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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,

W tym letnim okresie wiele osób wyjeżdża 
z miast, udając się do miejscowości turystycz-
nych lub w swe strony rodzinne, aby spędzić 
tam wakacje. Życzę im, aby ta oczekiwana 
przerwa na wypoczynek służyła odświeże-
niu umysłu i ciała, poddawanym codziennie 
nieustannemu zmęczeniu i wyczerpaniu ze 
względu na szalony bieg codziennego życia. 
Wakacje stanowią także cenną okazję dłuż-
szego przebywania ze swymi najbliższymi, 
ponownego spotkania rodziców i przyjaciół, 
jednym słowem – jest okazją do poświęcenia 
więcej czasu tym kontaktom ludzkim, które 
rytm codziennych zobowiązań uniemożliwia 
pielęgnować tak, jak należałoby.
Z pewnością nie wszyscy mają możliwość 
wykorzystania czasu wakacji, przy czym 
wielu jest takich, którzy z różnych powo-
dów zmuszeni są z nich zrezygnować. Myślę 
zwłaszcza o osobach samotnych, w star-
szym wieku i chorych, którzy często w tym 
czasie jeszcze dotkliwiej przeżywają swą 
samotność. Tym naszym braciom i siostrom 
chciałbym wyrazić swą duchową bliskość, 
życząc z całego serca, aby nikomu z nich nie 
zabrakło wsparcia i pociechy ze strony przy-
jaznych im osób.
Czas wakacji staje się dla wielu pożyteczną 
okazją także do spotkań kulturalnych, do 
dłuższych chwil modlitwy i kontemplacji 
w kontakcie z przyrodą lub w klasztorach i 
strukturach zakonnych. Mając więcej czasu 
wolnego można swobodniej oddać się roz-

mowie z Bogiem, rozważaniom Pisma Świę-
tego i lekturze jakiejś pożytecznej książki for-
macyjnej. Ten, kto ma doświadczenie takiego 
wypoczynku duchowego, wie, jak bardzo 
korzystne jest niesprowadzanie wakacji do 
samego tylko próżnowania i rozrywki. Wier-
ny udział w niedzielnej Eucharystii pomaga 
następnie poczuć się żywą cząstką wspólno-
ty kościelnej, nawet jeśli jest się poza własną 
parafią. Gdziekolwiek więc się znajdziemy, 
odczuwamy zawsze potrzebę pokarmu eu-
charystycznego. Przypomina nam o tym 
strona Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, przed-
stawiająca nam Jezusa jako Chleb życia. On 
sam, jak pisze o tym Jan Ewangelista, mówi o 
sobie, że jest „chlebem żywym, który zstąpił 
z nieba” (por. J 6,31), chlebem, który karmi 
naszą wiarę oraz ożywia wspólnotę między 
wszystkimi chrześcijanami.
Klimat urlopów nie pozwala nam zapo-
mnieć o trwającym nadal wielkim konflikcie 
na Bliskim Wschodzie. Ostatnie wydarzenia 
budzą nadzieję, że ustaną walki i że zosta-
nie wkrótce i skutecznie zapewniona pomoc 
humanitarna ludziom. Życzeniem wszyst-
kich jest, aby w końcu pokój wziął górę 
nad przemocą i siłą oręża. Dlatego prośmy 
z uporczywą ufnością Maryję, zawsze goto-
wą z wysokości swej chwały niebieskiej do 
wstawiania się za swymi dziećmi i wspiera-
nia ich w potrzebie.

Benedykt XVI,
Castel Gandolfo,

13 sierpnia 2006 r.

Wakacje to także czas wypoczynku duchowego 
(przypomnienie)

11 lipca – XV Niedziela zwykła
„Co mam czynić?” – ewangeliczne pytanie 
zawsze na czasie. Zwłaszcza w okresie fizycz-
nego odpoczynku i relaksu. Co mam czynić, 
by nie zagubić się we współczesnym świecie, 
który tak wiele chce mi ofiarować z dziedzin 
i sfer życia, które nie zawsze przynoszą mi ko-
rzyść? Co mam wybrać, jak postąpić, gdy prze-
cież mam odpocząć, no i najważniejsze: jakim 
kosztem? Wiele tych pytań „wakacyjnych”!

18 lipca –XVI niedziela zwykła
„Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 
«mało albo» tylko jednego”. Często o tym Je-
zusowym pouczeniu zapominamy popadając 
w skrajności. A przecież trzeba energicznie żyć 
tym ziemskim życiem, nie zaniedbując jedno-
cześnie ducha. 

23 lipca – święto św. Brygidy Patronki 
Europy
Mistyczka Północy, wielka orędowniczka jed-
ności Kościoła i troski o powrót papieży z Avi-
nionu do Rzymu. Całe swoje życie poświęciła 
służbie Kościołowi i swojej rodzinie. Głębia 
wiary pozwoliła jej łączyć troskę o życie bied-
nych i potrzebujących z umiejętnością poucza-
nia możnych współczesnej Europy. Wywierała 
wielki wpływ w celu polepszenia życia mo-
ralnego przewodników duchowych Kościoła 
i władców europejskich. 

25 lipca – XVII Niedziela zwykła
Temat modlitwy przebija z dzisiejszego frag-
mentu Ewangelii. Skrótowo można powie-
dzieć: w rozmowie z Bogiem nie liczy się wiel-
kość i wyniosłość słowa, ale słowa przepełnio-
ne sercem.

26 lipca – wspomnienie św. Joachima 
i Anna Rodziców NMP
Wspomnienie dziadków Jezusa to okazja do 
podziękowań i prawdziwej modlitwy dla na-
szych dziadków, dla starszych, którzy mieli 
dobry wpływ na kształtowanie naszych cha-
rakterów i pokazywali dobre drogi życia. Jo-
achim i Anna to patroni tych, co odpowiadają 
za przyszłość innych.

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 
NA LIPIEC

Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza 
w wielkich ośrodkach miejskich, starali 
się wnosić istotny wkład w szerzenie 
kultury, sprawiedliwości, solidarności 
i pokoju.
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Kazanie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego przygotowane 
na 600. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem 15 lipca 2010 r. 

Zyszczy nam, spuści nam... 
Kiryjelejzon!... 
I wraz moc zstąpiła w ich kości, a serca sta-
ły się na śmierć gotowe. Była zaś taka nie-
zmierna zwycięska siła w tych głosach i w tej 
pieśni, jakby naprawdę grzmoty poczęły się 
roztaczać po niebie. Zadrżały kopie w rękach 
rycerzy, zadrżały chorągwie i chorągiewki, 
zadrżało powietrze.” 
W krytycznym, kulminacyjnym momencie 
wielkiej grunwaldzkiej bitwy wojownicy 
polscy również odwoływali się do Maryi-
Hetmanki Żołnierza Polskiego. Pięknie i su-
gestywnie opisał również to za „Kroniką” 
Jana Długosza znakomity nasz pisarz Hen-
ryk Sienkiewicz w końcowym fragmencie 
powieści „Krzyżacy”: 
„– Naprzód! Ławą! Równo! – rozległy się 
wołania przywódców. 
– Bywaj! Na psubraty! W nich! 
Ruszyli. By zaś iść krokiem równym i nie ła-
mać szeregów, poczęli wszyscy razem po-
wtarzać: 
– Zdro-waś-Ma-ry-ja-Łas-kiś-peł-na-Pan-z To-
bą!... 
I szli jak powódź. Szły pułki najemne i pa-
chołkowie miejscy, kmiecie z Małopolski 
i Wielkopolski i Ślązacy, którzy przed woj-
ną schronili się do Królestwa i Mazury spod 
Ełku, którzy od Krzyżaków uciekli. Zajaśniało 
i rozbłysło od grotów na oszczepach i od kos 
całe pole. 
Aż doszli. 
– Bij – zakrzyknęli dowódcy. 
– Uch! 
I stęknął każdy jako krzepki drwal, gdy się 
pierwszy raz toporem zamachnie, a potem 
jął walić, ile mu sił i pary, w piersiach star-
czyło. 
Wrzask i krzyki wzbiły się aż ku niebiosom”. 

Nie sposób mówić i pisać o bitwie grun-
waldzkiej 15 lipca 1410 roku bez przypo-
mnienia genezy i pośredniej przyczyny wiel-
kiego zwycięstwa. Tą przyczyną była unia 
polsko-litewska zawarta w Krewie w 1385 
roku. Doprowadziła ona poprzez ślub młodej 
królowej Jadwigi z wielkim księciem Jagiełłą 
do chrztu Litwy przez Polskę. Do tego mo-
mentu Litwa pozostawała ostatnim pogań-
skim państwem w chrześcijańskiej Europie, 
co dawało Krzyżakom wygodny pretekst, 
aby pod pozorem nawracania, najeżdżać Li-
twę ogniem i mieczem. To do tych właśnie 
dziejowych wydarzeń nawiązał Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w swej homilii wygłoszonej 
w czasie mszy kanonizacyjnej 8 czerwca 
1997 roku w Krakowie: 
„Kanonizacja królowej Jadwigi jest jak gdy-
by dopełnieniem Milenium chrztu Polski. 
Jest dopełnieniem także i dlatego, iż przez 
dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wie-
ku Polacy po czterech wiekach podjęli misję 
apostolską i przyczynili się do ewangeliza-

600 rocznica wiekopomnego zwycięstwa pod 
Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, to wyjątko-
wa okazja do refleksji nad dziejami w ogóle, 
a nad chwałą oręża polskiego w szczególno-
ści. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z naj-
większych bitew w dziejach średniowiecznej 
Europy. Była zarazem jedną z trzech najważ-
niejszych i decydujących bitew w całej historii 
Polski – obok odsieczy wiedeńskiej 1683 oraz 
cudu nad Wisłą 1920 roku. 
Pod Grunwaldem rycerstwo polskie walczyło 
w słusznej sprawie i w sprawiedliwej wojnie, 
dokładnie tak samo, jak kilkaset lat później 
żołnierze polscy pod Wiedniem i nad Wisłą. 
Już w 1410 roku bezpośrednio po bitwie 
została ona określona jako Sąd Boży, spra-
wiedliwość dziejowa i „sprawiedliwe zwycię-
stwo”. Tak właśnie charakteryzował starcie 
polsko-niemieckie ksiądz kanonik Jan Dłu-
gosz – wielki historyk, humanista i patriota, 
a pod koniec życia biskup Lwowa. W swym 
monumentalnym dziele, jakim są „Roczniki, 
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” 
opisuje Długosz szczegółowo poselstwo 
krzyżackie, które bezpośrednio przed bitwą, 
wręczyło Jagielle dwa nagie miecze, jako 
symbol wyzwania na pojedynek, na Sąd Boży. 
Ten Boży Sąd nie między dwoma rycerzami, 
ale pomiędzy dwiema armiami, zakończył się 
zwycięstwem Polaków, a klęską Niemców, 
bo sprawiedliwość była po polskiej stronie, 
jak podkreśla Jan Długosz. Przypisuje też 
zwycięstwo patronowi Polaków świętemu 
Stanisławowi, który wyjednał u Boga spra-
wiedliwy wyrok w słusznej sprawie. 
Od 600 lat Wojsko Polskie odwołuje się do 
tradycji grunwaldzkich, do wielkiej chwały i 
sławy oręża polskiego. Do tych najważniej-
szych należą dwa obnażone miecze, jako wy-
raz agresji i krzyżackiej pychy, miecze które 
Niemcy cisnęli pod nogi polskiego króla. 
Te dwa miecze nie przypadkiem są wykute 
w kamieniu na portalu Grobu Nieznane-
go Żołnierza, który symbolizuje wszystkich 
bohaterskich żołnierzy polskich, poległych 
w ciągu wieków za Ojczyznę, także w 1410 
roku pod Grunwaldem. 
Nade wszystko do symboli i tradycji zwycię-
stwa pod Grunwaldem należy pieśń „Bogu-
rodzica”, którą rycerze śpiewali bezpośred-
nio przed rozpoczęciem boju. Odnotował to 
po łacinie kronikarz Jan Długosz, a za nim 
opisał w „Krzyżakach” Henryk Sienkiewicz: 
„Bitwa miała lada chwila rozciągnąć się 
i rozpalić na całej linii, więc polskie chorą-
gwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń św. 
Wojciecha. Sto tysięcy pokrytych żelazem 
głów i sto tysięcy par oczu podniosło się ku 
niebu, a ze stu tysięcy piersi wyszedł jeden 
głos do grzmotu niebieskiego podobny. 
Bogurodzica, dziewica, 
Bogiem sławiena Maryja! 
Twego syna gospodzina, 
Matko zwolena, Maryja, 

cji i chrztu swoich sąsiadów. Jadwiga mia-
ła świadomość tego, że jej posłannictwem 
jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom. 
I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, 
królem Władysławem Jagiełłą. Nad Bałty-
kiem powstał nowy kraj chrześcijański, od-
rodzony w wodzie chrztu świętego, tak jak 
w X wieku ta woda odrodziła synów i córki 
narodu polskiego”. 
W dalszej części kanonizacyjnej, historycznej 
homilii Jan Paweł II charakteryzował politykę 
Świętej Królowej Polski. Papież szczególnie 
podkreślał, jak w historycznie ważnej epo-
ce, zwanej złotą jesienią średniowiecza na 
przełomie XIV i XV wieku Jadwiga swoją 
działalnością doprowadziła do umocnienia 
państwa polskiego w Europie: 
„Duch służby ożywiał Jej społeczne zaanga-
żowanie. Z rozmachem zagłębiała się w ży-
cie polityczne swej epoki. A przy tym ona, 
córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność 
chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w 
bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując 
wielkie dzieła na forum państwowym i mię-
dzynarodowym, niczego nie pragnęła dla 
siebie. Wszelkim materialnym i duchowym 
dobrem hojnie ubogacała swą drugą Ojczy-
znę. Biegła w kunszcie dyplomatycznym, po-
łożyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej 
Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współ-
pracę między narodami, a jej wrażliwość na 
krzywdy społeczne wielokroć była sławiona 
przez poddanych.” 
Warto w nawiązaniu do tych słów Jana 
Pawła II przypomnieć, iż to nie kto inny tyl-
ko właśnie królowa Jadwiga wielokrotnie 
ostrzegała Krzyżaków, że nie wypełniają 
swej chrześcijańskiej misji, że zaborczość, 
podboje, potęga i pycha, że całe krzyżackie 
państwo zakonne jest tej misji zaprzecze-
niem. 17 maja 1398 roku na 12 lat przed 
bitwą pod Grunwaldem święta Jadwiga 
przepowiedziała klęskę krzyżacką. Było to 
w Inowrocławiu w kościele farnym. Jadwiga 
i Jagiełło na specjalnej audiencji przyjmowali 
poselstwo wielkiego mistrza zakonu krzyżac-
kiego. Na czele poselstwa stał komtur Johann 
von Sayn i to jemu w trakcie prowadzonych 
pertraktacji królowa Polski prosto w oczy za-
powiedziała rychłą Krzyżaków klęskę, jeżeli 
zakon nie zaprzestanie swej polityki agresji 
i wojny przeciwko chrześcijańskiej od wieków 
Polsce i ochrzczonej przez Polskę Litwie. 

***
Wojny w dziejach ludzkości prowadzone 
były od niepamiętnych czasów. Sobór Waty-
kański II przypomniał, że w dziejach ludzkich 
„toczy się walka przeciw mocom ciemności; 
walka ta zaczęła ongiś u początku świata, 
a trwać będzie do ostatniego dnia, według 
słowa Pana”. Tak naprawdę, powoływanie 
się na prawo do słusznej obrony i wypro-
wadzenie z tego prawa koncepcji „wojny 
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sprawiedliwej” ma na celu przyczynić się do 
przezwyciężenia agresji i konfliktów, a nie do 
łatwego ich usprawiedliwiania. 
Bowiem hasło utrzymania pokoju „za wszel-
ką cenę” może prowadzić do różnego ro-
dzaju kapitulacji, także do rezygnacji ze spra-
wiedliwości i z obrony praw człowieka. Co 
więcej, może prowadzić do rozzuchwalenia 
niesprawiedliwych agresorów i dać im jesz-
cze szersze pole do niszczącego działania. 
W ten sposób rezygnacja z przeciwstawienia 
się skutecznie aktom przemocy, może pro-
wadzić do jeszcze większej 
przemocy. 
Autorem pierwszego podzia-
łu na wojny sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe był rzym-
ski mówca i filozof Cyceron. 
Stwierdził on, iż wojny: obron-
na, będąca odwetem za na-
paść oraz prowadzona w celu 
odzyskania utraconych dóbr, 
są uzasadnione i dozwolone.
W Nowym Testamencie św. 
Jan Chrzciciel nie potępia żoł-
nierzy, a nawet ich poucza: 
„Nad nikim się nie znęcajcie i 
nikogo nie uciskajcie, lecz po-
przestawajcie na swym żoł-
dzie (Łk 3,14). Chrystus mówi 
o wojnach jako o czymś złym, 
co zapowiada zbliżający się 
koniec czasów (Mt 24,6). 
Jednak nie potępia służby 
wojskowej. Według św. Jaku-
ba Apostoła, wojny są złem 
wynikającym z nieopanowania ludzkich żądz 
(Jk 4,1).
Imperatyw ten wyklucza oczywiście stoso-
wanie agresji wobec drugiego człowieka. Ale 
czy tym samym zabrania obrony własnej?
Chrześcijanie pierwszych wieków nie wypo-
wiadali się w sposób kategoryczny na temat 
wojny. Św. Augustyn (354-430), świadek 
niespokojnych czasów, gdy barbarzyńcy pu-
stoszyli Cesarstwo Rzymskie, przywołuje mi-
łosierdzie jako argument za obroną stanu rze-
czy. Chrześcijanin, odpowiedzialny za swego 
brata, musi mu pomagać w razie niebezpie-
czeństwa i bronić go z bronią w ręku. W liście 
do Marcelina dodaje, że jeśli Ewangelia potę-
piałaby całkowicie wojnę, to św. Jan Chrzci-
ciel nie mógłby dać żołnierzom, którzy się do 
niego zwracali z pytaniem o swe zdanie, innej 
rady niźli tej, by rzucili broń i zrezygnowa-
li z wojennego rzemiosła. Uznał więc realne 
i konkretne niebezpieczeństwo wojny. 
W swym dziele „Państwo Boże” św. Augustyn 
dzieli wojny na sprawiedliwe i niesprawiedli-
we. Sprawiedliwymi są z pewnością wszelkie 
wojny obronne. Wojna taka powinna prowa-
dzić do pokoju, który „jest spokojem w spra-
wiedliwości”. Chrześcijanie mogli walczyć 
w imieniu ziemskiego miasta, dla zapewnie-
nia imperium pokoju, musieli jednak walczyć 
w słusznej sprawie, tylko dla zachowania po-
koju, zawsze, na co nalegał Augustyn, „po-
zostając skromni, bez złości czy pożądania”. 
Podobna motywacja nakazuje umiar w pro-
wadzeniu wojny: 
„Bądźcie przeto pacyfikatorami waszych wo-
jen, aby przez wasze zwycięstwo ci, których 

pokonaliście, zrozumieli użyteczność poko-
ju”. Wojna jest ponadto ostatecznością, gdyż 
to „niegodziwość przeciwnika zmusza mędr-
ca do prowadzenia sprawiedliwych wojen”. 
Wśród teologów, którzy pogłębili naukę 
św. Augustyna na temat wojny, na uwagę 
zasługuje św. Izydor, biskup Sewilli (począ-
tek VII wieku). Do listy słusznych powodów 
wypowiedzenia wojny dodał on odzyskanie 
dóbr utraconych wcześniej na rzecz wroga. 
Piętnuje jednak wojny z innych przyczyn: 
niesłuszna jest wojna, którą wywołuje na-

miętność, wojna prowadzona bez słusznego 
powodu. 
Św. Tomasz z Akwinu w XII wieku poruszył 
zagadnienie wojny we fragmencie swego 
dzieła, dotyczącym grzechów przeciw miłości 
bliźniego. Wyjaśniając słuszność wojny, pisał, 
że wojny są dozwolone i usprawiedliwione, 
jeżeli chronią ubogich i całą zbiorowość przed 
niegodziwością wrogów. Dla św. Tomasza 
zasadniczym warunkiem prowadzenia wojny 
sprawiedliwej jest słuszny powód (causa iu-
sta) oraz słuszny zamiar (intentio recto). 

***
Do tych właśnie teologicznych idei i filozo-
ficzno-politycznych rozważań nawiązywała 
dyplomacja Królestwa Polskiego w okresie 
poprzedzającym wojnę z Krzyżakami 1409-
1411. Jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem 
do papieża i licznych monarchów Europy 
zostały wysłane poselstwa od Władysława 
Jagiełły z orędziem, którego autorem był 
prawdopodobnie ksiądz Paweł Włodkowic, 
wybitny uczony prawnik i teolog, rektor Aka-
demii Krakowskiej. W orędziu królewskim da-
towanym w Opatowie w 1409 r. uzasadniał 
on, że Polska prowadzi wojnę sprawiedliwą 
i obronną, natomiast Krzyżacy są agresorami: 
„To jedno ich życzenie, aby mogli kraje cudze 
jakimkolwiek bądź sposobem posiadać (...) 
Nie ma wątpliwości, że kiedyś jeśli ich Bóg 
opatrzny nie ukróci, wszystkie państwa i kró-
lestwa przed ich przemocą uklękną”. 
W cztery lata po zakończeniu wojny pol-
sko-krzyżackiej ten fundamentalnie ważny 
problem wojny sprawiedliwej i wojny nie-

sprawiedliwej był rozpatrywany na Soborze 
Powszechnym w Konstancji nad Jeziorem 
Bodeńskim. Sobór zebrał się w 1415 roku 
pod przewodnictwem papieża i zgromadził 
biskupów i kardynałów z całej średniowiecz-
nej Europy. Przybył też niemiecki cesarz Zyg-
munt Luksemburski oraz delegacje z wszyst-
kich państw.
Delegacji Polskiej przewodniczył Prymas 
Polski arcybiskup Mikołaj Trąba. 15 lipca 
1410 nie tylko brał on udział w bitwie pod 
Grunwaldem, ale był jednym z trzech naj-

większych dowódców polskich. 
Co więcej, to Mikołaj Trąba jako 
podkanclerz Królestwa Polskiego 
był autorem strategicznego pla-
nu wojny z Krzyżakami, jaki po-
wstał w 1409 roku.
Delegację dodatkowo uświetnił 
Zawisza Czarny, zaliczany do naj-
pierwszych rycerzy Europy. Naj-
wybitniejszą rolę odegrał ksiądz 
Paweł Włodkowic z Brudzenia 
herbu Dołęga, rektor Akademii 
Krakowskiej. Włodkowic oświad-
czył, że zabierze głos nie jako 
„amba sador”, lecz jako uczony 
i profesor. 
Już ta zapowiedź świadczy o 
trafnym roz poznaniu międzyna-
rodowego położenia. Księdzu 
Rektorowi z Krakowa przyszło 
wystąpić w roli, jakiej nigdy jesz-
cze żaden z Polaków nie spełniał. 
Miał udowodnić wobec kolegium 
światowego, że 5 lat wcześniej 

pod Grunwaldem Polacy bronili zasady słusz-
nej, zgodnej z podstawowymi prawdami 
chrześcijaństwa. Nie było to zadanie łatwe 
w obliczu papieża, cesarza, kardynałów, bis- 
kupów, polityków i duchowieństwa z całej 
chrześcijańskiej Europy! Przed tym znako-
mitym gremium uczestniczących w soborze 
w Konstancji, polski uczony uzasadnił nie 
tylko agresję i przemoc zakonu krzyżackiego, 
ale udowodnił również, że Krzyżacy narusza-
ją samą istotę chrześcijaństwa, prowadząc 
niesprawiedliwe wojny z Polską i Litwą. 
Ksiądz Paweł Włodkowic nawiązywał w ten 
sposób do współczesnych pojęć praw czło-
wieka, do wolności sumienia i wyznania! – 
Nie był pierwszym na świecie chrześcijaninem, 
który uważał inaczej wierzących za ludzi i pro-
testował przeciwko nawracaniu ich mieczem. 
Powoływał się na wielkie autorytety Kościoła 
– św. Augustyna oraz św. Tomasza. Zasługa 
krakowskiego rektora polegała na stworze-
niu zwartego i logicznego wywodu, zwal-
czającego krzyżacką praktykę łamania zasad 
należących do istoty chrześcijaństwa. 
Tylko cytaty mogą dać pojęcie o treści i for-
mie wywodów księdza profesora Włodko-
wica. Oto kilka paragrafów jego „Konkluzji” 
przedłożonych Soborowi 6 lipca 1415 roku: 
„XXX. Krzyżacy z Prus wojując ze spokojny-
mi poganami albo ich zwalczając, jak to ma 
miejsce, nigdy nie prowadzili z nimi spra-
wiedliwej wojny. Uzasadnienie: ponieważ 
przeciw zwalczającym pogan, chcących żyć 

dokoñczenie na str. 14

Bp Tadeusz Płoski i prof. Józef Szaniawski
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Papież Jan Paweł II ustanowił
św. Brygidę Patronką Europy

W jednym z około 600 widzeń przepowia-
dała upadek i potępienie zakonu krzyżackie-
go. Wczytajmy się uważnie w słowa, które, 
według św. Brygidy, skierował do niej Pan 
Jezus: Powiedziałem ci o pszczołach, że 
mają trojaką korzyść ze swojej melisy. Teraz 
ci powiadam, że takimi pszczołami winni 
być Krzyżacy, których umieściłem w krajach 
chrześcijańskich. Ale już oni powstają prze-
ciw mnie, gdy nie starając się bynajmniej 
o zbawienie dusz, prześladują cieleśnie tych, 
którzy z ciemnoty błędów nawrócili się do 
wiary chrześcijańskiej i przeszli na moje łono. 
Obciążają ich pracami, pozbawiają swobód 
i nie objaśniają w wierze. Odmawiają im 
sakramentów i gorsze gotują dla nich pie-
kło, niż gdyby pozostali w swoim dawnym 
pogaństwie. Wojny nie w innym prowadzą 
celu, tylko dla rozszerzenia pola swojej du-
mie i podsycenia żądzy chciwości. 
Powyższa przepowiednia była dobrze znana 
Krzyżakom, skoro już w roku 1396 z inicja-
tywy wielkiego mistrza Ulricha von Jungin-
gena, powstał pierwszy klasztor św. Brygidy 
w Gdańsku. Na ekspiację nie mieli Krzyżacy 
czasu, było już za późno, zbliżał się bowiem 
rok 1410, zbliżał się Grunwald, gdzie sto-
czono jedną z największych bitew średnio-

wiecza, a wojska polskie i litewskie, posiłko-
wane przez oddziały ruskie, czeskie i tatar-
skie, odniosły wiktorię jedną z największych 
w naszych dziejach.
W tej wielkiej bitwie zginęli: wódz naczelny 
wojska krzyżackiego Ulryk von Jungingen, 
zastępca wodza naczelnego Fryderyk von 
Wallenrode, szef zaopatrzenia armii Albrecht 
hrabia von Schwartzburg, oboźny Kuno von 
Lichtenstein i skarbnik Tomasz von Merheim. 
Poległo 11 komturów czyli dowódców krzy-
żackich okręgów wojskowych: chełmiński, 
bierzgłowski, pokrzywnicki, grudziądzki, 
gniewski, nieszawski, stródzki, radzyński, 
brodnicki, toruński, tucholski i prawie 18 ty-
sięcy rycerzy. Do niewoli wzięto 40 rycerzy 
z chorągwi zagranicznych gości Zakonu, w 
tym księcia szczecińskiego, księcia oleśnic-
kiego i 14 tysięcy innych.
 

Wotum Jagiełły dla Matki Bożej
Zwycięskiej

Nazajutrz po bitwie pisał Jagiełło do żony, 
królowej Anny: Prześwietna Księżno, znako-
mita a wielce nam miła Małżonko nasza! Od 
naszego z Wami rozstania zawsze i nieprze-
rwanie Stworzyciel nieba i ziemi nas i ludzi 
naszych miłosierdziem swym i łaskawością 
darzył i w dobrym zachował zdrowiu. Tedy 
we wtorek, w święto Rozesłania Aposto-
łów, mistrz krzyżacki z całą swoją potęgą do 
wojsk naszych się zbliżył, walkę z nami pra-
gnąc rozpocząć, gdy my właśnie słuchaliśmy 
Mszy świętej. Tej do końca pobożnie wysłu-
chawszy z całym wojskiem naszym, na pole 
bitwy weszliśmy, gdzie szyki sprawiwszy 
i rozmieściwszy, jęliśmy sposobić się do boju. 
Kiedy zaś już jedni na drugich poglądaliśmy, 
mistrz krzyżacki i marszałek przez swoich he-
roldów nam i prześwietnemu książęciu panu 
Witoldowi, bratu naszemu najdroższemu, 
dwa miecze ślą ze słowami: «Wiedzcie kró-
lu i Witoldzie, że tej godziny bitwę z wami 
stoczymy, te zaś miecze wam ku pomocy 
w darze ofiarujemy. Pozwólcie więc nam wy-
brać to właśnie miejsce na bitwę, albo też 
sami wybierzcie!» Na co odrzekliśmy łagod-
nie: «Miecze, któreście nam przysłali, przyj-
mujemy i w imię Chrystusa, co karki pyszne 
zgina, walczyć z wami będziemy, lecz miej-
sca walki wskazać wam nie chcemy, bitwę 

Przepowiednia św. Brygidy
– Patronki Europy
Wkrótce minie sześćset lat od chwili, gdy polsko-litewski oręż rozgromił na polach 
grunwaldzkich krzyżackie hordy.
Może warto przy tej okazji przypomnieć jedno z proroctw mistyczki szwedzkiej 
św. Brygidy (1303–73), kanonizowanej w roku 1391. Św. Brygida, Birgitta, słynęła 
z objawień i proroctw zarówno o charakterze religijnym jak i politycznym, a spisa-
ne teksty są uznane za najwybitniejsze dzieło średniowiecznej literatury szwedz-
kiej.

zaś z wami stoczymy w miejscu, które Bóg 
wszechmogący dać wam raczy.» Zaczym 
bez zwłoki, wojska, jako się rzekło, mając 
już uszykowane, rozpoczęliśmy bój, w któ-
rym wśród niezliczonych ubitych, sami zaś 
mając bardzo nieznaczne straty nie dzięki 
naszej potędze ani wojsk liczebności, lecz 
jedynie dzięki mocy i dobroci Boga, który 
oby zawsze nas powodzeniem darzyć raczył, 
pomienionych wielkiego mistrza i marszałka 
Schwartzburga, i elblądzkiego i wielu kom-
turów usiekliśmy, innych do ucieczki zmusili-
śmy i we własnej osobie ścigać zaczęli. Dwie 
mile byli ścigani, a uciekając w jeziorach 
i rzekach, które stały na drodze ich uciecz-
ki, w ogromnej liczbie potonęli, innych zaś 
zabito, tak iż bardzo niewielu uszło. Wal-
cząc zaś z Prusakami, których z łaski Bożej 
zwyciężyliśmy i rozgromili, książąt Konrada 
Młodszego Oleśnickiego i Szczecińskiego, 
Krzysztofa z Węgier i innych niezliczonych 
gości zakonnych do niewoli wzięli i jako 
jeńców dzierżymy. Dan pod Dąbrownem na 
polu bitwy w środę, nazajutrz po święcie Ro-
zesłania Apostołów.
Listy podobnej treści wysłał był Jagiełło do 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Wikariusza 
Korony, do biskupa poznańskiego, do Rady 
miasta Krakowa i na ręce rektora Akademii 
Krakowskiej, a 56 zdobytych pruskich chorą-
gwii przywiózł Jagiełło do Krakowa dopiero 
25 listopada 1411 r.
Jako dowód swego zwycięstwa, król Włady-
sław Jagiełło pozostawił nam swoje votum, 
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwy-
cięskiej w Lublinie. 

Podkreślić należy, że świątynia wzniesiona 
została w latach 1412-1426, pod okiem pol-
skich architektów, przez krzyżackich knech-
tów wziętych do niewoli pod Grunwaldem. 

Karolina M. Sierakowska
Włodzimierz J. Stukus

Przeto przyszedł czas, w którym skruszone będą ich zęby,
prawica odcięta i noga prawa poderwaną, aby żyli, a przyszli do poznania siebie

Św. Brygida Szwedzka

Kościół Lubelski
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600-lecie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem
Jak dalece można rozminąć się z wyznawanymi przez siebie ideałami 
świadczy rzeczywistość jednej z trzech największych bitew średnio-
wiecznej Europy. 15 lipca 1410 r. na polach grunwaldzkich starła się 
potęga zakonu krzyżackiego z połączonym siłami Królestwa Polskiego 
i Litwy. Wyznawcy Chrystusa, którzy chcieli być rozpoznawani w świe-
cie po znaku czarnego krzyża widocznego na białych płaszczach, za-
miast posiewu Ewangelii nieśli na swoich kopiach rycerskich znaki po-
żogi, która gęstym dymem spowijała pragnienie władzy i majętności. 
Trzeba było połączonych sił Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
aby powstrzymać rozmach działań zakonu krzyżackiego, który „pod 
płaszczykiem” szczytnych idei nawracania pogan na wiarę chrześci-
jańską, dokonywał ogromnego spustoszenia i zawłaszczania kolejnych 
ziem, wyrastając z czasem na niekwestionowaną potęgę średniowiecz-
nej Europy, zagrażającą istnieniu państwowości Korony i Litwy. Zwy-
cięska bitwa pod Grunwaldem złamała raz na zawsze potęgę Krzyża-
ków, a zwycięskiego wodza – króla Władysława Jagiełłę wyniosła do 
rangi wybitnego przywódcy i zapewniła niebywały wzrost prestiżu 
dynastii jagiellońskiej wśród stolic europejskich.

Jaka droga dziejowa zawiodła zakon krzy-
żacki do tak głębokiego zaprzeczenia ideom 
i wartościom, dla których został powołany 
w bliskowschodniej Akce w 1198 r.? Zakon 
Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie, bo tak brzmi 
właściwa nazwa zakonu krzyżackiego, po-
wstał jako szpitalny zakon braci – rycerzy, 
przeznaczony dla opieki nad rycerstwem 
i pielgrzymami niemieckimi w Ziemi Świętej, 
która po apelu papieża Urbana II w 1095 r. 
stała się areną krucjat, czyli odzyskiwa-
nia ziem, po których chodził Jezus Chry-
stus w czasie swego ziemskiego piel-
grzymowania, z rąk niewiernych (muzuł- 
manów). 
Zakon szybko zdobył popularność w cen-
trach ówczesnej, chrześcijańskiej Europy, co 
przełożyło się na liczne nadania ziemskie w 
wielu rejonach naszego kontynentu i zapew-
niło Krzyżakom ogromne zaplecze material-
ne. Być może to właśnie stało się źródłem 
wczesnego sprzeniewierzenia się wyznawa-
nym ideałom. 
Przywódcy zakonu starali się wykorzystać ideę 
krucjat do włączenia braci-rycerzy w walkę 
z poganami żyjącymi na obrzeżach świata 
chrześcijańskiego, tym bardziej, że muzuł-
manie wypierali krzyżow-
ców z całego terenu Ziemi 
Świętej, co skutkowałoby 
zakończeniem misji prężne-
go zakonu. 
Krzyżacy mieli bronić za-
grożonych przez pogan te-
renów, a jednocześnie pro-
wadzić wśród nich chrystia-
nizację. Szczytne skądinąd 
założenia okazały się tylko 
parawanem do realizacji 
własnych interesów i korzy-
ści polityczno-militarno-go-
spodarczych. Przekonał się 
o tym boleśnie m.in. książę 
Konrad Mazowiecki, który 
sprowadził Krzyżaków na 
pogranicze Królestwa Pol-
skiego, borykającego się 
z najazdami pogańskich 

kojowego z Koroną, który obowiązywał do 
1413 r., w przymierzu z zakonem krzyżackim 
zobowiązał się udzielić pomocy militarnej 
w przypadku użycia przez króla polskiego 
pogańskich Litwinów, Rusinów i Tatarów 
przeciw Krzyżakom.
Królestwo Polskie zostało tym samym osa-
czone przez wrogo nastawionych sąsiadów 
od północy, zachodu i południa. Kraj nasz, 
nie po raz pierwszy i nie ostatni w histo-
rii naszych dziejów, w obliczu zbliżającego 
się niebezpieczeństwa, został pozostawio-
ny bez pomocy i wyłącznie dzięki własnym 
wysiłkom na arenie międzynarodowej, 
a przede wszystkim na polu walki musiał 
udowodnić, że państwo polskie ma prawo 
do istnienia. 
O tym, że obiektywna racja była po stronie 
polsko-litewskiej świadczyły m.in. proroctwa 

Prusów. Zakon nie tylko podpo-
rządkował sobie tereny Prusów, 
tworząc potężne władztwo, ale 
dążył do jego powiększenia kosz-
tem pogańskiej Litwy, a z czasem 
chrześcijańskich sąsiadów. Szcze-
gólnie zażarty konflikt rozgorzał 
o litewską Żmudź i ziemię do-
brzyńską, należącą do posiadło-
ści Korony. 
Wspólnota interesów Królestwa Polskie-
go i Litwy zaowocowała podpisaniem Unii 
polsko-litewskiej w Krewie w 1385 r. Krzy-
żacy poczuli się zagrożeni tą „koncentracją 
potencjałów” obu państw i zmianą układu 
sił w Europie północno-wschodniej, gdzie 
dotąd ogrywali znaczącą rolę. Podjęli dzia-
łania na niwie dyplomatycznej mające zdys-
kredytować władcę polskiego Władysława 
Jagiełłę, który jakoby wspólnie z poganami 
i niewiernymi (Litwinami i sprzymierzony-
mi z nimi Tatarami) występował przeciw-
ko chrześcijaństwu. Niestety propaganda 
zakonu krzyżackiego przyniosła wymierne 
skutki. Sprzymierzeńcami Krzyżaków stali się 
m.in.: książę szczeciński, król Czech Wacław 
IV i król Węgier Zygmunt Luksemburski. Ten 
ostatni, pomimo podpisanego układu po-

Grunwald, lipiec 2009 r. Rekonstrukcja średniowiecznej bitwy; 
rycerze szykują się do starcia

Zażarta walka wojsk polsko-litewskich z oddziałami krzyżackimi
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dwóch świętych niewiast; św. Jadwigi Ande-
gaweńskiej, żony Władysława Jagiełły oraz 
św. Brygidy Szwedzkiej. 
Jadwiga domagała się bezskutecznie odda-
nia przez Krzyżaków nieprawnie zastawio-
nej w 1392 r. ziemi dobrzyńskiej. Wobec 
nieprzejednanego stanowiska Wielkiego Mi-
strza Konrada von Jungingen, brata Ulricha, 
w 1398 r. publicznie wyznała, że dopóki ona 
żyje, powstrzyma wojnę, ale po jej śmierci 
zakon poniesie z wyroku Bożego ciężką klę-
skę za niegodziwości, których dopuścił się 
wobec książąt i królów polskich. 
Także św. Brygida Szwedzka w swym dziele 
mistycznym, znanym na dworze krakowskim 
u schyłku XIV w., zapowiadała karę Bożą, któ-
rej doznają Krzyżacy za pychę i chciwość. 
Po stronie Władysława Jagiełły była także 
pomysłowość, decydująca często o przebie-

gu kampanii wojennej. W grudniu 1409 r. 
opracował on wspólnie z Wielkim Księ-
ciem Witoldem strategię, która zakładała 
koncentrację wojsk polsko-litewskich pod 
Czerwińskiem na prawym brzegu Wisły, aby 
stamtąd bezpośrednio uderzyć na Malbork, 
stolicę państwa krzyżackiego. Do realizacji 
tej koncepcji konieczne było sprawne prze-
prawienie wojsk koronnych z lewego brzegu 
Wisły (gdzie grupowały się oddziały z całego 
kraju) na jej drugi brzeg. W tym celu opra-
cowano zawczasu budowę rozkładanego 
mostu pontonowego, który można było 
w częściach spławić w dół Wisły. Tak się też 
stało i w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 
1410 r. nastąpiło przeprawienie pod Czer-
wińskiem wojska koronnego, co wprawiło 
w zdumienie Ulricha von Jungingen, który 
nie spodziewał się takiego obrotu zdarzeń. 
Miejsce spotkania dwóch potężnych armii 
okazało się być dość przypadkowe, w oko-
licach wsi Grunwald i Lębork, na zachód od 
jeziora Łubień. Ulrich von Jungingen zaparcie 
dążył do rozpoczęcia walnego rozstrzygnię-
cia na polu walki, zaś polski król, świadomy 
strat, jakie przyjdzie ponieść w bezpośred-
nim starciu dwóch potęg (ok. 22 tys. wojsk 
zakonnych i 30 tys. połączonych sił polsko-
litewskich) zwlekał z rozpoczęciem bitwy. 

Uważał także, że czas jest po jego stronie.
Bliskość wojsk zakonnych i napięta atmos-
fera przed bitwą nie zakłóciły codziennego 
zwyczaju monarchy uczestnictwa w dwóch 
porannych Mszach św. 
Znana jest scena z Roczników Jana Długosza, 
gdy przedstawiciele Wielkiego Mistrza przy-
byli do króla Władysława i księcia Witolda, 
aby przekazać dwa miecze jako „wsparcie 
i zachętę do walki”. Zostały one przyjęte, zaś 
król powiedział, że mieczy mu nie brakuje, ale 
„w Imię Boga, dla uzyskania większej pomocy, 
opieki i obrony w mej słusznej sprawie, przyj-
muję także dwa miecze przyniesione przez 
was, a przysłane przez wrogów pragnących 
krwi i zguby mojej oraz mego wojska”. 
Dramaturgii sytuacji dodawał fakt, że król 
miał zapewne w głowie wiadomość, jaka 
przez posłańców dotarła do niego na kilka 

dni przed bitwą, iż król węgierski Zygmunt 
Luksemburski wypowiada wojnę Królestwu 
Polskiemu w razie zerwania pokoju z za-
konem. Informację tę król przekazał tylko 
najbliższym współpracownikom, obawiając 
się reakcji polskiego rycerstwa, zwłaszcza 
z obszaru Małopolski. Królewski Kraków po-
został praktycznie bez obrony, główne siły 
Korony zgrupowane były na północy kraju. 
Dlaczego król Węgier nie zdecydował się na 
„wyprawę krakowską”, aby wypełnić zobo-
wiązania sojusznicze z zakonem krzyżackim, 
pozostanie tajemnicą. 
Niezwykłe są także relacje świadków bitwy, 
jakie spisał dla potomnych Jan Długosz. 
„Nadto krążyło opowiadanie pewnych żoł-
nierzy z wojska krzyżackiego powtarzane 
z namysłem i nie zaczerpnięte z plotek, ale 
całkowicie pewne, że nazajutrz przez cały 
czas trwania bitwy widzieli nad wojskiem 
polskim czcigodną postać ubraną w szaty bi-
skupie, która udzielała walczącym Polakom 
błogosławieństwa, ustawicznie dodawała 
im sił i obiecywała im pewne zwycięstwo. 
Ogłoszono to za wróżbę, która zapowiadała 
niewątpliwe przyszłe zwycięstwo Jagiełły...”. 
Tradycja religijna przypisywała zwycięstwo 
grunwaldzkie wstawiennictwu św. Stanisła-
wa, patrona Polski. 

Sam przebieg bitwy był zmienny; szala zwy-
cięstwa przechylała się to w jedną, to w dru-
gą stronę. Ostatecznie jednak armia krzyżac-
ka została sromotnie rozbita. Zginął Wielki 
Mistrz Ulrich i większość jego dostojników, 
straty wojska zakonnego były ogromne; do-
chodziły do 10-12 tys. zabitych i wziętych do 
niewoli. Zginęło wielu znamienitych rycerzy-
gości, którzy przybyli z Europy Zachodniej, 
aby wypełnić swoje zobowiązania i ideały 
krucjatowe. Paradoksem jest fakt, że chcąc 
służyć w dobrej sprawie obrony chrześcijan 
przed niewiernymi, stanęli po niewłaściwej 
stronie konfliktu. To nawrócony król Włady-
sław Jagiełło stał na straży chrześcijaństwa, 
a z pomocą Litwinów i sprzymierzonych 
z nimi ludów musiał podnieść oręż przeciw 
Krzyżakom, którzy mieniąc się wyznawcami 
Chrystusa stali się Jego żywym zaprzecze-

niem, traktując Go instrumentalnie i wyko-
rzystując do realizacji swoich niecnych ce-
lów. Nauką dla potomnych pozostaje fakt, że 
ogromne wynaturzenia, jakie narosły wraz 
z rozwojem zakonu, doprowadziły Krzyża-
ków do tragicznego finału, a z poskromie-
nia buty krzyżackiej wyrosła wieczna chwała 
oręża polskiego. 

***
Nadarza się znamienita okazja, aby zanu-
rzyć się głębiej w klimat średniowiecznej 
Europy i rycerskich zmagań wojennych. 
17 lipca na polach grunwaldzkich odbędzie 
się, przygotowywana z wielkim rozma-
chem, inscenizacja jednej z trzech najwięk-
szych wiktorii w historii polskiego oręża. 
W tym jubileuszowym roku zapowiadany 
jest udział ok. 6 tys. inscenizatorów oraz set-
ki tysięcy widzów, którzy przybędą z Europy 
i spoza naszego kontynentu, aby uczestni-
czyć w tym niezwykłym wydarzeniu. 

Tekst i zdjęcia Anna Tokarska

Cytaty pochodzą z Roczników czyli kronik 
sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. 

Pobojowisko bitewne pod Grunwaldem
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***
„Czterdzieści lat kapłaństwa abp. Głódzia 
wpisuje się w czterdzieści lat historii Pol-
ski”, powiedział w homilii ks. abp Tadeusz 
Gocłowski. Natomiast Ksiądz Arcybiskup 
w końcowym Słowie dokonał rekapitulacji 
tych lat i drogi jego kapłańskiego pokolenia, 
które wzrastało wraz z PRL-em. „To miało 
być pokolenie ukształtowane wedle norm 

komunistycznego systemu, narzuconego 
Polsce. Nie udał się ten eksperyment”. Na 
początku tej kapłańskiej drogi stał – wspo-
minany ze wzruszeniem przez Arcybiskupa 
Metropolitę – rodzinny dom w podlaskiej 
Bobrówce, sokólskiego powiatu, który „two-
rzył fundament życia – mocny i trwały. Ofia-
rował miłość, uczył życia wedle porządku 
ewangelicznych wartości i wier-
ności temu, co polskie”. Ducho-
wą biografię ks. abp. Głódzia 
kształtowały religijne tradycje 
archidiecezji wileńskiej, do któ-
rej przynależała jego rodzinna 
parafia Brzozowa. Młodzieńczy 
nonkonformizm zaprowadził 
go do niepodległościowej orga-
nizacji „Białe Orły”, zawiązanej 
w gimnazjum w Sokółce; za 
udział w niej przyszło mu za-
płacić trzymiesięcznym uwięzie-
niem. Natomiast podjęte w 1964 
roku studia w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchownym w Bia- 
łymstoku (pośród jego profesorów był ks. 

Michał Sopoćko, spowiednik 
świętej Siostry Faustyny, nie-
gdyś kapelan WP), przerwała 
dwuletnia służba wojskowa 
w Kołobrzegu i Szczecinie-
Podjuchach. „Nasza służba 
w kleryckich jednostkach 
to była bezustanna «karna 
kompania». Nas nie chciano 
wyszkolić na sprawnych żoł-
nierzy. Nas przede wszystkim 
chciano odciągnąć od Boga, 
podważyć przyjaźń zadzierz-
gniętą z Chrystusem, Kościo-
łem i Jego Pasterzami” – mó-
wił po latach, 18 paździer-
nika 1997 roku, w kazaniu 
podczas spotkania byłych 
alumnów-żołnierzy. 
Kapłańska droga ks. Głódzia, 
rozpoczęta 14 czerwca 1970 
roku, ułożyła się niezwyczaj-

nie. Po dwóch latach wikariatu w Szudziało-
wie – wyjazd do Paryża, studia specjalistyczne 
w Instytucie Katolickim, potem na Wydziale 
Prawa Kanonicznego KUL-u, doktorat w In-
stytucie Orientalnym w Rzymie, praca w Kurii 
i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku, posłu-
ga kapelańska w regionalnej „Solidarności” 
– wciąż żywo wspominana, wreszcie dziesię-

cioletnia praca w Kongregacji ds. Kościołów 
Wschodnich, której prefektem był kardynał 
Władysław Rubin, rodem z kresowego Zba-
raża, żołnierz września 1939 roku, łagiernik, 
żołnierz armii gen. Andersa. A wszystko to 
na tle ważnych wydarzeń w życiu Kościoła: 
wdrażania uchwał Soboru Watykańskiego 
II, rozpoczętego 16 października 1978 roku 
pontyfikatu papieża-Polaka.
21 stycznia 1991 roku Kongregacja ds. Bi-
skupów wydała dekret przywracający Or-
dynariat Polowy w Polsce, a Ojciec Święty 
Jan Paweł II mianował ks. prałata Sławoja 
Leszka Głódzia Biskupem Polowym Wojska 
Polskiego. Podczas Mszy św. dziękczynnej 
w Archikatedrze Gdańskiej wspominał tam-
ten dzień: „ 23 lutego w Bazylice Jasnogór-
skiej z rąk trzech polskich kardynałów otrzy-
małem pełnię kapłaństwa – święcenia bi-
skupie. W drodze ku ołtarzowi towarzyszyła 
mi wojskowa asysta, rozbłysły klingi szabel 
w oficerskim salucie”.
Milito pro Christo – Walczę dla Chrystusa. 
Takie hasło towarzyszy od 19 lat biskupiej 

„Walczę dla Chrystusa”
14 czerwca 1970 roku w prokatedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Białymstoku diakon Sławoj Leszek Głódź przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk ks. bp. Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego archidiecezji 
w Białymstoku. Na obrazku prymicyjnym umieścił napis: „Abym służył Bogu 
i ludziom”. 27 czerwca 2010 roku w Archikatedrze Gdańskiej arcybiskup-senior 
Tadeusz Gocłowski, biskup Ryszard Kasyna i kilkudziesięciu kapłanów konce-
lebrowało dziękczynną Mszę świętą za czterdzieści lat posługi Bogu i ludziom 
tego wybitnego kapłana, Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1991–2004), bi-
skupa warszawsko-praskiego (2004–2008), arcybiskupa metropolity gdańskiego 
(od 2008). Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych Pomorza, Wojska Polskiego, służb mundurowych, delegacja NSZZ „Soli-
darność” z przewodniczącym Januszem Śniadkiem, rektorzy pomorskich uczel-
ni, przyjaciele Księdza Metropolity przybyli z różnych stron, rzesza wiernych. 
Tego samego dnia w Bazylice Archikatedralnej miał miejsce dedykowany Księ-
dzu Arcybiskupowi koncert muzyki religijnej w wykonaniu artystów Wybrzeża 
(Polska Filharmonia Bałtycka, Cappella Gedanensis, Schola Cantorum Gedanen-
sis), z udziałem światowej sławy wirtuoza, Konstantego Andrzeja Kulki.

40 rocznica święceń kapłańskich ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia  
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drodze Księdza Arcybiskupa. Ponad 13 lat 
trwała pasterska posługa w Ordynariacie 
Polowym WP. Wielki obszar działań, zadań, 
decyzji, którego wydobycie stanowi zada-
nie i wyzwanie dla historyków najnowszych 
dziejów Kościoła w Polsce. Trzeba było wie-
le wytrwałości i odwagi, aby przywrócić 
Chrystusa Wojsku Polskiemu, „przejąć wia-
no kapelańskiej posługi, rugowane z tradycji 
powojennego wojska i z historycznej pamię-
ci”. Lata pasterzowania ks. abp. Głódzia to 
czas „budowania struktury, tej widzialnej, 
sieci parafii, ośrodków duszpasterskich, ko-
ściołów, kaplic, izb modlitwy”, a także „tej 
wspólnoty ducha, jedności biskupa, kapła-
nów, wiernych”. „To była fascynująca droga 
– wspominał Ksiądz Arcybiskup 27 czerwca 
w Gdańsku – choć czasem trudna, bywało 

i gorzka, kiedy skamieliny starych struktur 
pokazywały swoje ostre kanty”. 
Ordynariat Polowy WP, przez lata nieobecny, 
stał się szybko, dzięki dynamicznej działalno-
ści jego Pasterza, stabilną strukturą organi-
zacyjną Kościoła w Polsce. W 1998 roku, po 
siedmiu latach funkcjonowania, Kardynał- 
Prefekt Kongregacja ds. Biskupów dokonał 
bardzo ważnej zmiany, zrównując Biskupa 
Polowego na płaszczyźnie jurysdykcyjnej 

z Biskupem diecezjalnym. To była decyzja – 
warta przypomnienia – świadcząca o tym, że 
Ordynariat Polowy, tworzony od podstaw, 
wrósł mocno w tkankę Kościoła w Polsce. 
Czas posługi bp. Głódzia w Wojsku Pol-
skim to ukazywanie żołnierskim wspólno-
tom „znaczenia, piękna tradycji wojskowej 
i narodowej”, żołnierskiego honoru i miło-
ści ojczyzny, także nawiązanie serdecznych 
związków z kombatantami dróg ku Nie-
podległej. To także okres, kiedy nowy cere-
moniał wojskowy i uroczystości wojskowe 
poczęły być wiązane z Bożymi znakami, 
z Mszą świętą. To budowanie nowej struk-
tury organizacyjnej i duszpasterskiej dzięki 
apostolskiej żarliwości grona księży kape-
lanów. „Stanęliście do trudnej pracy, po-
czątkowo na zachwaszczonym ugorze. Po 
latach przerodził się on w dojrzały łan. To, 
że jest tak urodzajny to wasza zasługa. By-
liście wszędzie tam, gdzie żołnierze, zawsze 
w pierwszej linii służby, modlitwy, działania” 
(z kazania podczas pożegnania Ordynariatu 
Polowego WP, 30 września 2004). 1 czerwca 
1992 roku kapłańską służbę w Ordynariacie 
Polowym rozpoczął śp. ks. Tadeusz Płoski, 
kapłan archidiecezji warmińskiej, od 16 paź-
dziernika 2004 roku czwarty Biskup Polowy 
Wojska Polskiego. 
Pamiętnym rysem biskupiej drogi Pasterza 
Wojska Polskiego była jego posługa Sło-
wa, szczególnie w czasie Mszy św. sprawo-
wanych w Bazylice Świętokrzyskiej 3 maja 
i 11 listopada z udziałem przedstawicieli 
najwyższych instytucji życia narodu. Wiązał 
także nicią serdeczną powierzoną jego pie-
czy wspólnotę wiernych z Janem Pawłem II, 
synem oficera Wojska Polskiego. To tylko 
wybrane motywy jego pasterzowania w Or-
dynariacie Polowym WP. 

***
Jesienią 2004 rozpoczął się nowy etap po-
sługi tego wybitnego Pasterza Kościoła 
w Polsce, najpierw w diecezji warszawsko-
praskiej, a od 2008 roku w archidiecezji 
gdańskiej. 
Abp Sławoj Leszek Głódź żegnając się 30 
września 2004 roku z Ordynariatem Po-
lowym i Katedrą Polowa WP (przed figurą 
Niepokalanej złożył tego dnia swoje odzna-
czenia cywilne i wojskowe) swoje kazanie 

zakończył słowami: „Proszę o pamięć i mo-
dlitwę. Odmeldowuje się – Wasz Biskup”.
 Rocznicy święceń kapłańskich Metropolity 
Gdańskiego towarzyszy wdzięczna modli-
twa i pamięć o drodze kapłana i biskupa, 
wiernego Chrystusowemu wezwaniu:: Duc 
in altum – „Wypłyń na głębię i zarzuć sieci 
na połów” (Łk 5,4), trzeciego Biskupa Po-
lowego w dziejach Rzeczypospolitej, któ-
remu Opatrzność Boża powierzyła trudne, 
ale przecież porywające zadanie: odnowie-
nie Ordynariatu Polowego WP, umacnianie 
wspólnoty wiernych, prowadzenie jej dro-
gami ojczyzny ku Chrystusowi, także uświa-
damianie, za Janem Pawłem II, że „służba 
wojskowa jest nie tylko zawodem czy obo-
wiązkiem. Musi być także wewnętrznym na-
kazem sumienia, nakazem serca”. 

Cytaty w tekście pochodzą z wykładu abp. 
Sławoja Leszka Głódzia podczas uroczysto-
ści nadania doktoratu honoris causa Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
26 maja 2010 i Słowa wypowiedzianego 
27 czerwca b.r. w Archikatedrze Gdańskiej. 

 Jędrzej Łukawy 
Zdjęcia pochodzą z archiwum OPWP
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Mieczów dostatek, chorągwi tryumf…
Z okazji 600. rocznicy jednej z trzech największych victorii w historii polskiego  
oręża – rozgromienia potęgi Zakonu Krzyżackiego na polach grunwaldzkich, 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, pod kierunkiem Adama 
Martina, dyrektora naczelnego i artystycznego Zespołu, przygotował wspania-
łe widowisko historyczne, które będzie można zobaczyć m.in. 17 lipca w histo-
rycznym miejscu rozegrania bitwy.

Pieśń o czynach – z kolorowym tłem...

Stoczona przed sześciuset laty bitwa grun-
waldzka pomiędzy siłami Władysława Ja-
giełły i Ulricha von Jungingena była jedynie 
wierzchołkiem „góry” poprzedzających ją 
na przestrzeni dziesięcioleci krzyżacko-li-
tewsko-polskich zatargów, utarczek, starć, 
dyplomatycznych wybiegów i swoistych 
„podchodów”, z obu zresztą stron. Im bliżej 
krwawego finału i polsko-litewskiej victorii, 
tym przybierały one na intensywności. Na 
zjeździe w Inowrocławiu, w 1397 r., Jadwiga 
bezowocnie „negocjując” z Zakonem odzy-

skanie Ziemi Dobrzyńskiej, ostrzegała: – Do-
póki ja żyję, zdołam powstrzymać srogą woj-
nę, ale po mojej śmierci przyjdzie czas, kiedy 
wasze ciężkie, krzywdami splamione miecze 
u nóg królewskich legną!...
W lipcu 1409 r. przyjechało do Malborka po-
selstwo koronne z arcybiskupem gnieźnień-
skim, Mikołajem Kurowskim, który stwierdził 
zdecydowanie: – Przestań straszyć nas, mi-
strzu, wojną litewską, jeśli ty bowiem wybie-
rzesz się na Litwę, bądź pewnym, że król nasz 
Prusy zbrojno nawiedzi. Nieprzyjaciół Litwy 

i dźwięków, zaczerpniętych z najdawniej-
szych materialnych śladów naszej narodo-
wej kultury. Niechże – poprzez przywołane 
obrazy przeszłości – pozwoli spojrzeć na pol-
ski narodowy charakter, z jego kulturowym, 
w tym językowym kolorytem, oryginalnością, 
ale i typowością, z jego zaletami i przywara-
mi, z jego przenoszonymi przez wieki warto-
ściami, jak prawość i honor, które pozwalały 
i pozwolą z pewnością odnieść nam jeszcze 
wiele (oby bezkrwawych) zwycięstw.

Krzysztof Rozner
autor scenariusza widowiska

* * *

W widowisku, wzorowanym na średnio-
wiecznych „pieśniach o bohaterskich czy-
nach” (chansons de geste) ukazane są na 
pierwszym planie dwie postaci historyczne, 
charakterystyczne dla eposu rycerskiego. 
Król Władysław Jagiełło – niezwykły i naj-
dłużej panujący władca polski, który dzięki 
złamaniu potęgi krzyżackiej zapewnił pano-
wanie dynastii Jagiellonów i odznaczył się 
(jak na owe czasy rzeczą bez precedensu) 
wspaniałomyślnym gestem w stosunku do 
pokonanego wroga; kazał bowiem po wy-
granej bitwie odnaleźć zwłoki Wielkiego Mi-
strza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena 
i odesłać je z honorami do Malborka. 
Drugą postacią historyczną jest Zawisza 
Czarny z Garbowa – sławny polski rycerz, 
niepokonany w licznych turniejach, wzór 
cnót rycerskich, który opuścił dwór cesar-
ski, aby stanąć u boku króla pod Grunwal-
dem. Zawisza, jako jedyny Polak w historii 
dziejów, zyskał sławę pierwszego rycerza 
w Europie. 
Pieśni o bohaterskich czynach polskiego 
rycerstwa, przeplatane są fragmentami 
„Roczników, czyli kronik słynnego Króle-
stwa Polskiego” Jana Długosza, historiami 
opowiedzianymi kronikarzowi przez bisku-
pa Zbigniewa Oleśnickiego, korowodowymi 
tańcami średniowiecznymi, inscenizacją cho-
reograficzną turnieju rycerskiego, scenami 
obyczajowymi z udziałem wędrownych pie-
śniarzy i pielgrzymów oraz rycerzy zmierzają-
cych pod Grunwald. 
Finałem widowiska jest pochód zwycięzców, 
którzy u stóp króla składają zdobyte trofea 
wojenne: 51 chorągwi krzyżackich oraz słyn-
ne dwa nagie miecze.

oprac. at

my za swoich uważamy wrogów – na ciebie 
więc zwrócimy oręż, jeśli Litwę zaczepisz. – 
Na co usłyszał od Ulricha von Jungingena: 
– Mową twoją objaśniony i upewniony, ra-
czej na głowę samą niż na członki uderzę, 
a wojnę zamierzoną przeciwko Litwie na 
królestwo Polski obrócę... Resztę już znamy.
Nie jest zamiarem pomysłodawców i reali-
zatorów widowiska jakiekolwiek konkuro-
wanie z przedstawianą zapewne z imponu-
jącym rozmachem rekonstrukcją bitewnych 
zmagań pod Grunwaldem. Stawiamy sobie 
cel w wymowie historyczno-patriotycznej 
podobny, a zarazem nieco odmienny w tre-

ści i formie. Chcemy oto przybliżyć widzom 
historyczno-społeczne tło wydarzeń poprze-
dzających Grunwald. Opowiedzieć muzyką, 
słowem i tańcem o ówczesnych anonimo-
wych i sławnych bohaterach, tych plebej-
skich i szlachetnie urodzonych – którzy żyli 
codziennymi sprawami, miłowali, tworzyli, 
bawili się, wreszcie – uczestniczyli w histo-
rii. Niechaj widowisko Mieczów dostatek, 
chorągwi tryumf... będzie swoistym rycersko 
-obyczajowym polskim przykładem chan-
sons de geste, wzbogaconym paletą barw 

Widowisko historyczne z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem
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Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP zaprezentował widowisko historyczne 
z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem m.in. w Taczowie
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Niebanalne
życiorysy

Bernardyn urodził się w 
Carpi koło Ferrary 1 grud-
nia 1530 r. Po studiach 
podstawowych udał się 
na medycynę do Mode-
ny i do Bolonii. Potem 
rozpoczął naukę prawa, 

zdobywając doktorat z prawa rzymskiego 
i cywilnego (1556). Dzięki protekcji kardynała 
Krzysztofa Madruzzo Bernardyn został bur-
mistrzem Felizzano, a potem w Cassine. Był 
równocześnie osobistym doradcą namiestni-
ka Neapolu.
W Neapolu zetknął się Bernardyn z jezuita-
mi. Pewnej nocy zjawiła mu się Matka Boża 
z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstą-
pił do tej rodziny zakonnej. Złożył więc proś-
bę o przyjęcie na ręce bezpośredniego na-
stępcy św. Ignacego Loyoli, Jakuba Layneza, 
i w 1564 r. został przyjęty. Miał wtedy 34 lata. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1567. 
Musiał wyróżniać się niezwykłą świętością, 
skoro przełożeni powierzyli mu urząd mistrza 
nowicjatu i ojca duchownego młodych adep-
tów zakonu. Wolny czas Bernardyn poświęcał 
pracy kaznodziejskiej i rychło zasłynął na tym 

polu. W roku 1571 św. Franciszek Borgiasz, 
następca Layneza, pozwolił Bernardynowi 
złożyć śluby uroczyste, do których dopusz-
cza się tylko wypróbowanych ojców zakonu. 
W roku 1574 przełożeni wysłali Bernardyna 
do miasta Lecce, położonego na południo-
wym cyplu Apulii, dla otwarcia tam nowej 
placówki. Pozostał już tam do końca życia, 
to jest 42 lata, w charakterze rektora, ka-
znodziei i spowiednika. Jako pierwszy rek-
tor jezuickiej placówki w Lecce Bernardyn 
podbił sobie serca mieszkańców niezwykłą 
gorliwością kapłańską na ambonie i w kon- 
fesjonale, ofiarną posługą najuboższym 
i osobistą ascezą życia. Jego penitentami byli 
dosłownie wszyscy: od miejscowego bisku-
pa i duchowieństwa po ostatniego rybaka. 
To dawało mu możność moralnego oddzia-
ływania nie tylko na miasto, ale i na całą 
okolicę. Szedł wszędzie, gdzie tylko zaist-
niała potrzeba materialna i duchowa. Zasłu-
żył tym sobie na przydomek „ojca miasta”. 
Bernardyn wyróżniał się pokorą. Mimo że 
znał medycynę i miał podwójny doktorat, 
mimo zajmowanych stanowisk, prosił ge-
nerała Towarzystwa Jezusowego o przyjęcie 

Święty Bernardyn Realino, prezbiter
go nie na kapłana, ale na zwykłego brata. 
Kapłaństwo przyjął jedynie z posłuszeństwa. 
Nawiedzały go tłumy interesantów w swoich 
potrzebach. Umiał zawsze zachować spokój 
i opanowanie nawet wobec natrętów. Miał 
dar pozyskiwania sobie ludzi. Bóg obdarzył 
go także darem wysokiej kontemplacji, eks-
taz i proroctwa. Kilka razy cieszył się obecno-
ścią Najśw. Maryi Panny, a pod koniec życia 
miał szczęście otrzymać na swe ręce samego 
Chrystusa z rąk Matki Bożej, podobnie jak 
pół wieku wcześniej św. Stanisław Kostka.
Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. 
Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 
2 lipca 1616 r. Do chwały błogosławionych 
wyniósł go papież Leon XIII w 1895 roku, 
a do chwały świętych papież Pius XII w 1947 
roku. Jego relikwie można oglądać w Lecce, 
w kościele jezuitów. Święty leży w kryształo-
wej trumnie, usytuowanej po lewej stronie od 
głównego ołtarza. Św. Bernardyn jest patro-
nem Lecce.
W ikonografii przedstawiany jest z Dziecię-
ciem Jezus na rękach, które miał otrzymać od 
Matki Bożej podczas jednej ze swoich ekstaz.

oprac. jur

Myœli
nieprzedawnione

„Wystarczy czasem jeden uśmiech,
aby rozbroić wroga”.

G. Borsara

Caritas Ordynariatu 
Polowego Wojska 
Polskiego, wspólnie 

z Departamentem Wychowania i Pro-
mocji Obronności MON wydała album 
„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”.

Wydanie albumu zbiega się w czasie z piątą 
rocznicą śmierci Papieża – Polaka i z oczeki-
waniem na rychłe zakończenie procesu ka-
nonizacyjnego.
We wspomnieniach o Janie Pawle II – Orę-
downiku Pokoju i w rozważaniach na temat 
jego nauki bardzo wyraźnie przewija się 
motyw żołnierskiej służby ujętej w zbawczy 
plan Boga jako służby drugiemu człowieko-
wi, podyktowanej wewnętrznym nakazem 
sumienia, nakazem serca. 

Jan Paweł II z Wojskiem Polskim 
Album z p³yt¹ CD audio

Publikacja ta ukazuje związki Ojca Święte-
go z Wojskiem Polskim, począwszy od tych 
najgłębszych, rodzinnych, przez czasy szkol-
ne i studenckie, okres kapłańskiej posługi 
w Krakowie aż po moment wyboru na Sto-
licę Piotrową. Najobszerniej opublikowano 
spotkania Papieża z polskimi żołnierzami.  
Rozdziały albumu zawierają archiwalne fo-
tografie, dokumenty, fragmenty przemó-
wień i homilii kierowanych do ludzi w mun-
durach podczas całego pontyfikatu.
Wizerunek Jana Pawła II w łączności z Woj-
skiem Polskim jest znaczącym świadectwem 
podstawowych wartości humanitarnych, 
jakimi kierują się polscy żołnierze, pełniąc 
służbę w kraju i za granicą.
Nie ma na polskim rynku wydawniczym 
publikacji książkowej, która tak obszernie 

prezentowałaby związki Jana Pawła II z Woj-
skiem Polskim.
Album został wzbogacony o nagranie dźwię-
kowe fragmentów przemówień i homilii, 
wygłoszonych przez Jana Pawła II podczas 
pielgrzymek do Ojczyzny, wskazujących dro-
gę miłowania Boga i Ojczyzny. Słowom Pa-
pieża towarzyszy muzyka Fryderyka Chopina 
w wykonaniu najwybitniejszych polskich pia-
nistów, nawiązująca do dwusetnej rocznicy 
urodzin kompozytora.
Nagranie zawiera również pieśni patriotycz-
ne i religijne. Znalazły się w nim też powsta-
łe po śmierci Jana Pawła II piosenka: „Zostań 
z nami” i nowa zwrotka ulubionej pieśni Pa-
pieża „Barka” w wykonaniu Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego WP.

Adam Buszko
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Czas na wakacje!
Spod Katedry Polowej WP wyjechała 28 czerwca grupa dzieci, 
która będzie wypoczywać na pierwszym turnusie obozu Cari-
tas w Ustce. Błogosławieństwa na drogę udzielił uczestnikom 
obozu, ich rodzicom i opiekunom ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
dziekan Straży Granicznej i notariusz Kurii Polowej WP.

W tegorocznej akcji letniej Ca-
ritas Ordynariatu Polowego na 
czterech turnusach, trwających 
po 14 dni, wypoczywać będzie 
w sumie 300. dzieci z rodzin 

wojskowych i Straży Granicznej. 
Jak poinformowała Agata Eratowska, sekre-
tarz Caritas Wojskowej dzieci będą uczestni-
czyć w zajęciach parawojskowych i survivalo-
wych. – Nauczą się zasad udzielania pierwszej 
pomocy i określania orientacji w terenie. Dzie-
ci odwiedzą także miejscowości położone 
w pobliżu Ustki, m.in. Słupsk i Darłowo, we-
zmą też udział w rejsie statkiem wycieczko-
wym, zwiedzą Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce. Uczestnicy obozu zapo-
znają się też  z działalnością Straży Granicznej 
w Placówce SG w Ustce i Centralnym Ośrod-
ku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, 
poznają historię ziemi koszalińskiej i zwiedzą 
port Marynarki Wojennej w Gdyni – dodała. 
– W tym roku, wspólnie z kancelarią senatu 
i Caritas Polska, zorganizowaliśmy także 
obóz polonijny dla dzieci z Ukrainy. Ponad 
setka przyjedzie do naszego ośrodka koło 
Chełma – powiedziała Agata Eratowska. 

Tegoroczna akcja 
letnia Caritas Ordy-
nariatu Polowego 
dla dzieci z rodzin 
wojskowych jest do-
finansowana przez 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Dzieciom 
poza wychowawcami 
towarzyszą kapelani 
Ordynariatu Polowego WP.
W tym roku w zorganizowanych przez Ca-
ritas Wojskową obozach uczestniczyć będą 
także dzieci z miejscowości województwa 
podkarpackiego dotkniętych powodzią. 
Pierwszy turnus już się zakończył. Miał cha-
rakter edukacyjny. Z racji trwającego jeszcze 
wtedy roku szkolnego dzieci brały udział 
w zajęciach szkolnych, kolejne dwa będą mia-
ły już wyłącznie charakter wypoczynkowy.
Oddział Caritas Wojskowej powołał dekretem 
z 12 marca 1996 r. ówczesny Biskup Polowy 
WP Sławoj Leszek Głódź, faktyczna działal-
ność charytatywna w Ordynariacie Polowym 
WP trwała od początku jego przywrócenia, 
od 1991 r. Biskup Głódź ustanowił Caritas 

w Diecezji Wojskowej jako autonomiczny 
podmiot prawa kościelnego i cywilnego, dzia-
łający na podstawie własnego statutu, a gra-
nice tej diecezji sięgają wszędzie tam, gdzie 
pełni swoją misję pokojową polski żołnierz 
i gdzie towarzyszą mu kapelani wojskowi.
Z inicjatywy proboszczów parafii wojsko-
wych Biskup Głódź powołał, oprócz 17. ist-
niejących Garnizonowych Zespołów Caritas, 
kolejne 70. i 8. Akademickich Zespołów Cari-
tas. Nadrzędną władzę nad Caritas Ordyna-
riatu Polowego WP sprawuje Biskup Polowy 
WP, a w jego imieniu bieżącą pracą kieruje 
wikariusz biskupi ds. charytatywnych ks. pra-
łat płk Robert Mokrzycki.

kes

Umocnieni Darami Ducha Świętego…
Młodzież z parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie-Wesołej przyjęła sakrament doj-
rzałości chrześcijańskiej podczas Mszy św. sprawowanej w kościele garnizonowym 
20 czerwca br. Szafarzem Sakramentu bierzmowania był ks. prałat płk Sławomir 
Żarski – Administrator Diecezji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Tak dużo się dziś mówi o współczesnej mło-
dzieży, zbyt często mało pochlebnie, dlatego 
tym bardziej cieszy fakt, że w dobie kryzysu 
ideałów i wartości 37. młodych ludzi w pełni 
świadomie opowiedziało się za Chrystusem. 
Ks. płk Sławomir Żarski, ks. proboszcz ppłk 

Piotr Majka oraz zebrani goście byli zbudo-
wani postawą i świadectwem tej młodzieży.
Przystępująca do bierzmowania młodzież 
włożyła bardzo dużo pracy, aby to wyda-
rzenie nie było tylko piękne zewnętrznie, 
ale wydało w przyszłości bogaty plon w ich 

życiu oraz aby, aby speł-
niło się marzenie Sługi 
Bożego Jana Pawła II by 
młodzież była nadzieją 
Kościoła. W Eucharystii 
przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania uczest-
niczyło sporo gości – 
oprócz bierzmowanych 
– ich rodzice, krewni 
świadkowie, przedstawi-
ciele władz wojskowych.
Jezus Chrystus zgroma-
dził przy swoim stole ka-
płanów: Mszę św. wraz 
z ks. Administratorem 
sprawował ks. proboszcz 
ppłk Piotr Majka. We 

wspólnej modlitwie uczestniczyli duchowni: 
ks. kan. ppłk Mariusz Śliwiński – proboszcz 
Parafii Wojskowej pw. Rafała Kalinowskiego 
w Rembertowie, ks. prał. Zbigniew Wojcie-
chowski – proboszcz parafii p.w. Opatrzności 
Bożej w Warszawie – Wesołej.
Homilie wygłosił ks. prałat płk Sławomir Żar-
ski, który w pięknych i wymownych słowach 
uświadomił młodzieży jak wielka godność 
staje się ich udziałem.
W darach ofiarnych bierzmowani złożyli ks. 
administratorowi dary ołtarza i modlitwy, 
natomiast parafii nowe wydanie mszału 
rzymskiego oraz obrus ołtarzowy. Świad-
czy to o dojrzałości zebranych, którzy mają 
świadomość, że Eucharystia buduje Kościół, 
a oni chcą być w pełni świadomymi chrze-
ścijanami.
Pięknym akcentem była śpiewana podczas 
liturgii sakramentu ulubiona pieśń Sługi Bo-
żego Jana Pawła II „Barka” ze specjalnie do-
pisaną po Jego śmierci piątą zwrotką.
Miejmy nadzieję, że dary Ducha Świętego, 
które spoczęły na młodzieży Parafii Wojsko-
wej p.w. św. Andrzeja Boboli w Warszawie-
Wesołej sprawią, że będą to autentycznie 
wierzący ludzie, dla których Chrystus będzie 
największą wartością.

Ks. kpt. Tomasz Szefliński 
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Czy to prawda, że sportowcem zostaje 
się na całe życie? Czy można zatracić du-
szę sportowca?
–  Tak, to prawda, sportowcem jest się całe 

życie. Jeśli ktoś uprawiał lub uprawia 
sport, niezależnie czy jest to kolarstwo, 
siatkówka czy piłka nożna i kocha to, co 
robi, wówczas sport kształtuje jego życie. 
Jeśli ktoś dotarł na poziom mistrzowski, 
to nie traci ducha sportu, towarzyszy mu 
on przez całe życie. Kształtuje jego cechy 
charakteru, takie jak pracowitość, solid-
ność w tym co robi; te cechy pozostają 
w człowieku już do końca. 

Jak zaczęła się Pana przygoda z kolar-
stwem wyczynowym? Czy można o Panu 
powiedzieć, że jest Pan żołnierzem-spor-
towcem?
–  Każdy sportowiec jest żołnierzem, bo wal-

czy oraz podobnie jak u żołnierza, także 
w sporcie, liczy się silna wola oraz sama 
chęć walki. A jeśli chodzi o przygodę 
z kolarstwem, to zawsze marzyłem, żeby 
zostać kolarzem. Od pierwszego udziału 
w wyścigu wiedziałem, że kolarstwo to 
jest to, co będę w życiu robił. 

Jakimi największymi osiągnięciami w swo-
jej karierze sportowej może się Pan po-
chwalić?
–  Chciałbym podzielić moją karierę spor-

tową na dwa etapy. Pierwszy etap to 
kolarstwo amatorskie – zostałem wice-
mistrzem olimpijskim. Drugi to kolarstwo 
zawodowe – wygrałem 36 wyścigów oraz 
Mistrzostwa Świata w jeździe parami z Le-
chem Piaseckim.

Z Czesławem Langiem, kolarzem torowym i szosowym, dwukrot-
nym olimpijczykiem z Montrealu (1976) i Moskwy (1980), medali-
stą drużynowych mistrzostw świata kolarstwa szosowego, pomy-
słodawcą i dyrektorem Tour de Pologne, rozmawia Anna Tokarska

Każdy sportowiec 
jest żołnierzem

Sportowiec, menedżer, biznesmen, dzia-
łacz społeczny... Które  z tych określeń naj-
lepiej charakteryzuje Czesława Langa?
–  Zdecydowanie sportowiec – sport jest tre-

ścią mojego życia; wszystko, co robiłem 
było związane ze sportem. Tak, jak wspo-
minałem wcześniej, sportowcem jest się 
przez całe życie. Sport był moją pasją od 
najmłodszych lat. Moja przygoda ze spor-
tem rozpoczęła się od kibicowania spor-
towcom, później sam uprawiałem sport, 
teraz także wszystko co robię wiąże się 
bezpośrednio lub pośrednio ze sportem. 
To on pozwala mi lepiej funkcjonować 
oraz wychowuje. 

Nasz narodowy wyścig, Tour de Pologne, 
od wyścigu amatorskiego doprowadził 
Pan do imprezy rangi 
światowej. Tegoroczna, 
67. edycja wyścigu bę-
dzie szczególna...
–  Honorowy patronat 

nad 67. Tour de Polo-
gne UCI Pro Tour objął 
Biskup Polowy Wojska 
Polskiego Tadeusz Płoski, 
który był bardzo blisko 
związany ze środowi-
skiem kolarskim. Od 
lat obejmował patro-
nat honorowy nad 
Tour de Pologne. Jest to 
dla nas dotkliwa strata. 
Będzie go brakowało.

Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Czes³aw Lang (ur. 17 maja 1955 r. w Kołczygłowach) – polski kolarz torowy i szosowy, po 
zakończeniu kariery sportowej działacz sportowy oraz organizator Tour de Pologne i Škoda 
Auto Grand Prix MTB.
Był medalistą drużynowych mistrzostw świata kolarstwa szosowego (brązowy medal w 1977 r. 
w San Cristobal w Wenezueli, srebrny w 1979 r. w Valkenburg w Holandii), wicemistrzem 
olimpijskim z Moskwy (1980), wielokrotnym mistrzem Polski i zwycięzcą Tour de Pologne 
w 1980 r.
Był pierwszym zawodowcem w polskim kolarstwie (włoskie kluby GIS Gelati-Campagnolo 
i Del Tongo). Został także pierwszym, prywatnym animatorem kolarstwa polskiego. Z podupa-
dającego Wyścigu Dookoła Polski, który długo był w cieniu Wyścigu Pokoju, uczynił imprezę 
rangi światowej Tour de Pologne, która po latach doświadczeń i sukcesów awansowała do 
rangi wyścigu o znaczeniu prestiżowym (Pro Tour).
Zawodnik LZS Baszty Bytów i Legii Warszawa.

Honorowy patronat nad tegorocznym Tour de Pologne
objął śp. Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski

1985 r. Czesław Lang z żoną i córką Agatą na audiencji u Jana Pawła II

Olimpiada w Moskwie 1980 r. 

1988 r. Trofeo Baracchi  z Lechem Piasec-
kim (nieoficjalne mistrzostwa świata w 
jeździe parami na czas)
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Śladami II Korpusu Polskiego
W dniach od 4 do 12 czerwca odbyła się pielgrzymka rodzin wojskowych do grobu 
Sługi Bożego Jana Pawła II i szlakiem 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

mie – św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za 
Murami, św. Jana na Lateranie i Matki Bożej 
Większej. Byliśmy w sanktuarium eucha-
rystycznym w Orvieto, które związane jest 
z ustanowieniem uroczystości Bożego Ciała 
przez papieża Urbana IV w 1263 roku, oraz 
miejscem przechowywania tkaniny, na któ-
rej znajdują się krople Krwi Pańskiej. Zwie-
dziliśmy starożytny i barokowy Rzym podzi-
wiając Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 
Plac Wenecki, Panteon, Plac Hiszpański, Fon-
tane Di Trevi.
Wędrowaliśmy szlakiem 2. Korpusu Polskie-
go we Włoszech rozpoczynając od Monte 
Casino poprzez Ankonę, Loretto, kończąc 
w Bolonii, gdzie zakończył się szlak bojo-
wy korpusu i gdzie znajduje się też naj-
większy we Włoszech cmentarz polskich 
żołnierzy.
Modliliśmy się przy grobie św. Franciszka 
z Asyżu, kończyliśmy naszą pielgrzymkę 
zwiedzając miasto na wodzie czyli Wenecję. 
Wróciliśmy ubogaceni duchowo i pełni nie-
zwykłych przeżyć. Organizatorem pielgrzym-
ki była parafia wojskowa w Katowicach.

Tekst i foto: ks. Tomasz Paroń

pokojowo, przemawia wszelkie prawo, mia-
nowicie naturalne, boskie, kanoniczne i cy-
wilne (...).
XXXII. Niedopuszczalne jest zmuszać pogan 
zbrojnie lub przemocą do przyjmowania 
wiary chrześcijańskiej, ponieważ w taki spo-
sób nawracanie łączy się z krzywdą bliźnie-
go. Bowiem należy czynić tak, by wynikło 
dobro (...).
LII. Bezbożnie i niedorzecznie jest twier-
dzić, że poganie są dziś całkowicie niezdol-
ni do posiadania jurysdykcji, czci, powagi 
i państwa, ponieważ to zgubne twierdzenie 
otwiera drogę do zabójstw i rozbojów, a dla-
tego, że – jeśli poganie nie są władni rzeczy 
wymienionych – każdemu będzie wolno ich 
rabować lub nawet ujarzmić.” 

***
Zarówno w sprawiedliwej wojnie z Krzyża-
kami 1409-1411, jak też w samej bitwie pod 
Grunwaldem brali udział liczni polscy du-
chowni. Należał do nich przede wszystkim 
ksiądz Mikołaj Trąba, wybitny mąż stanu, 
podkanclerz Królestwa Polskiego, który kilka 
lat później został arcybiskupem gnieźnień-
skim i Prymasem Polski. To właśnie Mikołaj 
Trąba obok króla Jagiełły i wielkiego księcia 
Witolda wchodzi w skład ścisłej trzyosobo-
wej Rady Wojennej. To właśnie on był współ-
autorem, a prawdopodobnie nawet auto-
rem planu strategicznego wojny z zakonem 
krzyżackim, której celem miało być odzyska-

nie zagarniętego przez Krzyżaków Pomorza 
Gdańskiego oraz innych ziem polskich zdo-
bytych siłą lub podstępem. To właśnie ksiądz 
Mikołaj Trąba podkreślał sprawiedliwy cha-
rakter wojny, bo to Polska została wcześniej 
wielokrotnie napadnięta, była ofiarą licznych 
bezwzględnych i brutalnych krzyżackich 
agresji i poniosła straty terytorialne, bez-
prawnie zawłaszczone przez państwo zako-
nu krzyżackiego w XIII i XIV wieku. 
W bitwie grunwaldzkiej brał też udział 
młody Zbigniew Oleśnicki, wówczas ksiądz 
sekretarz króla, a później biskup krakowski 
i pierwszy w historii Polak który został kar-
dynałem. To właśnie Oleśnicki w krytycznej 
chwili bitwy zamienił gęsie pióro na kopię 
rycerską i uratował życie króla Władysława 
Jagiełły. 
Podstawową jednostką wojskową w XV wie-
ku była chorągiew, formacja z rycerstwa na 
danym terytorium w wyniku mobilizacji po-
wszechnej, tzw. wici. Dlatego razem z polski-
mi rycerskimi chorągwiami wyruszyli na woj-
nę przeciwko Krzyżakom liczni księża pro-
boszczowie z całego kraju m.in. proboszcz 
z Kłobucka ksiądz Bartosz Długosz – rodzony 
stryj kronikarza Jana Długosza. Towarzyszyli 
polskim wojownikom i byli ich kapelanami. 
Oczywiście nie było wówczas Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego. Ale przecież 
jego geneza, jego korzenie sięgają naszych 
wspaniałych tradycji rycerskich sprzed wie-
ków. Także do bitewnego pola chwały pod 
Grunwaldem w 1410 roku. 
Słowo „pole” ma szczególne znaczenie 
w języku polskim, bowiem od tego właśnie 

słowa wywodzi się nazwa nas samych jako 
narodu, nazwa naszego państwa i nazwa 
naszej Ojczyzny – Polska. Etymologia wy-
wodzi również od tego słowa takie pojęcia 
jak m.in. pole bitwy, hetman polny, biskup 
polowy, msza polowa, Ordynariat Polo-
wy, Katedra Polowa. Pojęcie „pole chwały” 
w polskiej tradycji wojskowej sięga epoki 
grunwaldzkiej. Z tej samej epoki późnego 
średniowiecza pochodzi określenie „dać 
pole” czyli przyjąć wyzwanie i stanąć do wal-
ki. Natomiast określenie „dotrzymać pola” 
oznaczało tyle, co wytrwać na polu bitwy, nie 
cofnąć się w obliczu nawały nieprzyjaciela. 
Do tej bohater skiej rycerskiej polskiej tradycji 
nawiązał Marszałek Piłsudski, ustanawiając 
tuż przed wielkim zwycięstwem 15 sierpnia 
1920 roku „Krzyż Walecznych”, na którym 
widnieje znamienny napis: „Walecznym na 
Polu Chwały”. 

+ Tadeusz Płoski 
Biskup Polowy Wojska Polskiego 

Pamiętamy i przypominamy te historycznie 
i pryncypialnie ważne pojęcia właśnie teraz 
w 600 rocznicę wiekopomnego zwycięstwa 
pod Grunwaldem. Bowiem Grunwald to 
nie tylko wielka bitwa, to nie tylko dziejo-
we pole chwały. Grunwald to bardzo ważny 
fragment tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II 
nazywał polską pamięcią i tożsamością.

dokoñczenie ze str. 4

Zwiedziliśmy stolicę regionu Toskanii – pięk-
ną Florencję. Modliliśmy się przy grobie 

naszego rodaka papieża Jana Pawła II, na-
wiedziliśmy cztery bazyliki większe w Rzy-
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Czerwińsk 
„Przez Czerwińsk na Grunwald” – pod takim hasłem w Czerwińsku w diecezji płockiej 
odbyły się dwudniowe uroczystości, związane z przemarszem wojsk polskich przez miasto 
i most w 1410 roku, w drodze na Grunwald. Uroczystej Eucharystii w bazylice Matki Bożej 
Pocieszenia w Czerwińsku przewodniczył w niedzielę 27 czerwca bp Piotr Libera, który 
w homilii podkreślał, że w stronę Grunwaldu ciągnęła Polska chrześcijańska, szanująca 
Chrystusa i Ewangelię.
W bogatym programie dwudniowych uroczystości w Czerwińsku znalazł się m.in. wyścig 
łódek „pychówek” na Wiśle, parada historyczna ulicami Czerwińska, inscenizacja pt. „Most 
do zwycięstwa”, realizowana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, jarmark historyczny w ogrodach salezjańskich i turniej rycerski. Odbyło się ponadto 
kilka imprez towarzyszących, w tym wystawa historyczna „Boży bojownicy – Jan Żiżka 
i husyci w wojnie z Zakonem Krzyżackim”, zorganizowana przy bazylice w Czerwińsku 
przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Miłośnicy spływów kajakowych 
mogli wziąć udział w międzynarodowym spływie „Grunwald 2010”, inicjowanym przez 
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, a cykliści – w wyścigu kolarskim. 
Zorganizowano także wybory „Miss Polonia Mazowsza 2010”.                                    KAI

Gdańsk-Westerplatte
„Płyń po morzach i oceanach. Sław imię Straży Granicznej. Strzeż morskiej granicy Rze-
czypospolitej Polskiej. Nadaję ci imię Patrol 1, Patrol 2” – słowa te matki chrzestne – Elż-
bieta Bieńkowska i Anna Wypych-Namiotko wypowiedziały w trakcie ceremonii nadania 
imienia i podniesienia bandery na nowo zbudowanych jednostkach pływających SG – 111 
i SG – 112. Uroczystość odbyła się 24 czerwca 2010 roku w Kaszubskim Dywizjonie Straży 
Granicznej w Gdańsku Westerplatte. Gospodarzem uroczystości był kmdr Piotr Stocki – 
komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza.
Statki poświęcił abp Sławoj L. Głódź, metropolita gdański, zaś bandery ks. płk Zbigniew 
Kępa – Dziekan Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej płk Leszek Elas 
przedstawił starania dotyczące zbudowania jednostek pływających „Patrol 1” i „Patrol 2”.
Uroczystość odbyła się według ceremoniału morskiego i zgromadziła przedstawicieli ad-
ministracji państwowej, przedstawicieli służb mundurowych, administracji samorządowej 
a także młodzież z klasy Straży Granicznej.                                                                    Az

Rzym-Loreto
W dniach od 14 do 18 czerwca 2008 roku 
miała miejsce Międzynarodowa Konferen-
cja Naczelnych Kapelanów Sił Powietrznych 
Państw NATO – Allied Air Force Chaplains 
Consultative Committee /AAFCCC/. Kolejna 
58. konferencja, która tym razem odbyła się 
w Rzymie i Loreto we Włoszech, była kon-
tynuacją roboczych spotkań kapelanów Sił 
Powietrznych Paktu Północnoatlantyckiego 
wyznań chrześcijańskich /rzymskokatolickich, 
prawosławnych i ewangelickich/ oraz wy-
znania mojżeszowego; w konferencji udział 
wzięło 20 kapelanów z 10 państw. Delega-
tem Ordynariatu Polowego WP był Dziekan 
Sił Powietrznych ks. płk Janusz Radzik.
Gospodarze konferencji zapoznali uczest-
ników z bogatą historią włoskiego dusz-
pasterstwa wojskowego; zostały przed-
stawione współczesne formy pracy dusz-
pasterskiej włoskich kapelanów. W pro-
gramie była wizyta w Loreto, zwiedzanie 
Muzeów Watykańskich.
W Loreto są polskie ślady – cmentarz pol-
skich żołnierzy z II Korpusu gen. Władysława 
Andersa, którzy wyzwalali Ankonę i Loreto.
Podczas wizyty w siedzibie Duszpaster-
stwa Wojskowego Włoch Ordynariusz 
Wojskowy ks. bp Vincenzo Pelvi wygłosił 
referat: „Duchowa pomoc w wojsku” zaś 
w Dowództwie Sił Powietrznych Szef Logi-
styki ITAF ppłk Passaro przedstawił referat: 
„Duchowości w etyce wojskowej”.
Kolejnym, stałym punktem konferencji była 
dyskusja nad przeszłością i przyszłością Al-
lied Air Force Chaplains Consultative Com-
mittee /AAFCCC/. Uczestnicy wyrazili swoje 
zaniepokojenie brakiem kontaktów z kape-
lanami Węgier, Bułgarii, Łotwy, Estonii oraz 
Islandii. Zaplanowano również, mimo róż-
nych trudności, z jakimi spotykają się kape-
lanii w poszczególnych państwach, kolejną 
konferencję, która odbędzie się w bazie 
lotniczej United States Air Forces Europe w 
Ramstein w Niemczech w dniach od 13 do 
17 czerwca 2011 roku.                             jr

Grunwald
Obradujący na zebraniu plenarnym w Olsztynie biskupi odwiedzili 19 czerwca pole bitwy z Zakonem Krzyżackim. Odmówili modlitwę za pole-
głych pod Grunwaldem, a także modlili się o pokój i za narody Europy. „Grunwald to bardzo ważny fragment tego, co Ojciec Święty Jan Paweł 
II nazywał polską pamięcią i tożsamością” – napisał w ostatnim przesłaniu patriotycznym śp. bp Tadeusz Płoski.
Hierarchowie odwiedzili historyczne miejsce w związku z przypadającą w tym roku 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem. „Grunwald – spra-
wiedliwe zwycięstwo” to tytuł homilii, jaką miał wygłosić podczas Mszy św. 15 lipca biskup polowy. Przypomniał w niej, że od 600 lat Wojsko 
Polskie odwołuje się do tradycji grunwaldzkich. Bp Płoski zaznaczył, że nade wszystko do symboli i tradycji zwycięstwa pod Grunwaldem należy 
pieśń „Bogurodzica”, którą rycerze śpiewali bezpośrednio przed rozpoczęciem boju.                                                      KAI (BPKEP / Olsztyn)
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