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PaPieSka intencja moDlitewna na gruDZieŃ: aby osoby starsze, wspierane przez 
rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i do-
świadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Na okładce: 
Świerk z Puszczy Romnickiej na Placu Św. Piotra,
grudzień 2017 r.,
fot. Antoine Mekary | ALETEIA

Numer zamknięto 14 grudnia 2017 r.

Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. 

J 1,14

Szanowni Żołnierze i Pracownicy Wojska, 

Funkcjonariusze Służb Mundurowych,

Drodzy Czytelnicy „Naszej Służby”

W tę świętą noc ukazuje się naszym oczom prawdziwy Bóg i prawdziwy 
Człowiek. Nowonarodzone Boże Dziecię, które jeszcze nie umie mówić – przyj-
mując ludzkie ciało – z niezwykłą mocą głosi przesłanie o godności każde-
go człowieka. Wkraczając w ludzką rodzinę Maryi i Józefa, czyni nas swoimi 
braćmi i ukazuje wzór wspólnoty zbudowanej na fundamencie miłości.

Niech ten czas pozwoli nam na nowo odkryć niepojętą godność każdego 
człowieka. Niech pomoże nam także z innej, Bożej perspektywy, dostrzec nasze 
zawodowe zaangażowanie jako służbę ludziom, dla których Syn Boży stał się 
człowiekiem.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem na Nowy 2018 Rok

bp Józef Guzdek 
Biskup Polowy Wojska PolskiegoBoże Narodzenie, 2017

JÓZEF GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego
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1.  Życzenie pokoju
Pokój wszystkim ludziom i narodom 

ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pa-
sterzom w noc Narodzenia Pańskiego, jest 
głębokim pragnieniem wszystkich ludzi 
i wszystkich narodów, szczególnie tych, któ-
rzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. 
Spośród nich, obecnych w moich myślach 
oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze 
raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów 
na świecie, z których 22,5 mln stanowią 
uchodźcy. Ci ostatni, jak stwierdził mój 
umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to 
mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby 
w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, 
gdzie mogliby żyć w pokoju”. Aby je znaleźć, 
wielu z nich jest gotowych ryzykować życie 
w podróży, która w wielu przypadkach jest 
długa i niebezpieczna, znosić trudy i cier-
pienia, pokonywać druty kolczaste i mury, 
wzniesione po to, by trzymać ich z dala od 
tego celu.

W duchu miłosierdzia bierzemy w ra-
miona wszystkich, którzy uciekają od wojen 
i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją zie-
mię z powodu dyskryminacji, prześladowań, 
ubóstwa i degradacji środowiska.

Jesteśmy świadomi, że nie wystarcza 
otwarcie naszych serc na cierpienie innych. 
Będzie jeszcze wiele do zrobienia, zanim nasi 
bracia i nasze siostry będą mogli znów żyć 
w pokoju w bezpiecznym domu. Przyjęcie 
drugiego wymaga konkretnego zaangażowa-
nia, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej 
i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego 
zarządzania nowymi, złożonymi sytuacja-
mi – które czasami łączą się z innymi, licz-
nymi problemami już istniejącymi – a także 
zawsze ograniczonymi środkami. Postępując 
zgodnie z cnotą roztropności, rządzący będą 
umieli przyjmować, wspierać, chronić oraz 
integrować, podejmując praktyczne działa-
nia, „jeśli to jest zgodne z nieprzesadnie poj-
mowanym dobrem społeczności (...), [aby] 
włączyć ich w nową społeczność”. Na rządzą-
cych spoczywa konkretna odpowiedzialność 
wobec własnych społeczeństw, którym mu-
szą zapewnić sprawiedliwe prawa oraz har-
monijny rozwój, a nie mogą postępować jak 
nierozsądny budowniczy, który źle obliczył 
wydatki i nie zdołał dokończyć wieży, którą 
zaczął budować.

Mężczyźni i kobiety 
w poszukiwaniu pokoju 

2.  Dlaczego jest tak wielu 
uchodźców i migrantów?

Św. Jan Paweł II na progu Wielkiego Ju-
bileuszu 2000 lat od chwili, kiedy aniołowie 
głosili pokój w Betlejem, zwrócił uwagę na 
to, że wzrost liczby uchodźców jest jed-
ną z konsekwencji „niekończącej się serii 
straszliwych wojen i konfliktów, ludobójstw 
i «czystek etnicznych»”, które naznaczyły 
XX wiek. W nowym stuleciu nie nastąpił 
jeszcze prawdziwy zwrot: konflikty zbrojne 
oraz inne formy zorganizowanej przemocy 
nadal powodują przemieszczanie się ludzi 
wewnątrz granic państw i poza nimi.

Ludzie migrują również z innych powo-
dów, a pierwszym z nich jest chęć „lepszego 
życia, co wiąże się często z pragnieniem, by 
pozostawić za sobą «beznadziejność», którą 
rodzi niemożność budowania przyszłości”. 
Wyjeżdża się, by połączyć się z własną ro-
dziną, by znaleźć możliwości zatrudnienia 
lub wykształcenia: kto nie może cieszyć się 
tymi prawami, nie żyje w pokoju. Ponadto, 
jak podkreśliłem w encyklice „Laudato si’”, 
„tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów 
uciekających od biedy spowodowanej degra-
dacją środowiska”.

Większość migruje podążając regularny-
mi szlakami, natomiast niektórzy wybierają 
inne drogi, przede wszystkim pod wpływem 
desperacji, gdy ich ojczyzna nie zapewnia im 
bezpieczeństwa ani szans, a każda legalna 
droga wydaje się niedostępna, zablokowana 
lub zbyt długa.

W wielu krajach, do których zdążają mi-
granci, szeroko rozpowszechniła się retoryka, 
która wyolbrzymia zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa narodowego lub koszty przyjęcia nowych 
przybyszów, lekceważąc w ten sposób god-
ność ludzką, którą należy uznać we wszyst-
kich, bo są synami i córkami Boga. Ci, którzy 
podsycają strach przed migrantami, być może 
w celach politycznych, zamiast budować po-
kój, sieją przemoc, dyskryminację rasową oraz 
ksenofobię, które są źródłem wielkiego niepo-
koju dla tych wszystkich, którym leży na sercu 
ochrona każdego człowieka.

Wszystkie dane, którymi dysponuje wspól-
nota międzynarodowa, wskazują na to, że glo-
balne migracje dalej będą naznaczały naszą 
przyszłość. Niektórzy widzą w nich zagroże-
nie. Ja natomiast zachęcam was do spojrzenia 

na nie z ufnością, jako na szansę budowania 
pokojowej przyszłości.

3.  Spojrzenie kontemplatywne
Mądrość wiary umacnia to spojrzenie, 

potrafiące dostrzec, że wszyscy należymy 
do „jednej rodziny – zarówno migranci, jak 
społeczności lokalne, które ich przyjmują 
– i wszyscy mają takie samo prawo do korzy-
stania z dóbr ziemi, których przeznaczenie 
jest powszechne, jak mówi społeczna nauka 
Kościoła. Solidarność i dzielenie się są oparte 
na tej właśnie podstawie”. Słowa te przypomi-
nają nam obraz nowej Jerozolimy. Księga pro-
roka Izajasza (rozdz. 60), a także Apokalipsa 
(rozdz. 21) opisują ją jako miasto z brama-
mi zawsze otwartymi, by mogli wejść ludzie 
z każdego narodu, którzy ją podziwiają i na-
pełniają bogactwem. Pokój jest królem, który 
jej przewodzi, a sprawiedliwość zasadą, która 
rządzi współistnieniem w niej.

Trzeba, abyśmy skierowali kontempla-
tywne spojrzenie również na miasto, w któ-
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rym żyjemy, potrzebujemy bowiem „spojrze-
nia wiary, odkrywającego tego Boga, który 
mieszka w jego domach, na jego ulicach, na 
jego placach [...] krzewiąc solidarność, bra-
terstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawie-
dliwości”, innymi słowy, urzeczywistniając 
obietnicę pokoju.

Patrząc na migrantów i uchodźców, to 
spojrzenie będzie umiało odkryć, że nie przy-
bywają oni z pustymi rękami: mają zasoby od-
wagi, umiejętności, energii i dążeń, a ponadto 
skarby swoich rodzimych kultur i tym samym 
ubogacają życie krajów, które ich przyjmu-
ją. Będzie ono zdolne dostrzec również kre-

atywność, wytrwałość i ducha poświęcenia 
niezliczonych osób, rodzin i wspólnot, które 
w każdej części świata otwierają drzwi i serca 
migrantom i uchodźcom, również tam, gdzie 
środki nie są zbyt wielkie.

To kontemplatywne spojrzenie będzie 
umiało także kierować rozeznaniem osób 
odpowiedzialnych za sprawy publiczne, aby 
rozwijały politykę przyjmowania migrantów 
do maksimum możliwości, zgodnie ze słusz-
nie «pojmowanym dobrem społeczności», 
a zatem biorąc pod uwagę potrzeby wszyst-
kich członków jedynej rodziny ludzkiej oraz 
dobro każdego z osobna.

Ten, kto potrafi tak patrzeć, będzie w sta-
nie rozpoznać pojawiające się już zalążki po-
koju i zadba o ich rozwój. Przeobrazi w ten 
sposób w place budowy pokoju nasze mia-
sta, często podzielone i spolaryzowane przez 
konflikty, które dotyczą właśnie obecności 
migrantów i uchodźców.

4.  Cztery kamienie milowe 
działania

Danie osobom ubiegającym się o azyl, 
uchodźcom, migrantom i ofiarom handlu 
ludźmi szansy na znalezienie pokoju, które-
go poszukują, wymaga strategii, która połą-
czy w sobie cztery działania: przyjmowanie, 
chronienie, promowanie i integrowanie.

„Przyjmowanie” zwraca uwagę na koniecz-
ność rozszerzania możliwości legalnego wjaz-
du, aby nie odsyłać uchodźców i migrantów 
do miejsc, gdzie czekają ich prześladowania 
i przemoc, oraz równoważenia troski o bezpie-
czeństwo narodowe z ochroną podstawowych 
praw człowieka. Pismo Święte przypomina 
nam: „Nie zapominajcie też o gościnności, 
gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom 
dali gościnę”.

„Chronienie” przypomina o obowiązku 
uznania i ochrony nienaruszalnej godności 
tych, którzy uciekają z powodu realnego za-
grożenia, w poszukiwaniu schronienia i bez-

pieczeństwa, aby zapobiegać 
ich wykorzystywaniu. Myślę 
tu szczególnie o kobietach 
i dzieciach, znajdujących się 
w sytuacjach, w których bar-
dziej wystawione są na zagro-
żenia i nadużycia, prowadzą-
ce nawet do ich zniewolenia. 
Bóg nikogo nie dyskryminuje: 
„Pan strzeże przychodniów, 
chroni sierotę i wdowę”.

„Promowanie” odnosi się 
do wspierania integralnego 
rozwoju ludzkiego migrantów 
i uchodźców. Pośród wielu 
narzędzi, które mogą pomóc 
w realizacji tego zadania, pra-
gnę uwydatnić znaczenie, ja-
kie ma zapewnienie dzieciom 
i młodym ludziom dostępu do 

wszystkich poziomów edukacji – dzięki temu 
nie tylko będą mogli oni rozwijać i wykorzy-
stywać swoje zdolności, ale będą również le-
piej umieli wychodzić na spotkanie innym, 
kultywując ducha dialogu, a nie zamknięcia 
czy konfrontacji. Biblia uczy, że Bóg „miłuje 
cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzie-
nia”; dlatego napomina: „Wy także miłujcie 
cudzoziemca, bo sami byliście przybyszami 
w ziemi egipskiej”.

„Integrowanie” zaś oznacza umożliwianie 
uchodźcom i migrantom pełnego uczestnic-
twa w życiu społeczeństwa, które ich przyj-
muje, w dynamice wzajemnego wzbogacania 
oraz owocnej współpracy w promowaniu 
integralnego rozwoju ludzkiego lokalnych 
społeczności. Jak pisze św. Paweł: „nie jeste-
ście już obcymi i przybyszami, ale jesteście 
współobywatelami świętych i domowni- 
kami Boga”.

5.  Propozycja dwóch porozumień 
międzynarodowych

Pragnę z całego serca, aby ten duch towa-
rzyszył procesowi, który w 2018 r. doprowa-
dzi do sformułowania i zatwierdzenia przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych dwóch 
globalnych porozumień: jedno będzie doty-
czyło bezpiecznych, uporządkowanych i ure-
gulowanych migracji, drugie – uchodźców. 

Jako umowy przyjęte na poziomie global-
nym, porozumienia te będą stanowiły ramy 
odniesienia dla programów politycznych 
oraz praktycznych działań. Dlatego ważne 
jest, by inspirowane były przez współczucie, 
dalekowzroczność i odwagę, by wykorzysty-
wać każdą okazję do postępów w budowa-
niu pokoju. Tylko w ten sposób niezbędny 
realizm polityki międzynarodowej nie ska-
pituluje w obliczu cynizmu oraz globalizacji 
obojętności.

Dialog i koordynacja są faktycznie ko-
niecznością i obowiązkiem wspólnoty mię-
dzynarodowej. Poza granicami poszczegól-
nych państw jest możliwe również, by kraje 
mniej zamożne przyjmowały większą liczbę 
uchodźców lub przyjmowały ich lepiej, jeśli 
międzynarodowa kooperacja zapewni im do-
stęp do potrzebnych funduszy.

Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dy-
kasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju 
Człowieka zaproponowała 20 punktów dzia-
łań jako konkretnych dróg wprowadzania 
w życie czterech wspomnianych czynności 
zarówno w polityce, jak i w postawie i dzia-
łaniu wspólnot chrześcijańskich. Zarówno te, 
jak i inne działania mają na celu wyrażenie 
zainteresowania Kościoła katolickiego pro-
cesem, który doprowadzi do przyjęcia wyżej 
wymienionych porozumień Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych. To zainteresowanie 
potwierdza ogólniejszą troskę duszpasterską, 
która zrodziła się razem z Kościołem i wyra-
ża się do dziś w jego różnorodnych dziełach.

6.  Dla dobra naszego wspólnego 
domu

Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Je-
śli wielu ludzi podziela «marzenie» o świecie, 
w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest 
wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może 
coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, 
a nasza ziemia prawdziwym «wspólnym do-
mem»”. Wielu w historii uwierzyło w to „ma-
rzenie”, a to, czego dokonali, świadczy o tym, 
że nie jest ono niemożliwą do zrealizowania 
utopią.

Do nich należy zaliczyć św. Franciszkę 
Ksawerę Cabrini, której setna rocznica naro-
dzin dla nieba przypada w 2017 r. Dziś, 13 lis- 
topada, wiele wspólnot kościelnych obchodzi 
jej wspomnienie. Ta mała, wielka kobieta, któ-
ra poświęciła swoje życie służbie migrantom, 
stając się później ich niebiańską patronką, 
nauczyła nas, w jaki sposób możemy przyj-
mować, chronić, promować i integrować tych 
naszych braci i siostry. Niech przez jej wsta-
wiennictwo Pan pozwoli nam wszystkim do-
świadczyć, że „owoc (…) sprawiedliwości sieją 
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój”.

Watykan, 13 listopada 2017 r.,
 wspomnienie św. Franciszki Ksawery Cabrini,

patronki migrantów
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Msza św. rozpoczęła się wprowadze-
niem do kaplicy świecy roratniej 
i poświęceniem wieńca adwento-
wego. Świecę roratnią uroczyście 

wniósł do świątyni por. Tomasz Drążkiewicz, 
dowódca 3 plutonu kompanii zmotoryzowa-
nej. Następnie po hymnie do Ducha Świętego 
kapelan kontyngentu odmówił modlitwę i do-
konał aktu poświęcenia. – Wniesiona dziś uro-
czyście do naszej kaplicy świeca roratnia w spo-

Zaszczycili je swą obecnością trzej poli-
cyjni generałowie: nadinsp. Jan Lach, 
zastępca komendanta głównego po-
licji, nadinsp. Krzysztof Pobuta, ko-

mendant wojewódzki policji w Krakowie oraz 
nadinsp. Daniel Kołnierowicz. Po złożeniu 
meldunku przez dowódcę komponentu pod-
insp. Michała Kocota nastąpiły przemówienia, 
życzenia oraz wręczenia wyróżnień i osobi-
stych listów z życzeniami, które imiennie skie-
rował do każdego z policjantów Komendant 
Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Modlitwę poprowadził ks. ppor. Błażej 
Woszczek, kapelan KFOR. Policjanci modli-

sób szczególny przypomina nam, że światłość, 
którą jest sam Chrystus, wskazuje nam drogę 
przez nasze żołnierskie życie. Adwent jest cza-
sem, w którym mamy okazję na nowo odkryć 
naszą drogę do Boga. Świece zapalane kolejno 
na adwentowym wieńcu przypominać nam 
będą o zbliżającym się czasie nadejścia Boga, 
zarówno w obchodach Bożego Narodzenia, 
jak i na końcu czasów, a także w chwili naszej 
śmierci – powiedział ks. kapelan.

Ze względu na specyfikę służby i wyko-
nywanych przez żołnierzy szkoleń i ćwiczeń 
w ciągu tygodnia, nauki rekolekcyjne zosta-
ły wygłoszone w każdą niedzielę Adwentu, 
a głównym ich tematem są słowa św. Jana Paw-
ła II, wypowiedziane do polskich żołnierzy: 
„Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy 
obowiązkiem, musi być także wewnętrznym 
nakazem sumienia, nakazem serca” (Kosza-
lin, 2 czerwca 1991 r.). Kolejne nauki rekolek-
cyjne były poświęcone zagadnieniom: „Bliźni, 
drugi człowiek w polskim mundurze – czy go 
szanuję?”, „Ojczyzna – czy jestem odpowie-
dzialny za to wielkie dziedzictwo, któremu 

li się m.in. w intencji śp. st. asp. 
Mariusza Koziarskiego, który zgi-
nął na służbie 3 grudnia w czasie 
interwencji w Wiszni Małej (woj. 
dolnośląskie). Wśród policjantów 
służących na misji są jego przyja-
ciele i koledzy ze wspólnej służby. 
Oni także poprosili o odprawienie 
Mszy św. w intencji poległego kolegi oraz jego 
rodziny. Darem modlitwy i Komunii św. oto-
czono zmarłego, rannych w akcji policjantów 
oraz ich rodziny przeżywające trudny czas.

Podczas spotkania opłatkowego kapelan 
KFOR odczytał fragment Ewangelii o naro-

na imię Polska?” i „Moja rodzina wojskowa 
– jaka jest?”.

Ksiądz kapelan, zachęcając do udziału 
w rekolekcjach powiedział: „Każde rekolekcje 
w naszym życiu to korepetycje z miłości, bo 
my wszyscy dobrze wiemy, że za mało kocha-
my.” Następnie wyjaśnił skąd się wzięło słowo 
rekolekcje. Pochodzi ono z języka łacińskiego 
od słowa recolligere, oznaczającego „znowu 
zbierać, przyjmować, odzyskać, ochłonąć, 
opamiętać się” albo też „na nowo uprawiać, 
znowu się czymś zajmować, przywrócić, jesz-
cze raz rozważyć”. – Chodzi więc o to, by zająć 
się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem 
i naszym żołnierskim sumieniem. W codzien-
nym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad 
tym głębiej zastanowić” – powiedział Tomasz 
Krawczyk.                                                      Xtmk

Rekolekcje adwentowe w PKW Rumunia

Spotkanie opłatkowe
Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie

w pierwszą niedzielę adwentu żołnierze i zmiany Polskiego kontyngentu wojskowego 
w rumunii rozpoczęli rekolekcje prowadzone przez ks. mjr. tomasza krawczyka. we wspól-
nej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele kadry dowódczej na czele z mjr. Pawłem cupą, 
dowódcą Pkw w rumunii.

w mitrovicy, gdzie stacjonuje polski kontyngent policyjny w ramach misji unii 
europejskiej euleX odbyło się 5 grudnia przedświąteczne spotkanie opłatkowe.
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dzeniu Chrystusa, złożył życzenia w imieniu 
biskupa polowego Józefa Guzdka, delegata 
KEP ds. duszpasterstwa policji oraz pobłogo-
sławił opłatki, którymi połamali się zebrani 
składając sobie serdeczne życzenia.

XBw

uroczyste wniesienie świecy roratniej

Żołnierskie rekolekcje

Spotkanie opłatkowe
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ks. rafał Daniec sprawuje mszę św. za ojczyznę, 11 Xi 2017 r.

Boże Narodzenie w klimacie pustyni

Jak to się stało, że pojechał Ksiądz na misję do 
Kuwejtu? 

Na początku tego roku byli poszukiwani 
kapelani, którzy zgodziliby się wyjechać na 
misje PKW. Wyraziłem gotowość wyjazdu 
ponieważ każdy wyjazd, zwłaszcza tak długi 
to cenne doświadczenie. Zostałem wyznaczo-
ny przez biskupa polowego Józefa Guzdka na 
misję PKW OIR Kuwejt.

Jak wyglądała księdza droga do służby wojsko-
wej?

Skończyłem technikum o profilu: „Ob-
sługa i Naprawa Pojazdów Samochodowych” 
i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. 
Jestem księdzem diecezji tarnowskiej, w któ-
rej przez 4 lata pełniłem funkcję duszpasterza 
i katechety. W 2015 r. zostałem skierowany na 
Studium Oficerskiego, które zakończyło się 
promocją oficerską i rozpoczęciem zawodo-
wej służby wojskowej. 

Dlaczego ksiądz się zdecydował na podjęcie 
służby wojskowej? Czy od zawsze ksiądz o tym 
myślał? Czy była to odpowiedź na potrzeby Ko-
ścioła i armii? 

Wynikało to z moich wieloletnich prze-
myśleń oraz pragnienia służenia ojczyźnie 
również w ten specyficzny sposób. Myślę, że 
potrzeba również rozeznawać te pragnienia, 
które rodzą się w głębi ludzkiego serca, po-
nieważ są to często powołania w powołaniu. 
A potrzeby duszpasterskie, potrzeby Kościo-
ła zawsze są bardzo duże.

Pierwsze wrażenia po przylocie do Kuwejtu. 
Najpierw niesamowite gorąco. Płyta lotni-

ska, ponad 50 stopni Celsjusza, wokół pustka 
– ogromna piaskownica. Oprócz tego cisza. 
Dojmująca cisza. Baza na pustyni, z dala od 

jakichkolwiek siedlisk ludzkich. I po-
czucie bezpieczeństwa. Jesteśmy tutaj 
w ramach jednej misji, dlatego możemy 
liczyć na pomoc gospodarzy i nie jeste-
śmy odbierani jako agresorzy.

Jak wygląda zwykły dzień w bazie w Ku-
wejcie z księdza perspektywy? 

Przede wszystkim jest krótki. Nawet 
w lipcu i sierpniu słońce zachodzi około 
godziny 19.00 lokalnego czasu. Służba 
24 godziny na dobę. Nikt nie wychodzi 
do domu. Każdy ma swoje zadania. Są 
one poprzedzielane stałymi punktami 
dnia, czyli posiłkami – również w środ-
ku nocy. Gdy jedni wstają, inni się kła-
dą. Każdy ma inne zmartwienia. Jako 
kapelan muszę odnaleźć się w tej rzeczywi-
stości i dostosować posługę do żołnierzy, aby 
umożliwić im udział w liturgii i móc z nimi 
przebywać. 

Czy ma ksiądz okazję do wymiany doświadczeń 
z kapelanami z innych misji? 

Tak. Przez kilkanaście dni przebywał tutaj 
ze mną kapelan poprzedniej II zmiany PKW 
OIR Kuwejt, ks. por. Dariusz Kamiński, który 
wdrażał mnie w przejęcie obowiązków i prze-
kazywał mi swoje doświadczenia związane 
z funkcjonowaniem lotniska i życiem pol-
skich żołnierzy na misji oraz we współpracę 
z Amerykanami.

Większość kapelanów w naszej bazie to du-
chowni protestanci, którzy rozpoczęli zmianę 
w tym czasie, co ja. Nasze kontakty ogranicza-
ją się jedynie do spotkań w kaplicy, ponieważ 
nasze obowiązki są rozbieżne. Najczęściej sku-
piamy się na pomocy sobie nawzajem.

Czasem spotykam się także z katolickimi 
kapelanami armii amerykańskiej z innych baz. 

Pustynia pomaga przemyśleć swoje życie. każdy z nas żyje tutaj w oderwaniu od czegoś, do czego przywykł. może to być rodzina, grono 
przyjaciół, warunki życia, wygoda. Dlatego możemy dostrzec wartość tego, czego zdarzało się nam nie doceniać. jeżeli ktoś chce, to znaj-
dzie czas na głębszą modlitwę, na pomyślenie o Bogu i o swoim życiu – z kapelanem misji w kuwejcie, ks. ppor. rafałem Dańcem rozmawia 
małgorzata muszańska

Zdarzają wspólne Msze święte w języku pol-
skim lub angielskim. Wtedy mogę trochę wię-
cej dowiedzieć się o ich codziennej posłudze. 

Większość ludności zamieszkującej Kuwejt to mu-
zułmanie. Jak wyglądają kontakty z miejscową lud-
nością. Jakie jest ich nastawienie do chrześcijan? 

Te kontakty są ograniczone do minimum. 
Spotykamy miejscowych jedynie podczas 
wyjazdów do miasta Kuwejt. A i to nie za-
wsze. Wynika to z kilku powodów. Po pierw-
sze wynika to z charakteru prowadzonych 
przez nas działań. Po drugie – Kuwejtczycy 
stronią od pracy i bardzo często korzystają 
z usług ludzi przyjezdnych. Jest tutaj bardzo 
dużo obcokrajowców, którzy zastępują lud-
ność miejscową w pracy począwszy od służb 
komunalnych, a zakończywszy na nauczycie-
lach i pracownikach naukowych. Po trzecie 
– chodzi o podejście muzułmanów do nas 
jako ludzi Zachodu. Wyczuwalny jest pewien 
dystans, ale nie ma wrogości. Raczej jest chęć 
dogadania się.

Czy jest to pierwsza misja zagraniczna Księdza?
Tak, pierwsza.

Jak się Ksiądz do niej przygotowywał?
Przygotowania podzieliłbym na bezpo-

średnie i wcześniejsze – sięgające daleko 
wstecz zanim zacząłem pełnić służbę woj-
skową. Jeśli chodzi o te drugie, to na pewno: 
przygotowanie intelektualne, zdobywanie 
wiedzy – szczególnie tej teologicznej, a także 
rozwój mojej relacji z Bogiem i Kościołem.  
Misja wymaga również przygotowania fizycz-

typowe pustynne gospodarstwo
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nego i psychicznego. Temperatura na pustyni, 
gdzie się znajdujemy to w lipcu ponad 50 stop-
ni w dzień i około 40 stopni w nocy. Fizycznie 
człowiek musi wytrzymać takie warunki połą-
czone z bardzo suchym powietrzem.  

Natomiast psychiczne przygotowanie wy-
maga uświadomienia i zaakceptowania tego, 
że są stawiane konkretne wymagania wobec 
mojej osoby. Zaliczam do nich zgodę na ode-
rwanie od rodziny i przyjaciół oraz współpra-
cę z wąskim gronem ludzi 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu. Natomiast bezpośrednie 
przygotowania były związane z wypełnieniem 
dokumentów, przejściem serii szkoleń i wyko-
naniem niezbędnych badań i szczepień.

Czy doświadcza ksiądz jakiś szczególnych trud-
ności, czegoś brakuje?

Szczególnych trudności nie zauważyłem. 
Co do zwykłych – to zawsze będą. Przecież 
każdy człowiek jest specjalistą od tworzenia 
sobie samemu i innym trudności. Jeżeli chodzi 
o braki, to mi osobiście żadne nie doskwierają, 
chociaż niektórzy żołnierze zdają się tęsknić 
za zielenią i …deszczem. Mamy dobre zabez-
pieczenie logistyczne Polskiego Wojska i Sił 
Zbrojnych USA. Gdybym narzekał, byłoby to 
nie tyle grzechem, ile brakiem podstawowej 
uczciwości.

Co jest dla księdza najtrudniejsze nuda, przewi-
dywalność, strach, a może samotność?

Najtrudniejsze jest zaradzenie ludzkim 
brakom. Zwłaszcza gdy nie ma relacji z Bo-

giem i drugim człowiekiem. Trudno jest 
powiedzieć prawdę lub właściwie na nią na-
kierować. Wspomniane w pytaniu trudności 
raczej mi nie doskwierają.

Czego uczy misja w tak specyficznym miejscu 
jak Kuwejt?

To trudne pytanie, ponieważ zmusza do 
samooceny i próby dostrzeżenia czegoś, co 
można zobaczyć dopiero po pewnym czasie. 
Jednak jest pewna lekcja, którą odbiera duża 
część żołnierzy – to docenienie piękna natu-

ry, krajobrazu w naszej Ojczyźnie – Polsce 
oraz wartości naszej zachodniej cywilizacji. 
Odległość i kontrast sprawiają, że wzrok się 
wyostrza i bardziej doceniamy, to, co mamy.

 
Czy pobyt w Kuwejcie wpływa na posługę i życie 
duchowe księdza oraz życie duchowe żołnierzy?

Od samego początku zmiany namawia-
łem żołnierzy, aby próbowali wykorzystać 
ten czas pod względem duchowym jako 
swoiste rekolekcje, czas przemyśleń, a nawet 
dosłownie pustelni. Gdy patrzę na moją bazę, 
to przypominają mi się pustelnicy, którzy 
wychodzili w dziki teren, odrywając się od 
całego przepychu cywilizacji. 

To miejsce jest również pustelnią z tego 
powodu, że pomaga przemyśleć swoje życie. 
Każdy z nas żyje tutaj w oderwaniu od cze-
goś, do czego przywykł. Może to być rodzina, 
grono przyjaciół, warunki życia w Polsce, wy-
goda. Tutaj na pewien czas jesteśmy od tego 
oderwani. Możemy dostrzec wartość tego, co 
na co dzień posiadamy, a czego zdarzało się 
nam nie doceniać. Możemy przewartościo-
wać nasze życie. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie 
czas na głębszą modlitwę, na pomyślenie 
o Bogu i o swoim życiu.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jakie są 
nastroje wśród żołnierzy?

Dostrzegalne jest drobne napięcie i ocze-
kiwanie związane z ich nadejściem. Trochę 
żal, że ten szczególny czas będzie przeżywany 
z dala od rodziny i przyjaciół. Widać tęskno-

tę za tradycjami domowymi. Jednak jest wy-
czuwane pewne oczekiwanie. Święta to czas 
poczucia bliskości rodziny, nawet na takim 
odludziu. A wkrótce po świętach wracamy 
do domu. Ta okoliczność zmienia nastawie-
nie żołnierzy na bardziej pozytywne.

W jaki sposób przygotowujecie się do świąt Bo-
żego Narodzenia?

Przygotowania idą całą parą. Dużo się 
dzieje. Cała baza jest już powoli przystraja 
dekoracjami świątecznymi. Powoli wyszuku-

jemy choinki i je przystrajamy. Przygotowu-
jemy wspólne spotkanie opłatkowe. Myślimy 
o wieczerzach wigilijnych. Dzięki życzliwości 
wojska mamy możliwość wysłania paczek 
bożonarodzeniowych do swoich bliskich. 
Rozpoczęliśmy Adwent i przygotowanie du-
chowe. Zbliża się czas na dogłębne oczysz-
czenie sumienia. Pracy jest dużo, ale i energii 
jeszcze więcej.

Jak będą wyglądały święta? 
Wspólne spotkanie opłatkowe, składanie 

życzeń i kolędowanie. Oczywiście nie obej-
dzie się bez Pasterki i świątecznej Euchary-
stii. I to wszystko zostanie wplecione w nie-
ustanną służbę. Ponieważ misja i baza musi 
ciągle funkcjonować na wysokich obrotach. 
Zatem święta zapowiadają się jako połącze-
nie modlitwy i pracy.

roZmawiała małgorZata muSZaŃSka

7

Ks. ppor. Rafał DANIEC (ur. 1985 r.) W la-
tach 2000-2005 uczęszczał do Technikum 
Samochodowego w Bochni. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie. Był m.in. na stażu w Kazachstanie 
oraz Ukrainie. Uczestniczył w spotkań 
młodych na „Przystanku Jezus” oraz w Dę-
bowcu. Wielokrotnie brał udział w Pieszej 
Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. 
Pracował wśród dzieci z rodzin patolo-
gicznych, brał także udział w duszpaster-
stwie więźniów. 28 maja 2011 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Wiktora 
Skworca. Przez trzy lata pełnił funkcję wi-
kariusza w parafii św. Marcina w Gnojniku 
oraz katechety w miejscowym gimnazjum. 
Kapelan III zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Operacji Inherent Resolve 
w Kuwejcie.
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„Skąpy jest ten, kto nie jest jak On”
rok Świętego Brata alberta (9)

Pustelnie
Posługa braci albertynów i sióstr alber-

tynek w noclegowniach i przytuliskach była 
ciężka, trudna, wymagająca niezwykłego 
hartu ducha, odporności fizycznej i psychicz-
nej. Z dnia na dzień musieli przecież prze-
bywać pośród nędzarzy, życiowych i moral-
nych wykolejeńców, ludzi trudnych, z innego 
świata. To wyczerpywało, stresowało, absor-
bowało czasowo, a także – w zmaganiach 
z trudną codziennością – oddalało od sfery 
duchowej, tak przecież istotnej dla zakonne-
go życia. Biografowie Brata Alberta zgodnie 
wskazują na o. Rafała Kalinowskiego, karme-
litę bosego z klasztoru w Czernej, powstańca 
styczniowego na Litwie i sybiraka, przyszłego 
świętego, jako na tego, który podsunął Bra-
tu Albertowi remedium na taki stan rzeczy: 
klasztory pustelnicze. Miejsca kontemplacji 
Boga, wyciszenia, skupienia, źródło sił fi-
zycznych i duchowych niezbędnych do sku-
tecznej posługi w przytuliskach. Ten pomysł 
Brat Albert podchwycił. Z perspektywy lat 
zorganizowanie takich miejsc oceniał jako 
posunięcie wręcz niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania albertyńskich wspólnot. „Je-
śli zaś domów pustelniczych zabraknie, to nie 
będzie można nawet przytuliska założyć, bo 
zabraknie sił, wytrwałości i poświęcenia do 
ich obsługi” – pisał. 

Pierwsze pustelnie powstały na Roztoczu, 
w okolicy Rawy Ruskiej, Horyńca – dziś prze-
ciętej ukraińsko-polską granicą – w dobrach 
hrabiego Ludwika Dębickiego, współtowarzy-
sza nocnej wyprawy Adama Chmielowskiego 
z balu karnawałowego w pałacu „Pod Barana-
mi” do ogrzewalni na krakowskim Kazimierzu. 
Werchrata, potem Monasterek (funkcjonujący 
do 1905 r.) – pustelnie albertyńskie. Brusno, 
Prusie (do 1914 r.) – albertynki. Dzikie, po-
cięte wąwozami odludzie, porosłe bukowymi 
i sosnowymi lasami (odległe o kilkadziesiąt 
kilometrów od Lwowa, gdzie funkcjonowało 
albertyńskie przytulisko). Spartańskie warun-
ki codziennego życia. A równocześnie miejsce 
wyciszenia, spokoju, modlitwy. „Trzeba żyć 
pod okiem Pana Jezusa – przypominał Brat 
Albert – Wystarczy jedno spojrzenie duszy na 
Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica – a to 
już jest modlitwa. Osoba zaś zakonna bez mo-
dlitwy jest osobą bez rozumu. Kto zaniedbuje 
modlitwę, przestanie kochać Jezusa”. 

Drugim miejscem wspólnoty pustelniczej 
stało się Zakopane. Brat Albert przybył tam 
niegdyś z bilecikiem polecającym od kardy-
nała Albina Dunajewskiego do właściciela 

Zakopanego, hrabiego Władysława Zamoy-
skiego: „Oddawcę, Brata Alberta, polecam 
usilnie Panu Hrabiemu. U nas w Krakowie 
wiele dobrego robi. Błogosławieństwo Boże 
z Wami A. kard. Dunajewski”.

Właściciel Zakopanego okazał się człowie-
kiem skromnym, zafascynowanym duchowo-
ścią franciszkańską. Jakiś czas później z entu-
zjazmem przystał na prośbę Brata Alberta, 
aby mógł w jego dobrach, w okolicy Kuźnic, 
zbudować albertyńską pustelnię. Brat Albert 
nie zgodził się, aby teren pod przyszły klasz-
tor, kawałek lasu przy drodze na Kalatówki, 
otrzymać od Zamoyskiego za darmo. Koniec 
końcem podpisano umowę dzierżawną za… 
jednego halerza rocznie. Na budowę bracia 
zarabiali pracując – także z udziałem Brata 
Alberta – przy budowie drogi do Morskie-
go Oka. Wiosną 1898 r. rozpoczęto budowę 
drewnianego baraku – albertyńskiego klasz-
toru oraz kapliczki. Projektował ją Stanisław 
Witkiewicz, osiadły w Zakopanem stary druh 
Brata Alberta z monachijskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, jeden z „odkrywców” Za-
kopanego, twórca stylu zakopiańskiego w ar-
chitekturze. W jego pobliżu stanął domek dla 
kapelana – sławna później pustelnia Brata 
Alberta. W 1902 r. w klasztorku zamieszka-
ły albertynki, natomiast bracia przenieśli się 
nieco wyżej, na zbocze Krokwi, na tzw. Śpią-
cą Górkę, budując tam nowy klasztor. 

Kiedy brat Albert „mieszkał na Kalatów-
kach, odbywały się pielgrzymki do jego chat-
ki. Szli tam artyści, uczeni, wierzący i niewie-
rzący (…) Jak głodni do chleba, tak ludzie szli 
do Brata Alberta, by się podnosić, polepszać 
w kontakcie z jego duszą (ks. Konstanty Mi-
chalski, Brat Albert, Kraków 1946).

On sam nie stronił od spotkań ze znajo-
mi w Zakopanem. „U Witkiewicza schodziło 
się często kilku nas młodszych. Zaglądał tam 
także Brat Albert, zawsze uśmiechnięty, we-
soły, jeszcze pamiętający o tym, że zamienił 
pędzel na różaniec zakonnika i dyskutujący 
namiętnie z Witkiewiczem” (Alfred Wysocki, 
Sprzed pół wieku, Kraków 1974).

Został sportretowany jako „brat prze-
wodniczący” przez Stefana Żeromskiego 
w powieści Nawracanie Judasza („Spod za-
konnej sukmany wyłaziła teraz jego sztuczna, 
żelazna noga. Nienaski spytał jeszcze Tytusa, 
wskutek czego ów brat przewodniczący stra-
cił nogę. Tytus odpowiedział z pośpiechem 
(…): – W powstaniu”). 

Jak wielu w tamtych latach „marzył o wol-
nej Polsce, lękając się jednak o wielki społecz-
ny dom; lękał się tego bezrobocia, co z czło-

wieka robi złodzieja lub żebraka. Kto jak on 
zamknął się w jednej ogrzewalni z nędzarza-
mi miał prawo powiedzieć «Człowiek, który 
z jakiegokolwiek powodu jest bez odzieży, 
bez dachu i kawałka chleba, może już tyl-
ko kraść, albo żebrać dla utrzymania życia» 
(ks. K. Michalski, Brat Albert, Kraków 1946).

Tatko i Dynka
Dzieło Brata Alberta rosło i krzepło. 

W Krakowie i kilku miastach galicyjskich 
funkcjonowały sprawnie przytuliska. Powięk-
szało się grono albertynów i albertynek. Roz-
błysła duchowość i oddanie Marii Jabłońskiej 
– siostry Bernardyny. W 1896 r. w Horyńcu 
po raz pierwszy zetknęła się – wtedy ledwie 
16-letnia – z Bratem Albertem. W 1902 r. 
Dynka – tak ją nazywał Brat Albert – zosta-
ła mianowana przez Tatkę – tak z kolei ona 
zwracała się do Brata Założyciela – przełożo-
ną Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. 
Była „pełna energii i zapału ewangelicznego, 
przestrzegając charyzmatu ubóstwa i hero-
icznej posługi najbardziej potrzebującym. 
Zapewniła temu żeńskiemu zgromadzeniu 
byt prawny, pisząc dlań konstytucję czyli 
regułę zakonną. Swe nadludzkie siły czerpa-
ła – jak wspominali współcześni – z adora-
cji eucharystycznego Chrystusa. Jej życiową 
dewizą było: «czyńcie wszystkim dobrze»” 
(Michał Rożek, Święty Brat Albert, Kraków 
2005). 6 czerwca 1997 r. w Zakopanem Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wyniósł siostrę Marię 
Bernardynę Jabłońską (1878–1940) do chwa-
ły błogosławionych. 

Kiedy latem 1914 r. wybuchła wojna Brat 
Albert mówił swej albertyńskiej rodzinie, że 
nic to nie zmienia, należy robić to, co dotąd. 
Na prośbę krakowskich władz wojskowych 
posłał siostry albertynki do posługi w szpi-
talach, szczególnie zakaźnych i barakach 
epidemiologicznych. Kilka z nich zmarło. 
Widywano i jego jak odwiedza szpitale wy-
pełnione rannymi lub chorymi żołnierzami; 
obdziela ich chlebem, ciastkami, napojami, 
papierosami z kosza, który dźwigał towarzy-
szący mu chłopiec. Wyruszał w podroż do 
galicyjskich albertyńskich ośrodków, wspie-
rał Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla 
Dotkniętych Klęską Wojny, zorganizowany 
przez bp. Adama Stefana Sapiehę. Wszystkie 
przytuliska stały otworem dla wojennych tu-
łaczy. Nakazywał „każdemu głodnemu dać 
jeść, bezdomnemu miejsce, nagiemu odzież. 
Jak nie można dużo – to mało, inaczej nie ma 
przytuliska”. 
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Trzeba Bogu dziękować 
za chorobę i za śmierć

Przez całe życie Adam Chmielowski cier-
piał na dolegliwości żołądkowe. Koledzy z ar-
tystycznych studiów w Monachium łączyli tę 
przypadłość z brakiem nogi, z ograniczeniem 
ruchu. Kiedy był już sławnym Bratem Alber-
tem korzystał z bezinteresownej pomocy 
lekarskich tuzów z Krakowa i Lwowa. Jeden 
z nich wyszedł nawet naprzeciw nałogowi 
palenia papierosów, z którym Brat Albert 
borykał się przez lata. Wręcz zalecił mu „pa-
lenie kilku papierosów dziennie, jako sku-
teczne w tym przypadku lekarstwo”. Tłumił 
w sobie swoje cierpienia, nie mówił o nich, 
wzbraniał się przed specjalną dietą, chciał 
jeść to, co jedli ze wspólnego kotła wszyscy 
– bracia i ubodzy. Wspomniany w poprzed-
nim odcinku Andrzej Szeptycki, późniejszy 
greckokatolicki metropolita lwowski i halic-
ki, wspominał, że kiedy na początku ostat-
niej dekady XIX w. zdarzało mu się nocować 
w krakowskim schronisku dla ubogich w jed-
nym pokoju z Bratem Albertem, zdał sobie 
wtedy sprawę z jego tłumionych za dnia cier-
pień powodujących bezsenność. 

Zdrowie Brata Alberta zaczęło się walić 
w 1915 r. 17 września podczas Mszy św. u kra-
kowskich bernardynów doznał lekkiego wyle-
wu. Przez jakiś czas zmagał się z porażeniem 
ręki, nogi, boku. Wiosną 1916 r. wyjechał do 
Lwowa. Diagnoza miejscowej sławy, dr Fran-
ciszka Zakrejsa, była fatalna: rak żołądka, 
perspektywa najwyżej roku życia. Wiedział 
i „czuł, że nowotwór w nim pracuje, ale się nie 
skarżył i trzymał w tajemnicy swoje cierpienie” 
(Maria Winowska, Święty Brat Albert, Kraków 
1992). Lato przeszło mu w zakopiańskiej pu-
stelni na Kalatówkach, we wrześniu przybył do 
Krakowa, na początku grudnia znów wybrał 
się do Zakopanego. Pojechał tam z poważnym 
zadaniem. Wiózł ze sobą sporo grosza odło-
żonego z pensji sióstr pracujących w austro-
węgierskich szpitalach wojskowych. Na tyle 
dużo, aby do końca spłacić dług zaciągnięty 
u hrabiego Zamoyskiego na zakup drewna 
niezbędnego do budowy zakopiańskich pu-
stelni. Dwa tygodnie nie opuszczał swojej pu-
stelniczej chatki. 20 grudnia powrócił do Kra-
kowa. Świadkowie jego ostatnich dni zostawili 
ich szczegółowy opis: słów, gestów, zdarzeń. 
Wieczorem 23 grudnia (tego dnia obchodzo-
no Wigilię, bowiem w tamtym roku dzień 
24 grudnia wypadł w niedzielę) Bratu Alber-
towi, wedle opinii wezwanych lekarzy, „pękł 
wrzód w żołądku”, nastąpił „rozpad raka”, któ-
ry doprowadził chorego do utraty przytomno-
ści. Wezwany ksiądz dokonał absolucji i na-
maszczenia olejami świętymi. Lekarz polecił 
Brata Alberta przenieść z drewnianej pryczy 
na łóżko, „w kołdry z pierza”. Kiedy chory się 
ocknął, zaczął wołać z przerażeniem: Coście 
wy ze mną zrobili ? Coście zrobili? Trzeba go 
było na powrót przenieść na twardą pryczę. 

„Umierał jak św. Franciszek z Asyżu, na twar-
dej desce, idąc za Chrystusem Ukrzyżowanym” 
(ks. K. Michalski, Brat Albert). Poranek przy-
niósł pewną poprawę. Spowiedź. Najświętszy 
Sakrament. Półsiedząc rozmawiał z tymi, któ-
rzy go odwiedzali, m.in. bp. Adamem Stefa-
nem Sapiehą, błogosławił, dotykał podanych 
dłoni, nachylających się ku 
niemu głów. „Wtem zaszło coś 
nowego! Nagle w oczach Sługi 
Bożego zabłysły jakieś ognie. 
Umierający Starzec przemie-
nia się jakoby w jakiegoś ol-
brzyma, a z ust jego, jak grom, 
zaczęły padać dziwnie mocne 
słowa, które do głębi duszami 
obecnych wstrząsnęły: «Co tu 
płakać? Z wolą Boską macie 
się zgadzać i za wszystko Bogu 
dziękować? Tak jest! Trzeba 
Bogu dziękować za chorobę 
i za śmierć, jak ją zsyła. Zmó-
wić trzeba Magnificat. Co Bóg 
ześle, trzeba Mu za wszystko 
dziękować» i dodał Brat Albert 
te dziwne, wówczas zwłaszcza, 
jakoby jakiś zgrzyt czyniące słowa: «Nawet 
za tę wojnę trzeba Bogu dziękować i trzeba 
mówić Te Deum. Ja codziennie za tę wojnę 
Te Deum odmawiałem. Bo co Bóg działa, świę-
te jest i dobre»” (ks. Czesław Lewandowski, 
Brat Albert, Kraków 1927). Wieczorem, kiedy 
było już gorzej, powtórzył prośbę o papierosa. 
«Wy będziecie się gniewać, że ja umierając, 
jeszcze palę papierosa» – odezwał się do czu-
wających sióstr. Ponad 52 lat wcześniej, we wsi 
Mełchów, gdzie został ciężko ranny w bitwie 
powstańczej partii z Rosjanami, kiedy doktor 
Florkiewicz, Polak w służbie carskiej, w wiej-
skiej stodole, zabrał się do amputacji jego le-
wej nogi poniżej kolana, też zapalił cygaro, aby 
choć trochę uśmierzyć ból. 

Brat Albert zmarł następnego dnia, w dzień 
Bożego Narodzenia, kiedy w południe w po-
bliskim kościele pw. Bożego Ciała poczęły bić 
dzwony. 

28 grudnia, w odwilżowy, na dodatek desz-
czowy dzień, trumnę z ciałem Brata Alberta 
przeniesiono z kaplicy albertyńskiego przy-
tuliska do kościoła Bożego Ciała. Mszę świę-
tą celebrował książę biskup krakowski Adam 
Stefan Sapieha. Byli na niej obecni abp Fran-
ciszek Symon, biskup płocki, przed laty niedo-
puszczony przez władze carskie do objęcia sto-
licy biskupiej i bp sufragan krakowski Anatol 
Nowak (późniejszy biskup przemyski). 

Stamtąd, ulicami Krakowa wyruszył ku 
Cmentarzowi Rakowickiemu kondukt, jakie-
go chyba w swych dziejach Kraków nie wi-
dział. Szedł w nim prezydent miasta Juliusz 
Leo, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskie-
go z rektorem prof. Kazimierzem Morawskim, 
radni królewskiego miasta, herbowa arysto-
kracja, delegacja gminy żydowskiej, tłumy 
krakowian i wielka rzesza tych, w których 

Brat Albert dostrzegał piękno bożego obrazu: 
nędzarzy, bezdomnych, odrzuconych, „opu-
chlaków”. Na cmentarzu, nad trumną Brata 
Alberta, bp Anatol Nowak wypowiedział zna-
mienne słowa: w tej godzinie ziemskiego po-
żegnania z Bratem Albertem „należałoby się 
raczej modlić do Zmarłego, a nie za niego”.

Na grobie został umieszczony napis: „Brat 
Albert, wierny sługa Boży, ojciec ubogich 
i nędzarzy, założyciel braci i sióstr III Zakonu 
św. Franciszka, walczył za Ojczyznę w 1863 r. 
Niech spoczywa w pokoju”.

***
Śmierć Brata Alberta, krakowskiego św. 

Franciszka, rozpoczęła drogę ku wyniesieniu 
go do chwały ołtarzy. W 1932 r. dokonano 
ekshumacji, doczesne szczątki Brata Alberta 
złożono w nowej, metalowej trumnie. W la-
tach 1946–1950 abp Adam Stefan Kardynał 
Sapieha, metropolita krakowski, przepro-
wadził na szczeblu diecezjalnym kanonicz-
ny proces informacyjny. 31 maja 1949 r. 
dokonano kolejnej ekshumacji szczątków 
Brata Alberta, przenosząc je do krakowskie-
go kościoła Karmelitów Bosych. 20 stycz-
nia 1977 r. Ojciec Święty Paweł VI wydał 
dekret o heroiczności cnót Brata Alberta. 
22 czerwca 1983 r. Ojciec Święty Jan Pa- 
weł II na krakowskich Błoniach beatyfikował 
dwóch niegdysiejszych powstańców stycz-
niowych, Brata Alberta i o. Rafała Kalinow-
skiego, a 12 listopada 1989 r. w Rzymie wy-
niósł bł. Brata Alberta do chwały świętych. 
W 1985 r. relikwie Brata Alberta zostały prze-
niesione do kościoła Ecce Homo przy Domu 
Generalnym Sióstr Albertynek w Krakowie.

Kończę wędrówkę drogami żywota Ada-
ma Chmielowskiego – św. Brata Alberta. 
Spośród wielu myśli, pouczeń, wskazań, jakie 
zostawił, wybrałem takie: „Patrzę na Jezusa 
w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśli-
ła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chle-
bem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, 
kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych”.

 jęDrZej łukawy

Brat albert w Zakopanem
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Zwyczaj ubierania choinki jest stosun-
kowo młody. W Europie przyjął się 
dopiero w XVII w., do Polski zawędro-
wał sto lat później. Na dobre przyjął 

się u nas przełomie XIX i XX w. – i to nie bez 
oporów. Wcześniej dekorowano polskie domy 
snopami zboża, słomą i sianem, rozstawiając je 
w kątach pomieszczeń, czy kładąc pod obrus 
wigilijny, a słomianymi krzyżami i gwiazdami 
zdobiono ściany, na pamiątkę tego, że Pan Bóg 
przyszedł na świat na sianie.

Według legendy choinkę jako symbol na-
rodzenia Pana Jezusa zaproponował w VIII w. 
św. Bonifacy, mnich z Anglii, w czasie nawra-
cania Germanów. Oddawali oni cześć majesta-
tycznym dębom. Św. Bonifacy chcąc wykazać 
słabość ich wiary, nakazał ściąć drzewo. Dąb 
padając poczynił wokół ogromne spustoszenie, 
któremu oparła się jedynie maleńka sosenka, 
lub – według innego przekazu – jodełka. Mnich 
uznał to za znak i oświadczył Germanom, 
że małe, zawsze zielone drzewko jest praw-
dziwą i jedyną potęgą, godną symbolizować 
wiecznego Boga i jego Syna – Chrystusa.

Zaczęło się od Adama i Ewy
Ks. prof. Józef Naumowicz, historyk, 

w książce Historia świątecznej choinki wyja-
śnia, że zwyczaj dekorowania choinki wywo-
dzi się ze średniowiecznej tradycji misteriów, 

Choinka łączy niebo z ziemią
nie wyobrażamy sobie bez niej świąt. jest najbardziej powszechnym i niemal obowiązkowym symbolem Bożego narodzenia. Przystro-
jone drzewko towarzyszy nam w domu, szkole, kościele, miejscu pracy, na ulicach. czy znamy historię tego zwyczaju? a co ważniejsze, 
czy wiemy jaka chrześcijańska symbolika się pod nim kryje?

Z jakie wystawiano na przykościelnych pla-
cach w przeddzień święta Narodzenia Jezusa 
w XII–XIV w. Przedstawienia te opowiadały 
historię pierwszych rodziców w raju. Chodzi-
ło o to, aby w prosty i obrazowy sposób wy-
tłumaczyć, iż grzech pierworodny sprawił, że 
wszyscy potrzebujemy zbawienia i dlatego Bóg 
postanowił stać się człowiekiem. W przed-
stawieniach ważnym elementem dekoracji 
scenicznej było drzewo poznania dobra i zła, 
którego owoc stał się powodem grzechu Ada-
ma i Ewy. A ponieważ 24 grudnia trudno jest 
znaleźć owocującą jabłoń, szukano innego 
drzewa, którego można by użyć. I tak w na-
turalny sposób sięgnięto po drzewa iglaste 
– zazwyczaj świerki bądź jodły. Przyozdabia-
no je owocami, w tym oczywiście jabłkami 
i łańcuchami symbolizującymi węża, który 
skusił Ewę.

Niezależnie od misteriów odprawianych 
24 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia drze-
wa te przenoszono najpierw do kościołów, 
a później zaczęto nimi zdobić także miejskie 
domy. Popularność tych misteriów była tak 
duża, że w średniowiecznych kalendarzach 
zaczęto umieszczać wspomnienie o Adamie 
i Ewie 24 grudnia. I tak pozostało do dzisiaj.

Najstarsza historyczna wzmianka o bożo-
narodzeniowej choince pochodzi z początku 
XV w. i mowa w nim o drzewku udekoro-
wanym jabłkami, orzechami i piernikami, 
które było darem cechu piekarzy z Fryburga 
dla miejskiego szpitala. Natomiast zdaniem 
ks. Naumowicza najstarszy przekaz pocho-
dzi z 1492 r., a więc z końca XV w. i  doty-
czy dekoracji choinkami jodłowymi katedry 
w Strasburgu oraz 9 innych tamtejszych ko-
ściołów. Z kolei za pierwsze przedstawienie 
choinki w sztuce uznawany jest sztych Lucasa 
Cranacha Starszego z 1509 r. przedstawiający 
drzewko przybrane świeczkami.

W XVI w. ubrana choinka była rzadkością 
widywaną jedynie w bogatszych domach. 
Krytykowano ją jako zwyczaj pogański, 
o czym świadczą XV- i XVI-wieczne kaza-
nia. Przeciwnikiem choinki był. m.in. nie-
miecki teolog Dannhauer, który na początku 
XVII w. strofował wiernych z ambony, że 
„wśród różnych głupstw świątecznych jest 
także choinka”. 

Choinki szybko stały się popularne w pro-
testanckich Niemczech. W XVII w. ubieranie 
sosenki czy jodły na Boże Narodzenie było 
już powszechne na pograniczu francusko-

niemieckim. W XVIII w. choinka trafiała 
nawet do Wersalu. Maria Leszczyńska, żona 
Ludwika XV, udekorowała bożonarodzenio-
wymi drzewkami francuski dwór królewski. 
Mniej więcej w tym samym czasie choinka na 
masową skalę zaczęła pojawiać się w domach 
pruskich mieszczan i urzędników. Potem 
przyjęła się w Austrii, Skandynawii, Anglii 
i Stanach Zjednoczonych.

Na początku XX w. choinka stanowiła już 
nieodłączny element Bożego Narodzenia. Nic 
dziwnego, że pojawiła się na frontach w oko-
pach I wojny światowej. Przy niej spotykali 
się nawet i składali sobie życzenia żołnierze 
wrogich armii, porzucając wzajemny ostrzał.

Choinka na ziemiach polskich 
W Polsce zwyczaj ustawiania w domu 

w okresie świąt Bożego Narodzenia ubranego 
drzewka przejęliśmy bezpośrednio od Niem-
ców w okresie zaborów w latach 1795–1807. 
Jak pisze dr Katarzyna Smyk w eseju pt. Treś- 
ci symboliczne bożonarodzeniowej choinki na 
ziemiach polskich pierwsze choinki ubierane 
były w domach ewangelickiego mieszczań-
stwa pochodzenia niemieckiego. Początkowo 
zwyczaj ten przyjął się w polskim środowi-
sku mieszczańskim i w bogatych dworach, 
w których choinka stanowiła powszechną 
dekorację wnętrza już w połowie XIX w. na 
Pomorzu, Warmii, Mazurach i Śląsku. Na 
wsiach tego terenu choinka uchodziła za roz-
powszechnioną stosunkowo wcześnie – na 
przełomie XIX i XX w. W miastach Polski 
centralnej, wschodniej i południowej choin-
ka była często ubierana dopiero na początku 
XX w. Na wieś tego regionu trafiła po 1914 r., 
a rozpowszechniła się dopiero po 2 wojnie 
światowej.

Choinkę przyjmowano w Polsce z opora-
mi z dwóch powodów. Po pierwsze zwyczaj 
ten miał niemieckie pochodzenie, był to zwy-
czaj zaborcy, a po wtóre mieliśmy swoje ro-
dzime świąteczne ozdoby, tzw. podłaźniczki 
lub podłaźniki. Co to takiego? Były to przy-
strojone zielone gałęzie drzew iglastych albo 
wierzchołki drzew lub małe drzewka, zawie-
szane czubem do dołu u powały nad stołem, 
przy którym spożywano wigilijną wieczerzę. 
Jak pisze dr Katrzyna Smyk: „Stroik taki wy-
stępował na Podhalu, Śląsku Cieszyńskim, 
Pogórzu, Ziemi Sądeckiej, Krakowskiej, 
w okolicach Rzeszowa i Jarosławia, Sando-

lukas cranach Starszy, „adam i ewa”, 1526 r.
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mierza i Lublina. W podlubelskiej wiosce 
Motycz ostatnie podłaźniczki ubierano około 
1935 r.”.

W zamożniejszych domach podłaźniczki 
w różny sposób dekorowano. Głównie jabł-
kami i orzechami, ale również czosnkiem, ce-
bulą i fasolą. Zawieszano też na nich ozdoby 
ze słomy oraz z opłatka, co było typowo pol-
ską specyfiką. W żadnym innym kraju opłat-
ka nie używano w świątecznym zdobnictwie. 
O ozdobach z opłatka pisał w Potopie Hen-
ryk Sienkiewicz. Z opłatków wykonywano 
tzw. światy, czyli kule przypominające 
wszechświat, świat odkupiony. Współczesne 
bombki to nawiązanie do tego zwyczaju.

Pierwsze bombki wyprodukowano w XIX w. 
w hucie szkła w Lauschy w małym miasteczku 
niemieckiej Turyngii. Miały kształt kuli, a wy-
myślił je ponoć, wydmuchał i pomalował Hans 
Greiner – ubogi hutnik, którego nie było stać 
na orzechy. Prawdopodobnie zrobił to w roku 
1847, choć niektóre źródła mówią też o latach 
1848 i 1849. Z czasem bardzo popularne sta-
wały się także srebrne lamety, czyli długie me-
talowe błyszczące nitki zwane włosami aniel-
skimi, które w wielu wypadkach zastępowały 
dawne łańcuchy papierowe. Jednak, im bo-
gatszy stawał się wystrój choinki, tym bardziej 
zacierała się symbolika drzewa rajskiego.

Choinka na placu św. Piotra
Także w Watykanie obecność choinki 

spotykała się początkowo z niechęcią urzęd-
ników kościelnych. Tradycja bożonarodze-
niowej choinki na placu św. Piotra w Rzymie 
sięga 1982 r. Została zainicjowana przez Jana 
Pawła II, który po objęciu Stolicy Apostol-
skiej tęsknił za atmosferą polskich świąt, 
niezwykłymi tradycjami i zwyczajami, które 
nieodłącznie wpisują się w celebrowanie Bo-
żego Narodzenia w naszym kraju.

I tak z inicjatywy Karola Wojtyły w 1983 r. 
drzewo dostarczyli mieszkańcy Austrii, 
a w kolejnych latach choinki przybyły 
z m.in.: Niemiec, Ukrainy, Czech, Belgii, Ru-
munii, Słowenii i Słowacji. Pierwsza choinka 
z Polski dotarła do Rzymu w 1997 r. Był to dar 
podhalańskich górali dla Jana Pawła II. Zwy-
czaj zapoczątkowany przez Jana Pawła II jest 
kontynuowany przez kolejnych papieży Bene-
dykt XVI oraz Franciszka.

Po 20 latach znów przypadł nam zaszczyt 
dostarczenia choinki do Watykanu. Jest to 
także 35 rocznica ustawienia na placu św. 
Piotra pierwszej bożonarodzeniowej choinki. 
Drzewo, które rozbłysnęło na pl. św. Piotra 
7 grudnia 2017 roku także pochodzi z Polski, 
a konkretnie z puszczy Romnickiej, z nadle-
śnictwa Gołdap. Jest to 28-metrowy świerk 
(przycięty do wysokości 25 m). Jego poszu-
kiwania trwały wiele lat. 

Inicjatorami akcji „Bożonarodzeniowa 
Choinka dla Papieża” byli arcybiskupi i bi-
skupi metropolii warmińskiej i białostockiej 

oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Białymstoku.

Tegoroczna bożonarodzeniowa choinka 
stanowi podziękowanie za jubileusz 25-lecia 
istnienia nowych struktur Kościoła w Polsce 
oraz wotum wdzięczności za 300-lecie koro-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie oraz 
100. rocznicę objawień w Fatimie.

Jak pięknie i radośnie jest być
skąpanymi w świetle Chrystusa 

Choinka ma bardzo bogatą chrześcijańską 
symbolikę. Można w niej odczytać wiele sen-
sów i znaczeń. Na pewno pomocna będzie 
przy tym lektura Pisma św. oraz znajomość 

chrześcijańskiej tradycji. Choinka przede 
wszystkim jest to symbolem życia. Jak wy-
jaśnia ks. Naumowicz w książce Historia 
świątecznej choinki utożsamiana jest z drze-
wem rajskim, Drzewem Życia – utraconym, 
ale odzyskanym przez narodzenie Jezusa 
Chrystusa, którego na choince symbolizu-
je światło. Jezus to światłość, która przyszła 
na świat. To On sprawia, że utracony przez 
Adama i Ewę dostęp do Drzewa Życia jest na 
nowo możliwy.

Zawsze zielona choinka jest także zna-
kiem nadziei, odwołuje się do siły życiowej, 
niezwyciężonej przez zimowe mrozy. Pięknie 
o choince jako symbolu nadziei w ostatnich 
słowach w 2004 r., powiedział Jan Paweł II. 
„Przesłanie jakie niesie choinka, jest takie, 
że życie pozostaje zawsze zielone, gdy staje 
się darem, nie tyle poprzez rzeczy, co przez 
dawanie samych siebie w przyjaźni i szczerej 
miłości, w niesieniu bratniej pomocy i prze-
baczaniu, we wspólnym spędzaniu czasu i we 
wzajemnym słuchaniu”. Przywołuje je w swej 
książce ks. Naumowicz

Także ozdoby choinkowe mają swoje zna-
czenie zarówno ludowe, jak i chrześcijańskie. 
Jabłka symbolizują urodzaj, zdrowie i wiedzę. 
Orzechy oznaczają siłę, mądrość, bogactwo. 
Anioły są dobrymi duchami opiekuńczymi, 

gwiazda betlejemska prowadzi do Chrystusa, 
a pierniczki wypiekane są często w kształcie 
zwierząt na pamiątkę ich przybycia do Be-
tlejem. Płonące świeczki natomiast przypo-
minają o nigdy nie gasnącej miłości Boga do 
ludzi. Cała choinka, przez swą żywość i zie-
leń, może oznaczać Chrystusa jako „drzewo 
życia”, a przez przyozdobienie świecami bądź 
światełkami – Chrystusa „światłość świata”. 

Pięknie i głęboko odczytuje symbolikę 
bożonarodzeniowej choinki mnich benedyk-
tyński i teolog Anselm Grün OSB w publikacji 
zatytułowanej Mała książeczka bożonarodze-
niowych radości. Pisze w niej m.in.: „Drze-
wo łączy w wymiarze symbolicznym niebo 
z ziemią. Jest głęboko zakorzenione i czerpie 
siłę z matki ziemi. Jednocześnie sięga ku nie-

bu i rozkłada ku górze swoją koronę. W tym 
znaczeniu jest obrazem człowieka, tego, jaki 
powinien on być: zakorzeniony jak drzewo, 
a jednocześnie stojący prosto, jak król w ko-
ronie. Choinka ma bardziej ogólne znaczenie 
symboliczne. Chodzi tu po pierwsze o połą-
czenie nieba i ziemi. W Boże Narodzenie Bóg 
usuwa granicę między niebem a ziemią, nie-
bo ukazuje się w widocznej postaci na ziemi. 
Na symbolikę choinki miał też wpływ obraz 
ściętego drzewa, które znów wypuszcza pędy. 
Adwentowa obietnica z księgi proroka Izaja-
sza, że oto z pnia Jessego wyrośnie pęd, jest tu 
obrazowo przedstawiona.”

7 grudnia papież Franciszek przyjmu-
jąc delegacje ofiarodawców choinki i szopki 
z Polski oraz Włoch powiedział „Co roku 
szopka i choinka przemawiają do nas swo-
im językiem symbolicznym. […] Drzewo 
wyciągnięte ku górze pobudza nas byśmy 
wychylili się ku «większym darom Bożym» 
(por. 1 Kor 12,31), abyśmy wznieśli się ponad 
przesłaniające mgły i doświadczyli, jak pięk-
nie i radośnie jest być skąpanymi w świetle 
Chrystusa.”

Na podstawie materiałów PAP, KAI,
eseju Katarzyny Smyk „Treści symboliczne 

bożonarodzeniowej choinki” opracowała
małgorZata muSZaŃSka 
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Do katedry polowej przybyli człon-
kowie związku całej Polski. Na po-
czątku Mszy św. uroczyście wpro-
wadzony został sztandar Zarządu 

Głównego Związku Piłsudczyków RP i ode-
grany został Mazurek Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek zauważył, że każ-
da rocznica urodzin skłania do refleksji 
i wdzięczności wobec rodziców, szczegól-
nie matek, troszczących się o wychowanie 
dzieci. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że 
150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Pił-
sudskiego jest okazją do tego, by wspomnieć 
matkę Komendanta Legionów – Marię z Bil-
lewiczów Piłsudską. – On wiele jej zawdzię-
czał. Ta niezwykła i nieprzeciętna kobieta, 
uwielbiana przez najbliższych, troskliwa, od-
dana bez reszty dzieciom, delikatna, wrażliwa 
i obdarzona poczuciem humoru, na trwałe 
zapisała się w jego sercu. Choć zmarła mając 
zaledwie 42 lata, to jednak bramy wieczności 
nie rozdzieliły matki i syna – powiedział.

Jak podkreślił bp Guzdek Józef Piłsudski 
„przez całe życie nosił w sercu obraz matki”. 
– Odczuwał niezatarte piętno jej osobowości 
i skierowanej ku niemu matczynej miłości. 
Więcej, ilekroć miał podjąć ważną decyzję, 
ilekroć szukał rozwiązania spraw trudnych, 
myślami zwracał się w stronę dawno zmar-
łej matki. Nierzadko sobie samemu zada-
wał takie pytanie: „Co by na to powiedziała 
moja matka?” – przywołał słowa Marszałka. 
Bp Guzdek dodał, że ostatnim, najbardziej 
wymownym znakiem zjednoczenia matki 

i syna, było polecenie, aby po 
śmierci jego serce zostało zło-
żone u stóp matki.

Ordynariusz wojskowy 
przypomniał, że Marszałek 
Piłsudski wielką czcią ota-
czał wizerunek Matki Bożej 
Ostrobramskiej. – Miłości do 
Matki – tej z Ostrej Bramy, 
z Wilna, nauczył się od swojej 
ziemskiej matki. Kult Maryi 
był najbardziej widocznym 
znakiem jego religijności. Je-
den z biografów Marszałka 
zanotował jego niezwykłe wy-
znanie: „Gdy podejmuję waż-
ne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej 
Ostrobramskiej” – zacytował bp Guzdek.

Zdaniem bp. Guzdka obchody 150. rocz-
nicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
to okazja do „dziękczynienia za jego czyn 
niepodległościowy”. – Jednocześnie pozwala 
odkryć, że wszystko co wielkie, zaczęło się 
w domu rodzinnym. Stąd wynika jeden pod-
stawowy wniosek, że te wartości, które zo-
staną zapisane w sercach dzieci i młodzieży, 
mają zasadniczy wpływ na wybory dokony-
wane w wieku dojrzałym. Przykład rodziców, 
nauczycieli i duszpasterzy; doświadczenie 
patriotyzmu wyniesione z domu rodzinnego, 
szkoły i parafialnej wspólnoty w dużej mierze 
determinują nasze czyny – podkreślił.

Na koniec zachęcił, aby dziękując za życie 
i dokonania Marszałka, prosić „o świętość 

polskich małżeństw i rodzin, 
wszak tam wszystko się zaczy-
na”. – Módlmy się za polskie 
szkoły, aby dzieciom i mło-
dzieży nie tylko przekazywały 
wiedzę, ale także kształtowały 
charaktery i postawy moralne. 
Zaś Kościół przez głoszenie 
Ewangelii niech tak kształtuje 
sumienia, abyśmy nie żyli dla 
siebie i nie umierali dla siebie. 
Oby nasze życie było służbą 
Bogu i Ojczyźnie, Kościołowi 
i bliźnim – zaapelował.

Eucharystię koncelebrowali 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, no-

tariusz Kurii Ordynariatu Polowego, ks. ppłk 
Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polo-
wej, ks. Robert Młynaczyk, proboszcz parafii 
SG w Nowym Sączu oraz kapelani środowiska 
piłsudczyków, ks. kmdr rez. Marian Próchniak 
i ks. Paweł Stachowski z diecezji łomżyńskiej.

We Mszy św. uczestniczyli członkowie 
Związku Piłsudczyków RP z całego kraju ze 
swoimi pocztami sztandarowymi na czele 
z prezesem zarządu głównego generałem 
związku Stanisławem Śliwą. Obecni byli 
także uczniowie szkół z klasami o profilach 
mundurowych.

Na zakończenie Mszy św. biskup polowy 
otrzymał Order Honorowy Związku Piłsud-
czyków RP oraz pamiątkowy ryngraf. Z okazji 
100 rocznicy objawień fatimskich medale pa-
miątkowe od ks. kmdr. Próchniaka, kapelana 
związku otrzymali: bp Józef Guzdek, ks. Paweł 
Stachowski, Ewa Pawłowska i Rafał Wasik.

Po zakończeniu Eucharystii w katedrze 
polowej odbył się koncert Chóru Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego WP, który 
wykonał pieśni patriotyczne i legionowe. 
Artyści chóru wystąpili w strojach nawiązu-
jących do mundurów Legionów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej powstał 13 września 1988 r. z inicjaty-
wy działaczy niepodległościowych, intelektu-
alistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, 
kombatantów i żołnierzy. Liczy obecnie około 
5 tys. członków.

krZySZtoF StęPkowSki

mszą św. w katedrze polowej uczczono 9 grudnia pamięć marszałka józefa Piłsduskiego. eucharystii przewodniczył biskup polowy józef 
guzdek. – Dzisiejsze spotkanie z marszałkiem józefem Piłsudskim jest czasem dziękczynienia za jego czyn niepodległościowy. jedno-
cześnie pozwala odkryć, że wszystko co wielkie, zaczęło się w domu rodzinnym – mówił w homilii. we mszy św. uczestniczyło licznego 
grono przedstawicieli Związku Piłsudczyków rzeczpospolitej Polskiej.
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Wiele zawdzięczał matce
Związek Piłsudczyków rP uczcił 150. rocznicę urodzin marszałka

gen. związku Stanisław Śliwa wręcza pamiątkowy ryngraf
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Uroczystości rozpoczęły się 4 grud-
nia Mszą św. w kościele pw. św. Te- 
resy pod przewodnictwem ks. płk. 
SG Zbigniewa Kępy, delegata bi-

skupa polowego. W koncelebrze wzięli udział 
ks. Robert Ogrodnik, ks. kmdr Janusz Bąk 
oraz księża litewscy polskiego pochodzenia 
i polscy duchowni pracujący na Litwie, m.in. 
ks. prałat Wojciech Górlicki, ks. Mirosław 
Grabowski i ks. Józef Aszkiełowicz. Przy oł-
tarzu do wspólnej modlitwy stanęli także: 
przedstawiciel prawosławnego ordynariusza 
wojskowego ks. płk Michał Dudicz – kanclerz 
Prawosławnego Ordynariatu Polowego oraz 
ks. Dawid Banach, przedstawiciel naczelnego 
ewangelickiego kapelana wojskowego.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. min. 
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Urszula 
Doroszewska, ambasador RP w Republice Li-
tewskiej, członkowie Związku Piłsudczyków, 
harcerze oraz członkowie delegacji.

W kazaniu ks. Kępa przypomniał, że 
Józefowi Piłsudskiemu przez całe życie to-
warzyszył niewielki wizerunek Matki Bożej 
Ostrobramskiej wykonany na starej tkaninie, 
z którym nie rozstawał się przez całe swoje 
życie, a nawet po śmierci – został bowiem 

włożony do jego trumny. – Dziś spotyka nas 
wielkie wyróżnienie – powiedział kaznodzie-
ja. – Możemy stanąć przez wizerunkiem Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej. Jesteśmy przedsta-
wicielami polskiego narodu, który we Mszy 
św. dziękuje Bogu za Józefa Piłsudskiego, któ-
ry przyszedł na świat przed 150. laty, za jego 
matkę Marię, która zaszczepiła mu miłość do 
ziemskiej ojczyzny, do Polski. 

Dalsze uroczystości odbyły się na Rossie. 
Jan Józef Kasprzyk powiedział tam m.in.: 
–Józef Piłsudski ukształtowany był przez 
Wilno i wielokrotnie podkreślał, że to Wilno 
go wychowało. Atmosfera domu rodzinnego, 
zwłaszcza zaszczepiona przez matkę miłość 
do tradycji i poezji romantycznej, uczyniła 
z niego człowieka, który poprowadził potem 
naród do niepodległości – podkreślił szef 
UdSKiOR. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła także Ambasador Nadzwyczajny 
i Pełnomocny RP Republiki Litewskiej, Ur-
szula Doroszewska. 

5 grudnia, w dniu 150. rocznicy urodzin 
Józefa Piłsudskiego, polska delegacja odwie-
dziła kościół w Powiewiórce, gdzie 15 grudnia 
1867 r.został ochrzczony przyszły Marszałek 
Polski. Wydarzenie to upamiętnia ekspozycja 
w kościele składająca się z naczynia chrzciel-
nego oraz fotokopii metryki chrztu Marszałka.
Ks. Daniel Narkun, miejscowy wikariusz, oby-
watel Litwy polskiego pochodzenia, przewod-
niczył liturgii odnowienia chrztu świętego. 
Minister Jan Józef Kasprzyk wraz z przedsta-
wicielami Związku Piłsudczyków RP przeka-
zał okolicznościowy ryngraf.

W Zułowie, gdzie mieszkała rodzina Pił-
sudskich, odbył się okolicznościowy apel. 

Uroczystość miała miejsce przy 
pamiątkowej tablicy przy dębie 
zasadzonym 10 października 
1937 r. przez prezydenta Igna-
cego Mościckiego.

Minister Kasprzyk zwrócił 
uwagę, że po powstaniu stycz-
niowym przez wiele lat nie było 
możliwe prowadzenie walki 
o niepodległość. – Wielu uwa-
żało, że Rzeczypospolita nigdy 
z tego grobu nie powstanie 
i wtedy właśnie on, wzrastając 

tu, w Zułowie, a potem w Wilnie, podjął się 
niezwykłego zadania – obudzenia ducha na-
rodu – powiedział. 

Podczas uroczystości został odczytany 
list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 
Kompania honorowa Wojska Polskiego odda-
ła salwę honorową. Przy pamiątkowej tablicy 
złożono kwiaty od prezydenta Andrzeja Dudy 
i zapalono znicze przy dębach pamięci, które 

upamiętniają: bohaterów powstania listopado-
wego i styczniowego, bohaterów wojny 1920 r., 
obrońców Westerplatte, ofiary zbrodni katyń-
skiej, zesłańców na Sybir oraz bohaterów walk 
o Monte Cassino. Uroczystości zakończyły się 
odegraniem przez orkiestrę wojskową pieśni 
„Marsz Pierwszej Brygady”.

Dużym przeżyciem uczestników delega-
cji było nawiedzenie kościoła pw. św. Piotra 
i Pawła na Antokolu, ufundowanego i wy-
posażonego przez hetmana wielkiego litew-
skiego i wojewodę wileńskiego Michała Ka-
zimierza Paca. Miejscowy proboszcz, polski 
kapłan, ks. prałat Wojciech Górlicki przed-
stawił dzieje świątyni i opowiedział o zabyt-
kowych malowidłach i stiukach.

6 grudnia polska delegacja udała się na 
cmentarz wojenny polskich legionistów 
z 1920 r. w Trokach. Zostało tu pochowanych 
kilku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 
poległych w 1939 r. Po okolicznościowych 
przemówieniach modlitwę za poległych 
i zmarłych polskich żołnierzy odmówił ks. 
kmdr Janusz Bąk. 

Ostatnim akcentem pobytu polskiej dele-
gacji na Litwie była Msza św. w sanktuarium 
Matki Bożej w Trokach. O historii obrazu 
opowiedział ks. Robert Ogrodnik. Obraz ten 
według starej tradycji miał być darem cesarza 
Bizancjum Manuela II dla księcia Witolda 
Kiejstutowicza z okazji jego chrztu. Był to 
drugi wizerunek Matki Bożej, po Matce Bo-
żej Częstochowskiej, koronowany papieski-
mi koronami na ziemiach Rzeczypospolitej. 
Przed trockim obrazem Matki Bożej modlili 
się: hetman Stefan Czarniecki, król Jan Kazi-
mierz, król Jan III Sobieski. Mszy św. w troc-
kim sanktuarium przewodniczył ks. Robert 
Ogrodnik w koncelebrze ks. płk. SG Zbignie-
wa Kępy i ks. kmdr. Janusza Bąka.

Na zakończenie obchodów szef UdsKiOR 
Jan Józef Kasprzyk wręczył miejscowym 
duszpasterzom okolicznościowy ryngraf 
ufundowany przez Związek Piłsudczyków 
RP, zaś młodzieży z polskiego gimnazjum 
w Trokach książki. Ks. kmdr Janusz Bąk od-
mówił okolicznościową modlitwę skierowa-
ną do Matki Bożej Trockiej.

kS. Płk Sg ZBigniew kęPa
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na str. 16

urząd do Spraw kombatantów i osób represjonowanych zorganizował w dniach 4–6 grudnia uroczyste obchody 150. rocznicy urodzin 
marszałka józefa Piłsudskiego. Polska delegacjawzięła udział we mszy św. w kościele pw. św. teresy w wilnie, w uroczystościach na 
rossie, odwiedziła kościół w Powiewiórce oraz Zułów, gdzie urodził się marszałek. obchody zakończyły się oddaniem hołdu poległym 
polskim żołnierzom na cmentarzu wojennym w trokach oraz uroczystą mszą św. przed obrazem matki Bożej trockiej.
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W hołdzie Marszałkowi
litwa: polska delegacja uczciła 150. rocznicę urodzin józefa Piłsudskiego 

Przy grobie marii Piłsudskiej na wileńskiej rossie
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Gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca 
WOT wymienił wśród przybyłych 
m.in. prof. Leszka Żukowskiego, pre-

zesa Światowego Związku Żołnierzy AK, płk. 
Halinę Jędrzejewską, a także żołnierzy bata-
lionów AK „Zośka” i „Miotła”. Gen. Kukuła 
wyróżnił także Janinę Chmielowską z „Soli-
darności Walczącej”. – Jako żołnierze wojsk 

specjalnych wiele jej zawdzięczamy. Nie jest 
tajemnicą, że przekazuje nam swoje cenne do-
świadczenia z walki w warunkach konspiracji 
– powiedział dowódca WOT. 

Składając życzenia gen. Kukuła podkre-
ślił, że czas Bożego Narodzenia jest „pełnym 
pięknej tradycji i podniosłego nastroju okre-
sem, w którym szczególnie doceniamy więzy 
rodzinne”. – Chodzi nie tylko o więzy krwi, 

-N Nadchodzące święta Bożego Na-
rodzenia to czas szczególny, za-
równo w wymiarze religijnym, 

jak i duchowym. To te nasze wspaniałe pol-
skie święta, gdzie do żłóbka betlejemskiego 
podążali od wieków powstańcy, legioniści, 
powstańcy Armii Krajowej – mówił Jan Jó-
zef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych podczas spotkania 
opłatkowego z kombatantami. Jak co roku 
spotkanie opłatkowe z kombatantami odbyło 
się w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu 
Polowego.

Minister Kasprzyk przekazał kombatantom 
kartki świąteczne z kolędą napisaną po Po-
wstaniu Warszawskim – w grudniu 1944 r. Jak 
podkreślił w kolędzie zawarta została historia, 

ale i o wspólnotę wartości, w które wie-
rzymy. Nasza obecność jest wyrazem soli-
darności z bohaterskimi poprzednikami, 
kontynuacji woli walki o bezpieczeństwo 
Polaków – powiedział.

Życzył, aby czas świąt był okazją do 
zapomnienia „na chwilę o służbowych 
wyzwaniach”. – Życzę świąt dających ra-
dość i odpoczynek oraz nową nadzieję 
na nadchodzący rok – powiedział.

Odczytany został fragment Ewangelii 
o narodzeniu Pańskim.

Głos zabrał także biskup polowy Jó-
zef Guzdek. – Wszystkich nas łączy je-
den cel. Troska o naszą ojczyznę i jej bezpie-
czeństwo – powiedział, dziękując żołnierzom 
WOT za pełnioną przez nich służbę. Ordy-
nariusz wojskowy życzył żołnierzom WOT, 
aby nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. 
– Miejmy nadzieję, że z Wojsk Obrony Te-
rytorialnej wyrośnie formacja, która będzie 
poważnie wspierać bezpieczeństwo naszej 
ojczyzny – powiedział.

Bp Guzdek podkreślił, że jako duszpasterz 
chciałby, aby nowy rodzaj wojsk posiadał sil-
ne morale i mocnego ducha. – Ważne jest 
uzbrojenie i ważne jest wyszkolenie, ale bez 
ducha walki niewiele się osiągnie. Życzę, żeby 
to dziecko armii rosło i mężniało, a twórcy 
WOT byli z niego dumni. Niech Polska bę-
dzie dumna z was – powiedział.

w której do żłóbka betlejemskiego przychodzą 
pasterze, królowie, możnowładcy, a na końcu 
żołnierz AK z Warszawy. – Wszyscy składają 
Bożej Dziecinie wspaniałe dary, wzmacniające 
zasobność domu Świętej Rodziny. Zaś bied-
ny żołnierz z Warszawy przynosi tylko jedną 
rzecz – swoje serce. Jednak ze wszystkich da-
rów Dziecię wybrało właśnie to serce. Serce, 
które wy, czcigodni weterani, składaliście i 
składacie Bożej Dziecinie oraz Ojczyźnie. To 
najpiękniejszy dar – powiedział szef urzędu.

Życzenia kombatantom złożył także bi-
skup polowy Józef Guzdek, który podkreślił, 
że pokolenie kombatantów skupiło się wokół 
największej wartości, jaką jest wolność. – 
Dzisiaj w wolnej Polsce chylimy czoło wobec 
tych, którzy nieśli i przynieśli nam wolność, 

Zebrani odmówili Modlitwę Pańską i po-
dzielili się opłatkiem, który pobłogosławił bp 
Guzdek. 

W spotkaniu uczestniczyli również gen. 
dyw. Jarosław Mika, dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Jan Dzie-
dzic, zastępca Szefa Sztabu Generalnego, 
rektorzy-komendanci i przedstawiciele in-
stytucji, uczelni wojskowych, inspektoratów, 
a także żołnierze i pracownicy WOT. Obecni 
byli również przedstawiciele Kościołów pra-
wosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Podczas spotkania kolędy wykonali ar-
tyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego w strojach z okresu 
I Rzeczpospolitej.

krZySZtoF StęPkowSki

którzy wiele wycierpieli. Stoimy tu razem po 
to, by pomodlić się za tych, którzy oddali za 
nas życie. I za was, świadków tamtego czasu 
– powiedział.

W spotkaniu świątecznym uczestniczyli 
kombatanci, weterani oraz osoby represjono-
wane, towarzyszyli im członkowie rodzin. We 
wspólnym dzieleniu się opłatkiem i składaniu 
życzeń wzięli udział prezesi organizacji kom-
batanckich, przedstawiciele środowisk ofiar 
represji wojennych i powojennych, sybiracy 
oraz byli więźniowie polityczni. Obecna była 
senator Anna Maria Anders, a także reprezen-
tujący MON wiceminister Bartłomiej Grabski 
oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego gen. bryg. Jan Dziedzic.

keS

Bez ducha walki niewiele się osiągnie

Spotkanie opłatkowe z kombatantami
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Spotkanie opłatkowe żołnierzy i pracowników wojsk obrony terytorialnych (wot) odbyło się 13 grudnia w centrum konferencyjnym 
katedry polowej. wspólną modlitwę poprowadził i życzenia złożył biskup polowy józef guzdek. 

Życzenia złożył także ks. płk Piotr majka, 
dziekan wojsk obrony terytorialnej

Przemawia gen. bryg. wiesław kukuła, dowódca wot
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BAgRAM
7 grudnia podczas uroczystej zbiórki w bazie wojskowej Bagram odbyła się 
ceremonia przekazania obowiązków pomiędzy płk. Piotrem Fajkowskim, 
dowódcą VI zm. PKW Afganistan RSM, a płk. Grzegorzem Potrzuskim, do-
wódcą VII zm. PKW Afganistan RSM.

Podczas uroczystego apelu płk Piotr Fajkowski, dowódca lontyngentu 
i ppłk Piotr Grefling, zastępca dowódcy kontyngentu zostali wyróżnieni ame-
rykańskimi odznaczeniami Army Meritorius Medal. Osiemnastu żołnierzy 
otrzymało podziękowania od bp. Józefa Guzdka, które w jego imieniu, wrę-
czył kapelan VI zm. PKW Afganistan RSM – ks. por. Krzysztof Ziobro. Żoł-
nierze podczas realizacji zadań mandatowych zaangażowali się w powstanie 
nowej kaplicy w bazie. 

Na zakończenie uroczystości błogosławieństwa VI i VII zmianie udzie-
lił ks. por. Krzysztof Ziobro. Kolejnym etapem uroczystości był wspól-
ny posiłek serwowany przez Narodowy Element Wsparcia Logistycznego 
VI i VII zmiany, podczas którego nastąpiła wymiana prezentów, życzeń i gra-
tulacji.  Dm, Zk

WęgORZEWO
8 grudnia 2017 r. żołnierze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii obchodzili Święto 
Wojsk Rakietowych i Artylerii. Uroczystość rozpoczęto Eucharystią odpu-
stową w kościele garnizonowym w Węgorzewie pw. Św. Barbary – patronki 
artylerzystów. Mszę św. celebrowali: ks. Klemens Litwin – dziekan dekana-
tu św. Huberta oraz wicedziekan ks. Tadeusz Krzywiński wraz z kapelanem 
11 MPA ks. kpt. Łukaszem Józefem Hubaczem. Kulminacyjnym wydarze-
niem w kościele garnizonowym było po raz pierwszy ogłoszenie nagrody 
„Barbarae Meritus 2017”.

Wyróżnienie wprowadzone przez ks. kapelana ma charakter uznaniowy 
i wraz ze statuetką św. Barbary przyznawane jest m.in. za zaangażowaną dzia-
łalność na rzecz dobra parafii wojskowej i kościoła garnizonowego pw. św. 
Barbary w Węgorzewie. Osobami wyróżnionymi po raz pierwszy zostali: płk 
dypl. Jacek Wera, ppłk Arkadiusz Rożnowski, ppłk Janusz Szpadzik, mjr Jaro-
sław Gnas, st. chor. sztab. Robert Kopiczko i st. sierż. Krzysztof Łupiński.  rł

KATOWICE
W 75. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jana Machy metropo-
lita katowicki abp Wiktor Skworc sprawował Eucharystię w kaplicy aresztu 
śledczego w Katowicach, gdzie w nocy z 2 na 3 grudnia został stracony ten 
28-letni kapłan.

Podczas Eucharystii abp Skworc wyraził chęć ogłoszenia ks. Jana Machy 
patronem seminarium oraz śląskiego duchowieństwa. We Mszy św. uczestni-
czył Kazimierz Trojan, najstarszy siostrzeniec ks. Machy. 

Ks. Jan Macha został stracony poprzez ścięcie na gilotynie 3 grudnia 
1942 r. kwadrans po północy. Ciało zostało prawdopodobnie spalone w kre-
matorium w Auschwitz. Wcześniej został aresztowany na dworcu w Katowi-
cach 5 września 1941 r. Głównym powodem aresztowania była działalność na 
rzecz rodzin oraz oskarżenie o zdradę stanu.  kai

WIęCEJ INfORMACJI
NA STRONIE INTERNETOWEJ:

 WWW.ORDYNARIAT.PL

BYDgOSZCZ
– Przychodzimy tutaj, aby Bogu podziękować za bohatera 
naszej ojczyzny, jakim był Józef Piłsudski” - mówił dziekan 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma. 
W bydgoskim kościele garnizonowym 5 grudnia modlono 
się w 150. rocznicę urodzin Naczelnika Państwa.

Wspomnienie współtwórcy polskiej niepodległości zgro-
madziło przedstawicieli władz, kombatantów, żołnierzy, 
poczty sztandarowe oraz licznie przybyłą młodzież. – Toż-
samość każdego człowieka kształtuje się przez przynależność 
do konkretnego narodu, jego historii, kultury, religii. Każdy 
naród korzysta z dorobku poprzednich pokoleń, ale jedno-
cześnie sam wnosi wkład w budowanie przyszłości swojego 
kraju – dodał ks. płk Zenon Surma.

Kreśląc życiorys Józefa Piłsudskiego, dziekan inspektoratu 
przypomniał jego liczne funkcje oraz zasługi dla Rzeczypospo-
litej. – To dzięki takim ludziom możemy dzisiaj żyć w wolno-
ści. Ludziom, dla których Bóg, ojczyzna i drugi człowiek byli 
najwyższą wartością – dodał ks. płk Zenon Surma.  kai

WROCŁAW
Drugi weekend grudnia był dla podchorążych Akademii 
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
nie tylko naznaczony ciężką pracą, ale również przepełnio-
ny wielką radością. Wszystko za sprawą Finału Szlachetnej 
Paczki, w którym wojskowi studenci wzięli aktywny udział, 
włączając się w rozwożenie i wnoszenie prezentów oraz od-
wiedzanie potrzebujących rodzin. Jak podkreślali podchorą-
żowie, było to dla nich niezwykle ważne doświadczenie.

Wielu ludzi widząc wolontariuszy w moro mówiło, że ten 
widok przywraca im wiarę w młodych ludzi, którzy chcą jak 
najlepiej służyć Ojczyźnie i wszystkim obywatelom.

Wolontariusze spotkali się z wielką otwartością i nieskry-
waną wdzięcznością. Otrzymali prezent w postaci kartek, na 
których można było odczytać m.in. takie słowa: „Jesteście 
cudowni! W ubraniach moro, z paczkami w rękach idziecie 
do rodzin, gdzie dobro zwycięża. Dobrze, że jesteście”, „Bez 
was nie dalibyśmy rady! Dziękujemy”, a także „Ogromne po-
dziękowania dla przystojnych żołnierzy, którzy zmierzyli się 
z najcięższymi paczkami i dosłownie wnieśli radość w życie 
innych”.   Xmj



150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsduskiego 
– pielgrzymka kombatantów

Fot. archiwum ks. płk. Sg Zbigniewa kępy

uczestnicy mszy św. w kościele pw. św. teresy w wilnie

Przed ostrą Bramą Zułów – miejsce urodzin józefa Piłsduskiego

kościół pw. św. kazimierza w Powiewiórce – miejsce chrztu józefa Piłsudskiego
Zułów – pamiątkowy dąb posadzony przez prezydenta ignacego mościckiego 
10 października 1937 r.

troki – złożenie kwiatów przy grobie żołnierzy poległych
w wojnie polsko-bolszewickiej kościół pw. nawiedzenia najświętszej maryi Panny w trokach


