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2 Nasza służba

W jednym z programów telewizyjnych wyemitowano rozmo-
wę z Anitą Włodarczyk. Przypomnę, że jest ona naszą najlepszą 
lekkoatletką, dwukrotną złotą medalistką igrzysk olimpijskich 
(Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016), czterokrotną mistrzynią świa-
ta oraz wielokrotną rekordzistką świata, Europy i kraju w rzucie 
młotem. Wygrała też kilka plebiscytów sportowych. Anita opo-
wiadała o przygotowaniach do kolejnych igrzysk w Tokio, które 
z uwagi na pandemię zostały przesunięte na ten rok. Rozmowa nie 
była długa. Mówiła o tym, że  
80 procent sukcesu w tej, wyda-
wałoby się siłowej dyscyplinie, 
to mentalność i  umiejętność 
koncentracji. Niby oczywista 
oczywistość, wszyscy nasi mistrzowie od Kamila Stocha po Tomasza 
Majewskiego udowadniali, że w sporcie niezwykle ważna jest od-
porność psychiczna, a jednak wciąż trudno uwierzyć, że na stadio-
nie olimpijskim podczas rzutu młotem siła mięśni nie wystarcza!

Byłem ciekaw, czy pojawi się pytanie o motywację i zdolność do 
podjęcia po raz kolejny wyzwania związanego z przygotowaniem 
się do tak wielkiej imprezy. Przecież Anita osiągnęła w sporcie już 
właściwie wszystko, co jest do wygrania, w dodatku będą to już jej 
czwarte igrzyska (po raz pierwszy wystartowała w 2008 r. w Pekinie, 
zajmując 4 lokatę). Jak więc zmotywować się do kolejnego wysiłku? 
Choć pytanie nie padło wprost, sportsmenka nawiązała do pro-
blemu motywacji. Anita podkreśliła, że na razie z pokorą, krok po 
kroku, buduje formę na zawody w połowie maja, podczas których 
będzie mogła zdobyć olimpijską kwalifikację. Olimpiada, choć jest 
już w głowie, musi poczekać, bo najpierw trzeba się na nią zakwa-
lifikować. Jak sama zaznaczyła, warto wszystko robić z pokorą i po 
kolei. Zdziwiło mnie, że wielokrotna mistrzyni niepokoi się o wy-
walczenie kwalifikacji, ale w tym szaleństwie jest (mistrzowska) 
metoda.

Podobnie może być z  Wielkim Postem, czasem, który jest 
nam podarowany, aby dobrze przygotować się na święta Zmar-

twychwstania Pańskiego. Po pierwsze sami musimy rozpoznać 
nasze słabości, a więc stanąć w pokorze, dostrzec i nazwać nasze 
braki. Jednak, aby dobrze podejść do wyzwania, musimy mieć też 
silną motywację, która pozwoli podjąć i dotrzymać powziętych 
w Środę Popielcową zobowiązań. Przy odrobinie wytrwałości olim-
pijski sukces po czterdziestu dniach będzie murowany!

W tym numerze sporo miejsca poświęcamy posłudze kape-
lanów szpitalnych i chorym. Oni także potrzebują motywacji do 

walki z  chorobą i  pokornych 
duszpasterzy, którzy udzielą 
sakramentu, podtrzymają na 
duchu i  potrzymają za rękę. 
Udało się nam porozmawiać  

z ks. ppłk. Mirosławem Biernackim, kapelanem WIM-u, Anną 
Żebranowicz, dyrektor wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów. 
Swoimi doświadczeniami związanymi z udzielaniem sakramentu 
chorych dzieli się ks. por. Karol Biegluk, a o samym sakramen-
cie pisze ks. ppłk Robert Krzysztofiak, z Komisji Liturgicznej OP. 
W roku naznaczonym pandemią nie mogło zabraknąć rozmów 
o  duszpasterzowaniu w  trudnych warunkach epidemicznych, 
o których opowiadają w rozmowie z ks. ppłk. Pawłem Piontkiem 
ks. Rafał Cywiński i ks. ppor. Albert Adamczyk.

Z wydarzeń kronikarskich warto przypomnieć o 30. rocznicy 
odnowienia przez Ojca św. Jana Pawła II Ordynariatu Polowego 
i  102. rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w  Polsce. 
Staraliśmy się na dwóch stronach przywołać kilka kluczowych 
momentów z ostatnich trzydziestu lat. Zachęcamy także do prze-
czytania komentarzy do Ewangelii oraz refleksji wielkopostnych  
ks. Tomasza Krawczyka i Aleksandry Dziewińskiej. Przypominamy 
też o 15. rocznicy śmierci niezapomnianego ks. Jana Twardowskiego 
i prezentujemy pamiętniki ks. Dominika Ściskały, kapelana wojsko-
wego podczas I wojny światowej.

KRZySZTOf STęPKOWSKI 

Bądź jak anita włodarczyk
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Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, 
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warto wszystko robić z pokorą i po kolei
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Homilia kardynała Kazimierza Nycza
W homilii kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że Eucharystia jest 

dziękczynieniem za przywrócenie posługi kapelanów w Wojsku Pol-
skim. – Dziękujemy za trzech biskupów polowych, którzy ustanawiali, 
tworzyli struktury duszpasterstwa wojskowego, modyfikowali je na 
różny sposób, zgodnie z potrzebami polskiej armii – powiedział.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że posługa kapelana 
to wymagający rodzaj powołania, którego celem jest służba Bogu 

Zebranych powitał biskup polowy Józef Guzdek, który przypo-
mniał, że 21 stycznia 1991 r. decyzją Jana Pawła II został przywróco-
ny Ordynariat Polowy i powołany pierwszy biskup polowy Wojska 
Polskiego w III Rzeczypospolitej. – W ten sposób został zamknięty 
smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miało ogra-
niczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane 
przymusowej ateizacji – powiedział.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że sprawowana Eucharystia 
jest dziękczynieniem za wszystkich, którzy przyczynili się do przy-
wrócenia Ordynariatu Polowego. – Pragniemy dziękować Bogu 
za to, że otwarły się bramy koszar dla Chrystusa i ewangelicznych 
wartości. Za to, że kapelani ponownie mogą towarzyszyć żołnie-
rzom w realizacji ich misji stróżów pokoju i wolności – powiedział. 
Wyraził wdzięczność kard. Kazimierzowi Nyczowi za sprawowaną 
Eucharystię. Dodał, że obecność metropolity warszawskiego jest 
przypomnieniem i podkreśleniem związków archidiecezji warszaw-
skiej z diecezją polową.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy
Odczytany został list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, 

Zwierzchnika Sił Zbrojnych, który przypomniał, że na przestrzeni 
wieków wielu kapelanów towarzyszyło polskim żołnierzom w wal-
kach o niepodległość i zapłaciło za to wysoką cenę. „Wielu z nich 
poległo na polach bitew lub zostało zamordowanych, wielu straciło 
życie przed plutonem egzekucyjnym, wielu skazano na katorgę i ze-
słano na Sybir”, napisał prezydent. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyra-
ził wdzięczność kapelanom za wsparcie duchowe, jakie ofiarowują 
wojsku w kraju i na misjach pokojowych.

30. rocznica przywrócenia ordynariatu polowego w polsce

wierni Bogu i człowiekowi

Jesteśmy zobowiązani do tego,
by do Jezusa przyprowadzać ludzi

i drugiemu człowiekowi w czasie pokoju i w czasie wojny. Wyraził 
radość, że w procesie przygotowania kapłanów do pełnienia posłu-
gi kapelanów w Ordynariacie Polowym bierze udział warszawskie 
seminarium duchowne. – Ta wspólna formacja, ale także wspólna 
weryfikacja powołania i możliwość sprawdzenia się, zdobycia do-
świadczenia w pracy w parafii cywilnej umożliwiają pełną i owocną 
służbę w duszpasterstwie wojskowym – powiedział.

Nawiązując do słów Ewangelii o powołaniu apostołów, przypo-
mniał, że zafascynowany nauką Jezusa Andrzej, brat Piotra, przy-
prowadził go do Mistrza z Nazaretu, a On uczynił go pierwszym 
spośród uczniów. – Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by do 
Jezusa przyprowadzać ludzi. Prawdopodobnie kończy się w Ko-
ściele czas przyprowadzania masowych grup. Myślę, że nikt inny 
bardziej niż wy, którzy pełnicie posługę w środowisku wojskowym, 

w jednostce czy na misji nie rozumie lepiej wagi 
duszpasterstwa indywidualnego, skierowanego 
do konkretnego człowieka – powiedział.

Życzył kapelanom, aby „przyprowadzanie 
do Jezusa” uczynili jednym z ważniejszych ele-
mentów swojej misji. – Módlmy się, dziękując za 
te 30 lat, o męstwo i wierność naszym życiowym 
powołaniom do kapłaństwa, do posługi kapela-
na, ale także tym powołaniom zawodowym, któ-
re wyrażają się w wojsku, w rodzinie i w każdej 
dziedzinie naszego życia – powiedział.

Eucharystię z kard. Kazimierzem Nyczem 
koncelebrowali bp Józef Guzdek i bp Rafał Mar-
kowski, biskup pomocniczy archidiecezji war-
szawskiej, a także księża dziekani Ordynariatu 
Polowego. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne 
we Mszy św. uczestniczyli tylko pracownicy Ku-
rii Ordynariatu Polowego. Po Mszy św. bp Józef 
Guzdek wręczył kard. Kazimierzowi Nyczowi 
medal pamiątkowy ustanowiony z okazji trzy-
dziestolecia Ordynariatu Polowego.

KRZySZTOf STęPKOWSKI
z uwagi na obostrzenia epidemiczne Mszę św. koncelebrowali tylko dziekani 
ordynariatu polowego i uczestniczyli w niej wyłącznie pracownicy kurii polowej
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w katedrze polowej wojska polskiego 21 stycznia kard. kazimierz nycz, metropolita warszawski, przewodniczył Mszy św. w 30. rocznicę 
przywrócenia ordynariatu polowego w polsce. w homilii podkreślał, że posługa duszpasterska w wojsku to służba Bogu i drugiemu czło-
wiekowi w czasie pokoju i w czasie wojny.
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trzydzieści lat posługi odnowionego         ordynariatu polowego w polsce

21 i 1991 r. stolica apostolska wydała dekret przywracający ordynariat polowy 
w polsce. Biskupem polowym został ks. prał. dr sławoj leszek głódź (ur. 1945), 
który sakrę biskupią przyjął 23 ii 1991 r. w bazylice jasnogórskiej, a następnego 
dnia odbył ingres do katedry polowej.

ważnymi wydarzeniami minionego 30-lecia były spotkania wojska polskiego 
z Janem pawłem ii. pierwsze i największe z nich miało miejsce 2 Vi 1991 r., na 
lotnisku w zegrzu pomorskim (na zdjęciu). 8 Vi papież nawiedził katedrę polową. 
wojsko było obecne także na szlaku kolejnych pielgrzymek podczas wielkiego 
Jubileuszu roku 2000, pogrzebu, beatyfikacji i kanonizacji papieża.

od 1991 r. na Jasną górę wyrusza piesza pielgrzymka żołnierzy, w której bierze 
udział kilkaset osób z polski i zagranicy. polscy żołnierze uczestniczą w piel-
grzymkach zagranicznych do lourdes (Francja) i  lewoczy (słowacja).  
na zdjęciu pielgrzymi w drodze na Jasną górę z 1994 r.

w  1996 r. bp sławoj leszek głódź erygował caritas ordynariatu polowego. 
wojskowa caritas spieszy z pomocą wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie do-
tknięci klęskami żywiołowymi, wypadkami losowymi. 

następcą abp. sławoja leszka głódzia został ks. prał. dr tadeusz płoski  
(1956–2010), kanclerz kurii polowej, który 30 X 2004 r. przyjął święcenia biskupie 
i odbył uroczysty ingres do katedry polowej. 

posługą kapelanów objęte są wszystkie instytucje i jednostki wojskowe, uczelnie, 
szpitale, sanatoria oraz żołnierze uczestniczący w misjach pokojowych poza gra-
nicami kraju. na zdjęciu promocja oficerska kapelanów na Jasnej górze, 30 wrze-
śnia 1999 r.
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trzydzieści lat posługi odnowionego         ordynariatu polowego w polsce

w ciągu 30 lat dwukrotnie odbyły się w ordynariacie polowym misje święte. 
pierwsze z nich stanowiły przygotowanie do wielkiego Jubileuszu roku 2000, 
kolejne odbyły się w latach 2006–2008. na zdjęciu perygrynacja obrazu Jezusa 
Miłosiernego podczas misji świętych, Biała podlaska, 2 V 2007 r.

10 iV 2010 r. w tragedii smoleńskiej ordynariat polowy stracił swego pasterza. 
katedra stała się miejscem, z którego w ostatnią drogę wyruszyło wiele osób – 
ofiar katastrofy. Bp tadeusz płoski spoczął 19 iV 2010 r. w krypcie katedry polowej. 
Jego następcą 4 Xii 2010 r. został bp Józef guzdek.

ordynariat polowy włączył się w przygotowanie Światowych dni Młodzieży w 2016 r. 
w krakowie. uczestniczyło w nich 700 żołnierzy i podchorążych oraz młodzież 
z rodzin i szkół wojskowych z polski i zagranicy, dla których program przygotowało 
duszpasterstwo wojskowe. 

ordynariat polowy dwukrotnie (w 1995 r. w warszawie i w 2019 r. w krakowie) 
gościł naczelnych kapelanów wojskowych wielu wyznań, zrzeszonych 
w Międzynarodowej konferencji naczelnych kapelanów wojskowych (iMccc).  
na zdjęciu kościół pw. św. agnieszki w krakowie podczas nabożeństwa ekume-
nicznego, 31 i 2019 r.

dwukrotnie (w 1997 r. i 2011 r.) ordynariat polowy zorganizował spotkania byłych 
kleryków-żołnierzy. w latach 2016–2017 odbyła się seria uroczystości wręczenia 
patentów oficerskich byłym alumnom-żołnierzom. 

pierwszym kapelanem, uczestnikiem misji pokojowej był ks. płk stanisław obszyński 
(1937–2013), który pojawił się w syrii na wielkanoc 1990 r., czyli na kilka miesięcy 
przed przywróceniem ordynariatu polowego. od tamtej pory kapelani stale towarzy-
szą polskim żołnierzom na misjach pokojowych i w polskich przedstawicielstwach 
wojskowych nato i ue. Fo
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POP-ów (sal pooperacyjnych). Na pozostałe oddziały, jak wspo-
mniałem, idziemy tylko na zawołanie. Nie jesteśmy w stanie codzien-
nie robić sobie testu na COvID, a nie możemy narażać pacjentów. 

Jeśli jesteśmy wezwani do pacjenta, który jest świadomy – może 
rozmawiać albo chociażby oczyma wyrazić swoją wolę, to wtedy 
rozmawiamy, modlimy się, udzielamy sakramentu namaszczenia 
chorych, spowiadamy. Trzeba jednak mieć świadomość, że w szpi-
talu często spowiedź wygląda inaczej niż w konfesjonale. Mamy do 
czynienia z ludźmi, którzy mają trudności z mówieniem, formuło-
waniem myśli. Czasami trzeba tylko ich zapytać, czy wyrażają żal, 
nie można od nich wymagać wyznawania grzechów co do jakości, 
ilości, jak w konfesjonale. Jeżeli mamy pewność, że ktoś jest osobą 
wierzącą, rodzina prosi o sakrament, wtedy warunkowo udzielamy 
rozgrzeszenia nieprzytomnemu człowiekowi. 

Czy często zdarzają się księdzu sytuacje niejednoznaczne, 
gdy pacjent jest nieprzytomny i nie wiadomo czy chciałby 
obecności i modlitwy kapelana?

Tak. Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Kiedyś pielęgniarki 
zawołały mnie do umierającego obywatela Niemiec, nie wiedzieli-
śmy czy życzyłby sobie obecności kapelana. Podczas przebierania go 
w szpitalną piżamę, okazało się, że na połowie ręki ma wytatuowany 
krzyż. Pomodliłem się za niego. Wcześniej osoby wierzące rozpo-
znawaliśmy po medaliku, krzyżyku, ewentualnie różańcu na palcu, 
dziś coraz częściej jest to tatuaż, więc myślę, że moja modlitwa nad 
tym umierającym człowiekiem była wskazana.

Bardzo często przychodzę do pacjenta, który nie ma już świado-
mości, z którym nie mogę już porozmawiać. Podchodzę i modlę się. 
Bazuję na tym, że większość społeczeństwa jest katolicka, że wielu 
z tych ludzi przeszło w dzieciństwie przez praktykę dziewięciu pierw-
szych piątków miesiąca i towarzyszy im obietnica, którą Pan Jezus 
dał św. Małgorzacie Marii Alacoque, że nie umrą w stanie grzechu 
ciężkiego ani bez sakramentów świętych. Wierzę, że przez moją po-
sługę przy umierającym wypełnia się obietnica objawienia, że jestem 
do chorego posłany przez Boga. 

Szpital to cierpienie, ból, a niejednokrotnie śmierć. Posłu-
ga kapelana jest bardzo obciążająca psychicznie. Jak sobie 
ksiądz z tym radzi? 

W pierwszych miesiącach bez przerwy śnili mi się pacjenci 
i różne szpitalne sytuacje. Bardzo trudno znosiłem łzy i cierpienie 
chorych i ich rodzin, ale dzień po dniu dorastałem do tej posługi. 
Po półtora roku oswoiłem się z sytuacją i poczułem, że to jest moje 
miejsce, co nie oznacza, że nie przeżywam tego, co się dzieje. Za 
każdym razem gdy chory odchodzi, dotyka mnie to. Ludzie, zwłasz-
cza na oddziałach onkologicznych, leczą się kilka miesięcy, czasami 
nawet rok. Przez taki czas rodzi się więź, relacja. 

W szpitalu mamy do czynienia nie tylko z tymi, którzy choru-
ją, ale także z ich rodzinami. Z niektórymi przyjaźnimy się przez 

Od jak dawna posługuje ksiądz w szpitalu jako kapelan?
Zostałem skierowany przez księdza biskupa do posługi w Woj-

skowym Instytucie Medycznym osiem lat temu. Nigdy nie myśla-
łem, że tak bardzo pokocham tę pracę. Jako młody kapłan bałem 
się służby w szpitalu, była dla mnie dużą trudnością, ponieważ nie 
byłem na nią gotowy psychicznie. Z wiekiem zauważyłem, że jest 
to piękne powołanie. Dojrzałem do tego, żeby pracować w szpitalu. 
W wieku 57 lat, tyle kończę w tym roku, człowiek już przestaje być 
skoncentrowany na sobie, nie szuka tego, żeby się spełnić, tylko chce 
po prostu być z chorymi, towarzyszyć im. 

Jak wygląda księdza zwyczajny dzień w szpitalu?
Zaczynam dyżur o godzinie 6.00 rano. Dyżuruję przez trzy doby. 

Cały czas jestem pod telefonem. Do szpitala przyjeżdżam około go-
dziny 9.00, jestem do godziny 15.00. Odwiedzam chorych na oddzia-
łach, jestem do dyspozycji rodzin w kancelarii, odprawiam Mszę św. 
Wraz z pozostałymi kapelanami prowadzę także kurs przedmałżeń-
ski dla lekarzy i pielęgniarek. Mamy dużo młodej kadry, więc jest 

Śmierć jest tajemnicą
  – Śmierć jest tajemnicą. wymaga ciszy. wystarczy ciepły wzrok, pogodny wyraz twarz, trzymanie za rękę, żeby ktoś czuł, że nie jest sam. 
nie raz byłem w takiej sytuacji, że ktoś umierał przy mnie. wtedy nie potrzeba słów, trzeba tylko być  – mówi ks. ppłk Mirosław Biernacki, 
kapelan wojskowego instytutu Medycznego w warszawie w rozmowie z Małgorzatą Muszańską.

Światowy dzień chorego

więzi, które rodzą się w szpitalu, są mocne. 
ludzie w sytuacjach krańcowych otwierają się.

zainteresowanie tematem  – to też są bardzo ciekawe doświadczenia. 
Około godz. 16.00 wracam do domu, cały czas jestem pod telefonem. 
Nie mogę sobie pozwolić na to, aby wyjechać pod Warszawę do 
znajomych czy rodziny. Muszę być gotowy, żeby w ciągu pół godziny 
dojechać do szpitala. Tych wezwań wieczornych, nocnych ostatnio 
jest dużo – nawet do kilku w tygodniu. Kiedyś było średnio jedno 
tygodniowo. Po trzech dobach dyżuru następuje zmiana, a ja mam 
czas odpocząć, zregenerować się. 

Na czym polega posługa kapelana w szpitalu?
Przed pandemią koronawirusa wchodziłem do wszystkich sal 

szpitalnych,  odwiedzałem wszystkich chorych. Można było swo-
bodnie porozmawiać z pacjentami, tak normalnie, z humorem, nie 
tylko o sprawach pobożnych. Na przykład mówię: „Pani Władziu, 
już grudzień, trzeba by się pomału do domu zbierać, pierogi lepić”. 
A pani Władzia na to: „W tym roku niech sami sobie lepią”. Pośmia-
liśmy się, pożartowaliśmy. 

Teraz ze względu na COvID idziemy do chorych na konkretne 
zawołania. Ostatni rok całkowicie przeorganizował naszą posługę 
kapelańską. Praca w szpitalu stała się bardziej punktowa, jesteśmy 
wzywani do konkretnych sytuacji. Co nie oznacza, że mamy mniej 
pracy, wręcz przeciwnie – jest jej więcej. Posługujemy na wszystkich 
oddziałach szpitalnych, także COvID-owych, których jest kilka na 
WIM-ie, oczywiście z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Codzien-
nie wchodzimy do tzw. erek, SIN-ów (sal intensywnego nadzoru), 
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rozumieją. Inaczej nieuchronność śmierci przeżywają osoby, które 
są blisko Boga, które na co dzień się modlą, przystępują do sakra-
mentów, a inaczej te, które są od Niego daleko. Nieraz nas proszą, 
aby pomóc im przygotować się do spowiedzi, bo nie wiedzą, jak 
to zrobić. Jest dużo zmiennych, które sprawiają, że ludzie różnie 
przeżywają swoją chorobę. 

Śmierć jest tajemnicą. Wymaga ciszy. Wystarczy ciepły wzrok, 
pogodny wyraz twarzy, trzymanie za rękę, żeby ktoś czuł, że nie jest 
sam. Nie raz byłem w takiej sytuacji, że ktoś umierał przy mnie. Wte-
dy nie potrzeba słów, trzeba tylko być. W szpitalu ludzie najczęściej 
odchodzą w ciszy, po prostu zasypiają. 

Ma ksiądz bardzo piękną posługę. 
Tak. Bycie kapelanem szpitalnym to ważne, potrzebne i piękne 

powołanie. To jest moja misja i służba. Nie chciałbym nic zmieniać 
do końca swojej służby w wojsku. Jak przejdę na emeryturę, to myślę 
sobie, że chciałbym pracować w hospicjum jako wolontariusz. Jak 
mnie będą chcieli… (śmiech).

lata, towarzyszymy im. Na oddziale onkologicznym umarła młoda 
dziewczyna. Jej rodzice zamawiali Mszę św. na jej urodziny, imieniny 
i w rocznicę śmierci przez osiem lat. Po Eucharystii przychodzili do 
kancelarii na herbatę i chwilę rozmowy. W ubiegłym roku w maju jej 
ojciec zmarł na raka, a w czerwcu na gastrologii umarła jej mama. 
Patrzyłem, jak jedno po drugim odchodzą. 

Mieliśmy w szpitalu młodą dziewczynę, która umierała. Miała 
narzeczonego, chcieli się pobrać. Na łóżku szpitalnym pobłogosła-
wiliśmy ten związek. Umarła jako mężatka. Odchodził od nas kleryk 
ostatniego roku z zakonu orionistów. Złożył śluby wieczyste na sali 
przed swoim przełożonym generalnym, biskup udzielił mu święceń 
kapłańskich. Umarł jako kapłan. 

Odeszło wiele osób, z którymi się zaprzyjaźniłem – Andrzej 
Urbański, wiceprezydent Warszawy, który chciał, abym był przy jego 
śmierci, tak się polubiliśmy. Pierwszy szef Dowództwa Garnizonu 
Warszawa generał brygady Stefan Włudyka przed śmiercią zapra-
gnął podarować mi swój srebrny sygnet oficerski, który otrzymał 
wiele lat temu. Z premierem Janem Olszewskim, który był w naszym 
szpitalu, miałem kilka rozmów, zaprosiłem księdza biskupa Józefa 
Guzdka, który także niejednokrotnie z nim rozmawiał. To były ważne 
spotkania. 

To są trudne przeżycia. Nie da się założyć pancerza. Jak sobie 
radzę? Codziennie rano i wieczorem modlę się za tych, których 
odwiedziłem w szpitalu i za tych, którzy odeszli. Odwiedzam ich 
groby na Powązkach. Te więzi, które rodzą się w szpitalu, są mocne. 
Ludzie w sytuacjach krańcowych otwierają się, rodzi się bliskość – 
wiem to i czuję, daje mi to dużo energii i motywacji do działania. 

Poza tym dbam o wypoczynek. Kapelani szpitalni nie mogą 
pracować siedem dni w tygodniu, bo byśmy się za łatwo wypalili. 
W stosunku do chorych musimy być cierpliwi, pogodni. Pacjenci 
potrzebują silnego powiernika, a nie kogoś, kto sam z sobą ledwo 
daje radę. Kompetentny lekarz, fachowa pielęgniarka, uśmiechnięty 
i silny kapelan – to chorym dodaje pewności i otuchy. To jest bardzo 
ważne, żeby ich nie obciążać sobą, a wspierać. 

Dużo mi także dały podyplomowe studia z psychologii społecz-
nej. Wiedza, którą zdobyłem pozwala mi z większym dystansem 
podchodzić do nerwowych sytuacji, które często się zdarzają. Pacjen-
ci potrafią być bardzo zniecierpliwieni chorobą – trzeba wiedzieć, 
kiedy się wycofać, zostawić pacjenta na jakiś czas, po to żeby znów 
wrócić i dać mu wsparcie. 

Czy zdarzyły się księdzu radosne sytuacje z happy endem, 
gdy pacjent pokonuje chorobę?

To są pojedyncze sytuacje. Mieliśmy na oddziale młodego męż-
czyznę, który miał operację neurochirurgiczną głowy. Wydawało 
się, że nie ma szans, aby wrócił do normalnego życia. Codziennie 
odwiedzała go dziewczyna, niemal dzień w dzień razem uczestni-
czyli we Mszy św. Jego przyszli teściowe zamawiali Msze św. i w nich 
uczestniczyli. Byli na nich także rodzice pacjenta. To trwało około 
dwóch miesięcy. Wyszedł ze szpitala na własnych nogach, co wcze-
śniej było absolutnie niewyobrażalne. Kilka miesięcy później z ks. 
mjr. Bogdanem Krubą – grekokatolikiem, który również posługuje 
w szpitalu, błogosławiliśmy ich związek małżeński. To była wielka 
radość. Choć takie radosne sytuacje się zdarzają, to muszę uczciwie 
przyznać, że tych naznaczonych trudem choroby, porażką leczenia 
jest znacznie więcej. Nieczęsto mamy do czynienia z ludźmi, którzy 
są szczęśliwi, pogodzeni z własną chorobą. 

O czym mówią księdzu ludzie, którzy są na progu śmierci? 
Oczywiście jedni ludzie płaczą, są smutni, inni wypierają fakt 

śmierci, bagatelizując swój stan. Ale ostatecznie każdy przeżywa 
to inaczej. Nie ma jednakowej reakcji. Ludzie w podeszłym wieku 
nieraz proszą o śmierć, bo zostali sami, nie ma już nikogo z ich 
najbliższego otocznia, rodziny, rówieśników, młodsi ludzie tego nie 

Ks. ppłk Mirosław Biernacki, ur. 17 października 1964 r. 
w  Wałczu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowe 
w Obrze w 1992 r., wyświęcony 20 czerwca 1992 r. Należy 
do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
(OMI). W Ordynariacie Polowym od 16 kwietnia 1999 r. 
Kapelan WIM-u od 2013 r. Wcześniej był proboszczem 
w Bartoszycach, Dziwnowie, Wędrzynie i Dęblinie.

ks. ppłk Mirosław Biernacki i s. aniela, ze zgromadzenia sióstr pasjonistek, 
pielęgniarka od wielu lat posługująca w wiM-ie, 11 lutego 2020 r.
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8 Nasza służba

rady wykonywać dobrze swojej pracy. Nasi 
pracownicy śmierć traktują jak naturalną 
kolej rzeczy. Naszym zadaniem jest pomoc 
pacjentom w  łagodnym i  pozbawionym 
cierpienia odejściu. 

Praca w hospicjum daje mnóstwo sa-
tysfakcji, dlatego trudności nie są zauwa-
żalne. Owszem zdarza się za ciężki worek 
z pampersami, brudna podłoga czy po raz 
kolejny urwana klamka lub rozmontowa-
ny pilot przy łóżku, ale nie są to rzeczy, na 
które warto zwracać uwagę – naprawiamy, 
pomagamy sobie wzajemnie dźwignąć cię-
żar i idziemy dalej.

Jak pracę w hospicjum zmieniła pande-
mia?

Rok 2020 dla wszystkich okazał się inny 
niż dotychczasowe lata. Zweryfikował rze-
czywistość i dotychczasowy sposób postrze-
gania świata. Próba ochrony pacjentów przed 
zagrożeniem związanym z rozprzestrzenia-
niem się wirusa spowodowała konieczność 
zmiany organizacji pracy placówek medycz-
nych, i  tych małych, i  tych dużych. Część 
naszych długoletnich pracowników musia-
ła wybrać inną placówkę, w której pracuje 
w większym wymiarze, aby ograniczyć do 
minimum rotację pracowników medycznych 
i rozprzestrzenianie wirusa między podmio-
tami medycznymi.

Wprowadziliśmy podwyższony reżim 
sanitarny, utworzyliśmy oddział buforowy 
do którego przyjmowani są nowi pacjenci, 
po uprzednim przedstawieniu negatywnego 
testu na obecność wirusa. Przebywają tam 
około tygodnia i dopiero wówczas trafiają na 
właściwy oddział. W ten sposób staramy się 
chronić pozostałych pacjentów. 

Nasze hospicjum było zawsze otwarte 
dla rodzin i najbliższych, którzy mogli towa-
rzyszyć pacjentom w dzień i w nocy. Teraz 
odwiedziny ograniczyliśmy do minimum, 
są możliwe po wcześniejszym umówieniu, 
w wyznaczonym miejscu (ogród, kaplica, 
kawiarenka). Na oddział wpuszczamy wy-
łącznie w sytuacji, kiedy wiemy, że koniec 
jest bliski. Czas odwiedzin jest jednak ogra-

z najbliższymi, z Bogiem, z odchodzeniem, 
co jest niezmiernie trudne, ale bardzo po-
trzebne, aby ta ostatnia droga była łatwiej-
sza. Radości naszym pacjentom dostarcza-
ją terapeuta zajęciowy i muzykoterapeuta, 
którzy wypełniają wolny czas, pozwalają na 
chwilę zapomnieć o chorobie, tworząc przy 
okazji piękne rzeczy.

Naszym celem jest pomóc pacjentowi 
godnie i  spokojnie pożegnać się ze świa-
tem, który zna. Żeby było to łatwiejsze, 
w Hospicjum św. Jana Bożego staramy się 
stworzyć namiastkę domu. Miejsce, w któ-
rym pacjent poczuje się bezpiecznie, w któ-
rym będzie mógł przemyśleć swoje życie, 
pogodzić się z sytuacją, w jakiej się znajduje, 
odnaleźć spokój, ciszę, ukojenie i siebie.

Co stanowi największą trudność w pracy 
w ramach hospicjum?

Trudności są po to, żeby je przezwycię-
żać. Powinnam pewnie teraz powiedzieć, że 
najtrudniejsze jest pogodzenie się z odcho-
dzeniem pacjenta, ale tak nie jest. Osoby, 
które mają z tym problem, nie pracują w ho-
spicjum, ponieważ psychicznie nie dadzą 

Czym jest i jak funkcjonuje hospicjum?
Hospicjum to placówka medyczna, 

w której są udzielane świadczenia z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentom 
posiadającym konkretne, wskazane w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia, rozpoznanie 
chorobowe (m.in. choroby nowotworowe, 
owrzodzenie odleżynowe, niewydolność 
oddechowa i inne). 

Celem objęcia chorego opieką paliatyw-
ną i hospicyjną jest poprawa jakości życia, 
poprzez zapobieganie bólowi i innym ob-
jawom somatycznym oraz ich uśmierza-
nie – czyli farmakologiczne leczenie bólu 
i pojawiających się objawów. W przypadku 
hospicjum stacjonarnego to również cało-
ściowa opieka pielęgnacyjna – mycie, zmia-
na bielizny, pampersów, czesanie, pomoc 
w  jedzeniu, zmiana pozycji ułożeniowej 
w łóżku – wszystko czego potrzebuje leżąca, 
cierpiąca osoba. 

Ale to nie koniec – wśród naszego per-
sonelu są również fizjoterapeuci na co dzień 
pracujący z pacjentami, psycholog i kape-
lan, którzy starają się łagodzić cierpienie 
psychiczne i duchowe, często pogodzić się 

staramy się stworzyć 
namiastkę domu
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o hospicjum, jego funkcjonowaniu w czasie pandemii i pomocy podchorążych akademii wojsk lądowych rozmawiamy z anną Żebranowicz, 
dyrektor wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów. 

dyrektor anna Żebranowicz z szer. Bartoszem Masicą (z lewej) i ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim, 
duszpasterzem da nieśmiertelni

Światowy dzień chorego
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ją w sobie siłę do dalszej walki z chorobą. 
Pacjenci uwielbiają śpiewać pieśni patrio-
tyczne podczas wspólnych koncertów, 
kiedy do ręki dostają śpiewniki. Dla wielu 
z nich to wspomnienie ich młodości i chwil  
radości.

Niejednokrotnie, kiedy jeszcze była 
taka możliwość i podchorążowie wchodzili 
na oddział, spędzali indywidualnie czas z pac- 
jentami. Spacerowali z nimi po ogrodzie, 
prowadząc wózek czy wioząc pacjenta na 
łóżku. Część podchorążych odważyła się 
pomagać bezpośrednio przy pacjencie, 
karmiąc go lub pomagając położyć na łóżku 
lub posadzić na wózku. To trudne czynności 
dla osoby, która nie pracuje i nie przebywa 
na co dzień z  ciężko chorymi osobami. 
Niejednemu twardemu podchorążemu za-
kręciła się łza w oku. 

Pomoc w hospicjum uczy pokory i po-
szanowania drugiego człowieka, pokazuje, 
jak kruche i ulotne jest życie i to jest chyba 
to, co my możemy dać od siebie, czego mo-
żemy nauczyć w praktyce silnych, młodych 
ludzi, którzy są przyszłością naszego kraju. 

OPRAC. KRZySZTOf STęPKOWSKI

poprosiliśmy na fB o  pomoc w  zakupie 
pampersów, pojawili się u nas z wielkimi 
pudłami pełnymi pampersów, środków 
higienicznych i  pielęgnacyjnych. Kiedy 
wraz z  pacjentami świętowaliśmy dzień 
pielęgniarki, pojawili się, aby pośpiewać 
wspólnie z nami w ogrodzie, każdorazowo 
w czasie świąt odwiedzają nas z palmami lub 
kolędą na ustach. Teraz planujemy wspólne 
obchody dnia chorego. Wraz z kapelanem – 
Maksymilianem Jezierskim stanowią grupę 
niesamowitych osób, które zawsze kiedy jest 
potrzeba, stają na wysokości zadania.

Co daje pacjentom kontakt z podchorą-
żymi?

Kontakt z podchorążymi daje pacjen-
tom bardzo wiele radości. Zawsze kiedy się 
pojawiają, wywołują uśmiech na ich twa-
rzach. Wspólnie uczestniczą we Mszy św. 
Pacjenci czują się jakby w hospicjum od-
bywało się święto narodowe, widząc grupę 
umundurowanych młodych osób, które 
znalazły czas i chęci, aby poświęcić chwi-
lę i spędzić ją w miejscu, które większości 
wydaje się smutne. Czują się w ten sposób 
ważni i docenieni, a jednocześnie odnajdu-

niczony, a odwiedzający ubrani są w odzież 
ochronną. Z  perspektywy poprzedniego 
pytania mogę chyba śmiało stwierdzić, że 
ograniczenie możliwości kontaktu jest teraz 
największą trudnością, z jaką się borykamy 
albo raczej świadomość, że musimy ogra-
niczać ten kontakt do minimum w sytuacji, 
kiedy wiemy, że to ostatnie chwile. 

Również wolontariusze nie wchodzą 
na oddział i nie czytają książek pacjentom,  
nie spacerują i nie spędzają z nimi tyle czasu, 
co wcześniej. Ze względu na trwającą pande-
mię wiele zaplanowanych wcześniej imprez 
i akcji zostało odwołanych lub przełożonych. 
Jest inaczej.

Od kilku lat w pomoc hospicjum włącza-
ją się podchorążowie Akademii Wojsk 
Lądowych. Na czym polega ich pomoc?

Podchorążowie Akademii Wojsk 
Lądowych rzeczywiście od kilku lat regu-
larnie włączają się w pomoc naszemu ho-
spicjum. Ponieważ jest to grupa młodych, 
krzepkich osób, często prosimy ich o pomoc 
w wykonaniu prac fizycznych – przenie-
sieniu czegoś, posprzątaniu ogrodu. Ich 
wsparcie jest jednak daleko szersze – gdy 

cierpiący 
potrzebują naszej obecności

Duszpasterskie odwiedziny chorych i starszych w każdy pierw-
szy piątek miesiąca są posługą praktykowaną od lat, która na stałe 
zagościła w wielu, a być może we wszystkich parafiach w całej Polsce. 
Jednak dopiero w obliczu pandemii niezwykle wyraźnie widać jej 
ogromną wagę i znaczenie. Teraz, kiedy tak wielu z naszych braci 
i sióstr z obawy o swoje zdrowie i życie nie korzysta z posługi dusz-
pasterskiej w swoich kościołach parafialnych, te „odwiedziny” są 
dla nich jedyną szansą na uczestnictwo w życiu sakramentalnym 
i spotkanie z Chrystusem. 

Nasz Pan Jezus Chrystus, posyłając swoich uczniów z misją 
ewangelizacyjną, nakazał im: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, naj-
pierw mówcie: «Pokój temu domowi!»”. Przekraczając próg każdego 
domu, kapłani przynoszą chorym i cierpiącym nie tylko pokój, ale 
i samego Chrystusa, który jest jego źródłem. Dają nadzieję, ulgę 
w cierpieniu i wszechogarniającą miłość, które pochodzą od Boga – 
najlepszego Lekarza. Szczególnie ci, którzy się „źle mają” – nasi cho-
rzy parafianie wyjątkowo potrzebują Bożej obecności. To właśnie 
ona bowiem rozpromienia ich zmęczone, smutne i schorowane 
twarze oraz sprawia, że oczy nabierają radosnego blasku. 

Dla wielu starszych osób te comiesięczne wizyty są jedynymi 
spotkaniami z drugim człowiekiem. Zamknięci w domach i odizo-
lowani od świata teraz, jak nigdy dotąd, potrzebują naszej obecności, 
naszej apostolskiej miłości, pokrzepiającego słowa. 

Odwiedzani parafianie sami opowiadają, jak ważne są dla nich 
te wizyty i z jak wielkim utęsknieniem czekają na początek kolej-
nego miesiąca, by móc spotkać się ze Zbawicielem. Ta ich postawa 
jest świadectwem, że bycie prawdziwym uczniem Jezusa wiąże się 
z wzięciem swojego krzyża, krzyża cierpienia, i wiernym naśladowa-
niem Mistrza z Nazaretu w codzienności. To są właśnie apostołowie 
naszych czasów!

KS. POR. KAROL BIEGLUK 
administrator parafii pw. św. Stanisława Biskupa 

w Radomiu

Fo
t. F

lic
kr

czynnie współczuj w cierpieniu. chętnie spiesz 
z pociechą, radą, pomocą, sercem.

                sługa Boży kard. stefan wyszyński
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Bardzo wyraźnie dało się zauważyć 
wielką tęsknotę za sakramentami. Było 
wzruszenie, łzy, radość. Często słyszałem 
stwierdzenie: „Wraca normalność”. Jest mi 
przykro i  wstyd, że osoby potrzebujące 
wsparcia duchowego, które realnie pomaga 
im znosić cierpienie i podeszły wiek, były go 
pozbawione przez tak długi czas.

Czy członkowie rodzin mogą odwiedzać 
chorych w DPS-ie?

Nie. Nadal obowiązują surowe rygory 
sanitarnie. Bliscy mogą zostawić paczki dla 
nich, które po kwarantannie trafiają do pod-
opiecznych. Przy tej okazji, chciałbym wyra-
zić mój podziw i wdzięczność dla personelu, 
który dla chorych stanowi drugą rodzinę. 
Te więzi są bardzo widoczne. To są jedyne 
osoby, z którymi chorzy mogą porozmawiać, 
które świadczą posługę bratniej miłości.  
Ja sam doświadczam ich troski i  życzli-
wości. Kiedy odwiedzam chorych, zawsze 
towarzyszy mi pielęgniarka lub ktoś z per- 
sonelu.

Pełni ksiądz posługę pośród żołnierzy. Czy 
oni też świadczą pomoc chorym?

Oczywiście. W kilku szpitalach powia-
towych 128 żołnierzy z naszego Centrum 
Szkolenia na różnych płaszczyznach wspiera 
swoimi działaniami służbę zdrowia. Poma-
gają w transporcie chorych, dokonują po-
miarów temperatury pacjentów, karmią ich, 
przebierają, a nawet myją. To są samarytanie 
w mundurach. Wielki szacunek dla nich.

Czy są inne płaszczyzny zaangażowania 
żołnierzy?

Żołnierze z  grupy chemicznej z  Bie-
druska odkażają pomieszczenia, w których 
przebywały osoby chore na COvID-19. To 
właśnie ci żołnierze odkażali naszą świąty-
nię garnizonową w Poznaniu, gdy okazało 
się, że jeden z pracowników został zakażo-
ny i zachorował. Przy tej okazji, chciałem 
wyrazić swoją wdzięczność za ich postawę 
i zaangażowanie. Wielu z nich niesienie po-
mocy ludności cywilnej przypłaciło swoim 
zdrowiem. Chwała im za to.

pokojach, rozdzielając Komunię św. Każ-
dorazowo dezynfekuję ręce, aby dbać o ich 
zdrowie. 

Czy posługa kapelana ogranicza się wy-
łącznie do sprawowania Eucharystii?

To jest pierwszy punkt, od którego za-
czynam swoją posługę. Po Mszy św., tak jak 
już wcześniej wspomniałem, odwiedzam 
wszystkie pokoje, zanoszę chorym Pana Je-
zusa, słucham spowiedzi św., udzielam sa-
kramentu namaszczenia chorych, a przede 

Jak to się stało, że ksiądz kapelan podjął 
posługę w DPS-ie?

Na terenie naszej parafii znajduje się 
DPS, w którym od 2016 r. posługiwał ksiądz 
diecezjalny. Na początku pandemii dyrekcja 
Domu wstrzymała odwiedziny osób z ze-
wnątrz, aby chronić zdrowie i życie chorych. 
Trudno w to uwierzyć, ale od tamtego czasu 
te osoby pozbawione były opieki duszpaster-
skiej. Na początku stycznia tego roku pro-
boszcz parafii cywilnej zwrócił się z prośbą 
o wyznaczenie kapłana, który podjąłby się 
tego zadania. Mógł to być tylko ksiądz, który 
jest ozdrowieńcem i ma przeciwciała na wi-
rusa COvID-19. W naszej parafii cywilno-
-wojskowej ten warunek spełniałem tylko ja. 

Czy w związku z tym zmieniły się obo-
wiązki księdza pośród żołnierzy?

Nie. Nadal pełnię posługę pośród żoł-
nierzy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej 
oraz w Batalionie w Biedrusku. Wystarczyło 
tylko dobrze poukładać grafik, by wygospo-
darować czas dla chorych.

Zgodził się ksiądz bez wahania?
Tak. Po uzyskaniu zgody od biskupa po-

lowego wyraziłem chęć podjęcia tej posługi.

Ilu chorych jest objętych posługą?
Około 115 osób. Ta liczba ciągle się 

zmienia.

Czy są to wyłącznie starsze osoby?
Tak. Nie ma tam osób w średnim wieku, 

a tym bardziej młodych. Jest wiele osób ob-
łożnie chorych, które nie są w stanie żyć bez 
pomocy personelu medycznego. Około 40 
osób funkcjonuje samodzielnie.

Ilu chorych uczestniczy we Mszy św.?
Prawie wszystkie osoby, które są sa-

modzielne, uczestniczą w Eucharystii. Są 
też chorzy przywożeni na wózkach. Dzięki 
temu, że w DPS-ie funkcjonuje radiowę-
zeł, każdy chory może wysłuchać Mszy św. 
w swoim pokoju, łącząc się z nami ducho-
wo. Po Mszy św. przechodzę po wszystkich 

normalność wraca do dps-u
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wszystkim rozmawiam z  nimi. Oni tego 
bardzo potrzebują. Widzę uśmiech na ich 
twarzach. To sprawia, że mam poczucie do-
brze spełnionego obowiązku.

Czy w  DPS-ie są także osoby chore na 
COVID-19?

W tej chwili nie ma takich osób. Surowy 
reżim sanitarny spowodował, że udało się 
pokonać wirusa, tym niemniej kilka mie-
sięcy temu ta choroba zdziesiątkowała stan 
osobowy. Kilkanaście osób zmarło, także 
spora część personelu została zarażona wi-
rusem.

Jakie przemyślenia i wnioski ma ksiądz po 
pierwszych tygodniach posługi?

ks. albert adamczyk 
z podopieczną dps-u w poznaniu

Światowy dzień chorego

o posłudze pacjentom w domu pomocy społecznej przy ul. Bukowskiej w poznaniu oraz zaangażowaniu żołnierzy w posługę chorym opowiada ks. ppor. 
albert adamczyk, wikariusz parafii wojskowo-cywilnej pw. podwyższenia krzyża w poznaniu, kapelan dps-u, centrum szkolenia wojsk lądowych, 
wielkopolskiej szkoły podoficerskiej wojsk lądowych oraz Batalionu zabezpieczenia w Biedrusku w rozmowie z ks. ppłk. pawłem piontkiem.
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chorych mogę na prośbę rodziny wystawić 
zaświadczenie o udzielonym sakramencie.

 
Jakie procedury obowiązują księdza przed 
wejściem na teren szpitala?

Otrzymałem specjalną przepustkę. 
Wchodząc do szpitala, pobieram ubranie 
medyczne, w szatni zostawiam strój cywilny. 
Przebieram się i przechodzę przez śluzę do 
tzw. strefy czystej, gdzie ubieram się w kom-
binezon ochronny, maseczkę, przyłbicę, dwie 
pary rękawiczek i obuwie ochronne.

A jakie procedury obowiązują przy wyjściu 
ze szpitala?

Po opuszczeniu tzw. strefy brudnej, 
udaję się do śluzy, gdzie zdejmuję cały strój 
ochronny. Ostatnim elementem jest masecz-
ka, którą zdejmuję na głębokim. Po kąpieli 
wdziewam strój lekarski i  przechodzę do 
strefy czystej, gdzie przebieram się w ubiór 
osobisty. Jedyną rzeczą, którą mogę zabrać 
ze sobą ze strefy brudnej są okulary, które 
koniecznie trzeba zdezynfekować. 

Jakich sakramentów może ksiądz udzielić 
chorym?

Z tym jest pewien problem. Zasada re-
gulaminowa jest taka, że nic nie można wy-
nieść, gdy wraca się z tzw. strefy brudnej. Nie 

Księże Rafale, jak to się stało, że jest ksiądz 
kapelanem tego szczególnego dla Wielko-
polski szpitala?

W ubiegłym roku 22 listopada otrzy-
małem telefon od biskupa pomocniczego 
archidiecezji poznańskiej – ks. Grzegorza 
Balcerka, który poprosił mnie o pilne spo-
tkanie w Kurii. Przez chwilę pomyślałem 
sobie, że metropolita poznański chce mi po-
wierzyć urząd proboszcza w jednej z parafii. 
„Oto jestem, poślij mnie” (śmiech). Lecz po 
kilku sekundach oddaliłem tę myśl od siebie. 
Następnego dnia spotkałem się z księdzem 
biskupem, który zapytał mnie, czy podejmę 
się posługi w  tymczasowym szpitalu dla 
chorych na COvID-19. Od razu zgodzi-
łem się. Po tygodniu otrzymałem dekret  
z Kurii.

Jakie były pierwsze kroki, które ksiądz 
podjął?

Po otrzymaniu dekretu, zgłosiłem się do 
szpitala im. Przemienienia Pańskiego w Po-
znaniu, który miał za zadanie stworzenie 
szpitala tymczasowego. Skierowano mnie 
na szkolenie z  procedur bezpieczeństwa 
oraz zasad funkcjonowania szpitala. Od tej 
chwili jestem do pełnej dyspozycji, aby nieść 
pomoc chorym.

A jak się ma posługa w szpitalu do codzien-
nych obowiązków? Jest ksiądz zarazem ka-
techetą w szkole.

Z powodu pandemii nauczam zdalnie 
katechezy w I LO im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu. Po porannej Mszy św. pro-
wadzę lekcje religii do godz. 16.15, z przerwą 
na obiad. Od godz. 16.30 realizuję zadania 
zlecone przez szpital. W nagłych przypad-
kach jestem w gotowości 24 godziny na dobę.

Jak to się odbywa?
Personel szpitala przeprowadza wy-

wiad z  pacjentami z  pytaniem o  posługę 
duszpasterską. Po zebraniu tych informacji 
otrzymuję wiadomość na skrzynkę mailo-
wą z danymi osób, do których mam pójść: 
imię i nazwisko, numer hali i łóżka chorego. 
Po udzieleniu sakramentu namaszczenia 

mogę założyć stuły, gdyż ona przy wyjściu ze 
strefy podlegałaby utylizacji. To samo z cy-
borium (naczynie na Komunię św.). Gdy-
bym wniósł konsekrowane hostie do strefy 
brudnej i gdyby zostały one po udzieleniu 
Komunii św., to nie mógłbym ich spożyć ani 
wynieść poza teren szpitala. 

Zatem, jakich sakramentów może ksiądz 
udzielić?

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 
mogę osobę chorą wyspowiadać, udzielić sa-
kramentu namaszczenia chorych. Z tym sa-
kramentem też wiążą się pewne obostrzenia. 
W regulaminie obowiązuje mnie procedura 
stosowania jednorazowych wacików nasą-
czonych świętym olejem, którymi namasz-
czam chorych. Po użyciu waciki są wkładane 
do plastikowego woreczka i palone.

Jak można odróżnić księdza od personelu 
medycznego, jeśli nie nosi ksiądz stuły?

Na ubraniu ochronnym każdorazowo 
przyczepiam etykietkę z napisem „Ks. Ra-
fał” – to mnie odróżnia od reszty personelu.

Czy ksiądz ma przeciwciała na COVID-19?
Po badaniach okazało się, że jeszcze nie 

przeszedłem tej choroby i nie mam w orga-
nizmie przeciwciał. Jako personel nieme-
dyczny szpitala, przyjąłem pierwszą dawkę 
szczepionki i przy zachowaniu reżimu sani-
tarnego oczekuję na drugą.

Jakie ma ksiądz przemyślenia po podjęciu 
tego wyzwania?

Po pierwsze, patrzę z nadzieją na moją 
posługę. Jestem po to, by nieść chorym Je-
zusa. Po drugie, jestem pełen podziwu dla 
personelu medycznego, gdyż po kilku godzi-
nach pracy w stroju ochronnym odczuwa-
łem duży dyskomfort: problemy z oddycha-
niem, duszności, pomarszczone ręce i palce 
po zdjęciu gumowych rękawiczek, obawa 
przed tym, że mogę przenieść wirusa na ple-
banię. To wszystko przeżywa personel me-
dyczny, lekarze, pielęgniarki, salowe, żołnie-
rze. Jestem pełen podziwu i szacunku dla ich  
posługi.

patrzę z nadzieją na moją posługę 
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ks. rafał cywiński przed wejściem do szpitala 
zakłada kombinezon ochronny, maseczkę, 
przyłbicę, dwie pary rękawiczek i obuwie ochronne

Światowy dzień chorego

z ks. rafałem cywińskim, kapłanem archidiecezji poznańskiej, wikariuszem parafii wojskowo-cywilnej pw. podwyższenia krzyża w poznaniu, 
który pełni funkcję kapelana tymczasowego szpitala dla chorych na coVid-19 na terenie Międzynarodowych targów poznańskich rozma-
wia ks. ppłk paweł piontek. 
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wśród siedmiu sakramentów w kościele jeden jest szczególny, choć 
mało doceniany czy nawet zapomniany, a przeznaczony dla umoc-
nienia oraz uzdrowienia chorych. sakrament namaszczenia chorych, 
bo o nim mowa, zasadniczo udzielany jest osobom poważnie chorym, 
w podeszłym wieku, na progu śmierci. nie jest on przeznaczony dla 
zmarłych, lecz dla żywych, którzy otrzymują ulgę w cierpieniu, cza-
sem łaskę uzdrowienia, ale nade wszystko otwarcie na działanie 
ducha Świętego. 

Namaszczenia chorych nie udziela się zdrowym albo tym, którzy 
„gorzej się poczuli”, lecz poważnie chorym. Namaszczenie uzdalnia 
przyjmującego do mężnego i godnego zmagania się z chorobą i cier-
pieniem. Sakrament ten może również gładzić grzechy.

Nie czekajmy do ostatniej chwili 
Często błędnie nazywa się go ostatnim namaszczeniem czy ostat-

nim sakramentem i wzywa się kapłana, gdy człowiek jest w agonii, 
na łożu śmierci, a to błąd. Sakrament chorych to łaska Boża, by 
w chorobie nie stracić wiary w Boga i życie wieczne. Nie bójmy się 
i nie unikajmy go, uważając, że po jego przyjęciu niechybnie czeka 
chorego śmierć. Nie powinno się czekać z przyjęciem tego sakra-
mentu czy jego udzieleniem do ostatniej chwili. Należy przyjmować 
go wtedy, gdy stan zdrowia znacząco się pogarsza.

który jest nieprzytomny, także grzechy ciężkie. Poucza nas o tym 
modlitwa za chorego znajdującego się w agonii.

Jak już wspomniano sakrament namaszczenia może być wie-
lokrotnie udzielany chorym. Jak podaje Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, jest on przeznaczony także dla tych, którzy zbliżają się do 
kresu życia, tak że nazywano go również sacramentum exeuntium, 
„sakramentem odchodzących”. W Kodeksie prawa kanonicznego czy-
tamy: „Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest 
dzieło naszego upodobnienia się do misterium Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, 
które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy 
chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy 
bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namasz-
czenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabez-
pieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca”. Być 
może brzmienie tego kanonu spowodowało błędne i niestety dość 
powszechne traktowanie sakramentu namaszczenia chorych, jako 
„ostatniego namaszczenia”.

Przygotujmy się do przyjęcia sakramentu 
Do właściwego przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych 

trzeba się należycie przygotować, oczywiście jeśli pozwalają na 
to okoliczności. Przed wizytą kapłana przychodzącego z posłu-
gą sakramentu namaszczenia chorych należy przygotować: stolik 
z krzyżem, zapalić świecę, jeśli jest taka możliwość, umieścić wodę 
święconą z kropidłem. Dobrze jest również przygotować ręcznik 
oraz szklankę z wodą dla chorego. W całym przygotowaniu naj-
ważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przy-
gotowały się duchowo i modliły się wraz z kapłanem w intencji  
chorego.

Kapłan namaszcza czoło oraz dłonie chorego, używając oleju 
poświęconego przez biskupa wraz ze specjalną modlitwą. Skutkiem 
namaszczenia jest umocnienie chorego, jego zjednoczenie z męką 
Chrystusa, powrót do zdrowia, jeśli ma to służyć dobru duchowemu 
człowieka. Jest również przygotowaniem człowieka do przejścia ku 
wieczności oraz przebaczeniem grzechów, jeśli chory nie mógł go 
otrzymać w sakramencie pokuty. 

Podczas namaszczania poświęconym olejem kapłan wygłasza 
krótką modlitwę: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świę-
tego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie 
podźwignie. Amen”.

Korzystajmy z darów, które Chrystus pozostawił nam w Kościele. 
Niech przyjęcie sakramentu namaszczenia z wiarą, będzie dla cho-
rych umocnieniem i łaską szczególnego zjednoczenia z Chrystusem 
oraz drogą wiodącą ku zbawieniu i wyzdrowieniu.

KS. PPłK ROBERT KRZySZTOfIAK

sakrament chorych 
można przyjąć wielokrotnie

Światowy dzień chorego

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

namaszczenie chorych 
uzdalnia do mężnego zmagania się 

z chorobą i cierpieniem.

Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wielo-
krotnie i należy to robić, zwłaszcza gdy znajdziemy się w niebez-
pieczeństwie śmierci z powodu ciężkiej choroby. Przyjęcie sakra-
mentu zakłada również wiarę w jego moc, w działanie Boga w życiu 
człowieka. 

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się tym, którzy 
zakończyli swoje ziemskie życie. Jeśli zgon nastąpił przed namasz-
czeniem, a np. w obecności księdza, kapłan może wraz z bliskimi 
pomodlić się w intencji zmarłego, prosząc Boga, aby uwolnił go od 
wszystkich grzechów oraz obdarzył życiem wiecznym.

Namaszczenie chorych nie może zastępować spowiedzi, jeśli 
może się ona odbyć. Należy sobie uświadomić, że sakrament na-
maszczenia chorych nie został ustanowiony celem odpuszczania 
grzechów, lecz jako umocnienie łaską Ducha Świętego w stanie cho-
roby. Gładzi on jednak grzechy powszednie, a w przypadku chorego, 



132/2021   1-28 II 2021

Modlitwa za chorych i cierpiących
Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi cier-

piącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać 
w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. 

Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owoc-
nego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, 
oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, 
Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj swoje 
królestwo. 

Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspól-
notom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla 
bliźnich i Kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świę-
tości i szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa za opiekujących 
się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekują-

cych się chorymi miłością i dobrocią 
dla cierpiących.

Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń 
ich od wszystkiego złego we wszel-
kich ich pracach.

Daj im siłę moralną i fizyczną, aby su-
miennie spełniali swe posłannictwo 
w imię Boga, który jest najwyższym 
lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Modlitwy ku czci 
św. Józefa 
za konających
Przedwieczny Ojcze, przez oną mi-

łość, którą masz ku św. Józefowi, 
spomiędzy wszystkich wybrane-
mu od Ciebie, aby był Twoim za-
stępcą na ziemi, miej litość nad 
nami i nad biednymi konającymi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

Przedwieczny Synu Boży, przez mi-
łość Twoją dla św. Józefa, który 
Cię tak wiernie na ziemi strzegł, 
miej litość nad nami i nad bied-
nymi konającymi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

Przedwieczny Duchu Boże, dla mi-
łości Twej ku św. Józefowi, który 
z tak wielką troskliwością miał 
pieczę o Twą Najświętszą i Naj-
ukochańszą Oblubienicę Maryję, 
miej litość nad nami i nad bied-
nymi konającymi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

Modlitwa do Maryi za chorych
Maryjo – bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,
Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,
Tych, którzy rozpoczęli agonię,
Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,
Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,
Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pie-

niędzy,
Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą pozostawać nie-

ruchomi,
Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji.
Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,
Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,
Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,
Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu 

cierpiał jak oni i za nich.
Maryjo – bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata.
Amen.

Światowy dzień chorego
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często powracali do tych słów, zapisanych 
na kartach Ewangelii św. Mateusza. Jedyną 
nadzieją był Bóg. Źródłem sił na przetrwa-
nie narodu polskiego pod jarzmem rosyj-
skiego zaborcy była głęboka wiara” – mówił 
ordynariusz wojskowy.

Biskup Guzdek przypomniał, że na 
początku powstania styczniowego pod roz-
kazami Komitetu [Centralnego Narodowe- 
go – przyp. red.] pozostawało około 200 
księży i wciąż angażowali się kolejni. Wśród 
powstańców panowała żywa wiara i „wy-
soki” duch religijny. Prawie każdy oddział 
powstańczy miał swojego kapelana – co-
dziennie była odprawiana Msza św.; żołnie-
rze przystępowali do spowiedzi i Komunii 
Świętej. Podkreślił, że „Kościół katolicki za 
poparcie udzielone walce zbrojnej zapłacił 

W całym kraju odbyły się uroczystości 
związane ze 158. rocznicą wybuchu po-
wstania styczniowego. Mszy św. w intencji 
powstańców styczniowych 22 stycznia prze-
wodniczył i homilię wygłosił biskup polo-
wy Józef Guzdek. Eucharystię koncelebro- 
wali ks. płk SG Zbigniew Kępa oraz ks. por. 
Mateusz Korpak. W jej trakcie modlono się 
także za śp. płk Lidię Lwow-Eberle ps. „Ewa”, 
sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej Armii 
Krajowej, która tego samego dnia spoczęła 
na Wojskowych Powązkach.

Na początku kazania bp Józef Guzdek 
nawiązał do słów z Ewangelii św. Mateusza 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię” (Mt 11,28). „W  czasie długiej nocy 
niewoli, która trwała aż 123 lata, Polacy 

wysoką cenę”. Ordynariusz wojskowy za-
stanawiał się także, jaką lekcję z wydarzeń 
sprzed 158 lat możemy odebrać dzisiaj. – 
W kontekście ostatnich wydarzeń – prze-
szkadzania w liturgii, profanacji kościołów 
i symboli religijnych – warto przypomnieć 
słowa wypowiedziane przez św. Jana  
Pawła II 1 czerwca 1997 roku: „To, że 
Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś 
szczególnym nonsensem tu, w tym kraju i na 
tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół 
tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem 
wolności! I to zarówno w minionym stule-
ciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięć-
dziesięcioleciu. Jest stróżem wolności, bo 
Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas 
Chrystus” – mówił biskup polowy, cytując 
św. Jana Pawła II.

W Gdyni rocznicowe obchody upamięt-
niające powstańczy zryw zostały zorganizo-
wane przez tamtejszą parafię wojskową przy 
współpracy Komendy Portu Wojennego  
22 stycznia na cmentarzu parafialnym 
przy kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Gdyni Oksywiu. W południe w marynar-
skiej asyście miała tam miejsce kameralna 
uroczystość w  ceremoniale wojskowym 
złożenia kwiatów oraz modlitwa przy gro-
bie ks. Antoniego Muchowskiego, probosz-
cza oksywskiego w latach 1892-1915, który 
w  czasie swej młodości był powstańcem 
styczniowym i syberyjskim zesłańcem. 

W obchodach rocznicowych uczestni-
czył reprezentujący dowódcę Garnizonu 
Gdynia, szef Sztabu 3. flotylli Okrętów, ko-
mandor Artur Kołaczyński.

MM, XZR

pamięć o powstańcach styczniowych

kraków: upamiętniono ofiary katastrofy lotniczej

kronika diecezji        wojskowej
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Żołnierze i pracownicy 8. Bazy Lotnictwa 
Transportowego w  Krakowie 23 stycznia 
uczcili pamięć lotników, którzy zginęli 
w katastrofie samolotu CASA C-295m pod 
Mirosławcem. Uroczystości rozpoczęły 
się zapaleniem zniczy na grobach człon-
ków załogi spoczywających na cmentarzu 
Rakowickim. Honory poległym żołnierzom 
oddał płk pil. Paweł Bigos, dowódca 8. Bazy 
Lotnictwa Transportowego oraz jej delegacja.

Następnie pod „Memorialem”, na te-
renie bazy, złożono wiązankę kwiatów. 

Zaraz potem, w  hangarze Grupy Ob- 
sługi Technicznej, kapelan Garnizonu  
Kraków-Balice ks. ppor. Jacek Białek od-
prawił Mszę św. w  intencji zmarłych lot- 
ników.

Dowódca 8. BLTr wraz z  delegacją 
wziął także udział w  oficjalnych obcho-
dach rocznicowych w miejscu katastrofy 
w  Mirosławcu. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną zaplanowane uroczysto-
ści odbywały się w bardzo ograniczonym 
gronie.

Trzynaście lat temu, 23 stycznia 2008 r. 
wojskowy samolot transportowy CASA 
C-295M rozbił się przy podejściu do lądo-
wania w Mirosławcu. Dwadzieścia osób – 
czterech członków załogi i szesnastu wyso-
kiej rangi oficerów Sił Powietrznych wracało 
z konferencji na temat bezpieczeństwa lotów 
Sił Powietrznych. Ich nagła śmierć była 
wielką stratą dla ich najbliższych i Wojska 
Polskiego.

(8. BLTr)

ks. kmdr zbigniew rećko podczas modlitwy na cmentarzu parafialnym 
przy kościele pw. św. Michała archanioła w gdyni oksywiu



152/2021   1-28 II 2021

gen. Jarosław Mika oraz attaché wojskowy 
USA w  Polsce. Przekazanie proporca bo-
jowego efP nastąpiło pomiędzy zdającym 
dowodzenie ppłk Jeffrey’em Higginsem 
a  przyjmującym dowodzenie efP ppłk. 
Jasonem Adlerem, który objął dowodzenie 
nad wszystkimi grupami narodowościowymi 
efP. Przekazanie dokonało się wobec zastęp-
cy dowódcy 15 GBZ płk. Dariusza Dróżdża.

Następnie został odczytany list ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 

28 stycznia na terenie Komendy Po-
ligonu OSPW Ląd miała miejsce uroczy-
stość przekazania dowodzenia kolejnej 
zmiany wysuniętej wzmocnionej obecności 
NATO (efP – enhanced forward Presence) 
oraz zmiana kontyngentu żołnierzy amery-
kańskich, chorwackich, rumuńskich i an-
gielskich pełniących służbę w garnizonie 
Orzysz.

Na apel z ceremonią przekazania dowo-
dzenia przybył Dowódca Generalny RSZ 

Odchodzący dowódca efP został przez 
gen. Jarosława Mikę udekorowany brązo-
wym medalem Sił Zbrojnych RP. Dowódca 
Generalny podziękował wszystkim gru-
pom narodowościowym za dobrze wypeł-
nioną misję w naszym kraju. Uroczystość 
zakończyła się wspólną defiladą żołnie-
rzy, prezentacją sprzętu efP i żołnierskim  
posiłkiem.

XKK

pożegnanie z mundurem ks. płk. Jana domiana doceniono krwiodawców 
z wat-u

Bemowo piskie przekazanie dowodzenia 

kronika diecezji        wojskowej

W  homilii bp Guzdek podkreślił, że 
„działalność Jezusa budziła zdumienie 
i zachwyt”. – Zachwyt budziło Jego podej-
ście do człowieka. On w każdym widział 
bliźniego, nigdy nie przechodził obojętnie 
wobec człowieka, który był w potrzebie – 
powiedział. Zwracając się do ks. płk. Jana 
Domiana, podziękował mu za ewangelicz-
ny styl kapłańskiej posługi, głoszenie Słowa 
Bożego, opiekę nad rodzinami wojskowych 
oraz organizowaną przy parafii pomoc bliź-
nim. – Księże Janie, bądź pewny, że każde 
ziarno dobra posiane w ludzkie serce wy-
daje plon – powiedział bp Guzdek. Życzył 
sił i Bożego błogosławieństwa w dalszej po-
słudze. – Życzymy Ci, abyś pisał dalej piękną 
historię swego kapłańskiego życia. Na wzór 
Chrystusa, bądź dla innych powodem za-
chwytu i zdumienia, wszak one poprzedzają 
nawrócenie i przemianę ludzkich serc – po-
wiedział.

Eucharystię z bp. Guzdkiem i ks. płk 
Domianem koncelebrowali wikariusze 

parafii: ks. por. Krzysztof Włosowicz oraz  
ks. ppor. Tomasz Miencicki. Przed błogo-
sławieństwem łukasz Jerzy Kudlicki, szef 
gabinetu politycznego ministra obrony 
narodowej w  imieniu ministra Mariusza 
Błaszczaka wręczył ks. płk. Domianowi 
pamiątkowy ryngraf. Głos zabrali także płk 
prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rek-
tor WAT-u, płk rez. Adam Słowik, reprezen-
tujący wspólnotę parafialną oraz Aleksandra 
Ślaska, zastępca dyrektora Szkoły Podstawo- 
wej nr 150 w  Warszawie im. Walerego 
Wróblewskiego. Proboszcza parafii poże-
gnali także podchorążowie WAT-u  oraz 
członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza, 
którzy podarowali mu ul. Podziękowania 
zwieńczyło uhonorowanie ks. płk. Jana 
Domiana Komandorią W  Służbie Bogu  
i Ojczyźnie.

Ks. płk Jan Domian pełnił posługę ka-
pelana w Ordynariacie Polowym od 1 lipca 
1993 r. Był m.in.: szefem sekretariatu bi-
skupa polowego, kapelanem przy Urzędzie 

Prezydenta RP, kapela- 
nem WAT-u, a od 1 lutego  
2004 r. proboszczem para- 
fii wojskowo-cywilnej 
Matki Bożej Ostrobrams-
kiej na Boernerowie. 
W Ordynariacie Polowym 
wchodził w  skład licz-
nych gremiów dbających 
o  funkcjonowanie dusz-
pasterstwa wojskowego.

KES

Tylko w ubiegłym roku podchorążowie 
Wojskowej Akademii Technicznej oddali 
honorowo 1657 litrów krwi. Najbardziej 
aktywni zostali odznaczeni medalem Serce 
Legionu, a  na uczelnię trafiła nagroda 
feniks, którą otrzymują jednostki promu-
jące ideę honorowego krwiodawstwa.

Trzeba pamiętać, że ofiary wypadków 
mogą potrzebować nawet 50 jednostek krwi 
[jednostka to ok. 500 ml krwi – przyp. red.]. 
Operacja serca wymaga zabezpieczenia dla 
pacjenta sześciu jednostek, a do ośmiu jed-
nostek tygodniowo trzeba przeznaczyć dla 
chorych na anemię czy białaczkę. Krew to 
bezcenny lek, którego nie można kupić, dla-
tego centra krwiodawstwa cały czas apelują 
o jej oddawanie. Kiedy w Polsce wybuchła 
pandemia COvID-19, sytuacja stała się dra-
matyczna, bo tylko nieliczni oddawali krew.

Klub Honorowych Dawców Krwi Legion 
zrzesza 29 oddziałów, z czego 14 funkcjonu-
je przy jednostkach wojskowych. Należący 
do nich krwiodawcy w 2020 r. oddali łącznie 
ponad 6000 litrów krwi, z czego 1657 litrów 
podchorążowie WAT-u. Było to możliwe 
m.in. dzięki temu, że działający przy uczel-
ni oddział Legionu zorganizował aż 70 akcji. 
Na końcowy wynik złożyło się łącznie 3600 
donacji krwi i jej składników, był to wysiłek 
całej Akademii.

Do honorowego krwiodawstwa w Wacie 
nikogo nie trzeba namawiać. Przykład idzie 
z góry, krew oddają żołnierze zawodowi, 
a podchorążowie idą ich śladem. Zawsze, 
gdy jest taka możliwość, Akademia jest go-
towa do tego, aby wspierać potrzebujących.

XKW
OPRAC. KRZySZTOf STęPKOWSKI

Biskup polowy wp Józef guzdek przewodniczył 31 stycznia w kościele pw. Matki Bożej 
ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie Mszy św., podczas której odbyło się poże-
gnanie proboszcza parafii, ks. płk. Jana domiana. 

ks. płk. Jana domiana 
żegna wspólnota parafialna z Boernerowa, 31 stycznia 2021 r.
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Święcenia biskupie 
ks. Roberta Chrząszcza

W  sobotę 6 lutego w  sanktuarium  
św. Jana Pawła II w  Krakowie obyły się 
święcenia biskupie ks. Roberta Chrząszcza. 
„Nie bójmy się. Otwórzmy drzwi Chry-
stusowi!” – mówił nowy biskup pomoc-
niczy archidiecezji krakowskiej. Mszy św. 
przewodniczył abp Marek Jędraszewski. 
W uroczystości wzięli udział między inny-
mi: metropolita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś 
oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef  
Guzdek. 

Ksiądz Robert Chrząszcz urodził się  
7 października 1969 r. w Wadowicach, w ro-
dzinie Zofii i Władysława. Jego rodzinną 
parafią jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie 
ukończył Niższe Seminarium Duchowne 
oo. Bernardynów. W  1988 r. wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego Ar-
chidiecezji Krakowskiej. 14 maja 1994 r., 
w katedrze na Wawelu, przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity 
krakowskiego kard. franciszka Machar- 
skiego. 

Zakończona konserwacja 
Ołtarza Wita Stwosza 
w Bazylice Mariackiej 

Po 6 latach konserwacji, zakończono 
prace przy ołtarzu Wniebowzięcia NMP 
dłuta Wita Stwosza. Odnowiony zabytek 
można podziwiać już teraz, ale oficjalne 
dziękczynienie za renowację odbędzie się 
w  uroczystość Wniebowzięcia NMP –  
15 sierpnia. Konserwacji poddano ele-
menty konstrukcyjne, rzeźby oraz zdobie-
nia snycerskie. W wyniku prac odsłonięta 
została ich pierwotna kolorystyka. Ołtarz 
oczyszczono z  zabrudzeń, przemalowań, 
retuszy i  uzupełnień mających 500 lat. 
Konserwatorzy dążyli do tego, by jak najbar-
dziej zbliżyć się do oryginału z czasów Wita 
Stwosza, odsłonić gotycką kolorystykę szat 
i karnacji postaci, by zbliżyć się do tego, co 
mogli oglądać nasi przodkowie w średnio-
wieczu. Rzeźby zostały poddane analizom 
w podczerwieni, ultrafiolecie i promienio-
waniu rentgenowskim oraz badaniom przy 
użyciu ręcznego spektrometru fluorescencji 
rentgenowskiej oraz mikroskopu elektro- 
nowego. 

OPRAC. ALEKSANDRA DZIEWIńSKA

również odczytany list od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika 
Sił Zbrojnych pana Andrzeja Dudy, przez 
doradcę prezydenta, panią Agnieszkę 
Lenartowicz-łysik. Następnie okoliczno-
ściowe życzenia złożyli przedstawiciele Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra 
Obrony Narodowej oraz wojska. 

Nauki o rodzinie wracają 
jako dyscyplina naukowa

Polskie Stowarzyszenie familiologicz-
ne przyjęło deklarację prof. Przemysła-
wa Czarnka, Ministra Nauki i  Edukacji 
w sprawie przywrócenia dyscypliny nauki 
o rodzinie w ramach obowiązującej klasyfi-
kacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. 
Jest ono nadzieją na możliwie najszybsze 
podjęcie prac zmierzających do przywró-
cenia dyscypliny nauki o rodzinie i dekla-
ruje gotowość do włączenia się w te prace. 
W oświadczeniu napisano: „Stowarzysze-
nie, reprezentując środowisko polskich fa-
miliologów, z całym przekonaniem udziela 
poparcia dla tej inicjatywy i deklaruje goto-
wość współpracy w celu jej pomyślnej re-
alizacji. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, 
że znaczenie i zadania małżeństwa i rodziny 
w społeczeństwie stanowią niepodważalną 
przesłankę do uznania nauk o rodzinie za 
strategiczną dla państwa polskiego dyscypli-
nę naukową, co było od początku określa-
ne przez Przedstawicieli Instytutu Studiów 
nad Rodziną w łomiankach, a zwłaszcza 
arcybiskupa profesora Kazimierza Maj- 
dańskiego”.

z życia kościoła w polsce
Zmarł o. Andrzej Koprowski SJ

29 stycznia, przeżywszy 81 lat, zmarł 
ojciec Andrzej Koprowski SJ. Był zakażo-
ny koronawirusem. Mszy św. pogrzebowej 
w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w War-
szawie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. 
Ojciec Koprowski był m.in. duszpasterzem 
KUL, asystentem generała jezuitów w Rzy-
mie, twórcą redakcji katolickich w Telewizji 
Polskiej i Polskim Radiu, prowincjałem pol-
skich jezuitów, następnie dyrektorem pro-
gramowym Radia Watykańskiego. Na eme-
ryturze poświęcił się pisaniu i spowiadaniu. 

Konsekracja Wojskowego Biskupa 
Ewangelickiego

30 stycznia 2021 r., w ewangelickiej ka-
tedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Ka-
towicach, odbyła się konsekracja Ewangelic-
kiego Biskupa Wojskowego księdza elekta 
Marcina Makuli. Nabożeństwo konsekracyj-
ne odbyło się z udziałem Biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Je-
rzego Samca, prezesa Synodu ks. dr. Adama 
Maliny, duchownych i gości ekumenicznych, 
m.in. biskupa polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka oraz zastępcy prawosławnego 
ordynariusza Wojska Polskiego ks. Aleksego 
Andrejuka. 

Uroczystość odbyła się zgodnie z  ce-
remoniałem wojskowym, z udziałem woj-
skowej asysty honorowej, którą stanowiła 
kompania honorowa wystawiona przez  
34 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 
z Bytomia oraz orkiestry wojskowej. Został 

konsekracja biskupa Marcina Makuli w ewangelickiej katedrze w katowicach
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i na świecie

ło ich jeszcze 79. Proces przeciw 79-letnie-
mu obecnie kard. George’owi Pellowi toczył 
się w australijskim stanie Wiktoria w latach 
2018-2019 i zakończył się skazaniem go na 
sześć lat więzienia o zaostrzonym rygorze, 
ale po odwołaniach, wniesionych przez jego 
obronę, został on ostatecznie uniewinnio-
ny i  oczyszczony z  wszystkich zarzutów  
7 kwietnia 2020 r. przez Sąd Najwyższy  
Australii. 

Watykan: potwierdzenie wizyty 
papieża w Iraku 

Ojciec Święty 1 lutego podczas spotkania 
z delegacją amerykańskiej agencji katolic-
kiej CNS potwierdził, że chciałby odwiedzić 
Irak. Zaznaczył, że jeśli nawet wymóg zacho-
wania odstępu fizycznego sprawi, że wielu 
Irakijczyków obejrzy go tylko w telewizji, to 
jednak zobaczą, że przybył on do ich kraju. 
„Jestem pasterzem ludu, który cierpi” – 
stwierdził franciszek. Podkreślił, że jego 
plany może przekreślić jedynie silny wzrost 
zakażeń koronawirusem.

Papież uda się z pielgrzymką do Iraku 
na zaproszenie tamtejszego rządu i  irac-
kiego Kościoła katolickiego. Znany jest już 
dokładny program wizyty zaplanowanej  
na 5–8 marca. Ojciec Święty odwiedzi Bag-
dad, ośrodek kultu szyickiego An-Nadżaf, 
miejsce pochodzenia Abrahama Ur, Irbil – 
Mosul i Karakosz. franciszek będzie pierw-
szym papieżem odwiedzającym Irak. Będzie 
to jego 33. podróż apostolska. 

OPRAC. MAłGORZATA MUSZAńSKA

Australia: media złamały prawo, 
relacjonując proces kard. Pella

W Melbourne 1 lutego zawarto ugodę 
sądową w sprawie uznania przez kilkanaście 
firm australijskich winy „złamania milcze-
nia” w okresie trwania procesu kard. Geo-
rge’a Pella w 2019 r. Był on oskarżony – jak 
się później okazało, bezpodstawnie – o sek-
sualne wykorzystywanie nieletnich. 

O oskarżeniach pod adresem kardyna-
ła szeroko informowały światowe środki 
przekazu, wymieniając bez ograniczeń jego 
nazwisko i stawiane mu zarzuty. Media au-
stralijskie natomiast podawały to w lekko 
zawoalowanej formie, nie przytaczając tych 
oskarżeń dosłownie, ale pisząc o „pewnym, 
wysoko postawionym w hierarchii kościel-
nej oskarżonym”, po czym odsyłały czytelni-
ków, słuchaczy i telewidzów do zagranicz-
nych stron internetowych.

Stan Wiktoria, na którego terenie toczył 
się proces, pozwał do sądu dziennikarzy i re-
daktorów głównie z australijskich koncer-
nów medialnych „News Corp” i „Nine En-
tertainment C”, za złamanie przepisu o „za-
chowaniu milczenia” podczas trwającego 
jeszcze procesu. W Australii za naruszenie 
tych przepisów grozi kara do 5 lat więzie-
nia oraz kary pieniężne w wysokości 100 tys. 
dolarów australijskich (AUD) w przypadku 
osób indywidualnych i 500 tys. AUD wobec 
spółek i firm.

Niektóre z wysuniętych w przeszłości 
oskarżeń pod adresem kard. Pella wycofano 
w ciągu dwóch lat trwania procesu, nadal 
jednak, do stycznia bieżącego roku, pozosta-

USA: Joe Biden rozpoczął 
prezydenturę od Mszy św. 

Joe Biden 20 stycznia został zaprzysię-
żony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych. Dzień ten rozpoczął od uczestnictwa 
we Mszy św. w najważniejszej katolickiej 
świątyni w USA – katedrze św. Mateusza 
Apostoła. Poprosił, aby towarzyszyli mu 
parlamentarzyści, zarówno demokratyczni, 
jak i republikańscy. 

W katedrze św. Mateusza celebrowali 
nabożeństwa papież Jan Paweł II podczas 
pierwszej pielgrzymki do USA oraz papież 
franciszek. Najprawdopodobniej katedra 
św. Mateusza stanie się stałym miejscem 
uczestnictwa Joego Bidena w coniedzielnej 
Mszy św. 

Bezpośrednio po zaprzysiężeniu papież 
złożył życzenia nowemu prezydentowi USA 
i zapewnił go o modlitwie do Boga, by ob-
darzył go „mądrością i siłą w pełnieniu tego 
wysokiego urzędu”. „Niech pod Pana przy-
wództwem Amerykanie dalej czerpią siłę ze 
wzniosłych politycznych, etycznych i religij-
nych wartości, które inspirowały naród od 
jego powstania” – napisał franciszek. 

Watykan: Papież ustanowił 
Światowy Dzień Dziadków i Osób 
Starszych

Po modlitwie Anioł Pański 31 stycznia 
papież ogłosił, że w czwartą niedzielę lipca 
obchodzony będzie Światowy Dzień Dziad-
ków i Osób Starszych. W bieżącym roku 
przypadnie on 25 lipca. Ojciec Święty nawią-
zał do przypadającego 2 lutego liturgicznego 
święta Ofiarowania Pańskiego. Zauważył, 
że w wydarzeniu tym ważną rolę odgrywa 
dwoje starców: Symeon i Anna. „Symeon 
i Anna, oboje w podeszłym wieku, oświe-
ceni Duchem Świętym, rozpoznali w  Je-
zusie Mesjasza. Także dzisiaj Duch Święty 
wzbudza w osobach starszych myśli i słowa 
mądrości: ich głos jest cenny, ponieważ 
wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni 
narodów. Przypominają nam, że starość jest 
darem i że dziadkowie są łącznikiem między 
różnymi pokoleniami, przekazując młodym 
doświadczenie życia i wiary. Często zapomi-
nając o dziadkach, nie pamiętamy o strzeże-
niu naszych korzeni i przekazywaniu tego 
bogactwa dalej. […] To ważne, aby dziadko-
wie spotykali wnuków, a wnuki spotykały się 
z dziadkami” – powiedział papież. 
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18 Nasza służba

po śladach słowa Bożego
1. JEZUS NIE PRZYSZEDŁ SĄDZIĆ CZY POTĘPIAĆ, ALE 

OCALIĆ. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jezus 
nie przyszedł oceniać czy sądzić. Nie chciał stać z boku, obserwować 
i komentować. Przyszedł ratować człowieka przed złem. Ty też, gdy 
widzisz problem, staraj się naśladować Jezusa, staraj się ratować ludzi, 
a nie komentować i oceniać ich zachowania. Przyjdź z pomocą.

2. KAŻDY SAM NA SIEBIE WYDAJE WYROK. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Bóg posłał na 
świat swojego Syna. Ów umarł za nas straszną śmiercią, pokazując, 
jak bardzo Bóg nas kocha i do czego jest gotowy się posunąć, aby nas 
ratować. Czy mając świadomość takiej ofiary ze strony Boga, można 
przejść obok tego faktu obojętnie? Czy można nie zareagować na 
takie poświęcenie? Czy można sobie z tego nic nie robić? Czy można 
się tym po prostu nie interesować? Gdyby ktoś odpowiedział na te 
pytania twierdząco, dowiódłby, że jego serce jest absolutnie niewraż-
liwe, jego wnętrze opłakane, że doszło w nim do zatracenia tego, co 
najbardziej ludzkie, że jest duchowo martwy. Tym samym wydałby 
wyrok na siebie samego.

3. MIŁOŚĆ OSĄDZA STAN LUDZKIEGO DUCHA. A sąd po-
lega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność. To, co kochamy, wydaje na nas wyrok. Miłość, zachwyt, 
fascynacja ukazują stan naszego wnętrza. Wychodząc z jednego z mu-
zeów, młody człowiek stwierdził, że widziane przez niego obrazy 
były marne. Ocenił je jako słabe. Na co przewodnik odpowiedział, 
że te obrazy nie są tu po to, żeby je oceniać, lecz to one dokonu-
ją osądu tych, którzy przychodzą do muzeum. Reakcje człowieka 
na widok najwartościowszych obrazów pokazują stan wiedzy, stan 
rozwoju, stan świadomości człowieka. Obnażają to, co znajduje się 
w jego wnętrzu. Tak samo jest z naszymi pasjami, z tym, co rodzi 
nasz zachwyt i podziw. To wszystko nas osądza i wydaje na nas  
wyrok.

W połowie Wielkiego Postu warto sobie uświadomić najważniej-
sze prawdy na temat sądu i potępienia. Bóg chce nas ratować. Ale 
sami na siebie wydajemy wyrok, podchodząc nonszalancko do faktu 
śmierci Jezusa za nas. Sami na siebie wydajemy wyrok, kochając to, 
co nie ma wielkiej wartości.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JóZEfA – 19 MARCA 2021

[2 Sm 7,4-6.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 
lub Łk 2,41-51a]

Ewangelia uroczystości św. Józefa zachęca nas do spojrzenia na 
św. Józefa jako nauczyciela pewnych postaw. Jakich?

1. RELACJA DO ŻONY. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał od-
dalić Ją potajemnie. Józefowi zależało na tym, żeby nikt ani nie myślał, 
ani nie mówił źle o jego Żonie. I konsekwentnie – o Jezusie. Piękna 
postawa. Nie tylko dobre myślenie, ale i dobre mówienie o rodzinie. 
Józef jest tutaj wzorem. Wzorem troski o dobre imię rodziny. Jak 
wygląda moja troska o dobre imię moich bliskich?

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7 MARCA 2021

[Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25]

Ewangelia 3. niedzieli Wielkiego Postu stawia nam trzy ważne 
pytania:

1. CHRYSTUS CZY BUDYNEK? Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzy dni wzniosę ją na nowo. […] On zaś mówił o świątyni swego 
ciała. Najważniejszy jest Chrystus i spotkanie z Nim. Przez pierwsze 
trzy wieki chrześcijaństwo było prześladowane i chrześcijanie nie 
mieli świątyń. Spotykali się w domach. Wspólnie się modlili w ma-
łych wspólnotach, a nade wszystko żyli zgodnie z Ewangelią. I to był 
czas największego rozwoju chrześcijaństwa. Sytuacja może się powtó-
rzyć. Świątynie mogą być zamknięte z różnych powodów: pandemii, 
prześladowań itp. Najważniejsza jest relacja z Chrystusem i życie Jego 
Ewangelią. Buduj wokół siebie środowisko ludzi żyjących wiarą.

2. PRAWO CZY DOBRO? Jakim znakiem wykażesz się wobec 
nas, skoro takie rzeczy czynisz? Rozmówców Jezusa nie interesowało 
czy to, co Jezus czyni, jest dobre. Oni pytali o prawo. Czy ma upraw-
nienia, żeby takie rzeczy czynić? Czy ma na to papiery? Chrystus 
stawia nam dziś ważne pytania: Na czym ci zależy? Na minimum 
czy na maksimum? Na dobru czy jedynie na wypełnieniu prawa? 
A w relacji do Chrystusa? Pozostajesz tylko na minimum? Spełniasz 
przykazania? A może coś więcej? Coś ponad to, co musisz? Jałmużna? 
Msza św. w tygodniu? Odwiedziny chorych? Jakaś inna forma po-
mocy? Czyń coś więcej niż powinieneś zgodnie z prawem. Przecież 
i w domu, w rodzinie, byłoby ci przykro, gdyby mąż, żona, dzieci, 
rodzice czynili tylko to, co nakazane prawem, a nie to, co płynie 
z miłości. Zastosuj to do religii.

3. INTERES CZY SPOTKANIE Z BOGIEM? Zabierzcie to stąd 
i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! W autentycznym spotkaniu 
z Bogiem nie chodzi o interes, o załatwianie swoich spraw. Spotkanie 
z Bogiem to coś więcej. Może warto dziś Boga na modlitwie zapytać: 
A czego Ty oczekujesz ode mnie? Czego ja oczekuję od Ciebie, już 
wiele razy mówiłem. A Ty, Boże? Jakie masz oczekiwania?

Cathleen Lewis w swojej książce pt. Rex opisuje swoje zmagania 
na modlitwie. Prosiła Boga o uzdrowienie jej syna Rexa z licznych 
chorób: autyzm, brak zdolności widzenia, problemy z chodzeniem. 
Jej modlitwy nie przynosiły afektu. Aż do momentu, gdy zmieniła 
intencję swojej modlitwy. Przestała prosić o zdrowie dla dziecka, a za-
częła prosić o poznanie woli Bożej odnośnie do dziecka, aby Bóg 
objawił jej, jakie jest powołanie Rexa. I wtedy przyszła odpowiedź. 
Okazało się, że dziecko ma wybitne zdolności muzyczne. I dziś Rex 
koncertuje po całym świecie.

Zmierzmy się dziś z tymi trzema pytaniami. Od odpowiedzi na 
nie zależy jakość naszego życia rodzinnego i religijnego.

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 MARCA 2021

[2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21]

Ewangelia 4. niedzieli Wielkiego Postu zachęca nas do zastano-
wienia się nad kwestią osądzania i potępiania. Jak to wygląda?

komentarze do ewangelii
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2. RELACJA DO DZIECKA. Wziął swoją Małżonkę do siebie. 
Józef przyjął Maryję, ale przyjął w ten sposób także Jej Dziecko. 
Przyjął nienarodzonego Jezusa. Adoptował Go. Zaopiekował się 
nie swoim dzieckiem. I to jest dla nas ważna wskazówka. Przykład  
św. Józefa zachęca nas do postawy adopcji. Może chodzić o duchową 
adopcję, czyli o modlitwę za jakieś dziecko. Może chodzić o adopcję 
materialną, czyli danie startu jakiemuś dziecku, np. w Afryce, przez 
przekazywanie środków materialnych, aby ono mogło się kształcić. 
A może chodzić o wzięcie całkowitej odpowiedzialności za jakieś 
dziecko, tak jak Józef.

3. RELACJA DO BOGA. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański. Józefa cechowało absolutne posłuszeń-
stwo wobec Boga. Miał dylematy, zmagał się, ale gdy usłyszał słowa 
od Boga, uznał sprawę za rozstrzygniętą. Wola Boga była dla niego 
najważniejsza. Jak naśladować św. Józefa? Pewnie przez codzienną 
lekturę krótkiego fragmentu Pisma Świętego i podjęcie próby wcie-
lania go w życie. To może być doskonały program na drugą część 
Wielkiego Postu. Codzienna lektura słowa Bożego i postawienie sobie 
pytania, jak tym słowem żyć.

Święty Józef jest wzorem budowania relacji: z Bogiem, z żoną, 
z dzieckiem. W roku św. Józefa spróbujmy go naśladować.

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 MARCA 2021

[Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33]

W Ewangelii z 5. niedzieli Wielkiego Postu słyszymy o trzech gru-
pach ludzi, które reprezentują trzy postawy wobec religii.

1. OBSERWATORZY. Stojący tłum to usłyszał i  mówił: 
„Zagrzmiało!”. Na oczach ludzi dokonywały się wielkie dzieła. Słyszeli 
rzeczy wymykające się naturalnym zjawiskom. Jednak zabrakło im 
dalszego zaangażowania. Nie zrodziły się kolejne pytania, poszu-
kiwania. Nadzwyczajne wydarzenie nie poruszyło ich na tyle, aby 
dalej badać sprawę. Pozostali biernymi obserwatorami otaczającej 

rzeczywistości. Brakło inicjatywy, brakło chęci. Całkowita bierność. 
Dalsze fragmenty Ewangelii Janowej ukazują ich jako ludzi, którzy 
nie uwierzyli w Jezusa.

2. POSZUKUJĄCY. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Grecy, przybyli 
na święto do Jerozolimy, szukali czegoś więcej niż wszyscy. Nie wy-
starczyło im oddanie pokłonu Bogu. Nie wystarczyło im spełnienie 
kilku zewnętrznych gestów. To było dla nich za mało. Dlatego szukali, 
pytali, chcieli osobiście spotkać się z Bogiem. Dla nich religia była 
miejscem poszukiwania. I to przyniosło efekt.

3. PRZEWODNICY. Filip poszedł i  powiedział Andrzejowi. 
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. Apostołowie 
współpracują ze sobą i prowadzą ludzi do Jezusa. Okazali się dosko-
nałymi przewodnikami. Znali Jezusa, spotykali się z Nim na co dzień. 
Dlatego byli w stanie doprowadzić innych do Jezusa. Czy ty byłbyś 
w stanie kogoś poprowadzić do Jezusa, być dla niego przewodnikiem 
na drodze wiary?

W której z tych grup mógłbyś się usytuować na dwa tygodnie 
przed świętami? Czy nie warto byłoby postawić sobie głębszych 
pytań i jeszcze bardziej się zaangażować w osobiste poszukiwania 
albo nawet w bycie przewodnikiem dla innych?

NIEDZIELA PALMOWA – 28 MARCA 2021

[Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 11,1-10]

Ewangelia Niedzieli Palmowej prowadzi nas do odkrycia metody 
działania Boga. On wzywa nas przede wszystkim do myślenia, do 
wyciągania wniosków z rzeczywistości, która nas otacza. Dlatego 
daje wskazówki, dzięki którym możemy dojść do odkrycia prawdy 
o Nim samym. Jakie to znaki?

1. OSIOŁ. Nie był zwierzęciem pogardzanym. To dziś wiąże 
się osła z upartością i głupotą. Dla Żydów było to zwierzę królew-
skie. Gdy król wyruszał na wojnę, jechał konno, ale kiedy wracał, 
po zawarciu pokoju, jechał na ośle. Jezus wjeżdżający na osiołku do 
Jerozolimy, uświadamia nam, że to On jest Panem świata i że wszyst-
ko jest w Jego rękach. W ten sposób przygotowuje nas na trudne 
sytuacje, aby w obliczu przeciwności nie załamała się nasza wiara.

2. PALMY I GAŁĄZKI. Niemal dwieście lat przed wjazdem Jezusa 
do Jerozolimy Żydzi z wiązankami, z zielonymi gałązkami i z palmami 
w rękach śpiewali hymny na cześć Boga, który uratował ich od okupacji 
i pozwolił, żeby ich zbezczeszczona przez wrogów świątynia została 
na nowo oczyszczona i poświęcona (por. 2 Mch 10,7). Wjeżdżający na 
osiołku do Jerozolimy, Jezus uświadamia nam, że bardzo Mu zależy, 
żeby Jego świątynia, Jego dom był czysty, święty i traktowany w sposób 
wyjątkowy. Jesteśmy w Jego domu, a to zobowiązuje.

3. OKRZYKI HOSANNA. Słowo Hosanna najczęściej tłumaczy-
my jako „chwała”, ale ten pochodzący z języka hebrajskiego termin 
oznacza po prostu: „ratuj” („wspomóż”, „zbaw”). Jest to zatem prośba 
o pomoc, o ratunek. Jezus wjeżdżający na osiołku do Jerozolimy, 
uświadamia nam, że tylko w Nim jest ratunek. Liczenie na samego 
siebie, na swoją zaradność, operatywność, liczenie na innych ludzi 
prędzej czy później doprowadzi do rozczarowania. Ratunek jest je-
dynie w naszym Bogu.

Ewangelia Niedzieli Palmowej wzywa do myślenia, do niepozo-
stawania na poziomie tego, co widzialne, ale do poszukiwania głębiej, 
do odkrywania znaków, które każdemu z nas daje Bóg.

Wydaje się, że miał rację ks. prof. Heller, gdy mówił, że rola 
Kościoła sprowadza się przede wszystkim do dwóch rzeczy: do ucze-
nia myślenia i do troski o najsłabszych, którzy sami nie są w stanie 
sobie poradzić. Warto z tych dwóch zadań uczynić program głoszenia 
Ewangelii.

ks. Marek Gilskiguido reni (1575-1642), Św. Józef z dzieciątkiem Jezus, 1640 r.
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z dyspensy i nie udajemy się w dzień świąteczny na Eucharystię czy 
w piątek na nabożeństwo drogi krzyżowej do kościoła, to wskazane 
jest, aby połączyć się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła, 
korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych czy internetowych. 
Msza św. sprawowana jest w naszych kościołach nie tylko w niedzielę 
i święta nakazane, lecz także w dni powszednie. Jeżeli korzystamy 
z dyspensy, a jesteśmy zdrowi i pozwalają nam na to obowiązki za-
wodowe i rodzinne, to warto uczestniczyć we Mszy św. w wybrany 
dzień tygodnia. Jeżeli zaś nie mamy takiej możliwości, to spróbujmy 
wstąpić do świątyni choć na chwilę osobistej modlitwy. Zadbajmy 

Wielki Post to 40-dniowa wędrówka Kościoła ku Chrystusowi. 
To bardzo ważny czas dla całego Kościoła i wszystkich wierzących. 
Mamy go przeżyć tak, aby tajemnica męki, śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa nabrała dla nas na nowo konkretnej wartości.

Wielki Post ukształtował się w starożytności. Pierwotnie były to 
zasadniczo dwa dni – piątek i sobota, o surowej postnej dyscypli-
nie, które poprzedzały Wielkanoc, świętowanie Paschy Chrystusa. 
W trzecim wieku ten czas rozszerzono na cały tydzień, a bardzo 
szybko w środowisku egipskich mnichów zrodziło się pragnienie, 
aby w liturgii zachować biblijną symbolikę 40 dni.

Symbolika 40 dni
Liczba 40 pojawia się w wielu ważnych momentach w Piśmie 

Świętym: 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, 
40 dni spędził Mojżesz na górze Horeb, potem 40 dni Eliasz to-
czył walkę zakończoną zwróceniem się ku Panu Bogu. Oczywiście,  
40 dni to liczba nawiązująca do bezpośredniego przygotowania, 
jakie Jezus Chrystus odbył na pustyni, na Górze Kuszenia. Dlatego 
Kościół chciał, aby w liturgii zachować symbolikę 40 dni i stąd 
zrodziła się praktyka okresu liturgicznego, który potem nazwano 
Wielkim Postem.

We współczesnym świecie ten szczególny okres nierzadko ni-
czym się nie różni od codzienności. Często sami nie jesteśmy w sta-
nie podjąć głębszych wyrzeczeń. Ze wszystkich stron jesteśmy zale-
wani zaproszeniami do skorzystania z różnych przyjemności i jakże 
często nie potrafimy ich sobie odmówić. 

Zaczynając Wielki Post i chcąc go dobrze przeżyć, po prostu 
trzeba zrobić porządek. A nic tak w tym nie pomaga jak spowiedź. 
Dobry rachunek sumienia pozwalający zobaczyć to, co wymaga 
wyrzucenia, a następnie przyjęcie miłosiernej miłości Boga – to 
fundamenty, na których warto budować swoje życie. 

Praktyki pokutne prowadzą nas 
do pustego grobu Chrystusa

Kolejna sprawa we właściwym przeżyciu Wielkiego Postu to jego 
trzy filary. Modlitwa i jałmużna nie wymagają większego komenta-
rza. Problem pojawia się przy poście. Wielu dziś pyta: po co pościć 
i jak pościć? Wielu chrześcijan mówi, że dziś wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych to nie jest już post. W dobie coraz bardziej 
szykownych potraw bezmięsnych odmówienie sobie mięsa nie sta-
nowi żadnego wyrzeczenia. Tak, to prawda, post jest po to, by poczuć 
głód lub szerzej jakiś brak. Postem może być np. rezygnacja w pią-
tek z internetu, wyłączenie telefonu. Ważne jest to, by poczuć brak, 
pustkę, bo dopiero wtedy możemy w to miejsce zaprosić Chrystusa.

Przeżywając tegoroczny Wielki Post warto przemyśleć nasz 
udział w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych, aby 
zrobić konkretne postanowienia w tym względzie. Jeśli korzystamy 

Jak przeżyć wielki post 
w czasie epidemii?

o to, aby brak regularnego uczestnictwa we Mszy św. nie osłabił 
naszej wiary i gorliwości. 

Przyjmijmy to oddalenie od ołtarza Pańskiego jako czas postu 
eucharystycznego, który może nam pomóc w ponownym odkryciu 
piękna i wartości Eucharystii. Pamiętajmy też o tym, że nie ten, kto 
ogląda, ale ten: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Korzystajmy 
więc z tego, że mamy dostęp do Eucharystii, że nasze świątynie, ina-
czej niż w niektórych krajach, są otwarte, że możemy gromadzić się 
na Świętej Wieczerzy, karmić się Najświętszym Ciałem Chrystusa 
i adorować Go w Eucharystii.

Praktyki pokutne w okresie Wielkiego Postu są dla nas drogą, 
która ma nas zaprowadzić do pustego grobu. Pomogą nam w tym, 
byśmy widząc odsunięty kamień i zwinięte płótna leżące wewnątrz 
pieczary, dali się temu zaskoczyć i uwierzyli, że Pan zmartwychwstał. 
Nikt nie zabrał Jego ciała, nie przeniósł do innego grobu. Chrystus 
zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał! Każda Msza św. jest tego uobec-
nieniem.

KS. MJR TOMASZ KRAWCZyK
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epidemia koronawirusa kolejny już miesiąc zagraża każdemu człowiekowi, bez względu na wiek, pozycję społeczną czy uprawiany zawód. 
ta nowa, wcześniej nawet trudna do wyobrażenia sytuacja dla wielu z nas stała się bardzo bolesnym doświadczeniem wiary. a zatem jak 
wykorzystać czas wielkiego postu? co zrobić, aby ograniczenia związane z pandemią nie odmieniły naszego sposobu świętowania wielkanocy 
i nie przeszkodziły nam w duchowym przygotowaniu do niej podczas wielkiego postu?
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przeżywane rekolekcje i dni skupienia, ale pamiętajmy też o osobach, 
które być może potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. 

Trzy kluczowe elementy Wielkiego Postu 
W Wielkim Poście powinniśmy zwrócić uwagę na jego kilka 

istotnych punktów: Środa Popielcowa, sakrament pokuty i pojed-
nania oraz Wielki Piątek. W Środę Popielcową w momencie posy-
pywania głowy popiołem słyszymy słowa „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” zaczerpnięte z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 19). Mogą one 
budzić lęk, jednak powinny przypominać o pewnej znikomości 
i  ulotności. Przede wszystkim jednak powinny dawać nadzieję 
zmartwychwstania, o czym mówi dopełnienie „Pan cię wskrzesi 
w dniu ostatecznym”. 

Sakrament pokuty i pojednania jest dla nas drogą do nawró-
cenia. W języku greckim słowo „metanoia”, które jest określeniem 
nawrócenia, oznacza zmianę sposobu myślenia. Otwarcie się na 
powyższy sakrament jest niezbędne, aby w pełni przyjąć nowinę 
zmartwychwstania Pańskiego. 

Dochodząc do tajemnicy Wielkiego Piątku, możemy ostatecz-
nie uświadomić sobie sens zmartwychwstania. Poczucie braku, tę-
sknoty i pustki jest nam potrzebne, aby przyjąć Miłość i również 
nauczyć się bardziej kochać. Potrzebujemy „wyjścia z ciemności” 
i „powstania z martwych”, czyli przemiany naszego serca: „Niegdyś 
bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest 
wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe 
Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, 
a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! […] Dlatego się mówi: 
Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” 
(Ef 5, 8-11, 14). 

ALEKSANDRA DZIEWIńSKA

Tegoroczny Wielki Post staje się dla nas 
dużym wyzwaniem. Podobnie jak rok temu, 
nie będziemy mieli pełnej możliwości, aby 
uczestniczyć w nabożeństwach wielkopost-
nych. Nie wiemy też, w jakiej formie przyj-
dzie nam przeżywać Triduum Paschalne 
oraz samą Wielkanoc. Jednak jest to pewna 
szansa, która może posłużyć nam w życiu 
duchowym.

Kwarantanna, czyli 40 dni 
Mało kto wie, że słowo kwarantanna 

(łac. quarantena, wł. quaranta giorni ) do-
słownie rozumiana jest jako 40 dni. Tyle 
samo, ile trwa Wielki Post. Zresztą nie tylko. 
Z przykładów biblijnych mamy np.: trwa-
jące 40 dni kuszenie Jezusa przez szatana 
na pustyni, 40-dniowe cierpienie Ezechiela 
za przewinienia Judy (Ez 4,6). O 40 dniach 
wspominał również Jonasz, nawołując do 
nawrócenia Niniwę: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie 
zburzona” (Jon 3,4). Te wszystkie przykłady są dowodem na to, że 
Bóg nawet z najtrudniejszych i najbardziej zagmatwanych sytuacji 
wyciąga dobro. W ubiegłym roku kwarantanna narodowa w Polsce 
rozpoczęła się 12 marca, a 40 dni później miała miejsce Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Bynajmniej nie mam na myśli magicznego 
podejścia, lecz uświadomienie sobie, że Bóg może mieć w  tym 
wszystkim najlepszy plan. 

Co jest moim „chlebem powszednim”?
W wirze codziennych trosk i obowiązków, kiedy zbyt często bra-

kuje nam czasu, zwyczajnie zapominamy, dokąd właściwie zmierza-
my. Zaczynamy odczuwać coraz większy brak sensu w rutynowych 
zadaniach. Kościół w Wielkim Poście daje nam okazję, abyśmy ode-
rwali się od zmagań dnia codziennego, znaleźli czas na refleksję 
i pomyśleli o swojej drodze do świętości. Nawiązując do znaczenia 
słowa kwarantanna, 40-dniowy post Jezusa na pustyni jest swego 
rodzaju czasem próby i „rekolekcji”. Jest również przygotowaniem 
do podjęcia przez Niego dzieła zbawienia. Szatan kusi Jezusa, by ka-
mienie zamienił w chleb. Próbuje wykorzystać sytuację głodu, kiedy 
Jezus jest wyczerpany długim postem. Wzbudza w Nim łaknienie, 
licząc że ulegnie i postawi pokarm ponad Boga. Ta sytuacja może 
być dla nas symbolem wszystkiego co przyziemne, konsumpcyjne, 
chwilowe. Możemy czerpać z niej natchnienie do duchowej pracy 
nad sobą i nawrócenia w okresie wielkopostnym. Zastanówmy się, 
jak często popadamy w pychę, dążąc do tego co ludzkie, mierząc 
wszystko posiadanymi dobrami. Co jest moim „chlebem”, czym się 
karmię i o co zabiegam? Sytuacja, którą wywołała pandemia, jest 
dla nas szansą na refleksję, aby nie skupiać się na tym, co materialne 
i ulotne, lecz na tym, co trwałe. Warto zadbać o relacje, bliskich, wy-
ciągnięcie ręki w kierunku drugiego człowieka. Okres wielkopostny 
to właśnie czas, kiedy decydujemy się pogłębić naszą wiarę poprzez 

40 dni ku nawróceniu
powoli wchodzimy w kolejny okres wielkiego postu. w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, doświadczymy go w reżimie sanitarnym i przy 
wielu ograniczeniach. czy mimo to jesteśmy gotowi, aby przeżyć ten czas jak najlepiej? a może właśnie wbrew wszystkiemu – głębiej niż 
kiedykolwiek pomimo wielu utrudnień? 
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ks. Twardowski powiedział: „Wiesz, chciał-
bym mieć taką wnuczkę jak ty…”. Na co ja, 
niewiele myśląc, odparłam: „Ja też bym chcia-
ła mieć takiego Dziadka jak ksiądz”. I tak 
zostaliśmy „wnuczką” i „Dziadkiem”. Ksiądz 
Twardowski podarował mi książkę swojego 
autorstwa z dedykacją „Kochanej wnuczce 
Gosi – Dziadek”. Przysyłał mi kartki z waka-
cji, na których także podpisywał się Dziadek.

W  trakcie naszej pierwszej rozmowy 
zwierzyłam mu się, że zamierzam zdawać 
na studia dziennikarskie na Uniwersytecie 
Warszawskim. Powiedział, żebym koniecz-
nie odwiedziła go po egzaminach. Udało mi 
się dostać na wymarzone studia w stolicy, 
nie posiadałam się z radości. Odwiedziłam 
Dziadka, by opowiedzieć mu o swoim suk-
cesie. Bardzo się ucieszył, powiedział, że 
teraz będziemy mogli widywać się częściej.

Na samym początku studiów okradzio-
no mnie – straciłam wszystkie dokumenty 
i  pieniądze, jakie dostałam od rodziców 
na utrzymanie się przez pierwszy miesiąc 
w Warszawie. Nie chciałam od razu martwić 
ich tym faktem i prosić o dodatkowe fundu-
sze. Poszłam do Dziadka. Opowiedziałam 

Poznałam księdza Jana Twardowskiego 
osobiście. Chciałabym się podzielić z czy-
telnikami „Naszej Służby” wspomnieniem 
naszego spotkania i  znajomości. Rzecz 
działa się w 1993 r. Byłam wtedy uczen-
nicą łódzkiego liceum, znałam poezję ks. 
Twardowskiego i uwielbiałam ją. Na po-
czątku lat 90. był on już uznanym poetą. 
Jego wiersze przerabialiśmy w  szkole na 
lekcjach języka polskiego. Należałam wtedy 
do wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Panował 
w niej duch otwartości i solidarności. Każdy 
dzielił się tym, co potrafił robić najlepiej. 
Wydawaliśmy też swoją gazetkę, taką czar-
no-białą, odbijaną na ksero w 100 egzem-
plarzach. Była skromna, miała góra kilka-
naście stron, marną szatę graficzną, ale była 
nasza. A ja byłam jej redaktorką i autorką. 

Wpadłam na pomysł, że przeprowa-
dzę wywiad z  ks. Twardowskim dla na-
szej oazowej gazetki. Nie miałam żadnego 
punktu zaczepienia, więc napisałam do 
Kurii Archidiecezji Warszawskiej z prośbą 
o namiar na księdza Jana. Kuria odpisała, 
że ksiądz Jan Twardowski mieszka przy 
klasztorze sióstr wizytek w Warszawie przy 
Krakowskim Przedmieściu 
i o danej godzinie jest w kościele 
do dyspozycji tych, którzy chcą 
porozmawiać. 

Wsiadłam w pociąg. Odna- 
lazłam księdza Jana, przedsta- 
wiłam się i poprosiłam uznanego 
księdza-poetę o wywiad do niko-
mu nieznanej, poza naszą wspól-
notą i parafią, gazetki. Zgodził się 
bez wahania. Zaprosił mnie do 
swojego pokoju. Zapamiętałam, 
że był skromny, miał drew-
nianą podłogę i  kaflowy piec 
z  niewprawnymi malunka-
mi poczatkujących artystów. 
Bardzo dobrze nam się rozma-
wiało. Pod koniec tej rozmowy  

mu o swoim strapieniu. Przez myśl mi nie 
przyszło, żeby prosić o pieniądze, a on bez 
słowa wyciągnął 500 zł. To wtedy było sporo 
pieniędzy. Gdy nie chciałam ich przyjąć, 
nie zaakceptował odmowy. Uratował mnie 
wtedy – mogłam spokojnie przeżyć do 
końca miesiąca. 

Przez pierwszy rok studiów regularnie 
odwiedzałam Dziadka, a  potem było to 
coraz rzadziej, aż w końcu przestałam do 
niego przychodzić. Studia, dorywcze prace, 
projekty, życie towarzyskie – to wszystko 
zagarnęło mnie na tyle intensywnie, że za-
brakło czasu dla Dziadka. 

Dlaczego o tym piszę? Nie dlatego, żeby 
chwalić się tą znajomością. Myślę, że takich 
osób jak ja, takich „wnuczków” i  „wnu- 
czek”, które otrzymały wsparcie od ks. Twar-
dowskiego, stworzyły z nim pewną więź, 
było znacznie więcej. Piszę o tym dlatego, 
żeby poprzez swoje doświadczenie w 15. 
rocznicę jego śmierci zaświadczyć, jak pro-
stolinijnym, życzliwym i otwartym był ka-
płanem i człowiekiem. I jak bardzo nam dziś 
takich kapłanów potrzeba. 

Czuję także wdzięczność wobec Opatrz- 
ności za to, że moje życie zato-
czyło swojego rodzaju koło. Od 
ponad trzech lat pracuję w Kurii 
Polowej, która mieści się naprze-
ciwko kościoła wizytek. Mogę 
niemal codziennie pomodlić się 
w świątyni, której przez 45 lat 
rektorem był ks. Twardowski. 
Mogę przysiąść na pomniku-
-ławeczce, znajdującej przy ko-
ściele, tuż obok postaci księdza 
Jana. Na ławeczce widnieje napis 
– fragment jego wiersza: „Można 
odejść na zawsze, by stale być 
blisko”.

MAłGORZATA 
MUSZAńSKA

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko”
księdza Jana twardowskiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. duszpasterz, poeta i prozaik. Jest jednym z najpopularniejszych 
polskich poetów religijnych, którego fenomen wykracza poza literaturę – jego utwory są traktowane jak przesłanie duszpasterskie, jak 
drogowskazy dobrego życia zgodnego z ewangelią. wiersze i proza Jana od Biedronki, jak go nazywano, są pełne czułości, paradoksów, 
odniesień do świata przyrody. w prosty sposób przedstawiają skomplikowane problemy wiary i filozofii. Mówią o sprawach najważniejszych 
i bliskich każdemu, jak: miłość, tęsknota, wiara, nadzieja, cierpienie, piękno świata. w styczniu 2021 r. minęło 15 lat od jego śmierci. 

15. rocznica śmierci ks. Jana twardowskiego 
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pomnik-ławeczka ks. Jana twardowskiego 
obok kościoła s. wizytek w warszawie
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związane z przewrotem majowym i ostra 
krytyka poczynań Józefa Piłsudskiego. 
Pamiętniki pisane są barwnym językiem, 
niektóre wpisy okraszone są dawką ironii. 
Zapiski informują o  sprawach ważnych 

z punktu widzenia małej Ojczyzny – 
Wierzbnika czy nieco większej – Ra- 
domia, jak też życia politycznego toczą-
cego się w Polsce.

Ostatnie dwa rozdziały Pamiętników 
kapelana wojskowego i innych zapisków 
z  lat 1914–1945 to okres jego posługi 
w parafii Opieki NMP w Radomiu oraz 
dziennik prowadzony podczas okupacji 
niemieckiej, kiedy ks. Ściskała organi-
zował pomoc dla potrzebujących, m.in. 
księży i zakonnic, ubogich, Powstańców 
Warszawskich, jeńców polskich, ra-
dzieckich, a później niemieckich prze-
trzymywanych w Radomiu.

Jest to trzecie i  najpełniejsze wy-
danie pamiętników ks. Dominika 
Ściskały z  okresu I  wojny świato-
wej. Prezentowany tom został uzu-
pełniony o  odnalezione notatki, 
które nie zostały uwzględnione we 
wcześniejszych wydaniach druko-
wanych. Późniejsze wspomnienia  
ks. Ściskały zostały wydane po raz pierw-
szy. Pamiętniki opatrzone zostały na-

ukowymi, precyzyjnymi przypisami, a także 
wstępem z obszerną biografią duchownego, 
autorstwa ks. Szczepana Kowalika, kapłana 
diecezji radomskiej. W książce zamieszczo-
no bogaty materiał fotograficzny, indeksy 
geograficzny i osobowy oraz bibliografię. 
Pamiętniki kapelana wojskowego i inne za-
piski z lat 1914–1945 są książką niezwykle 
ciekawą, ważnym źródłem historycznym, 
świadectwem życia kapłana przenikniętego 
służbą Bogu i Polsce.

KRZySZTOf STęPKOWSKI

losy tych ziem, ks. Ściskała wytrwale pra- 
cował tam jako sekretarz Głównego Ko- 
mitetu Plebiscytowego. Niestety ostatecznie 
o kształcie granic zadecydowano nie pyta-
jąc miejscowej ludności o zadanie, a więk-

szość Śląska Cieszyńskiego przyznano 
Czechosłowacji. Ten fragment wspomnień 
ks. Ściskały powinni przeczytać wszyscy, 
którzy tak łatwo wypominają Polsce póź-
niejszą aneksję Zaolzia, do której doszło 
w wyniku rozmów podczas konferencji mo-
nachijskiej. Wspomnienia pokazują drugą 
stronę medalu i dobrze wyjaśniają złożo-
ność przynależności Śląska Cieszyńskiego 
do Polski.

Trzeci etap życia (i wspomnień ks. Ścis- 
kały) wiąże się z  jego posługą w  parafii 
Trójcy Przenajświętszej w  Wierzbniku, 
w diecezji sandomierskiej, gdzie trafia po 
ekskardynacji z archidiecezji wrocławskiej. 
W  tej części wspomnień sporo możemy 
przeczytać na temat życia w tej niewielkiej 
parafii, ale pojawiają się też komentarze 

Ksiądz Dominik Ściskała (1887–1945) 
pochodził z Końskiej k. Trzyńca, na Śląsku 
Cieszyńskim. Po święceniach kapłańskich 
(w 1910 r.) pełnił posługę wikariusza m.in. 
w parafii w Dziedzicach. Podczas I wojny 
światowej otrzymał powołanie do armii 
austro-węgierskiej i właśnie z tego czasu 
pochodzi pierwsza część, prezentowa-
nych przez lubelski oddział IPN, wspo-
mnień. Jako kapelan szpitali fortecznych 
w Krakowie oraz w Twierdzy Dęblin 
opisuje posługę kapelana wśród cho-
rych i rannych. Do jego zadań należało 
sporządzanie planów polowych cmen-
tarzy (o tej powinności przedwojennych 
kapelanów często się zapomina), prowa-
dzenie ewidencji zmarłych oraz udział 
w ekshumacjach i sporządzanie z nich 
protokołów. Oprócz swej codziennej 
pracy ks. Ściskała opisuje nastroje spo-
łeczne panujące w wojsku, m.in. to jak 
wielkie nadzieje łączyli Polacy z Wielką 
Wojną. Zapiski dokumentują także świt 
odradzającej się Polski, obserwowany 
z perspektywy Radomia.

Ksiądz Ściskała trafia tam w sierp-
niu 1918 r. Spod komendy austriackiej 
przechodzi do formującego się woj-
ska polskiego. W mieście obecny jest 
pierwiastek robotniczy, w którym idee 
socjalistyczne (o bardzo czerwonym, an-
tyklerykalnym zabarwieniu) są niezwykle 
silne, a  Tymczasowy Rząd Ludowy sfor-
mowany w Lublinie posiada duże poparcie. 
W Radomiu ks. Ściskała opiekuje się żołnie-
rzami osadzonymi w więzieniu, jest też pro-
szony o odebranie przysięgi wojskowej od 
żołnierzy powstającego wojska, podporząd-
kowanego rządowi lubelskiemu. Odmowa 
zmusza ks. Ściskałę do opuszczenia sze-
regów wojskowych. Ze smutkiem notuje: 
„Dałbym się za Polskę pociąć na kawałki, 
a po kilku dniach służby w Wojsku Polskim 
jestem zmuszony z niego wystąpić”. 

Ksiądz Ściskała był także wielkim nie-
strudzonym propagatorem polskości na 
terenach rodzinnego Śląska Cieszyńskiego. 
W 1919 r., w okresie, kiedy decydowały się 

Świadectwo życia 
ks. dominika Ściskały
nakładem oddziału ipn w lublinie ukazała się książka ks. dominika Ściskały pamiętniki kapelana wojskowego i inne zapiski z lat  
1914–1945. wspomnienia ks. Ściskały obejmują okres i wojny światowej, czas walki plebiscytowej na Śląsku cieszyńskim i okupację nie-
miecką. są cennym świadectwem, dzięki któremu możemy zobaczyć przełomowe wydarzenia z pierwszej połowy XX w. oczami ich świadka.

dominik Ściskała, pamiętnik kapelana wojskowego 
i inne zapiski z lat 1914–1945, ipn warszawa-lublin 
2020, ss. 600

PÓłKa z KsIĄżKaMI



„Pełen Ducha Świętego 
powrócił Jezus znad Jordanu, 
a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni…”
             (Łk 4,1-2a)


