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Co ma Polska 

do Grecji a 

Grecja do 

Polski? 

   Katastrofa Smoleńska wywołała erupcję 

tekstów i komentarzy na temat stanu 

państwa polskiego i odpowiedzialności 

polityków. Aczkolwiek kwestia 

bezpośrednich przyczyn katastrofy 

podzieliła Polskę na dwa wrogie obozy, 

o rgan iczn ie  n ie j ako  zw iązane                    

z bezwzględnie ze sobą konkurującymi 

PiS i PO, to po obu stronach nie brak 

głosów wskazujących, jako na źródło i 

niejako praprzyczynę tragedii, opłakany 

stan głównych instytucji państwa. 

Państwo polskie nie wywiązuje się ze 

swoich podstawowych obowiązków, a            

w tym konkretnym przypadku                    

z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 

swemu prezydentowi i najwyższym 

dostojnikom państwa.  

   Z przykrością stwierdzam, że ta 

burzliwa dyskusja, przy całej swojej 

gwałtowności i kontrowersyjności, 

spolaryzowała się wzdłuż osi partyjnej 

PiS-PO, spersonifikowanej przez osoby 

Janusza Palikota i Antoniego Marciewicza 

i ani rusz nie jest w stanie od tej osi się 

oderwać, spojrzeć na sprawy państwa pod 

innym kątem i z głębszej perspektywy. 

Dobrze ilustruje to artykuł Igora Jankego 

w Rzeczpospolitej z dnia 28 lipca pt. 

„Jeszcze słabsza Polska”, przeniesiony 

potem na portal internetowy Salon24 pod 

jeszcze bardziej wymownym tytułem „Do 

następnej katastrofy”. Pod tekstem tym od 

razu pojawiło się 345 komentarzy, co 

samo w sobie oddaje temperaturę 

dyskusji. „Państwo źle działa” – woła 

Janke – „zabrnęliśmy w ślepy zaułek… 

potrzebujemy zmiany jakości życia 

publicznego ….marna, pusta polityka, 

niekończące się wojny o nic, głupie 

media, niesprawne urzędy, otępiali 

urzędnicy, brak zasad i procedur – 

wszystko to razem wzięte doprowadziło 

prezydencki samolot do katastrofy”. Do 

tej tonacji i wokół tej osi kręcą się autorzy 

ponad 300 komentarzy.  I dlatego, 

pomimo, że zgadzam się z taką oceną 

stanu państwa, uważam, że ten kierunek 

dyskusji prowadzi donikąd, pomija 

sprawy daleko ważniejsze niż sama 

Katastrofa Smoleńska, a w  diagnozie 

sytuacji i postulatach naprawy nie 

porusza, a nawet nie dotyka spraw 

najważniejszych. Dużo głębszą i 

poważniejszą analizę, chyba jako jedyny 

w tej burzy krytyki, przedstawił  socjolog 

i ekonomista Wojciech Błasiak w tekście 

„Odpowiedzialność za stan państwa”, 

który jednakże nie przebił się ani do 

opiniotwórczej „Rzeczpospospolitej”, ani 

do żadnych innych popularnych 

periodyków, a znaleźć go można tylko na 

niszowych portalach jak www.jow.pl czy 

www.prawica.net. W swojej publicystyce 

Błas iak  częs to  powta rza ,  że 

„najważniejsze jest to, o czym się milczy” 

i ta opinia znajduje pełne uzasadnienie          

w dyskusji o stanie państwa, jaka się 

toczy po wyborach prezydenckich           

w Polsce. 

   Na przykład w mediach wiele miejsca 

poświęcono wydarzeniom w Grecji, która 

znalazła się na krawędzi bankructwa 

państwowego i cała Unia musiała ruszyć     

z finansową pomocą. Nasi politycy i 

wynajęci komentatorzy uspakajają 

Polaków, że nam Grecja nie grozi, że stan 

naszych finansów jest dużo lepszy, a 

nawet jesteśmy czempionem Europy, jako 

państwo, które jakoby najlepiej poradziło 

sobie z kryzysem gospodarczym, a nawet 

ponoć kryzysem tym wcale nie zostało 

dotknięte. W czerwcowym numerze 

specjalistycznego periodyku „Pioneer” 

wypowiada się popularny telewizyjny 

profesor Witold Orłowski w tekście „Co 

ma    wspólnego    Polska    z Grecją?”     i  
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   Serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej naszego nowego proboszcza 

księdza Rafała Dygułę SChr. Ksiądz 

proboszcz przez ostatnie lata pełnłił 

posługę wikariusza w Polskiej Misji 

Duszpasterskiej p.w. Bożego Miłosierdzia 

w Lombard, IL w diecezji Joliet. Nowy 

ksiądz proboszcz jest kursowym kolegą 

byłego proboszcza ks.  Marka 

Ciesielskiego.  

   Ksiądz Proboszcz Rafał Dyguła urodził 

się na Pomorzu w Świeciu nad Wisłą 

(diecezja pelplińska, woj. kujawsko-

pomorskie). Życie zakonne rozpoczął      

w 1989 roku wstępując do Zgromadzenia 

Księży Chrystusowców, tym samym 

rozpoczął swój kanoniczny nowicjat. 

Następnie odbył studia filozoficzno-

teologiczne w Wyższym Seminarium 

D u c h o w n y m  T o w a r z y s t w a 

Chrystusowego w Poznaniu, gdzie 

rektorem jest nasz były proboszcz ksiądz 

Bogdan Molenda. Święcenia kapłańskie 

przyjął w Poznaniu 21 maja 1996 roku. 

   Ksiądz Rafał duszpasterzował przez 

pięć lat w Polsce w parafiach diecezji 

szczecińsko-kamieńskiej i gdańskiej. Od 

roku 2001 zosttał duszpasterzem 

polonijnym. Pierwszym miejscem jego 

posługi kapłańskiej dla polskich 

emigrantów był historyczny kościół p.w. 

Świętej Trójcy w Chicago. Jako wikariusz 

posługiwał także na parafiach w Detroit, 

MI, Baltimore, MD, na południowych 

p rzed mieśc i ach  ch icagow sk ich ,                 

w kościele p.w. Św. Fabiana                    

w Bridgeview, IL oraz przez ostatnie dwa 

lata w Polskiej Misji Duszpasterskiej p.w. 

Bożego Miłosierdzia w Lombard, IL na 

zachodnich przedmieściach Chicago. 

   Decyzją biskupa diecezjalnego JE ks. 

kard. Rogera Mahony’ego, jak również 

przełożonych zakonnych od lipca br. 

został mianowany naszym proboszczem  

w polskiej parafii pod wezwaniem Matki 

Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. 

   Ksiądz Rafał pragnie poznawać i 

zgłębiać tejemnice orędownictwa Czarnej 

Madonny wraz z parafianami i uczyć się 

totalnego względem Niej zawierzenia, na 

wzór Sługi Bożego Jana Pawła II, który 

przed laty modlił się osobiście w naszej 

parafialnej świątyni. Ksiądz proboszcz 

prosi nas parafian o pomoc i wsparcie 

modlitewne aby wypełniał wobec nas 

wolę Bożą jako nasz proboszcz. 

   Z naszej strony życzymy Księdzu 

Proboszczowi na nowej i pierwszej 

zarazem proboszczowskiej funkcji wielu 

łask Bożych, opieki Niepokalanej oraz 

wytrwałości w budowaniu Królestwa 

B o ż e g o .  O b i e c u j e m y  p o m o c                    

w wykonywaniu przez księdza  

pasterskiej misji w naszej parafii.   ❒ 
 

__________ 

Witamy nowego proboszcza 
 

Ks. Rafała Dygułę 
Zbysław Petryka 

66 Rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego 
Kazimierz Cybulski 
 

   Dnia 31 lipca 1944 roku, o godzinie 

17:00 w kwaterze generała „Bora” zjawił 

się komendant Okręgu Warszawa-Miasto, 

płk. Antoni Chruściel („Monter”)                

z informacją, że sowieckie czołgi zajęły 

już Radzymin. Kilka godzin wcześniej 

n iemieckie  dowództwo wydało 

komunikat, że Rosjanie zaczęli generalne 

natarcie na Warszawę, a oprócz tego gen. 

„Bór” otrzymał z Londynu depeszę, że 

premier Mikołajczyk udał się do Moskwy. 

W siedzibie dowództwa oprócz gen. 

„Bora” znajdowali się tylko generałowie 

Pełczyński i Okulicki, płk.Chruściel i 

Janina Karasiówna (kierowniczka 

łączności). Dowódca AK po szybkim 

sprowadzeniu Delegata Rządu i 

otrzymaniu od tegoż zgody na wydanie 

decydujacego rozkazu, zwrócił się do płk. 

Chruściela: „Jutro o piątej po południu 

rozpocznie pan działania.” 

   We wtorek, dnia 1 sierpnia 1944 roku, o 

godzinie 17:00 na Placu Napoleona          

w Warszawie padły pierwsze strzały. 

Stolica rozpoczęła zbrojną walkę                

z najeźdzcą po pięciu okrutnych latach 

okupacji i terroru. W Warszawie, jak 

napisze niebawem Zbigniew Jasiński: 

„ ...nadeszło wreszcie oczekiwane święto! 

U boku swoich chłopców walcza tu 

dziewczęta i dzieci walczą i krew radośnie 

płynie. …” 

   A do Londynu poszły tego samego dnia 

telegramy do premiera i Naczelnego 

Wodza, by spowodowali natychmiastowe 

sowieckie uderzenie z zewnątrz na miasto. 

Ale zanim jeszcze telegramy wysłano, już 

sytuacja pod Warszawą uległa zmianie: 

ucichły sowieckie działa, sponad miasta 

zniknęły sowieckie samoloty, nie było 

żadnej łączności z Sowiecką Armią, nie 

było stosunków dyplomatycznych             

z Sowietami. 

   W tym czasie premier Mikołajczyk 

znajdował się już w Moskwie, ale dopiero 

3 sierpnia został przyjęty przez Stalina, 

który pomoc obiecał, żądając jednak 

spotkania premiera z przedstawicielami 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (PKWN). Na druga 

rozmowę czekał Mikołajczyk długo bo do 

9 sierpnia, a tymczasem stolica toczyła 

nierówną walkę z niemieckim okupantem. 

Dyktator sowiecki znowu obiecał, ale gdy 

po zupełnie bezowocnej wizycie polski 

premier powrócił do Londynu, zastał tam 

depeszę z Moskwy: 

   Po bliższym zapoznaniu się ze sprawą 

doszedlem do przekonania, że akcja 

warszawska stanowi lekkomyślną 

awanturę podjętą bez wiedzy dowództwa 

sowieckiego... Wobec tego dowództwo 

sowieckie postanowiło otwarcie odżegnać 

się od awantury warszawskiej, ponieważ 

nie powinno ono i nie może ponosić 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

sprawę Warszawy.” 

   Tak wyglądały obietnice Stalina. 

Interwencja u premiera Churchilla 

poskutkowała natychmiast, bo już 3 

sierpnia wydał on polecenie marszałkowi 

Slessorowi, dowódcy sił powietrznych         

w rejonie Morza Śródziemnego, by 

natychmiast rozpoczął zrzuty dla 

Warszawy. Marszałek, który miał do 

dyspozycji polską eskadrę i brytyjski 

dywizjon stacjonujący w Brindisi, był jak 

najbardziej pro-polski, widział jasno 

politykę Stalina i rozumiał tragedię 

Warszawy. Powierzone mu zadanie 

uważał za prawie niewykonalne za 

względu na odległość i krótkie sierpniowe 

noce. Bronił swych żołnierzy i ustapił 

tylko pod największym naciskiem. Przez 

szereg nocy latali tylko polscy ochotnicy. 

Ich nocne loty do walczacego miasta, to 

epopeja bohaterstwa, trudności 

technicznych, wszelkich możliwych 

interwencji, błędnych i niesprawiedliwych 

osądów, oraz sowieckiej podłości. Obok 

lotów z Brindisi, w których poza 

Polakami     brali     udział     Brytyjczycy,  
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Ufundowanie witraży 
Franciszek Kosowicz 
 

   Kościół w Nowej Rudzie na Białorusi 

koło Grodna jest związany z historią 

oryginalnego Cudownego Obrazu Jezusa 

Miłosiernego. W tym miejscu obraz ten 

odbierał kult w najtrudniejszych czasach 

stalinowskiego totalitaryzmu. Obraz ten 

został namalowany w Wilnie przez 

malarza Edmunda Kazimirowskiego, pod 

osobistym kierownictwem Świętej Siostry 

Faustyny, według objawień i poleceń, 

jakie otrzymała od Jezusa. Został 

przywieziony do Nowej Rudy przez 

ówczesnego proboszcza tej parafii ks. 

Józefa Grasewicza w 1956 r. i zawieszony 

w głównej nawie kościoła, gdzie odbierał 

kult przez 30 lat do 1986r. to jest do czasu 

wywiezienia go z powrotem do Wilna         

z powodu braku kapłana w tej parafii. 

   Pomimo, że proboszcza władze 

stalinowskie zaraz po przywiezieniu 

obrazu uwięziły, a z kościoła wywieziono 

wszystkie parametry liturgiczne, obraz 

jednak pozostał dalej zawieszony                  

w opustostoszałym i zdewastowanym 

kościele, a ludzie nieustannie przychodzili 

i przed zamkniętymi drzwiami modlili się 

do „uwięzionego” Jezusa Miłosiernego o 

uratowanie całej świątyni  oraz o zmianę 

tak trudnej sytuacji kościoła na Białorusi. 

   Parafia w Nowej Rudzie pozostawała 

bez swojego proboszcza przez trzydzieści 

lat. W 1986 r. ks. Józef Grasewicz, który 

po swoim uwolnieniu pracował już          

w parafii Kamionka. Pod wpływem 

nalegań obecnie już Błogosławionego        

Ks. Michała Sopoćko, zdecydował          

w obawie przed zniszczeniem świątyni      

w Nowej  Rudzie,   o wywiezieniu  obrazu  
 

Kosowicz - Witraży do str. 23 


