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Wigilia Paschalna w Katedrze Polowej WP 
– obrzęd chrztu świętego
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Przed laty w jednej z gazet ukazało się niecodzienne ogłoszenie. Pewien żoł-
nierz pełniący wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza dziękował w Nim nie-
znanej kobiecie, która w upalny letni dzień otarła mu pot z twarzy. Wtedy 
stojąc na baczność, nie mógł powiedzieć ani słowa. Teraz chciał okazać jej 
wdzięczność. Ile miłości jest w geście otarcia twarzy bezradnemu człowieko-
wi. Jezus odnajdzie wszystkich, którzy kiedykolwiek Mu to uczynili.

 (z „Rozważanie Drogi Krzyżowej” ks. Piotra Pawlukiewicza) 

Weronika i… żołnierz

3 maja – Najświętszej Maryi Panny, Kró-
lowej Polski, głównej Patronki Polski
Dziś wpatrujemy się w Maryję – Królową 
Polski, Hetmankę Żołnierza Polskiego. Od 
tylu wieków jest naszą Orędowniczką i Po-
cieszycielką. Taki przykład dali nam nie tylko 
hierarchowie, królowie, ale wszyscy Ci, któ-
rzy „uciekali się pod Jej obronę”. Złączmy się 
dziś w modlitwie w intencji tych żołnierzy 
którzy z dala od domu,  na misjach stabiliza-
cyjnych, służą pokojowi. Niech Matka Boża 
rozciąga nad nimi płaszcz swojej opieki.

6 maja – Święto świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba
Dzisiaj Jezus stawia nam pytanie : Tak dłu-
go jestem z wami i jeszcze mnie nie pozna-
łeś?. To pytanie trzeba odebrać osobiście, bo 
Ewangelia cały czas się wydarza. Wielu z nas 
mając komfort łatwego dostępu do Boga, 
nie rozumie i nie korzysta z tego przywileju. 
Często powodem tego jest nasza słabość, 
lenistwo, zaniedbanie i opieszałość. Obo-
wiązkiem naszym, jest gorące wyznawanie 
i przypominanie sobie prawdy o Chrystusie. 
Tę prawdę należy zgłębiać przez lekturę i re-
fleksję Pisma świętego. Kiedy ostatnio mia-
łeś je w ręku?

9 maja – Uroczystość św. Stanisława 
Biskupa, Głównego Patrona Polski
Słowa Ewangelii tego dnia: Ja jestem do-
brym pasterzem i znam owce moje, a moje 
mnie znają” (J 10,14). Tym pasterzem jest 
Chrystus, który ochroni nas przed złem tego 
świata, tylko wtedy ,gdy go o to będziemy 
prosić. Nie możemy tez na własną rękę re-
zygnować z Jego pasterskiej opieki, stawką 
jest nasze życie wieczne. 

14 maja – św. Macieja Apostoła
Wpatrujemy się dziś w postać świętego Ma-
cieja Aposotoła. „Rezerwowego”, w drużynie 
Jezusa. Według tradycji święty Maciej niósł 
słowa Ewangelii w Judei a potem w Etiopii, 
wreszcie w Kolchidzie, a więc w rubieżach 
Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeń-
ską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg 
narodu żydowskiego i jego zdrajca.

Oprac. kes

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 
NA KWIECIEN

Aby misjonarze, głosząc Ewangelię 
i dając świadectwo życia, potrafili
nieść Chrystusa tym, którzy Go jesz-
cze nie znają

�

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
kto wierzy we Mnie,

choćby i umarł, żyć będzie.” 

Doświadczenia tej najpiękniejszej – 
bezwarunkowej Miłości, która oddaje życie 

za nas wszystkich grzeszników, 
aby przywrócić nas Życiu;

– dowódcom i podkomendnym
– rodzinom wojskowym 

– wszystkim Czytelnikom „Naszej Służby”

Życzy Redakcja
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Święte Triduum Paschalne
Liturgia Wielkiego Tygodnia prowadzi wiernych przez wielkopiątkowy krzyż do 
chwały Zmartwychwstania Boga, który poprzez wielkie wydarzenia zbawcze 
mówi do każdego człowieka, że krzyż nie jest przekleństwem, ale bramą prowa-
dzącą do chwały nieba. „O jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości 
jest dan, lgnę do niego a w niebie ten krzyż, na koronę zamieni mi Pan” – odpo-
wiadamy Bogu słowami pieśni, wyrażając głęboką nadzieję, że na końcu każdej 
ludzkiej drogi krzyżowej, jeśli przejdziemy ją z Chrystusem, jest niebiańska koro-
na zwycięstwa i pełnia życia na wieki z Bogiem.

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy
„Wchodzimy w czas wydarzeń, które są ser-
cem całego chrześcijaństwa, w których do-
konało się odkupienie człowieka. Triduum 
Sacrum to trzy święte dni, bez których nie 
sposób zrozumieć wagi i istoty zmartwych-
wstania” – powiedział w homilii ks. prał. płk 

January Wątroba, Wikariusz Generalny Bisku-
pa Polowego WP, który przewodniczył uro-
czystej Eucharystii sprawowanej w Katedrze 
Polowej. Liturgię wielkoczwartkową koncele-
browało liczne grono kapłanów z kanclerzem 
Kurii Polowej ks. Janem Dohnalikiem oraz 
proboszczem Katedry Polowej, ks. płk. Rober-
tem Mokrzyckim. 
„Jesteśmy pełni szacunku i uznania dla ofiar-
nej i odpowiedzialnej posługi kapłanów 
w żołnierskich mundurach, odzwierciedlają-
cej patriotyzm, poszanowanie tradycji oraz 
bezinteresowną pomoc bliźniemu i wsparcie 
udzielane wszystkim żołnierzom, wykonują-
cym zadania w macierzystych garnizonach 
i poza granicami kraju, a także ich rodzi-

nom....” – powiedział na rozpoczęcie uro-
czystości gen. bryg. Wiesław Grudziński, Do-
wódca Garnizonu Warszawa. Przedstawiciele 
wojska złożyli na ręce ks. wikariusza kwiaty. 
W imieniu Biskupa Polowego, ks. Wątroba 
podziękował za te pełne życzliwości słowa, 
a przede wszystkim „za codzienną współpra-

cę, życzliwość, za wspar-
cie, jakiego doświadcza-
my każdego dnia”. 
W homilii wikariusz pod-
kreślił: „Liturgia Wielkiego 
Czwartku, uobecnia wy-
darzenie ostatniej wiecze-
rzy, w której wszystko to, 
co było dotąd pamiątką, 
symbolem, zapowiedzią 
– staje się rzeczywistością. 
Święto Paschy, jako pa-
miątki wyzwolenia z nie- 
woli zewnętrznej, staje 
się prawdziwym wyzwo-
leniem z niewoli śmierci 
i grzechu” – zaznaczył 
kapłan.
Szczególny charakter litur-

gii wielkoczwartkowej tworzy zwyczaj obmy-
wania nóg przez kapłana osobom świeckim, 
na wzór postawy Mistrza – Jezusa Chrystusa 
w Wieczerniku. Wikariusz generalny obmył 
nogi i ucałował stopy kombatantów, szcze-
gólnie zasłużonych dla naszej Ojczyzny.
Mszę Wieczerzy Pańskiej zakończyło przenie-
sienie Pana Jezusa do ciemnicy – na znak wy-
darzeń sprzed 2000 lat.
W uroczystościach wielkoczwartkowych 
uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu ds. 
Polityki Obronnej w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, Zbigniew Włosowicz, gen. broni 
pil. Lech Majewski, Dowódca Sił Powietrz-
nych, kontradmirał Marian Ambroziak, asy-
stent Szefa Sztabu Generalnego WP, przed-

stawiciele służb mundurowych, kombatanci 
oraz wszyscy przybyli wierni.
Oprawę liturgiczną tworzył Chór Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego WP. Kompa-
nia Reprezentacyjna WP wystawiła na uroczy-
stość poczet sztandarowy.

Wielki Piątek
„Krzyż Chrystusa nie tylko w wymiarze spo-
łecznym, ale przede wszystkim w wymiarze 
osobistym, staje się źródłem przemieniającej 
i oczyszczającej mocy dla każdego, kto pod 
nim staje i kto otwiera się na spływającą 
z niego łaskę zbawienia” – mówił Biskup Po-
lowy WP Józef Guzdek podczas wielkopiąt-
kowego nabożeństwa sprawowanego w Ka- 
tedrze Polowej. Żołnierze, funkcjonariusze 
Straży Granicznej, Policji, Straży Ochrony 
Kolei, Służb Celnych, pracownicy wojska, 
kombatanci i harcerze adorowali krzyż przy-
wieziony kilka lat temu z ogarniętych wojną 
Bałkanów.
Podczas nabożeństwa, Ewangelię Męki Pań-
skiej odśpiewali soliści Chóru Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskie-
go.
W homilii bp Guzdek wezwał wiernych, by 
adorowanie krzyża nie było wyłącznie ge-
stem, zewnętrznym przejawem celebrowa-
nia odkupieńczej śmierci Chrystusa, ale przy-
jęciem swego osobistego cierpienia, które 
noszone jest w sercu.
„Złożymy na nim swój pocałunek: świado-
my, przepełniony miłością i wdzięcznością. 
Będzie on czytelnym znakiem wiary i zaufa-
nia Bogu. Będzie potwierdzeniem tego, że 
pamiętamy o krzyżu w codziennym życiu; 
że nie pozostajemy obojętni wobec tego do-
wodu miłości” – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał jeden 
z ostatnich obrazów pontyfikatu Jana Paw- 
ła II – wielkopiątkową Drogę Krzyżową. „W tym 
geście niejako wyznał: Panie, spraw, abym 
z miłością przyjął Twoją wolę, zawierzając się 
każdego dnia Twoim miłosiernym dłoniom” 
– podkreślił.
„Całując Jezusowy Krzyż, jednocześnie uca-
łujcie swój własny krzyż, nazwijcie go po 
imieniu, opowiedzcie o nim Chrystusowi” 
– zaapelował ordynariusz wojskowy.
Krzyż, wystawiony do adoracji w Katedrze 
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Polowej, ma swoją histo-
rię. Został znaleziony przez 
polskich saperów I zmiany 
UNPROFOR w ruinach znisz-
czonego, podczas działań 
wojennych, kościoła na Bałka-
nach. Ocalał jedynie przestrze-
lony kilkakrotnie korpus Chry-
stusa. Żołnierze dorobili krzyż, 
na którym umieścili postać 
Chrystusa i zawiesili w kaplicy 
w Śluniu (mieściła się tam sie-
dziba batalionu). Po zakończe-
niu misji, krzyż przywieziono 
do Katedry Polowej WP. 
Po zakończonej liturgii, monstrancja z Naj-
świętszym Sakramentem została przeniesiona, 
w asyście wojskowej, do Kaplicy Katyńskiej, 
gdzie znajduje się Grób Pański, nawiązujący 
w tym roku do beatyfikacji Jana Pawła II. 
Wierni przeszli pod kościół św. Anny, skąd 
wyruszyła procesja Drogi Krzyżowej ulicami 
Warszawy. W procesji uczestniczyli m.in. 
żołnierze WP, funkcjonariusze Policji, Stra-
ży Granicznej, Straży Ochrony Kolei. Nabo-
żeństwu przewodniczył Kardynał Kazimierz 
Nycz wspólnie z Biskupem Polowym WP 
i biskupami pomocniczymi archidiecezji war-
szawskiej. 

Święcenie pokarmów
Biskup Polowy Józef Guzdek poświęcił po-
karmy wielkanocne i złożył życzenia przed-
stawicielom jednostek wojskowych. W Ka- 
tedrze Polowej obecni byli: Szef Sztabu Ge-
neralnego WP gen. Mieczysław Cieniuch, 
pracownicy wojska oraz ich rodziny, a także 
osoby współpracujące z duszpasterstwem 
wojskowym.
Biskup pobłogosławił kosze wielkanocne 
jednostek stołecznego garnizonu. W świę-
ceniu koszyczków pomagały bp Guzdkowi 
dzieci z rodzin wojskowych. 
Ordynariusz przypomniał, że okres Świąt 
Wielkanocnych jest czasem, w którym chrze-
ścijanie przeżywają „przejście ze śmierci do 
życia, z niewoli grzechu do wolności dzieci 
Bożych. (...) Tym wszystkim, którzy otwar-

li się na życie duchowe i stanęli w sposób 
zdecydowany po stronie dobra, życzę zacho-
wania postawy wolności dzieci Bożych, by 
zawsze pamiętali, że ze Zmartwychwstałym 
zawsze zwyciężymy. Tym, których do świą-
tyni wiedzie chęć pielęgnowania tradycji, 
życzę by nie zatrzymywali się tylko na po-
ziomie sentymentu, ale by uczynili odważny 
krok ku wierze” – powiedział.

Liturgia Wigilii Paschalnej
„Krzyż dla uczniów Chrystusa nie jest „ostat-
nim słowem”. Po Wielkim Piątku następuje 
poranek Zmartwychwstania” – mówił w ho-
milii podczas Wigilii Paschalnej, sprawowanej 
w Katedrze Polowej, biskup Józef Guzdek. 
Liturgia rozpoczęła się od obrzędów zwią-
zanych z błogosławieństwem ognia, od 
którego zapalono Paschał, symbol Zmar-
twychwstałego Chrystusa. Poświęcony przez 
ordynariusza wojskowego ogień, rozniecili 
funkcjonariusze Wojskowej Straży Pożarnej z 
10. Warszawskiego Pułku Samochodowego. 
Paschał, w asyście wojskowych i kapelanów, 
został wniesiony do Katedry. Rozpoczęła się 
liturgia słowa, którą przygotowali żołnierze 
i funkcjonariusze służb mundurowych oraz 
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego WP.
„Przypomnienie, że wszechmogący Bóg wy-
dał się woli człowieka, jest szczególnie ważne 
w czasach, kiedy człowiek przeczulony jest 
na punkcie swojej niezależności; kiedy boi się 
jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz i narzuca-
nia mu czegokolwiek” – mówił w homilii bp 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że 
człowiek w swojej wolności „może przyjąć 
lub odrzucić ewangeliczne orędzie i paschal-
ne dzieło Jezusa Chrystusa”.
W czasie uroczystej Mszy św. sprawowano 
obrzęd błogosławieństwa wody święconej i 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, który 
poprzedzony był odśpiewaniem Litanii do 

Wszystkich Świętych. Biskup 
Polowy ochrzcił małego Fran-
ciszka Anotniego. Do grona 
chrześcijan przyjęty został 
także dorosły Marcin Ryszard, 
który w sakramencie bierz-
mowania przyjął imię Paweł. 
Mszę św. koncelebrowali z bp 
Guzdkiem kapelani Ordyna-
riatu Polowego WP.
Po zakończonej liturgii, od 
Grobu Pańskiego znajdujące-
go się w Kaplicy Katyńskiej, 
wyruszyła procesja rezurek-
cyjna ulicami Starego Miasta. 

Wierni, przy dźwiękach marszów odgrywa-
nych przez orkiestrę wojskową, przeszli ulica-
mi: Miodową, Kapitulną, Podwalem i Długą. 
W procesji uczestniczyli generałowie WP, któ-
rzy asystowali Biskupowi Polowemu. U drzwi 
Katedry, Biskup udzielił wiernym pasterskiego 
błogosławieństwa.
Proboszcz świątyni, ks. płk Robert Mokrzyc-
ki podziękował wszystkim zaangażowanym 

w pomoc przy obchodach Triduum Sacrum, 
a wiernym za liczny udział w nabożeństwach. 
Uroczystość zakończyła defilada Batalionu 
Reprezentacyjnego WP oraz pokaz pirotech-
niczny przygotowany przez funkcjonariuszy 
BOR i wojsko. 
W uroczystościach Wigilii Paschalnej uczest-
niczyli: funkcjonariusze Straży Granicznej, 
Policji, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, 
bractwo kurkowe, kombatanci, harcerze oraz 
licznie przybyli mieszkańcy stolicy. 

Uroczystości rezurekcyjne
Od 11 lat Biskupi 
Polowi WP uczest-
niczą w uroczy-
stościach rezurek-
cyjnych w parafii 
wojskowo-cywil-
nej pw. św. Joza-
fata BM w Ostro-
wi Mazowieckiej-
-Komorowie. 
Do świątyni woj-
skowej, jak co ro- 
ku, przybyli licznie 
zgromadzeni wierni, zarówno wojskowi, jak 
i cywile. Wartę przy Grobie Pańskim trzyma-
ła Ochotnicza Straż Pożarna.
Tegorocznym uroczystościom Wielkanoc-
nym przewodniczył Biskup Polowy WP Józef 
Guzdek. Tradycyjnie, procesja rezurekcyjna 
trzykrotnie okrążyła kościół garnizonowy.
Pasterza diecezji wojskowej powitał Do-
wódca Garnizonu Ostrów Mazowiecka, płk 
Ryszard Kołacz. We Mszy św. uczestniczył 
także ppłk Wiesław Lachowicz, Szef Sztabu 
jednostki. 
W homilii, Biskup podkreślił zbawcze czyny 
miłości w życiu kapłańskim, małżeńskim, 
a także w życiu ludzi młodych, którzy są przy-
szłością Kościoła i Ojczyzny. Zachęcał, aby 
czynną miłość opierać na miłości Chrystusa, 
który z miłości ku nam został ukrzyżowany. 
Pasterz Diecezji Wojskowej dokonał pamiąt-
kowego wpisu do kroniki parafialnej. 
Proboszcz świątyni, ks. ppłk Stanisław Dę-
bicki, podziękował Biskupowi za przewodni-
czenie uroczystościom rezurekcyjnym, złożył 
życzenia świąteczne, a także podziękował 
wiernym za udział w tegorocznym święto-
waniu Zmartwychwstania Pańskiego. W spo-
sób szczególny podziękował kościelnemu, 
Markowi Orłowskiemu, za przygotowanie 
Grobu Pańskiego i wystroju Kościoła.
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Wizyta przedświąteczna 
w Afganistanie

W Wielką Środę na afgańską ziemię przy-
była z Polski  delegacja z Ministrem Obrony 
Narodowej Bogusławem Klichem na czele. 
Pośród gości odwiedzających z życzenia-
mi polskich żołnierzy był obecny Dowódca 
Operacyjny Sił Zbrojnych gen. Broni Edward 
Gruszka oraz Biskup Polowy Wojska Polskie-
go - Józef Guzdek.  Ordynariusz wojskowy 
spotkał się najpierw z żołnierzami w Ghazni, 
gdzie mieści się Dowództwo Polskich Sił Za-
daniowych a następnie w bazie Warrior i w 
Bagram. Ordynariusz wojskowy złożył życze-
nia świąteczne wszystkim żołnierzom i pra-
cownikom cywilnym pełniącym tam służbę. 
Uczestniczył też w uroczystości przekazania 
obowiązków kolejnej IX zmianie.  W okresie 
letnim służbę pełnić będzie 17. Wielkopolska 
Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza. 
Delegacja udała się też do Kabulu, do do-
wództwa ISAF-u, gdzie na terenie Kwatery 
Głównej odbyło się spotkanie z pełniącymi 
tam służbę Polakami oraz dokonano uroczy-
stego otwarcia „Polskiego Domku”, miejsca 
spotkań Polaków i wizytówki naszej obecności 
w Kabulu. W uroczystości wziął udział rów-
nież ambasador Polski - Maciej LANG. Biskup 
polowy pobłogosławił nowe pomieszcze-
nia. Stary wysłużony namiot zamieniono na 
skromny budynek z kontenerów. Oby służył 
jak najlepiej budowaniu wspólnoty Polaków a 
odwiedzającym dawał atmosferę polskiej go-
ścinności. W godzinach popołudniowych de-
legacja udała się w drogę powrotną do kraju.

wmk

Wielkanoc w Afganistanie
i Kosowie

Święta w Afganistanie nie mogą być takie, 
jak te w kraju. Żołnierze Polskich Sił Zada-
niowych White Eagle (z ang. Biały Orzeł) 

każdego dnia ryzykują życie. Jednak nawet 
tutaj znalazło się miejsce na wypełnienie kil-
ku świątecznych tradycji.
Już w piątkowy wieczór zrobiło się uroczyście, 
kiedy dzięki łączom satelitarnym żołnierze 
PKW Afganistan, pochodzący mogli połączyć 
się ze swoimi rodzinami zgromadzonymi w 
klubie żołnierskim w Międzyrzeczu. Po życze-
niach dowódcy PKW gen. Sławomira Wojcie-
chowskiego w bazie w Ghazni oraz dowódcy 
zgrupowania bojowego Bravo ppłk. Tomasza 
Biedziaka w bazie Warrior, był czas na osobiste 
spotkania żołnierzy z najbliższymi. Był śmiech, 
ale i łzy wzruszeń, chwilami słowa więzły w 
gardłach, bo święta to nie najłatwiejszy czas 
dla tych, którzy mają bliskich daleko. 
I pewnie dlatego sobotnia Msza rezurekcyjna 
w bazie w Ghazni przyciągnęła sporą grupę 
polskich i amerykańskich żołnierzy oraz pra-
cowników cywilnych. Odbyła się ona późnym 
wieczorem, bo tylko wtedy wielu z nich mo-
gło oderwać się od codziennych obowiązków. 
Zupełnie jak na podobnych Mszach w kraju, 
odbyło się tu święcenie ognia i procesja wo-
kół świątyni. Niezwykły był chrzest jednego 
z amerykańskich żołnierzy, który postanowił 
zostać chrześcijaninem właśnie tego dnia, a 
także wielkie zaangażowanie uczestników w 
przygotowanie Eucharystii. Był śpiew, gra na 
gitarach w wykonaniu st. plut. Piotra Górala i 
organach. Nie zabrakło również słów otuchy 
i życzeń szczęśliwego powrotu do domu od 
księdza pułkownika Jerzego Sucheckiego dla 
tych, „którzy wypełniają powołanie niesienia 
światełka pokoju”.
Święta Wielkanocne to też tradycyjne święce-
nie pokarmów. W sobotni ranek w bazie Gha-
zni nie zabrakło też tego obrządku. Koszycz-
kami na święconki w większości przypadków 
były przemyślnie zamaskowane hełmy. W ich 
wnętrzu, obok artykułów dostępnych codzien-
nie w bazowym DIFAC-u  (z ang. dinning facili-

ty – stołówka) znalazły się też prawdziwie 
polskie akcenty, kabanosy, cukrowy bara-
nek i misyjne pisanki, kolorowe, zdobio-
ne różnorodnymi wzorami, które cieszyły 
oczy i przypominały miłe chwile spędzane 
w kraju. „Mamy troszeczkę domu na tej 
afgańskiej ziemi i to jest dziś najważniej-
sze” – podsumował chor. Aleksander Mi-
kołajczyk, dowódca sekcji zespołu odbu-
dowy prowincji, który przygotował jedną 
z najpiękniejszych święconek.
W niedzielny ranek żołnierze w polskich 
bazach zjedli wielkanocne śniadanie. W 
Ghazni musiało się ono odbyć w trzech 
turach, gdyż tu stacjonuje przeważająca 
część polskiego kontyngentu. Najwięk-
szym uznaniem cieszył się świąteczny 
żurek przygotowany przez kucharzy 
kompanii logistycznej. 
Chociaż święta Wielkanocne to szczegól-
ny czas, większość żołnierzy w Afgani-
stanie nie mogła w te dni odpoczywać. 
Ppor. Piotr Sromala, dowódca 1. plutonu 
2. kompani zgrupowania bojowego Alfa, 
wraz ze swoimi ludźmi, pełnił w te świę-
ta dyżur w ramach QRF ( z ang. quick 

Wielkanoc na misjach
reaction forces – siły szybkiego reagowania), 
a także patrolował rejon odpowiedzialności. 
Podobnie żołnierze z innych pododdziałów 
wykonywali swoje codzienne zadania, aby 
w innych zakątkach świata ich bliscy mogli 
spędzać święta bezpiecznie.

ppor. Anna Wisłocka

Żołnierze w FOB Warrior radowali się
ze zmartwychwstania Jezusa

Wczesnym rankiem, 24 kwietnia w kaplicy 
w bazie FOB Warrior została odprawiona 
uroczysta Msza św. rezurekcyjna w intencji 
wszystkich żołnierzy służących w Afganistanie 
oraz ich rodzin w kraju. Ks. kpt. Krzysztof Kara 
w homilii mówił o nadziei jaką niesie fakt pu-
stego grobu. Z taką nadzieją służą tu żołnie-
rze i tej nadziei chrześcijańskiej nie może im 
zabraknąć. Ks. Kapelan złożył wszystkim świą-
teczne życzenia pokoju oraz wielu łask po-
trzebnych żołnierzom w czasie wykonywania 
swoich obowiązków. Po uroczystej Eucharystii 
wszyscy udali się na stołówkę, gdzie wraz ze 
sztabem zgrupowania uczestniczyli żołnierze 
w polskim śniadaniu wielkanocnym.

por. Maciej Łukarski 
FOB Warrior

Święta Wielkanocne
w PKW KFOR

Święta wielkanocne w polskim kontyngencie 
w Kosowie tradycyjnie rozpoczęły się w sobo-

tę. Ksiądz kapelan mjr Tadeusz Gryglicki po-
święcił jajka, wędliny, pieczywo i sól, przynie-
sione w koszykach przez polskich żołnierzy 
oraz policjantów służących  w ramach misji 
EULEX.
W polskiej tradycji wielkanocnej istnieje prze-
konanie, że dzielenie się jajkiem z bliskimi 
wzmacnia rodzinne więzy. Jesteśmy przeko-
nani, że poświęcone przez kapelana pokarmy 
jeszcze mocniej zintegrują naszą misyjną, żoł-
nierska rodzinę.
Niedziela Zmartwychwstania  rozpoczęła się 
Mszą świętą. W Eucharystii licznie uczest-
niczyli polscy żołnierze,  którzy asystowali 
księdzu kapelanowi w celebrowaniu uroczy-
stości.
Następnie wspólnie spożyliśmy Wielkanoc-
ne śniadanie. Dowódca Kontyngentu ppłk 
Krzysztof Monkiewicz  życzył nam spokojnych 
Świąt i służby w trakcie misji. Klimat polskich 
rodzinnych świąt zapewniły, niedostępne dla 
nas na co dzień tradycyjne polskie wędliny, 
ryby i oczywiście żurek z białą kiełbasą. 

kpt. Jarosław BarcińskiFo
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Ten święty człowiek spotykał na swoich piel-
grzymich szlakach miliony ludzi, poszukują-
cych  prawdy, autentyczności, świętości. Po-
szukujących Boga. Jan Paweł II zawsze wycho-
dził im  naprzeciw, bez względu na ich kolor 
skóry, historię, doświadczenia życia. W czasie 
jednej z dróg, na pielgrzymim szlaku wielkie-
go pontyfikatu, spotkał czterdziestotysięcz-
ny tłum Wojska Polskiego, które 2 czerwca 
1991 r. zgromadziło się na lotnisku wojsko-
wym w Zegrzu Pomorskim, aby oczekiwać 
na przybycie niezwykłego gościa. Jan Paweł 
II wyszedł im na spotkanie z wielką radością, 
gdyż droga, jaka doprowadziła ich do uczest-
nictwa we wspólnej Mszy św. z następcą św. 
Piotra, nie była łatwa i prosta. Dał temu 
wyraz w słowach: „Kiedy byłem kapłanem 
i biskupem w archidiecezji krakowskiej, za-
wsze mnie to bardzo bolało, że praktycznie 
nie było u nas duszpasterstwa wojskowego. 

Nieraz prowadzono w 
wojsku swoiste anty-
duszpasterstwo: nie tyl-
ko wyrzucano z koszar 
wszelkie przejawy życia 
religijnego, ale utrud-
niano żołnierzom prak-
tykowanie swojej wiary 
nawet poza koszarami, 
w koszarach zaś nieraz 
prowadzono intensyw-
ną propagandę ateistyczną. Tym większa jest 
moja radość, że atmosferze tej nie podda-
ło się nawet wielu żołnierzy zawodowych i 
mimo tak niekorzystnych warunków zdołali 
oni wraz ze swymi rodzinami trwać w wie-
rze i prowadzić normalne życie religijne. Tym 
wszystkim, którzy w trudnych warunkach, 
rezygnując z różnych przywilejów, a nawet 
z możliwości szybszego awansu, pozostali 

Spotkanie Jana Pawła II 
z Wojskiem Polskim
w Zegrzu Pomorskim
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Lśniąca postać w białej szacie, która kłania się przed sztandarem 
wojskowym, jest obrazem tak niezwykłym, jak gdyby był to gość 
nie z tego świata. Jan Paweł II, zastępca Chrystusa na ziemi, tak 
wiernie upodobnił się do swojego mistrza, że każdym swoim ge-
stem zaświadczał o osobistej świętości fascynując tłumy.
Ukłon przed sztandarem wojskowym nie był gestem kurtuazyj-
nym, ale autentycznym, głębokim i majestatycznym oddaniem 
hołdu całej społeczności, która w godle Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej określa swą tożsamość. Był to najgłębszy wyraz miłości 
Ojca św. do swojej Ojczyzny i wszystkich rodaków.

wierni wartościom chrześcijańskim i nie wa-
hali się dawać temu świadectwa, składam 
wyrazy uznania i podziękowanie”.
„W ciągu minionych 12 lat byłem nieraz 
zapraszany przez poszczególne grupy armii 
włoskiej. (...) Odwiedzałem także parafie 
garnizonowe, utrzymując stały kontakt z 
ordynariuszem polowym oraz kapelanami. 
Od nich też, podobnie jak od biskupów 
polowych innych krajów, dowiadywałem 
się wiele o znaczeniu duszpasterstwa woj-
skowego. Wszystko to – w pewnym sensie 
– przygotowało mnie do dzisiejszego spo-
tkania. Muszę dodać, że czekałem na tę 
chwilę, z żalem myśląc, iż nie mogę mieć 
takich samych kontaktów z moimi rodaka-
mi. Kiedy dziś do tego dochodzi, odżywają 
w mojej pamięci słowa: „Z ziemi włoskiej do 
Polski”. Słowa te, jak widać, sprawdzają się 
i na papieżu, gdy chodzi o spotkanie z woj-
skiem....” – mówił Jan Paweł z właściwym 
sobie humorem i swadą.
Homilia Ojca św., skierowana do ludzi w 
mundurach, była także podróżą w odległą 
przeszłość: „Po raz pierwszy dane mi jest 
– podczas odwiedzin w Ojczyźnie – prze-
mawiać do żołnierzy na specjalnym spotka-
niu. Budzi to we mnie szereg wspomnień, 
refleksji i uczuć, które sięgają głęboko w 
przeszłość – moją osobistą oraz w historię 
mojego narodu, historię Polski. (...) Trudno 
nie myśleć o przeszłości. Historia świadczy 
o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycer-
skim. Nie szukali wojny, nie prowadzili na 
ogół wojen zaborczych, ale umieli bohater-
sko walczyć w obronie zagrożonej wolności 
i niepodległości”. 

Żołnierskie spotkania z Ojcem św.
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Jak wspominają uczestnicy tam-
tego, pamiętnego spotkania, naj-
bardziej utkwiły im słowa Ojca 
św.: „Niech to pierwsze spotka-
nie z wojskiem: papieża - Polaka 
z Wojskiem Polskim, pozostanie 
znakiem „nowego porządku” w 
życiu społeczeństwa i narodu, 
którego jestem synem. A jako 
Polak wiem, co na przestrzeni 
całych dziejów, a także na prze-
strzeni mojego własnego życia 
zawdzięczam tym, którzy – w 
sposób często heroiczny – „uwa-
żali siebie za sługi bezpieczeń-
stwa i wolności ojczyzny”. 
Wy, panowie generałowie, ofice-
rowie,  podoficerowie, i żołnie-
rze, jesteście następcami tam-
tych żołnierzy. Zatem również 
dla was miłość Ojczyzny, po-
czucie sprawiedliwości, troska o 
bezpieczeństwo i wolność Polski 
niech wyznaczają sens waszej 
wojskowej służby”.
Dla Jana Pawła II, pierwsze spotkanie z Woj-
skiem Polskim – w wolnej Ojczyźnie – co una-
oczniał napis na ołtarzu polowym: „Ojczyznę 

wolną pobłogosław...”, było wielkim przeży-
ciem. Syn oficera Wojska Polskiego, który tak 
boleśnie odczuwał realia zniewolenia komu-
nistycznego i próby ateizacji polskiej armii, 
kilka dni po tym niezwykłym spotkaniu, dał 
temu wyraz w Teatrze Wielkim: „Kiedy zna-
lazłem się wśród Wojska Polskiego, śpiewa-
jącego nie tylko „Błękitne rozwińmy sztanda-
ry”, ale także „Bogurodzicę”, modlącego się 
na całonocnym czuwaniu przed przyjazdem 
papieża, przecierałem oczy...Wtedy to w no-
wym świetle zrozumiałem zapis zmartwych-
wstania w Ewangeliach...”.
Wśród wielu świadectw ludzi wojska z tego 
niezwykłego spotkania, można odnaleźć 

m.in. wspomnienie Macieja Rayzachera: 
„W roku 1991 kolejna, czwarta pielgrzymka 
Ojca świętego do Ojczyzny. Papież wyraził 
życzenie spotkania się z Wojskiem Polskim. 
Jako zastępca Dyrektora Departamentu 
Stosunków Społecznych MON, byłem od-
powiedzialny za budowę ołtarza, a także za 
transmisję telewizyjną uroczystości. Brałem 
również udział w bezpośredniej relacji, od-
czytując fragmenty z pism Jana Pawła II (...). 
2 czerwca, wraz z wielotysięcznym tłumem 
żołnierzy różnych formacji i stopni, idziemy 
przy pięknej, słonecznej pogodzie na lotni-
sko. Ozdobą ołtarza przybranego w  wojsko-
wym stylu – siatką maskującą, jest orzeł, a w 
nim wizerunek Matki Boskiej Częstochow-
skiej (...). Wreszcie Msza św. i homilia (...). 
Słowa Ojca św., których nie zapomnę...”.  
Szczególnym przeżyciem, z pamiętnego 2 
czerwca, był moment przekazania darów 
Ojcu św. przez przedstawicieli Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Z pewnością, niezwykle cennym 
dla Jana Pawła II  był podarunek - dar życia 
lekarzy wojskowych, deklarujących swoje 
zobowiązania  niewykonywania aborcji. 
Należy podkreślić, że wiele osób zaangażo-
wanych bezpośrednio w organizację tego 
spotkania, początkowo nie uświadamiało 
sobie skali i wagi tego wydarzenia. Wspo-
minając te chwile po latach, przyznawali, 
że nie podzielali entuzjazmu ówczesnego 
Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia, 
który przekonywał do swoich wizji  spo-
tkania i był jego głównym inspiratorem. 
Historyczne spotkanie Jana Pawła II z Woj-
skiem Polskim, w Zegrzu Pomorskim, zgro-
madziło najwyższych przedstawicieli pań-
stwa z Prezydentem Lechem Wałęsą i Mini-
strem Obrony Narodowej oraz najwyższych 
hierarchów kościelnych z Prymasem Polski 
Kardynałem Józefem Glempem.

oprac. Anna Tokarska

„W tym całym procesie dziejowym okres 
rozpoczynający się w 1945 r. coś zahamo-
wał. Trwała wprawdzie obowiązkowa służba 
wojskowa, młodzi Polacy wstępowali do ar-
mii, wybierając zawód żołnierski, ale wszyst-
kiemu temu zabrakło zasadniczego odnie-
sienia. Odniesieniem takim jest świadomość 
służby Ojczyźnie (...). Służba wojskowa jest 
nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi 
być także wewnętrznym nakazem sumienia, 
nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków 
poprzez wieki związały służbę wojskową z 
Miłością Ojczyzny....”. 
Jan Paweł II odniósł się także do wydarzeń 
z przełomowego 1989 r.: „Inauguracja III 
RP oznacza tutaj „nowy początek” dla całe-
go narodu. (...) Duszpasterstwo wojskowe, 
związane z nominacją Biskupa Polowego, 
posiada dla tej sprawy doniosłe znaczenie. 
Przywrócenie duszpasterstwa wojskowego z 
pewnością usuwa jakiś mur, jakim usiłowa-
no oddzielić wojsko od społeczeństwa. Woj-
sko, które ułatwia żołnierzowi, a  w każdym 
razie mu nie przeszkadza zwracać się ku tym 
wartościom, które były szczególnie ważne w 
jego domu rodzinnym, naród łatwiej może 
uznać za swoje wojsko, za żywą i integralną 
część społeczeństwa. 

Dlatego z powrotu kapelanów do koszar cie-
szę się głównie ze względu na was, drodzy 
żołnierze. Młody człowiek, który w decydują-
cym dla swego rozwoju okresie życia zostaje 
wezwany do służby wojskowej, okazuje się 
szczególnie otwarty na to wszystko, co wno-
si posługa kapłańska i duszpasterska. Pod-
dany wojskowej dyscyplinie, równocześnie 
bardziej odczuwa sprawy swego wnętrza i 
poniekąd spontanicznie szuka wewnętrzne-
go uporządkowania i ładu. Wielu biskupów i 
kapelanów wojskowych z całego świata mó-
wiło mi o tym. Istnieje szczególna możliwość 
ewangelizacji, katechizacji, zbliżenia do mo-
dlitwy i do życia sakramentalnego. 
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Tegoroczne rekolekcje w Katedrze Polowej 
Ordynariatu Wojska Polskiego pokazały, jak 
wielkie, wciąż nieodkryte, jest bogactwo 
słów Jana Pawła II. Zabrał nas Ksiądz Profe-
sor w tym szczególnym roku - przed beatyfi-
kacją Ojca Świętego - w duchową pielgrzym-
kę papieskiego nauczania, skierowanego do 
Wojska Polskiego, a także do nas, wszystkich 
Polaków. Czy Jego słowa mogą duchowo 
budować i odbudować Wojsko Polskie? 
– Ojciec Święty Jan Paweł II pozostawił nam 
olbrzymią spuściznę swoich słów, myśli i czy-
nów. Ktoś obliczył, że zbiór Jego nauczania zo-
stał zapisany na ok. 80 tys. stronicach. Gdyby 
każdego dnia zgłębiać tylko po 5 stronic, to 
przeczytanie całości tej spuścizny zajęłoby ok. 
44 lat, a więc niemal całe dorosłe życie czło-
wieka. Wydaje się zatem czymś oczywistym, że 
warto je podzielić na określone fragmenty, tzn. 
skierowane do konkretnych grup społecznych 
czy zawodowych, aby w ten sposób pogłębić 
refleksję. W taki sposób można byłoby przygo-
tować konkretne programy duszpasterskie dla 
różnych środowisk, które studiowałyby naucza-
nie Ojca Św. Jana Pawła II.
 Ta duchowa pielgrzymka po „śladach” Ojca 
Świętego, które pozostawił polskim żołnie-
rzom, ich rodzinom i wszystkim, którzy wielką 
czcią darzą Jana Pawła II i zarazem dużym sza-
cunkiem obdarzają tych, którzy służą. A wojsko 
– to służba. 
Wojsko Polskie ma wielką szansę zaczerpnąć du-
chową moc ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II, 
który tak bardzo cenił sobie polskiego żołnierza: 
jego służbę, odwagę, poświęcenie i ofiarę dla 
Ojczyzny. Tylko w ten sposób można odbudo-
wać to, co rujnowano przez ponad pół wieku.

Kim dla Księdza Profesora jest Jan Paweł II?
– Dla mnie osobiście Ojciec Święty Jan Paweł 
II to przede wszystkim posłaniec samego Boga 
do całej ludzkości z orędziem miłosierdzia. To 
jakby prorok Eliasz, o którym mówią ostatnie 
zdania Starego Testamentu, zapisane w Księ-
dze Malachiasza (Ml 3,23-24). Jest to ostatnia 
i zarazem najkrótsza księga Starego Testamen-
tu w układzie Biblii, jaką znamy. Po niej Nowy 
Testament rozpoczyna Ewangelia (czyli „Dobra 
nowina”) wg. Św. Mateusza, od słów: „Rodo-
wód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abra-
hama” (Mt. 1,1).
Wydaje mi się, że Jan Paweł II w szczególny 
sposób był prowadzony przez Pana Boga do 
wypełnienia tej posłanniczej misji. Przygląda-
jąc się tej nadzwyczajności chociażby tylko w 
wojskowego punktu widzenia warto zauwa-

Aby dobrze odpowiedzieć na pytanie „jak nasze 
najnowsze dzieje wpisują się w Objawienia Fa-
timskie” należałoby najpierw dogłębnie zanali-
zować myśl Arcybiskupa Warszawy Jana Pawła 
Woronicza, do której nawiązał Jan Paweł II w 
przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu, 
a następnie zinterpretować zamach na Papie-
ża w świetle Objawień Fatimskich, zgłębiając 
treść tych objawień wraz z komentarzem Jana 
Pawła II i odczytać współczesne wydarzenia po 
tragedii Smoleńskiej. Wydaje mi się, że tylko w 
takim kontekście – jeśli uznamy, że istotnym 
posłannictwem Ojca Świętego Jana Pawła II 
była misja proklamacji orędzia o Bożym Miło-
sierdziu – można próbować wyjaśnić „nasz” 
udział w Objawieniach Fatimskich. „Nasz” w 
cudzysłowie może stać się naszym bez cudzy-
słowia – jeśli „my” odczytamy i podejmiemy tę 
Jego misję. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 
r. właśnie nam, Polakom powierzył to zadanie, 
abyśmy kontynuowali Jego posłannictwo. W 
ostatniej homilii na krakowskich Błoniach po-
wiedział: „Dziś to dziedzictwo zostało przeka-
zane w nasze ręce i nie może pójść w zapo-
mnienie”. A mówił o Bożym Miłosierdziu.
Musimy zatem przygotować się do misji Ewan-
gelizacji, głosząc orędzie o Bożym Miłosier-
dziu. Gdyż „nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopóki nie zwróci się z ufnością do Mojego 
Miłosierdzia”. Są to słowa Pana Jezusa skiero-
wane do św. S. Faustyny i powtórzone przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

W etosie żołnierskim temat „Odwaga wia-
ry”, który Ksiądz Profesor poruszył, to te-
mat przewodni w dziejach oręża polskie-
go. Wystarczy zejść w podziemia Katedry 
Polowej do Muzeum Ordynariatu WP, żeby 
się o tym przekonać. Dziś, młode pokolenie 
wojskowych coraz częściej słyszy o pragma-
tyzmie, profesjonalizmie. Mówi się nawet o 
nowoczesnym patriotyzmie. A w domyśle i 
później w rozmowach, pojawiają się często 
dylematy: trzeba wybierać między karierą, 
sukcesem albo opowiedzeniem się za „nie-
pragmatycznymi” wartościami. Czy dzisiaj 
odwaga wiary to: wybrać chwilową poraż-
kę, by odnieść sukces ostateczny? 
– Tak, rzeczywiście. Dzisiaj potrzebna jest po-
tęga wiary, która prowadzi „przez trudy do 
chwały” – jak głoszą w przenośnym tłuma-
czeniu słowa łacińskiej sentencji, zapisane na 
głównych drzwiach wejściowych do Katedry 
Polowej WP: „per aspera ad astra”. Wojskowi 
dobrze wiedzą, że przegrana bitwa nie przesą-
dzą o przegranej batalii. Chwilową porażkę na-
leży przyjąć z nadzieją, w myśl słów duńskiego 
poety: „co Cię nie dobiło – to Cię wzmocni”. 
Współczesny człowiek za wszelką cenę chce 
być człowiekiem sukcesu, dlatego nie uznaje 
porażek. Czy tak myśleli polscy żołnierze, któ-

„Kto służył Ojczyźnie 
odnajdzie ją w niebie…”*

żyć np., że jego ojciec (także Karol Wojtyła) 
był porucznikiem Cesarskiej i Królewskiej Ar-
mii i Wojska Polskiego. Przyszły Papież został 
ochrzczony przez ks. kapelana wojskowego, a 
na chrzcie nadano mu imiona Karol Józef na 
cześć ostatniego cesarza Austrii Karola Habs-
burga i monarchy Franciszka Józefa, szanowa-
nych w Galicji.
Przyglądając się bliżej Jego biografii należy 
zwrócić uwagę na jeszcze inne, szczególne 
wydarzenia: gdy miał 9 lat zmarła mu mama, 
gdy miał 12 lat zmarł jego starszy brat, a gdy 
miał prawie 21 lat odszedł do wieczności jego 
ojciec. Jako dziecko, a później jako dojrzewa-
jący młodzieniec pozostał zupełnie sam – bez 
obecności tych, którzy dla każdego z nas są 
najważniejsi w życiu. Zapewne nam trudno by-
łoby odnaleźć się w takiej sytuacji.
Ten szczególny sposób prowadzenia Jana Pawła 
II przez Pana Boga do wypełnienia Jego posłan-
nictwa dla „świata całego” ostatecznie pokazał 
całemu światu (chociażby za pośrednictwem 
mediów), że w chwili przejścia do Domu Ojca 
– nie był sam. Był z nim niemal cały świat, który 
łączył się duchowo w tym największym egza-
minie dojrzałości człowieka, posłanego przez 
Pana Boga nam, współcześnie tworzącym dzie-
ła swojej globalnej obecności. Ale droga do 
tego misterium przejścia progu nadziei, progu 
Domu Ojca prowadziła Jana Pawła II przez inny 
jeszcze próg, przez próg Fatimy.

Pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II w 
czasie tej duchowej pielgrzymki w Katedrze 
wyznaczył Ksiądz w rocznicę jego śmierci 2 
kwietnia, a temat refleksji dotyczył wyda-
rzeń z Placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 
r. To wielkie znaki: odchodzenie Papieża i 
Fatima. Jak nasze najnowsze polskie dzieje 
wpisują się w Objawienia Fatimskie, do któ-
rych Jan Paweł II przywiązywał tak wielkie 
znaczenie?
– Zamach na życie Ojca Św. w dniu 13 maja 
1981 r. głęboko wpisuje się w treść Objawień 
Fatimskich, co potwierdził sam Jan Paweł II 
„odsłaniając” nam III Tajemnicę Fatimską. 
W 6. rocznicę odejścia do Domu Ojca Naj-
większego z rodu Polaków, przytoczyłem w 
całości przepowiednię Juliusza Słowackiego o 
Słowiańskim Papieżu, później zwróciłem uwa-
gę na tajemniczy zbieg okoliczności, towarzy-
szących zamachowi na życie Ojca Świętego w 
dniu 13 maja 1981 r. i w końcu starałem się 
zanalizować treść Jego przemówienia podczas 
modlitwy na Anioł Pański, w czwartą niedzielę 
Adwentu w 1999 r. (19 grudnia 1999 r.), a więc 
na kilkanaście dni przed końcem XX wieku, 
który Feliks Koneczny z Krakowa nazwał „wie-
kiem kryzysu”. W tym zestawieniu i połączeniu 
myśli poety, Papieża i historiozofa dostrzegam 
logiczny sens zdarzeń historio-zbawczych, w 
których uczestniczymy. 

Z ks. prof. dr. hab. Januszem Mierzwą (UKSW)
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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rych groby są rozsiane na tylu miejscach świa-
ta? Ginęli, gdyż walczyli za Ojczyznę, która – jak 
się później nieraz okazało, nie zawsze o nich 
pamiętała. Czy np. PRL pamiętał o polskich ofi-
cerach z Katynia i z całej „Golgoty Wschodu”? 
A oni ginęli za Ojczyznę, gdyż ją kochali. 
Tutaj dotykamy istoty patriotyzmu. Warto so-
bie przypomnieć myśli Jana Pawła II, zawarte w 
książce „Pamięć i tożsamość”. Ojciec Św. mówi, 
że „patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to mi-
łość, która obejmuje również dzieła rodaków 
i owoce ich geniuszu. Próbą tego umiłowania 
staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim 
jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli 
zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowa-
nia tego dobra albo też dla jego odzyskania. 
Świadczą o tym liczne mogiły żołnierzy, którzy 
walczyli za Polskę na różnych frontach świata”. 
Patriotyzm – w najgłębszej swej istocie – jest 
miłością Ojczyzny. 
Tzw. „nowoczesny patriotyzm” bardziej akcen-
tuje egocentryzm niż dobro wspólne. Można 
znaleźć np. tezy głoszące, że nowoczesnym 
patriotą jest człowiek «ambitny, rozwijający 
się moralnie i intelektualnie» (por. Debata z 
udziałem polityków w I LO im. A. Mickiewicza 
w Olsztynie, pt.: „Czym jest nowoczesny pa-
triotyzm”, 10.11.2010). Gdzieś w tym chaosie 
pojęciowym gubi się Ojczyzna, czyli „Patria”, 
od której pochodzi pojęcie „patriotyzm”. Tzw. 
„nowoczesny patriotyzm” może kształtować 
postawy, o których mówi Pani w pytaniu, takie 
jak: pragmatyzm, kariera, sukces. Takie posta-
wy nie dadzą się pogodzić z postawami patrio-
tycznymi. Miłość egocentryczna jest w gruncie 
rzeczy miłością samego siebie.

Jan Paweł II, który był świadkiem i nauczy-
cielem nas wszystkich, mawiał, że katoli-
cyzm „na pół etatu” to oszukiwanie siebie 
i Pana Boga. Wielu z nas katolików, mundu-
rowych także, powtarza dziś, że katolikiem 
można być w niedzielę, prywatnie, w domu, 
ale nie w pracy, w życiu publicznym. Co na 
to Jan Paweł II?
– Człowiek albo rzeczywiście wierzy, albo wy-
daje mu się, że wierzy, albo udaje, że wierzy. 
Przypomina mi się w tym miejscu anegdota o 
pewnej pani, która stwierdziła, że ona «nig-
dy nie zmienia poglądów, zawsze ma takie 
same…, takie same, jak władza. A że w Polsce 
często zmienia się władza, to nie jest jej wina».
Człowiek wierzący w Boga uznaje i wyznaje za-
sady swej wiary całym swoim życiem – zawsze i 
wszędzie. Jest bowiem do nich przekonany. Brak 
przekonania lub udawanie, że się wierzy – jest tą 
„pół-etatowością” wiary. Pan Jezus wyraźnie po-
wiedział: „nie możecie służyć Bogu i mamonie”. 
Ludowe porzekadło mówi o takich pół-etatow-
cach: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. 
Gdyby nasza „Polska Kana” była bardziej wy-
pełniona wiarą w Boga i zawierzeniem Bogu, 
to mniej byłoby w niej „pustych stągwi”, a 
więcej radości, jak na Galilejskim weselu. Gdy-
byśmy bardziej wczytywali się w nauczanie 
Jana Pawła II, to nie zatrzymywalibyśmy się w 
naszym o nim wspomnieniu głównie na prze-
życiach (które i tak są ulotne), lecz na słowach, 
które przekazywał nam świadek wiary. Czasa-
mi odnosi się wrażenie, że nasze wspomnienie 
Ojca Świętego zatrzymało się na „wadowickich 
kremówkach”.

Jan Paweł II po spotkaniu z Wojskiem Pol-
skim 2 czerwca 1991 r., nazwał to spotka-
nie „rezurekcyjnym odkryciem”. Moim 
zdaniem, nie byłoby tej rezurekcji, radości 
Zmartwychwstania, gdyby nie poprzedził je 
m.in. żołnierski krzyż Księdza Jerzego Popie-
łuszki – służba w represyjnych jednostkach 
kleryckich w PRL. To wasz Patron, wszystkich 
– którzy, tak jak Ksiądz Profesor – przeszli 
przez te jednostki. Jan Paweł II ostatecznie 
was „wyzwolił”…?
– Piotr i Jan wprawdzie odkryli, że grób jest 
pusty i słyszeli świadectwa innych, którzy wi-
dzieli Zmartwychwstałego, ale daleko było im 
jeszcze do radości. Dopiero, gdy sam Jezus 
przyszedł do nich i ukazał się im w chwale 
Zmartwychwstałego, dopiero wówczas „ura-
dowali się, widząc Pana”. Dopiero od tego 
momentu możemy mówić o radości Rezurek-
cyjnej. Pozwolę sobie w tym miejscu na pewną 
metaforę i na skrót myślowy: wydaje mi się, że 
po Papieskim „odkryciu rezurekcyjnym” z 1991 
r., jako Naród, wciąż jesteśmy jeszcze w drodze 
do Emaus i potrzeba nam jeszcze wiele wyja-
śnień i dowodów, aby – jako Naród – radować 
się ze Zmartwychwstania.
Natomiast męczeńska śmierć bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki powoli rodzi owoce tej ofiary. Pra-
gnę zauważyć, że katolicka młodzież Zachod-
niej Europy więcej wie o Ks. Jerzym niż polscy 
ich rówieśnicy. Jednak wierzę, że przyjdzie 
jeszcze taki czas, w którym Polacy też podejmą 
jego naukę, np. byli Alumni-Żołnierze, a także 
tzw. „świeccy”, jak nazywaliśmy w wojsku nie-
-kleryków. Obecnie bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 
jest patronem wielu szkół w Polsce. Ostatnio 
NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Stolicy Apo-
stolskiej za pośrednictwem Episkopatu Polski 
o ustanowienie ks. Jerzego Patronem Solidar-
ności. Sadzę, że współcześnie żyjący jeszcze w 
Polsce Kapłani, byli Alumni-Żołnierze, też po-
winni podjąć takie starania.

Czy Jan Paweł II ostatecznie wyzwolił Alum-
nów z obowiązku odbywania dwuletniej za-
sadniczej służby wojskowej? 
– Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą wprowadził kompletny chaos w Głównym 
Zarządzie Politycznym (GZP), któremu podle-
gały tzw. „jednostki kleryckie”. Później Jego 
pierwsza wizyta w Ojczyźnie w 1979 r. i obec-
ność w Częstochowie Alumnów-Żołnierzy, ale 
tylko w strojach cywilnych a nie w żołnierskich 
mundurach, gdyż ówczesna władza bała się 
nawet własnego munduru. Klerycy rozwinęli 
wówczas przewieziony w kawałkach transpa-
rent z napisem: „Alumni-Żołnierze w jedności 
z Ojcem Świętym”. Jan Paweł II zauważył to, 
przejeżdżając pomiędzy sektorami i w przemó-
wieniu z Jasnogórskich wałów pozdrowił nas. 
Było to wielkie wydarzenie w czasie całej służby 
wojskowej. A później dość szybka rozpoczęła 
się „agonia” tej koncepcji resocjalizacji klery-
ków, prowadzonej przez GZP. 
Dzisiaj, po wielu latach od zakończenia służ-
by wojskowej, która przerwała nam studia w 
Wyższych Seminariach Duchownych i realizację 
powołania kapłańskiego, księża (byli Alumni-
-Żołnierze) z całej Polski spotykają się bardzo 
często na swych koleżeńskich zjazdach wraz 
ze swymi opiekunami z Brzegu, Bartoszyc, Ko-
szalina, Szczecina i z innych miejsc w Polsce. 
Żyjący świadkowie tamtych czasów i zarazem 
opiekunowie naszych kleryckich doświadczeń 

Ks. Prałat Zbigniew Bąkowski z Brzegu i Ks. In-
fułat Adolf Setlak z Bartoszyc, ujawniają nam 
obecnie różnorakie problemy i okoliczności, 
związane z ich posługą wobec Alumnów-Żoł-
nierzy. Ojciec Św. Jan Paweł II w telegramie, 
skierowanym do uczestników Jubileuszowego 
spotkania w 1997 r., zorganizowanego przez 
Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia i 
Ordynariat Polowy WP podziękował wszystkim 
klerykom wraz z ich opiekunami „za świadec-
two wiary, nadziei i miłości, które wytrwale 
dawali w niezmiernie trudnej, czasem nawet 
bolesnej rzeczywistości, w jakiej się znaleźli, 
służąc w szeregach ówczesnego Wojska Pol-
skiego”. 

Za nami obchody 1. bolesnej rocznicy tra-
gicznie przerwanego lotu do Katynia. Ostat-
nie rozważania Księdza Profesora podczas 
rekolekcji z Janem Pawłem II zakończyły się 
przy grobie śp. Biskupa Płoskiego. Za „Obro-
nę najwyższych wartości”, której poświęcił 
swoje życie i nauczanie, zapłacił najwyższą 
cenę. Podobnie jak wielu pasażerów TU-
-154M. Co mamy czynić, byśmy nie zmarno-
wali ofiary Katynia i Smoleńska? 
- Wczytując się w obfite ilościowo i niezmiernie 
bogate w treści przepowiadanie Biskupa Polo-
wego WP Generała Profesora Tadeusza Płoskie-
go, na szczególną uwagę zwraca tom IV jego 
kazań, zatytułowany: „Miłość żąda ofiary”. Ten 
tytuł został zaczerpnięty z motta, wyhaftowa-
nego na sztandarze Polskich Sił Powietrznych. 
A sztandar ten ma swoją bardzo ciekawą hi-
storię, którą warto byłoby zgłębić. W 1992 r. 
został przekazany z Instytutu gen. Sikorskiego 
w Londynie lotnikom – Orlętom z Dęblina. Taki 
sam tytuł: „Miłość żąda ofiary” nosi homilia 
pogrzebowa, wygłoszona przez śp. Bp T. Pło-
skiego na pogrzebie ofiar samolotu Casa, który 
rozbił się pod Mirosławcem w 2008 r., przewo-
żąc wysokich rangą dowódców Lotnictwa Tak-
tycznego w Świdwinie i Mirosławcu. Zginęło 
wówczas 20 oficerów WP.
Wgłębiając się w całość przepowiadania Bpa 
Płoskiego można stwierdzić, że słowa „Miłość 
żąda ofiary” w różnoraki sposób przewijały się 
w niemal każdej jego homilii. Wyrażane w róż-
nej formie i w różnym stylu, zawsze wskazywały 
na wartości najwyższe: „Bóg-Honor-Ojczyzna”. 
Swoje przepowiadanie „dopowiedział” niejako 
własną, tragiczną śmiercią pod Smoleńskiem, 
gdzie chciał złożyć hołd polskim oficerom, po-
mordowanym w Smoleńsku, Katyniu, Charko-
wie, Ostaszkowie, Starobielsku i tylu miejscach 
polskiej „Golgoty Wschodu”. Zamiast hołdu, 
własnym życiem złożył świadectwo tym naj-
wyższym wartościom, które głosił.
Odpowiedzią na pytanie: „Co mamy czynić, by-
śmy nie zmarnowali ofiary Katynia i Smoleńska” 
niech będzie treść słów, zawarta w cytowanej 
już poezji „Zostań z nami” Jeszcze wiele w nas 
zwątpienia/ Jeszcze tyle do zrobienia, / Chociaż 
wolność już wyśpiewał srebrny dzwon./ Dodaj 
siły nam i wiary,/ Że w nas ziarno twej ofiary/ 
Znajdzie glebę, co obfity wyda plon. („Zostań z 
nami”, sł. Wojciech Kejne)

*  O życiu „obok Boga”, o tęsknotach młodych moż-
na  przeczytać na www.ordynariat.pl pl w dziale 
„Polecamy” w dalszej części wywiadu z ks. prof. 
januszem Mierzwą. Wywiad w NS – to fragmenty 
tej rozmowy. Zachęcamy do lektury całości.  
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Pamięć musi mieć swój sens 
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Biskup polowy WP przestrzegł przed zapo-
mnieniem o zbrodni i zaznaczył, że „pamięć 
musi mieć swój sens”. Kaznodzieja przypo-
mniał słowa rosyjskiego pisarza Mikołaja Go-
gola, który przekonywał: „Dobro i zło należy 
pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspo-
mnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, 
uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, 
gdy je nam wyrządzono, spoczywa na nas 
obowiązek odpłacania za nie dobrem”. Na-
wiązując do słów św. Pawła Apostoła: „Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj”, zachęcał, aby słowa te wskazywały 
„jedyną właściwą drogę dla Polaków i Rosjan 
w zmaganiu się z trudnymi kartami wspólnej 
historii”.
Po Mszy św. głos zabrał prezydent Komo-
rowski. „Skłaniamy dzisiaj głowy w zadumie 
i modlitwie w miejscu kaźni ofiar zbrodni 
katyńskiej, skłaniamy przed grobami pol-
skich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy 
służby granicznej i służby więziennej, du-
chownych, urzędników polskiego państwa 
- jeńców wojennych zgładzonych podstęp-
nie bez procesów i bez normalnego cywili-
zowanego prawa do obrony” - powiedział 
prezydent. Komorowski przywołał słowa z 
niewygłoszonego przemówienia swojego 
poprzednika Lecha Kaczyńskiego. „Tragedia 
Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to 
doświadczenie ważne dla kolejnych pokoleń 

Polaków. (…) To jednak także część historii 
całej Europy, świata. Zbrodnia Katyńska już 
zawsze będzie przypominać o groźbie znie-
wolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile 
kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem 
tego, że ludzie i narody potrafią - nawet w 
czasach najtrudniejszych - wybrać wolność i 
obronić prawdę”.
Wcześniej w ramach uroczystości obchodów 
71. rocznicy zbrodni katyńskiej prawosławny 
biskup smoleński Pantelejmon wręczył bp. 
Guzdkowi kopię ikony Matki Bożej Smoleń-
skiej na znak „bliskości duchowej i brater-
stwa naszych narodów”. W krótkim prze-
mówieniu bp Pantelejmon powiedział: „Oby 
nigdy taka tragedia się nie powtórzyła”. Jak 
zapowiedziano, ikona zostanie przewieziona 
do Polski i umieszczona w 
godnym miejscu. Akt jej 
przekazania odbył się w 
obecności prezydentów 
Bronisława Komorowskie-
go i Dmitrija Miedwiedie-
wa. Prezydenci złożyli 
wieńce przed krzyżem 
prawosławnym w rosyj-
skiej części Kompleksu 
Memorialnego „Katyń”. 
Odegrano rosyjski hymn 
narodowy. Prawosławny 
biskup smoleński i wia-

ziemski wraz z grupą duchownych odprawili 
krótkie nabożeństwo za poległych. Następ-
nie prezydenci i towarzyszące im delegacje 
udały się na polską część cmentarza katyń-
skiego, gdzie również złożono wieńce przed 
pomnikiem katyńskich ofiar. Odegrano hymn 
Polski i odczytano Apel Poległych. Przedsta-
wiciele Kościołów: katolickiego, prawosław-
nego i ewangelickiego, żydów i muzułma-
nów modlili się za poległych i o pojednanie 
Polaków i Rosjan.
„Woła do Ciebie krew naszych pomordo-
wanych braci. Woła o sprawiedliwość, ale 
także o miłosierdzie i pojednanie. Prosimy 
Cię, niech ofiara ich życia stanie się dla nas 
źródłem siły do budowania świata na fun-
damencie prawdy posłuszeństwa Bogu i 
szacunku dla człowieka. Boże niech ten wy-
jątkowy cmentarz będzie miejscem wzajem-
nych spotkań Polaków i Rosjan, miejscem 
refleksji i modlitwy, miejscem przebaczenia 
i zgody. Będąc znakiem trudnej historii niech 
zrodzi owoc jedności i pokoju. Tak przemień 
serca i umysły, aby pamięć o rzeczach prze-
szłych pomagała budować lepszą przyszłość 
zgodnie z Twoją wolą” - modlił się biskup 
polowy. 

Po złożeniu wieńców i modlitwach 
prezydent Komorowski odprowa-
dził prezydenta Rosji, który opuścił 
Katyń. Było to pierwsze spotkanie 
prezydentów obu krajów przy gro-
bach polskich oficerów zamordo-
wanych przez NKWD.
W uroczystościach wzięła udział 
220-osobowa grupa osób repre-
zentujących Rodziny Katyńskie. 
Wśród pielgrzymów byli m.in. ks. 
kmdr Janusz Bąk kapelan Federacji 
Rodzin Katyńkich, ks. kmdr por. Ry-
szard Preuss, kapelan Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz Gdańskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska, ks. kpt. Wiesław 
Kondraciuk kapelan Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej.

Krzysztof Tomasik/KAI/kes

W 71. rocznicę zbrodni katyńskiej

- Niech nasza modlitwa na katyńskiej ziemi zaowocuje wiernością prawdzie, zdol-
nością do przebaczenia oraz otwarciem na każdy gest pojednania – mówił do 
zgromadzonych na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu biskup polowy WP 
Józef Guzdek.  Biskup polowy WP przewodniczył Mszy św. w polskiej części Kom-
pleksu Memorialnego „Katyń” w 71. rocznicę dokonania zbrodni katyńskiej.  We 
Mszy św. uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski i grupy osób repre-
zentujących Rodzinę Katyńską, która przybyła do Rosji specjalnym pociągiem z 
Warszawy. Po raz pierwszy w Katyniu hołd pomordowanym oddali prezydenci 
Polski i Federacji Rosyjskiej.
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 27 sierpnia 
1907 roku w Osmo-
linie pow. Sieradz, 
jako syn Stanisława i 
Urszuli z d. Szalek.
W latach 1919-27 

uczęszczał do Gimnazjum Humanistyczne-
go w Sieradzu. W 1927 roku zdał maturę i 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. 19 czerwca 1932 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
włocławskiego Karola Radońskiego. 1 sierp-
nia tego roku podjął pracę duszpasterską 
jako wikariusz w Przedeczu. Od 1 sierpnia 
1933 roku był wikariuszem w parafii Święte-
go Mikołaja w Kaliszu, a od 1 stycznia 1935 
roku w Turku. 1 września 1937 roku został 
wikariuszem w parafii Świętego Jana we 
Włocławku. W 1938 roku uzyskał stopień 
magistra teologii na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie. 19 września 1938 roku 
podjął studia z historii sztuki w Uniwersyte-
cie Warszawskim.
W 1939 roku został mianowany kapelanem 
Legii Akademickiej. W lipcu 1939 roku był 

kapelanem obozu wojskowego Legii Aka-
demickiej na Wołyniu. 3 września dotarł do 
Warszawy. Został kapelanem 336 pułku pie-
choty Legii Akademickiej, który bronił odcin-
ka na Saskiej Kępie. Jako kapelan towarzy-
szył żołnierzom w akcjach wypadowych na 
stanowiska niemieckie. Za bohaterstwo w 
obronie Warszawy został odznaczony Orde-
rem Virtuti Militari V klasy numer 14342.
Po zakończeniu walk wrócił do diecezji. Po 
patriotycznym kazaniu wygłoszonym 1 listo-
pada 1939 roku w Charłupi Małej, zagrożo-
ny aresztowaniem, musiał uciekać. W lutym 
1940 roku został mianowany proboszczem 
parafii Świętego Jana we Włocławku. Otwo-
rzył zamknięty przez Niemców kościół Świę-
tego Stanisława, za co był ścigany przez ge-
stapo. W marcu 1940 roku po krach na Wiśle 
przedostał się do Lipna. Został mianowany 
dziekanem czernikowskim i lipnowskim. La-
tem 1940 roku został aresztowany za uży-
wanie języka polskiego podczas nabożeństw, 
jednak wkrótce zwolniony. Wrócił do pracy 
duszpasterskiej. Obsługiwał równocześnie 
kilka parafii: Osiek n. Wisłą, Czernikowo, Ma-

Ks. Michał Ślipek (1907-1971) – kapłan diecezji włocławskiej, 
kapelan 336 pułku piechoty

zowsze, Działyń i Trutowo. Wysyłał paczki 
żywnościowe do obozów jenieckich. Uczył 
konspiracyjnie dzieci. Prowadził działalność 
konspiracyjną w AK w duszpasterstwie Okrę-
gu Zachodniego AK, ps. „Dzwon”. 1 sierpnia 
1944 roku został aresztowany i osadzony w 
więzieniu w Lipnie. Zwolniony po kilku mie-
siącach dzięki wstawiennictwu miejscowych 
urzędników niemieckich.
20 kwietnia 1945 roku został mianowany 
proboszczem parafii Świętego Gotarda w 
Kaliszu. Jednocześnie był prefektem w Li-
ceum Handlowym. 15 października 1950 
został proboszczem prepozytem w Brześciu 
Kujawskim, a 9 kwietnia 1952 dziekanem 
dekanatu brzeskiego. 10 lutego 1955 roku 
rozpoczął studia z historii sztuki na KUL, 
gdzie uzyskał magisterium. 10 grudnia 1958 
roku został proboszczem parafii Dobrego 
Pasterza w Ślesinie koło Konina. 16 kwietnia 
1970 roku otrzymał awans na stopień pod-
pułkownika rezerwy. Zajmował się również 
malarstwem oraz pisał wiersze.
Zmarł 2 maja 1971 roku w Ślesinie. Spoczy-
wa na miejscowym cmentarzu.

Bogusław Szwedo

„Do Domu Ojca” to 
najobszerniejsza, a 
zarazem ostatnia 
część czterotomo-

wej biografii Jana Pawła II „Droga Karola 
Wojtyły” trafiającej właśnie do księgarń 
za sprawą wydawnictwa Świat Książki. 
Jej autorem jest Jacek Moskwa, wielolet-
ni korespondent polskich mediów przy 
Stolicy Apostolskiej. Moskwa uczestni-
czył w licznych podróżach apostolskich 
na pokładzie papieskiego samolotu. 
Opublikował szereg książek o Ojcu świę-
tym, m.in. „Zostań z nami. Jan Paweł II i 
Polacy”, „Prorok i polityk”, „Papież i kon-
testatorzy”. Ostatnio „Znak” wznowił 
jego wywiad-rzekę z ks. Janem Zieją pt. 
„Życie Ewangelią”. To właśnie on dostą-
pił zaszczytu współtworzenia wraz z 14 
innymi watykanistami rozważań nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej, pod przewod-
nictwem papieża w 2002 roku.

Z pewnością dla czytelnika, który nie miał w 
ręku poprzednich tomów Drogi Karola Woj-
tyły, i nie miał okazji spotkać się z tekstami 
autora książki, miłym zaskoczeniem będzie 

Poznaj Jana Pawła II

język jakim pisana jest opowieść o Janie 
Pawle II. Autor nie traktuje czytelnika z góry, 
nie tworzy zbytecznej nadbudowy hagiogra-
ficznej. Z dystansem opisuje przebieg pon-
tyfikatu, skupiając się na najważniejszych 
jego problemach, zdając sobie z pewnością 
sprawę, że w przypadku tak bogatego życia, 
powodzenie książki tkwi przede wszystkim 
w odpowiednio dokonanej selekcji. Jak red. 
Moskwa przyznał podczas promocji książki, 
gdyby chciał umieścić wszystko co nasuwało 
mu się na papier, papieska biografia zajęła 
by nie cztery a czterdzieści cztery tomy. Do-
brze dobrany materiał, precyzyjny opis jest 
przekonujący dla czytelnika i pozwala upo-
rządkować wiedzę o Janie Pawle II.
Trzeba też podkreślić, że dzięki postawieniu 
na faktografię książkę tę może przeczytać 
nie tylko człowiek wiary, ale i poszukujący 
swej drogi do Boga.  Po biografię autorstwa 
Jacka Moskwy powinien sięgnąć także każdy, 
kogo interesuje polityka zagraniczna i sztuka 
dyplomacji prowadzona przez urzędników 
watykańskich. 
Docenić trzeba uniknięcie częstego błędu 
autorów piszących o Karolu Wojtyle, jakim 
jest infantylizm w przekazie myśli, lub kon-

centrowanie się wyłącznie na anegdotach 
związanych z życiem Papieża. Dobrze przy-
pomnieć tu słowa zmarłego niedawno abp 
Józefa Życińskiego, który komentując sto-
sunek rodaków do nauczania papieskiego 
zwykł mawiać, że „Polacy to kremówki – tak, 
a encykliki – nie”.
Ostatnie dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II 
zilustrowane jest pięknymi zdjęciami Grzego-
rza Gałązki, który miał szczęście towarzyszyć 
papieżowi w wielu podróżach apostolskich, 
a także pracował w Watykanie podczas naj-
większych wydarzeń ostatniej dekady, m. In. 
podczas uroczystości związanych z obchoda-
mi Wielkiego Jubileuszu. Te unikalne i piękne 
zdjęcia są niewątpliwą ozdobą książki. Warto 
przypomnieć, że Gałązka jest autorem portre-
tu beatyfikacyjnego odsłoniętego 1 maja na 
Placu Św. Piotra.
W roku beatyfikacji Jana Pawła II czytelnik 
otrzymuje kompletną biografię naszego wiel-
kiego rodaka. 

Jacek Moskwa, Droga Karola Wojtyły tom IV 
„Do Domu Ojca. Ostatnia dekada”, Warsza-
wa, 2011, ss. 384.

Krzysztof Stępkowski

Pó³ka z ksi¹¿kami
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VII Pielgrzymka Apostolska  Ojca świętego Jana Pawła II była najdłuższą z dotychcza-
sowych, trwała aż 12 dni (5–17 czerwca 1999). Jej hasłem były słowa zaczerpnięte z 
Pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest Miłością” (J 4,16). Natomiast motywem papie-
skiego nauczania, konsekwentnie podejmowanym i  rozwijanym na poszczególnych 
stacjach pielgrzymiej drogi przez Ojczyznę,  były błogosławieństwa wypowiedziane 
przez Chrystusa podczas Kazania na Górze… Dla pokoleń chrześcijan kodeks moral-
ności,  źródło i wzór chrześcijańskiego życia. W swym nauczaniu Papież wskazywał 
też na świadków wiary, zwłaszcza na Męczenników II wojny światowej,  tych, którzy 
za wierność Bogu i Ojczyźnie, czerpiącej od wieków z ewangelicznych źródeł, zapła-
cili najwyższą cenę. 13 czerwca, podczas Mszy św. odprawionej na warszawskim 
placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego 108 z nich Ojciec Święty wyniósł do chwały  
błogosławionych.

 Podczas VII Pielgrzymki Jan Paweł II gościł 
aż w 23 miejscowościach. Jedną z nich był 
Sandomierz, piękne nadwiślańskie miasto, o 
wspaniałej przeszłości, niegdyś, u początków 
polskiej państwowości, jedna z sedes regni 
prinicpales – głównych stolic królestwa, także 
wielka księga „wiary naszych przodków. Za-
pisali w niej wiele stronic święci i błogosła-

wieni” – to słowa Ojca Świętego. Właśnie w 
tym mieście Wojsko Polskie 12 czerwca 1999 
r. postanowiło spotkać się z Namiestnikiem 
Chrystusowym, oddać Mu cześć, otworzyć 
swoje serca na Jego słowa. 
Dlaczego w Sandomierzu? Z miastem tym 
związał się latami szkolnej nauki, studiów w 
seminarium duchownym, otrzymanymi tu 
święceniami kapłańskimi Sługa Boży ks. kmdr 
ppor. Władysław Miegoń, urodzony w pobli-
skim Samborcu. Ofiarny kapelan polskich ma-
rynarzy, towarzysz ich służby podczas wojny 
1920 i we Wrześniu 1939 – na Oksywiu. Z 
tymi, którym służył dobrowolnie poszedł do 
niewoli niemieckiej. Zmarł w obozie w Da-
chau. 13 czerwca 1999 roku miał zostać wy-
niesiony do chwały błogosławionych w gro-
nie 108 Męczenników II wojny światowej. To 
właśnie dlatego do sandomierskiej stacji VII 
Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny przyby-
ła tak liczna, około dwudziestotysięczna, re-
prezentacja Wojska Polskiego wraz ze swoimi 
kapelanami.
 O swej obecności w półmilionowym tłumie, 
który wypełnił zielone błonia, dawne przed-
mieście Rybitwy, rozciągające się u podnóża 

nadwiślańskiej skarpy, żołnierze dawali znać 
transparentami z nazwami garnizonów i 
formacji. Sektor w pobliżu ołtarza wypełnił 
korpus generalski, był obecny Janusz Onysz-
kiewicz, ówczesny minister obrony narodo-
wej. Tego dnia reprezentacji Wojska Polskie-
go towarzyszył także Ryszard Kaczorowski, 
ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, symbol 

żołnierskich dróg ku Niepodległej 
w czasie II wojny światowej.
 Wcześniej, zanim pielgrzymi przy-
byli do Sandomierza, żołnierze 
aktywnie uczestniczyli w przygo-
towaniach miejsca spotkania z 
Janem Pawłem II: pomagali przy 
budowie ołtarza, ogradzaniu sek-
torów, porządkowaniu miejsca 
celebry…Saperzy z 1. Dęblińskie-
go Pułku Drogowo-Mostowego 
zbudowali pontonowy most przez 
Wisłę, przeznaczony dla pielgrzy-
mów podążających od Tarnobrze-
ga i Stalowej Woli. Co więcej, na 
wiślanym wale ustawiono baterię 

artylerii, która salwą armatnią miała przy-
witać Jana Pawła II. Ostatecznie, z powodu 
rygorów bezpieczeństwa, 21 salw zabrzmiało 
dopiero na lotnisku w Balicach na pożegnanie 
Ojca Świętego.
 Tło dla ołtarza papieskiego stanowił posado-
wiony na zboczu skarpy monumentalny Krzyż 
Walecznych, jeszcze wyżej, na jej krawędzi, na 
tle białych murów dawnego jezuickiego Colle-
gium Gostomianum, założonego na początku 
XVII w., stanęła Kompania Reprezentacyjna 
WP. Zagrały żołnierskie orkiestry, zafalował 
radością tłum, uniosły się ku górze dziesiąt-
ki tysięcy dłoni powiewających chustkami i 
chorągiewkami, kiedy pojawił się papamobile 
nadjeżdżający z lądowiska po wschodniej stro-
nie Wisły. Ojcu Świętemu towarzyszył biskup 
sandomierski Wacław Świerzawski i pasterz 
Wojska Polskiego ks. bp gen. dyw. Sławoj Le-
szek Głódź. Ruszyła ku ołtarzowi procesja. Na 
jej czele niesiono starożytny relikwiarz z cząst-
ką Krzyża Chrystusowego, pamiątkę chwały 
rycerstwa polskiego. Po zwycięskiej bitwie pod 
Grunwaldem, to arcydzieło gotyckiej sztuki 
złotniczej ofiarował kolegiacie sandomierskiej 
król Władysław Jagiełło. 

 Głosząc tego roku na ojczystej ziemi Ewan-
gelię ośmiu błogosławieństw Ojciec Święty 
w Sandomierzu zatrzymał się przy szóstym 
z nich: „Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). 
Mówił o znaczeniu tych słów, które „wpro-
wadzają nas w głębię ewangelicznej prawdy 
o człowieku”, o jego twórczym niepokoju, 
który „szuka Boga, ponieważ w Nim, tylko w 
Nim może znaleźć swoje spełnienie – spełnie-
nie do prawdy, dobra i piękna”. Swoje słowa 
Papież kierował w szczególny sposób „do 
licznie zgromadzonej tu młodzieży, do żoł-
nierzy służby zasadniczej”, zachęcał ich, by 
głosili światu „dobrą nowinę o czystości ser-
ca”, przekazywali „swoim przykładem życia 
orędzie cywilizacji miłości”, przestrzegał tak-
że: „Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, 
za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką 
cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub 
nawet złamanego życia. Wiara kosztuje, ale 
wy nie możecie przegrać miłości!”. Mówił też 
Ojciec Święty o potrzebie wsłuchiwania się 
w głos przeszłości (szczególnie mocno roz-
brzmiewający w tysiącletnim Sandomierzu), 
„aby wiarę i miłość do Kościoła i Ojczyzny 
przenieść przez próg roku dwutysięcznego i 
przekazać następnym pokoleniom”. Rozległy 
się też – przyjęte burzą oklasków – szczególne 
słowa Jana Pawła II:
„Sługa Boży, komandor Władysław Miegoń 
z Samborca i urodzony w Tuszowie Narodo-
wym generał Władysław Sikorski kierują moje 
myśli ku Wojsku Polskiemu. Pozdrawiam 
żołnierzy, podoficerów, oficerów, generałów 
wraz z biskupem polowym i kapelanami. Po-
zdrawiam także żołnierzy ze Słowacji. Czołem 
żołnierze!”
W procesji z darami ołtarza uczestniczyli 
przedstawiciele rodzajów sił zbrojnych. Znalazł 
się pośród nich nader cenny dar: dwie karetki 
pogotowia z pełnym wyposażeniem. Nato-
miast marynarze z Gdyni (przybyli specjalnym 
pociągiem) ofiarowali Ojcu Świętemu portret 
ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia.
 Kończył się czas eucharystycznego misterium 
i spotkania z Janem Pawłem II – świadkiem 
nadziei. Od ołtarza skonstruowanego z bia-
łych płaszczyzn, niczym czyste ludzkie serce 
(„Błogosławieni czystego serca”) popłynęły 
słowa papieskiego błogosławieństwa. W nie-
słabnącym saharyjskim upale, zwolna rozcho-
dził się wielotysięczny tłum. Z oddalonych o 
ok. 10 km parkingów wyruszały żołnierskie 
autokary, niekiedy w daleką drogę do ma-
cierzystych garnizonów. Blask tamtego dnia 
– choć minęło już prawie 12 lat – zapewne 
nie spłowiał w niejednym z żołnierskich serc, 
otwierających się wtedy – w starym Sando-
mierzu – na słowa Chrystusa: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą” (Mt 5,8).

   Jędrzej Łukawy

Dobra nowina o czystości serca
Sandomierska stacja VII Pielgrzymki Papieża do Polski

Żołnierskie spotkania z Janem Pawłem II
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Świadkowie dwudziestolecia

Miłość nie zna granic
Jubileusz dwudziestolecia powstania duszpasterstwa w formacjach mun-
durowych skłania do pewnych refleksji. Z racji mojej długoletniej służby 
w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku w latach 1991 – 2010 
(wcześniej w Sudeckiej Brygadzie WOP w okresie 1980 – 1991) mogę śmiało 
powiedzieć, że byłem świadkiem tego czasu. Chciałbym podzielić się pew-
nymi wspomnieniami z tego okresu. Na początek przywołam z pamięci 
pewne niezwykłe zdarzenie.

Krzyżyk…

Jest 18 maja 2002 r., zbliża się północ. Ofi-
cer dyżurny zakończył pisanie dziennego 
raportu i odłożył książkę do szafy pancer-
nej. Pomieszczenie, w którym pełni służbę 
jest bardzo niewielkie i sąsiaduje z biurem 
przepustek. To kolejna z rzędu służba jaką 
mu zaplanowano w krótkim czasie. Jest tym 
przygnębiony, ale stara się tego nie okazy-
wać. Siedzi przy biurku i spogląda na ścienny 
zegar, który akurat rozpoczął wybijanie swo-
jego rytmu. Zdaje sobie sprawę, że jest to 
ta niepowtarzalna chwila. Wyjmuje z teczki 
mały metalowy krzyżyk i drżącymi rękoma 
przybija go nad drzwiami wejściowymi. 
Opisane zdarzenie jest autentyczne i bardzo 
wymowne w swej treści. Musiało minąć kil-
kadziesiąt lat, aby ktoś zdecydował się w tej 
jednostce na taki heroiczny gest. Z pewno-
ścią miał na niego wpływ przychylny wiatr 
jaki powiał z chwilą przywrócenia duszpa-
sterstwa wojskowego w siłach zbrojnych. 
Moim zdaniem jest godny odnotowania, 
gdyż jest bardzo symboliczny. Pamiętam ten 
okres i znam sytuację oficera, który zawie-
szając krzyż z Chrystusem prosił Zbawiciela o 
pomoc w sytuacji niekończących się trudno-
ści służbowych. Nikt oficjalnie nie ośmielił się 
temu przeciwstawić, ale krzyżyk zniknął, gdy 
pomieszczenie poddano malowaniu.

WOP - obrazek z przeszłości

Aby zrozumieć jak bardzo potrzebne jest 
duszpasterstwo w formacjach mundurowych 
trzeba sięgnąć do lat wcześniejszych, gdy 
stosunek do kościoła był bardzo negatywny. 
Przypominam sobie sytuację z 1982 r., gdy 
w stanie wojennym pewien podporucznik, 
dowódca strażnicy WOP ośmielił się przyjąć 
zaproszenie miejscowego proboszcza na spo-
tkanie z jednym z biskupów. Spotkanie odby-
ło się w bardzo sympatycznej atmosferze w 
leśnej grocie przy pieczonym baranie w oto-
czeniu wielu księży  i miejscowej ludności. Ks. 
Biskup grał na gitarze a śpiew zaproszonych 
gości roznosił się wokół przekraczając swym 
brzmieniem granicę państwową przebiegają-
cą w pobliżu. Młody dowódca przyjechał na 
to spotkanie wojskowym gazikiem w otocze-
niu kilku swoich podwładnych. Wszyscy byli 
uzbrojeni, gdyż formalnie mieli w tym czasie 
zaplanowaną służbę graniczną. Nie przeszko-

dziło to ciekawym rozmowom, 
wzajemnemu zrozumieniu i ogól-
nej życzliwości, co zaowocowało 
wspólnym śpiewem i tańcem po-
łączonych rąk wokół ogniska. Po 
kilku dniach w środowisku wojsko-
wym zawrzało jednak tak mocno, 
jakby ktoś poruszył całe piekło. Wzburzenie 
płynące z najwyższych szczebli przeniosło się 
stopniowo do tych najniższych stanowisk, z 
zamiarem ukarania sprawcy całego zamiesza-
nia. Jeszcze dzisiaj słyszę głos przełożonego, 
który pogardliwie grzmiał z trybuny w trak-
cie odprawy służbowej z kierowniczą kadrą 
jednostki w sposób następujący: „jest tu 
między nami taki jeden, który z biskupami się 
spotyka, jakby zapomniał gdzie jest”. Środo-
wisko mieszkańców pogranicza było jednak 
przychylne młodemu dowódcy i podziwiało 
go za odwagę. Oficer poniósł konsekwencje 
służbowe różnej natury, ale przetrwał próbę 
czasu. To jeden z przykładów obrazujących 
tamten trudny czas…

Nie od razu nastąpił przełom w mentalności 
wojskowej. Znam osobiście także sytuację 
już z późniejszego okresu obrazującą swo-
istą religijność niektórych wysokich prze-
łożonych. Sytuacja miała miejsce podczas 
pożegnania jednego z odchodzących na 
emeryturę oficerów. Przy zastawionym sto-
le przełożony funkcjonariusza w otoczeniu 
kilkunastu osób pozwolił sobie na bardzo 
brzydki kawał o treści religijnej obrażającej 
Jezusa Eucharystycznego. Bluźnierstwo wy-
powiedziane przez pułkownika nie wywoła-
ło przygnębienia na twarzach współbiesiad-
ników, ale histeryczny śmiech. Na szczęście 
jeden z uczestników spotkania ośmielił się 
wytknąć niestosowne zachowanie przeło-
żonego. Wspominam o tym, aby naświetlić 
jakie to były czasy. Przejdźmy jednak do po-
godniejszych momentów.

Do Maryi… z kapelanami

Takim momentem przełomowym był oczywi-
ście rok 1991 i pierwsza pielgrzymka służb 
mundurowych do Matki Bożej na Jasną Górę 
zorganizowana przez Ordynariat Polowy WP. 
Uczestniczyłem w tej Pielgrzymce i pamię-
tam dokładnie łzy oraz wzruszenie wiernych 
zgromadzonych przy Klasztorze Jasnogór-
skim, gdy przechodziliśmy w długiej kolum-

nie do Kaplicy Cudownego Obrazu NMP. To-
warzyszyły nam wtedy rzęsiste i nieustające 
oklaski. Tego nie da się zapomnieć. Ludzie 
podawali nam wówczas spontanicznie swo-
je dłonie w uścisku, jakby chcieli powiedzieć, 
że nareszcie wróciła normalność… Pamię-
tam grupkę zakonnic pytających nas z głę-
boką troską w oczach, czy jest nam bardzo 
ciężko w wojsku oraz takich, którzy wręczali 
nam kwiaty na znak łączności duchowej i 
zadowolenia oraz swoistego podziwu z tego 
powodu, że mieliśmy odwagę dołączyć do 
nich na spotkanie z Maryją. Miło wspomi-
nam też w trakcie następnych pielgrzymek, 
taki symboliczny moment, jak Prymas Polski 
ks. kardynał Józef Glemp w Alejach NMP 
witał nas podążających w wielotysięcznej 
kolumnie ludzi w mundurach do Szczytu 
Jasnogórskiego. Mam przed oczyma taki ob-
razek jak jeden z wojskowych wychodzi z ko-
lumny, odpina z własnego munduru znaczek 
pielgrzymkowy i wręcza księdzu Prymasowi 
salutując na odchodne.

W tym okresie miałem możliwość również 
wielokrotnie uczestniczyć w Międzynarodo-
wych Pielgrzymkach do Sanktuarium Maryj-
nego w Lourdes. Poinformował mnie o nich 
w 1998 r. ks. Zbigniew Kępa, za co jestem mu 
niezmiernie wdzięczny. W pamięci utkwiły mi 
piękne, chwytające za serce kazania ks. Lesz-
ka Kołonieckiego na temat Objawień Matki 
Bożej jakich doświadczyła w 1858 r. Berna-
detta Soubirous, godzinki do NMP śpiewane 
u stóp Maryi Niepokalanej przed rozpoczę-
ciem porannej mszy św. w Grocie Lourdzkiej 
przez śp. ks. Janka Osińskiego, niezwykła gra 
na gitarze ks.Eugeniusza Łabisza, ostatnia 
pielgrzymka pod kierownictwem ks. Roberta 
Krzysztofiaka oraz ślicznie odprawiana Droga 
Krzyżowa przez ks. Kamila Szustaka także po-
niższe zdarzenie.

Jest już bardzo późno, dochodzi północ. 
Klęczymy w małej grupce przed Grotą Mas-
sabiellską w Lourdes wpatrzeni w figurę 
Niepokalanej. Czuć chłód dochodzący od 

Wojskowi pielgrzymi do Lourdes w 2010 r. W go-
ścinie u sióstr Nazaretanek z Polskiej Misji Kato-
lickiej w Bartres.
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Trwa operacja „oddzielanie”. Przyjmijmy umownie, posiłkując się Orwellem i jego 
„Rokiem 1984”, że zajmuje się tą specjalną robotą „ministerstwo prawdy” (specjali-
ści od zwodniczych etykietek). Oddzielanie  krzyża od sumienia, krzyża od prawdy, 
od wolności, od polskiej tożsamości. Oddzielanie przeszłości od przyszłości, naucza-
nia od wychowania, serca od rozumu, słów od ich znaczenia. Pamięci od tożsamo-
ści. A na koniec - oddzielanie ludzkiego życia i przeznaczenia od Boga.

Pamiętamy? „Bez  Chrystusa życie ludzkie 
nie ma ani korzenia ani sensu”. A podczas 
każdej  Eucharystii słyszymy słowa samego 
Jezusa Chrystusa: ”To czyńcie na moją pa-
miątkę” – przeszłość,  teraźniejszość i przy-
szłość na wieki scalona  w chlebie życia. 
Czy możemy więc przyłączać się do tej de-
strukcyjnej  operacji oddzielania nieoddziel-
nego?  Jan Paweł II uczył nas tego w nieodle-
głej przeszłości -  na przyszłość czyli na teraz 
i na wieczność. Ale  dziś nawet słowa na-
uczania Jana Pawła II próbuje się oddzielać 
od historii Kościoła, a Maryję - której zawie-
rzył się bez reszty-  od historii zbawienia. 
Te mentalne mury i miedze rosną i rozsze-
rzają się niemal niezauważalnie. Ich konse-
kwencją jest duchowa pandemia.
Wielu z nas, którzy ulegli ideologii „minister-
stwa prawdy”, tak segmentującej rzeczywi-
stość, coraz trudniej podejmować trud sa-
modzielnego myślenia. Bo ten trud wiąże się  
z porzuceniem konformizmu,  rezygnacją z 

obrazu świata, usłużnie spreparowanego 
przez media ”ministerstwa prawdy.”  Wizja 
świata tak poszatkowanego, w którym  co-
raz trudniej  odczytać przyczynę i skutek, 
porządek i sens Bożego zamysłu, niszczy 
przede wszystkim człowieka…   
Nie wierzę  w zapewnienia młodego czło-
wieka z filmu „Krzyż” Ewy Stankiewicz i Jana 
Pospieszalskiego, że jest szczęśliwy i wolny, 
gdy w narkotycznym „tańcu śmierci” bluźni 
przeciw Chrystusowi czy parodiuje Jego dro-
gę krzyżową.  Kto mu tak pokiereszował ser-
ce, że oddzielił miłość od krzyża,  a wolność 
od sumienia?!  Rezygnacja  z krzyża nadziei 
i miłości, jest rezygnacją z życia pełnego i 
szczęśliwego, którego gwarantem jest Jedy-
ny Pan życia i śmierci – Jezus Chrystus.
Pamięć nie może być selektywna; pamiętać 
trzeba dobro i zło – kłamstwa i zbrodnie 
przeszłości. Zło, żeby je przynajmniej ogra-
niczać w przyszłości i jak nas uczył Ks. Po-
piełuszko, zwyciężać je dobrem. Dobro, żeby 

je  pomnażać i być wdzięcznym. Dlatego tak 
konsekwentnie nasi wielcy rodacy Jan Paweł 
II, Ks. Popiełuszko, Kard. Wyszyński nauczali 
nas, że  gdy zaprzemy się dziedzictwa, które-
mu na imię Polska, zaprzemy się także Chry-
stusa i Jego Matki. Osnową tego dziedzic-
twa jest bowiem chrześcijaństwo, obecne w 
krwiobiegu polskiej kultury, tradycji i sercach 
wierzących.    
Wśród wielu rozmów rodaków pod Krzyżem 
na Krakowskim Przedmieściu, które zare-
jestrowała Ewa Stankiewicz, a których na 
próżno szukać w przekazach medialnych, 
jest i taki dialog:
- Tu nie może stać krzyż, bo to urząd pań-
stwowy…
- Nasze państwo zostało ochrzczone (czy-
li zanurzone w Krzyżu Chrystusa) w 966 r. 
– przypomina drugi rozmówca…
Oddzielenie obchodów Chrztu Polski w 1966 
r. od tysiąclecia państwa polskiego przez go-
mułkowskie „ministerstwo prawdy” do dziś 
odzywa się echem na Krakowskim Przedmie-
ściu Anno Domini 2010.
A oddzielanie dobra od dobra skutkuje roz-
dwojeniem jaźni i rozdarciem serc.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Oddzielanie i… rozdarcie Fe l i e t o n

rzeki Gave płynącej za naszymi plecami. 
Przed nami u stóp Maryi charakterystycz-
ny świecznik. Oświetla swym blaskiem po-
łyskujące skały. Co chwilę jakiś pielgrzym 
przemyka wzdłuż Groty zatrzymując się przy 
Cudownym Źródełku. Obserwujemy gesty 
uwielbienia i pocałunków. Wokół cisza prze-
rywana delikatnym szelestem poruszających 
się osób. Zauważamy w pewnym momencie 
wyłaniające się z ciemności sylwetki trzech 
wojskowych. Podchodzą  i przyklękają obok 
siebie. To nasi kapelani. Przyszli oddać hołd 
Najświętszej Panience na zakończenie dnia. 
Poznaję ks. Dariusza Kowalskiego klęczącego 
przed Maryją. Po obu Jego stronach naszych 
dwóch innych kapelanów. Wszyscy pozostają 
przez dłuższy czas pogrążeni w modlitwie… 
Piękno tej ulotnej chwili ma jakąś niezwykłą 
wymowę. Na osobne wspomnienie zasługuje 
nasza pielgrzymkowa wizyta w La Salette, w 
przepięknym Sanktuarium Maryjnym poło-
żonym na wysokości 1830 m. n.p.m. Stało 
się tak za sprawą ks. Mirosława Kurjaniuka, 
który w odpowiedniej chwili podjął odważną 
decyzję, aby w drodze do Lourdes odwiedzić 
również Matkę Bożą Płaczącą.

W Lourdes i w Rzymie

Bardzo miło wspominam wizytę w naszym 
Oddziale SG we wrześniu 2000 r.  ks. Dziekana 
SG Kazimierza Tuszyńskiego. Na prośbę prze-
łożonego towarzyszyłem wówczas ks. Dzieka-
nowi w spotkaniach z kadrą strażnic Zieleniec, 
Lasówka, Czermna i Radków. Odwiedziliśmy 

wówczas także Graniczną Placówkę Kontrol-
ną w Kudowie Słonem oraz Bazylikę NMP Kró-
lowej Rodzin w Wambierzycach. Ks. Dziekan 
Kazimierz Tuszyński zapoznał się wówczas 
ze specyfiką ochranianego odcinka granicy 
państwowej oraz żywo interesował się ży-
ciem kadry i ich rodzin na pograniczu. Opi-
sując okres dwudziestolecia funkcjonowania 
duszpasterstwa wojskowego nie sposób nie 
wspomnieć o pięknym spotkaniu funkcjona-
riuszy SG z naszym Papieżem Janem Pawłem 
II w Starym Sączu. Byliśmy tam z naszymi 
kapelanami. Pamiętam moment przed Mszą 
św., gdy usytuowani bezpośrednio w pobliżu 
ołtarza obok sióstr klauzurowych zostaliśmy 
przedstawieni ówczesnemu Premierowi Jerze-
mu Buzkowi. Miałem możliwość uczestniczyć 
również w oficjalnej delegacji Wojska Polskie-
go na pogrzeb naszego Papieża Jana Pawła 
II do Rzymu. Pamiętam moment wyjazdu z 
Warszawy, gdy żegnał nas i udzielał błogo-
sławieństwa Biskup Polowy WP ks. Tadeusz 
Płoski. Niestety katastrofa smoleńska zabrała 
nam tego niezwykłego kapłana pozostawia-
jąc ogromny smutek w naszych duszach. Do 
dziś przechowuję obrazek z dedykacją Papie-
ża Benedykta XVI, jaki wręczył nam ks.  Biskup 
Tadeusz w Lourdes w 2008 r. w ramach 50. 
Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej do 
Maryi  Niepokalanej z Massabielle. Pamiętam 
z jakim ogromnym bólem w sercu żegnał śp. 
ks. Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza śp. ks. 
Janka Osińskiego w Warszawie były Biskup 
Polowy WP ks. Sławoj Leszek Głódź. Dużo 
jest różnych wspomnień z tego okresu, ale 

godnym zaznaczenia jest fakt przydzielenia 
z końcem 2009 r. bezpośrednio do naszego 
Oddziału po raz pierwszy w historii tej jed-
nostki na stanowisko kapelana ks. Marcina 
Czuchraniuka, z którym miałem możliwość 
być na pięknej Pielgrzymce do Maryi na Jasną 
Górę  w sierpniu 2010 r. Zakończę ten artykuł  
w sposób następujący.

Przed Oddziałem Straży Granicznej w Kłodz-
ku stoi na wzniesieniu duży kamienny Krzyż 
z napisem Ave Crux. Przypominają mi się 
słowa naszego Papieża Jana Pawła II, który 
tak kiedyś powiedział: „Krzyż znaczy: miłość 
nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są 
najbliżej ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy 
są najdalej”. Niech te słowa  o Miłości Chry-
stusowej przyświecają każdemu z nas.

Z wdzięcznością Bogu u stóp Maryi złóżmy 
dziś nasze żołnierskie serca dziękując za te 
dwadzieścia lat Ordynariatu Polowego WP. 
Najświętsza Panienko Hetmanko nasza przyj-
mij od nas przyrzeczenie wierności i miłości 
Jezusowi Chrystusowi. Prowadź nas naszymi 
żołnierskimi drogami do zwycięstwa, pomóż 
w codziennym utrudzeniu i broń od zła wszel-
kiego. Ty Maryjo wiesz, że duchowa walka 
trwa nieustannie. Bez Twej pomocy na tym 
duchowym polu bitewnym wielu z nas może 
polec. Wspomagaj Biskupa Polowego WP ks. 
Józefa Guzdka oraz księży kapelanów w pracy 
duszpasterskiej w służbach mundurowych i 
pozwól im odczuć naszą wdzięczność…

mjr SG Jerzy Misiewicz
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Kalisz
16 kwietnia o godz. 10.00 rozpoczęły się 
w kościele garnizonowym w Kaliszu, uro-
czystości związane z 71. rocznicą zbrodni 
katyńskiej. Do świątyni przybyli przedstawi-
ciele władz państwowych, miejskich, samo-
rządowych. Nie zabrakło także przedstawi-
cieli służb mundurowych: Wojska Polskiego, 
Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, 
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
W wygłoszonym kazaniu okolicznościowym, 
ks. płk Bogdan Radziszewski proboszcz Pa-
rafii Wojskowej, przedstawił wartość ofiary 
męczeńskiej śmierci wybitnych synów naszej 
Ojczyzny w kwietniu 1940 r. Wezwał także 
zebranych do wsłuchania się w „głos zza gro-
bu” ofiar zbrodni katyńskiej, którzy uczą nas 
prawdziwej miłości do Ojczyzny i poświęce-
nia aż do ofiary z własnego życia.
Po Eucharystii, uczestnicy uroczystości prze-
maszerowali ulicami Kalisza do Ogrójca OO. 
Jezuitów, gdzie znajduje sie pomnik, poświę-
cony ofiarom zbrodni katyńskiej.
Tutaj odbył się uroczysty apel, w którym 
szczególnie przywołano nazwiska synów zie-
mi kaliskiej, zamordowanych w 1940r. przez 
NKWD. Na koniec poszczególne delegacje, 
złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów 
i znicze pamięci.                                     X.B.R

Warszawa
Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 15 kwietnia Mszy św. w Katedrze Po-
lowej WP w intencji dowódców, żołnierzy i pracowników cywilnych Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa obchodzących swoje święto.
Przed Mszą św. żołnierze stołecznego garnizonu złożyli wieńce przed tablicą smoleń-
ską znajdującą się w świątyni oraz w kaplicy lotników przy grobach biskupa Tadeusza 
Płoskiego i ks. Jana Osińskiego.
Biskup polowy życzył żołnierzom Garnizonu Warszawa, aby w „ich życiu, i pięknie 
służby ludzie widzieli Boga”. Powiedział też, że modli się w intencji rodzin żołnierzy 
służących w garnizonie.
Mszę św. koncelebrowali ks. płk Jan Domian, dziekan Garnizonu Warszawa i ks. płk 
Robert Mokrzycki, proboszcz katedry polowej WP. Liturgię słowa przygotowali żołnie-
rze służący w DGW.
We Mszy św. uczestniczyli dowódcy poszczególnych jednostek podległych dowódz-
twu garnizonu, na czele z dowódcą Garnizonu, gen. bryg. Wiesławem Grudzińskim. 
Po Komunii gen. Grudziński podziękował biskupowi polowemu za opiekę duszpaster-
ską i pracę kapelanów posługujących w Garnizonie.                                               kes

Kronika
Diecezji Wojskowej

Grudziądz
15 kwietnia ulicami Grudziądza przeszła „Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II”. W Drodze Krzyżowej uczestniczyli żołnierze garnizonu oraz 
rodziny wojskowe. Następnego dnia z inicjatywy Komendanta 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców ppłk Andrzeja Kaczorowskiego i ks. ppłk 
Piotra Gibasiewicza odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuarium maryjnego w Górce Klasztornej. W ramach przygotowania ducho-
wego do świąt Zmartwychwstania Pańskiego rodziny wojskowe i żołnierze 1 OSK uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej, które przybliżyło 
wszystkim pielgrzymom wydarzenia jakie miały miejsce dwa tysiące lat temu w Jerozolimie podczas męki i śmierci Jezusa Chrystusa.
Bardzo realistyczny obraz, wyjątkowa atmosfera, sceny biczowania i ukrzyżowania, dialogi przepełnione treściami ewangelicznymi zrobiły 
na uczestnikach wzruszające wrażenie oddając ówczesną rzeczywistość.                                                                                                x.P.G.

Warszawa
- Czasem niszczyć, często budować zawsze służyć – przypomniał 15 kwietnia zawo-
łanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych biskup polowy WP Józef Guzdek, który w piątek 
przewodniczył Mszy św. w intencji saperów w Katedrze polowej WP. Świątynia gar-
nizonowa gościła żołnierzy wojsk inżynieryjnych, którzy 16 kwietnia obchodzili swoje 
święto. Po Mszy św. pod pomnikiem Chwała saperom na warszawskim Czerniakowie 
odbyła się z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, uroczystość upa-
miętnienia poległych żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
Biskup Guzdek podziękował saperom za ich pracę podczas usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, szczególnie ubiegłorocznej powodzi. Przyznał, że zbyt mało mówi się 
o służbie saperów w zapewnianiu ludności cywilnej bezpieczeństwa. 
Księża kapelani, żołnierze z gen. dyw. Januszem Lalką oraz kombatanci złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przed tablicą poświęconą wojskom inżynieryjnym, znajdującą się 
w pobliżu kaplicy lotników. Szef Wojsk Inżynieryjnych podziękował biskupowi polo-
wemu za posługę duszpasterską jaką nad wojskami inżynieryjnymi sprawują kapelani. 
Po zakończeniu Mszy św. pod pomnikiem Chwała Saperom, znajdującym się w Par-
ku im. Edwarda Rydza Śmigłego w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętnia- 
jąca poległych saperów.                                                                                          kes
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