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„Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”
Jan Paweł II
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Liturgia
Koœcio³a

19 czerwca – Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (J 19, 31 – 37)
Kochajmy Pana bo Serce Jego żąda i pragnie 
serca naszego, dla nas Mu włócznią rana za-
dana…

Kult Serca Jezusowego jest bardzo bliski kul-
towi Bożego Miłosierdzia. Serce symbolizuje 
bowiem miłość, a ona nie mogłaby istnieć 
bez miłosierdzia. Serce Jezusa wskazuje 
na miłość najdoskonalszą, przebaczającą
i oczyszczającą. Ewangelista stwierdza jako 
naoczny świadek wypłynięcie krwi i wody po 
przebiciu boku Chrystusa. Woda symbolizuje 
dar Ducha, który zaczyna tryskać dla wszyst-
kich wierzących z chwilą śmierci Pana. Krew 
nawiązuje do oczyszczenia człowieka z grze-
chów przez Baranka Bożego. Zarówno więc 
woda, jak i krew przedstawiają wynagradza-
jącą śmierć Jezusa w dwóch aspektach sa-
kramentalnych: chrztu św. i Eucharystii. 

20 czerwca – Wspomnienie Niepokala-
nego Serca N.M.P. (Łk 2, 41 – 51)
Matko Najświętsza do serca twego, mieczem 
boleści wskroś przeszytego, wołamy wszyscy 
z jękiem ze łzami, Ucieczko grzesznych, módl 
się za nami!

Maryja, jako Matka Boga, była wolna od 
grzechu pierworodnego (jest to dogmat 
wiary). Jej serce było więc źródłem dosko-
nałej miłości niczym nieskalanej. Tylko pod 
takim sercem mogło dokonać się Wciele-
nie. Maryja i Józef byli odpowiedzialni za 
młodego Jezusa, możemy sobie tylko wy-
obrazić jak wielka jest to odpowiedzialność 
opiekować się Bogiem. Każdy rodzić prze-
żywa trwogę, kiedy zgubi się jego dziecko.
O ileż bardziej musieli przeżywać tę sytuację 
Święci Rodzice, gdy zgubili samego Boga? 

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia 
Św. Jana Chrzciciela (Łk 1, 57 – 60. 80)
Zgodnie z zapowiedzią archanioła Gabrie-
la, Elżbieta, gdy nadszedł jej czas, powiła 
syna. Ewangelista uczynił dwa spostrzeże-
nia towarzyszące tej radosnej chwili: 1) Pan 
okazał jej swoje miłosierdzie; 2) sąsiedzi
i krewni cieszyli się z narodzonego dziecię-
cia. Spełniły się pragnienia obojga małżon-
ków: wysłuchał Bóg modlitw Zachariasza, 
została odjęta od Elżbiety hańba, towa-
rzysząca w tamtych czasach małżonce nie-
płodnej. Ósmego dnia rodzice poddali swe 
dziecię obrzezaniu. Tej ceremonii towarzy-
szyło zazwyczaj nadawanie imienia dziec-
ku. Zgodnie ze zwyczajem chciano nadać 
dziecięciu imię ojca. Niezwykłość przyjścia 
na świat Jana, jak i zgodność rodziców na 
to imię świadczy o niezwykłości  jego po-
słannictwa, do którego przygotowywał się 
żyjąc na pustkowiu.

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Kościół rozproszony na całym świecie przeży-
wa dziś na nowo, w uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego, tajemnicę własnych narodzin, 
swego „chrztu” w Duchu Świętym (por. Dz 1, 
5), który miał miejsce w Jerozolimie pięćdzie-
siąt dni po Wielkanocy, właśnie w żydowskie 
święto Pięćdziesiątnicy. Zmartwychwstały 
Jezus powiedział uczniom: „Wy pozostańcie 
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wy-
soka” (Łk 24, 49). Nastąpiło to w namacalny 
sposób w Wieczerniku, kiedy wszyscy zgro-
madzili się na modlitwie wraz z Maryją, Dzie-
wicą Matką. Jak czytamy w Dziejach Apostol-
skich, nagle w miejsce to wtargnął porywisty 
wiatr i jakby języki ognia spoczęły na każdym 
z obecnych. Apostołowie wyszli wówczas
i zaczęli głosić w różnych językach, że Jezus 
jest Chrystusem, Synem Bożym, umarłym
i zmartwychwstałym (por. Dz 2 ,1-4). Duch 
Święty, który wraz z Ojcem i Synem stworzył 
wszechświat, który kierował historią narodu 
Izraela i mówił przez proroków, który w pełni 
czasów współpracował dla naszego odkupie-
nia, w Pięćdziesiątnicę zstąpił na rodzący się 
Kościół i uczynił go misyjnym, wysyłając go, 
by głosił wszystkim narodom zwycięstwo mi-
łości Bożej nad grzechem i śmiercią.
Duch Święty jest duszą Kościoła. Bez Niego 
do czego by się on sprowadzał? Niewątpliwie 
byłby wielkim ruchem historycznym, złożoną 
i solidną instytucją społeczną, może swego 
rodzaju agencją humanitarną. I prawdę mó-
wiąc za to uważają go ci, którzy nie patrzą 
przez pryzmat wiary. W rzeczywistości jednak 
w swej prawdziwej naturze, a także w swej 
najbardziej autentycznej historycznej obec-
ności, Kościół jest nieustannie kształtowany 
i prowadzony przez Ducha swego Pana. Jest 
żywym ciałem, którego żywotność jest wła-
śnie owocem niewidzialnego Ducha Bożego.

Drodzy przyjaciele, w tym roku uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego przypada ostatnie-
go dnia miesiąca maja, w którym zwykle ob-
chodzi się piękne święto maryjne Nawiedze-
nia. Fakt ten zachęca nas, byśmy pozwolili, 
aby inspirowała nas i niejako uczyła Maryja 
Panna, która była bohaterką obu tych wy-
darzeń. W Nazarecie przyjęła Ona zwiasto-
wanie swego niezwykłego macierzyństwa
i zaraz potem poczęła Jezusa za sprawą Du-
cha Świętego, przez tego samego Ducha 
miłości popchnięta została, by przyjść z po-
mocą starszej krewnej Elżbiecie, która była 
w szóstym miesiącu również cudownej ciąży. 
Młoda Maryja, która nosi w łonie Jezusa i za-
pominając o sobie biegnie na pomoc bliźnie-
mu, jest wspaniałą ikoną Kościoła w wiecznej 
młodości Ducha, Kościoła misyjnego Słowa 
wcielonego, powołanego, aby nieść je światu 
i dawać mu świadectwo, szczególnie w służ-
bie miłości. Wzywamy zatem wstawiennictwa 
Najświętszej Maryi, aby wyjednała dla Kościo-
ła naszych czasów, by był potężnie umoc-
niony przez Ducha Świętego. W szczególny 
sposób, aby pocieszającą obecność Parakleta 
odczuwały wspólnoty kościelne, które znoszą 
prześladowania dla imienia Chrystusa, ażeby 
mając udział w Jego cierpieniach otrzymały
w obfitości Ducha chwały (por. 1 P 4, 13-14).
Serdecznie pozdrawiam rodaków Sługi Boże-
go Jana Pawła II. To on, trzydzieści lat temu, 
wołał w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Jesteśmy 
świadkami zmian dokonujących się w świe-
cie. Odnowa oblicza ziemi nie jest jednak 
możliwa bez przemiany ludzkich serc. Dlate-
go błagamy: niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
nasze serca w Chrystusie. Życzę wszystkim 
takiej odnowy.

Benedykt XVI
Watykan, 31.05.2009 r.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA CZERWIEC
Aby Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje przemoc,
były wspierane miłością i konkretną pomocą katolików całego świata.

Na okładce: 2 czerwca 1979 r. – Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa (obecnie Pl. Piłsudskiego).

Nigdy nie robi się 
dostecznie wiele
dla dziecka.

Cl. Evely
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„Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak,
że rozpoczyna się ewangelizacja”

Jan Paweł II

W sercu Warszawy, naprzeciwko Grobu Nieznanego Żołnierza,
w miejscu gdzie 2 czerwca 1979 r. modlił się u stóp krzyża Ojciec 
św. Jan Paweł II, zanosząc błaganie o zesłanie Ducha św., stanął 
krzyż, który pozostanie tu na pokolenia, jako znak zwycięstwa.
Od niego wszystko się zaczęło...

„Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, 
że dotarła już dobra nowina o zbawieniu 
człowieka przez miłość. Tam, gdzie stawia 
się krzyż powstaje znak, że rozpoczyna się 
ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na róż-
nych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże 
na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, 
że rozpoczęła się ewangelizacja i że trwa. 
Nienaruszona.” – rozbrzmiały słowa Jana 
Pawła II we wspaniałej narracji Krzysztofa 
Kolbergera, 6 czerwca na Placu Piłsudskiego, 
na rozpoczęcie uroczystości odsłonięcia i po-
święcenia „Krzyża Papieskiego” w 30. rocz-
nicę pierwszej pielgrzymki Ojca św. do Oj-
czyzny.
Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz 
zwracając się do tysięcy młodych ludzi z Ru-
chu Światło-Życie i innych wspólnot, którzy 
pielgrzymowali do stolicy, aby uczcić Jana 
Pawła II i jego wielkie dzieło, podkreślił: „Ten 
krzyż nie jest tymczasowy, pozostanie na 
zawsze. To wy drodzy chłopcy i dziewczęta 
przyjmujecie dzisiaj ten krzyż. Przyjmujecie 
wraz z obietnicą, że w tym znaku zwycięży-
cie. Teraz wy poniesiecie krzyż, symbol Chry-
stusowego zwycięstwa...”. 
Uroczystości rozpoczął obrzęd błogosławień-
stwa krzyża – znaku nieskończonej miłości 
Boga do człowieka oraz pamiątki wielkiego 
tchnienia Ducha św., które przeszło przez 
Polskę, Europę i świat wraz z pontyfikatem 
Jana Pawła II. 
Aktu odsłonięcia krzyża dokonała Prezydent 
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
która podkreśliła, że gromadzimy się wokół 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia „Krzyża Papieskiego”  na Placu Piłsudskiego

tego znaku nie tylko dla-
tego, by oddać się wzru-
szającym wspomnie-
niom, ale po to, by wy-
razić naszą wdzięczność, 
że jesteśmy pokoleniem, 
które żyło w czasach pa-
pieża Polaka i które żyje 
w wolnej Polsce. 
Abp Nycz zmówił modli-
twę błogosławieństwa 
krzyża, którą zakończył 
słowami: „Pragnę objąć 
modlitwą tych wszyst-
kich, którzy przyczynili 
się do  jego powstania 
oraz tych wszystkich, 
którzy będą przychodzić 
pod ten krzyż i modlić 
się za naszą Ojczyznę, 
za Kościół, modlić się
o rychłą beatyfikację Jana 
Pawła II”. Metropolita 
warszawski dokonał po-
święcenia krzyża i oddał  
cześć  przez przyklęknię-
cie i ucałowanie. 
W tym historycznym wydarzeniu odsłonię-
cia i poświęcenia krzyża w sercu Warszawy 
uczestniczyli hierarchowie polskiego Kościo-
ła z Nuncjuszem Apostolskim abp. Józefem 
Kowalczykiem, przewodniczącym Konferen-
cji Episkopatu Polski abp. Józefem Michali-
kiem, metropolitą gdańskim abp. Sławojem 
Leszkiem Głódziem, Biskupem Polowym WP

Tadeuszem Płoskim 
wraz z licznym gro-
nem kapłanów. Na 
Plac Piłsudskiego 
przybyli najwyżsi
p rzeds tawic ie l e
władz państwowych
z Prezydentem RP 
Lechem Kaczyńskim,
marszałkiem Sena-
tu Bogdanem Bo-
rusewiczem, repre-
zentanci władz sa-
m o r z ą d o w y c h , 
Wojska Polskiego
z Dowódcą Garnizo-
nu Warszawa gen. 
bryg. Kazimierzem 

Gilarskim i reprezentanci wielu instytucji pań-
stwowych. 
Rodacy Jana Pawła II wyrazili swoją wdzięcz-
ność poprzez udział w Eucharystii. „Dzięku-
jemy Bogu za Chrystusowy krzyż, na którym 
dokonała się ofiara zbawienia i za ten krzyż, 
który  został postawiony i poświęcony  dla 
następnych pokoleń. Na wiele dziesiątków 
lat  i wieków będzie on stał w tym miejscu 
i znaczył tę miłość, która przyniosła światu 
i człowiekowi zbawienie” – mówił w czasie 
uroczystej celebry abp Nycz.  
W homilii metropolita warszawski nawią-
zał do słów Pisma św. z  liturgii mszalnej: 
„Dokładnie te same fragmenty Słowa Boże-
go były czytane 2 czerwca 1979 r. na roz-
poczęcie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski. Ewangelista zwraca uwagę na 
pozornie mało znaczący szczegół, że Je-
zus przekazał uczniom słowa o  Duchu św.
w postawie stojącej, wołając donośnym gło-
sem (...). Kiedy wspominamy dzisiaj Jezusa, 
który woła z mocą, przed naszymi oczyma 
staje postać człowieka, który 30 lat temu na 
tym samym miejscu, stojąc wyprostowany 
przed  krzyżem wołał z mocą, powtarzając 
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dobitnie dwa razy wezwanie: „Niech zstą-
pi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Wielka była 
to prośba, zdumiewająca, wypowiedziana
w kraju, w tej części Europy, gdzie system 
komunistyczny trzymał się mocno (...). Jego 
wezwanie wzbiło się ponad półmilionowe 
zgromadzenie, które stało na tym placu do 
głębi wzruszone i nikt jeszcze wtedy nie wie-
dział z jaką siłą odbiją się te słowa w Gdań-
sku, Szczecinie, na Śląsku, w Nowej Hucie, 
w całej Polsce. Bo przecież nikt wtedy nie 
wiedział, że to co po ludzku jest niemożliwe, 
może się stać możliwe mocą Ducha św.”. 
„Skąd wzięła się w sercu i na ustach papieża 
taka moc modlitwy? Właśnie z głębokiego 
pragnienia opartego na wierze. Ojciec św. 
tak bardzo kochał Polskę, tak bardzo prze-
żywał jej dramaty, tak bardzo troszczył się
o losy Kościoła na polskiej ziemi... Zawarł 
wtedy w tym błaganiu pragnienia całego 
narodu, udręczonego systemem totalitar-
nym. Słowa te dały początek pokoleniu lat 
80-tych, pokoleniu przełomu. To byli ludzie, 
którzy papieża słuchali, uważali za swojego 
duchowego przywódcę. Oni doprowadzili 
Polskę do wolności. Dziś przekazują spra-
wy Ojczyzny w ręce młodego pokolenia...” 
– mówił arcybiskup.
Nawiązując do słów Ewangelii, opisującej 
powołanie pierwszych apostołów, hierar-
cha podkreślił, że miało ono miejsce po ca-
łonocnym połowie ryb, który zakończył się 
całkowitym niepowodzeniem. „A może to 

się właśnie Chrystusowi 
spodobało, to go urze-
kło, że ci młodzi ludzie 
– rybacy całą noc nic 
nie złowili, ale się nie 
poddali,  że zmagali się 
z przeciwnościami aż 
do rana, ale nie zrezy-
gnowali wcześniej  i nie 
poszli spać? Takich lu-
dzi szukał Jezus, takich 
szuka nadal” – mówił 
abp Nycz spoglądając 
na tłumnie zgromadzo-
nych na Placu młodych 
ludzi z Ruchu Światło-

-Życie, przybliżając jednocze-
śnie postać jego założyciela 
Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. „W 1969 r. ks. 
Blachnicki uznał, że wszyst-
kie działania realizowane do 
tej pory w krajowym duszpa-
sterstwie służby liturgicznej 
oraz podczas wakacyjnych 
rekolekcji oazowych znajdą 
najpełniejszy wyraz w nowej 
formie eklezjalnej, jaką stał 
się ruch żywego Kościoła. Od 
tego momentu została zainic-
jowana systematyczna  praca 
formacyjna w tzw. wspól-

notach oazowych. Decyzja ks. Franciszka 
zaowocowała powstaniem całościowej 
wizji odnowy życia chrześcijańskiego, re-
alizowanej w ramach Ruchu Światło-Życie. 
Modlimy się dzisiaj wspólnie o jego rychłą 
beatyfikację...” – powiedział metropolita 
warszawski. 
Wskazał także na zagrożenia współczesne-
go świata: „Dziś świat, mimo wielkiego roz-
woju techniki, ekspansji masowej rozrywki, 
ciągle pogrąża się w przygnębiającym, du-
chowym marazmie. Przybywa tych, którzy 
powtarzają: „Nic się na lepsze nie zmieni, 
nie ma co się  szarpać, lepiej uciec w wirtu-
alny świat komputerowych łączy i różnych 
używek (...). Ci umarli za życia ludzie jeszcze 
próbują pobudzać się impulsem erotycz-
nym, łamaniem prawa moralnego, ale to 
nie zmienia faktu, że treścią ich egzysten-
cji jest wszechogarniająca stagnacja. Jezus 
powołuje nas wszystkich, by ludziom tym 
zanieść życie, by głosić im Słowo nadziei. 
Nie poddawajmy się przekonaniu, że jest to 
niemożliwe, bądźmy Bożymi optymistami
i mocą Ducha św. dokonajmy rzeczy po 
ludzku niemożliwych”. 
„Niech zstąpi Duch i odnowi oblicze tej 
ziemi, tej polskiej ziemi, z której w środku 
Warszawy wyrasta Chrystusowy krzyż” – za-
kończył homilię arcybiskup.
W czasie celebry złożono dary, m.in. mały, 
drewniany krzyż, który przez 30 lat ludzie 
stawiali w miejscu pamiętnego wydarzenia, 
ryzykując w czasach totalitarnego systemu 
razami milicyjnej pałki. 
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego i chór.

tekst i zdjęcia Anna Tokarska
-Życie, przybliżając jednocze-
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Od 16 października 1978 r., gdy świat usły-
szał o papieżu „z dalekiego kraju”, Polacy 
czekali na tę wizytę. Jedni z nadzieją, inni 
z obawami. Ludzie związani z aparatem 
komunistycznej władzy, odpowiedzialni za 
zniewolenie narodu, obawiali się pielgrzy-
ma w bieli. Tak jak od wieków każda wła-
dza oparta na kłamstwie obawia się rzecz-
ników prawdy. Dziś już wiemy, dzięki m.in. 
opracowaniom historyków z IPN, 
jak wielką machinę propagandową 
i agenturę uruchomili, by siła raże-
nia tej prawdy nie podmyła funda-
mentów sytemu komunistycznego. 
Wszak I sekretarz KPZR Leonid Breż-
niew ostrzegał towarzyszy z PZPR 
przed konsekwencjami tej wizyty. To 
było dziewięć dni, które wstrząsnę-
ły Polską. Zstąpił na tę ziemię Duch 
św., którego Jan Paweł II przywo-
łał w słynnej homilii pod Krzyżem 
na placu Zwycięstwa. Ojciec święty 
nauczył nas wtedy na nowo mówić 
po polsku – jak pięknie powiedział
w programie „Między niebem a zie-
mią” Ojciec Jan Góra. Tamte homilie 
przypomniały nam, kim jesteśmy, 
sięgały do najgłębszych pokładów 
polskiej duszy. A w konfrontacji
z propagandową nowomową tym ja-
śniej wyrażały nasze myśli i uczucia, 
nasze poczucie zakorzenienia w tej 
ziemi i pod tym niebem. Jan Paweł II
podniósł naród z kolan, przypominając, 
że człowiek prawdziwe wolny klęczy tylko 
przed Bogiem. A żadna władza doczesna, 
zwłaszcza taka, która walczy z Bogiem, nie 
jest mu w stanie odebrać tej wewnętrznej 
wolności i godności
Ta pielgrzymka miała się rozpocząć 8 maja 
– w 900. rocznicę męczeńskiej śmierci Bisku-
pa Stanisława ze Szczepanowa. 
Uzurpatorska władza komunistyczna, któ-
ra próbowała sięgać po rząd dusz narodu, 
przestraszyła się przesłania, które niosło 
heroiczne życie biskupa Stanisława. Ten nie-
złomny rzecznik Bożej prawdy miał bowiem 
odwagę upomnieć zdemoralizowanego 
króla. Zamordowany podczas sprawowania 
Mszy św., pozostał wierny krzyżowi Chrystu-
sa. I właśnie tego znaku, który jest nośnikiem 
prawdy o Bogu i człowieku, najbardziej bali 
i do dziś boją się wszyscy, którzy swój „du-
chowy” rodowód zakorzenili w ideologiach 
wykluczających Boga – człowieka.

Historia papieskiego Krzyża ze Mszy św. na 
placu Zwycięstwa z 2 czerwca 1979 r. świad-
czy o tym wyraźnie. Ile przeszkód technicz-
nych, formalnych, administracyjnych stwa-
rzała ówczesna władza, byle tylko utrudnić 
budowę tego ołtarza. Jak błyskawicznie, zo-
stał ten krzyż zdemontowany, byle szybciej 
zatrzeć ślady po tym znaku nadziei i sprzeci-
wu. Nie udało się. Gdy półtora roku później 

został wprowadzony stan wojenny, w miej-
scu papieskiego krzyża zaczął na betono-
wych płytach wyrastać kwietny krzyż. Ludzie 
przynosili kwiaty i znicze, a w nocy esbecja 
krzyż likwidowała. Tę walkę o krzyż na pla-
cu Zwycięstwa opisał w piosence, która do 
dziś nie przebiła się przez medialną cenzurę, 
Jan Pietrzak: „…Nielegalne kwiaty, zakazany 
krzyż, co dnia rozkwitają z betonowych płyt. 
Ludzie je składają, wierni sercom swym, co 
nadziei trwają przeciw mocom złym. To naj-
droższe kwiaty, jakie widział świat. Można 
za nie płacić nawet parę lat, można stracić 
zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, 
długo łykać łzy… Takich drogich kwiatów co 
dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy 
mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas 
jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi 
zdrady cień. Niepodległe kwiaty, nieznisz-
czalny krzyż. Huczą gabinety i imperium 
drży. Szydzi z generałów, nie lęka się wojska 
nielegalny naród, zakazana Polska!” 

Oprócz słynnych słów wypowiedzianych 
podczas tamtej pamiętnej pielgrzymki: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”, wielu z nas poniosło w ży-
cie słowa, których nikt nam nie wydrze z ser-
ca. „Człowieka bowiem nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozu-
mieć ani kim jest, ani jaka jest jego właści-
wa godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie… Nie można też 
bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. 

Próby wymazania krzyża Chrystusa ze świa-
domości Polaków, z naszej chrześcijańskiej 
kultury nie ustały z chwilą odzyskania nie-
podległości. Przybrały tylko bardziej zaka-
muflowane formy. Na placu Piłsudskiego 
czyjaś ręka kochająca Chrystusa postawiła 
drewniany krzyż (nielegalny?) Natychmiast 
inne kochające dłonie zaczęły ustawiać kwia-
ty i znicze. Pojawiły się zdjęcia Jana Pawła II, 
a ostatnio Benedykta XVI klęczącego u Jego 
grobu. Były jednak i inne dłonie, które ten 
krzyż próbowały znów usuwać…
6 czerwca 2009 r. na placu Piłsudskiego 
stanie biały 9. metrowy Krzyż. Na pamiątkę 

tamtego, z 2 czerwca 1979 r. Historia kon-
kursu na ten pomnik jest również znacząca: 
krzyż znów stał się niektórych „politycznie 
niepoprawny”…

    

Jechałam ostatnio w autobusie, a naprze-
ciwko mnie siedziała para Francuzów. Prze-
jeżdżaliśmy przez plac Piłsudskiego. Uwagę 
współpasażerów z Francji przykuł wyrasta-
jący z betonowych płyt biały krzyż. Reakcja 
gości zdradzała, że ulegli kultowi francu-
skiego bożka – „laicite”. Dwieście lat walki
z krzyżem w laickiej Francji spustoszyło ser-
ca i dusze…
Ratujmy nasz dusze, wpatrując się wiernie
w krzyż Chrystusa. O taką wolność dla Po-
laków modlił się bowiem i za taki jej kształt 
cierpiał Jan Paweł II przez cały swój ponty-
fikat.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Zwycięski krzyż
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pozdrawiam was w imię Jezusa Chry-
stusa… tutaj w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej… w Polsce, która należy do Eu-
ropy… poprzez cały tysiącletni zrąb swych dziejów, w Polsce, która związała się 
z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej 
jedności. To jedne z pierwszych słów, które po ucałowaniu polskiej ziemi, wypo-
wiedział na lotnisku Okęcie Papież Jan Paweł II, 2 czerwca 1979 r. Właśnie mija
30 lat od czasu pierwszej pielgrzymki JPII do Polski.

30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Msza św. na pl. Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 O
rd

yn
ar

iat
u 

Po
lo

w
eg

o 
W

P



6

„Pragnieniem Boga jest nasza świętość”
(Bł. ks. Michał Sopoćko)

Dokładnie 12 lat temu, 7 czerwca 1997 roku Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił ka-
mień węgielny pochodzący z Golgoty, pod budowę nowego łagiewnickiego sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. 17 sierpnia 2002 r., gdy JPII konsekrował tę świątynię
i zawierzał świat Miłosierdziu Bożemu, prosił: „Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
Dziś w bazylice o kształcie łodzi, najliczniej dziś odwiedzanym sanktuarium na 
świecie, Mszy św. w intencji wszystkich służb mundurowych przewodniczył Biskup
Polowy WP gen. dyw. prof. dr Tadeusz Płoski.

Kustosz sanktuarium w krakowskich Ła-
giewnikach, Bp Jan Zając, powitał w imieniu 
duchowych sióstr św. Faustyny Kowalskiej 

Ordynariusza Polowego, księży kapelanów 
i przedstawicieli służb mundurowych z ro-
dzinami. Przypomniał słowa Jana Pawła II, 
wypowiedziane przed 12 laty, które dziś 
utrwalone w brązie znajdują się przy wejściu 
do klasztornej kaplicy, gdzie modliła się św. 
Faustyna: „…Każdy może tu przyjść popa-
trzeć na Obraz Jezusa miłosiernego i usły-

szeć w sercu słowa: nie lękaj się, ja jestem 
zawsze z tobą…”.
Przed ołtarzem w sanktuarium umieszczone 

zostały dwa portrety: 
św. siostry Faustyny
i bł. Michała Sopoćki 
w mundurze kape-
lana wojskowego. 
Oprawę muzyczną 
Mszy św. zapewniły 
dwie orkiestry, gór-
nicza i Orkiestra Re-
prezentacyjna Straży 
Granicznej z Nowego 
Sącza oraz schola 
z Wojskowej Aka-
demii Technicznej. 
Kompania reprezen-
tacyjna Podhalańczy-
ków oddała w naj-
piękniejszym żołnier-

skim stylu hołd Jezusowi Miłosiernemu. 
Prawdziwemu Królowi wszechświata, który 
w prezbiterium w Łagiewnikach wznosi się 
nad kulą ziemską – tabernakulum i prostuje 
targane wichrem krzewy – symbol niepoko-
jów współczesnego człowieka. – Nic tak nie 
jest potrzebne współczesnemu człowiekowi, 
powiedział Biskup Polowy Tadeusz Płoski, 

Łagiewniki – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Służby mundurowe przed Jezusem Miłosiernym

jak miłość łaskawa, współczująca, litościwa, 
wynosząca człowieka na wyżyny Boga. Dziś 
u Chrystusa na ordynansach melduje się 
Wojsko Polskie, Straż Graniczna, przedsta-
wiciele Policji, Służby Celnej, Straży Ochro-
ny Kolei, mówił dalej biskup Płoski. Powitał 
również damy i rycerzy Bożego Grobu oraz 
dowódców: gen. dyw. Edwarda Gruszkę
(2 Korpus Zmechanizowany z Krakowa), 
gen. bryg. Marka Olbrychta (zastępca do-
wódcy Wojsk Specjalnych).
W związku z przypadającymi w tę niedzielę 
wyborami do europarlamentu ordynariusz 
polowy polecił ten wybór Polaków Miłosier-
dziu Bożemu. Miłosierdziu Bożemu oddał 
również owoce pierwszego synodu diecezji 
polowej, który ma się odbyć w październiku 
br.
Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi 
podziękował za umożliwienie transmisji z tej 
wojskowej Eucharystii przez Radio Maryja.
Pan Zbigniew Gretka przekazał w darze na 
ręce kustosza sanktuarium Biskupa Jana Za-
jąca dwa portrety Sług Bożych, o których be-
atyfikację się modlimy: Jana Pawła II i Kard. 
Stefana Wyszyńskiego.
W homilii Biskup Polowy Tadeusz Płoski 
przypomniał w centrum światowego kul-
tu Miłosierdzia Bożego sylwetkę trzeciego 
apostoła miłosierdzia (obok siostry Fausty-
ny i Jana Pawła II), wyniesionego na ołtarze
28 września 2008 r. – bł. Michała Sopoćkę. 
Ten kapłan, znany przede wszystkim jako 
spowiednik św. siostry Faustyny, był również 
gorliwym kapelanem wojskowym. Na świę-
tość tego pokornego, świetnie wykształ-
conego kapłana złożyła się również praca

Ordynariusza Polowego, księży kapelanó skim stylu hołd Jezusowi Mi
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w duszpasterstwie wojskowym w Warsza-
wie i Wilnie. Ten etap jego kapłańskiej drogi 
przypomniał w homilii Biskup Polowy, pole-
cając kapelanom i wiernym w mundurach tę 
postać jako wzór do naśladowania. 
„Zwieńczeniem sześciu lat posługi kape-
lańskiej Księdza Sopoćki na warszawskim 
Marymoncie jest uroczystość konsekracji 
kościoła na Górce – 16 listopada 1924 roku. 
Biskup Polowy Wojska Polskiego Stanisław 
Gall doceniając starania kapelana pisze
w liście, który zachował się w kronice para-
fialnej: dzięki staraniom Księdza Sopoćki „żoł-
nierz może swego ducha umacniać i krzepić
w ofiarnej służbie Ojczyźnie”.
Rzetelne przygotowanie teologiczne w okre-
sie pracy w duszpasterstwie wojskowym 
stało się w życiu kapłana solidną podstawą 
do opracowania kultu Miłosierdzia Bożego. 
„Ksiądz Sopoćko podjął studia z teologii 
moralnej oraz z prawa i filozofii. Od tego 
momentu musiał dzielić swój czas na stu-
dia i posługę w wojsku. Zajął się dodatko-
wo jeszcze organizowaniem działalności 
społecznej. Czuwał nad funkcjonowaniem: 
Bratniej Pomocy Żołnierskiej (był jej preze-
sem), gospody żołnierskiej oraz szkoły dla 
osieroconych dzieci z rodzin wojskowych”.

Kolejny etap pracy Ks. Sopoćki to duszpa-
sterstwo wojskowe i dalsze studia w Wilnie.
W 1932 r. u kratek konfesjonału słyszy wy-
znanie siostry Faustyny: „»Znam księdza 
od dawna. Pokazał mi księdza dwukrotnie 
sam Pan Jezus«. Z tru-
dem przełknął ślinę. 
A zakonnica ciągnęła: 
»Jezus powiedział mi 
o Księdzu: Oto wierny 
sługa mój, on ci pomo-
że spełnić wolę moją 
na ziemi i zapewnił, 
że to ksiądz właśnie 
ma ogłosić światu o 
miłosierdziu Bożym«. 
Nastała kłopotliwa ci-
sza.” – przypomniał 
przełomowe w życiu 
Ks. Sopoćki wyda-
rzenia Biskup Płoski.
– „W takiej właśnie 
sytuacji znalazł się
w 1933 roku ksiądz kapelan Michał Sopoć-
ko” – mówił dalej Biskup Polowy. „Zakłuło 
go serce, a zimny pot oblał plecy. Wątpli-
wości rozsadzały mu głowę. A jednak zaufał 
słowom siostry Faustyny. Prosił, by spisywa-

ła swoje wizje. Tak powstał „Dzienniczek”, 
jedna z najbardziej rozchwytywanych lektur 
duchowych na świecie.”
Biskup Płoski przypomniał dalej, jak oboje 
apostołowie Miłosierdzia realizowali misję 
powierzoną im przez Pana Jezusa. Wyraził 
też nadzieję, że środowisko wojskowe, które 
podczas Misji świętych wsłuchiwało się w sło-
wa siostry Faustyny, pogłębi kult Miłosierdzia 
o treści dzieł Księdza Sopoćki: „Postać świętej 
siostry Faustyny Kowalskiej jak i błogosławio-
nego kapelana wojskowego, księdza Michała 
– pokornego i cichego spowiednika i kierow-
nika duchowego – to piękne postacie ludzi 
żyjących miłością Boga i rozsławiających 
Miłosierdzie Boże. Ks. Michał Sopoćko pisał: 
Pragnieniem Boga jest nasza świętość i tylko 
On sam jest wzorem wszelkiej świętości. Dro-
ga do świętości jest realna dopiero wtedy, 
gdy zaprosimy na nią Jezusa, czyniąc z Niego 
przewodnika a jednocześnie cel”.
Wskazując na te dwie heroiczne postawy 
wiary, biskup Płoski, powiedział, że dziś 
świat głodny jest prawdziwych świadków 
wiary. – „Nie potrzeba chrześcijan letnich, 
zastraszonych czy bojących się przyznać pu-
blicznie do swojej wiary. Dziś potrzeba ludzi 
gorących, prawych, uczciwych, wiernych 
Bogu, nie paktujących ze złem, lecz ofiarnie 
i heroicznie okazujących miłość bliźniego.” 
To oznacza m.in. świadomą akceptację logiki 
krzyża: czas tryumfu musi poprzedzić „okres 
zniszczenia”. Tak się wypełniała wola Boża 
w życiu obojga świętych. Ks. prof. Sopoćko 
był wyśmiany, upokorzony, oskarżano go
o herezję.
Biskup Płoski zakończył homilię w sanktu-
arium łagiewnickim przypomnieniem dróg 
miłosierdzia, którymi przebiegał pontyfikat 
Jana Pawła II. 
Wszyscy obecni w sanktuarium w niedzielę 
poświęconą Trójcy Przenajświętszej, stojąc 
wysłuchali dwóch modlitw zawierzenia Mi-
łosierdziu Bożemu. Pierwsza modlitwa za-
wierzenia została wypowiedziana przez Jana 
Pawła II 17 sierpnia 2002 r. i dziś jej tekst 
umieszczony jest po prawej stronie prezbi-
terium. Drugą modlitwę zawierzenia miło-
sierdziu Bożemu wygłosił Kardynał Stani-

sław Dziwisz podczas Mszy św. beatyfikacyj-
nej Ks. Michała Sopoćki 28 września 2008 r.
w Białymstoku.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
zdjęcia: ks. płk Zbigniew Kępa 
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„Pragnę, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków”

30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
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Sandomierzanie nie boją się patriotyzmu

Obchody 200. rocznicy zdobycia i obrony San-
domierza rozpoczęły się w piątek wieczorem 
na Zamku. Obecny był na nich Minister Obro-
ny Narodowej Bogdan Klich, jeden z człon-
ków komitetu honorowego. Wprowadzenie 
do wydarzeń toczących się przez kolejne dni, 
jak i tło historyczne wydarzeń wygłosił red. 
Krzysztof Burek z Towarzystwa Naukowego 
Sandomierskiego. W spotkaniu z mieszkań-
cami miasta wziął także udział, znany aktor 
Janusz Zakrzeński, „etatowy Piłsudski”, który 
tym razem podzielił się swoimi wspomnie-
niami z prac na planie dzieła Andrzeja Wajdy.
W filmie tym Janusz Zakrzeński wcielał się
w postać Napoleona Bonaparte. 
Sobotnie przedpołudnie zajęła sesja naukowa 
„Pamiętny rok 1809”, stanowiąca doskonałe 
podsumowanie i wprowadzenia do kolejnych 
wydarzeń wojny polsko-austriackiej. Sesja
zarysowała także tło dla wydarzeń jakie miały 
rozegrać się wieczorem pod Bramą Opatow-
ską. Liczne grono historyków z Polski i za-
granicy przedstawiło problematykę kampanii 
roku 1809, wyprawy księcia Józefa Piłsudskie-
go do Galicji, bitwę o Sandomierz, a także 
skutki polityczne, topograficzne i kulturalne 
z niej wynikające. Jak podkreślił animujący 
dyskusję podczas sesji Krzysztof Burek „wyda-
rzenia roku 1809 stanowią i są obecne nadal 
w tkance współczesnego Sandomierza”. Sesję 
zorganizowało Towarzystwo Naukowe San-
domierskie.
W padającym deszczu, późnym popołudniem 
członkowie grup rekonstrukcyjnych, przyby-
wający do Sandomierza przez całą sobotę, 
udali się pod Bramę Opatowską, aby zain-
scenizować szturm brygady gen. Michała So-
kolnickiego, zdobywcy Sandomierza. Licznie 
przybyli mieszkańcy Sandomierza mogli na 
własne oczy (i uszy) przekonać się jak wyglądał 
szturm miasta przed dwustu laty. Huk armat, 
strzały karabinowe, wykrzykiwane komendy
i jęki rannych budziły trwogę, szacunek i ra-
dość zgromadzonej publiczności. W rekon-
strukcji brali udział żołnierze z Polski, Czech, 
Rosji i Białorusi. I tym razem los okazał się 
dla Polaków szczęśliwy. Podobnie jak w maju 
1809 roku wojska austriackie musiały oddać 
Sandomierz. Po szturmie okryci chwałą, i świe-
żo odniesionymi ranami żołnierze ustawili się 
wokół muru okalającego Wyższe Seminarium 
Duchowne. Odsłonięto tu tablicę upamiętnia-

jącą postać księcia Marcelego Lubomirskie-
go, młodego, 17-letniego podpułkownika
12. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, 
jednego ze zdobywców Sandomierza, pole-
głego podczas szturmu Bramy Opatowskiej. 
Aktu poświęcenia tablicy dokonał rektor semi-
narium ks. prał Jan Biedroń.
Uroczysty apel pod ratuszem 
rozpoczął ostatni dzień obcho-
dów rocznicowych. Burmistrz 
miasta, Jan Borowski, podzięko-
wał grupom rekonstrukcyjnym 
za wspaniałą inscenizację. Wrę-
czył biorącym w niej udział żoł-
nierzom pamiątkowe znaczki. 
Głos podczas spotkania zabrał 
także Wojciech Borkowski, wice-
dyrektor Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie, 
kierujący Stowarzyszeniem Arty-
lerii Dawnej „Arsenał”. Przema-
wiając w mundurze żołnierza 
wojsk napoleońskich podkreślił, 
że dla osób biorących udział
w inscenizowanych bitwach sło-
wo „patriotyzm” ciągle ma zna-
czenie. „Pielęgnujemy go w nasz 
własny sposób, tak staramy się 
żyć, pokazywać historię innym, 
bo tak czujemy” – powiedział.
Żołnierze z grup rekonstrukcyj-
nych oraz towarzysząca im kom-
pania reprezentacyjna współcze-
snego wojska z sandomierskiego 
garnizonu przemaszerowali do 
stóp skarpy i pomnika Jana Paw-
ła II, gdzie Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski 
przewodniczył uroczystej Eucharystii.
„Z radością i wzruszeniem staję dziś pośród 
Was – biskup polskich żołnierzy. Właśnie tu, 
pod sandomierską skarpą, w miejscu nazna-
czonym wielkim religijnym przeżyciem: mo-
dlitwą i słowem Sługi Bożego Jana Pawła II
w dniu 12 czerwca 1999 roku” – mówił
w homilii Biskup Tadeusz Płoski. Ordynariusz 
wojskowy przypomniał wielkie postacie zwią-
zane z miastem. Wymienił m.in. bł. Wincente-
go Kadłubka, Brata Alberta Chmielowskiego, 
Jana Długosza, bł. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia, gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. 
„Tu w Sandomierzu może łatwiej niż gdzie 
indziej można rozpoznawać i uzmysławiać 

sobie wartość i wagę dziedzictwa wieków” – 
podkreślił. Dodał, że dwusetna rocznica walk 
o Sandomierz wiosną 1809 r. „jest jednym
z ważnych elementów historycznej pamięci
i sandomierskiej tożsamości”.
Biskup Tadeusz Płoski wezwał do pielęgno-
wania patriotyzmu wśród młodzieży. Życzył 
Sandomierzanom, aby zawsze wsłuchiwali się 
„w głos pokoleń, w głos prawdy, która jest
w Chrystusie”.
Wraz z Biskupem Polowym Mszę św. koncele-
brował administrator diecezji, Biskup Edward 
Frankowski oraz liczne grono kapłanów ziemi 
sandomierskiej. Msza święta zakończyła ob-
chody rocznicowe.

Wojna polsko-austriacka z 1809 roku, której 
znaczącym epizodem była bitwa o Sando-
mierz to kampania Napoleona Bonaparte pro-
wadzona z V koalicją. Przez większą jej część 
wojska polskie pod dowództwem Wodza 
Naczelnego Wojsk Polskich, księcia Józefa Po-
niatowskiego walczyły samotnie bez pomocy
z zewnątrz. Najsłynniejszą z bitew tej kampa-
nii była bitwa pod Raszynem, jednakże zwią-
zanie wojsk austriackich w Sandomierzu i in-
nych częściach Galicji, nie pozostały bez wpły-
wu na teatr działań całego kontynentu.
Zwycięska kampania sił polskich przyniosła 
(w połączeniu ze skutkami wojny francusko-
-austriackiej i bitwy pod Wagram) wymierne 
korzyści terytorialne.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

Obchody 200. rocznicy walk o Sandomierz 1809 roku

Mszą świętą na błoniach sandomierskich, celebrowaną przez Biskupa Polowego WP 
Tadeusza Płoskiego oraz administratora diecezji sandomierskiej Biskupa Edwarda 
Frankowskiego, zakończyły się obchody 200. rocznicy zdobycia i obrony Sandomie-
rza, trwające w tym mieście od piątku. Podczas obchodów grupy rekonstrukcyj-
ne z Polski i krajów Europy wschodniej zainscenizowały bój o Bramę Opatowską.
W ratuszu odbyła się sesja naukowa a na zamku projekcja „Popiołów”, Andrzeja 
Wajdy. Podniosłym momentem było też odsłonięcie i poświęcenie tablicy poświę-
conej księciu Marcelemu Lubomirskiemu, jednemu ze zdobywców miasta.
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Myœli
nieprzedawnione

„Daleko od tabernakulum każde dzieło
opiera się na piasku, każdy najpiękniejszy
entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie.” 

św. Pius X

Niebanalne
życiorysy

3 czerwca 1999 r. pod-
czas Mszy świętej od-
prawianej w Warszawie 
Jan Paweł II dokonał be-
atyfikacji 108. męczen-
ników, którzy ponieśli 
śmierć w czasach II woj-

ny światowej. Każda z tych osób wykazała się 
niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gro-
nie biskupi-pasterze, którzy woleli zginąć, ani-
żeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża 
ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe 
życie za synową w ciąży; zakonnik, który za 
posiadanie różańca, a potem odmowę sprofa-
nowania go został zmasakrowany i utopiony 
w kloace; księża i alumni dzielący się w obo-
zie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze 

współwięźniami; duchowny, który zginął za to, 
że nie wydał Gestapo komunistów.
Sprawa beatyfikacji 108. sług Bożych, męczen-
ników za wiarę, ofiar prześladowania Kościoła 
w Polsce w latach 1939-1945 ze strony nazi-
zmu hitlerowskiego, choć przybrała formę 
kanonicznego postępowania beatyfikacyjnego 
dopiero od roku 1992, w rzeczywistości sięga 
swymi początkami pierwszych lat po zakoń-
czeniu II wojny. Sława świętości i męczeństwa 
licznych osób z grupy 108. sług Bożych, łaski 
przypisywane ich wstawiennictwu, kierowały 
uwagę diecezji i rodzin zakonnych na koniecz-
ność otworzenia procesów beatyfikacyjnych
o męczeństwie.
Krąg osób, wobec których rozpoczęto procesy 
beatyfikacyjne, w trakcie prac aż pięciokrotnie 

Błogosławionych 108. męczenników z czasów II wojny światowej
ulegał zmianom: powiększał się przez kolejne 
zgłoszenia nowych kandydatów, a jednocze-
śnie był redukowany, gdy okazywało się, że
w rozpatrywanych przypadkach nie ma wystar-
czającego materiału dowodowego na męczeń-
stwo w rozumieniu teologicznym. Ostatecznie, 
w listopadzie 1998 r., liczba męczenników 
ukształtowała się jako grono 108. sług Bożych.
Słudzy Boży, przedstawieni przez 18 diecezji, 
ordynariat polowy i 22 rodziny zakonne, to 
osoby, których życie i śmierć oddane Bożej 
sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród nich 
jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 
26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci 
zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świec-
kich.

          (źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kamiTa przemiana doko-
nała się tak spek-
takularnie, że do 
dziś porusza serca 
i sumienia najwięk-

szych grzeszników. Stracił wzrok, upadł 
na ziemię porażony światłem i pytaniem: 
Dlaczego Mnie prześladujesz? Oślepł, by 
zobaczyć to, co najważniejsze: prawdzi-
wego Boga. Pawłowe nawrócenie wciąż 
daje nadzieję: nie ma takiego ludzkiego 
dna, z którego Pan Jezus nie chciałby wy-
dźwignąć człowieka.

Z prześladowcy chrześcijan św. Paweł stał się 
drugim obok św. Piotra potężnym filarem 
Kościoła Chrystusowego. Ten świetnie wy-
kształcony intelektualista tamtych czasów, 
biegły w kulturze żydowskiej i helleńskiej 
faryzeusz, wniósł w młody Kościół ducha 
wielkiej gorliwości i odwagi apostolskiej. 
Owoce jego misji trwają, bo są wszczepione 
w Chrystusa. Dzisiejsi chrześcijanie zawdzię-
czają św. Pawłowi tak wiele, że… nawet 
nie są tego do końca świadomi. Dlatego 
Benedykt XVI ogłosił 29 czerwca 2008 r.

Uwielbiać i uświęcać się
jak św. Paweł

Rok Św. Pawła w Kościele, w 2000 rocznicę 
jego urodzin. Pawłowy rok właśnie się koń-
czy 29 czerwca 2009 r.
Wierni Diecezji Polowej też mają szansę 
pogłębić swoją znajomość nauczania św. 
Pawła, sięgając po publikację kapelana woj-
skowego Ks. mjr. Eugeniusza Łabisza, obec-
nie kapelana Garnizonu Słupsk-Redzikowo, 
„Uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka” 
(wyd. Kontrast). Ks. Łabisz poddaje rzetelnej 
i bardzo interesującej egzegezie Pawłowe 
widzenie liturgii.
Wszelkie gesty i słowa wypowiadane przez 
kapłanów w czasie sprawowania Mszy św. 
po tej lekturze staną się z pewnością bardziej 
czytelne i bliskie. Autor sięga do judaistycz-
nej tradycji, która ukształtowała wrażliwość 
duchową św. Pawła, jego semicką zdolność 
praktycznego przełożenia Ewangelii na życie 
codzienne.
W swoich Listach Apostolskich, skierowa-
nych do Koryntian, do Rzymian, do Kolo-
san i Filipan św. Paweł mówi przez wieki
i do nas słowa „żywe i skuteczne”. Bo nie 
od niego pochodziła ta mądrość. Uniwer-
salna i wieczna. Tylko św. Paweł, Żyd, który 

uwierzył, że Chrystus jest oczekiwanym przez
naród pierwszego przymierza Mesjaszem, 
ofiarował Mu całego siebie: „Już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus”. Uwolniony od 
siebie działał na „Bożym napędzie” (łasce Bo-
żej), więc dokonał rzeczy „niemożliwych”.
„Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kup-
czą słowem Bożym” – pisał w 2 Liście do 
Koryntian – jakże wymowna i dziś deklara-
cja wewnętrznej wolności kapłańskiej. Ten 
wielki mały (Paulus) św. Paweł, który wyznał
z pokorą, że jest najmniejszym z Apostołów, 
niegodnym się tak nazywać, żył, spalał się, 
cierpiał i umarł dla Chrystusa. Wziął udział 
„w trudach i przeciwnościach jak dobry żoł-
nierz Chrystusa Jezusa”. 
„Jakże aktualny jest jego przykład!” – zacy-
tował we wstępie do tej publikacji słowa Be-
nedykta XVI Biskup Polowy Tadeusz Płoski.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Odprawa szkoleniowa kapelanów

Tegoroczną odprawę szkoleniową kapelani 
rozpoczęli od udziału we Mszy św. z okazji 
Święta Wojsk Specjalnych, którą celebrowali 
pod przewodnictwem kard. Stefana Dziwisza 
i Biskupa Polowego z udziałem Ministra ON 
i żołnierzy wojsk specjalnych. Podczas Mszy 

św. kard. Dziwisz zasugerował, że Jan Paweł II,
syn polskiego oficera, mógłby w przyszło-
ści stać się patronem Wojska Polskiego.
Po Mszy św. kapelani przejechali do Lublińca, 
gdzie rozpoczęli odprawę szkoleniową.
Pierwszy dzień ćwiczeń poligonowych roz-
począł się od badań profilaktycznych prze-
prowadzonych przez lekarzy Wojskowego 
Instytutu Medycznego. Za przeprowadzenie 
badań osobiście podziękował lekarzom Bi-
skup Polowy WP, wręczając im wydawnictwa 
związane z Ordynariatem Polowym.
Po śniadaniu, księży kapelanów powitał gen. 
Marek Olbrycht, zastępca dowódcy Wojsk 
Specjalnych. Gen. Marek Olbrycht życzył 
księżom kapelanom owocnego spędzenia 
czasu w jednostce i zachęcił do zapoznania 
się z jak najobszerniejszym materiałem szko-
leniowym. Życzył też, aby pomyślnie przeszli 
test sprawnościowy. Podkreślił, że po raz 
pierwszy poligon kapelanów odbywa się
w jednostce specjalnej.
Kapelani udali się na poligon, gdzie podzie-
leni zostali na grupy i uczestniczyli w zaję-
ciach z udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej i obsługi nowoczesnego sprzętu 
wojskowego. Księża zapoznali się także
z pojazdami wojskowymi i umundurowa-
niem żołnierzy wojsk specjalnych. Poznali 

budowę i zasadę działania sprzętu optycz-
nego, m.in. dalmierzy i noktowizorów.
Po południu komandosi 1. Pułku Specjalne-
go z Lublińca zaprezentowali swoje umiejęt-
ności podczas symulowanej akcji likwidacji 
konwoju z narkotykami i odbijania zakład-

ników z opanowanego przez terrorystów 
budynku.
Wieczorem, w przypadający tego dnia Dzień 
Matki kapelani sprawowali w ich intencji  
Mszę św. w kościele garnizonowym p.w. bł. 
Piotra Jerzego Frassatiego. Homilię wygłosił 

ks. płk Stanisław Szymański, dziekan Śląskie-
go Okręgu Wojskowego. – Dziś z wdzięcznoś-
cią chcemy stawać w modlitwie w intencji 
za nasze mamy – powiedział ks. dziekan.
Ks. płk Stanisław Szymański podkreślił, że 
Maryja, wzięła „na siebie odpowiedzialność 
za zamysły Boże”. – Wiele kobiet wzorem 
Maryi staje często przed trudnymi wyborami 
– mówił ks. Szymański.
Mszę św. zakończyło nabożeństwo majowe, 
poprowadzone przez ks. płk Stanisława Gu-
laka, dziekana wojsk specjalnych. Probosz-
czem parafii wojskowej w Lublińcu jest ks. 
płk Adam Sosonko.
Po Eucharystii rozpoczęła się odprawa kape-
lanów, poprowadzona przez Biskupa Polo-
wego. Biskup Tadeusz Płoski zachęcił ich do 
wspierania inicjatyw Ordynariatu Polowego, 
wzajemnej solidarności w obliczu losowych 
wydarzeń i samarytańskiej pomocy potrze-
bującym. Nakreślił także program duszpas-
terski na nadchodzące miesiące. Wikariusz 
generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławo-
mir Żarski przypomniał także o konieczności 
przeprowadzenia przez kapelanów zajęć
z etyki wśród żołnierzy.
Podczas odprawy wręczone zostały tak-
że medale i odznaczenia. Kapelani biorą-
cy udział w misjach pokojowych otrzymali 
Gwiazdy Iraku i Afganistanu.
Trzeci dzień odprawy szkoleniowej rozpo-
czął się Mszą św. sprawowaną na przysta-
ni ośrodka, w którym zakwaterowani byli 
kapelani. Po śniadaniu uczestnicy odprawy 
szkoleniowej udali się do jednostki, gdzie 
zwiedzili salę tradycji.
Kilkunastu księży kapelanów skorzystało tak-
że z możliwości zaliczenia zajęć z wychowa-
nia fizycznego. Po okiem instruktorów zda-
wali test sprawnościowy. Ostatnim punktem 
tegorocznych ćwiczeń poligonowych było 
szkolenie BHP, po którym uczestnicy odpra-
wy szkoleniowej udali się do macierzystych 
garnizonów.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

W dniach 25-27 maja 2009 roku w Lublińcu (woj. śląskie), w 1. Pułku Specjalnym 
odbyła się doroczna odprawa szkoleniowa dla kapelanów Ordynariatu Polowego. 
Księża przebywający na ćwiczeniach poligonowych uczestniczyli w zajęciach pierw-
szej pomocy i zapoznali się ze sprzętem bojowym jednostek specjalnych. Przeprowa-
dzone zostało także szkolenie BHP i egzamin z wychowania fizycznego.
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Konferencję otworzył Prezydent RP Lech Ka-
czyński, który podkreślając znaczenie pierw-
szej wizyty Jana Pawła II do Polski wyraził 
przekonanie, że ruch „Solidarności” z 1980 r. 
nie miałby tak masowego charakteru, gdyby 
rok wcześniej papież nie obudził w sercach 
Polaków pragnienia wolności. 

Prezydent zaznaczył także, że w trudnym cza-
sie stanu wojennego Kościół stał się „szkie-
letem” opozycji, przyjmując również rolę 
mediatora pomiędzy jej poszczególnymi frak-
cjami. Podkreślił także znaczenie pielgrzymek 
Ojca św. w latach 80-tych, szczególnie wizyty 
w roku 1987, która nadała wielki impuls do 

odrodzenia ruchu „So-
lidarności” po trudnych 
doświadczeniach stanu 
wojennego i jego następ-
stwach. 
Abp Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski mó-
wił o „budowaniu „So-
lidarności”, która w na-
uczaniu Jana Pawła II ma 
wymiar społeczny i pole-
ga na budowaniu miłości 
oraz uruchomieniu wy-
obraźni miłosierdzia....”. 
Arcybiskup wyraził prze-
konanie, że solidarność 
jest zaprzeczeniem walki 
klas i wezwał do pie-
lęgnowania tej cnoty. 
Przestrzegł także, że bez 

Budowanie „Solidarnoœci” solidarności życie zostanie sprowadzone do 
tyranii małych codziennych przyjemności. 
Gościem specjalnym konferencji był Prof. 
Rocco Buttiglione, deputowany parlamentu 
włoskiego, filozof i teolog, który podkreślił 
znaczenie dwóch wielkich Polaków: Prymasa 
Wyszyńskiego i Jana Pawła II w dziele pokojo-
wej zmiany ustrojowej w naszym kraju.
Konferencję ubogacił Adam Woronowicz, 
odtwórca roli ks. Jerzego Popiełuszki w fil-
mie „Wolność jest w nas”, który odczytał 
fragmenty homilii i przemówień Jana Pawła 
II oraz list Prymasa Glempa, skierowany do 
uczestników spotkania. 
Organizatorami konferencji była Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” i Kancelaria 
Prezydenta RP. Uczestniczyli w niej m.in.: 
Kardynał Henryk Gulbinowicz, abp senior 
wrocławski, abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz 
Apostolski, abp Henryk Muszyński, metropo-
lita gnieźnieński, abp Mieczysław Mokrzycki, 
abp lwowski, abp Jeremiasz, przewodniczący 
Polskiej Rady Ekumenicznej, parlamentarzyści 
z Marszałkiem Krzysztofem Putrą, przedsta-
wiciele administracji rządowej, ministrowie
z Kancelarii Prezydenta z Piotrem Kownac-
kim na czele, reprezentanci Komisji Krajowej
z przewodniczącym Januszem Śniadkiem, pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurty-
ka, przedstawiciele świata nauki i kultury.
Po południu, podczas uroczystej Mszy św.
w Belwederze, poświęcono rzeźbę Jana Paw-
ła II, dar Prezydenta Kaczyńskiego dla belwe-
derskiej kaplicy.                                            at

W Pałacu Prezydenckim, 2 czerwca, pod honorowym patronatem Kardynała Józefa 
Glempa Prymasa Polski, odbyła się konferencja w 30. rocznicę I pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Ojczyzny.
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Biskupa Polowego WP, ks. prał. płk Jan Do-
mian – proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej 
w Warszawie-Bemowie oraz ks. ppłk Jan 
Osiński – Wicekanclerz Kurii Polowej WP.
Ośrodek Duszpaster-
stwa Wojskowego WAT 
ma już wieloletnią tra-
dycję. Zręby tego dusz-
pasterstwa tworzył ks. 
Stefan Zdasienia, obec-
nie proboszcz Parafii 
Wojskowej w Gliwicach 
w stopniu podpułkow-
nika. Studenci WAT ko-
rzystają z kościoła gar-
nizonowego pw. Matki 
Bożej Ostrobramskiej
w Warszawie-Bemowie.
Kapelanem Ośrodka 
Duszpasterstwa Wojsko-
wego jest ks. mjr Witold 

Ordynariusz Wojskowy podkreślił w okolicz-
nościowym słowie, że uczelnia ma nie tylko 
przekazywać wiedzę, ale także formować 
osobowość człowieka. Pomieszczenia od-
dane do dyspozycji Wojskowego Ośrodka 
Duszpasterskiego będą służył sprawom re-
ligijnym i kształtowaniu postaw moralnych 
oraz przygotowaniu młodzieży studenckiej 
do założenia rodziny.
Ksiądz Biskup wyraził podziękowanie Komen-
dantowi-Rektorowi gen. bryg. Zygmuntowi 
Mierczykowi za pomoc w wyremontowaniu 
i wyposażeniu ośrodka. Komendant-Rektor 
podziękował Księdzu Biskupowi za obecność 
na Wojskowej Akademii Technicznej i za tro-
skę o formację moralną studentów.
W uroczystości poświęcenia wzięli udział 
m.in. Komendant-Rektor gen. bryg. Zyg-
munt Mierczyk, gen. bryg. w st. spocz. Jan 
Klejszmit i inni pracownicy WAT, ks. prał. 
płk Sławomir Żarski – Wikariusz Generalny 

Konferencja nt. „Roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości”

Studenci WAT w nowych salach duszpasterskich
Akademickie duszpasterstwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymało 
od władz uczelni nowe, wyremontowane pomieszczenia. 2 czerwca br. Biskup Polowy 
Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski dokonał poświęcenia dwóch 
pomieszczeń duszpasterskich: kancelarii i sali wykładowej.

Mach. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 
1993 r., zaś do duszpasterstwa wojskowego 
wstąpił w czerwcu 2006 roku. Pełni obowiąz-
ki kapelana Wojskowej Akademii Technicznej 
oraz wikariusza Parafii Wojskowo-Cywilnej 
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warsza-
wie-Bemowie. Zdobył tytuł doktora i jest wy-
kładowcą etyki.

Ks. płk Zbigniew Kępa
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Nieco inaczej wygląda świat dzieci, które 
straciły rodziców. W domu dziecka „Egipat”

w Sarajewie przebywa aktualnie trzydzieścio-
ro dzieci, większość z nich straciła rodziców

w wojnie, jaka toczyła się tu 
nie tak dawno.
Żołnierze PKW EUFOR sta-
cjonującego w Camp Butmir 
w Sarajewie, po akcji ogło-
szonej przez kapelana ks. 
mjr Jerzego Niedzielskiego, 
przeprowadzili zbiórkę pie-
niędzy, za które ufundowali 
symboliczne podarki dla 
dzieci. W paczkach znalazły 
się przybory do szkoły, za-
bawki i mnóstwo słodyczy. 
Ze względu na wizytę za-
granicznych gości w domu 
dziecka w dniu pierwszego 
czerwca, żołnierze zostali 
zaproszeni drugiego czerw-
ca. Dzieciaki z nieukrywaną 
radością przyjmowały kolej-

ne prezenty, a na ich twarzach promieniały 
uśmiechy. Wśród darczyńców byli wszyscy Ci, 
którzy zbierali i chętnie ofiarowali pieniądze 
na podarki. Dowódca kontyngentu ppłk To-
masz Adamczyk rozmawiał na temat sytuacji 
„Egipatu” z siostrą, która prowadzi dom dziec-
ka. W tym czasie dowódca NSE mjr Dominik 
Trentkiewicz wraz ze swoimi żołnierzami oraz 
st. szer. Rafałem Smołką z kompanii manew-
rowej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Woj-
skowej w Gliwicach z nieukrywanym wzrusze-
niem na twarzach rozdawali przygotowane
z żołnierskiego serca podarki.
Siostry zakonne prowadzące „Egipat” zapro-
siły żołnierzy na niedzielne popołudnie, wtedy 
można dzieciom poświęcić więcej czasu, wyjść 
do położonego w pobliżu domu pięknego 
ogrodu, pobawić się z nimi. – „To świetny 
pomysł” – powiedział st.chor. Tomasz Listo-
pad. – „Kiedy brałem tego malca na ręce, to 
przypomnieli mi się od razu moi synowie. 
Teraz już dorosłe chłopaki, ale jeszcze chwile 
temu też się tak tulili i kurczowo rękawa trzy-
mali”. Mamy nadzieje spotykać się z dziećmi 
z „Egipatu” tak często, jak to będzie możliwe 
by dzień dziecka trwał dłużej niż jeden dzień
w roku…

kpt. Karolina Krzewina-Hyc

Dzień Dziecka powinien trwać cały rok
„Dzień Dziecka powinien trwać cały roku” takie słowa popłynęły z ust żołnierzy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie po wizycie w domu 
dziecka „Egipat” w Sarajewie. Światowy Dzień Dziecka to zawsze wesoły dzień dla 
wszystkich dzieciaków, jeśli mają tyle szczęścia mieć kochających rodziców i ciepły 
rodzinny dom.

Zróbmy sobie dzidziusia. Będzie miał twoje oczy, moją inteligencję. Dłonie pianisty 
po dziadku Tolku, iloraz inteligencji, powiedzmy, jak Einstein. Nóżki, włoski,  jak
u tego, wiesz, dzidziusia z reklamy pampersów. Projekt marzeń gotowy. Tu nie ma 
miejsca na improwizację natury, a już na pewno, nie daj Boże, na plan Stwórcy. 

My, tacy wyedukowani medialnie, wiemy 
przecież wszystko. Nawet to, gdzie robią ta-
kie dzieci na zamówienie. Czy będzie poczęte 
jako wyraz miłości i więzi małżeńskiej czy „na 
szkle” (in vitro), co za różnica?! To kwestia 
ceny…
Tak w skrócie może wyglądać początek dra-
matu wielu młodych małżeństw i ich po-
tomstwa, małżeństw, które o dziecku mówią
i myślą wyłącznie w kategoriach prawa wła-
sności. Tymczasem drugi człowiek nigdy nie 
jest i nie może być naszą własnością, zamó-
wionym produktem, przedmiotem naszego 
chciejstwa czy manipulacji. Jest autonomicz-
nym i niepowtarzalnym stworzeniem, darem, 
nie własnością, nawet najczulszej z matek. 
Bezbronna kruszynka, która przez 9. miesięcy 
rosła pod naszym sercem, nie jest integralną 
częścią naszej istoty, chociaż fizjologicznie 
jest w tym czasie od nas zależna. Już w chwili 
poczęcia to drugi człowiek, którego poten-
cjał, zdolności, uroda zapisane są w pierw-
szej zapłodnionej komórce. Jakże tragicznie 
mylą się nieszczęsne kobiety z ruchów „pro 
choice”, które próbują wmówić innym ko-
bietom, że mają prawo do wszechwładzy, 
która decyduje o życiu czy śmierci drugiego 

człowieka. Która z nas może odpowiedzialnie 
powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość 
dziecka, nawet gdy na starcie ma znikome 
szanse? Gdyby logikę feministek z „pro cho-
ice” przyjęła matka Beethovena, świat byłby 
dziś uboższy o IX Symfonię, którą zresztą ge-
nialny muzyk kończył już jako całkiem głuchy. 
Pisząca te słowa również nie miałaby szans 
cieszyć się największym skarbem swojego ży-
cia: trójką dzieci, gdyby moja prababka nie 
podjęła trudnej dla kobiet w jej sytuacji od-
ważnej decyzji o urodzeniu  dziecka. „Nielo-
giczna” natura zawiera nieskończony (boski) 
potencjał cudów, o których nie śniło się nie 
tylko filozofom,  ale i  dzisiejszym wyrocz-
niom medialnym.
Jakże jednak trudno człowiekowi zadufa-
nemu w sobie rozstać się ze złudzeniem
o  samowystarczalności. – Mogę wszystko, bo 
mam władzę i pieniądze zawdzięczam sobie 
wszystko, swoim zdolnościom, pracowitości 
– jakże dziś często można usłyszeć takie de-
klaracje pychy. Czy na pewno te zdolności są 
tylko moją własnością, czy nie zostałem w nie 
wyposażony po Coś i przez Kogoś.  
Gdy taka zdrowa myśl zaświta wreszcie
w moim zakutym łbie, może jeszcze zdążę 

zachwycić się łąką o świcie w Beskidach. Tam 
dzwonek dzwoni kroplą rosy obok koniczyn-
ki, smukłe trawy i powoje ścielą się u stóp 
dębów i smreków. 
Rożnorodność projektu Stwórcy jest mądra
i najpiękniejsza. Czy ma szeroki uśmiech 

muminka Kazika, zajęczą wargę rudej Krysi, 
a przy nich smukłość brzozy Małgorzaty Fo-
remniak i krzepkość dębu Pudziana.
Pudzianowi i nam wszystkim potrzebny jest 
uśmiech muminka, byśmy  nie zapomnieli,
że jesteśmy tylko i aż ludźmi.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Cybordziątka i muminki Fe l ieton
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Wrocław
Uroczystą Mszą św. z udziałem księży kapelanów kanoników sprawowaną z ceremonia-
łem wojskowym pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP rozpoczęły się obchody 6. 
rocznicy podniesienia do rangi Bazyliki Mniejszej kościoła garnizonowego pw. św. Elżbie-
ty we Wrocławiu.
Przed rozpoczęciem Eucharystii został odczytany dokument Stolicy apostolskiej o włącze-
niu do grona prałatów Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI ks. prałata ka-
nonika pułkownika Januarego Wątroby. Akt mianowania wręczył księdzu pułkownikowi 
Biskup Polowy WP. Ksiądz January dotychczas nosił tytuł kapelana Jego Świątobliwości. 
Jest także proboszczem garnizonu Wrocław i prepozytem kapituły kanonickiej przy ko-
ściele św. Elżbiety. Gratulacje w imieniu całej wspólnoty garnizonowej księdzu prał. złożył 
gen. dyw. Zbigniew Głowienka – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego.
W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy nawiązał do Uroczystości Zesłania Ducha Święte-
go, która przypomina nam o narodzinach Kościoła Chrystusowego. Przypominając rolę, 
jaką Kościół odgrywał w przeszłości, zachęcił wiernych do odpowiedzialności za Kościół 
dzisiaj do którego jesteśmy włączeni przez chrzest święty. Powiedział: „Kościół to ja, Ko-
ściół to ty, Kościół to my...”
Na zakończenie Eucharystii został odczytany dokument Stolicy Apostolskiej o mianowa-
niu ks. kan. ppłk. Mirosława Sułka – dziekana Krakowskiego Dekanatu Wojskowego ka-
pelanem Jego Świątobliwości. Następnie odczytano rozkaz Ministra Obrony Narodowej 
o nadaniu srebrnego medalu. „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” dla ks. kan. płk. Jerzego 
Rasiaka, który od wielu lat jest kapelanem pomocniczym.
We Mszy św. uczestniczyło wielu gości: Czesław Piątas – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej, inspektor Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, gen. 
dyw. Zbigniew Głowienka – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. bryg. Kazi-
mierz Jaklewicz – komendant Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, gen. bryg. Michał Sikora 
– dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej, licznie przybyli przedstawiciele władz miejskich 
i samorządowych, żołnierze i przedstawiciele innych służb mundurowych, oraz parafia-
nie licznie przybyli na rocznicową Eucharystię. Liturgię uświetnił śpiewem chór działający 
przy bazylice św. Elżbiety.                                         jo

Świder
30 maja 2009 r. w Ośrodku konferencyjnym SG w Świdrze zorganizowany został piknik 
rodzinny, w którym wzięło udział ok. 300 osób z Komendy Głównej Straży Granicznej
i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Padający deszcz nie zniechę-
cił uczestników do miłego spędzenia czasu – artyści (działający w konwencji serialowych 
jaskiniowców) prowadzili gry i zabawy uatrakcyjniane nagrodami. Dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci cieszyły się malowidła na skórze i zjeżdżalnia.
Dzięki Caritasowi Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego kapelan Nadwiślańskiego Od-
działu SG ks. ppłk Mirosław Kurianiuk obdarował dzieci maskotkami. Nie zabrakło oczy-
wiście prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu SG. Dzięki ciepłym posiłkom udało 
się przetrwać niesprzyjającą pogodę.
Kilka godzin spędzonych w plenerze z pewnością przysłużyło się zacieśnieniu więzów 
rodzinnych i integracji wzajemnej funkcjonariuszy.                                                      MK

Kraków
2 czerwca, w 98. rocznicę urodzin śp.
o gen. bryg. hm. Adama Franciszka Stu-
dzińskiego, dominikanina, kapelana spod 
Monte Cassino w bazylice Ojców Domi-
nikanów w Krakowie została oprawiona 
Msza św. o pokój jego duszy. Podczas 
Mszy św. został poświęcony nagrobek 
wykonany na grobie o. Adama Studziń-
skiego w alei Zasłużonych na cmenta-
rzu Rakowickim według projektu Anny
Praxmayer.                                           zjk

Piła
Staraniem pilskich Parafii, trzeci już raz, 
30 maja odbył się piknik parafialno-ro-
dzinny na pilskiej wyspie. Mieszkańcy 
Piły mają okazję do spotkań i do dobrej 
zabawy, choćby podczas towarzyszących 
imprezie koncertów muzyki niosącej po-
zytywne przesłanie. W tym roku na es-
tradzie pojawiły się następujące zespoły: 
Dzieci z Brodą, New Day oraz Habakuk 
(ten ostatni z repertuarem patriotycznym 
śpiewanym w rytmach reggae).
 Każde spotkanie ma swój temat prze-
wodni. W zeszłym roku było nim krwio-
dawstwo(jako dzielenie się darem życia).
Tematem tegorocznym jest bezpieczeń-
stwo na drogach (jako troska o dar życia).
Ubogaceniem spotkania były pokazy Po-
licji i Państwowej Straży Pożarnej pokazu-
jących swe działania w sytuacjach zagro-
żenia życia na drogach. Ponieważ impre-
za odbywa się tuż przed Dniem Dziecka, 
pilski WORD rozstawił dla najmłodszych 
miasteczko komunikacyjne, gdzie naj-
młodsi uczestnicy festynu mogli uczyć 
się prawidłowych zachowań na drodze 
uczestnicząc w licznych konkursach.
Drugi już rok bierze udział w pikniku pil-
ska Parafia Garnizonowa.
Caritas poszczególnych parafii przygo-
towują stoiska gastronomiczne, aby 
uczestnicy festynu nasyciwszy „ducha” 
znaleźli również w ofercie „coś dla cia-
ła”. Stoisko „wojskowych” w poprzed-
nim roku jednogłośnie zostało okrzyk-
nięte za najlepsze. Nic więc dziwnego, że 
i w tym roku nie chcieliśmy oddać palmy 
pierwszeństwa. Dzięki wysiłkowi wielu 
ludzi dobrej woli, którzy nas wspomogli,
i w tym roku, nikt nie odszedł głodny od 
naszego stoiska.                                mk



fot. Anna Tokarska


