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„Przypatrzcie siê liliom, jak rosn¹”
z niedzielnej Ewangelii (Mt 6, 28)

Lilie wodne na jeziorku ko³o bazyliki w Licheniu, fot. Ks. Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Starajcie siê najpierw o Królestwo Bo¿e”
(Mt 6,33)

W NUMERZE

Kolejny fragment „Kazania na górze” (Mt 6,24-34) porusza problem
¿yciowych priorytetów. Pan Jezus
chce nam powiedzieæ, co jest w ¿yciu
najwa¿niejsze, o co szczególnie
powinniœmy siê troszczyæ, o co zabiegaæ, czym siê w ¿yciu kierowaæ. „Starajcie siê najpierw o Królestwo Boga
i o jego sprawiedliwoœæ” (Mt 6,33) –
mówi Pan. Jak rozumieæ, jak interpretowaæ, jak wyjaœniaæ te s³owa Mistrza?
Najpierw zwróæmy uwagê na to,
o co troszczy siê cz³owiek. Podstawowe potrzeby cz³owieka, aby funkcjonowaæ w œwiecie to jedzenie, picie,
ubiór, sen, mieszkanie. Nikt nie kwestionuje tego, ¿e s¹ to sprawy bardzo
wa¿ne, dziœ uwa¿amy nawet, ¿e jest to
minimum, które nale¿y siê ka¿demu
ze wzglêdu na to, ¿e ¿yje. Niektórzy
ludzie s¹ chorzy (fizycznie czy psychicznie) i nie mog¹ troszczyæ siê
o siebie. Dlatego s¹ powo³ane specjalne s³u¿by pañstwa, by zaspokoiæ
te potrzeby ka¿demu z ludzi. Opieka

spo³eczna troszczy siê, aby ka¿dy, niezale¿nie od tego czy pracuje, czy nie,
czy siê stara, czy nie, mia³ jakiœ posi³ek i dach nad g³ow¹. S¹ mieszkania
socjalne udostêpniane wszystkim,
którzy nie maj¹ swego domu. S¹ jad³odajnie dla tych, którzy nie maj¹ pracy, pieniêdzy i jedzenia. Ale mimo tego
ci¹gle s¹ tacy ludzie, którzy s¹ bezdomni z wyboru, uciekaj¹ z przekazanych im mieszkañ, albo demoluj¹ je,
nie chc¹ siê o nie troszczyæ i staraæ,
bo wy¿ej ceni¹ sobie wolnoœæ i korzystanie z u¿ywek, zatruwaj¹cych ich
œwiadomoœæ i logiczne myœlenie.
Mo¿emy jednak stwierdziæ, ¿e, pomijaj¹c szczególne przypadki, ka¿dy
cz³owiek w Polsce ma zaspokojone
minimum egzystencjalne. Jednak cz³owiek, istota rozumna, pragnie w ¿yciu
wiêcej. Maj¹c chleb i dach chce,
aby zaspokojone by³y jego kolejne
potrzeby – intelektualne, emocjonalne i duchowe. Chcemy rozwijaæ siê intelektualnie, bo ka¿dy ma prawo

Zbierzcie pozosta³e u³omki…...................2
¯O£NIERZE NIEZ£OMNI........................…4
¯o³nierze Wyklêci w opinii wybranej prasy….........6

do zdobywania wiedzy i nowych umiejêtnoœci. Chcemy mieæ lotny umys³
i giêtkie cia³o. Chcemy piêknie wygl¹daæ, d³ugo ¿yæ, podró¿owaæ, uprawiaæ
sporty, rozwijaæ zainteresowania.
To dobrze, ale czasem te ambicje przyt³aczaj¹ cz³owieka i zabieraj¹ mu resztki czasu, które powinien mieæ
dla kogoœ jeszcze wa¿niejszego –
dla Boga. Bo co jest najwa¿niejsze?
Czy najwa¿niejsze jest wykorzystanie
wolnego czasu w taki sposób, aby zaimponowaæ sobie i innym, aby zaznaæ
nowych wra¿eñ, podnieœ sobie adrenalinê? Nie. Jezus mówi, ¿e najwa¿niejsze jest ¿ycie wieczne, do którego d¹¿ymy, ¿ycie Bo¿e, królestwo Bo¿e,
które mo¿e siê rozwijaæ w sercu cz³owieka. Nawet bowiem ¿yj¹c sto lat
w szczêœciu nie nasycimy siê tym
¿yciem i ka¿dy, stoj¹c u kresu zapragnie jeszcze wiêcej, zapragnie zrealizowania swoich marzeñ o wiecznoœci,
o pe³ni ¿ycia w innym wymiarze, o nieskoñczonoœci.
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„Starajcie siê najpierw o królestwo Bo¿e i jego sprawiedliwoœæ….”.
W jaki sposób mo¿na to uczyniæ?
Przede wszystkim pamiêtaj¹c, ¿e ¿ycie
ziemskie jest pielgrzymk¹, jest drog¹,
która ma swój cel i metê, ale nie koñczy siê definitywnie. Bóg o nas nie
zapomnia³, On ci¹gle nas prowadzi.
Jesteœmy jakby aktorami w teatrze
¿ycia, ale nie marionetkami, bezwolnymi wobec re¿ysera. Mo¿emy decydowaæ, mo¿emy wybieraæ, co jest lepsze
dla naszego rozwoju i dla naszej doczesnoœci i wiecznoœci. Wa¿ne jest,
aby pamiêtaæ, kto da³ nam ¿ycie i do
kogo zmierzamy.
Pan Jezus przestrzega nas, ¿e cz³owiek prawy i Bo¿y nie mo¿e w ¿yciu
s³u¿yæ dwom panom. „Nikt nie mo¿e
dwom panom s³u¿yæ” (Mt 6,24). Jeœli
oddamy siê na s³u¿bê diab³u, to nasza
dusza umi³uje Z³ego i dla niego bêdzie
¿yæ. Warto o tym pamiêtaæ ju¿ w chwili wyboru szko³y, zawodu, w decyzji
o zwi¹zku ma³¿eñskim czy innych relacjach duchowych, cielesnych, seksualnych. W poprzednim ustroju takim s³u¿eniem dwom panom by³a
decyzja o wst¹pieniu do partii, która
mia³a w statucie jeden œwiatopogl¹d
– laicki i wykpiwanie wiary w Boga.
I choæ niektórzy próbowali lawirowaæ
i praktykowaæ wiarê w ukryciu, to przecie¿ faktycznie s³u¿yli dwom panom.

Dziœ decyzje s¹ nieraz jeszcze trudniejsze, chrzeœcijanie powinni przemieniaæ
„ten œwiat”, ale w niektórych profesjach jest to bardzo trudne, prawie niemo¿liwe. A w³aœciwie ka¿da praca ma
swoje zagro¿enia – prawnik mo¿e s³u¿yæ dobru, ale te¿ mo¿e promowaæ
i chroniæ struktury z³a. Lekarz mo¿e
ratowaæ ¿ycie i s³u¿yæ ludziom, ale te¿
mo¿e zabijaæ nienarodzonych, promowaæ niegodne metody kontroli p³odnoœci, szukaæ ci¹gle dodatkowych
korzyœci bogac¹c siê na ludzkiej biedzie. Praca w dobrych mediach jest
piêkna, ale praca w mediach wrogich
wierze, produkcja wiadomoœci na zamówienie, filmów z antywartoœciami,
promocja zepsucia – czy jest mo¿liwe
tam pracuj¹c s³u¿yæ tylko jednemu
Panu – Jezusowi? Nie ka¿da praca rozwija, nie ka¿da prowadzi ku dobru, nie
ka¿da jest w³aœciwa, choæ niektórzy
myœl¹, ¿e wszystko, co mo¿liwe jest
dozwolone. Tzw. „wy³udzacze VAT-u”
siedz¹ przy komputerach i pewnie przy
butelce dobrego trunku i planuj¹, jak
oszukaæ na fa³szywych transakcjach,
aby siê wzbogaciæ nieraz na miliony
z³otych. Czy to jest godziwe zajêcie?
„Nie pok³adajcie ufnoœci w przemocy, ani siê nie ³udŸcie na pró¿no
rabunkiem, do bogactw, choæby ros³y serc nie przywi¹zujcie” (Ps 62,11)–
ostrzega nas psalmista Pañski. Ju¿

w m³odoœci trzeba mieæ tê œwiadomoœæ
i szukaæ przede wszystkim królestwa
Bo¿ego i jego sprawiedliwoœci.
„Co za korzyœæ stanowi dla cz³owieka zyskaæ œwiat ca³y, a swoj¹ duszê
utraciæ?” (Mk 8,36) - mówi Jezus.
Z³y duch ma ró¿ne sposoby, aby
kusiæ nas, aby wmawiaæ, ¿e s³u¿¹c
Bogu nie bêdziemy szczêœliwi, nie bêdziemy mogli sobie pozwoliæ na przyjemnoœci, nie bêdziemy wystarczaj¹co wa¿ni, znani, spe³nieni. Tymczasem
prawdziwe spe³nienie to spokojne
sumienie, czyste serce, radoœæ spotkania z dobrymi ludŸmi, zwyczajna
codziennoœæ, w której wykuwa siê
œwiêtoœæ cz³owieka. Je¿eli zaœ chcemy
s³u¿yæ trochê diab³u, a trochê Bogu
to ³amiemy swoje sumienie, niszczymy dobro w sercu, lawirujemy miêdzy
ska³ami grzechu czêsto uderzaj¹c w nie
swoim cia³em i dusz¹. To nie jest postawa ¿ycia promowana przez Jezusa.
Przed nami Wielki Post, czas przemyœleñ, czas przewartoœciowania
pewnych zasad i priorytetów. Warto
wróciæ do Boga w pe³ni, warto troszczyæ siê bardziej o Królestwo Bo¿e,
o œwiêtoœæ, o wiecznoœæ. Bo wszystko na ziemi przeminie, tylko s³owo
Pana nie przeminie.
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¯O£NIERZE NIEZ£OMNI
Zbli¿a siê dzieñ 1 marca. Od kilku
ju¿ lat jest to dzieñ, w którym wspominamy ¯o³nierzy Wyklêtych, choæ to
okreœlenie brzmi poprawniej jako ¯o³nierzy Niez³omnych. Byli „wyklêci”
i to dos³ownie przez komunistów, przez
w³adzê ludow¹. Okazali sie jednak „niez³omni”, nieugiêci, kieruj¹cy siê zasadami: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Pytajmy dalej: dlaczego
WYKLÊCI? OdpowiedŸ mo¿e nam daæ
zdanie – sentencja wypowiedziana
przez Zbigniewa Herberta: „Poniewa¿
¿yli prawem wilka/ historia o nich g³ucho milczy”. Dziœ ju¿ historia g³ucho
o nich nie milczy! Dla tych ¿o³nierzy
kryj¹cych siê w lasach, z dala od rodzin, wojna nie skoñczy³a siê z dniem
8 maja 1945 roku. Oni nie z³o¿yli broni,
bo do Ojczyzny wszed³ drugi po Niemczech okupant: Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To Moskwa narzuci³a nam si³¹ ustrój
komunistyczny, z którym leœni ¿o³nierze dzia³aj¹cy w konspiracji, nie mogli
siê pogodziæ. Nie mieli zaplecza, nie
mieli aprowizacji. „Ich kwater¹ by³ las.
Wsparcia udziela³a im jedynie miejscowa ludnoœæ. (…) Byli to przede wszystkim ¿o³nierze, którzy do koñca wierni
swojej przysiêdze chcieli walczyæ
o niepodleg³¹ Ojczyznê. Wspiera³o ich
w tym polskie spo³eczeñstwo. Ich tragedia zaczyna siê, kiedy sta³o siê jasne, ¿e alianci nas zdradzili i oddali
Sowietom. Wtedy w³aœnie zacz¹³ siê
dramat, bo okaza³o siê, ¿e ta walka jest
skazana na pora¿kê w sensie politycz-

nym. By³a to ju¿ „tylko” walka honorowa – o godnoœæ Polski”1.
„Ich kwater¹ by³ las”. Ta prawda
znalaz³a swoje odbicie nawet w pieœniach ¯o³nierzy Wyklêtych: „A echo
po lesie wci¹¿ niesie i niesie piosenkê
nas, ludzi bez domu”.
„W leœnej ciszy na polanie,
w œwiat³ach ognisk brzmi œpiewanie.
Tych za wolnoœæ, co siê bij¹,
w swej opiece miej, Maryjo”.
W innej piosence s¹ takie s³owa:
„A gdy ksiê¿yc wyjdzie spoza chmury
i nastanie cicha, piêkna noc,
to leœnej piechoty ci¹gn¹ sznury,
widaæ wtedy si³ê i moc”.
Piosenk¹ „Trudny czas” modlili siê:
„O Panie Bo¿e, przywróæ nam Polskê,
bo prze¿ywamy trudny czas.
A nasze ¿ycie takie tu³acze,
³askawie spojrzyj na nas choæ raz.
Bo¿e, jak ciê¿ko w tym lesie siedzieæ
i nie ma miejsca tu dla nas.
Kochany bracie i przyjacielu,
nie wydawajcie, proszê, nas.
(…)
Lecz wywalczymy kochan¹ Polskê,
za któr¹ leje siê tyle ³ez,
za któr¹ ginie tylu rodaków,
na ich mogi³ach zakwitnie bez”2.
Fragment tej piosenki, to jakby
manifest ¯o³nierzy Niez³omnych.
W ka¿dej z piosenek, które zagrzewa³y Wyklêtych do boju, do walki o woln¹

Polskê, wyczuwa siê wielk¹ têsknotê
za woln¹ Ojczyzn¹ i upór, ow¹ niez³omnoœæ, aby j¹ osi¹gn¹æ. By³o tam wo³anie o pomoc do Matki Najœwiêtszej,
by³y s³owa kierowane do Boga:
„Te ¿o³nierskie nasz sprawy,
przyjm litoœnie, Bo¿e prawy.
Daj sen b³ogi, noc spokojn¹
i kres po³ó¿ wszystkim wojnom”.
Jak byli traktowani przez w³adzê
ludow¹? Wiêzienia, z których na ogó³
nie wracali, by³y katowniami. W³adze
komunistyczne robi³y wszystko, aby
wymazaæ ich z pamiêci. Dziœ buduje
siê muzeum, które bêdzie przypominaæ
o Wyklêtych, a których mia³o nie byæ
w naszej ojczystej historii. Trzeba ich
upamiêtniæ, tych, którzy kierowali siê
poczwórnymi wartoœciami: Bóg – Honor – Ojczyzna – Wolnoœæ. St¹d na
miejscu kaŸni stan¹ cztery wie¿e. Tam,
w mokotowskim wiêzieniu, w katowniach, ginêli Polacy, którzy kochali
Polskê, którzy walczyli o jej wolnoœæ
i niezawis³oœæ. Przewodnik oprowadza
nas „po kolejnych wiêziennych pawilonach. Cele, kraty, schody…. Od czasu, gdy wiêzieni byli tutaj rtm. Witold
Pilecki, p³k £ukasz Ciepliñski czy gen.
Emil Fieldorf „Nil”, wiele siê nie zmieni³o”. Przera¿aj¹co brzmi¹ opowiadania przewodnika: „Dyrektor Paw³owicz jest pewien, ¿e nie pozwoli nic
zmieniæ w jednym miejscu – to podziemny korytarz prowadz¹cy do tzw.
pa³acu cudów, nazwanego tak przewrotnie przez samych wiêŸniów, bo to
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tutaj po nieludzkich torturach do winy
przyznawali siê nawet niewinni. Mniej
wiêcej w po³owie korytarza s¹ ciê¿kie
drzwi, a za nimi dwa ma³e pomieszczenia, do których schodzi siê po trzech
schodkach. To tutaj wiêzieñ by³ puszczany przodem, by strzeliæ mu w ty³
g³owy. Miejsce œwiête, budz¹ce grozê, respekt, zadumê. Jak mo¿na by tutaj coœ zmieniæ? Albo dodaæ? Tu mo¿na tylko uklêkn¹æ i siê pomodliæ. Ten
karcer, póŸniej przerobiony na kot³owniê, od dawna jest pod szczególn¹
opiek¹ funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, którzy bardzo aktywnie pomagaj¹ muzealnikom. Zadbali, by wisia³
tutaj krzy¿ i zawsze pali³ siê znicz”3.
Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, dr Jaros³aw Szarek, mówi o tych
¯o³nierzach: „Wyklêci pokazali nam,
co znaczy wiernoœæ do koñca, obowi¹zek s³u¿by, niezgoda na ¿ycie
w niewoli, niezgoda na k³amstwo. Pamiêtajmy, w jakich tragicznych okolicznoœciach oni ginêli. Nie wystarczy³o
fizycznie ich zamordowaæ, trzeba by³o
zabiæ tak¿e pamiêæ o nich i ich znies³awiæ, by nie stali siê legend¹. To siê nie
uda³o, bo wartoœci, w imiê których oni
umierali, okaza³y siê silniejsze. A je¿eli
oni oddali za to ¿ycie, to znaczy, ¿e to
by³o na powa¿nie, nie na pokaz. M³ode pokolenie nie lubi hipokryzji,
wyczuwa fa³sz”4 – w ostatnich s³owach nawi¹zuj¹c do wielkiej popularnoœci ¯o³nierzy Wyklêtych przez m³ode pokolenie.
Rotmistrz Witold Pilecki mówi do
zony: „Kup koniecznie ksi¹¿kê Tomasza a Kempis „O naœladowaniu Chrystusa” i czytaj dzieciom fragmenty. To
ci da si³ê”. Dla Niez³omnych Bóg by³
ich si³¹, który umacnia³ ich w wierze,
¿e przyjdzie inna Polska. Oni siê nie
doczekali. Nie wszyscy. „To byli ¿o³nierze, którzy walczyli i ginêli z modlitwa na ustach a na mundurach nosili
ryngraf z Matk¹ Najœwiêtsz¹. Walkê
zawierzali Panu Bogu”. Wielu z nich
by³o herosami ducha, silnej wiary, do
koñca ufaj¹cej Bogu. „To œwiadectwa
mêczenników: listy, które wysy³ali do
rodzin przed egzekucj¹, wspomnienia
z celi… Wszyscy najbardziej znani
¯o³nierze Wyklêci pozostawili piêkne
œwiadectwo wiary. Od majora „£upaszki” pocz¹wszy, który na egzekucj¹
wyszed³ po d³u¿szej modlitwie, ze s³owami” „Zostañcie z Bogiem, panowie”. Znamy wspania³¹ postaæ
p³k. £ukasza Ciepliñskiego, który sie-

dzia³ w Sanockim Areszcie Œledczym,
cz³owieka pe³nego nadprzyrodzonej
wiary. Znamy „Inkê”, który sz³a na egzekucjê po przyjêciu sakramentów
œwiêtych, których udzieli³ jej kapelan
wiêzienny. Ona jest symbolem tych
¯o³nierzy! Kiedy umiera³a, mia³a niespe³na 18 lat! „W wiêzieniu prze¿y³a
upokorzenia, znêcano siê nad ni¹ psychicznie i fizycznie. Zachowa³y siê
dokumenty, które œwiadcz¹ o tym,
¿e doskonale zdawa³a sobie sprawê, o
co toczy siê walka w Polsce. Kiedy
kazano jej prosiæ o ³askê prezydenta
Bieruta, odpowiedzia³a, ¿e agenta
NKWD i gestapo o nic prosiæ nie bêdzie. Pozosta³a wierna wartoœciom,
w których zosta³a wychowana. O tym
mówi¹ jej s³ynne s³owa z grypsu: „Powiedzcie mojej babci, ¿e zachowa³am
siê jak trzeba”. Na jej pogrzebie by³o
tysi¹ce m³odych ludzi, bo „Inka” zachowa³ siê jak trzeba” i takich wartoœci uczy. Dla ludzi m³odych jej niekwestionowanym autorytetem. By³ czas,
kiedy m³odzie¿ by³a „og³upiana” jakimiœ pseudo wartoœciami . „Wyklêci byli
ludŸmi z krwi i koœci, mieli swoje marzenia i idea³y, dla których oddali Zycie. Oni nigdy nie skoñczyli walki, nie
podnieœli r¹k. Dzisiejsze pokolenie
m³odzie¿y zaczyna rozumieæ, ¿e tak
naprawdê walka o woln¹ Polskê trwa
ca³y czas. Wci¹¿ trzeba broniæ wartoœci, które przez wieki kszta³towa³y
nasz¹ narodowoœæ, z których czerpaliœmy si³ê. I dziœ trzeba broniæ chrzeœcijañstwa a Wyklêci walczyli przecie¿
o Polskê katolick¹. Dlatego wrócili”.
W prasie mo¿na przeczytaæ w tych
dniach: „W wielu miastach organizowane s¹ marze ¯o³nierzy Wyklêtych.
Coraz wiêcej m³odych nosi koszulki
z napisem „Bóg. Honor. Ojczyzna” czy
„Wyklêci 1944-1963”. {W 1963 r. zgin¹³
ostatni ¿o³nierz antykomunistycznej
partyzantki – Józef Franczak ps. „Lalek”}. Modna staje siê bi¿uteria patriotyczna – ze znakiem Polski walcz¹cej i Or³a Bia³ego…”. To demonstracja
narodowej to¿samoœci. To znak,
¿e Ojczyzna ¿yje w sercach Polaków,
g³ównie ludzi m³odych.
Dziœ jednak nie wszyscy s¹ zadowoleni z pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych. Nie chc¹ pamiêtaæ ci, którzy
wykonywali na Niez³omnych wyroki
œmierci. Oni ju¿ odeszli z tego œwiata,
ale ¿yj¹ ich rodziny. Jedna z pos³anek
powiada, ¿e to byli „bandyci”, bo tak
jej wpojono w domu, a w szkole nikt

jej o tych ¯o³nierzach nie powiedzia³,
a mo¿e nie s³ucha³a. To oni bronili
swoich rodzin, swoich domostw, „piêtnowali zdrajców i przez wiele lat sprawiali, ¿e sowiecki aparat okupacyjny
nie móg³ siê czuæ w Polsce bezpieczny. ¯o³nierze Niez³omni zostali wyklêci przez sowiecka propagandê, bo okupant wiedzia³, ¿e nie wystarcz¹
przeœladowania, tortury, wiêzienia i
morderstwa, i ¿e aby zniszczyæ wole
odbudowy polskoœci i Polski, trzeba
najpierw skutecznie wymazaæ z pamiêci narodu tych, odwa¿yli siê do koñca
wype³niæ obowi¹zek ¿o³nierza i Polaka. (…) Niez³omni nie otrzymywali
medali, stanowisk ani laurek telewizyjnych czy prasowych. Przeciwnie –
mówiono o nich „zaplute kar³y reakcji”, „mordercy dzieci”, „reakcjoniœci”,
„p³atne pacho³ki Waszyngtonu i Watykanu”. Wyœmiewano ich i poni¿ano, a ich rodziny przeœladowano. Nie
by³o takiego k³amstwa i plugastwa,
którego by na ich temat nie napisano.
Ich mordercy i „sêdziowie” czêsto ¿yj¹
po dziœ dzieñ w dobrobycie, a ich
m³odsze rodzeñstwo i dzieci nadal zatruwaj¹ swoimi k³amstwami œwiadomoœæ narodow¹. Dotyczy to publicystyki, a tak¿e treœci szkolnych
i uniwersyteckich podrêczników pe³nych apoteozy zdrady i pogardy dla
wiernoœci wobec Ojczyzny” (…)
¯o³nierze Niez³omni to ci, którzy
nigdy siê nie poddali”5
Ks. Andrzej Skiba
1

Dlatego Wyklêci wrócili? Z ks. dr.
Jaros³awem W¹sowiczem SDB, duszpasterzem kibiców, historykiem, spo³
ecznikiem i patriot¹, inicjatorem akcji,
upamiêtniaj¹cych ¯o³nierzy Niez³omnych rozmawia Katarzyna Cury³o,
w: Droga, dwutygodnik m³odzie¿y katolickiej, 19.02-4.03.2017, s. 8-9. Ten artyku³ to streszczenie tego wywiadu.
2
Œpiewnik ¯o³nierzy Wyklêtych,
w: w Sieci, nr 8, 20-26 lutego 2017, Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych. Wierni przysiêdze, dodatek, ss.6-11.
3
M. Wik³o, Cztery wie¿e nad miejscem
kaŸni, w: w Sieci, j. w., s. 30.
4
Dobry klimat dla Wyklêtych, Z dr.
Jaros³awem Szarkiem, prezesem Instytutu Pamiêci Narodowej, rozmawia
Marcin Wik³o, w: w Sieci, j.w., s. 26 n.
5
A. Macierewicz, Niez³omni, czyli –
nigdy siê nie poddawaj!, w: w Sieci,
j. w., s. 4.
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¯o³nierze Wyklêci w opinii wybranej prasy
Po ostatnich zmianach w Polsce,
szczególnie od wyboru pana prezydenta Andrzeja Dudy, obserwujemy
przywracanie pamiêci historycznej. Co
jakiœ czas prasa, naturalnie nie ta
o proweniencji liberalnej z nalecia³oœciami komunistycznymi, pokazuje
nam bohaterów walki o Polskê, którzy
w sposób okrutny zostali pozbawieni
¿ycia tylko dlatego, ¿e nie chcieli Polski, któr¹ mia³ rz¹dziæ Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich przez
swoich poddanych w kraju. Co jakiœ
czas s³yszymy o ¯o³nierzach Wyklêtych, którzy po latach, niekiedy siedemdziesiêciu, dopiero teraz doczekali
siê godnego pochówku. O wielu jeszcze nic nie wiemy, jeœli chodzi o miejsca ich pochowania. Le¿¹ w jakichœ
do³ach nikomu nieznanych. Czasem
do wydobycia ich cia³ dochodzi przez
przypuszczenie, niejasne domys³y,
czasem przypadek. Wiele mówi³o siê
i pisa³o o tzw. £¹czce” w Warszawie,
gdzie by³o i jest cmentarzysko niewinnych ludzi okrutnie zamordowanych.
Najczêœciej by³ to dó³ pod dziœ wyasfaltowan¹ alejk¹. Kaci umierali bezkarnie. Nosili pañstwowe odznaczenia.
Kieruj¹c siê doniesieniami prasowymi, warto przejœæ „œladami Niez³omnych”1, aby ukazaæ ich ¿yciowe dokonania i los jaki ich spotka³.
W czasach doby obecnej nikt nie zabrania aby ukazywaæ ¯o³nierzy Wyklêtych czy bardziej poprawnie Niez³omnych. Ukazuje siê szereg ksi¹¿ek,
artyku³ów, które ods³aniaj¹ kulisy komunistycznych zbrodni. To dobrze,
gdy¿ mamy prawo wiedzieæ jak¹ cenê
z³o¿yli ci ludzie, aby ¿yæ w wolnej, nie-

podleg³ej, sprawiedliwej Polsce. O jednym jednak musimy pamiêtaæ: tych
Niez³omnych ¯o³nierzy nie mo¿emy
traktowaæ jak ludzi o nieskazitelnym
obliczu. Mieli te¿ swoje wady. Mówi
Dariusz Malejonek, autor projektu
„Panny Wyklête”: „Jeœli z Niez³omnych zrobimy superbohaterów bez
skazy, to odbije siê to w koñcu
czkawk¹. To byli ludzie z krwi i koœci,
których charakteryzowa³y nie tylko
piêkna natura ludzka, lecz i czarne strony. S¹ oczywiœcie krystaliczni – jak
Pilecki, „Inka” czy Cieplicki – oni powinni nawet zostaæ beatyfikowani”2.
Pamiêtamy podnios³e uroczystoœci zwi¹zane z pogrzebem „Inki” –
Danuty Siedzikównej i „Zagoñczyka”
– Feliksa Selmanowicza z udzia³em prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szyd³o, wojska, kombatantów,
¯o³nierze Wyklêci, harcerzy i wielu
znamienitych goœci. To by³a wielka
„patriotyczna manifestacja zadoœæuczynienia, jakie pañstwo polskie czyni dzisiaj wobec swoich bohaterów.
My przywracamy przez ten pogrzeb
godnoœæ pañstwu polskiemu” –
powiedzia³ na pogrzebie pan prezydent3. Tych dwoje, to dzielni ¿o³nierze
podziemia antykomunistycznego. Na
wniosek ministra obrony narodowej
zostali awansowani przez prezydenta
na wy¿sze stopnie wojskowe: „Inka”
do stopnia podporucznika, a „Zagoñczyk” do stopnia podpu³kownika.
Zosta³ tak¿e odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na cokole stanê³a „Inka”4, bowiem
w jej rodzinnej miejscowoœci, w Mi³om³ynie, ods³oniêto jej pomnik. By³o

to w przeddzieñ 70. rocznicy jej œmierci. Cieszymy siê, ¿e jej popiersie z br¹zu wykona³a nasza rodaczka, Agnieszka Œwierzowicz – Maœlaniec. „Inka”
dzia³a³a w oddziale majora Zygmunta
Szendzielarza – „£upaszki”5. Mia³a byæ
wymazana z pamiêci, ale jej pamiêæ
zosta³a przywrócona. Przed siedemdziesiêciu laty, 28 sierpnia 1946 roku,
o godzinie 6.15, strza³em w g³owê,
w gdañskim wiêzieniu, zosta³a brutalnie zamordowana i wrzucona pod p³otem, do grobu bez krzy¿a, bez jakiejkolwiek informacji. Burmistrz
Mi³om³yna, Stanis³aw Siwkowski,
mówi³ na tej uroczystoœci: „Sk³ócona
z ówczesn¹ komunistyczn¹ rzeczywistoœci¹, z³o¿y³a w ofierze w³asne Zycie. Niech ten pomnik upamiêtnia Danutê Siedzikównê „Inkê”, ale tak¿e
symbolicznie wszystkich tych, którzy
na tej ziemi podjêli walkê z re¿imem.
Niech stanie siê dla wszystkich symbolem walki o najwy¿sze wartoœci –
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Ojczyzny”6. „Inka” by³a sanitariuszk¹ w 5.
Wileñskiej Brygadzie Armii Krajowej.
Zdoby³a sobie uznanie i tytu³ niez³omnego ¿o³nierza. Dziœ powtarzamy jej
s³owa adresowane do babci: „Powiedzcie mojej babci, ¿e zachowa³am
siê jak trzeba”7. To skrótowe opisanie
jej ¿ycia. Krócej ju¿ nie mo¿na. Niekoñcz¹ce siê t³umy m³odzie¿y i starszych, przychodzi³o do kaplicy Królewskiej w Gdañsku, aby tam oddaæ
ostatni ho³d, ¿eby obudziæ nadziejê,
„¿eby zobaczyæ inne oblicze Polski,
Polski „czystej jak ³za, tej z piosenek
oddzia³u, w którym „Inka” by³a sanitariuszk¹. Polska ju¿ jest inna, poniewa¿ wszystkie instytucje pañstwa
polskiego odnosz¹ siê do ¯o³nierzy
Wyklêtych, PRL odchodzi w przesz³oœæ” – mówi prezes IPN dr Jaros³aw
Szarek8.
Ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ,
w kazaniu wo³a³: „D³ugo czeka³aœ
„Inko”, na ten dzieñ! D³ugo czeka³eœ
nañ, Panie Poruczniku „Zagoñczyku”!
D³ugo czeka³aœ, Polsko!”9. Wo³a³ dalej Ksi¹dz Arcybiskup: „Sanitariuszko
„Inko”, Poruczniku „Zagoñczyku”,
Wasz ostatni okrzyk: „Niech ¿yje Polska!”, który rozleg³ siê na progu Waszej œmierci – nie zamilk³. Biegnie ku
nam” – „Zachowaliœcie siê, jak trzeba,

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 8 (703) 26 lutego 2017 r.

7
oboje, Ty „Inko”, Ty „Zagoñczyku”.
Wobec sumienia, wyznawanych wartoœci. Wobec Ojczyzny”. To kazanie
ks. abp. G³ódzia jest wzorem doskona³ej przemowy, doskona³ego kazania
patriotycznego i powinno wejœæ do
kanonu lektur szkolnych, do którego
mo¿na siê odwo³ywaæ przy okazji uroczystoœci poœwiêconych ¯o³nierzom
Wyklêtym. Krótkie myœli nam podawane s¹ nabrzmia³e g³êboka treœci¹
i doskona³ym rozumiem historii Polski. Nad ka¿dym zdaniem nale¿a³oby
siê pochyliæ z g³êbok¹ zadum¹.
Po tak uroczystym pogrzebie
w „Naszym Dzienniku”, który patronuje wszystkim uroczystoœciom patriotycznym, który pamiêta o ¯o³nierzach Wyklêtych, ukaza³y siê ró¿ne
artyku³y nawi¹zuj¹ce do ¿ycia naszych bohaterów. One jeszcze bardziej
pog³êbiaj¹ nasze rozumienie tamtych,
trudnych czasów i sk³aniaj¹ do wielkiej wdziêcznoœci za kszta³t naszej
Ojczyzny. My jesteœmy spadkobiercami ich ducha patriotyzmu, oni nas
ucz¹, prowadz¹ do rozmienia czym jest
patriotyzm.
Nale¿y tak¿e oddaæ g³os pani premier, Beacie Szyd³o, która na wspomnianych uroczystoœciach, obok
wspania³ego przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, mówi³a m. in.:
„Polska historia, wiele kart polskiej
historii zapisanych jest krwi¹ tysiêcy
bohaterów, którzy ginêli tylko dlatego, ¿e byli Polakami. ¯e Bóg, Honor i
Ojczyzna to by³y najœwiêtsze s³owa,
najœwiêtsze wartoœci, jakie wynieœli ze
swoich domów i jakie mieli w sercu.
My wszyscy jesteœmy winni tym bohaterom oddaæ czeœæ i chwa³ê, ale te¿
jesteœmy im winni pamiêæ. Jesteœmy
im winni, by te idea³y, w które oni wierzyli i za które ginêli, na zawsze pozosta³y w naszych sercach, by budowa³y nasz¹ wspólnotê”. Mówi³a dalej
pani premier, pytaj¹c: „Jesteœmy tu
dzisiaj, bo „Zagoñczyk” i „Inka” nauczyli nas, jak ¿yæ. M³oda dziewczyna, która nie skoñczy³a jeszcze osiemnastu lat. Co czu³a, kiedy bandyta
przystawia³ jej pistolet do g³owy, ¿eby
strza³em w ty³ g³owy pozbawiæ j¹ ¿ycia,
marzeñ, dumy, tego wszystkiego,
o czym pewnie marzy³a? Ca³e ¿ycie
by³o przed ni¹, ca³e ¿ycie, które pewnie by³oby piêkne, ale uznano, ¿e jest
wrogiem narodu. Ci, którzy byli oprawcami, byli katami, nie ponieœli ¿adnej
odpowiedzialnoœci, nie ponieœli ¿ad-

nej kary, a bohaterowie – „Inka” i „Zagoñczyk”, dopiero po siedemdziesiêciu latach mog¹ byæ z nami wszystkimi”10.
Do panteonu narodowych bohaterów zosta³a wpisana „Inka” – Danusia Siedzikówna, która okaza³a siê bardzo dzieln¹, m¹dr¹ i waleczn¹
dziewczyn¹, gor¹c¹ patriotk¹. To zwyk³a sanitariuszka, szeregowiec. W dniu
jej pogrzebu, 28 sierpnia 2016 roku,
w gdañskiej bazylice, przez ministra
obrony narodowej zosta³a mianowana porucznikiem. Dziœ jest ceniona
i szanowana g³ównie przez m³odzie¿
jako ich równolatka. Wstrz¹saj¹ce s¹
zeznania ks. Mariana Prusaka, który
w nocy, przed egzekucj¹ spowiada³
„Inkê”. Wyzna³ on: „Œmieræ „Inki” prze¿y³em jak tragediê kogoœ bliskiego”.
Ona to w chwili œmierci krzyczy:
„Niech ¿yje Polska!” S³u¿y jako sanitariuszka w lasach, w konspiracji, opatruje rany postrzelonym. Przed rozstrzelaniem do swoich kole¿anek –
sanitariuszek, skierowa³a takie s³owa:
„Powiedzcie mojej babci, ¿e zachowa³am siê jak trzeba”11. Dziœ „Inka” ma
swoje ulice, place i patronuje szko³om.
Dziœ powtarzane s¹ jej s³owa, ¿e zawsze nale¿y „zachowaæ siê tak, jak trzeba”. Ona nie szuka³a ³atwej drogi ¿ycia,
by³a wierna swoim zasadom; by³a religijna, uczciwa, o czym te¿ trzeba mówiæ.
Znamy „Inkê” – Danutê Siedzikównê, dzieln¹, m³od¹, niespe³na
osiemnastoletni¹ dziewczynê, o której mo¿na powiedzieæ: „By³aœ idealistk¹, bo do koñca wierzy³aœ w wartoœci, które by³y wa¿ne dla Twojej
rodziny i dla Ciebie samej: honor, umi³owanie Ojczyzny, poszanowanie prawdy. By³aœ niewinna, bo niewinnie Ciê
oskar¿ono, niewinnie Ciê skazano
i niewinnie Ciê stracono. By³aœ kole¿eñska, bo nios³aœ uœmiech i wsparcie
swoim kolegom w oddziale. By³aœ
wreszcie aktywna, nie sta³aœ z boku,
walczy³aœ o woln¹, sprawiedliw¹ i niepodleg³a Polskê. To cechy przyzwoitego cz³owieka, Polaka, który tak jak
Ty wie, jak nale¿y siê zachowaæ, szczególnie w godzinie prawdy” – s³owa
dyrektorki I LO we Wroc³awiu, Ireny
Podgórskiej podczas nadanie tej szkole imienia „Inki”. ”12.
„Inka” na sta³e wesz³a w nasze dzieje ojczyste. Pod koniec lutego bêdzie
mo¿na obejrzeæ film dokumentalny
„Inka. S¹ sprawy wa¿niejsze ni¿

13

œmieræ” . Babcia, Helena Tymiñska,
w swoim pamiêtniku napisa³a o wnuczce: „Dobra, m¹dra, szlachetna, wartoœciowa i taka straszna œmieræ w 17
lat!”14.
Wiele s³ów uznania trzeba tak¿e
wypowiedzieæ wobec „Zagoñczyka”
Feliksa Selmanowicza, który rozczytywa³ siê w powieœciach Henryka Sienkiewicza i bra³ wzór z jego bohaterów.
Czytam w prasie: „Czekamy na odnalezienie doczesnych szcz¹tków druha
Witolda, czyli rotmistrza Pileckiego.
Czekamy na legendarnego szefa Kedywu Komendy G³ównej AK, genera³a „Nila”15. Zw³aszcza ci dwaj powinni
mieæ królewskie pogrzeby. Armio Wyklêta, Polska pamiêta! Czekamy na
Was. Nie dlatego, ¿e chcemy kolejnych
uroczystoœci. Czekamy na Was,
bo z Wami bêdzie nam ³atwiej zaprowadziæ ³ad w ¿yciu ka¿dego z nas
i w ¿yciu ca³ej polskiej wspólnoty”16.
Przytoczy³em ten fragment, aby ukazaæ jak wielcy to byli ludzie, jak bohatersko walczyli o woln¹ i niepodleg³¹
Polskê, jak nara¿ali swoje ¿ycie,
aby w koñcu je z³o¿yæ na o³tarzu
Ojczyzny. Jak droga jest Polska!
Nadal nie wiemy, gdzie s¹ „Niez³omni z „£¹czki”: rotmistrz Witold Pilecki17, genera³ August Emil Fieldorf –
„Nil” czy podpu³kownik £ukasz Ciepliñski18. Czytam w prasie: „Instytut
Pamiêci Narodowej wydoby³ z kwatery „£” Cmentarza Wojskowego na
Pow¹zkach w Warszawie szcz¹tki 202
osób. Do dziœ zidentyfikowano 47
z nich. W drugiej po³owie wrzeœnia rusza ostatni etap ekshumacji – wydobycie ok. 100 szcz¹tków z terenu, na
którym jeszcze przed chwil¹ sta³y groby, decyzj¹ towarzysza Jaruzelskiego
blokuj¹cego dostêp do naszych
bohaterów”19. Wydzia³ ds. Poszukiwañ i Identyfikacji czyni wiele wysi³ków, aby odnaleŸæ ju¿ tylko koœci bohaterów20, które niekiedy le¿¹ pod
œcie¿k¹ cmentarn¹21.
Z jak¹œ nieukrywan¹ ulg¹ i dum¹
czytamy o ¯o³nierzach Wyklêtych, jak
ten artyku³: „Powrót „Wilczura”,
dotyczy on kapitana Aleksandra
¯yciñskiego „Wilczura”. „Szcz¹tki ¿o³nierza zamordowanego przez pluton
egzekucyjny funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
wyrokiem komunistycznego s¹du
zosta³y odnalezione dopiero po 68 latach w bezimiennym grobie w lesie pod
Kielcami”22. Zosta³ stracony 24 wrze-
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œnia 1948 roku wraz z innymi ¿o³nierzami.
Zawsze, ka¿demu pochówkowi,
towarzysz¹ asysty wojskowe oraz
poczty sztandarowe. Odprawiane s¹
Msze œwiête i wyg³aszane kazania czy
przemówienia. Na pogrzebie „Wilczura” kazanie wyg³osi³ ks. pp³k Grzegorz
Kamiñski, który powiedzia³ m. in.: „Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy
wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ tym, którzy nie tylko ¿yli i pracowali dla swojej
Ojczyzny, ale tak¿e oddali dla niej to,
co mieli najcenniejszego – swoje ¿ycie.
[…} To oni, ¯o³nierze Wyklêci, swoj¹
postaw¹, swoim wyborem daj¹ nam
dzisiaj szansê, byœmy dalej mogli byæ
Polakami. Zachowanie pamiêci o ludziach, którzy oddali ¿ycie w obronie
Ojczyzny, jest nie tylko naszym obowi¹zkiem, ale przede wszystkim zaszczytem. Biografie ¯o³nierzy Wyklêtych s¹ odpowiedzi¹ na pytanie, czym
jest patriotyzm”23. To nie byli bandyci, jak nazywano ich w Polsce Ludowej. Nadszed³ czas, kiedy „w Polsce
prawda nazwana jest prawd¹, k³amstwo – k³amstwem, bohater – bohaterem, a zdrajca – zdrajc¹”24. Obchodzono tak¿e uroczystoœci zwi¹zane z 77.
rocznic¹ powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego, której dzia³alnoœæ
zapocz¹tkowa³o S³u¿ba Zwyciêstwu
Polski (27 wrzeœnia 1939 roku). Pañstwo to by³o fenomenem, tak bywa
nazywane, „w skali ca³ej okupowanej
Europy”25. Dziêki temu mog³o konspiracyjnie dzia³aæ „s¹downictwo, tajne
szkolnictwo œrednie i wy¿sze, policja,
poczta i media”.
Dowiedzieliœmy siê równie¿,
¿e w Ostro³êce odby³ siê pogrzeb piêciu ¯o³nierzy Wyklêtych, których
szcz¹tki odnaleziono w roku 2015, w
leœnej mogile, w miejscowoœci £odziska. Zostali rozstrzelani w marcu 1946
roku przez funkcjonariuszy UB
i KBW26. Dowiadujemy siê tak¿e o pogrzebie piêciu ¯o³nierzy Wyklêtych
z Turoœli, którzy marzyli o wolnej, niepodleg³ej Polsce. Zostali zamordowani przez komunistów, przez funkcjonariuszy UB i KBW. „Ci m³odzi ludzie
stali siê ofiarami bestialskiego systemu. ¯eby walczyæ o woln¹ Polskê,
poszli w bój, zostawiaj¹c swoje rodziny, swoj¹ m³odoœæ”27. Najwa¿niejszym motywem ich dzia³ania, inspiracj¹ dla której poœwiêcili swoje ¿ycie
by³o zawo³anie: Bóg, Honor i Ojczyzna. To by³y niewzruszone wartoœci.

Mo¿na tak¿e by³o dowiedzieæ siê
coœ z naszego terenu. Oto po 67 latach od œmierci zosta³ uroczyœcie pochowany kpt. W³adys³aw Koba, ¯o³nierz Niez³omny, prezes Zrzeszenia
WiN Okrêgu Rzeszów. ¯egnano go
w Jaros³awiu, aby móg³ spocz¹æ w Przemyœlu, wraz ze swoj¹ ¿ona i córk¹ na
tamtejszym cmentarzu. Re¿im komunistyczny nie tylko go zg³adzi³, jak
w przypadku tysiêcy innych, ale skaza³ tak¿e na zapomnienie. On to wyrokiem Wojskowego S¹du Rejonowego
w Rzeszowie z 21 paŸdziernika 1948
roku, zosta³ skazany na karê œmierci.
Zosta³ skazany, jak orzek³ S¹d: „… za
udzia³ w zwi¹zkach usi³uj¹cych przemoc¹ usun¹æ organa w³adzy zwierzchniczej narodu i zmieniæ ustrój Pañstwa
Polskiego”28. Zosta³ zamordowany w
dniu 31 stycznia 1949 roku, na Zamku
w Rzeszowie. Przed egzekucj¹ zawo³a³
do oprawców: „Polska siê jeszcze
o nas upomni, zap³acicie za to!” Mia³
35 lat. Wraz z nim zostali zamordowani
tak¿e inni. Ich zw³oki zosta³y zagrzebane w jamach grzebalnych na cmentarzu w Zwiêczycy, dziœ dzielnicy Rzeszowa.
Prezydent Andrzej Duda w przes³aniu do uczestników pogrzebu nazwa³ go „mê¿nym obroñc¹ ojczyzny”,
który przysporzy³ chwa³y dla polskiego orê¿a. Napisa³: „Uwa¿am, ¿e pamiêæ
o ludziach tej miary powinna nam towarzyszyæ stale, a nie tylko w czasie
œwi¹t rocznicowych”.
Po latach pochowany zosta³ podporucznik Karol £oniewski (19251948) ps. „Lew”, zamordowany przez
komunistów w dniu 24 wrzeœnia 1948
roku. Spocz¹³ na cmentarzu w podwarszawskim Nadarzynie. To ¯o³nierz
Niez³omny, to instruktor harcerski,
pomagaj¹cy ¯ydom w ukrywaniu siê,
uczestnik Powstania Warszawskiego,
lekarz stomatolog, dzia³acz konspiracyjny w WiN, w koñcu osadzony
w wiêzieniu kieleckim i tam stracony
wraz z trzema ¿o³nierzami Brygady
Œwiêtokrzyskiej29.
Od wrzeœnia 2016 roku trwaj¹ prace nad kolejnym wydobywaniem
szcz¹tków ¯o³nierzy Wyklêtych na
tzw. warszawskiej „£¹czce”. To ju¿ trzeci etap bardzo ¿mudnych prac. Ten
etap jest najtrudniejszy, bo ziemia ta
by³a ju¿ raz przewracana przez pracuj¹ce tam koparki, gdy chowano komunistycznych dygnitarzy. Nie ma wiêc
ca³ych szkieletów, ale tylko poszcze-

gólne koœci. „Grabarze kopi¹cy kolejne groby, w których chowano komunistycznych oficjeli, natrafiali na
koœci AK-owców i WiN-owców i niszczyli je. – Te szcz¹tki, na które natrafiono w latach 80., one by³y niszczone
w ró¿ny sposób, przerzucane na boki,
st¹d ca³y ten urobek ziemi musimy
przesiaæ – podkreœla prof. Szwagrzyk”30.
IPN ci¹gle natrafia na jakieœ trudnoœci zwi¹zane ze znalezieniem szcz¹tków ¯o³nierzy Niez³omnych, choæ
by³y one przewidywalne. Czas zrobi³
swoje, kiedy w ruch posz³y koparki,
a potem w tym miejscu stawiano grobowce na solidnych podmurówkach
„zas³u¿onym” dzia³aczom partyjnym.
Dziœ udaje siê w tamtych miejscach
odnajdywaæ tylko ludzkie szcz¹tki,
fragmenty koœci, wymieszane z piachem, z ziemi¹, które trzeba przesiewaæ. Wieloœæ tych szcz¹tków nie pozwala, tak od razu powiedzieæ, do ilu
osób one nale¿a³y31.
Wœród ¯o³nierzy Wyklêtych –
Niez³omnych, znana jest osoba
ks. W³adys³awa Gurgacza, o którym
prezydent prof. Lech Kaczyñski, napisa³: „W imiê mi³oœci Boga i Ojczyzny wybra³ los ludzi wyklêtych przez
komunistyczn¹ propagandê i wyjêtych spod prawa, nieustannie tropionych przez aparat bezpieczeñstwa,
zaciekle zwalczanych, a w razie aresztowania okrutnie torturowanych i skazywanych na œmieræ. I nie zawaha³ siê
pójœæ t¹ drog¹, a¿ do samego koñca”32.
Osoba ks. Gurgacza jest nam szczególnie bliska, bo pochodzi³ z Jab³onicy Polskiej k/Brzozowa, a maj¹c siedemnaœcie lat w roku 1931, wst¹pi³ do
zakonu jezuitów w Starej Wsi. W Wielki Pi¹tek, 1939 roku, na Jasnej Górze
z³o¿y³ „Akt Ca³kowitej Ofiary” za Ojczyznê w niebezpieczeñstwie: „Abyœ
pokój i wszelak¹ pomyœlnoœæ OjczyŸnie mojej darowaæ raczy³, b³agam Ciê
dziœ pokornie, sk³adaj¹c Ci w dani ca³kowit¹ ofiarê z ¿ycia mego”. W roku
1942, równie¿ na Jasnej Górze przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. Po œwiêceniach
wróci³ do pracy duszpasterskiej w Starej Wsi, a potem do Gorlic. Nie mia³
najlepszego zdrowia, wiêc tam siê leczy³ i by³ jednoczeœnie kapelanem szpitala. Opiekowa³ siê rannymi ¿o³nierzami, a nawet przyczyni³ siê do
nawrócenia na wiarê katolick¹ jednego z sowieckich ¿o³nierzy. Tam, w szpitalu, nawi¹za³ pierwsze kontakty z par-
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tyzantami. Dzia³a³ w Polskiej Podziemnej Armii Niepodleg³oœciowej, a potem w Pierwszym Podhalañskim Oddziale Partyzantów pod wezwaniem
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej
Ró¿añca Œwiêtego, pod pseudonimem
„Sem”, jak S³uga Maryi”, albo pod drugim pseudonimem – „Ojciec”. Sprawowa³ nad partyzantami duchow¹ opiekê. Aresztowano go 2 lipca 1949 roku,
wieczorem, przy ulicy Krótkiej 3, w Krakowie. Œledztwo by³o okrutne i brutalne, proces trwa³ piêæ dni i by³ seansem
nienawiœci
wobec
niepodleg³oœciowego podziemia i Koœcio³a. Ksi¹dz Gurgacz zosta³ nazwany jako wykolejony ksi¹dz bandyta.
Przed skazaniem go na œmieræ powiedzia³ do obecnych: „Ci m³odzi ludzie, których teraz s¹dzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie,
ale obroñcy Ojczyzny! Nie ¿a³ujê tego,
co czyni³em. Moje czyny by³y zgodne
z tym, o czym myœl¹ miliony Polaków,
o których obecnym losie zdecydowa³y bagnety NKWD”. Dalej doda³:
„Os¹dŸ mnie, Bo¿e i rozstrzygnij sprawê moj¹. (…) Na œmieræ pójdê chêtnie. Có¿ to jest zreszt¹ œmieræ?... Wierzê, ¿e ka¿da kropla krwi niewinnie
przelanej zrodzi tysi¹ce przeciwników
i obróci siê wam na zgubê”.
Zamordowano go na dziedziñcu
wiêzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, dnia 14 wrzeœnia 1949 roku.
Zbrodni na nim dokona³ dowódca plutonu egzekucyjnego W³adys³aw Szymaniak. Ksi¹dz W³adys³aw zosta³ pochowany na Cmentarzu Rakowickim,
razem ze swoimi „ch³opcami z lasu”.
Dziœ na jego grobie widnie brzozowy
krzy¿ z napisem: „Attritus pro Deo et

Patria” – „Starty dla Boga i Ojczyzny”.
Prasa informuje, i dobrze, ¿e o tym
wiemy, kiedy odchodzi ktoœ z ¯o³nierzy Niez³omnych, jak ostatnio Józef
Bandzo „Jastrz¹b”, jeden z ostatnich
¿o³nierzy 5. Wileñskiej Brygady AK
mjr. Zygmunta Szendzielarza „£upaszki”33. Prezydent Andrzej Duda w liœcie
skierowanym do uczestników pogrzebu, napisa³: „Wielu towarzyszy broni
Pana kapitana Bandzo, uczestników
powstania antykomunistycznego, nie
odebra³o tych honorów. Nawet sam
fakt ich œmierci – w walce lub w wyniku egzekucji – oraz miejsce ich pochówku mia³y pozostaæ na zawsze utajnione. Dlatego ho³d, który Kapitanowi
„Jastrzêbiowi” sk³ada dzisiaj wolna
Polska i wolni Polacy, jest równie¿
ho³dem dla wszystkich ¯o³nierzy wyklêtych”34. Spocz¹³ na cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach, w Kwaterze
Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Mo¿na by³o tak¿e przeczytaæ
o majorze Antonim ¯ubrydzie, pochodz¹cym z Sanoka, który wraz ¿on¹ Janin¹ Praczyñsk¹ zosta³ zamordowany
przez konfidenta UB, gdzie nawet miejsce grobu nie jest znane, bowiem taka
by³a metoda ubecka35.
Obszerny materia³ o ¯o³nierzach
Wyklêtych zamieœci³ tygodnik „Do
Rzeczy”, gdzie mo¿na znaleŸæ artyku³y dotycz¹ce zwyciêstwa nad komun¹,
o najwa¿niejszych dowódcach czy
Arsenale Niez³omnych. Omówione te¿
zosta³y „Bitwy Niez³omnych. Rozgromione ob³awy, rozbite wiêzienia, likwidowani okupanci i szpicle – oto czyny ¿o³nierzy wiernych Polsce” 36 .
¯o³nierze Wyklêci bywaj¹ tak¿e nazywani „Straceñcami bez adwokatów”37.

Coraz to nowe w¹tki pojawiaj¹ siê stale, aby ukazaæ bohaterstwo tych ¿o³nierzy, walkê o woln¹, sprawiedliw¹
Polskê. Co jakiœ czas s³yszymy, ¿e dla
ich upamiêtnienia powstaj¹ pomniki,
jak choæby w Mielcu, gdzie przygotowywana jest instalacja „z popêkanych
bry³ piaskowca symbolizuj¹ca tajne
miejsca pochówków”38.
Pamiêæ o ¯o³nierzach Wyklêtych
Niez³omnych o¿ywia siê w niektórych
szko³ach, gdzie prowadzona jest akcja pod has³em „Poznaj Wyklêtego”39.Inicjatywa wysz³a od Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej,
aby wzbudziæ i o¿ywiæ zainteresowanie najnowsz¹ histori¹, a g³ównie dzia³alnoœci¹ antykomunistycznego podziemia. Pozytywnym przyk³adem
uczenia siê historii, poznawania jej
ods³on, jest to, ¿e „m³odzi ludzie
pasjonuj¹ siê histori¹ ¯o³nierzy
Wyklêtych”40.
Ks. Andrzej Skiba
1

J. Karczewski, Œladami Niez³omnych.
Zostan¹ tylko drzewa. Rodzina Wyszomirskich, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek, 20 lutego 2017, s. 12-13.
2
Odkrywajmy zakazane historie,
z Dariuszem Malejonkiem za³o¿ycielem i wokalist¹ Maleo Reggae Rockers, autorem projektu „Panny Wyklête”, rozmawia Marcin Fijo³ek,
w: Powrót Niez³omnych. Dodatek
Specjalny na Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, w Sieci Historii, 29 lutego – 6 marca 2016, s. 32-34,
tu: s. 34.
3
P. Czartoryski-Sziler, D³ugo czeka³aœ,
Polsko, w: Nasz Dziennik, poniedzia-
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³ek 29 sierpnia 2016, s. 1 i 6; P. Szubarczyk, INKA Zachowa³am siê jak trzeba…, Dom Wydawniczy „Rafael”,
Kraków 2013, s. 64; zob.tak¿e: Niez³omna „Inka”, w: Nasz Dziennik, sobota –
niedziela, 12-13 listopada 2016,
s. M11.W Wydawnictwie AA, Kraków
2016, ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka autorstwa Piotra Szubarczyka, pt. Inka.
Dziewczyna niez³omna, s. 80.
4
P. Czartoryski-Sziler, „Inka” na cokole, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek 29
sierpnia 2016, s. 3.
5
(jwsz), Prowadzi nas w bój „£upaszka”. „Major Zygmunt Szendzielarz
„£upaszka” by³ u³anem i s³u¿bê ¿o³niersk¹ uwa¿a³ za najpiêkniejsz¹
w ¿yciu. Chcia³ widzieæ Polskê woln¹
i czysta jak ³za. Komuniœci zorganizowali przeciw jego oddzia³om specjalne si³y zbrojne. Aresztowali go i zamordowali”, w: Chit, nr 27(2016), s. 7.
„24 kwietnia, po 65 latach na Wojskowych Pow¹zkach w Warszawie spocz¹³
legendarny dowódca mjr Zygmunt
Szendzielarz „£upaszka” (awansowany poœmiertnie na stopieñ pu³kownika), dwukrotny kawaler orderu Virtuti
Militari, zamordowany przez komunistów w 1951 roku. Dowódcê V Brygady Wileñskiej ¿egna³y wielotysiêczne
rzesze, na czele z Prezydentem RP
Andrzejem Dud¹ i ministrem obrony
narodowej Antonim Macierewiczem,
w: (ab), Pogrzeby bohaterów w 2016
roku. Panie pu³kowniku, „Te Deum”
graj¹. Zachowali siê jak trzeba!”,
w: Chit, nr 27(2016), s. 12-13.
6
T P. Czartoryski-Sziler, „Inka” na cokole, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek
29 sierpnia 2016, s. 3.
7
(jwsz), Danuta Siedzikówna – „Inka”.
Zachowa³a siê jak trzeba”, w: Chit, nr
27 (2016), s. 5.
8
P. Czartoryski- Sziler, Ró¿a dla Niez³omnych, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek 29 sierpnia 2016, s. 5.
9
Powrót bohaterów. Homilia JE ks. abp.
S³awoja Leszka G³ódzia, metropolity
gdañskiego, wyg³oszona 28 sierpnia
2016 r. w bazylice Mariackiej w Gdañsku z okazji uroczystoœci pogrzebowych œp. Danuty Siedzikówny
ps. „Inka” i œp. Feliksa Selmanowicza
ps. „Zagoñczyk” w 70. rocznicê wykonania na nich wyroku œmierci przez
komunistycznych oprawców, w: Nasz
Dziennik, poniedzia³ek 29 sierpnia
2016, s. 79.
10
Dziêki wam ¿yjemy w wolnej Polsce.
Przemówienie premier Beaty Szyd³o na

uroczystoœciach pogrzebowych „Inki”
i „Zagoñczyka”, Gdañsk, 28 sierpnia
2016 r.”, w: Nasz Dziennik, œroda 31
sierpnia 2016, s. 6.
11
To zawsze bêdzie nasza „Inka”,
z Piotrem Szubarczykiem, pracownikiem IPN Gdañsk, autorem ksi¹¿ek o
Danucie Siedzikównie „Ince”, rozmawia Beata Falkowska, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela 3-4 wrzeœnia
2016, s. M8 – M9, tu: M9.
12
M. Zygmunt, Patriotka zamiast zdrajcy, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek
5 wrzeœnia 2016, s. 4.
13
Z. Baranowski, Film o „Ince”,
w: Nasz Dziennik, pi¹tek, 17 lutego
2017, s. 3.
14
P. Szubarczyk, „Inka” z pamiêtnika
babci, w: Nasz Dziennik, pi¹tek, 17 lutego 2017, s. 16 n.
15
Cela genera³a Nila, Z Jackiem Paw³owiczem, dyrektorem Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych i WiêŸniów Politycznych PRL w Warszawie, rozmawia
Dariusz Pogorzelski, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela, 18-19 lutego
2017, s. M10-M11.
16
M. Zygmunt, art. cyt.,s. M9.
17
(jwsz), Najdzielniejszy z dzielnych.
„Jeden z szeœciu najodwa¿niejszych
¿o³nierzy drugiej wojny œwiatowej, na
ochotnika da³ siê zamkn¹æ w obozie w
Auschwitz. Do prawdziwego piek³a,
przy którym Oœwiêcim to by³a igraszka, trafi³ jednak ju¿ po wojnie. Przez
komunistycznych oprawców zosta³
skatowany, skazany na œmieræ i zamordowany”, w: Chit, nr 27(2016), s. 6.
18
T. P³u¿añski, Niez³omni z £¹czki”,
w: Do Rzeczy, nr 37, z 12-18 wrzeœnia
2016, s. 68 n; (jwsz), £ukasz Ciepliñski. Ja nie mog³em inaczej ¿yæ” – „”Odbior¹ mi tylko ¿ycie, a to nie najwa¿niejsze. Cieszê siê, ¿e bêdê
zamordowany jako katolik za wiarê
œwiêt¹, jako Polak za Polskê niepodleg³¹ i szczêœliw¹. Jako cz³owiek za
prawdê i sprawiedliwoœæ”– pisa³ z komunistycznej celi œmierci £ukasz Ciepliñski”, w: Chit, nr 27(2016), s. 11.
19
Tam¿e, s. 68.
20
Czekaj¹c na genera³a „Nila”. Pañstwo polskie w koñcu upomni siê
o swoich bohaterów. Rozmowa z prof.
Krzysztofem Szwagrzykiem, wiceprezesem Instytutu Pamiêci Narodowej,
w: Nasz Dziennik, pi¹tek 16 wrzeœnia
2016, s. 16 n.
21
Z. Baranowski, Koœci pod œcie¿k¹,
w: Nasz Dziennik, czwartek 15 wrzeœnia 2016, s. 1 i 3.

22

A. Ambroziak, Powrót „Wilczura”,
w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek 26 wrzeœnia 2016, s. 1 i 5.
23
Tam¿e, s. 1.
24
Tam¿e, s. 5.
25
KL, Pañstwo wychowanków II RP,
w: Nasz Dziennik, œroda 28 wrzeœnia
2016, s. 4.
26
PAP, Pogrzeb ¯o³nierzy Wyklêtych,
w: Nasz Dziennik, czwartek 29 wrzeœnia 2016, s. 2.
27
A. Ambroziak, Ofiara piêciu z Turoœli, w: Nasz Dziennik, pi¹tek 30 wrzeœnia 2016, s. 6.
28
A. Kamieniecka, Polska siê o nas
upomni, w: Niedziela Przemyska, nr 40,
z dnia 2 X 2016, s. I.
29
PAP, Pogrzeb po latach, w: Nasz
Dziennik, poniedzia³ek 3 paŸdziernika
2016, s. 8.
30
Z. Baranowski, Wykopy bez szkieletów, w: Nasz Dziennik, , wtorek
4 paŸdziernika 2016, s. 1. I 3; tu: s. 3.
31
Z. Baranowski, ¯o³nierze Wyklêci.
Koparki na cia³ach, w: Nasz Dziennik,
œroda 12 paŸdziernika 2016, s. 1 i 8.
32
(jwsz), Ks. W³adys³aw Gurgacz, Starty dla Boga i Ojczyzny, w: Chit,
nr 27(2016), s. 9.
33
P. Szubarczyk, Odchodz¹ ostatni
¿o³nierze „£upaszki”, w: Nasz Dziennik, sobota – niedziela, 22 – 23 paŸdziernika 2016, s. M8.
34
Z. Baranowski, Pogrzeb „Jastrzêbia”, w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek,
24 paŸdziernika 2016, s. 3.
35
J. Wieliczka – Szarkowa, Podwójna
zbrodnia. Zostali zamordowani przez
konfidenta UB, w: Nasz Dziennik,
œroda, 19 paŸdziernika 2016, s. 13;
a tak¿e: J. Wieliczka – Szarkowa,
Najm³odszy wiêzieñ polityczny.
Jak przeœladowano syna bohatera,
w: tam¿e, s. 14.
36
M. Rosolak, Bitwy Niez³omnych,
w: Do Rzeczy, nr 44, z 31 paŸdziernika
– 6 listopada 2016, s. 51-70.
37
O ¯o³nierzach Wyklêtych z badaczem ich historii dr. Tomaszem £abuszewskim rozmawia Maciej Rosolak.
Tytu³ artyku³u: Straceñcy bez adwokatów, w: tam¿e, s. 66-69.
38
A. Ambroziak, Mielec uczci Wyklêtych, w: Nasz Dziennik, czwartek,
24 listopada 2016, s. 6.
39
Z. Baranowski, Poznaj Wyklêtego,
w: Nasz Dziennik, poniedzia³ek,
28 listopada 2016, s. 7.
40
A. Kruczek, Praga pamiêta o krwi
patriotów, w: Nasz Dziennik, œroda,
18 stycznia 2017, s. 16 n.
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Dzieñ skupienia dla grup parafialnych
Dnia 18 lutego, w sobotê, odby³
siê dzieñ skupienia dla grup parafialnych, dzia³aj¹cych w naszej parafii.
Uczestniczy³o w nim oko³o 50 osób
z wielu grup: Akcji Katolickiej, Neokatechumenatu, Rodziny Radia Maryja,
Krêgów Domowego Koœcio³a, Grupy
im. Œw. O. Pio, Ró¿ Ró¿añcowych, Ko³a
Biblijnego, Rodziców Powo³anych.
Ze wzglêdu na remont sal parafialnych
wiêksza czêœæ spotkañ odbywa³a siê
w jadalni dla ksiê¿y.
W programie duchowych æwiczeñ
by³ ró¿aniec, konferencja i Msza œwiêta w koœciele. G³ównym moderatorem
i ojcem duchownym by³ ks. Dziekan
i Proboszcz Andrzej Skiba. W czasie
modlitw by³a te¿ przerwa, w czasie
której wszyscy posilili siê smacznymi
dro¿d¿ówkami i napojami.
Dzieñ skupienia zakoñczy³ siê oko³o godziny 14. Wspólne spotkanie
modlitewne pozwoli³o siê zintegrowaæ
dzia³aj¹cym w parafii liderom i grupom
i doda³o im si³ do pracy formacyjnej
w bie¿¹cym roku.
Ks. Tomasz Grzywna
Fot. Jacek Lipiñski
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Lectio divina/pobo¿ne duchowe
czytanie S³owa Bo¿ego/
Lk 12,49-53 Podzia³y z powodu Jezusa.
Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê i bardzo pragnê, aby ju¿ zp³on¹³.
Crzest mam przyj¹æ i jak¿e
jestem udrêczony, a¿ siê to wype³ni. Czy s¹dzicie, ¿e przyszed³em aby
daæ ziemi pokój? Ale¿ nie!
- mówiê wam- raczej roz³am.
Odt¹d bowiem w jednym domu piêciu poró¿ni siê miêdzy sob¹:
trzech stanie przeciwko dwóm, a
dwóch przeciwko trzem. Poró¿ni¹
siê: ojciec z synem, a syn z ojcem;
matka z córk¹, a córka z matk¹; teœciowa ze swoj¹ synow¹, a synowa z
teœciow¹.
I- Lectio/czytanie i zrozumienie
Pisma/
Jezus przygotowuj¹c aposto³ów
do dzia³alnoœci misyjnej, wyjaœnia im
cel swojej misji na ziemi oraz pokazuje
trudnoœci na jakie napotkaj¹. Mówi,
¿e przyszed³ na ziemiê w konkretnym
celu. Celem tym jest zbawienie ludzi.
Ilustruj¹c to pos³uguje siê obrazem
ognia. Nie jest to jednak ogieñ niszcz¹cy, jak to mia³o miejsce w StarymTestamencie, gdzie czêsto by³ kar¹ za
grzechy, czy sprowadzany na ziemê
przez wielkich proroków jak Eliasz.
Tutaj jest to zbawiaj¹cy ogieñ mi³oœci
i mi³osierdzia, ogieñ oczyszczaj¹cy z
grzechów.Podczas piêdziesi¹tnicy,
aposto³owie doœwiadczaj¹ dzia³ania
ognia, jako materialnego znaku przyjœcia Ducha Œwiêtego. Ogieñ pojawia
siê te¿ samo- czynnie, corocznie u Grobu Pañskiego w Jerozolimie, jako znak
mi³oœci Boga do ludzi.Widzimy tutaj
te¿ rozterkê Jezusa, który pragnie, a
równoczeœnie te¿ obawia siê nadchodz¹cej mêki i œmierci krzy¿owej. Przejœcie przez to nazywa chrztem. Wie jednak, ¿e Jego ofiara, tak ogromna, nie
ka¿de-mu przyniesie pokój. Ca³a historia chrzeœcijañstwa to ci¹g³e pasmo
przeœladowañ, ale tak¿e walk samych
chrzeœcian pomiêdzy sob¹. Szatan

doskonale potrafi wykorzystaæ s³aboœci natury ludzkiej aby nastawiaæ ich
przeciwko sobie. Chrystus, œwiadomy
tego, odczuwa ca³y tragizm tej sytuacji .Mówi „jak¿e jestem udrêczony,
a¿ siê to wype³ni” Z jednej strony jest
to obawa przed mêk¹, ale te¿ przed tym
co ludzie zrobi¹ z Jego ofiar¹. Stwierdzenie Jezusa, ¿e przynosi na ziemiê
roz³am, nie przekreœla zapowiedzi proroków, którzy nazywaj¹ Go Ksiêciem
pokoju /np. Iz 9,5/. To ludzie odrzucaj¹cy Chrystusa niszcz¹ ten pokój.
II-Meditacio/spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle S³owa Bo¿ego/
Czy podzia³y, o których mówi Jezus, by³y tylko w pierwszych wiekach
chrzeœcijañstwa? Otó¿ dzisiaj i w naszych rodzinach, podzia³y te widaæ
bardzo wraŸnie. M³odzi wrêcz wstydz¹
siê swoich wierz¹cych i praktykuj¹cych rodziców czy dziadków.” Obciachem” jest przyznawanie siê do wiary
w œrodowisku rówieœniczym. Jak trudne zadanie maj¹ katecheci, ksiê¿a, ucz¹cy w szko³ach! Z ka¿dej strony wylewa siê nienawstna, chora propaganda
antychrzeœcijañska opluwaj¹ca koœció³, ksiê¿y, propaguj¹ca nihilizm,
wyuzdanie, kult materii i cia³a jako
obowi¹zuj¹c¹ normê, Jak wynika z raportu organizcji „Open Doors” chrzeœcijanie s¹ nabrutalniej dyskryminowan¹ grup¹ religijn¹ na œwiecie. Liczba
zamordowanych chrzeœcijan jak i atakowanych czy niszczonych koœcio³ów,
prawie podwoi³a siê w stosunku do
2015 roku.G³ównymi motorami przeœladowañ s¹ radykalne grupy islamskie,
jak Boko Haram, somalijska organizacja terrorystyczna Al-Shabaab i pañstwo islamskie.
W kategorii „przemoc wobec
chrzeœcian” na czo³o wysuwa siê Pakistan i Republika Nigru. W krajach
tych prawo przewiduje karê œmierci za
bluŸnierstwo, co muzu³manie odbieraj¹ jako przyzwolenie na przeœladownie mniejszoœci religijnych.Jaka jest
reakcja polityków w krajach uwa¿anych za chrzeœcijañskie? £agodnie

mówi¹c niewystaczaj¹ca czy wrêcz
¿adna. Czytam, ¿e we Francji rz¹d zamierza wys³aæ swoich urzêdników na
kursy laickoœci!!.Pomoc koœcio³ów dla
przeœladowanych chrzeœcian jest czêsto blokowana nie tylko w krajach do
których jest adresowana.Panie jak
ciê¿ko na to patrzeæ z daleka, ale jak
ciê¿ko jest tym, których to bezpoœrednio dotyka. Gdy obserwujemy sceny
demonstracji na naszych ulicach,
gdzie na transparentach króluj¹ wulgaryzmy, gdzie atakuje modl¹cych siê
ludzi, widzimy, ¿e i do nas dotar³a ta
fala nienawiœci do Jezusa. Wiemy kto
jest tego Ÿród³em- to szatan. Co ja
mogê zrobiæ. Najpierw modliæ siê- Jak
mówi nasz Pan- trzeba zawsze siê modliæ i nigdy nie ustawaæ. Mogê te¿
wspieraæ organizacje nios¹ce pomoc
dla przeœladowanych.
Mogê te¿ byæ œwiadkiem Jezusa w
swojej rodzinie, grupie znajomych w
pracy. Panie dopomó¿ byæ Twoim
œwiadkiem.
III.Oratio/ zwrócenie siê do Boga/
Panie, Ty powiedzia³eœ do Piotra„ty jesteœ opok¹, na tej opoce zbudujê swój koœció³, a bramy piekielne go
nie przemog¹”. Jak¿e dzisiaj potrzeba
takich ska³ jak Œw. Piotr.Widzimy, ¿e
Pan posy³a swoich Œwiêtych aby
umacniali koœció³. Tak¹ ska³¹ by³ i jest
Ojciec Pio, Œw. Jan Pawe³ II, Œw. Siostra Faustyna Kowalska, Matka Teresa czy obecny papie¿ Franciszek. Oni
jednoczyli i jednocz¹ tysi¹ce. Oni pokazuj¹ co to jest mi³oœæ i mi³osierdzie
w praktyce. Panie spraw, abym za ich
przyk³adem móg³ byæ te¿ takim chocia¿by w mikroskali.Duchu Œw. Proszê
o natchnienia i o umiejêtnoœæ ich odczytywania, abym wiarê zamienia³ na
uczynki, bez których jest ona martwa.
IV-Kontemplatio/ Czas bycia sam
na sam z Bogiem/
„Ka¿dy Twój wyrok przyjmê twardy,
Przed Twoj¹ moc¹ siê ukorzê, ale
chroñ mnie Panie od pogardy,
od nienawiœci strze¿ mnie Bo¿e”.
Jan Depczyñski- grupa biblijna.
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Intencje w tygodniu
Od 27.02 do 5.03.2017 r.
Poniedzia³ek – 27.02
6.30 + Maria i Mieczys³aw (greg.)
7.00 + Bronis³awa (f)
7.30 + Adam Florek (greg.)
18.00 1. w intencji powo³anych wywodz¹cych siê z rodzin parafii sanockich
z proœb¹ o Bo¿e b³., ³aski Ducha Œwiêtego i opiekê Matki Bo¿ej
2. + Ania
3. + Barbara Siwiecka int. od kole¿anek z Olchowiec
4. + Józefa (f), Jan, Rafa³ Szymaszek
Wtorek – 28.02
6.30 + Maria i Mieczys³aw (greg.)
7.00 + Bronis³awa (f)
7.30 + Adam Florek (greg.)
18.00 1. w intencji biskupów, kap³anów
oraz sióstr z Ró¿y œw. Teresy
2. + Stanis³awa (f)
3. + El¿bieta i Józef Ferens oraz Katarzyna Kielar
4. + Maria Pietryka
Œroda – 1.03 Popielec
6.30 + Maria i Mieczys³aw (greg.)
8.00 + Adam Florek (greg.)
9.30 + Alicja Zeñczak (pocz. greg.)
11.00 + Stefan Drwiêga

17.00 + Irena Kruczyk int. od kole¿anki Teresy
18.30 1. o zdrowie dla Zdzis³awa
2. w intencji ¯o³nierzy Wyklêtych
Stró¿e:
P³owce:
Czwartek – 2.03
6.30 + Maria i Mieczys³aw (greg.)
7.00 1. + Alicja (greg.)
2. + Jan, Paulina i ++ rodzeñstwo
7.30 + Adam Florek (koniec greg.)
18.00 1. + ks. Józef
2. + Zofia Gacek 12 r. œm.
3. + Lidia O³owiañczyk int. od mê¿a i
syna
Pi¹tek – 3.03
6.30 + Alicja Zeñczak (greg.)
7.00 za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
7.30 + Barbara Siwiecka int. od kuzyna Wieœka z rodzin¹
18.00 1. + Jan Ziembicki 7 r. œm.
2. + Kazimierz Sza³ankiewicz
3. + Lidia O³owiañczyk int. od Ryszarda S³ysz z rodzin¹
4. o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Tomasza w 13 r. urodzin

Sobota – 4.03
6.30 w intencji Rafa³a z okazji urodzin
7.00 + Alicja Zeñczak (greg.)
7.30 1. + Kazimiera Mas³owska
2. + Marek Kabala
18.00 1. + Maria 1 r. œm. i Franciszek
Sabat
2. + Lidia O³owiañczyk int. od rodziny
Wilk z Pielni
3. + Maria Wañcowicz int. od wspó³mieszkañców z klatki
Niedziela – 5.03
6.30 za parafian
8.00 + Alicja Zeñczak (greg.)
9.30 + Marek Kabala
11.00 + Kazimierz, Waleria, Franciszka
(f), Janina
12.30 1. BIERZMOWANIE
2. + Helena, Eugeniusz Wêgrzyniak;
Maria i Jan WoŸniak
16.00 o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr z
Rózy œw. Józefa
18.00 + Ewa Ryniak 3 r. œm. int. od kole¿anek i kolegów
Stró¿e: + Bronis³aw Czapor
P³owce: + Henryka (f), Stefania, Józefa (f), Antoni
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8 Niedziela zwyk³a – 26.02.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ rozpoczyna siê 50. Tydzieñ TrzeŸwoœci pod has³em Ku trzeŸwoœci Narodu.
Zachêcamy do abstynencji od napojów alkoholowych, modlimy siê o trzeŸwoœæ za
uzale¿nionych oraz za ich rodziny. W „Niedzieli” mo¿na przeczytaæ artyku³ ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego pt. „Polska bardziej
„browarna” ni¿ solidarna”.
2. Dzisiaj o godzinie 17.00 rozpoczynamy Nowennê do Ducha Œwiêtego przed bierzmowaniem kandydatów tego sakramentu,
ich rodziców i chrzestnych. Korzystaj¹c
z cyklu katechez wyg³oszonych przez papie¿a Franciszka zechciejmy razem z nimi
pog³êbiæ nasz¹ wiedzê na temat Siedmiu Darów Ducha Œwiêtego i ich znaczenia w ¿yciu
chrzeœcijañskim, a trwaj¹c przed Najœwiêtszym Sakramentem proœmy o obecnoœæ
tych trwa³ych dyspozycji, które dope³niaj¹
i udoskonalaj¹ cnoty chrzeœcijañskie w ¿yciu
m³odzie¿y, jak i nas samych. W poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek i sobotê Nowenna rozpocznie siê Msz¹ œwiêt¹ o godzinie 18.00. Po Eucharystii nast¹pi
nabo¿eñstwo do Ducha Œwiêtego. Po zakoñczeniu Nowenny kandydaci pozostaj¹
w œwi¹tyni na odpowiednie spotkanie formacyjne. W Œrodê Popielcow¹ Nowenna
rozpoczyna siê nabo¿eñstwem o godzinie
18.00, a po nim nastêpuje Msza œwiêta.
W czwartek kandydaci otrzymaj¹ modlitewniki, a w pi¹tek krzy¿e. W sobotê przynosz¹ ze sob¹ œwiecê chrzcieln¹ tak,
aby w obecnoœci rodziców z³o¿yæ przyrzeczenia chrzcielne oraz odnowiæ podjête podczas Pierwszej Komunii Œwiêtej zobowi¹zanie abstynenckie od alkoholu, papierosów
i narkotyków. SpowiedŸ dla kandydatów
do bierzmowania, ich rodzin oraz œwiadków
w ramach spowiedzi pierwszopi¹tkowej,
w godzinach 16.00 – 17.30.
3. Nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej zostanie odprawione w pierwszy pi¹tek o godzinie 8.00 i 17.30. Ze wzglêdu na Nowennê
do Ducha Œwiêtego oraz zaplanowan¹ próbê
przed uroczystoœci¹ bierzmowania nie
bêdzie tego nabo¿eñstwa po Mszy œwiêtej
o godzinie 18.00.
4. W niedzielê, 5 marca, ks. abp Adam Szal,
Metropolita Przemyski, podczas Mszy œwiêtej o godzinie 12.30, udzieli m³odzie¿y sakramentu bierzmowania. Kandydaci do
bierzmowania gromadz¹ siê w œwi¹tyni
w odœwiêtnym stroju, z zawieszonym na szyi
krzy¿em, razem ze œwiadkami, o godzinie
12.10. Po zakoñczeniu Mszy œw. bierzmowani odbieraj¹ indeksy z adnotacj¹ potwierdzaj¹ca przyjêcie sakramentu dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej.
5. W tym tygodniu przypada ŒRODA

POPIELCOWA. Wraz z tym dniem rozpoczyna siê czas WIELKIEGO POSTU,
w którym przez modlitwê, pokutne uczynki i czynn¹ mi³oœæ bliŸniego przygotowujemy siê do Œwi¹t Wielkanocnych. Okres
Wielkiego Postu ma charakter chrzcielny
i pokutny, dlatego w tym czasie modlimy
siê za tych, którzy bêd¹ ochrzczeni i za nas
samych, którzy zostaliœmy obdarowani
³ask¹ Chrztu œwiêtego. Dziêkujemy za ³askê
wiary. W duchu wiary i pobo¿noœci starajmy siê podejmowaæ dobrowolne umartwienia. W Œrodê Popielcow¹ Msze œwiête po³¹czone z posypaniem g³ów popio³em,
celebrowaæ bêdziemy w nastêpuj¹cych godzinach: do po³udnia – jak w ka¿d¹ niedzielê – z tym, ¿e nie bêdzie Mszy œwiêtej
o godzinie 12:30, a po po³udniu o godzinie
17:00 i 18:30. Zachêcamy do pielêgnowania zwyczaju zabierania poœwiêconego popio³u do domów, aby posypaæ g³owy tych
domowników, którzy nie mog¹ przyjœæ na
liturgiê popielcow¹. Po Mszy œwiêtej o godzinie 11:00 rozpocznie siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, która trwaæ bêdzie
do godziny 17:00. Zachêcamy i zapraszamy do trwania przed Najœwiêtszym Sakramentem, aby uwielbiaæ Boga, adorowaæ, dziêkowaæ Mu za otrzymane ³aski, upraszaæ dla
siebie ³askê dobrego prze¿ycia Wielkiego
Postu oraz przepraszaæ za grzechy. Nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
rozpoczniemy o godzinie 16:40.
6. W Stró¿ach Mszê œwiêt¹ w Œrodê Popielcow¹ odprawimy o godzinie 17:00, zaœ
w P³owcach o godzinie 18:00.
7. W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post
œcis³y. Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok ¿ycia. Post iloœciowy, czyli
jeden posi³ek do syta w ci¹gu dnia, obowi¹zuje wszystkich wiernych, którzy ukoñczyli
18 rok ¿ycia, a nie rozpoczêli szeœædziesi¹tego. Zachêcamy rodziców, aby dzieci,
które nie s¹ jeszcze zobowi¹zane
do zachowywania tego postu, by³y wychowywane równie¿ w tym duchu.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pierwszy czwartek od godziny 16:00 spowiadamy w Stró¿ach i P³owcach, a od 17:00 w naszym koœciele.
W pierwszy pi¹tek spowiadamy od godziny
16:00. Z okazji pierwszego pi¹tku nawiedzamy chorych naszej parafii. Prosimy pamiêtaæ o tych, którzy z³o¿eni s¹ chorob¹
lub w starszym wieku, aby nie zaniedbywaæ
spraw duchowych, spowiedzi i Komunii œwiêtej.
9. W okresie Wielkiego Postu, w ka¿dy

pi¹tek, o godzinie 8:00 i 17.30, odprawiaæ
bêdziemy Drogê krzy¿ow¹ dla starszych Parafian. Zapraszamy dzieci, m³odzie¿, wszystkich chêtnych. Ze wzglêdu na Nowennê do
Ducha Œwiêtego oraz zaplanowan¹ próbê
przed uroczystoœci¹ bierzmowania, wyj¹tkowo nie bêdzie Drogi krzy¿owej po Mszy
œwiêtej o godzinie 18.00.
10. W Stró¿ach i P³owcach nabo¿eñstwo
Drogi krzy¿owej w ka¿dy pi¹tek bêdzie odprawiane o godzinie 17:00. Parafian tam
mieszkaj¹cych prosimy o przeprowadzenie
tego nabo¿eñstwa we w³asnym zakresie.
11. Od przysz³ej niedzieli nabo¿eñstwo
Gorzkich ¯alów odprawiaæ bêdziemy
o godzinie 17:00, zaœ Stró¿ach i P³owcach,
Gorzkie ¯ale bêd¹ odœpiewane bezpoœrednio
po Mszy œwiêtej. Na tych nabo¿eñstwach
zbieraæ bêdziemy ofiary na kwiaty do Bo¿ego Grobu. Serdecznie zapraszamy na te rzewne, wielkopostne nabo¿eñstwa, aby jak najg³êbiej wnikaæ w tajemnice naszego
zbawienia. Za udzia³ w nabo¿eñstwie Drogi
krzy¿owej i Gorzkich ¯alach, mo¿na zyskaæ
odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami.
12. We Œrodê Popielcow¹, 1 marca, podczas Mszy œwiêtej o godzinie 18.30, wspominaæ bêdziemy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych, inaczej Niez³omnych. Mimo
Œrody Popielcowej, im te¿ poœwiêcimy modlitwê. Wiele materia³ów na ich temat mo¿na znaleŸæ w „Niedzieli” oraz w naszej parafialnej gazetce. W „Niedzieli” tematem
numeru jest „100-lecie objawieñ fatimskich”.
Warto przeczytaæ i rozwa¿aæ. Zachêcamy
do czytania „Niedzieli Przemyskiej”. W tym
numerze jest mowa o odnawianiu naszej
archikatedry i jak zwykle wywiad
z ks. abp. Adamem, naszym Goœciem.
13. Czas Wielkiego Postu ma charakter
wyj¹tkowy, co przejawia siê w œwiêtej Liturgii. W okresie tym „o³tarza nie przyozdabia
siê kwiatami ani w ¿aden inny sposób. Wyj¹tek stanowi¹ przypadaj¹ce w Wielkim
Poœcie uroczystoœci i IV niedziela Wielkiego Postu, wtedy to o³tarz przyozdabia siê
kwiatami. Pozbawiony kwiatów, a w Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê tak¿e obrusów i œwiec
o³tarz, sam w sobie jest znakiem uni¿enia
Chrystusa i pokuty Koœcio³a. W okresie
Wielkiego Postu przy o³tarzu nie stawia siê
kaktusów i suchych kwiatów, nie k³adzie siê
obok niego kamieni, przedmiotów symbolizuj¹cych pokutê, a tym bardziej
bochenków chleba. Nie wolno na antepedium o³tarza umieszczaæ ¿adnych
okolicznoœciowych napisów czy innych
„dekoracji”, poniewa¿ o³tarz jest œwiêtym miejscem w przestrzeni koœcio³a,
a nie miejscem na umieszczanie nawet bardzo wa¿nych informacji”.
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