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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowa-
ne poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania 
się do tworzenia wspólnego dobra.
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D
rodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W tym okresie mówimy o nadziei. 
A dzisiaj chciałbym się z wami zasta-
nowić nad kwestią wrogów nadziei. 

Nadzieja bowiem, podobnie jak każde dobro 
na tym świecie, ma nieprzyjaciół. Jak wszelkie 
dobra na świecie ma swoich wrogów.(...)

Francuski poeta Charles Péguy pozostawił 
nam wspaniałe słowa o nadziei (por. „Przed-
sionek tajemnicy drugiej cnoty”). Mówi on po-
etycko, że Bóg nie jest nazbyt zdziwiony wiarą 
ludzi ani też ich miłością, ale tym, co naprawdę 
napełnia Go zdumieniem i wzrusza, jest ludz-
ka nadzieja: „Że te biedne dzieci widzą, jak to 
wszystko się dzieje i że wierzą, że jutro lepiej 
będzie się działo” – pisze Péguy. Użyty przez 

poetę obraz przypomina twarze wielu ludzi, 
którzy przeszli przez ten świat – rolników, ro-
botników, ubogich imigrantów poszukujących 
lepszej przyszłości – którzy walczyli wytrwale 
mimo goryczy trudnego dnia dzisiejszego, peł-
nego wielu prób, ożywianego jednak ufnością, 
że ich dzieci będą miały życie bardziej sprawie-
dliwe i spokojne. Zmagali się dla dzieci, zma-
gali się posiadając nadzieję.

Nadzieja to impuls serca tych, którzy wy-
ruszają, zostawiając dom, ziemię, czasami 
członków rodziny i krewnych – myślę o emi-
grantach – aby szukać lepszego, bardziej god-
nego życia dla siebie i dla swoich bliskich. Jest 
to także impuls serca tych, którzy przyjmują: 
chęć spotkania się, poznania, nawiązania dia-
logu... Nadzieja jest impulsem, aby „dzielić 

Wystrzegajmy się
pustki duchowej, pielęgnujmy nadzieję

z innymi podróż” życiową, bo podroż podej-
muje się we dwóch – ci, którzy przybywają do 
naszej ziemi i my, którzy zmierzamy ku ich 
sercu, żeby ich zrozumieć, żeby zrozumieć ich 
kulturę, ich język. Jest to podroż we dwóch, ale 
bez nadziei nie można jej dokonać. Nadzieja 
jest impulsem, aby „dzielić z innymi podróż” 
życiową, jak nam przypomina rozpoczynająca 
się dziś kampania Caritas, której przewodni-
czący jest tu obecny. Bracia, nie lękajmy się 
dzielić podróży z innymi! Nie lękajmy się 
dzielić nadziei z innymi!

Nadzieja nie jest cnotą osób sytych. Dla-
tego właśnie ludzie ubodzy są pierwszymi 
niosącymi nadzieję. I w tym sensie możemy 
powiedzieć, że ubodzy, a także żebrzący, są 

protagonistami dziejów. Bóg ich potrzebował, 
aby przyjść na świat: Józefa i Maryi, pasterzy 
z Betlejem. W noc Bożego Narodzenia świat 
spał, rozłożony w wielu nabytych pewnościach. 
Ale ludzie pokorni przygotowywali w ukryciu 
rewolucję dobroci. Byli biedni we wszystkim, 
niektórzy unosili się tuż nad granicą przeżycia, 
ale byli bogaci w najcenniejsze dobro istniejące 
na świecie, to znaczy pragnienie zmiany.

Czasem fakt otrzymania już wszystkiego 
od życia jest nieszczęściem. Pomyślcie o mło-
dym człowieku, który nie nauczył się cnoty 
oczekiwania i cierpliwości, który w nic nie 
musiał wkładać wysiłku, który przeskoczył 
etapy i w wieku dwudziestu lat już wie, „na 
czym naprawdę polega życie”. Został skazany 
na najgorszą karę – niczego już nie pragnie. 

To najgorsza kara. Zamknąć drzwi dla pra-
gnień, dla marzeń. Wygląda jak młody czło-
wiek, ale w jego sercu już zapadła jesień. To 
młodzi pogrążeni w jesieni.

Pustka duszy jest najgorszą przeszkodą dla 
nadziei. Od tego zagrożenia nikt nie jest wolny, 
gdyż pokusy przeciw nadziei mogą przytrafi ć 
się także wówczas, gdy podążamy drogą życia 
chrześcijańskiego. Starożytni mnisi przestrze-
gali przed jednym z najgorszych nieprzyjaciół 
zapału, jakim jest „demon południa”, który 
towarzyszy życiu zaangażowanemu właśnie 
wtedy, gdy słońce płonie wysoko. Ta poku-
sa nas zaskakuje, gdy spodziewamy się tego 
najmniej: dni stają się monotonne i nudne, 
już żadna wartość nie zdaje się warta trudu. 
A taka postawa nazywa się acedia, jak mawiali 
ojcowie, która podkopuje życie od wewnątrz 
aż po zostawienie go jak pustego opakowania.

Kiedy to się zdarza, chrześcijanin wie, że 
taką sytuację trzeba zwalczać, nigdy nie pod-
dawać się jej biernie. Bóg nas stworzył do rado-
ści i szczęścia, a nie byśmy dusili się w myślach 
melancholijnych. Dlatego ważne jest strzeżenie 
swego serca, przeciwstawiając się pokusom nie-
szczęścia, które z pewnością nie pochodzą od 
Boga. A tam, gdzie nasze siły jawiłyby się sła-
be i walka z lękiem szczególnie ciężka, zawsze 
możemy uciekać się do imienia Jezusa. Może-
my powtarzać tę prostą modlitwę, której ślady 
znajdujemy także w Ewangelii, a która stała się 
podstawą wielu chrześcijańskich tradycji du-
chowych: „Panie Jezu Chryste, Synu Boga ży-
wego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. Jest 
to piękna modlitwa, „Panie Jezu Chryste, Synu 
Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzeszni-
kiem!”. To modlitwa nadziei, gdyż zwracam się 
do Tego, który może drzwi otworzyć na oścież, 
rozwiązać problem i sprawić, bym spoglądał 
na perspektywę, perspektywę nadziei.

Ale, bracia i siostry, nie walczymy sami 
z rozpaczą. Jeśli Jezus zwyciężył świat, to 
może On także pokonać w nas to wszystko, 
co sprzeciwia się dobru. Jeśli Bóg jest z nami, 
to nikt nie ukradnie nam tej cnoty, której 
absolutnie potrzebujemy do życia. Nikt nam 
nie ukradnie nadziei. I idźmy naprzód!

WATYKAN, 27 WRZEŚNIA 2017 R.
TŁUM. O. STANISŁAW TASIEMSKI OP
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Państwo zrodzone z nadziei

L
ist do uczestników Eucharystii skiero-
wał bp Józef Guzdek, który uczestniczy 
w rekolekcjach i dorocznej odprawie 
kapelanów w Zakopanem. W przesła-

niu bp Guzdek zauważył, że utworzenie PPP 
„trwale zapisało się w dziejach naszej Ojczy-
zny” oraz „było swoistą manifestacją prawa 
naszego narodu do niepodległości”. „Konspi-
racyjne Państwo Polskie działało niezwykle 
sprawnie, wypełniając wszystkie przynależące 
państwu funkcje, ciesząc się akceptacją 
społeczną i podziwem” – napisał.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, 
że z ofi ary żołnierzy Armii Krajowej 
„wyrosła siła, która pozwoliła przetrwać 
naszemu narodowi brutalny czas oku-
pacji”. „Dziś z dumą możemy mówić 
o fenomenie Polski Podziemnej. Mimo 
prób wymazania tej struktury z kart 
historii przez komunistyczny reżim, 
pamięć o niezłomnych orędownikach 
sprawy niepodległości i suwerenności 
przetrwała w sercach i umysłach Pola-
ków”.

W homilii ks. ppłk Tołwiński pod-
kreślił, że twórcy PPP nawet w chwili 
najtrudniejszej próby nie utracili na-
dziei, a motywem ich działań i ofi ar-
ności była wizja wielkiej i niepodległej 
Polski. – To miłość do orła w koronie 
prowadziła ich na barykady, do walki 
o Wilno i Lwów, do walki o serce Polski 
– Warszawę – powiedział.

Proboszcz katedry przypomniał, że 
pamięć o PPP była przez lata ukrywana 
i zakłamywana. – Przez wiele lat nikt nie 
powiedział prostego słowa: „dziękuję”. A wręcz 
wstydzono się tych, którzy wolnej chcieli Oj-
czyzny – powiedział.

Ks. Tołwiński podziękował kombatantom 
za to, że w chwilach najcięższej próby nie 
stracili nadziei i podjęli wysiłek walki z wro-
giem. – Chylimy nasze czoła przed wami, 
którzy jesteście świadkami i fi larami, na któ-
rych opiera się nasza Ojczyzna. Niech Bóg, 
Pan nadziei, błogosławi wam, obdarza siła-
mi, a wolna Polska niech rośnie i umacnia się 
pośród narodów świata w pokoju i wolności
– powiedział.

We Mszy św. uczestniczyli kombatanci 
i weterani II wojny światowej, przedstawicie-
le Światowego Związku Żołnierzy AK i wielu 
innych organizacji kombatanckich. Obecni 
byli również Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Wojciech Kolarski – podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech 
Fałkowski – podsekretarz stanu w MON,
gen. dyw. Jan Śliwka – zastępca Dowódcy

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
gen. bryg. Jan Dziedzic – zastępca Szefa Szta-
bu Generalnego WP, gen. bryg. pil Tadeusz 
Mikutel – zastępca Dowódcy Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Sławo-
mir Żakowski – zastępca dowódcy Centrum 
Operacji Powietrznych-Dowództwa Kom-
ponentu Powietrznego, gen. Robert Głąb
– Dowódca Garnizonu Warszawa, ofi cerowie 
stołecznego garnizonu oraz przedstawiciele 
władz miasta i mieszkańcy Warszawy.

Po zakończonej Eucharystii wierni uda-
li się pod pomnik gen. Stefana Roweckiego 

„Grota”, gdzie złożone zostały kwiaty. Dalsze 
uroczystości rocznicowe odbyły się pod po-
mnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
przy ul. Wiejskiej.

– Kiedy pada termin „Polskie Państwo 
Podziemne” na myśl przychodzi od razu Ar-
mia Krajowa, Powstanie Warszawskie i cały 
niebywały opór narodu polskiego, który ani 
na chwilę nie pogodził się z niemiecką i so-
wiecką okupacją. Polskie Państwo Podziem-

ne było niepowtarzalnym fenomenem 
w Europie, nie tylko z racji heroizmu 
Polaków, ale także doskonałej samoor-
ganizacji, która dowodzi, że nasz naród 
chce i potrafi  być dobrym gospoda-
rzem we własnym kraju, nawet w naj-
trudniejszych warunkach – powiedział 
wicemarszałek Sejmu Joachim Bru-
dziński.

Podkreślił, że PPP funkcjonowało 
„nie jako partyzanckie przedsięwzięcie, 
ale opierało się na legalnych władzach 
na uchodźctwie i stanowionym przez 
niego prawie”. Jego zdaniem roczni-
ca utworzenia PPP powinna być dla 
wszystkich „dniem narodowej dumy”. 

Leszek Żukowski, prezes Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
przypomniał okoliczności, w jakich 
doszło do powołania Służby Zwycię-
stwu Polski (27 września 1939 r.), która 
była zalążkiem państwa podziemnego. 
Przypomniał też, że twórcą tej pierw-
szej organizacji konspiracyjnej był 
gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz.
– Genialnym jego działaniem było po-

wołanie jako zaplecza powstającej organiza-
cji wojskowej Głównej Rady Politycznej zło-
żonej z przedstawicieli czterech partii, przed 
wojną opozycyjnych – powiedział prezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK. 

Po przemówieniach odczytany został 
apel pamięci, a następnie pod pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego złożone zo-
stały kwiaty przez przedstawicieli organizacji 
kombatanckich, urzędów centralnych, woj-
ska i władz miasta.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Msza św. w katedrze polowej

78. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
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Mszą św. w katedrze polowej zainaugurowano obchody 78. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). Eucharystii 
przewodniczył ks. ppłk Mariusz Tołwiński – proboszcz katedry polowej. W homilii dziękował kombatantom za podjęcie trudu tworzenia 
podziemnych struktur politycznych i wojskowych, które były fenomenem na skalę świata. Podkreślał, że motywem działania twórców 
i żołnierzy PPP była nadzieja na wielką i niepodległą Polskę. Po południu pod pomnikami gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Pol-
skiego Państwa Podziemnego odbyły się uroczystości rocznicowe.
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78. rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

Fo
t. 

W
iki

pe
dia

„Kamień węgielny”
podziemnego państwa

Genezę Polskiego Państwa Podziemnego 
stanowiły decyzje, które zapadły 27 września 
1939 r. w oblężonej Warszawie. Poprzednie-
go dnia dotarł do niej z Rumunii wysłannik 
Naczelnego Wodza, mjr dypl. Edmund Ga-
linat z rozkazem dla gen. Juliusza Rómm-
la, dowódcy obronny Warszawy: „Posyłam 
majora Galinata do Warszawy z zadaniem 
powołania do życia polskiej organizacji pod-
ziemnej do walki z Niemcami. Obejmie on 
w niej dowództwo i kierownictwo. Naczelny 
Wódz Marszałek Rydz-Śmigły 26 IX 1939”. 
Na podstawie uprawnień otrzymanych od 
Naczelnego Wodza gen. Rómmel rozkaz zor-
ganizowania takiej organizacji wydał gen. 
Michałowi Karaszewiczowi-Tokarzewskie-
mu (mjr Galinat został jego zastępcą). Tak 
narodziła się Służba Zwycięstwu Polsce. Była 
„kamieniem węgielnym” pod gmach Polskie-
go Państwa Podziemnego. Jego naczelne za-
danie w czasie II wojny światowej, jakim była 
służba wspólnocie polskiego narodu wal-
czącego o Niepodległą – mimo rozwiązania 
struktur PPP w lipcu 1945 r. – dalej motywo-
wało drogę niepodległościowego podziemia 
w powojennych latach. Ostatnim żołnierzem 
Polski Podziemnej, który nie złożył broni, 
był sierżant Józef Franczak ps. „Lalek”, pole-
gły 21 października 1963 r. podczas akcji sił 
bezpieczniacko-milicyjnych w miejscowości 
Majdan Kozic Górnych w Lubelskiem.

Pion wojskowy
Polskiego Państwa Podziemnego

Służba Zwycięstwu Polsce (SZP) została 
13 listopada 1939 r. przekształcona – roz-
kazem Naczelnego Wodza, gen. Władysła-
wa Sikorskiego – w Związek Walki Zbrojnej 
(ZWZ). Stanowił on część składową Polskich 
Sił Zbrojnych. Podlegał Naczelnemu Wodzo-
wi. Na czele ZWZ stanął gen. Stefan Rowec-
ki ,,Grot’’. Kolejnym rozkazem Naczelnego 

Wodza (14 lutego 1942 r. ) ZWZ został prze-
mianowany na Armię Krajową (liczącą około
350 tys. żołnierzy). Jej komendantami 
głównym byli: gen. Stefan Rowecki „Grot”,
gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, gen. Leo-
pold Okulicki „Niedźwiadek”.

Naczelnym celem AK oprócz walki bie-
żącej (dla przykładu: likwidacja wysokich 
rangą ofi cerów służby bezpieczeństwa Rze-
szy) było przygotowanie kadr, organizacja 
i wyszkolenie armii podziemnej, aby w chwili 
„przełomu”, kiedy zaistnieją odpowiednie ku 
temu warunki militarne, wystąpić zbrojnie 
przeciw okupantowi, zainicjować zwycięskie 
powstanie powszechne. Plan ten, modyfi ko-
wany zmienną sytuacją militarno-polityczną, 
przybrał formę Akcji „Burza”, tj. wystąpienia 
przeciw wojskom niemieckim bezpośrednio 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Jej 
apogeum stanowiło Powstanie Warszawskie.

Pion cywilny
Polskiego Państwa Podziemnego

W strukturze Polskiego Państwa Pod-
ziemnego obok pionu wojskowego funkcjo-
nował pion cywilny. Poświęcę mu w tym tek-
ście więcej uwagi. Jego organem zwierzchnim 
była powołana w grudniu 1940 r. Delegatura 
Rządu na Kraj. Jej zadaniem było zachowanie 
ciągłości działania instytucji państwowych, 
zorganizowanie podziemnego aparatu pań-
stwowego, przygotowanie „londyńskiemu” 
rządowi warunków od objęcia przezeń wła-
dzy po zwycięskiej wojnie; także opracowa-
nie planów – w perspektywie dziesięcioletniej
– odbudowy różnych dziedzin życia gospo-
darczego i społecznego zniszczonych lub 
zdegradowanych przez okupantów. Na czele 
pionu cywilnego stali kolejni Delegaci Rządu 
RP na Kraj: Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz
– zamordowany przez Niemców, Jan Stanisław 
Jankowski – zmarły w sowieckim więzieniu. 
Delegatura składała się z 18 departamentów 
stanowiących swego rodzaju ministerstwa, 
m.in. Informacji i Prasy, Oświaty i Kultury, 

„Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna”

Pracy i Opieki Społecznej, Likwidacji Skut-
ków Wojny, Rolnictwa.

8 stycznia 1944 r. powstała Rada Jedności 
Narodowej, reprezentacja stronnictw po-
litycznych, rodzaj parlamentu Polski Pod-
ziemnej. 26 lipca 1944 r. w oparciu o dekret 
Prezydenta RP powołana została Krajowa 
Rada Ministrów – organ zwierzchni Polskie-
go Państwa Podziemnego na czele z pod-
niesionym do rangi wicepremiera Janem 
Stanisławem Jankowskim i podległymi mu 
ministrami: Antonim Pajdakiem (Polska 
Partia Socjalistyczna), Adamem Bieniem 
(Stronnictwo Ludowe), Stanisławem Jasiuko-
wiczem (Stronnictwo Narodowe).

Wielką rolę w koordynowaniu i inicjowa-
niu walki i oporu społecznego odegrało stwo-
rzone i kierowane przez Stefana Korbońskie-
go Kierownictwo Walki Cywilnej, działające 
początkowo w strukturach pionu wojskowe-
go, a następnie (od 15 kwietnia 1942 r.) pod-
ległe Delegaturze.

„Mianem tym [walka cywilna – przyp. JŁ] 
określano opór przeciw okupantowi niemiec-
kiemu na każdym odcinku życia społecznego, 
na każdym terenie i w każdy możliwy sposób. 
Opór miał być bierny (sabotaż rozporządzeń 

Polskie Państwo Podziemne – dziś to powszechna opinia – było organizacyjnym fenomenem w okupowanej Europie. Podlegało 
przebywającym na emigracji konstytucyjnym władzom Rzeczypospolitej, na których czele stał Prezydent RP Władysław Raczkie-
wicz. Stanowiło konspiracyjną strukturę państwa polskiego, którego terytorium w całości zostało zagarnięte przez dwóch okupan-
tów, III Rzeszę i ZSRR. W swym ideowym i moralnym przesłaniu stanowiło kontynuację najpiękniejszego motywu polskiej historii: 
niezłomnej woli w dążeniu do utraconej wolności i niepodległości. Akceptowane było przez przytłaczającą większość polskiego 
społeczeństwa. „Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna/Walcząca w mroku, samotna i ciemna” – z emigracyjnego oddalenia takim 
słowami rozpoczynał swój słynny wiersz poeta Stanisław Baliński (1898–1994).
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i praw okupanta) i czynny (na przykład li-
kwidowanie agentów gestapo, a więc akcja 
z bronią w ręku). Walka cywilna miała ob-
jąć nie tylko organizacje podziemia, ale wy-
chodząc poza jego ramy – całe polskie spo-
łeczeństwo” (S. Korboński, Polskie Państwo
Podziemne…, 2009).

Ogłaszane w prasie podziemnej i w for-
mie ulotek komunikaty KWC instruowały 
lub wzywały do określonych działań i zacho-
wań. Najbardziej znany z nich to 10 przyka-
zań Walki Cywilnej dotyczących zachowań, 
jakimi Polscy powinni się kierować w swych 
relacjach z Niemcami i ich zarządzeniami. 
Przypominano m.in., że „Powinnością każ-
dego Polaka jest troska o ocalenie i zacho-
wanie polskości we wszelkiej postaci, a więc 
ludzkiej, kulturalnej i materialnej jako sił 
potrzebnych do wywalczenia wolności i od-
budowania Ojczyzny”, niezbędna jest także 
„konieczność solidarności społeczeństwa, 
wspieranie bliźniego Polaka wszędzie, gdzie 
grozi mu zguba lub nędza”. „Przykazania” wo-
jenne nakazywały utrzymywanie na najwyż-
szym poziomie „poczucia honoru narodowe-
go i postępowania zgodnie z nim”, wzywały 
do bojkotu zarządzeń okupanta, szczególnie 
w„stosunkach handlowych, kulturalnych 
i towarzyskich”, do piętnowania wszelkich 
odstępstw od polskiego etosu, wysługiwania 
się okupantowi, donosicielstwa etc. ..

Przy KWC funkcjonowała utajniona ko-
mórka, kierowana przez Stefana Korboń-
skiego, która każdego dnia przesyłała do 
Londynu zaszyfrowany serwis najświeższych 
wiadomości. Nadawała je radiostacja „Świt”, 
pozorująca z powodzeniem, że czyni to z te-
rytorium okupowanej Polski. Organizowano 
również spektakularne akcje podtrzymujące 
społeczeństwo na duchu. Przypomnę dwie 
z nich: włączenie się 3 maja 1943 r. w Warsza-
wie w sieć ulicznych megafonów, z których 
popłynęła melodia hymnu narodowego i sło-
wa patriotycznej audycji, czy też kolportaż 
przez ulicznych gazeciarzy nadzwyczajnego 
dodatku „Nowego Kuriera Warszawskiego”, 
który pod „poprawną” okładką przynosił in-
formacje o sukcesach Polskich Sł Zbrojnych 
na Zachodzie i bezlitosne kpiny z Adolfa
Hitlera.

Zakres działań KWC był rozległy: inspiro-
wanie różnych form ekonomicznego oporu 
(praca na „żółwia”) i sabotażu (szczególnie 
w kolejnictwie i zakładach zbrojeniowych), 
przeciwdziałanie dobrowolnym lub przy-
musowym wyjazdom na roboty do Niemiec, 
niszczenie niemieckich obwieszczeń, umiesz-
czanie na murach domów i płotach antynie-
mieckich lub patriotycznych napisów, haseł 
i symboli. To tylko przykłady.

15 lipca 1943 r. w okresie wzrastającej 
aktywności bojowej Armii Krajowej, doko-
nano połączenia Kierownictwa Walki Kon-
spiracyjnej i Kierownictwa Walki Cywilnej, 
tworząc Kierownictwo Walki Podziemnej, 

centralny ośrodek, kierujący całokształtem 
walki z okupantem, wojskowej i cywilnej.

Dla Polski jutra
Znakiem tamtego czasu był olbrzymi, 

na początku w dużej mierze spontaniczny, 
z biegiem czasu ujmowany w organizacyj-
ne ramy ruch wydawniczy: pisma, broszu-
ry, druki ulotne, książki. Wydawane przez 
różne ugrupowania polityczne, ZWZ-AK 
(słynny „Biuletyn Informacyjny” wychodzą-
cy od 5 listopada 1939 r. do lipca 1945 r.; 
jego najwyższy jednorazowy nakład wyniósł
43 tys. egzemplarzy), różnorodne publikacje 
Delegatury Rządu.

Struktura ta wspierała również aktywne 
(mimo zaplanowanego niszczenia dzieł kul-
tury polskiej i prześladowań jej twórców) 
podziemne życie kulturalne. W prywatnych 
mieszkaniach (głównie w Warszawie) od-
bywały się koncerty, wieczory autorskie, 
w podziemnych wydawnictwach ukazały się 
m.in. głośne debiutanckie tomiki znakomi-
tych, poległych w Powstaniu Warszawskim 
poetów: „Wiersze wybrane” Jana Bugaja 
(Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). „Widma” 
Karola Topornickiego (Tadeusza Gajcego), 
w Krakowie funkcjonował konspiracyjny 
teatr rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka, 
członkiem zespołu był Karol Wojtyła.

Szczególne znaczenie miała działalność 
oświatowa, początkowo spontaniczna i zde-
centralizowana, wspierana przez struktury 
KG ZWZ-AK, Tajną Orga-
nizację Nauczycielską, z cza-
sem uporządkowana i fi nan-
sowana przez departament 
Oświaty i Kultury Delega-
tury Rządu. To było szcze-
gólne wyzwanie w sytuacji, 
kiedy do minimum (szkoły 
podstawowe i zawodowe) 
ograniczano zakres pol-
skiego szkolnictwa, uzna-
wanego przez okupantów, 
słusznie zresztą, jako istotne 
źródło kultury i tożsamości 
narodowej. Tajne komplety
obejmowało nauczanie na 
szczeblu podstawowym 
(szczególnie na terytoriach 
RP włączonych do III Rze-
szy), szczeblu średnim, 
a także wyższym (Warszawa, Kraków, Wilno).
To ostatnie miało wielkie znaczenie dla 
Polski jutra, boleśnie ugodzonej eliminacją 
warstwy inteligenckiej w Katyniu i innych 
miejscach kaźni.

Trzeba jeszcze wspomnieć o sądach pod-
ziemnych wydających wyroki „w imieniu 
Rzeczypospolitej”; ich działalność wsparta 
o kodeks karny RP przeciwdziałała zdarzają-
cej się samowoli sądowej oddolnych organów 
podziemia, hamowała szantaże i denuncjacje, 

dosięgała agentów gestapo, kolaborantów, 
zdrajców sprawy narodowej.

27 września 1942 r. został utworzony Ko-
mitet Pomocy Żydom „Żegota”, który wkrót-
ce (grudzień 1942 r.) począł podlegać Dele-
gaturze Rządu jako Rada Pomocy Żydom. 
To w niej referat dziecięcy prowadziła legen-
darna Irena Sendlerowa, która udzieliła po-
mocy ok. 2500 żydowskim dzieciom z war-
szawskiego getta. Komitet „Żegota” miał za 
zadanie nieść pomoc Żydom z getta i spoza 
niego, m.in. katolickie parafi e i wspólnoty za-
konne zaopatrzyły ok. 60 tys. Żydów w me-
tryki chrztu.

***
19 styczniu 1945 r., po upadku Powstania 

Warszawskiego, w obliczu ofensywy Armii 
Czerwonej, masowych aresztowań żołnierz 
AK na terenach na wschód od Wisły, gen. 
Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwią-
zaniu AK. W końcu marca NKWD pod-
stępnie aresztowało 16 przywódców Polski 
Podziemnej, stawiając ich w czerwcu 1945 r.
w Moskwie przed sądem, oskarżając m.in. 
o współpracę z Niemcami, z którymi walczy-
li przez całą wojnę. Zachodni sojusznicy nie 
protestowali. Trzech ze skazanych (Leopold 
Okulicki, Jan Stanisław Jankowski, Stanisław 
Jasiukowicz) zmarło w sowieckich więzie-
niach. Proces moskiewski, a także wycofanie 
poparcia dla rządu RP przez państwa Za-
chodu stanowił przesłankę do decyzji o roz-
wiązaniu z dniem 1 lipca 1945 r. Delegatury 

Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej. 
W ostatniej odezwie – „Testamencie Polski 
Podziemnej” – wyrażono m.in nadzieję na 
możliwość porozumienia z ZSRR pod wa-
runkiem opuszczenia Polski przez Armię 
Czerwoną i NKWD i zapewnienia niezależ-
ności od ZSRR.

Tak się nie stało. Walka o Niepodległą 
weszła w nowy etap. Podjęli ją Żołnierze Wy-
klęci.

   JĘDRZEJ ŁUKAWY
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P
rzybyłych gości, pośród nich licz-
ne grono sędziwych członków Ro-
dzin Katyńskich, powitał dr Adam 
Buława, dyrektor Muzeum Wojska 

Polskiego, podkreślając niezwykle ważną rolę 
Muzeum Katyńskiego dla umacniania polskiej 
historycznej pamięci. 

Przemawiali ofi cjalni goście spotkania. 
Pani minister Anna Maria Anders, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
odwołała się do swych wspomnień, przywo-
łując działania swego ojca, gen. Władysława 

Andersa i emigracyjnych środowisk niepod-
ległościowych przeciwstawiające się kłamstwu 
katyńskiemu obecnemu w świadomości wielu 
opiniotwórczych kręgów na Zachodzie.

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, przy-
pomniał, że drogę do Zbrodni Katyńskiej 
utorował zawarty 23 sierpnia 1939 r. pakt 
Ribbentrop-Mołotow wymierzony przeciw 
niepodległości Rzeczypospolitej i związanych 
z nią swą historyczną przeszłością państw 
bałtyckich: Litwy, Łotwy Estonii.

Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej, wspominając 
o wieloletniej zmowie milczenia o Zbrodni Ka-
tyńskiej, wskazał na potrzebę ciągłej, trafi ającej 
do szerokich kręgów, edukacji o „sprawie Ka-
tynia”. Poinformował, że Muzeum Katyńskie 
będzie jednym z obowiązkowych miejsc, które 
będą odwiedzali słuchacze szkół wojskowych.

Dorota Janiszewska-Jakubiak, zastępca 
dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kultu-
rowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, mówiła m.in. o wadze edukacji 

młodego pokolenia dla ugruntowania wiedzy 
polskich pokoleń o Zbrodni Katyńskiej.

Dyskusję panelową poprzedziła uroczy-
stość wręczenia odznak pamiątkowych Mu-
zeum Wojska Polskiego. Otrzymało je dwa-
dzieścia osób zasłużonych w różny sposób 
w kultywowaniu pamięci o Katyniu, pośród 
nich ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek, biskup 
polowy Wojska Polskiego.

W imieniu odznaczonych podziękował 
dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. Uhonorowano też czterdziestole-

cie pracy Sławomira Frątczaka, wieloletniego 
kierownika Muzeum Katyńskiego, Oddziału 
Muzeum Wojska Polskiego, aktualnie dyrek-
tora Departamentu Edukacji, Kultury i Dzie-
dzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podczas pierwszego panelu zatytułowane-
go „Ofi ary zbrodni katyńskiej” omówiono po-
dejmowane dotychczas próby ustalenia profi li 
zawodowych 21857 ofi ar Zbrodni Katyńskiej 
(jeńców obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, 
Starobielsku, osoby znajdujące się na tzw. li-
ście ukraińskiej, pochowane w Bykowni pod 
Kijowem i nierozpoznanej do końca liście bia-
łoruskiej), charakteryzując trzy najliczniejsze 
ich grupy: zawodowych wojskowych, pracow-
ników wymiaru sprawiedliwości, strażników 
więziennych.

Omówiony został temat kobiet odnalezio-
nych w mogiłach katyńskich; obok Janiny Le-
wandowskiej córki gen. Józefa Dowbor-Mu-
śnickiego, ofi ary Katynia, nazwiska 54 kobiet 
znalazły się na liście ukraińskiej (działaczki 
społeczne, nauczycielki, strażniczki więzien-
ne, agentki Policji Państwowej); przedstawione 

zostały biogramy kilku z nich oraz omówione 
archeologiczne kobiece artefakty ujawnione 
podczas prac ekshumacyjnych w Bykowni. 
Przedstawione zostały także sylwetki i losy 
dziewięciu nieletnich chłopców (od 5 do
18 lat), którzy wraz ze swymi ojcami znaleźli 
się w obozie w Kozielsku.

Zaprezentowane zostały również rezultaty 
kwerend archiwalnych związanych z poszuki-
waniami materiałów biografi cznych dotyczą-
cych ofi ar zbrodni w archiwach polskich i ukra-
ińskich, a także zasób informacji tekstowych 
i rzeczowych przekazywanych przez członków 
rodzin do dawnego zespołu badawczego i re-
dakcyjnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa afi liowanej aktualnie do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugi panel „Rodziny ofi ar Zbrodni Ka-
tyńskiej” ukazał różnorodne wątki ich – z re-
guły tragicznych – doświadczeń i przeżyć. 
Rodziny zatrzymanych przez Sowietów woj-
skowych i obywateli II RP były podmiotem 
drugiej fali deportacji na Sybir mieszkańców 
Kresów Wschodnich wcielonych do ZSRR 
(pierwsza fala deportacji to osadnicy wojsko-
wi i leśnicy). Okres wyznaczonych deportacji 
(10 lub 20 lat pracy w nader ciężkich warun-
kach klimatycznych), także fakt, że opuszczo-
ne przez nich gospodarstwa zostały zasiedlo-
ne przez osadników sprowadzonych z Rosji, 
wskazywały, że organizatorzy zsyłek nie brali 
pod uwagę możliwości powrotu skazańców 
do miejsc swego zamieszkania. Cześć z nich 
(ok. 65 tys.) zostało ewakuowanych na Bliski 
Wschód wraz z 70-tysięczną Armią Polską 
w ZSRR gen. Władysława Andersa.

Mówiono także o problemach, jakie gene-
rowała syberyjska zsyłka, m.in. o konieczno-
ści resocjalizacji setek młodocianych sierot 
napływających do miejsc stacjonowania jed-
nostek armii gen. Władysława Andersa, rów-
nież o częstej w świadomości wielu rodzin 
niewierze w informacje o dokonanej zbrodni, 
ich wieloletniemu oczekiwaniu na cud po-
wrotu, trzymaniu się kurczowo wąskiej nitki 
nadziei, że gdzieś żyją, powrócą.

W wypowiedziach panelistów, a także 
w trzeciej części spotkania zatytułowanej 
„Przekaz pokoleń”, mówiono o tragicznym lo-
sie Rodzin Katyńskich w latach PRL-u, o ich 
bólu, osamotnieniu, spychaniu na margines 
społecznej i materialnej egzystencji, a także 
towarzyszącej im świadomości znaczenia dla 
polskiej tożsamości ofi ary życia złożonej przez 
ich bliskich. Materiały tej interesującej konfe-
rencji zostaną wydane drukiem.      

               JĘDRZEJ ŁUKAWY

Konferencja w Muzeum Katyńskim

O ofiarach Katynia i losach ich rodzin

W sali konferencyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na war-
szawskiej Cytadeli 18 września odbyła się konferencja zatytułowana „Bohaterowie
i ciche Bohaterki, rzecz o Ofiarach Katynia i losach ich rodzin”, której organizatorem było 
Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.
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Wśród uhonorowanych odznaką pamiątkową Muzeum Wojska Polskiego był bp Józef Guzdek
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R
ekolekcje poprowadził ks. dr hab. 
Marek Gilski, wykładowca Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. W pierwszej konfe-

rencji duchowej ojciec rekolekcjonista podjął 
ciekawy temat wojny o wiarę na kanwie sta-
rotestamentalnej Księgi Machabejskiej. Prze-
strzegał przed budowaniem i wchodzeniem 
w łatwe kompromisy z władzą świecką. Pod-
kreślił, że często są to krótkotrwałe i doraźne 
sojusze, które często równie szybko się kończą, 
jak zaczynają. Wskazał też, że te zagrożenia 
mogą płynąć zarówno ze strony władzy świec-
kiej jak i duchownej. Przekonywał, że ogrom-
nym zagrożeniem dla Kościoła może być dzia-
łalność nieodpowiedzialnych zapaleńców.

Po konferencji i kolacji księża kapela-
ni udali się do sanktuarium Matki Bożej na 
Krzeptówkach, aby sprawować Eucharystię, 
której przewodniczył ks. bp Józef Guzdek.

W homilii ojciec rekolekcjonista podjął 
temat Serca Maryi, która rozważała, przyjęła 
i nosiła w sercu słowo Boga. Podając liczne 
przykłady osób żyjących w duchu Ewange-
lii, zachęcał księży kapelanów do czytania, 
rozważania i realizacji słowa Bożego we 
własnym życiu. Spotkanie na Krzeptówkach 
u Matki Bożej Fatimskiej zakończyło się od-
mówieniem „Apelu Jasnogórskiego”.

Drugi dzień rekolekcji księża kapelani 
rozpoczęli poranną modlitwą brewiarzo-
wą jutrzni, połączoną z nauką rekolekcyjną, 
w której ks. Gilski podjął temat anatomii zła 

Rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

O drogach miłosierdzia w Księżówce

W dniach 25-28 września br. odbyły się doroczne rekolekcje księży kapelanów. W tym roku miejscem ćwiczeń rekolekcyjnych była nie 
Częstochowa, ale Zakopane, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wybór miejsca nie był przypad-
kowy, bowiem obchodzimy w tym roku setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Księża kapelani uczestniczyli w naukach w domu 
należącym do Konferencji Episkopatu Polski, tzw. Księżówce. Dom ten został założony w 1910 r. dla kapłanów, którzy odprawiają swoje 
doroczne rekolekcje. Piękno natury, górskie szlaki, cisza i bogata historia tego miejsca to największe atrybuty Księżówki. Rekolekcje 
kapelanów Ordynariatu Polowego odbyły się w tym miejscu po raz pierwszy.

na przykładzie 1 Księgi Machabej-
skiej i w kontekście współczesnych 
zagrożeń dla wiary i Kościoła.

W przedpołudniowej konfe-
rencji duchowej ojciec rekolekcjo-
nista zaprezentował księżom listę 
wartościowych książek, które uka-
zały się w ostatnich latach. Stano-
wią kopalnie wiedzy, przykładów, 
duchowych i egzystencjalnych do-
świadczeń, które mogą być dobrą 
pomocą w pracy duszpasterskiej. 
Poruszone zostały w nich takie 
tematy jak: wychowanie religijne, 
przebaczenie, szukanie sensu życia, poparte 
niezwykłymi przykładami ludzi, którzy na 
swojej drodze spotkali Boga.

W południe księża kapelani spotkali się 
w kaplicy Księżówki, aby wspólnie z bp. Józe-
fem Guzdkiem sprawować Eucharystię. Tam 

właśnie modlił się św. Jan Paweł 
II podczas swojej pielgrzymki do 
Polski w 1997 r.

Po obiedzie księża kapela-
ni mieli czas, aby doświadczyć 
piękna tatrzańskiej przyrody, 
wędrując po górskich szlakach 
przy pięknej, jesiennej pogodzie. 
Był to czas na rozważanie wygło-
szonych konferencji, a także na 
spotkania i rozmowy ze współ-
braćmi kapelanami, którzy na co 
dzień pełnią służbę na terenie ca-
łej Polski i poza jej granicami.

Drugi dzień rekolekcji za-
kończyła modlitwa „Apelu Jasnogórskiego” 
w kaplicy domu rekolekcyjnego.

Przedostatni dzień rekolekcji księża kape-
lani rozpoczęli modlitwą jutrzni, połączoną 
z nauką rekolekcyjną. Głównym bohaterem 
rozważań była postać Mattatiasza z 1 Księgi 
Machabejskiej i jego odpowiedź na niepra-
wość i zło, które dotknęło naród wybrany.

Po śniadaniu księża kapelani odmówili mo-
dlitwę przedpołudniową i wysłuchali ciekawej 
konferencji o drogach miłosierdzia i odpusz-
czania grzechów na podstawie tekstów biblij-
nych. Do wspomnianych „dróg miłosierdzia” 

zaliczył: chrzest święty, męczeństwo, jałmuż-
nę, spowiedź świętą, nawrócenie grzesznika 
z błędnej drogi, miłość, miłosierdzie, wier-
ność, namaszczenie chorych i odpuszczenie 
grzechów temu, który nam zawinił.

Przed południem księża kapelani zgro-
madzili się w kaplicy na Eucharystii pod 
przewodnictwem bp. Józefa Guzdka, który 
celebrował ją jako dziękczynienie za posługę 
swoich kapłanów we wszystkich garnizonach 
w Polsce i poza jej granicami.

Po obiedzie odbyła się odprawa z Ordy-
nariuszem Wojskowym, który podziękował 
wszystkim kapłanom za ich posługę i zaan-
gażowanie w wielu dziełach realizowanych 
przez Ordynariat Polowy. Była to też okazja, 
aby wręczyć księżom kapelanom dekrety, no-
minacje i odznaczenia.

Po kolacji księża kapelani wzięli udział 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, do której 
rozważania napisał ojciec rekolekcjonista. Po 
nabożeństwie wysłuchali konferencji ducho-
wej o miłosierdziu i fi lantropii. Po niej odbyła 
się adoracja Najświętszego Sakramentu. Była 
też okazja do skorzystania z sakramentu po-
kuty i pojednania.

Trzeci dzień rekolekcji zakończył śpiew 
„Apelu Jasnogórskiego” w kaplicy domu re-
kolekcyjnego. Ostatniego dnia po Eucharystii 
i śniadaniu księża kapelani udali się w drogę 
do swoich garnizonów odnowieni na duchu 
i z nowymi siłami do dalszej posługi pośród 
żołnierzy i ich rodzin.

KS. PPŁK PAWEŁ PIONTEK, KES
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Miłosierdzie pozwala odczytać 
sens fatimskiego przesłania

Rozmowa z ks. dr Carlos Cabecinhasem – rektorem sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie

Dorota Abdelmoula: Księże Rektorze, cztery mie-
siące temu papież Franciszek mówił w Fatimie, 
że przybywa tam, jako pielgrzym nadziei. Kim są 
pozostali pielgrzymi, odwiedzający to miejsce 
w trwającym roku jubileuszowym?

Ks. dr Carlos Cabecinhas: Papież był wy-
jątkowym pielgrzymem, ale oprócz niego 
do Fatimy przyjeżdżają bardzo licznie piel-
grzymi z Europy i całego świata. W trwa-
jącym roku jubileuszowym Fatima stała się 
„ołtarzem świata”, wokół którego gromadzą 
się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów. 
Szczególnie chciałbym podkreślić obecność 
pielgrzymów z Azji, skąd dotąd przybywa-
ło mniej wiernych, a obecnie liczba zaczęła 
znacznie rosnąć. Przyjeżdżają tu by przedsta-
wiać swoje intencje, często o pokój w swoich 
krajach i rodzinach.

Wśród odwiedzających Fatimę jest bardzo 
wiele osób z Polski – już we wrześniu ubie-
głego roku najliczniejszą grupą pielgrzymów 
spoza Portugalii byli właśnie Polacy – nie 

tylko wśród grup, ale też wśród osób, które 
przyjeżdżają indywidualnie. Ta różnorod-
ność pielgrzymów i przedstawianych przez 
nich intencji stanowi bogactwo Fatimy.

Według szacunków, w czasie roku jubileuszo-
wym do Fatimy przybędzie ok. 8 mln pielgrzy-
mów. Czy to świadectwo rosnącej na świecie 
pobożności maryjnej?

– Każdego roku w uroczystościach 
w Fatimie uczestniczy ponad 5,5 mln osób
– a wszystkich odwiedzających jest znacz-
nie więcej. W tym roku spodziewamy się, że 
będą jeszcze liczniejsi. Tym niemniej jest dla 

nas oczywiste, że przede wszystkim wzrasta 
nie liczba pielgrzymów, ale nabożeństwo do 
Matki Bożej. Pielgrzymi nie przybywają tu ze 
względu na jubileusz, ale na nabożeństwo do 
Matki Bożej Fatimskiej, które wciąż rośnie 
– o czym świadczą choćby coraz liczniejsze 
sanktuaria maryjne na świecie. Najwięcej jest 
ich obecnie w Brazylii, choć nowe wciąż po-
wstają, m.in. w Polsce.

Naszym celem nie jest przyciąganie piel-
grzymów do sanktuarium fatimskiego, ale do 
orędzia Maryi, które z tego miejsca płynie. 
I pomaganie im, by żyli tym orędziem.

A na czym polega jego aktualność dziś, w 2017 r. 
w kontekście wyzwań Europy i świata?

– Jestem przekonany, że orędzie fatimskie 
jest dziś bardziej aktualne, niż 100 lat temu. 
Podam dwa przykłady. Po pierwsze: potrze-
ba pokoju. 100 lat temu świat stał w obliczu 
I wojny światowej. Dziś dzieje się to, co pa-
pież Franciszek nazywa „III wojną światową 

w kawałkach” – więc temat 
pokoju jest bardzo aktualny. 
Orędzie fatimskie mówi o po-
koju, o sile modlitwy o pokój. 
Benedykt XVI mówił, że Fati-
ma pokazuje, że modlitwa jest 
potężniejsza od wojsk.

Drugim aspektem jest pod-
kreślenie w fatimskim orę-
dziu tego, że Bóg powinien się 
znajdować w centrum naszego 
codziennego życia. W czasach 
objawień, mieliśmy polityków, 

którzy walczyli z Bogiem i próbowali oddalić 
Go od świata. Dziś jest inaczej: Boga się ukry-
wa, promując taki styl życia, jakby Go nie było. 
Wobec tego orędzie fatimskie wzywające do 
postawienia Boga w centrum życia jest całko-
wicie aktualne.

Ono zachęca nas m.in. do codziennej 
modlitwy różańcem – to prośba najczęściej 
powtarzana przez Maryję podczas objawień, 
kiedy mówi, że ta modlitwa może ocalić pokój 
na świecie. Kolejnym wezwaniem i zarazem 
wyzwaniem fatimskim, jest bycie wrażliwym 
na potrzeby innych osób. Takiej postawy uczy 
m.in. przykład świętych Franciszka i Hiacyn-

ty, których proste życie jest przewodnikiem po 
orędziu z Fatimy.

Czy tegoroczna kanonizacja inspiruje pielgrzy-
mów do lektury tego, co przekazała dzieciom 
Maryja?

– Tak, i sprawiła, że Fatima stała się jesz-
cze bardziej popularna. To było naprawdę 
wyczekiwane wydarzenie. W sanktuarium od 
dawna znajdują się groby dzieci, przy których 
modlili się wierni – choć niezbyt licznie. Od 
dnia kanonizacji 13 maja nie ma chwili, żeby 
w tym miejscu nie było tłumu pielgrzymów.

Franciszek i Hiacynta, to wyjątkowi świę-
ci, którzy otworzyli w historii Kościoła nowy 
rozdział, jako pierwsze dzieci, które zostały 
kanonizowane w tak młodym wieku, nie bę-
dąc męczennikami. Ich proste życie pokazu-
je, że świętość jest blisko każdego z nas, że nie 

– Jestem przekonany, że orędzie fatimskie jest dziś bardziej aktualne, niż 100 lat temu – przekonuje w rozmowie z Dorotą Abdelmoulą 
(KAI) ks. dr Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, który uczestniczył w odbywającym się w dniach 
13-15 września w Zakopanem Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym „Fatima w Bożym planie zbawienia”.

Mówiąc o Fatimie, musimy mówić 
o miłosierdziu. Nie ma innej drogi, 
bo Fatima, to opowieść o Bożym 
Miłosierdziu, które daje się poznać 
przez ręce Maryi.

Sanktuarium w Fatimie
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jest niedostępna – dla mnie to najważniejsze 
przesłanie tej kanonizacji.

Czy możemy spodziewać się wkrótce także be-
atyfikacji trzeciej wizjonerki – siostry Łucji?

– 13 lutego zakończył się etap diecezjalny 
procesu beatyfi kacyjnego i dokumenty zo-
stały przekazane do watykańskiej Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych. To proces długi 
i złożony, ze względu na ogrom materiałów. 
Samych listów, napisanych przez s. Łucję ze-
braliśmy 11 tys. To mnóstwo stron, których 
przeanalizowaniem i skomentowaniem zajęło 
się dwóch teologów. Fundamentalne wyda-
je się powszechne przekonanie o świętości
s. Łucji: z całego świata napływają pytania o jej 
kanonizację. Trzeba jednak powoli wykonać 
wszystkie kroki. Osobiście, liczę na szczęśliwe 
zakończenie.

Wspominał Ksiądz o Brazylii. To jedno z miejsc, 
gdzie w tym roku również trwa maryjny jubileusz 
– w Aparecidzie. Podobne rocznice obchodzimy 
też m.in. w polskich sanktuariach: gietrzwałdz-
kim i jasnogórskim. Możemy powiedzieć, że 
w Kościele trwa kolejny rok maryjny?

– W tym roku jest tyle uroczystości zwią-
zanych z Matką Bożą, że uzasadniłoby to 
ogłoszenie w Kościele kolejnego roku ma-
ryjnego. Jednak był on obchodzony ostat-
nio w 1985 r., potem był także Rok Różańca 
Świętego – więc nie ogłoszono kolejnego. Ale 
rzeczywiście, liczba wydarzeń i znaczących 
dat, także poza Fatimą, pokazują, że na świe-
cie trwa rok Matki Bożej.

Także w tym roku papież Franciszek zachęcił ludzi 
młodych, by do Światowych Dni Młodzieży i Synodu 
Biskupów przygotowywali się, naśladując Maryję. 
Czy także w Fatimie mogą oni znaleźć inspirację?

– Pod koniec ubiegłego tygodnia mieliśmy 
w Fatimie narodową pielgrzymkę młodzieży, 
w której oprócz Portugalczyków wzięli też 
udział ich rówieśnicy z innych krajów. Razem 
poznawali orędzie, które jest wyzwaniem dla 
młodzieży: postawienie Boga w centrum. 
Młodzi ludzie są radykalni i radośni w swojej 
wierze. A orędzie fatimskie mówi im: właśnie 
tacy bądźcie!

Tak naprawdę młodzi są obecni w Fatimie 
od początku, nawet wówczas, kiedy sanktu-
arium nie jest na nich ukierunkowane. To 
znaczy, że zaproszenie, by Boga postawić 
w centrum ma dla nich znaczenie, że słyszą 
zaproszenie, by dać się prowadzić Maryi, że 
tu szukają odpowiedzi na swoje wątpliwości 
i pragnienia. Czujemy się w obowiązku po-
móc znaleźć im odpowiedzi.

Obecnie przygotowujemy w sanktuarium 
głęboką odnowę naszego krajowego duszpa-
sterstwa młodzieży. A kiedy coś dzieje się w Fa-
timie, inspiruje też inne kraje. Ta odnowa ma 
pomóc w synodzie i podkreślić, jakie przesła-
nie dla młodych płynie z orędzia fatimskiego.

Zatem rok jubileuszowy daje konkretne inspiracje 
na przyszłość?

– Tak, od początku przygotowań trakto-
waliśmy jubileusz jako punkt wyjścia, a nie 
punkt dojścia. Dlatego przygotowaliśmy też 
program postjubileuszowy, którego pierw-
szym etapem będzie dziękczynienie za łaski 
otrzymane w tym roku.

Nie oznacza to, że w najbliższych latach nie 
będziemy świętować kolejnych stuleci. To m.in. 
100. rocznice śmierci Franciszka, Hiacynty, 
budowy małej kaplicy, przybycia statuy fatim-
skiej – to wszystko w najbliższych trzech latach. 
Zatem nie chcemy, aby wszystko, co teraz się 
wydarzyło – zostało zatrzymane. Zamierzamy 
kontynuować prowadzone inicjatywy i przypo-
minać o aktualności przesłania, właśnie poprzez 
te mniejsze jubileusze. To pomoże nam odkryć 
drogi dalszego rozwoju duszpasterstwa, rozprze-
strzeniania orędzia i prowadzenia sanktuarium.

To też kontynuacja doświadczeń z lat ubiegłych 
– w referacie podczas sympozjum mówił Ksiądz, 
że nie sposób oddzielić orędzie fatimskie od orę-
dzia o Miłosierdziu Bożym, rozważanego w Ko-
ściele w ubiegłym roku.

– Z pewnością. Miłosierdzie to słowo 
klucz, które pozwala odczytać sens fatim-
skiego przesłania. Mówiąc o Fatimie, mu-
simy mówić o miłosierdziu. Nie ma innej 
drogi, bo Fatima, to opowieść o Bożym Mi-
łosierdziu, które daje się poznać przez ręce 
Maryi. Także w przyszłości chcemy mówić 
o tym jak, poprzez Fatimę, Bóg wsłuchuje 
się w nasze pragnienia, potrzeby i wychodzi 
im naprzeciw.

A jak będzie wyglądało zamknięcie jubileuszowych 
obchodów, które nastąpi jesienią?

– Odbędzie się ono w dwóch etapach.
12 i 13 października odbędą się duże uroczy-
stości, połączone z festiwalem. Przygotowa-
liśmy m.in. video mapping na fasadzie ba-
zyliki, który przypomni aktualność orędzia. 
Zaplanowaliśmy wielki koncert z udziałem 
m.in. kompozytora Jamesa McMillana i por-
tugalskich kompozytorów, którzy przygotują 
zupełnie nowe dzieło – pamiątkę po jubile-
uszu. Modlitwie pielgrzymów będzie prze-
wodniczył lokalny biskup, gospodarz miej-
sca, który na ogół tego nie robi, zapraszając 
w to miejsce innych kardynałów i biskupów.

Następnie, 27 listopada odbędzie się ofi -
cjalne zamknięcie roku jubileuszowego, któ-
rego dokona biskup, jako papieski delegat.

Dziękuję za rozmowę.

Ks. dr Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Fatimie, uczestniczył w trwa-
jącym w Zakopanem Międzynarodowym Kongresie 
Mariologiczno-Maryjnym „Fatima w Bożym planie 
zbawienia”, zorganizowanym przez zakopiańskie 
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Komisję Ma-
ryjną KEP, Zespół KEP ds. Sanktuariów i Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne. Patronatem honorowym 
objęły to wydarzenie Konferencja Episkopatu Polski 
oraz Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna.

Dorota Abdelmoula
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Figura Matki Bożej w Fatimie
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„Wiara, nadzieja, miłość”
– biografia bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Autorzy śledzą losy Jerzego Popiełuszki, po-
kazując, jak kształtowała się postać tego obda-
rzonego niezwykłymi przymiotami kapłana, 
który wyrósł ponad swoje środowisko, sta-
jąc się kimś więcej niż „zwykłym” księdzem. 
Pierwsza część książki ukazuje życie i drogę 
ks. Jerzego, aż do jej męczeńskiego końca na 
tamie we Włocławku. W drugiej części rela-
cjonuje to, co działo się po jego śmierci. 

Biografi a kreśli obraz człowieka spójnego 
wewnętrznie, wiernego swojemu powołaniu 
aż do granic fi zycznej i psychicznej wydol-
ności, oddanego ludziom i Kościołowi, który 
obowiązek chrześcijańskiej posługi traktował 
literalnie. Stąd w procesie beatyfi kacyjnym, jak 
podkreślają autorzy: „Kościół wskazywał na 
teologiczny wymiar śmierci księdza Popiełusz-
ki, ukazując ją jako dobrowolnie złożoną ofi arę 
w obronie wartości podstawowych: prawdy, 
wolności, godności i praw człowieka. W sensie 
mistycznym – jak mówił prymas Józef Glemp
– jako ofi arę złożoną Bogu przez Kościół. 
Ofi arę potrzebną, by w Polsce, w Polakach, 
dokonała się wreszcie duchowa przemiana”. 
Książka stanowi również opowieść o tym, co 
miało szansę powodzenia po 1989 r. – rzetelne 
wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci
ks. Popiełuszki i tuszowania odpowiedzialno-
ści za nią. Autorzy odnoszą się także do innych 
niż ustalona w toku śledztwa wersji śmierci.

Dla Czytelników naszego dwutygodni-
ka szczególnie interesujący będzie fragment 
dotyczący przymusowej służby ks. Jerzego 
w wojsku, jeszcze jako alumna Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie.

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Jest to rozdział znajdujący się w pierw-
szej części książki, zatytułowany „Nie moż-
na mnie złamać groźbą ani torturami”. Opi-
sany jest w nim dwuletni okres życia, który 
ks. Jerzy spędził za bramą koszar jednostki 
wojskowej w Bartoszycach. Ks. Popiełuszko 
odbył służbę, bardzo rzadko otrzymując ze-
zwolenie na opuszczenie jednostki, a to ze 
względu na swoją bezkompromisową posta-
wę wobec próby łamania sumienia.

Rozdział rozpoczyna się od przedstawie-
nia syntetycznego obrazu sytuacji po podję-
ciu decyzji przez władze komunistyczne o po-
woływaniu do wojska kleryków z seminariów 
duchownych. Na podstawie kompetentnych 
pozycji naukowych autorzy zaprezentowali 
obraz życia kleryków „wziętych w kamasze”, 
zebrali także wywiady z tymi, którzy pełnili 
służbę z ks. Jerzym. 

Ze świadectw wyłania się czasem zabaw-
ny, a czasem straszny opis kompletnie bez-
sensownej służby, którą zafundowały wła-
dze komunistyczne kandydatom na księży, 
chcąc ułatwić im, „spełnienie zaszczytnego 
obowiązku wobec ojczyzny”. Szeregowy Po-
piełuszko nazwał ten okres „dziwną służ-
bą”, i trudno dziwić się temu określeniu.
„(…) w ciągu dwóch lat czynnej służby woj-
skowej żołnierze-alumni mieli zaledwie cztery 
razy ćwiczenia strzelania z ostrej amunicji, gdy 
w tym samym czasie zorganizowano dla nich 
106 spotkań i odczytów, 250 gawęd, pogada-
nek i dyskusji, około 50 wycieczek, 40 konkur-
sów, kilkadziesiąt razy brali udział w spekta-
klach teatralnych” – czytamy w książce.

Źródłem informacji na temat przebiegu 
służby, poza świadectwami kolegów-klery-
ków, były pisane barwnym językiem listy, 
kierowane przez ks. Jerzego do przełożonych 
z seminarium i przyjaciół.

Ks. Popiełuszko wykazuje w nich m.in. 
absurdy prowadzonego przeszkolenia woj-
skowego, które miały na celu odciągnięcie 
kandydatów na kapłanów od drogi powoła-
nia, łamanie ich sumień, a nie podniesienie 
zdolności bojowych armii. 

Szczegółowo opisana jest tam, m.in. sprawa 
próby nakłonienia ks. Jerzego do zdjęcia z pal-
ca różańca, który otrzymał przed wyjazdem 
do jednostki, podobnie jak inni warszawscy 
alumni, od kard. Stefana Wyszyńskiego. Au-
torzy wymieniają też całą serię kar i sankcji, 
które spotykały alumnów, za ich postawę. 

Przy okazji lektury tego rozdziału można 
dowiedzieć się o postaci Konstancji Skurjat, 
wspominanej często podczas spotkań byłych 
alumnów-żołnierzy. Mieszkająca niedaleko 
bartoszyckich koszar, pomagała pełniącym 
służbę klerykom, żywiąc ich, dając schronie-
nia i pocieszając. 

Mocną stroną książki jest niewątpliwie 
dobre osadzenie w kontekście historycznym. 
Autorzy poza przebiegiem kolejnych etapów 
życia ks. Jerzego bardzo wyraziście rysują tło 
historyczne, w którym rozgrywają się kolej-
ne wydarzenia. Biografi a ks. Jerzego zyskuje 
dzięki temu nowy wymiar, daje szerszy obraz 
rzeczywistości, w której poruszał się kapelan 
„Solidarności”.

Niewątpliwie atutem biografi i autorstwa 
Ewy Czaczkowskiej i Tomasza Wiścickiego 
jest płynna, liniowa narracja, barwny, a przy 
tym precyzyjny język oraz liczne odwołania 
do dokumentów i rozmów. Warto też zauwa-
żyć, że dzięki częstym świadectwom osób
z najbliższego kręgu kapelana „Solidarności” 
tekst przybiera formę opowieści. Dzięki temu 
książkę czyta się niemal jak powieść, a jedno-
cześnie biografi a nie traci niczego ze swych 
walorów historycznych.

Książka zawiera obszerną bibliografi ę 
i choć brakuje w niej indeksu, który ułatwiłby 
poruszanie się w gąszczu nazwisk, jest chyba 
najpełniejszą biografi ą, która powinna znaleźć 
się na półce każdego, kto interesuje się historią 
Kościoła w Polsce i postacią błogosławionego.
Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popie-
łuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego, 
Wydawnictwo Edipresse Książki, Warszawa, 2017, s. 560.

MICHAŁ PLEWKA (KAI),
KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

„Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj” – te słowa listu św. Pawła Apostoła 
stały się życiowym mottem ks. Jerzego Popiełuszki, którego wagę zaświadczył swoim 
życiem. Nakładem wydawnictwa Edipresse Książki ukazała się najnowsza biografia mę-
czennika i patrona „Solidarności” autorstwa Ewy K. Czaczkowskiej i Tomasza Wiścic-
kiego. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego” 
to nowe wydanie książki tych samych autorów z 2004 r. Publikacja została uzupełniona
o nieznane wcześniej fakty z życia błogosławionego oraz o wydarzenia związane z beaty-
fikacją, cudami i kultem, które mogą stanowić podstawę do kanonizacji ks. Popiełuszki, 
spodziewanej już w przyszłym roku. 
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Urodzony 23 kwietnia 
1894 r. w Koszarawie 
koło Żywca, jako syn 
Jana i Marii z d. Byrtek. 
W 1905 r. podjął naukę 
w gimnazjum w Wado-

wicach. W czasie nauki działał w harcerstwie, 
Drużynie Sokolej i Związku Strzeleckim. 
W 1913 r. po zdaniu matury wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Krakowie. 1 września 
1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Służył 
w 3 kompanii 2 Pułku Piechoty, a następnie 
w 5 kompanii 4 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich. W składzie tych jednostek uczestni-
czył w kampaniach bukowińskiej i wołyńskiej.
7 sierpnia 1915 r. został ranny pod Kamienną. 
Umieszczono go w szpitalu w Opawie w Cze-
chach. Od 22 września 1915 r. przebywał 
w Domu Rekonwalescentów w Kamieńsku. Po 
wyleczeniu, od 16 października 1915 r. służył 
w 1 Pułku Artylerii Legionów. 3 czerwca 1916 r.
wrócił z powrotem do 2 Pułku Piechoty Le-
gionów. W lecie 1917 r., po kryzysie przysię-
gowym, wraz z większością legionistów 2 Bry-
gady wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłko-
wego. 30 października 1917 r. otrzymał awans 
na stopień sierżanta.

16 lutego 1918 r. po przejściu przez II Bry-
gadę frontu pod Rarańczą został internowany 
przez Austriaków. Osadzono go miejscowości 
Szeklencze na Węgrzech. W marcu 1918 r. 
wcielono go do armii austro-węgierskiej i wy-
słano na front włoski. Po upadku Austro-Wę-
gier wrócił do Polski. 6 listopada 1918 r. wstą-
pił do Wojska Polskiego w Żywcu. W maju 
1919 r. został zwolniony z wojska w celu kon-
tynuowania studiów w Seminarium Duchow-
nym w Krakowie. Latem 1920 r. ponownie 
wstąpił do Wojska Polskiego. Wziął udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej w kompanii 
sanitarnej nr 5. 15 listopada 1920 r. został zde-
mobilizowany. Wstąpił do Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego we Lwowie. Jedno-
cześnie studiował na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
29 czerwca 1922 r. przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk abp. Józefa Bilczewskiego, metropo-
lity lwowskiego.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wika-
riusz w parafi i św. Stanisława w Zaleszczykach 
oraz katecheta w szko-
le powszechnej mę-
skiej. W 1924 r. został 
ekspozytem w nowo 
powstałej parafi i Naj-
świętszej Maryi Pan-
ny w Połowcach koło 
Czortkowa, gdzie 
zbudował kościół. 
W 1926 r. został pro-
boszczem parafi i św. 
Michała Archanioła 
w Michalczach koło 
Horodenki. W parafi i 
założył pierwszy wiej-
ski oddział Związku Strzeleckiego, odbudował 
szkołę oraz zbudował Dom Ludowy i mle-
czarnię. W 1936 r. został administratorem 
parafi i Matki Bożej Różańcowej w Kosowie 
Huculskim. Od 1938 r. był proboszczem pa-
rafi i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Nadwórnej koło Stanisławowa. Był również 
katechetą w miejscowej szkole powszechnej.

4 listopada 1939 r. został aresztowany 
przez NKWD. 17 lipca 1940 r. Kolegium 
Specjalne przy NKWD ZSRS skazało go na 
8 lat łagrów. Osadzono go w obozie pracy 
przymusowej Sorokłag nad Morzem Białym, 

którego więźniowie budowali linię kolejową 
o długości 800 km pomiędzy miejscowościa-
mi Sorokowo i Obozierskaja. Następnie prze-
bywał w Poprawczym Obozie Pracy Oniegłag 
w obwodzie archangielskim. W Wigilię Bo-
żego Narodzenia 1940 r. poświęcił w łagrze 
„potrawy wigilijne”, złożone z głodowych 
racji chleba.

We wrześniu 1941 r. został zwolniony 
na podstawie tzw. amnestii dla Polaków, 
będącej wynikiem umowy Sikorski-Majski. 

Dotarł do Armii Polskiej tworzonej na połu-
dniu Związku Sowieckiego. 6 października 
1941 r. został kapelanem 5 Batalionu Sani-
tarnego w 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty 
formowanej w Tatiszczewie koło Saratowa. 
W sierpniu 1942 r. wyjechał wraz z dywizją 
do Iranu. W marcu 1943 r., po reorganizacji 
Armii Polskiej na Wschodzie, został kapela-
nem 5 Sanitarnego Ośrodka Ewakuacyjnego 
wchodzącego w skład 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty.

Jako kapelan 5 Sanitarnego Ośrodka Ewa-
kuacyjnego wziął udział w kampanii włoskiej. 
Uczestniczył m.in. w bitwie pod Monte Cas-
sino. 11 maja 1944 r. towarzyszył Biskupowi 
Polowemu Wojska Polskiego Józefowi Gawli-
nie, który w namiocie przy ołtarzu polowym 
odprawił Mszę św. w intencji zwycięstwa w bi-
twie pod Monte Cassino. W 1945 r. został ka-
pelanem 5 Polowego Szpitala Ewakuacyjnego.

11 września 1945 r. wracając z odprawy od 
dziekana 2 Korpusu Polskiego, ks. ppłk. Wło-
dzimierza Cieńskiego, zginął w wypadku sa-
mochodowym w regionie Macerata. Pocho-
wano go na cmentarzu parafi i św. Marcina 
w Fermo. W 1946 r. jego doczesne szczątki 
ekshumowano i przeniesiono na Polski Cmen-
tarz Wojenny w Loreto.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Medalem za Wojnę 1918–1921 i au-
striackim Brązowym Medalem Waleczności.

BOGUSŁAW SZWEDO

Ks. kpt Stefan Gąsiorek (1894–1945) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji lwowskiej, kapelan w 5 Kresowej Dywizji Piechoty

Nadwórna, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (widok współczesny)

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
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Cichociemny – instruktor
Alfons Maćkowiak urodził się 29 marca 

1916 r. Był słuchaczem Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim oraz Szkoły Podchorążych Arty-
lerii w Toruniu. W sierpniu 1939 r., w czasie 
mobilizacji alarmowej, został przydzielony 
do rezerwowego 32 Pułku Artylerii Lekkiej 
i wyznaczony na stanowisko ofi cera zwia-
dowczego 9 baterii. Na tym stanowisku wal-
czył w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., 
a następnie objął dowództwo baterii artylerii 
lekkiej. Wziął udział w obronie Różana oraz 
walkach nad Bugiem. Po agresji ZSRR na 
Polskę dostał się do niewoli sowieckiej, z któ-
rej zbiegł na Węgry, gdzie został internowa-
ny. Z Węgier przez Francję przedostał się do 
Wielkiej Brytanii.

Służył w 1 Samodzielnej Brygadzie Spa-
dochronowej. W 1942 r. zgłosił się na kurs 
dla cichociemnych, po ukończeniu którego 
ze względu na swoje wysokie umiejętności 
został zatrzymany w ośrodku jako instruktor 
wyszkolenia fi zycznego. 

W 1944 r. znów jako żołnierz 1 SBS wziął 
udział w operacji „Market-Garden”, w trak-
cie której został ranny i dostał się do niewoli 
niemieckiej w Oosterbeek. Od 31 paździer-
nika 1944 r. do 2 kwietnia 1945 r. był jeńcem 
Ofl agu IX A Spangenberg. W grudniu 1947 r. 
został zdemobilizowany w stopniu kapitana.

Po zakończeniu służby wojskowej prowa-
dził pensjonat w Essex, był też nauczycielem 
wychowania fi zycznego w Bishop’s Stoft ford 
College, a od 1964 r. trenerem klubu lekkoatle-
tycznego Uniwersytetu Oksfordzkiego. Przez 

wiele lat pracował także społecznie w Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. 
W 2000 r. został awansowany na stopień puł-
kownika. Zmarł 31 stycznia 2017 r. 16 lutego 
2017 r. prezydent RP Andrzej Duda, na wnio-
sek ministra obrony narodowej Antoniego 
Macierewicza, pośmiertnie awansował Alfonsa 
Maćkowiaka na stopień generała brygady.

Uroczystości pogrzebowe
Homilię podczas pogrzebu wygłosił ks. 

ppłk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry, 
rozpoczął ją od odczytania listu, który do 
uczestników uroczystości skierował biskup 
polowy Józef Guzdek.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że 
zmarły generał „należał do elity polskich 
spadochroniarzy, którzy walcząc na frontach 
II wojny światowej, dali świadectwo męstwa 
i ofi arnej służby dla wielkiej sprawy wolności 
Ojczyzny”. „Był człowiekiem o niezwykłym 
harcie ducha. Przypadł mu w udziale los 
uchodźcy, jednak sercem pozostał w Polsce. 
Z wdzięcznością żegnamy tego mężnego Żoł-
nierza Rzeczypospolitej, który dobrze zasłu-
żył się Ojczyźnie” – napisał bp Guzdek.

Proboszcz katedry przypomniał drogę 
życiową zmarłego gen. Alfonsa Maćkowiaka. 
Podkreślił, że codzienne czyny zmarłego są 
dobrym ziarnem. – My je dziś tutaj zbieramy, 
by z tych ziaren dobroci dać Panu chleb ofi ar-
ny, kładąc go na ołtarzu Chrystusa. Niech 
Pan przyjmie ten dar ofi arny, jego codzienne 
życie, miłość Ojczyzny, umiłowanie wolno-
ści, poświęcenie i niech przyjmie go do swej 
chwały, niech pozwoli być pośród miłości 

wiecznej temu, który potrafi ł kochać bezin-
teresownie – powiedział.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego: ks. płk Bogdan Radzi-
szewski, kapelan Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. kmdr Janusz Bąk
i ks. kpt. Maciej Kalinowski. W intencji zmar-
łego Eucharystię celebrował także o. Stanisław 
Tasiemski.

We Mszy św. uczestniczyli rodzina i przy-
jaciele zmarłego. Obecni byli Bartłomiej 
Grabski – podsekretarz stanu w MON, Jan 
Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Ro-
bert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa,
gen. bryg. Sławomir Owczarek – inspektor 
Rodzajów Wojsk DG RSZ, ofi cerowie, pod-
ofi cerowie, żołnierze 6 Brygady Powietrzno-
desantowej, przedstawiciele  instytucji i orga-
nizacji związanych z tradycjami 1 SBS.

Gen. bryg. Jarosław Kraszewski, szef De-
partamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi RP BBN, odczytał list od prezy-
denta Andrzeja Dudy. „Wolna Rzeczpospolita 
przyjmuje go z należnymi honorami i godnie 
żegna, składając doczesne szczątki gen. Alfon-
sa Maćkowiaka na powązkowskiej nekropolii 
narodowej. Będzie spoczywać obok pole-
głych w wojnach 1920 i 1939 r., powstańców 
warszawskich i wyklętych, niezłomnych żoł-
nierzach podziemia antykomunistycznego, 
bo niepodległa Polska zawsze czci i pamięta 
o swoich najlepszych synach. Panie generale, 
dobrze zasłużyłeś się Ojczyźnie” – napisał pre-
zydent Andrzej Duda.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Sercem pozostał w Polsce
Pogrzeb gen. bryg. Alfonsa Wiktora Maćkowiaka

Mszą św. w katedrze polowej WP rozpoczęły się 23 września uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Alfonsa Wiktora Maćkowiaka, cicho-
ciemnego, żołnierza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego (1 SBS). Zmarłego żegnali członkowie 
rodziny, przyjaciele, kombatanci, przedstawiciele władz państwowych oraz wojska. Po liturgii urna z prochami generała została złożona 
w kwaterze żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
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O
bchody 201. rocznicy powstania 
Żandarmerii Watykańskiej, nazywa-
jącej się na początku swego istnienia 
Korpusem Papieskich Karabinierów 

rozpoczęło w sobotę popołudniu uroczyste 
przyjęcie w Ogrodach Watykańskich. Dla na-
szego Boga nigdy nie jest za późno – mówił 
Franciszek podczas Mszy, jaką sprawował
23 września przy grocie Matki Bożej z Lourdes 
w Ogrodach Watykańskich.

Papież wskazał najpierw na wezwanie do 
nawrócenia, które pojawia się w pierwszym 
czytaniu mszalnym. „Nawrócenie. Pierwsze 
czytanie nam mówi, że taka jest nasza droga: 
szukać Pana, zmienić swoje życie, nawrócić 
się. I to jest prawda. Jednakże Jezus idzie da-
lej, zmienia logikę. Jest to logika, której nikt 
nie mógł zrozumieć, logika Bożej miłości. To 
prawda, ty masz szukać Pana i zrobić wszyst-
ko, by Go znaleźć. Ale ważne jest, że to On 
ciebie szuka. Ważniejsze od szukania Pana 
jest zdać sobie sprawę, że to On mnie szuka” 
– powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że tę logikę Bożej miłości 
przybliża nam również ewangeliczna przypo-
wieść o gospodarzu winnicy, który najmuje 
robotników. „Pięć razy mówi się w tym frag-

mencie o wyjściu, o wyjściu Boga, gospodarza 
domu, który wychodzi w ciągu dnia po robot-
ników do swej winnicy. Ów dzień to ludzkie 
życie. I Bóg wychodzi rano, przed południem, 
w południe, po południu i wieczorem. Pięć 
razy. Nie nuży się tym wychodzeniem. Nasz 
Bóg nigdy się nie nuży szukaniem nas, aby 
nam pokazać, że nas kocha – powiedział Ojciec 
Święty. W tym kontekście Franciszek przywo-
łał inną ewangeliczną przypowieść, o marno-
trawnym synu. Papież przypomniał, jak miło-
sierny Ojciec codziennie wygląda syna, licząc 
na jego powrót. W tej przypowieści ujawnia się 
serce naszego Boga, który zawsze na nas czeka. 
„Kiedy ktoś mówi: «znalazłem Boga», to się 
myli. Ostatecznie to On ciebie znalazł i zabrał 
cię z sobą. To On robi pierwszy krok. On nigdy 
się nie znuży tym wychodzeniem”.

Korpus Żandarmerii Państwa Watykan  
został powołany przez papieża Piusa VII jako 
Korpus Żandarmerii w 1816 roku w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i prewencji.

Żandarmeria Watykańska jest odpowied-
nikiem policji, ochrania terytorium Waty-
kanu. Do jej zadań należą także działania 
z zakresu kryminalistyki, jeżeli takie na te-
renie tego państwa się pojawią. Żandarmeria 

w przeciwieństwie do Gwardii Szwajcarskiej 
(pełniącej funkcję głównie reprezentacyjną) 
prowadzi aktywną ochronę papieża. Więk-
szość z nieumundurowanych pracowników 
służb ochrony pojawiających się w pobliżu 
biskupa Rzymu to właśnie żandarmi. Składa 
się z czterech plutonów i orkiestry.

Aktualnym dowódcą Korpusu Żandar-
merii Państwa Watykan jest Generalny In-
spektor Domenico Giani. Według danych 
z 2012 roku Żandarmeria Watykanu liczyła 
150 funkcjonariuszy.

RADIO WATYKAŃSKIE, KAI, KES

Logika Bożej miłości
201. rocznica powstania Żandarmerii Watykańskiej
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omimo próby, na którą zostali-
śmy wystawieni, nie daliśmy się 
złamać. Pomogła nam świado-
mość powołania i mocna wiara 

w Boga – mówił bp Piotr Libera 1 paździer-
nika wieczorem podczas Mszy św. w parafi i
pw. św. Józefa w Płocku. Uczestniczyli w niej 
księża, którzy w przeszłości odbyli przymu-
sową zasadniczą służbę wojskową. W czasie
Eucharystii byli alumni-żołnierze dziękowali 
za otrzymane obecnie stopnie ofi cerskie. 

W homilii bp Piotr Libera, który służył 
w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bar-
toszycach w latach 1970-1972, przypomniał, 
że wbrew umowie państwo-Kościół z 1950 r.
władze komunistyczne wcielały do wojska 
alumnów seminariów duchownych. Była 
to forma szykanowania Kościoła i bisku-
pów.

Podał też szacunki, że przymusową służbę 
wojskową w PRL odbyło ponad 2400 klery-
ków. Poborowi kleryków towarzyszyła m.in. 
instrukcja gen. Jaruzelskiego: „wpajać im do-

głębne przekonanie o aspołecznym zawodzie 
księdza”.

– Nasza obecność tutaj świadczy o tym, 
że wszelkie wysiłki władz zmierzające do 
osłabienia naszego ducha, spełzły na niczym. 
Pomimo próby, na którą została wystawiona 
nasza wiara i nasze człowieczeństwo, nie da-
liśmy się złamać. Co nam pomogło? Bez wąt-
pienia noszona w sercach świadomość powo-
łania; mocna wiara w Boga, który nie zostawia 
bez opieki swoich synów, ale także braterskie 
relacje z tymi, z którymi dzieliliśmy sale ko-
szar, miejsca w żołnierskiej stołówce czy na 
poligonie – podkreślił kaznodzieja.

Po Mszy św. bp Piotr Libera dokonał po-
święcenia fi gury św. Michała Archanioła, 
sprowadzonej z miejsca jego objawień i kultu 
na włoskiej górze Gargano. 

Ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz para-
fi i św. Józefa w Płocku i ppor. Wojska Polskie-
go, prosząc o poświęcenie fi gury zaznaczył, 
że przyszły czasy, w których należy się odwo-
łać do Boga i Jego aniołów.

– My również w chwilach prób i doświad-
czeń chcemy wzywać pomocy św. Michała 
Archanioła i powtórzyć za nim: „Któż jak 
Bóg!”. Niech wzmacnia w nas wiarę i broni 
przed złymi mocami – życzył.

Pamiątkowe statuetki św. Michała Archa-
nioła otrzymały osoby, które przyczyniły się 
do postawienia fi gury: Justyna Janiak – pro-
jektantka obiektu, Stanisław Chrzanowski, 
Ryszard Chyży, Wojciech Popielski. Nato-
miast bp Piotr Libera, oprócz statuetki, na 
pamiątkę służby wojskowej otrzymał w pre-
zencie szablę – symbol honoru oraz wierności 
Bogu i Ojczyźnie.

W uroczystości udział wzięli m.in. kapela-
ni ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia i ks. płk Jarosław Antoszewski, pro-
boszcz parafi i wojskowej w Elblągu, ks. ppor. 
Paweł Antkiewicz, kapelan Garnizonu Bolesła-
wiec oraz byli żołnierze-klerycy, którzy w la-
tach 1959-1980 byli powoływani do odbycia 
przymusowej zasadniczej służby wojskowej.

KAI

Pomogła nam świadomość powołania

-
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O
potrzebie odwagi, rozwagi i uczci-
wości w podejmowanych dzia-
łaniach mówił w homilii biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef 

Guzdek. Jako delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. Duszpasterstwa 
Policji dziękował za pełną de-
terminacji i odwagi pracę służb 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. – Stojąc na tym 
świętym miejscu  w dniu naszej 
pielgrzymki,  chcemy dostrzec 
i docenić odwagę sług bezpie-
czeństwa i porządku publicz-
nego – powiedział bp Guzdek. 
– To wy codziennie stajecie do walki ze złem, 
nierzadko dobrze zorganizowanym i coraz 
brutalniejszym. Doceniamy każdą waszą 
interwencję w domach, gdzie ma miejsce 
przemoc. (…) Doceniamy i dziękujemy za 
każdą interwencję w przestrzeni publicznej, 
która wiąże się z zagrożeniem utraty zdrowia, 

że ci funkcjonariusze w większości także 
walczyli z przestępczością, która zagrażała 
bezpieczeństwu zwykłych obywateli, tracąc 
nieraz zdrowie. – Pamiętajmy, zło ma wciąż 
jedną twarz; chce żyć kosztem pracy innych, 
a więc wszystkim, którzy podejmują walkę 
ze złem, należą się szacunek i wdzięczność. 
Wielu z nich to ludzie uczciwi, którzy po-
stępowali zgodnie z zasadami dekalogu.
Owszem, byli i tacy, którzy walczyli z naro-
dem i Kościołem w imię wierności partii, 
dopuszczali się nadużyć i przestępstw. Ci, 
którzy byli powodem cierpienia i łez, a nawet 
mają krew na rękach, powinni być osądze-
ni i ponieść słuszną karę – mówił w homilii
delegat ds. Duszpasterstwa Policji.

Specjalne listy do zebranych na Jasnej Gó-
rze przedstawicieli Policji wystosowali: Paweł 
Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodo-
wego oraz Mariusz Błaszczak, minister spraw 
wewnętrznych i administracji. XVI Jasno-
górskie Spotkania Środowiska Policyjnego 
zgromadziły komendantów wojewódzkich, 
powiatowych, miejskich i rejonowych, poli-
cjantów i pracowników Policji z całego kraju 
oraz ich rodziny. Na modlitwę przybyli tak-
że przedstawiciele związków zawodowych, 
stowarzyszeń i fundacji działających w Po-
licji oraz duszpasterze Policji. Po Mszy św. 
uczestnicy pielgrzymki spotkali się na modli-
twie w kaplicy cudownego obrazu Matki Bo-
żej. Przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” oddali 
hołd 13 tys. policjantom II Rzeczypospolitej 
zamordowanym przez Sowietów. Ta płasko-
rzeźba została wmurowana w ścianę kaplicy 
podczas I pielgrzymki Policji w 2001 r. Został 
również odczytany akt zawierzenia Policji.

MIR, ZJK

a nawet życia. Trzeba wciąż przypominać, że 
na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej 
Policji w Warszawie umieszczonych zostało 
już 113 tabliczek z imionami i nazwiskami 
policjantów, którzy polegli na służbie. Trzeba 

pamiętać o wdowach i sierotach po poległych 
policjantach – dodał.

Biskup polowy zwrócił uwagę także na 
tych funkcjonariuszy Policji, którzy swo-
ją służbę zaczynali przed wejściem nowej 
ustawy o Policji z początku lat 90. XX w.
Bp Guzdek podkreślił, że należy pamiętać, 

XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego 

Doceniamy i dziękujemy

Przez ostatnie pół roku Garnizonowy Oddział Caritas przy Parafi i Matki Boskiej Ostrobramskiej Warszawa-Boernerowo w ramach 
swoich obowiązków statutowych realizował program „Rodzina-rodzinie”, prowadzony przez Caritas Polska i mający na celu pomoc 
syryjskim rodzinom. W każdą 3 niedzielę od kwietnia do września, członkowie naszego Oddziału Caritas, wspierani aktywnie przez 
wolontariuszy z Wojskowej Akademii Technicznej, przeprowadzali zbiórki pieniężne na cel akcji.

W ich wyniku zebrano łącznie 54 296 zł, 38 € i 5$. Środki te pozwoliły na opłacenie 17 pełnych półrocznych transz dla rodzin w Syrii, 
głównie z Aleppo. Ponadto jedna rodzina z naszej parafi i samodzielnie opłaciła jedną półroczną transzę dla syryjskiej rodziny.

J.D.

P O M O C  S Y R Y J S K I M  R O D Z I N O M

W intencji funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych na Kresach Wschodnich przez NKWD, a także policjantów poległych na 
służbie i za wszystkich przedstawicieli służb mundurowych modlili się uczestnicy XVI Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.

Ci, którzy byli powodem cierpienia 
i łez, a nawet mają krew na rękach, 
powinni być osądzeni i ponieść 
słuszną karę.
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KALISZ
W sobotę 23 września 2017 r. w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 

zainaugurowano drugi rok pieszego pielgrzymowania do Santiago de Composte-
la. Pielgrzymi skupieni w Konfraterni św. Jakuba Apostoła Starszego przy kate-
drze polowej oraz wszyscy chętni pielgrzymują weekendowo od września 2016 r.
z Warszawy na Zachód Europy. Wiosną tego roku dotarli do Kalisza. Zaś od jesie-
ni do wiosny 2018 r. mają zamiar przejść drogę z Kalisza do Żytawy.

W sobotę 22 pątników zgromadziło się w kaliskiej bazylice przed łaskami sły-
nącym obrazem Świętej Rodziny, by w polskim Nazarecie rozpocząć dalszą drogę 
do św. Jakuba w Composteli. Eucharystię w intencji pątników sprawował ks. Piotr 
Machała, który na zakończenie dokonał aktu zawierzenia pielgrzymów św. Jó-
zefowi. Umocnieni wsparciem opatrznościowego stróża Bożej Rodziny pątnicy 
rozpoczęli drogę do Żytawy – do granic Polski.

W niedzielę 24 września 2017 r. pielgrzymi opuścili Wielkopolskę i wkroczy-
li na ziemie Dolnego Śląska, gdzie w pierwszej miejscowości, do której doszli
– Bartnikach, zakończyli weekendowe pielgrzymowanie.  ŁS

WARSZAWA
23 września grupa ministrantów z parafi i MB Ostrobramskiej udała się na 

cmentarz w Palmirach, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zostali tam 
zamordowani.

Na początku ministranci uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył pro-
boszcz parafi i ks. płk Jan Domian. To on zaznaczył, że nasza wolność jest niezwy-
kłym darem, który został okupiony ludzką krwią. Żyjąc w wolnej i niepodległej 
Polsce, nie możemy przejść obojętnie obok tych wydarzeń. Dobrze, że tu jesteśmy 
i pamiętamy. Jesteśmy dłużnikami wszystkich bohaterów, którzy przelali krew za 
wolność. Możemy spłacić ten dług uczczeniem ich pamięci i darem modlitwy.

Po Mszy św. nastąpiło zapalenie i złożenie zniczy na mogiłach pomordowa-
nych, a następnie ministranci zwiedzili znajdujące się tam miejsce pamięci na-
rodowej upamiętniające ofi ary masowych egzekucji przeprowadzonych przez 
Niemców w czasie II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej. Całość 
patriotyczno-modlitewnego wyjazdu zwieńczyło wspólne ognisko. XKW

PRZEMYŚL
126 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza 

Cieplińskiego złożyło 24 września przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na 
Rynku w Przemyślu. Poprzedziła ją Msza św. w archikatedrze, której przewodni-
czył bp Stanisław Jamrozek.

Ks. ppłk Marcin Kwiatkowski, kapelan garnizonu przemyskiego, podkreślił, że 
miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, ale przede wszystkim odpowiedzialność za 
jej obecny i przyszły kształt. – Teraz wpisujecie się w tę historię, czyli wchodzicie 
w dziedzictwo pokoleń, które zapracowały na szacunek, jakim cieszy się mundur 
polskiego żołnierza. Ale równocześnie bycie tutaj jest dla was zobowiązaniem do 
sięgania do tego dziedzictwa i czerpania z niego mądrości – mówił.

– Mam nadzieję, że będziecie służyć z poświęceniem i miłością wartościom, które 
są wypisane na żołnierskich sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Potrzeba nam lu-
dzi, którzy będą realizować ten etos żołnierski, broniąc prawdy i sprawiedliwości, po-
koju i ładu etycznego, stając w obronie słabszych – podkreślił ks. Kwiatkowski.    KAI
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ZEGRZE
W niedzielę 24 września w kościele Matki Boskiej Fa-

timskiej w Zegrzu odbyła się uroczysta suma odpustowa 
ku czci patrona parafi i – św. Gabriela Archanioła. Mszy św. 
przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafi i wojsko-
wo-cywilnej św. Józefa w Legionowie – ks. kan. płk Zenon 
Pawelak. W koncelebrze uczestniczył również proboszcz 
parafi i w Zegrzu ks. por. Antoni Humeniuk.

Wśród zaproszonych gości byli: ppłk Cezary Semeniuk 
– z-ca komendanta CSŁiI w Zegrzu, Artur Borkowski 
– przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Sławomir 
Osiwała – radny Serocka, ofi cerowie i podofi cerowie oraz 
byli żołnierze zawodowi.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz podziękował 
wszystkim, którzy przybyli na uroczystość odpustową. Po 
Mszy św. wyruszyła procesja wokół kościoła. Zwyczajem 
lat ubiegłych wszyscy obecni na Eucharystii zostali zapro-
szeni do Domu Parafi alnego na wspólny posiłek przygo-
towany przez parafi an.  XAH

RUTKA-TARTAK
24 września odbyła się uroczystość przekazania pro-

porca placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartaku. Roz-
poczęła się ona Mszą św. w kościele MB Królowej Polski 
pod przewodnictwem ks. ppłk. Tomasza Paronia. Asystę 
liturgiczną stanowili funkcjonariusze SG, towarzyszyły 
nam poczty sztandarowe i kompania honorowa Podla-
skiego Oddziału SG.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. ppłk SG Wiesław 
Kondraciuk, który mówił: – Dzisiaj my, ludzie w mundu-
rach polskiej Straży Granicznej, mamy powód do świę-
towania – nadanie i poświęcenie proporca dla placówki 
Straży Granicznej w Rutce-Tartaku. (...) Współczesne za-
grożenia to przedmiot i pole waszego działania, codzienna 
walka z nieuczciwością, z przemytem ludzi i towarów, ze 
współczesnym terroryzmem oraz innymi wykroczeniami 
przeciw prawu. To powszedni wasz chleb. A od dzisiaj 
macie znak – proporzec, który was w tym jednoczy.

Dalsza część uroczystości odbyła się na gminnym sta-
dionie, gdzie sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński 
dokonał przeglądu pododdziałów honorowych i przywi-
tał się z funkcjonariuszami. Uroczystość dopełniły piknik 
patriotyczny na stadionie oraz posadzenie pamiątkowego 
dębu przed siedzibą placówki. TP




