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„Chcę być blisko Was, żołnierz y, w codziennej służbie (...) 
blisko Wasz ych rodzin”

(bp Józef Guzdek)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU pragnę wszyst-
kim i każdemu z osobna złożyć życzenia – są 
to życzenia pogody ducha i pomyślności, ale 
przede wszystkim życzenia pokoju. Również 
ten rok, który dobiega końca, niestety nie był 
wolny od prześladowań, dyskryminacji, okrut-
nych aktów przemocy i nietolerancji religijnej.
Moja myśl kieruje się w szczególności ku dro-
giej ziemi irackiej, krajowi, który dąży do upra-
gnionej stabilizacji i pojednania, nadal jednak 
dochodzi tam do przemocy i zamachów. Przy-
chodzą na pamięć niedawne cierpienia wspól-
noty chrześcijańskiej, a zwłaszcza nikczemny 
atak na syrokatolicką katedrę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Bagdadzie, gdzie 31 paź-
dziernika zostało zabitych dwóch kapłanów 
i ponad pięćdziesięcioro wiernych, zgroma-
dzonych na Mszy św. Po nim, w następnych 
dniach doszło do dalszych ataków, także na 
prywatne domy, co wzbudziło we wspólnocie 
chrześcijańskiej lęk, a u wielu jej członków pra-
gnienie by udać się na emigrację w poszuki-
waniu lepszych warunków życia.
Wzywam zatem ludzi dobrej woli do odno-
wy zaangażowania w budowanie świata, 
w którym wszyscy swobodnie będą mogli 
głosić swoją religię bądź swoją wiarę i żyć 
miłością do Boga całym sercem, całą duszą 
i całym umysłem (por. Mt 22, 37). To uczu-
cie jest natchnieniem i motywem Orędzia na 
XLIV Światowy Dzień Pokoju, którego temat 
brzmi: „Wolność religijna drogą do pokoju”.
Wolność nastawiona wrogo w stosunku do 
Boga lub na Niego obojętna przeczy w końcu 
samej sobie i nie gwarantuje pełnego posza-
nowania drugiego człowieka. Gdy wolę uwa-
ża się za całkowicie niezdolną do poszukiwa-
nia prawdy i dobra, nie ma ona obiektywnych 
powodów ani motywacji do działania, lecz 
tylko chwilowe i przypadkowe interesy, nie ma 
„tożsamości”, którą należy chronić i kształto-
wać poprzez prawdziwie wolne i świadome 
wybory. Nie może zatem domagać się po-
szanowania ze strony „woli” innych, również 
oderwanych od swej najgłębszej istoty, które 
mogą domagać się uznania innych „racji” czy 
wręcz braku „racji”. Złudzenie, że relatywizm 
moralny może być szansą na pokojowe współ-
życie, jest w rzeczywistości źródłem podziałów 
i odmawiania godności istotom ludzkim. Zro-
zumiałe jest zatem, że w jedności osoby ludz-
kiej trzeba uznać dwa wymiary: wymiar religij-
ny i wymiar społeczny. W związku z tym jest 
rzeczą nie do pomyślenia, by wierzący „musieli 
wyrzec się części samych siebie – swej wiary 
– aby być aktywnymi obywatelami. Nigdy nie 
powinna zajść konieczność wyparcia się Boga, 
aby móc korzystać ze swoich praw”.
Można by powiedzieć, że wśród podstawo-
wych praw i wolności, zakorzenionych w god- 

ności osoby, status wolności religijnej ma 
charakter specjalny. Kiedy uznawana jest wol-
ność religijna, godność osoby ludzkiej jest 
szanowana u podstaw, a i etos oraz instytucje 
narodów umacniają się. I przeciwnie, kiedy 
odmawia się wolności religijnej, kiedy próbuje 
się uniemożliwiać wyznawanie swej religii czy 
swej wiary i życie zgodnie z nimi, znieważa się 
godność człowieka, a zarazem wystawia się na 
szwank sprawiedliwość i pokój, które opierają 
się na prawidłowym porządku społecznym, 
budowanym w świetle Najwyższej Prawdy 
i Najwyższego Dobra.
Świat potrzebuje Boga. Potrzebuje uniwer-
salnych i wspólnie podzielanych wartości 
etycznych i duchowych, a religia może wnieść 
cenny wkład w ich poszukiwanie, aby udało 
się zbudować sprawiedliwy i pokojowy ład 
społeczny na poziomie narodowym i między-
narodowym.
Pokój jest darem Boga i zarazem projektem do 
wykonania, który nigdy nie jest w pełni zreali-
zowany. Społeczeństwo pojednane z Bogiem 
jest bliższe pokoju, który nie jest po prostu 
brakiem wojny, nie jest wyłącznie owocem 
dominacji zbrojnej czy ekonomicznej, ani też 
podstępnych zabiegów czy zręcznych manipu-
lacji. Pokój jest natomiast rezultatem procesu 
oczyszczenia i uszlachetnienia kulturalnego, 
moralnego i duchowego każdego człowieka 
i narodu, w którym godność człowieka jest 
w pełni szanowana. Zachęcam wszystkich, 
którzy pragną stać się budowniczymi pokoju, 
a zwłaszcza ludzi młodych, do wsłuchiwania 
się w swój wewnętrzny głos, by znaleźć w Bogu 
stały punkt odniesienia dla zyskania autentycz-
nej wolności; niewyczerpaną siłę, pozwalającą 
kierować światem z nowym duchem, tak by 
nie popełniać na nowo błędów z przeszło-
ści. Jak poucza sługa Boży Paweł VI, którego 
mądrości i dalekowzroczności zawdzięcza-
my ustanowienie Światowego Dnia Pokoju: 
„Przede wszystkim trzeba dać Pokojowi inną 
broń niż ta, która służy zabijaniu i zagładzie 
ludzkości. Potrzebna jest nade wszystko broń 
moralna, która daje moc i prestiż prawu mię-
dzynarodowemu; po pierwsze przestrzeganie 
paktów”. Wolność religijna jest autentycz-
ną bronią pokoju, a jej misja jest historyczna 
i profetyczna. Ona bowiem dowartościowuje 
i wykorzystuje najgłębsze zalety i możliwości 
osoby ludzkiej, zdolne zmienić świat i uczynić 
go lepszym. Pozwala żywić nadzieję na przy-
szłość sprawiedliwą i pokojową, również w 
obliczu wielkich niesprawiedliwości oraz nędzy 
materialnej i moralnej. Oby wszyscy ludzie 
i społeczności na każdym poziomie i w każdym 
zakątku ziemi mogli wkrótce korzystać z wol-
ności religijnej, która jest drogą do pokoju!

Watykan, 8 grudnia 2010 r. 

Wolność religijna drogą do pokoju
Orędzie na 44 Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2011 r. (fragmenty)

16 stycznia – II Niedziela Zwykła
„Oto Branek Boży, który gładzi grzech świata”.
Pierwsza myśl z Ewangelii zwraca naszą uwa-
gę na Jana, który całym swoim życiem i całym 
sercem czekał na Mesjasza. On wiedział, że 
musi Go spotkać, bo całe jego życie było nasta-
wione na to spotkanie. W postawie Jana mo-
żemy ujrzeć sylwetkę człowieka poszukujące-
go. Jezusa mogą spotkać i rozpoznać tylko ci, 
których pragnienie spotkania Jezusa jest wiel-
kie, ci, którzy wiedzą, po co wkładają aż tyle 
wysiłku w spotkanie z Nim. Człowiek wierzą-
cy nie może traktować swojej wiary i spotkań 
z Bogiem, jako jednej z mało istotnej czynno-
ści, jako coś mało znaczącego. Nasze poszu-
kiwanie musi stać się wartością najważniejszą 
w całym naszym życiu, dopiero wtedy spotka-
my Tego, który „gładzi grzechy świata”.

23 stycznia – III Niedziela Zwykła
„Pójdźcie za Mną...”.
Co oznaczają te słowa z dzisiejszej Ewangelii?
Przede wszystkim to, że Bóg powołał każdego 
z nas do człowieczeństwa, a potem do chrześ- 
cijaństwa. Jezus powołuje na apostołów nie 
tych najgodniejszych, najmądrzejszych i naj-
silniejszych. Powołuje tych, których chce po-
wołać: Szymona, który się Go zaparł, Tomasza, 
który nie uwierzył, Andrzeja, Jakuba i Jana, 
prostych rybaków, Mateusza, który gorszył 
zawodem, jaki wykonywał, wreszcie Judasza – 
zdrajcę. Jezus nie patrzył na ich pochodzenie, 
ale przede wszystkim na ich człowieczeństwo. 
On szanuje godność człowieka…

30 stycznia – IV Niedziela Zwykła
„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich...”
Coraz częściej słyszymy w mediach o jakichś 
programach rządu. Wszystkie wydają się być 
optymistyczne i wiele obiecujące. Wszystkie 
konieczne do zrealizowania, ale z drugiej 
strony wymagające wielu ofiar i poświęcenia 
kosztem innych.
Dziś Chrystus przedstawia nam swój pro-
gram. Program zawarty w ośmiu błogosła-
wieństwach. Program, który także dotyczy 
naszego życia. Błogosławieństwa stanowią 
bowiem program chrześcijańskiego życia 
i szczęścia. To program nie z tego świata. Nie 
ze świata, w którym opłaca się tylko przebie-
głość, tupet i nieustępliwość. Ale jednocześ- 
nie jest to program dla tego świata, chociaż 
przez wielu ludzi, nawet wierzących, może 
być uważany za nieżyciowy.

PAPIESKIE INTENCJE 
MISYJNE NA STYCZEN

Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, 
dając świadectwo całemu rodzajowi ludz-
kiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.



Homilia Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka 
podczas Ingresu do Katedry Polowej 
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„Józe�e, nie bój się…”
Rozważając historię Józefa z Nazaretu, która 
została przypomniana w Ewangelii z IV nie-
dzieli adwentu, wchodzimy w środek drama-
tu człowieka głęboko religijnego. Wraz z Ma-
ryją zaplanowali już swoją przyszłość w mał-
żeństwie i rodzinie. Boże zamiary były jednak 
inne. Józef stanął więc przed nieznanym. 
Przeżywał wewnętrzne rozterki, zamierzał 
nawet potajemnie opuścić swą Małżonkę. 
Jednak wsparty łaską, ostatecznie powierzył 
Bogu swe życie i podjął Jego wolę. 
Józef doświadczył tego, że na akt wiary, skła-
dają się: Boże zaproszenie i ludzka odpowiedź. 
Uwierzył, że Bóg potrzebuje jego zaangażo-
wania w plan zbawienia człowieka. „Józefie, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi…” (Mt 1, 20) 
znaczyło dla niego: weź odpowiedzialność za 
Małżonkę i Dziecko poczęte z Ducha Święte-
go. Wprawdzie nie zostało zanotowane na 
kartach Biblii żadne jego słowo, ale opisano 
czyny, które potwierdzają, że z całym odda-
niem podjął się tego zadania. Odkrył Boże po-
wołanie i konsekwentnie je wypełnił. 
„Nie bój się!”. Te słowa z Ewangelii według 
św. Mateusza, które Bóg skierował do Józefa 
z Nazaretu, odnoszę dzisiaj w duchu wiary do 
siebie. „Józefie, nie bój się!”. Nie lękaj się no-
wych zadań i związanej z nimi odpowiedzial-
ności. Daj się Bogu poprowadzić. 
Podejmuję to wezwanie, bo wierzę, że jestem 
Chrystusowi potrzebny właśnie w tym miej-
scu, pośród ludzi w mundurach i ich rodzin. 
Ufam, że nie zostawi mnie samego. Wiem, 
że daje mi współpracowników w dziele gło-
szenia Dobrej Nowiny. Są to kapelani pracu-
jący w parafiach i ośrodkach duszpasterskich 
w całej Polsce, podejmujący duszpasterską 
posługę na misjach zagranicznych. Są to 
wierni świeccy, którzy rozumieją, że zdolność 
do ofiary i miłości Ojczyzny, pierwsze źródło 
ma w Bogu. Taka odpowiedź wypływa z mo-
jego biskupiego zawołania: „In Te, Domine, 
speravi” – „Tobie, Panie, zaufałem”. 
Wchodząc dzisiaj do katedry polowej, podej-
muję dzieło moich wielkich poprzedników: 
abp. Stanisława Galla, abp. Józefa Gawliny, 
abp. Sławoja Leszka Głódzia i bp. Tadeusza 
Płoskiego. Przychodzę jako Wasz biskup pos- 
łany przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Staję 
przed Wami w duchu wiary i synowskiego po-
słuszeństwa wobec woli Następcy św. Piotra, 
z sercem otwartym wobec wszystkich, dla któ-
rych mam być ojcem i pasterzem na drogach 
wiary. Przychodzę w Imię Pańskie, w duchu uf-
ności, że mnie przyjmiecie, że otworzycie Wa-
sze serca na ziarno Bożego słowa i otoczycie 
modlitwą. 
Doceniając wagę przeszłości, którą pięknie uka-
zuje otwarte kilka dni temu muzeum Ordyna-
riatu Polowego w podziemiach tej katedry, sta-
wiam sobie jednak pytanie: czego Bóg oczekuje 
od nas dzisiaj, jakie daje nam znaki czasu?

Chcę być także blisko tych, którzy stojąc nie-
jako „na progu” Kościoła, uważnie przyglą-
dają się życiu deklarujących swą przynależ-
ność do Chrystusa. 
Jestem także otwarty na ludzi znajdujących 
się „na obrzeżach” lub poza dostrzegalnymi 
granicami Kościoła. W posłudze duszpaster-
skiej zadbam o miejsce, gdzie będą mogli 
przyjść „z daleka” ze swoimi pytaniami, 
wątpliwościami i rozterkami, gdzie będą 
mogli się poczuć jak u siebie. We wspólnocie 
Kościoła jest miejsce zarówno dla chrześci-
jan „od urodzenia”, jak i dla „spóźnionych”, 
„zwlekających” z odpowiedzią na łaskę 
wiary. 
Proszę, otwórzmy się na siebie, a razem na 
Chrystusa. Pod sztandarem Ewangelii, a tak-
że wojskowym sztandarem z orłem i hasłem 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” jest miejsce dla nas 
wszystkich.
Przyjmując obowiązki biskupa polowego, 
wiem, że sam nie podołam! To Wy, Bracia 
Kapłani, jesteście przedłużeniem pasterskiej 
troski biskupa jako jego pierwsi i najważniejsi 
współpracownicy. Podejmując zadania dusz-
pasterskie, niejako na pierwszej linii frontu, 
niesiecie Ewangelię nadziei i miłości. Wielu 
z Was trwa na posterunku od początku, 
kiedy został odnowiony Ordynariat Polowy, 
inni dołączyli później, ale każdy z Was odkrył 
w sobie powołanie do duchowego towarzy-
szenia ludziom w mundurach stojącym na 
straży największych wartości. 
U początku mojej posługi proszę was, Bracia 
Kapłani – kapelani Wojska Polskiego, staraj-
my się o jedność naszego prezbiterium, aby 
się wypełniały słowa Jezusowej modlitwy: 
Ojcze, spraw, „aby wszyscy stanowili jedno, 
[…] aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” 
(J 17, 21). 
Zapewniam także o moim otwarciu i woli 
współpracy ze wszystkimi, którym leży na 
sercu dobro człowieka, jego rozwój i dosko-
nalenie wewnętrzne, a w konsekwencji do-
bro naszej Ojczyzny.
Kończąc, jeszcze raz przywołuję słowa z dzi-
siejszej Ewangelii. „Józefie, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki”. Maryja jest 
obrazem Kościoła. Bóg poleca mi, abym z mi-
łością przygarnął i otoczył troską tę cząstkę 
Kościoła, jaką jest Ordynariat Polowy Wojska 
Polskiego. Czynię to dzisiaj w duchu wiary 
i z ufnością. Równocześnie pragnę zapro-
sić raz jeszcze do mojego życia i pasterskiej 
posługi Maryję – Królową Polski i Hetmankę 
Żołnierza Polskiego, mówiąc: 
Maryjo, tak jak dzieliłaś z Józefem codzienne 
radości i troski, stojąc u Jego boku, tak stań 
przy mnie – biskupie Józefie, wspieraj mat-
czyną miłością i otocz opieką wszystkich, 
których Ci powierzam. Amen.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Podejmując próbę odczytania tych znaków 
i myśląc o zadaniach duszpasterskich, chcę 
wyznać, powtarzając za Janem Pawłem II, 
że „nie trzeba […] wyszukiwać «nowego 
programu». Program już istnieje: ten sam 
co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej 
Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy 
wokół samego Chrystusa, którego mamy 
poznawać, kochać i naśladować, […] i z Nim 
przemieniać historię” (Jan Paweł II, Novo 
millenio ineunte, 29). Moim zadaniem jest 
kontemplacja oblicza Chrystusa, aby Go po-
znać i pokochać jeszcze mocniej; w ciszy na 
modlitwie nabierać sił, by później ukazywać 
Jego jasne Oblicze światu. Włączając się 
w zwyczajną pracę duszpasterską na rzecz 
Ordynariatu Polowego, chcę więc służyć. 
Służyć, głosząc Ewangelię i dając świadec-
two życia. 
Jedynym orężem biskupa i kapłana jest sło-
wo Boże, wciąż żywe, skuteczne i ostrzej-
sze niż wszelki miecz obosieczny (por. Hbr 
4, 12). Pragnę przekazywać autentyczne 
światło Ewangelii w taki sposób, aby pobu-
dzało do myślenia, mobilizowało do osobis- 
tego przyjęcia Chrystusa i do wewnętrznej 
przemiany.
Od słów ważniejsze jest świadectwo ewan-
gelicznego życia, czyli osobista świętość, 
wszak słowa jedynie pouczają, zaś przykład 
pociąga. Być świadkiem miłości i pojedna-
nia, miłosierdzia i przebaczenia, dostrze-
gać drugiego człowieka, być autentycznym 
i przejrzystym, to zadanie, które jest przede 
mną, przed księżmi kapelanami i wszystkimi 
wiernymi Ordynariatu Polowego. Realizując 
je, możemy mieć nadzieję, że przyczyniamy 
się do kształtowania ludzi o prawych sumie-
niach, niezłomnych charakterach, wiernych 
Bogu, miłujących Ojczyznę, zdolnych do naj-
większych poświęceń. Tak uformowany czło-
wiek nie zawiedzie, ale z Chrystusem będzie 
przemieniał historię.
Trzeba nam iść do wszystkich z posługą 
słowa, świadectwem życia i duszpasterską 
troską. Niedościgłym wzorem jest dla nas 
Nauczyciel z Nazaretu, który nikogo nie wy-
kluczał, nikogo nie spisywał na straty: nie 
złamał trzciny nadłamanej, nie zagasił knot-
ka o nikłym płomyku (por. Iz 42, 3). Chrys- 
tus umarł za wszystkich i wszystkich chce 
zbawić. 
Chcę być blisko Was, żołnierzy, w codzien-
nej służbie, w trudzie rozwiązywania pro-
blemów i zdobywania umiejętności. Blisko 
Waszych rodzin, które są dla Was zapleczem 
miłości, pokoju i siły wewnętrznej, i które 
uczestniczą żywo w Waszych żołnierskich 
radościach i zmaganiach. 
Pragnę być blisko tych, którzy są „we wnę-
trzu” Kościoła, co potwierdzają życiem we-
dług ewangelicznych wartości, udziałem 
w coniedzielnej Eucharystii oraz przystępo-
waniem do sakramentów świętych. 
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Cieszmy się, radujmy się...!
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, rodem z królewskiego Krakowa, za-
witał do bram Katedry Polowej – Matki kościołów garnizonowych, aby wraz ze swo-
ją nową wspólnotą diecezjalną, 19 grudnia 2010 r., celebrować uroczystą liturgię. 
„Od słów ważniejsze jest świadectwo ewangelicznego życia, czyli osobista świętość, 
wszak słowa jedynie pouczają, zaś przykład pociąga...” – powiedział Biskup w czasie 
homilii akcentując credo swojej posługi biskupiej w Wojsku Polskim. Uroczystości 
rozpoczęła krótka modlitwa Bp. Guzdka przy grobie swojego poprzednika – zmarłe-
go tragicznie w katastrofie smoleńskiej Bp. Tadeusza Płoskiego. 

sa Chrystusa, żyjący w szeregach żołnierzy 
Sił Zbrojnych oraz w szeregach tych, którym 
nigdy losy Ojczyzny nie były obojętne i obce.
Stoją wokół Ciebie: Prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Broni-
sław Komorowski, Minister Obrony Narodo-
wej, Bogdan Klich, (...) Pani Prezydent m. st. 
Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Szef 
Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław 
Cieniuch, dowódcy wszystkich Rodzajów Sił 
Zbrojnych, generałowie, oficerowie, chorą-
żowie i podoficerowie. 
Razem ze swoimi dowódcami, gromadzą się 
ich podwładni, żołnierze i pracownicy Woj-
ska. Wokół swojego Pasterza, którego dał 
nam Bóg, abyśmy wobec świata nie ucho-
dzili za nie mających Pasterza, jednoczą się 
rodziny wojskowe, kombatanci i weterani. 
Są obecni razem z nami funkcjonariusze 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Po-
licji, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej 
oraz harcerze”.
Na uroczystość przybył również szef BBN 
Stanisław Koziej oraz wdowa po ostatnim 
Prezydencie RP na Uchodźstwie, Ryszardzie 
Kaczorowskim, który zginął w katastrofie 
smoleńskiej, Pani Karolina Kaczorowska. 
„Na Twoje ręce składam dziedzictwo Or-
dynariatu Polowego Wojska Polskiego. (...) 
W opiekę miłości i odpowiedzialności Dob- 
rego Pasterza oddajemy pamięć o Twoich 
poprzednikach: arcybiskupie generale dywi-
zji Stanisławie Gallu, arcybiskupie generale 
dywizji Józefie Gawlinie, arcybiskupie gene-
rale dywizji Sławoju Leszku Głódziu i bisku-
pie generale broni Tadeuszu Płoskim”.
„Wierzymy, że stojąc pod Twoim sztanda-
rem, na którym widnieje krzyż i zawołanie: 
„Tobie, Panie, zaufałem”, nie zawstydzimy 
się na wieki” – zakończył ks. Żarski. 
W homilii Biskup Polowy podkreślił: „Po-
dejmuję to wezwanie, bo wierzę, że jestem 
Chrystusowi potrzebny właśnie w tym 
miejscu, pośród ludzi w mundurach i ich 
rodzin. Ufam, że nie zostawi mnie same-
go. Wiem, że daje mi współpracowników 
w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Są to 
kapelani pracujący w parafiach i ośrodkach 
duszpasterskich w całej Polsce, podejmują-
cy duszpasterską posługę na misjach zagra-
nicznych”.
Nawiązując do zadań duszpasterskich, po-
wtórzył za Janem Pawłem II, że „nie trze-
ba (…) wyszukiwać „nowego programu”. 
Program już istnieje: ten sam, co zawsze, 
zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest 
on skupiony w istocie rzeczy wokół same-
go Chrystusa, którego mamy poznawać, 
kochać i naśladować (...). Być świadkiem 
miłości i pojednania, miłosierdzia i prze- 
baczenia, dostrzegać drugiego człowie-

Ingres Biskupa Polowego  Józefa Guzdka do Katedry Polowej WP

zaangażowaniem kapłańskim i dałeś się 
poznać jako gorliwy biskup, a więc wyda-
łeś się być odpowiednim do objęcia tego 
urzędu (...)”. 
Formalną pieczęć objęcia Biskupstwa Polo-
wego stanowiły uroczyście złożone podpisy 
przez Kolegium Konsultorów Ordynariatu 
Polowego pod protokołem kanonicznego 
objęcia diecezji wojskowej.
„Z pokorą i wdzięcznością staję przed Bo-
giem, aby prosić o wsparcie i siły do realiza-
cji czekających mnie zadań. Cieszę się obec-
nością wszystkich zgromadzonych na świę-
tej liturgii w Katedrze Polowej w Warszawie. 
(...) Proszę, módlcie się za mnie i razem ze 
mną, abym pozostał wierny Chrystusowi 
i powierzonej mi wspólnocie Kościoła” – po-
wiedział Józef Guzdek po kanonicznym ob-

jęciu posługi Biskupa 
Polowego WP.
Serdeczne słowa powi-
tania Biskupa Guzdka 
w murach Katedry Po-
lowej wygłosił dotych-
czasowy administrator 
Ordynariatu Polowego, 
ks. płk Sławomir Żarski: 
„W dniu dzisiejszym, 
z woli Bożej, przy kolej-
nym Biskupie Polowym 
Wojska Polskiego, przy 
Tobie Ekscelencjo, gro-
madzi się Kościół Jezu-

Nowy Biskup Polowy przekroczył próg Ka-
tedry przy dźwiękach Bogurodzicy, którą  
odśpiewał Chór Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP. Uroczyste wejście było 
symbolicznym znakiem, że Ordynariusz Woj- 
skowy obejmuje władzę w diecezji i rozpo-
czyna swoją posługę biskupią.
Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino 
Migliore odczytał tekst bulli Benedykta XVI: 
„Po odejściu dotychczasowego Biskupa Po-
lowego, Czcigodnego Brata Tadeusza Płos- 
kiego, który stracił życie w tragedii lotniczej 
nieopodal Smoleńska, postanowiliśmy, aby 
jako Pasterza polskich żołnierzy i ich rodzin 
mianować znawcę Ewangelii, znamienitego 
kaznodzieję i głosiciela łask Bożych. Zwróci-
liśmy myśl ku Tobie, Czcigodny Bracie, który 
w archidiecezji krakowskiej wyróżniałeś się 
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ka, być autentycznym i przejrzystym, to 
zadanie, które jest przede mną, przed 
księżmi kapelanami i wszystkimi wiernymi 
Ordynariatu Polowego. Realizując je, mo-
żemy mieć nadzieję, że przyczyniamy się 
do kształtowania ludzi o prawych sumie-
niach, niezłomnych charakterach, wiernych 
Bogu, miłujących Ojczyznę, zdolnych do 
największych poświęceń. Tak uformowany 
człowiek nie zawiedzie, ale z Chrystusem 
będzie przemieniał historię”.
„U początku mojej posługi proszę was, Bracia 
Kapłani – kapelani Wojska Polskiego, staraj-
my się o jedność naszego prezbiterium, aby 
się wypełniały słowa Jezusowej modlitwy: 
Ojcze, spraw, „aby wszyscy stanowili jedno, 
(…) aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. 

rii Ordynariatu Polowego zwierzchnictwo 
nad nim obejmuje kapłan, który nie miał 
wcześniej związku z wojskiem. Obejmuje 
kierownictwo i przewodnictwo Ordynariatu 
Polowego, który ma misje do spełnienia dla 
żołnierzy, wśród żołnierzy i dla ich rodzin. To 
swoiste zderzenie pierwiastka wojskowego 
i tego świętego czynnika cywilnego na pew-
no – jestem przekonany – zrodzi dla wojska, 
dla żołnierzy i ich rodzin, nowe wartości”.

Minister podkreślił znaczenie Ordynariatu Po-
lowego w kontekście zachodzących przemian 
cywilizacyjnych we współczesnym świecie; ro-
snącego konsumpcjonizmu, przewagi rzeczy 
nad myślą, technologii i techniki nad warto-
ściami duchowymi: „Wraz z dowódcami i ofi-
cerami wychowawczymi, kapelani wojskowi 
są odpowiedzialni za kształtowanie postaw 
wśród żołnierzy”. Zaznaczył, że duszpasterze 
muszą dziś uwzględniać w swej pracy nowy 

ka, być autentycznym i przejrzystym, to rii Ordynariatu Polowego zwierzchnictwo rii Ordynariatu Polowego zwierzchnictwo Minister podkre lił znaczenie Ordynariatu Porii Ordynariatu Polowego zwierzchnictwo 
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(...) Proszę, otwórzmy się na siebie, a razem 
na Chrystusa. Pod sztandarem Ewangelii, 
a także wojskowym sztandarem z orłem i ha-
słem: „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest miejsce dla 
wszystkich” – zaznaczył Biskup Guzdek.
Słowa satysfakcji z wyboru nowego Biskupa 
Polowego wyraził Minister Obrony Narodo-
wej Bogdan Klich: „Z prawdziwą satysfak-
cją przyjąłem tę znakomitą decyzję Stolicy 
Apostolskiej – wybór ks. Biskupa Józefa na 
to niezmiernie odpowiedzialne stanowisko 
w Wojsku Polskim. Po raz pierwszy w histo-
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Biskup Józef Guzdek złożył kwiaty na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza
Biskup Polowy Wojska Polskiego, nazajutrz po odbyciu ingresu do Katedry Po-
lowej złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Ordynariuszowi woj-
skowemu asystowali Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Wiesław Gru-
dziński i ks. płk Jan Domian, dziekan stołecznego Garnizonu. Podczas ceremonii 
składania wieńca obecni byli także współpracownicy Kurii Polowej WP z kancle-
rzem ks. kmdr. Leonem Szotem.

„Choć nie raz widziałem Grób Nieznanego 
Żołnierza podczas uroczystości religijno-pa-
triotycznych, to dzisiaj (20 grudnia 2010 r. 
– przyp. red.) była to wizyta wyjątkowa, po-
zwoliła mi spojrzeć na to miejsce na nowo, 
ze szczególną emocją” – powiedział podczas 
wizyty bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podziękował gen. 
Grudzińskiemu i towarzyszącym mu ofice-
rom za przybliżenie historii Garnizonu War-
szawa, a także za pomoc w organizacji uro-
czystości związanych z ingresem do Katedry 
Polowej WP.

kes/at

Bp Guzdek odwiedził także Salę Tradycji 
warszawskiego Garnizonu. Obejrzał pamiąt-
ki związane z historią Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa i jego dowódcami, m.in. gen. 
Gilarskim, który zginął 10 kwietnia w ka- 
tastrofie smoleńskiej. Biskup wpisał się tak-
że do księgi pamiątkowej Sali Tradycji.

Po złożeniu wieńca, bp Józef Guzdek wysłu-
chał historii Grobu Nieznanego Żołnierza, 
którą przedstawił ppłk Mariusz Kubarek. 
Ordynariusz wojskowy oddał hołd sztanda-
rowi Batalionu Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego, a uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów reprezentacyjnych.

wymiar służby wojskowej, do której młodzi 
ludzie trafiają nie z obowiązku, ale z wyboru. 
Minister podjął także temat dzisiejszego pa-
triotyzmu: „Często zastanawiamy się nad tym, 
czym jest współczesny patriotyzm polski? (...) 
Bo przecież nikt z nas nie ma już chyba wąt-
pliwości, że ten „mickiewiczowski patriotyzm 
krwi i ofiary” nie przystaje do nowoczesnego 
społeczeństwa... A zatem czym jest współ-
czesny patriotyzm polski? W odpowiedzi na 
to pytanie Ordynariat Polowy ma do odegra-
nia ogromną rolę. Muszą o tym rozmawiać 
z naszymi żołnierzami księża kapelani, aby 
pokazać ten nowy, współczesny wymiar pa-

triotyzmu polskiego; w moim najgłębszym 
przekonaniu patriotyzmu służby i odpowie-
dzialności, służby na rzecz drugiego człowieka 
i odpowiedzialności za wykonywaną pracę”. 
Gratulacje w imieniu Episkopatu Polski oraz 
słowa solidarności z nowym Biskupem Po-
lowym wygłosił Kardynał Stanisław Dziwisz, 
metropolita krakowski: „Drogi Księże Bisku-
pie Józefie (...), w tym ważnym momencie 
Twojego życia Archidiecezja Krakowska jest 
z Tobą. Chcemy Ci towarzyszyć i wspierać 
modlitwą Twoją nową misję jako Biskupa 
Polowego w Wojsku Polskim. 

(...) Księże Biskupie, Kościół Krakowski 
przygotował Cię dobrze do nowej misji od 
strony duchowej, intelektualnej, ludzkiej 
i duszpasterskiej. Oddajemy Cię dziś wiel-
kiej wspólnocie wojskowej – żołnierzom, 
oficerom i ich rodzinom. Oddajemy Cię ka-
pelanom Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego, z którymi będziesz głosił słowo życia 
i nadziei” – powiedział kardynał.
Na zakończenie Mszy św., Biskup Guzdek 
złożył na ręce abp. Celestino Migliore wy-
razy podziękowania Ojcu św. za okazane 
zaufanie. Słowa podziękowania złożył także 
najwyższym przedstawicielom władz pań-

stwowych i wojskowych 
oraz braciom w kap- 
łaństwie. 
W ingresie uczestniczyli 
także m.in.: metropoli-
ta warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz, ordy-
nariusz warszawsko-
-praski, abp Henryk Hoser, prymas senior 
kardynał Józef Glemp i sekretarz general-
ny Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik. 
Wśród gości znaleźli się także m.in. biskupi 
polowi Litwy i Słowacji oraz ewangelicki bi-

skup polowy ks. ppłk Mirosław Wola i pra-
wosławny ordynariusz wojskowy bp Jerzy 
Pańkowski.
Przed Pomnikiem Powstania Warszawskie-
go, na Placu Krasińskich, Wojsko Polskie 
powitało swojego nowego Biskupa Polo-
wego. Ordynariusz, w asyście szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. Cieniucha, oddał hołd 
sztandarowi Kompanii Reprezentacyjnej WP 
przyklękając i całując płat sztandaru.
Biskup Polowy wraz z najwyższymi przed-
stawicielami władz państwowych i woj-
skowych złożył wieniec przed Pomnikiem 
Powstania Warszawskiego oraz dokonał 
wpisu do Księgi Pamiątkowej. Uroczystości 
zakończyła defilada poddziałów reprezenta-
cyjnych Wojska Polskiego.

* * *
Pierwszego w historii Polski Biskupa Polo-
wego Wojska Polskiego mianował 5 lutego 
1919 roku papież Benedykt XV. Był nim bp 
Stanisław Gall, sufragan archidiecezji war-
szawskiej, który utworzył struktury diecezjal-
ne duszpasterstwa wojskowego. Następnie 
funkcję tę pełnili: abp Józef Gawlina (1933-
-1947), a w dwudziestoletniej historii od-

nowionego Ordynariatu Polowego w III RP 
– abp Sławoj Leszek Głódź (1991-2004) i bp 
Tadeusz Płoski (2004-2010).

Anna Tokarska

triotyzmu polskiego; w moim najgłębszym stwowych i wojskowych 
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Pamiętamy o Was
– W ten niezwykły wieczór gromadzimy się w świątyni po to, by kontemplo-
wać tajemnicę Bożego Narodzenia, czyli wejścia Boga w czas i przestrzeń, 
które zamieszkuje człowiek – mówił podczas pasterki w Katedrze Polowej WP 
Biskup Polowy Józef Guzdek. Sprawowaną o północy Mszę św. poprzedził te-
lemost, który połączył wiernych w Katedrze Polowej z żołnierzami służącymi 
na misjach pokojowych.

Ordynariusz wojskowy złożył życzenia żoł-
nierzom służącym w Polskich Kontyngen-
tach Wojskowych w Afganistanie, w Koso-
wie, Iraku, w Bośni i Hercegowinie, a także 
pełniącym obowiązki w Polskim Przedstawi-
cielstwie Wojskowym przy SHAPE w Mons.
Zapewniając o pamięci w modlitwie bp 
Guzdek podziękował żołnierzom za trud ich 
służby. Podczas łączenia z kontyngentem 
w Afganistanie dopytywał o zdrowie ran-
nych w zamachu żołnierzy. – Wiemy, że bar-
dzo często szczęście mierzy się odległością 
od rodzinnego domu. Pamiętamy o Was 
i mimo tego, że dzielą nas setki kilometrów 
jesteście w naszych sercach. Będziemy mo-
dlić się w intencji Waszej służby i bezpiecz-
nego powrotu do domu – mówił podczas 
łączenia z jednym z kontyngentów bp Józef 
Guzdek.
Wspólnie z wiernymi śledzącymi kolejne łą-
czenia na telebimie, umieszczonym w pre-
zbiterium katedry, świąteczne życzenia w po-
staci kolęd wykonał Chór Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Po zakończonym połączeniu z polskimi kon-
tyngentami rozpoczęła się pasterka, której 
w asyście kapelanów Ordynariatu Polowego 
WP, przewodniczył Biskup Polowy. Na po-
czątku uroczystej Mszy św. bp Guzdek złożył 
w znajdującej się naprzeciw katedry polowej 
szopce, figurkę Dzieciątka Jezus.
– Odkrywamy, że czas Boga i czas człowieka 
przenikają się nawzajem – mówił w homilii 

bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
podkreślił, że „chrześcijaninem nie 
można być na pół etatu, wyłącznie 
w sferze prywatnego życia”. – Nie 
można zostawiać swoich przeko-
nań religijnych przed wejściem do 
szkoły, uczelni, przed wejściem 
do pracy. Chrześcijaninem jestem 
wszędzie i daję temu wyraz swoim 
życiem – powiedział. Biskup polowy 
przypomniał ubiegłoroczny wyrok 
trybunału w Strasburgu zakazujący 
umieszczania symboli religijnych 
w szkołach i innych miejscach pu-
blicznych. Przestrzegł, przed dziele-
niem przestrzeni na „należącą wy-
łącznie do człowieka i tą należącą 
wyłącznie do Boga”.
Biskup Guzdek podziękował żołnie-
rzom za ich świadectwo wiary, „za 
to że pełnią swe obowiązki w spo-
sób profesjonalny, a równocześnie 
w sposób mądry i roztropny zapra-
szają w czas i przestrzeń swojego działania 
tego, który jest Panem i Bogiem. Zachęcił do 
dawania świadectwa o Chrystusie. – Chrześ- 
cijanin musi nie tylko przyjąć Chrystusa, ale  
głosić i przekazywać dobrą nowinę o Nim, 
tym, którzy go jeszcze nie poznali – zachęcał.
– Niech w każdym z nas Chrystus rozpoz- 
na swojego ucznia, który własnym życiem 
świadczy o tym, że czas człowieka i czas 
Boga stale się przenikają, że przestrzeń Jego 

życia jest miejscem komunii w Bogu – po-
wiedział bp Guzdek.
Podczas pasterki obecni byli oficerowie, 
podoficerowie i żołnierze ze stołecznego 
garnizonu. Z żołnierzami modlili się m.in. 
zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. 
dyw. Sławomir Dygnatowski, zastępca Do-
wódcy Operacyjnego gen. dyw. Jerzy Micha-
łowski i dowódca Garnizonu Warszawa gen. 
bryg. Wiesław Grudziński. Przed ołtarzem 

stanął poczet sztandarowy 
Batalionu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego. Za wyraże-
nie zgody na zorganizowanie 
wideokonferencji, proboszcz 
katedry polowej, ks. płk Ro-
bert Mokrzycki podziękował: 
gen. bryg. Andrzejowi Kaczyń-
skiemu – Szefowi P6 ze Szta-
bu Generalnego. Natomiast 
za realizację telemostu wy-
raził swoją wdzięczność płk. 
Ignacemu Kędrze – z P6, płk. 
Ryszardowi Michcie, Szefowi 
Centralnego Węzła Łączności 
MON, płk. Markowi Jureckie-
mu – zastępcy szefa Central-
nego Węzła Łączności MON, 
ppłk. Maciejowi Ochalowi i je- 
go współpracownikom oraz 
Firmie TTComm za zestawie-
nie łączy satelitarnych.

Krzysztof Stępkowski

Warszawa: telemost z żołnierzami na misjach pokojowych i pasterka w Katedrze Polowej WP

Biskup Józef Guzdek złożył kwiaty na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza

swojego działania życia jest miejscem komunii w Bogu 
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2011 rok – to rok jubileuszu Ordynariatu Polowego. Jan Paweł II bullą 
nominacyjną z 21 stycznia 1991 r. przywrócił Wojsku Polskiemu Pasterza. 

Z nominacji Ojca świętego Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź podjął przerwaną 
przez rządy komunistyczne w Polsce sukcesję apostolską biskupów polowych.

Rozpoczęła się odbudowa duszpasterstwa 
wojskowego; jego substancji duchowej 
i materialnej. Powstawały nowe kaplice 
w koszarach wojskowych, kościoły garnizo-
nowe II Rzeczypospolitej nabierały nowego 
blasku. Wymownym symbolem zmartwych-
wstawania Kościoła Wojskowego była od-

budowa i poświęcenie dwóch kościołów 
garnizonowych. Kościoła Garnizonowego 
w Rembertowie, zamienionego w PRL na 
magazyn WAK, w którym przechowywano 
m.in. sanitariaty oraz Kościoła Garnizono-
wego św. Elżbiety we Wrocławiu, odbudo-
wanego po spaleniu, poświęconego przez 

– Byłem świadkiem tworzenia i funkcjono-
wania Ordynariatu Polowego w początkach 
lat 90., opowiada gen. broni w st. spocz. 
Zbigniew Zalewski.
Żeby zrozumieć, co się zmieniło w Wojsku 
Polskim po 1989 r., w relacjach państwo 
– Kościół, trzeba przypomnieć młodszemu 
pokoleniu, jak wyglądała sytuacja w wojsku 
przed 1989 r. 

Rozdwojeni…

To był czas, gdy wojsko było upolitycznione 
i upartyjnione. Dominowała ideologia jednej 
partii. Temu były podporządkowane treści 
szkolenia politycznego oraz system wycho-
wania. Do tego służyły struktury polityczno-
-wychowawcze i partyjne, występujące na 
wszystkich szczeblach dowodzenia.
Jeśli chodzi o sprawy wiary – to praktyki re-
ligijne w jednostkach i instytucjach wojsko-
wych były zakazane. Odnosiło się to szcze-
gólnie do kadry, a rygorystycznie – człon-
ków partii. A że najwyżej upartyjniony był 
korpus oficerski, to tę sytuację odczuwał 
najbardziej.
Jednak i wobec tych zakazów część kadry, 
która chciała i miała odwagę, pozostała 
wierna religijności, wyniesionej z domu ro-
dzinnego. Wielu z nas te praktyki religijne 
odbywało dyskretnie.
W tym czasie kolportowano w naszym śro-
dowisku żartobliwą anegdotę: – Dlaczego 
od pewnego czasu władza wydaje zezwole-
nia wyłącznie na budowę okrągłych kościo-
łów? Aby członkowie partii nie mogli cho-
wać się po kątach, padała odpowiedź.
A „schować” się niekiedy było trudno bo-
wiem w okresie pierwszych komunii trudno 
było nie zauważyć na osiedlach wojskowych 
dziewczynek biegających w białych sukien-
kach. Za to tatusiowie często płacili konse-
kwencjami służbowymi. „Sprawa” stawała 
pod osąd gremiów partyjnych.
To powodowało często dualizm postaw. 
Inna w domu, inna w służbie. W domu 
pielęgnowano tradycje rodzinne, zgodne 
z zasadami religii, a w wojsku postępowano 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
służbowymi.

Jeśli chodzi o kapelanów, to istniał co praw-
da w ówczesnym wojsku niewielki korpus 
kapelanów, ale funkcjonował głównie przy 
kościołach garnizonowych, które były roz-
mieszczone przede wszystkim w większych 
miastach. Nie mieli oni ani dostępu do jedno-
stek wojskowych, ani wpływu na żołnierzy.
Generalny Dziekanat, choć był ewenemen-
tem w stosunku do innych armii Układu War-
szawskiego, miał raczej charakter fasadowy. 

Rok 1989 – czyli prolog zmian

Po wyborach z czerwca 1989 r., również 
w wojsku zaczęliśmy odczuwać zmiany. Do 
ścisłego kierownictwa MON wprowadzono 
dwóch wiceministrów, związanych z demo-
kratyczną opozycją – Janusza Onyszkiewicza, 
pierwszego zastępcę ministra oraz Bronisła-
wa Komorowskiego, wiceministra ds. spo-
łeczno-wychowawczych. Byłem wówczas 
dowódcą Pomorskiego Okręgu Wojskowe-
go. Minister Komorowski pytał nas o sprawy 
wychowawcze i społeczne w wojsku; dysku-
towaliśmy, w jakim kierunku powinny pójść 
zasadnicze zmiany w tej dziedzinie.
Rzeczywiście wkrótce nastąpiło odpartyj-
nienie wojska i jego odpolitycznienie (zakaz 
przynależności kadry do partii politycznych, 
przebudowa pionu polityczno-wychowaw-
czego na społeczno-wychowawczy). Na sta- 
nowiska szefów tych pionów byli często wy-
znaczani oficerowie ogólnowojskowi. 
Tak się stało po raz pierwszy w POW, gdzie 
na takie stanowisko zaproponowałem płk. 
Piotra Lemanowicza.
Rozpoczął się proces przywracania w wy-
chowaniu Wojska Polskiego tradycji narodo-
wych, szczególnie II Rzeczypospolitej. Poza 
nowymi treściami szkolenia obywatelskiego 
rozpoczął się proces normalizacji w stosun-
kach państwo – Kościół, co zaowocowało 
odzyskiwaniem swobody praktyk religijnych 
w Wojsku.
Pamiętam, jak po raz pierwszy ksiądz przekro-
czył bramę koszar wojskowych. Był rok 1989. 
Otrzymałem telefon od dowódcy jednostki 
w Gdańsku. Mówił, że dzwoniono z Parafii 
św. Brygidy z pytaniem, czy ks. Henryk Jan-
kowski mógłby odwiedzić tę jednostkę. Mój 

rozmówca był zdenerwowany, pytał, co ma 
robić: – Zaprosić – odpowiedziałem. 
Gość skorzystał z zaproszenia; obejrzał nie-
które elementy zakwaterowania jednostki, 
rozmawiał z napotkaną kadrą i żołnierzami. 
Mówił o konieczności obrony Ojczyzny i sza-
cunku dla munduru.
Zapamiętałem, szczególnie jedno zdanie, 
określające, jak wielka jest godność żołnier-
skiego munduru: „tak jak ksiądz codziennie 
wstając z rana całuje swoje szaty, tak też wi-
nien to robić każdy żołnierz”.
Z osobą księdza Henryka Jankowskiego, 
związanych było w tym czasie wiele wyda-
rzeń służących zbliżeniu Wojska i Kościoła. 
Pierwsza Msza św. z udziałem wojska, na-
zywana „mszą pojednania wojska z naro-
dem”, odbyła się właśnie w gdańskim Ko-
ściele św. Brygidy. Przedstawiciele wojska 
byli zapraszani na plebanię do Kościoła św. 
Brygidy. Wspominam dziś niemal prorocze 
słowa ówczesnego Sekretarza Generalnego 
NATO Manfreda Wernera, który w luźnej 
rozmowie z nami, oficerami, mówił o NATO 
jako organizacji otwartej na nowe sojusze. 
Na koniec zażartował, że może kiedyś Polska 
będzie członkiem tego sojuszu. Jakże dale-
kowzroczne były te słowa.
Chciałbym zauważyć, iż ważną rolę w tych 
przemianach społeczno-wychowawczych 
w ówczesnym Wojsku odgrywał wiceminister 
ON Bronisław Komorowski. Za jego kadencji 
odbyła się pierwsza pielgrzymka żołnierzy 
Wojska Polskiego na Jasną Górę (wrzesień 
1990) oraz historyczna wizyta Prymasa Polski 
w Wojsku (październik 1990).
Jako dowódca Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego byłem świadkiem przygotowań 
do tej wizyty. Ważna role odgrywał wów-
czas w tych przygotowaniach kapelan gar-
nizonu ks. płk Marian Próchniak. Ksiądz Pry-
mas Józef Glemp został przyjęty w 10. Szpi- 
talu Wojskowym w Bydgoszczy z najwyż-
szymi honorami wojskowymi. Spotkał się 
z kadrą i pracownikami szpitala, odwiedził 
chorych. Poświęcił pierwszą w wojsku ka-
plicę szpitalną.
Ta wizyta odbiła się głośnym echem nie tylko 
w Wojsku; to był dobry wstęp do dalszej nor-
malizacji w stosunkach wojsko – Kościół.
Potem Ksiądz Prymas był wielokrotnie przyj-
mowanym życzliwie i z szacunkiem gościem 
w naszym środowisku. Wymienię chociażby 

Jana Pawła II w 1997 r. i podniesionego 
przezeń do rangi pierwszej w świecie Bazyli-
ki Garnizonowej. 
Dwadzieścia lat w historii Kościoła to, mo-
głoby się wydawać, niewiele. Licząc jednak 
te lata wedle miary poruszeń duszy i serca 
pod mundurem – to czas nabrzmiały ducho-
wą treścią nie do oszacowania.
Świadectwa ludzi w mundurach z okazji na-
szego jubileuszu – to historia jeszcze nie do 
końca opisana…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Świadkowie dwudziestolecia

Wszystko po raz pierwszy

2011 rok 
nominacyjn
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kilka z wydarzeń tamtego okresu z udziałem 
Księdza Prymasa: 
-  zaproszenie delegacji dowództwa POW do 

siedziby Prymasa Polski w Gnieźnie;
-  poświęcanie kolejnych kaplic w szpitalach 

wojskowych;
-  pierwsza wizyta wśród szkolących się żoł-

nierzy 27. pz 2. Dywizji Zmechanizowanej 
na poligonie w Drawsku Pomorskim;

-  zaproszenie kierowniczej kadry Sił Zbroj-
nych na spotkanie do Pałacu Prymasow-
skiego w Warszawie;

-  przewodniczenie wielu uroczystościom 
patriotyczno-religijnym w Wojsku. 

Chciałbym podkreślić, że do powszechnie 
znanych zasług Księdza Prymasa Glempa na 
polu stabilizacji sytuacji społeczno-politycz-
nej w l. 80 i 90-tych należy dodać jego wkład 
w zbliżenie między wojskiem i Kościołem. 

Biskup ustanowiony dla Wojska
przez JP II 

Opisane wydarzenia roku 89. to było dopie-
ro preludium do przełomowego – 1991.
Już w 90. roku na tzw. giełdzie krążyły na-
zwiska potencjalnych kandydatów na Bisku-
pa Polowego.
21 stycznia 1991 r. wszystko było już jasne 
– nowym biskupem polowym zgodnie z wo- 
lą Papieża Jana Pawła II zostanie biskup no-
minat Sławoj Leszek Głódź.
Środowisko POW przyjęło z zadowoleniem 
ten wybór, bo tutaj Bp Sławoj odbywał dwu-
letnią służbę wojskową jako alumn semina-
rium. Żołnierz kleryk Głódź służył najpierw 
w 32. pz 8. Dywizji Zmechanizowanej w Koło-
brzegu, a następnie w 5. Brygadzie Saperów 
w Szczecinie-Podjuchach. Zaprosiłem więc 
ks. bp. Głódzia do złożenia wizyty w jego jed-

nostce – 32.pz 8.DZ. Pamię-
tam, jak w pewien przed-
wiosenny poranek ks. Biskup 
przybył na Drawski poligon, 
gdzie szkolił się pułk. 
Przechowuję w rodzinnym 
archiwum wspólne zdjęcie 
z tego spotkania, zrobio-
ne na pomoście jeziora w 
Olesznie. A potem był po-
byt wśród szkolących się 
na poligonowych obiektach 
żołnierzy.
I pierwsza niezapomniana 
Msza św., jaką odprawił bp 
Sławoj Leszek Głódź pod 
brzozowym krzyżem na po-
ligonie w Drawsku.
Nowy duszpasterz wojsko-
wy rozpoczął pracę orga-
niczną – od podstaw.
Tworzenie struktur Ordyna-
riatu Polowego, dekanatów 
OW i RSZ, a przede wszyst-
kim struktur terenowych 
w garnizonach – parafie woj- 
skowe. Powstawały elemen-
ty infrastruktury kościelnej 
– izby modlitwy, kaplice, bu-
dowano nowe kościoły.
Pamiętam moment rozpo-
częcia funkcjonowania De-

kanatu Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
w Bydgoszczy. Na stanowisko Dziekana zo-
stał powołany ks. ppłk Leszek Kołoniecki. 
Tak się złożyło, że na jego kancelarię zostało 
przeznaczone pomieszczenie w dotychczaso-
wym Zarządzie Politycznym. Powstała wów-
czas anegdota: „Ile wody święconej trzeba 
wylać, by mógł w tym pomieszczeniu pełnić 
swoją misję katolicki dziekan okręgu?”.
Tak więc w powiększającym się stosownie do 
potrzeb duszpasterskich korpusie kapelanów 
dowódcy otrzymali wsparcie w wychowaniu 
i formowaniu właściwych postaw wśród żoł-
nierzy. A przy tym trzeba pamię-
tać, iż była to armia z poboru i nie 
wszyscy chcieli spełniać rzetelnie 
swój obywatelski obowiązek. Księ-
ża kapelani stosowali różnorodne 
formy pracy z żołnierzami: poga-
danki z etyki i moralności, historii, 
przysposobienia do życia w rodzi-
nie (nauki przedmałżeńskie).
Przeprowadzali rozmowy indywi-
dualne z żołnierzami, którzy zgła-
szali się z różnymi problemami 
służbowymi czy życiowymi. Spra-
wowali przy tym swoją podstawo-
wą misję kapłańską: odprawiali 
Msze św. spowiadali, organizowa-
li pielgrzymki. 
Uczyliśmy się siebie wzajemnie; począwszy 
od form odnoszenia się do księży, jak i ich 
zwierzchników w hierarchii kościelnej. Zanim 
zostały skodyfikowane regulaminowe zasady 
zachowania się w Kościele w mundurze pod-
czas Mszy św., dla wielu z nas to były realne 
problemy; kiedy stać, kiedy klękać, co zrobić 
z czapką. Biskup Głódź szybko wziął te spra-
wy w swoje ręce i uporządkował. Narodził się 
ceremoniał wojskowy regulujący te sprawy.

Duszpasterstwo wojskowe objęło swoją 
opieką rodziny wojskowe, pracowników cy-
wilnych wojska oraz emerytów wojskowych, 
a więc całe nasze środowisko.
Miało to wielkie znaczenie dla integracji śro-
dowiska wokół kościołów garnizonowych, 
zwłaszcza w tzw. oddalonych garnizonach.
Powstały silne więzi wojskowych rodzin pa-
rafialnych ze swoimi kapelanami i kościoła-
mi, które stały się nie tylko ośrodkami życia 
religijnego, ale i kulturalnego.
Ci ludzie najlepiej wiedzą, czym jest obec-
ność kapelana i kościoła wojskowego w ich 
środowisku.

 „Zmartwychwstanie”
w Zegrzu Pomorskim

To pamiętne spotkanie z Ojcem świętym Ja-
nem Pawłem II, 2 czerwca 1991 r. w Zegrzu 
Pomorskim, na zawsze pozostanie w naszych 
żołnierskich sercach. Gdy po niemal mroź-
nej nocy, którą pielgrzymi wojskowi spędzili 
na czuwaniu, rozpoczął się śpiew Boguro-
dzicy, a biały papamobile wjeżdżał powoli 
na lotnisko w Zegrzu – zaparło nam dech 
w piersiach…
Pamiętam to wydarzenie szczególnie, po-
nieważ Pomorskiemu Okręgowi Wojsko-
wemu przypadła odpowiedzialność za bu-
dowę ołtarza polowego, przegrupowanie 
transportów z garnizonów całej Polski oraz 
logistyczne ich zabezpieczenia w rejonie 
ceremonii.
Przypominam sobie przeprowadzane wów-
czas rekonesanse, gry decyzyjne, narady, by 
jak najlepiej przygotować się do tego histo-
rycznego spotkania z Janem Pawłem II.
Nadszedł ten poranek; słońce zaświeciło 
pełnym blaskiem, przed ołtarzem szere-
gi wszystkich rodzajów sił zbrojnych i Jan 
Paweł II w papamobile, pozdrawiający nas 
i błogosławiący. Trudno opisać tę niepowta-
rzalną atmosferę. Myślę, że najlepiej okreś- 
lił to sam Jan Paweł II w Teatrze Wielkim 

w Warszawie, mówiąc o „rezurekcyjnym od-
kryciu”. Tak, to był moment naszego woj-
skowego zmartwychwstania.
To spotkanie tchnęło nowego ducha w woj-
skowe szeregi, zintegrowało nasze środowi-
sko i wzrósł prestiż wojska w społeczeństwie.
W listopadzie tego roku uczestniczyłem 
w delegacji Wojska Polskiego, która udała 
się do Watykanu z Bp. Głódziem na czele. 
Pojechaliśmy, by podziękować za zegrzyń-

kilka z wydarzeń tamtego okresu z udziałem kanatu Pomorskiego Okr

siebie wzajemnie; pocz w Warszawie, mówi rezurekcyjnym od
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Wigilie u żołnierzy na misjach
Kosowo

Okres Świąt Bożego Narodzenia to dla nas Po-
laków szczególny okres, który spędza się z naj-
bliższymi w serdecznej i rodzinnej atmosferze. 
Żołnierze PKW KFOR, chcąc stworzyć domową 
atmosferę, zorganizowali wspólną Wigilię.
Wieczerzę rozpoczęto o godzinie 16.30 od 
złożenia życzeń przez dowódcę PKW KFOR 
ppłk. Krzysztofa Monkiewicza oraz wspólnej 
modlitwy poprowadzonej przez kapelana 
kontyngentu ks. mjr Tadeusza Gryglickiego.

Na wigilijnym stole zgodnie z tradycją znalazły 
się między innymi takie polskie potrawy jak: 
barszczyk z uszkami, śledzie, groch z kapustą 
oraz ciasto. Szczególnym momentem było 
składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem, co 
zawsze skłania do refleksji i powoduje, że je-
steśmy myślami z bliskimi.
Pasterka rozpoczęła się punktualnie o półno-
cy. Wśród licznie biorących udział w ceremonii 
żołnierzy, znalazło się wielu, którzy asystowali 
księdzu mjr. Tadeuszowi Gryglickiemu, uświet-
niając w ten sposób nabożeństwo.

Tekst i zdjęcie: kpt. Jarosław Barciński

Afganistan
Polscy żołnierze w Afganistanie sami zadbali, 
aby przy ich świątecznej wigilii obchodzonej 
kilka tysięcy kilometrów od Polski, niczego 
z tradycji nie zabrakło. Były wspólne Msze św. 
i modlitwy z kapelanami kontyngentu, wys- 
trojone choinki, kolędy, składane życzenia 
z opłatkiem w ręku i tradycyjne polskie potra-
wy. Choć w każdej bazie było bardzo rodzin-
nie to pojawiły się też łzy wzruszenia z tęsk-

baz. Świąteczne potrawy smakowały rów-
nież naszych amerykańskim kolegom, którzy 
uczestniczyli wraz z Polakami w wigilijnych 
spotkaniach.
Spotkania wigilijne w bazach przebiega-
ły w kilku turach również, dlatego, że wielu 
z żołnierzy uczestniczyło w wigilijny wieczór 
w patrolach, służbach, czy też ochronie baz. 
Dowódca kontyngentu odwiedzając żołnierzy 
spotykał się z nimi również na posterunkach, 
wręczał drobne prezenty, czemu w kilku ba-
zach asystował miejscowy Mikołaj. Podczas 
świątecznych odwiedzin amerykańskiego ba- 
talionu w bazie Andar, zgodnie z tradycją żoł-
nierzy USA, dowódcy uczestniczyli w wyda-
waniu świątecznych potraw, nakładając je na 
żołnierskie talerze.
Wzruszającym i zaskakującym momentem dla 
żołnierzy były życzenia dźwiękowe z Polski 
emitowane podczas spotkań wigilijnych. Prze-
łożeni w kraju, przyjaciele, znajomi i przede 
wszystkim rodziny, życzyły swoim bliskim 
wszystkiego najlepszego, w tym szczęśliwego 
powrotu do kraju. Żołnierze nie wstydzili się 
łez słysząc wierszyki wypowiadane przez swo-
je dzieci i serdeczne życzenia od rodzin.
Dziękujemy za wszystkie życzenia dźwiękowe, 
które otrzymaliśmy za pośrednictwem red. 
Karoliny Kamińskiej z Radia Zachód. Wśród 
wielu składających życzenia byli m.in. Biskup 
Polowy WP Józef Guzdek, biskup Stefan Reg-
munt, gen. broni Zbigniew Głowienka, gen. 
dyw. Jerzy Michałowski, gen. dyw. Mirosław 
Różański, gen. dyw. Paweł Lamla, gen. bryg. 
Sławomir Wojciechowski i wielu innych.
Około 60 procent obecnie służących w Afga-
nistanie żołnierzy w kraju służy w 11DKPanc- 
„Czarnej Dywizji”. Z serdecznymi życzeniami 
świątecznymi zwrócił się do swoich podwład-
nych i do wszystkich żołnierzy kontyngentu 
gen. dyw. Mirosław Różański – dowódca 
11 Dywizji Kawalerii Pancernej. – Niech Wam 
misja upływa bardzo szybko, bądźcie rozważ-
ni i roztropni podczas wykonywania swoich 
zadań, dotrwajcie w dobrym zdrowiu do koń-
ca misji i życzę Wam …żołnierskiego szczęścia 
– mówił dowódca „Czarnej Dywizji”.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Tekst: kpt. Dariusz Kudlewski

noty – za czekającymi przy stołach wigilijnych 
najbliższymi w kraju.
W ciągu dwóch świątecznych dni swoich 
żołnierzy we wszystkich bazach prowincji 
odwiedził dowódca kontyngentu gen. bryg. 
Andrzej Reudowicz wraz z amerykańskim za-
stępcą płk. Albertem Cox. W każdej odwie-
dzanej bazie widać było świąteczną atmos-
ferę wspólnych, żołnierskich Świąt Bożego 
Narodzenia. We wszystkich bazach żołnierze 
spotkali się z dowódcą na wspólnych spo-
tkaniach opłatkowych a wigilijne spotkanie 
24 grudnia rozpoczęte wraz z pierwszą 
gwiazdą, dowódca PKW spędził wśród żoł-
nierzy z bazy Warrior.
Generał Reudowicz złożył wszystkim żołnie-
rzom i pracownikom wojska pełniącym misję 
w Afganistanie najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne. Jednocześnie w każdej bazie 
podziękował za dotychczas pełnioną służbę 
i mówił o tym, co jeszcze przed nami. – Wia-
ry wam życzę, wiary, że to, co tutaj robimy 
ma sens. Są i będą chwile trudne na tej misji, 
ale jesteśmy tutaj potrzebni i wykonujemy 
ważne zadania. Gorące życzenia gen. Reudo-
wicz skierował również do rodzin żołnierzy 
pełniących służbę w Afganistanie. – Możecie 
być dumni z tego, czego Oni tutaj dokonu-
ją, pomagając Afgańczykom. Wielokrotnie 
robią więcej niż od nich oczekuję – mówił 
dowódca PKW.
Podczas wspólnych wigilijnych spotkań na sto-
łach było wiele polskich tradycyjnych potraw, 
nad których przygotowaniem w każdej bazie 
wiele dni trudzili się nasi kucharze. Na stołach 
nie zabrakło polskiego chleba i wędliny, barsz-
czu czerwonego z uszkami, krokietów, śledzi 
różnego rodzaju, sałatek, bigosu, domowych 
ciast i wielu innych potraw.
Według kpt. Jacka Wróblewskiego dowódcy 
bazy Giro, prawdziwymi mistrzami kuchni są 
jego podwładni. My wszyscy mamy napraw-
dę bardzo duży szacunek dla naszych kucha-
rzy, to, co nam codziennie przygotowują jest 
bardzo smaczne, a potrawy przygotowane 
na święta to prawdziwa poezja kuchni – mó-
wił dowódca Giro, a potwierdzali żołnierze 
w bazie. Jednak nie było żołnierza, który nie 
chwaliłby polskich potraw w każdej z naszych 

Na wigilijnym stole zgodnie z tradycją znalazły 

skie spotkanie. Miałem zaszczyt dziękować 
Janowi Pawłowi II w imieniu całego wojska.

Kapelani wojskowi 
– powiernicy i przyjaciele 

To opoka Ordynariatu Polowego. Chciałbym 
wyrazić wielki szacunek dla nich wszystkich.
Wspomnę ze szczególną wdzięcznością ka-
pelanów Wojsk Lądowych.
Pamiętam, jak tworzyła się struktura Deka-
natu Wojsk Lądowych, której Dziekanem zo-
stał ówczesny ks. mjr Sławomir Żarski. Obaj 
wówczas otrzymaliśmy pionierskie zadanie 
tworzenia czegoś od nowa – ja dowództwa 
Wojsk Łądowych, a ks. Sławomir Dekanatu. 

To jego dynamizm, sprawność działania, 
kultura osobista, umiejętność zjednywania 
ludzi w mundurach oraz tworzenie życzli-
wej atmosfery, a przede wszystkim wsparcie 
w trudnych chwilach sprawiały, że szybko 
powstał dekanat i krzepły struktury tereno-
we w Wojskach Lądowych. Cieszyłem się, 
kiedy awansował i został Wikariuszem Gene-
ralnym Biskupa Polowego.
Chociaż obchodzimy 20. rocznicę przywróce-
nia Ordynariatu Polowego, chciałbym również 
serdecznie wspomnieć o kapelanach innych 
wyznań, funkcjonujących w Wojsku Polskim – 
prawosławnych i ewangelicko-augsburskich.
Chciałbym tu wymienić chociażby śp. ks. 
abp. Mirona Chodakowskiego oraz ks. płk. 

Michała Dudicza z Ordynariatu Prawosław-
nego, a takżę ks. bp. Ryszarda Borskiego 
i śp. ks. płk. Adama Pilcha z ewangelickiego 
duszpasterstwa wojskowego.
Wydaje mi się, że w Wojskach Lądowych, 
a szczególnie na Cytadeli, udało się nam 
stworzyć lokalny ekumenizm. 
Z okazji jubileuszu, wszystkim kapelanom 
chciałbym podziękować za to dobro, które 
czynili i czynią w naszej wojskowej rodzinie.
Życzę dalszej owocnej służby Bogu, Ojczyź-
nie i Wojsku.

gen. broni w st. spocz.
Zbigniew Zalewski 

(opr. jes)
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Niebanalne
życiorysy

Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego 
(Trzech Króli) nale-
ży do pierwszych, 
które uświęcił Koś- 
ciół. Na Wschodzie 

pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego 
właśnie dnia obchodził Kościół grecki świę-
to Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie 
poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czy-
li zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy 
wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Obja-
wienia Pańskiego datuje się od końca IV w. 
(oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi 
siebie, świat pogański, całą rodzinę ludz-

ką, wśród której zjawił się Chrystus, a która 
w swoich przedstawicielach przychodzi 
z krańców świata złożyć Mu pokłon. Dla 
podkreślenia uniwersalności zbawczej mi-
sji Chrystusa Pana, tradycja chrześcijańska 
wśród Magów od bardzo już dawna umiesz-
cza także Murzyna. Uniwersalność zbawie-
nia akcentują także: sama nazwa święta, 
jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii 
tego dnia.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca w tym 
dniu kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy 
drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu 
przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Pisze-
my na drzwiach litery K+M+B, które mają 
oznaczać imiona Mędrców lub też mogą 

6 stycznia – Objawienie Pańskie – Trzej Królowie
być pierwszymi literami łacińskiego zdania: 
(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po 
łacinie: Christus mansionem benedicat.
W powojennej Polsce Święto Objawienia 
Pańskiego, było dniem wolnym od pracy do 
16 listopada 1960 roku. Zostało zniesione 
ustawą Sejmu PRL-u. We wrześniu 2010 roku 
rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym 
przywróceniem dnia wolnego. Odpowiednią 
ustawę uchwalił Sejm RP przy okazji zmiany 
Kodeksu pracy. Ustawa została podpisana 
przez prezydenta Bronisława Komorowskie-
go 19 listopada 2010 r. 6 stycznia 2011 jest 
pierwszym od 1960 roku dniem Objawienia 
Pańskiego wolnym od pracy.

jur

Wigilia zajmuje szczegól-
ne miejsce w sercach Po-
laków. Dzięki zachowa-
nym zbiorom Centralnej 

Biblioteki Wojskowej, Centralnego Archiwum 
Wojskowego i staraniem Departamentu Wy-
chowania i Promocji Obronności MON oraz 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatel-
skiej do rąk czytelników trafia album „Wigi-
lie polskiego żołnierza”, który pokazuje jak 
trwale zwyczaje i obyczajowość związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia wrosły w także 
tradycję żołnierską. 

Album rozpoczyna swoją wigilijną opowieść 
na frontach I wojny światowej. Przedruki ga-
zet, biuletynów, zdjęć, kart pocztowych, frag-
mentów kronik i telegramów z życzeniami po-
kazują w jaki sposób Święta spędzali żołnierze 
legionów. Dalej opowieść prowadzi przez okres 
II Rzeczpospolitej i czas II wojny światowej, 
kiedy to Święta były nie tylko pielęgnowaniem 
tradycji, ale krzepiły serca żołnierzy rozsianych 
od Syberii, aż po pustynie Afryki. 
Wyjątkowość zbiorów z tamtego okresu 
polega na ich różnorodności. Znajdują się 
wśród nich opisy i materiały ikonograficzne, 
które pokazują jak spędzano święta w ofla-
gu i obozach. – Przełamujemy się opłatkiem 
(…) – wspomina wigilię jeden z ocalałych 
w Starobielsku. Potem cały barak rozbrzmie-
wa i huczy kolędami, bojcy ani politrucy na-

Wigilie polskiego żołnierza

wet nie decydują się ingerować i giną na ten 
jeden wieczór z horyzontu. 
Dzięki albumowi, dowiemy się też jak wyglą-
dały Święta wśród polskich lotników biorą-
cych udział w bitwie o Anglię i czego życzył 
zbierającym się wokół świątecznego stołu 
gen. Władysław Anders. Wnikliwy czytelnik 
doczyta się także menu wigilijnej wieczerzy 
serwowanej w Aberdeen polskim żołnierzom. 
Najubożej zaprezentowany został okres od 
zakończenia wojny do 1989 roku. W roz-
dziale tym pokazano zaledwie kilka okładek 
czasopism wojskowych w dość luźny sposób 
nawiązujący do obchodzonych świąt. Dopiero 
od roku 1989 pozwolono na powrót do trady-
cji wigilijnej i świętowania Bożego Narodzenia 
wśród żołnierzy. W tej części pewien wkład 
w powstanie publikacji ma i Ordynariat Polowy, 
który otworzył swoje archiwa fotograficzne 
i przekazał zdjęcia z opłatków i spotkań świą-
tecznych w kraju i na misjach m.in. w Iraku, 
Czadzie i Afganistanie. Na zdjęciach znajdują 
się osoby, które jeszcze przed rokiem dzieliły 
się z żołnierzami opłatkiem, a których w tym 
roku zabrakło przy wigilijnym stole jak np.: 
gen. Franciszek Gągor, bp Tadeusz Płoski, abp 
Miron Chodakowski, gen. Kazimierz Gilarski 
czy wiceminister Stanisław Komorowski.
Często wśród zaprezentowanych materiałów 
przewijają się postacie duchownych, kapela-
nów, biskupów polowych, wspierających żoł-
nierzy, budzących nadzieję, błogosławiących 

i dodających ducha.– Dziś obchodzicie Boże 
Narodzenie na pustyni, w przededniu wielkich 
i rozstrzygających czynów orężnych. Któż Na-
rodzonemu Dzieciątku Bożemu jest bliższy od 
Was? Zamiast w pałacu – zamieszkał w stajen-
ce. Zamiast w ciepłych domach- obozujecie na 
gołej ziemi pod przewiewnymi namiotami. Za-
miast poduszki miał Pan Jezus szczupłą wiązkę 
słomy – Wy macie twardy plecak żołnierski Któż 
mu dziś milszy od Was, twardych wojowników 
z dzielnym, a przecież tak czułym sercem pol-
skim– pisał do żołnierzy w Boże Narodzenie AD 
1942 roku bp Józef Gawlina. Z kolei bp Płoski 
życzył żołnierzom w Święta 2009 roku by „ro-
dzący się Zbawiciel napełniał serca pokojem i ra- 
dością. A w 2010 roku obdarzał ich łaskami”.
Niewątpliwym atutem albumu jest jego szata 
graficzna. Dokładne opracowanie fotografii 
i zeskanowanych dokumentów pozwoliło w 
pełni wydobyć bogactwo niesionych treści. 
Opisy pod ilustracjami jasno wyjaśniają czas 
i miejsce powstania dokumentów, autorstwo 
i z czyich zbiorów zostały zaczerpnięte. Moc-
ną stroną są także źródła, choć pokazane w 
sposób wycinkowy, dają przekrojowy obraz 
obrzędowości, klimatu i różnorodności histo-
rycznej żołnierskich wigilii.
Wigilie polskiego żołnierza, red. Krzysztof Sikora, 
Beata Czekaj-Wiśniewska, Aleksandra Skrabacz, 
Andrzej Wesołowski, Centralna Biblioteka Wojsko-
wa, Warszawa 2010, ss. 216.

Krzysztof Stępkowski

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

„A najgorsi, najszkodliwszy są katolicy bojaźliwi, małego 
serca, którzy gniewem się sprawiedliwym i świętym ku 

obronie Boga i ludzi prześladowanych nie zapalają.”.
Ks. Piotr Skarga
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– Dziś przychodzimy do tej kaplicy, która 
ma być miejscem spotkań różnych Kościo-
łów, czego wyrazem przed chwilą była mo-
dlitwa ekumeniczna, kiedy wspólnie modlili 
się baptyści, luteranie, katolicy i inni chrze-
ścijanie – mówił podczas nabożeństwa ks. 
mjr Władysław Kozicki, kierujący pracą 
duszpasterzy kapelanów PKW w Afgani-
stanie. W nabożeństwie uczestniczyli za-
równo żołnierze polscy jak i amerykańscy, 

a modlitwy na przemian odmawiano w obu 
językach.
Przed kaplicą zawieszono tablicę w języku 
angielskim i polskim z napisem „The Chapel 
of Divine Mercy” – „Kaplica pw. Miłosierdzia 
Bożego”.
Po nabożeństwie odprawiono Mszę św., 
w której uczestniczyli już tylko katolicy. 
– Jesteśmy świadkami swoistego paradoksu 
– oto muzułmanie w szczególnym okresie 

W bazie Ghazni Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie 25 listopada 
uroczyście otwarto nowowybudowaną kaplicę. Otwarcia dokonano podczas nabo-
żeństwa ekumenicznego, w czasie którego wspólnie modlili się i dziękowali żoł-
nierze-chrześcijanie różnych wyznań. Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 
będzie miejscem spotkań i modlitw różnych wspólnot chrześcijańskich.

ramadanu wybudowali miejsce modlitwy dla 
chrześcijan – mówił podczas Mszy ks. kpt. Ra-
fał Kaproń. Pierwszy budynek pełniący funk-
cję kaplicy został w 7 kwietnia zniszczony 
w wyniku ostrzału rakietowego, a przebywają-
cy w niej dosłownie kilka minut wcześniej ka-
pelan, ks. ppłk Zbigniew Kłusek cudem uniknął 
śmierci. Podczas ostrzału niegroźnie ranny zo-
stał jedynie Amerykanin, który znajdował się 
w pobliżu kaplicy. Atak mógł zakończyć się tra-
gicznie, bo obok tego miejsca modlitwy znaj-
duje się stołówka, w której właśnie podawano 
obiad. – Ten atak mógł zakończyć się śmier- 
cią wielu osób – wspomina ks. ppłk Kłusek.
Pocisk zdemolował całe wyposażenie kaplicy. 
Roztrzaskał m.in. figurę Matki Bożej Ludź-

Afganistan: otwarcie kaplicy w bazie Ghazni

Tutaj niebo jest bliżej ziemi
U progu Świąt Bożego Narodzenia, 22 grudnia do bazy Polskich Sił Zadaniowych 
w Ghazni (Afganistan) udała się delegacja kadry kierowniczej MON, generałów, 
oficerów i duszpasterzy wojska polskiego. Polskich żołnierzy odwiedzili m.in.: mi-
nister ON Bogdan Klich, dowódca Operacyjny gen. broni Edward Gruszka i do-
wódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong. Po raz pierwszy u żołnierzy 
służących na misji pokojowej był także biskup polowy Wojska Polskiego, Józef 
Guzdek. Delegacja odwiedziła bazę Ghazni, szpital polowy i uczestniczyła w wie-
czerzy wigilijnej. 

rzy służących w Afganistanie, więc prywat-
nie, w małej kaplicy ofiarowałem Mszę św. 
w ich intencji oraz rodzin, które miały spę-
dzać nadchodzące Święta bez swoich naj-
bliższych. Wiem, że tęsknota i łzy były po 
obu stronach.
Potem uczestniczyliśmy w wieczerzy wigi-
lijnej. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, 
składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się 
opłatkiem. Minister Bogdan Klich przekazał 
na ręce gen. bryg. Andrzeja Reudowicza, 
dowódcy Polskich Sił Zadaniowych, Betle-
jemskie Światełko Pokoju. Składając naszym 
żołnierzom życzenia zwróciłem uwagę na to, 
że Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą 
głębokie przeżycie religijne. Bóg przekracza 
granicę boskiej natury, wychodzi naprze-
ciw ludzkości sam stając się człowiekiem. 
Z tego źródła wypływa ten piękny zwyczaj, 
wychodzenia naprzeciw siebie z chlebem 
w formie opłatka. W tym znaku zawarta jest 
szczególna nauka. Wyciągamy do siebie ręce. 
Wspólnie przekraczamy granice obojętności 
i niechęci, złości a nawet nienawiści. W ten 
sposób buduje się wewnętrzny pokój w czło-
wieku i pomiędzy ludźmi. Chodzi mi o to, by 
nie budować granic w sobie. Zwłaszcza tam, 
na ziemi afgańskiej jest to bardzo ważne, 
żeby pomimo wielu zagrożeń, umacniała się 
otwartość i ufność wobec mojego brata i sio-
stry. Życzyłem naszym żołnierzom, aby w ich 
sercach nie powstawały mury dzielące ludzi.
Podsumowując moją pierwszą zagraniczną 
podróż jako biskupa polowego, muszę po-
wiedzieć, że dużo się podczas niej nauczyłem. 
Gdybym tam nie był, znałbym sytuację żoł-
nierza, kontekst, w jakim pełni służbę, tylko 
z rozmów, opowiadań i przekazu mediów. 
Nie towarzyszył mi lęk, ale chęć poznania 
i zatroskanie o los żołnierzy. Wspominam 
wciąż słowa, które padły z ust jednego z nich: 
„Tutaj niebo jest bliżej ziemi, a sprawy boskie 
bliższe człowiekowi”. Rzeczywiście, właśnie 
tam łatwiej dostrzega się, jak wiele zależy od 
Opatrzności.

notował Krzysztof Stępkowski Fo
t. 
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– Przyznam, że nie jechałem do Afganistanu 
z konkretnymi wyobrażeniami. Nigdy wcze-
śniej nie byłem w tym rejonie świata. Podczas 
tej podróży towarzyszyła mi przede wszyst-
kim chęć spotkania ludzi i zobaczenia tego 
świata z bliska – powiedział w rozmowie 
z „Naszą Służbą” bp Józef Guzdek. – Chłonąc 
atmosferę miejsca, chciałem przede wszyst-
kim poznać potrzeby i problemy służących 
tam żołnierzy. Odbyłem wiele serdecznych 
i ważnych dla mnie rozmów. Spotkałem się 
m.in. z ks. kpt. Rafałem Kaproniem, kapela-
nem kontyngentu. Byłem zbudowany, tym co 
powiedział. Drzwi jego mieszkania nie zamy-

kają się, wszak wielu żołnierzy przychodzi do 
niego ze swymi problemami. Pomimo wielu 
obowiązków związanych z pełnioną służ-
bą, Polacy licznie uczestniczą w  iedzielnych 
Mszach świętych. Rozmowa z ks. Kaproniem 
utwierdziła mnie w przekonaniu, jak istotna 
jest rola duszpasterza i jak ważny jest na misji 
bezpośredni kontakt z kapelanem. Mieliśmy 
także okazję spotkać się z personelem i pa-
cjentami szpitala polowego. Widziałem, jak 
wszystko jest dobrze przygotowane, by w ra-
zie potrzeby pomagać naszym żołnierzom.
Napięty program wizyty nie pozwolił na 
odprawienie Eucharystii dla naszych żołnie-
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Spotkanie opłatkowe z rodzinami żołnierzy 
przebywających w Afganistanie
W Świętoszowie, 18 grudnia, na terenie garnizonu 10. Brygady Kawalerii Pancernej 
odbyły się uroczystości, których bohaterami byli żołnierze pełniący służbę w Afga-
nistanie. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji żołnierzy na misjach, której 
przewodniczył Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego, bp Józef Guzdek.

We Mszy św. uczestniczyli księża kapelani 
pod przewodnictwem dziekana ŚOW, ks. płk. 
Stanisława Szymańskiego, dowódca 11. Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. 
Mirosław Różański oraz pełniący obowiązki 
dowódcy 10 BKPanc, płk Zbigniew Markow-
ski wraz z żołnierzami jednostki.
Biskupa powitał proboszcz parafii, ks. ppłk 
Augustyn Rosły oraz dzieci, które popro-
siły o modlitwę w intencji swoich rodzi-
ców, aby szczęśliwie i bezpiecznie powró-
cili z Afganistanu do domu. Widać było 
wielkie wzruszenie na twarzy ks. Biskupa. 
W Eucharystii uczestniczyły także rodziny 
żołnierzy przebywających na misjach, którzy 
właśnie wtedy, m. in. w dalekiej Ghazni, przy-
gotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Tutaj, w Świętoszowie, zwykło się na nich 
mówić „misjonarze”. I jest coś bardzo cel-
nego w tym określeniu, bo tak samo jak 
pielgrzymi w drodze, na swoich misjach 
niosą przesłanie pokoju i tęsknią za swoimi 
rodzinami, które zostawili w dalekiej – z ich 
perspektywy – Polsce.
To właśnie rodzinom „misjonarzy” poświęcił 
swoją homilię bp Guzdek: „Wczuwam się 
dzisiaj w sytuację kobiet, matek i żon, któ-
re od jakiegoś czasu, od kiedy ich mężowie 
wyjechali daleko na misje, cały ciężar domu 
dźwigają na swoich barkach. Pełna odpo-
wiedzialność. I dlatego Pan Bóg podsuwa 
nam niewiastę z Nazaretu. Kobietę, matkę 
i żonę, która też doświadczała wielu trudno-
ści, bo nie było dla niej miejsca w gospodzie 
w Betlejem, a potem warunki narodzenia 
dziecka były dalekie od idealnych, wreszcie 
zagrożone życie dziecka, emigracja do Egip-
tu. Ale od tej rodziny, od tej kobiety i męż-

czyzny, Maryi i Józefa można  uczyć się tego, 
że oni są otwarci na dobro. Oni zyskują siłę 
i moc wewnętrzną, by wszystkie przeszkody 
pokonać. I pokonują! Więcej – oni starają się 
być razem, nawet jeśli jest ta rozłąka, jeśli 
pojawia się chęć ucieczki, opuszczenia. (…) 
Dlatego bądźmy razem. Nawet jeśli przeży-
wamy rozłąkę, przeżywajmy ja tak, żeby ten 
powrót i spotkanie jeszcze bardziej nas łą-
czyły”.
Nic nie dzieje się przypadkiem. Także ta roz-
łąka może przynieść wam dobre owoce – za-
pewniał bp Józef Guzdek. 
Wzruszający moment 
przeżył nowy Ordynariusz 
Polowy, kiedy dzieci skła-
dające kwiaty poprosiły 
go o modlitwę za swoich 
tatusiów, „żeby szybko 
i szczęśliwie wrócili do 
domów”. We Mszy św. 
uczestniczył także prawo-
sławny Ordynariusz Polo-
wy Wojska Polskiego, Bp 
Jerzy Pańkowski.
Po zakończeniu Mszy św., 
w kościele garnizonowym 
pw. św. Floriana w Świę-
toszowie, rozpoczęła się 
druga część uroczystości – koncert wigilijny 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego, transmitowa-
ny na żywo do żołnierzy polskich, biorących 
udział we wszystkich czterech misjach poko-
jowych, w jakie zaangażowana jest obecnie 
Polska. 
Telemost przebiegał więc ze Świętoszowa 
do Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Iraku 

i Kosowa. Gościem honorowym koncertu był 
minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, 
który zwracając się do zebranych w Klu-
bie Garnizonowym rodzin żołnierzy, mówił 
o utrwalającej się tradycji organizowania ta-
kich przedświątecznych spotkań w różnych 
miejscach kraju. 
Jednak Świętoszów to, zdaniem ministra Kli-
cha, jedna z najlepszych jednostek w kraju. 
– Dlatego ta brygada wydzieliła ze swojego 
składu aż 1500 osób, które teraz służą na 
misji, która jest obecnie najtrudniejszym za-
daniem polskiego wojska – mówił minister 
Klich. Nie obyło się także bez życzeń Bożo-
narodzeniowych dla wszystkich polskich 
żołnierzy na misjach. Ci mogli je odebrać na 
żywo. Za pośrednictwem telemostu, w imie- 

niu pełniących służbę w Afganistanie, za 
życzenia podziękował dowódca polskich sił 
w afgańskiej prowincji Ghazni, gen. bryg. An-
drzej Reudowicz. Zebrani, na prośbę ministra, 
minutą ciszy uczcili pamięć ofiar tragedii pod 
Smoleńskiem. Spotkania przedświąteczne, 
poświęcone żołnierzom na misjach, odbyły 
się już po raz ósmy.

Ks. kpt. Krzysztof Kara/at

ci – koncert wigilijny niu pełni cych sł żb w Afganistanie, za 
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mierskiej, którą przywieźli ze sobą do Afgani-
stanu Podhalańczycy. Zostały jedynie szczątki. 
Żołnierze pozbierali je i kończąc swoją zmia-
nę zabrali z powrotem do kraju.  
- Od czasu zniszczenia kaplicy żołnierze urzą-
dzili prowizoryczny ołtarz i tak na dworze, na 
powietrzu odprawiono Msze św. Następnie 
udało się zrobić prowizoryczne zadaszenie 
z siatki chroniącej przed słońcem. Potem 
pojawił się kapelan amerykański kpt. Mark 
Williams, z którym podjęliśmy się budowy 
kaplicy. I tak oto dziś mamy kaplicę, mamy 
wreszcie miejsce modlitwy – wspomina ks. 
kpt. Kaproń.
W nowej kaplicy w centralnym punkcie za-
wisł obraz Miłosierdzia Bożego przywieziony 
z Polski i dedykowany specjalnie żołnierzom 
służącym w Afganistanie. Obraz został ufun-
dowany przez anonimowego ofiarodawcę. 
Obecnie posługę duszpasterską prowadzi 

w Afganistanie trzech kapela-
nów Ordynariatu Polowego.
Fragmenty zniszczonej w Afga-
nistanie figury Matki Bożej Ludź-
mierskiej znalazły swoje miejsce 
w Muzeum Ordynariatu Polowe-
go w Warszawie. Roztrzaskaną 
figurę Matki Bożej umieszczono 
w sali prezentującej ekspona-
ty dotyczące współczesnego 
duszpasterstwa wojskowego 
i posługi księży kapelanów na 
misjach pokojowych. Żołnierze 
VI zmiany, podczas której do-
szło do ostrzału bazy przekazali jako wotum 
dziękczynne tabliczkę pamiątkową z elemen-
tami zniszczonej kaplicy podczas Mszy św. 
w 5 rocznicę konsekracji i ingresu śp. bp Ta-
deusza Płoskiego. W imieniu podhalańczy-
ków biorących udział w VI zmianie afgań-

skiej, za  szczęśliwy przebieg misji dziękował, 
przed ołtarzem Katedry Polowej, płk Wiesław 
Lewicki, dowódca 1 Batalionu Strzelców Pod-
halańskich.

Krzysztof Stępkowski

u bazy przekazali jako wotum skiej, za  szczęśliwy przebieg misji dzi kował
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W Nowym Glinniku upamiętniono poległego w Afganistanie żołnierza

Pamięć i wdzięczność
Kościół Garnizonowy w Nowym Glinniku, 2 grudnia był miejscem szczególnej uroczy-
stości. Z okazji święta 1. Dywizjonu Szwoleżerów i 1. Dywizjonu Lotniczego, wcho-
dzących w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej (25BKPow.), odprawiona została 
Msza święta w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych obu jednostek, podczas 
której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą śp. sierż. Adamowi Szadzie-Bo-
rzyszkowskiemu, który poległ w Afganistanie w październiku 2010.

W Mszy świętej koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem kapelana 25 BKPow. – ks. 
prałata ppłk Wiesława Okonia uczestniczyli 
księża z okolicznych parafii. Na nabożeń-
stwo przybyli najbliżsi śp. sierż. Adama Szady 
– Bożyszkowskiego oraz rodzina poległego 

w Iraku kpr. Tomasza Jury. Wśród zaproszo-
nych gości byli oficerowie Dowództwa Wojsk 
Lądowych z Szefem Wojsk Aeromobilnych 
gen. bryg. Dariuszem Wrońskim na czele. We 
Eucharystii uczestniczyli również: dowódca 
25 Brygady Kawalerii Powietrznej – płk Ma-

rek Sokołowski, dowód-
cy i żołnierze jednostek 
wojskowych wchodzących 
w skład 25 BKPow. oraz ro-
dziny żołnierzy i mieszkańcy 
Nowego Glinnika.
W homilii ks. prałat ppłk 
Wiesław Okoń przypomniał 
wszystkich żołnierzy 25 Bry-
gady Kawalerii Powietrznej 
poległych na obcej ziemi. 
– Tragicznie przerwane 
życie śp. Adama Szady 
– Bożyszkowskiego stało 
się kolejną ofiarą złożoną 
w służbie pokoju. Wdzięcz-
ni za jego służbę winniśmy 

mu pamięć i modlitwę za jego duszę. Choć 
cierpienie związane z odejściem bliskiej oso-
by rozdziera serce, my chrześcijanie wierzy-
my, że kiedyś wszyscy spotkamy się w domu 
Ojca, w którym nie ma bólu, rozpaczy i zła 
– powiedział kapelan.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęco-
nej śp. sierż. Adamowi Szadzie – Borzysz-
kowskiemu dokonała jego żona Karolina. 
Uroczystość w kościele garnizonowym za-
kończyła się przekazaniem przez dowódcę 
1. Dywizjonu Szwoleżerów ppłk Jarosława 
Niemca kopii buńczuka Marszałka Józefa 
Piłsudskiego ofiarowanego przez żołnierzy 
dywizjonu.
Po Mszy świętej odbył się w świetle pochod-
ni uroczysty capstrzyk na placu apelowym 
7 Dywizjonu Lotniczego połączony z apelem 
poległych.
Dobro ofiarowane przez śp. sierż. Adama 
Szadę-Borzyszkowskiego pozostawiło w ser- 
cach najbliższych wdzięczność za jego ży-
cie, a pełna poświęcenia służba dla dobra 
bliźnich budzi w sercach towarzyszy broni 
dumę i podziw. Ufamy, że ofiara złożona 
przez polskich żołnierzy poległych poza 
granicami kraju, przyczyni się do zbudo-
wania prawdziwego pokoju w krajach 
w których przyszło im służyć. Wdzięczność 
wobec poległych nakazuje nam pamiętać 
o ich służbie i ich poświęceniu. Aby pamięć 
o nich trwała w kościele garnizonowym 
w Nowym Glinniku pojawiła się nowa tabli-
ca poświęcona śp. sierż. Adamowi Szadzie-
-Borzyszkowskiemu.

Tomasz Drąg

„Przedziwne są wyroki Opatrzności, a my ich najczęściej nie rozumiemy” – zapisał 
w swoim duchowym pamiętniku młody kapłan męczennik z Dachau Ks. Wincenty 
Frelichowski.

Te refleksje świętego, które uczą mądrości bez-
cennej, towarzyszyły mi podczas zwiedzania 
otwartego niedawno Muzeum Ordynariatu 
Polowego WP.
Dzięki uprzejmości Pani Patrycji, która wystąpi-
ła w roli mojego cicerone, miałam okazję kon-
templować ten depozyt pamięci. Każdy bo-
wiem przedmiot w tym niezwykłym muzeum, 
to niemal relikwia, znak sacrum – najwyższej 
ofiary za nas i dla nas. Ofiary Krzyża… 
Gdy 15 lutego 2010 roku pani Bojarska prze-
kazywała w Katedrze Polowej na ręce Bisku-
pa Tadeusza Płoskiego krzyżyk, pamiątkę 
rodzinną, dar od Prymasa Wyszyńskiego, do 
powstającego Muzeum Ordynariatu, nikt się 
nie spodziewał, że Krzyż stanie się kluczem, 
który otworzy nową przestrzeń pamięci 
o tragedii smoleńskiej w tym miejscu. Pół-
mrok sali, w której oglądamy nadpalone kart-
ki kazania „Trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi”, które śp. Biskup Tadeusz miał wygło-
sić 10 kwietnia w Katyniu, gdzie kapłańskie 
szaty noszą ślady krwi i ziemi… Tego obrazu 
z serca, sumienia i pamięci nikt już nie zdoła 
nam wymazać. W tej sali głęboka cisza i bez-

głośna modlitwa jest jedyną możliwą reak-
cją. To nie są już tylko eksponaty muzealne, 
zwykłe przedmioty. Tak jak pierścień biskupi, 
jego znak identyfikacyjny, znak nierozerwal-
nej więzi z Chrystusem. Gdy zobaczyłam ten 
pierścień ze śladami smoleńskiej ziemi zaraz 
po tej tragedii, uświadomiłam sobie z niesły-
chanym bólem, że biskupia ręka, która tyle-
kroć nas błogosławiła…
Dlatego tak mi żal tej pięknej tradycji, która 
odchodzi w przeszłość – całowania Biskupa 
w pierścień. Gest tak zafałszowany przez post-
modernistyczną mentalność, która niszczy 
nieodwracalnie poczucie i wyczucie sacrum. 
Pomniejszając Boga, ubóstwia człowieka.
To nie jest żaden gest serwilistycznej, przesad-
nej uniżoności wobec konkretnego człowieka, 
ale uwielbienie Chrystusa w tym znaku, który 
zaślubił wybraną przez siebie osobę. W tej re-
ligijnej wrażliwości zostało wychowane moje 
pokolenie i wielu z nas jest przywiązanych do 
tej formy szacunku wobec Kapłaństwa Chry-
stusowego.
Jest jeszcze jeden wymowny znak w tym Mu-
zeum, którego nie można minąć, do którego 

nie można odwrócić się plecami – nieusuwal-
ny, bo on tam, w tych zagruzowanych pod-
ziemiach czekał na odkrycie. To wielki Krzyż 
z figurą Chrystusa. Krzyż pamięci o misji pi-
jarów, którzy wznosili pierwszy kościół w tym 
miejscu. To przecież tutaj, wśród nich, wzra-
stał w świętości czyli hartował w uciskach 
i przeci wnościach bł. o. Stanisław Papczyński. 
Przyszły założyciel Księży Marianów tu spowia-
dał przyszłego papieża, a potem już na Mary-
moncie – Króla Jana III Sobieskiego. Kapelan 
rycerstwa spod Wiednia. 
Figura Chrystusa, omodlona pijarską modli-
twą, przetrwała w podziemiach kościoła na 
Długiej, choć rosyjski car, w ramach represji 
po powstaniu styczniowym, ukazem zakazał 
– czyli dokonał kasaty zakonu. Ten Krzyż, ten 
Chrystus przetrwał nawet niemieckie bom-
bardowanie szpitala w czasie Powstania War-
szawskiego 20 sierpnia 1944 r.
Ile cierpień, ile łez, jęków i modlitwy rannych 
i umierających tu powstańców warszawskich 
splotło się już nierozerwalnie z tym Chrystu-
sem i Jego Krzyżem?
Boża Opatrzność pisze historię tego muzeum.
Naszym zdumionym oczom ukazuje się ukryty 
tu Jej podpis.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Na fundamencie Krzyża Fe l ieton
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Afganistan
Polscy żołnierze ze Zgrupowania Bojowego Bravo (ZBB) wspierani przez specjalistów współ-
pracy cywilno-wojskowej prowadzą operację pk. „Rudolf”. W ramach operacji przeprowa-
dzono akcję „MEDCAP” udzielając wsparcia medycznego i pomocy humanitarnej – miesz-
kańcom kilku afgańskich wiosek. Kolejna grupa najbiedniejszych mieszkańców afgańskiego 
dystryktu Gelan, otrzymała pomoc, porady lekarskie oraz wsparcie humanitarne.
Polscy medycy udzielili porad ponad 60 osobom, które przybyły do placówki służby zdrowia. 
Dodatkowo prowadzono konsultacje medyczne i szkolenie personelu medycznego kliniki 
dotyczące leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Rozdano leki z zasobów am-
bulatorium ZBB, a także przeprowadzono akcję profilaktyczną w związku z nadchodzącym 
okresem zimowym. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali żołnierze ZBB wspierani 
przez afgańską policję. Akcji towarzyszyło wydanie pomocy humanitarnej. 
W czasie akcji MEDCAP żołnierze, 3 TST CIMIC spotkali się z przedstawicielem subguber-
natora dystryktu, Mr. Akhtarem oraz komendantem policji ANP Gelan. Ze strony przed-
stawicieli lokalnych władz padły deklaracje o dalszym zacieśnieniu współpracy w celu 
usprawnienia systemu opieki zdrowotnej w dystrykcie Gelan. Żołnierze z bazy Warrior 
utrzymują ścisły kontakt z ludnością lokalną, czyniąc starania, aby warunki życia miesz-
kańców były jak najlepsze.                                                                                            ko

Warszawa
W niedzielę, 2 stycznia do Katedry Polowej Wojska Polskiego przybyły relikwie krwi 
Bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Męczennika. Przed wystawionymi relikwiami wierni mo-
dlili się o pokój na świecie, odmówiono nowennę oraz litanię do Błogosławionego, 
a także uczcili Męczennika przez ucałowanie jego relikwii. Relikwie przybyły do Katedry 
w ramach peregrynacji po Polsce, która rozpoczęła się 19 grudnia 2010 r. Nowenną 
w Kościele Sióstr Benedyktynek-Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie, gdzie 
też pozostaną na stałe po zakończonej peregrynacji w marcu 2012 r.                      R.M.

Darłowo
Zgodnie z rozkazem Dowódcy Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej w dniu 
24 grudnia odbyło się uroczyste pożegna-
nie Sztandaru 29 Darłowskiej Eskadry Lot-
nictwa MW. Również z godnie z tym samy 
rozkazem do dnia 31 grudnia 2010 roku 
29 Darłowska ELMW zostanie rozformo-
wana. Sztandar 29 Darłowskiej ELMW 
zostanie przekazany do Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
W uroczystości wzięli udział dowódcy 
i komendanci Jednostek Wojskowych 
w Darłowie, ks. kapelan Garnizonu, oraz 
cały stan osobowy 29. Darłowskiej Eska-
dry Lotnictwa MW.                          x. J.Z.

Warszawa
Kilkanaście tysięcy materaców, koców, podgłówków, pościeli i ręczników oraz peleryn na-
miotowych z omasztowaniem – trafi z Polski do Albanii, dotkniętej podczas grudniowej  
powodzi. Transport z pomocą humanitarną – w sumie 26 000 kg darów, wartych blisko 620 
tysięcy złotych zorganizowali: Ministerstwo  Obrony Narodowej i Caritas Ordynariatu Polo-
wego WP. Całość darów, decyzją ministra obrony, Caritas Wojskowa pozyskała nieodpłatnie 
z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomoc dla powodzian w Albanii dotarła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Pierw-
szy transport wyleciał z lotniska wojskowego w Warszawie do Tirany w środę – 22 grudnia, 
następny w czwartek – 23 grudnia. Transport darów do Albanii był możliwy dzięki pomocy 
Dowództwa Sił Powietrznych. Dary zostaną dostarczone wojskowymi Herkulesami, stacjo-
nującymi w Powidzu.
Jak powiedział dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego WP ks. płk Robert Mokrzycki – akcja 
pomocy humanitarnej dla ludności w  Albanii to wynik współpracy polskiego i albańskie-
go przedstawiciela wojskowego przy SHAPE czyli Kwaterze Głównej Sił Sojuszniczych NATO 
w Europie, kontrolującej wszystkie operacje sojusznicze na całym świecie.                        AE

Łódź
30 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 
w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb 
Medycznych w Łodzi odbyła się uroczy-
stość złożenia przysięgi wojskowej przez 
24 podchorążych (7 studentów Wydzia-
łu Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz 17 studen-
tów innych uczelni medycznych), którzy 
w dniu 11 grudnia 2010 r. Rozkazem Per-
sonalnym Dyrektora Departamentu Kadr 
Ministerstwa Obrony Narodowej zostali 
powołani do odbycia czynnej służby woj-
skowej jako służba kandydacka w Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu, a od 28 grudnia 2010 r. 
odbywali przeszkolenie wojskowe w Cen- 
trum Szkolenia Wojskowych Służb Me-
dycznych w Łodzi.
Przysięgę odebrał zastępca Rektora – Ko- 
mendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. ge-
nerała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
płk dr Piotr Pertek.
Nad przebiegiem uroczystości czuwał 
zastępca Komendanta Centrum Szkole-
nia Wojskowych Służb Medycznych ppłk 
Sławomir Płuciennik, Dowódcą uroczy-
stości był mjr Sławomir Kapka, Asystę ho-
norową (poczet sztandarowy) wystawiła 
WSOWL we Wrocławiu.
Błogosławieństwa udzielił ks. kmdr por. 
Henryk Sofiński – proboszcz parafii woj-
skowej Garnizonu Łódź. W dzień poprze-
dzający przysięgę, w kościele garnizono-
wym p.w. św. Jerzego w Łodzi odprawio-
na została Msza św. w intencji podcho-
rążych, którą odprawił ks. ppłk Stanisław 
Błądek.                                      (CSWSM)



fot. Krzysztof Stępkowski

„Ten, kto nie potrafi panować nad sobą, 
nigdy nie będzie umiał panować nad innymi”.

(Mahatma Gandhi)




