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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK: 
Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu 
byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Na okładce:
Jeden z nagrobków Cmentarza Powązkowskiego, 
Warszawa 2019 r., fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 28 października 2020 r.

D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Musimy trochę zmienić spo-
sób, w jaki odbywa się ta audiencja ze 

względu na pandemię koronawirusa. Jesteście 
oddzieleni, zachowując także środki ochron-
ne, maski, a ja jestem tutaj trochę oddalony 
i nie mogę czynić tego, co zawsze, zbliżyć się 
do was, bo zdarza się, że za każdym razem, 
gdy się do was zbliżam, wszyscy się zbiegacie, 
zatraca się odstęp i istnieje dla was niebezpie-
czeństwo zarażenia. Przykro mi, że tak muszę 
robić, ale to dla was, dla waszego bezpieczeń-
stwa. Zamiast wyjść ku wam, uścisnąć ręce 
i pozdrowić, przekazujemy sobie pozdrowie-
nia z oddali, ale wiedzcie, że jestem blisko was 
w swoim sercu. Mam nadzieję, że rozumiecie, 
dlaczego tak czynię. […]

Dzisiaj dopełniamy naszą katechezę 
o modlitwie Psalmami. Przede wszystkim za-
uważamy, że w Psalmach często pojawia się 
postać negatywna, postać „bezbożnego” czyli 
tego, który żyje tak, jakby Pana Boga nie było. 
To osoba bez jakiegokolwiek odniesienia do 
tego, co transcendentalne, bez żadnego ha-
mulca dla swej bezczelności, która nie boi się 
osądów tego, co myśli i co czyni.

Z tego powodu Psałterz przedstawia mo-
dlitwę jako podstawową rzeczywistość życia. 
Odniesienie do Absolutu i do tego, co trans-
cendentalne – nazywane przez mistrzów asce-
zy „świętą bojaźnią Bożą” – jest tym, co czy-
ni nas w pełni ludźmi, jest granicą, która wy-
bawia nas od samych siebie, uniemożliwiając 
nam wejście w życie w sposób drapieżny i żar-
łoczny. Modlitwa jest ocaleniem człowieka.

Oczywiście, jest też fałszywa modlitwa, 
modlitwa odmawiana tylko po to, aby podzi-
wiali nas inni. Ci lub tamci, którzy idą na Mszę 
św. tylko po to, aby pokazać, że idą na Mszę, 
że są katolikami, lub aby pokazać najnowszy 
model [samochodu], który kupili, aby zro-
bić dobre wrażenie społeczne. Idą na fałszywą 

w następujący sposób: „Różnorodne formy 
modlitwy Psalmów nabierają kształtu w li-
turgii w Świątyni, a zarazem w sercu człowie-
ka”. A zatem modlitwa osobista czerpie i kar-
mi się najpierw modlitwą ludu Izraela, a na-
stępnie ludu Kościoła. […]

Krótko mówiąc, tam, gdzie jest Bóg, tam 
musi być też i człowiek. Pismo Święte jest 
stanowcze: „My miłujemy [Boga], ponieważ 
Bóg sam pierwszy nas umiłował – On zawsze 
idzie przed nami. On na nas zawsze oczekuje, 
bo miłuje nas jako pierwszy. Jako pierwszy na 
nas spogląda. Jako pierwszy nas rozumie. On 
zawsze na nas oczekuje. – Jeśliby ktoś mówił: 
«Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, 
jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata 

swego, którego widzi, nie 
może miłować Boga, któ-
rego nie widzi. – Jeżeli byś 
odmawiał wiele różańców 
w ciągu dnia, ale później 
plotkowałbyś o innych, 
później miałbyś urazy 
w swym wnętrzu, niena-

wiść wobec innych, to jest udawanie, pozba-
wione znaczenia. – Takie zaś mamy od Nie-
go przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, mi-
łował też i brata swego” (1 J 4, 19-21). Pismo 
Święte przyznaje, że może istnieć osoba, któ-
ra szczerze szukając Boga, nigdy nie zdoła Go 
spotkać, ale stwierdza również, że nigdy nie 
można odrzucić łez ubogich, bo można nie 
spotkać Boga. Bóg nie może znieść „ateizmu” 
ludzi kwestionujących Boży obraz, który jest 
odciśnięty w każdym człowieku, tego ate-
izmu dnia powszedniego: „Wierzę w Boga, 
ale mam dystans wobec innych i pozwa-
lam sobie na nienawiść wobec innych – jest 
to ateizm praktyczny. Świętokradztwem jest 
nie rozpoznanie osoby ludzkiej jako obrazu 
Boga, to ohyda, to najgorsza zniewaga, jaką 
można wyrządzić świątyni i ołtarzowi.

Drodzy bracia i siostry, niech modlitwa 
Psalmów pomoże nam nie popadać w poku-
sę „bezbożności”, to znaczy żyć, a może na-
wet modlić się, tak jak gdyby Pana Boga nie 
było, jak gdyby nie było ubogich. Dziękuję! 

TŁUM. O. S. TASIEMSKI OP (KAI)/WATYKAN

Modlitwa Psalmami
pomaga nam żyć w obecności Boga

Cykl papieskich katechez poświęconych modlitwie 

–  Modlitwa jest ocaleniem człowieka. Ona sprawia, że kontemplujemy rzeczywistość oczami 
Boga. Kiedy się modlimy, wszystko nabiera „głębi” – powiedział papież 21 października pod-
czas audiencji ogólnej, która odbyła się w auli Pawła VI.  Kontynuując cykl katechez poświę-
cony modlitwie, Franciszek zatrzymał się po raz drugi na Księdze Psalmów. 

modlitwę. Jezus mocno przed tym przestrze-
gał. Ale kiedy prawdziwy duch modlitwy jest 
przyjmowany w sposób szczery i zstępuje do 
naszych serc, to sprawia ona, że kontempluje-
my rzeczywistość oczami samego Boga.

Kiedy się modlimy, wszystko nabiera „głę-
bi”. To ciekawe: zaczynamy na modlitwie od 
czegoś drobnego, ale podczas modlitwy ta 
drobna rzecz nabiera głębi, wagi, gdy Bóg ją 
bierze do rąk i przekształca. Najgorsza przy-
sługa, jaką można oddać 
Bogu, a także człowieko-
wi, to modlić się opieszale, 
rutynowo, modlić się jak 
papugi. Nie, trzeba mo-
dlić się sercem. Modlitwa 
stanowi centrum życia. Je-
śli jest modlitwa, to także 
brat, siostra stają się ważni. Co więcej, rów-
nież nieprzyjaciele. Starożytne powiedzenie 
pierwszych mnichów chrześcijańskich brzmi: 
„Szczęśliwy mnich, który każdego człowieka 
uważa za Boga – po Bogu. Ten, kto czci Boga, 
miłuje Jego dzieci. Ten, kto szanuje Boga, sza-
nuje istoty ludzkie.

Z tego względu modlitwa nie jest środ-
kiem uspokajającym, który łagodzi lęki życia; 
a w każdym razie taka modlitwa z pewnością 
nie jest chrześcijańska. Raczej modlitwa roz-
budza poczucie odpowiedzialności każdego 
z nas. Widzimy to wyraźnie w „Ojcze nasz”, 
której Jezus nauczył swoich uczniów. 

Psałterz jest wspaniałą szkołą, służącą na-
uczeniu się tego sposobu modlitwy. Weźmy 
jeden Psalm i z niego się uczmy. Widzieli-
śmy, że Psalmy nie zawsze używają słów sub-
telnych i uprzejmych, a często noszą na sobie 
odciśnięte blizny istnienia. Wszystkie te mo-
dlitwy były jednak używane najpierw w Świą-
tyni Jerozolimskiej, a następnie w synago-
gach, nawet te najbardziej intymne i osobiste. 
Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża się 

Najgorsza przysługa, jaką można 

oddać Bogu, a także człowiekowi,

to modlić się opieszale, rutynowo, 

jak papugi. Trzeba modlić się sercem.
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D
o niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świę-
tych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, 
zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych 

dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wyka-
zu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy 
specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie 
ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie 
są one zakazane:

a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących 
się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, 
zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku 
wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, 
dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od sie-
bie oddzielone.

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na 
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy poboż-
nie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może 
być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, 
albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny 
dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów 
nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy groma-
dzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzy-
skać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, 
którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszel-
kie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to 
tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sa-
kramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem 

Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nie-
szpory z ofi cjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), 
albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewan-
gelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosier-
dzia poprzez ofi arowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, 
stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniej-
sza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpo-
wiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością cele-
bracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zu-
pełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „No-
cie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennic-
twem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofi arą ołtarza (por. Sob. 
Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim ka-
płanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia 
wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską 
„Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Be-
nedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na ja-
kiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 
2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Przez cały listopad możemy uzyskać
odpust zupełny za zmarłych

„W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie moż-
na uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo 
wiernych” – tak brzmi wstęp dekretu opublikowanego na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Oto jego treść: 

L. dz. 980/DP/2020                           Warszawa, 16 października 2020 roku

Dekret Biskupa Polowego w sprawie dyspensy od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej I świątecznej Eucharystii

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, 
zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, od dnia 17 października 2020 roku udzielam wszystkim 
wiernym Ordynariatu Polowego dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.  Powyższa dyspensa obowiązu-
je aż do odwołania. 

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy, aby trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz łączyły się duchowo z odprawianą liturgią, tak-
że za pośrednictwem środków audiowizualnych. Proszę o zachowanie więzi ze swoją parafi ą m. in. poprzez transmisje, utrzymywanie łączno-
ści modlitewnej, a także – o ile to możliwe –  poprzez nawiedzenie świątyni lub uczestnictwo we Mszy Świętej w ciągu tygodnia, przy zacho-
waniu zasad sanitarnych.

Jednocześnie po raz kolejny apeluję o zachowanie wszystkich obostrzeń nałożonych przez prawo państwowe i przepisy sanitarne, a także 
wskazań Konferencji Episkopatu Polski odnośnie bezpiecznego uczestnictwa w liturgii. Zachęcam także wiernych do przyjmowania Komunii 
Świętej na rękę, gdyż ten starożytny kościelny zwyczaj w niczym nie uchybia czci Najświętszego Sakramentu, a zdaniem specjalistów jest bez-
pieczniejszy z punktu widzenia sanitarnego. 

Na trudny czas zmagania z pandemią udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
                                                                                           bp Józef GUZDEK 

ks. Jan DOHNALIK, kanclerz 
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Czcigodni Księża Kapelani,
Drodzy Żołnierze i Funkcjonariusze Służb Mundurowych,
Szanowni Pracownicy Wojska i Służb Mundurowych,

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 
czas szczególnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin,  poległych 
w obronie Ojczyzny i tych, którzy pełnili służbę na rzecz pokoju i bez-
pieczeństwa. 

Zwracam się z gorącą prośbą do kapelanów, aby we współpracy 
z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb mundu-
rowych zadbali o mogiły żołnierzy i tych, którzy poświęcili swe życie 
w służbie Ojczyzny. 

W tym roku ze względu na trudny czas pandemii wskazane będzie 
rozłożyć w czasie prace przy porządkowaniu grobów. Nie zostawiaj-
my tych czynności na ostatnie dni, kiedy na nekropoliach i cmenta-
rzach będzie coraz więcej ludzi. Pamiętajmy o tym, abyśmy podejmu-
jąc szlachetny czyn troski o pamięć o poległych i zmarłych nie przy-
czynili się do zwiększenia zachorowań. 

Pamiętajmy także o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za 
zmarłych, po wypełnieniu przepisanych prawem warunków oraz modli-
tewne nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada, a nie tylko 
w samą uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny. Aby 

Apel Biskupa Polowego Józefa Guzdka z okazji
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego 

zachować zasady sanitarne i uniknąć tłumów, warto przedłużyć na cały 
miesiąc listopad modlitwy za zmarłych, zarówno podczas nabożeństw 
wypominkowych w świątyniach, jak i w czasie nawiedzania cmentarzy. 
Usilnie proszę wszystkich, których Opatrzność powierzyła mojej pieczy: 
żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodziny o to, aby-
śmy w tym roku szczególnego zagrożenia przez pandemię jeszcze bar-
dziej odkryli wartość indywidualnej i rodzinnej modlitwy za zmarłych. 

W tej modlitwie za zmarłych będę się łączył duchowo z Wami 
szczególnie w  pierwszych dniach listopada. W środę 4 listopada
br. w katedrze polowej Wojska Polskiego o godz. 18.00 będę przewod-
niczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników wojska zmarłych 
w ostatnim roku. 

Niech ten czas zadumy i refl eksji nad przemijaniem pozwoli nam 
odkryć wartość teraźniejszości. Jest ona nie tylko nam dana, ale tak-
że zadana, abyśmy wypełnili ją szlachetnymi czynami w służbie Bogu 
i Ojczyźnie, z nadzieją zbliżając się do bram wieczności. 

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Józef Guzdek

 Biskup Polowy Wojska Polskiego
Warszawa, 19 października 2020 r.

T
egoroczne obchody w żoliborskiej para-
fi i utrudniła sytuacja epidemiologiczna. 
Z powodu ograniczeń sanitarnych w li-

turgii wzięli udział jedynie zaproszeni goście 
– rodzina i przyjaciele ks. Jerzego Popiełusz-
ki, przedstawiciele administracji państwowej, 
samorządowej oraz reprezentanci NSZZ „So-
lidarność”. Wierni mogli śledzić uroczystości 
dzięki transmisjom radiowym i telewizyjnym. 

W homilii bp Piotr Jarecki, powiedział, że 
przyczyną męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki była nienawiść totalitarnej, ate-
istycznej władzy do autentycznej wiary i świa-
dectwa świadka Chrystusa. Wiara ta wyraża-
ła się w trosce o godność każdego człowieka 
i podmiotowość polskiego społeczeństwa.

Kaznodzieja przypomniał, że z osobą i sty-
lem duszpasterskim błogosławionego kapła-
na wiążą się przede wszystkim słowa św. Paw-
ła Apostoła z 12. rozdziału Listu do Rzymian: 

„Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

– Taką zasadą kierował się w prowadzo-
nym przez siebie duszpasterstwie bł. kapłan 
Jerzy. Swojej kapłańskiej misji (…) nie ogra-
niczał do kultu wewnątrzkościelnego, ale 
nadawał jej wymiar szerszy: społeczny i oj-
czyźniany. Wszak Chrystus nie powołał Ko-
ścioła dla niego samego, ale po to, by był za-
czynem przekształcającym świat w kierunku 
Królestwa Bożego – mówił bp Jarecki.

Przed błogosławieństwem działaczka 
opozycji demokratycznej w PRL Zofi a Ro-
maszewska, doradca Prezydenta RP i Dama 
Orderu Orła Białego odczytała okoliczno-
ściowy list prezydenta Andrzeja Dudy. Z ko-
lei list premiera Mateusza Morawieckiego zo-
stał odczytany przez Pawła Kęskę z Muzeum 
i Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października, w 36. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. św. Stani-
sława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie posługiwał kapelan „Solidarności”, odprawiono 
Mszę św., której przewodniczył i kazanie wygłosił bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archi-
diecezji warszawskiej. W dniu męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci Duchownych Niezłomnych uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Zło dobrem zwyciężał

19 października to także Narodowy Dzień 
Pamięci Duchownych Niezłomnych, który 
uchwalony został przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej w 2018 r., jako święto państwowe 
ustanowione w hołdzie „bohaterom, niezłom-
nym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. 
Tego dnia oddajemy cześć wszystkim oso-
bom duchownym żyjącym w różnych epo-
kach, które poświęciły życie Bogu i ojczyź-
nie. Na datę ich upamiętnienia wybrano dzień
19 października. W tym dniu w 1984 r., po 
Mszy św. w parafi i pw. Świętych Polskich Bra-
ci Męczenników w Bydgoszczy, w drodze po-
wrotnej do Warszawy, ks. Jerzy Popiełuszko 
wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim 
zostali zatrzymani w miejscowości Górsk, 
a następnie uprowadzeni przez funkcjonariu-
szy SB: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pę-
kalę i Waldemara Chmielewskiego, człon-
ków Samodzielnej Grupy „D” (dezintegracja) 
Departamentu IV Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych. Ks. Jerzy był okrutnie torturo-
wany, zamordowany, a jego ciało porywacze 
wrzucili do Wisły pod Włocławkiem. 

Pogrzeb ks. Jerzego, który miał miejsce 3 li-
stopada 1984 r., zgromadził blisko milion lu-
dzi. Od 1984 r. grób męczennika odwiedziło 
blisko 23 mln wiernych, w tym Ojciec Święty 
Jan Paweł II, liczni kardynałowie (wśród nich 
przyszły papież Benedykt XVI), biskupi, pre-
zydenci i przedstawiciele świata kultury.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. 
włączył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona bło-
gosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. 
ustanowił go patronem NSZZ „Solidarność”.

KAI, IPN/OPRAC. MM
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Z
bliżają się dni, kiedy jako ludzie wia-
ry w szczególny sposób wspominać bę-
dziemy przed Panem Bogiem naszych 

zmarłych bliskich. Udamy się na cmentarze, 
by w modlitwie i duchowej zadumie pochy-
lić się nad grobami ludzi, z którymi łączyły 
nas pokrewieństwo, przyjaźń, pamięć o do-
konaniach na rzecz naszych rodzin, naszych 
wspólnot, naszego kraju. 

Ale są w Polsce groby ludzi, o których nie 
ma kto pamiętać. Są cmentarze, których nikt 
już nie odwiedza, nie stawia świeczki. Bli-
scy pochowanych tam osób już nie żyją, wy-
jechali lub zostali usunięci przemocą, albo 
obawiają się przybyć na grób żołnierza, który 
przyniósł wojenną pożogę. 

W naszą tradycję wpisana jest pamięć 
o osobach zmarłych i miejscach ich spoczyn-

ku. Często informacje o osobach pochowa-
nych gdzieś w lesie czy na łące przekazywa-
ne były ustnie z pokolenia na pokolenie, aby 
odnawiać napis, stawiać krzyż lub inny sym-
bol religijny i żeby nikt przypadkiem nie na-
ruszył mogiły. Szczególna odpowiedzialność 
w tym zakresie spoczywa na władzach pań-
stwowych, centralnych i lokalnych. Powinny 
one otaczać miejsca pochówku troską i nie 
dopuszczać do aktów wandalizmu lub wręcz 
barbarzyństwa. 

ganizują akcje porządkowania starych gro-
bów i cmentarzy. Dołączmy do nich, każdy 
wedle swoich możliwości. Wspomagajmy ich 
modlitwą i życzliwą myślą. Zapalmy świecz-
kę, połóżmy gałązkę na zapomnianej mogile 
lub kamień na starej macewie.

Nie pozwólmy, by pamięć o naszych bliź-
nich zaginęła, a cmentarze zarosły.

Jednocześnie, w związku z trudną sytu-
acją epidemiczną prosimy, aby – troszcząc 
się o miejsce pochówku naszych najbliższych 
– pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zale-
ceń służb medycznych i sanitarnych.

Bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Pan Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski

Pan Tomasz Miśkiewicz, Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

Związku Religijnego w RP

Warszawa, 26 października 2020 r. 
BP KEP / Warszawa

Pamiętajmy o zmarłych,
szanujmy ich groby

Nic jednak nie zastąpi zaan-
gażowania zwykłych obywate-
li, w tym wiernych Kościołów 
i innych Wspólnot Religijnych. 
Dlatego apelujemy do wrażli-
wości każdego człowieka. Nie 
bądźmy obojętni wobec aktów 
wandalizmu. Bez względu na 
to, jakiego wyznania, świato-
poglądu, narodowości i przy-
należności państwowej byli 
pochowani tam zmarli, niech 
miejsca ich spoczynku będą 
szanowane, niech towarzyszy 
im zaduma nad przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością.

W tych szczególnych dniach 
przypominamy o godności 
przynależnej każdemu, tak-
że po śmierci, bo GODNOŚĆ 
NIE UMIERA. Każda wspól-
nota religijna ma prawo, by 
miejsca pochówku traktować 
jako święte i nietykalne. Bez 
względu na to, czy od czasu po-
chówku minął rok czy 100 lat. 
Pamięć i szacunek dla grobów 
łączy przedstawicieli różnych wyznań a tak-
że osoby niewierzące. To wyraz naszego czło-
wieczeństwa, świadectwo tego, kim jesteśmy. 
Traktujmy mogiły nieznanych nam zmarłych 
w sposób, jakiego oczekujemy w odniesieniu 
do grobów naszych bliskich.

Cmentarze to nasze dziedzictwo. Każdy 
z nas może przyczynić się do ocalenia od za-
pomnienia naszej historii, naszych korzeni. 
Możemy to zrobić poprzez oznaczenie starej 
nekropolii, zgłoszenie lokalnym władzom, 
sprawdzenie kto spoczywa w grobach, kim 
byli ludzie zamieszkujący dany teren przed 

nami. Poszukajmy takich miejsc w na-
szej okolicy. Zastanówmy się, co o nich 
wiemy i co o nich możemy przekazać na-
szym dzieciom, wnukom. Rozmawiajmy 
o lokalnej historii z bliskimi, z sąsiadami, 
z nauczycielami okolicznej szkoły.

W Polsce działa wielu społeczników, 
którzy od lat ofi arnie pracują nad przy-
wracaniem do godnego stanu zarówno 
pojedynczych grobów jak i całych cmen-
tarzy, za co im z całego serca dziękuje-
my. Dziękujemy też szkołom, harcer-
kom i harcerzom, wszystkim, którzy or-
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Apel Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na 1 listopada 2020 r.

W tych szczególnych dniach 
przypominamy o godności przynależnej 
każdemu, także po śmierci, bo godność 
nie umiera. Każda wspólnota religijna 
ma prawo, by miejsca pochówku 
traktować jako święte i nietykalne.
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SUPLIKACJE
Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami (3 razy)
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA
DO MATKI BOŻEJ
Maryjo, Ty zawsze oświecasz nasze drogi
będąc znakiem zbawienia i nadziei.
Ufamy Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod stojąc pod krzyżem towarzyszyłaś 
męce Jezusa trwając mocno w wierze.
Zbawienie Ludu Rzymskiego, Ty wiesz,
czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że tak 
uczynisz żeby, jak w Kanie Galilejskiej
po czasie próby wróciły radość i święto.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości
przyjąć wolę Ojca i uczynić to, co powie 
nam Jezus, który wziął na siebie nasze bóle
i obarczył się naszym cierpieniem
prowadząc nas przez Krzyż do radości 
Zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta 
Matko Boga. Nie pogardzaj nas, będących 

w czasie próby, i uwolnij nas od wszelkiego
niebezpieczeństwa, o chwalebna 
i błogosławiona Dziewico.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
W WIELKIM UTRAPIENIU
Święty Józefi e, niezliczeni są ci, którzy przede 
mną modlili się do Ciebie i otrzymali pocie-
chę i pokój, łaski i dobrodziejstwa.
Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie 
może znaleźć ukojenia w tym doświadcze-
niu, które mnie dotknęło.
O, chwalebny święty Józefi e, Ty znasz wszyst-
kie moje potrzeby, zanim wypowiem je na 
modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla 
mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. 
Upadam przed Tobą i wzdycham pod cięża-
rem mego utrapienia.
Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym 
powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdo-
łał znaleźć współczującą osobę, która chciała-
by być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi 
pomóc. Tylko Ty, święty Józefi e, możesz mi 
pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię 
o to z całego serca. Ty możesz uczynić możli-
wym to, co wydaje się nie możliwym. Przyjdź 
mi z pomocą w tym utrapieniu.  
O święty Józefi e, pocieszycielu strapionych, 
zlituj się nade mną i nad tymi biednymi du-
szami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają 
ufność w naszych modlitwach. Amen.

ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU
BOŻEMU W OBLICZU PANDEMII 
Wszechmogący Boże, w obliczu pan-
demii, która dotknęła ludzkość, z nową 
gorliwością odnawiamy akt zawie-
rzenia Twemu miłosierdziu, dokona-
ny przez św. Jana Pawła II. Tobie, mi-
łosierny Ojcze, zawierzamy losy świata 
i każdego człowieka. Do Ciebie z poko-
rą wołamy.
Spraw, aby ustała pandemia korona-
wirusa. Błogosław wszystkim, któ-
rzy trudzą się, aby chorzy byli lecze-
ni, a zdrowi chronieni przed zakaże-
niem. Przywróć zdrowie dotkniętym 

chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym 
kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego 
domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczu-
cie odpowiedzialności za siebie i innych, aby 
przestrzegali koniecznych ograniczeń, a po-
trzebującym nieśli pomoc. 
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwi-
le przeżywali z Chrystusem, Twoim Sy-
nem, który dla nas stał się człowiekiem i jest 
z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na 
nasz naród i na cały świat, aby ci, których 
zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się 
także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszech-
świata i gorliwie walczyli również z wirusem 
grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna, miej mi-
łosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy świę-
ci, módlcie się za nami.

PSALM 23
BÓG PASTERZEM I GOSPODARZEM
Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym,
co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfi ty.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

WYBRAŁA MAŁGORZATA MUSZAŃSKA 

Epidemia koronawirusa to dla nas wszystkich trudny czas. Pojawiają się strach, lęk, niepewność. Wiedzieliśmy, że druga fala Covid-19 na-
dejdzie, że przyjdzie jesienią w sezonie przeziębień i grypy, a jednak jej siła nas zaskoczyła. Cały kraj znajduje się w czerwonej strefie. Życie
i zdrowie nas wszystkich, zwłaszcza seniorów i osób najsłabszych jest coraz bardziej zagrożone. W tej sytuacji, jak i w każdej innej trzeba nam 
przede wszystkim ufać w Boże Miłosierdzie i Bożą Opatrzność. I modlić się. Jeszcze bardziej przylgnąć do Pana. Módlmy się za chorych, za cier-
piących, za samotnych, za wylęknionych, za umierających. Za personel medyczny, za wszystkie służby mundurowe. Módlmy się za siebie na-
wzajem. Możemy modlić się różańcem, Koronką do Miłosierdzia Bożego. Możemy modlić się w ciszy albo własnymi słowami. Dla czytelników 
„Naszej Służby” przygotowałam wybór modlitw, które być może okażą się pomocne w tym trudnym czasie. 
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Nieustannie się módlcie
Czas pandemii
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W 2006 r. IPN umorzył śledztwo w spra-
wie zabójstwa ks. Blachnickiego z po-
wodu braku dowodów. Śledztwo zo-

stało podjęte na nowo w dniu 21 kwietnia 
2020 r. – Podstawą podjęcia śledztwa było 
pojawienie się nowych okoliczności, wska-
zujących na konkretną substancję, za pomo-
cą której ksiądz mógł zostać otruty. Ponad-
to, po analizie materiału dowodowego sprzed 
lat, okazało się, że tamta decyzja o umorzeniu 
śledztwa była co najmniej przedwczesna – po-
wiedział prokurator Andrzej Pozorski, zastęp-
ca Prokuratora Generalnego, dyrektor Głów-
nej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu IPN. 

W śledztwie z 2006 r. nie ustalono bezpo-
średniej przyczyny zgonu oraz mechanizmu 
śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Opi-
nie wydane wtedy miały charakter niepewny. 
Przy wznowieniu śledztwa konieczne było 
przeprowadzenie ekshumacji zwłok ks. Fran-
ciszka Blachnickiego. 

Celem ekshumacji z krypty kościoła para-
fi alnego w Krościenku, gdzie od 2000 r. znaj-
duje się grób ks. Blachnickiego, było prze-
prowadzenie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, 
która była połączona z badaniami biegłych 
sądowych z zakresu medycyny, kryminali-
styki, antropologii, genetyki i toksykologii. 
– Dzięki tym badaniom chcemy doprowa-
dzić do procesowej weryfi kacji okoliczności 
śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, co do 
jej przyczyny i mechanizmu – wyjaśniał pro-
kurator Andrzej Pozorski. Badania szczątków 
ks. Franciszka Blachnickiego nie są wykony-
wane tylko przez jedną instytucję. Prowa-
dzą je dwa niezależne od siebie ośrodki. Bie-
gli mają 90 dni, od momentu pobrania ma-
teriału, na sformułowanie opinii w sprawie 
przyczyny śmierci kapłana. W śledztwie pro-
kurator założył wiele hipotez, które będą te-
raz podlegały weryfi kacji. Obejmie ono rów-
nież tzw. zbrodnie sądowe, kiedy ks. Franci-
szek Blachnicki przebywał w areszcie. 

 – Była to bardzo pozytywna postać, prze-
śladowana, niewygodna władzy komuni-
stycznej, która gromadziła na Zachodzie wie-
lu emigrantów, nie tylko z Polski, ale Litwy 
i Białorusi – mówił o ks. Blachnickim pro-
kurator Pozorski. – Ksiądz Blachnicki ma 

niezmiernie ciekawy życiorys, udawało mu 
się wielokrotnie uciekać przed śmiercią, do
1987 r., kiedy mogło dojść do jego zabójstwa 
– podsumował. 

Do zabójstwa ks. Franciszka miało dojść 
27 lutego 1987 r. w Carlsbergu w Niemczech. 
Sprawcami tego czynu poprzez podanie mu 
trucizny mieli być funkcjonariusze państwa 
komunistycznego Jolanta i Andrzej Gontar-
czykowie. 

Główna Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu przypomi-
na, że wywiad cywilny PRL, czyli Departa-
ment I MSW, umieścił w Carlsbergu, gdzie 
ks. Blachnicki tworzył m.in. Chrześcijańską 
Służbę Wyzwolenia Narodów, dwoje agen-
tów o pseudonimach „Yon” i „Panna”. Wyko-
nywali oni w Niemczech ofensywne zadania 
wywiadowcze na rzecz PRL-owskiego wy-
wiadu. Zostali najbliższymi współpracowni-
kami duchownego, jednocześnie inwigilowa-
li go i działali na rzecz destrukcji podejmo-
wanych przez niego przedsięwzięć. 

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 
1921 r. w Rybniku. Był założycielem i ducho-
wym ojcem Ruchu „Światło-Życie”, jedne-
go z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania 
Soboru Watykańskiego II oraz wspólnot ży-
cia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej 
Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi 
oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

W dzieciństwie doświadczył szczegól-
nej opieki Opatrzności Bożej. Jako kilkuty-
godniowe niemowlę podczas walk powstań-
czych został sam w domu, z którego ewa-
kuowano jego rodzinę. Przypadkowo jeden 
z powstańców wrócił i odniósł go do rodziny. 
Jako dziecko, bawiąc się z bratem wpadł do 
studni. Uratował go sąsiad, który zaniósł go 
do szpitala, gdzie spędził kilka tygodni.

Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Orzeszu, a potem w Tarnowskich Górach. 
Naukę kontynuował w Państwowym Gimna-
zjum Męskim im. Jana Opolskiego, wstępując 
w nim do harcerstwa. Doświadczenia z har-
cerstwa, takie jak: mały zastęp czy wychowa-
nie do abstynencji, wykorzystał później, two-
rząc Ruch Światło-Życie. W 1938 r. przystąpił 
do egzaminu maturalnego, otrzymując świa-
dectwo dojrzałości. We wrześniu tegoż roku 

rozpoczął służbę wojskową na Dywizyjnym 
Kursie Podchorążych Rezerwy w Katowicach.

Walczył z okupantem niemieckim w cza-
sie II wojny światowej, trafi ł do KL Auschwitz. 
Przebywał tam przez 14 miesięcy, z czego
9 w kompanii karnej oraz prawie miesiąc 
w bunkrze, w którym potem zginął o. Mak-
symilian Kolbe. We wrześniu 1941 r. przewie-
ziony został do więzienia śledczego w Zabrzu, 
a potem do Katowic. 30 marca 1942 r. zapadł 
wyrok skazujący go na karę śmierci. Oczeku-
jąc na wykonanie wyroku, 17 czerwca, prze-
żył swoje nawrócenie. Po niemal 5 miesiącach, 
które spędził w celi śmierci, został ułaskawiony, 
a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat ciężkie-
go więzienia, które miał odbyć po zakończeniu 
wojny. Jego ułaskawienie jest jedynym znanym 
wypadkiem niewykonania przez hitlerowców 
na harcerzu orzeczonej kary śmierci. 

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

Duchowny został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r.
rozpoczął się jego proces beatyfi kacyjny. 
W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o he-
roiczności jego cnót. Od tego czasu przysługu-
je mu tytuł „Czcigodnego Sługi Bożego”. 

KAI, WIKIPEDIA/OPRAC.
MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

W dniach 14–15 października prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzi-
li ekshumację szczątkówks. Franciszka Blachnickiego. Duchowny, założyciel ruchu oazowe-
go „Światło Życie”, inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, zmarł nagle w 1987 r.
w Niemczech. Zbrodni na ks. Blachnickim mogli dokonać funkcjonariusze MSW PRL. 
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Ekshumacja szczątków
ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987) 
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KARDYNAŁOWIE I BISKUPI
17 lipca 2020 r., Rzym
Kard. Zenon Grocholewski (ur. 11 paździer-
nika 1939), kapłan archidiecezji poznańskiej. 
Biskup (1982), arcybiskup (1991), kardynał 
(1999). Doktor prawa kanonicznego. Wykła-
dowca, a następnie wielki kanclerz Papieskie-
go Uniwersytetu Gregoriańskiego, prefekt 
Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostol-
skiej (1998–1999), prefekt Kongregacji Edu-
kacji Katolickiej (199–2015). Autor ponad 
550 z prawa kanonicznego. Uczestnik dwóch 
konklawe (2005, 2013), bliski współpracow-
nik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Fran-
ciszka.
5 września 2020 r., Kraków
Kard. Marian Jaworski (ur. 21 sierpnia 1926), 
kapłan archidiecezji lwowskiej, profesor fi lo-
zofi i, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (1982–1988), administrator apo-
stolski w Lubaczowie w (1984–1991), arcy-
biskup metropolita lwowski obrządku łaciń-
skiego i (1991–2008), administrator apostol-
ski diecezji łuckiej (1996–1998), rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego Archidiece-
zji Lwowskiej (1997–2008), przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Ukrainy (1992–2008), 
kardynał od 2001 r. (in pectore od 1998). Przy-
jaciel Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ka-
waler Orderu Orła Białego (2017).
15 listopada 2019 r., Poznań
Abp Juliusz Paetz, (ur. 2 lutego 1935), ka-
płan archidiecezji poznańskiej, pracownik 
Sekretariatu Generalnego Synodu Bisku-
pów w Rzymie (1967–1976), współpracow-
nik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej 
i Rady do spraw Publicznych Kościoła, czło-
nek delegacji watykańskiej do spraw stałych 
kontaktów roboczych z rządem PRL. Biskup 
łomżyński (1982–1996), arcybiskup metro-
polita poznański (1996–2002), z pełnionej 
posługi złożył rezygnację 28 marca 2002 r. 
16 listopada 2019 r., Włocławek
Bp Bronisław Dembowski, (ur. 2 paź-
dziernika 1927), żołnierz Armii Krajowej, fi -
lozof, wykładowca Akademii Teologii Ka-
tolickiej, rektor kościoła pw. św. Marcina 
w Warszawie (1956–1992), asystent kościel-
ny KIK w Warszawie (1957–1992), Krajo-
wy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym, 
współorganizator ogólnopolskiego dusz-
pasterstwa niewidomych i Prymasowskie-
go Komitetu Pomocy Osobom Pozbawio-

nym Wolności i ich Rodzinom (1981–1983). 
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Biskup 
włocławski (1992–2003). 
5 stycznia 2020 r., Mangua (Nikaragua)
Bp Dawid Żywiec OFMCap (ur. 15 lipca 
1947), urodzony w Chicago w rodzinie pol-
skich emigrantów. Członek Zakonu Bra-
ci Mniejszych Kapucynów, od 1974 r. misjo-
narz w Nikaragui, od 2017 r. ordynariusz die-
cezji Siuna. 
17 stycznia 2020 r., Lublin
Bp Stanisław Stefanek Tchr (ur. 7 maja 
1936), kapłan Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej. Dyrektor Instytu-
tu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii 
Katolickiej (1993–2008). Biskup pomocniczy 
szczecińsko-kamieński (1980–1996), biskup 
łomżyński (1996–2011). Członek prezydium 
Papieskiej Rady Rodziny. 
20 października 2020 r., Poznań
Bp Bogdan Wojtuś (ur. 4 lipca 1937 r.), rek-
tor Prymasowskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie (1982–1988), bi-
skup pomocniczy gnieźnieński (1988–2012).

KAPELANI 
28 stycznia 2020 r., Stamford (USA)
Ks. prałat gen. bryg. Tadeusz F. Malanow-
ski (ur. 30 listopada 1922), zastępca naczel-
nego kapelana armii USA (1973–1978), ka-
pelan Rycerzy Kolumba w Stamford.
3 czerwca 2020 r., Łańcut
Ks. ppłk SG w st. spocz. Wojciech Warcho-
ła (ur. 10 sierpnia 1953 ), kamilianin, w dusz-
pasterstwie wojskowym od 1994 r., od 1996 r.
w duszpasterstwie Straży Granicznej. Pro-
boszcz w Siemirowicach i Nowym Sączu. Ka-
pelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Gra-
nicznej i 114. Wojskowego Szpitala w Prze-
myślu (2008–2013).

KAPŁANI DIECEZJALNI I ZAKONNI 
2 listopada 2019 r.
Ks. Jacek Pietruszka (ur. 1967), dyrektor 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach.
29 listopada 2019 r., Grudziądz
Ks. prof. Roman Malek SVD, (ur. 3 paź-
dziernika 1951), misjonarz, wybitny znawca 
Kościoła w Chinach.
2 stycznia 2020 r., Warszawa
O. Jan Spież OP (ur. 4 sierpnia 1941), domi-
nikanin, historyk i duszpasterz akademicki, 

Odeszli od nas w minionym roku
Wspominamy tych, którzy odeszli od nas. Są wśród nich biskupi, kapelani, kapłani diece-
zjalni i zakonni, żołnierze, weterani oraz ludzie nauki, kultury i polityki. Niektórzy z nich
w swoją ostatnią drogę wyruszyli z katedry polowej Wojska Polskiego. Pamiętajmy o nich 
w naszej modlitwie.  

przeor klasztorów na Służewie w Warszawie, 
Wrocławiu i Gdańsku.
3 stycznia 2020 r.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus SAC 
(ur. 12 września 1939), pallotyn, mediewista, 
historyk sztuki, poeta.
16 stycznia 2020 r.
Ks. kan. Witold Stolarczyk (ur. 1921), ka-
płan diecezji kieleckiej, odznaczony Meda-
lem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
21 marca 2020 r., Warszawa
Ks. Piotr Pawlukiewicz (ur. 10 kwietnia 
1960), doktor teologii pastoralnej, ceniony 
duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista, 
autor wielu książek i audiobook’ów.
21 marca 2020 r., Lublin
Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (ur.
9 sierpnia 1929), teolog i fi lozof, profesor 
dogmatyki na Wydziale Teologii KUL, au-
tor ponad 3000 tekstów teologicznych i 92 
książek.
25 marca 2020 r., Kraków
Ks. prałat Andrzej Fryźlewicz (ur. 1954), 
kapelan kard. Franciszka Macharskiego.
30 marca 2020 r., Kraków
Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ
(ur. 15 sierpnia 1939), rektor Akademii Igna-
tianum w Krakowie (2004–2010 r.), historyk, 
badacz dziejów Towarzystwa Jezusowego.
7 kwietnia 2020 r., Kraków
Ks. prof. dr hab. Wojciech Życiński SDB 
(ur. 22 lutego 1953), salezjanin, mariolog, 
dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (1997–
2000), jej prorektor (2000–2006).
11 kwietnia 2020 r.
Ks. Stanisław Jurczuk (ur. 24 lutego 1957), 
założyciel i prezes Katolickiego Stowarzy-
szenia Niepełnosprawnych Archidiece-
zji Warszawskiej, inicjator pieszych piel-
grzymek osób niepełnosprawnych na Jasną 
Górę. 
14 lipca 2020 r., Włochy
Ks. prałat Bronisław Piasecki (ur. 7 paź-
dziernika 1940), sekretarz i kapelan kard. 
Stefana Wyszyńskiego, wicepostulator w Jego 
procesie beatyfi kacyjnym, długoletni pro-
boszcz parafi i Najświętszego Zbawiciela 
w Warszawie. 
26 maja 2020 r., Lubliniec
O. prof. Wacław Hryniewicz OMI (ur. 23 lip-
ca 1936), oblat, teolog, ekumenista, znawca 
teologii prawosławnej, współtwórca Instytu-
tu Ekumenicznego KUL.
1 lipca 2020 r., Ratyzbona
Ks. Georg Ratzinger (15 stycznia 1924 r.), 
dyrygent i kompozytor, kapelmistrz i kie-
rownik chóru katedry w Ratyzbonie (1964–
1994), brat Benedykta XVI.
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ŚWIECCY – LUDZIE KOŚCIOŁA
13 czerwca 2020 r., Pułtusk
Stanisław Karnacewicz (ur. 2 czerwca 1950), 
wieloletni dziennikarz PAP, laureat specjalnej 
Nagrody im. biskupa Jana Chrapka „Ślad”, 
przyjaciel Ordynariatu Polowego.
22 sierpnia 2020 r., Kraków
Józefa Hennelowa (ur. 1 kwietnia 1925), 
wieloletnia redaktor i felietonistka „Tygodni-
ka Powszechnego”, autorka książek, posłanka 
na Sejm (1989–1993). 

ŻOŁNIERZE I KOMBATANCI
24 lutego 2020 r., Warszawa
St. chor. sztab w st. spocz. Jan Franciszek 
Kowalczyk (ur. 18 grudnia 1941), jeździec 
i trener, mistrz olimpijski z 1980 r.
26 grudnia 2019 r., Warszawa
Ppłk w st. spocz. Eugeniusz Tyrajski, ps. 
Sęk (ur. 8 października 1926), członek Sza-
rych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, 
uczestnik Powstania Warszawskiego, wice-
prezes Zarządu Głównego Związku Powstań-
ców Warszawskich.
25 lipca 2020 r., Warszawa
Bernard Ładysz (ur. 24 lipca 1922), żołnierz 
Armii Krajowej – uczestnik Akcji „Burza”, 
ofi cer Wojska Polskiego, wybitny śpiewak 
operowy.
2 czerwca 2020 r., Warszawa
Mjr Marian Słowiński (ur. 8 maja 1919), 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 żołnierz 
1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
5 czerwca 2020 r., Wielka Brytania
Płk w st. spocz. Marian Tomaszewski (ur. 
1922), sybirak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 
pancerniak 6 Pułku Dzieci Lwowskich.
10 sierpnia 2020 r., Warszawa
Gen. broni Henryk Tacik (ur. 5 grudnia 1947), 
pierwszy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 
Zbrojnych, pierwszy polski Przedstawiciel Woj-
skowy przy Komitecie Wojskowym NATO. 

OSOBY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
I KULTURALNEGO
6 lutego 2020 r., Lublin
Romuald Ryszard Lipko (ur. 3 kwietnia 
1950), kompozytor i multiinstrumentalista, 
założyciel „Budki Sufl era”
27 lutego 2020 r., Warszawa
Paweł Zbigniew Królikowski (ur. 1 kwietnia 
1961), aktor fi lmowy, telewizyjny, teatralny 
i dubbingowy, prezes Związku Artystów Scen 
Polskich (2018–2020).
28 lutego 2020 r., Piaseczno
Janusz Waldemar Cisek (ur. 8 listopada 
1955), historyk, wykładowca akademicki, dy-
rektor Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jor-
ku oraz Muzeum Wojska Polskiego, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych (2012–2013).
7 marca 2020 r., Saint-Cloud pod Paryżem
Ludwik Franciszek Stomma (ur. 22 marca 
1950), antropolog kultury, etnolog, nauczy-
ciel akademicki.

10 marca 2020 r., Warszawa
Prof. dr hab. Stanisław Luft  (ur. 28 sierpnia 
1924), żołnierz AK, Powstaniec Warszawski, 
lekarz, nestor polskiej reumatologii
13 marca 2020 r., Warszawa
Emil Karewicz (ur. 13 marca 1923), aktor te-
atralny, fi lmowy i radiowy. 
28 marca 2020 r., Rzym
Marek Lehnert (ur. 19 lipca 1950), redak-
tor polskiego wydania „L’Osservatore Ro-
mano”, korespondent Radia Wolna Europa 
(do 1993 r.), Polskiego Radia (1994–2017), 
współpracownik Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej.
29 marca 2020 r., Kraków
Krzysztof Penderecki (ur. 23 listopada 
1933), światowej sławy kompozytor i dyry-
gent. Profesor i rektor Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Kawaler Orderu Orła Białego.
5 kwietnia 2020 r., Warszawa
Marta Olszewska z domu Miklaszewska (ur. 
2 maja 1932), dziennikarka, działaczka opo-
zycji demokratycznej, małżonka premiera 
Jana Olszewskiego (zm. 2019 r.). 
7 kwietnia 2020 r., Warszawa
Wiktor Bater (ur. 24 września 1966), dzien-
nikarz, korespondent mediów w Rosji. 
Pierwszy podał informację o katastrofi e pre-
zydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
9 kwietnia 2020 r., Suwałki
Andrzej Strumiłło (23 października 1927), 
malarz, grafi k, rzeźbiarz, poeta. Były kie-
rownik pracowni grafi cznej Sekretariatu Ge-
neralnego ONZ. Od ponad trzydziestu lat 
mieszkał w Maćkowej Rudzie na Suwalsz-
czyźnie.
20 kwietnia 2020 r., Poznań
Krystyna Maria Łybacka (ur. 10 lutego 
1946), nauczyciel akademicki Politechniki 
Poznańskiej, posłanka na Sejm (1991–2014), 
minister edukacji narodowej i sportu (2001–
2004), deputowana do Parlamentu Europej-
skiego (2014–2019).
2 maja 2020 r., Warszawa
Stefan Józef Hambura (ur. 1 maja 1961), ad-
wokat, pełnomocnik części rodzin ofi ar tra-
gedii smoleńskiej, doradca Episkopatu Pol-
ski w sprawie Karty Praw Podstawowych UE.
29 maja 2020 r., Kielce
Jerzy Pilch (ur. 10 sierpnia 1952), pisarz, dra-
maturg, scenarzysta fi lmowy, laureat m.in. 
Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1989) 
i Nagrody Literackiej „Nike” (2001).
17 lipca 2020 r., Warszawa
Andrzej Strzelecki (ur. 4 lutego 1952), re-
żyser oraz aktor teatralny i fi lmowy, saty-
ryk, scenarzysta. Profesor i rektor Akade-
mii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie (2008–2016).
1 sierpnia 2020 r., Wrocław
Józef Wiłkomirski (ur. 15 maja 1926), dyry-
gent, wiolonczelista i kompozytor. 
10 sierpnia 2020 r., Warszawa
Dariusz Baliszewski (ur. 14 kwietnia 1946), 
historyk, dziennikarz i publicysta.

14 sierpnia 2020 r., Kraków
Ewa Maria Demarczyk (ur. 16 stycznia 1941), 
piosenkarka nurtu poezji śpiewanej, związa-
na z kabaretem „Piwnica pod Baranami”.
15 sierpnia 2020 r., Warszawa
Henryk Wujec (ur. 25 grudnia 1940 ), dzia-
łacz opozycji demokratycznej w PRL-u, 
uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na 
Sejm (1989–2001), sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dorad-
ca prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go ds. społecznych (2010–2015). Pośmiertnie 
odznaczony Orderem Orła Białego.
20 sierpnia 2020 r., Lublin
Piotr Szczepanik (ur. 14 lutego 1942), pio-
senkarz („Żółte kalendarze”, „Kochać”, „Go-
niąc kormorany”), szef Zespołu Współpra-
cy ze Środowiskami Twórczymi w Kancela-
rii Prezydenta Lecha Wałęsy. 
23 sierpnia 2020 r., Warszawa
Prof. Maria Janion (ur. 24 grudnia 1926), li-
teraturoznawczyni, badaczka polskiej kultu-
ry XIX i XX w., członek Polskiej Akademii 
Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.
18 września 2020 r., Mount Holly w stanie New 
Jersey (USA)
Andrzej Pityński (ur. 15 marca 1947), arty-
sta, rzeźbiarz, twórca m.in. Pomnika Katyń-
skiego w Jersey City i Pomnika Czynu Zbroj-
nego Polonii Amerykańskiej na warszawskim 
Żoliborzu. Kawaler Orderu Orła Białego 
19 października 2020 r., Warszawa
Wojciech Pszoniak (ur. 2 maja 1942), wybit-
ny aktor fi lmowy i teatralny. Stworzył nieza-
pomniane role w „Weselu”, „Ziemi obiecanej”, 
Dantonie”, „Korczaku”.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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„Idą posępni/a grają im dzwony”
Śmierć króla Kazimierza Wielkiego była 

następstwem zdarzenia, jakie miało miejsce
8 września 1370 r. w okolicach Przedborza. 
Podczas polowania król spadł z konia, łamiąc 
kość goleniową. Przyszła słabość, gorączka. 
Orszak królewski z chorym władcą wracał do 
Krakowa przez kilka tygodni. Kiedy tam do-
tarł, król, „wątpiąc o odzyskanie zdrowia”, spo-
rządził testament i 5 listopada „rano o wscho-
dzie słońca, w obecności wielu osób ze szlach-
ty i duchowieństwa odszedł szczęśliwie do 
Chrystusa” (Kronika Janka z Czarnkowa). 

Pierwszy pogrzeb króla był skromny. Gdy 
do Krakowa przybył Ludwik Węgierski, na-

„Ci umarli żyją
i tworzą nieustannie potęgę ducha”

stępca Kazimierza Wielkiego, kazał wypra-
wić poprzednikowi drugi pogrzeb, tym ra-
zem nader okazały. Trwał trzy dni. Pierwsze-
go orszak pogrzebowy z ciałem króla przy-
był do katedry, drugiego nawiedzał krakow-
skie świątynie, trzeciego pogrzebano króla. 
Zgodnie z średniowiecznym ceremoniałem 
do świątyni wjechał na koniu rycerz w zło-
cistej szacie, uobecniając w ten sposób osobę 
zmarłego władcy. 

Król pochowany został w sarkofagu 
z czerwonego węgierskiego marmuru. Na 
jego wierzchniej płycie spoczywa rzeźba mo-
narchy w narzuconym na ramiona płasz-
czu koronacyjnym. Dzierży królewskie jabł-

ko i berło. Głowę wieńczy korona. Stopy 
wspiera na lwie, którego symbolikę wyja-
śniają wersy psalmu: „Będziesz stąpał po 
wężach i żmijach,/a lwa i smoka będziesz 
mógł podeptać” (Ps 91(90). 

Pięć wieków później, w maju 1869 r., 
z inicjatywy Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego, przystąpiono do restaura-
cji sarkofagu. Ujawniono komorę grobową 
a w niej resztki drewnianej trumny, kró-
lewskie kości i szczątki włosów, m.in. mie-
dzianą, złoconą koronę, część berła i jabł-
ka królewskiego, złoty pierścień, ostrogi. 
Dokumentację rysunkową wnętrza grobu 
sporządził Jan Matejko.

Kapituła katedralna postanowiła zor-
ganizować powtórny pogrzeb wielkie-
go władcy. Wieść o tym rozbiegła się po 
trzech zaborach, przeżywających traumę 
po zdławieniu powstania styczniowego. 
„To zjawienie się wśród żywych wielkie-
go króla, prawodawcy, reformatora (...) 
na grobie Polski rozszarpanej (...) miało 
w sobie coś mistycznie działającego, jak-
by wywołującego wspomnieniem prze-
szłości wiarę w przyszłość” – pisał Józef 
Ignacy Kraszewski. 

Powtórny pogrzeb odbył się 8 czerw-
ca 1869 r. Uczestniczyły w nim liczne de-
legacje z Galicji, posłowie, profesorowie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwow-

skiego, grupy chłopskie i żydowskie. Przyby-
li posłowie polscy z zaboru pruskiego. Zabra-
kło delegacji z zaboru rosyjskiego; za udział 
w pogrzebie grożono represjami. Uczestnicy 
uroczystości przywdziali stroje żałobne lub 
polskie – kontusze, żupany, pasy kontuszo-
we. Po Mszy św. w kościele Mariackim wy-
ruszył kondukt żałobny. Szedł w ciszy, wol-
no, majestatycznie. Tłumy stały wzdłuż trasy 
jego przemarszu. Dzwonił Zygmunt i dzwo-
ny krakowskich świątyń. „Idą posępni/a gra-
ją im dzwony/ze wszystkich kościołów/a gra-
ją im dzwony/ żałobne” – pół wieku później 
pisał Stanisław Wyspiański w wierszu Idą
posępni.

W katedrze trumna spoczywała na wy-
niosłym katafalku wykonanym według pro-
jektu Matejki. Wokół ustawiono sztandary 
z Orłem i Pogonią, tarcze z herbami: Krako-
wa, Lwowa, Uniwersytetu Krakowskiego.

Po uroczystej sumie celebrowanej przez 
bp. Antoniego Gałeckiego, administratora 
diecezji krakowskiej, i odśpiewaniu egzekwii 
pogrzebowych trumnę odprowadzono do 
marmurowego sarkofagu. Królewskie szcząt-
ki żegnał śpiew pieśni Salve Regina. 

Była „ozdobą Królestwa Polskiego”
Od stuleci Jadwiga, córka Ludwika Ande-

gaweńskiego, króla Węgier i Polski, wnucz-
ka Elżbiety Łokietkównej, siostry króla Ka-
zimierza Wielkiego, otaczana jest niegasną-
cą czcią. Dnia 16 października 1384 r. zo-
stała ukoronowana na króla Polski – „Panią 
Królestwa”. Odłożyła na bok własne pragnie-
nia – związek małżeński z Wilhelmem Habs-
burgiem, poślubiła – starszego od niej o dwa-
dzieścia lat – wielkiego księcia litewskiego 
Władysława Jagiełłę. Decyzja ta dyktowa-
na była polską racją stanu. Wieńczyła wieko-
pomny projekt polityczny, podjęty przez jej 
pradziada, króla Władysława Łokietka – ze-
spolenia Polski z Litwą. To królową Jadwi-
gę należy uważać za sprawczynię wspania-
łej epoki jagiellońskiej. Dla współczesnych 
była „ozdobą Królestwa Polskiego, ostoją 

W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nawiedzamy cmentarze, stajemy przy grobach bliskich, którzy towarzyszyli naszemu 
życiu i nagle skręcili ze wspólnej drogi, aby przez bramę śmierci wstąpić w życie Boga. Także cmentarze i groby, w których odzwierciedlają się 
dzieje Ojczyzny. Jednym z takich miejsc jest mauzoleum w Katedrze Wawelskiej – groby władców Polski i bohaterów narodowych. Pomniki 
historii i symbol narodowej chwały. Wydarzyło się trzykrotnie się, że królewskie szczątki zostały wydobyte z krypt grobowych i ze splendo-
rem i chwałą i ponownie pochowane: króla Kazimierza Wielkiego, świętej królowej Jadwigi, króla Władysława Jagiellończyka. 
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Powtórne pogrzeby królewskie w Katedrze Wawelskiej 

Nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka
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ładu państwowego, klejnotem niezwykłym 
(…)|” – mówił w pogrzebowym kazaniu bi-
skup krakowski Piotr Wysz. 

Zmarła 17 lipca 1399 r., niespełna miesiąc 
po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji (zmar-
łej po trzech dniach). Powodem jej przed-
wczesnej śmierci – ukończyła ledwie 25 lat 
– były komplikacje poporodowe.

Dwa dni później, 19 lipca, spoczęła, wraz 
ze swą córeczką, w krypcie grobowej w pre-
zbiterium katedry. Umarła w opinii święto-
ści. Jej kult trwał przez wieki. Wzrósł w XIX 
w. i w początkach XX w., kiedy poczęto pa-
trzeć na królową Jadwigę nie tylko jako na 
osobę realizującą w swym życiu ideały chrze-
ścijańskie, ale także uosabiającą czas dziejo-
wej wielkości Polski. 

W dniu 22 stycznia 1887 r., podczas prac 
konserwacyjnych, natrafi ono na grób królo-
wej. Dokumentację rysunkową jego zawar-
tości wykonał Jan Matejko. Pomimo upływu 
czasu szczątki królowej znajdowały się w za-
skakująco dobrym stanie, zachowały się nawet 
fragmenty jej skóry oraz blond włosów. Zęby 
były „zdrowe zupełnie i bardzo mało zużyte”. 

Kolejne otwarcie grobu i ekshumacja mia-
ła miejsce po 62 latach, latem 1949 r. Moty-
wował je rozpoczęty przez kard. Adama Ste-
fana Sapiehę proces beatyfi kacyjny. W skarb-
cu katedralnym dokonano specjalistycznej 
analizy wydobytych szczątków kostnych; kró-
lowa odznaczała się bardzo wysokim wzro-
stem – ok. 175-182 cm. Także wydobytych in-
sygniów: drewnianego berła, jabłka, skórzanej 
korony. Szczątki królowej złożono do miedzia-
nej trumienki, wybitej białym brokatem, któ-
rą umieszczono w większej dębowej trumnie 
z napisem: OSSA SERVAE DEI HEDVIGIS 
REGINAE 1399-1949. W powtórnym pogrze-
bie, przy dźwiękach dzwonu Zygmunta, trum-
nę nieśli profesorowie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Złożono ją do wykutego w białym kar-
raryjskim marmurze sarkofagu, dzieła wybit-
nego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego,wy-
konanego jeszcze w 1902 r. w Rzymie. Na jego 
wierzchu spoczywa smukła postać postać kró-
lowej ze złożonymi rękoma, a pod jej stopami 
leży pies, symbolizujący wierność.

W latach pontyfi katu Jana Pawła II sprawa 
wyniesienia na ołtarze królowej Jadwigi na-
brała rozpędu. Dnia 8 czerwca 1979 r. Ojciec 
Święty w katedrze wawelskiej po raz pierw-
szy odprawił Mszę św. ku czci Jadwigi królo-
wej według zatwierdzonego świeżo formula-
rza – było to równoznaczne z aktem beatyfi ka-
cji. Dnia 12 maja 1987 r. z rozrządzenia kard. 
Franciszka Macharskiego, ponownie otwarto 
sarkofag i dokonano translacji relikwii bł. Ja-
dwigi. W nowej trumience-relikwiarzu zosta-
ły umieszczone w ołtarzu Chrystusa Ukrzyżo-
wanego, nawiedzanym często przez nią za ży-
cia. Przy tym ołtarzu 10 czerwca 1987 r. Jan 
Paweł II odprawił Msze św., a w dniu 8 czerw-
ca 1997 r., na krakowskich Błoniach, ogłosił 
królową Jadwigę świętą. Była to pierwsza ka-

nonizacja przeprowadzona przezeń na jego 
rodzinnej, polskiej ziemi. 

„Ożyła w Katedrze Wawelskiej historia” 
 Dnia 7 czerwca 1492 r. około godziny trze-

ciej nad ranem na Starym Zamku w Grod-
nie zmarł król Kazimierz Jagiellończyk. Cho-
roba dopadła go w drodze powrotnej z Wilna 
do Krakowa. Grono wezwanych medyków nie 
potrafi ło zaradzić niemocy. „Więc tedy umie-
rać” – miał powiedzieć król. W chwili śmier-
ci liczył niespełna 65 lat. Miał za sobą 45 lat 
owocnego panowania. Wielu hi-
storyków jest zdania, że był naj-
wybitniejszym władcą dynastii 
jagiellońskiej. Z małżeństwa kró-
la z Elżbietą Rakuszanką, córką 
króla niemieckiego i węgierskie-
go Albrechta II Habsburga, przy-
szło na świat trzynaścioro dzieci. 
Czterech synów zostało królami, 
natomiast pięć córek poprzez swe 
małżeństwa zostało skoligaco-
nych z europejskimi dynastiami. 

Ostania droga króla do Kra-
kowa wypadła w czasie wiel-
kich upałów, trwała długo – po-
nad cztery tygodnie. Królewska 
trumna była dłubanką wykona-
ną z pnia iglastego drzewa. Oklejoną ją – jak 
się po wiekach okazało – ośmioma warstwa-
mi płótna nasączonymi masą z drobnoziarni-
stej glinki, zapewniając w ten sposób absolut-
ną szczelność. Dnia 11 lipca pochowano kró-
la w kaplicy Świętokrzyskiej. Egzekwiom prze-
wodniczył Zbigniew Oleśnicki, arcybiskup 
gnieźnienki, Prymas Polski. Trumnę-dłuban-
kę złożono w sarkofagu z salzburskiego mar-
muru, zaprojektowanym jeszcze za życia kró-
la przez mistrza Wita Stwosza. Na wierzchniej 
płycie spoczywa postać króla w pełnym stro-
ju koronacyjnym. Oblicze monarchy jest peł-
ne bólu i cierpienia. 

Zgodnie z testamentem, w tej samej ka-
plicy w 1505 r. pochowano, obok dwóch có-
reczek, które zmarły we wczesnym dzieciń-
stwie, królową Elżbietę Rakuszankę, zwaną 
przez współczesnych „Matką Królów”. To na 
jej grób – pozbawiony zewnętrznego nagrob-
ka – natrafi ono po wiekach, jesienią 1972 r.,
podczas prac remontowych. Po uzyskaniu 
zgody kardynała Karola Wojtyły w maju 1973 r.
otwarto także – nienaruszoną od czasu po-
grzebu – królewską komorę grobową. Wy-
dobyto z niej królewskie kości, fragmenty 
trumny, szczątki przetykanej srebrną nicią 
tkaniny altembasowej, którą okryto zmarłe-
go, skórzaną koronę, fragmenty berła i jabł-
ka, szczątki miecza, a także niewielki złoty 
pierścionek – może pożegnalny dar królowej 
przed zamknięciem trumny? Do prac zaan-
gażowano zespół naukowców: archeologów, 
antropologów, historyków. 

Dnia 18 października 1973 r. odbył się po-
nowny pogrzeb pary monarszej z udziałem 

kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 
i kard. Karola Wojtyły. Na katafalku przykry-
tym czerwonym pluszem, zakupionym jesz-
cze na wawelski pogrzeb Juliusza Słowackie-
go w 1927 r., ustawiono dwie ołowiane trum-
ny, na których widniały napisy: CASIMIRUS 
REX, ELISABETH REGINA, daty ich śmier-
ci, herby Jagiellonów Habsburgów. Na trum-
nie króla złożono kopię korony wyjętej z gro-
bu Kazimierza Wielkiego, na trumnie Elżbiety 
– koronę króla Zygmunta Augusta. W stallach 
zasiedli członkowie Rady Głównej Episkopatu 

Polski, kapituła katedralna, Bractwo Kurkowe, 
niewielka grupa gości. Wokół trumien płonę-
ły świece osadzone w wysokich lichtarzach. Po 
łacińskiej Mszy św. celebrowanej przez kard. 
Wojtyłę przemawiał kard. Wyszyński: „My 
zresztą wiemy, że ci umarli żyją i tworzą nie-
ustannie potęgę ducha, który dźwiga naród 
i przypomina mu, że współczesność żyje z do-
robku przeszłości. (...) Szczęśliwa to okolicz-
ność –  Najdostojniejszy kardynale metropo-
lito krakowski, stróżu królewskiej katedry – że 
wydobyłeś z jej podziemi najpotężniejsze pro-
chy królewskie i ukazałeś je całemu narodo-
wi. (…). Rozległy się słowa modlitwy: „Królo-
wi nieśmiertelnemu wieków powierzamy pro-
chy króla Kazimierza Jagiellończyka i małżon-
ki jego królowej Elżbiety...”. Od głównego oł-
tarza ku kaplicy Świętokrzyskiej wyruszył po-
grzebowy kondukt, który otwierał – tak jak 
to miało miejsce podczas pogrzebów królew-
skich – arcybiskup gnieźnieński w asyście bi-
skupa Krakowa. Królewską parę żegnał głos 
Zygmunta. Półmrok kaplicy rozświetlała pas-
chalna świeca – symbol Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Przy śpiewie pieśni: „Dobry Jezu, 
a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”, 
trumny ze szczątkami królewskiej pary zosta-
ły złożone do komory grobowej, gdzie oczeki-
wać będą chwały zmartwychwstania.

„W ten pamiętny październikowy wieczór 
ożyła w Katedrze Wawelskiej historia, dająca 
magiczną siłę przetrwania, krzepiąca serca, 
podkreślająca ciągłość narodową” (Michał 
Rożek, [w:] Adam Bujak, Nekropolie królów 
i książąt polskich, Warszawa 1988). 

JĘDRZEJ ŁUKAWY

Czaszka króla Kazimierza Wielkiego, rys. Jan Matejko
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Można powiedzieć, że książka jest hołdem 
złożonym pracownikom drugiego planu, lu-
dziom których praca na co dzień nie jest do-
strzegana, ale bez których funkcjonowanie 
ogromnej instytucji (a taką jest bez wątpie-
nia stolica Kościoła katolickiego) nie było-
by możliwe. Okazuje się, że świadectwa ludzi 
z drugiego planu są nie tylko ciekawe, ale za-
wierają cenne informacje historyczne. 

Czasem są to anegdoty hagiografi czne, 
jak ta, kiedy wspomniany windziarz Luciano 
wpuścił jako ostatniego do kaplicy Sykstyń-
skiej, spóźnionego na konklawe kard. Karo-
la Wojtyłę, a czasem detale, drobne, a jednak 
poruszające, jak fragment opisujący ostatnie 
chwile Jana Pawła II. „Ostatniego dnia, w so-
botę wszyscy czuwaliśmy przy łóżku Ojca 
Świętego. Klęczały przy nim siostry sercan-
ki, te, które całe życie zajmowały się prowa-
dzeniem jego domu, byli obaj sekretarze, był 
też kardynał Jaworski, matka Tekla – przeło-
żona sióstr brygidek, jeśli dobrze pamiętam. 
Z sypialni papieskiej nie oddał się również 
doktor Buzzonetti ani drugi lekarz, reanima-
tor. Byłem też ja oraz drugi sanitariusz, An-

drea. To ja zobaczyłem, że to już koniec… 
I wyłączyłem monitor, kiedy papież przestał 
oddychać. Zrobiłem ostatnie EKG, które po-
twierdziło śmierć. (…) Największe wzrusze-
nie wywołała we mnie reakcja doktora Buz-
zonettiego, który płakał jak dziecko. Przez te 
wszystkie lata nie tylko był osobistym leka-
rzem papieża, ale też stał się jego prawdzi-
wym przyjacielem” (z rozmowy z Massimi-
liano, papieskim sanitariuszem). Takich po-
ruszających świadectw i wspomnień jest 
w książce więcej. 

Z książki Magdaleny Wolińskiej-Riedi 
możemy się dowiedzieć jak w czasach przed-
internetowych możliwe było wydanie spe-

cjalnego numeru L’Osservatore Romano, z in-
formacją o wyborze Jana Pawła II, z jego ob-
szernym biogramem i fotografi ą w dwana-
ście minut po ogłoszeniu. Dowiemy się też 
o tym, który ze słynnych reżyserów niemal 
nie zemdlał w papieskiej windzie z obawy 
przed klaustrofobią, o tym, jak poruszony 
spotkaniem z Janem Pawłem II był kubański 
przywódca Fidel Castro i dokąd wiodły tra-

sy papieskich ucieczek z Watykanu. Fakt, że 
dowiadujemy się o tym od bezpośrednich 
świadków tych wydarzeń z Pałacu Apostol-
skiego, to niewątpliwy walor książki.

Autorka przeplata fragmenty wypowie-
dzi swoich rozmówców osobistymi wspo-
mnieniami, uzupełnia ich świadectwa, wyja-
śnia kontekst, umiejscawia wydarzenia, opi-
suje panującą w Watykanie atmosferę. Na 
przykład, kiedy rozmowa dotyczy konkla-
we, Magdalena Wolińska-Riedi przypomi-
na w skondensowany sposób historię i opi-
suje miejsce papieskich wyborów. Te dopo-
wiedzenia dziennikarki są niezwykle cen-
ne zwłaszcza dla osób zafascynowanych hi-
storią papiestwa, dla tych, którzy mieli oka-
zję odwiedzić Watykan i zajrzeć w niektó-
re zakamarki świata za Spiżową Bramą oraz 
dla wszystkich, którym drogie są wspomnie-
nia związane z pontyfi katami św. Jana Paw-
ła II i Benedykta XVI. Książka jest ciekawym 
zapisem historii dziejących się za kulisami 
wielkiego świata, w tle, przypominającą, że 
na to co dzieje się na naszych oczach podczas 
audiencji, wizyt, celebracji i spotkań pracu-
je wiele osób. 
Magdalena Wolińska-Riedi, Zdarzyło się w Watykanie. 
Nieznane historie zza Spiżowej Bramy. Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2020, s. 288.

KRYZSZTOF STĘPKOWSKI

Książka jest hołdem złożonym 
watykańskim pracownikom
z drugiego planu.

Magdalena Wolińska-Riedi jako wolonta-
riuszka podczas Światowych Dni Młodzieży 
w 2000 r. poznała swojego przyszłego męża 
– jednego z ofi cerów Gwardii Szwajcarskiej. 
To dlatego jako jedna z nielicznych kobiet 
(ten przywilej otrzymują żony gwardzistów) 
mieszkała w Watykanie przez 16 lat. Z bli-
ska obserwowała nie tylko pontyfi katy trzech 
kolejnych papieży: Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Franciszka, ale również żyła w przyjaź-
ni z ludźmi, którzy czuwali nad spokojnym, 
godnym i bezpiecznym przebiegiem papie-
skiej posługi. Dzięki nawiązanym przez nią 
relacjom i sąsiedzkiej przyjaźni poznajemy 
świadectwa m.in. Luciano, papieskiego win-
dziarza, Ety Cicioniego, krawca, Demetrio, 
pracownika drukarni watykańskiej czy Mas-
similiano, sanitariusza i ratownika medycz-
nego, który trwał do ostatnich chwil przy łóż-
ku św. Jana Pawła II. 

Podczas spotkania promującego książkę, 
Magdalena Wolińska-Riedi wspominała, że 
mimo wieloletnich przyjaźni i silnych więzi 
łączących ją z bohaterami książki, niezwykle 
trudno było namówić ich na osobiste wspo-
mnienia. – Wszyscy bohaterowie książki Zda-
rzyło się w Watykanie, którzy dzielą się z nami 
swoimi wspomnieniami, są bardzo skromni, 
prości. Przepracowali w Watykanie nawet po 
30 – 40 lat. Ale zawsze pozostawali w cieniu. 
Teraz z tego cienia wychodzą, ale bardzo sub-
telnie i za naprawdę intensywną, często dłu-
gą namową z mojej strony. Sami czasem czuli 
się wręcz niegodni, by opowiadać o tych spra-
wach, o wszystkim co przeżyli przy Janie Paw-
le II. Tam panowała taka niepisana umowa ab-
solutnej dyskrecji, nawet wobec członków ro-
dzin, którzy pewnie będą sami zaskoczeni, gdy 
ukaże się włoskie tłumaczenie książki – mówi-
ła podczas spotkania.

Watykan od podszewki PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

W ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się książka Magdaleny 
Wolińskiej-Riedi, korespondentki Telewizji Polskiej we Włoszech, zatytułowana Kobieta 
w Watykanie. Były to wspomnienia dziennikarki z okresu, kiedy jako żona gwardzisty 
mieszkała za Spiżową Bramą. Sukces wydawniczy sprawił, że autorka postanowiła wydać 
drugą część Zdarzyło się w Watykanie zatytułowaną Nieznane historie zza Spiżowej 
Bramy. W swej nowej książce oddaje głos pracownikom Państwa Watykańskiego. Nie są 
to jednak kardynałowie i biskupi mieszkający w tym najmniejszym państwie świata, ale 
pracownicy ścisłego zaplecza apartamentów papieskich, watykańskiej drukarni, ochrony, 
słynących na cały świat ogrodów. I tym razem książka okazuje się strzałem w dziesiątkę!

Dzięki autorce możemy 
odwiedzić zakamarki świata 
za Spiżową Bramą.
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ści marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Następ-
nie głos zabrał dyrektor instytucji Władysław 
Wójcik, który podziękował pracownikom le-
karzom, pielęgniarkom oraz całemu szeroko 
pojętemu personelowi medycznemu, który 
z pełnym poświęceniem wypełnia swoje obo-
wiązki w tych trudnych czasach. – Dziennie 
przyjmujemy od 1500 do 1800 pacjentów. Być 
może jesteśmy jedyną przychodnią, która po 
1 czerwca tak bardzo otworzyła się na przyj-
mowanie pacjentów – mówił szef CePeLek-u.

Słowa wdzięczności z jego ust popłynęły 
także w stronę biskupa polowego – za wspól-
ną Mszę św. i modlitwę oraz w stronę wice-
marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, która, 
jak się wyraził, „swoją obecnością podnio-
sła rangę uroczystości”. Dyrektor Władysław 
Wójcik wręczył bp. Guzdkowi oraz wicemar-
szałek Gosiewskiej pamiątkowe medale oraz 
ryngrafy.

Z kolei biskup polowy w dowód wdzięcz-
ności za 75 lat służby chorym odznaczył Cen-
tralną Wojskową Przychodnię Lekarską me-
dalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, zaś jej 
dyrektora medalem „Milito pro Christo”. 
Wyróżnił także medalem „W Służbie Bogu 
i Ojczyźnie” syna bohaterskiego lekarza, por. 
Ładysława – chirurga, ordynatora, który za 
pomoc powstańcom w budynku CePeLek-u
został rozstrzelany przez Niemców. 

Po Mszy św. miało miejsce odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej poświęconej pamięci leka-
rza por. Ładysława Piotrowskiego oraz tabli-
cy poświęconej 75-leciu Centralnej Wojsko-
wej Przychodni Lekarskiej. Dalsza część ka-
meralnej uroczystości odbyła się w Central-
nej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. 

Budynek przychodni przy ul. Koszyko-
wej 78 został wzniesiony w latach 1927–1928 
przez znanego architekta profesora Romualda 
Gutta. Do 1945 r. mieściła się w nim Warszaw-
ska Szkoła Pielęgniarstwa. Po wojnie w listo-
padzie 1945 r. otwarto w nim Szpital Minister-
stwa Obrony Narodowej z Polikliniką. 

W czasach przedwojennych w budynku 
obecnej przychodni znajdowała się kaplica, 
a w niej piękny witraż przedstawiający Mat-
kę Bożą. Po wojnie, w obawie przed znisz-
czeniem, witraż został zdemontowany, a na-
stępnie przekazany do Katedry Polowej Woj-
ska Polskiego, gdzie mieści się nad ołtarzem 
głównym.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

P
ierwotnie jubileuszową uroczystość za-
planowano na maj, jednak ze względu 
na epidemię koronawirusa została ona 

przełożona. Obchody, które miały miejsce
23 października, były skromniejsze niż zapla-
nowano ze względów epidemicznych. W litur-
gii uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Gosiewska, dyrektor CePeLek-u
Władysław Wójcik, syn poległego w Powsta-
niu Warszawskim lek. por. Ładysława Pio-
trowskiego – Hubert, który przyjechał na tę 
uroczystość z Nicei oraz kameralne grono 
byłych i obecnych pracowników CePeLek-u.

 Na początku Eucharstii biskup polowy 
powitał zgromadzonych i zapewnił o modlit-
wie za całe środowisko medyczne, za tych 

wszystkich, którzy służą człowiekowi chore-
mu. „Proszę gorąco Pana Boga, aby Was za-
chował w sytuacji obecnego, tak dużego za-
grożenia, byście mogli do końca pozostać 
wierni przysiędze, którą składaliście. Proszę, 
aby Pan Bóg błogosławił Wam i Waszym ro-
dzinom, aby były dla Was wsparciem”. 

W homilii ks. płk Mariusz Tołwiński po-
wiedział: „Celem nadrzędnym medycyny jest 
dobro drugiego człowieka. W tym kontek-

ście można powiedzieć, że nie ma drugie-
go tak bliskiego Ewangelii i chrześcijaństwu 
zawodu, jak zawód lekarza, pielęgniarki czy 
ratownika medycznego. Bo przecież, choć 
każdy z nas na swój sposób służy innym, to 
pracownicy służby zdrowia robią to w spo-
sób najbardziej bezpośredni, najbardziej wy-
mierny i konkretny. I to jest ich szczególne 
powołanie. Ta służba, to służba osobie cho-
rej – tak bardzo bezpośrednia praca dla czło-
wieka i z człowiekiem – to zadanie niezwykle 
ważne, ale jednocześnie bardzo wymagające 
i trudne. Jakże wyraźnie widać to w trudnych 
chwilach historii narodu czy ludzkości”.

Proboszcz katedry polowej przywołał dane 
z Ministerstwa Zdrowia z września 2020 r., któ-

re podają, że po zara-
żeniu się koronawiru-
sem w Polsce zmarło 
siedmiu lekarzy i sześć 
pielęgniarek. Zaraziło 
się 986 lekarzy i prawie
2,4 tys. pielęgniarek. 
Prawie 8,9 tys. lekarzy 
i ponad 18 tys. pielę-
gniarek było na kwa-
rantannie. 

– Dajecie nam nie-
zwykłe świadectwo 
wierności swojemu po-
wołaniu, świadectwo
oddania do końca 
człowiekowi w potrze-
bie. Mimo ogromnego 
zagrożenia nie opusz-

czacie gabinetów i nie zamykacie drzwi przy-
chodni przed potrzebującymi pomocy ludź-
mi. To teraz w sposób tak bardzo wyraźny pi-
szecie złotymi literami miłości i oddania dru-
giemu człowiekowi historię CePeLek-u i służ-
by zdrowia – dziękował zgromadzonym w ka-
tedrze polowej ks. płk Tołwiński.

Na zakończenie Mszy św. wicemarsza-
łek Małgorzata Gosiewska odczytała list, któ-
ry wystosowała do uczestników uroczysto-

Niezwykłe świadectwo
wierności swojemu powołaniu 

23 października Mszy św. w katedrze polowej w intencji byłych i obecnych pracowników Cen-
tralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 
Homilię wygłosił ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz parafii katedralnej. Po Mszy św. miało 
miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej, umiejscowionej na budynku przychodni CePeLek-u
przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie, poświęconej pamięci lekarza por. Ładysława Piotrow-
skiego, poległego w Powstaniu Warszawskim. 

Msza św. z okazji 75-lecia istnienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek 

Władysław Wójcik, dyrektor CePeLek-u, z pamiątkowym medalem.
Obok niego stoją: bp Józef Guzdek i ks. płk Mariusz Tołwiński
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Pomagajmy misjonarzom
lowego ds. Mi-
sji oraz człon-
kowie grupy 
misyjnej.

Zorganizo-
wany został 
też kiermasz 
misyjny z pa-
miątkami wy-
konanymi przez mieszkańców krajów, w któ-
rych działają misjonarze. Otwarty był od po-
rannej Mszy św., aż do ostatniej o godz. 18.00. 
Dochód z kiermaszu przeznaczony był na 
wsparcie dzieła misyjnego. 

Niedziela Misyjna w Polsce rozpoczyna 
Tydzień Misyjny, czas modlitwy i wspiera-
nia misjonarzy. W Niedzielę Misyjną róża-
niec w katedrze polowej prowadzili studen-
ci Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu
19 października różaniec poprowadziła gru-
pa aktorów teatrów warszawskich, a w po-
zostałe dni Tygodnia Misyjnego moderator 
żywego różańca w ordynariacie polowym 
z przedstawicielami grupy misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowio-
ny 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piu-
sa XI i każdego roku we wszystkich diece-
zjach i parafi ach na świecie obchodzony jest 
w przedostatnią niedzielę października. Jest 
świętem również patronalnym Papieskich 
Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Od pontyfi ka-
tu Pawła VI, w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, ogłaszane są orędzia misyjne z oka-
zji Światowego Dnia Misyjnego.

Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Mi-
syjnych ks. prał Tomasz Atłas w materiale 
prasowym dla dziennikarzy przedstawił pięć 
najważniejszych celów obchodów tego dnia:  
zanoszenie do Boga modlitwy, aby Królestwo 
Jezusa rozszerzało się na cały świat, aby dzie-
ło misyjne Kościoła było poznane, ożywienie 
ducha misyjnego wśród duchowieństwa i lu-
dzi świeckich, umożliwienie lepszego pozna-
nia działalności Papieskiego Rozkrzewiania 
Wiary i jego założycielki Pauliny Jaricot oraz 
materialne wsparcie misji.

Niedziela Misyjna jest dniem, w którym 
w szczególny sposób możemy pomóc mi-
syjnym parafi om na całym świecie, niosąc 
Ewangelię nadziei i miłości. Budujmy Ko-
ściół, w którym każdy zagubiony, szukający 
drogi, ubogi i potrzebujący może doświad-
czyć Bożej miłości.

OPR. DANUTA BEREZOWSKA
SEKRETARZ REFERATU MISYJNEGO

94. Światowy Dzień Misyjny obcho-
dzony był w tym roku pod ha-
słem „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). 

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież 
Franciszek nawoływał wiernych, aby wyrażali 
swoją gotowość do wyruszenia na misje, dając 
swoje świadectwo wiary. W kontekście bole-
snego i trudnego doświadczenia spowodowa-
nego pandemią mamy szczególną szansę dzie-
lenia się, wstawiennictwa i służby – przekony-
wał papież Franciszek. Izolacja w czasie pan-
demii uświadamia nam, jak bardzo potrzebu-
jemy drugiego człowieka, jego wsparcia, mo-
dlitwy, obecności. Niedziela Misyjna jest ta-
kim dniem w roku, kiedy każdy z nas zatrzy-
muje się na chwilę i myśli o tych, którzy tego 
wsparcia najbardziej potrzebują.

Świadectwo kameruńskiego misjonarza
Niedziela Misyjna w katedrze polowej ob-

fi towała w wiele wydarzeń odpowiadających 
na orędzie papieża. W dniu tym gościliśmy 
misjonarza, z Kamerunu, ks. Louisa Mbuyeh, 
który głosił swoje świadectwo podczas Mszy 
świętych. Misjonarz opowiedział wiernym 

o katolicyzmie w swoim kraju. Katolicyzm 
przybył do Kamerunu pod koniec XIX wieku 
wraz z niemieckimi misjonarzami. Obecnie 
w tym kraju katolicy stanowią 40% ludności, 
pozostali to protestanci, muzułmanie, sekty 
i wyznawcy tradycyjnej religii afrykańskiej. 
Kraj podzielony jest na 26 diecezji. Duszpa-

sterstwem zajmuje się 35 biskupów i ok. 1500 
kapłanów, 2000 osób konsekrowanych i wie-
lu świeckich katechetów. Liczba powołań sta-
le rośnie, ale Kościół w Kamerunie zmaga się 
z wieloma wyzwaniami; jest zbyt mało bu-
dynków kościelnych, plebanii, klasztorów, 
funduszy na kształcenie księży oraz środ-
ków transportu. Ludność w Kamerunie jest 
bogata w wiarę, ale jest biedna materialnie. 
Mimo to, katolicyzm w Kamerunie rozwija 
się, szczególnie po wizycie św. Jana Pawła II, 
który dwukrotnie odwiedził ten kraj podczas 
swojego pontyfi katu.

Konkurs plastyczny, kiermasz i modlitwa
Grupa misyjna ordynariatu polowego 

już od kilku tygodni przygotowywała się do 
czynnego przeżywania, wspólnie ze wszyst-
kimi wierzącymi na całym świecie, tegorocz-
nej Niedzieli Misyjnej oraz Tygodnia Misyj-
nego. W dniu tym od kilku lat ogłaszamy lau-
reatów konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych z parafi i wojskowych. 
Konkurs ten ma już swoją renomę, coraz wię-
cej dzieci bierze w nim udział. Tytuł konkur-

su: „Święty Jan Paweł II Misjonarzem 
świata” nawiązywał do Roku Papieskie-
go 2020. Spośród 64 prac wybrano na-
stępujących zwycięzców: 1 miejsce: Zu-
zanna Cichomska, kl. 4 – z Gruszczyc 
oraz Julia Zaniewska, kl. 5 – z Ostro-
wi Mazowieckiej; 2 miejsce: Szymon 
Boman, kl. 2 i Zuzanna Misterkiewicz,
kl. 2 – z Parafi i Wojskowo-Cywilnej 
Warszawa-Bemowo oraz Maja Bloch, 
kl. 6 – z Ostrowi Mazowieckiej; 3 miej-
sce: Alicja Czerniawska, kl. 3, Milena 
Ziembińska, kl. 3 oraz Lidia Szucsich 
– z Parafi i Wojskowo-Cywilnej Warsza-
wa-Bemowo oraz Natalia Kunka, kl. 7
– z Ostrowi Mazowieckiej; 4 miejsce: 
Jakub Łuczak, kl. 4 – z Gruszczyc. Po-

nadto 7 prac otrzymało wyróżnienia. Dziesięć 
nagrodzonych prac zostało umieszczonych 
w galerii foto na stronie internetowej ordyna-
riatu polowego.  

Nagrody ufundował bp Józef Guzdek,
ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry,
ks. płk SG Zbigniew Kępa, delegat Biskupa Po-

Niedziela Misyjna (18 października) w katedrze polowej obfitowała w wiele wydarzeń odpo-
wiadających na orędzie papieża. W dniu tym gościliśmy misjonarza z Kamerunu, ks. Louisa 
Mbuyeh, który dawał świadectwo podczas Mszy świętych. Został także rozstrzygnięty kon-
kurs plastyczny zorganizowany przez grupę misyjną przy katedrze polowej pt. „Święty Jan 
Paweł II Misjonarzem świata”.
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Obchody Światowego Dnia Misyjnego

Ks. Louis Mbuyeh z grupą misyjną Ordynariatu Polowego

Jedna z nagrodzonych prac
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GRUPA
W poniedziałek, 12 października 2020 r., uroczyście zainaugurowano 
funkcjonowanie Szkoły Podofi cerskiej Logistyki oraz nowego budyn-
ku Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grudziądzu. Uroczystości po-
przedziła Msza św., w której uczestniczyli przedstawiciele kadry do-
wódczej Centrum Szkolenia Logistyki i Garnizonu Grudziądz, a tak-
że przedstawiciele nowo utworzonej Szkoły Podofi cerskiej Logisty-
ki na czele z jej komendantem st. chor. szt. Andrzejem Hajmą. Mszy 
św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk Mariusz Śliwiński, dzie-
kan dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Eucharystię kon-
celebrował ks. mjr Tomasz Krawczyk, proboszcz parafi i wojskowej 
w Grupie, który odczytał list bp. Józefa Guzdka.

Podczas ceremonii, która odbyła się po zakończeniu Mszy św. 
miało miejsce przekazanie aktu erekcyjnego Komendantowi SPLog 
oraz wręczenie Odznaki Honorowej Centrum Szkolenia Logistyki dla 
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusza Rycz-
kowskiego.  ALINA TALAROWSKA

WARSZAWA
Na dzień 12 października 2020 r. zostało zwołane Zgromadzenie 
Ogólne Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze po-
lowej Wojska Polskiego. Poprzedziła je Msza święta, której przewod-
niczył ks. płk SG dr Zbigniew Kępa. Koncelebrował ks. kan. dr Jan 
Dohnalik. Po Mszy św. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfrater-
ni św. Jakuba, które prowadził Senior Konfraterni Marek Sokołowski. 

Przed rozpoczęciem obrad miała miejsce ceremonia wręczenia 
medali sześciu członkom Konfraterni wyróżnionym, na wniosek Ka-
pituły, przez Protektora Konfraterni bp. Józefa Guzdka. Medalem 
„W służbie Bogu i Ojczyźnie” zostało wyróżnionych 4 konfratrów. 
Dwoje otrzymało medal „Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki”. Odznaką „1920” zostało uhonorowanych 18 członków Kon-
fraterni, którzy brali udział w uroczystościach związanych z obchoda-
mi Setnej Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Asystent Kościelny Kon-
fraterni św. Apostoła Jakuba Starszego ks. płk SG dr Zbigniew Kępa. 
W czasie obrad podjęto 16 uchwał i przyjęto dwie informacje. Proto-
kół z obrad Zgromadzenia Ogólnego wraz załącznikami znajduje się 
w dokumentach Kapituły Konfraterni.

Na zebraniu były zapewnione warunki bezpieczeństwa w trwa-
jącym okresie pandemii koronawirusa: dystans społeczny między 
uczestnikami wynosił wymagane 2 m, był udostępniony płyn dezyn-
fekcyjny, uczestnicy spotkania mieli na twarzach maseczki ochron-
ne.  EWA WASIAK

GDYNIA
Mszą św. w kościele garnizonowym w Gdyni rozpoczęły się uroczy-
stości związane ze złożeniem przysięgi wojskowej przez nowo przyję-
tych podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Eucharystii prze-
wodniczył dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko, a okolicznościowe 

kazanie wygłosił, kapelan AMW ks. por. Tomasz Wojciechowski. Na 
zakończenie Mszy św. dowódca batalionu szkolnego kmdr por. Bar-
tosz Kucharski został odznaczony przez księdza dziekana medalem 
„W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

W południe na placu apelowym odbyła się uroczystość złożenia 
przysięgi. Zaszczytu złożenia jej na sztandar dostąpiło czterech wy-
różnionych studentów wojskowych: Krystian Andrzejewski, Maciej 
Hamera, Sandra Rogala i Adrian Szlas. Podchorążowie, zostali też 
wyróżnieni listem gratulacyjnym przez kadm. prof. dr. hab. Toma-
sza Szubrychta, rektora-komendanta AMW za uzyskanie bardzo do-
brych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkole-
nia podstawowego. W dalszej części uroczystości udzielone zostało 
błogosławieństwo pododdziałom, którego dokonali: kapelan AMW 
ks. por. Tomasz Wojciechowski oraz księża dziekani wyznania prawo-
sławnego ks. kmdr Daniel Popowicz i ewangelickiego ks. kmdr por. 
Marcin Pilch.  XTW

WATYKAN 
Papież Franciszek mianował arcybiskupem-metropolitą Lyonu do-
tychczasowego biskupa Ajaccio, Oliviera de Germay – podało
22 października Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Od 1079 r. bisku-
pi Lyonu noszą tytuł prymasa Galii.

Arcybiskup – nominat Olivier de Germay de Cirfontaine urodził 
się 18 września 1960 r. w Tours, jako syn generała dywizji Christia-
na de Germay. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej wstąpił 
do Liceum Wojskowego w La Flèche, a następnie do Specjalnej Szko-
ły Wojskowej w Saint-Cyr-Coëtquidan, kończąc kursy z dyplomem 
inżyniera i stopniem kapitana wojsk spadochronowych. W 1991 r.
wstąpił do seminarium duchownego i uczestniczył w kursie przygoto-
wawczym oraz w pierwszym cyklu w Seminarium Duchownym w Pa-
ray-le-Monial; w drugim cyklu w Seminarium Uniwersyteckim Piusa 
XI oraz w Instytucie Katolickim w Tuluzie. Następnie został wysłany 
do Seminarium Francuskiego w Rzymie. Uzyskał licencjat kanonicz-
ny z teologii moralnej w Instytucie Jana Pawła II Papieskiego Uniwer-
sytetu Laterańskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1998 r. w Tuluzie. Praco-
wał w duszpasterstwie parafi alnym, a także jako duszpasterz skautów. 
Wykładał teologię sakramentalną i teologię rodziny w Instytucie Ka-
tolickim w Tuluzie (2008-2012); był asystentem Diecezjalnej Służby 
Duszpasterstwa Rodziny (2010-2012).

22 lutego 2012 r. Benedykt XVI mianował go biskupem Ajaccio – 
stolicy Korsyki. W ramach Konferencji Episkopatu Francji jest człon-
kiem Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Wiernych Świeckich. W 2017 r.
zainicjował budowę na terenie swej diecezji kościoła pod wezwaniem 
św. Jana Pawła II, a w 2018 wraz z innymi biskupami sprzeciwił się li-
beralizacji ustawy dopuszczającej eutanazję. Ingres nowego prymasa 
Galii odbędzie się 20 grudnia – podała Konferencja Episkopatu Fran-
cji. Jego zawołaniem biskupim są słowa z Listu św. Pawła do Galatów: 
„Chrystus umiłował Kościół” (Ga 5,25).  KAI




