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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ:
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu po-
lepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Na okładce: Konrad von Soest, kwatera ołtarza 
pasyjnego „Narodzenie Chrystusa” (1403 r.),
kościół św. Mikołaja w Bad Wildungen.

Numer zamknięto 20 grudnia 2019 r.

Jubileusz Loretański:
kościoły i kaplica, w których można uzyskać odpust zupełny 

W związku z rozpoczynającym się Jubileuszem Loretańskim można 
uzyskać łaskę odpustu zupełnego w sześciu kościołach i kaplicach Or-
dynariatu Polowego w Polsce. Odpust można uzyskać pod zwykłymi 
warunkami w trakcie trwania Roku Świętego od 8 grudnia 2019 roku 
do 10 grudnia 2020 roku w następujących miejscach:

  Bazylika mniejsza pw. św. Elżbiety we Wrocławiu;
  Kościół garnizonowy pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Świdwi-

nie;
  Kościół garnizonowy pw. św. Rafała Archanioła w Łasku;
  Kościół garnizonowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Po-

znaniu;
  Kościół garnizonowy pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie;
  Kaplica w Klubie Garnizonowym w Witkowie.

Odpust uzyskać można przed obrazem Najświętszej Maryi Panny 
wystawionym do publicznej czci, modląc się o rozszerzenie wiary oraz 
w intencjach Ojca świętego, kończąc modlitwę Modlitwą Pańską i Wie-
rzę oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, szczególnie Litanią 
Loretańską albo modlitwą jubileuszową, którą drukujemy obok.

MODLITWA NA JUBILEUSZ LORETAŃSKI 2020

Panie Boże, Twoja chwała jest większa od niebios,

Spraw, by we wzbijaniu się do lotu

Wzniósł się na wyżyny również nasz duch

I podaruj nam skrzydła wiary, nadziei i miłości.

Niech promienie Bożego Miłosierdzia

Wyznaczają drogę każdego samolotu

I niech łączą ludzi wszystkich kontynentów

W uścisku miłości, przyjaźni, solidarności i pokoju.

Przez matczyne wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy z Loreto

Chroń wszystkich, którzy Ją wzywają jako Niebiańską Patronkę,

By szczęśliwie zakończyli swoją podróż

Między krajami i narodami świata.

Tobie, Ojcze, który ze swym Synem królujesz w chwale

W jedności z Duchem Świętym,

Chwała i cześć na wieki. Amen!

Maryjo, Królowo i Bramo Niebios,

Módl się za nami!
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1.
Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze bu-

dzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Je-
zusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z pro-
stotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa 
z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jeste-
śmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci po-
korą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowie-
ka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, 
abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć.

Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, 
które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłó-
bek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, 
szpitalach, więzieniach, na placach… To naprawdę realizacja twórczej 
wyobraźni, która wykorzystuje najbardziej różnorodne materiały do 
tworzenia małych arcydzieł piękna. Uczymy się od dzieciństwa: kiedy 
tato i mama wraz z dziadkami przekazują ten radosny zwyczaj, który 
uosabia bogatą duchowość ludową. Chciał-
bym, aby ta praktyka nie ustała, a wręcz mam 
nadzieję, że tam, gdzie została zaniechana, 
zostanie odkryta na nowo i ożywiona.

2.
Pochodzenie żłóbka jest zgodne przede 

wszystkim z niektórymi ewangelijnymi 
szczegółami narodzin Jezusa w Betlejem. Św. 
Łukasz Ewangelista mówi zwyczajnie, że Ma-
ryja „porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” 
(2, 7). Jezus został złożony w żłobie, który po łacinie nazywa się pra-
esepium, skąd bierze się włoskie słowo presepe, a od którego wywodzi-
my nasze określenie żłóbek.

Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie zwie-
rzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, 
który objawi się jako „chleb, który z nieba zstąpił” (J 6, 41). Symboli-
kę tę uchwycił już św. Augustyn wraz z innymi Ojcami, gdy napisał: 
„W żłobie położony stał się pokarmem naszym” (Mowa 189,4, w: Wy-
bór mów, ATK, Warszawa 1973, s. 38). Istotnie, żłóbek zawiera różne 
tajemnice życia Jezusa i sprawia, że odczuwamy je jako bliskie nasze-
go codziennego życia.

Przejdźmy jednak od razu do pochodzenia żłóbka, tak jak go poj-
mujemy. Myślą udajemy się do Greccio, w Valle Reatina, gdzie św. 
Franciszek prawdopodobnie się zatrzymał, zapewne w drodze z Rzy-
mu, gdzie 29 listopada 1223 r. otrzymał od papieża Honoriusza III za-
twierdzenie swojej Reguły. Po jego podróży do Ziemi Świętej, groty 

te przypominały mu w szczególny sposób krajobraz Betlejem. I moż-
liwe, że w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore, Biedaczyna 
był pod wrażeniem mozaik przedstawiających narodziny Jezusa, tuż 
obok miejsca, w którym zgodnie ze starożytną tradycją zachowały się 
deski żłobka.

Źródła franciszkańskie szczegółowo opisują to, co wydarzyło się 
w Greccio. Piętnaście dni przed Świętami Bożego Narodzenia, Fran-
ciszek wezwał pewnego miejscowego człowieka o imieniu Jan i po-
prosił go o pomoc w spełnieniu pragnienia: „Chcę bowiem dokonać 
pamiątki Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie 
pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położo-
ny w żłobie i jak złożony był na sianie w towarzystwie wołu i osła”1

(FF, 468). Wierny przyjaciel, skoro tylko usłyszał, natychmiast po-
szedł, aby przygotować na wyznaczonym miejscu wszystko, co 
było potrzebne, zgodnie z życzeniem Świętego. 25 grudnia z róż-
nych stron przybyło do Greccio wielu braci. Przybyli także męż-
czyźni i kobiety z okolicznych obejść, przynosząc kwiaty i pochod-

nie, aby rozświetlić tę świętą noc. Franciszek 
po przybyciu, znalazł żłób z sianem, wołu 
i osiołka. Ludzie, którzy się zbiegli, w obli-
czu sceny Bożego Narodzenia, okazali ni-
gdy wcześniej niezaznaną, niewypowiedzia-
ną radość. Następnie kapłan uroczyście od-
prawił na żłobie Eucharystię, ukazując zwią-
zek między Wcieleniem Syna Bożego a Eu-
charystią. Przy tej okazji w Greccio nie było 
fi gurek: szopka została stworzona i zrealizo-
wana przez tych, którzy byli obecni2.

W ten sposób zrodziła się nasza tradycja: 
wszyscy wokół groty, pełni radości, bez żad-

nego już dystansu między wydarzeniem, które się dokonuje, a tymi, 
którzy stają się uczestnikami tajemnicy.

Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz z Celano, przypomina, że 
tamtej nocy do prostej i wzruszającej sceny dołączył dar cudownego 
widzenia: jeden z obecnych widział Dzieciątko Jezus leżące w żłobie. 
Od tego żłóbka Bożego Narodzenia roku 1223, „każdy z radością po-
wrócił do siebie”3.

3.
Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, dokonał wielkiego dzie-

ła ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan i po-
zostaje aż do naszych dni jako autentyczna forma zaproponowania na 
nowo piękna naszej wiary z prostotą. Z drugiej strony, samo miejsce, 
w którym zrealizowano pierwszy żłóbek, wyraża i pobudza te uczucia. 
Greccio staje się schronieniem dla duszy, ukrywającej się na skale, aby 
dać się ogarnąć w milczeniu.

List Apostolski
Admirabile Signum Ojca Świętego Franciszka

o znaczeniu i wartości żłóbka

Dlaczego żłóbek wzbudza tyle 

zadziwienia i nas wzrusza? 

Przede wszystkim dlatego,

że ukazuje czułość Boga.

On, Stwórca wszechświata, 

uniża się do naszej małości.
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Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede 
wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, Stwórca wszech-
świata, uniża się do naszej małości. Dar życia, sam już za każdym ra-
zem dla nas tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, 
że Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego 
życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, 
kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego przy-
jaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam 
przebacza i podnosi nas z grzechu.

Tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam przeżyć na 
nowo historię, którą przeżywano w Betlejem. Oczywiście Ewangelie 
zawsze pozostają źródłem, które pozwala poznać i rozważać to Wy-
darzenie. Jednak jego przedstawienie w żłóbku pomaga wyobrazić so-
bie sceny, pobudza uczucia, zachęca do poczucia się zaangażowanymi 
w historię zbawienia, współczesnymi wydarzeniu, które jest żywe i ak-
tualne w najróżniejszych kontekstach historycznych i kulturowych.

W sposób szczególny, począwszy od swego franciszkańskiego po-
chodzenia, żłóbek jest zachętą do „odczuwania”, „dotknięcia” ubó-
stwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w swoim wcieleniu. W ten 
sposób jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi po-
kory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi od betlejemskiego żłóbka 
do krzyża. Jest to wezwanie, aby Go spotkać i miłosiernie Mu służyć 
w najbardziej potrzebujących braciach i siostrach (por. Mt 25, 31-46).

4.
Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych znaków żłóbka, aby 

pojąć znaczenie, jakie w sobie niosą. Po pierwsze, opisujemy kontekst 
gwiaździstego nieba w ciemności i w ciszy nocy. Czynimy to nie tyl-
ko z powodu wierności opisom ewangelijnym, ale także ze względu na 
znaczenie, jakie posiada. Pomyślmy, ile razy nasze życie otacza noc. 
Otóż, nawet w tych chwilach Bóg nie zostawia nas samymi, ale sta-
je się obecny, aby odpowiedzieć na decydujące pytania dotyczące sen-
su naszego istnienia: kim jestem? Skąd pochodzę? Dlaczego urodzi-
łem się w tym czasie? Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego 
umrę? Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się człowiekiem. Jego 
bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświeca tych, którzy prze-
chodzą przez ciemności cierpienia (por. Łk 1, 79).

Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będące częścią żłóbka. Czę-
sto przedstawiają one ruiny starożytnych domów i budynków, które 
w pewnych przypadkach zastępują Grotę Betlejemską i stają się domem 
Świętej Rodziny. Wydaje się, że ruiny te zostały zainspirowane Złotą Le-
gendą dominikanina, Jakuba 
da Voragine (XIII wiek), gdzie 
czytamy o pewnym pogań-
skim przekonaniu, że Świąty-
nia Pokoju w Rzymie upadnie, 
gdy porodzi Dziewica. Te ruiny 
są przede wszystkim widzial-
nym znakiem upadłej ludzko-
ści, tego wszystkiego, co popa-
da w ruinę, co jest zepsute i za-
smucone. Ta sceneria mówi, że 
Jezus jest nowością pośród sta-
rego świata i przyszedł, aby 
uleczyć i odbudowywać, żeby 
przywrócić nasze życie i świat 
do pierwotnej wspaniałości.

5.
Ileż wzruszenia powinno 

nam towarzyszyć, gdy umiesz-
czamy w żłóbku góry, strumie-
nie, owce i pasterzy! W ten 
sposób pamiętamy, że – jak za-
powiadali prorocy – całe stwo-

rzenie uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. Aniołowie i gwiaz-
dy-komety są znakiem, że my również jesteśmy powołani, by wyruszyć, 
dotrzeć do groty i adorować Pana.

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam 
Pan oznajmił” (Łk 2, 15): tak mówią pasterze po tym, co zwiastowali 
aniołowie. To bardzo piękne nauczanie, które do nas dociera w prosto-
cie opisu. W przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy mają zamiar zro-
bić tysiące innych rzeczy, pasterze stają się pierwszymi świadkami tego, 
co istotne, to znaczy zbawienia, które jest dane. To najbardziej pokor-
ni i najubożsi potrafi ą przyjąć wydarzenie Wcielenia. Bogu, który przy-
chodzi spotkać się z nami w Dzieciątku Jezus, pasterze odpowiadają, 
wyruszając ku Niemu, na spotkanie miłości i wdzięcznego zdumienia. 
To właśnie spotkanie między Bogiem a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, 
rodzi naszą religię, stanowiąc jej wyjątkowe piękno, które w szczególny 
sposób jaśnieje w żłóbku.

6.
W naszych żłóbkach zwykle umieszczamy wiele fi gurek sym-

bolicznych. Przede wszystkim żebrzących i ludzi, którzy nie znają 
żadnej innej obfi tości poza obfi tością serca. Również one są pełno-
prawnie bliskie Dzieciątku Jezus, i nikt nie może ich eksmitować 
ani odsunąć od kołyski, tak bardzo prowizorycznej, że otaczający ją 
ubodzy wcale nie są dysonansem. Ubodzy są wręcz uprzywilejowa-
ni w tej tajemnicy i często najbardziej potrafi ą rozpoznać obecność 
Boga wśród nas.

Ubodzy i ludzie prości w żłóbku przypominają, że Bóg staje się 
człowiekiem dla tych, którzy bardziej odczuwają potrzebę Jego mi-
łości i proszą o Jego bliskość. Jezus, „cichy i pokorny sercem”
(Mt 11, 29), urodził się ubogi, prowadził proste życie, aby nas nauczyć 
uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. Ze żłóbka wyraźnie wyłania się 
przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i wielu ulotnym 
propozycjom szczęścia. Pałac Heroda jest w tle, zamknięty, głuchy na 
zwiastowanie radości. Rodząc się w żłobie, sam Bóg rozpoczyna je-
dyną prawdziwą rewolucję, która daje nadzieję i godność wydziedzi-
czonym, usuniętym na margines: rewolucję miłości, rewolucję czu-
łości. Ze żłóbka Jezus, z łagodną mocą wygłasza apel o dzielenie się 
z ostatnimi, jako drogę do bardziej ludzkiego i braterskiego świata,
w którym nikt nie jest wykluczony i usuwany na margines.

Często dzieci – ale nawet dorośli! – lubią dodawać do żłóbka inne 
fi gurki, które zdają się nie mieć związku z opowieściami ewangelij-
nymi. A jednak ta wyobraźnia pragnie wyrazić, że w nowym świe-
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cie, zainaugurowanym przez Jezusa, jest miejsce dla wszystkiego, co 
ludzkie i dla każdego stworzenia. Od pasterza po kowala, od pieka-
rza po muzyków, od kobiet niosących dzbany z wodą, po bawiące się 
dzieci…: wszystko to przedstawia codzienną świętość, radość z wy-
konywania w niezwykły sposób codziennych czynności, gdy Jezus 
dzieli z nami swoje Boskie życie.

7.
Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują się 

fi gurki Maryi i Józefa. Maryja jest mamą, która podziwia swoje 
dziecko i ukazuje je tym, którzy przycho-
dzą, by je odwiedzić. Jej fi gurka przywodzi 
na myśl wielką tajemnicę, która dotyczyła 
tej Dziewczyny, gdy Bóg zapukał do drzwi 
Jej niepokalanego serca. Na zwiastowanie 
anioła, który prosił Ją, by została Matką 
Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i cał-
kowitym posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” (Łk 1, 38), są dla nas 
wszystkich świadectwem tego, jak w wie-
rze oddać się woli Bożej. Dzięki temu „tak”, 
Maryja stała się matką Syna Bożego, nie 
tracąc swego dziewictwa, a wręcz uświęca-
jąc je dzięki Niemu. Widzimy w Niej Matkę 
Boga, która nie zachowuje swego Syna je-
dynie dla siebie, ale prosi wszystkich, aby byli posłuszni Jego słowu 
i wprowadzali je w życie (por. J 2, 5).

Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i Jego matki, jest 
święty Józef. Zwykle przedstawiany jest z kijem w dłoni, a czasem 
również trzymający lampę. Święty Józef odgrywa bardzo ważną rolę 
w życiu Jezusa i Maryi. Jest opiekunem, który niestrudzenie chroni 
swoją rodzinę. Kiedy Bóg przestrzega go przed zagrożeniem ze stro-
ny Heroda, nie waha się wyruszyć w drogę i wyemigrować do Egiptu 
(por. Mt 2, 13-15). A gdy niebezpieczeństwo minie, zabierze rodzinę 
z powrotem do Nazaretu, gdzie będzie pierwszym wychowawcą Jezu-
sa – dziecka i nastolatka. Józef nosił w sercu wielką tajemnicę, która 
otaczała Jezusa i Maryję, jego oblubienicę, i jako człowiek sprawiedli-
wy zawsze ufał woli Bożej i ją realizował.

8.
Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy 

w nim fi gurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób 
w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ramion. W słabości 
i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca. 
Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest: w Jezusie Bóg był dziec-
kiem i jako takie chciał objawić wspaniałość swojej miłości, która 
przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu.

Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, ponieważ stawiają 
przed wielką tajemnicą życia. Widząc jaśniejące oczy młodych małżon-
ków, gdy stają przed ich nowo narodzonym synem, rozumiemy uczu-
cia Maryi i Józefa, którzy obserwując Dzieciątko Jezus, dostrzegli obec-
ność Boga w swoim życiu.

„Bo życie objawiło się” (1 J 1, 2): w ten sposób apostoł Jan pod-
sumowuje tajemnicę Wcielenia. Żłobek ukazuje nam, pozwala nam 
dotknąć tego wyjątkowego i niezwykłego wydarzenia, które zmieni-
ło bieg historii, a od którego również liczymy lata przed i po narodze-
niu Chrystusa.

Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponieważ wydaje się nie-
możliwe, aby wyrzekł się swojej chwały, żeby stać się człowiekiem, ta-
kim jak my. Cóż za niespodzianka, że Bóg przyjmuje nasze własne za-
chowania: śpi, karmi się mlekiem matki, płacze i bawi się jak wszyst-
kie dzieci! Jak zawsze, Bóg wprawia w zakłopotanie, jest nieprzewidy-
walny, nieustannie poza naszymi schematami. Zatem żłóbek ukazując 
nam Boga wkraczającego w świat, pobudza nas do myślenia o naszym 

życiu wpisanym w życie Boga; zachęca, abyśmy stali się Jego ucznia-
mi, jeśli chcemy osiągnąć ostateczny sens życia.

9.
Kiedy zbliża się święto Objawienia Pańskiego umieszczane są 

w żłóbku trzy fi gurki Mędrców. Obserwując gwiazdę, ci mądrzy i boga-
ci władcy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby poznać Jezusa i ofi a-
rować mu dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Również te dary mają 
znaczenie alegoryczne: złoto oddaje cześć królewskości Jezusa; kadzi-
dło jego boskości; mirra, jego świętemu człowieczeństwu, które zazna 

śmierci i pochówku.
Patrząc na tę scenę w żłóbku, jesteśmy we-

zwani do refl eksji na temat odpowiedzialno-
ści każdego chrześcijanina za bycie ewangeli-
zatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym 
Dobrą Nowinę tym, których spotykamy, da-
jąc świadectwo radości ze spotkania z Jezusem 
i umiłowaniem Go poprzez konkretne uczyn-
ki miłosierdzia.

Mędrcy nauczają, że można wychodzić z bar-
dzo daleka, aby dotrzeć do Chrystusa. Są ludźmi 
bogatymi, mądrymi cudzoziemcami, spragnio-
nymi nieskończoności, wyruszającymi w długą 
i niebezpieczną podróż, która wiedzie ich do Be-
tlejem (por. Mt 2, 1-12). Gdy stają przed Kró-
lem-Dzieciątkiem przepełnia ich wielka radość. 

Nie dają się zgorszyć ubóstwem otoczenia. Nie wahają się paść na kola-
na i oddać Mu pokłon. Przed Nim rozumieją, że Bóg, podobnie jak z su-
werenną mądrością kieruje gwiazdami, tak też kieruje biegiem historii, 
uniżając możnych i wywyższając pokornych. Z pewnością po powrocie 
do swego kraju opowiedzieli o tym zaskakującym spotkaniu z Mesja-
szem, zapoczątkowując podróż Ewangelii pośród narodów.

10.
Gdy stajemy przed żłóbkiem, myśl chętnie powraca do okresu 

dzieciństwa, kiedy niecierpliwie oczekiwaliśmy, aby zacząć go budo-
wać. Wspomnienia te prowadzą nas do ciągłego uświadamiania sobie 
wielkiego daru, który został nam dany wraz z przekazaną nam wia-
rą. Jednocześnie sprawiają, że odczuwamy obowiązek i radość umoż-
liwienia naszym dzieciom i wnukom udziału w tym samym doświad-
czeniu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób urządzony jest żłóbek. Może 
być zawsze taki sam, albo przerabiany co roku. Liczy się to, aby prze-
mawiał do naszego życia. Wszędzie i w jakiejkolwiek formie, żłó-
bek mówi o miłości Boga – Boga, który stał się dzieckiem, aby nam 
powiedzieć, jak blisko jest każdego człowieka, niezależnie od stanu, 
w którym się on znajduje.

Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wymagającego 
procesu przekazywania wiary. Począwszy od dzieciństwa, a następ-
nie w każdym okresie życia, uczy nas kontemplować Jezusa, odczu-
wać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my 
jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu Dzieciątku, 
Synowi Boga i Dziewicy Maryi. I odczuwać, że na tym polega szczę-
ście. W szkole świętego Franciszka otwórzmy serce na tę prostą ła-
skę, pozwólmy aby z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: na-
sze „dziękuję” Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas 
nigdy nie zostawić samymi.

W Greccio, w Sanktuarium Żłóbka, 1 grudnia 2019 r., w siódmym 
roku mego pontyfi katu.

FRANCISZEK
Przypisy:
1  Tomasz z Celano, Żywot pierwszy świętego Franciszka, 84: Źródła franciszkańskie (FF), n. 468.
2  Por. tamże, 85: FF, n. 469.
3  Tamże, 86: FF, n. 470.

TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI OP /KAI 
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Narodziny „Słońca Sprawiedliwości” 
Pasterka zamyka czas Adwentu – pełnego 

tęsknoty i duchowego napięcia oczekiwania 
na nadejście wypatrywanego od pokoleń Me-
sjasza. Rozpoczyna „radość wielką” świąt Bo-
żego Narodzenia. Jaka jest historia tej Mszy 
św. odprawianej o północy, w której z wieku 
na wiek tłumnie uczestniczą wyznawcy Jezu-
sa, pośród nich polskie pokolenia? Wiąże się, 
to oczywiste, z historią święta Bożego Naro-
dzenia.

Wywodzi się ze starożytnej, 
sięgającej pierwszych wieków 
chrześcijaństwa tradycji Kościo-
ła jerozolimskiego. Wierni pod 
przewodem patriarchy udawali 
się procesjonalnie do Betlejem, 
odległego o około 8 km od Jero-
zolimy. Tam, o północy, w Gro-
cie Narodzenia, patriarcha cele-
brował Mszę św. Jej uczestnicy 
do świtu trwali na modlitwie. Po 
powrocie do Jerozolimy uczest-
niczyli w Mszy św. sprawowa-
nej w kościele Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Tam rozważali to 
kolejne wielkie zbawcze wyda-
rzenie. W godzinach południo-
wych odprawiana była trzecia 
Msza św. Mówi o tym odwiecz-
na tradycja. 

Natomiast pierwsza pisemna 
wzmianka o obchodach święta 
Bożego Narodzenia w Rzymie, 
stolicy Imperium, pochodzi
z IV wieku. Jest nią tzw. Chro-
nografi e Filokalusa z 354 r., któ-
ra podaje wzmiankę, że w roku 
336 świętowano narodziny 
Chrystusa, które miały miej-
sce w Betlejem Judzkim. Moż-
na przypuszczać, że początek 
obchodów święta Bożego Na-
rodzenia w Rzymie ma wcze-

śniejszą metrykę. Jego zainicjowanie mo-
gła stanowić reakcja chrześcijan, wtedy jesz-
cze prześladowanych, na decyzję cesarza
Aureliana (270–275), który lokalne, obcho-
dzone do tej pory tylko w Rzymie w dniu 
przesilenia zimowego – 25 grudnia, święto 
Natalis Solis Invicti (narodziny boga słoń-
ca), podniósł do rangi uroczystości ogólno-
państwowej. Chrześcijanie, którzy nie znali 
przecież daty narodzin Jezusa, postanowili, 

Wstańcie! „Bóg się wam rodzi”

żeby właśnie tego dnia, 25 grudnia, zacząć 
obchodzić dzień narodzin swego Pana. Po-
gańskiemu świętu przeciwstawić narodziny 
Chrystusa – „Słońca Sprawiedliwości”, dają-
cego życie i „światłości świata” (J 8,12). Za-
pewne już wtedy poczęto patrzeć na dzień 
narodzin Jezusa także jako na misterium 
światła. Na wezwanie do głębokiej przemia-
ny duchowej, odrzucenia grzechu, nowych 
duchowych narodzin wedle wskazania św. 

Pawła: „Odrzućmy więc uczyn-
ki ciemności, a przyobleczmy się 
w zbroję światła” (Rz 13, 12).

Początku obchodu święta Na-
rodzenia Pańskiego można także 
upatrywać w epoce Konstantyna 
Wielkiego (272–337), pierwszego 
cesarza rzymskiego, który porzu-
cił pogaństwo i przyjął chrzest. 
Z IV w. pochodzą pierwsze hym-
ny kościelne mówiące o narodze-
niu Jezusa, a także najwcześniej-
sze przedstawienia Świętej Ro-
dziny w katakumbach św. Seba-
stiana w Rzymie.

Warto dodać, że w ikonogra-
fi i Narodzenia Pańskiego począt-
kowo ukazywano nie tyle ubóstw, 
stanowiące scenerię tego wy-
darzenia, ale jego królewskość, 
m.in. wykuwając sceny Narodze-
nia Pańskiego w marmurze. Naj-
starsze zabytki ikonografi i chrze-
ścijańskiej ukazują Maryję obok 
żłóbka, o od VI w. także leżąca 
w łóżku, podkreślając jej cierp-
nie. Stopniowo poczęto kłaść na-
cisk na przedstawianie ubogiego 
sztafażu, stanowiącego tło Naro-
dzin Zbawiciela w nędznej szo-
pie, w ubogiej rodzinie. 

Święto Bożego Narodzenia 
zaczęło się szybko upowszech-
niać w świecie chrześcijańskim, 

„Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”. To słowa antyfony na 
wejście, rozpoczynające Pasterkę, uroczystą liturgię Świętej Nocy Narodzenia Pańskiego. U schyłku wigilijnego wieczoru, czasu otwar-
tych ku sobie serc i duchowej jedności, dobiega do nas „wśród nocnej ciszy” – tak jak do ewangelicznych pasterzy, „którzy trzód swych 
strzegli” – ponaglające wezwania aniołów: Wstańcie! „Bóg się wam rodzi!/ Czym prędzej się wybierajcie/, Do Betlejem pospieszajcie”.
Poddajemy się temu nakazowi. Wyruszamy tej nocy do naszych Betlejemów: kościołów, kaplic, biskupich katedr – jak Polska długa
i szeroko, jak długi i szeroki świat. Na Pasterkę – Liturgię radości. Na spotkanie z Chrystusem, odwiecznym Synem Bożym, „co się na-
rodził tej nocy” z Maryi Dziewicy, przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia. Bowiem tej Świętej Nocy „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
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Jak ukształtowała się Pasterka

Guido Reni, Pokłon pasterzy (1630-1632)
Museo Nazionale di San Martino, Neapol
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szczególnie po soborze powszechnym w Ni-
cei (325 r.), zwołanym przez cesarza Kon-
stantyna Wielkiego, na którym sformułowa-
no wyznanie wiary, precyzując naukę o Bogu 
Ojcu i Synu Bożym, formułując dogmat, że 
Syn Boży jest współistotny Bogu Ojcu. 

Symbolika liturgii
Narodzenia Pańskiego 

W połowie IV w. wzniesiono w Rzymie 
Bazylikę Matki Bożej Większej (Santa Ma-
ria Maggiore). To w niej od VII w. przecho-
wywane są relikwie Żłóbka Pańskiego, zna-
ne jako Sacra Culla (Święta Kołyska), jeszcze 
wcześniej, w 432 r., papież Sykstus III urzą-
dził w tej świątyni Grotę Narodzin – taką 
jak w Betlejem. To właśnie tam, w tym naj-
większym i najwspanialszym kościele de-
dykowanym Maryi, papież Grzegorz Wielki 
(590-604) zainicjował tradycję Mszy św. od-
prawianej o północy – zwanej pasterką. Tak-
że dwóch kolejnych. Mszy św. odprawianej 
o świcie w położonym pod Palatynem ko-
ściele pw. św. Anastazji, męczennicy z począt-
ków IV w. i około południa w Bazylice Świę-
tego Piotra. Odprawianie tych trzech Mszy 
św. było zarezerwowane dla papieża. Z bie-
giem czasu stało się powszechne w całym Ko-
ściele. Po reformach Soboru Watykańskie-
go II odprawianie trzech Mszy św. w dniu 
Bożego Narodzenia nie jest już obowiązko-
we, ale traktowane jest jako możliwość.

Potrójna celebracja Mszy św. w uroczy-
stość Bożego Narodzenia zawiera głęboką, 
różnorodną symbolikę. Stanowi hołd od-
dawany Najświętszej Trójcy. Przypomina 
o potrójnym narodzeniu Chrystusa. Pierw-
sza Msza św., sprawowana o północy, nawią-

zywała do tradycji, wedle której Jezus naro-
dził się właśnie o tej godzinie. Jej przewodnią 
myśl stanowi tajemnica Wcielenia. To, że od-
wieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało z Maryi 
Dziewicy – świętej Bożej Rodzicielki, Matki 
wiecznego Syna Bożego, który stał się czło-
wiekiem.

Druga Msza św., odprawiana o świcie
25 grudnia, miała przypominać o szcze-
gólnych narodzinach Chrystusa – w  ludz-
kich sercach. Pora jej celebrowania odno-
si się także do narodzin Chrystusa – „świa-
tłości świata”, do Jezusowych słów: „Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciem-
nościach, lecz będzie miał światło życia”
(J 8. 12). Wstające w porze odprawia-
nia tej Mszy św. słońce prowadziło ku sło-
wom Chrystusa: „Przyszedłem na świat jako 
światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie 
pozostawał w ciemności” (J 12,46).

W trzeciej Mszy św. odprawianej w ciągu 
dnia Bożego Narodzenia, dostrzega się pa-
miątkę odwiecznego narodzenia Syna z Ojca, 
przypomnienie, że Chrystus przyjdzie 
w chwale na końcu czasu, aby sądzić żywych 
i umarłych, a także to, że jest władcą całego 
świata. Na podkreślenie tego papież Mszę św. 
w uroczystość Bożego Narodzenia celebruje 
w Bazylice Świętego Piotra, najgodniejszym 
kościele całego świata chrześcijańskiego, ka-
tedrze następców świętego Piotra Apostoła. 

Potrójna celebracja Mszy św. odczytywa-
na była także jako odzwierciedlenie hołdu 
składanego w Betlejem Dzieciątku Jezus we-
dle kolejności docierania. Najpierw przy Bo-
żym żłóbka pojawili się aniołowie Pańscy, 
potem przybiegli doń pasterze, wreszcie do-
tarli królowie ze Wschodu. Dlatego poszcze-

gólne Msze św. odprawiane w dniu Narodze-
nia Pańskiego noszą nazwy: anielska, paster-
ska i królewska. Tę trzecią nazywa się także 
mszą wieczną, bowiem odnosi się do spraw 
ostatecznych, do powtórnego przyjscia Chry-
stusa w chwale. 

Pasterka posiada własny formularz mszal-
ny. Odmawiane w  jej trakcie modlitwy na-
wiązują do światła dostrzeżonego przez pa-
sterzy na niebie, symbolizującego nadejście 
prawdziwego światła, które przyszło na świat 
wraz z narodzinami Chrystusa. 

***
W świętą noc Bożego Narodzenia gro-

madzimy się w Imię Pańskie, na pełnej cza-
ru i piękna liturgii Mszy św. pasterskiej. „Oto 
Emmanuel, Bóg-z-nami, który przychodzi, by 
napełnić ziemię łaską. Przychodzi, by prze-
obrazić stworzenie. Staje się jednym z ludzi, 
aby w Nim i przez Niego każdy człowiek mógł 
się dogłębnie odnowić. Przez swe narodzenie 
wprowadza nas wszystkich w wymiar Bosko-
ści, dając każdemu, kto z wiarą otwiera się na 
przyjęcie Jego daru, możliwość uczestnicze-
nia w Jego Boskim życiu” (św. Jan Paweł II, pa-
sterka w Boże Narodzenie, 25 XII 1998). Oto 
Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między 
nami. Pan niebios zstępuje w człowieczą histo-
rię. Rozpoczyna się czas królestwa Chrystusa, 
któremu ani na ziemi, ani w niebie końca nie 
będzie. Aniołowie, niebiańskie duchy, napeł-
niają ziemię pieśnią chwały: Gloria in excel-
sis Deo – „Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom, w których sobie upodo-
bał” (Łk 2, 14). Zabrzmi ta pieśń w czasie te-
gorocznej Pasterki. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY

Żołnierz kładzie figurkę Dzieciątka Jezus w szopce przed katedrą polową, 24 grudnia 2017 r.
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Boże Narodzenie w Dżenin
Wieczorem zawołano pastora i mnie do 

szefa. Stawiliśmy się natychmiast do jego 
przedziału, salutując po wojskowemu. – Słu-
chajcie panowie, jutro jest Wigilia Boże-
go Narodzenia.(Właściwie wiedzieliśmy już 
sami o tym.) – Wygłosi więc jeden z was ju-
tro kazanie, a drugi pojutrze. Podzielicie się 
między sobą. Do widzenia!

Trzysta drewien! Toż według jego rozka-
zu mam mieć kazanie! A do tego może jutro. 
Nieźle, co? Więc bez tradycyjnego sześcioty-
godniowego przygotowania, jak moi koledzy 
w seminarium duchownym. Naturalnie nie 
mam ani jednej przydatnej myśli na składzie. 
Mózgownica jakby wyschnięta, a niestety, nie-
stety opracowałem sobie podczas studiów naj-

większą część odczytów profesora Koemiga 
o retoryce kościelnej. Trochę nieoczekiwanie 
zaskoczyła mnie praktyka kaznodziejska w ni-
zinie Jesreel. Myślę i myślę, ale cóż po wszyst-
kim, kiej nic nie ma. Jedynym szczęściem, że 
mi pastor, stary doświadczony kaznodzieja, 
zostawia wybór dnia zupełnie do woli. Jemu 
zaś kazanie nie sprawia najmniejszej trudno-
ści. Wykształcony długoletnią praktyką, po-
trzebuje się tylko położyć na swe łoże, wypro-
stować swe obszerne nogi, myśleć i sapać głę-
boko, przygryzać do tego cukierki i za godzi-
nę – kazanie gotowe. Ale ja! Ani wyprostowa-
nie kości, ani przygryzanie cukierków, ani sa-
panie mi nic nie pomaga.

Grożące mi kazanie pozbawia mnie 
wszelkiej radości gwiazdkowej. Obym przy-

najmniej miał jaką stosowną książkę. Ale te 
wszystkie zostały w Damaszku.

Nareszcie udaję się do wagonu, aby prze-
spać swoje troski. Den Seinen gibts der 
Herr im Schlafe, mówi przysłowie niemiec-
kie (właściwie jest to cytat z Psalmu 127, 
„Pan i we śnie darzy swych umiłowanych”
– przyp. K.S.). Czy można wiedzieć, czy mi się 
nie przyśni jakie mądre kazanie? – Wszyst-
ko w przedziale już śpi głęboko, tylko ja nie. 
Nie mogę zasnąć. Księżyc patrzy łagodnie na 
dziewięciu śpiochów i jednego czuwającego.

– Ty się możesz tak łagodnie uśmiechać, 
kochany księżycu, bo nie musisz jutro wygło-
sić kazania. – I tak siedzę i myślę, i przewra-
cam rozumem, i odrzucam wszystkie jego 
propozycje. Gdy sobie już nie mogę sam po-
móc, zwracam się z modlitwą do św. Anto-
niego, aby on mi wyszukał jakiś praktyczny 
i ma się rozumieć też piękny i poetyczny te-
mat. Ale i św. Antoni się jakoś waha.

Już mnie zaczyna ogarniać sen, gdy na-
gle – było to o godz. 11 – zabłysła w głowie 
pierwsza myśl. Podoba mi się szalenie, bo 
przecież to moja myśl. Natychmiast zaświe-
cam kieszonkową latarkę, wydobywam ołó-
wek i papier z kieszeni i – stój! Piękna my-
śli, abyś mi nie uciekła! – Już zaczynam pisać. 
I podczas pisania lecą do głowy najdoskonal-
sze zdania. Gdzie one dotąd były? I tak piszę 
i piszę 12 stron i nawet dosyć poetycznie uda-
ło mi się. Jestem zachwycony.

Pierwsze kazanie
kleryka-sanitariusza Józefa Gawliny

Postać abp. Józefa Gawliny wielokrotnie pojawia się na łamach „Naszej Służby”, głównie 
w kontekście jego posługi jako biskupa polowego, pasterza Wojska Polskiego w okresie
II wojny światowej, czy protektora polskiej emigracji w latach powojennych. Niewiele osób 
jednak pamięta, że przyszły biskup polowy zdobył doświadczenie szeregowego żołnierza 
w czasie Wielkiej Wojny i to na dwóch jej frontach: zachodnim (1915) i bliskowschodnim 
(1917-1919). Był także jeńcem wojennym, wziętym do niewoli angielskiej w październiku 
1918 r. po bitwie pod Damaszkiem. Żołnierz kompanii sanitarnej Józef Gawlina był bacz-
nym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, wrażliwym i potrafiącym w barwny, pełen 
dowcipu sposób opowiedzieć o swoich losach, z perspektywy zwykłego szeregowca wcie-
lonego do armii niemieckiej, jako poddanego cesarza Niemiec, którego rozkaz rzucił daleko 
do Ziemi Świętej. Jak sam podkreślał w zachowanych wspomnieniach z lat 1917-1919 do 
„ojczyzny wiary świętej od lat dziecinnych rwała się jego dusza”. Jedne ze Świąt Bożego Na-
rodzenia miał okazję spędzić w Dżeninie, niecałe 50 km od Nazaretu, miasta Zwiastowania. 
Wyrwany z seminarium duchownego we Wrocławiu tuż przed święceniami został wyznaczo-
ny przez dowódcę kompanii do wygłoszenia pierwszego w życiu kazania. Tak wspomina ten 
bożonarodzeniowy debiut, pod niebem Ziemi Świętej.

Fo
t. d

om
en

a p
ub

lic
zn

a

Fo
t. d

om
en

a p
ub

lic
zn

a

Wojska Imperium Ottomańskiego podczas kampanii mezopotamskiej (1914–1918)

Józef Gawlina w mundurze armii niemieckiej (1917 r.)
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ki, ciemno-zielone listki i żółtawe owoce łą-
czą się dla wzroku w miłą harmonię. Choin-
kę otacza pierścień lamp acetylenowych, któ-
re również zwisają z sufi tu całego namiotu.

Wzdłuż namiotu są ustawione skrzynie 
jedna za drugą. Po obu stronach skrzyń stoją 
żołnierze, mający przed sobą swoje dzieciąt-
ko. Gdy się cała kompania zebrała, wkroczył 
korpus ofi cerski. Achtung!. Feldfebel melduje 
kompanie szefowi. Szef dziękuje. Ofi cerowie 
zdejmują czapki jak do nabożeństwa.

Chór śpiewacki intonuje: „Cicha noc”. Po 
odśpiewaniu piosnki występuje z szeregu 
pod choinkę i przeżegnawszy się, zaczynam 
kazanie. Odmalowałem towarzyszom broni 
gwiazdkę, jakeśmy ją obchodzili przed woj-
ną w gronie rodziny. Teraz już czwarty rok, 
a wojna się nie chce kończyć. Obchodziliśmy 
już gwiazdkę w Rosji, we Francji na Bałka-
nach, teraz ją obchodzimy w Ziemi Świętej, 
a daj Boże, byśmy ją obchodzić mogli za rok 
w domu. W nieszczęściu szczęście! Szczę-
śliwszyśmy od setek tysięcy innych żołnierzy, 
że nas Bóg zaprowadził do Ziemi Świętej, do 
Ojczyzny swego Syna, do stolicy nazaretań-
skiej. Gdy jutro usłyszymy uroczysty dźwięk 

dzwonów nazaretańskich, pamiętajmy o tym, 
że w Nazarecie Słowo Ciałem się stało!

Tu w tej okolicy żył Syn Boży, posłuszny 
i ubogi, tak ubogi jak i my. Nie pytaj się: gdzie 
nasza gwiazdka, gdzie nasze podarunki? Słu-
chajmy raczej Chrystusa: gdzie wasze, żołnie-
rze, podarunki dla Mnie, waszego prawdzi-
wego Króla? Ja was prowadziłem przez wal-
ki i burze wojny, ocaliłem was i opiekuję się 
wami! – A czym mamy odwdzięczyć się To-
bie, o Jezu? – Naśladowaniem Mego życia. Tu 
pod Nazaretem, nauczycie się ode mnie po-
słuszeństwa. Byłem posłuszny z własnej woli. 
Nie żądam od was ślepego nadmiernego, po-
słuszeństwa, lecz świadomego posłuszeństwa 
z miłości do mnie.

Drugim podarunkiem dla nowonaro-
dzonego Zbawiciela ma być nasza czystość. 
Czystości serca żąda od nas Jezus. Jeste-
śmy w Dżeninie, gdzie Chrystus Pan uleczył 

10 trędowatych. Oby i nasze nieczyste twa-
rze uleczył z trądu nieczystości. Korzeniem 
i pierwiastkiem czystości jest religia. I mylą 
się ci, co chcą po wojskowemu rozkazywać 
żołnierzowi, by się nie splamił nierządem 
– ale równocześnie podkopują religię, któ-
ra jest pierwiastkiem czystości. Nie słuchaj-
my na głosy nierządnic, naprzykrzających się 
żołnierzowi. Pamiętajmy, że w domu czeka 
modląca się za ojca dziatwa, żona, oblubie-
nica, matka. Czystym okiem powinniśmy im 
po powrocie patrzeć w twarz! Czystości żąda 
od nas najpiękniejszy, najczystszy Syn Boży.

Posłuszeństwo i czystość! Te dwie cnoty 
są arcyważne dla żołnierza! Postępujmy tak, 
żebyśmy na przyszłą gwiazdkę za św. Janem 
powiedzieć mogli: Ten rok był dobry. Panie 
Jezu, pomagaj nadal!

Taka była, w krótkich zarysach, treść ka-
zania, którego dosłowny odpis jeszcze dziś 
posiadam. Następnie odśpiewano pieśń, po 
której komendant w żołnierskich słowach 
przemówił do nas.

Uroczystość skończyła się. Każdy śpieszył 
do swego namiotu. Nakupiliśmy sobie świe-
czek, zapaliliśmy je, usiedliśmy do wiecze-

rzy i zaczęliśmy opowiadać. Ten opowiadał 
o swej rodzinie, inny zaś o ostatniej gwiazd-
ce we Francji, o uroczystości w lazarecie, na-
wet wspomnienia z lat dziecinnych nasuwały 
się niejednemu. Wesołości nie było. Nastrój 
był przygnębiony.

Wcześnie poszedłem spać. Owinięty 
w kołdrę, położyłem się na wilgotnej ziemi. 
Przez długi czas nie mogłem zasnąć. Myśla-
łem o domu, o matce, o siostrach i bracie. 
Wyobrażałem ich sobie, jak w tej chwili sie-
dzą pod choinką, odmówiłem siedem razy 
„Ojcze nasz” za zmarłych i wszystkich krew-
nych. Zapewne wspominają o mnie, nie wie-
dząc, gdzie jestem i czy jeszcze żyję. Prosi-
łem gorąco Boga, aby mi przyszłą gwiazdkę 
w domu obchodzić pozwolił.

Fragment wspomnień pochodzi z książki: 
Józef Feliks Gawlina, Pamiętniki 1917-1919. 
Wielka wojna – lata niewoli, Białystok 2006.

Teraz jeszcze prędko według kieszonkowej 
Biblii poprawiam cytaty Pisma św. i przekra-
czam ostrożnie, bardzo ostrożnie dziewięć par 
obutych nóg, aby nie zwrócić na siebie uwagi 
śpiochów, otwieram drzwi i stoję na dworze.

Chwała Bogu! Oddycham głęboko – 
i z pewną dumą. Księżyca już nie widziałem. 
Północ! I teraz, z elektryczną latarenką na 
piersiach, z gotowym kazaniem w ręku, krą-
żę około wagonów, ucząc się na pamięć kaza-
nia od słów: „Kochani koledzy” aż „do Amen”. 
Poły płaszcza fruwają za mną w powietrzu, 
a żołnierz od straży patrzy zdziwiony na mnie, 
myśląc, że mi się w głowie przewróciło. Ale 
nie! – Tu chodzi – odczuwam to wyraźnie – tu 
chodzi o renomę katolików. Bo cóżby to był za 
blamaż, gdyby mi się jutro temat urwał! Tak 
się uczę pełne dwie godziny, ubolewając tylko 
nad tym, że nie mam lustra do wypróbowania 
gestów. Nareszcie mam uczucie zadowolenia, 
że kazanie umiem dosłownie. Jak się jutro ko-
lega pastor zadziwi, gdy mu już rano tak lekce-
ważąco powiem: Panie doktorze, zdecydowa-
łem się, że już dziś wygłoszę kazanie. Pomyśli 
on sobie na pewno, że się wcale nie przygoto-
wałem. No, więc!

Rano, jak wstałem, deszcz lał strumieniami. 
Niebo zachmurzone, nizina szara i błotnista, 
gór nie widać wcale. W takiej pogodzie trzeba 
było wyładować, przewieść przez miasto na-
mioty i sprzęty, i rozstawić je w nizinie. Lało 
i lało i lało. Namioty, już rozstawione – a były 
to olbrzymy – rozpadły się w błocie. Znów je 
rozbijamy i stawiamy, znów upadły. Ja poma-
gam przy składaniu namiotu przeznaczone-
go do uroczystości gwiazdkowej. Na moich 
barkach stał kowal, wbijając młotem spodnią 
część masztu do ziemi. Za pół godziny leżał ten 
namiot znów w błocie. Od tej chwili pracowa-
liśmy wszyscy na akord. Szef wyrzucił nawet 
własnoręcznie Maksa z jego w tej chwili wy-
budowanego namiotu, rozkazując mu, aby tak 
samo jak my chwycił się w tej chwili do pracy 
odbudowania. Makse natychmiast przyłożył 
rękę do pracy, ale tylko na trzy minuty. Potem 
objął dozór. Ale za 10 minut już oddał dozór 
najstarszemu rangą sierżantowi i ulotnił się.

Nareszcie stały wszystkie namioty na swo-
im miejscu. Czwarta godzina! O godzinie 
piątej miała się odbyć uroczystość. O wpół do 
piątej uwolnił mnie szef od służby, abym się 
przygotował na kazanie. Gdy odchodzę woła 
Makse za mną: „Byś mi pan nie zblamował. 
Boja lubię katolików”. Ciekawy jestem, co ju-
tro powie pastorowi.

Podczas gdy się przechadzałem w rozba-
gnionej nizinie, garną się pojedynczo grupy 
kompanii z podofi cerami na czele do wielkie-
go namiotu, pięknie ozdobionego do uroczy-
stości. O godzinie piątej, po ostatnim prze-
medytowaniu kazania, wchodzę do namio-
tu i zajmuję miejsce pod choinką. Choinka to 
trochę osobliwa! Nie ma w Palestynie jodeł; 
wzięli więc żołnierze drzewo pomarańczowe 
i ozdobili je świeczkami. Palące się świecz-
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Nazaret – widok ogólny, początek XX w.
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my spożywać wieczerzę wigilijną z żołnierza-
mi polskiego kontyngentu stajemy tu, przy 
twojej mogile, aby modlić się o Boże miłosier-
dzie – powiedział bp Guzdek. 

Kulminacyjnym punktem wizyty pary 
prezydenckiej na Sycylii było spotkanie wigi-
lijne z żołnierzami PKW. Prezydent podzię-
kował za możliwość odwiedzenia kontyn-
gentu, podkreślał rodzinny wymiar nadcho-
dzących świąt.  – To bardzo trudny moment, 
kiedy człowiek musi usiąść do wigilii daleko 
od domu. Kiedy nie może się spotkać z naj-
bliższymi, kiedy nie może ich uścisnąć (…). 
Dziękuję, że mimo wszystko tu jesteście. Ży-
czymy Wam, żebyście jak najszybciej wszy-
scy, po szczęśliwie zakończonej służbie, wró-
cili do domu i mogli się ze swoimi najbliższy-
mi spotkać – powiedział.

Głos zabrał też biskup polowy Józef Guz-
dek. – Z wiarą przyjmujemy przesłanie, które 
płynie z betlejemskiej groty. Tam narodziła się 
Miłość, która wzywa do miłości Boga i bliź-
niego. Wiara nie wystarczy, potrzebna jest 
wiarygodność, czyli życie prawem, które przy-
niósł Jezus i życie tymi wartościami, które On 
przyniósł na Ziemię. To jest przesłanie, które 
musi tu zabrzmieć. Jesteście daleko od rodzin, 
ale wierni polskiej tradycji i Chrystusowemu 
prawu miłości – powiedział bp Guzdek skła-
dając życzenia żołnierzom. Ks. płk Aleksy An-
driejuk odczytał fragment Ewangelii, a bp Mi-
rosław Wola odmówił „Ojcze nasz...”. W spo-
tkaniu uczestniczyli kadra dowódcza oraz żoł-
nierze kontyngentu z kapelanem IV zmiany 
PKW EU Sophia, ks. ppor. Mariuszem Gaw-
łowskim, który pobłogosławił opłatki. 

Życzenia żołnierzom złożyli także Pierw-
sza Dama, minister obrony narodowej, szef 
Sztabu Generalnego oraz Dowódca Opera-
cyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Późnym wie-
czorem delegacja wróciła do kraju.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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W
raz z parą prezydencką polskich 
żołnierzy odwiedzili także Ma-
riusz Błaszczak, minister obro-
ny narodowej, Krzysztof Szczer-

ski, szef gabinetu prezydenta, Paweł Soloch, 
szef BBN, gen. Rajmund Andrzejczak, szef 
Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Tomasz 
Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Anna Maria Anders, ambasa-
dor RP w Republice Włoskiej, przedstawicie-
le naszych sojuszników: Stanów Zjednoczo-
nych, Hiszpanii oraz Włoch.

Po przylocie na terenie polskiej bazy od-
był się wojskowy apel, podczas którego od-
było się wręczenie Medali za Długoletnią 
Służbę oraz Medali za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju. Gości powitał kmdr ppor. pil. Se-
bastian Stypułkowski, dowódca IV zmia-
ny PKW EU Sophia. Podkreślił, że żołnierze 
służący w ramach misji „mają świadomość, 
że ich działania przyczyniają się do kształ-
towania się pozytywnej oceny naszego kra-
ju poza jego granicami”. Dodał, że obecność 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych traktuje jako wy-
raz uznania dla żołnierzy kontyngentu.

Prezydent przypomniał, że obecność pol-
skich żołnierzy na morzu jest wypełnieniem 
zobowiązań sojuszniczych. – Nasi żołnierze 
będący zarazem żołnierzami Sojuszu Północ-
noatlantyckiego są i działają w ramach misji 
europejskiej, stojąc na straży granic euro-
pejskich, stojąc na straży bezpieczeństwa lu-
dzi – powiedział. Zwierzchnik Sił Zbrojnych 
dziękował żołnierzom za ich służbę. – Jeste-
śmy razem jako jedna wspólna polska rodzi-
na. Jako polska rodzina, w której żołnierze, 

ich najbliżsi, stanowią ogromną 
nie tylko ważną część, ale stanowią 
także jej ogromną ważną wartość. 

Wątek wspólnej odpowiedzial-
ności i solidarności podjął także minister Ma-
riusz Błaszczak. – Ta solidarność na co dzień 
objawia się w tym, że w naszym kraju ćwi-
czą żołnierze wojsk sojuszniczych, a żołnie-
rze Wojska Polskiego ćwiczą, ale także uczest-
niczą w systemie bezpieczeństwa światowe-
go. A więc swoją służbę wykonują na misjach 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tak 
jest w przypadku Was żołnierze, którzy tu na 
ziemi włoskiej strzeżecie bezpieczeństwa Eu-
ropy w misji zorganizowanej przez Unię Euro-
pejską – powiedział szef MON.

Następnie delegacja udała się na Cmen-
tarz Wspólnoty Brytyjskiej w Katanii. Znaj-
duje się na nim 2135 mogił żołnierzy zmar-
łych podczas kampanii włoskiej w czasie
II wojny światowej. 

Przy grobie polskiego pilota, kpt. Włady-
sława Dreckiego, członka elitarnej formacji 
polskich pilotów „Cyrk Skalskiego”, Prezydent 
złożył kwiaty, i wraz z małżonką ustawili dwa 
zapalone znicze. Biskup polowy Józef Guzdek, 
bp Mirosław Wola i ks. płk Aleksy Andriejuk 
odmówili modlitwy w intencji pilota oraz spo-
czywających na cmentarzu żołnierzy. – Panie 
Kapitanie, jest w naszej Ojczyźnie taki pięk-
ny zwyczaj, że zanim usiądziemy do wigilij-
nego stołu udajemy się na cmentarz, aby zło-
żyć kwiaty, pomodlić się nad grobami tych, po 
których zostało puste miejsce przy stole. Tu, 
na ziemi włoskiej jesteśmy wierni temu zwy-
czajowi naszych ojców. Zanim więc zacznie-

Jesteśmy wspólną polską rodziną
19 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Korhnauser-Dudą od-
wiedzili żołnierzy pełniących służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego EU Sophia. W czasie jednodniowej wizyty odwiedzili też cmentarz Wspól-
noty Brytyjskiej w Katanii, gdzie spoczywa jeden z polskich pilotów z czasów 
II wojny światowej, kpt. Władysław Drecki. W składzie delegacji towarzyszą-
cej parze prezydenckiej obecni byli biskup polowy WP Józef Guzdek, Mirosław 
Wola, ewangelicki biskup polowy oraz ks. płk Aleksy Andriejuk z prawosław-
nego ordynariatu wojskowego.

Prezydent odwiedził żołnierzy PKW EU Sophia 

Wigiljne dzielenie się opłatkiem

Wspólne zdjęcie żołnierzy PKW EU Sophia z Prezydentem RP
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Urodzony 22 lutego 1890 r. we wsi Łęka w po-
wiecie kolskim. Po ukończeniu gimnazjum 
w Kaliszu wstąpił do Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego Świętego Jana Chrzci-
ciela w Warszawie. 30 listopada 1916 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk bp. Kazimie-
rza Ruszkiewicza, sufragana warszawskiego. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafi i pw. Świętego Bartłomieja Apostoła 
w Domaniewicach koło Łowicza. W stycz-
niu 1917 r. został wikariuszem w parafi i
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Grzegorzewie koło Koła. W 1919 r. 
przeniesiono go na wikariat w parafi i pw. 
Świętej Anny w Łodzi.

15 marca 1920 r. ochotniczo wstąpił do 
Wojska Polskiego. Został kapelanem 17 pułku 
piechoty. W jego składzie wziął udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w wal-
kach nad Berezyna i w ciężkich bojach od-
wrotowych aż do Góry Kalwarii. 27 sierpnia 
1920 r. odjechał w składzie pułku na front pod 
Lwów. Pod koniec wojny uczestniczył w ogól-
nej ofensywie 6 Armii, docierając aż po Brody. 
Tu zakończyły się działania bojowe 17 pułku.

Od 15 stycznia 1921 r. przebywał wraz 
z pułkiem w Rzeszowie. 17 lutego 1921 r. zo-
stał kapelanem Garnizonu Wadowice. Od
12 lipca 1921 r. był kapelanem 20 pułku uła-
nów w Rzeszowie. 20 listopada 1921 r. miano-
wano go kapelanem 11 pułku ułanów w Cie-
chanowie. 16 grudnia 1921 r. został zatwier-
dzony w stopniu kapelana (ze starszeństwem 
z 1 czerwca 1919 r.).

Od 23 lutego 1922 r. był kapelanem Szpi-
tala Okręgowego w Warszawie. 16 lutego 
1922 r. został kapelanem Garnizonu Piotr-
ków Trybunalski. 1 marca 1926 r. przeniesio-
no go na stanowisko kapelana Szpitala Okrę-
gowego nr IX w Brześciu nad Bugiem.

3 października 1928 r. został mianowa-
ny proboszczem parafi i wojskowej pw. Świę-
tego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bia-
łymstoku. Pod jego opieką był kościół wojsko-
wy pw. Świętego Stanisława na Nowym Mie-
ście, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa i kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej 
w koszarach Sowińskiego. Obejmował opieką 
duszpasterską żołnierzy stacjonujących w tym 
mieście jednostek wojskowych: 42 pułku uła-
nów, 10 pułku Ułanów Litewskich i 10 dywi-
zjonu artylerii konnej. Był również kapelanem 
szpitala wojskowego oraz kapelanem w biało-
stockim domu Zgromadzenia Córek Najczyst-
szego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sióstr 
Sercanek). 19 marca 1937 r. otrzymał awans na 
stopień starszego kapelana.

We wniosku Polowej Kurii Biskupiej
z 1938 r. o odznaczenie Złotym Krzyżem Za-

sługi, ks. płk Czesław Wojtyniak, z upoważ-
nienia Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Gawliny napisał: Ks. Wdzięczny jest pra-
cownikiem spokojnym, zrównoważonym, su-
miennym i wielce się interesującym duchowy-
mi potrzebami żołnierza, tak pod względem ich 
etycznych potrzeb, jako tez i oświatowych.

13 września 1939 r. ewakuował się 
z personelem komendy białostockiego gar-
nizonu do Wołkowyska, następnie do Lidy,
a 17 września do Wilna. Pod naporem wojsk 
sowieckich na to miasto, razem z oddzia-
łami WP liczącymi około tysiąc żołnierzy,
19 września przekroczył granicę litewską. 
Został internowany w Połądze, gdzie Litwini 
osadzili około pięć tysięcy polskich żołnierzy, 
ofi cerów i policjantów. Pełnił posługę dusz-
pasterską w tym obozie, a miejscowy pro-
boszcz życzliwie udostępniał kościół para-
fi alny na Msze Święte. Od 18 stycznia 1940 r.
przebywał w obozie w Wiłkowyszkach. Urzą-
dził w nim kaplicę, w której codziennie rano 
odprawiał Mszę św. Od 4 kwietnia 1940 r. 
przebywał w obozie dla internowanych ofi ce-
rów w Kalwarii pod Wilnem.

9 lipca 1940 r. obóz zajęły wojska sowiec-
kie. 10 lipca został wywieziony przez NKWD 
do obozu specjalnego w Kozielsku. W strasz-
liwych warunkach, w lipcowym upale wiezio-
no Pułk przez trzy dni. Więźniom stłoczonym 
w wagonach z pozabijanymi deskami okna-
mi, nie dawano ani jedzenia, ani wody. Do-
piero trzeciego dnia dostali po kubku „kipia-
toku”. W Kozielsku, mimo zakazów NKWD 
i grożących konsekwencji, pełnił potajem-
nie obowiązki duszpasterskie. Wspomagał 
ks. Wiktora Judyckiego, który był kapela-
nem założonego przez ofi cerów Koła Religij-
no-Rycerskiego „Marianum”. 2 lipca 1941 r.
przeniesiono go do obozu w Griazowcu, 
gdzie również niósł posługę duszpasterską 
osadzonym w nim ofi cerom.

29 września 1941 r. w obozie griazowiec-
kim, w obecności przybyłych do niego ge-
nerałów Władysława Andersa i Zygmun-
ta Szyszko-Bohusza, przy prowizorycznym 
ołtarzu, na którym po raz pierwszy pojawi-
ła się wykonana potajemnie w obozie pła-
skorzeźba Matki Bożej Kozielskiej, odprawił 
dla więźniów Mszę św. „Wszyscy zostaliśmy 
przyjęci z powrotem do tworzącej się Ar-
mii Polskiej w państwie Związku Sowieckie-
go w Rosji. Była do chwila dla nas pełna ra-
dości i wzruszenia – takich momentów w ży-
ciu nigdy się nie zapomina” – pisał. 3 wrze-
śnia 1941 r. został zwolniony z obozu na pod-
stawie tzw. amnestii dla Polaków, będącej wy-
nikiem umowy Sikorski-Majski. Wstąpił do 
Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Zo-

stał mianowany proboszczem formującej się 
w Tatiszczewa koło Saratowa 5 Wileńskiej 
Dywizji Piechoty. Od stycznia 1942 r. prze-
bywał w Dżałał-Abad w Kirgizji.

W sierpniu 1942 r. wraz z dywizją został 
ewakuowany do Persji. Po tygodniu prze-
transportowano ich do Chanakin w Iraku.
2 września 1943 r. został mianowany probosz-
czem 7 Dywizji Piechoty. Od 1 listopada 1943 r.
był kapelanem 4 Szpitala Wojennego w Ira-
nie. 13 lutego 1944 r. został mianowany sze-
fem duszpasterstwa Dowództwa Jednostek Te-
rytorialnych na Środkowym Wschodzie. Od
15 czerwca 1945 r. był proboszczem Do-
wództwa Rejonu Terytorialnego – Palestyna.
18 grudnia 1945 r. został kapelanem polskiej 
sekcji 22 General Hospital. 31 październi-
ka 1945 r. odkomenderowano go do Komen-
dy Placu w Jerozolimie. Biskup Polowy WP Jó-
zef Gawlina za wybitne zasługi na polu woj-
skowego duszpasterstwa nadał mu 1 marca

1946 r. przywilej noszenia rokiety i kanonic-
kiego mantoletu. W 1947 r. został kapelanem 
Szpitala Wojennego w Palestynie, a następnie 
8 Szpitala Wojennego w Al-Kantara w Egipcie.

Pod koniec 1947 r. przybył do Wiel-
kiej Brytanii. Objął stanowisko duszpaste-
rza polskiego obozu w Calveley w hrabstwie 
Cheshire. Ostatnie lata życia, już podupada-
jący na zdrowiu, spędził przy Polskiej Misji 
Katolickiej w Londynie, pomagając w dusz-
pasterstwie.

Zmarł 22 lipca 1952 r. w Londynie.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 

Medalem za Wojnę 1918–1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
i Brązowym Medalem z Długoletnią Służbę.

 BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. major Teofil Wdzięczny (1890–1952) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji warszawskiej, proboszcz 5 Dywizji Piechoty

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Białymstoku, którego proboszczem był
ks. mjr Teofil Wdzięczny
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W hangarze zgromadziło się kilkaset 
osób. Obecni byli m.in. żołnierze 
misji zagranicznych, którzy wcze-

śniej tego samego dnia uczestniczyli we 
Mszy św. celebrowanej przez biskupa po-
lowego Józefa Guzdka w intencji poległych 
i zmarłych w czasie misji. Podczas spotkania 
żołnierzy z Prezydentem RP na telebimie 
wyświetlone zostały życzenia, które skła-
dali obecnie służących na misjach pokojo-
wych żołnierze oraz nasi sojusznicy. Harce-
rze przekazali zebranym Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju.

Głos zabrał minister obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak, który przypomniał, że Świę-
ta Bożego Narodzenia „są niezwykle mocno 
osadzone w naszej tradycji”. Minister podsu-
mował miniony rok przypominając, że w cza-
sie jego trwania obchodziliśmy kilka ważnych 

Wojskowa Wigilia z Prezydentem
17 grudnia w warszawskiej 1 Bazie Lotnictwa Transportowego odbyło się spotkanie wigilij-
ne Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych i jego małżonki z żołnierzami. 
Wzięli w nim udział najwyżsi dowódcy wojskowi, kierownictwo resortu obrony narodowej,
a także ordynariusze Wojska Polskiego.

L
iturgię Eucharystii rozpoczęło wpro-
wadzenie pocztu sztandarowego 42 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Rado-
miu oraz odegranie Mazurka Dą-

browskiego. Przybyłych do kościoła garnizo-
nowego powitał ks. ppłk Kryspin Rak, pro-
boszcz parafi i wojskowej.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że 
w kończącym się roku wielkich rocznic (wy-
buchu II wojny światowej, zdobycia Monte 
Cassino, lądowania w Normandii oraz wy-
buchu Powstania Warszawskiego) nie wspo-
mniano w wystarczający sposób o ofi erze 
złożonej przez lekarzy i sanitariuszy. Przy-
pomniał, że w samym tylko Powstaniu War-

Upamiętnienie „Inki 1920 r.” 

szawskim brało udział 1000 lekarzy i 12 tys. 
pielęgniarek i sanitariuszy, z których wie-
lu zapłaciło najwyższą cenę. – Na każdym 
polu walki, podczas każdej bitwy, żołnierzom 
spieszyli z pomocą lekarze i sanitariuszki. 
Tak było również w czasie wojny polsko-ro-
syjskiej w 1920 r. W tym kontekście łatwiej 
można zrozumieć i pozytywnie ocenić szla-
chetną ideę modlitwy i podjęcie wielu dzia-
łań w celu upamiętnienia 120. rocznicy uro-
dzin bohaterskiej sanitariuszki, Teresy Gro-
dzińskiej – powiedział.

Hierarcha podkreślił, że Teresa Grodziń-
ska „nie chciała żyć wyłącznie dla siebie”.
– Dzięki patriotycznemu wychowaniu, jakie 

W 120. rocznicę urodzin Teresy Jadwigi Grodzińskiej, sanitariuszki 4 Pułku Piechoty Legio-
nów, zamordowanej przez Kozaków w czasie wojny polsko-bolszewickiej, damy Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari w Radomiu odbyły się uroczystości upamiętniające. Mszy św. w in-
tencji Teresy Grodzińskiej przewodniczył w tutejszym kościele garnizonowym pw. św. Stani-
sława Biskupa, ordynariusz wojskowy bp Józef Guzdek.

wyniosła z domu rodzinnego, bliska jej była 
idea służby Bogu i Ojczyźnie – powiedział. 
Dodał, że tak jak nie wolno „zapomnieć 
o zasługach kapelanów, którzy w dłoniach 

W Radomiu uczczono Teresę Grodzińską, sanitariuszkę z wojny polsko-bolszewickiej

Portret Teresy Grodzińskiej
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rocznic, m.in. powstanie NATO, 20. rocznicę 
przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlan-
tyckiego i 15. rocznicę wstąpienia do Unii Eu-
ropejskiej. – Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, by polska armia rozrastała 
się liczebnie, była wyposażone w jak najnowo-
cześniejszy sprzęt i była silniej osadzona w ra-
mach Sojuszu Północnoatlantyckiego – powie-
dział minister.

Prezydent Andrzej Duda podziękował 
żołnierzom za kolejny rok służby. – Chcę 
bardzo mocno podkreślić: wszędzie, gdzie 
nasi żołnierze są, jesteśmy przez nich wspa-
niale reprezentowani i wielokrotnie mam 
wielką przyjemność, że mogę wysłuchać 
pochwał i superlatyw pod adresem naszych 
żołnierzy za to, w jaki sposób służą, jaki-
mi są ludźmi, w jaki sposób odnoszą się do 
wojsk sojuszniczych oraz do mieszkańców 

tych terenów, na których odbywają służbę – 
powiedział.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych życzył zebra-
nym „dobrych, spokojnych świąt”, „spędzo-
nych w miarę możliwości, w gronie rodziny”. 
– Życzę Państwu, abyście jak najwięcej tego 
czasu, w tym okresie świątecznym i świątecz-
no-noworocznym mogli spędzić razem – po-
wiedział. 

Życzenia złożyli także ordynariusze Woj-
ska Polskiego. – Bóg szanuje wolność każde-
go człowieka. Aby zamieszkał w jego sercu 
potrzebuje przestrzeni wymiecionej z wszel-
kiego grzechu. Aby Bóg zamieszkał i na-
wiedził naszą rodzinę wojskową potrzebuje 
przestrzeni wzajemnego szacunku, poszano-
wania godności każdego człowieka, prawdy 
i wzajemnej życzliwości – powiedział.

Biskup życzył zebranym „poszerzenia serc” 
i „przygotowania w nich przestrzeni na przyj-
ście Chrystusa”. Życzenia żołnierzom złożyli 
także abp Jerzy Pańkowski, prawosławny or-
dynariusz wojskowy oraz bp Mirosław Wola, 
naczelny ewangelicki duszpasterz wojskowy.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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zamiast karabinu trzymali Biblię i różaniec”, 
tak „nie można zbyć milczeniem poświęce-
nia sanitariuszek i lekarzy, którzy trwali na 
pierwszej linii walki o życie i zdrowie ran-
nych”. – Niech przebije się do powszechnej 
świadomości imię i nazwisko przynajmniej 
jednej spośród tysięcy sanitariuszek, które 
wspierały walczących żołnierzy. Teresa Gro-
dzińska zasługuje na umieszczenie jej w pan-
teonie bohaterów narodowych, wszak na oł-
tarzu wolności naszej Ojczyzny złożyła ofi arę 
swojego życia – powiedział. 

Zdaniem Ordynariusza Wojskowego uro-
czystość jest okazją do uświadomienia sobie 
znaczenia służby lekarskiej i sanitarnej w cza-
sie wojny i pokoju. Zachęcił, aby również te-
raz zadbać o tych, „którzy na polu walki słu-
żą życiu”.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego: ks. kpt. Marcin Jano-
cha, przedstawiciel Prezydenta RP, ks. płk.
w st. spocz. Marian Kmiecikowski, ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Gra-
nicznej, ks. ppłk Kryspin Rak oraz miejsco-
wi duchowni z ks. Edwardem Poniewier-
skim, kanclerzem kurii radomskiej. We Mszy 
św. uczestniczyli członkowie rodziny Tere-
sy Grodzińskiej, parlamentarzyści ziemi ra-
domskiej, przedstawiciele wojska, samorzą-
du, szkół oraz mieszkańcy Radomia.

Odczytane zostały listy od premiera Ma-
teusza Morawieckiego i Jana Józefa Kasprzy-
ka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Głos zabrał także dr Ja-
rosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej, współorganizatora obchodów, któ-
ry zwrócił uwagę na liczny udział młodzie-
ży w obchodach. Podkreślił, że to dzięki wy-
chowaniu młodzieży możliwe były w prze-
szłości postawy tak bohaterskie, jak posta-
wa Teresy Grodzińskiej, jak ją określił – „Inki
1920 r.”. – Pokolenie Solidarności zostało 
wychowane na pamięci o Polskim Państwie 
Podziemnym. Ci, którzy walczyli o niepod-
ległość Polski w czasie II wojny światowej, 

czerpali z pokolenia walczącego o niepod-
ległość wcześniej, m.in. z takich postaci, jak 
Teresa Grodzińska. To niezwykły ciąg poko-
leń, który rozpoczyna się w X w. Ceną tej nie-
podległości była śmierć najlepszych synów 
i córek – powiedział.

W imieniu rodziny głos zabrała Joanna 
Potocka, która przywołała m.in. wspomnie-
nia Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, kuzynki sa-
nitariuszki. „Bohaterska obrona i tragiczna 
śmierć wyniosła Terenię do symbolu Polki. 
Stwierdzając głośno i niezbicie, że Polka ko-

chająca swą Ojczyznę w każdej chwili jest go-
towa oddać dla kraju życie swe, ale nie swoją 
cześć” – podkreśliła.

Rano na cmentarzu przy ul. Limanow-
skiego przy grobie Teresy Grodzińskiej zło-
żone zostały kwiaty przez ks. kpt. Marci-
na Janochę, dr. Jarosława Szarka, posła PiS 
Marka Suskiego, przedstawicieli wojska, 
służb mundurowych, samorządu miasta 
i młodzieży.

Obchody zorganizowały parafi a wojsko-
wa w Radomiu, Urząd Miasta Radomia, IPN, 
42.BLSz., Miejska Biblioteka Publiczna oraz 

miejscowe licea. Nad obchodami patronat 
narodowy objął prezydent Andrzej Duda.

***
Teresa Jadwiga Grodzińska urodziła się 

20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach pod Rado-
miem, w rodzinie ziemiańskiej. Wychowy-
wała się w rodzinie patriotycznej i aktyw-
nej społecznie. Podczas wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 r. ukończyła kurs sanitar-
ny i odbyła praktykę w Szpitalu Ujazdow-
skim w Warszawie. W lipcu 1920 r. wyru-
szyła wraz ze swoją kuzynką, Janiną Zdziar-
ską w rejon Hrubieszowa. Pomogła im Ma-
ria Zdziarska, starsza siostra Janiny, pełnią-
ca w 4 Pułku Piechoty Legionów funkcję 
asystenta lekarza. Dziewczęta zostały przy-
dzielone jako sanitariuszki, do II batalionu 
4 Pułku Piechoty Legionów.

21 sierpnia bolszewicy zaatakowali Hru-
bieszów, odcinając II batalion znajdujący 
się na drugim brzegu rzeki Huczawy. Gro-
dzińska ryzykując życiem przeprowadza-
ła rannych przez płonący most, ratując ży-
cie m.in. kpr. Janowi Fołtynowi. 1 września 
1920 r. 4 Pułk Piechoty Legionów został oto-
czony przez oddziały Armii Konnej Budion-
nego, a Grodzińska, ratując rannych, dostała 
się do niewoli we wsi Stepankowice. W dniu
1 września w Czortowicach została w okrut-
ny sposób zamordowana przez Kozaków. 

Po wyparciu bolszewików zwłoki jej zo-
stały ekshumowane i pochowane z honorami 

wojskowymi na cmentarzu w Chełmie, skąd 
rodzina przewiozła je do Radomia. Jej uro-
czysty pogrzeb (18 września 1920 r.), zamie-
nił się w manifestację patriotyczną. Spoczęła 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rzym-
skokatolickim przy ul. Limanowskiego. Od-
znaczona została pośmiertnie Krzyżem Vir-
tuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych. 
Była pierwszą kobietą (i jedną z pierwszych 
osób) odznaczoną przez II Rzeczpospolitą 
Orderem Virtuti Militari i jedną z dwóch ko-
biet odznaczonych nim w czasie wojny.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Msza św. w kościele pw. Stanisława Biskupa w Radomiu

Uroczystość na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu
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M
sza św. rozpoczęła się od wpro-
wadzenia pocztu sztandarowego 
Wojska Polskiego. W homilii bp 
Guzdek podkreślił, że czas świąt 

Bożego Narodzenia to trudny moment dla ro-
dzin, które straciły najbliższych. Zaapelował 
o szacunek dla żołnierzy, którzy w imię bez-
pieczeństwa naszej Ojczyzny pełnią służbę na 
misjach poza granicami państwa. – Wielu lu-
dzi nie rozumie wagi posługi żołnierza spra-
wie pokoju. Niewiele osób wczuwa się też 
w sytuację rodzin, które straciły swoich bli-
skich – powiedział. Podkreślił, że społeczeń-
stwo nie jest też świadome ceny, jaką za służ-
bę męża, ojca i syna płacą rodziny najbliższych 
żołnierzy.

Zapewnił o swojej modlitwie w intencji 
poległych żołnierzy i całej wojskowej rodzi-
ny. Dodał, że dziś potrzeba „wiele szacunku 
wobec poświęcenia żołnierzy i wobec drama-
tu wojskowych rodzin”. – Niech nasza modli-
twa będzie potwierdzeniem, że pamiętamy 
o tym jak wielki sens mają służba i życie żoł-
nierza, że z empatią patrzymy na ból wojsko-
wych rodzin i rozumiemy, że nie raz trzeba 
płacić cenę życia w imię najwyższych warto-
ści – podkreślił. Dodał, że społeczeństwo po-
winno być dumne z żołnierzy, którzy do koń-
ca wypełnili rotę przysięgi, a rodziny pole-
głych powinny zostać otoczone opieką i sza-

Szacunek wobec ich poświęcenia

cunkiem. Na koniec zachęcił zebranych do 
modlitwy w intencji pokoju.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa, notariusz Kurii Ordynariatu Po-
lowego i ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz bi-
skupa polowego.

Uczestniczyli w niej m.in. Marek Łapiński, 
sekretarz stanu w MON, gen. dyw. Krzysz-
tof Radomski, dowódca 16 Pomorskiej Dy-
wizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Jan Śliw-
ka, zastępca dowódca Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Jacek Ostrowski, 

dowódca 20 Bartoszyckiej Bry-
gady Zmechanizowanej, rodzi-
ny poległych i zmarłych na mi-
sjach żołnierzy, a także członko-
wie Stowarzyszenia Poszkodo-
wanych w Misjach Pokojowych 
poza Granicami Kraju i Centrum 
Weterana Działań poza Grani-
cami Państwa. Obecni byli także 
żołnierze i weterani misji.

Przed błogosławieństwem
bp Józef Guzdek podziękował 
kierownictwu Centrum Wete-
rana Działań poza Granicami 
Państwa i dowódcom jednostek 
za opiekę, jaką sprawuje nad ro-
dzinami poległych i poszkodo-
wanych żołnierzy. Złożył tak-
że życzenia świąteczne zebra-

Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego uczczona została 17 grudnia pamięć żołnierzy poległych i zmarłych w czasie wojskowych mi-
sji zagranicznych. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, który w homilii podkreślał, że śmierć żołnierza jest przede wszyst-
kim ciosem dla jego najbliższej rodziny. We Mszy św. pamiętano także o tragicznie zmarłych saperach, którzy 8 października ponieśli śmierć 
w czasie rozbrajania ładunku wybuchowego. Uroczystości odbyły się w związku z obchodami Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach 
i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Po południu w Centrum Weterana odbył się apel i ceremonia złożenia wieńców.

nym w katedrze polowej. W południe przed 
Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach 
i Operacjach Wojskowych poza Granica-
mi Państwa, znajdującym się obok Centrum 
Weterana, odbył się apel poległych oraz ce-
remonia złożenia wieńców ku czci poległych 
na misjach żołnierzy.

Dzień 21 grudnia został ustanowiony 
Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Mi-
sjach i Operacjach Wojskowych poza Grani-
cami Państwa na mocy decyzji Ministra Obro-
ny Narodowej z 23 lipca 2015 r.

Ustanowienie Dnia Pamięci w tym kon-
kretnym dniu ma na celu uczczenie pamięci 
pięciu żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej 
z Bartoszyc, którzy 21 grudnia 2011 r. polegli 
w Afganistanie. Byli to: st. kpr. Piotr Ciesielski, 
st. szer. Łukasz Krawiec, st. szer. Marcin Szczu-
rowski, st. szer. Marek Tomala i szer. Krystian 
Banach. Dla większości była to pierwsza mi-
sja za granicą. Najmłodszy z żołnierzy miał 22, 
a najstarszy 33 lata. Ponieśli śmierć w wyniku 
wybuchu miny-pułapki pod pojazdem opan-
cerzonym, którym wracali do bazy w Ghazni. 
Był to najtragiczniejszy (pod względem liczby 
poległych) dzień dla Wojska Polskiego od cza-
su zakończenia II wojny światowej.

W misjach pokojowych i bojowych poza 
granicami państwa zmarło lub zginęło ok. 120 
żołnierzy.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Apel poległych oraz ceremonia zożenia wieńców

Msza św. w katedrze polowej, 17 grudnia 2019 r.
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WROCŁAW
11 grudnia pod hasłem „Powstańcze wspomnienia” w Akademii Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu odbyło się spotkanie, którego gościem spe-
cjalnym był kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz Armii Krajowej, który 
w wieku 14 lat złożył przysięgę wojskową rozpoczynając tym samym 
walkę w Powstaniu Warszawskim, jako łącznik i kolporter prasy pod-
ziemnej. Kombatant opowiedział historię swojego życia, podkreślając 
wagę miłości do Ojczyzny, jako nadrzędnej wartość każdego Polaka.

Przed spotkaniem z młodzieżą akademicką Gość spotkał się z rek-
torem-komendantem wrocławskiej uczelni gen. bryg. dr. hab. inż. 
Dariuszem Skorupką, który zapewnił kpt. Wołczaskiego, że należy do 
wielkiej rodziny Akademii Wojsk Lądowych i zawsze może liczyć na 
jej wsparcie.  DA „NIEŚMIERTELNI”

WARSZAWA
14 grudnia z okazji 80. rocznicy utworzenia Szarych Szeregów biskup 
polowy Józef Guzdek wraz ks. Janem Ujmą, kapelanem tej osławionej 
harcerskiej formacji, koncelebrowali Mszę św. w intencji poległych, 
zmarłych i żyjących harcerzy. Do katedry polowej przybyli komba-
tanci i weterani, druhny i druhowie z Szarych Szeregów, wśród nich 
prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz młode pokolenie harcerzy, które 
kontynuuje wierność tym samym ideałom. Byli to harcerze z Płoc-
ka, w tym liczna reprezentacja Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke. To oni zadbali o oprawę 
liturgiczną Mszy św. – czytania i śpiew.   

W homilii ordynariusz polowy wskazał na lekcję, jaką powinniśmy 
odrobić, naśladując druhny i druhów z konspiracyjnego harcerstwa.
– W tym niezwykle trudnym okresie okupacji byliście razem. Tego mo-
żemy się od was uczyć. I jeszcze jedno – możemy się od was uczyć pisa-
nia programów z myślą o Polsce nie na cztery lata, ale na dłużej.

Po Mszy św. był czas na wspólne pamiątkowe fotografi e, a następnie 
odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego harcerze będący na po-
czątku swej drogi i ci w jesieni życia, łamali się opłatkiem.  MM

KALISZ
14 grudnia biskup polowy Józef Guzdek dokonał poświęcenia odrestau-
rowanego kościoła garnizonowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława 
Biskupa. Świątynia przeszła gruntowny remont zrealizowany w ramach 
projektu „Z tradycją w przyszłość. Renowacja zabytkowego kościoła po-
jezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby or-
ganizacji działań kulturalnych”. W ciągu dwóch lat dokonano: konser-
wacji tynków elewacji bocznych, naprawy i konserwacji okien oraz wy-
konano szklenia ochronne, modernizację instalacji elektrycznej, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewania, prace remontowo-konserwa-
torskie przy posadzce w nawie głównej, konserwację ołtarza głównego, 
ścian i sklepień wewnątrz budynku, sztukaterii, zabytków ruchomych 
– elementów drewnianych, a także konserwację empory. 

–  Niech ta świątynia będzie miejscem zasiewu prawdy, gdy inni 
milczą, ale zawsze z miłością otwarta dla wszystkich, dla tych, którzy 
głęboko wierzą oraz dla ludzi słabej wiary, błądzących, zwaśnionych 
z Bogiem i Kościołem – powiedział bp Józef Guzdek, który przewod-
niczył Eucharystii w kaliskim kościele garnizonowym. 

Po Mszy św. za zaangażowanie w odnowienie świątyni kilkanaście 
osób odebrało z rąk biskupa Guzdka  medal „W służbie Bogu i Oj-
czyźnie”. Otrzymali je  m.in. senator RP Janusz Pęcherz, poseł RP Jo-
anna Lichocka, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Ma-
rzena Wodzińska, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, ks. prał. 
Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa ks. płk Ta-
deusz Pałuska, proboszcz parafi i Ordynariatu Polowego w Kaliszu. 
Uroczystość zakończył koncert Tomka Kamińskiego.  KAI 

GDYNIA
W dniach 9–16 grudnia podchorążowie AMW odwiedzali stacjo-
narne hospicjum dla dorosłych i hospicjum dla dzieci „Bursztyno-
wa Przystań” św. Wawrzyńca w Gdyni. Codziennie pomagali w po-
rządkach przedświątecznych. „Ich pomoc jest dla nas nieoceniona 
i bardzo za to dziękuję” – mówił dyrektor hospicjum ks. Grzegorz 
Miloch.

W czasie prac porządkowych podchorążowie mogli zapoznać się 
z pacjentami leczonymi terminalnie. Szczególnym momentem było 
spotkanie się z chorymi dziećmi, a zwłaszcza z najmłodszymi. „Bar-
dzo się cieszę, że podchorążowie tak chętnie brali udział w tej akcji. 
Codziennie przychodziło pięcioro lub sześcioro podchorążych.   Po-
nad trzydzieścioro młodych mundurowych ofi arowało swój czas, by 
nieść pomoc i miłość najbardziej potrzebującym. Wszyscy w akade-
mii jesteśmy z nich dumni. Chętnych do pomocy jest jeszcze więcej 
i czekamy tylko na sygnał, co jeszcze możemy zrobić w hospicjum” 
– relacjonuje kapelan AMW.  XTM

BRUKSELA
Żołnierze z PKW przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Bruk-
seli oraz Naczelnego Dowództwa Sił Połączonych w Europie w Mons 
wzięli udział w czwartej edycji akcji „Świąteczna Paczka – Polonia 
dzieciom”, realizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej 
w Królestwie Belgii. Przygotowane przez polskich żołnierzy i ich ro-
dziny prezenty świąteczne trafi ły do podopiecznych Domu Pomo-
cy Społecznej w Broniszewicach, położonego w okolicach Pleszewa,
k. Poznania (województwo wielkopolskie). 

Świąteczne paczki były przygotowane w taki sposób, aby odpo-
wiadały indywidualnym potrzebom konkretnych osób. Chętnych do 
przygotowania świątecznych paczek było więcej niż podopiecznych, 
bowiem część prezentów przygotowały polskie szkoły i stowarzysze-
nia oraz osoby prywatne z Brukseli i Antwerpii. 13 grudnia zebrane 
paczki zostały przewiezione z Brukseli do Polski.

PPŁK MACIEJ ZIOŁO, KS. PPŁK PAWEŁ PIONTEK




