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2 Nasza służba

O roku 2020 wielu z nas chciałoby zapomnieć. Większość z nas 
w czasie pandemii odczuła niekorzystne zmiany, które dotknęły bar-
dzo wielu dziedzin życia. Na pewien czas opustoszały ulice, niektó-
re z instytucji i firm zostały zamknięte. Pandemia przemodelowała 
także sprawy związane z naszą wiarą. Zamiast do kościołów część 
z nas udała się przed ekrany komputerów, by tam za pośrednictwem 
Internetu szukać namiastki uczestnictwa w Eucharystii. Tak wyglą-
dało Święte Triduum Paschalne, tak wyglądały też święta Bożego 
Narodzenia. U progu nowego roku, wraz z rozpoczęciem procedury 
szczepień, pojawiła się nowa nadzieja, może więc czas popatrzeć na 
miniony rok jako na szansę na zmianę?

Tak właśnie stało się z „Naszą Służbą”. Postanowiliśmy, aby 
w nowym roku zmienić częstotliwość ukazywania się pisma – bę-
dzie to miesięcznik. Chcemy także nadać mu charakter bardziej for-
macyjny. Na naszych łamach witamy ks. dr. hab. Marka Gilskiego, 
który podjął się opracowania komentarzy do Ewangelii w cyklu  
Po śladach Słowa Bożego. Święty Franciszek Salezy, patron dzienni-
karzy, mawiał, że „Podobnie jak dobry apetyt jest pewnym znakiem 
zdrowia ciała, tak i apetyt duchowy, czyli zamiłowanie słowa Bożego, 
pozwala dobrze sądzić o zdrowiu duszy”. Liczymy, że z pomocą  
ks. Gilskiego, który głosił, cieszące się dużym powodzeniem, nauki 
rekolekcyjne kapelanom Ordynariatu Polowego, głód Słowa Bożego 
da się w pewnej mierze zaspokoić.

W bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy laureatom 
nagrody Benemerenti, którą w tym roku otrzymały Straż Granicz- 
na, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Drukarnia Wydawnictw 
Specjalnych. Wywiady z laureatami pozwolą na lepsze poznanie 
działalności nagrodzonych przez duszpasterstwo wojskowe instytu-
cji. Chcąc zachować walor informacyjny pisma, będziemy się starali 
zamieszczać kilka najważniejszych informacji z życia Ordynariatu 
Polowego, Kościoła w Polsce i na świecie. Jednym z takich wydarzeń 
była m.in. śmierć o. Macieja Zięby, dominikanina, filozofa, czło-
wieka „Solidarności”, znawcy pontyfikatu i myśli św. Jana Pawła II. 
Zachęcamy też do wsparcia Caritas Ordynariatu Polowego. O tym, 
dlaczego 1% warto przesłać wojskowej Caritas, mówi dyrektor  
ks. płk Mariusz Tołwiński.

Dziękujemy kapelanom, którzy postanowili wspomóc naszą 
redakcję swoimi radami i przemyśleniami, a także piórem. W tym 
numerze refleksjami na temat sprawowania Eucharystii w roku 
pandemii podzielił się z nami ks. ppłk Paweł Piontek. Liczymy, że 
pojawią się kolejni autorzy, którzy zechcą wraz z nami współtworzyć 
liczące już prawie 30 lat historii czasopismo. Dzięki uprzejmości 
Zespołu Prasowego Wojsk Obrony Terytorialnej udało nam się uzy-
skać reportaż z działalności kapelanów w czasie pandemii w tym 
najmłodszym rodzaju wojsk.

Z dniem 1 stycznia rozpoczął się Rok Świętego Jakuba Starszego 
Apostoła, którego relikwie znajdują się w hiszpańskim Santiago de 
Compostella, to także szansa na odnalezienie idei pielgrzymowania, 
które nie zawsze przecież musi odbywać się na szlaku, ale może być 
fascynującą wyprawą duchową w głąb siebie. Tym, którzy jednak 
pragną wyruszyć w drogę, polecamy tekst na temat Konfraterni 
św. Jakuba, działającej od pięciu lat przy Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego, upowszechniającej zarówno kult patrona, jak i idee piel-
grzymowania. 

Styczniowy numer „Naszej Służby” zamykamy dwiema intere-
sującymi pozycjami książkowymi. Pierwszą z nich jest Niewygodny 
prorok. Ks. Jan Zieja, biografia autorstwa Jacka Moskwy. Książka 
jest znakomitym portretem tego charyzmatycznego kapłana, 
który w swym życiorysie miał wątki związane z posługą kapelana 
Szarych Szeregów, Batalionów Chłopskich oraz batalionu „Baszta” 
w Powstaniu Warszawskim. 

Drugą z omawianych książek są przemyślenia papieża Franciszka 
Powróćmy do marzeń, które pomógł przelać na papier jego bio-
graf Austen Ivereigh. Jednym z wątków poruszanych w książce 
jest temat kryzysu i  próby. „W  próbach życia odsłaniasz swoje 
serce: jego trwałość, jego miłosierdzie; jego wielkość lub małość. 
Normalne czasy są jak wymiana formalności podczas oficjalnej 
rozmowy – nigdy nie musisz ukazywać siebie. Dokonując wybo-
ru, odsłaniasz w pełni swoje serce”. Jeżeli papież dostrzega pozy-
tywne aspekty czasów próby, może i my powinniśmy pójść za jego  
głosem?

Krzysztof stępKowsKi

kryzys jest szansą!

ordynariat polowy
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uroczystość wręczenia 
wyróżnień Benemerenti 

ściowych, a także materiałów szkoleniowych na potrzeby wojska. Jej 
dyrektor Zbigniew Błażejewski otrzymał Medal Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki, natomiast medale Milito pro Christo Elżbieta 
Kiljańska, kierownik sekcji poligraficznej, Anna Kowalczyk, kierownik 
wydziału druku cyfrowego, Anna Rybaczyk, introligator galanteryj-
ny i Jerzy Wojnar, operator maszyn introligatorskich. – Dziękuję, że 
nagrodę Benemerenti mogliśmy odebrać w gronie tak znamienitych 
laureatów, jak Straż Graniczna i zaprzyjaźniona z nami Centralna 
Biblioteka Wojskowa – powiedział. Dodał, że tylko osoby mające za 
sobą doświadczenia związane z pracą w wydawnictwie i poligrafii są 
w stanie w pełni zrozumieć, na czym polega codzienna trudna praca 
osób zajmujących się wydawaniem publikacji.

Biskup Józef Guzdek podkreślił, że w tym roku, naznaczonym 
pandemią koronawirusa, główną intencją w doborze laureatów Be-
nemerenti była chęć dostrzeżenia i wskazania tych, którzy w sposób 
szczególny wyróżnili się w pełnionej służbie. Bez wątpienia należą do 
nich – oprócz służb medycznych – funkcjonariusze Straży Granicznej. 
Podziękował im za to, że nieustannie stoją na straży bezpieczeństwa na-
szej Ojczyzny. Powiedział, że w kwietniu ubiegłego roku, w czasie pan-
demii, spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicach 
z Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami. – Rozmawia-
łem z komendantami i tymi, którzy pełnili służbę dzień i noc. Wtedy 
lepiej zrozumiałem i doceniłem służbę tej formacji mundurowej. Jeżeli 
podczas tegorocznego Benemerenti szukamy „dobrze zasłużonych”,  
to bez wątpienia należy do nich Straż Graniczna. Nie zawiedliście  
na żadnej z granic – powiedział biskup.

Wyraził także wdzięczność kolejnemu laureatowi CBW za wspólne 
pisanie historii Polski. – Dziękuję za to, że Państwo wprowadziliście 
mnie w obszar historii. Ten kto nie zna przeszłości, nie może myśleć 
o przyszłości – powiedział. Podziękował za pomoc w przygotowaniu 
obchodów jubileuszu setnej rocznicy powstania Biskupstwa Polowe-
go, ale także za upowszechnianie wiedzy na temat posługi kapelanów  
na przestrzeni minionych stu lat.

Biskup Guzdek wyraził wdzięczność również dyrektorowi Dru-
karni Wydawnictw Specjalnych za pomoc w przygotowywaniu ma-
teriałów duszpasterskich, zwłaszcza specjalnych, polowych mszałów 
i modlitewników. – Dziękuję, że niejednokrotnie podejmujecie pracę 
„na wczoraj” i że czynicie to w niezwykle profesjonalny sposób – dodał.

Na zakończenie biskup podkreślił, że tegoroczna gala Benemerenti, 
odbywająca się w katedrze polowej jest, z uwagi na okoliczności, wy-
jątkowa. Jeszcze raz pogratulował laureatom, dodał że mimo pande-
mii, przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych, tradycja wręczenia 
wyróżnień biskupa polowego nie została przerwana. 

W czasie ceremonii kolędy wykonał zespół estradowy Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG Leszka 
Mieczkowskiego.

Krzysztof stępKowsKi

Straż Graniczna została doceniona za codzienną ochronę gra-
nic, zapobieganie nielegalnej migracji i przemytowi oraz służbę na 
straży interesów państwa. Statuetkę z rąk biskupa polowego Józefa 
Guzdka odebrał gen. dyw. Tomasz Praga, komendant główny Straży 
Granicznej. Laureatowi Benemerenti towarzyszyło także wyróżnienie 
medalem Milito pro Christo. Podczas gali medalem tym uhonorowa-
ni zostali również gen. bryg. SG Jacek Bajger, zastępca komendanta 
głównego, ppłk SG Dariusz Łopocki, komendant placówki w Hru-
bieszowie, kpt. SG Maria Baszewska, kierownik Sekcji Prezydial-
nej Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału SG oraz  
ppor. SG Anna Sobieska-Tekień, starszy specjalista Sekcji Prezydialnej 
Wydziału Koordynacji Działań Podlaskiego Oddziału SG.

– Dla wszystkich funkcjonariuszy i dla mnie osobiście ta nagro-
da to wielki honor, ponieważ to wyróżnienie przyznawane jest in-
stytucjom, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są 
prawda i sprawiedliwość – powiedział gen. dyw. SG Tomasz Praga. 
Podkreślił, że dla współczesnych funkcjonariuszy wzorem do naśla-
dowania są poprzednicy przedwojennych polskich formacji granicz-
nych. – Pamiętamy, jak wielką zapłacili cenę w obronie granic Rzecz-
pospolitej – powiedział. Przywołał dwa miejsca spoczynku żołnierzy 
przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy 
Straży Granicznej II RP: cmentarz w Miednoje oraz Kopiec Chwa-
ły w Wytycznie. Powiedział, że wręczone medale Milito pro Christo 
będą przypominać o konieczności kierowania się w życiu najwyższymi 
wartościami. Wyraził wdzięczność biskupowi polowemu za posługę 
kapelanów w Straży Granicznej.

Drugim laureatem została Centralna Biblioteka Wojskowa, do-
ceniona za upowszechnianie i prezentację dorobku myśli wojskowej, 
rozwijanie zainteresowań czytelników w dziedzinie nauk o bezpieczeń-
stwie i obronności oraz wspomaganie kształtowania postaw patrio-
tycznych. Nagrodę odebrał Jan Tarczyński, dyrektor CBW. – Jesteśmy 
bardzo wzruszeni, że nagroda Benemerenti, jak i te zaszczytne meda-
le, świadczące o służbie Bogu, Polsce i bliźnim trafiły dzisiaj do nas.  
To uczucie pogłębia fakt otrzymania go w tak zaszczytnym gronie – 
powiedział dr Tarczyński. Podziękował za wyróżnienie i dostrzeżenie 
służby ludziom zainteresowanym wiedzą i historią wojskowości, dla 
których CBW została powołana.

Wraz z dyrektorem Janem Tarczyńskim medal Milito pro Chri-
sto otrzymali: Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca dyrektora CBW 
ds. ochrony i promocji zbiorów, Maksymilian Sokół-Potocki, za- 
stępca dyrektora CBW ds. informacji naukowej i opracowań, Małgo-
rzata Gwara, starszy kustosz w wydziale zbiorów specjalnych, Agniesz-
ka Kozłowska, starszy kustosz, kierownik gromadzenia zbiorów oraz 
Jerzy Krzysztof Czerwiecki, pracownik merytoryczny CBW.

Trzecim laureatem Benemerenti została Drukarnia Wydawnictw 
Specjalnych, którą uhonorowano za wydawanie publikacji związanych 
z obronnością państwa, wydawnictw specjalistycznych i okoliczno-

straż graniczna, centralna Biblioteka wojskowa oraz drukarnia 
wydawnictw specjalnych to tegoroczni laureaci wyróżnień 
Benemerenti. z powodu pandemii uroczystość odbyła się 9 stycznia 
w katedrze polowej wojska polskiego w znacznie skromniejszej 
oprawie, uwzględniającej przepisy sanitarne. w poprzednich latach 
gala połączona z koncertem kolęd odbywała się w sali klubu 
wojskowej akademii technicznej.

Fo
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Medalami Milito pro christo odznaczonych zostało czterech funkcjonariuszy 
straży granicznej
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Funkcjonariusze straży granicznej
to ludzie z pasją
– w naszej służbie i pracy kierujemy się najwyższymi wartościami, działając na rzecz dobra 
publicznego – mówi gen. dyw. sg tomasz praga, komendant główny sg  w rozmowie z krzysztofem 
stępkowskim. straż graniczna jest jednym z tegorocznych laureatów Benemerenti.

nologią. Straż Graniczna 
realizując swoje ustawowe 
zadania, musi się mierzyć 
z wciąż zmieniającymi się 
wyzwaniami współcze-
snego świata. Skuteczność 
działań formacji ściśle za-
leży od tego, czy na nowe zagrożenia będzie umiała odpowiedzieć 
w adekwatny sposób. Najważniejszy jest zawsze dobrze wyszkolony 
funkcjonariusz, jednak aby mógł spełnić pokładane w nim oczekiwa-
nia, potrzebuje odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Straż Graniczna 
od lat modernizuje i rozwija swoją bazę logistyczną i wyposażenie, aby 
nadążyć zarówno za postępem technicznym, jak i za potrzebami służby. 
Tych działań nie zaprzestaniemy również w tym roku.

Jak ocenia Pan Komendant współpracę z  Ordynariatem 
Polowym?

W naszej służbie i pracy kierujemy się najwyższymi wartościami, 
działając na rzecz dobra publicznego i zgodnie z wartościami chrze-
ścijańskimi. W umacnianiu tych wartości ewangelicznego wsparcia 
udzielają nam księża kapelani. To wsparcie jest dla nas bardzo ważne. 
Na ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
gen. bryg. Józefa Guzdka pragnę złożyć serdeczne podziękowania za 
opiekę duchową i modlitwę, które były dla nas szczególnie ważne w mi-
nionym roku. Dziękuję, że Jego Ekscelencja wraz z Dziekanem Straży 
Granicznej ks. prał. kan. płk. SG Zbigniewem Kępą osobiście spotykali 
się z funkcjonariuszami z pierwszej linii – zaangażowanymi bezpośred-
nio na granicy w przeciwdziałanie pandemii. Dziękuję za rozmowy, 
wspieranie i towarzyszenie nam podczas służby w tym trudnym czasie.

Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć również serdeczne życze-
nia z okazji jubileuszu 30-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego. Życzę owocnej służby Bogu i Ojczyźnie przez ko-
lejne lata.

Co oznacza dla Straży Granicznej przyznanie przez Biskupa 
Polowego nagrody Benemerenti?

Z ogromną radością i satysfakcją odebrałem przyznane Straży 
Granicznej wyróżnienie Benemerenti. Jestem dumny, że dziś, u progu 
jubileuszu 30-lecia formacji, Straż Graniczna znalazła się w tak sza-
cownym gronie laureatów.

Dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, 
a także dla mnie osobiście jako Komendanta Głównego, to wielki za-
szczyt i honor, albowiem wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom, 
które dają świadectwo ideom uniwersalnym i ponadczasowym, takim 
jak prawda i sprawiedliwość. 

Medale Milito pro Christo, które otrzymali funkcjonariusze Straży 
Granicznej, będą nam przypominać, że w naszej służbie i pracy mamy 
zawsze kierować się najwyższymi wartościami, jakimi są: Bóg, Honor 
i Ojczyzna.

Proszę powiedzieć, jaki to był rok dla Straży Granicznej? Jak 
Pan go zapamięta? 

Miniony rok wszyscy zapamiętamy jako trudny okres walki 
z pandemią koronawirusa. Straż Graniczna w pełni zaangażowała się 
w przeciwdziałanie COvID-19. Jej funkcjonariusze od początku byli 
na pierwszej linii walki z wirusem. Tymczasowe przywrócenie kon-
troli granicznych na granicy Polski, będącej granicą wewnętrzną Unii 
Europejskiej, wymagało od nas szybkiego przegrupowania sił – dele-
gowania funkcjonariuszy pomiędzy oddziałami i udzielenia wsparcia 
tam, gdzie było to niezbędne. Kontrola graniczna była już wcześniej 
przywracana kilkukrotnie, ale nigdy na tak dużą skalę. Działania kon-
trolne prowadzono przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 
a kontroli granicznej towarzyszyła kontrola sanitarna. W związku 
z przeciwdziałaniem pandemii formacja w minionym roku dostała 
nowe zadania, które cały czas realizujemy, m.in.: wprowadzanie do 
systemu elektronicznego danych kontaktowych osób kierowanych na 
obowiązkową kwarantannę, weryfikowanie podróżnych, czy nie naru-
szają przepisów kwarantanny, oraz prowadzenie kontroli sanitarnej na 
przejściach granicznych, a od października 2020 r. również kontrola 
realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domo-
wych. Miniony rok był dla nas sprawdzianem umiejętności szybkiego 
reagowania na sytuacje nadzwyczajne i już dziś mogę z satysfakcją 
powiedzieć, że formacja tym nowym wyzwaniom sprostała.

Jaką przyszłość widzi Pan dla swojej formacji? Jakie plany, 
przedsięwzięcia, programy planuje Straż Graniczna w naj-
bliższym czasie?

Rok 2021 będzie dla Straży Granicznej szczególnym. Formacja 
będzie obchodziła 30-lecie istnienia. Chcemy, aby jak najwięcej osób 
było z nami podczas tego jubileuszu. Uroczystości i spotkania będą 
uzależnione oczywiście od sytuacji pandemicznej – pamiętajmy, że 
nasze zdrowie i bezpieczeństwo najważniejsze. Będziemy chcieli po-
kazać, jak wielką transformację Straż Graniczna przeszła przez te 30 
lat, aby sprostać obecnym wyzwaniom oraz zechcemy przypomnieć 
wydarzenia, które były krokami milowymi w dziejach formacji.

Polska Straż Graniczna jest obecnie jedną z najskuteczniejszych 
formacji w Europie, o czym świadczą m.in. pozytywne opinie misji 
ewaluacyjnych Schengen, które wizytowały odcinki polskiej granicy 
zewnętrznej UE. Funkcjonariusze Straży Granicznej udzielają wsparcia 
w operacjach i na misjach prowadzonych poza granicami kraju, a ich 
profesjonalizm jest zawsze wysoko oceniany. Straż Graniczna obecnie 
to formacja nowoczesna, skutecznie realizująca zadania wynikające za-
równo z przepisów prawa krajowego, jak i z przepisów wspólnotowych. 
Podczas tego jubileuszowego roku chcielibyśmy również pokazać Straż 
Graniczną przez pryzmat tych, którzy ją tworzą, czyli funkcjonariuszy 
i pracowników – ludzi z pasjami, dobrze wyszkolonych, w pełni zaan-
gażowanych i oddanych służbie.

Najbliższy rok to dla nas również czas kolejnych inwestycji. 
Współczesne bezpieczeństwo determinowane jest nowoczesną tech-
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nie tylko książki
– centralna Biblioteka wojskowa w swojej codziennej działalności 
zajmuje się organizacją lub wspieraniem misji związanej z upamięt-
nianiem i upowszechnianiem historii oraz chrześcijańskich tradycji 
polski i jej sił zbrojnych – mówi dr Jan tarczyński, dyrektor cBw  
w rozmowie z aleksandrą dziewińską. centralna Biblioteka wojskowa 
jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody Benemerenti.

CBW, jest ochrona dorobku piśmienniczego Wojska Polskiego dla 
przyszłych pokoleń i zachowanie ciągłości zasobów przez następne 
lata. Biblioteka integruje środowiska wojskowe oraz innych służb 
mundurowych ze społeczeństwem, prowadząc działania naukowe, 
wydawnicze, wystawiennicze, konferencyjne, organizując pokazy 
i pikniki militarne. 

Rozpoczęliście Państwo proces rozpowszechniania książek 
w wersji cyfrowej. Czy i w jaki sposób będzie kontynuowana 
ta działalność?

Digitalizacja zbiorów przebiega dwukierunkowo. Po pierwsze 
w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej Zbrojownia zamieszczane są ma-
teriały znajdujące się w domenie publicznej, które mogą zaintere-
sować czytelników. Drugi kierunek to digitalizacja zachowawcza – 
Biblioteka skanuje i udostępnia cyfrowe kopie materiałów, których 
dalsza prezentacja w formie oryginalnej ze względu na ich stan za-
chowania nie jest możliwa.

Najpopularniejszym chyba dokumentem udostępnionym w bi-
bliotece cyfrowej jest album Wyposażenie Wojska Polskiego z 1935 
roku, wydany przez Szefostwo Administracji Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Można w nim znaleźć rysunki i objaśnienia dotyczące 
wszystkich elementów uzbrojenia i wyposażenia, z którego w owym 
czasie korzystały Siły Zbrojne RP: od latarki do samolotu przez pi-
stolety po haubice. 

Jakie plany na rozwój, na przyszłość w dzisiejszych czasach ma 
CBW?

Właśnie zakończyliśmy przystosowywać obiekt do wymagań, 
które wiążą się z naszymi zadaniami. Budynek w dotychczasowej for-
mie absolutnie się do tego nie nadawał. Został otwarty w 1992 roku, 
ale jego projekt powstał jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, zaś budowa prowadzona była według ówczesnych norm, 
które w skrócie można określić zdaniem: „dużo piasku, mało ce-
mentu”. Dlatego też budynek po tylu latach wymagał już generalnego 
remontu i kompleksowej modernizacji. Po renowacji mamy do dyspo-
zycji nowoczesną placówkę, dostosowaną do standardów XXI wieku, 
z 25-procentową nadwyżką miejsca dla zbiorów, które w przyszłości 
pozyskamy. Dzięki przeprowadzonym pracom możemy realizować 
społeczną misję, spełniając potrzeby współczesnego użytkownika. 

Jakie znaczenie ma dla CBW wyróżnienie Benemerenti?
Wyróżnienie Benemerenti przyznane Centralnej Bibliotece 

Wojskowej to docenienie całokształtu naszych działań. CBW w swo-
jej codziennej działalności zajmuje się organizacją lub wspieraniem 
misji związanej z upamiętnianiem i upowszechnianiem historii oraz 
chrześcijańskich tradycji Polski i jej Sił Zbrojnych. Poprzez propa-
gowanie wartości patriotycznych i religijnych, kształtowanie postaw 
obywatelskich młodego pokolenia Polaków oraz ochronę dziedzictwa 
kulturowego promuje wartości, jakimi kieruje się Ordynariat Polowy 
Wojska Polskiego, stanowiąc istotne wsparcie w realizacji misji dusz-
pasterstwa wojskowego. Wyróżnienie Benemerenti to ważne docenie-
nie starań i pracy pracowników Głównej Książnicy Wojska Polskiego. 

Jaka jest misja i zadanie CBW?
Misją Biblioteki jest upowszechnianie i prezentacja dorobku 

współczesnej i dawnej myśli wojskowej oraz kontynuacja tradycji 
polskiego bibliotekarstwa wojskowego od czasów Szkoły Rycerskiej. 

Biblioteka gromadzi i zabezpiecza dorobek Wojska Polskiego 
w sensie naukowym, wydawniczym oraz piśmienniczym, a także 
kompletuje zbiory związane z szeroko pojętą obronnością i naukami 
o bezpieczeństwie. I to pozostaje niezmienne od lat. Ale nasze zada-
nia wykraczają daleko poza działalność zdefiniowaną na początku 
istnienia placówki, czyli przed przeszło 100 laty. Dziś duży nacisk 
kładziemy na edukację historyczną i społeczno-patriotyczną z wy-
korzystaniem narzędzi, które pozwalają dotrzeć przede wszystkim do 
młodych ludzi. Realizujemy filmy dokumentalne odkrywające „białe 
plamy” w historii Polski, emitowane w Telewizji Polskiej i w mediach 
społecznościowych, organizujemy i współorganizujemy pikniki woj-
skowe, Noce Muzeów oraz Noce Bibliotek, a także spotkania z hi-
storią i lekcje biblioteczne. Staramy się pokazać Wojsko Polskie od 
kulis, w czym pomagają choćby wystawy plenerowe prezentowane 
w najbardziej prestiżowych miejscach Warszawy, przygotowywane 
przez pracowników CBW z wykorzystaniem naszych zbiorów. 

Jaki jest zasób treści z duszpasterstwa wojskowego?
W zbiorach CBW znajduje się szereg materiałów związanych 

z duszpasterstwem wojskowym. Są to zarówno wydawnictwa książko-
we, jak i czasopisma oraz druki normatywne (np. Rozkaz Wewnętrzny 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich: do Katolickiego duchowieństwa 
wojskowego w Polsce z lat 1936-1939, czy współczesny dwutygodnik 
„Nasza Służba”). Nasze zbiory prezentują ogrom dokonań księży – 
żołnierzy, którzy pod kierunkiem biskupów polowych stworzyli 
sprawną organizację, służącą Bogu, Polsce i bliźnim.

Co wyróżnia CBW spośród innych bibliotek wojskowych?
Głównym zadaniem Centralnej Biblioteki Wojskowej jest sze-

roko pojęte wsparcie informacyjne użytkowników (żołnierzy, pra-
cowników cywilnych, studentów, historyków). Tym, co wyróżnia 
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6 Nasza służba

duma i satysfakcja
– od początku działalności drukarnia stara się podążać za szybko rozwijającym się rynkiem 
poligrafii. dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych nawet najbardziej wy-
magających zleceniodawców – mówi zbigniew Błażejewski, dyrektor drukarni wydawnictw 
specjalnych, jednego z tegorocznych laureatów Benemerenti w rozmowie z Małgorzatą 
Muszańską.

Biorą udział w licznych szkoleniach, konferencjach czy popularnych 
obecnie webinariach. 

Jakiego typu wydawnictwa Państwo drukują?
Drukarnia zajmuje się przede wszystkim fachową literaturą woj-

skową. To wszelkiego rodzaju wydawnictwa oraz instrukcje książkowe 
i broszurowe, związane z tematyką obronności państwa. Drugą ważną 
częścią produkcji jest zaopatrzenie całego resortu MON w druki for-
mularzy branżowych. To druki książkowe, broszurowe, bloczki, druki 
luzem, tarcze – produkty służące bieżącej działalności w strukturach 
wojskowych. Dodatkowo drukarnia zajmuje się także produkcją publi-
kacji okolicznościowych, broszur, czasopism, ulotek, folderów, gazetek, 
plansz informacyjnych, biletów wizytowych, zaproszeń, teczek pracy, 
papierów firmowych, programów wizyt, kalendarzy, dyplomów, tabli-
czek okolicznościowych i innych druków oraz etui, okładek archiwiza-
cyjnych i produktów galanteryjnych pozwalających na zabezpieczenie 
bieżącej działalności jednostek.

Jak układa się współpraca z Ordynariatem Polowym? Jakie wy-
dawnictwa przygotowywali i przygotowują Państwo obecnie dla 
Duszpasterstwa Wojskowego?

Bardzo dobrze. Dotychczas wydrukowaliśmy dla Ordynariatu 
Polowego kilkanaście publikacji takich jak śpiewniki, modlitewniki, 
książki, albumy. Są to na przykład takie tytuły, jak: Zostań z nami Panie, 
Święty Jan Paweł II z Wojskiem Polskim, OP Miłosierdzie oczami dzieci, 
Boernerowo 2016, Arcybiskup Stanisław Gall 1865–1942. Biskup Polowy 
Wojska Polskiego, Vademecum żołnierza pielgrzyma. W drogę z nami 
wyrusz Panie, Święty Jan Paweł II Syn Oficera Polskiego 2014, Obecnie 
w druku jest album Katedra Polowa Wojska Polskiego pod wezwaniem 
Maryi Panny Królowej Polski w wersji polskiej i angielskiej. 

Oprócz druku wykonują Państwo również grawerkę, złocenia, 
zamówienia specjalne wymagające prac galanteryjnych. Proszę 
opowiedzieć o najciekawszych, nietypowych zamówieniach.

Oprócz druku wykonujemy także tłoczenia folią kolorową lub na 
sucho, grawerujemy w mosiądzu, blachach i laminatach grawerskich 
oraz przygotowujemy wszelkiego rodzaju etui i pudełka galanteryj-
ne. Do najciekawszych prac wykonanych dla Ordynariatu Polowego 
możemy zaliczyć m.in.: Mały Rytuał dla Kapelanów OP i Podręcznik 
Liturgiczny OP – są one wydrukowane na papierze syntetycznym, 
odpornym na wodę; ozdobne etui na płytę z okazji 100. rocznicy 
powołania Biskupstwa Polowego w Polsce Dni Chwały. Pieśni patrio-
tyczne i religijne. Przygotowaliśmy także ozdobne etui na dwa medale 
dla prezydenta Andrzeja Dudy z okazji stulecia Sztabu Generalnego; 
etui na repliki broni dla Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia 
i Modernizacji; pudełko na kluczyk do samolotu prezydenckiego; 
specjalne pudełko galanteryjne na obraz dla Jana Pawła II oraz wiele 
innych pudełek galanteryjnych stanowiących opakowanie upomin-
ków (serwisy, szable itp.) dla gości zagranicznych od Sztabu General- 
nego WP.

Co oznacza dla Państwa przyznanie wyróżnienia Benemereti?
Przyjęliśmy je z dumą i ogromną satysfakcją. To dla Drukarni 

wyjątkowy zaszczyt. Docenienie pracy, zaangażowania, zwłaszcza za 
wydawanie publikacji związanych z obronnością państwa, wydawnictw 
specjalistycznych i okolicznościowych, a także materiałów szkolenio-
wych na potrzeby Wojska Polskiego.

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych to instytucja z dużymi tra-
dycjami. Proszę opowiedzieć o tym kilka słów.

Początki Drukarni Wydawnictw Specjalnych sięgają 1919 r., gdy 
w strukturze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego utworzono Filię 
Drukarni Ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnie w 1925 r. mi-
nister gen. Władysław Sikorski wyłączył Filię Drukarni z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, podporządkowując ją bezpośrednio Szefowi 
Sztabu Generalnego. 

Po przerwie, spowodowanej działaniami wojennymi w  lipcu 
1945 r., przywrócono działalność Drukarni. W 2009 r., w 90. roczni-
cę utworzenia, Drukarnia przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy 
płk. Kazimierza Leskiego 5 na Bemowie. W tym też roku Minister 
Obrony Narodowej ustanowił 18 maja dorocznym Świętem Drukarni 
Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
Wprowadził także odznakę pamiątkową Drukarni jako „zaszczytne 
wyróżnienie za nienaganną służbę i pracę oraz zewnętrzny wyraz 
dumy z  dokonań poprzedników”, a  także odznakę jubileuszową. 
W 2014 r. Drukarnia została podporządkowana Dowódcy Garnizonu 
Warszawa, a w 2016 r. zmieniła nazwę na Drukarnia Wydawnictw 
Specjalnych. Dwa lata temu uroczyście obchodziliśmy stulecie pow- 
stania. 

Obecnie Drukarnia dysponuje nowoczesnym parkiem maszy-
nowym. Jakie są jej możliwości? Ile osób zatrudnia?

Ze względu na specyfikę instytucji i charakter wykonywanych prac 
park maszynowy jest bardzo rozbudowany. Dysponujemy wydziałem: 
druku offsetowego w produkcji wysokonakładowej (druk do forma-
tu B2+: pięciokolorowy plus lakier oraz dwukolorowy na maszynach 
Sakurai), druku cyfrowego w produkcji niskonakładowej (druk do 
formatu A3 monochromatyczny i kolorowy na urządzeniach Xerox 
i Canon oraz druk na ploterze stołowym wielkoformatowym Canon). 
Wykonywane druki podlegają dalszym procesom produkcyjnym na 
wydziale introligatorni. 

Od początku działalności Drukarnia stara się podążać za szyb-
ko rozwijającym się rynkiem poligrafii. Jedni z pierwszych w Polsce 
mieliśmy tak nowoczesne urządzenia jak cyfrowa maszyna drukująca 
Xerox DC 8000 czy wielkoformatowy ploter Uv Arizona GT 250. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych nawet 
najbardziej wymagających zleceniodawców. 

Jednak drukarnia to nie tylko sprzęt, lecz przede wszystkim ludzie, 
spośród których 22 osoby mają wykształcenie wyższe, w tym cztery – 
poligraficzne, osiem osób ukończyło poligraficzne studia podyplo-
mowe. Nasi pracownicy starają się również nadążać za technologią. 
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– caritas wojskowa przekazuje całość sumy zebranej z 1% podatku zainteresowanym osobom. organizacje pozarządowe mają prawo 
odpisać sobie znaczący procent od tej kwoty na cele statutowe. My tego nigdy nie robimy. cała suma zebrana w ramach 1% zostaje 
przekazana osobie, która potrzebuje pomocy – mówi ks. płk Mariusz tołwiński, dyrektor caritas ordynariatu polowego w rozmowie 
z Małgorzatą Muszańską.

przekaż 1% podatku na caritas ordynariatu polowego

Niedługo będziemy się rozliczać z  Urzędem 
Skarbowym i podejmować decyzję na jaką or-
ganizację pozarządową przeznaczyć 1% z na-
szych podatków. Chcielibyśmy zachęcić na-
szych czytelników do przekazania 1% na Caritas 
Ordynariatu Polowego. Proszę opowiedzieć, jak 
działa Wojskowa Caritas. 

Caritas Wojskowa przekazuje całość sumy ze-
branej z 1% zainteresowanym osobom. Organizacje 
pozarządowe mają prawo odpisać sobie od 9% tej 
kwoty na cele statutowe. Najczęściej przeznaczają te 
fundusze na utrzymanie pracowników, lokalu, zakup 
samochodu i tym podobne rzeczy, które są potrzeb-
ne do funkcjonowania organizacji. Jeśli chodzi o Caritas Wojskową, 
choć mamy w statucie zapis, że możemy przeznaczać 9% na cele 
statutowe, to nigdy tego nie robimy. Środki potrzebne na funkcjo-
nowanie organizacji zdobywamy poprzez wydawanie książek i płyt 
oraz inną działalność gospodarczą. Jeśli konkretna osoba zgłasza się 
do nas i w ramach Caritas Ordynariatu Polowego zbiera fundusze na 
konkretne cele związane z poprawą zdrowia, to cała zebrana suma 
zostaje przekazana osobie, która potrzebuje pomocy. 

Warto dodać, że administracja Caritas Ordynariatu Polowego 
jest zredukowana do minimum. 

Tak, w Caritasie pracują trzy osoby zatrudnione na 2,5 etatu. 
Zajmują się wszystkim, począwszy od wydawnictw, poprzez obsłu-
giwanie działalności gospodarczej i charytatywnej, przygotowywanie 
sprawozdań, po pakowanie darów i paczek, jak i bieżącą obsługę 
związaną z działalnością charytatywną. 

Do kogo przede wszystkim skierowana jest pomoc z 1%? 
Do poszkodowanych żołnierzy, członków rodzin wojskowych, 

cywilnych pracowników wojska i ich rodzin, którzy wymagają opie-
ki medycznej, psychologicznej albo jakiejkolwiek innej. Najczęściej 
zawieramy umowę z osobą, która potrzebuje pomocy. 

Jakie kwoty udało się zebrać? 
Zależy to przede wszystkim od zaangażowania rodziny. Im 

większa liczba osób, do których rodzina dotrze z informacją, z po-
zytywnym przekazem, tym większą kwotę uda im się zebrać. Ludzie 
w Polsce mają wielkie serca, jeśli chodzi o pomoc potrzebującym. 
Najmniejsza kwota 1300 zł, a największa to prawie 80 tysięcy zł. 
Jeszcze raz podkreślam: 100% tej kwoty trafia do potrzebującej osoby. 

W jaki sposób Caritas znajduje osoby, którym potrzebna jest 
pomoc? 

Bardzo często te osoby zgłaszają się do nas bezpośrednio. Caritas 
Ordynariatu Polowego mieści się w Warszawie w Domu Biskupa 
Polowego przy ul. Długiej 13/15. Nasze biuro jest otwarte od godziny 
7.00 do 15.00. Zawsze można do nas przyjś albo zadzwonić, by po-
zyskać potrzebne informacje. Jesteśmy otwarci i czekamy na osoby, 

które chcą się dowiedzieć więcej, potrzebują upewnić 
się, że jesteśmy organizacją, której chcą zaufać. 

Trafiamy do osób, które potrzebują pomocy 
także poprzez księży kapelanów, którzy wyszuku-
ją ich w jednostkach wojskowych, choć nie ukry-
wam, że zaangażowanie z ich strony mogłoby być  
większe.

Korzystając z okazji chciałabym zaapelować do 
żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, 
którzy sami są chorzy albo mają w swoim otoczeniu 
kogoś, kto ma problemy zdrowotne, żeby się do nas 
zgłaszali – jesteśmy i czekamy na Was, naprawdę 
możemy pomóc. Ręczę, że Caritas Wojskowa jest 

organizacją przejrzystą i uczciwą. Jak mówimy, tak robimy. Świadczą 
o nas nasze czyny. 

Ile osób było objętych pomocą Wojskowej Caritas w ubiegłym 
roku? 

Z trzynastoma osobami podpisaliśmy umowę. Podpisywanie 
umów jest projektem pilotażowym, który rozpoczęliśmy rok temu. 
Liczymy, że w tym roku osób, które do niego przystąpią będzie więcej. 

Dysponujemy także środkami z 1%, które ludzie wpłacają bez 
przeznaczenia na konkretną osobę. Dzięki nim pomagamy ludziom 
w tragicznych zdarzeniach losowych jak pożar domu, mieszkania. 
Sfinansowaliśmy na przykład zakup mebli dla rodziny, której spłonął 
dom czy remont dachu spalonego domu. To są doraźne działania. 
W takich sytuacjach ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy, bo 
sami nie dadzą sobie z tym rady. 

Czy może ksiądz opowiedzieć, oczywiście bez personaliów, 
o konkretnej osobie, której pomogła Wojskowa Caritas? 

To młody człowiek, który w wypadku stracił całą rękę, od oboj-
czyka. Potrzebował protezy wysokiej klasy, która kosztuje około  
150 tys. złotych. Dzięki zaangażowaniu rodziny udało się tę kwotę 
zebrać. Ponad połowę tej sumy rodzina zebrała poprzez Wojskową 
Caritas z 1%, resztę, z tego co nam wiadomo, sfinansowały osoby 
prywatne. Fundusze już zostały przekazane tej osobie. 

Środki możemy przekazać na dwa sposoby: wpłaty rozłożone na 
cały rok – pokrywanie rachunków i faktur, które są kosztem rehabili-
tacji, leków, sprzętu medycznego etc. Po drugie jest możliwość przeka-
zania środków bezpośrednio na konto osoby zainteresowanej. Jednak 
warto pamiętać, że jeżeli kwota przekazana na konto czy do ręki prze-
kracza 4900 zł, trzeba odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego.

Czy utrzymujecie kontakt z osobami, którym pomagacie? 
Nasze utrzymywanie kontaktu z tymi osobami polega na płaceniu 

rachunków, faktur, które nam przysyłają. Staramy się być delikatni 
i nie wypytujemy o stan zdrowia, o postępy, bo to mogłoby sprawiać 
wrażenie, że jesteśmy wścibscy, że chcemy wywrzeć presję. Nas intere-
suje udzielanie pomocy potrzebującym, a nie efekty, na które oczywi-
ście oczekujemy i które są ważne, ale naszym celem jest nieść pomoc.

naszym celem jest nieść pomoc
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W homilii bp Wiesław Śmigiel podkreślił 
znaczenie domu rodzinnego we wzrastaniu 
i wyborze powołania. Powiedział, że Dom 
Boga, do którego wszyscy zdążamy, jest pełen 
pokoju i radości. – Ksiądz Prałat odszedł do 

Mszę św. poprzedziła modlitwa różań-
cowa przy trumnie zmarłego. Uroczystości 
odbyły się z honorową asystą wojskową.

– Księże Pułkowniku! Twoje życie i do-
konania można wyrazić w dwóch słowach: 
służba i  wierność. Całe Twoje życie było 
służbą Bogu i Ojczyźnie, lokalnej społeczno-
ści i tym, którzy noszą wojskowe mundury – 
powiedział na początku Mszy św. bp Józef 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy podkreślił, 
że zmarły pozostał wierny w służbie Bogu 
i ludziom. – Można powiedzieć, że nigdy się 
nie męczyłeś, nigdy nie ustawałeś w głosze-
niu słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów 
świętych. Nigdy nie żałowałeś czasu na spo-
tkania z drugim człowiekiem – powiedział.

Biskup polowy wyraził wdzięczność 
ks. płk. Bolesławowi Lichnerowiczowi za 
to, że przez posługę kapelana „otworzył 
wiele żołnierskich serc na Boga i Jego łaskę”. 

Podziękował też bp. Wiesławowi Śmiglowi 
za możliwość sprawowania Mszy św. w in-
tencji „dobrego i wiernego sługi”, w nadziei, 
że Pan przyjmie go do społeczności zba- 
wionych.

uroczystości pogrzebowe ks. płk. Bolesława lichnerowicza, emerytowanego kapelana ordynariatu polowego odbyły się 5 stycznia w ko-
ściele pw. św. katarzyny aleksandryjskiej w Brodnicy. Mszy św. przewodniczył biskup polowy Józef guzdek. Homilię wygłosił ordynariusz 
toruński biskup wiesław Śmigiel. ksiądz płk Bolesław lichnerowicz zmarł 1 stycznia 2021 r. w 87. roku życia i w 62. roku kapłaństwa.

uroczystości pogrzebowe ks. płk. Bolesława lichnerowicza, honorowego kapelana wojsk chemicznych

pożegnanie edmunda Baranowskiego, żołnierza ak, powstańca warszawskiego
dnia 8 stycznia w katedrze polowej odbyły się uroczystości pogrzebowe edmunda Baranowskiego, ps. „Jur”, powstańca warszawskiego 
z batalionu „Miotła”, byłego wiceprezesa związku powstańców warszawskich. Mszy św. pogrzebowej w intencji zmarłego przewodniczył 
biskup polowy Józef guzdek w koncelebrze trzech księży. na liturgię pogrzebową przybył premier rp Mateusz Morawiecki oraz Jan Józef 
kasprzyk, szef urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych.

Na początku Eucharystii biskup polowy 
powiedział, że w katedrze polowej mamy za-
szczyt przeprowadzać na wieczną wartę tych, 
którzy dobrze zasłużyli się Rzeczpospolitej. – 
Dzisiaj oddajemy ten honor i ostatnią po-
sługę płk. Edmundowi Baranowskiemu, 
Powstańcowi Warszawskiemu i żołnierzowi 
AK – dodał.

Homilię wygłosił ksiądz płk Mariusz 
Tołwiński, proboszcz katedry polowej. – 
Żołnierz, powstaniec doskonale wie, co to 
znaczy oddać swoje życie, nie stracić go, nie 
targnąć się na nie, ale oddać. Zakłada to świa-
domą i dobrowolną decyzję, bezgraniczną 
miłość. Właśnie w taki sposób Jezus oddał 
życie za każdego z nas, w taki sposób matka 
potrafi oddać życie za swoje dziecko, w taki 
sposób oddaje życie żołnierz za Ojczyznę – 
mówił kaznodzieja. Dodał, że można oddać 
życie w boju, ale można też poprzez cier-
pliwą, ofiarną pracę rok po roku, dzień po 
dniu, minuta po minucie. – I tak właśnie było 

w przypadku śp. Edmunda Baranowskiego – 
mówił proboszcz katedry polowej. 

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał pre-
mier Mateusz Morawiecki. – Pan Pułkownik 
Baranowski odszedł od nas, ale zostawił 
nam w  spadku swoje przepiękne życie, 
w którym dawał świadectwo wiary w czło-

wieka, w Ojczyznę. Świadectwo człowieka 
wolnego – powiedział. – Panie Pułkowniku 
Edmundzie Baranowski odszedłeś od nas na 
wieczną wartę. Czuwaj tam daleko, ale i bli-
sko, nad naszą wolnością, niepodległością, 
sprawiedliwością w naszej Ojczyźnie – dodał 
premier.
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Mszę świętą pogrzebową koncelebrowali biskup polowy Józef guzdek 
oraz biskup wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński
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edmunda Baranowskiego żegna premier rp  Mateusz Morawiecki
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W dniu 6 stycznia w uroczystość Obja- 
wienia Pańskiego w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym w bazie Bagram w Afganistanie, 
odprawiona została Msza św., a po niej odby-
ło się wręczenie medali i okolicznościowych 
listów dla dowódcy, żołnierzy i pracowników 
resortu obrony narodowej.

Poświęcona i odsłonięta została pamiąt-
kowa tablica z umieszczoną na niej polską 
flagą narodową, która powiewała nad bazą 
w  Bagram podczas XII Zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy głos za-
brał ks. por. Mariusz Leonik, kapelan PKW, 
który zwracając się do obecnych w kaplicy 
wiernych powiedział: „Nasza misja jeszcze się 
nie kończy, ale pozwólcie, że już dzisiaj złożę 
Wam podziękowanie od biskupa polowego 
gen. bryg. Józefa Guzdka za Wasze świadec-
two patriotyzmu, wiary oraz Waszą pomoc 
w  organizacji uroczystości tych wojsko-
wych i kościelnych oraz codzienną posługę 
przy ołtarzu. Szczególnie dziękuję dowódcy  
płk. Danielowi Butrynowi za okazywaną ser-

Poczta Polska S.A. włącza się w upamięt-
nianie lokalnych wydarzeń m.in. poprzez 
wydawanie kartek okolicznościowych. We 
współpracy z Ordynariatem Polowym udało 
się wydać kartki pocztowe z wizerunkami 
beatyfikowanych kapelanów spośród grona 
108 męczenników II wojny światowej oraz 
upamiętniające stulecie powstania Biskupstwa 
Polowego w Polsce.

21 grudnia 2020 r. w nakładzie 2100 sztuk 
do obiegu trafiła kolejna kartka pocztowa, 
która upamiętnia 30. rocznicę przywrócenia 
Ordynariatu Polowego w Polsce. Autorem 
projektu jest Jarosław Ochendzan, autorem 
projektu logo Ordynariatu Polowego Adam 
Buszko, natomiast obrazu katedry polowej 
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pocztówka na 
trzydziestolecie op

uroczystość trzech 
króli w afganistanie

deczność i zrozumienie dla roli i zadań kape-
lana w kontyngencie”.

Po przemówieniu kapelan uhonorował 
dowódcę, żołnierzy i pracowników resortu 
obrony narodowej medalami: W Służbie Bogu 
i Ojczyźnie, Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki oraz listami okolicznościowymi. 
Na koniec kapelan życzył wszystkim wyróż-
nionym, aby ich codzienna służba „przepeł-
niona była najwyższymi wartościami jakimi 
są Bóg, Honor i Ojczyzna”. Przekazał także 
życzenia od biskupa polowego dla wszystkich 
żołnierzy PKW i ich rodzin.

mjr paweł Kierach

We Mszy św., która odbyła się zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym, uczestniczyła 
rodzina i przyjaciele Zmarłego, żołnierze, 
harcerze. Śp. ppłk Edmund Baranowski spo-
czął na Cmentarzu Bródnowskim.

Edmund Baranowski urodził się 22 wrze- 
śnia 1925 r. w Warszawie. Był żołnierzem 
Związku Walki Zbrojnej. W  czasie wojny 
w zakładach Philips-Werke brał udział w ak-
cjach sabotażowych, uszkadzając produko-
wane tam urządzenia. Podczas Powstania 
Warszawskiego walczył w batalionie „Miotła” 
Zgrupowania AK „Radosław”. Przeszedł 
szlak bojowy od Woli przez Muranów, Stare 
Miasto, Czerniaków do Śródmieścia. Po woj-
nie pracował w budownictwie.

Baranowski był m.in. wiceprezesem 
Związku Powstańców Warszawskich, Se-
kretarzem Generalnym Rady Fundacji 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” i  człon-
kiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Był autorem kilku publika-
cji na temat Powstania. Został odznaczony 
m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym i Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Zmarł 29 grud-
nia 2020 r.

małgorzata muszańsKa

umieszczonego na awersie pocztówki Jacek 
Fijałkowski.

Kes

Domu Ojca w pierwszy dzień nowego roku, 
który stał się dla niego pierwszym dniem no-
wego życia – podkreślił.

W uroczystościach pogrzebowych uczest-
niczyli przedstawiciele Wojska Polskiego, 
m.in. 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy, władz 
państwowych i  samorządowych, duchow-
ni, osoby konsekrowane, harcerze, Rycerze 
Kolumba oraz parafianie. Po Mszy św. trumna 
z ciałem zmarłego została złożona na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym.

Świętej pamięci ks. prał. płk Bolesław Ja-
kub Lichnerowicz urodził się 25 lipca 1934 r. 
w  miejscowości Cielęta koło Brodnicy. 
Święcenia kapłańskie przyjął 18 stycznia 1959 r. 
W duszpasterstwie wojskowym, w charakterze 
kapelana 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, 
pracował od 15 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 
2013 r. W 1991 r. otrzymał godność Kapelana 
Jego Świątobliwości. Po zakończeniu służby 
wojskowej został mianowany honorowym 
kapelanem Wojsk Chemicznych. Był też pro-
boszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Brodnicy. Zmarł 1 stycznia 2021 r. 
w 87. roku życia i w 62. roku kapłaństwa.

Ks. płK sg zbigniew Kępa, Kes

płk. daniel Butryn odsłania tablicę 
pamiątkową Xii zmiany pkw afganistan
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chorych” – powiedział kard. Kazimierz Nycz 
podczas orszaku w Warszawie. Dodał rów-
nież, że „skromność naszego dzisiejszego 
orszaku jest porównywalna do skromności 
tego żłóbka, który był w Betlejem. Proste, 
zimne, pewnie i brudne miejsce i tam stała 
się największa rzecz w historii świata – Bóg 
stał się człowiekiem”. Bezpośrednio po mo-
dlitwie Anioł Pański, którą poprowadził na 
placu Zamkowym kard. Nycz, Trzej Królo-
wie wsiedli do królewskiego pojazdu i wy-
ruszyli w stronę placu Piłsudskiego, aby po-
kłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce. 

TYDZIEŃ MODLITW 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W dniach 18-25 stycznia 2021 roku od- 
bywał się trzynasty już Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne wyda-
rzenie obchodzono pod hasłem: „Trwajcie 
w mojej miłości, a przyniesiecie owoc ob-
fity” (por. J 15, 5-9). Główne tematy, które 
zostały poruszone to: wzrastanie w jedności, 
wspólnej modlitwie i przemiana serc Sło-
wem. Tydzień Modlitw to czas, gdy chrześci-
janie różnych wyznań spotykają się na całym 
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, 
konferencjach, modlitwach, koncertach 
i innych eventach. Nabożeństwo centralne 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
2021 odbyło się w sobotę 23 stycznia o godz. 
18:00 w archikatedrze w Łodzi. Ze względu 
na pandemię i wynikające z niej obostrze-
nia sanitarne Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w 2021 roku wyglądał inaczej 
niż w latach ubiegłych, a liczba uczestników 
wydarzeń została znacznie ograniczona. 

OPRAC. ALEKSANDRA DZIEWIńSKA

Metropolitalnego Seminarium Duchowne-
go w Warszawie. Święcenia kapłańskie przy-
jął w katedrze warszawsko-praskiej 28 maja 
1992 roku. Posługiwał jako wikariusz w pa-
rafii św. Feliksa w Marysinie Wawerskim, 
a następnie w katedrze warszawsko-praskiej. 
W maju 1999 roku uzyskał doktorat z histo-
rii Kościoła na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie. W latach 2005-2009 
był wicerektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego diecezji warszawsko-praskiej. 
W czerwcu 2009 został proboszczem parafii 
katedralnej na warszawskiej Pradze.  

WYJĄTKOWY ORSZAK 
TRZECH KRÓLI 

Jak co roku, w uroczystość Objawienia 
Pańskiego odbywają się na terenie wielu 
miast Polski Orszaki Trzech Króli. Tego-
roczne orszaki przybrały nieco inną formę, 
dostosowaną do obostrzeń sanitarnych. 
W przestrzeni miejskiej miały miejsce tzw. 
mini orszaki, czyli kolędowanie połączone 
z występem jasełkowym, a przez większe 
miasta przejeżdżały korowody samocho-
dowe. Można było również uczestniczyć 
w wydarzeniach online. Hasło, które przy-
świecało tegorocznemu Orszakowi Trzech 
Króli: „Panu dzięki oddawajmy”, to słowa 
zaczerpnięte z jednej z Pieśni Jana Kocha-
nowskiego. „Pandemia, która dotknęła 
cały świat i  Polskę, wpłynęła również na 
kształt tegorocznego orszaku. Idziemy 
mimo wszystko radośni, nie tylko po to, 
aby zachować tę tradycję i nie przerwać jej, 
ale idziemy z modlitwą za tych wszystkich, 
którzy pomagają nam ten czas przeżywać: 
władze państwowe i samorządowe, lekarzy, 
pielęgniarki – całą służbę zdrowia, a także za 

z życia kościoła w polsce         i na świecie
NOWY WOJSKOWY BISKUP 
EWANGELICKI 

W  pierwszych dniach nowego roku 
bp Marcin Mikuła otrzymał akt mianowa-
nia na stanowisko Naczelnego Kapelana 
Ewangelickiego Biskupa Polowego. Ksiądz 
biskup elekt jest absolwentem teologii ewan-
gelickiej wykładanej w  Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. W la-
tach 1999-2005 związany był z Ewangelickim 
Duszpasterstwem Wojskowym na stano-
wiskach kapelana wojskowego w jednost-
kach wojskowych północno-zachodniej 
Polski (Wielonarodowy Korpus Północno- 
-Wschodni w  Szczecinie, Inspektorat 
Wsparcia SZ w  Bydgoszczy, 7 Pomorska 
Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku). Od 
1 lipca 2005 roku pełnił funkcję probosz-
cza w  parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Golasowicach. Od 2007 roku jest człon-
kiem XIv Synodu Kościoła. Działa w zarzą-
dzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, 
od 2019 roku jako prezes zarządu. Ksiądz 
biskup elekt Marcin Makula jest żonaty i ma 
troje dzieci. 

BISKUP MAREK SOLARCZYK 
NOWYM BISKUPEM 
RADOMSKIM 

Wraz z początkiem nowego roku die-
cezja radomska zyskała nowego biskupa 
ordynariusza Marka Solarczyka. O tej de-
cyzji papieża Franciszka poinformowała  
4 stycznia Stolica Apostolska. Jednocześnie 
Ojciec Święty przyjął rezygnację Henryka 
Tomasika z funkcji biskupa radomskiego. 
Biskup Marek Solarczyk przed objęciem 
diecezji radomskiej pełnił funkcję biskupa 
pomocniczego w diecezji warszawsko- 
-praskiej. „Jest pewne dziedzictwo, 
pewne doświadczenie i wiele nadziei. 
Oczywiście pojawia się także wiele 
tajemnic, które będziemy razem 
z  ludźmi ze wspólnoty radomskiej 
– ale przede wszystkim z Panem Bo-
giem – odkrywać. Człowiek nie ma 
odpowiedzi i jasności we wszystkich 
sprawach, ale ostatecznie jest nadzieja 
i wiara, że z Bożą pomocą to wszyst-
ko uda się” – podkreślił bp Solarczyk. 
Dnia 8 stycznia tego roku, objął on ka-
nonicznie funkcję biskupa radomskie-
go. Duchowny urodził się 13 kwiet- 
nia 1967 roku w Wołominie. Pocho-
dzi z parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w  Duczkach. Po maturze 
w  1986 roku, wstąpił do Wyższego Fo
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LIBAN: Tysiące chrześcijan 
opuszcza kraj

Tysiące chrześcijan zdecydowało się na 
wyjazd z Libanu po eksplozji, która zniszczyła 
bejrucki port i część stolicy. Do ambasad kra-
jów Unii Europejskiej i Ameryki Północnej 
wpłynęło ponad 380 tys. wniosków imigra-
cyjnych. Dużą część z nich złożyli chrześci-
janie. Zdaniem ks. Jada Chlouka, proboszcza 
maronickiej katedry św. Jerzego w Bejrucie, 
wyznawcy Chrystusa czują się obco we wła-
snym kraju.

„Tracimy najlepszych, najbardziej zarad-
nych, znających języki młodych ludzi, którzy 
mogliby być w  naszym kraju przyszłością 
chrześcijaństwa” – zaznaczył duchowny. Jego 
zdaniem emigracja wywołuje efekt śnieżnej 
kuli. Ci, którzy zostali, też czują presję, żeby 
się wynieść – w efekcie liczba wyjeżdżających 
zwiększa się każdego dnia. Kapłan obawia się, 
że jeśli liczba chrześcijan jeszcze się zmniejszy, 
mogą pojawić się prześladowania. 

Ksiądz Chlouk przyznaje jednak, że są 
także powody do optymizmu. Dzięki mię-
dzynarodowemu wsparciu możliwy stał się 
remont budynków znajdujących się w naj-
bliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, która 
spowodowała poważne zniszczenia w histo-
rycznej dzielnicy chrześcijańskiej. „Nadzieja 
jest zawsze naszym chlebem powszednim, 
zwłaszcza w  tych mrocznych czasach. 
Wierzymy, że Jezus jest Panem historii i że 
nasze życie jest w Jego rękach” – dodał.

Dnia 4 sierpnia ubiegłego roku w porcie 
w Bejrucie wybuchła składowana tam saletra 
amonowa. Zniszczeniu uległ port i wiele bu-
dynków w mieście. Zginęło ponad 200 osób, 
ponad 6,5 tys. odniosło obrażenia, a co naj-
mniej 250 tys. ludzi straciło dach nad głową.

oprac. małgorzata muszańsKa

dotąd były niedostępne z powodu zamino-
wania. W 2011 roku władze izraelskie wyty-
czyły tam tylko jedną drogę dla pielgrzymów 
chrześcijańskich. Wcześniej raz do roku mogli 
je odwiedzać franciszkanie z Kustodii Ziemi 
Świętej, a w 2000 roku był tam Jan Paweł II. 
Dostęp do tego miejsca kontrolują wojska 
izraelskie i na wjazd trzeba mieć specjalne 
pozwolenie. 

WATYKAN: Franciszek i Benedykt XVI
zaszczepią się przeciwko 
koronawirusowi 

„W przyszłym tygodniu planuję zaszcze-
pić się przeciwko koronawirusowi” zapowie-
dział 10 stycznia Ojciec Święty w wywiadzie 
dla stacji telewizyjnej Canale 5. Papież zachę-
cił wszystkich, by podobnie jak on zaszcze-
pili się, chroniąc nie tylko własne zdrowie, 
ale także innych osób. „Sądzę, że z etycznego 
punktu widzenia wszyscy powinni się za-
szczepić, to opcja etyczna, ponieważ ryzyku-
jesz zdrowiem i życiem, ale ryzykujesz także 
życiem innych osób. W przyszłym tygodniu 
zaczniemy szczepienia w Watykanie, a ja za-
rezerwowałem już sobie miejsce. To trzeba 
podjąć” – stwierdził Franciszek. 

Także papież senior Benedykt XvI ma 
zamiar zaszczepić się przeciwko koronawiru-
sowi. Wraz z nim mają być zaszczepieni wszy-
scy mieszkańcy klasztoru Mater Ecclesiae. 
Państwo Watykańskie zamówiło około 10 000 
dawek szczepionki u producenta z Moguncji, 
firmy Biontech oraz jej amerykańskiego part-
nera, firmy Pfizer. Ilość ta powinna być wy-
starczająca dla potrzeb pracowników Stolicy 
Apostolskiej i Watykanu, jak również współ-
ubezpieczonych osób pozostających na utrzy-
maniu i emerytów. Pracownicy przed Bożym 
Narodzeniem musieli zadeklarować czy chcą 
się zaszczepić, czy też nie. 

BIAłORUŚ: papież Franciszek 
przyjął rezygnację abp. Tadeusza 
Kondrusiewicza

Dnia 3 stycznia papież Franciszek przy-
jął rezygnację abp. Tadeusza Kondrusiewicza 
z posługi arcybiskupa metropolity mińsko-
-mohylewskiego. Jednocześnie mianował 
administratorem apostolskim na wakują-
cej stolicy metropolitalnej bp. Kazimierza 
Wielikosielca OP, biskupa pomocniczego 
diecezji pińskiej. 

W dniu 3 stycznia abp Kondrusiewicz 
skończył 75 lat. Zgodnie z kanonem 401 §1 
Kodeksu Prawa Kanonicznego „Biskup die-
cezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty 
rok życia, jest proszony o złożenie na ręce 
Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu”.

Dnia 31 sierpnia ubiegłego roku funk-
cjonariusze Straży Granicznej Białorusi od-
mówili abp. Kondrusiewiczowi wjazdu do 
kraju. W dniu 24 grudnia hierarcha powrócił 
do kraju po czterech miesiącach wygnania. 
Podczas pasterki w katedrze w Mińsku abp 
Tadeusz Kondrusiewicz wygłosił homilię, 
w której apelował: „W imię wspólnego dobra, 
nie możemy sobie pozwolić na bycie wrogami”. 

QASR AL-YAHUD (IZRAEL): 
Miejsce chrztu Jezusa znów dostępne 
dla wiernych

Do niedawna było to ogromne pole mi- 
nowe. Pierwsze po 56 latach uroczysto-
ści liturgiczne odbyły się w Qasr al-Yahud 
10 stycznia 2021 roku w Niedzielę Chrztu 
Pańskiego. Liturgii przewodniczył ojciec 
Francesco Patton, przełożony Kustodii Ziemi 
Świętej. Obecny był również nuncjusz apo-
stolski w Jerozolimie, a także grupa francisz-
kanów. Z powodu pandemii w historycznej 
uroczystości uczestniczyło zaledwie 50 osób. 
Qasr al-Yahud ponownie stało się miejscem 
pokoju i modlitwy. 

Miejscowość, którą tradycja wiąże 
z chrztem Zbawiciela z rąk św. Jana Chrzci-
ciela była niedostępna od 1967 roku, czyli 
czasu tzw. wojny sześciodniowej. Obszar 
wielkości 55 hektarów został zaminowa-
ny i  stał się zamkniętym terenem wojsko-
wym. Rozminowywanie terenu wokół Qasr  
al-Yahud trwało cztery lata i kosztowało co 
najmniej 4 mln dolarów. Usunięto ponad 
cztery tysiące min. Prace prowadziła brytyjska 
firma Halo Trust, specjalizująca się w usuwa-
niu min i niewybuchów. 

Qasr al-Yahud znajduje się w  pobliżu 
miasta Jerycho, które leży na zajętym przez 
Izrael od 1967 roku palestyńskim Zachodnim 
Brzegu na granicy z Jordanią. Na obszarze 
tym są zabytkowe kościoły i klasztory, które 
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Qasr al-yahud – widok ze strony izraelskiej na jordańską, pośrodku rzeka Jordan



12 Nasza służba

po śladach słowa Bożego
następującą radę: Idź, poszukaj człowieka, który jest wrażliwy i spędzaj 
z nim sporo czasu, a od niego nauczysz się wrażliwości i sam staniesz się 
wrażliwy. Jezus był wrażliwy i tej wrażliwości, będącej fundamentem 
miłosierdzia, nauczyli się od Niego apostołowie. A ty? Jaki jest stan 
twojego serca? Czy masz obok siebie człowieka wrażliwego i miłosier-
nego? Czy przy tobie ktoś może nauczyć się wrażliwości i miłosierdzia?

2. CZYN. Wyciągnął rękę. Dotknął go. Jezus wykonał bardzo ważny 
gest. Pokazał, że nie brzydzi się chorym na trąd. Jest w stanie okazać mu 
miłosierdzie dotykiem. W wielu przypadkach samo bycie przy drugim 
człowieku, nieunikanie go, dotknięcie go jest znakiem, że się nim nie 
brzydzimy, że się go nie wstydzimy. To znak solidarności i miłosierdzia. 
Jakich ludzi się wstydzisz i nie chcesz być z nimi widziany? Czy nie 
czas to zmienić i przejść do miłosierdzia w praktyce?

3. SłOWO. I powiedział: Chcę. Bądź oczyszczony. Miłosierdzie 
wyraża się także słowem. Dużo dobra można uczynić słowem, które 
wyraża gotowość niesienia pomocy. Jezus wyraził to bardzo konkret-
nie. Tak. Chcę twojego dobra, chcę, żebyś był zdrowy. To słowo nie było 
pustą deklaracją, ale autentycznym pragnieniem podyktowanym mi-
łością. To były słowa, które znalazły pokrycie w czynach.

Jezus praktykował wszystkie trzy wymiary miłosierdzia. Postaraj 
się naśladować Jezusa.

17 LUTEGO – ŚRODA POPIELCOWA
[Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18]

Chrystus wskazuje nam kierunki pracy na czas Wielkiego Postu. 
Chodzi o trzy obszary naszego życia.

1. EMOCJE. Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, któ-
rzy ponurym wyglądem chcą ludziom pokazać, że poszczą. Nie bądź 
smutny i przygnębiony. Niech złe emocje nie zdominują serca. Czas 
postu to czas popracowania nad emocjami, nad opanowaniem, nad 
nawróceniem serca, nad toksycznymi relacjami. Chodzi o to, żeby zo-
baczyć w sobie niewłaściwe emocje, które odbierają radość, szczęście, 
wewnętrzny pokój. Nad jakimi emocjami popracuję i w jaki sposób 
postaram się sobie z nimi poradzić?

2. HIGIENA. Gdy ty pościsz, namaść głowę olejkiem i umyj twarz. 
Umyj twarz i namaść głowę. Zadbaj o higienę, o czystość, schludność. 
Sfera ducha idzie w parze ze sferą ciała. Nie będzie prawdziwym post, 
który doprowadzi do niedbalstwa, brudu, zaniedbania siebie. Zadbaj 
o higienę ciała i ducha. Usuń brud z serca, z ciała, z mieszkania. Zadbaj 
o czystość. Zrób porządki na biurku. Niech zewnętrzny ład mobilizuje 
do wewnętrznego porządku. Od jakich porządków zacznę?

3. INTENCJA. Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, tylko twój Ojciec, 
który jest w ukryciu. Post ma być w ukryciu, aby tylko Bóg był jego 
świadkiem, aby tylko Bóg o nim wiedział. Tylko taki post ma wartość. 
Ewangelia wzywa zatem do absolutnie czystej intencji, podejmowania 
postu z motywacją religijną, jedynie ze względu na Boga.

Pierwsi chrześcijanie pościli tylko do godziny trzeciej po połu-
dniu, a zatem do godziny śmierci Chrystusa. To był post motywowany 
religijnie. Gdy ktoś nie zjadł śniadania albo posiłku południowego, 
nikt o tym nie wiedział. W świecie śródziemnomorskim głównym 
posiłkiem była wieczorna kolacja, do której wszyscy zasiadali razem. 
Gdyby ktoś wtedy pościł, wszyscy by o tym wiedzieli. To nie byłby 
post w ukryciu. Dlatego chrześcijanie takiego postu nie praktykowali. 

7 LUTEGO 2021 – 5. NIEDZIELA ZWYKłA 
[Hi 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39]

Fragment Ewangelii z 5. niedzieli zwykłej o uzdrowieniu teściowej 
Piotra zwraca nam uwagę na trzy istotne rzeczy:

1. MODLITWA ZA INNYCH. Teściowa Szymona leżała w gorącz-
ce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. To wielkie szczęście dla teściowej, że 
miała kogoś bliskiego, kto chciał o niej porozmawiać z Jezusem. Skoro 
tylko bliscy powiedzieli Jezusowi o jej chorobie, Jezus zareagował, ule-
czył ją. To dobrze, jeśli wokół nas są ludzie, którzy na modlitwie rozma-
wiają o nas z Bogiem, proszą w naszych intencjach. Ceńmy sobie takich 
ludzi. I sami również nie módlmy się tylko za siebie, ale pamiętajmy 
o potrzebach innych osób. O kim rozmawiasz z Bogiem na modlitwie? 
A czy jest ktoś, kto mówi Bogu o tobie i twoich problemach?

2. PODNOSZENIE INNYCH I POMOC, ABY STAWALI SIĘ 
BARDZIEJ SAMODZIELNI. Jezus ujął ją za rękę i podniósł. Tak po-
stępował Jezus. Podnosił ludzi, żeby sami stanęli na nogi. Jezus nikogo 
nie stłamsił, nie poniżył, ale zawsze podnosił. Przy Nim ludzie pięli się 
w górę, wzrastali. To złe duchy rzucały opętanych i chorych na ziemię, 
starając się nad nimi zapanować. A czy przy tobie inni wzrastają, czy 
stają się mali? Do czego prowadzą innych twoje słowa i czyny? Dzięki 
Jezusowi teściowa Piotra była w stanie samodzielnie funkcjonować. 
Wcześniej leżała chora, słaba, bezradna. Po uzdrowieniu stała się sa-
modzielna. Byłoby wielkim błędem, gdybyśmy ludziom nie pomagali 
stawać się bardziej samodzielnymi, lecz nadmiernie uzależniali ich od 
siebie. A czy ty pomagasz innym stawać się coraz bardziej samodziel-
nymi? Czy, broń Boże, nie uzależniasz ich zbytnio od siebie?

3. WDZIĘCZNOŚĆ BOGU I  SłUŻBA LUDZIOM. Wtedy 
gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Teściowa Piotra to piękna 
osoba. Leżała. Była chora. Nie miała sił. Była słaba z powodu gorącz-
ki. Otrzymała wyjątkowy dar. Jezus ją uzdrowił. A wtedy ona poczuła 
wdzięczność. Swoje zdrowie, swoje siły i swój czas oddała na służbę. 
Usługiwała im. Gdy wróciła do sił, nie zatrzymała swych sił i zdrowia 
dla siebie. A jak ty pożytkujesz swój czas? Ile miejsca w twoim harmo-
nogramie dnia zajmuje służba innym ludziom?

Uzdrowienie teściowej Piotra to ważna lekcja dla nas. Może warto 
uczyć się z dzisiejszej Ewangelii: nie koncentrować się w modlitwie 
tylko na swoich sprawach, pomagać innym wzrastać i stawać się bar-
dziej samodzielnymi, a także nie zatrzymywać Bożych darów dla siebie, 
lecz starać się nimi służyć innym ludziom.

14 LUTEGO 2021 – 6. NIEDZIELA ZWYKłA
[Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 3; Mk 1, 40-45]

Ewangelia z 6. niedzieli zwykłej to praktyczna lekcja miłosierdzia, 
które obejmuje serce, czyn i słowo.

1. SERCE. Ulitował się. Miłosierdzie to przede wszystkim akt 
wewnętrzny. Ono nie może być wymuszone ani wypływać z moty-
wów zewnętrznych. Rodzi się w sercu, a następnie zostaje zamienione 
w konkretne słowo lub czyn. Człowiek o tyle będzie miłosierny, o ile 
jego serce zostało właściwie ukształtowane.

Kiedyś do pewnego pustelnika przyszedł człowiek i zapytał go: Co 
mam zrobić, bo moje serce jest niewrażliwe? A wtedy pustelnik dał mu 

komentarze do ewangelii
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Co zrobisz w tym okresie w ukryciu, z czystą intencją, tylko 
dla Boga?

W czasie Wielkiego Postu podejmijmy konkretne po-
stanowienia pracy nad emocjami, nad higieną i czystością 
intencji. 

21 LUTEGO 2021 – 1. NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU

[Rdz 9, 8-15; 1P 3,18-22; Mk 1, 12-15]

Ewangelia z 1. niedzieli Wielkiego Postu to wielka lekcja, 
zawierająca ważne prawdy o życiu duchowym.

1. POST JEST KONIECZNY PO RADOSNYCH I RE-
LIGIJNYCH DOŚWIADCZENIACH. Jezus był kuszony zaraz 
po chrzcie w Jordanie. Wtedy słyszał słowa, które Mu dodały 
sił i podniosły na duchu: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, 
Ciebie upodobałem sobie. Pokusy przychodzą po momentach 
naszej euforii, gdy jest w nas dużo radości i pokoju, np. po re-
kolekcjach. Wtedy człowiek staje się mniej czujny, mniej uważ-
ny i łatwiej podatny na pokusy. Toteż Jezus zaraz po chrzcie 
w  Jordanie udał się na pustynię, aby pościć, aby umocnić 
w sobie to dobro, którego doświadczył. Warto wzmocnić każde 
dobre religijne doświadczenie choćby niewielkim postem.

2. POST JEST CZASEM DOŚWIADCZENIA ATAKU 
I POMOCY. Przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana 
(…) a aniołowie Mu służyli. Czas postu był dla Jezusa czasem 
walki. Post daje człowiekowi wiele łask i wiele sił, toteż zły 
duch szczególnie intensyfikuje działania, aby tych łask czło-
wieka pozbawić. Ale człowiek nie jest wtedy sam. Są przy nim 
aniołowie, tak jak byli przy Jezusie. Poproś aniołów o owocne 
przeżycie tego Wielkiego Postu.

3. POST JEST NIEODZOWNĄ FORMĄ PRZYGOTO-
WANIA SIĘ DO WAŻNYCH DZIAłAŃ. Duch wyprowa-
dził Jezusa na pustynię (…). Jezus przybył do Galilei, głosząc 
Ewangelię Bożą. Skoro Jezus poprzedził rozpoczęcie swo-
jej misji postem, to znak, że u początku ważnych działań  
powinien stać choćby krótki post. Wtedy będą one przynosić owoce.

Różne mogą być formy naszego postu: od tych związanych z po-
karmem dla żołądka (jedzenie, picie, słodycze, alkohol, nikotyna), 
poprzez rezygnację z tego, co karmi zmysły (oglądanie, słuchanie), 
poprzez ograniczenie mówienia (milczenie), aż po zerwanie z tym, 
co jest grzechem. Od czego zaczniesz?

 Święty Asteriusz, aby zachęcić do postu, proponował zmianę spo-
sobu mówienia o nim: Post to nie głodowanie, ale niewielka zwłoka, 
nie niezasłużona kara, ale dobrowolne wyrzekanie się, nie niewolniczy 
przymus, ale dobrowolna asceza. Docenimy wiele rzeczy, gdy przez 
krótki czas sami się ich dobrowolnie wyrzekniemy.

28 LUTEGO 2021 – 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
[Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-16; Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10]

Ewangelia z 2. niedzieli Wielkiego Postu o Przemienieniu Jezusa 
na górze Tabor kieruje nasze myśli ku trosce o  odpowiednią 
komunikację z Bogiem i ludźmi.

1. NIE WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH. Jezus zabrał z sobą 
Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi, na wysoką górę. 
Jezus nie zabrał wszystkich apostołów. Bóg nie każdemu objawia się 
w ten sam sposób. Ludzie mają różne zadania od Boga i w zależności 
od tych zadań, otrzymują różne łaski. Jezus wybrał trzech. Oni mieli 
wyjątkowe doświadczenie. Nie z każdym można o wszystkim rozma-
wiać. Ty także nie rozmawiaj z wszystkimi o wszystkim. Nie wszyscy 
są godni zaufania. 

2. SłOWO I OBRAZ. A z obłoku rozległ się głos: On jest moim 
Synem umiłowanym. Jego słuchajcie. Dwutorowa komunikacja. Słowo 
i obraz. Bóg w Piśmie Świętym pokazuje, jak ważną dla Niego rzeczą 
jest precyzyjna komunikacja, żeby Go ludzie właściwie rozumieli, 
żeby nie mieli wątpliwości, że chodzi o prawdę a nie o złudzenia. Przy 
chrzcie Jezusa w Jordanie był głos Ojca i gołębica. Przy zwiastowaniu 
Maryi pojawiły się słowa anioła i informacja o stanie błogosławionym 
Elżbiety. Tak samo jest w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli chcesz naślado-
wać Boga, dbaj o jasność twojej komunikacji z innymi. Nie wystarczy 
raz powiedzieć i oburzać się, że ktoś czegoś nie czyni. Jak poprawię 
swoją komunikację z innymi, aby jaśniej mówić do innych i lepiej ich 
rozumieć?

3. DYSKRECJA. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, żeby nikomu 
nie mówili o tym, co widzieli. Są takie doświadczenia, są takie sytu-
acje, o których nikt nie powinien się dowiedzieć. Absolutnie nikt.  
Są rzeczy, które należy zachować w tajemnicy. Ludzka dojrzałość 
sprawdza się w dyskrecji. Jezus wiele razy prosił o dyskrecję. Nie wszy-
scy do niej dorośli. Zdolność do dyskrecji to sprawdzian, czy można 
mi ufać. Czy jesteś dyskretny i potrafisz zachować sekrety innych w ta- 
jemnicy?

Ojcowie Kościoła podkreślali, że usta i język służą zarówno do je- 
dzenia, jak i do mówienia. Nieporozumieniem byłby post częściowy, 
polegający tylko na ograniczeniu jedzenia, bez opanowania języka.

Jezus daje nam dziś ważne wskazówki, aby nasze słowa, nasza 
komunikacja z innymi była właściwa. Nad którymi obszarami komu-
nikacji powinienem popracować i jak?

Ks. mareK gilsKi

rafael santi (1483–1520), przemienienie pańskie (1516–1520), pinakoteka watykańska
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Uczestnictwo w Eucharystii za pomocą środków społecznego 
przekazu nie jest nowością. W dekrecie Soboru Watykańskiego II 
Inter mirifica z 1963 roku można przeczytać, „by środki społecz-
nego przekazu bezzwłocznie były używane z największą rozwagą 
i skutecznością w rozlicznych zadaniach apostolskich, stosownie do 
wymogów czasu i okoliczności”, a w wydanej w 1971 roku Instrukcji 
duszpasterskiej Communio et progressio zapisano: „Jest rzeczą pożą-
daną i korzystną, by wśród programów religijnych znajdowały się 
także transmisje Mszy Świętej i innych nabożeństw”. 

Warto przypomnieć, że Polskie Radio transmitowało niedzielne 
Msze święte jako pierwsza rozgłośnia na świecie od maja 1927 roku 
Po wojnie w 1945 roku wznowiono ich emisję, cztery lata później 
władze komunistyczne zdjęły je z anteny. Transmisje Mszy świę-
tej w Polskim Radiu były dla wielu Polaków jedyną możliwością 
uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Były one na tyle ważne ze 
społecznego punktu widzenia, że robotnicy strajkujący w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 roku zażądali ich wznowienia. W niedzie-
lę 21 września 1980 roku Msza radiowa po latach przerwy wróciła 
na antenę. Trzeba jednak mieć świadomość, że głoszone kazania 
przechodziły przez aparat komunistycznej cenzury.  

ZACHOWAĆ WIĘź Z PARAFIĄ
Nadeszły takie czasy i okoliczności związane z pandemią wiru-

sa, że już nie tylko transmisja radiowa czy telewizyjna komunikuje 
szerokie rzesze wiernych z miejscem sprawowanej liturgii. Dzięki 
dostępnym powszechnie smartfonom z Internetem każda parafia 
może transmitować liturgię dla swoich wiernych.

Wróćmy na chwilę do początku tej trudnej sytuacji, jaką jest pan-
demia. W momencie wprowadzenia ograniczeń co do liczby uczest-
ników Eucharystii biskup polowy wydał dekret z dnia 12 marca 2020 
roku, w którym udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej Eucharystii. Zostali nią objęci wszyscy wierni Ordynariatu 
Polowego. Początkowo miała ona zakres czasowy, jednak sytuacja 
sprawiła, że została przedłużona do odwołania.

Dla wielu z nas przeżywanie świąt Wielkanocnych w ograni-
czonej ilości osób było szokiem. Później odwołane uroczystości 
komunijne, bierzmowania, śluby z restrykcjami. W czerwcu ubie-
głego roku nastąpiła pewna odwilż i wydawało się, że wszystko wróci 
niebawem do normy, jednak druga fala pandemii – zapowiadana 
przez ekspertów – rozwiała nasze nadzieje na szybki powrót do nor-
malności. Konsekwencją powracających restrykcji i ograniczeń był 
dekret biskupa polowego z dnia 16 października 2020 roku, w któ-
rym udzielono dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej 
i świątecznej Eucharystii. Ordynariusz diecezji polowej zachęcał 
w nim wszystkich diecezjan, „aby trwali na osobistej i rodzinnej 
modlitwie oraz łączyli się duchowo z odprawianą liturgią, także za 
pośrednictwem środków audiowizualnych. Proszę o zachowanie 
więzi ze swoją parafią m.in. poprzez transmisje, utrzymywanie łącz-

ności modlitewnej, a także – o ile to możliwe – poprzez nawiedzenie 
świątyni lub uczestnictwo we Mszy Świętej w ciągu tygodnia, przy 
zachowaniu zasad sanitarnych”.

BOŻE NARODZENIE Z PERSPEKTYWY PROBOSZCZA
Czas Adwentu już był naznaczony obostrzeniami co do liczby 

uczestników podczas Eucharystii. Jedna osoba na 15 m2 powierzchni 
kościoła. Brak dni skupienia przed Bożym Narodzeniem odczuło 
wielu parafian. Byli zachęcani do tego, aby do tych najbardziej ro-
dzinnych ze wszystkich świąt w Kościele katolickim przygotowali 
się korzystając z rekolekcji dostępnych w Internecie. 

Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów z dnia 16 grudnia 2020 roku, zezwolono kapłanom na sprawo-
wanie czterech Mszy świętych w wyznaczone dni świąteczne. Po-
twierdził to ksiądz biskup polowy dekretem z dnia 18 grudnia 2020 
roku. Efektem tego były ustanowione w wielu parafiach dodatkowe 
Msze święte w pasterkę i święta Bożego Narodzenia. Rygory sani-
tarne nie mogły jednak powstrzymać ilości wiernych, którzy chcieli 
uczestniczyć w celebrowaniu tych świąt. Pomimo zwiększonej liczby 
Mszy świętych, wiernych było o wiele więcej.

eucharystia w czasach pandemii
pandemia coVid-19 wywoływana przez koronawirusa sars-coV-2 zaczęła się od epidemii w listopadzie 2019 roku w chińskim mieście 
wuhan, a w marcu 2020 roku została uznana przez Światową organizację zdrowia (wHo) za pandemię. wirus pojawił się we wszystkich 
zakątkach świata. Jego destrukcyjne działanie dotknęło nie tylko gospodarki większości krajów, ale także kościoła, który musiał stawić 
czoła narzuconym obostrzeniom ze strony poszczególnych państw. zastosowanie wynalezionych ostatnio szczepionek jest światełkiem 
w tunelu pandemii. nadal jednak żyjemy w sferze ograniczeń i nikt nie wie, do kiedy to jeszcze potrwa. My, jako ludzie wierzący i prakty-
kujący, z jednej strony staramy się dostosować do wymogów sanitarnych, a z drugiej pragniemy w pełni uczestniczyć w eucharystii.  
Jak to pogodzić?

dezynfekcja kościoła pw. podwyższenia krzyża Świętego w poznaniu przez 
wojskowych chemików z Biedruska, wrzesień 2020 r.
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Jak zatem przeżyć Eucharystię transmitowaną za pośrednictwem 
radia, telewizji czy poprzez Internet? Jaka transmisja będzie dla nas 
bardziej owocna? Z jednej strony Msza święta transmitowana przez 
radio będzie nas mniej rozpraszała, bowiem brakuje w niej bardzo 
ważnego bodźca, jakim jest wzrok. Z drugiej strony uczestnicząc 
we Mszy świętej poprzez telewizję czy Internet, widzimy przystro-
jony ołtarz, stajenkę betlejemską, celebransa, służbę liturgiczną oraz 
wiernych. To wszystko też nas może rozpraszać.

Oczywiście, istnieje wiele bodźców, które odciągają nas od 
owocnego uczestnictwa w Eucharystii, nawet jeśli uczestniczymy 
w niej poprzez transmisję radiową: telefon który niespodziewanie 
zadzwoni, dzieci, które poproszą o coś do jedzenia, niespodziewany 
gość, który zapuka do naszych drzwi. 

10 ZASAD OWOCNEGO PRZEŻYCIA EUCHARYSTII 
ONLINE

Możemy stworzyć warunki, które pozwolą nam godnie przeżyć 
Eucharystię w zaciszu naszego domu w czasach pandemii. Jak to 
zrobić? Oto kilka wskazówek:

  1. Przygotuj się do przeżywania Mszy świętej, tak jak to robiłeś 
w każdą niedzielę.

  2. Ubierz się w odświętny strój.
  3. Przed Mszą świętą wycisz się, zachowaj skupienie, wzbudź 

intencję, w której chcesz się modlić.
  4. Wyłącz telefon komórkowy, by cię nie rozpraszał. Przygotuj 

w ten sam sposób swoich domowników.
  5. Telewizor, komputer czy radio jest tylko medium transmi-

tującym celebrację Eucharystii, więc nie modlisz się do telewizora, 
komputera czy radia, ale do Boga, z którym się łączysz duchowo.

  6. Nie wykonuj w tym czasie innych czynności, jak odpisywanie 
na e-maile, smsy, itp.

  7. Odłóż wszelkie produkty, które spożywasz korzystając z me-
diów w innym czasie, jak: kawa, ciasto, zrobione przez mamę, prze-
gryzki. To nie jest oglądanie filmu tylko uczestnictwo w Eucharystii.

  8. Odpowiadaj na wezwanie celebransa, jakbyś uczestniczył 
w Eucharystii na żywo.

  9. W czasie Komunii św. przyjmij ją duchowo poprzez odmó-
wienie odpowiedniej modlitwy. W czasie transmisji kapłani odma-
wiają ją dla duchowego pożytku uczestniczących w celebracji.

10. W miarę możliwości nawiedź kościół parafialny w tygodniu, 
przyjmij Komunię św., gdy w kościele jest mniej wiernych niż w nie-
dzielę.

Ks. Kan. ppłK paweł pionteK

Jako proboszcz parafii 
wojskowo-cywilnej, mając na 
względzie rygory sanitarne, 
musiałem dbać o  zachowanie 
limitów ilości osób znajdują-
cych się w świątyni. Słyszałem 
o kilku przypadkach nałożenia 
kar administracyjnych na pa-
rafie, w  których przekroczo-
no liczbę modlących się ludzi 
podczas Eucharystii. Z  bólem 
serca musiałem liczyć wiernych 
uczestniczących w  nabożeń-
stwie. Jedynym rozwiązaniem 
było pozostawienie wiernych 
poza kościołem przy włączo-
nych głośnikach na terenie przy-
kościelnym. Były osoby, które 
to akceptowały, wiele jednak 
odchodziło z terenu parafii, bo 
uznało, że taki sposób uczestnic-
twa we Mszy świętej jest nie do 
zaakceptowania. Przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w tej formie 
odbiegało od oczekiwań wiernych. Jedynym wyjściem z tej trudnej 
sytuacji było skorzystanie z dyspensy udzielonej przez Ordynariusza 
Diecezji Polowej.

DYSPENSA NIE ZWALNIA Z III PRZYKAZANIA
Co zatem oznacza dyspensa od uczestnictwa w  niedzielnej 

i świątecznej Eucharystii? Zacznijmy od kwestii grzechu. Nie grzeszy 
ten, kto nie weźmie udziału w liturgii z ważnych powodów, takich 
jak choroba, zamknięcie kościołów lub też sama obawa zarażenia się 
chorobą. Nie grzeszy także ten, kto skorzysta z dyspensy, bo dyspensa 
oznacza zwolnienie od obowiązku wynikającego z prawa. Dyspen-
sa udzielona przez biskupa dotyczy obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej Mszy świętej sformułowanego w kanonie 1247 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Dyspensa nie obejmuje nakazu wynikającego  
z III przykazania Dekalogu „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. 
Biskup nie może dyspensować z prawa Bożego, a jedynie z normy 
prawa kościelnego. Zatem świętowanie niedzieli jako dnia świętego 
jest nadal naszym obowiązkiem. Można to czynić na wiele sposo-
bów, jak: modlitwa, unikanie niepotrzebnych prac, odpoczynek, 
budowanie wspólnoty rodzinnej, zainteresowanie się potrzebami 
sąsiadów, zwłaszcza osób samotnych, chorych lub starszych, czyny 
miłości wobec bliźniego.

Obowiązek liturgicznego świętowania niedzieli wciąż jednak ist-
nieje, nawet w sytuacji niemożności udziału w Eucharystii w kościele 
i można go wypełnić poprzez skorzystanie z medialnych transmisji 
Mszy świętej. Odpowiedzią na apel księdza biskupa stały się na powrót 
transmisje Eucharystii w Internecie, gdzie wiele wspólnot parafial-
nych może uczestniczyć we Mszy świętej, sprawowanej przez księży 
ze swojej parafii. Transmitowana jest np. Msza święta z katedry polo-
wej, z AWL we Wrocławiu, w której uczestniczy wielu podchorążych 
oraz osoby, które nie są związane z duszpasterstwem wojskowym.

TRANSMISJA NIE JEST TOŻSAMA Z MSZĄ ŚWIĘTĄ 
Trzeba jednak pamiętać, że transmisja nie jest tożsama z samą 

Mszą świętą. W związku z tym w sytuacji obiektywnej niemożności 
czy skorzystania z dyspensy obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej 
nie zostaje przeniesiony na korzystanie z transmisji. Transmisja nie 
zastępuje bowiem Mszy świętej, nie jest jej zastępczą czy ułomną 
formą, a ten, kto nie skorzysta z transmisji, nie zaciąga winy moral-
nej. Dlatego też formułowane zaproszenia do korzystania z trans-
misji mają charakter zachęty, a nie nakazu.
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ks. mjr tomasz krawczyk, proboszcz parafii wojskowej w grupie, podczas pasterki, 24 grudnia 2020 r.
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dziesięć aktualnych lekcji 
Jana pawła ii 
zmarły 31 grudnia 2020 r. o. Maciej zięba należał do znawców nauczania i osoby św. Jana pawła ii. w jednym z tekstów opublikowanych 
w katolickiej agencji informacyjnej zawarł dziesięć punktów związanych z nauczaniem i osobą papieża, które i dziś mogą stanowić ważny 
drogowskaz, nie tylko dla wierzących, ale i poszukujących, ludzi dobrej woli.

wieczeństwa jest rodzina. Jest miejscem – jak napisał w jednej z en-
cyklik – gdzie człowiek uczy się „kochać i być kochanym, a więc co 
to znaczy być osobą”. Teraz mamy dużo więcej czasu na spędzanie go 
z bliskimi, wykorzystajmy go – uczmy się ich kochać i – co niemniej 
ważne – być kochanymi. Jest to zadanie na każdy czas, ale dziś po-
traktujmy je jako swoisty „znak czasu”, czasu bez pośpiechu, który 
teraz dostaliśmy. Dotąd byliśmy zaganiani i brakowało nam czasu dla 

bliskich. Martwiliśmy się, że nie mamy go nawet 
dla najbliższych, gdyż tyle mieliśmy spraw na 
głowie. Teraz uczmy się kochać i być kochanymi.

5. CHRZEŚCIJAŃSKI FEMINIZM

Piąta lekcja to pozostawiony w spuściźnie 
przez Jana Pawła II chrześcijański feminizm. 
Feminizm dziś jest ważnym tematem, aczkol-
wiek często źle interpretowanym. Natomiast 
Jan Paweł II proponuje odpowiedź głęboką i po 
chrześcijańsku realistyczną. Mówi, że mamy 
walczyć nie tylko o kwoty, aby wszędzie było 
po 50% kobiet i mężczyzn, ale dostrzec, że płeć 
jest darem od Pana Boga i jest wielką wartością. 
Warto więc cenić kobiecość oraz męskość, po-
kazywać, jak one mogą pięknie się dopełniać 
i współpracować. Ale trzeba pamiętać o tysiąc-
leciach niesprawiedliwej męskiej dominacji. 
Dlatego Jan Paweł II wskazywał, że ważne jest, 

by przebudować kulturę, która dotąd była zdominowana przez model 
patriarchalny na kulturę, w której w pełni można docenić – jak to wy-
rażał „geniusz kobiety”. Oznacza to „równość w godności”, stąd także 
równość we wszystkich systemach prawnych, politycznych i ekono-
micznych. Ale w tak pojętym feminizmie równie istotne jest docenienie 
piękna, wagi i znaczenia małżeństwa i macierzyństwa. Dostrzeżenia, 
że są one wielkim i niezastąpionym darem, że dobrze przeżywane są 
niezwykłą szkołą wzrastania w miłości i obdarowywania nią innych.

6. EKOLOGIA

Szósta lekcja to ekologia, niezmiernie ważny element nauczania 
Jana Pawła II, powtarzany przezeń przez dziesiątki lat. Papież tłumaczył 
jednak, że źródłem złej ekologii w stosunku do środowiska jest „zła 
ekologia ludzka”. Apelował, że najpierw musimy troszczyć się o eko-
logię ludzką, gdyż nadmierny konsumpcjonizm, brutalny stosunek 
do przyrody oraz wyzysk mają swoje korzenie w ludzkim sercu. Aby 
ratować przyrodę, musimy przede wszystkim przebudować „ekologię 
ludzką”, a to jest sfera edukacji, kultury, mediów, a także polityki i go-
spodarki. Z dbałości o „ekologię ludzką” w naturalny sposób będzie 
wypływał nasz mądry, głęboki i długofalowy stosunek do natury – jako 
daru powierzonego nam przez Boga. I cała nasza cywilizacja tę lekcję 
powinna przerobić.

1. MODLITWA

Pierwsza lekcja jaką ukazuje Jan Paweł II, to lekcja modlitwy. Warto 
wspomnieć choćby brewiarz, który Jan Paweł II odmówił w katedrze 
na Wawelu w 2002 r. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, 
a towarzyszyła mu modlitwa w ciszy, trwająca kilkadziesiąt minut. 
Papież złamał wtedy wszystkie limity ustalonego czasu. Nigdy w histo-
rii telewizje nie transmitowały tak długiej mo-
dlitewnej ciszy. W tym samym miejscu w 1997 r. 
podczas kanonizacji królowej Jadwigi mówił: 
„Uczcie się w szkole św. Jadwigi, której wszelkie 
działanie wynikało z modlitwy przed wawelskim 
czarnym krucyfiksem”. Podkreślał, że jej „głębo-
ka mądrość i szeroka aktywność płynęły z kon-
templacji – z osobistej więzi z Ukrzyżowanym”.

2. BEZINTERESOWNY DAR Z SIEBIE 
SAMEGO

Druga lekcja Jana Pawła II to wskazywanie, 
że spełnieniem człowieczeństwa jest „bezinte-
resowny dar z siebie samego”. Jest to nadzwy-
czaj aktualne wskazanie na obecny trudny czas, 
kiedy winniśmy starać się być darem dla innych, 
także przez modlitwę. Ale pomimo izolacji spo-
wodowanej pandemią, nadal mamy mnóstwo 
możliwości działania i dzielenia się z  innymi 
także w przestrzeni wirtualnej. Możemy dzielić się czasem, dzielić się 
swoimi umiejętnościami i talentami, dzielić się też i pieniędzmi. Bo 
można np. zrobić zakupy osobie starszej i to jest już coś pięknego. Ale 
można do tego dołożyć ciepły liścik, kiedy nie można się z nią spotkać.  
To zmienia jakość naszego działania.

3. BYĆ CZłOWIEKIEM SUMIENIA

Trzecia lekcja, którą trzeba w tym trudnym czasie przypomnieć, to 
wezwanie Jana Pawła II, by być człowiekiem sumienia. A to oznacza, 
że mamy uczyć się niekoniunkturalnych zachowań, umieć przekroczyć 
swoje wahania i lęki, by być wiernym prawdzie i dobru oraz nieść dobro 
innym ludziom. Przypominał nam o tym Jan Paweł II wielokrotnie, 
a najzwięźlej ujął to w 1987 r. w Gdańsku, mówiąc: „Każdy znajduje 
w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakąś słuszną sprawę, o którą nie 
można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można 
się uchylić, nie można zdezerterować”. Dziś ten apel jest bardzo  
na czasie.

4. RODZINA: KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM

Czwarta lekcja to lekcja życia rodzinnego. Dla Jana Pawła II naj-
ważniejszym i podstawowym miejscem kształtowania naszego czło-
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7. WSPÓłCZESNE AREOPAGI

Siódma lekcja Jana Pawła II to „współczesne areopagi”, czyli 
ogromne przestrzenie kultury, polityki i ekonomii, w których winno 
być obecne świadectwo chrześcijańskie. Przypominam sobie spotkania 
w Castel Gandolfo, gdzie najwybitniejsze umysły świata, filozofowie, 
socjologowie, fizycy, prawnicy, historycy i inni twórcy, ludzie bardzo 
różnych profesji przyjeżdżali, aby wspólnie w dialogu poszukiwać 
prawdy. Jan Paweł II był wśród nich, to on animował i wspierał to 
wspólne poszukiwanie prawdy przez protestantów i katolików, pra-
wosławnych i żydów, a także ludzi niewierzących. A więc i dziś chrze-
ścijanie, twórcy kultury i nauki, zaangażowani w życie ekonomiczne 
i polityczne winni nie bać się inaczej myślących, ale tak jak św. Paweł 
iść na areopagi, w środowiska trudne i często nam nieprzychylne, 
i właśnie tam być świadkami Chrystusa. Ale, co ważne – wzorem jest 
tu św. Paweł – z głębokim zrozumieniem otaczającego świata, jego 
kultury oraz mechanizmów ekonomii, polityki. Innymi słowy, aby być 
wiarygodnym świadkiem, trzeba to czynić z należytą kompetencją.

Z tym wiąże się wezwanie do przekształcania życia gospodarczego 
w Polsce i na całym świecie. Papież tłumaczył, że ekonomia nie jest 
dziedziną samoregulującą się i autonomiczną, że w ekonomii musi być 
obecny także wymiar etyczny. Przecież każda decyzja ekonomiczna, 
każda transakcja, decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu kredytu ma 
też swój wymiar etyczny. Aksjomatem nowoczesności było przeko-
nanie, że ekonomia sama najlepiej się reguluje i moralność jest nie-
potrzebna. Jedynym kryterium stało się dążenie do coraz szybszego 
wzrostu i coraz większego zysku. Tymczasem Jan Paweł II uczył, że 
ekonomia jest wytworem ludzkiej kultury i to od nas zależy czy będzie 
ona ludzka, czy też nieludzka.

8. DEMOKRACJA NA GRUNCIE WARTOŚCI

Ósma lekcja to budowanie demokracji na gruncie wartości. 
Demokracja to nie tylko dobre akty prawne, piękna konstytucja oraz 
możliwość głosowania przez obywateli. Rdzeniem demokracji – uczył 
Jan Paweł II – jest homo democraticus – człowiek demokratyczny. 
A więc człowiek, który świadomie i dobrowolnie buduje dobro wspólne 
służące całej wspólnocie. Ostrzegał, że demokracja bez wartości łatwo 
się obraca w jawny bądź ukryty totalitarnym. I taka jest prawda. Bo 
same rządy większości nie oznaczają automatycznie sprawiedliwe-
go i dobrego ustroju. Dopiero sprawiedliwi i dobrzy ludzie budują  

demokrację sprawiedliwą i dobrą. A więc odnawianie i pielęgnowanie 
moralnych fundamentów demokracji jest czymś bardzo ważnym, by 
demokracja mogła przetrwać i służyć wspólnemu dobru wszystkich 
obywateli.

9. KOŚCIÓł OTWARTY

Dziewiąta lekcja to temat, który wracał u Jana Pawła II poczynając 
od jego programowej encykliki Redemptor hominis – to samoświa-
domość Kościoła otwartego. Tłumaczył, że umiłowanie Kościoła, 
znajomość jego nauczania winny być nie tylko domeną teologów 
czy kapłanów, ale że każdy chrześcijanin powinien mieć świadomość 
głębokiej więzi kościelnej. I właśnie z tego głębokiego zakorzenienia 
w Kościele wypływa postawa otwarcia, chęć spotkania się w dialogu 
z ludźmi innych wyznań, religii czy z niewierzącymi. Jan Paweł II za-
wsze tłumaczył, że Kościół musi być otwarty, bo Kościół zamknięty 
zamienia się w skansen, staje się karykaturą katolickości – powszechno-
ści i uniwersalności fundamentów, na których zbudował go Chrystus. 
Wskazywał, że Kościół ze swej natury musi wychodzić na zewnątrz, 
musi rozumieć współczesnego człowieka, gdyż to „człowiek jest drogą 
Kościoła”.

10. MĄDRY PATRIOTYZM

Dziesiąta lekcja to temat, który wybrzmiał szczególnie, kiedy Jan 
Paweł II przybył do Polski z pierwszą pielgrzymką w 1979 r. Mówił 
wtedy, że prosi nas, „abyśmy to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 
Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Przez cały czas 
swego pontyfikatu uczył nas głębokiego, mądrego i otwartego patrio-
tyzmu. Był to zresztą temat, który towarzyszył Karolowi Wojtyle już 
od dzieciństwa, potem jako młodemu księdzu, metropolicie krakow-
skiemu, a również w trakcie pontyfikatu, aż do ostatniej jego książki 
Pamięć i tożsamość, opublikowanej tuż przed śmiercią. Ukazywał nam 
znaczenie umiłowania rodziny, małej ojczyzny i poprzez dużą ojczy-
znę – całej ludzkości. Podkreślał jednak zawsze, że w tym porządku, 
niesłychanie ważne jest umiłowanie swojego kraju, jego kultury, budo-
wanie wspólnoty solidarności. Apelował: „nie pragnijcie takiej Polski, 
która by nic nie kosztowała”. Apelował byśmy budowali Polskę jako 
wspólnotę ducha, otwartą i ofiarną, wspólnotę troski o słabszych – 
ufundowaną na solidnych fundamentach moralnych.

o. maciej zięba op

odszedł o. Maciej zięba op (1954-2020)

W ostatnim dniu 2020 r. zmarł dominikanin ojciec Ma- 
ciej Zięba, filozof i teolog, znawca katolickiej nauki społecznej 
i nauczania Jana Pawła II, duszpasterz i publicysta. Był współ-
pracownikiem podziemnej „Solidarności”, a w wolnej Polsce 
twórcą Instytutu Tertio Millennio. Miał 66 lat. Przegrał walkę 
z chorobą nowotworową.

Ojciec Zięba był autorem wielu książek, m.in. Demokracja 
i antyewangelizacja, Niezwykły pontyfikat, Papieże i kapita-
lizm, Biel z dodatkiem czerni. Jego ostatnia książka to Pontyfikat 
na czasy zamętu. Jan Paweł II wobec wyzwań Kościoła i świata. 
Za działalność w opozycji demokratycznej został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), 
Krzyżem Wolności i  Solidarności (2015) oraz Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019). Pośmiertnie pre-
zydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Uroczystościom pogrzebowym śp. o. Macieja Zięby OP, 
które odbyły się w sobotę 9 stycznia w kościele św. Wojciecha 
przy Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu, przewodniczył 
metropolita wrocławski abp Józef Kupny. 

KES
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służba w wojsku ma wiele 
wspólnego z kapłaństwem
w batalionach wojsk obrony terytorialnej służbę pełni 33 kapelanów. w czasie pandemii koronawirusa kapelani wspierają żołnierzy w ich 
codziennych zmaganiach, pomagają osobom starszym, które przebywają w szpitalach, w tym na oddziałach coVid-owych i onkologicznych 
oraz w domach pomocy społecznej, a także kombatantom. Misja kapelanów jest niezastąpionym, twórczym, pokornym i cennym darem, 
który przyczynia się do podtrzymania etosu osobistego i zawodowego żołnierzy w ich służbie dla wspólnego dobra społeczeństwa.

Uprawnienia do posługi kapłańskiej 
w armii duchowni otrzymali od biskupa po-
lowego Józefa Guzdka i to przed nim odpo-
wiadają za pracę duszpasterską. Nim jednak 
księża założą wojskowy mundur, ich zdolność 
do podjęcia służby określają dodatkowo in-
stytucje wojskowe. Kapelani bowiem muszą 
spełnić takie same wymagania jak pozostali 
żołnierze. Kończą również specjalne kursy 
oficerskie dla kandydatów na kapelanów.

Z HARCERSTWA DO WOT
Ksiądz ppor. Mateusz Kubiak, z 12 Wiel-

kopolskiej Brygady OT, słowo Boże wśród 
żołnierzy i razem z nimi niesie już trzeci rok. 
Do Wojsk Obrony Terytorialnej nie trafił 
z przypadku. Mundur nosi już od wielu lat 
jako ksiądz harcmistrz. Podkreśla, że gdy ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu 
Polowego, z którym jeździł na rekolekcje har-
cerskie, zapytał czy nie chciałby spróbować 
posługi w innym mundurze, „nad decyzją nie 
musiał zastanawiać się długo”. Dzisiaj ksiądz 
Mateusz Kubiak – kapelan terytorialsów wiel-
kopolskich i jednocześnie członek Wydziału 

posługa kapelanów w wojskach obrony terytorialnej 

Wychowania Duchowego i  Religijnego 
Głównej Kwatery ZHP – w dwójnasób za-
angażowany jest w przemawianie w imieniu 
Boga do ludzi. Przemawia do żołnierzy WOT, 
do harcerzy ZHP i jednocześnie do ludzi, któ-
rym obie organizacje służą.

Codzienna posługa ks. ppor. Mateusza 
Kubiaka to służenie wsparciem, radą i modli-
twą. Gdy nadszedł czas próby spowodowany 
przez pandemię koronawirusa, żołnierze OT 
pomagali wielu ludziom mierzyć się ze stra-
chem, niepewnością i dezorientacją. Ksiądz 
Mateusz był zawsze gotowy, zawsze blisko 
(taka jest dewiza terytorialsów), zawsze tam, 
gdzie była potrzeba, wierząc i głosząc że „Bóg 
jest Pełnią – ma wszystko i jest wszystkim, 
nie ma żadnych potrzeb, prócz pragnienia 
dzielenia się swoją pełnią”. W  pierwszym 
izolatorium „Ikar” w Poznaniu, gdzie prze-
bywały osoby oczekujące na wynik testu na 
obecność wirusa SARS-Cov-2 lub chorzy na 
COvID-19 z łagodnym przebiegiem choro-
by, w szpitalu jednoimiennym – dedykowa-
nym pacjentom zakażonym koronawirusem, 
w  domach pomocy społecznej – wspierał 

zarówno żołnierzy, jaki i  chorych, a  także 
personel medyczny. Sam również wycho-
dził z inicjatywami, takimi jak organizacja 
„Szlachetnej Paczki” w ramach izolatorium 
czy chociażby działaniami związanymi z prze-
kazaniem przez ojców dominikanów księgo-
zbioru do domów pomocy społecznej oraz 
domów dziecka z terenu Poznania oraz jego  
okolic.

DAWANIE ŚWIADECTWA CZYNEM
Ksiądz ppor. Karol Bernatek z 2 Lubelskiej 

Brygady OT swoją posługę jako kapelan 
w szeregach Terytorialnej Służby Wojskowej 
pełni od kwietnia 2019 r. – Z nominacji bisku-
pa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka szko-
lenie wyrównawcze odbyłem we wrześniu 
2019 r., następnie zostałem oddelegowany 
do 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie. 
Zgodę na wstąpienie w szeregi WOT, jak i na 
udział w szkoleniu we Wrocławiu musiał wy-
razić także abp Stanisław Budzik, metropolita 
lubelski i mój biskup diecezjalny – podkreśla 
ks. Bernatek.

Kurs oficerski ks. ppor. Karol Bernatek 
wspomina z radością i sentymentem. Zorga-
nizowany był dla kapłanów z  całej Polski. 
Uczestniczyło w nim ponad 40 księży, z któ-
rych kilku przeszło do służby zawodowej 
w  Ordynariacie Polowym, a  niektórzy do 
służby ochotniczej w WOT. Reszta została 
skierowana do rezerwy. Kurs ten odbywał 
się w wakacje 2018 r. i trwał dwa miesiące.

Do podjęcia decyzji o wstąpieniu w sze-
regi wojska ks. ppor. Bernatka skłoniła przede 
wszystkim chęć niesienia posługi żołnierzom 
oraz patriotyzm wyniesiony z domu rodzin-
nego. – Dla mnie bycie wśród żołnierzy jest 
możliwością posługi, głoszenia słowa Bożego, 
dawania świadectwa wiary nie tylko słowem, 
ale i czynem, szczególnie poprzez wspólne 
ćwiczenia w czasie szkoleń rotacyjnych czy 
też zintegrowanych – powiedział.

– W 2020 r. brałem udział w szkoleniu 
zintegrowanym w  naszym stałym rejonie 
odpowiedzialności Chełm. Dwa tygodnie 

ks. ppor. Mateusz kubiak wspólnie z żołnierzami 12 wielkopolskiej Brygady ot 
wspiera pensjonariuszy domu pomocy społecznej legnickie pole
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Polowego zaproponował bp Adam Bałabuch, 
biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. 
Decyzja o wstąpieniu w szeregi WOT była 
jednak decyzją samego księdza. – W odze-
wie na informacje o potrzebie zabezpieczenia 
kapelanów w Wojskach Obrony Terytorialnej 
– przyszła myśl, aby tutaj właśnie służyć swoją 
posługą. Człowiek powinien cały czas się roz-
wijać, kształtować siebie. Ja również chciałem 
spróbować czegoś nowego, a  że w  wojsku 
nigdy nie byłem, to postanowiłem spróbo-
wać. Zwłaszcza że przez całe dzieciństwo 
mocno mnie ono inspirowało. Zastanawiałem 
się, jak wygląda żołnierskie życie, bo prze-
cież to również jest służba – podkreślał 
w  wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”  
ks. ppor. Sebastian Makuch. Ze swojej diece-
zji został wybrany jako jeden z trzech kandy- 
dujących.

Ksiądz ppor. Sebastian Makuch jak każdy 
żołnierz do przysięgi przechodził tzw. szkole-
nie podstawowe. Wie czym są ćwiczenia na 
pasie taktycznym przy jednostce, począw-
szy od taktyki, strzelania, rzutu granatem, 
czołgania się czy okopywania na czas. – Na 

spędziłem z  żołnierzami, uczestnicząc 
w szkoleniu. W czasie poligonu nawiązały 
się relacje z  żołnierzami i  otrzymałem od 
nich kilka zaproszeń, by pobłogosławić ich 
małżeństwa. W  czasie trwania poligonu, 
w niedziele, odprawiana była polowa Msza 
święta. Eucharystię odprawiliśmy także na 
zakończenie szkolenia. Mieliśmy także opra-
cowane szkolenia z wykorzystaniem kościoła 
znajdującego się na terenie naszego stałego 
rejonu odpowiedzialności – podkreślił.

W 2019 r. ksiądz porucznik odbył z po-
szczególnymi kompaniami liczne spotkania 
opłatkowe, które były czasem wspólnej mo-
dlitwy i życzeń. Niejednokrotnie wraz z żoł-
nierzami ze sztabu odwiedzał kombatantów, 
szczególnie zasłużonych w walce o niepodle-
głość i związanych z żołnierzami niezłomny-
mi, a także z ich potomkami. Wraz z żołnie-
rzami chełmskiego batalionu lekkiej piechoty 
w czasie pandemii koronawirusa wypełniał 
i wypełnia wiele zadań. Pomagał w rozładun-
kach żywności dla potrzebujących, rozwoził 
wraz z żołnierzami maseczki do wybranych 
domów dziecka, do wszystkich parafii sta-
łego rejonu odpowiedzialności, przekazując 
je na ręce księży dziekanów. W czasie Świąt 
Wielkanocnych, podczas lockdownu, nagry-
wał filmy z modlitwą i życzeniami przezna-
czone dla żołnierzy i ich rodzin. – W parafii 
Kijany uruchomiliśmy kamerę internetową, 
dzięki której żołnierze mogli uczestniczyć we 
Mszy świętej z okazji Świąt Wielkanocnych, 
jak i  Mszy świętych sprawowanych w  ich 
intencji z racji uroczystości państwowych – 
powiedział. Kapelan w związku z panującą 
pandemią włączał się ponadto w zadania edu-
kacyjne, w Szkole Podstawowej w Spiczynie 
uczestnicząc w pogadance z dziećmi na temat 
przestrzegania zaleceń sanepidu, by ustrzec 
się przed zakażeniem COvID-19.

ŻEBY SłUŻYĆ ŻOłNIERZOWI, 
TRZEBA POZNAĆ JEGO SłUŻBĘ

W 16 Dolnośląskiej Brygadzie OT posłu-
gę pełni ks. ppor. Sebastian Damian Makuch. 
Kandydaturę ks. Sebastiana do Ordynariatu 

miejscu odkryłem, że służba w wojsku ma 
wiele wspólnego z kapłaństwem. Chciałem 
przejść to szkolenie dla samego siebie, żeby 
się sprawdzić i  zahartować. Szkolenie ka-
pelanów wojskowych, to jednak nie tylko 
szkolenie wojskowe. – Począwszy od moral-
ności żołnierskiej, przez logistykę, po takty-
kę dowodzenia pokazuje się nam wszystko, 
o czym musi wiedzieć prawdziwy żołnierz. 
Jeśli mamy w przyszłości dobrze służyć żoł-
nierzom, wspierać ich w trudnych chwilach 
i towarzyszyć im w drodze do Boga, musimy 
dobrze poznać ich służbę – podkreślił.

Ksiądz ppor. Sebastian Damian Makuch 
wspiera żołnierzy w ich codziennej służbie. 
W czasie pandemii koronawirusa ksiądz włą-
czył się w akcję „Łączymy na Święta”, polega-
jącą na umożliwieniu internetowego kontak-
tu z bliskimi seniorom, osobom samotnym, 
pacjentom szpitali, pensjonariuszom domów 
opieki społecznej oraz przebywającym na 
kwarantannie. Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia ks. ppor. Makuch wspierał żoł-
nierzy, którzy pomagali osobom niedysponu-
jącym kompetencjami i wyposażeniem, w na-
wiązaniu i utrzymaniu kontaktu z bliskimi. 
Wspierał również duchowo mieszkańców 
domu pomocy społecznej.

Począwszy od czasów średniowiecza 
kapłani towarzyszyli królom, książętom 
oraz rycerstwu podczas działań wojennych. 
Posługa sakramentalna, pomoc duchowa, 
posługa słowa były cenionym przez żołnie-
rzy wsparciem w czasie wojny, jak również 
w czasie pokoju. Z czasem obecność kape-
lana w wojsku stała się czymś naturalnym. 
Duchowni organizują uroczystości religijne 
i patriotyczno-religijne, udzielają żołnierzom 
sakramentów, ale też dbają o  ich postawę 
etyczną i patriotyczną. Kapelani pozostają 
u boku żołnierzy, dzieląc z nimi codzienne 
obowiązki w obronie Polaków w kraju.

szer. iwona jędruszczuK
zespół prasowy, dowództwo wot

ks. ppor. dariusz Jarliński wspólnie z żołnierzami 
10 Świętokrzyskiej Brygady ot pomaga w opiece 
nad pensjonariuszami domu pomocy społecznej 
w końskich

ks. ppor. rafał stwora z żołnierzami 13 Śląskiej Brygady ot opiekują się 
pensjonariuszami domu pomocy społecznej w Jaworznie
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DROGA ŚWIĘTEGO JAKUBA – Camino de Santiago
Sanktuarium Apostoła w Santiago de Compostela jest jednym 

z trzech najważniejszych i najstarszych miejsc świętych chrześcijań-
stwa. Do grobu św. Jakuba, szlakiem Camino de Santiago, pielgrzymi 
wędrują od blisko 1200 lat. Ich pozdrowienie Ultreia! rozbrzmiewało 
i obecnie rozbrzmiewa na wielu drogach Europy (choć dzisiaj częściej 
usłyszymy Buen Camino). Dawne średniowieczne trakty, prowadzące 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji, 
w ostatnich dekadach odżyły na nowo. Setki tysięcy pielgrzymów prze-
mierza po kilkaset, a często i po kilka tysięcy kilometrów do composte-
lańskiego sanktuarium. Wędrują najczęściej pieszo, mając do wyboru 
obfitość starodawnych szlaków. Za drogowskaz służą im dwa symbole – 
żółte strzałki i muszle. Idą tymi drogami turyści i pielgrzymi z całego 
świata, pragnący spotkać Boga i drugiego człowieka, często po to, aby 
odnaleźć swe własne wnętrze.

Na ponowne odkrycie drogi Jakubowej, najbardziej popularnego 
szlaku pielgrzymkowego Europy, jak niektórzy mówią: „najpiękniejszej 
drogi świata”, miał wpływ Akt Europejski, ogłoszony Europie i światu 
przez św. Jana Pawła II w Santiago de Compostela 9 listopada 1982 r. 
Po tym wydarzeniu europejskie drogi Jakubowe zanotowały znaczący 
przyrost ruchu pielgrzymkowego. Na nowo otworzono zamknięte od 
wieków gospody – albergi.

Wzrost zainteresowania pielgrzymowaniem tymi szlakami nie 
ominął także Polski. Z  inicjatywy pielgrzymów, 
którzy doszli do Santiago de Compostela, bractw 
i stowarzyszeń rozpoczęto odtwarzanie i wytycza-
nie nowych szlaków pielgrzymkowych. Organizacje 
tworzące drogi św. Jakuba w Polsce, instytucje pu-
bliczne, samorządy, uczelnie, organizacje pozarzą-
dowe i grupy nieformalne zawiązały porozumienie 
pod nazwą Parlament Jakubowy. W wyniku tych 
działań w przeciągu kilkunastu ostatnich lat po-
wstało w naszym kraju ponad 7 tys. kilometrów 
dróg Jakubowych. 

ŚWIĘTOKRZYSKA DROGA ŚWIĘTEGO 
JAKUBA 

W 2015 r. osoby mające doświadczenie piel-
grzymki Camino de Santiago, zainicjowały po-
wstanie Konfraterni Świętego Jakuba. W jej ra-
mach grupa pielgrzymów rozpoczęła podzieloną 
na etapy weekendową pielgrzymkę prastarym 

KIM BYł ŚWIĘTY JAKUB?
Święty Jakub, patron dróg Jakubowych, przyszedł na świat w 5 roku 

przed Chrystusem w rodzinie Zebedeusza i Salome. Matka Apostoła 
i jego brata, św. Jana, była wśród kobiet, które odkryły pusty grób Jezusa 
w zmartwychwstanie Pańskie. 

Bracia św. Jakub i św. Jan poszli za Jezusem na samym począt-
ku publicznego nauczania Mistrza z Nazaretu. Wraz ze św. Piotrem 
należeli do grupy uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez 
Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia. Brali udział w tak 
istotnych wydarzeniach, jak przemienienie na górze Tabor, modlitwa 
Jezusa w Ogrójcu czy wskrzeszenie córki Jaira. Po rozesłaniu uczniów 
przez Pana Jezusa św. Jakubowowi przypadła misja wyruszania do 
Hiszpanii, na kresy ówczesnego świata i  w  najodleglejsze rejony 
Imperium Rzymskiego. 

Ziemskie życie Apostoła zakończyło się w roku 44. W Dziejach 
Apostolskich znajdujemy zwięzły zapis tego wydarzenia „W tym czasie 
król Herod użył przemocy aby wyrządzić krzywdę, niektórym nale-
żącym do Kościoła. Zabił mieczem Jakuba, brata Jana” (Dz. 12, 1-2). 
Święty Jakub był drugim męczennikiem Kościoła, a pierwszym spo-
śród apostołów. Grób Apostoła znajduje się w Santiago de Compostela, 
gdzie jego relikwie zostały przeniesione przez jego uczniów. Święty 
Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii. Wspominany jest w ka-
lendarzu liturgicznym 25 lipca.

ruszajmy na szlak
ze św. Jakubem
w santiago de compostela, w katedrze, w której znajdują się relikwie św. Jakuba apostoła, w ostatnim dniu 2020 r. abp Julian Barrio, 
metropolita miejsca, otworzył drzwi Święte i zainaugurował trzeci w historii Jubileuszowy rok Jakubowy. „w tym trzecim roku Świętym 
compostelańskim, w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, odważne świadectwo apostoła Jakuba jest okazją do odkrycia witalności wiary 
i misji otrzymanej na chrzcie świętym” – zachęcał w wygłoszonym przy tej okazji słowie. ustanowiony przez papieża Franciszka rok  
św. Jakuba będzie okazją do odkrycia tego wielkiego świętego, od którego możemy nauczyć się gotowości do przyjęcia wezwania chrystusa, 
entuzjazmu i gorliwości w pójściu za nim Jego drogami. nauczyć się drogi, która ma wymiar nie tyle zewnętrzny, co przede wszystkim 
wewnętrzny, jest wędrówką wiary. 

rok Święty Jakubowy 2021–2022

charakterystyczna muszla z krzyżem karawaka to symbol drogi Jakubowej
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 Bartolomé esteban Murillo (1617-1682), 
Święty Jakub większy
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szlakiem z Warszawy do Krakowa przez Święty Krzyż. Pielgrzymka 
zakończyła się w czerwcu 2016 r. w sanktuarium Świętego Jana Pawła 
II w Krakowie. W trakcie pielgrzymowania wytyczono i oznakowano 
Świętokrzyską Drogę Świętego Jakuba. Droga ta, mająca swój początek 
przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, nazwę zaczerpnęła od naj-
starszego miejsca pielgrzymkowego w Polsce – sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego, ulokowanego na szczycie Łysej Góry w od-
ległości 40 km od Kielc.

Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba to odcinek liczący 294 km 
długości i prowadzący z Warszawy przez Górę Kalwarię, Czersk, Warkę, 
Świerże Górne, Jedlnię-Letnisko, Skaryszew, Wąchock, Bodzentyn, 
Święty Krzyż do Kotuszowa w gminie Szydłów, gdzie znajduje się 
kościół św. Jakuba. W tej miejscowości łączy się z Małopolską Drogą 
Świętego Jakuba prowadzącą z Sandomierza do Krakowa. Z kolei 
w Krakowie dochodzimy do słynnej Via Regia (Drogi Królewskiej). 
Ta, niegdyś jedna z najważniejszych dróg Europy, prowadzi od granicy 
naszego państwa w Korczowej, przez Przemyśl, Brzeg, Kraków, Piekary 
Śląskie, Górę Świętej Anny, Opole, Wrocław do Zgorzelca, a dalej przez 
Niemcy bądź Czechy do Santiago de Compostela.

CIEKAWE PUNKTY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ DROGI
Na świętokrzyskim odcinku drogi pielgrzym napotka szczególne 

miejsca kultu: bazylikę Świętego Krzyża w Warszawie, sanktuarium 
Jezusa Nazareńskiego na Solcu z iberyjską figurą Pana Jezusa, Świątynię 
Opatrzności Bożej, kościoły kultu maryjnego, takie jak sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (na-
zywany też od napisu na fasadzie Res Sacra 
Miser) przy Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie, sanktuarium Matki Bożej 
Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, 
Matki Bożej Tęskniącej w  Powsinie. Na 
ziemi świętokrzyskiej miejsce uświęcone 
relikwiami Krzyża Świętego to wspomnia-
ny wcześniej pobenedyktyński klasztor na 
Świętym Krzyżu. W skalbmierskiej kolegia-
cie cześć odbiera słynący łaskami, baroko-
wy obraz Matki Bożej, powstały ok. 1700 r., 
zaś w Wiślicy od drugiej połowy XIII w. 
otaczana jest szczególnym kultem uśmiech-
nięta Madonna z Dzieciątkiem, znana też 
pod imieniem Matki Bożej Łokietkowej. 
Figura przywędrowała z Węgier albo z te-
renu Niemiec w XII w. Król Władysław 
Łokietek modlił się przed nią do Matki 
Bożej, zawierzając Ojczyznę w obliczu kon-
fliktów i rozbicia dzielnicowego. Miał pro-
sić Madonnę słowami: „Maryjo, okaż się 
Matką tego Narodu”, a w odpowiedzi usły-
szeć słowa: „Ja będę Matką, ale ty bądź jego 
wiernym synem, wstań, idź, a zwyciężysz”. 

Na drodze liczne są miejsca czci 
i  kultu świętych Kościoła katolickiego, 
jak choćby sanktuarium św. o. Stanisława 
Papczyńskiego, Apostoła Mazowsza 
w Górze Kalwarii i kościoły, którym pa-
tronuje św. Jakub w Świerżach Górnych 
i  Skaryszewie. Kościół skaryszewski 
w Świętym Roku Jakubowym 2021–2022, 
otrzymał misję kościoła stacyjnego, w któ-
rym pielgrzymi mogą uzyskać odpust 
Roku Jubileuszowego.

Równie bogate są walory krajoznaw-
cze i  kulturowe tej pielgrzymiej drogi. 
Wędrówka prastarym polskim szlakiem 
z Warszawy do Krakowa, dolinami rzek, 

wśród pozostałości odwiecznych puszcz i kompleksów leśnych przez 
pasma najstarszych polskich gór, dostarcza wiele inspiracji i przeżyć 
oraz ubogaca duszę pielgrzyma. Ozdobą jej są pradawne grodziska, 
zamki i pałace, pomniki pamięci narodowej i pomniki przyrody. Droga 
jest opisana i od granic Warszawy oznaczona żółtymi strzałkami i ety-
kietami z muszlą i krzyżem karawaka, wywodzącym się z miejsco-
wości Caravaca de la Cruz, w hiszpańskiej Murcji. Miasto to posiada 
relikwie Krzyża Ukrzyżowania Chrystusa. Krzyż taki (z dwoma po-
przecznymi belkami) umieszczony jest także w herbie klasztoru święto- 
krzyskiego.

Wraz pielgrzymami idzie w świat opowieść o Apostole Jakubie, 
uczniu Chrystusa, który nie wahał się iść na ówczesne krańce świata, 
by głosić Dobrą Nowinę, i który wierność swemu Zbawcy i Mistrzowi, 
przypieczętował krwią męczeńską. Warto, abyśmy i my udali się wraz 
z nim na szlak. Ultreia! 

W kolejnych odcinkach postaramy się przybliżyć czytelnikom 
Naszej Służby drogi będące pod opieką działającej przy Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego Konfraterni Świętego Jakuba Starszego 
Apostoła, zrzeszającej pielgrzymów cywilnych i wojskowych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Konfraterni 
Świętego Jakuba, gdzie umieszona jest mapa szlaku, ułatwiająca wę-
drówkę i znalezienie noclegu: http://santiago.org.pl/drogi-pod-opie-
ka-konfraterni

mareK soKołowsKi

Mapa drogi Świętokrzyskiej św. Jakuba, wytyczonej przez konfraternię
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Strzelecki (zamordowany później w Auschwitz 
przez hitlerowców, a w 1999 roku ogłoszo-
ny błogosławionym) zaoponował: „No, ale 
Ewangelia inaczej o tym mówi!”. Na co ów 
przybysz świeżo po rzymskim doktoracie: 
„Ewangelią to można było żyć w pierwszym 
wieku po Chrystusie, w czasach entuzjazmu 
chrześcijańskiego, a nie dziś!”. Wstrząśnięty 
taką wypowiedzią ksiądz Zieja napisał list 
do swojego promotora pracy doktorskiej: 
„Zrzekam się pisania doktoratu. Mnie 
wystarcza Ewangelia!”. Pytany, co to zna-
czy, odpowiadał słowami Pisma Świętego:  
„…jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus”.  
(Mt 23, 10). Uważał, że Ewangelia zawiera  
wystarczającą liczbę wskazań jak żyć. I według 
niej postępował.

Co dziś, kiedy Kościół jest w kryzysie, po-
wiedziałby nam ksiądz Jan Zieja?

Oczywiście nie mogę odpowiadać za 
niego. Myślę jednak, że powiedziałby to, co 
mówił tyle razy: „Weźcie do ręki Ewangelię, 
która wskazuje drogę!”. Choćby to zdanie 
u Świętego Mateusza: „Lecz kto by stał się 
powodem grzechu dla jednego z  tych ma-
łych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby 
lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 
go w głębi morza” (Mt 18, 6). Czy nie jest to 
odpowiedź na plagę pedofilii w Kościele? 

W momentach kryzysu chrześcijaństwo 
zawsze wracało do swoich ewangelicznych ko-
rzeni. Czasem wewnątrz Kościoła katolickiego 
– jak w przypadku ruchu zapoczątkowanego 
przez św. Franciszka z Asyżu, a czasem poza 
nim – jak w przypadku reformacji.

W biografii ks. Ziei można znaleźć więcej 
wątków mogących być odpowiedzią na współ-
czesny kryzys Kościoła. Należał przecież do 
tych chrześcijan, którzy z żelazną konsekwen-
cją potępiają używanie przemocy jako metodę 
walki politycznej. Sprzeciwiał się sojuszowi 
tronu i ołtarza. Z tego względu jego postać 
może być atrakcyjnym wzorem dla młodych, 
którzy buntują się przeciwko złu w Kościele, 
ale chcą go zmieniać i w nim pozostać.

Jacek Moskwa, niewygodny prorok. ks. Jan zieja. 
Biografia, znak, kraków, 2020, s. 496.

Karina caban-rusineK/znak

W obydwu przypadkach ich strzeliste, asce-
tyczne postacie wydawały się tylko zewnętrzną 
powłoką ducha, który ich przepełniał. A ob-
jawiał się on niezwykłym zaangażowaniem, 
uczuciową temperaturą i wiarygodnością tego, 
o czym mówili. 

Ci, którzy słuchali jego homilii, wspomi-
nają, jak wspaniałym był kaznodzieją. Pewne 
wyobrażenie o tym dają ujęcia jedynego filmo-
wego wywiadu z ojcem Janem, który nakręcili-
śmy wspólnie z Krystyną Mokrosińską w roku 
1987 pod tytułem W duchu i w prawdzie. 

sprzeciwiał się sojuszowi 
tronu i ołtarza
w momentach kryzysu chrześcijaństwo zawsze wracało do swoich ewangelicznych korzeni. w biografii ks. Jana ziei można znaleźć wiele 
wątków będących odpowiedzią na współczesny kryzys kościoła, tak o postaci charyzmatycznego kapłana mówi Jacek Moskwa. autor 
książki niewygodny prorok. ks. Jan zieja. Biografia.

Dlaczego postanowił Pan napisać biografię 
księdza Jana Ziei? Dlaczego teraz?

Ta książka „wisiała” nade mną dokład-
nie od 30 lat. Jesienią 1990 roku w paryskim 
wydawnictwie księży pallotynów Éditions 
du Dialogue ukazało się pierwsze wydanie 
mojego wywiadu rzeki z  księdzem Zieją 
Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę. 
Książka była kilkakrotnie wznawiana, mię-
dzy innymi – już w obecnym stuleciu – przez 
Wydawnictwo Znak. 

Myślałem od tamtego czasu, że naturalną 
koleją rzeczy powinna powstać obszerna, do-
brze udokumentowana biografia tego wspa-
niałego kapłana, który uczestniczył w najważ-
niejszych wydarzeniach historii Polski XX 
wieku: od wojny z bolszewikami po Komitet 
Obrony Robotników, przy tym pozostał sobą, 
apostołem Kościoła ubogiego i odrzucającego 
stosowanie przemocy. 

W  1990 roku przebywałem już jednak 
w Rzymie jako korespondent polskich me-
diów. Pozostałem tam przez ponad 15 lat, 
zajmując się przede wszystkim relacjonowa-
niem wydarzeń pontyfikatu Jana Pawła II, a po 
powrocie do Polski pisaniem książek na ten 
i inne tematy. Z radością widziałem jednak, 
że pamięć o księdzu Ziei nie zaginęła po jego 
śmierci w 1991 roku, ale wręcz przeciwnie – 
jakby zaczęła rosnąć. 

Życie Ewangelią krążyło w zaczytanych 
egzemplarzach i  kserokopiach, później we 
wznowieniach Znaku. Jednocześnie odkry-
wałem informacje, których nie uzyskałem od 
samego księdza Ziei. Tak się złożyło, że samo 
pisanie książki zbiegło się z przymusową izo-
lacją w czasie pandemii. Sprzyjało to autor-
skiemu skupieniu, ale jednocześnie utrudniało 
dostęp do bibliotek i archiwów.

Jakim człowiekiem był ksiądz Jan Zieja?
Poznałem go już jako blisko dziewięćdzie-

sięcioletniego starca. Wysoki i wychudzony, 
z długą siwą brodą, orlim profilem i blado-
niebieskimi oczyma bijącymi niezwykłym 
blaskiem – przywodził na myśl nasze wyobra-
żenia o prorokach Starego Testamentu. 

Porównałem go kiedyś do innego wiel-
kiego Polaka – Józefa Czapskiego, którego 
poznałem mniej więcej w tym samym czasie. 

Używa się sformułowania, że ksiądz Jan 
Zieja żył Ewangelią. Ale co to tak naprawdę 
znaczy w jego przypadku?

Ewangelia to cztery zazębiające się opo-
wieści o życiu i czynach Jezusa Chrystusa, na- 
szego Zbawiciela. Jest to jednak także wspa-
niały traktat moralny wskazujący drogę mi-
łości bliźniego, większej niż miłość własna. 
Ksiądz Jan Zieja chciał tak żyć. 

Opowiadał mi o  pewnym zdarzeniu 
ze swojej studenckiej młodości. Otóż przy 
obiedzie w konwikcie toczyła się rozmowa 
młodych księży. Jeden z nich, który powrócił 
właśnie z Rzymu, wychwalał porządki, jakie 
zaprowadził tam dyktator Benito Mussolini. 
Obecny przy stole przyjaciel Ziei ks. Bolesław 
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cjonuje to, co widzimy i to, czego nie chcemy 
zobaczyć. Paradoksalnie dzięki obecnym cza-
som, w jakich się znajdujemy, możemy zo-

baczyć, jakie jest nasze serce i jakimi ludźmi 
jesteśmy. „Gdy akcje dużych korporacji spa-
dają o kilka procent, wiadomości te trafiają 
na pierwsze strony gazet. Eksperci bez końca 
dyskutują, co to może oznaczać. Natomiast 
kiedy na ulicach za pustymi hotelami znaj-
duje się zamarzniętą osobę bezdomną lub gdy 
cała populacja głoduje, niewielu to zauważa; 

Książka jest podzielona na trzy rozdziały: 
Czas by zobaczyć, Czas by wybrać oraz Czas 
by działać. Jest to swego rodzaju zachęta do 
tego, by przyjrzeć się temu, co niesie 
dla ludzkości czas pandemii i jak mo-
żemy realnie wykorzystać go do odno-
wy siebie i świata. Aby nastała zmiana, 
trzeba najpierw zobaczyć obraz całości 
sytuacji, wyciągnąć wnioski. Następnie, 
według Ojca Świętego nadchodzi drugi, 
kluczowy moment – decyzja o podję-
ciu wyboru. Aż dochodzimy do etapu 
trzeciego, gdzie przekładamy to na kon-
kretne działania i pracę. Papież nawołuje, 
by doświadczenie kryzysu wywołanego 
wirusem było zaczątkiem dobrej zmiany 
i nowym startem nie tylko w wymiarze 
osobistym, ale też politycznym, ekono-
micznym i społecznym. W pierwszych 
słowach książki podkreśla również 
szczególny moment próby w obecnych 
czasach. Wszyscy w naszym życiu co-
dziennie jesteśmy poddawani próbom 
i dzięki nim się rozwijamy. „W próbach 
życia odsłaniasz swoje serce: jego trwa-
łość, jego miłosierdzie; jego wielkość lub 
małość. Normalne czasy są jak wymiana 
formalności podczas oficjalnej rozmo-
wy – nigdy nie musisz ukazywać siebie. 
Dokonując wyboru, odsłaniasz w pełni 
swoje serce” – pisze Franciszek. Stwierdza 
również, że w kryzysie zawsze pojawia się 
pokusa wycofania się, odejścia od problemu, 
odpuszczenia. Jest to wielka pokusa i próba. 
Jednak Papież daje też nadzieję, że można 
wyjść z tego kryzysu lepszym, mocniejszym. 
Jest to szansa, by widzieć głębiej, co tak na-
prawdę w życiu jest ważne. 

próba serca

niu czy edukacji. Odmawia się tym osobom 
pomocy, wsparcia i  podstawowych praw. 
Tworzony przez to dystans jeszcze bardziej 

odsuwa nas od drugiego człowieka i bu-
duje „mur odrzucenia i znieczulenia”. 
Zaistniała sytuacja ma szczególne miej-
sce w sercu Papieża i jest przedmiotem 
wielu jego trosk i modlitw. 

W książce nie brakuje również od-
niesień do sytuacji ekologicznej na świe-
cie. Ojciec Święty opisuje, jak rodziła się 
w nim świadomość tematyki ekologicz-
nej. Zaczął dostrzegać harmonię w życiu 
ludzi i natury oraz powiązania człowieka 
z „naszym wspólnym domem”, jakim jest 
Ziemia. „Nawrócenie ekologiczne” ko-
nieczne jest „nie tylko po to, aby urato-
wać ludzkość przed zniszczeniem przy-
rody, ale również przed zniszczeniem 
samej siebie” – podsumowuje. „Ekologia 
integralna” jest czymś więcej niż tylko 
troską o naturę. Chodzi o troszczenie 
się o siebie nawzajem jako o stworzenia 
kochającego Boga” – dodaje. Papież ubo-
lewa także nad konsekwencjami stałego 
wzrostu gospodarczego, które powodują 
ogromną katastrofę ekologiczną i powol-
ne wyniszczanie planety. Mówi o grzesz-
ności w „wyzyskiwaniu tego, czego nie 
wolno wyzyskiwać”. 

W  ostatnich zdaniach książki Papież 
podkreśla, że celem jej napisania było wska-
zanie drogi ku lepszej przyszłości i zachęta 
do życia w służbie drugiemu człowiekowi. 
Podsumowując, książkę czyta się bardzo do-
brze i szybko. Można ją polecić wszystkim, 
którzy zastanawiają się nad przyszłością spo-
łeczeństwa w czasach pandemii, stracili na-
dzieję na lepsze i szukają słów pokrzepienia. 
Z pewnością każdy znajdzie tam coś dla sie-
bie. Całość publikacji dopełnia epilog w po-
staci wiersza Alexisa valdesa noszący tytuł 
Nadzieja, co jest ostatnim przesłaniem Ojca 
Świętego do czytelnika. 

aleKsandra dziewińsKa
 

„podstawową cechą kryzysu jest to, że nie wychodzi się z niego takim samym” – to słowa papieża Franciszka, którymi rozpoczyna swoją 
najnowszą książkę powróćmy do marzeń. droga ku lepszej przyszłości. powstała ona na podstawie rozmów z jego biografem austenem 
ivereighem w trakcie trwania pandemii i ukazała się w polsce 15 grudnia ubiegłego roku. ojciec Święty nawołuje w niej do refleksji zwią-
zanej z sytuacją wywołaną koronawirusem oraz zastanawia się, jakie może ona przynieść pozytywne skutki dla funkcjonowania kościoła 
oraz życia społecznego. 

„covid zdemaskował inną pandemię – wirusa obojętności”.

powróćmy do marzeń. droga do lepszej przyszłości. 
papież Franciszek w  rozmowie z  austenem 
ivereighem, tł. paulina guzik, dom wydawniczy 
rafael, kraków 2020, s. 160.
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Pandemia to dla Ojca Świętego znacznie 
bardziej złożony temat, który odkrywa nie-
oczywiste dla wielu obszary. „Covid zdema-
skował inną pandemię – wirusa obojętności, 
który jest wynikiem ciągłego odwracania 
wzroku, wmawiania sobie, że skoro nie ma 
magicznego czy natychmiastowego rozwią-
zania, to lepiej udawać, że nic nie czujemy” 
– stwierdza. Papież nazywa to zjawisko „egzy-
stencjalną krótkowzrocznością”, która selek-

jeśli w ogóle się o tym mówi, to w reakcji na 
taką wiadomość jedynie potrząsamy głowa-
mi ze smutkiem i idziemy dalej wierząc w to, 
że nie ma na to rady” – podkreśla. Według 
Franciszka kryzys spowodował również 
między innymi kulturę odrzucenia. Sytuacja 
ostatnich miesięcy pokazała, ilu ludzi na 
świecie nie ma miejsca zamieszkania, nie ma 
podstawowych środków higieny czy ochrony 
swojego zdrowia. Nie mówiąc już o wyżywie-




