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2 Nasza służba

Wielki Post przez ładnych parę lat był dla mnie czasem, kiedy 
trzeba narzucić sobie ograniczenia, wyrzec się tego, co przyjemne, 
zacisnąć zęby i wytrwać do Wielkanocy. Traktowałam ten czas trochę 
jak chorobę, która musi minąć. W pewnym momencie zrozumiałam, 
że to nie tak. Pan Bóg sprawił, że zaczęłam myśleć inaczej. Odkry-
łam, że Wielki Post to wyjątko-
wy i święty czas dany nam po 
to, żebyśmy skupili się na tym, 
co najważniejsze. 

Żyjemy w czasach komfor-
tu i nadmiaru. Jesteśmy raczej 
przejedzeni niż głodni, mamy więcej dóbr niż potrzebujemy, a rekla-
ma mówi nam, że wciąż potrzebujemy nowych. Jesteśmy przeciążeni 
informacjami i wszelkimi bodźcami, które płyną z naszych smart-
fonów, laptopów, telewizorów. I tak pomału nasze serca twardnieją, 
kręcimy się wokół siebie, a w nasze dusze wkrada się smutek. 

Wielki Post jest po to, żeby się z tych obciążeń, choć w jakiejś 
części, uwolnić. Wyrzeczenia służą temu, żeby zrobić miejsce Bogu, 
którego często próbujemy wcisnąć pomiędzy jedną aktywność a dru-
gą, gdy tymczasem On jest centrum naszego życia, On jest tym, bez 
którego nic uczynić nie możemy (por. J 15,5).

W marcowym numerze przygotowaliśmy blok tekstów, które 
mamy nadzieję, pomogą czytelnikom Naszej Służby dobrze przeżyć 
drugą połowę Wielkiego Postu. O rachunku sumienia oraz sakra-
mencie pokuty i pojednania pisze ks. mjr Tomasz Krawczyk. Ksiądz 
Marek Gilski w cyklu Po śladach słowa Bożego w komentarzach do 
Ewangelii przeprowadza nas przez Triduum Paschalne, a ks. ppor. 
SOP Piotr Zamaria pisze o (u)święconej święconce. 

Rozpoczynamy także dwa nowe cykle. Pierwszy z nich poświę-
cony będzie postaciom wojowników, żołnierzy, których portrety zo-
stały utrwalone na kartach Biblii. Jak napisał biskup polowy Józef 

Guzdek we wstępie: „Święci rodzą świętych, bohaterowie rodzą bo-
haterów. W wychowaniu do wartości potrzebne są przykłady, które 
pociągają w stronę dobra. Potrzebni są ludzie, którzy z pełnym po-
święceniem i oddaniem służą prawdziwym wartościom, a nawet są 
gotowi płacić najwyższą cenę stając w ich obronie”. Pierwszym boha-

terem jest Jozue, naczelny wódz 
Izraelitów, który żył w XIII w. 
przed Chr. Autorem cyklu jest 
znany Państwu ks. Marek Gilski. 

Drugi cykl poświęcony bę-
dzie św. Józefowi, który jest pa-

tronem tego roku i opiekunem Kościoła świętego, a także patronuje 
wielu sprawom. Do spotkania z Nim zaprasza nas ks. mjr Sebastian 
Piekarski, który rozpoczyna serię artykułów, wskazując na św. Józefa 
jako nauczyciela życia we wspólnocie. 

Nie mogliśmy zapomnieć o tych, których wyrzeczenie i wierność 
wartościom osiągnęły stopień heroiczny i oddali życie za Ojczyznę, 
czyli o Żołnierzach Niezłomnych, których pamięć uczciliśmy po raz 
jedenasty 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Zachęcamy też do lektury wywiadu z Aleksandrą Brzemią-Bonarek, 
mamą harcerza, który doznał łaski uzdrowienia za wstawiennictwem 
bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich 
harcerzy. Jego wspomnienie liturgiczne obchodziliśmy 23 lutego.

Na koniec numeru znajdą Państwo recenzję książki Włady-
sława Gurgacza, Refleksje. Te zapiski kapelana Żołnierzy Wyklę-
tych pozwalają poznać nie tylko historię słabego zdrowiem, ale 
mocnego duchem jezuity, który całe życie oddał Bogu i Ojczyź-
nie. Są to także refleksje będące obrazem jego duchowej drogi. 
Wartościowa lektura na Wielki Post – czas skupienia się na tym,  
co najważniejsze. 

MAłGORZATA MuSZAńSKA

skupmy się na tym, 
co najważniejsze
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ponieważ ich twardy, zbrojny opór udaremniał plany daleko idącej 
sowietyzacji naszego kraju” – zaznaczył prezydent.

Zdaniem Andrzeja Dudy kolejne obchody święta pozwalają 
stwierdzić, że na Żołnierzach Wyklętych „nie ciąży już niesprawie-
dliwe odium” i „odbierają teraz zasłużoną chwałę jako Żołnierze 
Niezłomni”.

Premier Morawiecki podkreślił, że Żołnierze Niezłomni „nie 
wylądowali na śmietniku historii niczym Maciek Chełmicki z fil-
mu Popiół i diament, tak, jak tego chcieli komunistyczni oprawcy”, 
ponieważ „walczyli po dobrej stronie, to oni reprezentowali dobro, 
a ich oprawcy komunistyczni, ubeccy kaci byli przedstawicielami 
imperium zła”.

Zdaniem szefa rządu Polacy są im winni „nie tylko pamięć, ale 
i kontynuację ich dzieła”. – Ich dzieło zmierzało ku temu, żeby Polska 
była wolna, niepodległa, demokratyczna, ale także silna, bezpieczna 
i dostatnia – powiedział premier Morawiecki.

W czasie uroczystości Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami 
Pro Bono Poloniae i Pro Patria osoby zasłużone w kultywowaniu 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych, m.in. Tadeusza Płużańskiego, 
prezesa Fundacji „łączka” i Beatę Sławińską, współzałożycielkę fun-
dacji. Prezes Fundacji „łączka” zaapelował o uwłaszczenie na rzecz 

Katedra Polowa Wojska Polskiego
W intencji Żołnierzy Niezłomnych biskup polowy Józef Guzdek 

1 marca odprawił Mszę św. w katedrze polowej. W homilii podkre-
ślił, że w Wielkim Poście w sposób szczególny dziękujemy za to, że 
Jezus dobrowolnie podjął krzyż, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu. 
Dodał, że odzyskanie wolności kosztuje i „zawsze łączy się z ofiarą”. – 
Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nasze myśli 
biegną w stronę tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie 
zgodzili się na nowe zniewolenie naszego kraju. Wielu żołnierzy 
podziemia niepodległościowego nie złożyło broni. Z własnej woli 
stanęli do walki z nowym okupantem. Walczyli o odzyskanie pełnej 
wolności i suwerenności przez nasz kraj – powiedział. 

Biskup przypomniał słowa z Listu św. Pawła do Galatów: „Ku 
wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). – Dziękujmy Chry-
stusowi za to, że wyzwolił nas przez śmierć i zmartwychwstanie 
z niewoli grzechu. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych dziękujmy także tym, którzy zasłużyli na miano niezłomnych 
w walce o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny. Niech Bóg na-
grodzi ofiarę ich życia życiem wiecznym – podkreślił.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, 
m.in. ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk, kapelan środowiska żołnie-
rzy Zrzeszenia WiN.

Kwatera „Ł”
W południe przed Panteon – Mauzoleum 

Wyklętych-Niezłomnych w kwaterze „ł” na 
cmentarzu wojskowym na Powązkach odby-
ła się uroczystość w hołdzie żołnierzom pod-
ziemia antykomunistycznego. udział w niej 
wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, 
Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych 
(udSKiOR), Jan Szarek, prezes IPN, przed-
stawiciele Sejmu i Senatu RP oraz rodziny, wo-
lontariusze i mieszkańcy Warszawy. Obecny 
był też płk Waldemar Nowakowski, ps. Gacek, 
żołnierz podziemia niepodległościowego, je-
den z członków Zrzeszenia WiN.

Podczas uroczystości odczytano przesła-
nie od prezydenta Andrzeja Dudy w związku 
z odbywającymi się w kraju obchodami. Pre-
zydent podkreślił, że Żołnierze Wyklęci „mieli 
być unicestwieni, ponieważ dali świadectwo 
radykalnego sprzeciwu wobec zniewolenia 
Polski pojałtańskiej oraz antyludzkiej i anty-
polskiej natury komunizmu. […] Mieli zginąć, 

obchody narodowego dnia pamięci Żołnierzy wyklętych

zasłużyli na miano niezłomnych

płk waldemar nowakowski, ps. gacek, członek win, składa kwiaty przed panteonem – Mauzoleum 
wyklętych-niezłomnych, 1 marca 2021 r.

w całym kraju, a także w polskich kontyngentach wojskowych odbyły się obchody narodowego dnia pamięci Żołnierzy wyklętych, święta 
państwowego ustanowionego w 2011 r. przez sejm rzeczpospolitej polskiej. w intencji Żołnierzy niezłomnych odprawiane były Msze św., 
odmawiano modlitwy na cmentarzach i w miejscach pamięci. centralne obchody odbyły się w warszawie w kwaterze „Ł” – miejscu, w któ-
rym do nieoznakowanych dołów wrzucano zamordowanych członków podziemia oraz w Muzeum Żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych 
prl, osławionym dawnym areszcie śledczym przy ul. rakowieckiej na warszawskim Mokotowie, gdzie zapadały i wykonywane były wyro-
ki śmierci na Żołnierzach niezłomnych.

Fo
t. k

rzy
szt

of 
stę

pk
ow

sk
i



4 Nasza służba

skarbu państwa terenu cmentarza wojskowego na Powązkach i na-
wiązując do wystąpień prezesów IPN-u Jarosława Szarka i Krzysztofa 
Szwagrzyka oraz Witolda Mieszkowskiego, syna kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego, jednego z Żołnierzy Niezłomnych, wybudowanie 
panteonu w godniejszej formie i dekomunizację nekropolii.

Modlitwę w intencji Żołnierzy Niezłomnych odmówił bp Józef 
Guzdek. Zacytował treść jednego z grypsów płk. łukasza Ciepliń-
skiego, prezesa IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: 
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę 
zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę 
niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. 
Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży 
i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zosta-
nie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście”.

– Pisząc te słowa płk łukasz Ciepliński miał rację, nie zawiódł 
się, idea zwyciężyła, Polska jest niepodległa. Dzisiaj w 70. roczni-
cę jego śmierci, wspominając wszystkich Żołnierzy Niezłomnych, 
dziękujmy Bogu za Ojczyznę wolną i niepodległą, dziękujemy za 
tych, którzy zapłacili cenę najwyższą, ale pamiętajmy o ich prośbie 
o modlitwę i Mszę św. Modlitwa jest dopełnieniem pamięci – powie-
dział bp Guzdek. Zebrani odmówili Modlitwę Pańską oraz modlitwę 
za zmarłych.

Dawny areszt śledczy przy ul. Rakowieckiej
Po południu na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Ra- 

kowieckiej odsłonięto tablicę upamiętniającą płk. łukasza Ciepliń-
skiego i członków IV Zarządu Zrzeszenia WiN, w 70. rocznicę za-
mordowania członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość. uroczystość zorganizowali udSKiOR, Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz IPN. Odczytane 
zostały przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz list od Elżbiety 
Witek, marszałek Sejmu.

Obecny na uroczystości premier Mateusz Morawiecki, podkre-
ślił, że Żołnierze Niezłomni odnaleźli „w sobie siłę i odwagę, wolę 
walki, wytrwania i działania dla odzyskania niepodległości i wol-
ności. Dlatego dziś, niczym na apelu, wołam do was żołnierze RP, 
żołnierze powstania antykomunistycznego, żołnierze, którzy wal-
czyliście o wolność, solidarność i niepodległość, jesteście dzisiaj 
tutaj z nami. Stajecie do apelu, który dla nas jest dziś fundamentem 
budowy wielkiego gmachu Rzeczypospolitej” – powiedział.

Tablicę odsłonili sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący 
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, premier 
Mateusz Morawiecki, minister Zbigniew Ziobro, prezes Jarosław 
Szarek oraz Jan Józef Kasprzyk. Tablicę pobłogosławił biskup po-

lowy Józef Guzdek, który poprowadził także 
modlitwę w intencji Żołnierzy Niezłomnych. 
uroczystość zakończyła się ceremonią złoże-
nia wspólnego wieńca oraz zapalenia zniczy 
przed historyczną ścianą śmierci, gdzie strza-
łem w tył głowy zostało straconych siedmiu 
członków IV Komendy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość.

PKW Irak
W bazie Al Asad w Iraku w czasie uro-

czystego apelu żołnierze oraz pracownicy 
Resortu Obrony Narodowej (RON) uczcili 
pamięć Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczął się 
on od podniesienia flagi państwowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej i odegrania Hasła Wojska 
Polskiego.

W ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych głos zabrał  
płk Mirosław Bodnar, dowódca PKW-u, któ-

ry nawiązał do tamtych historycznych dokonań Żołnierzy Wyklę-
tych – Żołnierzy Niezłomnych, toczących walkę z komunistycznym 
i sowieckim zniewoleniem. W dalszej części uroczystości delegacja 
na czele z dowódcą PKW-u zapaliła znicz przed zdjęciami upamięt-
niającymi żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Punktem kulminacyjnym uroczystego apelu było wręczenie żoł-
nierzom, pracownikom RON-u medali pamiątkowych oraz listów 
gratulacyjnych za trud i poświęcenie w czasie realizacji zadań man-
datowych. Dzień wcześniej kapelan kontyngentu podczas polowej 
Mszy św. modlił się w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

PKW Afganistan
Mszą św. w kaplicy bazy Bagram, celebrowaną przez kapelana 

PKW-u ks. por. Błażeja Woszczka, rozpoczęły się 1 marca uroczy-
stości związane z uczczeniem pamięci niezłomnych żołnierzy pod-
ziemia antykomunistycznego. 

W okolicznościowym kazaniu kapelan przywołał słowa św. Jana 
Pawła II, który zwracał uwagę swym rodakom, jak trudna była polska 
droga do wolności i jak cennym darem ona jest. Papież podkreślał 
także, że należy dostrzec wysiłki i poświęcenie związane z najwyższą 
ofiarą ze swego życia, jakiego dokonali Żołnierze Niezłomni. „Trzeba 
wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich in-
stytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu 
przyniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć 
przed Bogiem i przed historią, ażeby nie zamazywać prawdy o naszej 
przeszłości w tym decydującym momencie dziejów. Nie można do-
puścić do tego, ażeby w Polsce, zwłaszcza w Polsce współczesnej, nie 
zostało odtworzone martyrologium narodu polskiego”, przypomniał 
słowa Jana Pawła II wygłoszone 18 maja 1994 r. na Monte Cassino 
z okazji 50. rocznicy zdobycia klasztornego wzgórza przez żołnierzy 
2 Korpusu Polskiego.

Po zakończonej Eucharystii zapalono znicz pod tablicą upamięt-
niającą Żołnierzy Wyklętych, a ks. por. Woszczek odmówił modlitwę 
w intencji poległych o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Następnie na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka. 
Przybyli na nią także zaproszeni goście – sojusznicy z sił zbrojnych 
uSA, z którymi na co dzień współpracują polscy żołnierze. Do-
wódca PKW-u płk Paweł Pytko podkreślił, że postawa Żołnierzy 
Niezłomnych powinna być okazją do refleksji dla współcześnie no-
szących mundur polskiego żołnierza i ożywiać ich patriotycznego  
ducha.

KRZySZTOF STęPKOWSKI, KS. MJR GRZEGORZ BECHTA, 
KS. POR. BłAŻEJ WOSZCZEK

Modlitwa w intencji Żołnierzy niezłomnych, 1 marca 2021 r., kaplica pkw w afganistanie
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Ksiądz ppor. SOP Piotr Zamaria przekazał harcerzom i skautom 
upominki, przygotowane przez Fundację Caritas Super Omnia Est, 
upowszechniającą postać bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego. 
Wśród nich znalazł się m.in. notatnik dla harcerzy z myślami i zdję-
ciami ich patrona. Ksiądz Zamaria zachęcił też do odwiedzenia stro-
ny internetowej www.frelichowski.pl.

Mszę św. poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz oraz kape-
lanów harcerzy, które odbyło się w sali konferencyjnej Ordynariatu 
Polowego. Omówiona została działalność harcerzy i skautów w mi-
nionym roku. Duszpasterze podkreślali, że wszystkie organizacje 
harcerskie musiały przeorganizować sposób komunikacji i funkcjo-
nowania w czasie pandemii. Trudności dotknęły szczególnie harce-
rzy spoza Polski, gdzie w zależności od państwa obowiązywały różne 
obostrzenia epidemiczne.

uczestnicy spotkania dostrzegli też, że trwająca już od roku pan-
demia może wpłynąć na liczebność i funkcjonowanie organizacji 
harcerskich przez rozluźnienie wzajemnych relacji oraz utrudnioną 
rekrutację do najmłodszych grup. Zwrócono jednak uwagę, że mimo 
licznych ograniczeń udało się zrealizować cześć inicjatyw, zwłaszcza 
w okresie letnim, m.in. niektóre obozy i pielgrzymki, które odbyły 
się w podwyższonym rygorze sanitarnym.

Kapelani i przedstawiciele władz harcerskich dyskutowali też 
o licznych inicjatywach podejmowanych w związku ze zwalczaniem 
skutków pandemii. Harcerze i skauci włączali się w pomoc potrze-
bującym poprzez dostarczanie żywności i lekarstw, szycie maseczek 
czy opiekę nad dziećmi. Ksiądz Jurkowski podkreślił, że postawa 
harcerzy, ich wielki entuzjazm był dyscyplinujący i inspirujący także 
dla kapelanów. – Swoją postawą harcerze pokazali, że chcą pełnić 
służbę, a nie tylko „być” harcerzami – podkreślił.

KRZySZTOF STęPKOWSKI

W Eucharystii uczestniczyli druhny i druhowie ze 
Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, ZHP poza Granicami Kraju oraz 
Skauci Europy. Z uwagi na pandemię we Mszy św., 
transmitowanej w internecie, wzięła udział ograniczona 
liczba harcerzy i skautów. 

W homilii bp Guzdek przypomniał że ks. Stefan 
Wincenty Frelichowski był gorliwym naśladowcą Jezusa 
z Nazaretu. – Błogosławiony druh Wicek zawsze w dru-
gim człowieku dostrzegał bliźniego. Podobnie jak Jezus 
nie przechodził obojętnie wobec tych, którzy potrze-
bowali pomocy. Najpierw jako młody kapłan pomagał 
w wychowaniu dzieci i młodzieży noszącej harcerskie 
mundury. u kresu swojego ziemskiego życia, osadzo-
ny w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, 
do końca niósł pociechę duchową i służył chorym na 
tyfus – powiedział.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy i Skautów podkreślił, 
że w minionym roku w zwalczanie skutków epidemii włączyli się 
harcerze i skauci, naśladując w tym swego patrona. Jak zaznaczył  
bp Guzdek druhny i druhowie starali się pomóc poprzez rozwiesza-
nie plakatów nawołujących do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
dostarczanie posiłków, środków higieny i lekarstw oraz zapewnianie 
opieki dzieciom. – Dziś dziękujemy za waszą chrześcijańską służbę – 
powiedział.

Biskup polowy przytoczył fragment pamiętnika dh. Wicka, 
w którym patron harcerzy podkreślił, że postawę służby potrzebu-
jącym wyniósł z rodzinnego domu. – W dniu liturgicznego wspo-
mnienia ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego dziękujmy Bogu 
za polskie rodziny, które wciąż wychowują swoje dzieci w duchu 
chrześcijańskich wartości, gotowe służyć Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 
Dziękujmy za to, że uczą wrażliwości na wołających o pomoc – mó-
wił bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność tysiącom harcerzy 
i skautów, którzy w czasach wojny, kryzysu i nadzwyczajnych wy-
darzeń zawsze zdawali egzamin z wierności Bogu i Ojczyźnie. – Za-
pominając o własnych pożytkach i wygodzie nieśli pomoc. W czasie 
pandemii koronawirusa harcerze i skauci ponownie stanęli na wy-
sokości zadania. Swoim zaangażowaniem i konkretnymi czynami 
dali dowód tego, że Prawo Harcerskie nie jest jedynie martwą literą, 
ale rzeczywiście stanowi natchnienie dla wielu młodych umysłów 
i serc – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Or-
dynariatu Polowego, ks. ppor. Służby Ochrony Państwa Piotr Zama-
ria, koordynujący duszpasterstwo harcerzy oraz kapelani organizacji 
harcerskich i skautowych. 

Za sprawowaną Mszę św. w imieniu harcerzy i skautów podzięko-
wał bp. Guzdkowi ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. 

liturgiczne wspomnienie bł. ks. phm. stefana wincentego Frelichowskiego

zawsze dostrzegać bliźniego
– niech życie i czyny bł. ks. phm. stefana wincentego Frelichowskiego inspirują do dalszej służby Bogu, ojczyźnie i bliźnim – zachęcał 
podczas Mszy św. w katedrze polowej wp bp Józef guzdek, delegat kep ds. duszpasterstwa Harcerzy i skautów. ordynariusz wojsko-
wy przewodniczył eucharystii przed przypadającym 23 lutego liturgicznym wspomnieniem bł. ks. phm. stefana Frelichowskiego, który  
od 2002 r. jest patronem polskich harcerzy. 
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Ratownik obecny na basenie nie zauważył wypadku. Nie wiado-
mo też, ile chłopiec był pod wodą. Zaczęła się dramatyczna walka 
o życie chłopca – resuscytacja, podczas której zostały połamane 
żebra oraz wdał się krwiak w tylnej części głowy. Jak się później 
okazało, był to dopiero początek wielu schorzeń i nieprawidło-
wości w organizmie Pawła. Zapadł w śpiączkę, z której wybudził 
się po kilku dniach z amnezją około tygodnia sprzed wypadku. 
Wykryto również niedokrwienie i obrzęk w mózgu, stan zapalny 
w płucach, problemy z mówieniem, obrzęk krtani i wiele innych 
uszczerbków na zdrowiu. Chłopak przez długi 
czas nie mógł samodzielnie oddychać. Nie było 
z nim kontaktu, został podłączony do aparatury. 
Bezpośrednio po wypadku został przewieziony 
do szpitala w Koszycach, w którym prowadzo-
na była znaczna część leczenia. Po powrocie do 
Polski – w Zabrzu odkryto, że Paweł choruje na 
bardzo rzadki zespół Brugadów – polega on na 
zaburzeniu przepływów jonowych w  mięśniu 
sercowym i  charakteryzuje się napadowymi, 
groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu pracy 
serca. W Zabrzu na szczęście wszczepiono mu 
defibrylator i Paweł funkcjonuje dziś jak zdro-
wy człowiek. Jednak szanse na przeżycie, a już 
na pewno na odzyskanie pełni funkcjonowania, 
były bardzo nikłe. 

W momencie wypadku mama Pawła była 
w 3. lub 4. miesiącu ciąży z najmłodszym synem 
Marcinem. Wraz z zaistniałą sytuacją, która przysporzyła jej i całej 
rodzinie dużo stresu i cierpienia, mocno podupadła na zdrowiu, 
a wyniki badań nie były zadowalające. Wdała się między innymi 
anemia, wymioty i spadek masy ciała. Jednak po czasie udało się 
uzyskać poprawę, a dziś Marcin, najmłodszy syn, jest zdrowym 
i pogodnym dzieckiem. 

Opisany wypadek Pawła był dla całej rodziny traumatycznym 
przeżyciem. Wydarzenie miało miejsce we wspomnienie bł. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, dlatego ogromna liczba harcerzy (Pa-
weł jest harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego), przyjaciół i rodzi-
ny modliła się za wstawiennictwem tego patrona. Jeszcze tego samego 
dnia modlono się w intencji Pawła w sanktuarium Frelichowskiego 
w Toruniu. Dzień później w Piekarach Śląskich podczas wniesienia 
tam relikwii Wicka (około 1000 harcerzy ZHP), a następnie pod-
czas uroczystości w Katedrze Polowej (ponad 100 harcerzy różnych 
organizacji). Zdarzenie, które ma tak szczęśliwe zakończenie, Paweł 
i rodzina przypisują wstawiennictwu dh. Wicka. Sprawą zaintere-
sował się ks. Oder i przekazał ją do lekarza specjalisty, który orzekł, 
że choć niewielka, to istniała szansa na naturalne wyzdrowienie 
Pawła, dlatego trudno jest udowodnić zaistnienie cudu. W gronie 
harcerskim mówi się, że Wicek znów zadziałał „niewidzialną ręką”. 

Historia uzdrowienia za przyczyną bł. ks. stefana wincentego Frelichowskiego

niewidzialna ręka druha wicka 
sytuacja ma miejsce w zimowe popołudnie 23 lutego 2018 r., we wspomnienie bł. stefana wincentego Frelichowskiego – patrona polskich 
harcerzy. aleksandra Brzemia-Bonarek, żona piotra, mama piątki dzieci, udaje się z nimi na basen podczas rodzinnego wypoczynku na 
słowacji. kiedy kobieta przebywa z młodszym rodzeństwem na dziecięcym basenie, najstarszy syn paweł (17 l.) topi się  w basenie obok. 
poniżej przedstawiamy historię wypadku oraz rozmowę aleksandry dziewińskiej z mamą pawła. 

Wydarzenie nie doprowadziło do kanonizacji, natomiast jest sporym 
krokiem ku jej przyspieszeniu. Jakie emocje dziś budzi to wydarze-
nie i co z perspektywy czasu wniosło do codzienności, mówi mama 
Pawła – Aleksandra Bonarek. 

Od wypadku Pawła minęły w tym roku trzy lata. Jakie emocje 
i odczucia budzi dziś ta sytuacja u Pani i Pani rodziny?

Tak naprawdę jest ona już wspomnieniem, nawet dalekim wspo-
mnieniem. Nie nachodzą mnie nagłe myśli przypominające samo 

zdarzenie, nie mam koszmarów ani napadów lęku 
o syna. Natomiast mamy z mężem świadomość 
dramatyczności tego obiektywnie traumatycznego 
przeżycia oraz faktu „wymknięcia się” syna sta-
tystykom. Niechętnie przywołuję w pamięci mo-
ment reanimacji syna, którego byłam świadkiem, 
oczekiwanie na tętno, jazdę za nim do szpitala, 
oczekiwanie na korytarzu i początkowe informa-
cje o negatywnych rokowaniach. Mam jednak to 
szczęście, że nie śnią mi się te obrazy po nocach. 

Jak wpływa ona na obecne funkcjonowanie ro-
dziny po wypadku, co się zmieniło? 

Fizycznie nic się nie zmieniło. Paweł się 
zrehabilitował, ma wszczepiony podskórny kar-
diowerter-defibrylator na wypadek podobnego 
incydentu migotania komór, bo okazało się, że 
jego wypadek był spowodowany rzadką chorobą 

elektryczną serca (zespół Brugadów). Chodzimy do pracy, dzieci 
do szkoły, przedszkola, Paweł na studia… funkcjonujemy jak wcze-
śniej. Wisława Szymborska powiedziała w wierszu Minuta ciszy po 
Ludwice Wawrzyńskiej: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. 
W aspekcie duchowym mamy świadomość przejścia przez jakieś 
wydarzenie próby i – mam odwagę powiedzieć – przejścia obron-
ną ręką. Nie dlatego, że Paweł przeżył i wyzdrowiał, ale dlatego, że 
przy gorącym pragnieniu jego ozdrowienia, byliśmy z mężem goto-
wi oddać Bogu nasze pierworodne dziecko. To brzmi wewnętrznie 
sprzecznie, ale tak było. 

Co czuła Pani w momencie tamtych wydarzeń? Jak na Panią wpły-
nęły z perspektywy czasu?

Nie pamiętam dokładnie, co wówczas czułam. Chyba jedynie 
strach, bezsilność i później ogromne, ogromne zmęczenie. Mam ten 
przywilej być optymistą i mój mózg nie męczy mnie negatywnymi 
wspomnieniami, odpycha je w najdalszy kąt. Korzystam z tego, nie 
celebruję traumy, nie rozpamiętuję tej konkretnej przeszłości. By-
łam wówczas w trzynastym tygodniu piątej ciąży. Wiedziałam, że 
nie mogę sobie pozwolić na to, by coś złego działo się z ciążą, bo 
wówczas nie mogłabym być przy synu i towarzyszyć mu. Dlatego też 
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pilnowałam posiłków, oddychałam, spałam, nie brałam żadnych le-
ków – działałam zadaniowo, to pomagało. Marcin urodził się zdrowy, 
a Paweł jest jego ojcem chrzestnym. Inaczej być nie mogło.

Kim jest dla Państwa bł. Frelichowski dzisiaj? Czy czujecie dalej 
jego opiekę i wstawiennictwo?

Gdy syn leżał na OIOM-ie, to nie myślałam w ogóle o bł. Freli-
chowskim. Dopiero późnej zaczęłam o nim czytać. Oczywiście, czas 
jego próby przypadł na obóz jeniecki i to jest najbardziej „widowi-
skowe” w jego hagiografii, jednakże nie byłoby takiego daru z siebie 
w stosunku do innych, gdyby nie wcześniejsze życie, doświadczenia, 
wychowanie oraz samodzielność poszukiwania wiary oświeconej 
rozumem u Błogosławionego. I ja go chyba najbardziej za to ce-
nię: za to, że potrafił dobrze wykorzystać swoje talenty otrzymane 
i rozmnażane w tzw. normalnym życiu i czasach (jeszcze) pokoju.

Po raz drugi obecność Błogosławionego świadomie poczułam 
w momencie, gdy (rok po wypadku) oczekiwaliśmy na zgodę Mi-
nisterstwa Zdrowia na sfinansowanie wszczepienia Pawłowi nowo-
czesnego kardiowertera-defibrylatora pozwalającego monitorować 
pracę jego serca i zadziałać w sytuacji zagrażającej jego życiu. Starsze 
typy tego urządzenia, bardziej inwazyjne, były w koszyku świadczeń 
NFZ. Nowoczesne, przezskórne, niewymagające otworzenia klatki 
piersiowej nie były refundowane. Wówczas prosiłam bł. Frelichow-
skiego o to, aby „zadziałał”, jak na dobrego organizatora przystało. 
I pomógł.

Jak dzisiaj czuje się Paweł? Udało mu się wrócić do normalnego 
funkcjonowania sprzed wypadku?

Paweł nie musiał powtarzać klasy, choć na samym początku  
liczyliśmy się z taką ewentualnością. Pierwsze pół roku było jeszcze 
czasem, gdy szybciej męczył się fizycznie i skarżył się, że „wolniej  
liczy”, ale później to minęło. Fizycznie i intelektualnie wrócił do 
formy sprzed wypadku. Ma 19 lat i jest na pierwszym roku mię-
dzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych; jeździ 
na rowerze, pływa nadal na basenie w ramach doskonalenia sty-
lów. Nie może nurkować ze sprzętem, skakać na bungee albo ze 
spadochronu itp. ze względu na posiadany kardiowerter. Powinien 

dbać o właściwą ilość elektrolitów w organizmie, unikać wysokiej 
gorączki, silnego, długotrwałego stresu. To standardowe zalecenia 
kardiologiczne w jego przypadku. Poza tym żyje jak każdy młody 
człowiek i ma przed sobą normalną przyszłość. 

Na pewno jednak, chociaż nadal ma amnezję z kilku dni przed 
wypadkiem i niewiele pamięta z czasu po wybudzeniu i wczesnej 
rekonwalescencji, stał się bardziej refleksyjny, gdy chodzi o myślenie 
nad życiem. Jest w nim radość bycia w świecie, który zdecydowa-
nie uważa za piękny. Ma świadomość, że został obdarowany i że 
ten dar jest równocześnie zobowiązaniem do stawania się lepszym 
w każdym aspekcie życia: fizycznym, intelektualnym, moralnym, 
duchowym. Wiem to, bo podsłuchuję kiedy rozmawia z młodszą, 
przechodzącą bunt nastolatka, siostrą. 

paweł, który doznał łaski uzdrowienia (trzeci od lewej) 
podczas chrztu św. swojego najmłodszego brata

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

oraz o jego rychłą kanonizację

Wszechmogący i miłosierny Boże, 
Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, 

uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, 
Dobrego Pasterza. 

Napełniony taką miłością, 
ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, 

poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, 
którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. 

Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł,
 lecz  zło dobrem zwyciężał. 

Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wincentego, 
udzielić mi łaski .........................., o którą pokornie Cię proszę. 

Spraw również w swej dobroci, 
aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków
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79. rocznica przekształcenia Związku
Walki Zbrojnej w Armię Krajową
W obchodach 79. rocznicy przekształ-

cenia Związku Walki Zbrojnej w  Armię 
Krajową wzięli udział kombatanci, a także 
przedstawiciele Garnizonu Wrocław oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej. uroczystość 
zorganizowana przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej została uświetnio-
na obecnością pocztu sztandarowego Woj-
ska Polskiego w asyście honorowej żołnierzy 
z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i  Chemicznych. Sztandar dolnośląskiego 
okręgu AK prezentowali żołnierze 16. Dol-
nośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
którzy przygotowali również liturgię.

Mszy św. przewodniczył i słowo Boże 
wygłosił ks. dr Jerzy Żytowiecki, proboszcz 
parafii św. Bonifacego we Wrocławiu. Pod-
czas homilii, nawiązując do liturgii słowa,  
ks. kanonik przedstawił jak ważną rolę pełnili 
żołnierze Armii Krajowej w procesie walki 
o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
Mszę św. koncelebrowali proboszcz parafii 
garnizonowej ks. płk Janusz Radzik oraz wi-
kariusz parafii ks. ppor. Kamil Pawlik, kape-
lan 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. Na Mszy św. oprócz kombatantów 
oraz zaproszonych gości byli również obecni 
dowódcy Garnizonu Wrocław oraz 16. Dol-
nośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po zakończeniu liturgii głos zabrał 
prezes dolnośląskiego okręgu Światowe-
go Związku Żołnierzy AK prof. Stanisław 
ułaszewski, który z okazji rocznicy wręczył 
odznaczenia związkowe. Następnie poczet 
sztandarowy oraz uczestnicy uroczystości 
przeszli do Kaplicy–Mauzoleum Pamięci 
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej, gdzie złożono kwiaty, oddając 
cześć poległym w obronie Ojczyzny.

PK

Środa Popielcowa 
Warszawa 
W kaplicy pw. Matki Bożej Zwycięskiej 

w Kompleksie Wojskowym 44 w Warszawie 
biskup polowy Józef Guzdek odprawił dwie 
Msze św. z obrzędem posypania głów po-
piołem dla żołnierzy i pracowników wojska. 
Cieszące się od kilku lat dużym zaintereso-
waniem Msze św. rozpoczynające Wielki 
Post zgromadziły w kaplicy kompleksu wie-
lu żołnierzy, dlatego z uwagi na obostrzenia 
epidemiczne zadecydowano o podzieleniu 
wiernych na dwie grupy.

We Mszach św. uczestniczyli żołnierze 
i pracownicy wojska Pułku Ochrony, Pułku 

Uroczystości pogrzebowe 
śp. ks. płk. kan. Bogdana Zalewskiego
Dnia 7 lutego 2021 r. zmarł ks. płk Bog- 

dan Zalewski, emerytowany kapelan Ordy-
nariatu Polowego. W dniu 10 lutego w parafii 
pw. św. Józefa w Morągu odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe, którym przewodniczył 
ks. bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy 
diecezji ełckiej.

Na początku przypomniano życio-
rys ks. Zalewskiego, w  którym między 
innymi wymieniono wszystkie placówki 
jego posługi kapłańskiej oraz odczytano 
kondolencje ks. bp. Wojska Polskiego –  
gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. We Mszy św. 
pogrzebowej uczestniczyli księża z diecezji 
ełckiej, elbląskiej oraz Ordynariatu Polowe-
go. Ciało ks. Bogdana Zalewskiego spoczęło 
w rodzinnym grobowcu na cmentarzu ko-
munalnym w Morągu-Dury.

Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Re-
gionalnego Centrum Informatyki, Centrum 
Zasobów Informatycznych oraz Oddziału 
Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu. 
Obecny był m.in. gen. dyw. Robert Głąb, 
dowódca Garnizonu Warszawa. 

W  homilii bp Guzdek podkreślił, że 
główne przesłanie Wielkiego Postu zamyka 
się w słowie „nawrócenie”. – Nawrócenie 
nie jest aktem jednorazowym. To proces 
trwający od najmłodszych lat do ostatnich 
godzin życia. Człowiek może się nawrócić, 
czyli zmienić swoje postępowanie, na każ-
dym z jego etapów – powiedział. Dodał, że 
nawrócenie powinno się dokonać najpierw 
na płaszczyźnie myśli, w nadziei, że jego na-
stępstwem będą odpowiednie słowa i czyny 
oraz nie pojawią się zaniedbania.

Zachęcił żołnierzy i pracowników woj-
ska, aby czas Wielkiego Postu był dla nich 
okazją do podjęcia duchowego wysiłku ce-
lem umocnienia wiary i podejmowania ro-
zumnych, mądrych decyzji. – Prośmy Pana 
Boga, abyśmy byli ludźmi głębokiej, dojrza-
łej wiary, którzy każde wypowiedziane sło-
wo i podjęty czyn poprzedzą chwilą reflek-
sji i namysłu, aby one były odpowiedzialne.  
To nam pomoże powstrzymać się od szyb-
kich i niesprawiedliwych ocen, które pro-
wadzą do krzywdzących słów i grzesznych 
uczynków – zachęcał. Po homilii nastąpił 
obrzęd poświęcenia popiołu i  posypania 
nim głów wiernych.

PKW Afganistan
Mszą św. z obrzędem posypania głów 

popiołem w kaplicy Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego w bazie Bagram, rozpoczął 
się dla katolików i wszystkich wyznawców 
chrześcijaństwa Wielki Post – czas pokuty 
i pojednania.

Kapelan ks. por. Błażej Woszczek w ho-
milii wyjaśnił znaczenie znaku posypania 
głów popiołem oraz zachęcił zgromadzo-
nych do podejmowania wielkopostnych 
wyrzeczeń, wykorzystania pomocy jakimi są 
post, modlitwa i jałmużna w specyficznym 
czasie i miejscu, jakim jest misja afgańska 
Wojska Polskiego.

Poświęconym popiołem kapelan posy-
pał głowy zebranych na liturgii, sam uprzed-
nio przyjąwszy ten znak z rąk płk. Pawła 
Pytko, dowódcy PKW. W czasie liturgii pie-
śni wykonywała schola sformowana z kobiet 
żołnierzy NSE.

KRZySZTOF STęPKOWSKI,
KS. POR. BłAŻEJ WOSZCZEK

kronika diecezji        wojskowej

Ksiądz Bogdan Zalewski urodził się  
20 października 1955 r. w Morągu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1983 r. 
w Olsztynie; był inkardynowany do diecezji 
ełckiej. W duszpasterstwie wojskowym pra-
cował od 1992 r., najpierw jako proboszcz 
parafii wojskowej w Bemowie Piskim (1992-
2006) a  następnie jako proboszcz parafii 
wojskowej w Elblągu (2006-2013). Był kano-
nikiem Kapituły Kanonickiej przy Bazylice 
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Od 2013 r. był na emeryturze. Zmarł 7 lutego  
2021 r.

KS. MJR SEBASTIAN PIEKARSKI

ks. ppłk Bogdan zalewski (1955-2021)
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Celem spotkania było wzajemne po-
znanie się, wymiana doświadczeń oraz ko-
ordynacja posługi kapelanów we wszystkich 
bazach wojskowych w Kosowie. Zebranie 
zakończyła modlitwa prowadzona kolejno 
przez przedstawiciela islamu, Kościoła ka-
tolickiego oraz jednego z Kościołów pro-
testanckich. Polski Kontyngent Wojsko-
wy reprezentował kapelan XLIII zmiany  
ks. por. Rafał Kaniecki.

KPT. ANITA SKOWRON

Kosowo: międzyreligijne spotkanie 
kapelanów wojskowych
W  piątek, 19 lutego 2021 r. w  Camp 

Bondsteel w Kosowie miało miejsce spo-
tkanie kapelanów KFOR i Kosovo Police. 
Oprócz księży, pastorów i imamów przybyli 
również ci, których jednym z  zadań jest 
wspieranie duszpasterstwa wojskowe-
go, a  więc: psycholodzy, przedstawi-
ciele sekcji wychowawczych oraz asys- 
tenci.

Modlitwa w intencji zranionych 
w Kościele
Pod hasłem „Wspólnota ze Zraniony-

mi” w naszym kraju obchodzono 19 lutego 
Dzień modlitwy i pokuty za grzech wyko-
rzystania seksualnego małoletnich. W pa-
rafii wojskowej pw. Bożego Miłosierdzia 
w Bielsku-Białej została odprawiona droga 
krzyżowa w intencji skrzywdzonych i o na-
wrócenie sprawców.

Po Mszy św. z racji trzeciego piątku mie-
siąca i szczególnej czci Bożego Miłosierdzia 
zostało odprawione nabożeństwo pokutne 
przed Najświętszym Sakramentem.

Zgodnie z postanowieniem Episkopatu 
Polski z  jesieni 2016 r. w pierwszy piątek 
Wielkiego Postu w  Kościele obchodzo-
ny jest Dzień modlitwy wynagradzającej 
i postu za grzechy wykorzystania seksual-
nego osób małoletnich. Jest to odpowiedź 
na apel papieża Franciszka do krajo-
wych konferencji biskupich z 30 czerwca 
2015 r. Msze św. i  nabożeństwa odby-
ły się także w  parafiach garnizonowych 
w całym kraju, m.in. w Warszawie, gdzie  
Mszy św., poprzedzonej nabożeństwem 
drogi krzyżowej, przewodniczył bp Józef  
Guzdek.

AGNIESZKA RąCZKA

kronika diecezji        wojskowej

płk paweł pytko, dowódca Xiii zmiany pkw afganistan posypuje głowę popiołem kapelanowi 
ks. por. Błażejowi woszczkowi, Bagram, 17 lutego 2021 r. 
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Biskup Józef guzdek w trakcie obrzędu konsekracji ołtarza
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Konsekracja nowego ołtarza w Elblągu
Dnia 18 lutego 2021 r. podczas uroczy-

stej Mszy św., której przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek, miała miejsce kon-
sekracja nowego ołtarza oraz poświęcenie 
odnowionego kościoła garnizonowego 
w Elblągu.

W  uroczystej liturgii biskup polowy, 
otoczony duchowieństwem Ordynariatu 
Polowego oraz diecezji elbląskiej, dokonał 
liturgicznego aktu poświęcenia odnowio-
nego kościoła oraz nowego, kamiennego 
ołtarza i ambonki. Ołtarz został namasz-
czony świętym olejem, jak ciało Chrystusa 

przed złożeniem do grobu. Po namaszczeniu 
ustawiono na nim naczynie z rozpalonymi 
węglami i wzniósł się znad niego dym ku gó-
rze na znak, że z tego miejsca będzie płynęła 
ku niebu modlitwa Chrystusa, składającego 
się w bezkrwawej ofierze. Następnie ołtarz 
przykryto obrusem, który symbolizuje świę-
ty całun, w który owinięto ciało Pana Jezusa 
przed złożeniem do grobu. Na koniec zapa-
lono ołtarzowe świece, symbolizujące Chry-
stusa, który jest światłością świata i swoje 
życie złożył w ofierze, tak jak świeca, która 
daje światło sama się spalając.

uroczystość zakończyła się odsłonię-
ciem pamiątkowej tablicy, której wspólnie 
dokonali dowódcy Garnizonu Elbląg. Ko-
ściół garnizonowy pw. Miłosierdzia Boże- 
go służy żołnierzom w służbie czynnej, du-
żemu środowisku emerytów wojskowych 
i wszystkich służb mundurowych oraz ich 
rodzin mieszkających na terenie Elbląga. 
Odnowiona i poświęcona świątynia garni-
zonowa pozostanie przez wiele lat i będzie 
służyć środowisku służb mundurowych tego 
regionu Polski.

PIOTR WąTORSKI



10 Nasza służba

go Juliana Nowowiejskiego, zaopiekowały 
się tam kobietami moralnie zagubionymi 
i ubogimi. Od maja 1931 r. do listopada 
1932 r. w przyklasztornej piekarni, kuchni 
i sklepie pracowała przyszła święta. Świę-
ta siostra Faustyna Kowalska wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia 
w Warszawie w wieku 20 lat. W 1930 r. za-
mieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. 

Abp Tadeusz Wojda nowym 
arcybiskupem metropolitą gdańskim

 
Papież wybrał nowego metropolitę 

gdańskiego, który zastąpi na tym stanowi-
sku abp. Sławoja Leszka Głódzia. 

Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 
1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. W la-
tach 1977-1983 odbył studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) w Oł-
tarzewie, a jednocześnie w latach 1980-1983 
studia z teologii fundamentalnej na ATK. 
W  1983 r. przyjął święcenia kapłańskie 
w zgromadzeniu pallotynów. 

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowin-
cjalnej został skierowany na studia misjo-
logii do Rzymu na Papieskim uniwersy-

tecie Gregoriańskim. 
Od 1990 r. ks. Tadeusz 
Wojda rozpoczął pra-
cę w  Papieskim Dziele 
Rozkrzewiania Wiary 
i w Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów. Od 
2007 r. pełnił funkcję kie-
rownika biura tej Kon-
gregacji. 24 lipca 2012 r. 
został mianowany przez 
papieża podsekretarzem 
w Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów. Dnia 
12 kwietnia 2017 r. Oj-
ciec Święty Franciszek 
mianował go arcybisku-
pem metropolitą biało-
stockim. 

Abp Wojda jest człon-
kiem Kościelnej Komisji 
Konkordatowej oraz ko-
misji misyjnej Konferen-
cji Episkopatu Polski.

OPRAC. 
ALEKSANDRA 
DZIEWIńSKA

Postu 22 lutego 1931 r., 26-letnia Faustyna 
po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosier-
nego w  celi, w  klasztorze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Sta-
rym Rynku w Płocku. Pierwsze objawienie 
było początkiem misji zwykłej zakonnicy  
s. Faustyny Kowalskiej, która znana jest dziś 
na całym świecie i którą papież Jan Paweł 
II kanonizował w roku 2000. Dzienniczek 
opisujący jej przeżycia duchowe jest dzie-
łem polskiego autora najczęściej tłuma-
czonym na wszystkie języki świata. „Wie-
czorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana 
Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga 
dotykała szaty na piersiach. Z  uchylenia 
szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie 
promienie, jeden czerwony, a drugi blady 
[…]. Po chwili powiedział mi Jezus: Wy-
maluj obraz według rysunku, który widzisz, 
z podpisem «Jezu, ufam Tobie»” – opisuje to 
wydarzenie w nr. 47 Dzienniczka. Jezus po-
lecił jej także, aby druga niedziela po Wiel-
kiej Nocy obchodzona była w Kościele jako 
święto Bożego Miłosierdzia. Tak również się  
stało.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia są 
obecne w Płocku od kwietnia 1899 r., gdy 
odpowiadając na zaproszenie bp. Antonie-

z życia kościoła w polsce
Dzień pokuty i modlitwy za grzech 
wykorzystania seksualnego

Kościół w Polsce – w odpowiedzi na apel 
papieża Franciszka – po raz trzeci podjął 
duszpasterską inicjatywę Konferencji Epi-
skopatu Polski, jaką był Dzień modlitwy 
i pokuty za grzech wykorzystania seksual-
nego małoletnich. W tym roku przeżywany 
był pod hasłem „Wspólnota ze Zraniony-
mi”. – Skrzywdzeni mają prawo liczyć na to, 
że na długiej i trudnej drodze zdrowienia 
nie zabraknie im także duchowego wspar-
cia całej wspólnoty Kościoła – zaznaczył  
abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochro-
ny dzieci i młodzieży.

Święcenia diakonatu „35 plus” 
w archidiecezji łódzkiej

„Tylko Ci, którzy są powołani rozpozna-
ją w Chrystusie ukrzyżowanym mądrość 
i moc!” – tak abp Grzegorz Ryś zwrócił się 
do wiernych zgromadzonych w łódzkiej ar-
chikatedrze, na święceniach diakonatu Ogól-
nopolskiego Seminarium dla Starszych Kan-
dydatów do Święceń. „Nie bądźcie głupimi, 
bezsilnymi Diakonami – to w przyszłości nie 
będziecie głupimi, bezmyślnymi księżmi” – 
mówił. Arcybiskup podkreślił także istotę 
rozeznawania powołania: „Bo dopóki nie 
poznamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, 
który jest mądrością i mocą – to nie wiemy, 
do czego On nas wzywa i nie będziemy po-
trafili wypełniać tego powołania, które nam 
zleca” – podkreślił. Po homilii kandydaci do 
diakonatu złożyli przyrzeczenie posłuszeń-
stwa i wierności swojemu ordynariuszowi. 
Przed błogosławieństwem abp Ryś wręczył 
nowym diakonom dekrety na parafie, gdzie 
będą pełnić swoją posługę i przygotowywać 
się do święceń prezbiteratu.

Ogólnopolskie Seminarium Duchowne 
dla Starszych Kandydatów do Święceń po-
tocznie nazywane Seminarium 35+ funk- 
cjonuje w archidiecezji łódzkiej od wrze-
śnia 2019 r. Seminarium przygotowuje do 
kapłaństwa kleryków polskich diecezji, któ-
rzy ukończyli 35. rok życia.

90. rocznica objawień Jezusa 
Miłosiernego w Płocku

Dnia 22 lutego br. obchodziliśmy 90. 
rocznicę objawień Pana Jezusa Miłosier-
nego św. siostrze Faustynie Kowalskiej 
w Płocku. W pierwszą niedzielę Wielkiego  abp tadeusz wojda, nowy metropolita gdański
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i na świecie

Msze św. w obrządku chaldejskim w Bagda-
dzie i w Irbilu z udziałem 10 tys. wiernych, 
spotkał się z władzami i przedstawicielami 
społeczeństwa, z duchowieństwem i oso-
bami konsekrowanymi w katedrze Kato-
lickiego Kościoła Syryjskiego w Bagdadzie, 
złożył wizytę wielkiemu ajatollahowi Alemu 
al-Sistaniemu w Nadżafie (rozmowa trwała 
45 minut, kwadrans dłużej niż zaplanowa-
no), uczestniczył w międzyreligijnym spo-
tkaniu przy ruinach ur, skąd wywodził się 
Abraham, do którego dziedzictwa nawiązują 
zarówno judaizm, jak chrześcijaństwo oraz 
islam, w Mosulu modlił się za ofiary wojny, 
która w latach 2014-2017 toczyła się w Iraku 
oraz spotkał się z chrześcijanami z Równiny 
Niniwy i odmówił modlitwę Anioł Pański 
w Al-Tahira, bazylice Niepokalanego Poczę-
cia NMP w irackim Karakosz. 

Podróż apostolska Ojca Świętego oka-
zała się wielkim sukcesem, mimo drastycz-
nych ograniczeń związanych z bezpieczeń-
stwem i  pandemią koronawirusa. Papież 
kilkakrotnie wypowiedział stanowcze „nie” 
dla ekstremizmu, przemocy, terroryzmu, 
nietolerancji, nienawiści i  rozlewu krwi 
w imię religii, podkreślając że „religia musi 
służyć sprawie pokoju i jedności pomiędzy 
wszystkimi dziećmi Boga”. Wzywał do bra-
terstwa i jedności. Starał się umocnić i wlać 
nadzieję do stale kurczącej się wspólnoty 
chrześcijan i zachęcał ich do powrotu do Ira-
ku. Apelował też do rządzących o ich rów-
nouprawnienie, a nie spychanie na margines 
i traktowanie jak obywateli drugiej klasy.

OPRAC. MAłGORZATA MuSZAńSKA

Maung Bo, katolicki abp yangonu – najwięk-
szego miasta kraju po najbardziej krwawym 
z dotychczasowych dni protestów przeciw-
ko reżimowi wojskowych. W swoim wpisie 
kard. Bo określił jako „wiarę w działaniu” 
postawę młodego chrześcijanina, który na 
swojej tarczy ochronnej namalował krzyż 
oraz cytat: „Pan jest moją ucieczką, moją 
twierdzą i moim zaufaniem”.

Wojsko 1 lutego dokonało zamachu sta-
nu i przejęło władzę pod pretekstem, że wy-
bory parlamentarne w kraju były sfałszowa-
ne. Podczas protestów w całym kraju, które 
trwają od ponad czterech tygodni, zginęło 
ok. 50 osób. 

Irak: historyczna wizyta papieża 
Franciszka

W dniach 5-8 marca Franciszek odwie-
dził Irak. Ta czterodniowa pielgrzymka to 
wydarzenie bez precedensu. Ojciec Święty 
był pierwszym papieżem odwiedzającym 
ten kraj w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, była 
to jego 33. zagraniczna podróż apostolska, 
a pierwsza od czasu wybuchu rok temu pan-
demii koronawirusa. Hasłem wizyty były 
słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Wszyscy 
braćmi jesteście” (Mt 23,8). 

Papież przyjechał na zaproszenie rządu 
irackiego i Kościoła chaldejskiego, na które-
go czele stoi patriarcha kard. Louis Raphael 
I Sako. Aby podróż była możliwa, doszło do 
mobilizacji irackiego wojska i policji oraz sił 
specjalnych na niespotykaną dotąd skalę. 

Podczas pielgrzymki miało miejsce wiele 
historycznych wydarzeń. Papież sprawował 

Chiny: papież pominięty 
przy nominacji biskupów 

Zgodnie z  nowymi zasadami, które 
wejdą w życie 1 maja, Patriotyczne Stowa-
rzyszenie Katolików Chińskich (PSKCh) 
oraz tamtejsza konferencja biskupia będą 
wybierały, zatwierdzały i wyświęcały kan-
dydatów na biskupów. Gdy nowy biskup 
zostanie wyświęcony, PSKCh i konferencja 
episkopatu poinformują o  tym Państwo-
wą Administrację Spraw Religijnych. Nie 
ma mowy o żadnej roli papieża czy Stolicy 
Apostolskiej pomimo zawartego w 2018 r. 
tymczasowego porozumienia w sprawie no-
minacji biskupich, którego obowiązywanie 
przedłużono w ub.r. na kolejne dwa lata. 
Choć jego treść nie została nigdy ogłoszona, 
to można przypuszczać, że wybrani w Chi-
nach biskupi są aprobowani lub wetowani 
przez Stolicę Apostolską. Dotychczas doszło 
do trzech nominacji na podstawie porozu-
mienia, które także przywróciło komunię 
całego episkopatu Chin z papieżem.

Kluczowym punktem nowych zasad dla 
duchownych jest ich rejestracja w bazie da-
nych, a także wymóg promowania wartości 
wyznawanych przez Komunistyczną Partię 
Chin. Zarejestrowany duchowny nie może 
być organizatorem ani nawet uczestnikiem 
niezatwierdzonej przez władze działalności 
religijnej, odbywanej w nieautoryzowanych 
przez nie miejscach, ani też nauczać poza 
szkołami religijnymi. Musi należeć do jednej 
z religii podległych państwu. Nie może więc 
uzyskać rejestracji pastor „kościoła domo-
wego” czy ksiądz z „podziemnej” wspólnoty. 
Duchowni będą też przechodzić szkolenia 
z „edukacji politycznej” i „edukacji kultu-
ralnej”, a ich postępowanie ma być ocenianie 
zgodnie z ustalonym systemem nagród i kar. 
Wejścia do miejsc kultu będą regulowane 
poprzez monitoring, weryfikację tożsamości 
osoby wchodzącej oraz jej rejestrację.

Według agencji CNA ok. 6 mln katoli-
ków zarejestrowało się w PSKCh. Pozostałe 
kilkanaście milionów należy do wspólnot 
„podziemnych”, czyli lojalnych wyłącznie 
wobec Stolicy Apostolskiej, a nieuznawa-
nych przez władze. 

Birma: protesty przeciwko 
wojskowemu zamachowi stanu 

„Mjanma [inaczej Birma – przyp. red] 
nigdy nie będzie już ta sama”. Te słowa na-
pisał 4 marca na Twitterze kard. Charles 
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po śladach słowa Bożego
tylko o sobie. Chrześcijanom chodzi o kierowanie się w codziennym 
życiu przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

3. PRZYKŁAD SŁUŻBY. Jezus nie oddzielał słów od czynów. 
Dbał o harmonię życia. Dlatego nie tylko uczył o miłości słowami, 
ale i dawał osobisty przykład służby. umył nogi swoim uczniom. 
Taka postawa Jezusa budziła w nich opór. Pan i Nauczyciel myje nogi 
uczniom? Tym gestem Jezus próbował wybić im z głowy myślenie 
w kategoriach panowania nad innymi, w kategoriach dominacji, 
narzucania.

A ty, z czym chciałbyś zostawić swoich bliskich? Co dla ciebie 
jest na tyle ważne, że chciałbyś, żeby to zapamiętali twoi najbliżsi? 
Jakie słowa, jaką rzecz chciałbyś zostawić w swoim testamencie jako 
coś najważniejszego?

WIElKI PIąTEK – 2 KWIETNIA 2021

[Iz 52,13 – 53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1 – 19,42]

Ewangelia Wielkiego Piątku daje nam wskazówki na temat wła-
ściwego przeżywania cierpienia. Jak sobie radzić, gdy przycho-
dzi cierpienie, gdy zbliża się śmierć? Co robić? Jak się zachować? 
Warto wziąć przykład z Jezusa.

1. SKONCENTROWANIE NA INNYCH. Jezus znalazł ka-
pitalny sposób przeżywania cierpienia. Nie myślał o sobie, lecz 
o innych. Gdy chciano Go pojmać w Ogrojcu, On bardziej my-
ślał o bezpieczeństwie Piotra niż swoim i dlatego kazał mu scho-
wać miecz. W ten sposób ocalił mu życie. Gdy wisiał na krzyżu, 

myślał o swojej Mamie. Z kim zostanie? Kto się Nią za-
opiekuje? Poprosił swojego ucznia Jana, żeby wziął Maryję 
do siebie. W ostatnich chwilach życia, w momencie wiel-
kiego cierpienia pomógł wiszącemu obok łotrowi. Wy-
słuchał jego słów, porozmawiał z nim i obiecał przyjąć go  
do raju.

2. MODlITWA. Jezus przeznaczył chwile cierpienia na 
modlitwę. I co ciekawe, prosił Ojca za ludzi, którzy z Niego 
szydzili, kpili. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią  
(łk 23,34). W ten sposób ratował swoje serce przed postawą 
złości, nienawiści, braku przebaczenia. Jezus cierpiał i od-
chodził z tego świata, nie czując urazy do nikogo. Modlitwą 
chronił serce przed złymi emocjami.

3. GODNE ZNOSZENIE CIERPIENIA. Jezus cier-
piał z godnością. Nie przeklinał, nie ubliżał nikomu. Znosił 
cierpienie bardzo godnie. I to był szok dla setnika. Rzymski 
żołnierz wiele razy był przy umierających, przy skazanych 
na śmierć krzyżową. Jezus umierał w taki sposób, że setnik 
wypowiedział pełne zaskoczenia słowa: Prawdziwie, Ten był 
Synem Bożym (Mt 27,54).

Jedni cierpią pełni pokoju, a inni dają wyraz swojej gory-
czy. Jedni odchodzą z tego świata pojednani z Bogiem i ludź-
mi, wręcz z uśmiechem na ustach, podczas gdy inni umierają 
pełni napięcia, złości, niepogodzeni nawet z samym sobą.

Słynna amerykańska pisarka Flannery O’Connor (1925-
1964) napisała kiedyś: Odnajdziesz Chrystusa wtedy, gdy zaj-

WIElKI CZWARTEK – 1 KWIETNIA 2021

[Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15] 

Ewangelia Wielkiego Czwartku zachęca nas do zastanowienia 
się nad tym, co w życiu najistotniejsze. Ostatnie chwile życia to 
przecież okazja do załatwiania najważniejszych spraw. Nie ma na 
co czekać. Kończy się czas. Spójrzmy w tej perspektywie na ostat-
nie chwile ziemskiego życia Jezusa. To jest Jego testament, to są 
Jego najważniejsze słowa i czyny. Tu chodzi o najcenniejsze rzeczy 
w naszej religii. Jakie?

1. EUCHARYSTIA. Jezus nie zostawia ludzi samych sobie. Nie 
przyszedł po to, aby dać dobry przykład, nauczać i odejść. Przyszedł, 
aby zostać z nami na zawsze. I znalazł na to sposób. Postanowił 
towarzyszyć nam na co dzień, tak jak do naszej codzienności na-
leży chleb. Jezus nie chciał być z ludźmi czasami i od święta. Może 
dlatego wybrał taką formę obecności. Nie chciał być również kimś 
zewnętrznym. Dlatego wybrał swoją obecność w pożywieniu. Kto 
odkryje rzeczywistą obecność Boga w Eucharystii, ten nigdy nie 
zaniedba obecności na Mszy św., ten nigdy nie zrezygnuje z przyjmo-
wania Komunii Świętej, ten znajdzie czas na adorację Najświętszego 
Sakramentu.

2. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI. Ostatnie chwile ziemskiego ży-
cia Jezusa to spotkanie na ostatniej wieczerzy, któremu towarzyszy 
rozmowa. Jezus mówi o największym przykazaniu, o przykazaniu 
miłości Boga i bliźniego, które wyraża się w oddawaniu życia za 
innych. Nie chodzi więc chrześcijanom o bycie najdoskonalszymi 
ludźmi. Doskonałość może być samolubna, egoistyczna, myśląca 

komentarze do ewangelii
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miesz się cierpieniami innych ludzi, a nie swoim 
własnym. Konsekwentnie, wolała modlić się ra-
czej o inwencję przy pisaniu kolejnej powieści niż 
o uzdrowienie kości, na którym jej nie zależało. 
Może warto skorzystać z tej wskazówki, gdy przyj-
dą na nas cierpienia i trudności. A ty, jak przeży-
wasz trudne chwile?

WIElKA SOBOTA – 3 KWIETNIA 2021

[Rz 6,3-11; Mk 16,1-7]

Nie zawsze Bóg odpowiada na modlitwy, nie 
zawsze spieszy z wyjaśnieniami, gdy mamy dy-
lematy, nie zawsze rozstrzyga wątpliwości, któ-
rymi są targane nasze serca. Ewangelia Wigilii 
Paschalnej pozwala nam odkryć, komu Bóg daje 
wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii, komu Bóg 
pomaga w sposób nadzwyczajny i niekonwencjonalny. Co jest ko-
nieczne, aby Bóg zadziałał w sposób wyjątkowy?

1. RANNE WSTAWANIE. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień 
po szabacie przyszły do grobu. Sprawa Jezusa nie pozwoliła im na 
długie spanie. Czekały świtu. Tej sprawy nie chciały odkładać na 
później. To było dla nich zbyt ważne. To spędzało sen z powiek. 
Skoro świt pobiegły do miejsca, gdzie leżał Jezus. Czy to nie jest dla 
nas wskazówka, że pierwsza ranna myśl, pierwszy gest powinien być 
nakierowany na Jezusa?

2. PIENIąDZE. Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salo-
me kupiły wonności, aby namaścić ciało Jezusa. Jezus był dla nich na 
tyle ważny, że wydały własne pieniądze, aby zadbać o Jego ciało. Były 
gotowe na poniesienie materialnej ofiary. Nie na darmo Pismo Święte 
mówi, że jałmużna oczyszcza z każdego grzechu (Tb 12,8). Czy za-
tem nie warto naszych modlitewnych intencji wzmocnić jałmużną?

3. ZAUFANIE. Kobiety szły pełne niepokoju, czy w ogóle był 
sens kupowania wonności, skoro nie było z nimi nikogo na tyle 
silnego, aby odsunąć kamień od grobu. Czy wobec tego był sens 
wczesnego wstawania i  tylu 
zabiegów, skoro to wszystko 
mogło okazać się bezowocne? 
Gdzieś w głębi ich serc musia-
ła być nadzieja, że te trudności 
zostaną jakoś przezwyciężone. 
Nie wiedziały jak. Ale poszły. 
I efekt przerósł ich oczekiwa-
nia. Nie tylko kamień był od-
sunięty, ale one jako pierwsze 
otrzymały wyjaśnienia, co się 
stało z Jezusem. Zmartwych-
wstał. Nie tylko każdy z nas, 
ale i sam Pan Bóg bardzo so-
bie ceni pokładanie ufności 
w  Nim, a  nie we własnych 
siłach, o  czym wielokrotnie 
mówił do św. Faustyny.

Może czasem dziwimy 
się, że Bóg nie odpowiada na 
jakieś dylematy, pytania czy 
modlitwy. Wydaje się, że ranna 
modlitwa w połączeniu z jał-
mużną i zaufaniem do Jezusa 
może pomóc w  rozwiązaniu 
naszych trudności. Spróbujmy 

wejść na drogę, którą podsuwa dzisiejsza Ewangelia. To się kiedyś 
sprawdziło. Więc czemu nie sięgnąć po sprawdzony sposób?

UROCZYSTOŚć ZMARTWYCHWSTANIA 
PAńSKIEGO – 4 KWIETNIA

[Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9]

Ewangelia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego daje nam lekcję 
myślenia.

1. TO, CO WYDAJE SIĘ OCZYWISTE, MOŻE OKAZAć 
SIĘ BŁĘDEM. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go poło-
żono. Jak bardzo można się pomylić. Pewne rzeczy wydają się tak 
oczywiste, że nie może być inaczej. Dlatego Maria Magdalena była 
w błędzie, myśląc, że ciało Jezusa zostało wykradzione. Jak bardzo 
w życiu można błądzić, widząc tylko jedną możliwość, tylko jedno 
rozwiązanie. Często sprawy są bardziej skomplikowane. Czy ty już 

ricci sebastiano (1659-1734), zmartwychwstanie, ok. 1715 r.
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„prawdziwie, ten był synem Bożym” (Mt 27,54)

ricci sebastiano (1659-1734)
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nalazł. Piotra nie było przy umierającym na krzyżu Jezusie. Nie było 
go również przy pogrzebie Jezusa. On nie zostawił Jezusa w grobie 
i dlatego tam Go nie odnalazł. Jezusa trzeba odszukać tam, gdzie się 
Go spotkało, widziało i być może zostawiło.

Jezus daje w dzisiejszej Ewangelii lekcję myślenia, przestrzegając 
przed przyjmowaniem najprostszych rozwiązań, ukazując standardy 
Boga i wskazując na miejsca, gdzie można Go znaleźć. Może i ty 
gdzieś w zabieganiu zgubiłeś Jezusa, zajmując się czymś innym? Czy 
wiesz gdzie wrócić? Czy jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście miałeś 
poczucie Jego obecności? Może warto tam wrócić i pewne rzeczy 
w życiu zacząć na nowo. 

2. NIEDZIElA WIElKANOCNA – 11 KWIETNIA

[Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31]

Ewangelia 2. niedzieli wielkanocnej zwraca nam 
uwagę na wartość wspólnoty. Jakie znaczenie ma 
wspólnota?

1. POMAGA RADZIć SOBIE Z  lĘKIEM. 
Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Apo-
stołowie są niemal w komplecie. Brakuje Tomasza, 
ale pozostali przyszli. Pozamykali się i pełni lęku są 
razem. Wspólnota pozwala im stawić czoło lękowi.

2. BÓG PRAGNIE DAWAć SIĘ POZNAć 
WE WSPÓlNOCIE. Jezus ukazał się jedenastu 
zalęknionym uczniom, gdy byli razem. Nie wiemy, 
dlaczego nie było z nimi Tomasza. Gdy apostołowie 
opowiadali swojemu koledze o zmartwychwstałym 
Jezusie, on im nie wierzył. Pan Jezus nie ukazał mu 
się indywidualnie poza wspólnotą apostołów. Czekał 
na niego cały tydzień, aż ów wróci do swoich kole-
gów, aż powróci do wspólnoty. I wtedy po raz kolejny 
ukazał się apostołom. Tym razem był z nimi Tomasz. 
To wydarzenie jest znakomitą lekcją, jak ważna jest 
wspólnota wiary, jak ważny jest Kościół. Jezus chce 
się ukazywać ludziom, gdy są razem, gdy trwają na 
modlitwie, gdy tworzą wspólnotę, nawet jeśli ich ser-
ca wypełnia lęk. Oddalenie od wspólnoty Kościoła 
naraża nas na sytuację podobną do sytuacji Tomasza. 
Pewne religijne doświadczenia są możliwe tylko we 
wspólnocie wierzących.

3. TO ZA POŚREDNICTWEM DRUGIEJ 
OSOBY OTRZYMUJEMY OD BOGA ODPUSZ-
CZENIE GRZECHÓW. Przyjmijcie Ducha Świętego. 
Którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. Do 
odpuszczenia grzechów, podobnie jak do otrzymania 
innych sakramentów, potrzebujmey drugiej osoby, 
potrzebujemy kapłana. Nikt sam sobie nie udziela 
łaski. Każdy potrzebuje drugiej osoby. Dopiero w ta-
kiej, nawet bardzo małej wspólnocie, jest doświad-
czenie łaski.

Bóg nie jest samotnikiem – jest wspólnotą trzech 
Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego – i zależy Mu 
na tym, żebyśmy i my trwali we wspólnotach, aby-
śmy nie byli samotnikami, egoistami, żyjącymi tyl-
ko własnym życiem. Dlatego najwięcej łask otrzy-
mujemy we wspólnocie Kościoła. Jeśli zajęliśmy się 
tylko własnym życiem, to może jest czas, żeby jak 
Tomasz wrócić do wspólnoty Kościoła. Może i na 
nas czeka Bóg ze swoimi darami, tak jak czekał na  
Tomasza.

kiedyś tak się pomyliłeś w ocenie sprawy, w ocenie człowieka? Czy 
cię to czegoś nauczyło?

2. BÓG MA INNE STANDARDY NIŻ lUDZIE. Jan ujrzał 
i uwierzył. Dwóch ludzi biegnie do grobu. Jan biegnie szybciej niż 
Piotr, bo jest młodszy i zdrowszy. Jan ma szacunek dla starszego, 
czeka na Piotra, nie wchodzi do grobu. Jan uwierzył, a Piotr jesz-
cze nie uwierzył. I kto został papieżem? Piotr. Chyba każdy z nas 
zrobiłby odwrotnie niż Bóg. Na papieża wybralibyśmy młodszego, 
zdrowszego, bardziej pokornego i wierzącego Jana, zamiast starszego, 
porywczego i ciągle niewierzącego Piotra. Ale Bóg ma inne standar-
dy. Także dzisiaj. Warto to przemyśleć.

3. ABY NA NOWO SPOTKAć JEZUSA, TRZEBA WRÓCIć 
DO MIEJSCA, GDZIE SIĘ GO SPOTKAŁO. To ciekawe, że widząc 
to samo – płótna i chustę – jeden uwierzył, a drugi nie uwierzył. 
Przecież widzieli to samo. Różnica polegała na jednej rzeczy. Jan był 
pod krzyżem i przy pochówku Jezusa. Zostawił więc Jezusa w grobie 
i tu w grobie znalazł wiarę. Tam, gdzie zostawił Jezusa, tam Go od-
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eugeniusz kazimirowski (1873–1939), obraz Jezusa Miłosiernego, 1934 r.
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gotów. On to rzeczywiście zrobił. Jego deklaracja znalazła odzwier-
ciedlenie w praktyce. I to jest chyba coś wyjątkowego w naszym 
życiu. Jest Ktoś, dla kogo jesteśmy tak ważni, że był gotów oddać za 
nas swoje życie. Nasze życie wieczne było dla Niego cenniejsze niż 
Jego ziemskie życie. Jeśli czasem masz poczucie, że niewiele w tym 
świecie znaczysz, wróć myślą do tego faktu. Dla Kogoś jesteś bardzo 
ważny. Ten Ktoś ceni cię bardziej niż swoje ziemskie życie.

2. ZNA NAS DO GŁĘBI. Jezus jako dobry pasterz zna swoje 
owce. Jest Ktoś, kto nas zna dogłębnie. Zna nasze serce, myśli, hi-
storię naszego życia, najbardziej intymne doświadczenia. Jesteśmy 
dla Niego na tyle ważni, że chce nas poznać. Interesuje Go nasze 
życie, nasze wnętrze.

3. JEST NASZYM PRZEWODNIKIEM. Owce idą za głosem Je-
zusa. To ważna wskazówka dla nas. Jezus jest przewodnikiem. Ale jak 
Go rozpoznać? Jak nie pójść za kimś innym, za jakimś najemnikiem, 
który nas kiedyś zostawi na pastwę losu? Odpowiedź zawarta jest 
w tekście Ewangelii. Trzeba dobrze znać głos Jezusa, aby go wychwy-
cić w szumie wielu głosów współczesnego świata. Jednak nie nagra-
no głosu Jezusa. A zatem tylko ludzie z pokolenia, w którym żył, 
byli w stanie Jego głos rozpoznać. użyte w Ewangelii greckie słowo 
fone, od którego pochodzą pojęcia fonetyka, fonia, oznacza nie tylko 
głos, jego brzmienie, ale także wyrażenie i powiedzenie. Pozostaje 
nam zatem rozpoznanie Jezusa po słowach, po specyficznych dla 
Niego wyrażeniach, sposobach mówienia. A te są zawarte w Piśmie 
Świętym. Jeśli zatem nie chcemy w życiu się pomylić w sprawach 
najważniejszych, warto dobrze znać Ewangelie, a zwłaszcza zawarte 
w nich słowa, przypowieści wypowiedziane przez samego Jezusa. 
Nie tylko znać, ale uczynić z nich program życia.

Jest Ktoś, kto oddał za ciebie swoje życie, bo jesteś dla Niego tak 
ważny. Jest Ktoś, kto zna cię doskonale, bo jesteś dla Niego ważny. 
Jest wreszcie Ktoś, kto chce być twoim przewodnikiem, abyś się 
w życiu nie pogubił. Co ty na to? Jaka będzie twoja odpowiedź na 
takie postawy?

KS. MAREK GILSKI

3. NIEDZIElA WIElKANOCNA – 18 KWIETNIA

[Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48]

Ewangelia 3. niedzieli wielkanocnej otwiera nam oczy na złudze-
nia. Wydaje się, że gdyby Bóg się nam ukazał, wszystko byłoby 
jasne. Nic bardziej błędnego. To złudzenie pryska przy spojrzeniu 
na reakcje apostołów na widok Zmartwychwstałego.

1. SąDZIlI, ŻE WIDZą DUCHA. Apostołom tak bardzo nie 
mieściło się w głowie zmartwychwstanie Jezusa, że na Jego widok 
przestali wierzyć własnym oczom. Byli przekonani, że mają przed 
sobą zjawę, ducha. Zobaczenie na własne oczy Zmartwychwstałego 
nie doprowadziło ich do natychmiastowej wiary. Nawet gdy ktoś 
wstanie z grobu, to ten fakt nie zrodzi automatycznie wiary w sercu. 
Trzeba czegoś więcej.

2. ŻYWIlI W SERCU WąTPlIWOŚCI. Jezus zwrócił się do 
nich z wyrzutem. Zapytał, skąd te wątpliwości. Przecież koledzy już 
im opowiadali o spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym w drodze 
do Emaus. Więc nie było to nic nowego. Już ktoś widział Jezusa. Teraz 
oni Go widzą. A mimo to, gdzieś w głębi serca ciągle są wątpliwości.

3. NIE WIERZYlI. Jezus kazał im spojrzeć na swoje ręce i nogi. 
Zachęcił, żeby Go dotknęli, a gdy oni ciągle nie wierzyli, popro-
sił o coś do jedzenia i w ich obecności zjadł rybę. W ten sposób 
przekonał ich, że nie jest duchem. Sporo czasu zabrało Jezusowi 
przekonywanie sceptycznych uczniów. Nie dziw się, że i dziś jest 
tylu niewierzących.

Dzisiejsza Ewangelia otwiera oczy na mechanizm niewiary. 
Można być świadkiem nadzwyczajnych wydarzeń, można zobaczyć 
zmartwychwstałego Jezusa, można z Nim rozmawiać, można Go 
dotknąć, a i tak pozostać sceptykiem, a i tak nie uwierzyć. Wiara, 
jak widać, nie rodzi się automatycznie jako efekt jakiegoś nawet 
niezwykłego zdarzenia. Trzeba czegoś więcej. Decyzji? Pragnienia? 
Dobrej woli? Czego brakowało apostołom? A mnie czego brakuje?

4. NIEDZIElA WIElKANOCNA – 25 KWIETNIA

[Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18]

Ewangelia 4. niedzieli wielkanocnej ukazuje nam aktywność 
Jezusa w odniesieniu do każdego z nas. Co czyni dla nas Jezus?

1. POŚWIĘCA ŻYCIE DlA NAS I ZA NAS. Jezus jest dobrym 
pasterzem, który jest gotów oddać za nas swoje życie. Nie tylko jest 
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Hendrick ter Brugghen (1588-1629), niewierny tomasz (1621-23)

philippe de champaigne (1602-1674), dobry pasterz, 1652 r.
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Nawrócenie dotyczy przeszłości i przy-
szłości. Jego źródłem jest nadzieja na miło-
sierdzie Boże. Sakrament pokuty składa się 
z trzech aktów, których musi dokonać peni-
tent oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami 
penitenta są: żal za grzechy, spowiedź lub 
ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz 
postanowienie wypełnienia zadośćuczynie-
nia i czynów pokutnych. 

Żal za grzechy powinien wypływać 
z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego 
źródłem jest miłość do Boga, nazywamy 
go doskonałym; jeśli opiera się na innych 
motywach, nazywamy go niedoskonałym.

Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem 
i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem 
wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze 
nie wyznawał, a które przypomniał sobie 
po starannym zbadaniu swego sumienia. 
Wyznawanie grzechów powszednich nie jest 
samo w sobie konieczne, niemniej jest przez 
Kościół żywo zalecane. Rachunek sumienia 
czynimy według: Dekalogu, przykazań ko-
ścielnych, grzechów głównych, grzechów 
przeciwko Duchowi Świętemu, grzechów 
wołających o pomstę do nieba i grzechów 
cudzych.

Grzechem jest każdy zły czyn, myśl, 
słowa sprzeciwiające się miłości Boga i bliź-
niego. Jest on niewiernością wobec Boga 
i odwróceniem się od Niego. Grzech jest 
świadomym i  dobrowolnym przekrocze-
niem przykazań Bożych lub kościelnych. 
Człowiek popełnia grzech ciężki wtedy, gdy 
świadomie i dobrowolnie sprzeciwia się woli 
Bożej, nie zachowuje przykazań Bożych lub 
kościelnych w rzeczy ważnej. Przez taki czyn 
człowiek zrywa przyjaźń z Bogiem, traci ła-
skę uświęcającą i dlatego nie może przyjmo-
wać Komunii św.

Wyznanie grzechów wobec kapłana 
stanowi istotną część sakramentu pokuty: 
Na spowiedzi penitenci powinni wyznać 
wszystkie grzechy śmiertelne i powszednie, 
których są świadomi po dokładnym zba-
daniu siebie. Spowiedź jest nieważna, gdy 
zataimy grzech ciężki. Taka spowiedź nazy-
wa się spowiedzią świętokradzką. Trzeba się 

Jak się przygotować 
do wielkanocnej spowiedzi?
droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i żalem, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postano-
wienie niegrzeszenia w przyszłości. warto w tę drogę wyruszyć, zwłaszcza na ostatniej prostej przed Świętami wielkanocnymi, tak aby 
wypełnić trzecie przykazanie kościelne, nakazujące przystąpienie do komunii świętej w okresie wielkanocnym. czasem pierwszy krok 
w stronę nawrócenia jest najtrudniejszy, ale warto go zrobić. 

wyspowiadać od ostatniej dobrej spowiedzi, 
powtarzając spowiedź świętokradzką. 

MODlITWA O DOBRE 
PRZYGOTOWANIE 

DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewi-
domym, uzdrawiałeś chorych, przebaczyłeś 
grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdzi-
łeś w swojej miłości, przyjmij moje błaga-
nie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów 
we mnie swoją miłość, dozwól mi dalej 
żyć w jedności z ludźmi, abym mógł gło-
sić im Twoje zbawienie. Panie Jezu, który 
chciałeś, aby Cię nazywano przyjacielem 
grzeszników, przez tajemnicę swojej śmierci 
i zmartwychwstania uwolnij mnie od mo-
ich grzechów. Pozwól mi je wyznać szczerze, 
jasno, kompletnie i konkretnie. Błogosław 
także mojemu Spowiednikowi – przez jego 
ofiarną posługę, Panie Jezu, mocą łaski Du-
cha Świętego pojednaj mnie z Ojcem, ob-
myj mnie we Krwi swojej ze wszelkiej winy 
i spraw, abym żył w łasce na Twoją chwałę. 
Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną! 
Amen 

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne
Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi św.? 

Może bardzo dawno – z jakiego powodu? 
Czy podczas ostatniej spowiedzi wyjawiłem 
wszystkie grzechy? Czy otrzymałem roz-
grzeszenie? Czy obecna spowiedź wypływa 
z potrzeby serca, czy z przymusu?

Grzechy przeciwko Bogu
Czy jestem człowiekiem prawdziwie 

wierzącym w Boga i Bogu? Jaka jest moja 
relacja z  Bogiem: żywa, prawdziwa czy 
może tylko formalna? Czy miłuję Go po-
nad wszystko? Czy zaparłem się Boga lub 
Kościoła w jakiejś sytuacji, czy wstydzę się, 
że jestem chrześcijaninem? Czy stać mnie 
na świadectwo wiary wobec innych? Czy 
uważam wiarę w  Boga za niepotrzebny 

i przestarzały element życia? Czy troszczę 
się o pogłębienie i rozwój wiary otrzymanej 
na chrzcie św. (np. przez rozważanie Pisma 
św., czytanie prasy i książek religijnych)? Czy 
poddaję się grzechowi pychy, licząc tylko na 
własne siły? Czy pokładam większą ufność 
w „obcych bogach” (np. dobrach material-
nych, sławie, karierze), a zapominam, że je-
dyną siłą jest Bóg? Czy ulegam przesądom, 
zabobonom, magii, wróżbom, czy wierzę 
w horoskopy? Czy się modlę i jak często? 
Czy moja modlitwa jest autentycznym 
spotkaniem z Bogiem, czy może jest tylko 
bezmyślną recytacją wyuczonych formu-
łek? Czy i jak świętuję niedzielę i inne dni 
poświęcone Bogu? Czy w każdą niedzielę 
i święto nakazane uczestniczę we Mszy św.? 
Jeśli nie, to dlaczego? Czy uczestniczę we 
Mszy św. czynnie, pobożnie i z wiarą? Czy 
bluźniłem przeciwko Bogu i Jego świętym?

Grzechy przeciwko Kościołowi
Czy jestem świadomy, że Kościół two-

rzą wszyscy ochrzczeni – także ja – a nie 
tylko duchowni? Czy jestem zaangażowany 
i czy interesuję się życiem Kościoła, mojej 
parafii? Czy w  miarę swoich możliwości 
troszczę się o potrzeby wspólnoty Kościoła? 
Czy modlę się za innych? Czy żyję według 
zasady: „Chrystus – tak, Kościół – nie”? Czy 
odrzucam oficjalną naukę Kościoła? Jeżeli 
tak, to z jakimi prawdami się nie zgadzam? 
Jak rozwiązuję wątpliwości w wierze? Czy 
niesprawiedliwie lub bez zastanowienia kry-
tykuję Kościół?

Grzechy przeciwko bliźniemu
Jak wygląda moja miłość do drugiego 

człowieka? Czy zawsze mówię prawdę? 
A może buduję swoje relacje z ludźmi na 
kłamstwie? Czy gardzę drugim człowie-
kiem, odmawiając mu tym samym prawa do 
godności? Czy obmawiałem, plotkowałem 
o innych, poddając ich krytyce bez powodu? 
Czy oczerniałem bliźnich, mówiąc niepraw-
dę o nich, niszcząc ich dobre imię? Czy by-
łem zawistny, zazdroszcząc komuś tego, co 
posiada, czy życzę komuś źle? Czy pragnę 
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zemsty? Czy szkodzę sobie lub 
komuś na zdrowiu i życiu (np. 
przez bójki, naruszanie prze-
pisów drogowych, prowadze-
nie pojazdów pod wpływem 
alkoholu, namawianie do złe-
go, narkotyki, zły przykład)? 
Czy odnoszę się z  pogardą 
i lekceważeniem do rodziców, 
moich bliskich i innych ludzi? 
Czy sumiennie wypełniam 
swoje obowiązki w  rodzinie 
i  pracy? Czy przywłaszczy-
łem sobie cudze rzeczy? Czy 
oddaję rzeczy pożyczone? Czy 
pamiętam, że własność spo-
łeczna nie jest moją osobistą 
własnością i że jej przywłasz-
czenie sobie jest kradzieżą? 
Czy oszukiwałem innych, 
społeczeństwo (np. urząd 
Skarbowy)? Czy uczestniczę 
lub poddaję się korupcji? Czy 
uczciwie pracuję, mądrze wy-
korzystuję czas? Czy w mia-
rę moich możliwości jestem 
wrażliwy na potrzeby innych, 
czy tym potrzebom umiem za-
radzać? A może jestem chciwy 
i samolubny? Czy zdaję sobie 
sprawę z obowiązku ochrony 
życia od poczęcia aż do na-
turalnej śmierci? Czy popeł-
niłem albo namawiałem do 
aborcji? Czy jestem świadomy, 
że w życiu małżeńskim jestem zobowiąza-
ny do odpowiedzialnego rodzicielstwa? Czy 
zgadzam się z katolicką etyką regulacji po-
częć? Czy sięgam po pornografię, niszcząc 
godność swoją i drugiego człowieka? Czy 
przez masturbację wykorzystuję popęd sek-
sualny dla własnej przyjemności i umacnia-
nia w sobie egoizmu? Czy byłem powodem 
rozbicia innego narzeczeństwa, małżeństwa?

Grzechy przeciwko sobie
Czy hołubię postawę egocentryczną, czy 

na świat patrzę jedynie poprzez pryzmat sa-
mego siebie? Czy popadam w samouwiel-
bienie, czy zamykam się w świecie swoich 
marzeń? Czy jestem człowiekiem naprawdę 
wolnym? A może tkwię w nałogach (np. al-
koholu, papierosach, narkotykach, porno-
grafii)? Czy akceptuję siebie, swoje ciało, 
pozytywne cechy osobowości, ale także 
pewne ułomności? Czy pracuję nad sobą? 
Czy pamiętam, że człowiek to dusza i ciało, 
a w związku z tym czy troszczę się propor-
cjonalnie o swoje ciało i duszę?

Refleksja nad czasem narzeczeńskim 
i przyszłym małżeństwem

Jak oceniam czas narzeczeństwa? Czy 
okres ten rzeczywiście służy wzajemnemu 

poznaniu się i  pogłębieniu miłości? Czy 
mieszkamy razem bez sakramentalnego 
związku małżeńskiego? Czy przed ślubem 
podejmowaliśmy współżycie seksualne 
i  inne działania dla przeżycia satysfakcji 
cielesnej? Czy stosowaliśmy środki antykon-
cepcyjne? Czy świadomie prowokowaliśmy 
się wzajemnie do zwiększenia i zaspokoje-
nia podniecenia seksualnego? Czy jestem 
przekonany, że czystość przedmałżeńska jest 
podstawą prawdziwej miłości i czy potrafię 
uszanować przekonania drugiej strony? Czy 
byłem wierny i uczciwy wobec narzeczonej 
(narzeczonego)? Czy szanujemy się wza-
jemnie i odnosimy się do siebie z miłością 
i życzliwością? Czy pamiętam, że prawdzi-
wa miłość wymaga poświęcenia i ofiary? 
Jak rozwiązywaliśmy nieporozumienia, 
sprzeczki i kłótnie? Z czego one wynikały?  
Kto był głównym inicjatorem? Czy potrafię 
uznać swój błąd i przeprosić? Czy umiem 
przebaczyć? Czy i  co robię, aby pogłębić 
i umocnić nasz związek? Czy modlę się za 
narzeczoną (narzeczonego)? Czy ukrywam 
swoje wady, słabe strony, nałogi przed dru-
gą stroną? Czy przedyskutowaliśmy naj-
ważniejsze elementy przyszłego małżeń-
stwa (zamieszkanie, pracę, rodzicielstwo, 
podział obowiązków, relacje z rodzicami)? 

Czy świadomie i dobrowolnie 
podjąłem decyzję o  zawar-
ciu związku małżeńskiego? 
Czy przyjmuję naukę Ko-
ścioła dotyczącą wierności 
i  nierozerwalności małżeń-
stwa? Czy darzę miłością 
i szacunkiem rodziców i ro-
dzinę narzeczonego (narze- 
czonej)?

AKT ŻAlU 
PO RACHUNKU 

SUMIENIA
Zmiłuj się nade mną, 

Boże, w  łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź 
nieprawość moją. Obmyj 
mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mo-
jego. Przeciwko Tobie same-
mu zgrzeszyłem i uczyniłem, 
co złe jest przed Tobą. Od-
wróć swe oblicze od moich 
grzechów i  zmaż wszystkie 
moje przewinienia. Stwórz, 
o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Przywróć mi radość Twojego 
zbawienia i  wzmocnij mnie 
duchem ofiarnym. Boże, mój 
Zbawco, niech sławi mój ję-
zyk sprawiedliwość Twoją! 
Do Ciebie, Panie wznoszę 
moją duszę, Tobie ufam, 

Boże. Wspomnij na swoje miłosierdzie, 
Panie, na swoją miłość, która trwa od wie-
ków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej 
młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim 
miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą,  
Panie.

DZIĘKCZYNIENIE 
PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
Wszechmogący i miłosierny Boże, któ-

ry w cudowny sposób stworzyłeś człowieka 
i w jeszcze cudowniejszy sposób go odku-
piłeś. Ty nie opuszczasz mnie – grzesznika, 
lecz darzysz mnie ojcowską miłością. Ty ze-
słałeś na świat swojego Syna, aby swoją męką 
zwyciężył grzech i śmierć, a zmartwychwsta-
niem przywrócił mi życie i radość. Ty zesła-
łeś do mego serca Ducha Świętego, aby uczy-
nił mnie Twoim dzieckiem i dziedzicem. Ty 
zawsze odnawiasz mnie przez sakramenty 
zbawienia, aby uwolnić mnie z niewoli grze-
chu. Dziękuję Ci za cuda Twojego miłosier-
dzia i wraz z całym Kościołem wychwalam 
Cię, śpiewając ku Twojej czci pieśń nową – 
słowem, sercem i uczynkiem. Tobie chwała 
przez Chrystusa w Duchu Świętym, teraz 
i na wieki wieków. Amen.

OPRAC. KS. MJR TOMASZ KRAWCZyK
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Przygotowanie pokarmów do poświęcenia a po-
tem przyniesienie ich do kościoła jest zwyczajem 
polskich rodzin skrupulatnie przechowywanym i kul-
tywowanym od wieków. Nawet czasy wojen nie były 
w stanie powstrzymać ludzi od przygotowania świę-
conki na wielkanocny stół. Może właśnie dlatego tak 
dotkliwie odczuliśmy brak tego obrzędu w roku ubie-
głym, kiedy pandemia ogołociła nas katolików z bo-
gactwa i piękna przeżywania Paschy Chrystusa. Nie 
wiemy także, z jakimi obostrzeniami będziemy spra-
wować Triduum Paschalne i wielkosobotnie święce-
nie pokarmów w tym roku. 

Historia zwyczaju
u początków tego zwyczaju leży święcenie figurki 

baranka paschalnego, wykonanego z chleba, symbo-
lizującego zmartwychwstałego Chrystusa, który miał 
stawać się dla wierzących chlebem powszednim w co-
dziennym życiu. Z czasem ilość produktów zwiększała się, doda-
wano ser, masło, później ryby, wszelkiego rodzaju mięsa i wędliny, 
a także słodkie ciasta wypiekane w domowych piecach. Przygoto-
wana w ten sposób święconka nie mieściła się w koszykach, lecz 
układano wszystkie produkty na stołach, które miejscowy pro-
boszcz błogosławił w domu. Ilość i rodzaj święconych pokarmów 
zmieniały się, zaczęto ograniczać ich objętość. Dzisiejszy liturgicz-
ny obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny mówi 
o chlebie i wszelkim świątecznym pieczywie, mięsie, wędlinie i wszel-
kich pokarmach spożywanych na pamiątkę baranka paschalnego 
oraz o jajkach, znaku nowego życia. Zazwyczaj w święconce znaj-
dziemy także sól, która jest symbolem oczyszczenia i ma chronić 
człowieka przed zepsuciem, a także chrzan jako znak goryczy męki 
Pańskiej i ciasta na znak słodyczy zwycięstwa życia nad śmiercią 
i ogólnie pojętego dobrobytu.

Pozostańmy w klimacie modlitwy i zadumy
Tak przygotowane koszyki ze święconką całymi rodzinami, 

z dziećmi przynosimy do kościołów w Wielką Sobotę. Po błogo-
sławieństwie trafią one na nasze stoły, przy których będziemy się 
spotykać w  czasie posiłku w  niedzielę wielkanocną. Posiłek ten, 
przeżywany w gronie całej rodziny, jest wyrazem świątecznej rado-
ści ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Zwyczajowo zachowujemy post jakościowy (powstrzymanie 
się od spożywania pokarmów mięsnych) aż do Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego, podkreślając również w ten sposób czas 
oczekiwania na pojawienie się Chrystusa wśród żywych. 

Warto również przypomnieć, że święcenie pokarmów odbywa 
się w czasie, kiedy w kościele wystawiony jest w grobie Najświęt-
szy Sakrament, a ludzie gromadzą się na modlitwie w oczekiwaniu 
na Zmartwychwstanie Chrystusa. Bardzo ważne jest to, aby swoją 

(u)święcone pokarmy 
wielkanocne
trudno nam sobie wyobrazić przeżywanie wielkanocy bez wielkosobotniego święcenia pokarmów na stół wielkanocny, czyli tzw. święcon-
ki. w naszej polskiej tradycji jest to nieodzowny element przeżywania wydarzeń triduum paschalnego. 

obecnością i  zaaferowaniem święceniem pokarmów nie zakłócić 
tego klimatu modlitwy i zadumy, a raczej samemu znaleźć chwilę 
na osobistą modlitwę przy grobie Pana Jezusa. Cisza i pustka oraz 
brak liturgii w kościele w tym dniu są bardzo wymowne i stanowią 
integralną część przeżywania całego Triduum Paschalnego, podob-
nie jak radość i wdzięczność ze spotkania na Pamiątce Ostatniej 
Wieczerzy i  ustanowienia Eucharystii, cierpienie i  towarzyszenie 
Jezusowi na Drodze Krzyżowej Wielkiego Piątku. Wszystkie te 
chwile mają swoje znaczenie, swoją logikę i stanowią pewną całość. 
Bez któregoś z tych dni i jego specyfiki przeżywanie Świąt Paschal-
nych byłoby niepełne.

Czas ofiarowany na przygotowanie święconki, a potem jej po- 
błogosławienie, powinien być dopełnieniem przygotowań do 
przeżycia tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. To przygoto-
wanie winno być poprzedzone solidnym przeżyciem Wielkiego 
Postu, rozważaniem męki Pańskiej w  czasie drogi krzyżowej czy 
gorzkich żali. Weryfikacją naszego duchowego przygotowania do 
świąt będzie również przygotowanie i przeżycie sakramentu poku-
ty i pojednania, wreszcie uczestnictwo w liturgii całego Triduum 
Paschalnego, towarzyszenie Jezusowi w  Jego męce i  śmierci. 
Pamiętajmy, że tylko ten, kto przeszedł z  Jezusem przez mękę 
i śmierć, może przejść również razem z Nim do zmartwychwstania. 
Dołóżmy wszelkich starań, aby nasze przygotowanie duchowe do 
przeżywania Wielkiej Nocy znalazło się w centrum naszej uwagi, 
a zewnętrzne znaki, jak przygotowanie pokarmów do poświęcenia, 
były jego odzwierciedleniem. Nie ma innej drogi. Jeśli tego zabrak-
nie, to zredukujemy nasze świętowanie do przygotowania koszycz-
ka z pokarmami, które nie będą nam smakować, bo zabraknie cudu 
zmartwychwstania.

KS. PPOR. SOP PIOTR ZAMARIA
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Święcenie pokarmów w pkw kuwejt, wielka sobota, 2019 r.
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Był człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Bóg wprowadził go 
w tajemnice miłości ojcowskiej Maryi i Jezusa. Jakże musiał dzięko-
wać Bogu za to, że wyprowadził go z błędnego myślenia i wtedy, gdy 
zamierzał oddalić przeznaczoną mu żonę, usłyszał słowa: „Józefie, 
nie bój się przyjąć Maryi” (Mt 1,20). Posłuszny przyjął Ją za żonę, 
a razem z Nią Jezusa jak swego syna. Ta wspólnota życia rodzinnego 
wzrastała razem z ich Synem w miłości Boga i w miłości wzajemnej. 
To właśnie św. Józef był tym, który twórczo budował tę wspólnotę 
życia rodzinnego, dlatego chcemy spojrzeć na podstawowe cechy 
ludzkiego serca warunkujące uczestnictwo we wspólnocie rodzin-
nej, jak również w każdej innej wspólnocie opartej na wartościach 
ewangelicznych. 

Klucz do zbudowania wspólnoty
Teksty z Dziejów Apostolskich w drugim i czwartym rozdziale 

oraz Listy św. Pawła dużo mówią o pierwszych wspólnotach chrze-
ścijańskich i ich budowaniu. Natomiast dokumentem mniej znanym, 
pochodzącym z drugiego wieku jest Didache, czyli Nauka dwunastu 
apostołów. Można założyć, że ten spisany tekst, który powstał w cza-
sach bliskich wydarzeniom paschalnym, zawiera pewien klucz do 
zrozumienia i sposobu budowania wspólnoty życia rodzinnego i każ-
dej innej wspólnoty życia społecznego, opartej o wyższe wartości. 
Można się jedynie domyślać, że ten spisany tekst Nauki dwunastu 
apostołów jest odzwierciedleniem bogatej tradycji, w której zapewne 
uczestniczył św. Józef jeszcze w czasie przedpaschalnym, budując 
wspólnotę życia rodzinnego w Nazarecie.

Przyjrzyjmy się bliżej warunkom, które winno spełniać ludzkie 
serce, jeśli chce uczestniczyć we wspólnocie. Pierwszym z nich jest 
wrażliwość sumienia. Ta postawa pozwala tworzyć wspólnotę ludzi 
otwartych na słowo samego Boga i gotowych do wykonywania Jego 
poleceń. Autor Didache zwraca uwagę na dwie metody doskonalenia 
sumienia. Na troskę o coraz pełniejsze zaangażowanie się po stronie 
dobra i unikanie złych czynów oraz na troskę o spotkanie z war-
tościowym człowiekiem. Przestrzega natomiast przed niebezpie-
czeństwem zniszczenia sumienia w spotkaniu z człowiekiem, który 
świadomie i dobrowolnie wybrał grzech. Wrażliwość sumienia to 
pierwszy element, który powinien być uwzględniony w budowaniu 
wspólnoty. 

Uczciwość i szacunek
Drugi warunek to uczciwość w pracy i szacunek do tego, co 

święte. We wspólnocie mogą uczestniczyć ludzie, którzy potrafią 
spotkać się przy uczciwej pracy i ci, którzy podchodzą z szacunkiem 
do świętości. W czasach wczesnochrześcijańskich było to łatwiejsze, 

rok Świętego Józefa

odkryjmy życie we wspólnocie 
ze Świętym Józefem 
papież Franciszek 8 grudnia 2020 r., w 150. rocznicę ustanowienia przez piusa iX oblubieńca Maryi patronem kościoła katolickiego ogło-
sił rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. zapraszam czytelników naszej służby do przyjrzenia się osobie św. Józefa, któremu 
poświęcę cykl tekstów. nasze spotkanie z nim rozpoczynamy w marcu – miesiącu, w którym obchodzimy uroczystość św. Józefa. zaczniemy 
od spojrzenia na niego z perspektywy ojca i głowy rodziny – jako zwykłego mężczyzny, jednego ze sprawiedliwych Żydów żyjących w palestynie. 

ponieważ w naturalny sposób przenoszono na niedzielę szacunek 
dla dnia świętego z szabatu w religii żydowskiej. Wówczas większa 
część chrześcijan wywodziła się z tego środowiska. Podobnym religij-
nym szacunkiem otaczano codzienną modlitwę, czyli czas osobistego 
spotkania z Bogiem. 

Dziękczynienie, nadzieja i wymaganie od siebie
Trzecim warunkiem decydującym o włączeniu ludzkiego serca 

w budowanie życia wspólnotowego jest umiejętność dziękczynienia. 
Od Boga otrzymuję i Bogu dziękuję, dostrzegając Jego dobroć. Jest 
to remedium, które uodparnia na niebezpieczną chorobę narzekania 
i smutku. 

Następnym elementem jest umiejętność życia nadzieją. Zasada 
była taka: spodziewać się najgorszego, a mieć nadzieję na lepsze. To 
ważny element, który przygotowuje do spotkania z trudnościami. 
Autor Didache dokładnie wskazał, by za każdą, nawet najtrudniejszą 
sytuację, dziękować Bogu, bo w niej chodzi o dobro człowieka.

Ostatnim ważnym elementem w budowaniu wspólnotowego ży-
cia jest maksymalizm życia etycznego i rozwijanie talentów, które 
ubogacają każdą wspólnotę. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są to wygórowane wymaga-
nia. W rzeczywistości przy odrobinie dobrej woli potrafi wypełnić je 
każdy człowiek. To moja dobra wola decyduje o tym, że spełnienie 
wszystkich powyższych warunków zaowocuje stworzeniem zdrowej 
wspólnoty opartej na sprawdzonych wartościach, które były bliskie 
św. Józefowi. 

Za przyczyną św. Józefa prośmy, abyśmy coraz pełniej odkrywali 
wymiar życia wspólnotowego, zaczynając od życia rodzinnego. Jest 
to wezwanie Soboru Watykańskiego II, jest to często powtarzane 
przesłanie synodów biskupów i ciągle ponawiany apel papieża, aby 
wymiar życia wspólnotowego został na nowo odkryty i odbudowany 
w ramach wielkiej wspólnoty Kościoła, który obejmuje cały świat.

KS. MJR SEBASTIAN PIEKARSKI

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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Na kartach Biblii zostały utrwalone sylwetki wielu wojowników 
i żołnierzy, obrońców wolności i wiary oraz godności i praw czło-
wieka. Warto się z nimi spotykać, aby podjąć refleksję nad jakością 
naszej służby i wiernością wartościom, których – jako żołnierze 
i funkcjonariusze służb mundurowych – ślubowaliśmy bronić nawet 
za cenę przelanej krwi i utraty życia. 

Jedni stanowią wspaniały wzór służby i poświęcenia. Warto się 
zatem z nimi zaprzyjaźnić i naśladować ich postawy. Pożyteczne jest 
poznanie przymiotów ich charakteru, zalet i cnót, które sprawiły, 
że pomimo upływu lat, nadal budzą podziw i uznanie. Znaleźli też 
swoich naśladowców. Ślady, które pozostawili, nie tylko zachwycają, 
ale niejako zachęcają, a na-
wet przynaglają, aby postę-
pować po ścieżkach przez 
nich wydeptanych. 

Na kartach Biblii po-
jawiają się również i  tacy, 
których warto spotkać i poznać ich czyny, ale nie po to, aby ich 
naśladować, lecz ku przestrodze. Żołnierze przekupni, zdradzający 
nie tylko ideały, ale także towarzyszy broni, chciwi brudnego zysku, 
niepanujący nad emocjami, kierujący się odwetem a nawet niena-
wiścią, dopuszczający się zbrodni na niewinnych budzą odrazę. Ich 

Troska o morale armii 
Jozue był jednym z dwunastu 

zwiadowców wysłanych do zba-
dania ziemi Kanaan, którą Bóg 
obiecał Izraelitom (Lb 13). Tylko 
dwóch, a wśród nich Jozue, zacho-
wało zdolność prawidłowej oceny 
rzeczywistości. Nie poddali się 
emocjom, przerażeniu, nie wyol-
brzymiali czyhających niebezpie-
czeństw. Jozue wraz z  Kalebem 
nie próbowali budować własnego 
wizerunku kosztem lęku innych. 
Mimo spodziewanych trudności 
i  walk zachowali odwagę, opty-
mizm i przekonanie, że zwycięstwo 
jest możliwe. Sami mając wysokie 
morale, budowali je wśród innych 
żołnierzy. Nie dali się zdominować 
pozostałej dziesiątce zwiadowców, 

spotkania z biblijnymi wojownikami

do naśladowania i ku przestrodze

panowanie nad emocjami, konsekwentne działanie aż do końca – to cechy dobrego dowódcy i żołnierza, 
których możemy uczyć się od biblijnego wojownika Jozuego
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zachowanie i postawy nie są godne oficera i żołnierza, dlatego po-
winni być ukazywani jako ostrzeżenie dla tych, którzy decydują się 
być sługami pokoju i sprawiedliwości.

Święci rodzą świętych, bohaterowie rodzą bohaterów. W wycho-
waniu do wartości potrzebne są przykłady, które pociągają w stronę 
dobra. Potrzebni są ludzie, którzy z pełnym poświęceniem i odda-
niem służą prawdziwym wartościom, a nawet są gotowi płacić naj-
wyższą cenę, stając w ich obronie. 

Czasem spotkanie ze świętym i bohaterem może być powodem 
zawstydzenia. Oby zawsze prowadziło do opamiętania i nawrócenia.

Życzę, aby nowy cykl rozważań o biblijnych wojownikach i żoł-
nierzach pobudził jak naj-
większą rzeszę czytelników 
do refleksji, a może i korek-
ty własnej postawy. Niech 
owocem tej lektury będą 
właściwie ukształtowane su-

mienia, które będą mobilizować do poświęcenia w trosce o niepod-
ległość naszej Ojczyzny i o pokój w wymiarze międzynarodowym.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Jozue – od zwiadowcy 
do naczelnego wodza
dorastał w armii, przeszedł przez różne stopnie, aż sam stał się dowódcą. zaczynał wypełniając zadania zwiadowcy, a skończył jako na-
czelny wódz izraelitów. Jest wielką postacią z czasów podboju kanaanu (Xiii w. przed chr.). co w jego historii i w jego osobie jest godne 
szczególnego docenienia? czym się wyróżniał z grona innych żołnierzy?

Święci rodzą świętych, bohaterowie rodzą bohaterów. 
w wychowaniu do wartości potrzebne są przykłady.
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którzy widzieli wszystko w czarnych kolorach. Potrafili nie tylko 
studzić emocje, ale i przeciwstawić się malkontentom, stanowczo 
obstając za nieunikaniem walki.

Może się zdarzyć żołnierz, który buduje tylko własny wizerunek, 
wyolbrzymia swoje osiągnięcia, nieustannie mówi o trudnościach, 
które pokonał albo, co jeszcze gorsze, prezentuje zadania, które 
mają być wykonane, jako zbyt trudne, niemożliwe do realizacji. 
Tym samym osłabia morale armii. Jozue był inny. Potrafił nie tylko 
w sposób jasny i zrównoważony oceniać sytuację, ale i odpowiednio 
komunikować ją innym.

Wykorzystanie potencjału drzemiącego w żołnierzach 
Żołnierze Jozuego byli ludźmi religijnymi, a i on sam był czło-

wiekiem wiary i bardzo cenił religię. Przy zdobywaniu Jerycha to-
warzyszyła mu Arka Przymierza, z którą codziennie całe wojsko szło 
w procesji wokół miasta. I miasto udało się zdobyć (Joz 6). Kiedy 
indziej walczącego Jozuego wspierał modlący się ze wzniesionymi 
rękami Mojżesz (Wj 17,8-13). W tym przypadku również walka za-
kończyła się zwycięstwem.

Zasady religijne mogą pomagać żołnierzowi w spełnianiu jego 
obowiązków. Przykład Jozuego pokazuje, że mądry dowódca dba 
o wszystkie wymiary życia żołnierza: nie tylko o sprawność i siłę 
ciała, ale i ducha, nie zaniedbując zdolności intelektualnych. Dobry 
żołnierz to ten, który wykorzystuje cały swój potencjał. Religijność 
może pełnić bardzo ważną rolę w całościowym rozwoju żołnierza. 
Może znacząco zwiększać jego efektywność. Wiedział o tym Jozue 
i umiejętnie z tego korzystał.

Wytrwałość 
Jozue walczył całymi dniami. Nie uciekał przed walką. Znana 

jest jego modlitwa o zatrzymanie się słońca (Joz 10,12), tak aby mógł 
całkowicie pokonać wrogów, aby nie przeszkodziły mu w tym zapa-

dające ciemności. Jozue nie stronił od zbrojnej konfrontacji. Starał się 
jako dowódca i żołnierz doprowadzić dzieło do końca. Nie odpusz-
czał, ale i nie poddawał się nadmiernemu optymizmowi w sytuacji, 
gdy szala zwycięstwa przechylała się na jego stronę. Cechowała go 
mądrość i opanowanie.

Niejednego dowódcę i żołnierza zgubiła zbytnia pewność sie-
bie, zdobycie chwilowej przewagi. Niejeden zatrzymał się w poło-
wie działań wojennych. Wygrał bitwę, ale potem przegrał wojnę. 
Jozue jest przykładem, że trzeba walczyć do końca, nie poddając się 
chwilom euforii. Panowanie nad emocjami, niezatrzymywanie się 
w połowie realizacji zadań, konsekwentne działanie aż do końca –  
to cechy dobrego dowódcy i żołnierza.

lojalność wobec sojuszników 
Przy podboju Ziemi Obiecanej Żydzi unikali zawierania sojuszy. 

Z jednym wyjątkiem. Chodziło o Gibeonitów (Joz 9). A skoro miesz-
kańcy Gibeonu zawarli przymierze z Jozuem, inne ludy Kanaanu 
zjednoczyły się przeciwko Gibeonitom, widząc w nich sojuszni-
ków Żydów. Jozue nie zostawił swoich sprzymierzeńców na pastwę 
losu. Poważnie traktował umowy z innymi. Pospieszył Gibeonitom  
na pomoc i pokonał ich wrogów.

Nie da się walczyć samemu przeciwko wszystkim. Dlatego ist-
nieje konieczność zawierania sojuszy, paktów. Mądry dowódca po-
ważnie traktuje takie zobowiązania.

Troska o zgrany zespół 
Jozue dbał o dyscyplinę, bardzo surowo karząc nieodpowiedzial-

ne zachowania żołnierzy. Przy zdobywaniu Jerycha jeden z żołnierzy 
skoncentrował się w czasie walki na grabieży tego, co było w posiada-
niu wrogów. Nie przestrzegał w tym zakresie zasad podanych przez 
dowódcę. Chciwość go zaślepiła. To zaś doprowadziło do katastrofy. 
Z jego powodu zginęło potem 36 żołnierzy (Joz 7). Dlatego za takie 
zachowanie został skazany na karę śmierci.

Wojsko to zespół, który powinien nie tylko doskonale współ-
działać, ale i mieć do siebie nawzajem zaufanie. Gdy któryś z żoł-
nierzy zaczyna myśleć o własnych korzyściach, nie mając na uwadze 
wspólnego dobra, zapewne prędzej czy później taka postawa dopro-
wadzi do katastrofy. Skoro na takim żołnierzu nie można polegać, 
trzeba go wyłączyć z zespołu w poczuciu odpowiedzialności za cały  
oddział.

spotkania z biblijnymi wojownikami

Jozue nie odpuszczał i nie poddawał się 
nadmiernemu optymizmowi. 

cechowała go mądrość i opanowanie.

lekcja Jozuego:
1. Każdy żołnierz, który studzi emocje i pomaga spojrzeć na 

rzeczywistość w sposób racjonalny to skarb dla wojska.
2. Mądry dowódca dba o pełny rozwój potencjału żołnierzy, 

czyli o ich sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną i duchową. 
3. Nadmierna pewność siebie, przekonanie, że panuje się w pełni 

nad sytuacją, to początek klęski.
4. Żołnierze wraz z dowódcą to zespół ludzi, którzy mogą na 

sobie nawzajem polegać, bo wierność słowu cenią bardziej niż życie. 
Jeśli zaczyna być inaczej, to taka armia nie ma przyszłości.

KS. MAREK GILSKI 

carlo Maratta (1625-1713), Jozue wstrzymuje słońce
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Dzień Kobiet ma za cel przypominać 
zasługi kobiet i ich wielką rolę w rodzinie 
ludzkiej. Ma także wzbudzać nasz szacu-
nek dla każdej kobiety, bowiem bez więk-
szej przesady można powiedzieć, że kobiety 
stanowią lepszą część rodzaju ludzkiego – 
z natury swojej kobieta jest delikatna, czuła 
i religijna. Kobiecość jest cechą, którą można 

odnaleźć zarówno w wyglądzie, zachowa-
niu, jak i w sposobie bycia kobiety. Jest ona 
subtelna, polega na mężczyźnie, pragnie, 
by się o nią troszczył. Prawdziwa kobieta 
jest dumna ze swej kobiecości i  z wielką 
radością wypełnia swoją rolę żony i matki, 
budując szczęśliwy dom dla swej rodziny. 
Pragnie, by jej mąż cieszył się społecznym 
uznaniem, a dzieci wiodły szczęśliwe życie. 
Potęgą, która kobiecie w świecie ludzkim 
daje miejsce uprzywilejowane, jest jej macie- 
rzyństwo.

Słowo „matka” znane jest we wszystkich 
językach świata. Matka jest synonimem naj-
większej ofiary i poświęcenia, najwyższej 
miłości. To przecież w jej łonie poczyna się 
nowy człowiek. Ciało kobiety przez sam 
fakt, że przez tyle miesięcy nosi i kształtuje 
w swoim łonie drugie życie, że wydaje na 
świat owoc miłości dwojga ludzi – zasługuje 
na wielki szacunek każdego człowieka. Być 
matką, to pełnia kobiecego szczęścia. Mimo 
że poczęte dziecko należy do mężczyzny 
i kobiety, to jednak o wiele bardziej rodzi-
cielstwo dokonuje się w kobiecie i poprzez 
kobietę, ponieważ matka nosi dziecko pod 
swoim sercem przez dziewięć miesięcy, ro-
dzi je w trudach, a potem otacza miłością. 

Józef de Maistre (1753-1821), francuski 
filozof, jeden z najwybitniejszych konserwa-
tywnych pisarzy politycznych epoki rewo-
lucji francuskiej, pisał kiedyś do swej córki, 
Konstancji: „Mylisz się, kochane dziecko, co 
do władzy i powołania kobiet. Nie napisały 
one Iliady i Eneidy ani Jerozolimy wyzwolo-
nej, ani Fedry, ani Atali, ani rozprawy o hi-
storii powszechnej. Ale robią one coś więk-
szego: na ich kolanach wyrasta to, co mamy 
najlepszego w świecie – człowiek”.

kobieta to uśmiech Boga
Międzynarodowy dzień kobiet jest obchodzony 8 marca w wielu państwach całego świata. tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet 
bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. 

Można by mnożyć wynurzenia na ten 
temat w nieskończoność. Jedno jest pewne, 
że z powołania swego kobieta jest przede 
wszystkim matką. I to nie tylko dla dzie-
ci. „Każda prawdziwa kobieta jest rów-
nocześnie matką dla swego męża” (Mirko 
Jelusich, Oliver Cromwell). Może brzmi to 
nieco matriarchalnie, ale tkwi w tym spo-

strzeżeniu bardzo ważny ładunek subtel-
nej prawdy życiowej: z tych wątków mat-
czynych, które swym zasięgiem obejmują 
i dzieci, i męża, splata się idealna atmosfera 
domu. To właśnie w promieniach kobiecej 
miłości rozwija się klimat domu rodzinne-
go, a w nim człowiek, który jest odbiciem 
atmosfery domu rodzinnego. Toteż „najlep-
szym sprawdzianem charakteru człowieka 
jest jego dom” – jak to słusznie podkreślał 
kaznodzieja światowej sławy, Gipsy Rodney  
Smith. 

Tu sprawdzają się słowa Kornela Ma-
kuszyńskiego: „Człowiek, który wychodzi 
z domu rodzinnego na obczyznę, ciągnie za 
sobą przez świat cały cieniutką, niewidoczną 
niteczkę. Jej początek przywiązany jest do 
drzwi domu rodzinnego, a nić odwija się 
z serca jak z czerwonego kłębka…” (O dwóch 
takich, co ukradli księżyc). Tym „czerwonym 
kłębkiem” czy raczej początkiem niteczki 
jest serce kobiety – serce matki. Jest ono 
symbolem najwyższych zalet człowieka, 
jest siedzibą najszlachetniejszych instynk-
tów natury ludzkiej. To jeden z największych 
skarbów ludzkości.

W kobiecie i matce dzieci powinny zna-
leźć zrozumienie i ukojenie. Kobiety powin-
ny być ostoją mądrości i mieć ręce gotowe 
do przytulenia. Dom, który tworzy kobieta 
powinien być pełen zapachu i kobiecości. 
To ona stwarza i zapoczątkowuje styl życia 
chrześcijańskiego. To matka powinna być 
kierownikiem duchowym, nauczycielką 
życia ukazującą Boga swoim dzieciom.

Cokolwiek powiemy o atmosferze domu 
rodzinnego, jedno pozostanie pewne, że 
kobieta – jak to słusznie stwierdza nasze 
przysłowie – podtrzymuje węgły domu. 

Kobieta dobra i mądra potrafi przekształ-
cić dom rodzinny w  przystań szczęścia. 
Arcyksiężna austriacka, Stefania powie-
działa niegdyś: „Kobieta chrześcijańska jest 
przy domowym ognisku jakby uśmiechem  
Boga”.

Warto przytoczyć słowa podziękowa-
nia, skierowane przez Jana Pawła II w Li-
ście do kobiet w 1995 r.: „Dziękujemy ci, 
kobieto-matko, która w swym łonie nosisz 
istotę ludzką w radości i trudzie jedynego 
doświadczenia, które sprawia, że stajesz się 
Bożym uśmiechem dla przychodzącego 
na świat dziecka, przewodniczką dla jego 
pierwszych kroków, oparciem w  okresie 
dorastania i punktem odniesienia na dalszej 
drodze życia”.

KS. MJR TOMASZ KRAWCZyK

kobieta potrafi przekształcić dom rodzinny 
w przystań szczęścia.
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nie swego życia na znajdowanie Boga, służbę 
bliźnim i Ojczyźnie. 

Kapelan Żołnierzy Wyklętych urodził 
się 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej 

na Podkarpaciu. Podczas okupacji  
24 sierpnia 1942 r. przyjął świecenia ka-
płańskie. W maju 1948 r. został kape-
lanem operującego w Beskidzie Sądec-
kim oddziału „Żandarmeria”, będącego 
zbrojną częścią konspiracyjnej organiza-
cji o nazwie „Polska Podziemna Armia 
Niepodległościowców”. Otoczył opieką 
duszpasterską młodych partyzantów, 
odprawiał dla nich Msze św., spowiadał, 
wyjaśniał słowa Ewangelii. Ci, którzy go 
poznali, przechodzili niekiedy głęboką 
przemianę duchową. Ksiądz Władysław 
Gurgacz został stracony w krakowskim 
więzieniu Montelupich 14 września 
1949 r. W całości poświęcił swe życie 
w służbie Bogu i Ojczyźnie. We wstępie 
książki przedstawiany jest jako intro-
wertyk o silnej osobowości, wrażliwo-
ści artysty oraz słabym zdrowiu. Kry-
tyczny wobec siebie, zostaje kapelanem 
partyzantów oraz włącza się aktywnie 
w walkę niepodległościową. Liczne wąt-
ki o przemijalności i kruchości życia to 
jedne z głównych treści, jakie podejmuje 
w swoich refleksjach. Gurgacz jest przy-

gotowany, że śmierć spotka go w młodym 
wieku, a ofiara z własnego życia stanie się 
wymogiem. Tak wypowiada się też na temat 
śmierci: „Na śmierć pójdę chętnie. Cóż jest 
zresztą śmierć? To tylko przejście z jednego 
życia w drugie”.

Książkę czyta się bardzo dobrze. Ilu-
stracje i  kopie dokumentów nadają jej 
przejrzystości i  autentyczności. Niekiedy 
może skłonić również do własnych refleksji 
duchowych – a nawet, do pogłębienia wiary. 

ALEKSANDRA DZIEWIńSKA

i talentem malarskim, stanie się duszpaste-
rzem Wyklętych, kapelanem troszczącym 
się o dusze żołnierzy”. Zapiski duchownego 
świadczą o jego głębokiej relacji z Bogiem, 

Zbiór refleksji spisany został na podsta-
wie rękopisów jego notatek duchowych z lat 
1931-1947, które odnaleziono w  2011 r. 
w  archiwum oo. jezuitów w  Warszawie. 
Refleksje obrazują drogę duchową ks. 
Gurgacza przed przystąpieniem do od-
działu podziemia niepodległościowego 
oraz obejmują okres od jego wstąpie-
nia do zakonu jezuitów w 1931 r., do 
września 1947 r. Są zapisem wyłącznie 
treści duchowych, nie obejmują refleksji 
polityczno-społecznych. Całość rozpo-
czyna rachunek sumienia, który według 
Ignacego Loyoli – założyciela zakonu 
jezuitów, uchodzi za główny element 
w pracy nad sobą. Pojawia się tam nie 
bez przyczyny. Jest świadectwem pod-
jęcia nieustannego nawracania, chęci 
zmiany, co jest widoczne aż do ostatniej 
zapisanej przez Gurgacza strony. Zaraz 
za rachunkiem sumienia ukazuje się 
zbiór wielu myśli i cytatów, zebranych 
i spisanych przez kapelana. Obrał je jako 
swoje duchowe drogowskazy. Bardzo 
wyraźnie widać także głęboką relację 
ks. Gurgacza z Maryją: wspomina o niej 
w zebranych cytatach, podejmuje akty 
całkowitego oddania się Matce Bożej 
oraz podkreśla jej wyjątkowość w od-
bywanych rekolekcjach. 

Wydawca podkreśla, że Refleksje  
ks. Gurgacza „dają czytelnikowi możliwość 
bliższego i głębszego poznania bogatej oso-
bowości kapelana Żołnierzy Wyklętych. 
Z jego zapisków wyłania się obraz jezuity 
głęboko żyjącego duchowością, wrażliwego 

na ludzkie cierpienie i piękno natury, czło-
wieka zmagającego się ze sobą w drodze ku 
dojrzałości, kapłana przeczuwającego rychłą 
śmierć i tęskniącego za niebem. Aż dziw, że 
ktoś tak mocno uduchowiony, rzec by moż-
na: mistyk czasu wojny, obdarzony pasją 

„na śmierć pójdę chętnie…”
kapelan Żołnierzy wyklętych, niezłomny jezuita. – tak w historii polski zapisał się ksiądz władysław gurgacz. w wydawnictwie instytutu 
pamięci narodowej ukazały się refleksje księdza gurgacza – istotny dla dziejów jezuitów polskich zbiór jego zapisków duchowych. książka 
jest opublikowanym po raz pierwszy w pełnej okazałości dziennikiem duchowym jezuity, świadectwem jego duchowości, zawierającym re-
fleksje z życia codziennego oraz przeżywanych rekolekcji. 

władysław gurgacz sJ, refleksje, oprac. Maria 
chodyko przy współpracy krzysztofa dorosza sJ, 
instytut pamięci narodowej, warszawa 2020, s. 216.

PÓłKa z KsIĄŻKaMI

dojrzałości oraz drodze, jaką przeszedł 
w swoim rozwoju duchowym. 

Refleksje opracowane zostały przez Ma-
rię Chodyko przy współpracy o. Krzysztofa 
Dorosza SJ. Zawierają wiele ilustracji, indek-
sów oraz kopii dokumentów i koresponden-

cji. Na początku książki nie zabrakło rów-
nież dwóch obszernych wstępów: teologicz-
nego – o. prof. Dariusza Kowalczyka SJ oraz 
historycznego – prof. Filipa Musiała. Dzięki 
nim można lepiej zrozumieć całą drogę, któ-
rą przeszedł jezuita w trosce o ukierunkowa-

Mistyk czasu wojny, obdarzony pasją i talentem malarskim 
staje się duszpasterzem wyklętych. 

Fo
t. M

ate
ria

ły p
ras

ow
e




