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„Chciałbym, aby mój biskupi program stał się naszym wspólnym programem. 
Za moje hasło obrałem słowa: Milito pro Christo (Walczę dla Chrystusa). 
Chcę walczyć orężem Chrystusowym – słowami prawdy, mieczem ducha, 

miłości i braterstwa. Walczyć o nowego człowieka”.

Posłanie do ofi cerów, chorążych, podofi cerów, żołnierzy, kombatantów 
i weteranów polskich Sił Zbrojnych.     

Abp Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański





 
 

Wprowadzenie 

 

 21 stycznia 1991 roku watykańska Kongregacja ds. Biskupów w trosce  

o „dobro duchowe żołnierzy i wiernych wyznania katolickiego należących do 

wojsk lądowych, morskich i lotniczych Polski” wydała dekret przywracający 

Ordynariat Polowy w Polsce, którego realizację zleciła księdzu arcybiskupowi 

Józefowi Kowalczykowi, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. Dekret ten 

zatwierdził tym samym Statut Ordynariatu Polowego w Rzeczypospolitej. Tego 

samego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił bullę nominacyjną, powołując 

do posługi biskupa polowego w Polsce ks. prałata dr. Sławoja Leszka Głódzia. 

Ten doniosły akt był ukoronowaniem wieloletnich starań Episkopatu Polski  

i Stolicy Apostolskiej zmierzających do przywrócenia polskim żołnierzom i ich 

rodzinom należnych praw religijnych.  

 Niewątpliwie tak wyjątkowe a zarazem historyczne wydarzenia skłaniają 

do refleksji nad postacią i nauczaniem trzeciego w historii pasterza Wojska 

Polskiego, a pierwszego w powojennej Polsce. Te racje stały się impulsem do 

wydania niniejszego tomiku, którego tytuł „Myśli na każdy dzień” ma 

uświadamiać Czytelnikowi wagę i doniosłość posługi Słowa biskupa  

polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia pełnionej w latach  

1991-2004. 

 Teksty pasterskiego nauczania Sławoja Leszka Głódzia są rozproszone 

 w prasie z tamtego okresu oraz w archiwach kościelnych i wojskowych. Myśli 

zaprezentowane w niniejszym tomie zostały wybrane z przemówień i homilii 

wygłoszonych w latach 1991-2004 i pochodzą z opublikowanych opracowań 

„Ojczyzna jest darem Boga” i „Walczę dla Chrystusa”. 

 Komponując niniejszy tomik pt. „Myśli na każdy dzień” należało zatem 

przyjąć pewne kryteria doboru tekstów. Wybrałem fragmenty dotyczące 

różnych wydarzeń związanych z działalnością wojska, z okazji uroczystości 
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religijno-patriotycznych, ale także ogólnokrajowych, diecezjalnych  

i parafialnych. W tym miejscu należy się Czytelnikowi wyjaśnienie, dlaczego 

akurat takie kryterium doboru tekstów zastosowałem w niniejszym 

opracowaniu. Otóż zbiór myśli na każdy dzień celowo nie został 

uporządkowany tematycznie, lecz jedynie latami. Na każdy dzień roku 

proponuję jedną myśl z nauczania pasterskiego Biskupa Polowego. Uznałem, że 

taka właśnie formuła będzie naturalna i bliższa Czytelnikowi, którego życie też 

często przeplatane jest rozmaitymi wątkami. Zastosowanie zatem powyższego 

klucza doboru tekstów i przypisanie ich do kolejnego dnia roku ma tę zaletę,  

że ukazuje ciągłość, rozwój i ewolucję myśli biskupa polowego. Teksty ułożone 

są w kolejności chronologicznej. Każda myśl stanowi niejako zamkniętą 

jednostkę, a zatem bez uszczerbku dla zrozumienia treści można zacząć lekturę 

od dowolnego tekstu.  

 Tenże niewielki tomik myśli wybranych z obszernego zbioru kazań 

biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia pozwoli 

Czytelnikowi poczuć smak wyjątkowego kaznodziejstwa, jakie dziś wydaje się 

być szczególnie potrzebne. Zamieszczone fragmenty kazań przypominają  

o potrzebie utrwalania związków, jakie łączą Wojsko Polskie z Narodem,  

a Naród z Kościołem. Przedstawione myśli na każdy dzień nacechowane są 

bowiem głębią teologiczną, wyczuciem wyjątkowej chwili dla duszpasterstwa 

wojskowego, koniecznością przemian mentalnych w Wojsku Polskim jak  

i potrzebą otwarcia każdego żołnierskiego serca na Jezusa Chrystusa. Z „Myśli 

na każdy dzień” Sławoja Leszka Głódzia bije zdrowa, katolicka racjonalność. Są 

więc te zdania czasem emocjonalne, szorstkie, a czasem delikatne, pełne żaru 

miłości Boga i bliźniego, wskazują na „znaki na głębiach”, z których bije blask 

Chrystusowej Prawdy.  

 Niniejsza książka stanowi zatem zbiór takich właśnie wyjątkowych, 

inspirujących myśli i sentencji, które zaskakują swą aktualnością i trafnością 
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spostrzeżeń. Przemyślenia biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia a także 

jego doświadczenia czy inspirujące pytania mogą stanowić nieocenioną pomoc 

także dla nas – patriotów na miarę XXI wieku.  

 Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji pragnę 

wyrazić swoją wdzięczność. Słowa szczególnej podzięki winien jestem Księdzu 

Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, Metropolicie Gdańskiemu.

 Dzisiaj – w roku 2015 – kiedy przypada 97. rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości, Wojsko Polskie jest inne, i też inne wydaje się 

duszpasterstwo wojskowe. Mimo to myśli i wskazówki biskupa polowego, 

generała dywizji Sławoja Leszka Głódzia wciąż jawią się jako aktualne  

i potrzebne, ale przede wszystkim odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 

polskiej myśli katolickiej o wojsku, narodzie i państwie. W tej sytuacji pozostaje 

mi już tylko zaprosić Czytelnika do lektury książki i zarazem do pogłębiania 

osobistej miłości ojczyzny. Ufam, że tak podane treści pomogą Czytelnikom 

troszczyć się o naszą narodową wspólnotę, a tym samym pomogą zrozumieć 

patriotyzm jako budowanie wspólnego ojczystego domu. 

 

 

        Ks. Jarosław Lisica 

 

 

Gdańsk, 23.02.2015 A.D. 
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1991 
Z Ewangelią do koszar – marsz! 
 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

 

Warszawa, 31 stycznia 1991 roku. 

Posłanie do oficerów, chorążych, podoficerów, żołnierzy, 

kombatantów i weteranów polskich Sił Zbrojnych. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 1 

„Chrystus pragnie wejść do koszar i do Waszych 

serc. Chce towarzyszyć Waszym trudom. Chce być 

gościem oczekiwanym. Włączmy go w żołnierską 

codzienność na poligonach i w koszarach, 

 w szkołach i w akademiach wojskowych,  

w sztabach i urzędach, w żołnierskich domach 

 i rodzinach. Wtedy dopiero wypełnimy żywą 

 i szlachetną treścią staropolskie, żołnierskie 

zawołanie: Bóg – Honor – Ojczyzna”. 

– 10 –



- 9 - 
 

 

 

Warszawa, 31 stycznia 1991 roku. 

Posłanie do oficerów, chorążych, podoficerów, żołnierzy, 

kombatantów i weteranów polskich Sił Zbrojnych. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 2 

„Ludzie pragną widzieć oficerów i żołnierzy 

rozmodlonych, ze śpiewem religijnych pieśni na 

ustach; zawsze jednak z poszanowaniem 

wolności sumienia i respektem wobec innych 

przekonań i wyznań”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
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myśl 3 

„Miłość Boga i głęboki, wynikający z niej 

patriotyzm, zawsze były obecne w Wojsku 

Polskim, mimo, że wartości te często musiały 

być zatajane”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
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myśl 4 

 „Miłość Boga przyniosły do polskich koszar 

żołnierskie serca z polskich domów i polskich 

parafii, niepodatne na hałaśliwą, bezwzględną, 

materialistyczną indoktrynację”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 5 

 „Zachowała miłość Boga najwartościowsza 

część kadry oficerskiej, która nie przychodziła 

do wojska dla kariery czy materialnych 

korzyści, lecz dla Ojczyzny, munduru, służby 

dobru wspólnemu”. 

 

 

 

Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 6 

„Patriotyzm, kształtowany w duchu 

bezinteresownej miłości Ojczyzny, podnoszący 

na coraz wyższy poziom cnoty obywatelskie, 

poczucie godności człowieczej i osobowej 

wartości, a także przeniknięcie wojska duchem 

chrześcijańskiego braterstwa i miłości, 

zwyciężyć musi to wszystko, co sprzeciwia się 

przyrodzonej godności ludzkiej”. 
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Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 7 

„Nienawiścią i wychowaniem do wrogości 

wobec innych narodów nie obronimy Ojczyzny. 

A musimy przecież Ojczyzny bronić. Obronimy 

ją umiłowaniem wolności i miłością braterską”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 8 

„Mimo tylu ciągle nowych frontów walk, wojen 

i barykad ludzkiej nienawiści, musimy budować 

pokój, braterstwo, poszanowanie wolności. 

Musimy się spotykać częściej przy ołtarzu 

 i słyszeć Chrystusowy głos: «Pokój wam!»  

(J 20,19)”. 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 
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Jasna Góra, 23 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas uroczystości nadania sakry biskupiej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 9 

„Zachęcam Was wszystkich, stańcie wraz 

ze mną do szeregu, na naszą wspólną walkę  

o nowego człowieka, o odnowione Wojsko 

Polskie, o obmywaną wodą Chrystusowej 

Ewangelii, dźwigającą się do nowego życia  

w wolności i niepodległości Najjaśniejszą 

Rzeczpospolitą, której synowie i córki pragną 

żyć dla Chrystusa, z Chrystusem 

 i w Chrystusie”. 
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Warszawa, 24 lutego 1991 roku. 

Słowo podczas ingresu do Katedry Polowej Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 10 

 „Kochajmy naszą matkę Ojczyznę, troszczmy 

się o nią tak, jak winniśmy się troszczyć o naszą 

ziemską Matkę. Nie zostawiajmy jej samej, nie 

porzucajmy dla wygodnego życia, spokoju, 

materialnej beztroski. Pozostańmy z nią na 

dobre i na złe. Pamiętajmy o słowach Psalmu: 

«Jeślibym zapomniał Ciebie, Ojczyzno, niech 

zapomniana będzie prawica moja»  

(Ps 136,58)”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
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myśl 11 

„Trzeba było wielkiej przemiany polskich 

sumień i znamiennych wydarzeń w życiu 

Narodu, aby ludzie w mundurach, żołnierze 

polskiego wojska, mogli się spotkać z Następcą 

Świętego Piotra”. 

 

 

 

 

 

 
Zegrze Pomorskie, 2 czerwca 1991 roku. 

Powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 12 

„Do Chrystusowego wieczernika dziejów 

podążały drogami historii ludy i narody. 

Wnosiły do niego indywidualne rysy swych 

ziemskich ojczyzn. Przed wiekami Bóg obdarzył 

ojczyzną Naród Polaków. Przed wiekami 

Chrystus wszedł w sam rdzeń dziejów naszego 

Narodu”. 

 
Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 13 

„Skoro żołnierze oddają siebie na służbę 

Ojczyźnie, to – jakby prawem rewanżu – 

Ojczyzna musi im zagwarantować istnienie 

 w wojsku przestrzeni wolności dla ich 

przekonań religijnych”. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 14 

„Można powiedzieć, że stworzenie warunków 

umożliwiających swobodne, nieskrępowane 

oddawanie czci Bogu przez żołnierzy 

 jest obowiązkiem państwa, sprawdzianem  

jego szacunku do obywateli, uczciwości  

jego intencji”. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 15 

„Czyż trzeba tłumaczyć i przypominać,  

że dawny system wychowawczy w wojsku stawał 

 w poprzek wartościom, z jakimi młodzież 

wojskowa – w swej masie katolicka – 

przychodziła do wojska! Był wprzęgnięty na 

służbę ideologicznego, komunistycznego 

państwa. Ojciec Święty nazywa ten system 

«antyreligią». Trzeba być naprawdę 

człowiekiem złej woli, aby tak stawiać 

problem”. 

– 24 –



 

Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 16 

„Kościół służbę wojskową zakorzenia w teologii 

Ojczyzny, w nauce o potrzebie służenia wyższym 

wartościom, w realizowaniu ewangelicznych 

nakazów miłości i braterstwa. Ideał świętości 

może również realizować się w obrębie 

wojska”. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 17 

„Kościół w Polsce nie liczy na przywileje.  

On ukazuje Chrystusa i Jego naukę – prawo 

Dekalogu – dziesięć prostych zdań. Nie czas na 

nerwice społeczne! Ojczyzna chce być 

 z Chrystusem – jest z Nim od wieków! 

 «Tylko pod tym krzyżem, 

 Tylko pod tym znakiem, 

 Polska jest Polską, 

 A Polak Polakiem»”. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 18 

„Każde nowe pokolenie powołane z woli 

Stwórcy do życia pod polskim niebem,  

musi się zmierzyć z polskim dziedzictwem, 

opowiedzieć się względem niego”. 
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Warszawa, 11 listopada 1991 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 19 

„Ojczyzna jest Bożym dziełem.  

Nie zapominajmy o sprawach Ojczyzny, 

 o naszych obowiązkach względem Ojczyzny, 

 o potrzebie modlitwy za Ojczyznę. 

 Ona nie zginęła. Żyje. Jest wolna. 

 Czuwajmy nad tą wolnością”. 
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1992 
W imię wolności 

i odpowiedzialności za Ojczyznę 
 

 

 

 

 
 



Warszawa, 16 lutego 1992 roku. 

Kazanie z okazji 50. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 20 

„Armia Krajowa – jakże wielu polskich spraw 

jest ta nazwa znakiem! Wyraża heroizm i wolę 

życia w wolności. Jest znakiem cierpienia 

 i bezinteresownej ofiary. Przypomina krzywdy 

uczynione najlepszym synom Ojczyzny, które 

wołają o sprawiedliwość i zadośćuczynienie”. 
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Gdańsk, 4 kwietnia 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Kościół Świętej Brygidy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 21 

„II wojna światowa, która zaczęła się strzałem 

o świcie 1 września 1939 roku właśnie  

w Gdańsku, była wielkim mocowaniem się 

dobra z siłami totalitaryzmu, ślepej zagłady, 

pogardy dla człowieka i przyrodzonych mu 

praw. I choć strzały wojny ustały w 1945 roku, 

jej skutki trwały długo jeszcze, choćby 

 w odmienionym w jej wyniku obliczu Europy”. 
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Gdańsk, 4 kwietnia 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Kościół Świętej Brygidy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 22 

„Legła ta wojna cieniem na tylu duszach 

ludzkich, otwartych na podszepty zła, 

pustoszonych przez moralny nihilizm. Przez 

dziesiątki lat Europa podnosiła się z wojennego 

upadku, odnajdywała swoją twarz, okopconą 

dymami wojny, odnajduje ją właściwie  

do dzisiaj”. 
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Gdańsk, 4 kwietnia 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej obrońców  

Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Kościół Świętej Brygidy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 23 

„Glebą naszą jest ład moralny, z niego moce 

trwania czerpią korzenie chrześcijańskiej Polski 

i Europy. Niech więc nikt nam nie wmawia, 

 że nie pasujemy do Europy. Do Europy 

chrześcijańskiej mówimy – tak! Do Europy 

laickiej w wydaniu libertyńskim – nie!”. 
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Gdańsk, 4 kwietnia 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej obrońców  

Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Kościół Świętej Brygidy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 24 

„Niech nam nikt nie wmawia, że Kościół 

zabiega o władzę w państwie, że klerykalizuje 

społeczeństwo i wojsko, że pragnie państwa 

wyznaniowego. Nie możemy naszej wiary 

 i zasad moralnych zostawić poza bramą 

urzędu, parlamentu, szkoły, koszar 

wojskowych”. 

– 34 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 25 

„Nie możemy być śmietnikiem dla 

propagatorów kpin, demoralizacji i bluźnierstw 

w imię młodej demokracji. Nie możemy 

dopuścić do znieważania naszych wartości 

narodowych, religijnych, tego wszystkiego co 

polskie, święte, nasze. Nie możemy milczeć  

w imię demokracji, w imię wolności 

 i odpowiedzialności za Ojczyznę”. 

Gdańsk, 4 kwietnia 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej obrońców  

Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Kościół Świętej Brygidy. 

– 35 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 26 

„W macierzyństwie Maryi przegląda się 

macierzyństwo każdej kobiety. W swym 

macierzyństwie każda kobieta staje się 

współpracowniczką Boga – pielęgnując  

pod swym sercem zasiane przez Stwórcę  

ziarno życia”. 

 

Bydgoszcz-Fordon, 10 maja 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej  

ku czci kobiet – więźniów politycznych. 

– 36 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 27 

„Sama wolność polityczna – choć jest naszym 

osiągnięciem o wielkim wymiarze – nie 

wystarcza. Trzeba zdobytą przestrzeń wolności 

zagospodarować narzędziami prawdy, obsiewać 

ziarnami prawdy, i bronić głośno tego, co z tego 

posiewu wzejdzie”. 
 

 

Nowy Sącz, 16 maja 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy  

ku czci Sądeczan pomordowanych na Wschodzie. 

Kościół Świętego Kazimierza. 

– 37 –



 

Warszawa, 11 czerwca 1992 roku. 

Kazanie podczas pogrzebu Delegata Rządu RP na Kraj, 

wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 28 

„Trzeba wreszcie zrozumieć, że niczego  

w naszym kraju nie da się zbudować obok 

prawdy, z pominięciem prawdy, choćby była to 

prawda bolesna. Jedynie prawda jest ciekawa. 

Nie może być sprawiedliwości bez prawdy. Nie 

można budować w sposób rokujący dobry wynik 

gmachu Rzeczypospolitej, jeśli się jego 

fundamentu nie zbuduje na prawdzie”. 
 

– 38 –



 

Wykus, 13 czerwca 1992. 

Kazanie podczas dorocznych uroczystości Świętokrzyskich 

Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 29 

„Nie uciekniemy od własnej przeszłości. To 

złudzenie. Bez szacunku dla przeszłości nie 

zbudujemy silnego państwa, którego czynnikiem 

konstruktywnym jest poczucie wspólnoty, 

cementowane tradycją, wspólnotą losu”. 
 

 

– 39 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 30 

„Krzyż Virtuti Militari – znak cnoty żołnierskiej, 

znak chwały żołnierskiej, znak miłości dla 

Polski, znak wierności dla cnoty męstwa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 20 czerwca 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości z okazji 200-lecia ustanowienia 

Krzyża Virtuti Militari. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 40 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 31 

„Patriotyzm był dla pokolenia Armii Krajowej 

sprawą pierwszej wagi. Teraz ten patriotyzm 

jest szczególnie potrzebny wolnej Polsce,  

w której obserwujemy tyle zagrożeń, jakie niesie 

źle pojmowana wolność”. 
 

 

 

 

 

Warszawa, 11 września 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej  

pułkownika Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela”. 

Kościół Świętego Stanisława Kostki. 

– 41 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 32 

„Polska od swej przeszłości nie ucieknie. 

Polska ze swej przeszłości czerpie siłę trwania 

 i moc ducha. Polska na czas przełomu 

potrzebuje wzorów i przykładów – szczególnie 

miłości ku Ojczyźnie”. 
 

 

 

Warszawa, 11 września 1992 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej  

pułkownika Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela”. 

Kościół Świętego Stanisława Kostki. 

– 42 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 33 

„Prawo do prawdy jest kluczem do właściwego 

odnajdywania swego miejsca w nowej 

rzeczywistości, jaka się w Polsce kształtuje. 

Jedynie poprzez pełną prawdę o zagrożeniach 

 i nadziejach, barierach i źródłach rozwoju, 

będzie można Polskę zrozumieć, poznać, a tym 

samym odnaleźć w niej swoje miejsce”. 
 

 

 

 

Warszawa, 11 listopada 1992 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

– 43 –



 

Warszawa, 11 listopada 1992 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 34 

„Dziękując Bogu za dar wolności, módlmy się, 

aby ta wolność umacniała się  

w odpowiedzialnych i dojrzałych ludzkich 

sumieniach. Bo jakże łatwo zdobytą wolność 

stracić, roztrwonić, zaprzeczyć samej jej 

istocie”. 
 

– 44 –



Warszawa, 11 listopada 1992 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 35 

„Dziś musimy w domu, szkole, rodzinie pytać: 

co to znaczy być Polakiem? Wydaje się, 

 że trzeba, szukając odpowiedzi na to pytanie, 

sięgnąć do dziedzictwa 11 listopada – 

 bo stamtąd nasz ród, bo wtedy tworzył kształt 

Niepodległej wysiłek najlepszych jej synów:  

w mundurze, sutannie, zatrudnionych 

 w urzędzie, w szkole, w instytucjach życia 

państwowego. Stamtąd nasz ród!”. 
 

– 45 –





 
 

 

 

 

 

 

1993 
Bitwa o Polskę i duszę Narodu 

 

 

 

 

 



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 36 

„Każdy dobry czyn, każdy znak miłości 

 i braterstwa, każde działanie podejmowane  

w imię wartości, w imię jednego, zagrożonego 

życia, niweluje osad stereotypu, przekreśla 

krzywdzące uogólnienia”. 

 

Warszawa, 17 kwietnia 1993 roku. 

Kazanie z okazji 50-lecia Powstania w getcie warszawskim. 

Kościół Wszystkich Świętych. 

– 48 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 37 

„Nad naszym współczesnym światem rozlega 

się wielkie wołanie o Boże Miłosierdzie nad 

światem, który wciąż zapomina, że nie wolno 

ludzi dzielić i różnicować wedle etnicznych 

kryteriów, przez etniczne czystki «poprawiać» 

porządek świata”. 

 

Warszawa, 17 kwietnia 1993 roku. 

Kazanie z okazji 50-lecia Powstania w getcie warszawskim. 

Kościół Wszystkich Świętych. 

– 49 –



 

Warszawa, 3 maja 1993 roku. 

Kazanie w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 38 

„Kościół był zawsze rzecznikiem 

sprawiedliwości i obrońcą społecznych 

interesów Narodu. Kościół nie może milczeć 

 i nie milczał, kiedy był nazywany Kościołem 

milczenia. Mówił słowami swych pasterzy non 

possumus – nie możemy milczeć, gdy trwa bitwa 

o Polskę, o duszę Narodu”. 
 

– 50 –



 

Wilno, 11 lipca 1993 roku. 

Kazanie podczas uroczystości poświęcenia kwatery żołnierzy  

Armii Krajowej na Rossie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 39 

„Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego 

przynależy szczególny obowiązek pamięci  

o poległych żołnierzach, nawiedzania 

żołnierskich cmentarzy, gdziekolwiek one są, 

gdziekolwiek «dla Ciebie Polsko i dla Twojej 

chwały» żołnierz polski dawał największe 

świadectwo miłości – życie swoje”. 
 

– 51 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 49 - 
 

myśl 40 

„Naszym dziedzictwem jest troska o dobre imię 

Polski w świecie, dążenie do wychowania 

młodego pokolenia w szacunku dla tradycji, 

przywracanie należnego miejsca takim 

ośmieszanym dziś pojęciom jak: Ojczyzna, 

Naród, Patriotyzm”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 11 września 1993 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej Prezydenta RP  

Ignacego Mościckiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 52 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 41 

„Nie wolno nigdy wątpić, że warto być 

Polakiem, że w rodzinie narodów Europy trzeba 

stać przy swoich znakach, bo one ludzi we 

wspólnotę Ojczyzn wiążą i do dobrych czynów 

popychają, że trzeba strzec tradycji i wiary 

ojców, bo gdy jej zabraknie, pozostanie piasek 

bylejakości”. 
 

 

Warszawa, 14 września 1993 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej Premiera Rządu RP  

i Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 53 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 42 

„Wolność się kończy, kiedy rozpoczyna się 

obojętność. Nie bylibyśmy godni wolności, 

gdybyśmy mogli przechodzić obojętnie wobec 

polskich, żołnierskich śmierci, wobec krwi  

za naszą Ojczyznę przelewanej!”. 
 

 

Lenino, 12 października 1993 roku. 

Kazanie podczas uroczystości 50-lecia bitwy pod Lenino. 

– 54 –



 
 

 

 

 

 

 

1994 
Meldunek „patriotyzm” 

 

 

 

 

 



 

Warszawa, 14 maja 1994 roku. 

Kazanie z okazji 50. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 

Plac przed Katedrą Polową Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 43 

„Wielkie czyny Narodu tworzą konkretni ludzie. 

W glebę Narodu pada ziarno ludzkich czynów”. 
 

 

– 56 –



 

Warszawa, 14 maja 1994 roku. 

Kazanie z okazji 50. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 

Plac przed Katedrą Polową Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 44 

„Rozglądając się po przestrzeni naszej Ojczyzny, 

spoglądając w głąb jej dziejów, co i raz spotykamy 

wyraziste i przejmujące ślady tego obfitego posiewu 

ziarna polskiego życia, które rzucone w glebę 

dziejów, przywalone ciężarem cierpienia, zasila 

życiodajnymi sokami drzewo Ojczyzny, modeluje 

kształt prawdy o dziejach Narodu, pokazuje 

pokoleniom, które przychodzą, wzór patriotyzmu 

 i miłości Ojczyzny. Wzór wzrastania do męczeństwa, 

do świętości, przez krew czerwoną jak maki”. 
 

– 57 –



Warszawa, 30 lipca 1994 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej  

generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”. 

Plac przed Katedrą Polową Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 45 

„Polsko demokratyczna! Polsko dzisiejszej 

doby! Nie uciekaj przed swą przeszłością, 

tradycją, znakami, które cementują wspólnotę 

Narodu!”. 
 

– 58 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 56 - 
 

myśl 46 

„Katolicyzm polski musi podjąć wyzwanie 

dzisiejszego dnia. Nie wolno zamykać się  

w kręgu doznawanych krzywd i niespełnień.  

Nie wolno pielęgnować – we własnym gronie – 

cierpienia i upokorzenia. Przeciwnie, trzeba 

przyjmować wyzwania. Iść tam, gdzie nas nie 

chcą, gdzie z nas szydzą, gdzie nas upokarzają, 

aby dochodzić swego, bronić swoich racji!”. 
 

 

 

 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

– 59 –



 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 47 

„Polska potrzebuje odważnego upominania się 

o prawa społeczności chrześcijańskiej w sejmie, 

w instytucjach życia państwowego!”. 

– 60 –



 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 48 

„Chrystus domaga się od nas modlitwy; 

ciągłego zwracania się ze swoimi sprawami  

do Stwórcy, nieustannego doskonalenia się 

wewnętrznego, poszerzania swego 

chrześcijaństwa, czynnego angażowania się  

w budowę Królestwa Chrystusa”. 
 

– 61 –



 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 49 

„Katolicyzm polski ma obowiązek nasycać 

przestrzeń Rzeczypospolitej znakami swojej 

obecności, głośno i inteligentnie dawać 

świadectwo o sobie”. 
 

 

 

 

– 62 –



 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 50 

„Zachęcam Was, abyście się odważnie włączali 

w procesję ochrzczonego i wierzącego Narodu, 

która każdego dnia – w duchowy sposób – 

przemierza ojczyste niwy i środowiska naszego 

życia. Ramiona Krzyża Chrystusa wytyczają jej 

kierunek i cel. Widać je przecież z każdego 

miejsca naszej Ojczyzny!”. 

– 63 –



 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 51 

„Oprócz Kościoła są dwa ośrodki, w których 

kształtuje się duchowy i moralny kościec 

Narodu. To środowisko pracy ludzkiej 

 i rodzina”. 
 

– 64 –



 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 52 

„Polska rodzina, wokół której dzisiaj kłębi się 

tyle zagrożeń, powinna stać się podmiotem tak 

zwanej zasady pomocniczości państwa. Zasada 

ta winna zaczynać się tam, gdzie rodzina sama 

sobie nie wystarcza, choćby w zakresie ochrony 

życia, zdrowia, socjalnej osłony”. 
 

– 65 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 63 - 
 

myśl 53 

„Jeśli polska rodzina nie odzyska swojej 

godności, siły, pewności siebie, stabilizacji 

ekonomicznej i moralnej, jeśli straci nadzieję, 

 to rozmyje się gmach Państwa Polskiego. Bój 

 o polską rodzinę, to bój o Polską przyszłość!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 18 września 1994 roku. 

Kazanie podczas dorocznej pielgrzymki Świata Pracy. 

– 66 –



 

Breda, 23 grudnia 1994 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej  

generała Stanisława Maczka. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 54 

„W tradycję chrześcijańską wpisany jest 

głęboko obraz żołnierza Chrystusowego, który 

walcząc dla Chrystusa, krew swoją i życie 

gotów jest – wzorem Zbawiciela – oddać dla 

największych wartości, dla braci 

zorganizowanych we wspólnotę Ojczyzny”. 
 

– 67 –





 
 

 

 

 

 

 

1995 
Katolickie martyrologium 

 

 

 

 



 

Białystok, 18 kwietnia 1995 roku. 

Kazanie podczas uroczystości pogrzebowej  

dra Andrzeja Piotra Lussy, 

Prezydenta Miasta Białegostoku. 

Archikatedra Białostocka. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 55 

„Katolicyzm nie jest zbiorem katechizmowych formuł. 

Trzeba je znać, trzeba je rozumieć – to jasne. 

Katolicyzm jest nade wszystko sposobem życia, 

umiejętnością wcielania zasad Chrystusowej Ewangelii 

w życie, które się toczy tu i teraz, w konkrecie miejsca 

 i czasu. Katolicyzm jest bezustannym dialogiem  

ze światem, akceptowaniem go jako dzieła Boga,  

a równocześnie ciągłym «znakiem sprzeciwu» przeciw 

temu wszystkiemu, co jest grzechem i brudem”.  
 

– 70 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 67 - 
 

myśl 56 

„Męczeńska śmierć nie jest dziełem przypadku. 

Męczeńska śmierć jest swoistą zasługą. 

Przychodzi z powodu głębokich związków 

męczennika z Chrystusem, z powodu jego 

solidarności ze społecznością Kościoła,  

z powodu wyznawanych wartości”. 
 

 

 

 

 

 

Gniezno, 23 kwietnia 1995 roku. 

Kazanie podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha,  

Patrona Polski. 

Archikatedra Gnieźnieńska. 

– 71 –



 

Gniezno, 23 kwietnia 1995 roku. 

Kazanie podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha,  

Patrona Polski. 

Archikatedra Gnieźnieńska. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 57 

„Męczeństwo jest wpisane w logikę bycia 

chrześcijaninem. Jest wciąż potencjalną 

możliwością naszego losu,  

z którą liczyć się trzeba”. 
 

– 72 –



 

Gniezno, 23 kwietnia 1995 roku. 

Kazanie podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha,  

Patrona Polski. 

Archikatedra Gnieźnieńska. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 58 

„Polsko chrześcijańska! Polsko wsparta na 

dziedzictwie swych świętych męczenników! 

 Nie możesz być bierna! Nie możesz być letnia! 

Nie możesz odstąpić od zadania odnawiania 

oblicza ziemi, tej ziemi – polskiej ziemi!”. 
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Gniezno, 23 kwietnia 1995 roku. 

Kazanie podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha,  

Patrona Polski. 

Archikatedra Gnieźnieńska. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 59 

„Dzisiejsza rzeczywistość jest migotliwa, 

zmienna, pokrętna, często niejasna. Kościół, 

choć doznaje zagrożeń, choć jest obiektem 

ataków, choć sam niekiedy doświadcza 

wewnętrznej słabości, jest wciąż społecznością 

mocną, stałą, stabilną, trwałą, tworzącą więzi 

społeczne! Społecznością – opartą na skale, 

wyrosłą z męczeńskiej krwi”. 
 

– 74 –



 

Warszawa, 8 maja 1995 roku. 

Kazanie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

Kościół św. Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 60 

„Polska wyzbyta ze swej przeszłości, Polska, 

która zapomni o swym doświadczeniu, Polska, 

która przekreśli swoje tradycje, Polska, która 

od wiary się odwróci, znowu zacznie się 

nazywać Prywiślańskim Krajem lub jakimś 

innym landem”. 
 

 

– 75 –





 
 

 

 

 

 

 

1999 
Naród instrumentem polskości 

 

 

 

 

 



 

Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 61 

„Ciebie, Jezusa Chrystusa, twórcę ojczyzn, 

nauczyciela prawdziwej wolności. Ciebie, 

polska Ojczyzno, dla której warto żyć, dla której 

– jeśli jest taka potrzeba – nie trzeba szczędzić 

krwi serdecznej”. 
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Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 62 

„Wychowanie młodego człowieka wedle 

ugruntowanych zasad etycznych. Wychowanie 

młodego człowieka w duchu wartości patriotycznych: 

pokazywanie mu piękna i sensu bycia Polakiem.  

To dwa filary harcerstwa polskiego. Ważne wczoraj. 

Aktualne dziś. Także w czasach, które idą. Stały 

program harcerstwa polskiego, u którego podstaw  

– przypomnijmy to jeszcze raz – leży Chrystusowy 

Krzyż i słowa Chrystusowych błogosławieństw”. 

– 79 –



 

Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 63 

„To do Was, ludzi młodych, którzy będziecie 

wchodzić w dorosłe życie w nowym, trzecim 

tysiącleciu, apeluje często Ojciec Święty, 

abyście wiary ojców nie utracili, dziedzictwo 

wieków zachowali, wyrastali na ludzi godnych, 

ludzi prawego sumienia”. 
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Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 64 

„Szczególnie dzisiejszym czasom potrzebne są 

postawy klarowne, jednoznaczne, także 

prospołeczne. Tkanka społeczna będzie mocna, 

jeśli górę weźmie poczucie wspólnoty, 

społecznej i narodowej solidarności”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 65 

„Harcerstwo, wsparte na mocnej podstawie 

ideowej, skutecznie stawia tamy 

pseudowartościom, półprawdom, rozmaitym 

zwodniczym mirażom. Przed osiemdziesięciu 

laty weszliśmy na drogę sprawdzoną.  

Trzeba dalej trwać na tej dobrej drodze!”. 
 

 

 

 

 

Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 
Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 
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Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 66 

„Miłość i jedność winna prowadzić zastępy 

 i drużyny drogami Polski: tej autentycznej, 

biało-czerwonej, świadomej swej wartości.  

To harcerstwo pokazuje młodym pokoleniom 

piękno, sens, aktualność polskiej tradycji, 

obyczaju kultury. A także wychowuje ludzi 

prawych – ludzi sumienia, mocno wspartych  

o tablice Dekalogu, o Ewangelię Świętą”. 
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Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci  

Andrzeja Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 67 

„Ku tej nowej Polsce, która ochroni depozyt 

wieków, która podejmie dzieło budowania 

cywilizacji miłości, prowadzi Ta, która dana 

jest na obronę naszego Narodu – nasza Matka 

 i Królowa polskiej ziemi”. 
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Warszawa, 31 stycznia 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej w 80. rocznicę śmierci Andrzeja 

Małkowskiego i 20. rocznicę śmierci  

Olgi Drohonowskiej-Małkowskiej. 

Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 68 

„Skauting, a później harcerstwo polskie – jeden 

z tych ruchów ideowych, u których osnowy 

odnaleźć można szczep Chrystusowych 

błogosławieństw: służbę bliźniemu, wychowanie 

do miłości, do godności, a także do prawdziwie 

pojmowanej wolności”. 
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Białystok, 27 lutego 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone na pogrzebie  

śp. Księdza Kanonika  Stanisława Andrukiewicza. 

Kościół pw. Ducha Świętego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 69 

„Kościół budowany mocami ludzkimi: 

wysiłkiem architektów i budowniczych, 

szczodrobliwością parafian, ale równocześnie, 

a może przede wszystkim, budowany mocami 

ducha, który objawia się zawsze w inicjatywach, 

które wymagają wielkiego wysiłku, 

 wspólnego trudu”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 82 - 
 

myśl 70 

„Mówcie o dobrych czynach kapłanów! Brońcie 

ich przed potwarzą i zniesławieniem. Módlcie 

się za nich. Proście Pana żniwa o nowych 

 i świętych kapłanów. Panowie dziennikarze, 

piszcie dobrze i prawdziwie  o posłudze 

kapłanów, o misji Kościoła”. 
 

 

 

 

 

 

Białystok, 27 lutego 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone na pogrzebie  

śp. Księdza Kanonika  Stanisława Andrukiewicza. 

Kościół pw. Ducha Świętego. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 71 

„Jesteśmy dziećmi Narodu, który przed 

tysiącem lat złożył swój los w ręce Króla 

ludzkiej historii – Jezusa Chrystusa”. 
 

 

 

– 88 –



 

Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 72 

„Nie wolno stracić z oczu  

Chrystusowego Krzyża!”. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 73 

„Niech Boża Opatrzność prowadzi polskich 

żołnierzy dobrymi drogami, w służbie 

«spokojności powszechnej», w służbie 

wartościom europejskiego dziedzictwa”. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 74 

 „Radykalizm chrześcijański  

nie zszedł ze sceny”. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 75 

„Kościół głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa, 

która ma charakter obiektywny, która służy 

człowiekowi, a nie jakiejkolwiek ideologii lub 

politycznemu programowi”. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 76 

„Kościół będzie popierał, osłaniał, wzmacniał, 

zachęcał do tych wszystkich form działania,  

co służą dobru wspólnemu, ewangelicznym 

wartościom, które służą człowiekowi”. 
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Warszawa, 14 marca 1999 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji przyjęcia Polski do NATO. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 77 

„Niech pokolenie, które wejdzie w nowe 

milenium dziejów odkupionego świata, nie 

odstępuje od tego wielkiego zadania, jakie nam 

Chrystus zostawił: budowania cywilizacji 

miłości”.  
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Wiedeń-Kahlenberg, 20 marca 1999 roku. 

Uroczystość pogrzebowa 14 czaszek Polaków – ofiar nazizmu. 

Kościół pw. Świętego Józefa. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 78 

„Każdy człowiek przychodzi  na świat w ciele, 

które jest dobre i godne szacunku. W ciele, 

które zjednoczone z duszą tworzy jedną naturę 

 – osobę ludzką. W ciele, które ma być 

wskrzeszone w dniu ostatecznym. A choć ludzkie 

ciało podlega śmierci ze względu na [skutki] 

grzechu (Rz 8, 10), zasługuje na cześć, na 

pogrzeb, na pożegnanie, na modlitwę”. 
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Wiedeń-Kahlenberg, 20 marca 1999 roku. 

Uroczystość pogrzebowa 14 czaszek Polaków – ofiar nazizmu. 

Kościół pw. Świętego Józefa. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 79 

„Systemy polityczne i ideologiczne, przez 

człowieka budowane, można mierzyć miarą  

ich stosunku do ogarniętego śmiercią  

ciała ludzkiego”. 
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Wiedeń-Kahlenberg, 20 marca 1999 roku. 

Uroczystość pogrzebowa 14 czaszek Polaków – ofiar nazizmu. 

Kościół pw. Świętego Józefa. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 80 

„Europa, szczególnie dziś, musi poznać prawdę 

o samej sobie. Nowe pokolenia, jeśli wzrastać 

będą w takich formach cywilizacji i kultury, dla 

których przeszłość się nie liczy, dla których 

duchowe doświadczenia i problemy ojców 

 i dziadów nie są w cenie, zaprowadzą Europę 

na manowce nowego zniewolenia, 

zaprzepaszczą jej wielowiekowe zdobycze”. 
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Wiedeń-Kahlenberg, 20 marca 1999 roku. 

Uroczystość pogrzebowa 14 czaszek Polaków – ofiar nazizmu. 

Kościół pw. Świętego Józefa. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 81 

„Europie jest potrzebna ciągła lekcja własnej 

historii, uporczywa i konsekwentna. Także 

przypominanie jej duchowego rdzenia 

uformowanego przez chrześcijaństwo”. 
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Wiedeń-Kahlenberg, 20 marca 1999 roku. 

Uroczystość pogrzebowa 14 czaszek Polaków – ofiar nazizmu. 

Kościół pw. Świętego Józefa. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 82 

„Cmentarze i mogiły rozrzucone po Europie 

 i Azji, również i polskie czaszki, które dziś 

żegnamy ofiarą Mszy świętej, to ta ważna, 

niepodważalna nasza przepustka do struktur 

europejskiego bezpieczeństwa”. 
 

– 99 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 83 

„Stoi u źródeł polskiej kultury – Bogiem 

sławiena Maryja. Panna Święta, co jasnej broni 

Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie 

 – Mickiewicza, Bogarodzica Dziewica  

– Słowackiego, Wspomożycielka rycerstwa 

polskiego, Maryja konfederacka, Maryja 

powstańcza, Maryja – wspomożenie więzionych. 

Maryja – Hetmanka Żołnierza Polskiego”. 
 

 

Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 84 

„Pytania i zadania, jakie stawia przed nami 

Królowa Polskiej Ziemi, aktualizuje każda 

epoka, każda nowa generacja Polaków, 

świadoma tego, że jesteśmy wspólnotą, którą 

drogami historii prowadzi Boża Opatrzność”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 85 

„Droga modlitwy jest drogą Kościoła. Wiemy, 

że idzie ten Kościół z Narodem od Mieszkowego 

chrztu. Był z nim w dobrym i złym. Wraz z nim 

był wiele razy do krzyża przybijany”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 86 

 „A skąd się biorą męczennicy? To ludzie, 

którzy dochowali wierności, którzy w chwili 

trudnej nie sprzeniewierzyli się temu, co 

stanowiło treść ich życia, którzy nie zaparli się, 

nie zdradzili, ani siebie, ani braci, do których 

byli posłani”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 87 

„Nowi błogosławieni Kościoła Powszechnego  

– polskie wyborne ziarno, które wzeszło  

– po przeszło 50 latach – plonem urodzaju.  

Byli sługami Kościoła, ale byli też dziećmi 

Narodu. Mają być dla nas, ludzi końca  

XX-wieku, tym źródłem wody żywej, z którego 

czerpać mamy – na nowe dni”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 88 

„Nie odsuwajcie na margines tego,  

co współtworzyło polską tożsamość,  

nie roztrwońcie wiana, które wieki zgromadziły. 

Cząstką tego wiana jest ofiara tych Braci 

naszych – męczenników II wojny światowej!”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 89 

„Zbyt często jest dziś Bóg obrażany. Zbyt często 

jest Kościół obrażany. A przecież nasze 

pokolenie doświadczyło negacji Boga, swoistej 

antyreligii. Czas więc na zadośćuczynienie 

 za ten smutny czas!”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 90 

„Trzeba nam dziś stawać – w życiu publicznym, 

w środowisku pracy – w obronie Boga. Dawać 

wyraz swojej miłości do Kościoła, który jest 

przecież naszą Matką”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 91 

„Opatrzność – szczególnie w ostatnich latach – 

wyznaczyła polskiej pracy niezwykłe zadanie. 

To przecież polska praca – jej symbolem jest 

ruch «Solidarności» – pokonała komunistyczny 

system. Niech pamiętają o tym ci, którzy 

lekceważą polską pracę, gotowi są ją wyprzedać 

– często za bezcen. Którzy nie chcą jej pomóc, 

zostawiając ją samą sobie z jej trudnymi 

problemami”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 92 

„Droga umysłu, droga kultury – doświadczenie 

tych warstw narodu, które sformułowały polskie 

cele, tworzyły polską kulturę, pielęgnowały 

tożsamość, wychowywały pokolenia, uczyły 

wiązać sprawy Boże z historią narodu”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 93 

„Droga cierpienia – polska droga przez 

doświadczenie niewoli narodowej, wojny 

światowej, komunizmu. Doświadczenie, które 

nie powinno zostać wypłukane ze świadomości 

Narodu. Przeciwnie, powinno być elementem 

moralnej refleksji, pedagogiki społecznej, 

ważnym instrumentem wychowawczym”. 
 

 
 

 

 

 

Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 94 

„Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Wertujemy stronice tamtego dokumentu, 

 o którym Ojciec Święty w 1991 roku 

powiedział, że «odczytujemy w nim prawdę 

 o Polsce zakorzenionej w przeszłości,  

a równocześnie wychyloną w przyszłość»”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 95 

„Twórcy trzeciomajowej Konstytucji byli  

świadomi tego, że naród jest podmiotem 

ludzkiej historii, kreatorem organizmów 

państwowych. Pamiętali też, że nie może  

on służyć żadnej partii, żadnej ideologii, 

 jest wartością autonomiczną”.  
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 96 

„Wspólnota naszego Narodu. Wspólnota 

historii, kultury, religii, języka, obyczaju, także 

duchowej wrażliwości, także symboli; białego 

orła, który szybuje od Lechowego Wzgórza, 

spiżowego głosu dzwonu Zygmunta, krzyży 

wysokich na rozstajach polnych dróg”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 97 

„Mocny jest naród, o którym pamiętają jego 

dzieci rozproszone po całym świecie”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 98 

„Bądź pozdrowiona, emigracjo! Dziś również 

Twoje święto. Sprawa polska, tożsamość polska, 

wiele zawdzięcza ludziom polskiej emigracji”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 99 

„Mocny jest naród, którego nie rozdzierają 

wewnętrzne konflikty. Mocny jest naród, który 

potrafi się skupić wobec akceptowanych 

powszechnie programów, solidarny i zgodny, 

kiedy trzeba podejmować dzieło przebudowy”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 100 

„Ideał służby ojczyźnie – to wartość 

wojskowego powołania”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 101 

„Ludzie wojska swą codzienną służbą 

poświadczają, że prawdziwa miłość Ojczyzny 

 to nie tylko pięknie brzmiące deklaracje, 

 ale praktyczna postawa”. 
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Warszawa, 3 maja 1999 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 102 

„Chrześcijańska miłość do Ojczyzny to nie tylko 

troska o jej rozwój gospodarczy, społeczny  

i kulturalny, ale także o rozwój duchowy 

 i religijny”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 103 

„Wiemy dobrze – kapłani Jezusa Chrystusa – 

 że sakrament kapłaństwa, jaki otrzymaliśmy  

w dniu naszych święceń, ma być oddany  

na służbę innym: ma służyć ich zbawieniu, 

otwierać przed nimi zdroje sakramentalnych 

łask, prowadzić ich – drogami doczesnego życia 

– ku Chrystusowi – Królowi wieków, który jest 

«Alfa i omega. Początek i koniec…»”. 
 

 

 

Warszawa, 29 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich 

Księdza płk. prof. Jerzego Syryjczyka. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 104 

„To tylko kapłan, który powinien być żywym 

obrazem Jezusa Chrystusa, został wyposażony 

w ten niezwykły dar: możliwość uobecniania  

– w Eucharystycznej Ofierze – tamtej Ofiary, 

poniesionej na Golgocie, która przyniosła 

zbawienie światu”. 
 

 

 

 

Warszawa, 29 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich 

Księdza płk. prof. Jerzego Syryjczyka. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 117 - 
 

myśl 105 

„Pomniki są alfabetem narodu. Poprzez nie 

naród utrwala prawdę o sobie samym. Wyraża 

to, co jest istotą jego tożsamości. Wydobywa  

– w symbolicznym skrócie – to, co jest 

naprawdę ważne, co przekracza miarę 

potocznego doświadczenia”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika  

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 118 - 
 

myśl 106 

„Dzięki pomnikom historia staje każdego dnia 

przed naszymi oczyma. Ale pomniki są nie tylko 

po to, aby utrwalać minione, aby je 

przypominać. Również po to, aby wpływać na 

kształt współczesnego dnia, na nasze tu i teraz. 

Są pomniki, które stawiają nam pytania”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika  

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 
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Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika  

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 107 

„Żołnierze sprawy polskiej, którzy oddali Bogu 

ducha – w tylu miejscach, co oddali ciało ziemi 

włoskiej, belgijskiej, norweskiej…, co oddali 

serca – Polsce. «Przechodniu, powiedz Polsce, 

żeśmy polegli wierni w jej służbie»”. 
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Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 108 

„Wciąż musimy powtarzać z pokolenia na 

pokolenie, że nasze polskie dzieje mają głęboki 

sens, że to Boża Opatrzność prowadzi nas 

drogą, która jest polską drogą. Że nie możemy 

 z tej drogi zejść, jeśli nie chcemy się zagubić, 

zejść na manowce, przekreślić ten wielki wysiłek 

pokoleń, które idą od Monte Cassino,  

od Powstania Warszawskiego”. 
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Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika  

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 109 

„Tam, pod Monte Cassino, żołnierz polski 

objawił nie tylko ducha walki, nie tylko 

determinację, również: profesjonalizm. Przez 

ten profesjonalizm – na różnych polach – i dziś 

prowadzi droga do polskiego sukcesu”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 122 - 
 

myśl 110 

„Dla Kościoła święci i błogosławieni są 

znakami stawianymi na głębiach czasu – na 

wieczne trwanie, na bezustanną katechezę”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 30 maja 1999 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika  

Bitwy o Monte Cassino. 

Ogród Krasiński. 
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Sosnowiec, 14 czerwca 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej poprzedzającej 

przybycie Ojca Świętego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 111 

„Wolność może stać się nowym zniewoleniem, 

jeśli odsunie się na bok normy etyczne, jeśli 

sprzeniewierzy się własnemu dziedzictwu, jeśli 

postawi się samolubne «mieć», jeśli straci się  

z oczu horyzont wspólnoty, odrzuci i wyszydzi 

 to wszystko, co tę wspólnotę wiąże: wartość 

kultury, obyczaju, tradycji”. 
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Sosnowiec, 14 czerwca 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej poprzedzającej 

przybycie Ojca Świętego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 112 

„Kiedy Europa się łączy, kiedy wyciągają do 

siebie dłoń dawni przeciwnicy, a także kiedy 

wielu odwraca się od przeszłości, lekceważąc ją 

– Kościół wskazuje na sens ofiary  

108 męczenników II wojny światowej,  

na jej nieprzemijającą wartość”. 
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Warszawa, 31 lipca 1999 roku. 

Kazanie z okazji 55. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 113 

„Powstanie Warszawskie, akcja «Burza», 

okupiony wielkim cierpieniem opór stawiany 

 po wojnie nowej rzeczywistości przez obóz 

niepodległościowy – to były te elementy polskiej 

rzeczywistości, dzięki którym nie powiódł się 

zamysł odwrócenia biegu polskiej historii, 

zawładnięcia świadomością Polaków”. 
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Warszawa, 1 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 114 

„Wojna 1939 roku, wojna w obronie wolności, 

sprawiedliwości, moralnego ładu, 

najważniejszych, najżywotniejszych 

europejskich i chrześcijańskich wartości. 

Chlubnie i pomyślnie zdany egzamin  

z patriotyzmu, z miłości do Ojczyzny. Nie tylko 

przez żołnierzy, także przez cały Naród”. 
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Warszawa, 1 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 115 

„Żołnierze 1939 roku byli obrońcami nie tylko 

polskiej wolności, więcej – byli obrońcami 

europejskiej wolności i europejskich wartości. 

Byli obrońcami wartości chrześcijańskich,  

bo one stanowią kościec Europy”. 
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Warszawa, 1 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 116 

„Jedności Europy nie da się zbudować bez 

przebaczania, bez przekreślenia dawnych 

urazów – tego żąda od nas właśnie Ten, który 

jest źródłem wszelkiej miłości. Ale równocześnie 

– jako państwo, jako naród – nie zajmiemy w tej 

Europie godnego siebie miejsca, jeśli 

zapomnimy o naszych historycznych 

doświadczeniach, o cenie, jaką zapłacił naród 

na swej drodze ku wolności”. 
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Warszawa, 1 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 117 

„Dla Europy, która w tym wieku doświadczyła 

kataklizmu dwu wyniszczających wojen, jedyny 

realny i racjonalny program to budowanie 

cywilizacji miłości i utrwalanie jedności 

zamieszkujących kontynentów narodów, 

wspartej na filarach prawdy, sprawiedliwości, 

przebaczenia i pamięci”. 
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Warszawa, 1 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 118 

„Żołnierze Września. To oni rozpoczęli ten 

wielki trud walki o nowy kształt jedności 

Europy. Trud, który ma realizować nasze 

pokolenie”. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 119 

 „Człowiek bogaty przed Bogiem to nie ten, co 

odpoczywa, je, pije i używa, gromadząc skarby 

ziemi. Człowiek bogaty duchem nie złorzeczy, 

nie przeklina, nie ubliża wszystkim wokół”. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 120 

„Prawdziwe bogactwo człowieka to skarb 

miłości, miłosierdzia, życia w prawdzie, 

przyjaźni z ludźmi i samym sobą”. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 121 

„Żaden z zawodów nie jest tak bliski Bożej 

rzeczywistości, jak zawód rolnika. Żaden nie 

dociera tak blisko do tajemnicy Boga, 

objawiającego się w świecie przyrody”. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 122 

 „Dłonie, które chleb trzymają, są znakiem 

pojednania i miłości, znakiem tego 

wewnętrznego bogactwa, które przekracza 

granice egoizmu”. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 123 

 „Tym większa jest zasługa rolnika przed 

Bogiem, przed Narodem, gdy wyciąga 

 do bliźnich dłoń, która chleb trzyma”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 136 - 
 

myśl 124 

„Przez wieś biegną drogi polskiej historii.  

W przestrzeni wsi kryją się skarby narodu: 

języka, kultury, obyczaju. Jak słoje w drzewach 

odkładały się przez pokolenia. Czerpali z nich 

twórcy kultury, odkrywając ich piękno i czar”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 137 - 
 

myśl 125 

„Brońcie tych głębokich wartości Waszej 

kultury, która czerpiąc swą atrakcyjną siłę  

z grud czarnej ziemi, wznosiła się do 

niebieskich pował, osadzając codzienność 

chłopskiego losu w Bożej Opatrzności”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 
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Jasna Góra, 3 września 1999 roku. 

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 126 

„Prawdziwy wódz chłopski musi być bogaty 

duchem! Prawdziwy wódz chłopski musi mieć 

sumienie obywatelskie, dodam – sumienie  

racji państwa!”. 
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Szczecin, 18 września 1999 roku. 

Uroczystość inauguracji Międzynarodowego  

Korpusu Północno-Wschodniego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 127 

„Trzeba, aby ludzie Europy podnieśli głowy.  

Na nowo zauważyli Krzyż Chrystusa – znak 

największych wartości i zdobyczy ludzkiego 

ducha, kształtujący oblicze europejskiej 

 kultury i cywilizacji”.  
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Szczecin, 18 września 1999 roku. 

Uroczystość inauguracji Międzynarodowego  

Korpusu Północno-Wschodniego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 128 

„Wielu mieszkańców Europy ożywia 

pragnienie, aby runęły te mury, które biegną 

jeszcze przez niejedno ludzkie serce”.  
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Warszawa, 19 września 1999 roku. 

Kazanie podczas V Zjazdu  

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 129 

„Polska, pierwsza z krajów Europy, podjęła 

dziejowe wyzwanie. Postawiła tamy nie tylko 

militarnej sile Wehrmachtu, także zbrodniczej 

ideologii, która negowała wartości, które 

tworzyły duchowy kształt Europy”. 
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Warszawa, 19 września 1999 roku. 

Kazanie podczas V Zjazdu  

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 130 

„Żołnierze września 1939 roku byli nie tylko 

obrońcami polskiej wolności – byli obrońcami 

europejskiej wolności i europejskich wartości 

wywiedzionych z gleby chrześcijaństwa.  

Trzeba o tym pamiętać!”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 131 

„Szli do Armii Krajowej ludzie różnych 

poglądów, środowisk, o różnym wykształceniu. 

Jednoczył ich wspólny cel: Wolność – Całość  

– Niepodległość Rzeczypospolitej”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 19 września 1999 roku. 

Kazanie podczas V Zjazdu 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 144 - 
 

myśl 132 

„Jesteśmy świadkami, jak – nie bez przeszkód – 

buduje się jedność Europy. Nie zbudujemy tej 

jedności, zapominając o tym, skąd 

przychodzimy, przekreślając nasze 

doświadczenia, wpatrując się jedynie  

w horyzont przyszłości”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 19 września 1999 roku. 

Kazanie podczas V Zjazdu  

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 133 

„Dzieje Polski to nie zbiorowisko muzealnych 

rekwizytów. To źródło «wody żywej» – postaw, 

zachowań, także politycznych i społecznych 

wyborów. Więc nigdy za późno tej edukacji, 

więc nigdy dosyć wysiłków, aby to dziedzictwo 

Ojców przybliżyć, przekazać jego bogactwo, 

duchowe piękno, przydatność 

 dla polskiego dziś”. 
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Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 134 

„Państwo nie może istnieć i dobrze się 

rozwijać, jeśli nie będą się z nim w pełni 

identyfikowali jego obywatele. Obywatele będą 

się odwracać od państwa, kiedy działalność 

jego organów będzie budzić niepokój, a jego 

instytucje nie będą w stanie wypełnić 

powierzonych im zadań”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 135 

„Naszym czasom potrzebne jest silne Państwo Polskie, 

silne siłą poparcia swoich obywateli, także poczuciem 

narodowej i duchowej tożsamości, która wiąże ludzi. 

Silne państwo, które potrafi stworzyć struktury 

społecznego bezpieczeństwa, zaufania i społecznego 

pokoju. Państwo, które będzie skutecznym gwarantem 

obywatelskich wolności, sprawnym realizatorem 

społecznych i ustrojowych reform, które mają przecież 

służyć wszystkim, przynieść konkretny pożytek”. 

 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 136 

„Zadaniem Polskiego Państwa Podziemnego było 

podtrzymywanie niepodległego ducha Narodu. Także 

tworzenie struktur organizacyjnych cywilnych 

 i wojskowych, w których tysiące Polaków mogło 

pracować na rzecz odzyskania niepodległości. Także 

tworzenie rzeczywistości politycznej: pokazywanie 

światu, że Polska żyje, a decyzje Rządu na 

Uchodźstwie są respektowane i realizowane  

w okupowanym kraju”. 
 

 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 153 –



Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 137 

„Mówię o tym nie pierwszy raz – procentował 

 i sprawdzał się spójny system wychowawczy  

II Rzeczypospolitej: dom – szkoła – Kościół. 

Tamto społeczeństwo było społeczeństwem 

patriotycznym! Rozumiało, co to jest dobro 

wspólne! Co to Ojczyzna! Co to wolne, 

niepodległe państwo! Odzyskane po 120 latach, 

ocalone i obronione pod Radzyminem,  

pod Ossowem”. 
 

– 154 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 150 - 
 

myśl 138 

„Było przecież w tamtej generacji  

II Rzeczypospolitej coś wspólnego, co często 

wiązało wzajem z sobą różnych ludzi, 

mianowicie: świadomość, że Naród polski ma 

swe Państwo – które jest wielką wartością, 

darem, dobrem”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 155 –



 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 139 

„Obywatele II Rzeczpospolitej! Czyn Waszego 

pokolenia to stworzenie Polskiego Państwa 

Podziemnego: stabilnej, silnej, dobrze 

funkcjonującej struktury, która miała służyć 

polskiej nadziei”. 
 

 

 

 

 

 

 

– 156 –



 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 140 

„Wiemy dobrze, jaki był bieg polskich spraw  

po zakończeniu II wojny światowej. Wiemy  

o wielkiej ofierze i cierpieniu, jakiego 

doświadczyło po wojnie pokolenie 

budowniczych Polskiego Państwa 

Podziemnego. To wielkie doświadczenie  

Narodu jeszcze nie jest w pełni rozpoznane, 

jeszcze nie zadośćuczynione”. 
 

 

 

– 157 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 153 - 
 

myśl 141 

„Pragniemy takiego państwa, które utrwalać 

będzie wolność narodu, jego duchową 

 i kulturalną tożsamość. Państwa, które będzie 

gruntowało przekonanie, że warto być 

Polakiem, że nie należy się odwracać  

od własnej Ojczyzny”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 158 –



 

Warszawa, 26 września 1999 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania  

Polskiego Państwa Podziemnego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 142 

„Kościół przypomina, że Państwo Polskie od 

tysięcy lat budowane jest na skale 

chrześcijańskiej wiary, kultury i cywilizacji. 

Wsparł się o nią Krzyż Jezusa Chrystusa, 

najważniejszy znak polskiej tożsamości”. 
 

– 159 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 143 

„Bóg może dopuścić zło na pojedynczego 

człowieka, może dopuścić zło na rodzinę, może 

dopuścić zło także na ojczyznę, na państwo, 

 na naród, aby z niego wyprowadzić dobro”. 
 

– 160 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 144 

„Jeszcze nie zagoiły się rany zadane 

legionistom w 1920 roku, a już ich dzieciom 

 i synom przyszło bronić winnicy Ojczyzny. 

Często bardzo młodym ludziom. Chcieli 

przecież uprawiać winnicę pokoju i zabiegać 

 o jej rozrost przez blisko 20 lat. A tymczasem 

obywatele II Rzeczpospolitej musieli się stać 

synami wojny i tułaczami”. 
 

– 161 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 145 

„Polska, osamotniona przez sprzymierzeńców, 

stawiła opór systemom polityczno- 

-ideologicznym: faszyzmowi i komunizmowi. 

 Jej obywatele, wychowani w spójnym systemie 

wychowawczym poprzez rodzinę, szkołę, 

Kościół, nie pozwolili odwrócić się  

od tablic Dekalogu”. 
 

 

– 162 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 146 

„Wy, żołnierze Września 1939 roku, nie byliście 

tylko obrońcami polskiej wolności, byliście 

obrońcami także wolności Europy i wartości 

chrześcijańskich, bo to one stanowią 

 kościec Europy”. 
 

 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

– 163 –



 

 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 147 

„Może trzeba było czasu i lat, aby objawiła się 

prawda o tym najgłębszym wymiarze Września 

1939 roku, o tej dziejowej roli, jaką wtedy 

odegrał polski żołnierz: obrońca polskiej 

 i obrońca europejskiej wolności; obrońca 

domowych progów i tych Bożych, odwiecznych 

wartości, które ukształtowały duchowe oblicze 

tej polskiej ziemi! I oblicze Europy!”. 
 

 

– 164 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 148 

„Bo polską wolność krzyżami się mierzy.  

W Woli Gułowskiej i w tylu miejscach Września 

1939 ujawniło się tak wiele dobra, bo żołnierze 

Września’39 to byli ludzie krzyża, wiary, to byli 

ludzie, którzy swój los związali z Chrystusem”. 
 

 

 

 

– 165 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 149 

„Narody bez pamięci tracą życie. Narody bez 

pamięci tracą swoją tożsamość. Ludzie bez 

pamięci tracą swoją indywidualność. Pamiętać 

– to nie znaczy rozdrapywać stare rany. 

Przebaczać – to nie znaczy zapominać”. 
 

 

 

 

 

 

 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

– 166 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 150 

„Jedności Europy nie da się zbudować bez 

przekreślenia dawnych urazów – tego żąda  

od nas Pan Winnicy, Bóg – źródło  

odwiecznej Miłości”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

– 167 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 151 

„Jako Państwo, jako Naród, nie zajmiemy w tej 

Europie godnego miejsca, jeśli zapomnimy 

 o naszych historycznych doświadczeniach,  

o cenie, jaką zapłacił Naród na swej drodze 

 ku wolności”. 
 

– 168 –



 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 152 

„Cywilizacja miłości to droga wyjścia z pułapki 

nieładu, jaką zastawił na człowieka odchodzący 

w wieczność wiek XX – wiek wojen, 

zbrodniczych ideologii, wiek pogardy 

ofiarowanej człowiekowi”. 
 

 

 

– 169 –



 

 

Wola Gułowska, 3 października 1999 roku. 

Kazanie wygłoszone w 60. rocznicę ostatniej bitwy  

Września 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 153 

„Z losem żołnierza polskiego związała się 

Maryja – Matka Boga, Królowa naszego 

Narodu, Hetmanka Żołnierza Polskiego”. 
 

– 170 –



 

 

 

 

Pabianice, 10 października 1999 roku. 

Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. 

Kościół parafialny pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 154 

 „Niedziela to dzień, kiedy chrześcijanie 

składają Chrystusowi dar z własnego czasu”. 
 

 

 

– 171 –



 

Pabianice, 10 października 1999 roku. 

Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. 

Kościół parafialny pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 155 

 „Duchowa i kulturalna tożsamość rodziny 

stanowi fundament tożsamości narodu”. 
 

 

– 172 –



 

Pabianice, 10 października 1999 roku. 

Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. 

Kościół parafialny pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 156 

 „Jaka będzie polska rodzina, taka będzie 

Polska! Jaka będzie przyszłość rodziny, taka 

będzie przyszłość Polski!”. 
 

 

– 173 –



 

 

Pabianice, 10 października 1999 roku. 

Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw. 

Kościół parafialny pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 157 

„Polska potrzebuje nie tylko codziennego 

chleba – zarabianego w pocie czoła.  Polsce 

potrzebna jest przede wszystkim rodzina, która 

potrafi odrywać się od grud czarnej ziemi ku 

wyżynom nieba, zbliżać się do Bożej 

rzeczywistości, do Bożej miłości”. 
 

 

– 174 –



 

 

 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 158 

„Piaśnicki Las – punkt na mapie ziemi 

ojczystej: miejsce wielkiego pognębienia 

człowieka, zdrady człowieka, ale także miejsce, 

gdzie uzewnętrzniła się wielkość człowieka”. 
 

 

– 175 –



Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 159 

„Jeżeli będziesz miłował Pana Boga swego, to 

dochowasz Mu wierności, to nie zdradzisz Jego 

przykazań. Będziesz szedł Jego drogą, kierując 

się busolą prawego sumienia, odnosząc 

wszystko, co w życiu czynisz, do Niego – Boga 

bogatego w Miłosierdzie”. 
 

– 176 –



 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 160 

„Jeżeli będziesz miłował bliźniego swego jak 

siebie samego, to we wszystkich innych ludziach 

dostrzeżesz ich Boże dziecięctwo. Nie 

podniesiesz ręki na brata, nie skrzywdzisz go, 

nie zdradzisz, nie obrazisz jego godności. 

Dostrzeżesz i zrozumiesz zasadniczy motyw 

ludzkiego braterstwa: wspólnotę życiowej drogi, 

na końcu której oczekuje nas Światłość 

Wiekuista – Bóg, który jest Miłością”. 
 

 

– 177 –



 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 161 

„Po strasznych doświadczeniach XX wieku, który 

wydał tak wielu męczenników, «którzy ponieśli 

śmierć przede wszystkim jako ofiary nazizmu 

 i komunizmu oraz walk rasowych i plemiennych» 

 – to słowa Ojca Świętego – przed naszym pokoleniem 

stoi wykreślone przez Bożą Opatrzność zadanie 

budowy nowej, przyjaznej sobie Europy, 

zacieśniającej gospodarcze więzy, otwierającej 

granice, poszukującej nowej formuły zbiorowej 

egzystencji, która ma zagwarantować 

 pokój i rozwój”. 

– 178 –



 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 162 

„Ponad strasznymi doświadczeniami wrogości 

 i obcości, przed doznanymi krzywdami, co 

ranią jeszcze – mimo upływu czasu – niejedno 

serce, trwa to budowanie nadziei, odkrywanie 

pokładów braterstwa, budowanie cywilizacji 

miłości, która jest zadaniem i szansą dla 

Europy, dla ludzi naszego pokolenia”. 
 

 

 

 

 

 

– 179 –



 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 163 

„Kościół, który idzie z Europą przez jej dzieje, 

wskazuje na ten zwornik europejskiej jedności  

– Krzyż Chrystusa. Jest ten Krzyż Chrystusa  

i tu, w Piaśnickich Lasach, i w tylu miejscach 

pomorskiej ziemi – ziemi spotkania, ziemi 

przenikania się tradycji i kultury, ziemi  

o wyraźnie zarysowanej własnej tożsamości”. 
 

 

 

 

 

– 180 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 176 - 
 

myśl 164 

„Czy można skutecznie pracować na rzecz tej 

nowej jedności Europy, wyzbywając się  

z własnej woli pamięci o tym, co się tu działo 

przed laty? Mam świadomość, że jest to pytanie 

retoryczne”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 176 - 
 

myśl 164 

„Czy można skutecznie pracować na rzecz tej 

nowej jedności Europy, wyzbywając się  

z własnej woli pamięci o tym, co się tu działo 

przed laty? Mam świadomość, że jest to pytanie 

retoryczne”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

– 181 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 165 

„Zginiemy w tej nowej Europie, jeżeli 

pójdziemy ku niej jak ludzie bez imienia, bez 

nazwiska, bez przeszłości. Zajmiemy w niej 

godne miejsce, jeżeli pójdziemy z podniesionym 

czołem, świadomi swej przeszłości, 

odniesionych duchowych zwycięstw. Znakiem 

tych duchowych zwycięstw są święci 

błogosławieni i męczennicy, którzy szli przez 

polską ziemię”. 
 

 

Piaśnica Wielka, 24 października 1999 roku. 

Uroczystość ku czci pomordowanych w 1939 roku. 

– 182 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 178 - 
 

myśl 166 

„Mówi się, że ojczyzna to ziemia i groby. 

Ojczyzna to także znaki wiary”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adampol, 1 listopada 1999 roku. 

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

– 183 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 179 - 
 

myśl 167 

„Bogarodzica. To przed Jej obliczem Polacy 

otwierają swoje serca, szukają wspomożenia. 

Przed obliczem Tej, która Naród swój zna. 

 Jest z nim związana w sposób trwały  

i mocny więzami miłości”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adampol, 1 listopada 1999 roku. 

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

– 184 –



 

Adampol, 1 listopada 1999 roku. 

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 168 

„Państwo Polskie ma obowiązek troszczenia się 

o swoje dzieci rozproszone po całej ziemi.  

Co więcej, to szczególny obowiązek Państwa 

Polskiego. Musi się troszczyć o swych rodaków, 

pomagać im w zachowaniu narodowej 

 i kulturalnej tożsamości”. 
 

 

– 185 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 169 

„Rzeczpospolita musi się troszczyć, aby w jej 

synach i córkach, którzy żyją poza jej 

granicami, ta tożsamość bycia Polakiem nie 

zgasła, nie wypaliła się w kolejnych 

generacjach, które czerpią z dorobku tych, 

pośród których przyszło im żyć”. 
 

 

 

 

Adampol, 1 listopada 1999 roku. 

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

– 186 –



Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 170 

„To Ty, Królu Wieków, jesteś sprawcą naszej 

wolności. To Ty, Panie Ojczyzn, obdarowałeś 

nas Ojczyzną – Polską! Bóg, Honor, Ojczyzna 

splecione honorem. Trzy słowa, które stanowią 

syntezę polskiego losu, polskiej historii.  

Także polskiego dziś!”. 

– 187 –



 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 171 

„Iluż z tych naszych Braci i Sióstr, 

uformowanych w patriotycznej szkole 

dwudziestolecia, podjęło, kiedy wybiła dziejowa 

godzina, nie z musu, nie z nakazu, tylko  

z potrzeby serca, ten dobry bój o Niepodległą 

Rzeczpospolitą. Nie pytało: Za ile?”. 
 

– 188 –



Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 172 

„Wierność narodowi, którego tkankę umacniał 

Kościół! Wierność Kościołowi, który uczył 

szacunku i miłości do Ojczyzny!”. 
 

 

 

– 189 –



 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 173 

„A ci, co się o małe ojczyzny wspierają, 

dostrzegają i odkrywają piękno, sens, duchowy 

związek z tą wielką ojczyzną, co się rozciąga 

«od Bałtyku po gór szczyty», oddaną w opiekę 

Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej 

świeci Bramie”. 
 

– 190 –



 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 174 

„Polska przeszłość – ta niedawna – niesie wiele 

trudnych problemów. Boryka się z nimi 

państwo, opinia publiczna, także Kościół”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 175 

„Wciąż nie możemy rozliczyć się z tym wątkiem 

polskiej historii, co wspierał powojenne 

struktury zła i grzechu! Z ludźmi, którzy na tym 

polu działali. Dziś zwykli mówić, że byli do tego 

przymuszani! A iluż było ochotników, 

 co pracowali – na własne życzenie –  

nad zniewoleniem narodu?!”. 
 

 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 176 

„Jedynie na prawdzie można budować 

fundament polskiego domu – powtarzamy to 

 i powtarzać będziemy!”. 
 

 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 177 

„Widzimy – to jakiś niezwykły paradoks! – że ci, 

którzy byli siłą sprawczą polskiej wolności 

 – ludzie polskiej pracy, także rolnicy – dziś 

niekiedy uważani są za tych, którzy stanowią 

przeszkodę na drodze systemowych 

 i gospodarczych przekształceń”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 178 

„Tym, którzy z racji swojej odpowiedzialności 

za Naród i Państwo zobowiązani są do szukania 

dróg wyjścia, przypominam słowa Apostoła 

Narodów: Niech każdy ma na oku nie tylko 

swoje własne sprawy, ale też i drugich  

(Flp 2, 4)”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 179 

„Racje Państwa i Narodu powinien mieć na 

względzie i bankowiec, który pragnie silnego 

pieniądza i prospołecznej polityki kredytowej, 

 i menedżer, który stara się o rozwój polskiego 

sektora gospodarczego, i rolnik, który pragnie 

utrzymać polski stan posiadania, i nauczyciel 

historii, który prowadzi młodzież na cmentarze 

wojskowe, pod pomnik Polskiego Czynu 

Niepodległościowego”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 180 

„Polskiej demokracji potrzeba fundamentu 

moralnego. Spór jest potrzebny, spór jest 

konieczny, spór jest niezbędny – bo pobudza do 

myślenia, szukania argumentów. Ale niech to 

będzie spór o program, a nie o personalia, czy  

o aptekarskie dzielenie wpływów 

poszczególnych ugrupowań!”. 
 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 181 

„Niech interesy partyjne nie przysłaniają racji 

narodowej: myślenia kategoriami państwowych 

i narodowych racji, kategoriami Polski 

Niepodległej!”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 182 

„Wiecie o tym dobrze, że Wojsko Polskie, aby 

właściwie wypełniało swój obowiązek, musi być 

emanacją Narodu. Musi mieć głęboką 

motywację swoich związków z Ojczyzną, której 

nie zabije żadna ideologia polityczna, a tym 

bardziej sytuacja, kiedy służbę wojskową chce 

się sprowadzić do wymiaru finansowej 

rekompensaty”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 183 

„Dziś to wojsko z Narodu wzięte, dla obrony 

Narodu ustanowione, służy również, jako 

członek NATO, ochronie pokoju europejskiego 

 i światowego”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 184 

„Dziś tej Europie, stojącej na progu nowego 

tysiąclecia, ofiarujemy nasze polskie wiano: 

dorobek dziejów, bogactwo ducha 

chrześcijańskiego Narodu i jego kultury. 

Jesteśmy świadomi jego wartości i wagi dla 

europejskiego dziedzictwa”. 

 

 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 185 

„Wypraszają to Boże Miłosierdzie świadkowie 

trudnego czasu, synowie polskiej ziemi, którzy oparli 

się strukturom zła i swym męczeństwem zaświadczyli 

o wierności Chrystusowi i zasadom życia, jakie On 

proklamował: Święty Maksymilian Maria Kolbe, 

Błogosławiony Biskup Michał Kozal 

 i 108 Męczenników czasu drugiej wojny światowej, 

pośród nich Ksiądz kmdr. ppor. Władysław Miegoń, 

Błogosławione Siostry Nazaretanki z Nowogródka, 

Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 186 

„Katyńskie dzwonienie budzi pamięć  

o zamordowanych, przypomina o obowiązku 

modlitwy za ofiary, nawołuje do ujawnienia 

tego, co jeszcze jest ukryte i zatajone. A także 

uświadamia cenę naszej polskiej wolności”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 187 

„Wiemy o tych naszych Braciach, 

zamordowanych na Wschodzie, że zginęli, 

dlatego – i tylko dlatego – że się przyznali do 

Boga, do wiary, do Ojczyzny. Należeli do elity 

polskiego Narodu, stanowili o sile ducha – byli 

duszą Narodu. Wydano więc wyrok na 

uśmiercenie ducha”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 188 

„Czasem odnosimy wrażenie, że w ciągu tych 

lat pomieszały się w Polsce języki, poglądy, 

normy i wartości. Że ta nasza Polska 

przypomina biblijną wieżę Babel”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 189 

„Mówimy – państwo prawa, a dotyka nas 

bezprawie, nie tylko na wielkomiejskiej ulicy, 

bywa także, że w strukturach państwa, które 

mają dobru człowieka służyć”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 190 

„Mówimy o tolerancji, a gwałcimy Boże 

przykazanie, aby dzień święty święcić, 

zamieniając niedzielę w handlowy bazar”. 
 

 

 

Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 191 

„Mówimy Ojczyzna, a regionalizmy stawiamy 

ponad rację państwa. Mówimy solidarność,  

a gdzie Pawłowe słowa: Jeden drugiego 

brzemiona noście (Ga 6, 2)?”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 192 

„Prosimy dziś Królową Polskiej Ziemi, aby była 

patronką tych duchowych zwycięstw Synów 

 i Córek naszego Narodu nad małością, nad 

zwątpieniem, poczuciem beznadziejności 

 i życiowej zbędności. W Polsce nie powinno 

być ludzi, którzy stracili nadzieję!”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 193 

„Polsce nie do twarzy z takim ułożeniem 

stosunków społecznych, gdzie rośnie rzesza 

bezrobotnych. W Polsce nie może być obywateli 

drugiej kategorii. Polsce trzeciego tysiąclecia 

nie do twarzy z taką wolnością, która toleruje 

zaśmiecanie polskiego języka i obyczajów 

obcymi nam wzorcami kulturowymi”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 194 

„Od wieków Matka Dobrej Miłości prowadzi 

nas drogami Ojczyzny. Odkrywaj, Matko, przed 

nami to, co jest naszą miłością, naszym 

zaniedbaniem. Pozwalaj nam to przezwyciężyć. 

Na drodze, którą Ty wytyczasz, spotkają się 

ludzie naszej Ojczyzny, ci, co ducha nie zgasili, 

co żyją nadzieją, co chcą służyć Bogu i Polsce. 

Są wśród nich ludzie, którzy chcą z oddaniem 

 i poświęceniem służyć Ojczyźnie”. 
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Warszawa, 11 listopada 1999 roku. 

Kazanie podczas Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża.

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 195 

„Naród ochrzczony. Naród z Chrystusem 

związany. Naród, który ma Matkę – Królową 

Korony Polskiej Ziemi”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 196 

„Każda śmierć ludzka to katecheza: czegoś nas 

uczy, coś nam uświadamia, coś w nas budzi.  

W obliczu śmierci przyglądamy się 

zakończonemu życiu – odwracamy jego karty. 

Dostrzegamy na nich zapis Bożych zamysłów, 

Boży plan zadany człowiekowi do wykonania”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 197 

„Były Bataliony Chłopskie ważną częścią 

składową Polskiego Państwa Podziemnego, 

świadectwem tego, jak głęboki i autentyczny 

był, tkwiący w warstwie chłopskiej, instynkt 

Narodu i Państwa, jak głębokie było na wsi 

polskiej pragnienie życia w wolności”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 198 

„W nowoczesnym państwie, w europejskiej 

strukturze jest miejsce na te pojęcia: ziemia, 

religia, naród”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 199 

„Niech chłopski los wiąże się z polską ziemią, 

naszym największym bogactwem  

– więzią serdeczną. Niech ta ziemia przestanie 

być dewastowana i krzywdzona”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 200 

„Niech państwo, które jest stróżem 

 i gospodarzem polskiej przestrzeni, tworzy 

warunki społeczne i gospodarcze, aby rolniczy 

trud przynosił radość sukcesu. Państwo to nasze 

dobro wspólne – wspólne gospodarzenie”. 
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Warszawa, 3 marca 2000 roku. 

Pogrzeb śp. Generała Dywizji Franciszka Kamińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 201 

„Niech wieś polska idzie w ten nowy wiek, 

 co się przed nami otwiera – starym ojców 

szlakiem. Wieś, co żywi, co broni, ale również 

głęboko wierzy – z roku na rok zanosi bochen 

polskiego chleba w darze Bogu, Panu urodzaju. 

Niech niesie ten bochen w Roku Jubileuszowym, 

w trzecie tysiąclecie!”. 
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Warszawa, 13 kwietnia 2000 roku. 

Kazanie podczas uroczystości 60-lecia zbrodni katyńskiej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 202 

„Co by było, gdyby pamięć o Katyniu udało się 

usunąć ze świadomości współczesnych 

Polaków? Co by się stało?! Przecież wiedza  

o tej strasznej zbrodni – tak przez lata  

w oficjalnym życiu fałszowana i przemilczana – 

budziła nieufność do komunistycznego systemu, 

dowodziła jego fałszu i obłudy, uświadamiała 

cenę polskości i wartość polskości.  

O tym trzeba pamiętać! Również dziś!”. 
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Warszawa, 13 kwietnia 2000 roku. 

Kazanie podczas uroczystości 60-lecia zbrodni katyńskiej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 203 

„Przebaczenie, jeżeli ma być autentyczne, musi 

znać pełną prawdę o popełnionej zbrodni, 

 a także mieć pewność, że ten, któremu się 

przebacza, ma świadomość popełnionego zła. 

To nakazuje również nasza odpowiedzialność 

wobec Chrystusa, który zostawił nam zadanie 

miłości wzajemnej, która tylko jest możliwa 

 w prawdzie”.  
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Warszawa, 13 kwietnia 2000 roku. 

Kazanie podczas uroczystości 60-lecia zbrodni katyńskiej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 204 

„W duchu Chrystusowego pokoju i miłości 

przed grobami śmierci wyciągamy dłoń do 

przebaczenia, do współczesnych pokoleń 

mieszkańców tej ziemi, innej możliwości nie ma. 

Czynimy to z nadzieją, że gest ten nie zawiśnie 

w próżni. Budujemy wspólnie – Słowianie  

– cywilizacje miłości, kultury, życia!”. 
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Warszawa, 13 kwietnia 2000 roku. 

Kazanie podczas uroczystości 60-lecia zbrodni katyńskiej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 205 

„Z kart albumu, który przynosi biogramy 

zamordowanych w Katyniu, patrzą na nas tamci 

nasi Bracia z katyńskiego lasu. Obyśmy ich 

spojrzeń nie zasmucili! Oby nie nadeszła taka 

chwila, że – zda się – usłyszymy od nich pełne 

goryczy pytanie: Czy było warto?  

Oby nie nadeszła!”. 
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Warszawa, 18 maja 2000 roku. 

Kazanie podczas uroczystości Nawiedzenia Obrazu  

Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. 

Plac przed Katedrą Polową Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 206 

„Ileż razy żołnierskie usta, gdy przychodziła ta 

najważniejsza godzina, wymawiały słowa 

skierowanej do Maryi modlitwy: «Pod Twoją 

obronę uciekamy się, Święta Boża 

Rodzicielko…»”. 
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Pratulin, 10 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej uroczystości Roku Świętego. 

Sanktuarium Bł. Wincentego i 12 Towarzyszy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 207 

„Ludzie wiary nie muszą już dziś ukrywać 

swych postaw religijnych”. 
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Pratulin, 10 czerwca 2000 roku.  

Kazanie podczas diecezjalnej uroczystości Roku Świętego. 

Sanktuarium Bł. Wincentego i 12 Towarzyszy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 208 

„Męczennicy – wzór naszych postaw, naszych 

zachować, naszych chrześcijańskich 

obowiązków – tu i teraz”. 
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Pratulin, 10 czerwca 2000 roku.  

Kazanie podczas diecezjalnej uroczystości Roku Świętego. 

Sanktuarium Bł. Wincentego i 12 Towarzyszy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 209 
„Pamiętajcie, Bracia, że czynienie dobra to 

zadanie, jakie przed nami stawia Chrystus!”. 
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Pratulin, 10 czerwca 2000 roku.  

Kazanie podczas diecezjalnej uroczystości Roku Świętego. 

Sanktuarium Bł. Wincentego i 12 Towarzyszy. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 210 

„Niesiemy dziedzictwo polskiej historii, 

szczególnie tej związanej z czasem II wojny 

światowej i latami, które po niej przyszły. 

Pamięta ta ziemia imiona bohaterów, co  

o wolność Polski zabiegali, a w trudnych latach 

powojennych dalej trwali przy Polsce 

Niepodległej, płacąc często za to cenę 

najwyższą. Chrystusowi, który jest Panem 

ludzkiej historii, ofiarujemy ich oddanie i miłość 

do Ojczyzny”. 
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Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 211 
„W wędrówce poprzez życie towarzyszą nam 

cmentarze i mogiły. Spoczywają na nich ci, 

którzy nas wyprzedzili w wędrówce ku 

wieczności, poprzez czas życia, u którego kresu 

czeka na każdego z nas Sędzia Sprawiedliwy 

 i Litościwa Matka”. 
 

 

 

– 229 –



 

Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 212 

„Pogarda dla ludzkiego ciała ogarniętego 

śmiercią jest znakiem barbarzyństwa, jest 

czymś, co szokuje, przeraża,  

woła o pomstę do nieba”. 
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Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 213 

„Cmentarz to miejsce święte, gdzie w sposób 

szczególny doświadczamy tajemnicy Świętych 

Obcowania, otwieramy się na duchową 

obecność tych, których kochaliśmy, a dziś 

spoczywają w Panu. Także miejsce, gdzie 

narody uczą się swojej historii, zatrzymując się 

przy grobach bohaterów, co stali się ziarnem 

pszenicznym, które obumarło,  

aby plon wydać stokrotny”. 

– 231 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 227 - 
 

myśl 214 

„Wędrujemy z pokolenia w pokolenie przez 

sławne polskie cmentarze. Obecność na nich to 

katecheza, to lekcja historii. Warszawskie 

Powązki, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 

Łyczakowski we Lwowie, wileńska Rossa. Także 

cmentarze naszych parafii – wiosek, miast, 

miasteczek. Każdy z nich jest przestrzenią 

pamięci, miłości, prawdy o polskich dziejach”. 
 

 

 

 

 

Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

– 232 –



Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 215 

„Kto nie rozumie mowy polskich cmentarzy, ten 

Polski nie rozumie! Bo przecież ojczyzna  

to ludzie i groby. Polska jest tam,  

gdzie polskie cmentarze”. 
 

– 233 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 229 - 
 

myśl 216 

„Stają dziś do apelu żołnierze polskiej sprawy, 

żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

I patrzą w oczy pokoleniom naszego czasu.  

Czy jesteście tacy jak my? Czy gotowi jesteście 

służyć Ojczyźnie i Braciom?”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charków, 17 czerwca 2000 roku. 

Uroczystość poświęcenia Cmentarza Wojennego. 

– 234 –



 

Oleśnica, 25 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas konsekracji nowego kościoła. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 217 

„Powołaniem chrześcijanina jest z ufnością 

 i wiarą iść przez życie, wykonując zadania, 

jakie Bóg przed nami stawia, pokonując 

przeszkody i trudności, jakich nie szczędzi 

 nam czas”. 
 

 

 

– 235 –



 

Oleśnica, 25 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas konsekracji nowego kościoła. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 218 

„Pamiętajmy, że każdy z nas jest dzieckiem 

miłującego Boga i członkiem Kościoła, 

 u którego fundamentu odnajdujemy 

odkupieńczą śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego 

zmartwychwstanie, że jest cząstką Ludu Bożego, 

zjednoczonego jednością Ojca i Syna, 

 i Ducha Świętego”. 
 

– 236 –



Oleśnica, 25 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas konsekracji nowego kościoła. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 219 

„Ludzie w mundurach nie stanowią jakiejś 

swoistej enklawy – jak to nam przez lata 

wmawiano. Są solą tej ziemi. Są ludźmi  

tej Ojczyzny. Są wyznawcami Chrystusa, 

 jak miliony ich braci w wierze”. 
 

– 237 –



 

Oleśnica, 25 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas konsekracji nowego kościoła. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 220 

„Naszej Ojczyźnie nie przystoi być ciągle 

doświadczalnym królikiem. Zbyt wiele 

eksperymentowano na żywej tkance polskiego 

Narodu. Próbowano przemodelować Polską 

duszę. Zmienić kierunek polskiej historii 

 i kształt polskiego ducha”. 
 

– 238 –



Oleśnica, 25 czerwca 2000 roku. 

Kazanie podczas konsekracji nowego kościoła. 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 221 

„Wiemy dobrze, jak wiele w dziejach Narodu 

znaczy Matka z wileńskiej Ostrej Bramy. 

Obecna w sercach tych wszystkich, którzy 

musieli opuścić ziemie przodków i na nowo 

budować swoją ziemską ojczyznę”. 

– 239 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 222 

„Pod tym hasłem: «Małe Ojczyzny» kryją się 

również wartości ewangeliczne, na które 

wskazuje Chrystus, Dobry Pasterz. Przecież 

Chrystus na drogach swej «małej ojczyzny» 

realizował swą zbawczą misję, obejmującą cały 

świat i całą ludzką historię”. 
 

 

 

 

Gniezno, 6 sierpnia 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji  

Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego. 

Plac Pielgrzyma przed Archikatedrą Gnieźnieńską. 
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Gniezno, 6 sierpnia 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji  

Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego. 

Plac Pielgrzyma przed Archikatedrą Gnieźnieńską. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 223 

„Młodość spogląda z zainteresowaniem  

ku przyszłości. Jest jej ciekawa. Snuje plany. 

Gromadzi kapitał wiedzy i wrażliwości, który 

ma później, właśnie w przyszłości, procentować 

i przynosić owoce”. 
 

– 241 –



 

Gniezno, 6 sierpnia 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji  

Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego. 

Plac Pielgrzyma przed Archikatedrą Gnieźnieńską. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 224 

„Ewangelia Jezusa Chrystusa jest wciąż 

aktualnym programem dla człowieka i świata. 

Idźcie dalej, Młodzi Przyjaciele, drogą, którą 

Chrystus wskazuje – drogą prawego sumienia, 

wierności prawom Dekalogu i nauce Kościoła”. 
 

 

– 242 –



Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 225 

„Trzeba odsunąć na bok egoizm, pogoń za 

bogactwem, przełamać wewnętrzne bariery, 

wykształcić w sobie umiejętność dzielenia się 

 z bliźnim. Trzeba naśladować Chrystusa, który 

swoje życie ofiarował za grzechy człowieka,  

dla jego zbawienia”. 
 

– 243 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 226 

„Odkupiony przez Chrystusa człowiek powinien 

dążyć do doskonałości moralnej, wzrastać 

wzwyż, dzielić się nie tylko dobrami ziemi, ale 

również wartościami ducha, intelektu, sumienia. 

Służyć wartościom u których podstaw jest 

dobro, braterstwo, miłość bliźniego. 

Wartościom, które uzewnętrzniają się również  

w wymiarze społecznym i narodowym”. 

– 244 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 227 

„Już nieraz mówiłem, że chłop polski  

w 1920 roku zdał celująco egzamin ze swego 

patriotyzmu, ze związku z ojczyzną 

 i wartościami, które tworzą tkankę, 

 na której wzrasta naród”. 

– 245 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 228 

„Z tej miłości ku polskiej wolności, 

 ze świadomości, że trzeba zabiegać o utraconą 

niepodległość, że tylko wolni wśród wolnych 

 i równi wśród równych mogą budować gmach 

Ojczyzny – zrodziła się również siła zbrojna 

polskiej wsi – Bataliony Chłopskie”. 
 

– 246 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 229 

„Podjęły Bataliony Chłopskie walkę o wolny 

byt narodu i państwa, organizowały akcje 

bojowe i dywersyjne, wydały bezwzględną 

wojnę bandytyzmowi, który zaczął wtedy 

ogarniać polską wieś, czuwały nad zdrowiem 

moralnym społeczeństwa, mobilizowały siły 

duchowe i ludzkie polskiej wsi, uczyły nie tylko 

posługiwać się bronią, ale także wychowywały, 

kształciły, formowały charaktery”. 
 

– 247 –



Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 230 

„Sztandar – symbol drogi, walki, zwycięstw, 

porażek, jedności i tożsamości ludzi, którzy się 

pod nim skupiają. Jedności i tożsamości  

– żywych i umarłych”. 
 

– 248 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 231 

„Znamy dobrze sentencje: narody, które tracą 

pamięć, tracą życie. Naród, który odwraca się 

od swojej przeszłości traci poczucie swej 

historycznej tożsamości i duchowo 

nikczemnieje”. 
 

– 249 –



Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 232 

„Kościół zakorzenia ludzi w historii, odkupionej 

zbawczą ofiarą Chrystusa, pokazuje jej sens, 

uczy dla niej szacunku i miłości”. 
 

 

– 250 –



Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 233 

„Wieś polska, może jak nigdy przedtem 

potrzebuje rzetelnej wiedzy o swej historii, która 

powinna stanowić fundament poczucia wartości 

i godności jej mieszkańców – polskich chłopów. 

Potrzeba tego szczególnie dziś polskiej wsi, 

szarpanej rozmaitymi niepokojami, zatrwożonej 

o swoją przyszłość”. 
 

– 251 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 234 

„Trudno sobie wyobrazić, aby chłop polski nie 

potrafił stawić czoła zagrożeniom, które 

chciałyby ograniczyć jego odwieczną, 

historyczną rolę – Żywiciela Narodu. Musi też 

dalej bronić, swoją postawą, sposobem życia, 

swoimi wyborami, tego co polskie, co z wiary 

ojców wzięte, co nasycone odwiecznymi 

pierwiastkami polskiej kultury, języka, 

obyczaju”. 
 

– 252 –



 

Warszawa, 15 października 2000 roku. 

Kazanie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 235 

„Rolnik to współpracownik Bożego dzieła, 

dotyka Bożych tajemnic, kiedy wrzuca w ziemię 

ziarno na coroczny cud urodzaju. Pamiętajcie  

o tym, Bracia Rolnicy”. 

– 253 –



 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 236 

„Milito pro Christo – walczę dla Chrystusa.  

To moje biskupie zawołanie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

– 254 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 250 - 
 

myśl 237 

„Kościół katolicki, a także inne Kościoły 

chrześcijańskie, mogą w naszej Ojczyźnie bez 

przeszkód pełnić swoją misję religijną pośród 

ludzi w mundurach: zanosić im światło 

Ewangelii, Chrystusa Eucharystycznego,  

a także uczyć młodych żołnierzy patriotyzmu, 

odkrywać przed nimi ten odwieczny związek 

wiary świętej z Ojczyzną, z historycznym 

dziedzictwem narodowej wspólnoty”. 
 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

– 255 –



 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 238 

„Bóg – Honor – Ojczyzna. Znane każdemu  

z nas zawołanie. Te słowa wiążą w trwały  

splot wierność zasadom Bożym  

z obowiązkami wobec ziemskiej Ojczyzny  

i moralnymi zasadami”. 

– 256 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 252 - 
 

myśl 239 

„Człowiek nie wybiera sobie miejsca urodzenia, 

środowiska, w którym wzrasta. To Bóg 

człowiekowi ofiaruje ojczyznę. Dzieje 

cywilizacji ludzkiej, to dzieje narodów, które  

w przestrzeni ojczyzny realizują plany kreślone 

ręką Bożej Opatrzności”. 
 

 

 

 

 

 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

– 257 –



Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 240 

„W duchowym, kulturalnym, religijnym, 

społecznym klimacie ojczyzny ludzie budują 

swoją tożsamość, duchową wrażliwość  

i kulturę”. 
 

 

– 258 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 254 - 
 

myśl 241 

„Nasza Ojczyzna – szmat urodzajnej ziemi,  

co od wieków żywi ludzi polskiego Narodu,  

na której trwają pamiątki dawnych dziejów, 

także groby pokoleń, które odeszły do Pana  

po wieczną nagrodę. Bo przecież Ojczyzna  

to ziemia i groby”. 
 

 

 

 

 

 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

– 259 –



Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 242 

„Jezus Chrystus – Pan polskiej historii! To pod 

krzyżem – Jego znakiem – „Polska jest Polską, 

a Polak Polakiem”! I jeszcze jeden znak Polski: 

Maryja, obecna pod krzyżem Syna i obecna 

 w dziejach polskiego Narodu. Matka polskiego 

zawierzenia. Z dawna Polski Tyś Królową, 

Maryjo!”. 
 

 

 

– 260 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 256 - 
 

myśl 243 

„«Jezu, ufam Tobie!» – modlitewne wezwanie, 

modlitewna deklaracja Siostry Faustyny,  

która obiega świat”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

– 261 –



 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 244 

„Dawanie świadectwa Chrystusowi to wciąż 

otwarta karta naszej polskiej historii”. 
 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

– 262 –



 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 245 

„Każdy człowiek, każde pokolenie, musi stawiać 

przed sobą to proste, zwięzłe pytanie: na ile 

jestem wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 

Ojczyźnie? Na ile moje życie – w wymiarze 

indywidualnym i społecznym – współbrzmi  

z tymi zadaniami, które Bóg stawia  

przed człowiekiem?”. 
 

– 263 –



 

 

 

Nowy Jork – Brooklyn, 29 października 2000 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej z okazji obchodów  

„Miesiąca dziedzictwa polskiego” w Stanach Zjednoczonych. 

Kościół parafialny pw. Świętego Franciszka de Chantal. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 246 

„Każde pokolenie musi zmierzyć się 

 z dziedzictwem ojców, otworzyć swoje serce na 

skarb wiary przekazywanej z pokolenia na 

pokolenie. Co więcej, ma obowiązek otrzymane 

dziedzictwo przekazać nowym pokoleniom”. 
 

 

– 264 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 247 

„Od tylu lat mówi ten Grób Nieznanego 

Żołnierza do polskich pokoleń o spełnionej 

przysiędze żołnierskiej, dozgonnej wierności, 

miłości do Ojczyzny. Otaczany powszechną 

czcią jest poruszającym symbolem wartości 

moralnych, znakiem pamięci Ojczyzny o jej 

synach, którzy stawali w potrzebie w obronie jej 

tożsamości politycznej i kulturalnej”. 
 

 

– 265 –



 

 

 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 248 

„Wiek wiekowi podaje imiona bohaterów i ludzi 

nieprzeciętnych: królów, wodzów, polityków, 

kapłanów, pisarzy, artystów – przewodników 

Narodu, którzy kształtowali bieg naszej historii. 

To oni utrwalali naszą tożsamość, pokazywali, 

co Polska znaczy, a także dawali świadectwo  

o Bogu, Panu Ojczyzn i Królu Narodów”. 
 

 

 

– 266 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 249 

„Kościół nas uczy, że dziejami narodów kieruje 

Boża Opatrzność, ale ten Boży plan realizują 

ludzie, którzy ziarno swego ofiarnego życia 

oddają polskiej ziemi nie na zatracenie, nie na 

zapomnienie, ale na utrwalenie dziedzictwa 

wieków. Aby Polska trwała! Aby Polska żyła!”. 
 

 

 

– 267 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 250 

„Nieznany Żołnierz Polski! Jeden z wielu 

tysięcy, którzy na przestrzeni wieków stawali 

 w potrzebie – dla braci, dla Ojczyzny,  

dla Narodu”. 
 

 

 

 

– 268 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 251 

„Grób Nieznanego Żołnierza. Mogiła – symbol, 

który pragnie wyrazić wdzięczność ludzi tej 

ziemi wobec swoich obrońców. A także uczcić, 

uchronić od zapomnienia pamięć tych 

wszystkich żołnierzy, którzy nie mają swojej 

mogiły i oczekują na dzień zmartwychwstania  

w bezimiennych mogiłach rozrzuconych niemal 

po świecie całym”. 
 

 

– 269 –



 

 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 252 

„Grób Nieznanego Żołnierza jest znakiem, 

 że Polska pamięta. Pragnie pamiętać,  

więcej – musi pamiętać!”. 
 

 

 

– 270 –



 

 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 253 

„Kościół ma świadomość wielkiej żołnierskiej 

ofiary, dlatego z takim niepokojem patrzy na te 

wszystkie zjawiska naszego życia, społecznego, 

narodowego, kulturalnego, które zdają się 

lekceważyć ten depozyt wartości polskiego 

dziedzictwa”. 
 

– 271 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 254 

„Wołanie o Ducha Świętego to wołanie 

 o znalezienie właściwej drogi rozwoju. To 

wołanie o to, aby trwać przy tym, co stabilne, 

niezmienne, co tworzy pełnię i głębię 

człowieczeństwa. To wołanie o zdrowy i silny 

patriotyzm, wsparty o doświadczenie wieków, 

który potrafi zapobiec różnym mirażom, 

ułudom, pragnącym wyrwać człowieka  

z kręgu jego rodzimej kultury, historii, 

tożsamości – na duchową zgubę”. 

– 272 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 255 

„Każdemu z nas Jezus Chrystus ofiaruje 

prawdziwą miłość i program życia 

skodyfikowany na kartach Ewangelii. Zawarty 

jest w tym programie również głęboki szacunek 

dla tego, co rodzime, co swojskie, bliskie sercu. 

Idźmy do Boga drogami Polski, bo ona przecież 

jest darem od Boga danym”. 
 

 

 

– 273 –



 

Warszawa, 5 listopada 2000 roku. 

Kazanie z okazji 75-lecia Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 256 

„Módlmy się, aby nasza ziemia ojczysta trwała 

– wierna Bogu i tradycjom ojczystym. Aby dla 

ludzi tej ziemi, dla pokoleń żołnierskich, Grób 

Nieznanego Żołnierza stanowił wciąż żywy, 

poruszający serca symbol tych wszystkich 

szlachetnych wartości, które zawierają słowa 

Ojczyzna i patriotyzm”. 
 

– 274 –



 

Warszawa, 11 listopada 2000 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 257 

„Bo Święto Niepodległości to Święto 

Dziękczynienia. To nie tylko wspomnienie 

cmentarzy, grobów, cierpień przeszłości.  

To także święto, kiedy dziękujemy Bogu za to 

wszystko, co stało się polskim sukcesem, 

radością, osiągnięciem na planie gospodarki, 

życia społecznego, kultury. To święto tych, 

którzy pracują na rzecz niepodległości, Państwa 

i Narodu. To święto twórczych polskich sił. 

Radosne, Boże, ludzkie i narodowe święto”. 

– 275 –



 

Warszawa, 11 listopada 2000 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 258 

„To w imię wierności temu Krzyżowi, wrosłemu 

mocno w polską ziemię, wczytujemy się w mowę 

cmentarzy wojennych poświęconych tego roku 

w Charkowie, Miednoje i Katyniu. Wsłuchujemy 

się w głos dzwonów – głos sumienia i dołów 

śmierci. Ile grobów na drodze polskiej 

wolności! Kto nie rozumie mowy polskich 

cmentarzy, ten Polski nie rozumie”. 
 

– 276 –



 

Warszawa, 11 listopada 2000 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 259 

„Nieznany Żołnierz i tysiące innych oddali życie 

za wartości patriotyczne, wartości 

nieprzemijające”. 
 

 

– 277 –



Warszawa, 11 listopada 2000 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 260 

„Włosi nazywają Grób Nieznanego Żołnierza 

Ołtarzem Ojczyzny – Altare della Patria. Tam 

płonie wieczna lampa, żołnierze zaciągają 

warty, a głowy państw oddają honory”. 
 

 

 

– 278 –



Warszawa, 11 listopada 2000 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża.

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 261 

„Człowiek nie wybiera sobie miejsca urodzenia 

i środowiska, w którym wzrasta. To Bóg 

człowiekowi ofiaruje ojczyznę. W duchowym, 

kulturalnym, religijnym, społecznym klimacie 

ojczyzny ludzie budują swoją tożsamość, swoją 

osobowość, wewnętrzną wrażliwość i kulturę”. 
 

 

 

 

– 279 –
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Batalia o polską prawdę  

i nadzieję 
 

 

 

 



 

 

Warszawa, 22 stycznia 2001 roku. 

Pogrzeb śp. Wojciecha Ziembińskiego. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 262 

„Polskę trzeba wspierać o rzeczywistość wiary, 

o dziedzictwo wieków. Polskę jutra trzeba 

budować na mocnej skale prawego 

obywatelskiego sumienia  

i wrażliwego serca”. 

– 282 –



 

Łąka koło Rzeszowa, 10 marca 2001 roku. 

Pogrzeb śp. Józefa Ślisza, byłego wicemarszałka Senatu RP. 

Kościół parafialny pw. Świętego Onufrego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 263 

„Rodziła się rolnicza «Solidarność», 

 z chłopskiej dumy i z chłopskiej miłości  

– miłości do polskiej ziemi, z miłości  

do Ojczyzny. U jej źródła stała chłopska 

godność, pragnienie czynnego, twórczego 

uczestnictwa w tym poruszeniu polskich serc,  

ku wolności, ku moralnemu, społecznemu  

i politycznemu przebudzeniu”. 
 

– 283 –



 

Łąka koło Rzeszowa, 10 marca 2001 roku. 

Pogrzeb śp. Józefa Ślisza, byłego wicemarszałka Senatu RP. 

Kościół parafialny pw. Świętego Onufrego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 264 

„Tylko człowieka o mocnym charakterze, 

zdecydowanego, o klarownych poglądach, 

prawego sumienia, nigdy nie będą potrafiły 

przygłuszyć wymogi zewnętrznych 

okoliczności”. 
 

– 284 –



 

Łąka koło Rzeszowa, 10 marca 2001 roku. 

Pogrzeb śp. Józefa Ślisza, byłego wicemarszałka Senatu RP. 

Kościół parafialny pw. Świętego Onufrego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 265 

„Ważne są te chłopskie postulaty: pragnienie, aby 

wieś polska znalazła godne miejsce na scenie 

polskiego życia, a także to, aby chłopi polscy 

potrafili podnosić spojrzenie ponad swój zagon, 

ogarniali nim Polskę całą, angażowali się w życie 

społeczne, obywatelskie, narodowe. Aby wiązali 

chłopski los z losem Ojczyzny węzłem miłości, 

wspólnoty, odpowiedzialności. Zachowali ufność 

w Bożą Opatrzność. Zawierzyli Chrystusowi i Jego 

Matce – Królowej Polskiej Ziemi”. 

– 285 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 266 

„Ku Bogu, dawcy życia narodów, kierujemy 

naszą wdzięczność za to, że obdarzył naszą 

Ojczyznę, dobrą, miłosierną Matką. Także za to, 

że obdarzył nas wspaniałą przeszłością 

– błogosławionym czasem, kiedy tyle razy 

objawiła się siła naszej wiary w Jezusa 

Chrystusa i moc nadziei!  

Często wbrew nadziei!”. 
 

– 286 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 267 
„Bo przecież pamięć Narodu – źródło jego 

tożsamości – musi się wspierać o prawdę, 

 a prawdzie musi towarzyszyć nadzieja!”.  
 

 

 

– 287 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 268 

„Cały wiek, który minął, XX wiek, był taką 

swoistą polską bitwą o prawdę i nadzieję. 

Toczyliśmy ją nie tylko na bitewnych polach, 

także w szkołach, uczelniach, miejscach pracy, 

w wojsku, rodzinach, a przede wszystkim  

w naszych sercach. Czy wygraliśmy ją  

do końca?”. 
 

– 288 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 269 

„Nie zamykamy oczu na to wszystko, co było 

złem, występkiem, grzechem w ludzkich 

postawach, także wtedy, gdy było to tylko 

marginesem odbiegającym od powszechnych 

zachowań. Ale w imię prawdy musimy 

przypomnieć, że zbrodnie wobec bliźnich, 

kolaboracja z wrogiem, zdrada 

humanistycznych wartości, to nie są te składki, 

przy użyciu których można przedstawiać prawdę 

o losie i dziejach narodu”. 

– 289 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 270 

„Wciąż odkrywamy niezwykłe, poruszające 

ślady polskiej drogi ku prawdzie i nadziei.  

Są one także śladami naszej wierności 

Chrystusowi i Jego Matce”. 
 

 

 

– 290 –



Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 271 

„Z ducha Konstytucji 3 maja rodziła się po 

latach Ustawa Zasadnicza – Konstytucja  

III Rzeczypospolitej. Rodziła się z trudem, 

wśród sporów, aby stać się nadzieją dla 

wszystkich obywateli – na dziś i na jutro”. 
 

 

 

 

 

– 291 –



Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 272 

„Nadzieja to wielki kapitał społecznego 

zaufania! Czy nie rozmieniamy go czasem na 

«drobny grosz» – grę pozorów, politycznych 

przepychanek, jałowych sporów, 

 z których nic nie wynika?”. 
 

 

– 292 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 273 

„Tamta, trzeciomajowa Konstytucja, runęła  

pod ciosami targowickiej zdrady. Nie zdołano 

jej zasad wprowadzić w życie. Targowica 

naszego życia ma inne oblicze: egoizmu, 

prywaty, wysuwania na pierwszy plan 

grupowych interesów – mieć nad być!”. 
 

 

– 293 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 274 

„Kiedy brakuje ludzkiej nadziei, na jej miejsce 

wkracza społeczna bezradność i zagubienie. 

Jałowa pustka życia, bez perspektyw, z dnia na 

dzień. Uchroń, Matko Dobrej Rady, ludzi naszej 

Ojczyzny przed taką sytuacją! Nie pozwól 

 zabić nadziei! Ona jest Polsce niezbędna!  

Bez niej nie sposób żyć!”. 
 

– 294 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 275 

„Pamiętać należy i uczynić wszystko, żeby 

polska rodzina wypełniała mądrze i ofiarnie 

swoje powinności: wychowywała ku dobru 

wspólnemu, kształtowała prawe sumienia 

 i charaktery, wiązała z Bogiem i Ojczyzną. 

Rodziny są przecież największą nadzieją  

Polski jutra!”. 
 

– 295 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 276 

„Nadziei potrzebuje młodzież, która jest 

przyszłością Ojczyzny i Kościoła. Ona pragnie 

zrozumieć nową rzeczywistość, dostosować się 

do wymogów czasu – epoki Internetu, 

komputerów, «świata bez granic».  

Trzeba jej pomóc, aby się w tej nowej 

rzeczywistości nie zagubiła”. 

– 296 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 277 

„Polska szkoła – jutrzenka dobrej przyszłości 

naszej Ojczyzny. Ma nie tylko formować umysły, 

ale również kształtować charaktery”. 
 

 

 

– 297 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 278 

„Nadzieją żyje Kościół w naszej Ojczyźnie. 

Wypływa ona z nauczania Chrystusa – źródła 

ludzkiej nadziei. Przewodnika na drogach 

prowadzących ku dobru, miłości społecznej, 

sprawiedliwości. Takiej nadziei uczy nas 

 Jego Matka”. 
 

 

– 298 –



 

Warszawa, 3 maja 2001 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 279 

„Nadzieja – najważniejszy program dla Polski 

wchodzącej w nowe tysiąclecie swego bytu 

państwowego i swojej wiary w Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego. Źródło naszego optymizmu, 

spokojnego spoglądania w przyszłość, poddania 

się postanowieniom Bożej Opatrzności, która 

zawieść nie może! Niech w realizowaniu tego 

programu narodowej nadziei pomaga nam 

Królowa Polskich Serc”. 
 

– 299 –



 

Chełm, 8 września 2001 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odpustowej. 

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 280 

„Taka będzie ta nasza Ojczyzna, jaką ją 

zbudujemy, jakich ludzi wybierzemy. To my 

mamy tę ziemię włączyć w przestrzeń wspólnoty, 

braterstwa, szacunku i odpowiedzialności!”. 
 

 

 

– 300 –



 

Chełm, 8 września 2001 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odpustowej. 

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 281 

„Zbyt wielu w naszej Ojczyźnie ludzi 

samotnych, bezrobotnych, obdartych z marzeń, 

życiowych planów, rozczarowanych, nie 

wierzących już nikomu! Czy stan taki ma stać 

się normą? Tak przecież myśleć nie wolno.  

Był czas walki o wolność Ojczyzny, prawa 

człowieka, o wolność religii. Nadszedł teraz 

czas budowania i nadziei”. 
 

 

– 301 –



Che m, 8 wrze nia 2001 roku. 

Kazanie podczas uroczysto ci odpustowej. 

Bazylika Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny. 

Ks. Jaros aw Lisica: My li na ka dy dzie  

 

my l 282 

„To Chrystus pragnie, aby w naszym yciu 

spo ecznym na pierwszy plan wysun li si  ludzie 

prawego sumienia, mocnego charakteru, ci, co 

nie daj  si  przekupi , omami , zag aska , 

którzy przede wszystkim dba  b d  o dobro 

wspólne, dobro obywateli, o zgod  narodow  

 i interes pa stwa”. 
 

– 302 –



 

Chełm, 8 września 2001 roku. 

Kazanie podczas uroczystości odpustowej. 

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 283 

„Powiedz nam, Matko! Powiedz jeszcze raz. 

Tak jak mówiłaś ojcom naszym, kiedy Ojczyzny 

zabrakło. Tak jak mówiłaś w godzinach 

zniewolenia i wydawać się mogło beznadziei. 

Potrzebny jest Twój głos! Potrzebne są Twoje 

słowa! Szczególnie dziś, kiedy tak wielu zmyka 

swoje serca na Słowa Prawdy”. 
 

 

– 303 –



 

Tobruk, 9 września 2001 roku. 

Poświęcenie Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 284 

„Pośród Jezusowych darów, które ofiaruje 

człowiekowi, jest też Ojczyzna – przestrzeń 

duchowego wzrastania, poprzez którą każdy  

z nas wędruje w stronę swych – ręką Bożą 

kreślonych – przeznaczeń”. 
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Warszawa, 13 września 2001 roku. 

Msza święta w intencji ofiar ataku terrorystycznego 

 na Nowy Jork i Waszyngton. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 285 

„Gdy opadały dymy pożarów, świat znowu 

ujrzał Statuę Wolności – symbol 

amerykańskiego kontynentu, wiary w człowieka 

i ufności w człowieka”.  
 

 

– 305 –



 

Warszawa, 13 września 2001 roku. 

Msza święta w intencji ofiar ataku terrorystycznego  

na Nowy Jork i Waszyngton. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 286 

„Świat nie może stracić nadziei. Państwa 

 i narody muszą znaleźć skuteczne sposoby,  

aby złamać oścień zła i odbudować  

w sercach ludzi pokój”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 287 

„Praca rolnika ma szczególny wymiar. Rolnik 

jest współpracownikiem Bożego cudu. Rzuca 

 w glebę ziarno, z którego wyrasta plon 

stokrotny. Jest współtwórcą tego swoistego, 

ponawianego z roku na rok cudu urodzaju, 

kiedy ziemia – dobra matka – rodzi plon,  

który ma służyć człowiekowi”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 288 

„Sam jestem synem polskiej wsi i znam 

chłopską duszę, chłopskie serce, chłopski upór, 

chłopską wolę trwania przy swoim rolniczym 

warsztacie pracy. I chłopskie zawierzenie Bogu, 

Matce Najświętszej, wartościom naszej rodzimej 

chrześcijańskiej kultury”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 289 

„Wiem, że polska wieś, tak boleśnie dziś 

doświadczana, ocali to, co najważniejsze, to co 

Polskę stanowi, a jednym z najważniejszych 

rysów tego jest ufność pokładana w Bogu 

 i Jego Matce”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 290 

„Był czas walki o wolność Ojczyzny, prawa 

człowieka, o wolność religii. Teraz nadszedł 

czas budowania i realizacji polskiej nadziei”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 291 

„To Chrystus pragnie, aby nastąpiło 

zwycięstwo uczciwości w życiu publicznym, aby 

twórczo były realizowane wartości tradycji 

narodowych, aby Polacy żyli w poczuciu 

bezpieczeństwa socjalnego, według prawa, co 

nie łamie sumień ludzkich i Przykazań Bożych”. 
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Skrzatusz, 16 września 2001 roku. 

Kazanie podczas diecezjalnej pielgrzymki odpustowej. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 292 

„Prowadź nas, Matko! Powiedz nam, raz 

jeszcze, co mamy czynić? Mówiłaś ojcom 

naszym, kiedy Ojczyzny zabrakło. Mówiłaś  

w godzinach zniewolenia i beznadziei. 

Potrzebny jest Twój głos! Potrzebne są Twoje 

słowa! Szczególnie dziś, kiedy tak wielu zamyka 

swoje serca na Słowa Prawdy”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
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myśl 293 

„Naszym obowiązkiem, naszą powinnością, jest 

jasne i klarowne zdefiniowanie własnej postawy 

wobec świata i wobec Boga”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 23 września 2001 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej  

dla Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 
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Warszawa, 23 września 2001 roku. 

Kazanie podczas Mszy świętej  

dla Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 294 

„Droga kontemplacji, modlitwy, ofiary, także 

czynnej miłości bliźniego, także dawania 

świadectwa o Chrystusie poprzez służbę 

drugiemu. Na tej drodze czynnej miłości 

bliźniego znajdziemy – w skarbnicy Kościoła – 

wiele przykładów radykalnych postaw, wielu 

świętych, którzy ofiarnie służyli bliźnim”. 
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Warszawa, 14 października 2001 roku. 

Kazanie podczas Dnia Papieskiego. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 295 

„Tego czystego serca potrzeba ludziom naszej 

Ojczyzny – dzielenia się miłością 

 jak chlebem powszednim!”. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 296 

„Bo każdy trud, także ten, co wiedzie ku dobru, 

kosztuje. Bo dobro nie przychodzi łatwo.  

Bo ludzkie dążenie, także to, które służy 

zdobywaniu wiedzy, powinno  

wspierać się o Boga”. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 297 

„Wyciągnięte ku Niebu ręce Mojżesza świadczą 

o jego trwaniu na modlitwie. Także wskazują na 

Tego, który ostatecznie jest Panem ludzkich 

zwycięstw. Bóg wysłuchuje naszych próśb, 

naszej cierpliwej, ufnej modlitwy”. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 298 

„Światło orędzia chrześcijańskiego  

ma wypełnić mury katolickiej uczelni.  

Ogarnąć właściwy jej obszar badań naukowych. 

Także dociekania teologiczne i filozoficzne  

– ważny nurt pracy uniwersytetu katolickiego”. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 299 

„Zadaniem uniwersytetu katolickiego  

 – wspólnoty profesorów i studentów – jest 

służba Prawdzie – tej dla nas, chrześcijan, 

jedynej – że Chrystus jest Drogą,  

Prawdą i Życiem (J 14,6)”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
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myśl 300 

„To jest to formacyjne zadanie uniwersytetu 

katolickiego – zdobywanie wiedzy, która nie 

będzie służyła tylko sobie samej”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki.  

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 301 

„Taka mądrość, zdobywania w toku 

uniwersyteckiego kształcenia i we wspólnocie 

Słowa i Chleba, będzie w stanie podjąć 

wyzwania kultury i historii. Stanie się 

mądrością «na oświecenie pogan» i na 

przemianę – ku dobru – środowiska rodzinnego, 

zawodowego, społecznego”. 
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Lublin, 21 października 2001 roku. 

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Kościół Akademicki.  

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 302 

„Uniwersytet katolicki – w wymiarze naszej 

Ojczyzny – ma trafić do świata, w którym, po 

okresie społecznej euforii i mobilizacji sumień, 

ujawniło się tak wiele społecznej atrofii, 

niespodziewanych problemów, pokus, które 

demobilizują człowieka, odwracają jego uwagę 

 – często skutecznie – od duchowej, religijnej 

osnowy życia. Prowadzą go na krawędź duchowej 

zapaści, lęku, bezradności i samotności”. 
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Warszawa, 25 października 2001 roku. 

Msza święta w intencji śp. Biskupa Jana Chrapka. 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Aniołów. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 303 

„O kapłanach i żołnierzach, gdy odchodzą, 

mówi się, że nie umierają, ale oddają życie na 

posterunku. A ten, kto oddaje życie, jest tyle 

wart, ile daje z siebie”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 304 

„Warto być człowiekiem roztropnym, prawym, 

wewnętrznie uporządkowanym, wyciosanym  

z jednego pnia. Takim, co dom swego życia 

buduje na skale Bożych wartości, trwałych 

zasad, moralnych norm”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 305 

„Ile trudu, napięć, rozterek, często dramatów, 

rodzi ta druga droga – budowania domu życia 

na lotnych piaskach, bez duchowego 

zakorzenienia, droga ślepca, co błądzi po 

omacku, omija to, co trwałe i ważne”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 306 

„Z Bożego zasiewu tamta Polska  

– II Rzeczpospolita czerpała umiejętność kochania. 

Kochania wolności, Ojczyzny i niepodległości. 

O tym przymiocie kochania pisał w swoich 

wspomnieniach gen. Nikodem Sulik, jeden 

 z najdzielniejszych polskich żołnierzy.  

Ten przymiot kochania Ojczyzny, wolności 

 i niepodległości potrzebny jest dziś”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 307 

„Tamta miłość ku Ojczyźnie i patriotyzm jakże 

wspaniale procentowały, kiedy «zerwały się 

wichry i rzuciły się» na polski dom od zachodu 

– od hitlerowskich Niemiec i od wschodu –  

od komunistycznej Rosji”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 308 

„Proces budowania nowego państwa 

 i obywatelskiego społeczeństwa trwa. 

Podejmują go kolejne ekipy. Realizują lepiej 

 lub gorzej. Ale żadnej z nich nie wolno tworzyć 

społecznej depresji. Nie ma «epizodów władzy»! 

Ma być ciągłość tworzenia i odpowiedzialność 

przed Narodem”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 309 

„Nie trzeba stawać co i raz w poprzek tej drogi, 

która prowadzi ku Polsce jutra. Ogłaszać, 

 że prowadzi w złym kierunku, tylko dlatego, 

 że przewodnikami na niej byli inni. Zadaniem elit, 

które przewodzą Narodowi, jest to, aby droga ta 

była mniej wyczerpująca. Aby tak wielu ludzi 

nie pozostawało na jej poboczach – smutnych 

 i bezrobotnych, jakby wydziedziczonych 

 z ojczystego domu”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 310 

„Przed ośmiu, dziesięciu laty wywołano  

w Polsce problem z gruntu rzeczy fałszywy 

 – rzekomych zagrożeń dla polskiej wolności, 

jakie niesie tzw. nacjonalizm i religijny 

fundamentalizm. Innymi słowy: zdrowy 

patriotyzm i wiara ojców miały stanowić 

przeszkodę w budowaniu demokracji. Tak się 

mówiło i tak się pisało. Tymczasem Polska 

potrzebuje wychowania do: kochania Ojczyzny, 

kochania wolności, kochania niepodległości”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 311 

„Entuzjaści polskiej sprawy są pośród nas! 

Zabiegają o dobre imię Polski. Służą i pracują 

dla dobra Ojczyzny. Takim patriotą jest 

samorządowiec, który troszczy się o dobro swej 

małej, lokalnej ojczyzny i oddany Polsce 

ambasador. Takim patriotą jest oficer Wojska 

Polskiego, który do struktur NATO wnosi 

polski, żołnierski etos: Bóg – Honor – Ojczyzna. 

Takim patriotą jest kapłan, który orędzie 

Chrystusa wiąże z wartościami Ojczyzny”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 312 

„Na kryzysy i zagrożenia naród silny 

odpowiada wzmożoną aktywnością. Szuka 

sposobu wyjścia, ożywia wspólnotę, braterstwo, 

pobudza nadzieję. Polska nie może żyć w ciągłej 

depresji, często sztucznie podsycanej.  

Cień budżetowej dziury nie może przesłonić 

polskiej nadziei”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 313 

„Jakie jest pokolenie nowej Polski? Zaledwie 

cztery procent polskiej młodzieży należy  

do harcerstwa – organizacji, która z takim 

powodzeniem formuje mocne charaktery, uczy 

patriotyzmu, zdała egzamin w najtrudniejszym 

czasie. Reforma szkolnictwa nie może wyjść 

poza granice zmiennych decyzji, nerwicujących 

młodzież i rodziców”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 314 

„Przecież skończył się czas swoistej 

schizofrenii, kiedy co innego mówiono w domu, 

a co innego w szkole, co innego w Kościele. 

Czas z tego wyciągnąć wnioski i stworzyć 

spójny system wychowawczy”. 
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Warszawa, 11 listopada 2001 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża.

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 315 

„Mówi się, że żołnierz jest tyle wart, ile z siebie 

daje Ojczyźnie. A jaka jest wartość tego 

żołnierskiego trudu? Z waszego trudu i znoju 

Polska powstała, by żyć”. 
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Warszawa, 27 stycznia 2002 roku. 

Kazanie z okazji święta dziennikarzy katolickich  

„Dziennikarstwo w służbie prawdy”. 

Kościół pw. Świętego Brata Alberta. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 316 

„Także i Wy, dziennikarze katoliccy, macie 

obowiązek iść do ludzi, do problemów, zarówno 

do braci w wierze, jak i do pogan naszego 

czasu, których tak wokół wielu. Macie 

wychwytywać wszystkie nowości i możliwości, 

które wzbogacają współczesny dziennikarski 

warsztat. I wykorzystywać je w służbie 

prawdy”. 
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Warszawa, 30 marca 2002 roku. 

Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 317 

„Nie byłoby niezwykłej polskiej historii, gdyby 

nie wiara pokoleń w Zmartwychwstałego 

Chrystusa, który odnawia i przemienia oblicze 

polskiej ziemi”.  
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Warszawa, 30 marca 2002 roku. 

Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 318 
„Zmartwychwstanie Chrystusa domaga się 

naszego duchowego zmartwychwstania: 

 z grzechu, podłości, obojętności, nieczułości 

 i egoizmu. Zmartwychwstania ku duchowej 

przemianie: ku dobru, ku życiu w prawdzie,  

ku miłości”. 
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Warszawa, 30 marca 2002 roku. 

Homilia podczas Wigilii Paschalnej.  

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 319 

„To w Waszych czynach, Bracia Kombatanci  

– żołnierze Polski Niepodległej – powstawała  

do życia w prawdzie i wolności  

ta, co nie zginęła, Ojczyzna miła”. 
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Teheran, 21 kwietnia 2002 roku. 

Poświęcenie Cmentarza Wojennego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 320 

„Wyrażam swoją radość, że w Ojczyźnie naszej 

instytucja państwa – Rada Ochrony Pamięci 

Pomników Walki i Męczeństwa – tak skutecznie, 

tak ofiarnie i tak kompetentnie troszczy się o to, 

aby te miejsca, w których spoczywają nasi Bracia 

– co nie doszli do Polski – utrwalić, 

uporządkować, zachować. Aby przemówiły jak ten 

cmentarny napis na kamiennej tablicy z wyrytym 

godłem Rzeczypospolitej: «Pamięci wygnańców 

polskich, którzy w drodze do Ojczyzny w Bogu 

spoczęli na wieki»”. 
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Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 321 

„Siła państwa wyrasta z siły jego obywateli. 

Jeśli obywatele są mało aktywni i świadomi,  

to słabe jest państwo. Słabości tej nie przysłonią 

deklaracje i hasła!”. 
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Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 322 

„Uczmy się patrzeć na nasze doświadczenie i na 

doświadczenia całej wspólnoty Narodu przez 

pryzmat Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy  

o obowiązku wdzięcznej modlitwy za Ojczyznę, 

która jest przecież wielkim darem Boga”. 
 

 

 

 

 

 

– 344 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 323 

„Ojczyzna likwiduje ludzką bezdomność, 

samotność, pozwala się odnaleźć we wspólnocie 

wiary, kultury i mowy, w znakach i symbolach, 

które odczytujemy nie tylko myślą, także sercem 

i uczuciem. Ojczyzna to jej dzisiejszy czas 

 i przeszłość, która nie jest martwą kartą. 

Przypomina o ludziach, tych co swoim życiem 

świadczyli o Polsce, a także o włączeniu się 

polskich pokoleń w śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa”. 

– 345 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 324 

„Polskiej rodziny nie wolno pozostawić samej 

sobie, zmniejszać i tak stosunkowo niewielką 

osłonę socjalną: prawo do urlopu 

wychowawczego czy do zasiłku. Przecież 

państwo jest silne siłą rodzin”. 
 

– 346 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 325 

„Rodzina moralnie zdrowa, ekonomicznie 

stabilna, formuje młodego człowieka 

 i wychowuje, tworzy przestrzeń przyjaźni, 

ciepła, ufności, duchowego otwarcia”. 
 

– 347 –



Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 326 
„Idzie wraz z Narodem od tylu wieków ta dobra 

Matka, «Bogiem sławiena Maryja». Prowadzi 

nas ku Chrystusowi – Zbawicielowi 

 i Odkupicielowi. Kto dobrze dzieje Ojczyzny 

zna, ten dostrzega Matkę obecną  

pod krzyżem narodu”. 
 

 

 

– 348 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 327 

„Naród cały. Naród Twój, Maryjo – wspólnota 

wiary, kultury, mowy, tradycji! Czy wolno te 

słowa przypominać? Wolno! To konieczność,  

to wyzwanie!”. 
 

 

 

 

 

 

– 349 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 328 

„Z polskich rodzin wychodzi do szkół i na 

uczelnie młodzież, która doświadcza na sobie 

samej ciężarów systemowej reformy oświaty. 

Mówi się – brak pieniędzy na oświatę. Ale 

czymś gorszym od braku pieniędzy jest brak 

spójnego systemu wychowawczego. I w tym 

kierunku powinny iść harmonijnie sprężone 

wysiłki szkoły, domu i Kościoła”. 
 

 

– 350 –



Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 329 

„Bo nie może się tak zdarzyć, że uczelnie  

i szkoły będą opuszczać sprawni menedżerowie 

i intelektualiści, pragmatyczni i perfekcyjni, ale 

pozbawieni etycznych podstaw, zagubieni  

w świecie wartości, nieumiejący rozdzielać  

dobra od zła”. 
 

 

 

– 351 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 330 

„Szkoła przecież nie tylko uczy, także 

wychowuje. A szkoła to nauczyciele. Tej grupie 

zawodowej jesteśmy winni szczególny szacunek 

i wsparcie. Módlmy się dziś o dobrych, 

prawych, mądrych, oddanych młodzieży 

nauczycieli i wychowawców”. 
 

 

– 352 –



 

 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 331 

„Patrzymy na tych, co stanowią prawa i stoją 

na czele instytucji życia narodu, wytyczają 

przyszłość Polski – społeczną, gospodarczą. 

Mamy prawo wymagać od nich, aby łączyli 

praktykę polityczną z etyką”. 
 

 

 

 

– 353 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 332 

„Spójrzmy na Sejm. Dryfowanie posłów od 

klubu do klubu, od interesu do interesu, 

głosowania, w których na pierwsze miejsce 

wychodzi doraźna strategia, polityczna taktyka, 

a nie merytoryczna wartość uchwalanych 

ustaw, podejmowanych decyzji”. 

– 354 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 333 

„Wciąż nie schodzi z polskich ust temat: Unia 

Europejska. Jakże różnie się ją ocenia. 

 Na jednym skrzydle bezrefleksyjny optymizm  

– euroentuzjaści, na drugim mroczna wizja 

nieszczęść, jakie na nas spadną – eurosceptycy. 

Rzadziej pojawiają się pytania: co rzeczywiście 

wartościowego jesteśmy w stanie dać tamtym 

państwom, zasobnym, rozwijającym się od 

dziesiątków lat bez problemów i zahamowań?”. 
 

– 355 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 334 

„Przez kulturę najlepiej można przecież poznać 

naród, jego ducha, jego tożsamość”. 
 

 

 

 

 

 

– 356 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 335 

„Dziś w Polsce nie jest dobry czas dla kultury. 

Państwo oddaje sprawy kultury fundacjom 

 czy samorządom, które często są do tego 

nieprzygotowane. A przecież trzeba ustawowo 

chronić kulturę narodową, rodzimą twórczość! 

Na to nie trzeba pieniędzy!”. 
 

 

– 357 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 336 

„Celem Wojska Polskiego jest zabezpieczenie 

granic i spokojności powszechnej. Jak daleko 

sięgnąć pamięcią, było to wojsko zawsze wierne 

Ojczyźnie, chroniło interes Narodu, zabiegało  

o wolność Ojczyzny, gdy jej zabrakło. To wojsko 

cechowały głębokie więzi z Bogiem i Ojczyzną. 

Te dwa święte słowa wojsko wypisywało na 

swych sztandarach. Wojsko z Narodu wzięte, 

dla obrony Ojczyzny powołane”. 
 

– 358 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 337 

„Wojsko Polskie przeżywa dziś okres zmian, 

restrukturyzacji i reform. Ale pamięta również 

 i o tym, że tych młodych żołnierzy, którzy 

przychodzą służyć w jego szeregach, trzeba 

wychowywać, otwierać na wartość tradycji, 

ukazywać im chwałę oręża polskiego, 

zakorzeniać w Ojczyźnie!”. 
 

 

 

– 359 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 338 

„Pamiętaj, Matko, o tych naszych Braciach 

Weteranach i Kombatantach, którzy dobrze 

zasłużyli się Ojczyźnie. Wiem, że dużo jest  

w Waszych sercach goryczy. Sami mówicie 

 o tym z bólem: Kościuszkowscy, Andersowcy, 

Żołnierze Polski Niepodległej – «żołnierze 

wyklęci». A ty, Polsko, otaczaj ich szacunkiem. 

Niech w jesieni swego życia czują, że serce 

Ojczyzny jest dla nich otwarte”. 
 

– 360 –



 

Warszawa, 3 maja 2002 roku. 

Kazanie w dniu Matki Bożej Królowej Polski. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 339 

„Królowanie Matki Bożej ogarnia całą 

Ojczyznę i sięga dalej, wszędzie tam, gdzie żyją 

Polacy: wygnańcy, emigranci zarobkowi 

 i polityczni, przesiedleńcy. 3 maja do Dzień 

Emigranta. Emigracja – wielka polska rodzina, 

która trwa, która pamięta, która myśli i modli 

się po polsku. Zniknęły dawne granice 

 i polityczne podziały. Przyjeżdżają, często po 

wielu latach, do kraju rodzinnego,  

do kraju przodków”. 
 

– 361 –



 

 

Pułtusk, 20 maja 2002 roku. 

VI Zjazd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Kościół pw. Świętego Mateusza. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 340 

„Nie ma przecież systemów idealnych, które 

zadowalają wszystkich. Ale z całym 

przekonaniem możemy powiedzieć, że tamta 

Polska, II Rzeczypospolita, stworzyła spójny, 

klarowny system wychowawczy, w którym białe 

znaczyło białe, czarne znaczyło czarne.  

W którym panowała harmonia między tym, 

czego uczy szkoła, Kościół, dom rodzinny.  

A tematem tej lekcji była Ojczyzna”. 
 

– 362 –



 

Pułtusk, 20 maja 2002 roku. 

VI Zjazd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Kościół pw. Świętego Mateusza. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 341 

„Naród musi znać prawdę o swojej przeszłości, 

nawet najgorszą, nawet tę, na którą pada cień 

kainowej zbrodni. Bo tylko wtedy będzie mógł 

zrozumieć, skąd przychodzi, co przynosi, 

 ile i komu jest dłużny”. 
 

 

 

– 363 –



Świętoszów, 1 września 2002 roku. 

Kazanie w 63. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Msza święta polowa na terenie poligonu. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 342 

„Dziś z perspektywy lat patrzymy na 

dziedzictwo polskiego Września jako na wartość 

wciąż żywą, niezwietrzałą, nieprzysypaną 

kurzem zapomnienia. Jako na wciąż aktualną 

lekcję polskiej historii, o której nie wolno 

zapomnieć. Przykładamy do tamtych wydarzeń 

Chrystusową miarę: miarę krzyża, ale także 

miarę przebaczenia”. 
 

 

– 364 –



Świętoszów, 1 września 2002 roku. 

Kazanie w 63. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Msza święta polowa na terenie poligonu. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 343 

„Pamięć o tamtej wojnie, tak jak pamięć 

 o wojnie 1920 roku i Powstaniu Warszawskim, 

powinna nam pomóc w budowaniu tego nowego 

europejskiego ładu, lepszej przyszłości naszego 

kontynentu, w którym – wierzymy w to głęboko – 

nigdy już ludzkich umysłów nie zatruje wiatr 

bezbożnych ideologii, które wypowiedzą wojnę 

naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu”. 
 

 

– 365 –



 

Świętoszów, 1 września 2002 roku. 

Kazanie w 63. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Msza święta polowa na terenie poligonu. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 344 

„Zadaniem naszego czasu jest budowanie 

 w ludziach «wyobraźni miłosierdzia» i szukanie 

dla niej społecznego wymiaru”. 
 

 

 

 

– 366 –



 

Świętoszów, 1 września 2002 roku. 

Kazanie w 63. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Msza święta polowa na terenie poligonu. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 345 

„Poprzez przebaczenie droga wiedzie do 

braterstwa narodów i ludów Europy. Zbliża nas 

dążenie do europejskiej jedności w prawdzie 

 i sprawiedliwości. Także obronny sojusz 

NATO, którego Polska jest pełnoprawnym 

członkiem. To tu, wobec Was, żołnierzy, trzeba 

mówić o braterstwie broni naszych czasów: 

polsko-duńsko-niemieckim  

czy też polsko-ukraińskim”. 
 

– 367 –



 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 346 

„Dziennikarstwo – służba słowu, jest 

narzędziem międzyludzkiej komunikacji. Wiemy 

dobrze, że przekaz społeczny łączy ludzi. To 

przy jego udziale stykamy się z innymi 

 i z wydarzeniami, kształtujemy swoje poglądy 

 i wartości. Przez przekaz społeczny ludzie nie 

tylko przekazują i przyjmują informacje i idee, 

ale często postrzegają swoje życie jako 

doświadczenie medialne”. 

– 368 –



 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 347 

„Jak wiemy, Kościół otrzymał od Chrystusa 

misję głoszenia Ewangelii. Aby ją wypełnić 

należy korzystać z mediów. A media uważa 

Kościół za wytwory ludzkiego geniuszu, za 

wspaniały dar Boży i prawdziwe znaki czasu”. 
 

 

– 369 –



 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 348 

„W relacji między religią a środkami 

społecznego przekazu mogą ujawnić się, po obu 

stronach, uprzedzenia. Po stronie mediów może 

mieć miejsce lekceważenie i ignorowanie 

zagadnień religijnych, ocenianie według 

laickich kryteriów ich przydatności, szerzenie 

religijnych nowinek kosztem tradycji wiary.  

Po stronie zaś Kościoła mogą ujawniać się 

wobec mediów postawy negujące i osądzające”. 

– 370 –



 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 349 

„Dobre, szlachetne, uczciwe dziennikarstwo 

służy zawsze prawdzie, nie rozmija się  

z sumieniem, nie wywołuje psychicznego 

dyskomfortu. Prawdziwa komunikacja 

międzyludzka jest bowiem aktem moralnym”. 

– 371 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 365 - 
 

myśl 350 

„Jeśli polskie dziennikarstwo będzie służyć 

prawdzie, nie pójdzie na lep kłamstwu, nie 

stanie po stronie księcia ciemności. A przekaz 

społeczny będzie prawdziwy, ponieważ prawda 

jest istotnym warunkiem indywidualnej wartości 

i autentycznej wspólnoty między ludźmi”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 372 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 366 - 
 

myśl 351 

„Dzieje polskiego dziennikarstwa. Dzieje 

splątane – jak polska historia. Bez trudu 

przecież odnaleźć w nich można obecność tego 

czystego nurtu, co stawia znak równości między 

przekazywanym słowem a prawdą, co buduje 

jedność i autentyczną wspólnotę”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 373 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 367 - 
 

myśl 352 

„Internet może służyć celom dobrym i złym, 

nawet szkodliwym! Kościół przecież podchodzi 

do nowego medium z realizmem i zaufaniem,  

bo przecież istnieją w sieci internetowej również 

niezliczone źródła informacji i edukacji 

dotyczącej Kościoła, Jego historii i tradycji”.  
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 374 –



Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

- 368 - 
 

myśl 353 

„We wszystkich dziedzinach życia  

– ekonomicznej, politycznej, kulturalnej 

 i religijnej media budują i umacniają jedność 

społeczną. Media rozbudzają religijność, 

 są źródłem informacji, niosą otuchę ludziom 

zmuszonym do pozostania w domach”. 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 września 2002 roku. 

Msza święta z okazji poświęcenia tablicy  

ku czci poległych dziennikarzy. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego. 

– 375 –



 

Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 354 

„Im naród jest bardziej dojrzały, tym bardziej 

chce poznać prawdę o sobie, a także o swej 

przeszłości. Po to, aby siebie lepiej zrozumieć”. 
 

 

 

 

 

 

– 376 –



 

Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 355 

„Mamy Parlament pochodzący wreszcie  

z wolnych wyborów, który prawa stanowi.  

A tymczasem staje się on areną ośmieszających 

widowisk i zachowań, które deprecjonują jego 

znaczenie, rangę i powagę!”. 
 

 

– 377 –



 

Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 356 

„Czasami odnieść można wrażenie, że kompetencje 

państwa zostały ograniczone do zorganizowania 

sprawnego systemu ściągania podatków i to od 

wszystkiego, i od wszystkich. A przecież państwo, i to 

państwo zdobyte z takim trudem, powinno zapewnić 

Narodowi nie tylko bezpieczeństwo, ale także 

skuteczną ochronę zdrowia, sprawny 

 i odpowiedzialny system oświatowy. Winno stać się 

hojnym mecenasem kultury, która przecież tak wielką 

rolę odgrywa w utrwalaniu naszej tożsamości”. 
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Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 357 

„Trzeba powiedzieć, że nasza obecność w Unii 

Europejskiej, to nie tyle problem zagrożenia 

naszej świadomości i redukcja naszej 

narodowej tożsamości. Nie straciły jej przecież 

narody, które są od lat w Unii. To raczej 

problem, czy podołamy nowym wyzwaniom?”. 
 

 

 

 

 

– 379 –



Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 358 

„Nie może bowiem być tak, aby polska szkoła 

zrzucała z siebie odpowiedzialność 

wychowawczą, przekazując ten wysiłek tylko na 

barki rodziców. Niezbędny jest, prowadzony 

wspólnie z rodzicami, pełny świadomy program 

wychowawczy w każdej szkole i w każdej klasie. 

Wielką rolę w procesie wychowania młodego 

Polaka powinny spełniać organizacje 

pozarządowe – pośród nich harcerstwo. 

Znakomity sojusznik szkoły i rodziców”. 
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Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 359 

„Dyrekcje szkół i kuratorzy oświaty często nie 

widzą potrzeby wspierania tych, którzy 

bezinteresownie chcą wpływać na wychowanie 

patriotyczne i duchowe młodzieży. Także 

organizacji harcerskich. A przecież harcerstwo 

jest służbą, która wspiera się na polskiej 

tradycji, na kryteriach etycznych, 

 na wartościach religijnych”. 
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Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 360 

„Jeśli polska szkoła ma wychowywać w pełni, 

to musi zacząć od nauczycieli. Jaka jest ich 

świadomość? Jak uczą? Przyszłość Polski 

zależy od tego, jak młoda generacja zostanie 

wychowana. Czy wychowamy egoistów 

nastawionych tylko na «mieć», czy altruistów, 

którzy na pierwszym planie swego życia 

 stawiać będą pojęcie «być»?”. 
 

 

– 382 –



 

Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 

Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 361 

„Idziemy dziś drogami Ojczyzny, na których 

spotykamy znaki, które mówią o naszej polskiej 

tożsamości. Czy potrafimy zrozumieć ich 

znaczenie? Czy są one już tylko pustymi 

symbolami? Bo przecież biało-czerwony krawat 

czy narodowy symbol na partyjnym 

emblemacie, powinien się przekładać  

na świadectwo w życiu publicznym. 

 To, co biało-czerwone w formie, niech będzie 

biało-czerwone w życiu”.  
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Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 362 

„Spotykamy na drodze Grób Nieznanego Żołnierza. 

Ludzie pytają: «Co to za nowy pałac powstał w sercu 

Stolicy, obok Ołtarza Ojczyzny?». Spotykamy Orła 

Białego – symbol Ojczyzny. Broni ojczystego 

gniazda. Słowa Mazura Dąbrowskiego kierują nasze 

myśli również do tych, którzy tak jak hetman Stefan 

Czarniecki dla ojczyzny ratowania rzucali się przez 

morze. Ale nad Bałtykiem w Stoczni Gdańskiej już od 

marca tego roku nie grają hymnu narodowego 

podczas wodowania okrętów”. 

– 384 –



 

Warszawa, 11 listopada 2002 roku. 
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Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 363 

„Postawę rodaków wobec kraju przodków wyraża swoisty 

katechizm, uchwalony w 1938 roku przez Związek 

Polaków w Niemczech. Jest on aktualny także dziś,  

a zawiera pięć przykazań: 

 1. Jesteśmy Polakami. 

 2. Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. 

 3. Polak Polakowi brat. 

 4. Polak co dzień Ojczyźnie służy. 

 5. Polska jest naszą matką,  

     a o matce nie mówi się źle. 

To są prawdziwe rady dla Polski. Warte przypomnienia 

 i zrozumienia”. 
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Kościół Świętego Krzyża. 

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 364 

„W tym odświętnym dniu pytamy także  

o znaczenie, o wartość, o treść dzisiejszego 

polskiego patriotyzmu. Jak on powinien się 

przejawiać? Czy ma być tylko patriotyzmem 

odświętnym – w łopocie flag, werblach,  

apelu poległych, wieńcach składanych pod 

pomnikami? Taki też jest potrzebny. Taki też ma 

sens. A na co dzień potrzeba nam patriotyzmu 

obywatelskiego, mądrego i odpowiedzialnego”. 
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Kazanie w dniu Święta Niepodległości. 

Kościół Świętego Krzyża.

Ks. Jarosław Lisica: Myśli na każdy dzień 
 

myśl 365 

„Patriotyzm to troska o interes narodowy.  

Nie może go przysłonić ani globalizacja,  

ani kosmopolityzm, ani szeroko rozumiana 

europejskość”. 
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