich ele-
mentów PKW Irak. Grób przygotowali żołnierze z plutonu inży-
nieryjnego, posługę przy ołtarzu pełnili żołnierze wraz z dowódcą 
kontyngentu. 

KS. MJR GRZEGORZ BEChTA

PKW ŁotWA
Okres celebracji Świąt Wielkanocnych w  PKW łotwa po-

przedziły uroczyste obchody Triduum Paschalnego uwieńczone 
wigilią paschalną. Mszy św. przewodniczył kapelan PKW łotwa  
ks. ppor. Artur Janczarek, a w uroczystościach oprócz żołnierzy PKW 
uczestniczyli pracownicy cywilni oraz żołnierze innych kontyngen-
tów wojskowych.

Poranek Wielkanocny w bazie Adazi żołnierze VIII Zmiany roz-
poczęli od uroczystej Mszy św. Po niej było tradycyjne śniadanie 
wielkanocne, podczas którego ksiądz kapelan dokonał poświęcenia 
pokarmów, a następnie zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia. 
Podczas przywitania wszystkich zgromadzonych dowódca PKW 
łotwa mjr Tomasz Dadura przekazał życzenia, które otrzymał od 
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz przełożonych, przypomi-
nając, że Wielkanoc to czas zmartwychwstania, otuchy i nadziei, czas 
odradzania się wiary w drugiego człowieka. Dowódca PKW podzię-
kował także żołnierzom i pracownikom cywilnym za dotychczasowe 
zaangażowanie w wykonywanie obowiązków na bardzo wysokim 
poziomie. Poświęcone pokarmy zostały spożyte w radosnej atmos-
ferze, a żołnierze mieli okazję przypomnieć sobie smak tradycyjnych 
świątecznych polskich potraw. 

ST. ChOR. SZT. KRZySZTOF łUKASZEWICZ
OPRAC. MM

ks. mjr grzegorz Bechta sprawuje Mszę św. rezurekcyjną, 
irak, 4 kwietnia 2021 r. 
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baza adazi na Łotwie, 4 kwietnia 2021 r.
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tanii oraz życie na emigracji w Argentynie. 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych  
ks. Walkowskiego. Uroczystość we współ-
pracy z parafią Najczystszego Serca Maryi 
zorganizowało powstałe w 1990 r. Towarzy-
stwo historyczne im. Szembeków. 

* * *
Szczepan Walkowski urodził się w ro-

dzinie Stanisława i Eleonory z d. Wolna. 
Był absolwentem gimnazjum w  Kępnie. 
Ukończył Częstochowskie Seminarium 
Duchowne w Krakowie. Studiował też teo-
logię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Święce-
nia kapłańskie otrzy-
mał 25 czerwca 1939 r. 
Do wybuchu II wojny 
światowej pełnił posłu-
gę wikariusza w parafii 
w Lututowie. We wrze-
śniu 1939 r. przedostał 
się przez Rumunię 
i Jugosławię do Włoch. 
W  grudniu 1939 r. 
zgłosił się do duszpa-
sterstwa wojskowego 
we Francji, gdzie ukoń-
czył Szkołę Podchorą-

żych. Po kapitulacji Francji przedostał się  
19 czerwca 1940 r. do Anglii. W sierpniu 
1940 r. biskup polowy Józef Gawlina mia-
nował go kapelanem lotnictwa polskiego 
w Anglii.

Po ukończeniu kursu pilotażu został 
przydzielony do Dywizjonu 304, w  któ-
rym odbywał loty patrolowe na samolo-
tach Vickers Wellington m.in. nad Zatoką 
Biskajską. Pierwszą posługę duszpasterską 
pełnił w hereford (do września 1940 r.). We 
wrześniu 1940 r. został przyjęty do Centrum 
Wyszkolenia Naziemnego Lotnictwa w bazie 
Blackpool. 7 marca 1941 r. został mianowany 
kapelanem rejonu Bramcote. Po zakończe-
niu działań wojennych został kapelanem 
lotnictwa Polskiego Korpusu Przysposobie-
nia w Anglii. Służbę wojskową zakończył 
w 1948 r. Księdza Walkowskiego uhonoro-
wano także trzykrotnie Medalem Lotniczym.

Dnia 12 lutego 1949 r. wyjechał do 
Argentyny, gdzie założył Stowarzyszanie 
Lotników Polskich oraz rozpoczął budowę 
kościoła, aktywnie działał w organizacjach 
polonijnych, był redaktorem „Głosu Polskie-
go”. W 1966 r. rozpoczął budowę Ośrodka 
Duszpasterskiego w Ezpeleta. Zginął po-
trącony przez ciężarówkę. Za zasługi na 
polu pracy duszpasterskiej i wychowawczej 
wśród Polonii argentyńskiej odznaczony 
został Orderem Odrodzenia Polski.

KRZySZTOF STęPKOWSKI

Na początku Mszy św. ks. Krzysztof  
Ukleja, proboszcz parafii, powitał przyby-
łych gości. Podkreślił, że ks. mjr Walkowski 
jest „przykładem człowieka miłującego Oj-
czyznę i drugiego człowieka”.

W homilii bp Romuald Kamiński pod-
kreślał, jak istotna jest obecność na naszej 
drodze życia innych osób. – Pan Bóg stawia 
na naszej drodze innych ludzi, aby pomogli 
nam w drodze do zbawienia. My też jeste-
śmy stawiani innym ludziom na ich życiowej 
drodze. Dodał, że powinniśmy pozostawiać 
w ich życiu dobry ślad.

Podziękował Władysławowi Ryszardowi 
Szelągowi, prezesowi Towarzystwa histo-
rycznego im. Szembeków za przypomnienie 
osoby ks. mjr. Szczepana Walkowskiego. Za-
chęcił też do modlitwy w intencji Polaków 
mieszkających w Argentynie oraz narodu 
argentyńskiego.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. Ana 
María Ramírez, ambasador Argentyny 
w Polsce, senator Andrzej Pająk, członek 
Komisji Spraw Emigracji i łączności z Po-
lakami za Granicą, przedstawiciele władz 
dzielnicy Praga-Południe. Obecny był tak-
że poczet sztandarowy Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP.

Ana María Ramírez przypomniała, że 
po II wojnie światowej ks. Walkowski, nie 
mogąc wrócić do kraju z powodów politycz-
nych, wraz z innymi Polakami udał się na 
emigrację i to właśnie Argentyna stała się 
jego drugą ojczyzną. Ambasador Argentyny 
podkreśliła, że choć od śmierci ks. Walkow-
skiego minęło 50 lat, to pamięć o nim jest 
żywa, ponieważ miał serce przepełnione 
służbą, miłością, poświęceniem i odwagą. – 
Jego życie i praca do dziś przyczyniają się 
do zacieśniania więzów przyjaźni i sympatii, 
które łączą Argentynę i Polskę. To zaszczyt 
uczestniczyć w uroczystości upamiętniającej 
ks. Szczepana Walkowskiego – powiedziała.

Po zakończeniu Mszy św. otwarto wysta-
wę „Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski, 
sercem Polak, przyjaciel Argentyny” prezen-
tującą życie ks. Walkowskiego, m.in. jego 
dzieciństwo w Wieruszowie, posługę kape-
lana wojskowego we Francji i Wielkiej Bry-

ksiądz mjr szczepan walkowski
– kapelan i pilot
Biskup romuald kamiński, ordynariusz warszawsko-praski odprawił Mszę św. w kościele najczystszego serca Maryi na grochowie w in-
tencji ks. mjr. pilota szczepana walkowskiego, kapelana i pilota polskich sił zbrojnych na zachodzie w czasie ii wojny światowej oraz 
działacza polskiej emigracji w argentynie. po zakończeniu eucharystii otwarto wystawę fotograficzną poświęconą ks. walkowskiemu.

ks. szczepan walkowski (1912–1969)

wystawę poświęconą ks. szczepanowi walkowskiemu oglądają bp romuald 
kamińśki, władysław ryszard szeląg, prezes towarzystwa Historycznego 
im. szembeków oraz ambasador argentyny ana María ramírez
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Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy Pułku Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego. Msza św. rozpoczęła się od odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że Polacy wielokrotnie byli 
poddawani licznym próbom. – Byli tacy, którzy nie zdali egzaminu. 
Za wszelką cenę chcieli jedynie uratować swoje życie i swoich naj-
bliższych. Starali się także zachować dobytek, który by im gwaranto-
wał przeżycie w czasie niewoli, głodu i wojny. Jednak wielu naszych 
rodaków w trudnych czasach zniewolenia i wojen napisało piękne 
historie służby Bogu i Ojczyźnie – powiedział. Dodał, że obok żoł-
nierzy piękną kartę wierności zapisali także polscy duchowni, „któ-
rzy z narażeniem zdrowia i życia nieśli duchową pomoc walczącym 
żołnierzom”. – Najpierw byli to kapelani zawodowi. Jednak za nimi 
podążali kapelani rezerwy przygotowani na czas wojny – powiedział.

Biskup przywołał kilka postaci kapelanów z minionych stu lat, 
które stały się wzorem poświęcenia i odwagi: o. Stanisława (Cypria-
na) Rozumkiewicza, ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, kapela-
nów katyńskich, Sił Zbrojnych na Zachodzie (m.in. ks. mjr. Stanisła-
wa Targosza). Biskup Guzdek przypomniał także duszpasterzy Po-
wstania Warszawskiego, tych zaangażowanych w tajnych strukturach 
duszpasterstwa wojskowego (ks. płk. Tadeusza Jachimowskiego), jak 
i ochotników, którzy odpowiedzieli na potrzebę chwili i włączyli się 
w posługę duchową, trwając do końca przy walczących żołnierzach 
(o. Michała Czartoryskiego OP). Biskup przywołał także postać  
ks. Władysława Gurgacza SJ, kapelana jednego z oddziałów Żoł-
nierzy Niezłomnych, który otoczył opieką duszpasterską młodych 
partyzantów i zginął w krakowskim więzieniu Montelupich 14 wrze-
śnia 1949 r.

Przywołując liczne przykłady z historii, bp Guzdek podkreślił, że 
posługa kapelanów wiąże się z gotowością do najwyższych poświę-
ceń. – Nie wiemy, co nam przyniesie najbliższa 
przyszłość. Oby Bóg zachował nas od konfliktów 
zbrojnych i wojny. Jednak musimy być przygoto-
wani na ten czarny scenariusz – na wojnę. Jeżeli 
Ojczyzna będzie w potrzebie, nie wystarczą ka-
pelani zawodowi. To wy zostaniecie powołani do 
posługi polskiemu żołnierzowi. Wtedy musicie 
stanąć pod krzyżem cierpiącej Ojczyzny jak Ma-
ryja i dwie Marie, i Józef z Arymatei. Macie być 
wierni do końca jak św. Jan Apostoł – powiedział.

Po zakończeniu Mszy św. płk Robert Przyby-
łek, szef Oddziału Personalnego Kurii Ordynaria-
tu Polowego odczytał postanowienie Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego 
stopnia oficerskiego 17 duchownym. Patenty, 
podpisane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych, wręczył kapelanom 
bp Józef Guzdek.

Ordynariusz wojskowy przypomniał, że ka-
tedra polowa w swojej historii była świadkiem 
wielu ważnych wydarzeń, a kapelani od ponad stu 

wręczenie patentów oficerskich kapelanom rezerwy

Bądźcie świadkami wiary
w katedrze polowej 20 marca odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich księżom mianowanym na pierwszy stopień oficerski. 
kapelani pozostaną w rezerwie na czas „w”. ceremonię poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego gen. bryg. Józefa guzdka. 

lat pod przewodnictwem biskupów polowych pełnią posługę wśród 
żołnierzy. Podkreślił, że choć ważna jest siła miecza, to jednak waż-
niejsza jest siła ducha. Dlatego wkrótce po odzyskaniu niepodległo-
ści, w ramach powstającej armii utworzone zostało duszpasterstwo 
wojskowe. – Jako kapelani musimy towarzyszyć żołnierzom Wojska 
Polskiego w kraju i poza jego granicami. Nie macie być fachowcami 
od uzbrojenia i techniki wojskowej, ale musicie jak najlepiej poznać 
służbę żołnierzy, nie tylko po to, żeby was szanowali, ale byście le-
piej rozumieli ich problemy – przekonywał. Dodał, że żołnierzom 
zależy, aby podczas trudnej i niebezpiecznej służby towarzyszył im 
kapelan. Życzył kapelanom, aby byli świadkami wiary, uczciwości 
i sprawiedliwości.

W imieniu nowo promowanych za możliwość ukończenia kur-
su oficerskiego, powołanie do służby i zorganizowanie uroczystości 
podziękował biskupowi polowemu ks. ppor. rez. Piotr Woszczyk. 
Ksiądz ppor. rez. Dariusz Konieczny, pełniący przez półtora roku 
posługę wicekanclerza Kurii Polowej, który przechodzi do kurii 
diecezji radomskiej na prośbę ordynariusza tej diecezji, otrzymał 
Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego.

Księża, którzy otrzymali patenty oficerskie, pochodzą z diecezji 
oraz zgromadzeń zakonnych z całej Polski. Kurs oficerski zakończyli 
w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie uczestniczyli 
w zajęciach z zakresu m.in. terenoznawstwa, logistyki, taktyki i funk-
cjonowania sił zbrojnych w ramach NATO. Po uzyskaniu stopnia 
podporucznika księża zostali przeniesieni do rezerwy, ale w razie 
potrzeby będą mogli zasilić szeregi etatowych kapelanów w Ordy-
nariacie Polowym i podjąć pracę duszpasterską w wojsku. W razie 
wybuchu wojny zostaną powołani do służby w strukturach duszpa-
sterstwa wojskowego.

KRZySZTOF STęPKOWSKI
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Pogrzeb ks. płk. Adama Sosonki
Uroczystości pogrzebowe świętej pa-

mięci ks. płk. kan. Adama Sosonko emery-
towanego kapelana Generalnego Dziekanatu 
i Ordynariatu Polowego odbyły się 24 marca 
w Katowicach i w Wójcicach koło Nysy, ro-
dzinnej miejscowości zmarłego. Przed po-
łudniem bp Józef Guzdek celebrował Mszę 
św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazi-
mierza w Katowicach.

– Dziękujemy za każde ziarno dobra, 
miłości i wiary, które ks. Adam posiał w ser-
ca żołnierzy i ich rodzin, głosząc słowo Boże 
i sprawując sakramenty święte. Dziękujemy 
za jego dobre i  szlachetne serce, którego 
zewnętrznym wyrazem były pogoda du-
cha i uśmiech na twarzy. Ufamy, że dobry 

siew wyda obfity plon 
– powiedział we wpro-
wadzeniu do Mszy św. 
bp Józef Guzdek. 

Kazanie wygłosił 
ks. płk Zenon Pawelak, 
administrator parafii 
wojskowej w Katowi-
cach. Kapelan podkre-
ślał, że ks. Sosonko „do 
końca realizował swe 
kapłańskie powołanie, 
będąc wierny Chry-
stusowi”. – On wie-
dział do końca i dawał 
temu świadectwo, że 

kapłaństwo to nieskończony zaszczyt, a za-
razem niebywałe zobowiązanie, aby każdego 
dnia stawać się mostem, po którym wierni 
z ziemi dojść będą mogli do nieba. Kapłań-
stwo jest bowiem nade wszystko służbą 
i zobowiązaniem do okazywania drogi ku 
świętości – powiedział ks. płk Pawelak.

We Mszy św. uczestniczyli dowódcy 
z jednostek wojskowych z Lublińca, Tarnow-
skich Gór, Bytomia i Katowic. Obecny był 
gen. bryg. Sławomir Drumowicz, dowódca 
Komponentu Wojsk Specjalnych z Krako-
wa. Wartę honorową przy trumnie pełnili 
żołnierze z Dywizjonu Rakietowego z By-
tomia. W uroczystości uczestniczyli także 
Jakub Chełstowski, marszałek województwa 
śląskiego, kombatanci, rodzina, sympatycy 

i przyjaciele zmarłego. Dalsza część uroczy-
stości pogrzebowych odbyła się w parafii 
ks. Adama Sosonko w Wójcicach, gdzie po 
Mszy św. złożono trumnę z ciałem kapelana 
na cmentarzu parafialnym.

Ksiądz płk kan. Adam Sosonko urodził 
się w 1954 r. w Wójcicach. Święcenia kapłań-
skie przyjął 6 czerwca 1982 r. w zgromadze-
niu karmelitów w Krakowie. W duszpaster-
stwie wojskowym pracował od 1 lipca 1988 r. 
Pełnił funkcję kapelana m.in. w Krakowie, 
Bydgoszczy oraz w Bytomiu. W roku 1992 
pełnił posługę kapelana w czasie misji ONZ 
w Syrii. W latach 1995–1996 był probosz-
czem parafii wojskowej w Żaganiu, a następ-
nie kapelanem 4. Pułku Zmotoryzowanego 
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych 
MSWiA w Sanoku i batalionu w Trzciań-
cu. Od 1 maja 1997 r. do 18 października 
1998 r. był wikariuszem parafii wojskowej 
w Gliwicach, a od 25 października 1998 r. 
do 31 stycznia 2012 r. proboszczem parafii 
wojskowej w Lublińcu. Od 1 lutego 2013 r. 
do 2 grudnia 2013 r. pełnił posługę pro-
boszcza parafii wojskowej w  Szczecinku. 
Po przejściu na emeryturę był rezydentem 
parafii wojskowej w Katowicach. W 2007 r. 
otrzymał godność kanonika kapituły bazyli-
ki mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Zmarł 18 marca 2021 r. w szpitalu w Kato-
wicach.

ZJK, KES
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Msza św. pogrzebowa w kościele garnizonowym w katowicach

rocznica Wielkiej Ucieczki 
ze Stalagu Luft 3

24 marca w Kwaterze Wspólnoty Brytyj-
skiej cmentarza garnizonowego w Poznaniu 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. 
rocznicę Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft 3 
w Żaganiu. Wziął w niej udział płk Tom 
Blythe, brytyjski attaché obrony w Polsce, 
Włodzimierz Walkowiak, brytyjski konsul 
honorowy w  Polsce oraz przedstawiciel 
resortu obrony Nowej Zelandii. Modlitwie 
przewodniczył ks. ppłk Paweł Piontek, ka-
pelan poznańskiego garnizonu.

24 marca 1944 r. doszło do wielkiej 
ucieczki ze Stalagu Luft 3 w Żaganiu. Był to 
niemiecki obóz jeniecki lotników alianckich. 
Jeńcy od pierwszego dnia uwięzienia przy-
gotowywali się do tej ucieczki, traktując to 
jako swój żołnierski obowiązek. Przywódcą 
komitetu ucieczkowego został mjr pil. RAF 
Roger Bushell. Wykopano trzy tunele, któ-
rymi miało uciec 200 żołnierzy. Członkowie 
komitetu przygotowali mapy, dokumenty 

oraz ubrania cywilne uszyte z materiałów 
dostępnych w obozie. Niestety tuż przed 
ucieczką tunel został odkryty przez straż-
ników. Mimo to 76 jeńcom udało się uciec. 

Tylko trzech uciekinierów szczęśliwie 
dotarło do Wielkiej Brytanii, ale tysiące po-
licjantów, członków hitlerjugend i żołnierzy 
musiało zostać skiero-
wanych do poszukiwań. 
Schwytano 73 lotników, 
23 z  nich odesłano do 
Żagania, a  na 50 lotni-
kach hitler osobiście zle-
cił wykonanie egzekucji. 
Urny zawierające zebrane 
prochy pomordowanych 
zostały złożone w  gro-
bowcu wybudowanym 
przez jeńców niedaleko 
obozu. W  1948 r. pro-
chy zostały przeniesione 
na cmentarz Wspólnoty 
Brytyjskiej w Poznaniu. 

Na terenie kwatery brytyjskiej znajdują się 
mogiły 126 żołnierzy z I wojny światowej 
oraz 300 grobów z czasów II wojny świa-
towej. O wydarzeniach tych opowiada film 
Johna Sturgesa Wielka ucieczka z 1963 r. 

KS. PPłK PAWEł PIONTEK
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Modlitwa w intencji poległych jeńców, kwatera Żołnierzy wspólnoty
Brytyjskiej cmentarza garnizonowego w poznaniu,
24 marca 2021 r.
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Podchorążowie WAt przygotowują 
paczki dla rodzin i bezdomnych 

Tak jak w  ubiegłych latach, również 
i w tym roku, pomimo pandemii, podcho-
rążowie WAT wraz z parafialnym zespołem 
Caritas zorganizowali paczki żywnościowe 
dla potrzebujących rodzin oraz dla bezdom-
nych z parafii wojskowo-cywilnej Matki Bo-
żej Ostrobramskiej na Boernerowie.

Ta coroczna akcja, zapoczątkowana 
wiele lat temu, organizowana jest przed 
każdymi świętami. Jak mówią podchorążo-
wie, którzy chętnie włączają się do pomocy, 
to dla nich doświadczenie, dzięki któremu 
bardziej owocnie mogą przeżyć czas Wiel-
kiego Postu i stosować wielkopostne środki 
nawrócenia, jakimi są post, modlitwa i jał-
mużna. Są to narzędzia do uświęcenia, któ-
re warto odkrywać na nowo. Dzięki takim 
akcjom młodzi ludzie uczą się wrażliwości 
na potrzeby innych. xkw

Podchorążowie AWL z pomocą kom-
batantom i weteranom

Z okazji świąt Wielkanocnych podcho-
rążowie z Duszpasterstwa Akademickiego 
„Nieśmiertelni” Akademii Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu, którzy na co dzień troszczą 
się o kombatantów i weteranów, po raz ko-
lejny zorganizowali akcję „Paczka od AWL-a 
dla Bohatera”. Młodzi żołnierze przygoto-
wali paczki, w których znalazły się artykuły 
spożywcze, środki czystości oraz świąteczne 
niespodzianki.

na podchorążych wyższych szkół wojskowych zawsze można liczyć. zebraliśmy kilka przykładów z ostatnich tygodni, aby pokazać, że ich 
pomoc przyjmuje różne formy i jest adresowana do wielu grup potrzebujących. 

Powyższa akcja ma na celu nie tylko 
wsparcie materialne dla kombatantów, ale 
przede wszystkim okazanie wdzięczności 
za trud i poświęcenie, które Ci dzielni lu-
dzie wnieśli w  budowanie wolnej Polski.  
DA „nieśmiertelni”

Akcja „Podchorki dają korki” Akade-
mii Marynarki Wojennej

Od 1 marca ruszyła akcja podchorążych 
AMW pod nazwą „Podchorki dają korki”, 
polegająca na udzielaniu korepetycji on-li-
ne dzieciom i młodzieży ze szkół podstawo-
wych i średnich. – Akcję rozpoczęliśmy od 
pomocy wychowankom z placówek opie-

podchorążowie akademii Marynarki wojennej udzielają korepetycji potrzebującym uczniom

Fo
t. a

rch
iwu

m

kuńczo-wychowawczych z  terenu Gdyni, 
jednakże możemy w ten sposób pomagać 
każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. 
Cieszę się bardzo, że podchorążowie wyszli 
z tą inicjatywą i że chętnie dzielą się swoim 
czasem, zdolnościami i  umiejętnościami 
z innymi osobami – relacjonuje ks. por. To-
masz Wojciechowski, kapelan AMW i ko-
ordynator akcji.

– W czasie pandemii chcemy pomagać 
innym. Ta akcja jest skierowana do wszyst-
kich dzieci i młodzieży, z którymi możemy 
podzielić się swoją wiedzą. Moi koledzy i ko-
leżanki podchorążowie bardzo pozytywnie 
odpowiedzieli na taki pomysł pomocy. Jest 
nas wielu i wciąż czekamy na nowe zgło-
szenia – mówi pchor. Weronika Słomian, 
pomysłodawca i koordynator akcji.

Po miesiącu akcją objętych zostało  
35 dzieci z czterech placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, Zespołu Szkolnego i kilka 
indywidualnych zgłoszeń. W akcję zaanga-
żowanych jest 35 podchorążych, a kilkudzie-
sięciu czeka na kolejne zgłoszenia. 

Pomoc udzielana jest z  matematyki, 
chemii, biologii, fizyki, języka polskiego, 
historii, języka angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i hiszpańskiego, a także przed-
miotów typowo technicznych (mechanika 
techniczna). Akcja nabiera rozpędu i poja-
wiają się już zapytania o możliwość zgło-
szenia dziecka spoza Trójmiasta (Malbork, 
Toruń). – Czekamy na kolejne zgłoszenia, 
by pomagać – dodaje kapelan AMW. xtw

 podchorążowie akademii wojsk lądowych z wizytą u kombatantów 
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stwo, wierni świeccy, przedstawiciele służb 
mundurowych, władz państwowych i samo-
rządowych.

Ponad 17 tys. głosów za zmianą daty 
Dnia ojca na 19 marca

Ponad 17 tys. podpisów udało się ze-
brać organizatorom kampanii społecznej 
„Dzień Ojca na nowo!”. Akcja prowadzo-
na jest przez Centrum Życia i  Rodziny. 
Osoby, które podpisały petycję na stronie  
www.dzienojca.pl apelują do Marszałek 
Sejmu o ustanowienie obchodów Dnia Ojca  
19 marca – w uroczystość św. Józefa. Akcja 
ma na celu nadanie nowego, pogłębionego 
kontekstu temu świętu. Organizatorzy pod-
kreślają, że postawienie postaci ziemskiego 
ojca Jezusa jako przykładu nada temu świę-
tu odświeżone i szersze znaczenie. Osoba 
Świętego Józefa ma być dla współczesnych 
mężczyzn wzorem odpowiedzialności, od-
wagi, miłości i troskliwości – podkreślają. 
Centrum Życia i  Rodziny przygotowało 
w ramach kampanii petycję do Marszałek 
Sejmu RP Elżbiety Witek z prośbą o zmianę 
daty obchodów Dnia Ojca. Kampania ru-
szyła 16 marca br. i od tamtej pory cieszy 
się coraz większym poparciem. Wśród osób 
podpisanych figurują znane nazwiska, takie 
jak: Zofia Klepacka, Dariusz Kowalski, Rafał 
Patyra, Marek Citko czy Jerzy Zelnik. Bło-
gosławieństwa w realizacji przedsięwzięcia 
udzielili m.in. abp Stanisław Gądecki, me-
tropolita poznański oraz abp Grzegorz Ryś, 
metropolita łódzki.

OPRAC. ALEKSANDRA 
DZIEWIńSKA

niewielkiego w stopniu udaru niedokrwien-
nego. Obecnie jest rehabilitowany, proces 
rehabilitacji przebiega zgodnie z  założo-
nymi oczekiwaniami zespołu lekarskiego 
i fizjoterapeutycznego” ogłosił 6 kwietnia 
w specjalnym komunikacie rzecznik archi-
diecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiń-
ski. Obecnie Kardynał jest rehabilitowany 
a jego stan zdrowia się poprawia. hierarcha 
1 lutego skończył 71 lat. Od 2007 roku jest 
arcybiskupem metropolitą warszawskim. 

ingres nowego metropolity 
gdańskiego abp. tadeusza Wojdy

W Niedzielę Palmową 28 marca odbył 
się uroczysty ingres nowego metropolity 
gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy do ar-
chikatedry oliwskiej w Gdańsku. „Kościół 
jest jedną wielką wspólnotą grzeszników 
i świętych. Idziemy razem, wzajemnie się 
wspierając i  walcząc z  grzechem, który 
jest skandalem i  zgorszeniem. Wspólnie 
świadczymy sobie tę miłość i wspólnie po-
dążamy ku zbawieniu” – mówił w homilii  
abp Wojda. Ze względu na trwającą epide-
mię i związane z nią obostrzenia, obowiązu-
jące od 27 marca, do archikatedry oliwskiej 
mogli wejść przedstawiciele duchowieństwa, 
świeckich oraz mediów w ograniczonej licz-
bie. Wierni mogli śledzić przebieg ingresu 
za pośrednictwem telewizji. W uroczystości 
uczestniczył m.in. abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski oraz bp Artur Miziński, sekretarz 
generalny KEP, biskupi z diecezji należą-
cych do metropolii gdańskiej oraz diecezji 
sąsiednich, a także miejscowe duchowień-

z życia kościoła w polsce
ogólnopolska noc 
Konfesjonałów

2 kwietnia po raz jedenasty od-
była się w Polsce Noc Konfesjona-
łów. Akcja miała na celu dodatkowe 
przygotowanie duchowe do świąt 
Wielkanocy poprzez umożliwienie 
przystąpienia do sakramentu pokuty 
i pojednania. W świątyniach, które 
przystąpiły do inicjatywy, księża 
czuwali w konfesjonale do północy 
lub do samego rana. Obecnie, kiedy 
ważne jest zachowanie dystansu spo-
łecznego, Noc Konfesjonałów była 
także szansą dla osób obawiających 
się o  swoje zdrowie, by przystąpić 
do sakramentu spowiedzi. „2 kwiet-
nia 2010 roku, kiedy obchodziliśmy 
piątą rocznicę śmierci niezapomnianego 
Jana Pawła II, o  godzinie 21:37 ruszyła 
pierwsza Noc Konfesjonałów. Dziś po je-
denastu latach, ufni w duchową obecność 
św. Jana Pawła II, stajemy przed szansą zor-
ganizowania kolejnej edycji Ogólnopolskiej 
Nocy Konfesjonałów. Inicjatywa ta spotka-
ła się z aprobatą papieża Franciszka, który 
w 2014 r. zachęcał kapłanów do organizacji 
Nocy Konfesjonałów, udzielając im swojego 
błogosławieństwa” – tłumaczył ks. Grzegorz 
Adamski, koordynator wydarzenia. 

Przez poprzednie dziesięć lat Noc Kon-
fesjonałów odbywała się w 621 kościołach 
wszystkich diecezji w  Polsce. Najwięcej 
kościołów, w  liczbie 239, przystąpiło do 
niej w 2018 r. W ubiegłym roku z powodu 
ogólnopolskiej kwarantanny obejmującej 
również kościoły inicjatywa musiała zostać 
zawieszona.

Kardynał nycz zasłabł podczas 
Mszy św. krzyżma

„Podczas Mszy św. krzyżma w archika-
tedrze warszawskiej kard. Kazimierz Nycz 
zasłabł. Został przewieziony do szpitala na 
badania diagnostyczne. Prosimy o modlitwę 
za Arcybiskupa Metropolitę Warszawskie-
go” – poinformował w czwartek 1 kwietnia 
ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy 
arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej. Już 
na początku Mszy w czasie liturgii słowa 
kard. Kazimierz Nycz poczuł się słabo i zo-
stał odprowadzony do zakrystii. W prze-
wodniczeniu liturgii zastąpił go bp Józef 
Guzdek. „Kompleksowa diagnoza lekarska 
wykazała, że metropolita warszawski doznał 
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i na świecie
Watykan 

Kościół nie może błogosławić 
związków osób tej samej płci

15 marca opublikowano stanowisko 
Stolicy Apostolskiej odnośnie do tej kwestii 
podnoszonej przez niektóre Kościoły lo-
kalne. W dokumencie wydanym za zgodą 
Ojca Świętego i podpisanym przez prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luísa F. La-
darię SJ oraz sekretarza tej dykasterii, abp. 
Giacomo Morandiego przypomniano, że 
błogosławieństwa należą do tzw. sakramen-
taliów i można ich udzielać jedynie wobec 
tych, którzy są skierowani na służenie pla-
nom Boga zgodnie z istotą błogosławieństwa 
udzielanego przez Kościół.

W  nocie Kongregacji Nauki Wiary 
podkreślono, że błogosławieństwo takie 
stanowiłoby analogię do błogosławieństwa 
zaślubin mężczyzny i kobiety w sakramencie 
małżeństwa, natomiast „nie istnieje żadna 
podstawa do porównywania czy zakładania 
analogii, nawet dalekiej, między związkami 
homoseksualnymi a planem Bożym doty-
czącym małżeństwa i rodziny”.

Zaznaczono, że odmowa błogosławień-
stwa par homoseksualnych nie jest przeja-
wem dyskryminacji, lecz przypomnieniem 
prawdy obrządku liturgicznego i  tego, co 
głęboko odpowiada istocie sakramentaliów. 
Jednocześnie Stolica Apostolska przypomi-
na o obowiązku przyjmowania z szacun-
kiem i delikatnością osób o skłonnościach 
homoseksualnych.

Papież obniżył pensje kardynałów 
i zwierzchników urzędów

W Watykanie ogłoszono List apostolski 
papieża Franciszka w formie Motu proprio 
dotyczący ograniczenia wydatków na wy-
nagrodzenia personelu Stolicy Apostolskiej, 
Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i in-
nych powiązanych instytucji.

W dokumencie podkreślono, że od kilku 
lat w bilansie Stolicy Apostolskiej zaznacza 
się wyraźny deficyt. Jednym z  powodów 
obecnego kryzysu finansów jest wielomie-
sięczne zamknięcie Muzeów Watykań-
skich, odwiedzanych wcześniej przez kilka 
milionów osób rocznie. Wpływy ze sprze-
daży biletów są jednym z głównych źródeł 
przychodów. Sytuacja gospodarcza pogor-
szyła się dodatkowo w wyniku pandemii  
COVID–19, zaś koszty utrzymania perso-
nelu stanowią znaczącą pozycję wydatków 
w budżecie Stolicy Apostolskiej i Państwa 
Watykańskiego. Dlatego od 1 kwietnia 2021 r. 
wynagrodzenie kardynałów zostało zmniej-
szone o 10 procent. Wynagrodzenie innych 
przełożonych zredukowano o  8 procent, 
a wynagrodzenie duchownych i zakonników 
obniżono o 3 procent.

Podkreślono, że obniżka nie będzie za-
stosowana, jeżeli osoba zainteresowana udo-
wodni, że nie jest w stanie ponieść stałych 
wydatków związanych ze zdrowiem swoim 
lub krewnych do drugiego stopnia pokre-
wieństwa. Celem podjętych kroków na rzecz 
ograniczenia wydatków na personel, jak za-
znaczył papież, jest zachowanie miejsc pracy.

izrael: na 
Pustyni Judzkiej 
odkryto teksty 
biblijne sprzed 
2 tys. lat 

To najważniej-
sze odkrycie ar-
cheologii biblijnej 
od znalezienia rę-
kopisów z Qumran 
na przełomie lat 
40. i 50. ubiegłego 
stulecia. 16 mar- 
ca ujawniono od-
kryte fragmenty 
ksiąg proroków 
mniejszych, przede 
wszystkim Zacha-
riasza i  Nahuma, 

pochodzące sprzed 2 tys. lat. Dla biblistów 
odkrycie na Pustyni Judzkiej jest o  tyle 
ważne, że dotyczy okresu, w którym kształ-
towała się ostateczna wersja Pisma Świętego.

„Są to małe fragmenty, a zatem jest to 
dość ograniczona liczba wierszy Starego 
Testamentu spisanego po grecku. Tym nie-
mniej świadczą one, że na początku II w. 
utrzymuje się jeszcze to, co uczeni nazywają 
płynnością tekstu. To znaczy jest to jeszcze 
okres, w  którym tekst biblijny nie został 
ostatecznie ustalony. W tym czasie Biblia 
jeszcze się kształtuje. Dzięki tym odkry-
ciom poznajemy mały fragment tej historii, 
jej nowy wariant” – powiedział prof. Marcel-
lo Fidanzio, dyrektor Instytutu Archeologii 
i Kultury Ziem Biblijnych. 

francja: Kościół ostrzega 
przed eutanazją 

We francuskim parlamencie 8 kwietnia 
z inicjatywy Oliviera Falorniego, deputowa-
nego lewicowej Partii Radykalnej rozpoczę-
ła się debata na temat legalizacji eutanazji. 
Sprzeciwia się temu Kościół oraz wiele oso-
bistości życia publicznego. Arcybiskup Pa-
ryża Michel Aupetit uważa wręcz, że w tym 
przypadku manipuluje się sondażami opinii 
społecznej. W kontekście pandemii tworzy 
się dodatkowo atmosferę lęku przed cierpie-
niem, sugerując, że jednym rozwiązaniem 
jest zadanie choremu śmierci. 

Arcybiskup Michel Aupetit włączył się 
w debatę na temat eutanazji na antenie pu-
blicznego radia France Inter. Odwoływał 
się do doświadczenia, jakie zdobył, kiedy 
przed wstąpieniem do seminarium wyko-
nywał zawód lekarza.– Wielokrotnie miałem 
okazję towarzyszyć umierającym. I zdarza-
ło się, że ludzie krzyczeli: „Zabij mnie!”. Ale 
wiedziałem, że zadaniem lekarza nie jest 
zadawanie pacjentom śmierci. A  potem, 
następnego dnia, kiedy udało się uśmierzyć 
ból, ci sami ludzie, dziękowali, że nie zro-
biłem tego, o co mnie prosili – podkreślił 
hierarcha.

Arcybiskup Paryża zauważył, że para-
doksem jest, że parlamentarna debata nad 
eutanazją przebiega właśnie teraz w czasie 
pandemii, kiedy tak wielu ludziom odmó-
wiono prawa do umierania wśród najbliż-
szych. 

Źródło: KAI, Vatican News

OPRAC. MAłGORZATA 
MUSZAńSKA
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po śladach słowa Bożego
jaźń Cię już kosztowała? Czy wymagała jakiejś ofiary? Czy już jesteś 
gotowy na stworzenie przyjacielskiej relacji?

2. WiErnoŚĆ SŁoWU. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli 
czynicie wszystko, co wam przykazałem. Słowo przyjaciela ma war-
tość. Jest święte. Takiego słowa się nie lekceważy, takiego słowa się 
nie nadużywa. Takie słowo zachowuje się w sercu, takie słowa się 
realizuje. Przyjaźń zobowiązuje, dlatego już starożytny retor Cyceron 
powiedział, że przyjaciół nie prosi się o rzeczy niegodne. Gdyby 
ktoś nas prosił, żebyśmy się zachowali w sposób niegodny, to nie 
jest naszym przyjacielem. To znaczy, że chce nas instrumentalnie 
wykorzystać.

3. WProWADZEniE W nAJWiĘKSZE tAJEMniCE. Na-
zwałem was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca. Przyjaciel to ktoś zaufany, komu jesteśmy w stanie 
powierzyć największe tajemnice. Jezus odsłonił przed nami coś abso-
lutnie niedostępnego dla człowieka – tajemnicę Boga. Odkrył przed 
nami swoje serce, swoje pragnienia i swoje tajemnice. Ceńmy to sobie.

Wskazane przez Jezusa cechy prawdziwej przyjaźni, której  
On sam jest wzorem, ukazują, jak poważną i wymagającą jest przy-
jaźń. To coś wielkiego, coś niezwykle cennego. Dlatego Księga Syra-
cha poucza nas słowami: Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, 
kto go znalazł, skarb znalazł (6,14).

7. niEDZiELA WiELKAnoCnA – 
WniEboWStąPiEniE PAńSKiE – 16 MAJA

Dz 1,1-12; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20

Ewangelia 7. niedzieli wielkanocnej ukazuje testament Jezusa, na 
który składają się zadania, zapewnienia i zapowiedzi.

1. ZADAniA. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Jezus, odchodząc z tego świata, zleca apostołom niezwy-
kle ważną misję. Konkretne zadanie. Mają wyruszyć w drogę i głosić 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Każdemu, bez wyjątku. Nie mówi 
jak. To zostawia inwencji twórczej głosicieli. Daje zadanie, ale rolą 
apostoła jest znalezienie właściwej metody.

5. niEDZiELA WiELKAnoCnA – 2 MAJA 

Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

Ewangelia 5. niedzieli wielkanocnej ukazuje trzy prawa życia 
duchowego:

1. oCZYSZCZAJąCA roLA SŁoWA bogA. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które do was powiedziałem. Przeciwieństwem sło-
wa „czystość” są dwa pojęcia: „brud” oraz „zmieszanie”. Słowo Boga 
oczyszcza nas od tego, co złe, brudne i grzeszne, ale też oczyszcza 
nasze intencje i motywacje, aby nie było w nich podwójności i nie-
szczerości, jakiejś domieszki egoizmu. Kto odkryje to prawo życia 
duchowego, ten będzie systematycznie czytał Pismo Święte, mając 
świadomość oczyszczającej roli słowa Bożego. To dzięki słowu Boga 
możemy stać się wolni od brudu grzechu i od nie do końca szczerej 
motywacji naszych działań.

2. WŁASnY WYSiŁEK to ZA MAŁo. Beze Mnie nic nie mo-
żecie uczynić. Ktoś może żyć w iluzji, że sam sobie poradzi, że ma 
wszystko pod kontrolą, że panuje nad sytuacją. Ale słowa Jezusa 
odsłaniają, jak jest naprawdę. Nie stworzymy nic wartościowego bez 
Jego pomocy. Kto odkryje to prawo życia duchowego, ten z pewno-
ścią nie zaniedba modlitwy, oddawania Bogu wszystkiego co robi. 
Bez Boga nie jesteśmy w stanie stworzyć niczego cennego i trwałego.

3. CELEM ŻYCiA DUCHoWEgo JESt PrZYnoSZEniE 
oWoCÓW. Dobre samopoczucie to za mało. W życiu chodzi o coś 
więcej, o skutki moich decyzji, o owoce w moim życiu i w życiu 
innych. Jakie są te owoce? Czy widać owoce mojego życia? Czy doj-
rzewam? Kto odkryje to prawo życia duchowego, ten z pewnością 
skoncentruje się nie na odczuciach, emocjach, nawet najbardziej 
poruszających przeżyciach, ale na konkretach. Owoc można zoba-
czyć, owoc można dotknąć. Jeśli ten owoc jest dobry, to ma właściwy 
smak. Jeśli będziesz przynosił owoce, to inni wyraźnie to dostrzegą.

Jezus i Jego słowo oczyszczają nas, pomagają nam stworzyć coś 
naprawdę wartościowego i sprawiają, że nasze życie przynosi owoce. 
Do którego z tych trzech praw życia duchowego już się osobiście 
przekonałeś?

6. niEDZiELA WiELKAnoCnA – 9 MAJA

Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

Ewangelia 6. niedzieli wielkanocnej ukazuje trzy elementy praw-
dziwej przyjaźni:

1. DAĆ ŻYCiE ZA PrZYJACiÓŁ. Nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Jezus traktuje nas jak 
przyjaciół i dlatego oddał za nas życie. Prawdziwa przyjaźń oznacza 
taką właśnie gotowość myślenia nie o sobie, ale przede wszystkim 
o przyjacielu. Może dlatego nie mamy wielu przyjaciół, bo to coś 
naprawdę wielkiego, wymagającego. Ale jeśli taką osobę znajdziemy, 
to warto ją cenić ponad wszystko. Jest ktoś, dla kogo Ty i ja byliśmy 
tak ważni, że oddał za nas swoje życie. Prawdziwy Przyjaciel – Jezus 
Chrystus. Czy ja i Ty dorośliśmy do takiej przyjaźni? Czy ta przy-

komentarze do ewangelii

rembrandt van rijn (1606–1669), wniebowstąpienie pańskie, 1636 r.
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2. ZAPEWniEniA i ZnAKi. W imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, 
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Jezus zapewnia, że wśród ludzi 
wierzących w Niego dziać się będą rzeczy nadzwyczajne. Wszystkie 
te dary służą ludzkiemu dobru: wolności od zła, zdolności do ko-
munikacji, zdrowiu i bezpieczeństwu. Głosiciele Ewangelii, ludzie 
prawdziwej wiary nie tylko zaniosą innym Ewangelię, ale i pomogą 
pokonać zło i cierpienie. Głoszenie innym Chrystusa nie może się 
wiązać z żadnym złem, krzywdą, przemocą.

3. ZAPoWiEDZi. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawio-
ny, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak wiele zależy od wiary. Jeśli 
ktoś zobaczy znaki towarzyszące głoszeniu Ewangelii i to nie dopro-
wadzi go do wiary, to znaczy, że w nim samym jest jakaś przeszkoda.

Jezus jest realistą. Nie tylko daje zadania, ale i wyposaża w nie-
zbędne zdolności, w wyjątkowe dary. To wszystko nie zabiera jednak 
człowiekowi wolności. Może uwierzyć albo nie. Zaufać albo nie. Nie 
jest powiedziane, jakie będą owoce misji apostołów. Wszystko zależy 
od wiary, która zaowocuje decyzjami. Bóg szanuje ludzką wolność. 
A czy my szanujemy wolność innych?

niEDZiELA ZESŁAniA DUCHA ŚWiĘtEgo – 
23 MAJA

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Ewangelia z uroczystości Zesłania Ducha Świętego ukazuje zada-
nia pełnione przez Ducha Świętego.

1. PrZEWoDniK. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, dopro-
wadzi was do całej prawdy. Apostołowie nie byli jeszcze gotowi do 
przyjęcia całej prawdy. Za wcześnie. Nie udźwignęliby jej. Potrzebo-
wali jeszcze przez jakiś czas dojrzewać, żeby byli gotowi ją przyjąć. 
To bardzo ważna wskazówka dla nas w epoce, w której pojawiają się 
wskazania, żeby wszystko od razu mówić. To nie tak. Do pewnych 
trudnych słów i sytuacji trzeba dojrzeć. Aby udźwignąć niektóre 
trudne sytuacje, trzeba mieć trochę lat. Może już się o tym przeko-
naliśmy. Może już padły takie słowa ze strony najbliższych, słowa, 
które trudno przyjąć, słowa, z którymi nawet po długim czasie nie 
możemy sobie poradzić. Potrzebujemy Ducha Świętego. Sami sobie 
nie poradzimy. Jeżeli jest jakaś trudna sprawa, jakieś przykre słowa, 
coś co wraca pomimo upływu lat, coś co nam ciągle bardzo trud-
no udźwignąć, to znak, że potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. 
Podobnie, gdy doświadczamy czegoś pięknego, co przekracza nasze 
możliwości rozumienia – potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.

2. ProroK. On oznajmi wam rzeczy przyszłe. Duch Święty 
otwiera oczy na to, co dopiero nadejdzie. Przyszłość niejednokrotnie 
budzi lęk. Nie wiemy, co przyniesie. Dlatego tak ważne są wszelkie 
wskazówki. Duch Święty jest Tym, który pomaga nam przezwycię-
żyć lęk spowodowany niepokojem o przyszłość. Jeśli jest w nas lęk 
o przyszłość swoją lub bliskich, który utrudnia nasze życie, to znak, 
że potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.

3. nAUCZYCiEL MoDLitWY. On Mnie otoczy chwałą. Duch 
Święty jest nauczycielem adoracji. Chce otoczyć chwałą i prowa-
dzić do uwielbienia Jezusa Chrystusa. Adoracja musi być czymś 
niezmiernie ważnym, skoro Duch Święty jest pierwszym adorującym 
Chrystusa. Ile miejsca w moim życiu duchowym zajmuje adoracja 
Najświętszego Sakramentu? Jeśli mamy trudności z modlitwą, jeśli 
w naszej modlitwie jest chaos, jeśli nie przynosi ona wewnętrznego 
pokoju, to znak, że potrzebujemy Ducha Świętego.

Znamy świetnego Przewodnika, Proroka i Nauczyciela. Od nas 
zależy, czy skorzystamy z Jego prowadzenia, z Jego ostrzeżeń, z Jego 
nauczania.

10. niEDZiELA ZWYKŁA, UroCZYStoŚĆ 
nAJŚWiĘtSZEJ trÓJCY – 30 MAJA

Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

Ewangelia z uroczystości trójcy Świętej wskazuje na zadania, jakie 
Jezus stawia przed ludźmi, którzy mają wątpliwości. Przecież nie-
którzy wątpili (por. Mt 28,17). Ale Jezus nie dał im innych zadań 
niż tym, którzy tych wątpliwości nie mieli. Wątpliwości nie są 
problemem. Jak je powoli rozwiewać? Podejmując to, do czego 
Jezus wzywa w Ewangelii.

1. nAUCZAJ. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To, że 
masz wątpliwości, to, że wszystkiego nie wiesz, nie rozumiesz, nie 
zwalnia cię z misji nauczania innych. Nauczając innych, sam się 
nauczysz. Głosząc innym, będziesz też głosił sobie. To jest droga do 
pokonywania własnych wątpliwości.

2. ProWADŹ Do SAKrAMEntÓW. Udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prowadź innych do sakra-
mentów. To, że masz wątpliwości, to, że wszystkiego nie wiesz, nie 
rozumiesz, nie zwalnia cię z prowadzenia innych do sakramen-
tów. Przygotowując innych do sakramentów, sam się przygotujesz  
do nich, sam odkryjesz ich bogactwo.

3. PoDtrZYMUJ ŚWiADoMoŚĆ, ŻE JEZUS JESt niE-
UStAnniE PrZY tobiE. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Jezus zapewnia o swojej bliskości w każ-
dym dniu naszego życia, aż do końca istnienia świata. Możemy być 
spokojni o taki świat, w którym Jezus nieustannie jest obecny przy 
swoich uczniach. W tym świecie zawsze jest obecny Pan.

Niezwykle ważne są te wskazówki Jezusa, jak sobie radzić z wąt-
pliwościami. Chociaż nie wszystko jest dla ciebie jasne, idź, głoś, 
prowadź innych do sakramentów i podtrzymuj w sobie świadomość, 
że Jezus jest przy tobie codziennie. To ci pomoże poradzić sobie 
z własnymi problemami w obszarze wiary. Niech wątpliwości nie 
prowadzą cię do dyspensowania się od niesienia Chrystusa innym. 
Może niosąc Go innym, odkryjesz Go w sobie i dla siebie.

KS. MAREK GILSKI

Francisco caro (1627–1667), trójca przenajświętsza, ok. 1650 r.
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14 Nasza służba

Wiara św. Józefa była całkowicie oparta na Bożym słowie. Wy-
pełnił On słowo objawione w Starym Przymierzu i to żywe słowo, 
które Pan Bóg skierował wprost do niego: „Zbudziwszy się ze snu, 
Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański” (Mt 1,24). Wiara 
Józefa rodziła się na skale Słowa.

oprzeć się na bogu jak na skale
W  Biblii wiara określana jest hebrajskim słowem emun, co 

można rozumieć jako oparcie się na czymś, wsparcie się na kimś, 
wsparcie na żywym Bogu. Wiara Józefa była więc oparciem się na 
Bogu jak na skale, na Jego słowie, na Bożym prawie, na Bożych 
przykazaniach, na Bożej wierności. Święty Józef jest przewodnikiem 
w procesie dojrzewania naszej wiary. Bóg udziela łaski wiary każde-
mu człowiekowi. Od człowieka zależy czy ją przyjmie, czy nie. Jeśli 
przyjmie, zasłuży u Boga na nagrodę. Ową nagrodą jest wieczność. 

Przyjęcie wiary jest dla człowieka trudnym aktem, bo wymaga 
posłuszeństwa, pokory, uznania Boga oraz przyjęcia własnej ogra-
niczoności. W momencie, kiedy przyjmujemy światło wiary, od-
krywamy swoją godność w bliskim spotkaniu z Bogiem. Owocem 
łaski wiary jest moralna pewność, że swoje życie człowiek buduje 
w oparciu o Boga, a nie w oparciu o swoje siły. 

Jak możemy doskonalić i pielęgnować naszą wiarę? 
Pierwszym warunkiem doskonalenia naszej wiary jest modli-

twa. Powinniśmy się modlić o wiarę dla siebie i naszych bliskich. 
Jeśli chcemy coś drugiemu człowiekowi ofiarować i go ubogacić, 
powinniśmy przede wszystkim prosić dla niego o łaskę wiary. Jest 
to fundament całego życia religijnego zawarty w prośbie apostołów: 
„Panie, przymnóż nam wiary” (łk 17,5).

Drugim warunkiem doskonalenia wiary jest umiejętność poko-
nywania różnych życiowych trudności w oparciu nie tylko o swój 
rozum, ale o moc Boga. Jest to istotny moment, gdy odkrywamy, 
że trudności w życiu są po to, abyśmy z wiarą potrafili je pokonać. 

Trzecim warunkiem doskonalenia naszej wiary jest poszuki-
wanie ludzi, którzy autentycznie żyją wiarą. W środowisku ludzi 
wiary łatwiej jest pielęgnować życie duchowe. Tym między innymi 
tłumaczymy kult świętych w Kościele. Święty to nie tylko człowiek, 
przez wstawiennictwo którego należy się modlić, to człowiek żyjący 
w świecie wiary, który wygrał swoje życie, rozwijając ją.

rok Świętego Józefa

przewodnik na drodze wiary 
w czasach duchowego kryzysu, w okresach trudnych dla kościoła, jego pasterze przyzywali wstawiennictwa i pomocy św. Józefa. postać 
opiekuna słowa wcielonego na kartach Biblii ukazana jest w pokornej służbie najświętszej rodzinie, Maryi i Jezusowi, począwszy od 
zwiastowania aż po dojrzałe lata zbawiciela. Święty Józef ukazany jest jako przewodnik w wierze, jako ten, który prowadzi do chrystusa. 

Zawierzenie jest trudne 
Patrzymy wspólnie na postać św. Józefa i widzimy, że zawierzenie 

jest trudne. Dla niego było trudne i także dla nas jest trudne. Jego 
świadectwo pomaga nam zaufać Bogu. Święty Józef pokazuje nam 
drogę zawierzenia. Życie każdego chrześcijanina to droga wiary, któ-
ra czasami prowadzi przez ciężkie doświadczenia i trudne wybory, 
ale zawsze wiedzie do pełnego spotkania z Bogiem. 

Dzisiaj największym zagrożeniem jest utrata tożsamości chrze-
ścijańskiej, utrata wiary i żywej łączności z Jezusem Chrystusem. Bez 
wiary człowiek ginie i przy tym bardzo cierpi. Dlatego za wstawien-
nictwem św. Józefa prośmy o umocnienie naszej wiary, dziękujmy 
za wszystkich ludzi, którzy pomogli nam odkryć świat wiary i za 
tych, którzy ją w nas umacniają. Prośmy Pana Boga, aby środowisko 
ludzi autentycznie wierzących było coraz mocniejsze i abyśmy w tym 
środowisku mogli doskonalić nasze życie duchowe.

KS. MJR SEBASTIAN PIEKARSKI

odpusty na rok św. Józefa – dekret Penitencjarii

Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych odpustów. 
Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warun-
kami. Odpust zupełny zostaje udzielony: 

♦  tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację 
nad modlitwą Ojcze nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub 
jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad 
osobą Oblubieńca Maryi;

♦  tym, którzy spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy;
♦  rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę ró-

żańcową;
♦  tym, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz 

wiernym wzywającym Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszuku-
jący pracy znalazł zajęcie oraz aby praca wszystkich stawała 
się godniejsza;

♦  tym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego 
czci (w całości lub przynajmniej w części) albo jakąkolwiek 
inną modlitwę do św. Józefa według własnej tradycji liturgicz-
nej, w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na ze-
wnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych 
różnym formom prześladowania;

♦  tym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwier-
dzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, szcze-
gólnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca 
i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa 
(według tradycji bizantyńskiej), 19. dnia każdego miesiąca 
oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony  
św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

Źródło: Vatican News
OPRAC. MM

Modlitwa do św. Józefa 
Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze 

sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy 
Cię, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, 
pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal 
od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę 
wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, 
Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać 
Twoim wiernymi czcicielami. Amen.
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nauczycielka pobożności 
przed nami maj – miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. trudno w polsce znaleźć mieszkanie lub dom, w którym nie znajdowałby 
się Jej obraz. chyba nie ma miejscowości, w której nie byłoby Jej figury bądź kapliczki. nie ma świątyni, w której nie oddawano by Jej czci 
i chwały. kult maryjny wyrósł z bezgranicznego zawierzenia Matce Bożej, czczonej w niezliczonych wizerunkach słynących cudami w naszej 
ojczyźnie i w tylu przydrożnych kapliczkach, jak nigdzie na świecie. Jak polska długa i szeroka wedle starej tradycji odprawiane i celebro-
wane są nabożeństwa maryjne. 

W maju 1968 r. kardynał Karol Wojtyła wspomniał o niebieskiej 
książeczce poplamionej sodą, którą będąc pracownikiem krakow-
skiego Solvayu, czytał każdego dnia. Co takiego w niej było, że tak 
bardzo urzekła młodego człowieka? Jaki wpływ miała jej treść na 
jego życie duchowe, na formację i kształtowanie się jego pobożności 
maryjnej? Próbą odpowiedzi na te pytania może być stwierdzenie, 
że to właśnie z tej książki nasz wielki Święty zaczerpnął swoje słynne 
zawołanie Totus Tuus („Cały twój”). Można zaryzykować stwierdze-
nie, że nie byłoby takiego Jana Pawła II, jakiego znamy, gdyby jako 
młody człowiek nie przeczytał Traktatu o doskonałym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny autorstwa św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort. 

Maryja prowadzi nas do swego Syna
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny była zawsze częścią na-

szego chrześcijańskiego dziedzictwa. Od samego początku chrze-
ścijanie czcili Maryję jako Matkę Bożą i modlili się do Niej tak 
w liturgii, jak i podczas nabożeństw prywatnych. Sobór Watykań-
ski II w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium mówi o kulcie 
Najświętszej Maryi Panny w Kościele. Objaśnia, że „Maryja, dzięki 
łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, 
jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach 
Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej” (nr 66). 

Dokumenty Kościoła ukierunkowują pobożność maryjną tak, by 
nie była ona tylko i wyłącznie zewnętrzną albo emocjonalną formą 
wyrazu, ale by poruszała serce, by przemieniała życie, by zawsze 
oznaczała spotkanie z Panem Bogiem. Maryja jest nazywana Na-
uczycielką pobożności. To Ona sama chce nas nauczyć prawdziwej 
i autentycznej modlitwy. Patrząc na Jej życie przedstawione w Bi-
blii, na Jej konkretne decyzje, możemy się wiele od Niej nauczyć, 
jak kształtować naszą relację z Bogiem. Pismo św. pokazuje nam 
Ją jako osobę, która dużo się modli, „rozważa w swoim sercu”, co 
jednocześnie ma przełożenie na konkretne postępowanie w Jej życiu. 
Maryja nie chce nas skupiać na sobie samej, od razu, gdy tylko do 
Niej przylgniemy, przekierowuje nas na Boga, bo to On jest przecież 
najważniejszy. 

W ewangelicznym opisie cudu w Kanie Galilejskiej Maryja pro-
wadzi nas do swojego Syna i uczy nas Go słuchać. Tłumaczy, że 
to w czynieniu tego, co On nam mówi, możemy znaleźć szczęście 
i zaspokojenie naszych najgłębszych pragnień: „Zróbcie wszystko 
cokolwiek wam powie” (J 2,5). „I uwierzyli w Niego Jego uczniowie” 
( J 2,11). To właśnie było Jej największą radością, gdy mogła zobaczyć 
owoc posłuszeństwa swoich dzieci. Dziś i do nas skierowana jest 
ta sama prośba Maryi – prosi o zaufanie, że to, co czyni w naszym 
życiu Jej Syn, nie jest przypadkowe i że warto Go słuchać, i że warto 
z Nim współpracować. 

Matka każdego chrześcijanina
Maryja w objawieniach uznanych przez Kościół nieustannie za-

prasza nas do nawrócenia i modlitwy, a jednocześnie, jak dobra Mat-

ka, martwi się o nas. Wzywa więc często do pokuty, wynagradzania 
za grzechy własne i innych, bo sama współcierpiała pod Krzyżem. 
Autentyczna pobożność maryjna, to dbanie o codzienną więź z na-
szą Matką, najłatwiej przez różaniec – dołączając do tej modlitwy 
własne sprawy i swoje serce, po to, by dać się poprowadzić i nauczyć 
się właściwej relacji do Boga i do drugiego człowieka. „Odmawiać 
różaniec oznacza uczyć się patrzeć na Jezusa oczyma Jego Matki, 
kochać Jezusa sercem Jego Matki” – napisał św. Jan Paweł II. 

Maryja zajmuje w Kościele miejsce wyjątkowe. Można to wyczuć, 
wsłuchując się w jedno z ostatnich zdań wypowiedzianych przez Je-
zusa na krzyżu: „Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: 
Oto Matka twoja” (J 19,26). Maryja jest Matką każdego chrześcija-
nina, a w konsekwencji Matką Kościoła. W swoim ostatnim prze-
mówieniu do biskupów polskich Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan 
Wyszyński powiedział: „Jeżeli zostawiam wam jakiś program, to jest 
nim Maryja”. Natomiast kilka dni przed śmiercią modlił się przed 
obrazem nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej tymi słowami: 
„Prowadź Polskę przez ziemię ojczystą do Bożego nieba, aby nikt nie 
zginął z tych, których Kościół otrzymał. Oddaję Ci młodzież i dzieci. 
Prowadź ich drogą wierności Ślubom Jasnogórskim, wierności Bogu, 
Chrystusowi, Kościołowi, Ewangelii, Krzyżowi oraz Ojcu Świętemu. 
I mnie w opiece swej miej. Błogosław, Maryjo, słudze Twemu, który 
zawsze był Tobie wierny”. 

KS. MJR TOMASZ KRAWCZyK

giovanni Battista salvi da sassoferrato (1609–1685), 
Modląca się dziewica Maria (ok. 1650 r.), national gallery
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WAŻnA JESt niE LiCZbA, 
LECZ JAKoŚĆ 

Gedeon wyruszył na wojnę mając 32 ty-
siące żołnierzy. Było to pospolite ruszenie. 
Nie wiedział, czy może na tych ludziach po-
legać. Dlatego Gedeon zdecydował się zrezy-
gnować z ludzi bojaźliwych, wylęknionych, 
niepewnych, a pozostawić przy swoim boku 
jedynie takich, do których można było mieć 
zaufanie, że nie zdezerterują z pola walki. 
Zostało 300 żołnierzy. I to wystarczyło do 
zwycięstwa.

Niejednokrotnie w historii wielkich bi-
tew zwycięzcami okazywali się ci, którzy byli 
mniej liczni, ale bardziej zdeterminowani, 
bardziej doświadczeni, bardziej zmotywowa-
ni. Nie warto mieć w swoich szeregach ludzi, 
na których nie można polegać. Lepiej z nich 
zrezygnować, bo mogą stanowić raczej balast 
i zagrożenie, aniżeli rzeczywistą pomoc.

inforMACJA Z PiErWSZEJ rĘKi 
Gedeon nie polegał jedynie na infor-

macjach uzyskanych od innych. Sam chciał 
mieć rozeznanie, jaka jest sytuacja wroga. 
Nie zaniedbywał osobistego poznania prze-
ciwnika, dlatego udał się na zwiad do obozu 
wrogów. Osobiście przekonał się, że mora-
le przeciwników było bardzo słabe, zatem 
uznał, że może wdać się w walkę z silniej-
szym wrogiem.

Mądry dowódca nie lekceważy żadnych 
informacji, ceni sobie rzetelnych informato-
rów, ale nie ogranicza się do nich. Chce mieć 
jak najlepsze rozpoznanie przeciwnika nie 
tylko w tym, co dotyczy potencjału wojska, 
uzbrojenia, liczebności wrogów, ale i nastro-
jów panujących w jego szeregach. Po prostu 
docenia wiedzę o wszystkim, co może się 
przyczynić do zwycięstwa lub klęski.

MąDroŚĆ 
Sukcesy w walce odniesione przez Gede-

ona spotkały się nie tylko z radością i podzi-
wem. Niektórzy rodacy czuli się pominięci, 
że nie zostali zaangażowani do walki, że nie 

spotkania z biblijnymi wojownikami

gedeon. dowódca,  
któremu sukces nie zaszkodził
Żył w Xii lub Xi wieku przed chrystusem. startował ze społecznych nizin, z ogromnej biedy (sdz 6,15). wydawało się, że przed tym czło-
wiekiem nie było perspektyw. nie rysowała się żadna kariera. a jednak pojawiła się szansa, z której gedeon skorzystał. stanął na czele 
wojska. odniósł wiele zwycięstw, ale sukces nie przewrócił mu w głowie. czym wyróżniał się gedeon?

skorzystano z ich potencjału wojskowego 
w decydującej bitwie. To groziło konflik-
tami w gronie wyzwolonego spod okupa-
cji narodu. Gedeon nie chciał dopuścić do 
kłótni i sporów wśród zwycięzców. Dlate-
go pomniejszał swoje zasługi, a podkreślał 
zasługi tych, którzy czuli się niedocenieni 
(Sdz 8,1-3).

Licytowanie się między sobą, kto ma 
większy wkład w zwycięstwo, to pierwszy 
krok do niezgody, która może się zakoń-
czyć otwartym konfliktem. Mądry dowódca 
i każdy mądry człowiek jest gotów pomniej-
szać swoje dokonania, aby zachować jedność 
w obozie zwycięzców.

DZiAŁAniE Z ZASKoCZEniA 
Gedeon odnosił sukcesy w bitwach, wy-

korzystując element zaskoczenia. Atakował 
wtedy, gdy wrogowie nie byli na to przygoto-
wani, gdy czuli się bezpieczni (Sdz 8,11). To 
dlatego odnosił spektakularne zwycięstwa.

O zwycięstwie decyduje nie tylko po-
tencjał wojska, nie tylko liczba żołnierzy, 
ale także warunki zewnętrzne. Wybór od-
powiedniego czasu i miejsca stoczenia bitwy 
to klucz do sukcesu. Nadmierne poczucie 
bezpieczeństwa osłabia czujność. Dlatego 
najlepszą drogą do pokonania przeciwnika 
jest zaatakowanie go tam, gdzie czuje się 

najbardziej bezpieczny i wtedy, gdy się tego 
nie spodziewa.

SKroMnoŚĆ 
Gedeonowi zaproponowano godność 

królewską. Chciano go docenić za jego za-
sługi, za to, że jako dowódca przyczynił się 
znacząco do wyzwolenia narodu z niewoli 
Madianitów i Amalekitów. Gedeon nie przy-
jął godności królewskiej. Wrócił do swojej 
rodzinnej miejscowości, do swojego domu. 
Pozostał skromnym człowiekiem. Życiowy 
sukces, podziw ze strony ludzi nie zmieniły 
jego myślenia, jego systemu wartości. Wie-
dział, gdzie jest jego miejsce. Wiedział, kiedy 
odejść.

Każdy dojrzały człowiek, każdy roztrop-
ny żołnierz – znając swoją wartość – wie 
także, kiedy powiedzieć „dość”, „wystarczy”. 
Zrobiłem swoje. Spełniłem swoją misję. 
Kolejne zadania niech podejmują inni. Ja 
się usuwam. Zostawiam wolną rękę innym. 
Niech kontynuują. Niech przejmują pałeczkę 
w sztafecie pokoleń. Mój czas minął.

LEKCJA gEDEonA:
1. Nie należy myśleć jedynie w katego-

riach statystyk, liczb, bo można się bardzo 
rozczarować. Nie liczba, lecz poziom kom-
petencji i determinacja żołnierzy decydują 
o zwycięstwie.

2. Dobra i pewna informacja to klucz 
do sukcesu. Dobry dowódca nie lekceważy 
żadnej informacji, ale każdą weryfikuje.

3. Mądry dowódca stara się nie tylko 
o zwycięstwo w bitwie, ale i o to, co będzie 
po niej, aby nie doszło do osłabienia armii 
w wyniku konfliktów między żołnierzami.

4. Mądry żołnierz nie wierzy nadmier-
nie w swoje szczęście, w swoje możliwości. 
Umie odejść, przekazuje odpowiedzialność 
innym nie wtedy, gdy nadejdzie klęska, ale 
wtedy, gdy odnosi sukcesy. Dzięki temu 
zostaje w pamięci wszystkich jako wielki 
dowódca i wielki człowiek.

KS. MAREK GILSKI

gedeon i jego 300 żołnierzy, kartka biblijna z 1907 r. 

Fo
t. d

om
en

a p
ub

lic
zn

a



174/2021   1-30 IV 2021

100. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

apostoł wolności i prawdy
dnia 24 marca 2021 r. minęło sto lat od dnia narodzin ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela ruchu Światło-Życie oraz krucjaty 
wyzwolenia człowieka. należał on do wyjątkowych postaci polskiego kościoła. Był prekursorem nowej ewangelizacji, głosił ideę wolności 
i wyzwolenia człowieka w każdych warunkach i w każdym czasie. o spotkaniu z ks. Franciszkiem Blachnickim opowiada ks. płk władysław 
Maciej kozicki, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. M.B. królowej polski w rzeszowie, który uczestniczył w rekolekcjach oazowych 
organizowanych przez ks. Blachnickiego w rozmowie z wojciechem trojanowskim.

Wojciech trojanowski: Miał ksiądz możliwość bezpośredniego 
zetknięcia się z ks. franciszkiem blachnickim. Proszę o tym opo-
wiedzieć.

Ks. płk Władysław Maciej Kozicki: Pan Bóg stawiał na mojej 
drodze do kapłaństwa różnych ludzi, wspaniałych, życzliwych, a na-
wet jak się dziś to okazało – świętych. Urodziłem się w latach 60. 
w Krakowie, tam ukończyłem szkoły, tam uczestniczyłem w nauce 
religii. Na terenie mojej parafii było kilka punktów katechetycznych. 
Pod koniec roku, w piątej klasie, katecheta zaproponował mojej ma-
mie rodzinny wyjazd na oazę do Krościenka nad Dunajcem. Był to 
rok 1975.

W tamtym czasie wyjazd w góry był marzeniem. Nie można 
było tak swobodnie jak dziś przemieszczać się – ograniczona ilość 
autobusów, przepełnienie na dworcach, a nie każdy miał samochód. 
Nie pamiętam szczegółów podróży. Byłem wtedy dzieckiem, miałem 
około czternastu lat. Po przybyciu do Krościenka zamieszkaliśmy 
w prywatnej kwaterze przy ul. Jagiellońskiej. Każdego rana wszyscy 
uczestnicy udawali się na Mszę św. do kaplicy pw. Dobrego Pasterza 
nad Dunajec. Tam miałem okazję uczestniczyć w liturgii, która była 
dla mnie nowym doświadczeniem – wspólnoty miłości, jedności 
w Duchu Świętym.

Liturgii przewodniczył ks. Franiczek Blachnicki, który był jed-
nym z wielu kapłanów uczestniczących w rekolekcjach. Promie-
niował niezwykłym spokojem, niemal dostojeństwem. Spokojny, 
nieco ochrypły głos, charakterystyczne okulary. Czuło się, że ma 
się do czynienia z osobą niezwykle rozmodloną, skupioną, mą-
drą i zatroskaną o Kościół i człowieka. Kolejne punkty dnia, poza  
Mszą św., były również okazją, by spotkać ks. Franciszka. Przycho-

dził na spotkania modlitewne, na rozważania, które odbywały się 
w małych grupach. (Gdy rodzice szli na rozważanie Pisma Świętego, 
ja szedłem z grupą rówieśników na swoje zajęcia). Wspólne posiłki 
i „pogodny wieczór” na koniec dnia także były okazją, by spotkać 
ks. Franciszka.

Jak ksiądz blachnicki był postrzegany jako kapłan, jako człowiek?
Był traktowany przez wszystkich jak ojciec i tak pozostało do 

dziś. Wielu mówi o nim nie inaczej jak Ojciec Franciszek. Zawsze 
pogodny, dyskretny, uśmiechnięty, spokojny, zatroskany o człowieka, 
o Kościół. Angażował się całym sobą w to, co robił. Był kapłanem, 
który wszystko postawił na Jezusa i Maryję. Nie znaliśmy wtedy 
jego przeżyć, jego tragicznych doświadczeń obozowych. Słyszeli-
śmy, że ma problemy z ówczesnymi władzami państwowymi, które 
nie tolerowały jawnego wyznawania wiary, nie pozwalały budować 
nowych kościołów, kaplic. Wiele rzeczy wtedy powstawało pod prąd 
obowiązującej doktrynie „Wszystko dla socjalizmu”. 

Czy wówczas ksiądz zdawał sobie sprawę z  aury świętości  
ks. franciszka?

Myślę, że nikt z nas nie stawiał sobie pytania: czy ks. Franciszek 
jest święty? Na pewno był człowiekiem, który chciał nas wszyst-
kich prowadzić do świętości. Był niezwykle odważny. Jego pełne 
ducha wypowiedzi, pełne wolności słowa budziły nas z  letargu. 
Uświadamiały nam, że można żyć pięknie, że trzeba żyć pięknie, 
dynamicznie. 

Co z tego czasu utkwiło księdzu najbardziej w pamięci?
W kontekście kłamstwa, które w tamtych czasach na co dzień 

otaczało człowieka, słowa Ojca Franciszka Blachnickiego były jak 
powiew świeżego górskiego wiatru. hasłem oazy w 1975 r. były sło-
wa: „Odnowa w Duchu Świętym”. Słowo „odnowa” motywowało nas 
do zmiany w wielu aspektach życia, nie tylko duchowego. To ono 
w ustach Ojca Franciszka nabierało szczególnego znaczenia. Zresztą 
kolejny 1976 r. stał się kontynuacją tego tematu. Jego hasło brzmiało: 
„Jedność w Duchu Świętym”.

Wszyscy oczekiwali jakiegoś przebudzenia duchowego, odnowy 
życia i budowania jedności na prawdzie. Prawda była towarem deficy-
towym. Wszyscy szukali środowiska, w którym mogliby swobodnie 
wyrażać myśli. Przecież nie mogłem tego robić w szkole czy na ulicy. 
To może brzmi dziwnie dla młodych osób w dobie Internetu. Wtedy, 
w czasach budek telefonicznych i to nie zawsze dobrze działających, 
istniała w mediach tylko jedna „prawda”. Człowiek był spragniony 
wolności, a Ojciec Franciszek jawił się nam jako apostoł wolności 
i prawdy. Rysował przed nami nowe horyzonty i odkrywał w nas 
nowego człowieka. Jako młody człowiek wśród rówieśników uświa-
damiałem sobie, że jestem dzieckiem Bożym, że mogę odkrywać 

ks. Franciszek Blachnicki promieniował odwagą i mądrością
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Boga w pięknie otaczającej przyrody. Pamiętam, że szu-
kałem z animatorem źródła potoku, by potem świadomie 
szukać źródła dobra i piękna, samego Boga. W „Szkole 
modlitwy”, w „Namiocie Spotkania” odkrywałem, że 
można z Bogiem rozmawiać, tak jak rozmawia się z kimś 
bliskim.

Jak tamten okres ma się do dzisiejszego postrzegania 
przez księdza ojca franciszka jako kandydata na oł-
tarze?

Po zakończeniu oazy, po powrocie do Krakowa, już 
po kilku miesiącach człowiek marzył o kolejnych reko-
lekcjach. I tak się działo. Dzieło Ojca Franciszka dawało 
owoce. W ciągu roku spotykaliśmy się rodzinami, choć 
byliśmy postrzegani przez innych jako sekta. Ale święci 
ludzie bywają w swoich czasach nierozumiani.

Wielkość i świętość Ojca Franciszka nie wypływała 
z niego samego, ale z jego zawierzenia Maryi. Oddał sie-
bie i wszystko Matce Najświętszej – Matce Życia. Chry-
stus był dla niego Światłem. Słowa Chrystusa przemieniły 
jego życie, pozwoliły mu przetrwać najtrudniejsze chwile 
w celi śmierci i trudne lata powojenne. Głęboka wiara 
i modlitwa przygotowały go do realizowania wspaniałego 
planu, zupełnego oddania przez posługę w ruchu, który 
założył i który trwa do dziś.

O świętości jego osoby mówią dzieła, jakie pozosta-
wił: kaplica na Kopiej Górce, Namiot Spotkania i wiele 
innych. O świętości jego osoby mówią nade wszystko 
słowa, jakie pozostawił: praca naukowa, kazania, zwłasz-
cza te rekolekcyjne, słowa wypowiadane w  różnych 
miejscach, sytuacjach. Ksiądz Blachnicki promieniował 
odwagą i mądrością. Wolność była mu siostrą. Po tylu 
przeżyciach i doświadczeniach, upokorzeniach, które 
były jego udziałem, uczył nas, że trzeba być wolnym, 
wolnym wewnętrznie, wolnym w Chrystusie. Tego ducha wolności 
wyrażała piosenka roku, którą wtedy śpiewaliśmy:

W krąg przez cały świat Duch mocą swą wieje,
W krąg przez cały świat, jak rzekł prorok, tak dzieje się!
W krąg przez cały świat kroczy potężna rewolucja,
Boża chwała wznosi się do gwiazd, tak jak szum potężnych wód.

To był autentyczny powiew ducha. To było coś niesamowitego, 
gdy szliśmy na dzień wspólnoty do Szczawnicy, śpiewając słowa o re-
wolucji, o rewolucji ducha, o odnowie człowieka. Zasiewając ducha 
wolności, pytaliśmy innych słowami pieśni: Czy w sercu twym też 
Duch mocą swą wieje? Dziś tego nikt nie zrozumie. Ze szkoły słowo 
rewolucja kojarzyło się tylko z jedną słuszną rewolucją.

Po latach możemy powiedzieć, że Ojciec Franciszek jest aposto-
łem wolności człowieka. Przygotowywał nas do życia Ewangelią na 
co dzień, nie od święta, do miłości trudnej, do miłości nieprzyjaciół. 
Również z tamtego okresu pochodzi inna pieśń, która płynęła z serca 
do serc, by zmieniać świat, by budować jedność w Duchu Świętym:

Twój jest świat, twymi braćmi są ludzie, których dzieli wiele rzek,
Ludzi dzieli ogrom własnych spraw, jak obca rzeka pośród nas. 
Chociaż co dzień mijasz znane twarze, oczy wzajem nie pozna-
ją się. 
Każdy stoi gdzieś na drugim brzegu. 
Dlaczego nie budujesz mostów, które złączą nas? 
Dlaczego nie budujesz mostów, by zjednoczyć świat? 
Dlaczego nie budujesz mostów, abyśmy byli jedno, a ziemia była 
cząstką nieba?
Nie oczekuję dowodów na świętość Ojca Franciszka w postaci 

uzdrowień ciała. On uzdrawiał ducha, on uzdrawia nadal ludzi za-
błąkanych na drogach życia, ludzi zniewolonych. 

Czy ruch abstynencki również nie jest księdzu obcy? 
Już w czasach moich rekolekcji oazowych mówiono wiele o po-

trzebie abstynencji. Z czasem pojawiło się hasło: „Przez abstynencję 
wielu do trzeźwości wszystkich” i kolejne dzieło ks. Franciszka Blach-
nickiego – Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Ten pomysł zaczerpnął 
z przedwojennego harcerstwa. Nie wszystkim się to dobrze kojarzyło, 
zwłaszcza ówczesnym władzom państwowym. Abstynencja nie była 
wtedy popularna, była słowem tabu. Ojciec Franciszek wyniósł je na 
sztandary wolności człowieka. Zniewolenie w narodzie było ogrom-
ne. Alkohol był wszechobecny i mógł konkurować jedynie z octem 
i musztardą. Nadal obowiązywała doktryna z czasów wojny – za 
wszystko płacono alkoholem, oczekując efektu: głupim narodem 
się dobrze rządzi.

Ojciec Franciszek pokazywał, że warto być trzeźwym, trzeba 
być trzeźwym, trzeba mieć jasny umysł, by być w pełni człowiekiem 
i uczniem Chrystusa, by odkryć na nowo swoją godność dziecka 
Bożego i godność człowieka.

Czy zdaniem księdza Krucjata Wyzwolenia Człowieka przetrwa 
w XXi wieku jako wyzwanie dla przyszłych pokoleń?

Nie wiem, czy krucjata przetrwa, ale z pewnością jest wyzwaniem 
dla obecnego pokolenia. Jak to się mówi, diabeł nie śpi… Dziś mamy 
nowe uzależnienia. Niby żyjemy w epoce wolności, niezależności, 
ale rozumianej opacznie, jako wolności od czegoś, totalnej samo-
woli – rób, co chcesz, bez refleksji, bez odpowiedzialności. Trzeba 
pamiętać, że wolność to cenny dar Boga, wolność jest dana i zadana 
człowiekowi. Jak nauczał święty nasz rodak Jan Paweł II: Wolność wy-
maga wielkoduszności i gotowości do ofiar, wymaga czujności i odwagi.

Dziś sytuacja jest zupełnie inna, nowa. Diabeł jest istotą inteli-
gentną, posługuje się nawet Pismem Świętym (przypomnijmy sobie 

ks. płk władysław Maciej kozicki uczestniczył w rekolekcjach oazowych 
z ks. Franciszkiem Blachnickim w 1975 r.
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scenę kuszenia Jezusa), obecnie posługuje się Internetem, mediami 
społecznościowymi. Czy dziś ktoś się zastanawia nad tym, co czy-
ta? Czy ktoś zadaje sobie pytanie: Gdzie jest prawda? Jak żyć? Jak 
kochać? Jak służyć? 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma dziś o wiele więcej wyzwań 
niż w momencie jej powstania. W obecnych czasach człowiek jest 
atakowany obrazami, które niszczą jego równowagę ducha, czystość 
serca, intencji. Atakowany jest brutalnymi emocjami, które niszczą 
jego relacje z innymi ludźmi. Potrzeby ciała stają się ważniejsze od 
potrzeb intelektualnych, rozwoju duchowego. 

Co by ksiądz powiedział ks. franciszkowi, gdyby dziś go spotkał?
Dziękuję Ci, Ojcze Franciszku, że stanąłeś na mojej drodze życia, 

że umocniłeś mnie na drodze do kapłaństwa, że pokazałeś mi, że 
można być abstynentem, bo to człowieka wyzwala, daje mu poczucie 
własnej wolności i godności, że trzeba być trzeźwym i roztropnym 
pośród ofert „tego świata”. Dziękuję ci, bo ciągle motywujesz mnie do 
tego, by być wolnym w Chrystusie, że tylko Chrystus mnie uwalnia 
z moich grzechów i słabości, że prawdziwa miłość usuwa lęk i ta 

prawda pozwala mi wciąż służyć pośród moich barci i sióstr – żoł-
nierzy oraz pozwalała mi podejmować nowe zadania i posługę na 
misjach wojskowych w Kosowie i w Afganistanie.

Dziękuję Ci, Ojcze Franciszku za lata posługi w harcerstwie, bo 
byłeś i jesteś dla mnie wzorem budowania wspólnoty, szukania tego, 
co dobre i piękne, odkrywania piękna w człowieku pomimo jego 
grzeszności i słabości. Ty uczyłeś, że nie wolno się w życiu poddawać, 
że trzeba każdego dnia z różańcem w ręku odkrywać nowe drogi 
służby Bogu i ludziom.

Co chciałby ksiądz na koniec przekazać czytelnikom?
Mogę powtórzyć słowa św. Jana Pawła II, który towarzyszył Ojcu 

Franciszkowi Blachnickiemu i wspierał jego dzieła: Nie ma wolności, 
bez miłości. Bogu dziękujmy za wspaniałych ludzi – oni są jak dawni 
prorocy, których należało słuchać i wypełniać ich słowa. I tak jest do 
dziś, nie tylko podziwiajmy osobę Ojca Franciszka, ale starajmy się 
kontynuować jego dzieła. Nie zabraknie wtedy powołań kapłańskich 
i zakonnych, nie zabraknie ludzi z pasją służących Bogu, ludziom 
i Ojczyźnie.

Modlitwa o beatyfikację Sługi bożego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób 
obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności 
i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie 
wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych 
wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając 
mi przez jego wstawiennictwo łaski ....................., o którą najpokorniej proszę. Amen.

Ks. franciszek blachnicki (1921–1987)

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. 
Był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie, jednego 
z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II 
oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej 
Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi. 

W dzieciństwie doświadczył szczególnej opieki Opatrzności 
Bożej. Jako kilkutygodniowe niemowlę podczas walk Powstania 
Śląskiego został sam w domu, z którego ewakuowano jego rodzinę. 
Przypadkowo jeden z powstańców wrócił i odniósł go do rodziny. 
Jako dziecko, bawiąc się z bratem, wpadł do studni. Uratował go 
sąsiad, który zaniósł go do szpitala, gdzie spędził kilka tygodni.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Orzeszu, a potem w Tar-
nowskich Górach. Naukę kontynuował w Państwowym Gimna-
zjum Męskim im. Jana Opolskiego, wstępując w nim do harcerstwa. 
Doświadczenia z harcerstwa wykorzystał później, tworząc Ruch 
Światło-Życie. W 1938 r. przystąpił do egzaminu maturalnego, 
otrzymując świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1938 r. rozpoczął 
służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 
w Katowicach.

Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, 
trafił do KL Auschwitz. Przebywał tam przez 14 miesięcy, z czego  
9 w kompanii karnej oraz prawie miesiąc w bunkrze, w którym 
potem zginął o. Maksymilian Kolbe. We wrześniu 1941 r. przewie-

ziony został do więzienia śledczego w Zabrzu, a potem do Katowic.  
30 marca 1942 r. zapadł wyrok skazujący go na karę śmierci. Ocze-
kując na wykonanie wyroku, 17 czerwca, przeżył swoje nawrócenie. 
Po niemal 5 miesiącach, które spędził w celi śmierci, został ułaska-
wiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat ciężkiego więzienia, 
które miał odbyć po zakończeniu wojny. Jego ułaskawienie jest 
jedynym znanym wypadkiem niewykonania przez hitlerowców na 
harcerzu orzeczonej kary śmierci. 

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. Święcenia przyjął w 1950 r. Od grudnia 
1981 r. przebywał na emigracji. W roku 1982 r. osiadł w ośrodku 
polskim Marianum w Carlsbergu w RFN. Był inicjatorem Krucjaty 
Wstrzemięźliwości, założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, Międzynarodowego 
Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu.

Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, zmarł 
nagle w 1987 r. w Niemczech. Zbrodni na ks. Blachnickim mogli 
dokonać funkcjonariusze MSW PRL. 

Duchowny został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim. 
W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W 2015 r. papież 
Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu 
przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. 

W 100. rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego Sejm 
RP upamiętnił go w okolicznościowej uchwale.
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wystąpienie z kościoła
nie musi być apostazją 
wystąpienie z kościoła może, ale nie musi wiązać się z apostazją – precyzuje ks. prof. piotr Majer, kanonista, profesor upJpii i konsultor 
rady prawnej kep. w rozmowie z Marią czerską (kai) ks. prof. Majer wyjaśnia, jakie są konsekwencje wystąpienia z kościoła oraz co 
należy zrobić, by powrócić do wspólnoty. przypomina też, że po wystąpieniu z kościoła człowiek nie przestaje być katolikiem. rozmowę 
publikujemy w związku z narastającą w polsce w ostatnich miesiącach falą wystąpień z kościoła.

W ostatnim czasie nasila się w Polsce zjawisko apostazji. Czym 
jest apostazja z punktu widzenia prawa kanonicznego?

Warto wyjaśnić, że zjawisko, o którym mówimy, nie dotyczy apo-
stazji w sensie ścisłym, choć tak bywa popularnie określane. Mamy 
natomiast do czynienia z formalnymi wystąpieniami z Kościoła albo 
mówiąc jeszcze ściślej – odstąpieniami od Kościoła. Dekret ogólny 
Konferencji Episkopatu Polski z 7 października 2015 r., który określa 
procedurę odstąpienia od wspólnoty, nosi właśnie tytuł: W sprawie 
wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła. Nie jest 
to dekret o apostazji.

na czym zatem polega różnica między „odstąpieniem” a „apo-
stazją”?

– Odstąpienie może się wiązać z apostazją, ale nie musi. Aposta-
zja w rozumieniu prawa kanonicznego jest przestępstwem polegają-
cym na całkowitym porzuceniu wiary chrześcijańskiej. Może się to 
wiązać z wstąpieniem do jakiejś innej, niechrześcijańskiej wspólnoty 
religijnej lub z życiem całkowicie niereligijnym.

Jak wspomniałem, deklarowana chęć wystąpienia z Kościoła 
może być motywowana apostazją. Może się jednak zdarzyć – i rze-
czywiście się zdarza – że człowiek występujący z Kościoła nie chce 
całkowicie porzucać wiary chrześcijańskiej. Twierdzi, że jest wie-
rzący, nie chce jednak pozostawać we wspólnocie, przystępować 
do sakramentów, uznawać zwierzchnictwa papieża i biskupów, itp. 
Wtedy mamy do czynienia ze schizmą. To przestępstwo polegające 
na odmowie uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzy-
mywania wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzch-
nictwo; wiąże się z wypowiedzeniem posłuszeństwa i zerwaniem 
widzialnych więzów komunii kościelnej. Powodem odstąpienia od 
wspólnoty może też być herezja – czyli uporczywe zaprzeczanie ja-
kiejś głoszonej przez Kościół prawdzie, co jednak też nie jest tożsame 
z całkowitym porzuceniem wiary chrześcijańskiej.

Czego dotyczy dekret KEP?
– Gdy po raz pierwszy wchodził w życie, pojawiały się głosy 

krytyczne: Jak to może być, że w Kościele podajemy instrukcję po-
pełniania przestępstwa, procedurę grzechu? Tymczasem nie jest to 
procedura popełniania przestępstwa, ale swego rodzaju instrukcja 
postępowania dla duszpasterza: jak ma się zachować w sytuacji, gdy 
przychodzą do niego osoby deklarujące chęć wystąpienia z Kościo-
ła katolickiego. Dlatego w dekrecie czytamy m.in. że obowiązkiem 
duszpasterza jest przeprowadzenie rozmowy z takim człowiekiem, 
by rozeznać, jakie są przyczyny jego odejścia, a następnie podjęcie 
starań – z miłością i roztropnością, nie z agresją i niechęcią – by 
zachęcić go do porzucenia tego zamiaru. Ale jeśli te starania nie 
odniosą skutku, trzeba przyjąć jego oświadczenie woli i nadać mu 
dalszy bieg kanoniczno-proceduralny. Nie trzeba dodawać, że dla 

każdego księdza jest to smutne zadanie, bo każde odejście jest jakąś 
porażką – tak duszpasterza, jak i odchodzącego.

Jakie są konsekwencje wystąpienia z Kościoła?
– Osoba składająca deklarację o wystąpieniu z Kościoła – nieza-

leżnie czy wiąże się to ze schizmą, herezją czy apostazją – nie prze-
staje być faktycznie jego członkiem. Z Kościoła nie da się wystąpić 
tak jak z jakiejś organizacji, gdzie składa się legitymację, dopełnia 
formalności i faktycznie przestaje się należeć do danej grupy. Czło-
wiek ochrzczony, nawet jeśli złożył deklarację o wystąpieniu i nie 
uczestniczy w życiu Kościoła, a nawet jest do niego i do samego 
Pana Boga wrogo nastawiony, nie przestaje być chrześcijaninem, 
nie przestaje być członkiem wspólnoty ochrzczonych. Chrzest jest 
pewnym historycznym faktem, którego skutki trwają i nie można ich 
unicestwić, utracić. Jak pisze św. Paweł: nic nie może nas odłączyć od 
Chrystusowej miłości (por. Rz 8,35). Dlatego osób, które odeszły od 
wiary, ale później zdecydowały się wrócić, nie chrzci się ponownie. 
Semel catholicus, semper catholicus – kto raz został katolikiem, ten 
będzie nim na zawsze.

Natomiast deklaracja o wystąpieniu z Kościoła – niezależnie od 
tego czy wiąże się to ze schizmą, herezją czy apostazją – pociąga za 
sobą tę samą karę: ekskomuniki, czyli wyłączenia z uczestnictwa 
w życiu Kościoła.

na czym polega ta kara?
– Kara ekskomuniki polega na niemożności sprawowania 

i przyjmowania sakramentów świętych oraz sakramentaliów. Eks-
komunikowany nie może m.in. przystąpić do sakramentu pokuty, 
otrzymać rozgrzeszenia, przystąpić do Komunii świętej. Nie może też 
przewodniczyć obrzędom kultu. Dekret KEP wylicza szczegółowo 
te ograniczenia. To także m.in. zakaz pełnienia funkcji chrzestnego, 
świadka bierzmowania czy świadka sakramentu małżeństwa, nie-
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możność pełnienia urzędów i posług w Kościele, należenia do pu-
blicznych ruchów i organizacji kościelnych, wreszcie – pozbawienie 
pogrzebu kościelnego.

Wiele osób występujących z Kościoła życzy sobie, by ich dane 
zostały wykreślone z ksiąg parafialnych.

– Był taki czas, kiedy sprawy wystąpień z Kościoła opierały się 
o sądy administracyjne, ponieważ niektórzy powoływali się na usta-
wę o ochronie danych osobowych (wtedy jeszcze nie funkcjonowało 
RODO) i chcąc wystąpić z Kościoła, wysyłali pisma czy maile do 
parafii chrztu z życzeniem, by dokonano tam wykreślenia ich danych 
z księgi ochrzczonych. Prawo kanoniczne w inny sposób reguluje 
tę sprawę, co wiąże się ze wspomnianym przez mnie faktem nie-
usuwalności chrztu, w związku z czym proboszczowie odmawiali 
wykreślania tych danych. Osoby, które chciały wystąpić z Kościo-
ła, odwoływały się do sądów administracyjnych, te zaś wydawały 
zróżnicowane wyroki. Po jakimś czasie, dopiero po wyroku Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2016 r. ukształtowała się 
jedna linia orzecznicza, według której należy postępować zgodnie 
z przepisami prawa kościelnego. Nie ma żadnej sprzeczności między 
postanowieniami RODO a procedurą, która została uregulowana 
przez KEP w 2015 r. i jeśli ktoś pragnie złożyć oświadczenie woli 
o wystąpieniu z Kościoła, powinien to uczynić zgodnie z przyjętymi 
przez Kościół przepisami. W przypadku wystąpienia nie wykreśla 
się danej osoby z księgi ochrzczonych, lecz przy informacji o chrzcie 
umieszcza się stosowną adnotację, która musi być odtąd również 
umieszczana na świadectwie chrztu. Nie wystawia się też żadnego 
zaświadczenia o wystąpieniu z Kościoła. Można natomiast otrzymać 
świadectwo chrztu ze wspomnianą adnotacją.

Dekret mówi nie tylko o wystąpieniach, ale również powrotach. 
Jak można wrócić do wspólnoty?

– Powrót osoby, która wystąpiła z Kościoła, polega na zdjęciu 
kary ekskomuniki. Jest to możliwe, gdy człowiek dotknięty tą karą 
„odstępuje od uporu” – to sformułowanie z Kodeksu Prawa Kano-
nicznego – w sprawie, która stała się przyczyną jej nałożenia. Eksko-
munika należy do tzw. kar poprawczych. Innymi słowy, nie chodzi 
o to, by człowiek był nią dotknięty do końca życia, ale by zmienił 
swoje postępowanie. Jeśli ktoś, kto wystąpił, przeżywa nawrócenie, 
chce pojednać się z Kościołem i praktykować swoją wiarę we wspól-
nocie, powinien zgłosić się do proboszcza, przedstawić swoje dane, 
okoliczności i motywy wystąpienia z Kościoła oraz pragnienie po-
wrotu. Oczywiście nie może to mieć charakteru tylko urzędowego; 
ważne jest, by było to realne nawrócenie i chęć naprawy tego, co 
wcześniejszą decyzją zostało zniszczone.

Proboszcz zasadniczo nie ma władzy zwolnienia z kary kościel-
nej, ale przedstawia prośbę wiernego ordynariuszowi miejsca, który 
może zdjąć ekskomunikę. Wówczas człowiek powraca do wspólnoty 
i może, już bez żadnych dodatkowych procedur, przystępować nor-
malnie do sakramentów.

Są oprócz tego dodatkowe przepisy szczególne, mające zasto-
sowanie w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci – wówczas wier-
nego zwolnić z kary może każdy kapłan. W pewnych sytuacjach, 
gdy wiernemu trudno byłoby dłużej przebywać bez sakramentów, 
z kary może też zwolnić go kapłan w konfesjonale, a potem udzielić 
rozgrzeszenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że człowiek ten w cią-
gu miesiąca zgłosi się do ordynariusza, by ten decyzję spowiednika 
potwierdził. Warto pamiętać, że jeśli miało miejsce odstępstwo for-
malne i jest ono zapisane w akcie chrztu, w interesie samego powra-
cającego jest to, by także fakt powrotu został odnotowany.

Czy żeby być zwolnionym z kary trzeba spełnić jakieś szczególne 
warunki?

– Trzeba odstąpić od uporu. Jeśli ktoś odstąpił od uporu, ma pra-
wo być zwolnionym z kary. Sytuację tę wyjaśnia kanon 1347, który 
brzmi: Należy uważać, że od uporu odstąpił winny, który rzeczywiście 
żałował popełnienia przestępstwa, a ponadto odpowiednio naprawił 
szkody i zgorszenie lub przynajmniej poważnie to przyrzekł. To, w jaki 
sposób należy naprawić szkody, zwłaszcza gdy przestępstwo miało 
wymiar publiczny, określa ordynariusz.

Czy ubieganie się o zwolnienie z kary kościelnej powinno łączyć 
się z sakramentem pokuty?

– Gotowość do oczyszczenia się z grzechów w sakramencie po-
kuty jest wyrazem żalu i pragnienia powrotu. Zazwyczaj najpierw 
dokonuje się zwolnienie z kary, a potem spowiedź.

ile razy można wracać?
– Dyscyplina pokutna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

była bardzo surowa. W III w. w części Kościoła odstępcom odmawia-
no przebaczenia, podobnie jak mordercom. W późniejszym czasie 
nakładano na nich publiczną wieloletnią pokutę. Święty Bazyli Wiel-
ki w IV w. pisał: „Kto wyparł się Chrystusa i zbezcześcił tajemnicę 
zbawienia, winien czyn swój opłakiwać publicznie i pokutować przez 
całe życie, a jedynie w przypadku, gdy odchodzi z tego świata, przez 
wzgląd na wiarę w miłosierdzie Boże można go uznać za zasługują-
cego na dostąpienie do sakramentu”. Ale obecnie przepisy tego nie 
regulują. Ewangelia mówi, że wracać można zawsze. Kościół zawsze 
czeka z miłością na powrót. Oczywiście, gdyby odejścia i powroty się 
powtarzały, ordynariusz mógłby nabrać wątpliwości co do szczerości 
postanowienia poprawy.

Mówiąc o apostazji, herezji i schizmie używa Ksiądz sformuło-
wania „przestępstwo”. Czy jest to tożsame z grzechem, czy są to 
zupełnie różne pojęcia?

– W rozumieniu prawa kanonicznego każde przestępstwo łączy 
się z grzechem, choć nie każdy grzech jest przestępstwem. Większość 
grzechów, z których się spowiadamy, to nie przestępstwa. Przestęp-
stwem jest czyn, który został w karnym prawie kościelnym uznany 
za przestępstwo – np. nadużycie władzy, seksualne wykorzystywanie 
nieletnich, aborcja, ale również apostazja czy schizma. Przestępstwo 
jest grzechem, gdyż polega nie tylko na złamaniu prawa kościelnego, 
pochodzącego od człowieka, ale również Prawa Bożego. W przypad-
ku apostazji czy schizmy grzech polega na tym, że człowiek, który 
z mocy Prawa Bożego jest odpowiedzialny za swoją wiarę i ma obo-
wiązek się o nią troszczyć, tę wiarę publicznie porzuca. Ten sam czyn 
może mieć konsekwencje na różnych płaszczyznach – na płaszczyźnie 
prawnej jako przestępstwo i na płaszczyźnie moralnej jako grzech.

Ks. dr hab. Piotr Majer (ur. 1965 w Czeladzi), święcenia ka-
płańskie przyjął w 1990 r. W 1996 r. uzyskał na Uniwersytecie Na-
warry w Pampelunie stopień naukowy doktora prawa kanonicz-
nego, a w 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW otrzy-
mał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie 
prawa kanonicznego. W latach 1997–2000 był sędzią, a w latach 
2000–2005 obrońcą węzła i rzecznikiem sprawiedliwości (proku-
ratorem) w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. W latach 2005–
2006 pełnił funkcję rzecznika sprawiedliwości w rogatoryjnym 
procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Jana Pawła II w Krakowie. 
W latach 2005–2016 był też kanclerzem Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. Od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym UPJ-
PII, kierownikiem Katedry Prawa o Kościelnej Misji Nauczania 
i Uświęcania na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII. Jest rów-
nież konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. 
Od 2019 r. jest Kanonikiem Krakowskiej Kapituły Katedralnej.
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Krzyż będzie nadawany w okresie od  
21 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2023 r. Jako 
pierwszy jubileuszowe odznaczenie odebrał 
kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczył 
Mszy św. w katedrze polowej Wojska Pol-
skiego w 30. rocznicę przywrócenia Ordy-
nariatu Polowego w  Polsce. Biskup Józef 
Guzdek zauważył, że obecność metropolity 
warszawskiego i jego odznaczenie jest przy-
pomnieniem i podkreśleniem związków ar-
chidiecezji warszawskiej z diecezją polową. 

Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego 
powstał z inicjatywy ks. płk. SG Zbigniewa 

krzyż XXX-lecia 
ordynariatu polowego 
trzydziestą rocznicę odnowienia ordynariatu polowego upamięt-
niono nowym okolicznościowym odznaczeniem, noszącym nazwę 
„krzyż XXX-lecia ordynariatu polowego”. dekret w tej sprawie 
wydał biskup polowy Józef guzdek 21 stycznia 2021 r. odznaczenie 
będą mogły otrzymać osoby, które wniosły „cenny wkład w trzy-
dziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego”.

Msza św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej 
podczas porannej Mszy św. w katedrze polowej wp modlono się w intencji bp. gen. broni tadeusza płoskiego i ks. płk. Jana osińskiego 
oraz wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej. eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef guzdek. 

Kępy. Autorem projektu jest Adam Buszko, 
a wykonawcą Adam Sroka z Zakładu Gra-
werskiego w Wisowatkach.

Awers odznaczenia to czteroramien-
ny srebrzony krzyż w glorii (z promienia-
mi), z napisem ORDyNARIAT POLOWy  
1991–2021, zakończony kulkami, wypeł-
niony białą porcelaną. W centralnej części 
znajduje się krzyż z biało-czerwoną szar-
fą, orłem wojskowym i figurą Matki Bożej 
z Dzieciątkiem Jezus, z liśćmi laurowymi 
i  umieszczonym nad krzyżem napisem 
W SłUŻBIE BOGU I OJCZyŹNIE. 

Rewers przedstawia czteroramienny sre-
brzony krzyż w glorii (z promieniami), bez 
wypełnienia, zakończony kulkami. W cen-
tralnej części umieszczona jest płaskorzeźba 
frontonu Katedry Polowej Wojska Polskiego 
z napisem w otoku TRZyDZIESTA ROCZ-
NICA PRZyWRÓCENIA ORDyNARIA-
TU POLOWEGO 1991–2021. 

Wstążka jest w kolorze srebrnym z biało-
-czerwoną wstęgą w środku. 

ADAM BUSZKO 
OPRAC. MM

– Przed jedenastoma laty wydarzyła się 
tragiczna katastrofa lotnicza pod Smoleń-
skiem. Przybyło wiele grobów zarówno na 
Wojskowych Powązkach w Warszawie, jak 
też w wielu miejscach Ojczyzny. Rozumiemy 
płacz i smutek tych, którzy stracili krewnych 
i przyjaciół, osoby piastujące najważniejsze 
urzędy państwowe,   dowódców wojsko-
wych, przedstawicieli Rodzin Katyńskich 
oraz ludzi zasłużonych dla naszej Ojczyzny 
– mówił w homilii bp Guzdek.

Zdaniem ordynariusza wojskowego 
ofiara ich życia „przyczyniła się do tego, 
że prawda o zbrodni katyńskiej – przez tak 
wiele lat ukrywana – przebiła się do świa-
domości współczesnego świata”. – Jezus po-
wiedział o sobie: „Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 

i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). 
Ufamy, że Bóg nagrodził ich życiem wiecz-
nym. Z taką nadzieją i przekonaniem przez 
ostatnie lata modlili się w katedrze polowej 
krewni i przyjaciele bp. gen. broni Tade-
usza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego, 
przedstawiciele Wojska Polskiego i  służb 
mundurowych oraz księża kapelani – mówił 
bp Guzdek. Dziś kontynuujemy tę cichą, 
pokorną modlitwę prosząc o  pojednanie 
i  zaprzestanie wszelkich sporów w  imię 
miłości i troski o dobro naszej Ojczyzny –  
dodał.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Bog-
dan Radziszewski, wikariusz generalny bi-
skupa polowego, ks. Jan Dohnalik, kanclerz 
Kurii Ordynariatu Polowego, ks. kmdr. w st. 

spocz. Janusz Bąk, ks. płk SG Zbigniew Kępa 
oraz ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz bi-
skupa polowego. We Mszy św. uczestniczyli 
gen. dyw. Maciej Jabłoński, inspektor Wojsk 
Lądowych w Dowództwie Generalnym Ro-
dzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. Artur 
Jakubczyk, zastępca dowódcy 18 Dywizji 
Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza 
Buka.

Po Mszy św. pod tablicą upamiętniającą 
ofiary tragedii smoleńskiej zapalone zostały 
znicze. Generałowie wraz z bp. Guzdkiem 
i koncelebransami modlili się w krypcie ka-
tedry przy sarkofagach kryjących doczesne 
szczątki bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego 
i ks. płk. Jana Osińskiego.

KRZySZTOF STęPKOWSKI
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w tym właśnie tkwi największa siła tekstów 
zawartych w tym zbiorze.

Każdy z opublikowanych 21 artykułów 
jest opatrzony komentarzem Wojciecha 
Bonowicza, wyjaśniającym kontekst jego 

powstania. Na końcu umieszczona zo-
stała bibliografia zaczerpniętych artyku-
łów. Czasem pomaga to w zrozumieniu, 
dlaczego tak ujęty został dany temat.

Niektóre z nich powstały wiele lat 
temu. Na przykład idealistyczna wizja 
Unii Europejskiej zawarta w artykule 
Darowane pięć minut została napisana 
w okresie naszych aspiracji do Wspól-
noty. W jednym z akapitów ks. Tischner 
przypomina wizję Europy zapropono-
wanej przez Konrada Adenauera, Ro-
berta Schumana czy Alcide’a De Ga-
speri’ego. Ksiądz–filozof podkreślał, że 
w zamyśle ojców założycieli Unia miała 
stanowić wspólnotę państw demokra-
tycznych, „Europę ojczyzn”, a więc unię 
państw narodowych, a nie powstające na 
naszych oczach superpaństwo.

Interesujące uwagi można odnaleźć 
w tekstach dotyczących Kościoła, jego 
odniesienia do polityki, miejsca w spo-
łeczeństwie, zmieniającej się roli. Ksiądz 
Tischner stawia pytania także o relację 
Boga i współczesnego człowieka oraz 
sens wyznawania religii. 
Znalazło się też w tym zbiorze zdanie 

mówiące o cierpieniu, chętnie dziś przy-
woływane i stanowiące niejako testament  
ks. Tischnera: „Nie żyjemy dla siebie i nie 
umieramy dla siebie. Czy żyjemy, czy 
umieramy, należymy do Boga (św. Paweł). 
Dzięki temu odkryciu możemy mieć udział 
w Boskiej godności cierpienia. Niemniej nie 
cierpienie jest tutaj ważne. Nie ono dźwiga. 
Wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. 
Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, 
jest miłość”. 

KRZySZTOF STęPKOWSKI

frazami ks. Tischner budzi w czytelniku od-
wagę myślenia. 

Wyboru „tego co najważniejsze” w dzie-
łach ks. Józefa Tischnera dokonał Wojciech 
Bonowicz (ur. 1967), poeta, pisarz, stały 

Warto na początku przypomnieć, kim 
był ks. Józef Tischner, bo przecież od jego 
śmierci minęło już ponad 20 lat. Urodził 
się 12 marca 1931 r. w Starym Sączu. Przez 
większość życia związany był z  Krako-
wem i  Podhalem. Święcenia kapłań-
skie przyjął 26 czerwca 1955 r. z  rąk  
bp. Franciszka Jopa. Od lat 70. XX wieku 
był jedną z czołowych postaci życia inte-
lektualnego w Polsce. Ceniony jako wy-
kładowca i rekolekcjonista, ale przede 
wszystkim filozof, m.in. przez św. Jana 
Pawła II. W latach 80. został jednym 
z kapelanów „Solidarności”. W 1999 r. 
otrzymał najwyższe polskie odzna-
czenie – Order Orła Białego, a  także 
tytuły doktora honoris causa Uniwer-
sytetu łódzkiego oraz Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w  Krakowie. Ksiądz 
Tischner był także laureatem wielu na-
gród, m.in. polskiego PEN Clubu. Jest 
autorem wielu książek, głównie filozo-
ficznych: Filozofia dramatu, Spór o ist-
nienie człowieka oraz zbioru szkiców 
i  esejów poświęconych problematyce 
społecznej i  religijnej: Świat ludzkiej 
nadziei, Etyka solidarności, Tischner 
czyta katechizm. Szczególne miejsce 
w jego twórczości zajmuje Historia fi-
lozofii po góralsku, nawiązująca do tra-
dycji góralskiej i pisana ukochaną przez 
niego gwarą. W ostatnich latach życia cho-
rował na raka krtani. Zmarł 28 czerwca  
2000 r. w Krakowie, został pochowany w ło- 
pusznej.

Dla wielu czytelników ks. Józef Tisch-
ner pozostaje przewodnikiem, który po-
przez swoje teksty (niekiedy dość trudne) 
uczy patrzenia na pełen sprzeczności świat. 
Zachęca do refleksji nad najważniejszymi 
problemami naszego życia, przekonuje 
o cenie wolności (zarówno tej narodowej, 
jak i wewnętrznej) i tłumaczy, jak mądrze 
z niej korzystać. „To prawda, że człowiek 
jest źródłem zła […]. Jednak jest również 
prawdą, że człowiek może przezwyciężyć 
zło. Ma w rękach wszelkie środki i wszelkie 
narzędzia do tego – począwszy od wolno-
ści, skończywszy na łasce”. Tą i podobnymi 

wybór tekstów księdza-Filozofa
książka to co najważniejsze jest zbiorem artykułów ks. Józefa tischnera, przygotowanym z okazji 90. rocznicy jego urodzin. trudno jed-
noznacznie określić, czy tytuł dobrze oddaje treść publikacji i czy rzeczywiście na 360 stronach da się przywołać wszystkie „najważniejsze” 
tematy podjęte w wieloletniej działalności tego wybitnego duchownego, filozofa, myśliciela i publicysty.

ks. Józef tischner, to co najważniejsze, wybór i opra-
cowanie wojciech Bonowicz, kraków 2021, znak,  
s. 368

PÓłKa z KsIĄżKaMI

felietonista „Tygodnika Powszechnego”, 
autor kilku książek o ks. Józefie Tischnerze, 
m.in. jego biografii. Wojciech Bonowicz jest 
także członkiem rady programowej Instytu-
tu Myśli Tischnera, działającego od 2003 r. 
w Krakowie.

Mówiąc o książce ks. Józefa Tischnera 
dla jednej z rozgłośni, Wojciech Bonowicz 
podkreślał, że autor Historii filozofii po góral-
sku jest autorytetem, który podsuwa lustra, 
w których możemy się przyjrzeć Polakom 
i ich religijności. W tych lustrach, zdaniem 
Bonowicza, mogą się przejrzeć nie tylko lu-
dzie wierzący. Spotkanie z Tischnerem po-
maga uporządkować obraz samego siebie. 
Po drugie ks. Tischner wskazuje nowe okna, 
przez które warto spojrzeć na rzeczywistość 
– powiedział redaktor Bonowicz. Być może 



„Co to znaczy, że Chrystus «odkupił» świat? 
To znaczy, że On kupił całe stworzenie dla siebie.

 żeby zrozumieć los tego świata, 
trzeba rozumieć los Właściciela: 

życie – śmierć – zmartwychwstanie”.
Ks. Józef Tischner
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