
DWUTYGODNIK
ORDYNARIATU
POLOWEGO
ROK XXIX NR 20 (630)
16-30 LISTOPADA 2020 R. 

WWW. ORDYNARIAT.PL ISSN 1231-6911

Wojsko pomaga
potrzebującym

Adwent
– czekamy na Pana

Rozmowa
z ks. prof. Michałem Hellerem

s. 9 s. 10-11s. 6-8
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2 NASZA SŁUŻBA

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD: 
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia. 

Numer zamknięto 30 listopada 2020 r.

D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Pierwsze kroki Kościoła w świecie 
wyznaczała modlitwa. Pisma apostol-

skie i wspaniały opis Dziejów Apostolskich 
dają nam obraz Kościoła w drodze, Kościoła 
aktywnego, który w spotkaniach modlitew-
nych odnajduje fundament i bodziec do dzia-
łania misyjnego. Obraz pierwszej Wspólnoty 
Jerozolimskiej jest punktem odniesienia dla 
każdego innego doświadczenia chrześcijań-
skiego. Łukasz pisze w Księdze Dziejów Apo-
stolskich: „Trwali oni w nauce Apostołów 
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w mo-
dlitwach” (Dz 2, 42). Kościół będzie trwał na 
modlitwie. 

Znajdujemy tu cztery istotne cechy ży-
cia kościelnego: po pierwsze – słuchanie na-
uczania apostołów, po drugie – utrzymywa-
nie wzajemnej komunii, po trzecie – łama-
nie chleba, i po czwarte – modlitwa. Przy-
pominają nam one, że istnienie Kościoła ma 
sens, jeśli pozostaje on mocno zjednoczo-
ny z Chrystusem, to znaczy we wspólnocie, 
w Jego słowie, w Eucharystii i na modlitwie. 
To sposób naszego zjednoczenia z Chrystu-
sem. Przepowiadanie i katecheza dają świa-
dectwo o słowach i czynach Nauczyciela. 
Nieustanne dążenie do braterskiej komunii 
chroni przed egoizmem i partykularyzmem. 
Łamanie chleba sprawia sakrament obecno-
ści Jezusa pośród nas. On nigdy nie będzie 
nieobecny, On jest obecny właśnie w Eucha-
rystii. On żyje i podąża wraz z nami. I wresz-
cie, modlitwa, będąca przestrzenią dialogu 
z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Wszystko w Kościele, co wyrasta poza te 
„współrzędne”, jest pozbawione fundamen-
tów. Aby rozeznać sytuację, musimy zadać so-
bie pytanie o te cztery współrzędne. Jak w da-
nej sytuacji istnieją te cztery współrzędne: ka-
znodziejstwo, nieustanne dążenie do brater-
skiej komunii, miłość, łamanie chleba, czy-
li życie eucharystyczne – i modlitwa. Każ-

zatrzymała się w momencie Wniebowstąpie-
nia, ale trwa nadal w ich życiu. Gdy opowia-
dają o tym, co Pan powiedział i uczynił, – słu-
chanie Słowa – gdy się modlą, aby wejść w ko-
munię z Nim, wszystko staje się żywe. Mo-

dlitwa wzbudza światło 
i ciepło: dar Ducha spra-
wia, że rodzi się w nich 
zapał. […]

W ten sposób ży-
cie pierwotnego Kościo-
ła naznaczone jest cią-
głym następstwem cele-

bracji, zgromadzeń, okresów modlitwy czy to 
wspólnotowej, czy to osobistej. I to Duch Świę-
ty udziela mocy kaznodziejom, którzy wyru-
szają w podróże, i którzy z miłości do Jezusa 
przemierzają morza, stawiają czoła niebezpie-
czeństwom i poddają się upokorzeniom. 

Bóg daje miłość, Bóg prosi o miłość. To 
jest mistyczna podstawa całego życia wiary. 
Pierwsi chrześcijanie na modlitwie, ale także 
my, którzy przychodzimy wiele wieków póź-
niej, wszyscy żyjemy tym samym doświadcze-
niem. Duch ożywia wszystko. I każdy chrze-
ścijanin, który nie lęka się poświęcać cza-
su na modlitwę, może uczynić swoimi słowa 
Apostoła Pawła: „Choć nadal prowadzę życie 
w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). 
Modlitwa Ci to uświadamia. Tylko w milcze-
niu adoracji można doświadczyć całej prawdy 
tych słów. I musimy odnowić poczucie adora-
cji. Adorować, adorować Boga, adorować Je-
zusa, adorować Ducha Świętego. Adorować 
Ojca, Syna i Ducha. W milczeniu. Modlitwa 
adoracji jest modlitwą, która sprawia, że roz-
poznajemy Boga jako początek i kres całej hi-
storii. Ta modlitwa jest żywym ogniem Ducha, 
który daje siłę do świadectwa i misji. Dziękuję. 

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

Żywy ogień Ducha daje siłę
do świadectwa i misji

– Kościół jest zawsze dziełem Ducha we wspólnocie chrześcijańskiej, w życiu wspólnotowym, w Eucharystii, w modlitwie – powiedział papież 
25 listopada podczas audiencji ogólnej transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Oto obszerne fragmenty 
katechezy, w której Ojciec Święty mówił o modlitwie rodzącego się Kościoła. 

da sytuacja musi być oceniana w świetle tych 
czterech współrzędnych. To, co nie mieści się 
w tych współrzędnych jest pozbawione ekle-
zjalności. To Bóg tworzy Kościół, a nie wrza-
wa dzieł. Kościół to nie rynek, Kościół nie 
jest grupą przedsiębior-
ców, którzy idą naprzód 
z nowym przedsięwzię-
ciem. Kościół jest dzie-
łem Ducha Świętego, 
którego posłał nam Je-
zus, abyśmy się zgroma-
dzili. Kościół jest wła-
śnie dziełem Ducha we wspólnocie chrześci-
jańskiej, w życiu wspólnotowym, w Euchary-
stii, w modlitwie... Zawsze. […]

Aby ocenić sytuację, czy jest ona eklezjalna 
czy nie, zapytajmy się o te cztery współrzędne: 
życie wspólnotowe, modlitwę, Eucharystię, jak 
rozwija się życie w tych czterech współrzęd-
nych. Jeśli tego zabraknie, zabraknie Ducha, 
a jeśli zabraknie Ducha, będziemy pięknym 
stowarzyszeniem humanitarnym, charytatyw-
nym, dobrym, dobrym... nawet partią, nazwij-
my ją kościelną. Ale nie ma Kościoła. I z tego 
powodu Kościół nie może wzrastać, nie wzra-
sta przez prozelityzm, jak  przedsiębiorstwo 
rośnie przez przyciąganie. A kto porusza przy-
ciąganie? Duch Święty. Nigdy nie zapominaj-
my słów Benedykta XVI: „Kościół nie wzrasta 
przez prozelityzm, rośnie przez przyciąganie”. 
Jeśli brakuje Ducha Świętego, który przyciąga 
do Jezusa, to nie ma tam Kościoła. Jest miły 
klub przyjaciół, z dobrymi intencjami, ale nie 
ma Kościoła, nie ma synodalności.

Czytając Dzieje Apostolskie, odkrywamy 
zatem, jak potężnym stymulatorem ewange-
lizacji są spotkania modlitewne, na których 
uczestnicy doświadczają na żywo obecno-
ści Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym. 
Członkowie pierwszej wspólnoty – ale jest to 
zawsze aktualne, także i dla nas dzisiaj – do-
strzegają, że historia spotkania z Jezusem nie 

Bóg daje miłość, Bóg prosi 

o miłość. To jest mistyczna 

podstawa całego życia wiary. 

Zdjęcie ilustracyjne: Fot. pxhere
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Warszawa, 18 listopada 2020 roku

ZASADY POSŁUGI KAPELANÓW SZPITALNYCH ORDYNARIATU POLOWEGO 
ORAZ DUSZPASTERSTWA CHORYCH W PARAFIACH WOJSKOWYCH

PODCZAS PANDEMII

Kapelani szpitalni (oraz ci, którzy ich zastępują) mają obowiązek ścisłego przestrzegania norm prawa kanonicznego oraz prawa pol-
skiego. Są także zobowiązani do zapoznania się i ścisłego stosowania obowiązujących procedur szpitalnych i sanitarnych wdrożo-
nych w celu zwalczania epidemii COVID-19. Jednocześnie muszą pamiętać, że wierni mają prawo do posługi kapłańskiej, szczegól-
nie chorzy znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci. Podobne zasady – dostosowane do innych warunków – obowiązują w ra-
mach parafi alnej posługi wobec ludzi chorych. 

 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 849) stanowi: „Art. 36. 
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świad-
czenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art. 37. W sytuacji po-
gorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjento-
wi kontakt z duchownym jego wyznania”. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej musi być zapewnione także w okresie pande-
mii COVID-19. Zobowiązuje ono kapelana szpitalnego (lub duchownego, który go zastępuje) do kontaktu z chorym, który potrze-
buje jego posługi. 

Podczas epidemii mają zastosowanie normy prawa kanonicznego odnoszące się do posługi duszpasterskiej w niebezpieczeń-
stwie śmierci, przedstawione we wprowadzeniu do Małego rytuału dla kapelanów Ordynariatu Polowego w Polsce (s. 4-7). Należy 
mieć na uwadze zawarte tam wyjaśnienie pojęcia „niebezpieczeństwa śmierci”, które nie obejmuje jedynie chorych umierających 
(w agonii), ale wszystkich, którzy są zagrożeni pogorszeniem się stanu zdrowia, a w konsekwencji śmiercią. Przebywający w szpita-
lach z powodu pandemii COVID-19 zasadniczo znajdują się w tak rozumianym niebezpieczeństwie śmierci. 

Przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych dopuszcza się z poważnej przyczyny użycia narzędzia, za pośrednictwem 
którego nakłada się olej chorych (por. kan. 1000 § 2 KPK). W czasie pandemii można namaszczać chorych, stosując ochronną rę-
kawicę. 

Podczas udzielania sakramentu pokuty należy zachować Zasady sprawowania pokuty i pojednania w sytuacji epidemii z 23 mar-
ca 2020 roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na okoliczności, które zwalniają z integralności wyznania podczas spowiedzi, a tak-
że na możliwość udzielania chorym w niebezpieczeństwie śmierci rozgrzeszenia ogólnego. W każdym przypadku należy pamię-
tać o wezwaniu do żalu i skruchy, a także przypominać o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich, gdy tylko będzie to 
możliwe. 

 „Wierni znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci powinni być umocnieni Komunią Świętą na 
sposób Wiatyku” (kan. 921 § 1 KPK). Należy podjąć starania, aby umożliwić chorym przyjęcie Wiatyku, mając jednak na uwadze 
wszystkie obostrzenia sanitarne i procedury higieniczne. 

„Kapłan, który udziela wiernemu sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci, niech nie opuszcza udzielenia Mu błogosławień-
stwa apostolskiego połączonego z odpustem zupełnym” (Wykaz odpustów, nadanie 12 § 1). Formuła tego błogosławieństwa znaj-
duje się w obrzędzie sakramentu chorych (Mały rytuał dla kapelanów, s. 59). 

Należy przypominać wiernym o zbawiennym charakterze żalu doskonałego za grzechy. Warto zachęcać do modlitwy i łączenia 
cierpienia z Krzyżem Chrystusa. Powinno się także pouczać wiernych chorych na COVID-19 o możliwości uzyskania odpustu zu-
pełnego, do którego wystarczy odmówić przepisane modlitwy i wzbudzić pragnienie spełnienia pozostałych warunków (por. De-
kret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca 2020 roku).

Kapelanów szpitalnych i wszystkich kapłanów posługującym chorym obowiązuje Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski do-
tycząca posługiwania chorym i umierającym z 7 czerwca 2017 roku, której wskazania trzeba dostosować do obecnej sytuacji epide-
micznej. 

Z pasterskim błogosławieństwem

 bp Józef GUZDEK
ks. Jan DOHNALIK

kanclerz
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego, 15 listopada 2020 r.
„Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32)

„Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość po-
stawiła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadza-
nia w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, poma-
gając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć ba-
rierę obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwa-
gi pod jednym, szczególnym względem: w każdej z nich możemy spo-
tkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoich naj-
mniejszych braciach (por. Mt 25, 40).

1. Weźmy do rąk Księgę Syracydesa ze Starego Testamentu. Znaj-
dujemy tu słowa jednego z mistrzów mądrości, który żył prawie dwie-
ście lat przed przyjściem Chrystusa. Poszukiwał on mądrości, która 
czyni ludzi lepszymi i zdolniejszymi do dogłębnej obserwacji wyda-
rzeń życiowych. Czynił to w chwilach ciężkich prób, przez które prze-
chodził lud Izraela, w czasie bólu, żałoby oraz biedy z powodu obcej 
dominacji. Będąc człowiekiem wielkiej wiary, zakorzenionym w tra-
dycji przodków, Syracydes pomyślał najpierw o tym, by zwrócić się 
do Boga i poprosić Go o dar mądrości. A Pan nie pozbawił go tej po-
mocy.

Już od pierwszych stron Księgi, Syracydes przedstawia rady do-
tyczące wielu konkretnych sytuacji życiowych, a wśród nich ubó-
stwa. Nalega on, aby w niebezpieczeństwie pokładać ufność w Bogu: 
„Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, 
a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś 
był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, 
a w zmiennych losach utrapienia bądź 
wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się 
złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu po-
niżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się 
tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Któ-
rzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiło-
wania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie 
upadli” (Syr 2, 2-7).

2. Strona po stronie odkrywamy cen-
ny zbiór rad odnośnie do sposobu postę-
powania w świetle intymnej relacji z Bo-
giem Stworzycielem, który kocha swoje 
stworzenie, jest sprawiedliwy i opatrzno-
ściowy dla swoich synów. Ciągłe odnosze-
nie się do Boga nie odwraca jednak wzro-

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na IV Światowy Dzień Ubogich

„Wyciągnięcie ręki to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości”  – napisał Ojciec Święty w orędziu. Papież 
zachęca nas w nim do codziennego dostrzegania ubogich i wyciągania do nich dłoni, które zaczyna się „od świadomości tego, jak bardzo 
my sami, jako pierwsi, potrzebujemy wyciągniętej ręki w naszą stronę”. W tym roku Światowy Dzień Ubogich obchodziliśmy po raz czwar-
ty – 15 listopada w przedostatnią niedzielę Roku Liturgicznego. Jego hasłem są słowa „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Publiku-
jemy obszerne fragmenty papieskiego orędzia.

„Wyciągnij rękę do ubogiego”

ku od konkretnego człowieka, przeciwnie, te dwie rzeczy są ze sobą 
ściśle połączone.

Ukazuje to jasno fragment, z którego zaczerpnięty jest tytuł ni-
niejszego Orędzia (zob. Syr 7, 29-36). Modlitwa do Boga i solidarność 
z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Aby sprawować kult Panu 
przyjemny, konieczne jest, żeby rozpoznać w każdej osobie, również 
w tej najbardziej potrzebującej i odrzuconej, obraz Boga, który w niej 
jest odciśnięty. Dzięki temu otrzymujemy dar błogosławieństwa Bo-
żego, który jest przyciągnięty szczodrością okazywaną potrzebujące-
mu. Z tego też powodu czas poświęcany na modlitwę, nie może nigdy 
stać się wymówką dla zaniedbania bliźniego w trudnościach. Wręcz 
przeciwnie: błogosławieństwo Pana spływa na nas, a nasza modlitwa 
osiąga swój cel wtedy, gdy towarzyszy im służba ubogim. […]

5. Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który 
to robi, że istnieje w nas zdolność do wykonywania gestów, które nada-
ją życiu sens. Ileż wyciągniętych rąk widzimy codziennie! Niestety, co-
raz częściej zdarza się, że pośpiech wciąga nas w wir obojętności do ta-
kiego stopnia, że nie potrafi my docenić ogromu dobra, które codzien-
nie dokonuje się w ciszy i z wielką szczodrością. Zdarza się, iż dopiero 
wtedy, gdy dzieją się rzeczy wywracające kurs naszego życia, nasze oczy 
stają się zdolne do zobaczenia dobroci „świętych z sąsiedztwa”, którzy 
„żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga” (Adhort. apost. Gau-
dete et esultate, 7), ale o których nikt nie mówi. Złe wiadomości są obfi -
cie obecne na stronach gazet, w internecie, na ekranach telewizorów, do 
tego stopnia, że wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone. Tak jednak nie 
jest. Z pewnością nie brakuje złości i przemocy, nadużywania władzy 
oraz korupcji, ale życie jest utkane przede wszystkim aktami szacunku 

Fo
t. 

Pix
ab

ay



516-30 XI 2020 20/2020

i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale popychają do wznie-
sienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei.

6. Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast 
przywołuje do bliskości, solidarności i miłości. W ostatnich miesią-
cach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wirusa przy-
noszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie, ileż wyciągnię-
tych rąk mogliśmy widzieć! Wyciągnięta ręka lekarza, który przejmu-
je się każdym pacjentem, starając się znaleźć właściwe lekarstwo. Wy-
ciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie patrząc na go-
dziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka 
tych, którzy pracują w administracji i organizują środki, aby ocalić jak 
najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka aptekarza, realizującego 
tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt 
z ludźmi. Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym 
sercem. Wyciągnięta ręka wolontariusza, który pomaga tym, którzy 
żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową, ale nie mają 
co jeść. Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby za-
pewnić konieczne usługi i bezpieczeństwo. I jeszcze wiele innych wy-
ciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyliczać, aż do skomponowania 
litanii dobrych dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie oraz 
strachowi, aby dać wsparcie i pociechę.

7. Ta pandemia nadeszła nagle i zastała nas nieprzygotowanych, 
pozostawiając wielkie poczucie dezorientacji i niemocy. Wyciągnięta 
ręka w stronę ubogiego nie pojawiła się jednak znikąd i niespodzie-
wanie. Ten gest zaświadcza raczej o tym, iż przygotowujemy się do 
rozpoznania ubogiego i do wsparcia go wtedy, gdy zacznie potrzebo-
wać pomocy. Nie improwizuje się narzędzi miłosierdzia. Konieczny 
jest codzienny trening, który rozpoczyna się od świadomości tego, jak 
bardzo my sami, jako pierwsi, potrzebujemy wyciągniętej ręki w na-
szą stronę. […]

8. „Wyciągnij rękę do ubogiego” jest zatem zaproszeniem do od-
powiedzialności będącej bezpośrednim zaangażowaniem tych, któ-
rzy czują, że dzielą ten sam los. To jest wezwanie do wzięcia na sie-
bie ciężarów osób najsłabszych, jak przypomina św. Paweł: „Miłością 
ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym 
jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie same-
go. […] Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 5, 13-14; 6, 2). Apo-
stoł Paweł naucza, że wolność, która została nam dana przez śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest dla każdego z nas odpo-
wiedzialnością, by zaangażować się w służbie innym, przede wszyst-
kim najsłabszym. Nie jest to jakaś opcjonalna zachęta, ale warunek 
autentyczności wiary, którą wyznajemy.

Księga Syracydesa przychodzi nam tu z pomocą: sugeruje kon-
kretne działania na rzecz najuboższych i przywołuje również pewne 
sugestywne obrazy. Najpierw rozważa słabość tych, którzy są smut-
ni: „Nie usuwaj się od płaczących” (Syr 7, 34). Czas pandemii zmusił 
nas do izolacji, uniemożliwiając nam nawet niesienie pociechy i prze-
bywanie blisko naszych przyjaciół i znajomych cierpiących z powo-
du straty swoich bliskich. Dalej kontynuuje autor natchniony: „Nie 
ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka” (Syr 7, 35). Doświad-
czyliśmy niemożliwości przebywania obok tego, kto cierpi, jednocze-
śnie uświadomiliśmy sobie kruchość naszej egzystencji. Zatem, Słowo 
Boże nigdy nie daje nam spokoju i pobudza nas do dobra.

9. „Wyciągnij rękę do ubogiego” uwydatnia, przez kontrast, za-
chowanie tych, którzy trzymają ręce w kieszeni i nie pozwalają sobie 
na współczucie spowodowane widokiem ubóstwa, do którego często 
także i oni przyczyniają się. Obojętność i cynizm są ich chlebem po-
wszednim. Jakaż różnica w porównaniu do szczodrych rąk, które opi-
saliśmy! Są bowiem ręce wyciągnięte, aby pisać szybko na klawiaturze 
komputera i przesuwać sumy pieniędzy z jednej strony świata na dru-
gą, dekretując bogactwo wąskich grup oligarchów i biedę mas, a na-

wet upadek całych narodów. Są ręce wyciągnięte do zagarniania pie-
niędzy poprzez sprzedaż broni, której inne ręce, również te dziecię-
ce, użyją do siania śmierci i ubóstwa. Są wyciągnięte ręce, które w cie-
niu wymieniają dawki śmierci, aby wzbogacić się i żyć w luksusie oraz 
ulotnym nieuporządkowaniu. Są też ręce wyciągnięte, które w ukry-
ciu wymieniają nielegalne przysługi, aby zarobić łatwo dzięki korup-
cji. Są także wyciągnięte ręce tych, którzy z poważną twarzą hipokry-
tów uchwalają prawa, których sami nie przestrzegają.

W tym przeglądzie ludzkich zachowań „wykluczeni nadal czeka-
ją. W celu utrzymania stylu życia wykluczającego innych, albo żeby 
móc entuzjazmować się tym egoistycznym ideałem, rozwinęła się glo-
balizacja obojętności. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się nie-
zdolni do współczucia wobec krzyku boleści innych, nie płaczemy już 
wobec dramatu innych, ani nie interesuje nas troska o nich, tak jak-
by odpowiedzialność za to nie dotyczyła nas” (Adhort. apost. Evange-
lii gaudium, 54). Nie możemy być zadowoleni, dopóki ręce, które sie-
ją śmierć, nie przemienią się w narzędzia sprawiedliwości i pokoju dla 
całego świata.

10. „We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie” (Syr 7, 36). 
Tym zdaniem Syracydes kończy swoją refl eksję. Tekst ten pozwala 
na dwojaką interpretację. Po pierwsze ukazuje, że potrzebujemy za-
wsze mieć świadomość końca naszej egzystencji. Pamięć o wspólnym 

przeznaczeniu może być pomocna, aby prowadzić życie pełne uwagi 
poświęconej temu, kto jest uboższy i nie miał tych samych możliwo-
ści, jakie my mieliśmy. Istnieje również druga możliwość interpreta-
cji, która uwydatnia przede wszystkim kres, cel, w stronę którego dą-
żymy. Tenże kres naszego życia ukazuje, jak nieodzownym jest posia-
danie projektu do zrealizowania w życiu oraz drogi, po której się kro-
czy, nie ulegając zmęczeniu. Ostatecznie kresem każdej naszej działal-
ności nie może być nic innego, jak miłość. To jest cel, w stronę które-
go wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta miłość 
jest współudziałem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się od odkrycia, 
że my najpierw zostaliśmy ukochani i obudzeni do miłości. Kres ten 
pojawia się w momencie, w którym dziecko spotyka się z uśmiechem 
mamy i czuje się kochane tylko ze względu na to, że istnieje. Również 
uśmiech, który dzielimy z ubogim, jest źródłem miłości i pozwala żyć 
w radości. Ręka wyciągnięta może zawsze ubogacić się uśmiechem 
tego, który nie mierzy swojej obecności i pomocy, którą ofi aruje, ale 
cieszy się wyłącznie z życia w stylu uczniów Chrystusa.

W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy 
nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką ubo-
gich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginali-
zowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wyda-
jąc na świat Syna Bożego w stajni. Ze względu na groźby Heroda ucie-
kła do innego kraju wraz z Józefem, swoim mężem oraz z małym Je-
zusem, a sytuacja uchodźców naznaczyła na kilka lat Świętą Rodzi-
nę. Niech modlitwa do Matki ubogich pozwoli przystąpić jej synom 
umiłowanym oraz tym wszystkim, którzy służą im w imię Chrystu-
sa. A modlitwa niech przemieni wyciągniętą rękę w przytulenie, które 
świadczy o współuczestnictwie i o odnalezionym braterstwie.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 13 czerwca 2020,
we wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

Modlitwa do Boga i solidarność z ubogimi i cierpiącymi 

są nierozłączne. Aby sprawować kult Panu przyjemny, 

konieczne jest, żeby rozpoznać w każdej osobie, również 

w tej najbardziej potrzebującej i odrzuconej, obraz Boga, 

który w niej jest odciśnięty.
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„Uśmiech dziecka pod choinkę”
Tak jak w poprzednich latach Caritas OP 

WP organizuje akcję „Uśmiech dziecka pod 
choinkę”. W tym roku benefi cjentami będą 
dzieci z rodzin wojskowych. Jednak ze wzglę-
du na pandemię będzie ona przebiegała nie-
co inaczej. W minionych latach osoby chcące 
zaangażować się w pomoc zabierały z choin-
ki umieszczonej przy ołtarzu głównym w ka-
tedrze polowej karteczki z imieniem i wie-
kiem dziecka, dla którego w ten sposób zobo-
wiązywały się przygotować paczkę. – W tym 
roku wiernych jest mniej w związku z koro-
nawirusem, dlatego postanowiliśmy, że nie 
będzie choinki w kościele. Natomiast wierni, 
którzy chcą wesprzeć naszą akcję mogą przy-
nosić słodycze i zabawki, które później dołą-
czymy do paczek – mówi Gabriel Piątkowski 
z Wojskowej Caritas.

Pomocą zostanie objętych około trzydzie-
ściorga dzieci, w wieku od roku do 15 lat. Zo-
stały one zgłoszone przez poszczególne jed-
nostki, a informacje spłynęły do Caritas po-
przez  księży kapelanów. – Przygotowanie bo-
żenarodzeniowych upominków już się zaczę-
ło. Staramy się, aby w każdej paczce znala-
zły się prezenty odpowiednie do wieku dzie-
ci, takie, które zgodnie z hasłem akcji wywoła-
ją uśmiech tak bardzo potrzebny w obecnym 
czasie. Na pewno nie zabraknie zabawek, gier 
i słodyczy – dodaje Gabriel Piątkowski. Pacz-
ki zostaną przygotowane do 15 grudnia, przed 
Wigilią na pewno trafi ą do dzieci poprzez jed-
nostki, które je wytypowały. 

Paczka dla Powstańca
Świąteczne paczki trafi ą także do dwuna-

stu Powstańców Warszawskich z Pułku Basz-
ta Armii Krajowej. Caritas OPWP wspólnie 
z żołnierzami Pułku Ochrony, którzy na co 
dzień opiekują się Powstańcami, przygoto-
wuje bożenarodzeniowe upominki. Znajdą 
się w nich głównie artykuły spożywcze i hi-
gieniczne. To druga wspólna akcja wojsko-

wstania Warszawskiego, kombatantka. Nie 
może już samodzielnie wychodzić z domu, 
dlatego zakupy dostarczają jej żołnierze.

Caritas OPWP po raz drugi uczestniczy 
w akcji wspólnie z Caritas Polska i Fundacją 
Biedronki. Obecna edycja programu potrwa 
do końca stycznia 2021 roku. 

Pomoc dla Libanu
Caritas OPWP kieruje pomoc również 

poza granice kraju. – Obecnie głównie wspie-
ramy ludność cywilną w Libanie we współ-
pracy z żołnierzami z Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego UNIFIL. – Do tej pory wysła-
liśmy cztery transporty. Udało się przekazać 
między innymi dwie tony płynu do dezynfek-
cji, kilka ton artykułów spożywczych z dłu-
gim terminem ważności jak: mleko w prosz-
ku, warzywa w puszkach, przecier pomido-
rowy, etc. 23 listopada ostatnim transpor-
tem wysłaliśmy dary przeznaczone dla dzie-
ci. Było to 200 plecaków zawierających wy-
prawkę szkolną, czyli piórniki, zeszyty, przy-
bory szkolne, farby, etc. oraz artykuły higie-
niczne – 14 tys. pieluch oraz 23 tys. chuste-
czek – informuje Gabriel Piątkowski.

Wojskowa Caritas jest w stałym kontak-
cie z PKW UNIFIL, w tym również z kapela-
nem PKW UNIFIL ks. por. Danielem Piejko, 
który na bieżąco zgłasza, jakie są najpilniej-
sze potrzeby mieszkańców Libanu w rejonie 
działania PKW. – Tam obecnie każda pomoc 
jest nieoceniona. Ludzie cieszą się dosłow-
nie ze wszystkiego – mówi Gabriel Piątkow-
ski. – Planujemy, że w przyszłym roku bę-
dziemy kontynuować nasze działania. Kwota, 
jaką przeznaczyliśmy w ostatnich miesiącach 
na pomoc dla mieszkańców Libanu przekro-
czyła 100 tysięcy złotych. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Pomimo pandemii Caritas Ordynariatu Wojska Polskiego wypełnia na co dzień swo-
je zadanie, jakim jest troska o każdego człowieka, w szczególności ubogiego, słabe-
go, poszkodowanego. Wojskowa Caritas spieszy z pomocą wszędzie tam, gdzie są lu-
dzie dotknięci klęskami żywiołowymi czy innymi wypadkami losowymi, w rejonach 
konfliktów zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych. Zachęca także lokalne spo-
łeczności parafialne do charytatywnej działalności na rzecz ludzi żyjących w skraj-
nym ubóstwie, w służbie chorym i niepełnosprawnym. Oto projekty, w które aktualnie
zaangażowany jest Caritas OP WP. Zachęcamy wszystkich, w miarę możliwości, do 
włączenia się w te inicjatywy.

Wojskowa Caritas
działa na pełnych obrotach

wej Caritas i Pułku Ochrony. Pierw-
sza miała miejsce w ubiegłym roku 
na Wielkanoc. – Wiem od żołnierzy 
z Pułku, że Powstańcy bardzo doce-
niają ten gest, nie chodzi tylko materialną, 
wymierną pomoc, choć jest ona bardzo waż-
na, ale o fakt, że o nich pamiętamy – mówi 
Gabriel Piątkowski. – Jesteśmy w trakcie 
przygotowywania paczek. Na pewno dotrą 
do kombatantów przed Wigilią – dodaje.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
W listopadzie Wojskowa Caritas w ra-

mach ogólnopolskiej akcji Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom rozpoczęła rozprowa-
dzanie świec na wigilijny stół. Świece są prze-
kazywane do  parafi i wojskowych. – W tym 
roku parafi e zamówiły ponad 13 tysięcy 
świec. To zbliżona liczba do lat ubiegłych. 
Mamy nadzieję, że taka świeca trafi  na każ-
dy wigilijny stół – mówi Gabriel Piątkowski. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony 
na leczenie i rehabilitację dzieci z rodzin woj-
skowych, a także na organizację letniego wy-
poczynku dla najmłodszych. 

„Na codzienne zakupy”
czyli pomoc seniorom

Caritas OPWP pomaga seniorom od 
kwietnia tego roku w ramach akcji „Na co-
dzienne zakupy” we współpracy z ogólno-
polską Caritas i Fundacją Biedronki. Opie-
ką objętych jest sześćdziesiąt osób powyżej 
60. roku życia, będących w trudnej sytuacji 
fi nansowej, których miesięczny dochód nie 
przekracza 900 zł. Dzięki przyznanym kar-
tom seniorzy mogą każdego miesiąca robić 
zakupy na kwotę 150 zł w sklepach Biedron-
ki. – Sprawdzamy czy na bieżąco, co mie-
siąc, wydają pieniądze, bo jeśli tego nie zro-
bią, one przepadną. Poza tym kilku osobom, 
które tego potrzebują, robimy zakupy – mówi 
Gabriel Piątkowski. Najstarsza seniorka obję-
ta programem to 95-letnia uczestniczka Po-
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P
olski Kontyngent Wojskowy stacjono-
wał w Libanie od 1996 od 2009 r., w li-
stopadzie 2019 r. powrócił tam z nowy-

mi zadaniami. Aktualnie służbę w tym kra-
ju pełni do 250 polskich żołnierzy w ramach
II zmiany nowego kontyngentu. Polacy 
współpracują z żołnierzami irlandzkimi oraz 
węgierskimi. Wykonują zadania przy granicy 
Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami PKW w Libanie 
jest ochrona ludności cywilnej, monitoro-
wanie strefy rozgraniczenia tzw. „Blue Line” 
oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzyma-
niu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezo-
lucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oto przy-
kłady działań pomocowych, w jakie angażują 
się żołnierze PKW UNIFIL, służąc miejsco-
wej ludności. 

1 września
Eksplozja w porcie w Bejrucie, stolicy Li-

banu, do której doszło 4 sierpnia, wstrząsnę-
ła całym światem. Zginęło 190 osób, ponad
6,5 tys. odniosło obrażenia. Co najmniej 
250–300 tys. ludzi w wyniku eksplozji stra-
ciło swoje domy (dane z 30 sierpnia). Żoł-
nierze PKW UNIFIL służący na Bliskim 
Wschodzie odpowiedzieli na apel Narodo-
wego Centrum Krwi z Bejrutu, uczestnicząc 
w organizowanych przez tamtejszy oddział 
Czerwonego Krzyża zbiórkach krwi dla ofi ar 
tragedii.

Dowódca PKW UNIFIL, mjr Maciej Jóź-
wiak podkreślił, że dobrowolne donacje krwi 
i osocza przez żołnierzy IRISHPOLBATT 
wynikają z mandatu misji. – Ile istnień uda 
się uratować dzięki oddanej przez nas krwi, 
tego nigdy się nie dowiemy. Najważniejsze, że 
możemy pomóc, a nie ma większego dowo-
du ofi arności i zaangażowania niż żołnierze 
w mundurach oddający krew. To jest nasza 
powinność. To dla nas sprawa honoru, nie 
mogło nas tam nie być – powiedział.  

Trudny czas epidemii COVID-19 udo-
wodnił, że działać należy szybko i efektyw-
nie. Żołnierze stacjonujący w libańskiej ba-
zie Shamrock od pierwszych chwil po trage-
dii ofi arowali pomoc poszkodowanym. Ze-
brana w ramach dobrowolnej akcji krew z za-
chowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego trafi a do szpitali oraz centrów 

dzo konkretne działania i realizowane z pa-
sją projekty. Główny ciężar działalności spo-
czywa na połączonych strukturach CIMIC 
polsko-irlandzkiego batalionu stacjonujące-
go w Camp Shamrock na południu Libanu.

– Warto, aby mieszkający tu ludzie za-
chowali dobre wspomnienie o żołnierzach 
z biało-czerwoną fl agą. Jak dotąd przekazali-
śmy produkty żywnościowe, w tym: 2000 kg 
mąki, 1000 kg cukru oraz 1000 litrów oleju 
rzepakowego. Ponadto, aby wspomóc lokalną 
społeczność w walce z rozprzestrzenianiem 
się pandemii wirusa SARS-CoV-2, żołnie-
rze CIMIC rozdysponowali 1700 1itrów pły-
nu do dezynfekcji oraz ponad 400 przyłbic 
ochronnych. Dary zostały przekazane przez 
Kancelarię Prezydenta RP, Caritas Ordyna-
riatu Polowego WP, Fundację Pomocy Hu-
manitarnej Redemptoris Missio oraz Stowa-
rzyszenie Szkoły dla Pokoju – podkreśla mjr 
Maciej Jóźwiak, dowódca PKW w Libanie.  

Żołnierze zwracają uwagę na pozytyw-
ne, długofalowe skutki udzielanej pomocy. 
„Jednym z podstawowych celów jest „zdoby-
cie serc i umysłów” lokalnej ludności cywil-
nej. W podobne akcje niesienia pomocy co-
raz aktywniej angażuje się również tutejszy 
układ pozamilitarny” – podkreśla żołnierz 
CIMIC PKW UNIFIL.

Żołnierze kieleckiego Centrum Przygo-
towań do Misji Zagranicznych już od ubie-

głego roku niosą pomoc w Libanie, dystry-
buując olbrzymie ilości pomocy humanitar-
nej: przyborów szkolnych, środków czysto-
ści, ubrań i artykułów pierwszej potrzeby, 
systematycznie przekazywanych do Libanu.

MJR AGNIESZKA KOSSOWSKA, PKW UNIFIL/
OPRAC. MM

„Walka o serca i umysły” to nie tylko hasło, 
ale bardzo konkretne działania i projekty po-
mocowe realizowane z pasją przez żonierzy 
PKW UNIFIL w Libanie.

„Walka o serca i umysły”
krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całym
Libanie.

– Niewątpliwie te bardzo smutne wyda-
rzenia wyzwalają w nas solidarność z po-
trzebującymi, czego namacalnym dowodem 
jest akcja krwiodawstwa wśród polskich i ir-
landzkich żołnierzy służących w Libanie pod 
fl agą ONZ oraz zbiórki pieniężne, zorgani-
zowane w ostatnim czasie w Polsce, m.in. 
przez Caritas Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego. Jesteśmy przekonani, że wy-
niknie z tego realne i trwałe dobro, które sta-
nie się udziałem naszych libańskich przyja-
ciół – podkreślił ks. por. Daniel Piejko, kape-
lan PKW UNIFIL. 

Żołnierze II zmiany PKW UNIFIL w kra-
ju cyklicznie angażują się w akcje oddawania 
krwi, takie jak: „SpoKREWnieni służbą” czy 
„Twoja krew, moje życie”. Wielu z nich na mi-
sji postanowiło oddać krew po raz pierwszy, 
deklarując jednocześnie zasilenie szeregów 
honorowych dawców krwi już na stałe.

Dotychczas w donacjach wzięło udział 
130 żołnierzy, którzy oddali już ponad 60 li-
trów krwi.

22 września
W minionym tygodniu żołnierze Współ-

pracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z PKW 
UNIFIL dystrybuowali pomoc humanitarną 
z kolejnego konwoju przekazanego do Liba-
nu. Darczyńcami są Stowa-
rzyszenie Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie oraz Ca-
ritas Ordynariatu Polowe-
go Wojska Polskiego. Część 
pomocy trafi  do sierociń-
ca w Tibninie w południo-
wej części Libanu, część 
zaś trafi ła już do Stowarzy-
szenia Gmin w Bint Jbeil 
w strefi e odpowiedzialno-
ści naszego kontyngentu.

23 października
Pogłębiający się kryzys 

ekonomiczny w Libanie 
oraz stale rosnąca liczba 
osób potrzebujących po-
mocy ze względu na lawinowo rosnącą liczbę 
zachorowań na COVID-19 ograniczają moż-
liwość kontaktu z lokalną ludnością, utrud-
niając dotarcie do najbardziej potrzebują-
cych.

W dobie pandemii „walka o serca i umy-
sły”, to nie tylko hasło, z którym żołnierze 
PKW UNIFIL występują w Libanie, lecz bar-

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Libanu
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W sytuacji pandemii Dom Wsparcia 
dla Powstańców Warszawskich nie 
może już funkcjonować tak jak daw-

niej. Zagrożeni i pozbawieni możliwości ko-
rzystania z jego pomocy Powstańcy wyma-
gają teraz szczególnej opieki i troski. Sekcja 
Skoków Spadochronowych S3 WAT regu-
larnie niesie pomoc bohaterom przy współ-
pracy z Domem Wsparcia Powstańców War-
szawskich, która polega na rozwożeniu pa-
czek z żywnością, robieniu zakupów, a także 
na zwykłej codziennej rozmowie, jakże cen-
nej w dzisiejszej rzeczywistości.

Członkowie sekcji Skoków Spadochrono-
wych S3 WAT rozpoczęli pomoc od rozwie-
zienia Powstańcom 155 posiłków przygotowa-
nych przez warszawskie Centrum Aktywizacji 
Międzypokoleniowej oraz „Fuego” – restau-

rację braci Collins. Pomocą zostało objętych 
ponad stu weteranów. Każdego dnia dowożo-
nych jest ok. 80–90  obiadów w zależności od 
potrzeb zgłaszanych przez Powstańców, do 
paczek z obiadami dołączane są także  zaku-
py oraz lekarstwa. Dziennie członkowie sekcji 
Skoków Spadochronowych S3 WAT pokonują 
po Warszawie trasę liczącą łącznie ok. 600 km.

Poza pomocą żyjącym, sekcja pragnie 
także złożyć hołd oraz upamiętnić pole-
głych bohaterów. 24 października jej człon-
kowie oraz uczniowie z Wojskowego Ogól-
nokształcącego Liceum Informatyczne-
go udali się do miejscowości Budy Zosine, 
gdzie wspólnie zajęli się sprzątaniem cmen-
tarza, gdzie znajdują się groby żołnierzy AK 
Grupy Kampinos, złożyli tam wieńce i za-
palili znicze. 

Wdzięczni Bohaterom
– Powstańcom Warszawskim

W najbliższym czasie sekcja planuje rów-
nież zrealizować kilka innych przedsięwzięć, 
m.in. zorganizowanie żywej lekcji histo-
rii z Powstańcami, którzy podzielą się  swo-
ją wiedzą historyczną oraz wspomnienia-
mi z Powstania Warszawskiego, zorganizo-
wanie marszu w Puszczy Kampinoskiej śla-
dem Grupy Kampinos, w celu upamiętnienia 
żołnierzy Armii Krajowej oraz wizytę w  Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Zadanie na 
pewno utrudni im panująca pandemia oraz 
związane z nią ograniczenia, jednak pod-
chorążowie nie mają zamiaru się poddawać. 
Działalność sekcji została udokumentowana 
dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, które sfi nansowało zakup sprzętu fo-
tografi cznego.

ST. KPR. PCHOR. JACEK SZREJDER
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76 lat temu Powstańcy Warszawscy jako dzielni młodzi ludzie położyli swoje życie na szali, 
abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Obecnie, gdy są szczególnie narażeni na koronawi-
rusa, młodzi spieszą im z pomocą.

P
iłkarze reprezentacji Polski to jedni 
z najwierniejszych kibiców akcji Szla-
chetna Paczka. W tym roku przygo-

towują paczkę dla rodziny Dawidka, który 
cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Sportow-
cy podkreślają, że „pomagać należy nie po-
mimo ciężkich czasów, ale przede wszystkim 
dlatego, że są ciężkie czasy”. – W okresie pan-

demii ta pomoc jeszcze bardziej jest potrzeb-
na. Każdy z nas musi się zmobilizować jesz-
cze bardziej – mówi Grzegorz Krychowiak.

Rodzina pani Małgorzaty i pana Jana, 
której pomogą piłkarze, zmaga się z choro-
bą synka Dawidka. Rodzice zaryzykowali 
wszystko, by zawalczyć o syna – przeprowa-

Polscy piłkarze włączają się w Szlachetną Paczkę
dzili się za granicę na terapię eksperymental-
ną. Udało się, chłopiec zaczął jeść i poruszać 
rączkami. Wyjazd i leczenie zupełnie jednak 
zrujnowały fi nanse rodziny.

– Po powrocie do Polski wpadli w fi nanso-
we problemy, ale co ważne – cały czas są razem 
i wspierają się nawzajem. Działają jak drużyna 
– podkreśla Robert Lewandowski, kapitan re-
prezentacji. – Pomaganie jest dla nas bardzo 
istotne, zwłaszcza w tym roku, gdy jest wiele 
problemów, wiele spraw, które prawdopodob-
nie nie poszły po myśli ze względu na epide-
mię. Dlatego musimy się starać dodawać swo-
imi czynami dużo nadziei i otuchy tym, którzy 
tego potrzebują – dodaje Łukasz Fabiański.

Każdy człowiek dobrej woli również może 
dołączyć do polskich piłkarzy i wesprzeć wy-
braną rodziny z bazy na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl.

Szlachetna Paczka już od 20 lat pomaga 
tym, którzy zmagają się z trudną niezawinio-
ną sytuacją. Tegoroczna edycja jest szczegól-
na – wsparcie trafi  bowiem zarówno do osób 
starszych, schorowanych, z niepełnospraw-
nościami, jak i do tych, którzy szczególnie 
ucierpieli w wyniku pandemii.

– Biorę udział w Szlachetnej Paczce już 
od dłuższego czasu, co roku. Zachęcam do 

tego, żeby odwiedzić stronę akcji, gdzie moż-
na w bardzo łatwy sposób pomóc potrzebu-
jącym – namawia Bartosz Bereszyński.

Pomoc materialna organizowana przez 
darczyńców w kolejnych tygodniach trafi  do 
rodzin podczas tzw. „Weekendu Cudów”. To 
wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebu-
jący otrzymują pomoc i zyskują nadzieję na 
trwałą zmianę swojego życia. Wolontariusze 
w tym roku będą przekazywali Szlachetne 
Paczki 12 i 13 grudnia.

Organizatorzy Szlachetnej Paczki i Aka-
demii Przyszłości dokładają wszelkich starań, 
aby były one organizowane z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa i wytycz-
nych sanitarno-epidemiologicznych. Wypra-
cowane rozwiązania opiniował ekspert z za-
kresu wirusologii, dr hab. Tomasz Dzieciąt-
kowski, który wspierał organizację w przygo-
towaniach do tegorocznej edycji.

Pomoc trafi a do najbardziej potrzebu-
jących w ramach Szlachetnej Paczki już od
20 lat. Tylko w zeszłym roku w jej działania 
włączyło się ponad 620 tys. osób, a łączna 
wartość pomocy materialnej przekazanej po-
nad 14 i pół tys. rodzinom w potrzebie prze-
kroczyła 45 milionów złotych.

KAI
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S
łowo adwent pochodzi z łacińskiego 
adventus, które oznacza przyjście, przy-
jazd, pojawienie się monarchy, króla, 

zwycięskiego wodza. Dla starożytnych rzy-
mian słowo to, oznaczało ofi cjalny przyjazd 
cezara. Źródła dotyczące Adwentu są stosun-
kowo skąpe. Pochodzą z IV w. i mają cha-
rakter bądź eschatyczny (przygotowujący na 
ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa na ko-
niec czasów), bądź przygotowujący na Naro-
dzenie Pańskie. Reforma Soboru Watykań-
skiego II połączyła oba te wątki. Dla chrześci-
jan to przede wszystkim radosny czas przy-
gotowania na przyjście Pana. 

Paruzja i Boże Narodzenie
Adwent dzieli się na dwa podokresy: od 

pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia 
oraz od 17 grudnia do 24 grudnia. W pierw-
szym przygotowujemy się na Paruzję, czyli 
ostateczne przyjście Chrystusa na koń-
cu świata. Czytane wtedy są teksty bi-
blijne zapowiadające powtórne przyjście 
Zbawiciela na końcu czasu i przygoto-
wujące do spotkania z Chrystusem Sę-
dzią. Drugi okres to czas bezpośrednie-
go przygotowania na uroczystość Naro-
dzenia Pańskiego. W tym okresie w dni 
powszednie można obchodzić jedynie 
święta i uroczystości.

W adwentowych tekstach biblijnych 
pojawiają się głównie trzy postacie: Iza-
jasz, ostatni z proroków – Jan Chrzci-
ciel oraz Najświętsza Maryja Pan-
na włączona w misterium współpracy 
z Bogiem w tajemnicy wcielenia Sło-
wa Bożego. Czytania mszalne dotyczą 
m.in. dramatycznych nawoływań pro-
roków, którzy zachęcają do nawróce-
nia, podkreślają zbliżający się kres cza-
su i ostateczne nastanie Królestwa Bo-
żego. Równocześnie jednak Kościół przypo-
mina o nadziei, jaka wiąże się z Paruzją, czyli 
ponownym przyjściem Chrystusa. W każdej 
Mszy św. padają słowa: „abyśmy zawsze wol-
ni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego za-
mętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia na-
szego Pana Jezusa Chrystusa”.

W liturgii adwentowej obowiązującym 
kolorem szat liturgicznych jest fi olet – bar-
wa powstała ze zmieszania błękitu i czer-
wieni. Błękit wyraża to, co duchowe, czer-
wień – to, co cielesne, fi olet zaś oznacza wal-

kę między duchem a ciałem. Zarazem połą-
czenie błękitu i czerwieni symbolizuje doko-
nane przez wcielenie Chrystusa zjednoczenia 
tego co, boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem 
od fi oletowego koloru szat liturgicznych jest 
III niedziela Adwentu tzw. Niedziela Gaudete
(„Radujcie się”). Obowiązuje w niej różowy 
kolor, który wyraża przewagę światła, a tym 
samym bliskość Bożego Narodzenia.

Roraty i wieńce adwentowe
Jedną z najbardziej charakterystycznych 

cech przeżywania Adwentu w Polsce są Msze 
św. zwane roratami. Ich nazwa pochodzi od 
pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście 
śpiewanej w okresie Adwentu Rorate coeli de-
super („Spuśćcie niebiosa rosę”). Rosa sym-
bolizuje łaskę, którą przynosi Zbawiciel. 

Msze św. roratnie są sprawowane ku czci 
Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo 

wcześnie rano. Wierni przychodzą do ko-
ścioła ze świecami i lampionami. Zapalają się 
je podczas Mszy św., następnie z ich światłem 
wędrują do domu. Świece i lampiony tak czę-
sto używane w liturgii adwentowej wyrażają 
czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych 
przypowieści m.in. o pannach mądrych i głu-
pich. Światło jest też wyrazem radości z bli-
skiego już przyjścia Chrystusa.

W niektórych kościołach na roratnich 
Mszach św. na początku w procesji z kruch-
ty do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. 

Adwent – czekamy na Pana

Eucharystię rozpoczyna się przy wyłączonych 
światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie 
świece i lampiony. Dopiero na śpiew Chwała 
na wysokości Bogu zapala się wszystkie światła 
w kościele. W tym roku, podobnie jak w po-
przednich, mimo epidemii Covid–19, w trak-
cie Adwentu roraty będą odprawiane. 

Z roratami związany jest zwyczaj za-
palania specjalnej świecy, zwanej roratką. 
Umieszcza się ją w prezbiterium obok ołta-
rza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Świecę zdo-
bi biała lub niebieska kokarda oraz zielona 
gałązka, najczęściej mirt. Roratka symbolizu-
je Najświętszą Maryję Pannę, która jako ju-
trzenka zapowiada przyjście pełnego świa-
tła – Chrystusa. 

Innym bardzo pięknym zwyczajem jest 
umieszczanie w kościele bądź w domu wień-
ca adwentowego, uplecionego z sosny lub jo-
dły z czterema świecami, symbolizującymi 

cztery niedziele adwentowe. W pierw-
szym tygodniu Adwentu zapalamy jed-
ną świecę, w drugim – dwie, w trzecim 
– trzy, a  w  czwartym wszystkie świece. 
Zwyczaj przygotowywania wieńców ad-
wentowych jest stosunkowo młody. Po-
chodzi z krajów protestanckich. W Pol-
sce zaczął rozpowszechniać się od lat 50. 
XX w. 

Dawniej Adwent był czasem szcze-
gólnej aktywności różnych bractw. 
Przy kościołach istniały kapele ro-
rantystów, które śpiewem i muzyką 
uświetniały celebracje, przez co przy-
ciągały wiernych i upowszechniały 
zwyczaj rorat. W XIX w. w Warszawie 
istniało również bractwo roratnie, któ-
re ze sprzedaży świec uzyskiwało fun-
dusze na pomoc ludziom ubogim. 

Obecnie jego tradycje kontynuuje 
ogólnopolska fundacja Caritas, która 

prowadzi akcję sprzedaży świec – Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód z niej prze-
znaczony jest na pomoc dzieciom z uboższych 
rodzin, które potrzebują wsparcia. W Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom zaangażowa-
na jest także Caritas Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego, która rozprowadza świece 
na stoły wigilijne w kościołach i parafi ach die-
cezji wojskowej. Od kilku lat w akcję włączy-
ły się też organizacje charytatywne Kościołów 
prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

KAI, MAŁGORZATA MUSZAŃSKA
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W niedzielę 29 listopada w Kościele katolickim rozpoczął się Adwent. Zakończy się wieczorem 24 grudnia, gdy rozpoczniemy świętowanie Wi-
gilii Bożego Narodzenia. Adwent to wyjątkowy czas w liturgii Kościoła i w życiu każdego wierzącego. Ten radosny, bogaty w symbolikę, czte-
rotygodniowy okres przygotowuje nas na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa oraz na Narodzenie Pańskie. Początek Adwentu to jednocze-
śnie rozpoczęcie nowego roku liturgicznego.
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Krzysztof Tomasik (KAI): Na początku zapy-
tam o relację nauka–wiara. Czy wierze po-
trzebna jest nauka, a nauce wiara?

Ks. prof. Michał Heller: Wierze nauka 
jest ogromnie potrzebna. Gdy wiara nie jest 
oparta na nauce, bardzo łatwo przeobraża się 
w zabobon albo w bajkę. Jednym z powodów 
laicyzacji jest utrata kontaktu teologii, w ogó-
le religii, z naukowym obrazem świata, który 
jest niezbędny, ponieważ jest on zawsze obec-
ny w kulturze. Gdy zmienia się nauka, tym 
samym zmienia się obraz świata. Tak było 
na przestrzeni wieków. Inna była wizja świa-
ta w początkach chrześcijaństwa, inna w śre-
dniowieczu, a jeszcze inna w czasach nowo-
żytnych. Dzisiaj obraz świata przekształca się 
niezwykle dynamicznie, a my często tkwimy 
jeszcze w jego starym kształcie, może nawet 
w średniowiecznym. Na tym tle rodzą się na-
pięcia. Młodzi ludzie odchodzą od religii, nie 
dlatego, że sobie przemyśleli i doszli do wnio-
sku, że Boga nie ma, lecz dlatego, że – jak mó-
wią – religia jest „outdated” – przestarzała, 
nie z tej epoki. Dlatego kontakt myśli religij-
nej z nauką jest niezbędny.

Z kolei nauce, formalnie rzecz biorąc, re-
ligia jest niepotrzebna, ponieważ istota nauki 
polega na tym, że dochodzi się do wyników 
o własnych siłach przy pomocy metody na-
ukowej, której istotą jest eksperyment i de-
dukcja matematyczna. Zatem metodologia 

Uczony żyje
tajemnicą

nauki nie potrzebuje religii. Nauka wobec re-
ligii jest neutralna, ani jej nie przeczy, ani jej 
nie potwierdza.

Wiara jest natomiast potrzebna naukow-
com, gdyż są oni ludźmi. Religia mówi o war-
tościach, o których nauka mówić nie może, 
a do pełnego rozwoju człowieka jest potrzeb-
ne i jedno, i drugie. Nauka wprost nie mówi 
o religii, ale niejako do niej podprowadza. 
W nauce mamy bardzo często do czynie-
nia z tajemnicą. Pracując nad jakimś proble-
mem, nie znamy jego rozwiązania, więc sto-
imy przed niewiadomą. Być może uda się ją 
złamać i pójdziemy krok naprzód, ale i wte-
dy stajemy przed kolejną jej odsłoną. Uczony 
żyje ogarniającą go tajemnicą, a co więcej, on 
sam jest częścią wielkiej Tajemnicy.

Zaproponował Ksiądz Profesor wraz ze swo-
imi współpracownikami koncepcję „teologii 
nauki”, stworzenia teologicznej wizji świa-
ta, w którą wkomponowana byłaby nauko-
wa wizja świata. Na ile ona jest dzisiaj po-
trzebna i na czym miałaby polegać?

– Przede wszystkim chodzi o obraz świa-
ta, który teologia zakłada nawet, gdyby tego 
nie chciała. Jeśli nie chce zakładać przesta-
rzałego obrazu świata, to musi się nad na-
uką pochylić, czyli dokonać teologicznej re-
fl eksji nad nauką i to nazywam „teologią na-
uki”. Teraz* wyszła w wydawnictwie Coper-
nicus Center Press moja książka poświęco-
na tej tematyce, pod dość prowokującym ty-
tułem: Nauka i Teologia – niekoniecznie tylko 
na jednej planecie.

Sygnalizuję w niej problem, który stawia 
dzisiaj nauka, a który dla teologii jest bar-
dzo ważny. Jeśli mamy miliardy planet, na co 
wskazują nasze odkrycia, to nasuwa się pyta-
nie, czy na którejś z nich nie ma istot rozum-
nych. A jeśli są, to jak potraktować kwestię 

objawienia i wcielenia Boga. Czy ono obej-
muje obok nas, istot ziemskich, także istoty 
rozumne żyjące na innych planetach. Temu 
poświęcony jest jeden z rozdziałów książ-
ki. Może to zagadnienie nie jest tak ważne 
dla zawodowych teologów, ale jest ważne dla 
wielu ludzi, szczególnie młodych, którzy o to 
pytają nagminnie. Uczeni, którzy zajmują się 
tą tematyką, też mają z tym problem. Teolo-
gicznie zagadnienie to można by tak sformu-
łować, że dotychczas chrześcijaństwo i jego 
interpretacja miała charakter chrysto-ge-
ocentryczny. Ziemia nie jest oczywiście środ-
kiem wszechświata, ale objawienie Boga do-
konało się na planecie Ziemia. To tu Chry-
stus wcielił się w człowieka i dlatego nasza re-
ligia jest chrysto-geocentryczna. Stąd pyta-
nie, czy nie należałoby obecnie postawić teo-
logom zadania, aby zaczęli myśleć w katego-
riach chrysto-kosmicznych. Mamy do tego 
przesłanki w Biblii. Przypomnijmy, na po-
czątku było Słowo-Logos, które w Chrystu-
sie stało się ciałem na naszej planecie. Jest to 
Słowo, przez które „wszystko się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało”, czyli ma 
ono wymiar kosmiczny. Dotychczas był to te-
mat mało poruszany przez teologię, a bardzo 
na czasie i trzeba mu poświęcić więcej uwagi.

W tym kontekście zapytam o kwestię, która 
prawie w ogóle nie pojawia się w przestrze-
ni debaty wokół nauki i teologii, a dotyczą-
cą fundamentu naszej kultury – mianowicie 
o obecność w nauce wartości: dobra, praw-
dy i piękna.

– Dobro, prawda i piękno to słynna pla-
tońska „triada”. W platonizmie i neoplatoni-
zmie są to trzy oblicza tego, co nazwano „Jed-
nią”, czyli inaczej trzy oblicza Boga. Rzeczy-
wiście, w naszej kulturze, a także w kosmo-
sie te trzy platońskie idee można stosunko-

Teolodzy powinni zacząć myśleć w kategoriach chrysto-kosmicznych – uważa ks. prof. Michał Heller. – Mamy do tego przesłanki w Biblii. 
Przypomnijmy, na początku było Słowo-Logos, które w Chrystusie stało się ciałem na naszej planecie. Jest to Słowo przez które „wszystko 
się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”, czyli ma ono wymiar kosmiczny” – powiedział wybitny polski kosmolog, filozof i teo-
log. Ks. prof. Heller otrzymał w ubiegłym roku Nagrodę Specjalną TOTUS TUUS Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przypominamy wy-
wiad, który powstał z tej właśnie okazji.

Fot. Adam Walanus/Wikimedia Commons

Religia mówi o wartościach,

o których nauka mówić nie może,

a do pełnego rozwoju człowieka 

jest potrzebne i jedno, i drugie.

Rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem
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wo łatwo dostrzec. Prawda jest tym, czym na-
uka żyje na co dzień, choć w fi lozofi i nauki 
były różne poglądy na prawdę, tak czy ina-
czej, rozumianą. W praktyce nauka stara się 
dotrzeć do prawdy, robi to etapami, często hi-
potetycznie, a teorie naukowe bywają zastę-
powane przez coraz lepsze i bardziej zbliżo-
ne do prawdy.

Także piękno odgrywa w nauce olbrzymią 
rolę. Przypomnę słynne powiedzenie Alberta 
Einsteina, że w nauce są dwa kryteria praw-
dziwości: pierwsze, na które się wszyscy zga-
dzają i od wieków jest ono głoszone, to zgod-
ność teorii z doświadczeniem, a drugie to we-
wnętrzne piękno teorii naukowej. Jeśli struk-
tura matematyczna danej teorii jest brzydka 
to, jak twierdził Einstein, nie będzie ona ni-
gdy prawdziwa. Oczywiście ta kategoria jest 
dość płynna, bo trudno określić, co jest pięk-
ne, a co brzydkie. Dla jednej osoby coś może 
być piękniejsze, a dla drugiej brzydsze.

Co ciekawe, matematycy zazwyczaj się 
zgadzają co do tego, czy dana teoria jest pięk-
na, czy brzydka. Jeśli teoria ma jakieś luki, 
jest niedostatecznie ogólna i wymaga zbyt 
wielu dodatkowych założeń, to jest brzyd-
ka. A jeśli teoria jest zwarta, spójna, wystar-
czająco ogólna i obejmuje bardzo wiele po-
szczególnych przypadków, to ma szansę być 
piękną. Steven Weinberg, amerykański laure-
at Nagrody Nobla z fi zyki w 1979 r. porównał 
piękno teorii naukowej do piękna konia wy-
ścigowego. To, że jest on piękny, łatwo stwier-
dzić, wystarczy spojrzeć na przykład na ob-
razy Wojciecha Kossaka. Weinberg dodał da-
lej, że koń wyścigowy jest tym bardziej pięk-
ny, gdy wygrywa zawody. Zatem piękno musi 
być także połączone ze skutecznością. Przy-
pomnijmy, że językiem współczesnej fi zyki 
jest matematyka i dlatego mówimy o pięk-
nie struktur matematycznych, których fi zyka 
używa do swoich celów.

Także w fi zyce piękno odgrywa ważną 
rolę. Jeśli jakaś struktura matematyczna po-
zwoli wydedukować jakieś zjawisko z ogrom-
ną dokładnością i potem ono uzyska empi-
ryczne potwierdzenie, to też mamy do czy-
nienia z zaskakującym pięknem. Czyż to nie 
piękne, że dzięki strukturom matematycz-
nym wiemy, że dana cząstka elementarna za-
chowuje się tak a nie inaczej?

W przypadku dobra sprawa się bardziej 
komplikuje. Z pojęciem dobra łączą się war-
tości pozytywne. Powstaje pytanie, czy na-
uka jest wartością? Jest nią i to nie ulega wąt-
pliwości. Nauka drąży świat i jego racjonal-
ność. Świat jest racjonalny, bo daje się ba-
dać matematycznie i potwierdzać empirycz-
nie. Racjonalne jest to, co daje się racjonal-
nie uzasadnić. Powstaje kolejne pytanie, czy 
daje się uzasadnić racjonalnie to, że świat na-
leży badać racjonalnie. Oczywiście nie da się 
tego uzasadnić, bo każda próba takiego uza-
sadnienia prowadzi do błędnego koła. Przy-
pomnijmy, że u początków naszej cywiliza-

cji w V, VI w. przed Chrystusem starożytni 
Grecy postanowili zmierzyć się ze światem 
przy pomocy rozumu, czyli racjonalnie i wy-
brali to jako wartość. Wartością jest samo to, 
że świat daje się badać racjonalnie. Że jest to 
wartość, widać, gdy się ją skonfrontuje z irra-
cjonalnością, która wartością nie jest. Zatem 
wybór racjonalności, którego dokonali Gre-
cy, to był wybór wartości, a zatem też wybór 
etyczny. Widzimy, że u podstaw nauki leży 
wybór etyczny i tym wyborem nauka żyje do 
dziś. W każdym badaniu naukowym opowia-
damy się po stronie racjonalności. Nie znaczy 
to, że człowiek nie jest w stanie zepsuć nawet 
największych wartości i wykorzystać nauki 
do złych celów, np. militarnych.

Irracjonalność to jedno z największych za-
grożeń współczesnego świata...

– Gdy patrzy się na współczesny świat, to 
niewątpliwie widać, jak wiele mamy irracjo-
nalnych zachowań. Widzimy to bardzo do-
brze na przykładzie demokracji. System de-
mokratyczny jest wspaniałym osiągnięciem 
naszej kultury, który jakiś czas w miarę do-
brze funkcjonował. Niestety obecnie ulega 
on degeneracji przez irracjonalne zachowa-
nia człowieka. W demokracji człowiek powi-
nien się kierować racjonalnością i wybierać 
taką opcję, która gwarantuje mu lepsze war-
tości czy to materialne, czy też duchowe.

Natomiast jeśli o demokracji decyduje tyl-
ko sztuka PR-u, czyli zorganizowanej propa-
gandy i jeśli ma ona jeszcze na swoich usłu-
gach ogromne osiągnięcia technologiczne 
nowoczesnych mediów, to jesteśmy daleko 
od racjonalności. Demokracja została spro-
wadzona do gry na bardzo niskich popę-
dach i pragnieniach, i w ten sposób się dege-
neruje. Widzimy to w Europie, USA i także 
u nas. Wartość racjonalności zostaje pokona-
na w starciu z antywartością irracjonalności.

Jak temu zaradzić?
– Bardzo trudno z tym walczyć, gdyż 

w przypadku wyborów demokratycznych 
mamy statystycznie do czynienia z wielką 
i zróżnicowaną masą ludzi. Niestety nie daje 
się w tym wypadku, tak jak w naukach ści-
słych, na podstawie wyliczeń matematycz-
nych, osiągnąć w miarę szybko konkret-
ny wniosek i empirycznie go zweryfi kować. 
Mamy wszakże środek zaradczy, który jed-
nak działa powoli, a jest nim: edukacja na 
wszystkich poziomach, od przedszkola do 
śmierci, we wszystkich dziedzinach, tak hu-
manistycznych, jak i ścisłych. Musimy kształ-
tować umysły, by nie ulegały jakiemuś fety-
szyzmowi. Ważna jest też edukacja teologicz-
na. Wielki kryzys Kościoła na świecie i w Pol-
sce wynika z tego, że zaniedbano porząd-
ną edukację teologiczną, która nie dorasta 
do potrzeb dzisiejszego świata. Gorzkie sło-
wa można skierować także pod adresem ka-
techezy na różnych poziomach.

W dziele Księdza Profesora mocno wy-
brzmiewa też pytanie o sens. Co Ksiądz Pro-
fesor odpowiedziałby młodemu człowiekowi 
pytającemu o sens życia wpisanego w sens 
wszechświata?

– Po II wojnie światowej, gdy ludzie prze-
żywali mocno szok tragicznych doświad-
czeń, powstał nurt egzyste0ncjalizmu; na 
przykład w bardzo pesymistycznym wyda-
niu francuskiego fi lozofa Jeana Paula Sartre-
’a, który głosił, że życie ludzkie nie ma sen-
su. I tak wielu ludzi do dzisiaj powtarza to 
modne wówczas powiedzenie. Twierdzi, że 
nie wierzy w Pana Boga, gdyż nie dostrze-
ga sensu. W związku z uprawianiem nauki 
moja odpowiedź na takie stwierdzenie jest 
następująca: nauka ukazuje świat racjonalny 
przeniknięty sensem, oczywiście nie w zna-
czeniu egzystencjalnym. We wszechświecie 
działa niezwykle precyzyjna myśl, a my nie-
udolnie odkrywamy jej fragmenty i staramy 
się je zrozumieć. Wydaje mi się, że gdyby ży-
cie człowieka było bez sensu, to tym samym 
bezsens wkradałby się także do wszechświa-

ta, przyrody, której człowiek jest częścią. 
Dlatego poczucie harmonii i spójności wy-
maga, żeby opowiedzieć się po stronie sen-
su. Nie znaczy to, że musimy od razu ten 
sens zrozumieć i wiedzieć na czym on po-
lega. Mamy zatem do wyboru dwie rzeczy: 
albo przyjąć bezsens, co stoi w dysharmonii 
z bardzo racjonalnym wszechświatem, albo 
uznać sens jako część tajemnicy. 

Aby to sobie lepiej uświadomić, wyobraź-
my sobie profesora uniwersytetu, który Jasio-
wi z pierwszej klasy szkoły podstawowej wy-
kłada rachunek różniczkowy. Jasiu stwier-
dzi, że profesor mówi bez sensu. Jasiu nie 
jest w stanie na tym etapie zrozumieć sen-
su rachunku różniczkowego. Może więc ist-
nieć sens, który przewyższa nasze możliwości 
pojmowania. Jest wówczas częścią tajemnicy.

* – wywiad został przeprowadzony w 2019 r.

Demokracja została sprowadzona 

do gry na bardzo niskich popędach 

i pragnieniach, i w ten sposób się 

degeneruje.

Ks. prof. Michał Heller (ur. 12 marca 1936 r.
w Tarnowie), profesor nauk teologicznych spe-
cjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, ko-
smologii relatywistycznej oraz relacji na-
uka–wiara. Pierwszy (i jak na razie jedyny) pol-
ski laureat Nagrody Templetona. Dyrektor, fun-
dator i pomysłodawca Centrum Kopernika Ba-
dań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Kawaler 
Orderu Orła Białego.
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projektowaniem wnętrz. Oprócz buławy dla 
Piłsudskiego zaprojektował odznaki orderów 
Orła Białego i Polonia Restituta, a także Me-
dalu i Krzyża Niepodległości. Srebrną, cyze-
lowaną złotem buławę marszałkowską we-
dług jego projektu wykonała znana warszaw-
ska fi rma Wiktora Gontarczyka.

Ceremonia na pl. Zamkowym
Zbliżająca się ofensywa bolszewicka nie 

sprzyjała zorganizowaniu uroczystości wrę-
czenia znaku godności hetmańskiej. Posta-
nowiono przenieść ją na jesień. Zwycięstwo 
nadało jej jeszcze lepszy kontekst, który za-
pewne odpowiadał też Józefowi Piłsudskie-
mu, w końcu otrzymywał buławę opromie-
niony wielkim zwycięstwem. Uroczystość 
wręczenia wpisała się w obchody drugiej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Odbyła się 14 listopada 1920 r. na pla-
cu Zamkowym w słoneczną i ciepłą jak na 
tę porę roku niedzielę. O godz. 11.30 Józef 
Piłsudski wyjechał z Belwederu powozem 
konnym. Towarzyszył mu ppłk. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, a także szwadron 
przyboczny. Wzdłuż Alej Ujazdowskich do 
placu Zamkowego ustawione były szpalery 
wojsk z „zielonymi hełmami i karabinami 
różnego kalibru z najeżonymi bagnetami”, 
opisuje Kurjer Warszawski. Tłumy przez całe 
przedpołudnie zmierzały w kierunku pla-
cu, który został otoczony dwukrotnym kor-
donem policji, co skwapliwie odnotował re-
porter Kurjera. Uroczystość odbyła się pod 
kolumną Zygmunta. Wręczenie buławy po-
przedziła Msza św., przy specjalnie wybu-
dowanym ołtarzu polowym, którą sprawo-
wał bp Stanisław Gall, Biskup Polowy Wojsk 
Polskich. Uczestniczyli w niej przedstawicie-
le generalicji z gen. Tadeuszem Rozwadow-
skim, szefem Sztabu Generalnego na cze-
le, reprezentanci rządu i parlamentu, m.in. 
wicepremier Ignacy Daszyński, gen. Kazi-
mierz Sosnkowski, minister spraw wojsko-
wych i jeden z najbliższych współpracow-
ników Józefa Piłsudskiego, Gabriel Naruto-
wicz, minister robót publicznych, Eustachy 
Sapieha, minister spraw zagranicznych. Rzu-
cała się w oczy nieobecność premiera Win-

Jak tytułować Józefa Piłsudskiego?
W 1914 r. Józef Piłsudski jako dowódca 

1. Pułku Legionów otrzymał w armii austro-
węgierskiej stanowisko brygadiera. Tak też 
był tytułowany jako dowódca 1 Brygady Le-
gionów. Natomiast przez swych podkomend-
nych był nazywany „Komendantem”. Kiedy 
w listopadzie 1918 r. po triumfalnym powro-
cie z Magdeburga do Polski przekazano Józe-
fowi Piłsudskiemu władzę wojskową i cywil-
ną utarło się, żeby zwracać się do niego tak 
jak to czyniono w czasach legionowych: „Ko-
mendancie”. Sprawę dodatkową komplikował 
fakt, że do odradzającego się Wojska Polskie-
go trafi ali dowódcy, którzy w armiach państw 
zaborczych nosili wyższe stopnie niż taki, ja-
kiemu mógł odpowiadać brygadier (pułkow-
nika lub generała brygady). 

Wojsko rozumiało potrzebę nadania stop-
nia swemu dawnemu i pełniącego przecież 

funkcję Naczelnego Wodza Wojska Polskie-
go. Latem 1919 r. gen. Józef Leśniewski, mi-
nister spraw wojskowych w rządzie premie-
ra Ignacego Paderewskiego w imieniu wojska 
zwrócił się do Sejmu o przyznanie Józefowi 
Piłsudskiemu stopnia: Pierwszego Marszałka 
Polski, ten jednak odmówił i odrzucił tę pro-
pozycję. Sprawę postanowiono przeprowa-
dzić inaczej. 19 marca 1920 r. przedstawiciele 
Ogólnej Komisji Weryfi kacyjnej przybyli do 
Belwederu i zwrócili się bezpośrednio do Pił-

sudskiego z prośbą o przyjęcie stopnia Pierw-
szego Marszałka Polski.

Tak zdarzenie to opisuje Żołnierz Polski 
z 24 marca 1920 r.: W dniu imienin przyjął 
Wódz Naczelny, na posłuchaniu w Belwederze, 
ogólną komisję weryfi kacyjną, powołaną do ży-
cia w myśl ustawy sejmowej z dnia 2 sierpnia 
1919 r. o nadaniu stopni ofi cerskich i ustaleniu 
starszeństwa w wojsku polskiem. (…) Imieniem 
ogólnej komisji weryfi kacyjnej przemówił puł-
kownik Żabczyński, oświadczając, że ogólna 
komisja weryfi kacyjna na pierwszem konstytu-
cyjnem zebraniu Uchwaliła uprosić Wodza Na-
czelnego, by zechciał przyjąć najwyższy stopień 
pierwszego marszałka Polski. Wódz Naczelny 
w krótkich słowach podziękował, poczem mini-
ster spraw wojskowych wzniósł okrzyk na cześć 
pierwszego marszałka Polski, który obecni trzy-
krotnie powtórzyli. Jeszcze tego samego dnia 
Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz wydał de-

kret, w którym zatwierdził 
stopień Pierwszego Mar-
szałka Polski, jednocześnie 
przyjmując go. 

Buława marszałkowska
Każdemu stopniowi 

wojskowemu przysługu-
je odpowiednie oznaczenie 
mundurowe. Na pagonach 
marszałka znalazły się dwie 
skrzyżowane buławy, czy-
li dawnej broni obuchowej 
wywodzącej się ze Wscho-
du, stanowiącej rodzaj ma-
czugi a w czasach I Rzecz-
pospolitej znaku godno-
ści hetmańskiej. Misternie 

zdobione buławy, wykonane z cennych ma-
teriałów i bogato inkrustowane wręczano, 
aby podkreślić rangę, dostojeństwo i autory-
tet dowódcy.

Projekt buławy powierzono Mieczysławo-
wi Kotarbińskiemu, malarzowi i grafi kowi, 
późniejszemu profesorowi Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie i warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Kotarbiński zajmo-
wał się grafi ką, malarstwem, metaloplastyką, 
a także sztuką użytkową, zdobnictwem oraz 

Sto lat temu Józef Piłsudski
otrzymał buławę marszałkowską

– Sto to lat temu Józef Piłsudski w uznaniu zasług położonych w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał buławę marszałkowską. Był to wyraz 
wdzięczności wojska i narodu wobec człowieka, który pokonał, wydawało się, niezwyciężoną Rosję bolszewicką, zagrażającą nie tylko Polsce, 
ale i całej Europie – mówił 13 listopada, w przeddzień setnej rocznicy wręczenia buławy, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. W Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca tamto wydarzenie. Pod pomnikami Józefa Piłsudskiego na 
placu jego imienia oraz pod monumentem obok Belwederu złożone zostały kwiaty. Jak wyglądał tamten dzień i tamto wydarzenie przed stu laty?

Józef Piłsudski sięga po buławę Pierwszego Marszałka Polski,
na drugim planie widoczny bp Stanisław Gall, Biskup Polowy Wojsk Polskich

Fo
t. d

om
en

a p
ub

lic
zn

a



1316-30 XI 2020 20/2020

centego Witosa i marszałka Sejmu Wojcie-
cha Trąmpczyńskiego. 

Po Mszy św. spoczywającą na amaranto-
wej poduszce buławę poświęcił kard. Alek-
sander Kakowski. Następnie przemówienie 
na cześć Józefa Piłsudskiego wygłosił gen. 
dyw. Karol Trzaska-Durski, generał cesarsko-
królewskiej armii austro-węgierskiej, w okre-
sie IX 1914–XII 1915 komendant Legionów 
Polskich, nestor polskiej generalicji. – Wodzu 
Naczelny! Stoi przed Tobą wojsko polskie: naj-
starszy generał i najmłodszy szeregowiec, któ-
rego pierś zdobi najszczytniejszy dla żołnierza 
znak krzyża cnoty żołnierskiej, aby w imieniu 
całego wojska, w imieniu setek tysięcy serc żoł-
nierskich, zapewnić Cię o wierności i miłości, 
jaką oni są dla ciebie przepełnienie, o czci, jak 
imię Twoje przepełnione jest i aby Ci złożyć 
w darze znak godności wojskowej – buławę
– powiedział. W czasie tej przemowy naj-
młodszy kawaler orderu Virtuti Militari szer. 
Jan Żywek z 5 Pułku Piechoty (w niektórych 
opracowaniach sierż. Jan Wężyk) podał Na-
czelnemu Wodzowi buławę, którą Józef Pił-
sudski ujął lewą ręką. Zagrały orkiestry woj-
skowe, żołnierze stanęli na baczność, na wie-
ży zamkowej załopotała biało-amaranto-
wa chorągiew, a na cześć Józefa Piłsudskiego 
huknęło 21 salw armatnich. Wodzu Naczel-
ny, pierwszy marszałku Polski! Skinienie Two-
jej buławy wszędzie i zawsze znajdzie nas go-
towych na wyzwolenie naszej Ojczyzny, na od-
parcie wrogich najazdów. Żyj nam! – dokoń-
czył gen. Trzaska-Durski.

Uroczystość zakończyła się defi ladą od-
działów honorowych oraz przyjęciem zorga-

nizowanym na Zamku. Tu pod strażą dwóch 
posterunków szkoły podchorążych w Sali Mar-
murowej, na stole w otwartej szkatule znajdo-
wała się ofi arowana wodzowi naczelnemu bu-
ława, donosił Kurjer Warszawski.

W ratuszu odbyła się akademia ku czci 
Marszałka, podczas której deklamowano 
wiersze na jego cześć. Wieczorem było galowe 
przedstawienie w Teatrze Wielkim. Marszałek 
zasiadł w ozdobionej zielenią loży. Pieśń Mły-
narskiego do słów Remigiusza Kwiatkowskie-
go „O niedawnej niedoli chłopa polskiego” od-
śpiewał Ignacy Dygas, po nim zaś Gruszczyń-
ski pieśń do słów Or-Ota „O komendancie”. 
Przy końcowej zwrotce: „Bóg ci zapłać za Oj-
czyznę, panie komendancie!” rozległy się hucz-
ne oklaski i okrzyki na cześć marszałka, któ-
ry ukłonem dziękował. Pieśń o komendancie 
powtórzono, jak również powtórzono owacje, 
napisał reporter Kurjera.

Buława wraz z pozostałymi pamiątkami 
po Marszałku została w czasie wojny wywie-
ziona z kraju i trafi ła ostatecznie do Anglii. 
Po kilkudziesięciu latach powróciła do kra-
ju i jako depozyt rodziny Józefa Piłsudskiego 
czeka, by zająć godne miejsce w muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jak podkre-
ślała córka Józefa Piłsudskiego, Aleksandra, 
„srebrna buława marszałkowska, ofi arowa-
na mu przez wojsko, pozostała dlań do końca 
życia jednym z najcenniejszych darów”.

Marszałkowie Polski
13 kwietnia 1923 r. prezydent Stanisław 

Wojciechowski na wniosek ministra spraw 
wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego 

i premiera gen. Władysława Sikorskiego mia-
nował francuskiego gen. Ferdinanda Focha, 
dowódcę wojsk Sił Sprzymierzonych pod-
czas I wojny światowej, marszałkiem Polski.
15 kwietnia 1923 r. generał Kazimierz Sosn-
kowski wręczył mu nominację.

10 listopada 1936 r. prezydent Ignacy Mo-
ścicki mianował gen. Edwarda Śmigłego-Ry-
dza generałem broni i jednocześnie marszał-
kiem Polski oraz odznaczył Orderem Orła 
Białego. Buławę marszałkowską poświęco-
no w kaplicy Zamku Królewskiego w War-
szawie. Uroczystość jej przekazania Edwar-
dowi Śmigłemu-Rydzowi odbyła się na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego. Jednak miano-
wanie Edwarda Rydza-Śmigłego na stopień 
marszałka Polski zostało negatywnie przyję-
te przez część obozu sanacyjnego. Szczegól-
nie „starzy” piłsudczycy uważali, że godność 
ta należała się jedynie Józefowi Piłsudskie-
mu, a Edward Śmigły-Rydz nie zasługiwał na 
takie wyróżnienie. Walery Sławek uznał datę 
mianowania nowego marszałka Polski za naj-
smutniejszy dzień w swoim życiu. Podwójna 
promocja Edwarda Rydza-Śmigłego była na-
zywana przez jego przeciwników politycz-
nych ironicznie „buławizacją”. „Buławizację” 
kontynuowano po wojnie pod rządami ko-
munistów. Zaszczytny tytuł Marszałka Pol-
ski otrzymali także: Michał Rola-Żymierski
(3 maja 1945), Konstanty Rokossowski
(9 listopada 1949) oraz Marian Spychalski
(7 października 1963).

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej, Warszawa, 14 listopada 1920 r.
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WIERSZE NA ADWENT I NIE TYLKO

* * *

Żeby móc tak nareszcie uprościć,

jedną miłość wybrać z wielu miłości,

jedną przyjaźń najbardziej prawdziwą,

z zim na łyżwach – tę jedną szczęśliwą,

z psów kudłatych – najwierniejsze psisko,

z prac doktorskich – jasną nade wszystko 

To bliziutko już od tej prostoty

do jedynej za Bogiem tęsknoty

ks. Jan Twardowski

* * *

Nic mnie nie załamało

ani pustka po życzliwym spojrzeniu

ani zbieranie na tacę

ani to że o mało nie zwichnąłem palca stukając w konfesjonał

ani pytania osiemnastoletnich

ani anonimy których koperty nawet syczą

ani dowody w które trzeba najpierw uwierzyć

ani wierni którzy się nienawidzą w tramwajach

ani cnota płacząca jak nieszczęśliwe szczęście

ani kaznodzieje ze złotymi zębami

ani obawa że nie dam rady nie dojdę

wywrócę się jeszcze przed płotem Królestwa Niebieskiego

bogatsi zostaną coraz bogatsi a biedni coraz biedniejsi

nawet ptaki śpiewają ze strachu

nic mnie nie załamało

bo wciąż widzę Ciebie Matko Najświętsza

zamiast berła – trzymasz kłębek włóczki

cerujesz teologię 

ks. Jan Twardowski
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REMBERTÓW
W niedzielę 22 listopada wierni parafi i pw. św. o. Rafała Kalinowskie-
go przeżywali uroczystość odpustową. Homilię wygłosił ks. Sławomir 
Noga, sekretarz prowincjonalny Polskiej Prowincji Salwatorianów, 
który porównał wspólnotę parafi alną do ogrodu na Górze Karmel, 
a patrona parafi i do proroka Eliasza, który nieustannie zachęca nas 
do udziału w świętej liturgii.

Podczas Mszy św. medalem za udział w misji EUNAVFOR MED 
IRINI za udział w misji został odznaczony ks. por. Mariusz Gaw-
łowski, wikariusz parafi i. Odznaczenie wręczył obecny na Mszy św. 
gen. bryg. Robert Kosowski, komendant-rektor Akademii Sztuki 
Wojennej (ASzWoj). Natomiast ksiądz proboszcz ppłk Ireneusz Bi-
ruś przekazał ikonę Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego ko-
mendantowi-rektorowi ASzWoj, dziękując za obecność i życząc po-
wodzenia na nowym stanowisku. Radę Dzielnicy Rembertów re-
prezentował Stanisław Kowalczuk – jej wiceprzewodniczący, który 
otrzymał wizerunek św. Rafała Kalinowskiego, patrona parafi i.

KS. POR. M. GAWŁOWSKI

KRAKÓW
24 listopada odbyło się wirtualne spotkanie przedstawiające fotogra-
fi e o. gen. bryg. Adama Studzińskiego OP, dominikanina, kapelana 
wojskowego, uczestnika bitwy o Monte Cassino, archeologa i histo-
ryka sztuki. Wydarzenie zorganizowało Archiwum Polskiej Prowincji 
Dominikanów oraz krakowscy bracia dominikanie.

Spotkanie transmitowano na kanale „Dominikanie Kraków” 
w serwisie YouTube, tam też można znaleźć i odtworzyć zapis wie-
czoru. Wydarzenie poprowadził o. dr Ireneusz Wysokiński OP, dy-
rektor archiwum. Ojciec Adam Studziński zasłynął jako kapelan Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz uczestnik bitwy o Monte Cas-
sino. Jego wojenna wędrówka wojenna prowadziła przez Węgry, Ju-
gosławię, Palestynę, Irak, Egipt i Włochy. Zaprezentowanew zostały 
unikatowe zdjęcia pochodzące z ogromnego archiwum, jakie po sobie 
pozostawił. Zdjęcia pochodzą z okresu jego służby w 2 Korpusie Pol-
skim oraz prac konserwatorskich prowadzonych na terenie krakow-
skiego klasztoru dominikanów. Kolekcja zdjęć pozostawionych przez 
o. Adama Studzińskiego liczy ponad 23 tys. fotografi i.  KAI

OLSZTYN-GDAŃSK
Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, dotychczasowy proboszcz w Wałczu, 
został mianowany biskupem nowej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. 
Decyzję o nominacji i podziale administracyjnym Kościoła greckoka-
tolickiego w Polsce przez Ojca Świętego Franciszka ogłosiła 25 listo-
pada Stolica Apostolska.

Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących 
metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostoc-
kiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Jej siedzibą bę-
dzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew pw. Pokrowa (Opieki) 

Matki Bożej. Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii prze-
mysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa Arkadiu-
sza Trochanowskiego, obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-
gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski abp. Eu-
geniusz Popowicz.

Arkadiusz Trochanowski urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szpro-
tawie. W latach 1994–2000 odbywał formację fi lozofi czno-teologicz-
ną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowa-
ny do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. 
W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000 r. we Wro-
cławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wro-
cławsko-gdańskiej. W latach 2000–2001 pracował jako wikariusz we 
Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy.

Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzy-
skał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplo-
mowanego.

W 2001 r. został proboszczem parafi i w Wałczu i pełni ten urząd 
do chwili obecnej. W latach 2001–2016 był też proboszczem parafi i 
w Szczecinku. W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r.
jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Zna język ukraiń-
ski, angielski i niemiecki.  KAI

WARSZAWA
Centrum Weterana Misji poza Granicami Państwa organizuje w mar-
cu przyszłego roku wystawę orderów i odznaczeń zagranicznych 
nadawanych żołnierzom Wojska Polskiego. 

Dlatego też zwraca się za naszym pośrednictwem z prośbą o kontakt 
do żołnierzy w służbie, rezerwie i w stanie spoczynku, którym nadano 
odznaczenia innych państw i armii sojuszniczych za współpracę w mi-
sjach wojskowych, strukturach międzynarodowych i attachatach. 

Odznaczenia i dyplomy (legitymacje i certyfi katy) zostaną wypo-
życzone i zwrócone właścicielom po zakończeniu wystawy w kwiet-
niu 2021 r. wraz ze stosownym podziękowaniem. Odznaczenia za-
kwalifi kowane do ekspozycji w czasie wystawy zostaną opisane na-
zwiskiem właściciela. 

Centrum zwraca się też do osób, które zdecydują się wypożyczyć 
odznaczenia i dyplomy o wyrażenie zgody na ich sfotografowanie 
i używanie w działalności edukacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem Zespo-
łu Edukacji i Tradycji – Andrzejem Korusem tel. kom. 727-400-976,
tel. 261-842-073 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
a.korus@ron.mil.pl   KES
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