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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy Polacy,
W przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II zwra-
cam się do Was wszystkich z serdecznym po-
zdrowieniem. Pragnę dzielić z Wami radość, 
jaka napełnia moje serce, gdy myślę, że dane 
mi będzie wynieść do chwały ołtarzy Wasze-
go wielkiego Rodaka, a mojego czcigodnego 
Poprzednika na Stolicy Piotrowej.
Będzie to akt kościelny potwierdzający głę-
bokie przekonanie, jakie ja sam żywię i – jak 
wiem – podziela je niezliczona rzesza wie-
rzących na całym świecie: że Jan Paweł II był 
prawdziwym człowiekiem Bożym, wiernym 
i odważnym naśladowcą Chrystusa, uległym 
natchnieniom Ducha Świętego, opatrznoś- 
ciowym przewodnikiem na drodze ku no-
wemu tysiącleciu. Jego bogate nauczanie 

i cenne świadectwo życia pozostaną dla nas 
jasnym i czytelnym znakiem, wskazującym 
szlak wędrówki do domu Ojca. Kościół w Pol-
sce i cały naród polski, tak bardzo przez niego 
umiłowany, zyskuje nowego patrona i orę- 
downika. 
Drodzy bracia i siostry, zachowując w sercach 
jego przesłanie, „otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi”, by swą łaską umacniał Waszą wiarę, 
ożywiał nadzieję i rozpalał miłość do Boga 
i do ludzi.
W duchu paschalnej radości, zawierzam Was 
Bożemu miłosierdziu i z serca błogosławię: 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Benedykt XVI
30 kwietnia 2011 r. 

Orędzie Ojca Świętego do Polaków 22 maja – V Niedziela Wielkanocy
„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar-
czy”.
Pytanie Apostoła Filipa skierowane do Jezu-
sa jest zapewne i nam bardzo bliskie. Któż 
z nas nie chciałby zobaczyć Boga? Ale może 
oczy naszego serca są skierowane w niewła-
ściwym kierunku? Może tak jak Apostoł pa-
trzymy nie tam, gdzie trzeba. Szukamy Boga 
gdzieś daleko, a przecież On jest bliżej nas, 
niż się nam wydaje. Jezus mówi do nas: „Tak 
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie po-
znałeś?”
Może oczekujemy czegoś niezwykłego, wy-
jątkowego, a nie rozpoznajemy Boga obec-
nego w naszej codzienności, obecnego w co- 
dziennym naszym życiu, obecnego w na-
szych bliźnich?

24 maja – Wspomnienie NMP Wspomo-
życielki Wiernych
Jezus umierając na krzyżu ustanowił głęboką 
więź między umiłowanym uczniem a Maryją 
– „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego 
obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 
Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie 
rzekł do ucznia: Oto Matka twoja”. Od tego 
momentu Maryja stała się niejako Matką 
wszystkich chrześcijan. 
Chrześcijanie wzywają Matkę Boga jako 
Wspomożycielkę, uznając Jej macierzyńską 
miłość, która dostrzega potrzeby dzieci i go-
towa jest zawsze przyjść im z pomocą, szcze-
gólnie wtedy, gdy chodzi o ich zbawienie.
Przeświadczenie o tym, że Maryja zna ludzkie 
cierpienia, pozwala często wiernym wzywać 
Jej pomocy. Modlimy się do Niej odmawiając 
różne modlitwy. Jako Matka i Pośredniczka, 
Maryja przedstawia Chrystusowi nasze pra-
gnienia i prośby, przekazując nam Boże dary, 
wstawiając się nieustannie za nami. 
Niech orędownictwo Maryi w spełnieniu 
cudu, pomoże nam Jej zaufać, gdyż od wie-
ków nie słyszano, aby kogoś nie wysłuchała.

29 maja – VI Niedziela Wielkanocy
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania”.
Dziś wiele mówi się o tzw. wolności – że 
nie powinna być ograniczana, że nikt nie 
powinien ingerować w moje osobiste życie. 
Oczywiście przyjmujemy pewnego rodzaju 
paragrafy prawne, ale gdy chodzi o Przyka-
zania Boże, to już pojawia się problem. Dla 
wielu chrześcijan zachowywanie przykazań 
wydaje się być wielkim trudem, graniczącym 
z ograniczeniem osobistej wolności.
Warto sobie czasem zadać pytanie: Czy 
mogę miłować Boga, którego nie widzę, 
jeżeli brata swojego, którego widzę nie po-
trafię miłować? A to jest najważniejsze przy-
kazanie – Przykazanie Miłości!

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MAJ
Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności 
Ewangelii i wzrastać w jedności.

13 maja – Matki Bożej Fatimskiej. 
W tym roku przypada również 30. rocznica 

zamachu na bł. Jana Pawła II
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Homilia Ojca św. Benedykta XVI podczas 
Mszy św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II (fragmenty)

Drodzy Bracia i Siostry,
Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebrali-
śmy się na tym Placu, aby celebrować pogrzeb 
papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głębo-
ki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś 
ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały 
świat: łaski, która była owocem całego życia 
mojego ukochanego Poprzednika, a szczegól-
nie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamte-
go dnia czuliśmy unosząca się woń świętości, 
a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją 
cześć dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem, aby 
– przy koniecznym poszanowaniu prawa Ko-
ścioła – jego proces beatyfikacyjny przebiegał 
w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł 
oczekiwany dzień; przyszedł szybko, ponie-
waż tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest 
błogosławiony.(…)
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzy-
li!”. W dzisiejszej ewangelii Jezus wypowiada 
to błogosławieństwo, błogosławieństwo wia-
ry. Uderza nas ono w sposób szczególny, gdyż 
zgromadziliśmy się, by uczestniczyć w beaty-
fikacji, a jeszcze bardziej dlatego, że został 
ogłoszony błogosławionym Papież, następca 
Piotra, którego powołaniem jest umacnianie 
braci w wierze. Jan Paweł II jest błogosławiony 
ze względu na swą wiarę, mocną i wielkodusz-
ną wiarę apostolską. Przychodzi nam też na 
myśl inne błogosławieństwo: „Błogosławio-
ny jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie” (Mt 16,17). Cóż takiego 
objawił Ojciec niebieski Szymonowi? To, że 
Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego. 
Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem, 
Opoką, na której Jezus może zbudować swój 
Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana 
Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, 
wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie” i „Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jest 
to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II 
otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowa-
nia Kościoła Chrystusowego.
Nasza myśl biegnie jeszcze ku innemu błogo-
sławieństwu, które w Ewangelii poprzedza 
wszystkie pozostałe. Chodzi o błogosławień-
stwo odnoszące się do Dziewicy Maryi, Matki 
Zbawiciela. Do tej, która dopiero co poczęła 
Jezusa w swoim łonie, zwraca się św. Elżbie-
ta: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzy-
ła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana”. Maryja jest wzorem błogosławieństwa 
wiary. Radujemy się wszyscy, że beatyfikacja 
Jana Pawła II ma miejsce w pierwszym dniu 
miesiąca maryjnego, pod matczynym spoj-
rzeniem Tej, która swoją wiarą podtrzymuje 
wiarę apostołów, i stale podtrzymuje wiarę 
ich następców, szczególnie tych, którzy są 
powołani, by zasiąść na katedrze piotrowej. 
Maryja nie pojawia się w opowiadaniach 
o zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest jak-
by wszędzie obecna w ukryciu: jest ona Mat-
ką, której Jezus powierzył każdego z uczniów 

dunek nadziei, który w pewien sposób został 
zawłaszczony przez marksizm oraz ideologię 
postępu, słusznie oddał on chrześcijaństwu. 
W ten sposób przywrócił nadziei jej autentycz-
ne oblicze, aby móc przeżywać dzieje w du- 
chu „adwentu”, osobistej i wspólnotowej eg-
zystencji skierowanej na Chrystusa, w którym 
wyraża się pełnia człowieka i spełnienie jego 
oczekiwań sprawiedliwości i pokoju.
Chciałbym na koniec podziękować Bogu 
za osobiste doświadczenie długoletniej 
współpracy z Papieżem, Janem Pawłem II. 
Już wcześniej miałem możliwość poznania 
i docenienia jego osoby, lecz od 1982 roku, 
gdy wezwał mnie do Rzymu na Prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary, przez kolejne 23 la- 
ta mogłem być przy nim i coraz bardziej go 
podziwiać. Moja posługa była wspierana 
jego głęboką duchowością i bogactwem jego 
intuicji. Zawsze uderzał mnie i budował przy-
kład jego modlitwy: zanurzał się w spotka-
niu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności 
jego posługiwania. A potem świadectwo 
jego cierpienia: Pan pozbawiał go stopnio-
wo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, 
zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka po-
kora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu 
z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić 
Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wy-
mowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały 
jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale 
zrealizował on powołanie każdego kapłana 
i biskupa: bycia jednym z Chrystusem, z Tym, 
którego codziennie przyjmuje i ofiaruje w Eu-
charystii.
Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Ja-
nie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, 
byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Boże-
go. Amen.

mp / Rzym
oprac. kes
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i całą wspólnotę. Zauważmy szczególnie, że 
owocna, matczyna obecność Maryi została 
odnotowana przez ewangelistów Jana i Łu-
kasza w sytuacjach poprzedzających to, co 
jest opowiedziane w dzisiejszej ewangelii 
i w pierwszym czytaniu: w relacji o śmierci 
Jezusa, w której Maryja pojawia się u stóp 
krzyża; i na początku Dziejów Apostolskich, 
które ukazują ją pośród uczniów zgromadzo-
nych na modlitwie w wieczerniku. (…)
Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomoc-
niczy, a potem jako arcybiskup krakowski, 
uczestniczył w Soborze Watykańskim II, i zda-
wał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostat-
niego rozdziału dokumentu o Kościele ozna-
czało wskazanie na Matkę Bożą jako obraz 
i wzór świętości dla każdego chrześcijanina 
i całego Kościoła. Tę teologiczną wizję błogo-
sławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, 
a następnie zachowywał i pogłębiał przez całe 
życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obra-
zie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką 
u boku. Obraz ten, znajdujący się w ewangelii 
Jana, został ujęty w biskupim, a potem papie-
skim herbie Karola Wojtyły: złoty krzyż, litera 
M po prawej stronie u dołu, i zawołanie Totus 
Tuus, które odpowiada słynnemu zdaniu św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort, w któ-
rym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasa-
dę swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia 
mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Pra-
ebe mihi cor tuum, Maria – Cały jestem twój 
i wszystko, co moje, Twoim jest. Odnajduję Cię 
we wszelkim moim dobru. Daj mi Twe serce 
o Maryjo”. (…)
Swoim świadectwem wiary, miłości i odwa-
gi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, 
ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł 
chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali 
się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, 
głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł 
nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest 
gwarancją wolności.
Jeszcze bardziej dosadnie: przywrócił nam siłę 
wiary w Chrystusa, gdyż jest on Redemptor 
hominis, odkupicielem człowieka, co stało się 
tematem jego pierwszej encykliki i nicią prze-
wodnią pozostałych.
Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotrowej 
przynosząc ze sobą głęboką refleksję nad 
konfrontacją pomiędzy marksizmem i chrze-
ścijaństwem, skupioną na człowieku. Jego 
przesłanie brzmiało: człowiek jest drogą Ko-
ścioła, a Chrystus jest drogą człowieka. Kie-
rując się tym przesłaniem, będącym wielkim 
dziedzictwem Soboru Watykańskiego II i jego 
sternika, sługi Bożego, Papieża Pawła VI, Jan 
Paweł II prowadził Lud Boży do przekroczenia 
progu trzeciego tysiąclecia, który ze wzglę-
du na Chrystusa mógł nazwać „progiem 
nadziei”. Tak, poprzez długą drogę przy-
gotowania Wielkiego Jubileuszu, na nowo 
ukierunkował chrześcijaństwo ku przyszłości, 
Bożej przyszłości, wykraczającej poza histo-
rię, lecz również w niej zakorzenionej. Ten ła-
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Po akcie pokutnym do Ojca Świętego pod-
szedł kard. Agostino Vallini wraz z postula-
torem procesu beatyfikacyjnego papieża-
-Polaka, ks. prałatem Sławomirem Oderem, 
prosząc o rozpoczęcie beatyfikacji Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. „Ojcze Święty, wikariusz 
generalny Waszej Świątobliwości dla diecezji 
rzymskiej pokornie prosi Waszą Świątobli-
wość, aby zechciał wpisać do grona błogo-
sławionych Czcigodnego Sługę Bożego Jana 
Pawła II, papieża” – powiedział kard. Vallini.
Włoski purpurat odczytał obszerny życiorys 
Karola Wojtyły. Wskazał na odda-
nie się Matce Bożej, czas wojny 
i okupacji. Przypomniał początki 
drogi kapłańskiej przyszłego pa-
pieża i wpływ, jaki wywarł na nie-
go w tym zakresie Jan Tyranowski. 
Karol Wojtyła „był człowiekiem, 
który potrafił słuchać innych, ale 
nie ulegał kompromisom. Ceniony 
przez współpracowników, budził 
lęk wśród tych, którzy uważali go 
za wroga” – czytał kardynał Vallini. 
Włoski hierarcha podkreślił, że 
głównym punktem ciężkości na-
uczania Jana Pawła II było „głosze-
nie Jezusa Chrystusa – jedynego 
Pana i Zbawiciela”. Przypomniał 
o bolesnych doświadczeniach, 
jakich doznał papież w czasie 
panowania dwóch totalitarnych 
dyktatur, a później zamachu na 
jego życie z 13 maja 1981 r. oraz 
o chorobie Parkinsona, która go 
dotknęła. Odczytywanie życiory-
su zakończył opis pogrzebu Jana 
Pawła II.
W odpowiedzi na tę prośbę Be-
nedykt XVI wygłosił formułę be-
atyfikacyjną: „Spełniając życzenie 
naszego brata, kardynała Agosti-
no Valliniego, naszego wikariu-
sza dla diecezji rzymskiej, wielu 
innych naszych braci w biskup-
stwie oraz licznych wiernych, za 
radą Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej 
zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Boże-
mu, Janowi Pawłowi II, papieżowi, przysłu-
giwał tytuł błogosławionego i aby można 
było obchodzić jego święto w miejscach 
i w sposób ustanowiony przez prawo co ro- 
ku 22 października. W imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego”. Na te słowa wierni odpowie-
dzieli: „Amen”.
Po ich wypowiedzeniu rozległy się długo-
trwałe rzęsiste brawa. W oczach wielu wier-
nych pojawiły się łzy wzruszenia. Na fron-
tonie odsłonięto portret błogosławionego, 
sporządzony na podstawie jednej z fotogra-
fii wykonanej przez polskiego fotoreportera 
Grzegorza Gałązki. Chór zaintonował pieśń: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie 

go, ustawionej przed Konfesją św. Piotra. Za 
nim szli kardynałowie koncelebrujący litur-
gię. W tym czasie brzmiał dzwon bazyliki, 
ten sam, który 2 kwietnia 2005 r. ogłaszał 
światu śmierć Karola Wojtyły. Przed znajdują-
cą się na niewielkim podwyższeniu, otoczoną 
kwiatami trumną, na której złożono otwartą 
księgę Ewangelii, Ojciec Święty ukląkł i mo-
dlił się przez kilka minut.
Następnie do papieskiej trumny podchodzili 
kardynałowie. Żegnając się znakiem krzyża, 
dotykali jej, a wielu ją całowało. Dłuższą 

chwilę zatrzymał się przy niej abp 
Mieczysław Mokrzycki, który przez 
ostatnie 10 lat życia Jana Pawła II 
był jego drugim sekretarzem.
Przyjechali przedstawiciele 5 ro-
dzin panujących. 16 państw repre-
zentowali prezydenci, podczas gdy 
na czele 7 delegacji stali szefowie 
rządów. Delegacji polskiej prze-
wodniczył prezydent Bronisław 
Komorowski.
Miejsce celebry zdobiło 30 tysięcy 
róż i 1,7 tys. krzewów lawendy 
oraz kilka innych gatunków kwia-
tów śródziemnomorskich. Oprócz 
krzewów lawendy i kilku odmian 
róż do dekoracji wybrano kilka 
rodzajów kwiatów typowych dla 
basenu Morza Śródziemnego, a 
szczególnie popularnych we Wło-
szech, w tym ruszczyk i dzwony 
irlandzkie.
W relacje z beatyfikacji zaangażo-
wanych było ponad 2300 pracow-
ników mediów. Było wśród nich 
1300 dziennikarzy i techników 
telewizyjnych, 700 dziennikarzy 
prasowych, 230 fotografów i 250 
radiowców. Przyjechali oni ze 101 
krajów.
Błogosławiony Jan Paweł II był 
apostołem Bożego Miłosierdzia, 
wyniósł na ołtarze siostrę Fausty-
nę Kowalską i ustanowił dla całe-
go Kościoła Niedzielę Miłosierdzia. 

„Papieżu Bożego Miłosierdzia – módl się za 
nami” – będziemy się zwracać do błogosła-
wionego Jana Pawła II.
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpo-
czął się 28 czerwca 2005 r. – niespełna trzy 
miesiące po śmierci Jana Pawła II. W 2009 r. 
papież Benedykt XVI podpisał dekret o uzna-
niu heroiczności cnót Papieża Polaka, który 
zamknął zasadniczą część jego procesu be-
atyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji 1 maja 
2011 r. została ogłoszona w styczniu tego 
roku w Rzymie.
Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II wy-
znaczono na 22 października.

tom, kg, mp, pb, łk (KAI Rzym),
Krzysztof Stępkowski /Watykan

się, otwórzcie wasze serca Panu miłością 
Chrystusa”.
Obok ołtarza umieszczono relikwiarz w kształ-
cie gałązki oliwnej z krwią błogosławionego, 
przyniesiony przez s. Tobianę, która przez 
wiele lat służyła w apartamentach Jana Paw-
ła II oraz przez cudownie uzdrowioną za jego 
wstawiennictwem s. Marie Simon-Pierre z 
francuskiego zgromadzenia Małych Sióstr 
Macierzyństwa Katolickiego.
Następnie rozpoczęła się liturgia słowa, po 
której Benedykt XVI wygłosił homilię (patrz. 

s. 3). W procesji z darami, składającej się 
z przedstawicieli różnych narodów, szli Pola-
cy, para młodych ludzi w ludowych strojach 
góralskich oraz reprezentujący władze ro-
dzinnego miasta nowego błogosławionego 
– Wadowic: burmistrz Ewa Filipiak i prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Szczur.
Podczas Liturgii Eucharystycznej obok Bene-
dykta XVI przy ołtarzu stanęli kardynałowie: 
Tarcisio Bertone, Stanisław Dziwisz, Angelo 
Sodano, Agostino Vallini, Franciszek Machar-
ski. Po raz pierwszy w Modlitwie Euchary-
stycznej wymieniono imię bł. Jana Pawła II. 
Po Mszy św. beatyfikacyjnej Benedykt XVI 
oddał hołd bł. Janowi Pawłowi II w bazylice 
św. Piotra. Papież podszedł bezpośrednio do 
trumny z relikwiami nowego błogosławione-

Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II
W ustanowione przez papieża Polaka święto Miłosierdzia Bożego, 1 maja 2011 roku, Benedykt XVI wyniósł swojego po-
przednika Jana Pawła II na ołtarze. We Mszy św. beatyfikacyjnej na Placu św. Piotra wzięło udział półtora miliona pielgrzy-
mów z całego świata, wśród nich dziesiątki tysięcy Polaków. 

adzy apostolskiej s. 3). W procesji z darami, składaj
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Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II
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Polscy mundurowi w Rzymie
– To jest bez wątpienia wydarzenie, które powinno nas skłonić do 
refleksji nad samymi sobą, nad naszym postępowaniem – mówił dy-
rektor generalny MON Jacek Olbrycht po uroczystej beatyfikacji Jana 
Pawła II, na Placu Świętego Piotra. Delegacja 150 żołnierzy, pracow-
ników cywilnych wojska, funkcjonariuszy służb mundurowych, któ-
ra uczestniczyła w Mszy św. beatyfikacyjnej wróciła 1 maja późnym 
wieczorem do kraju. Mundurowym towarzyszyła grupa kapelanów 
Ordynariatu Polowego WP, ks. płk January Wątroba wikariusz gene-
ralny biskupa polowego, ks. płk Jan Domian dziekan Garnizonu War-
szawa, ks. płk SG Zbigniew Kępa dziekan Straży Granicznej i ks. mjr 
Krzysztof Kacorzyk sekretarz biskupa polowego.

Trzy wojskowe samoloty transportowe CASA z przedstawicielami 
jednostek wojskowych, urzędów centralnych MON, departamentów 
i instytucji związanych z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych 
wystartowały nad ranem z warszawskiego Okęcia. Wśród pielgrzy-
mów obecni byli m.in. wiceminister ON Marcin Idzik z małżonką, 
dowódca wojsk lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka i dowód-
ca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski. Razem z żołnierzami 
do Watykanu udali się również przedstawiciele służb mundurowych: 
Straży Granicznej, Policji, Związków Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Delegacja wzięła udział w Eucharystii celebrowanej przez Ojca św. 
Benedykta XVI, podczas której do chwały ołtarzy został wyniesiony 
Jan Paweł II. Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch za-
apelował, do dowódców jednostek, aby na uroczystości beatyfikacyj-
ne oddelegowali wyróżniających się w służbie i pracy żołnierzy oraz 
pracowników wojska.
– Zarówno w wymiarze osobistym, jak i ogólnym jest to wielka ła-
ska, tak należy odbierać to wielkie wydarzenie, jakim jest beatyfika-
cja – powiedział „Naszej Służbie” minister Jacek Olbrycht. Dyrektor 
generalny MON podkreślił, że nie tylko w wymiarze ogólnym, ale 
i osobistym jest to dla niego wielkie przeżycie. – Jan Paweł II, jesz-
cze jako kardynał udzielił mi sakramentu bierzmowania – wyznał. 
– Z pewnością dla Kościoła powszechnego jest to wielkie święto, 
a dla nas, Polaków szczególny moment, zwłaszcza teraz w trudnym 
dla Polski okresie ciągłych przemian, kiedy wyczekujemy jakiejś buso-
li, drogowskazu moralnego – podkreślił.
Dyrektor Olbrycht powiedział, że Jan Paweł II jest  osobą, pozostającą 
w oczach ludzi, jako ten, który „podejmował najważniejsze tematy 
o charakterze ogólnoświatowym, ale i tym, który budził w sumie-
niach wielu ludzi pytania osobiste, dotyczące rodziny, podmiotowo-
ści człowieka”. – Wielu z nas powinno zrobić sobie rachunek sumie-
nia z rozważania i rozumienia nauczania Ojca świętego – zaapelował. 
Dyrektor generalny MON przyznał, że Jan Paweł II był „człowiekiem 
przekraczania granic”. – Czynił to w imię ludzkiej godności tak, że 
nikt nie miał wątpliwości o jego świętości. Nie na darmo rzesza ludzi 
zgromadzona na Placu Świętego Piotra w dniu pogrzebu domagała 
się Santo subito [Święty natychmiast – przyp. KS] – podkreślił. – Przy-
jazd w dniu beatyfikacji do Watykanu jest przeżyciem niepowtarzal-

nym, które dla każdego z nas ma swój osobisty wymiar, bo każdy 
ma jakiś swój osobisty związek z papieżem. Ta przepiękna, wbrew 
obawom wielu, niedziela 1 maja 2011 roku z pewnością przejdzie 
do historii, ja w każdym razie będę o tym dniu pamiętał, mam co 
opowiedzieć wnukom – dodał.

Jeden z oficerów służących w warszawskim garnizonie podkreśla, że 
udział w uroczystościach beatyfikacyjnych, jest dla niego szczególnie 
ważny ze względu na sytuację rodzinną. – Miałem osobisty powód, 
żeby tu być. Chcę prosić o łaskę zdrowia dla mojego syna, który nie-
dawno uległ wypadkowi – podkreślił. Zaproponowano mi wyjazd 
z całą grupą żołnierzy, dość nieoczekiwany i zgodziłem się, bo jest 
to wydarzenie niepowtarzane, niezwykłe – dodaje.
– Tak się składa, że kiedy papież przyjeżdżał do Polski, a przecież czy-
nił to wielokrotnie, nie pełniłem służb, a moja kompania akurat nie 
brała udziału w uroczystościach papieskich, dlatego chcę nadrobić te 
„niedoszłe do skutku spotkania” i w ten sposób papieżowi podzię-
kować – podkreśla.
Żołnierzom i obecnym na Placu Świętego Piotra pracownikom wojska 
towarzyszyli przedstawiciele służb mundurowych m.in. Komendant 
Główny Policji gen. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, który wspomina, że co 
roku strażacy organizują w Wadowicach, koncert w rocznicę urodzin 
papieża. – W tym roku ten koncert to nowa dla nas rzeczywistość 
bo uczcimy po raz pierwszy urodziny błogosławionego – podkreśla. 
– Beatyfikacja to ważne wydarzenie dla nas wszystkich Polaków. Serce 
rozpiera duma, a ja jestem szczęśliwy i wdzięczny Opatrzności Bożej, 
że mogłem żyć w czasach pontyfikatu Jana Pawła II – powiedział.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dumą podkreśla, 
że brał udział w zabezpieczaniu wszystkich wizyt apostolskich Papie-
ża Polaka.
Wojskowym i funkcjonariuszom w pielgrzymce towarzyszyli księża 
kapelani ordynariatu polowego, którzy również włączyli się w modli-
twę na Placu Świętego Piotra. – Rolą kapelana jest towarzyszyć żoł-
nierzom na szlaku ich pielgrzymki, zwłaszcza kiedy miejscem doce-
lowym są uroczystości beatyfikacyjne – powiedział „Naszej Służbie” 
ks. mjr Krzysztof Kacorzyk. Karol Wojtyła, syn oficera wojskowego, 
ochrzczony przez wojskowego kapelana, ksiądz, biskup, kardynał, 
a później papież zawsze darzył ludzi w mundurach swoją życzliwo-
ścią. Z domu rodzinnego wyniósł szacunek dla munduru i szczery, 
ugruntowany erudycją historyczną i doświadczeniami życia patrio-
tyzm. Przez wiele lat, żołnierze nie mogli praktykować religii, a po-
wołanie ordynariatu polowego w 1991 roku było tchnieniem nowe-
go ducha w środowisko, bliskie sercu Papieża. Za to ludzie w mundu-
rach są mu wdzięczni – powiedział.

Krzysztof Stępkowski/Rzym

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Dyrektor generalny MON Jacek Olbrycht

Od lewej:  gen. bryg. Piotr Błazeusz, gen. brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz Komendant Główny PSP, starszy brygadier Stanisław 
Sulenta, gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji
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Beatus czyli Szczęśliwy… a my z Nim
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W drodze na beatyfikację Jana Pawła II

Gdy Maryja zaprasza na swój szlak, nie ma 
rzeczy niemożliwych, choć są bardzo trudne. 
Któż lepiej o tym świadczył niż Jan Paweł II – 
Totus tuus. Ten, który prosił za św. Ludwikiem 
Marią Grignion de Montfort: „Daj mi swoje 
serce, Maryjo”. Tamta pielgrzymka do Lourdes 
z 2009 r., pierwsza po profesjonalizacji wojska 
…miała się nie odbyć (przeszkody administra-
cyjne, brak dobrej woli?). Była najmniejsza 
w historii lourdzkich wojskowych pielgrzy-
mek, ale brzemienna ciężarem naszych słabo-
ści, cierpień, chorób i zawierzenia.
Już w drodze powrotnej do Polski jeden 
z wojskowych pielgrzymów opowiedział o. 
Kamilowi Szustakowi, paulinowi z Jasnej 
Góry, i nam historię, którą piszą tylko święci 
i błogosławieni.

 Święty Błogosławionego JPII 
Lata osiemdziesiąte. W mundurze polowym, 
bo właśnie jechał na poligon, wpadł na chwi-
lę do szpitala, by odwiedzić swoją żonę. I to 
był ten moment, w którym Opatrzność pisze 
scenariusze, które nie mieszczą się w naszych 
ciasnych głowach i sercach.
Za wojskowy rękaw pociąga nagle pielęgniar-
ka: – Malutki chłopczyk umiera, czy pan woj-
skowy nie zgodziłby się zostać ojcem chrzest-
nym tego maleństwa przy chrzcie z wody?
W takich chwilach się nie odmawia. – Zosta-
łem więc ojcem chrzestnym i… pojechałem 
na ćwiczenia. Po jakimś czasie dowiaduję 
się, że chłopiec przeżył i jestem proszony na 
uroczysty chrzest w kościele, ponownie jako 
ojciec chrzestny.
Okazuje się, że siostry Albertynki i rodzina 
chłopczyka w czasie, gdy jego życie było za-
grożone, modliły się za wstawiennictwem 
św. Brata Alberta… 
Chrześniak Albert, bo jakżeby inaczej, wtedy 
student warszawskiej uczelni, czekał na swo-
jego wojskowego chrzestnego przed Katedrą 
Polową, by powitać i uściskać pielgrzyma 
z Lourdes.
– Albert bardzo chciał z nami jechać na tę 
beatyfikację – opowiada pułkownik; niestety 
obowiązki w Kościele w tych dniach go za-
trzymały. To oczywiste, że wiozę go w mojej 
modlitwie, potwierdza i pokazuje w Genzano 
di Roma zdjęcie Alberta, gdy ten klęczy u stóp 
Jana Pawła II.
Jan Paweł II beatyfikował, a potem kano-
nizował tak bliskiego sobie świętego Brata 

Kolumna siedmiu samochodów prywatnych 
wyrusza z Jasnej Góry 28 kwietnia o świcie, 
po godzinie piątej. Błogosławieństwa na dro-
gę po Mszy św. przed cudownym obrazem 
udziela nam generał zakonu o. Izydor Matu-
szewski. Kierunek – Rawenna.
Na tylnej szybie samochodu o. Kamila Szu-
staka wielki portret Jana Pawła II, a obok na 
biało-czerwonej napis: Dziękujemy za radość 
wiary, nadziei i miłości.

Za światłem Latarni Morskiej
Kolumnę naszych aut, z portretami Jana 
Pawła II i polskimi barwami narodowymi, mi-
jają na włoskich autostradach i ulicach wło-
scy kierowcy. Pozdrawiają nas klaksonami, 
życzliwymi gestami, uśmiechami. Solidarni 
w beatyfikacyjnej radości. To przecież nasz 
i wasz Papież. Papież Polak, Papież rzymianin, 
Il Santo di tutti – Święty wszystkich, jak na-
pisał Dziennik Messaggero, rozdawany na 
placu św. Piotra w te dni.
Po drodze zaprasza nas do siebie Il Santo. 
Włosi mówią Święty i wiedzą, że to św. Anto-
ni z Padwy – ich najpopularniejszy orędownik. 
Przyjeżdżamy do Padwy pod wieczór, przed 
samym zamknięciem Bazyliki, a na parkingu 
na Piazza del Santo wolne miejsca parkingo-
we – jakby na nas czekały. Grób św. Anto-
niego oblepiony zdjęciami wdzięcznych wy-
słuchanych, uzdrowionych. Powierzamy i my 
żarliwemu kaznodziei swoje prośby. Był bez-
kompromisowym apostołem, który miał od-
wagę upominać władców, gdy zeszli z Bożych 
dróg.
Już przy wyjściu z Bazyliki św. Antoniego mija-
my grupę polskich pielgrzymów, która uczest-
niczy we Mszy św. – Módlmy się o odwagę 
wiary do czynnego uczestniczenia w życiu Ko-
ścioła – słyszymy jedno z wezwań Modlitwy 
wiernych.

Alberta Chmielowskiego, „krakowskiego 
biedaczynę”, któremu poświęcił swój 
utwór „Brat naszego Boga”. Ten powsta-
niec styczniowy, malarz, który wybrał naj-
mniejszych, został wyniesiony do chwały 
ołtarzy w 1983 (beatyfikacja) i w 1989 r. 
(kanonizacja). Pułkownik J. był jednym ze 
świadków w tym procesie.
Jak pięknie jest pielgrzymować w takiej 
asyście świętych i błogosławionych. To 
oni nas prowadzili, my byliśmy prowa-
dzeni. Jak inaczej wytłumaczyć to, co 
nas spotkało, a o co nawet nie śmieliśmy 
prosić? 
– Pan Bóg jest hojny, tylko my tak skąpo prosi-
my, jakbyśmy nie wierzyli w Jego wszechmoc 
– mówił o. Kamil Szustak na porannej Mszy 
św. 30 kwietnia, w sobotę, w kaplicy w Gen-
zano di Roma. W siedzibie Chrystusowców, 
którą ufundował im Abp Józef Gawlina, bi-
skup polowy II RP. 

Telefon do… Maryi?
Gdy tylko oficjalnie podano datę beatyfikacji  
Jana Pawła II, wojskowy pielgrzym z Lourdes, 
ojciec chrzestny uratowanego Alberta, chwy-
cił za telefon: – Ojciec musi z nami jechać – 
usłyszał w słuchawce o. Kamil Szustak, nasz 
kapelan z Jasnej Góry. To był „dyktat” ludzkiej 
wdzięczności, której źródło bije w Lourdes. 
I tu zaczęły się schody… i modlitwa do Ja-
snogórskiej Pani. W zakonie jak w wojsku, 
obowiązuje posłuszeństwo i hierarchia.
– Jak ja dziękuję Panu Bogu, że mnie obdarzył 
poczuciem humoru, powtarza często Ojciec 
Kamil. I największy smutas nie ma wyjścia; 
promienieje w jego obecności. Boża radość 
jest zaraźliwa. To radosne usposobienie skru-
szyło i Przeora Jasnej Góry, że się zgodził dać 
nam Ojca Kamila na drogę, przed świętem 
Królowej Polski. 
A Ona, odziana tego dnia w Płaszcz Wdzięcz-
ności i Miłości, Cierpienia i Nadziei Narodu 
Polskiego (z relikwią samolotu w załomie 
szaty Pana Jezusa). W koronach ofiarowanych 
przez Jana Pawła II, z jego pierścieniem, po-
błogosławionych przezeń 1 kwietnia 2005 r., 
a więc tuż przed śmiercią – wskazywała jak za-
wsze na swego Syna. Te Korony Jana Pawła II 
to trzecie korony papieskie dla Matki Bożej 
Jasnogórskiej – pierwsze podarował papież 
Klemens XI w 1717 r., drugie – papież Pius X 
w 1910 roku…

– Moja pielgrzymka tutaj się kończy – mówił w Lourdes Jan Paweł II w sierp-
niu 2004 r. Nasza mała pielgrzymka do Rzymu na jego beatyfikację w Lour-
des się zaczęła. Bo miarą tej drogi nie jest ilość kilometrów przejechanych od 
27 kwietnia do 3 maja 2011 r. po włoskich autostradach wśród Alp. Ta droga 
jest widoczna tylko na naszej duchowej mapie. Naszej czyli maleńkiej grupki 
wdzięcznych wojskowych pielgrzymów, którzy w maju 2009 r. pojechali prosić 
o łaski Niepokalaną w Lourdes. A Ona, Maryja, zaprowadziła nas w tę naj-
piękniejszą sobotę 16 maja 2009 r. m.in. do swego wiernego czciciela Jana 
Pawła II. Modliliśmy się przy jego pomniku w Bartres o rychłą beatyfikację, 
patrzyliśmy na cudowną Grotę Massabielską i Bazylikę Różańcową w dole, nie- 
biański pejzaż Pirenejów i całowaliśmy relikwie Jana Pawła II („nieoficjalnie”). 
Za to z najgłębszą miłością i świadomością „świętych obcowania”. 
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Kolumna siedmiu samochodów prywatnych 

Plac św. Piotra, w sobotnie popołudnie,
30 kwietnia 2011 r.
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Jest takie piękne określenie Maryi w modlitwie 
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny: O Porcie tonących. Przyszło 
mi na myśl, gdy patrzyłam na łaskami słyną-
cą figurę Matki Bożej Greckiej w sanktuarium 
Paulinów w Rawennie. – Pielgrzymujemy na 
beatyfikację Jana Pawła II przez sanktuaria 
Maryjne. Tutaj jesteśmy u Matki Bożej Grec-
kiej, zwanej inaczej Santa Maria in Porto, 
ponieważ w święto Miłosierdzia czczona tu 
figura, na statku opływa porty na Adriatyku 
i błogosławi ich mieszkańcom, mówił m.in. 
o. Kamil Szustak na Mszy św., którą rozpo-
częliśmy drugi dzień pielgrzymki, 29 kwietnia 
w piątek. – Módlmy się, by Maryja była naszą 
latarnią morską, która nas prowadzi ku Jezu-
sowi Zmartwychwstałemu – Madonna Greca, 
prega per noi, czytamy włoski napis przy cu-
downej figurze i głośno wypowiadamy inten-
cje w Modlitwie wiernych. Mszę św. celebruje 
dla nas m.in. generał paulinów z Jasnej Góry, 
ekonom zakonu, a kazanie głosi o. Szustak. 
Po tej porannej Mszy św. u Matki Bożej w Por-
cie, podchodzimy do relikwii założyciela Pauli-
nów, św. Pawła Pustelnika. Modlimy się o licz-
ne i święte powołania do zakonu Paulinów. 
To właśnie u Paulinów z Rawenny dostali-
śmy dach nad głową na nocleg po ponad 
1200 km drogi z Jasnej Góry. Zdrożonemu 
pielgrzymowi wystarczy… kawałek podło-
gi, karimata, wrzątek na herbatę i gościn-
ny uśmiech gospodarzy. A pod powiekami 
przed zaśnięciem obraz szczęśliwej Samary-
tanki, rozmawiającej z Panem Jezusem przy 
studni Jakubowej o wodzie żywej, wiszący 
na przeciwległej ścianie.
Jakże się musiał szeroko uśmiechać Jan Pa- 
weł II, papież rodziny, gdy patrzył z niebie-
skiego okna na tę poranną radosną scenkę 
małżeńską w gościnie u raweńskich paulinów. 
Andrzej klęcząc, wręczał swojej żonie Marii 
czerwony mak, który przyniósł jej z poranne-
go spaceru po Rawennie (a nie byli to pań-
stwo młodzi).
W Loreto wstępujemy na chwilę modlitwy do 
Domku Maryi i ogarnąć modlitwą żołnierzy 
polskich spoczywających u podnóża sanktu-
arium. To o tym Domku Maryi w Loretto Jan 
Paweł II powiedział – „To nasz dom”. Dzieci 
Maryi u Matki są zawsze jak w domu.
W Loreto spotykamy młode polskie małżeń-
stwo emigrantów z trzyletnim synkiem Janem 
Pawłem. Na szyi młodej mamy krzyżyk, tak 
dobrze znajomy z pastorału papieskiego. Na 
dźwięk polskiej mowy podchodzą, spragnieni 
wiedzy o ojczystym kraju. – Bardzo przeżywa-
my to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, 
mówią na odchodne.

 Spojrzenie pełne miłości
W dzień, w którym ogłoszony został termin 
beatyfikacji, usłyszałam od pewnej osoby 
o Świętym Obliczu z Manopello: – Proszę ko-
niecznie obejrzeć film z tego miejsca w Inter-
necie, brzmiała zachęta. – To spojrzenie Zmar-
twychwstałego Jezusa – ujrzymy po naszym 
zmartwychwstaniu, usłyszałam dalej…
– O, Manopello! – wykrzyknęłam z zaskocze-
niem i przypomniałam sobie tamtą rozmowę, 
gdy mijaliśmy drogowskaz wskazujący kie-
runek do Sanktuarium Santo Volto, prowa-
dzone przez kapucynów. Jan 
Paweł II, jak widać miał i dla 
nas niezwykłe niespodzianki 
w drodze do Rzymu.
W Kościele wielkie skupienie 
modlitewne; ludzie wpatrze-
ni w odbitą w cudowny spo-
sób twarz Pana Jezusa na su-
darionie z najszlachetniejszej 
tkaniny z czasów Chrystusa, 
bisiorze. Trwa koronka do Mi-
łosierdzia Bożego. O. Kamil 
Szustak podchodzi do siostry, 
która modli się w ławce przed 
nami i ofiarowuje jej obrazek 
z Matką Bożą Częstochowską 
i modlitwą po włosku. To niemiecka trapist-
ka siostra Blandina Paschalis Schlömer, która 
po latach badań udowodniła, że jest to jedno 
z płócien pogrzebowych Chrystusa.
Całun turyński, chusta z Manopello i chusta 
z Oviedo – to trzy relikwie które odkrywa nasz 
świat – świat wyznawców nauki, która ma 
udowodnić zbyteczność Boga? A więc kolejny 
Boży paradoks – to najnowocześniejsze narzę-
dzia naukowe odkrywają nadprzyrodzoność 
tych relikwii, o których mówił św. o. Pio.
W kościele w Manopello tymczasem zadziwia-
jąca scena; weszła młoda dziewczyna, padła 
na kolana i zalała się łzami. Nagłe nawrócenia 
mają i taki obraz – obraz spojrzenia pełnego 
miłości.

 Błękitne niebo nad ołtarzem
Od Manopello do Rzymu jakieś 180 km. Je-
chaliśmy cały czas w słońcu, a tu nagle górski 
pejzaż zasnuwają w to piątkowe popołudnie 
szarobure chmury; niechybnie ma się na 
deszcz. Na szybie samochodu rozbijają się co-
raz większe krople. Ulewa. 
Na miejscu, w gościnie u Chrystusowców, 
w Genzano di Roma ks. Sebastian nie pozo-
stawia nam złudzeń: na niedzielę 1 maja pro-
gnozy pogody zapowiadają deszcz.
Rozbijamy nasze namioty – z widokiem na 
oliwny gaik, drzewa mandarynkowe i palmy 

– przy „kapuśniaczku” i nie tra-
cimy ducha.
Na porannej sobotniej Mszy 
św. w Genzano di Roma, w 
kaplicy domu ufundowanego 
przez abp. Józefa Gawlinę, 
którego popiersie spotykamy 
przed wejściem, o. Kamil za-
chęca do ufnej modlitwy o do-
brą pogodę na niedzielę.
– Bądźcie świadkami aż po 
krańce ziemi w każdym miej-
scu i czasie – słyszymy na Mszy 
św. przed samym wyruszeniem 
do Rzymu…

Koczowanie na via Santo Pio X z młodzieżą 
świata i naszymi Niepokalankami, modlitwy 
i tańce, w tę noc czuwania i tłocznej blisko-
ści. Przyjechało nas 1,5 mln. W sobotni wie-
czór, zanim włoscy Carabinieri usunęli nas 
z placu św. Piotra, młodzi Hiszpanie wskaku-
ją jeden na drugiego i tworzą żywą piramidę. 
Od Polaków biorą flagę: Te quiero Polonia, 
Viva Polonia, skandują. – Cieszcie się Polacy! 
– wołają do grupki polskich harcerzy. 
– Polonia to terra miraviliosa! (cudowna zie-
mia) – podchodzi do nas Włoszka mieszkająca 

w Argentynie. Czy o tym wiemy, czy to do-
ceniamy, że ta ziemia wydała Big Father, jak 
o Janie Pawle mówi do nas kolejny spotkany 
cudzoziemiec. 
Spotkania z Polakami z Niemiec (którzy roz-
poznają o. Kamila, bo oglądają w TV Trwam 
Apel Jasnogórski). Modlitwa w Kościele 
Santo Spirito Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego po włosku i po polsku. Każdy z tych 
momentów to osobny dar spotkania, w któ- 
rym pośredniczył ON – Jan Paweł II. Błogo-
sławiony.
Rozpoczyna się Msza św. beatyfikacyjna. Nie-
bo nad ołtarzem na Placu św. Piotra odsłania 
czysty błękit. W stronę ołtarza 9. czerwonych 
balonów z napisem JPII i białą szarfą: Deo 
Gratias (Bogu niech będą dzięki) szybuje na 
tle błękitu w stronę ołtarza.

 * * *
Pożegnaliśmy się wieczorem 1 maja w Gen-
zano di Roma i każdy z uczestników tej na-
szej małej pielgrzymki wracał do Polski indy-
widualnie. Na stacji benzynowej pod samą 
granicą włosko-austriacką, po łyku kawy 
w przydrożnym bistro, spotykamy przy samo-
chodzie Włocha, który pokazuje na portret 
Jana Pawła II na szybie naszego samochodu: 
– Polonia? I gest wskazujący na serce. To mój 
ukochany Ojciec. Czy nie mamy jeszcze jedne-
go takiego zdjęcia, bo chce właśnie od nas, 
Polaków. Zdejmujemy z szyby i dodajemy 
obrazek z Częstochowską Madonną i modli-
twą po włosku. Przyciska do serca: – Molto 
grazie. 
Moja pielgrzymka zakończyła się 3 maja 
w Pasierbcu. W tym pięknym beskidzkim 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia stałam 
przez dłuższą chwilę na drodze krzyżowej 
przed figurą Pana Jezusa dźwigającego krzyż 
ramię w ramię z Janem Pawłem II. 
Święci są po to, by pokazywać nam drogę do 
szczęścia.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W gościnie u Paulinów w Rawennie

Nocne koczowanie na Via Santo Pio X
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Uroczystości w kraju i na misjach zagranicznych

Wielka radość napełniła serca wszystkich rodaków Papieża-Polaka, że znamienity 
syn polskiej ziemi będzie odtąd odbierał cześć należną błogosławionym. Niektórzy z 
Polaków mogli czerpać tę radość u samego źródła – z Placu św. Piotra w Rzymie, ale 
większość z nas łączyła się duchowo z Watykanem, napełniając swoje serca niewy-
słowioną wdzięcznością za dar wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II.

Warszawa
„Warszawa spontanicznie modliła się w 
wielkiej wspólnocie ludu Bożego, dziękując, 
dzień po odejściu Jana Pawła II do domu 
Ojca, za jego świętość. Dzisiaj, 6 lat po jego 

powrocie do domu Ojca, łącząc się z Rzy-
mem, a przez Rzym z Kościołem powszech-
nym, dziękujemy za oficjalne ogłoszenie 
Ojca św. Jana Pawła II błogosławionym...” 
– mówił w czasie Mszy św. dziękczynnej za 
beatyfikację wielkiego rodaka, sprawowanej 
na Placu Piłsudskiego, biskup pomocniczy 
warszawski Piotr Jarecki. 
Hierarcha przewodniczył uroczystej liturgii 
dziękczynnej, którą poprzedziła transmisja 
Mszy św. beatyfikacyjnej z Rzymu. Wierni, 
zgromadzeni w sercu Warszawy, poprzez 
telebimy, mogli uczestniczyć bezpośrednio 
w tym radosnym wydarzeniu Kościoła, który 
ogłosił światu nowego błogosławionego. 
„Dziękując Bogu Ojcu za to, że okazał w 
Janie Pawle II swoją świętość, my - za jego 
wstawiennictwem - podczas tej Eucharystii 
modlimy się, ażeby przyjąć najwspanialszą 
formę wdzięczności, a myślę, że Ojciec św. 
najbardziej radowałby się i raduje, kiedy sta-
jemy się jego naśladowcami w otwieraniu się 
na Bożą łaskę, w przyjmowaniu do naszego 
życia Chrystusa oraz w dawaniu świadectwa 
o Nim, który jest jedynym Zbawicielem czło-
wieka” – podkreślił biskup. 
Hierarcha zachęcał w ten sposób wiernych, 
aby nie uważali świętości za coś nieosiągal-

nego dla zwyczajnego człowieka, ale pojmo-
wali ją, jako pełnię życia, do której wszyscy 
jesteśmy powołani. 
W homilii kapłan nawiązał do II tomu „Jezu-
sa z Nazaretu”, którego autorem jest Bene-

dykt XVI, przywołując słowa papieża: „Wia-
ra chrześcijańska jest teraźniejszością. Jest 
wchodzeniem w przestrzeń Boga i zachętą 
do dawania świadectwa”.
„Wiara chrześcijańska jest teraźniejszością 
– powtórzył jeszcze raz za papieżem kapłan. 
Sądzę, że to zdanie w sposób doskonały cha-
rakteryzuje nowego błogosławionego, Jana 
Pawła II, naszego rodaka, papieża. Dla niego 
wiara była przede wszystkim teraźniejszo-
ścią, wchodził on w przestrzeń Boga. A kto 
wchodzi w przestrzeń Boga? Ten człowiek, 
który żyje z Chrystusem i zacieśnia komunię 
międzyosobową z Jezusem Chrystusem. Bo 
tylko On łączy człowieka z Bogiem. Jest jedy-
nym Zbawicielem człowieka i świata.
Podziwialiśmy Jana Pawła II za jego kontem-
plację, za jego głęboką modlitwę. Byliśmy 
i jesteśmy przekonani, że był prawdziwym 
mistykiem; żyjąc na ziemi, żył życiem Bożym. 
Wchodził w przestrzeń Boga” – podkreślił 
hierarcha. 
Oprawę uroczystej celebry tworzył Chór 
Centrum Jana Pawła II, który współtworzył 
atmosferę modlitwy i skupienia na Placu 
Piłsudskiego, gdzie wierni zgromadzili się, 
aby we wspólnocie przeżywać to radosne 
święto.

Katedra Polowa
Świątynię wojskową wypełniły wspaniałe 
brzmienia w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 
w Warszawie (dawnej Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojsk Lądowych) pod kierunkiem mjr. 
Artura Czereszewskiego oraz znakomitych 
solistów scen operowych. Artyści tworzyli 
oprawę uroczystej liturgii dziękczynnej za 
beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II. 
Eucharystii przewodniczył ks. płk Dariusz 
Kowalski, Dziekan Wojsk Lądowych, a kon-
celebrowali m.in.: ks. płk Robert Mokrzycki, 
proboszcz Katedry Polowej oraz ks. płk Ma-
rek Kwieciński, Dziekan Wojskowej Służby 
Zdrowia.
Ks. Kowalski podkreślił na rozpoczęcie litur-
gii: „Wracając do słów Biskupa Polowego 
WP Sławoja Leszka Głódzia: „W pewnym 
momencie zwątpiłem, aby zasiadł na Kate-
drze prawowity Biskup Polowy”. (...) Mury 
Katedry Polowej, które kiedyś dotknięte były 
zwątpieniem, przeniknięte zostały głęboką 
ofiarą, nadzieją i miłością Jana Pawła II, któ-
ry kiedyś z tego miejsca błogosławił całemu 
Wojsku Polskiemu.
Rozpoczęliśmy Eucharystię poprzez pieśń 
„Błękitne rozwińmy sztandary”. Ten godny 
śpiew, podczas pierwszego spotkania Papie-
ża - Polaka w Zegrzu Pomorskim pod Kosza-
linem, nie tylko uzewnętrznił, pokazał Du-
cha św., ale rozpalił ogień miłości do Boga i 
Ojczyzny w każdym żołnierskim sercu.
Dziękujemy więc Bogu za obecność Jana 
Pawła II pośród nas, dziękujemy za każde 
słowo pokrzepienia, które skierował do nas, 
do świata w czasie swojego pontyfikatu. 
Dziękując Bogu za dzisiejszą uroczystość 
beatyfikacji, prosimy już publicznie, odważ-
nie, za wstawiennictwem błogosławionego 
Jana Pawła II, abyśmy na co dzień dochowali 
wierności temu, co Bóg do nas powiedział 
poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa”.
W homilii, ks. Kowalski podkreślił, że „nikt 
z nas, siedzących w murach tej katedry, nie 
był nigdy obojętny Janowi Pawłowi II. Każdy 
z nas, bez względu na to  czy był wysoko 
postawiony, czy był takim „chodnikowym 
pełzakiem”, jak niektórzy mają w pogardzie 
tych nisko postawionych. Każdy był bliski 
papieżowi Janowi Pawłowi II. Dlaczego? Bo 
miłość do Boga nie pozwala na to, aby przy-
jąć postawę obojętności wobec jakiegokol-
wiek człowieka” – zaznaczył kapłan.
I dodał: „W swoim nauczaniu, przypominając 
naukę Soboru Watykańskiego II, w sposób 
zdecydowany podkreślał m.in., że to właśnie 
człowiek jest drogą Kościoła, że to właśnie 
człowiek, czyli każdy z nas, jest drogą Ko-
ścioła do Boga. Kim zatem jest dla nas bł. 
Jan  Paweł II? Zaiste, na pewno jest naszym 
ojcem, dlatego, że każdemu ojcu bardzo za-
leży na swoich dzieciach. Zależy mu na tych 
wszystkich, których Bóg postawił w kręgu 
jego odpowiedzialności. Kim jeszcze jest dla 
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nas...? (...) Myślą, która nieustannie wraca 
jest to, że Jan Paweł II, chociaż nie w mun-
durze, to jednak był żołnierzem. Kiedy spo-
glądamy na jego apostolskie posługiwanie 
Kościołowi i światu, widać jak bardzo  wziął 
sobie do serca  słowa św. Pawła skierowa-
ne do młodego Tymoteusza: „Weź udział w 
trudach i przeciwnościach  głoszenia Ewan-
gelii”.  I rzeczywiście, 27 lat pontyfikatu Pa-
pieża – Polaka, to iście żołnierski trud. To nie 
tylko zmęczenie fizyczne, ale jednocześnie 
danina krwi i cierpienia, których ikoną jest 
dzień 13 maja 1981 r. Zaiste, Jan Paweł II to 
prawdziwy żołnierz Jezusa Chrystusa...”.

Wspaniały koncert patriotyczno-religijny, 
który po zakończonej liturgii wybrzmiał w 
murach Katedry, ubogacało także wspólne 
prowadzenie Orkiestry i solistów scen ope-
rowych przez mjr. Artura Czereszewskiego 
oraz ppor. Łukasza Kukulskiego.

*** 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądo-
wych w Warszawie-Wesołej została utwo-
rzona wraz z 1. Dywizją Piechoty im. Tade-

usza Kościuszki w czerwcu 1943 r. w Sielcach 
koło Riazania. Przybrała też barwę tej Dywi-
zji – kolor żółty. Nosili go muzycy na otokach 
czapek i wystrojach mundurów 
paradnych – współczesnych i 
historycznych (3. Pułku Ułanów 
z 1815 r.). Od 1972 r. nosiła 
nazwę Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego, a od lipca 2001 r. 
nosi nazwę Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojsk Lądowych. Moż-
liwości artystyczne orkiestry 
są bardzo szerokie. Występuje 
w marszu, daje pokazy parady 
marszowej. W swoim bogatym 
repertuarze posiada utwory 
marszowe, koncertowe, opra-
cowania muzyki symfonicznej, 
utwory religijne, a także liczne 
opracowania standardów muzyki rozryw-
kowej. Koncertuje w całym składzie osobo-
wym, a także – wydzielonymi z orkiestry – 
big-bandem i zespołami muzyki kameralnej. 
Z orkiestrą współpracowali i występowali 
soliści Teatru Wielkiego, Opery Kameralnej, 

Filharmonii Narodowej, a także znani i popu-
larni piosenkarze. Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojsk Lądowych wielokrotnie brała udział 
w międzynarodowych festiwalach orkiestr 
wojskowych, m.in. w: Austrii, Belgii, Rumu-
nii, Niemczech, Japonii, Anglii, Włoszech, 
Ukrainie. Brała udział w powitaniach pre-
zydentów państw, premierów, dowódców 
Wojsk Lądowych, a także ambasadorów w 
Polsce. Orkiestra wielokrotnie uczestniczyła 
w różnych uroczystościach patriotyczno-re-
ligijnych w kraju i za granicą. 

Dziękczynienie polskich żołnierzy
w Afganistanie

W kaplicy Polskiej Bazy FOB WARRIOR, 1 
maja,  zebrali się polscy żołnierze, aby w cza-
sie uroczystej Eucharystii dziękować Bogu za 
dar beatyfikacji  Jana Pawła II. Ksiądz kapelan 
w homilii przypomniał życiorys wielkiego Po-
laka i znaczenie jego pontyfikatu w dziejach 
Kościoła. Na zakończenie Eucharystii zosta-
ły odczytane fragmenty nauczania Papieża, 
które kierował do polskiej młodzieży. Wszy-
scy zgromadzeni odśpiewali „Barkę” modląc 
się do Boga o potrzebne łaski za wstawien-
nictwem błogosławionego Jana Pawła II.

Baza Ghazni
Polscy żołnierze wraz ze swoimi kapelanami 
uczestniczyli we Mszy świętej dziękczynnej 
za ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym. 
Z wielkim wzruszeniem wielu żołnierzy mo-
dliło się przed obrazem Papieża-Polaka po-
lecając swoich najbliższych i siebie samych 
opiece nowego błogosławionego. 
W homilii ks. kpt. Krzysztof Kara mówił 
o wielkiej miłości, jaką żywił Jan Paweł II do 
Boga i drugiego człowieka. „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – słowa te,  
mimo, że padły w dniu rozpoczęcia ponty-
fikatu Papieża – Polaka są ciągle aktualne 
i dziś. Bóg chce obdarzyć człowieka swoim 
miłosierdziem i przebaczeniem, „Bóg Bogaty 
jest w miłosierdzie”, ale człowiek musi przed 
Nim otworzyć  drzwi swojego serca.
W czasie śpiewu na dziękczynienie, księża 
kapelani – ks. Jerzy i ks. Krzysztof rozdali 
obrazki błogosławionego Papieża. W mo-

dlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II 
księża kapelani polecili wszystkich, którzy 
pełnią służbę pokojową i stabilizacyjną na 
ziemi afgańskiej.

oprac. at

w muzyki rozryw dlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II 

Katedra Polowa WP, 1 maja 2011 r.
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się w 1914 
roku w Morzewie 
koło Chodzieży, jako 
syn Józefa i Teresy 
z d. Strojna.
Uczęszczał do Gim-

nazjum w Ostrowiu Wielkopolskim, a na-
stępnie do Gimnazjum im. Ignacego Pa-
derewskiego w Starołęce. 13 lutego 1935 
roku wstąpił do zakonu franciszkańskiego 
prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Polsce. W zakonie przyj imię Alfons. 
Roczny nowicjat ukończył w Wieluniu koło 
Częstochowy. Odbył studia filozoficzne w 
Wyższym Seminarium Duchownym Francisz-
kanów w Osiecznej koło Leszna i studia teo-
logiczne w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Franciszkanów we Wronkach. Profesję 
uroczystą złożył 15 lutego 1939 roku. We 
wrześniu 1939 roku zgłosił się jako ochotnik 
do służby sanitarnej. 13 grudnia 1939 roku 
został wraz z rodziną wysiedlony do wsi 
Łączka koło Siedlec. Stamtąd wyjechał do 
Ołtarzewa koło Warszawy, gdzie księża Pal-
lotyni otwarli Seminarium dla eksternistów 
z różnych stron Polski. W 1941 roku uzyskał 
święcenia subdiakonatu i diakonatu z rąk 
biskupa Karola Niemiry, sufragana pińskie-
go. Na skutek donosu i aresztowań wśród 
profesorów wraz z innymi klerykami musiał 

uciekać. Dotarł do Siedlec, gdzie 17 grudnia 
1941 roku otrzymał święcenia kapłańskie z 
rąk biskupa podlaskiego Czesława Sokołow-
skiego.
Po wyświęceniu podjął pracę duszpasterską 
w Żabiance koło Ryk, a następnie w Dęblinie. 
Prowadził działalność konspiracyjną. W 1942 
roku został kapelanem Obwodu AK Dęblin-
-Puławy. W 1943 roku otrzymał nominację 
na kapelana 15 pułku piechoty AK „Wilków”. 
Zajmował się akcją pomocy aresztowanym 
i ich rodzinom. Wystawiał fałszywe metryki. 
Zaprzysięgał nowych członków AK. Prowa-
dził ewidencję poległych, organizował kon-
spiracyjne pogrzeby. Opiekował się wdowa-
mi i sierotami po poległych żołnierzach AK. 
Ukrywał Żydów. Był nauczycielem na tajnych 
kompletach w Żabiance i Dęblinie. W czasie 
akcji „Burza” uczestniczył w akcjach bojo-
wych, wielokrotnie w pierwszej linii. Nazwa-
no go „poznańskim wariatem”, ponieważ 
zupełnie nie dbał o własne bezpieczeństwo.
„Za wyróżniające się męstwo i osobistą 
odwagę w akcjach bojowych oddziałów le-
śnych 15 pp „Wilków” odznaczony został 
rozkazem Dowódcy Armii Krajowej z dn. 
1.I.1945 r.” Orderem Virtuti Militari V klasy 
numer 13886.
W 1945 roku wrócił do Poznania. 14 stycznia 
1946 roku został inkardynowany do archidie-

Ks. Franciszek Marteńka (1914-1987) – franciszkanin, kapłan 
archidiecezji poznańskiej, kapelan 15 pułku piechoty AK „Wilków”

cezji poznańskiej. Objął posadę nauczyciela 
religii w Państwowym Gimnazjum i Liceum 
Mechaniczo-Elektrycznym w Poznaniu. 16 lu- 
tego 1945 roku uzyskał stopień magistra teo-
logii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 18 lip- 
ca 1951 roku został magistrem filozofii 
w dziedzinie pedagogiki na Uniwersytecie Po-
znańskim. 12 października 1954 roku obro-
nił doktorat z teologii moralnej na UJ. W cza- 
sach stalinowskich był wielokrotnie areszto-
wany przez UB i przetrzymywany pod różny-
mi zarzutami. Od końca lat czterdziestych był 
kapelanem Sióstr Służebniczek Maryi w Po- 
znaniu. Od 1966 roku był sędzią w Metro-
politanym Sądzie Duchownym. 15 listopada 
1977 roku został archidiecezjalnym wizyta-
torem nauki religii. 22 lipca 1977 roku został 
mianowany kanonikiem honorowym Kapitu-
ły Kolegiaty Poznańskiej.
Zmarł 23 marca 1987 roku w Poznaniu. Spo-
czywa w grobie rodzinnym na cmentarzu na 
Górczynie w Poznaniu.
Odznaczony również Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem 
Armii Krajowej i Medalem Wojska Polskiegi. 
W 1977 roku Order Virtuti Militari złożył jako 
votum przy obrazie Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy w Kolegiacie Poznańskiej.

Bogusław Szwedo

To doprawdy wiel-
kie dzieło nie tylko 
objętościowo (liczy 
1119 ss.), ale prze- 
de wszystkim du-

chem – wiernej pamięci, ofiarności i soli-
darności. Koło nr 1 Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, czyli 
garstka kombatantów miłujących Ojczy-
znę, dalekowzrocznych, bo mających na 
względzie dobro przyszłych pokoleń, wy-
dało najpełniejszą dokumentację XVI sta-
cji drogi Krzyżowej Polaków – Smoleńsk 
2010 r.

To imponujący materiał źródłowy na te-
mat tragedii z 10 kwietnia 2010 r. i ponad 
dwutygodniowych rekolekcji narodowych, 
które po niej nastąpiły. Autorzy publikacji 
„Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu” Jan 
Dubaj, żołnierz AK „Wróbel” i Małgorzata 

Wielkie dzieło małego Koła

Kotwica, nauczycielka polskiego, wnuczka 
Jana Dubaja, przy wsparciu władz regionu 
świętokrzyskiego i Kielc, zawarli w tej pu-
blikacji bogatą dokumentację fotograficzną 
wydarzeń tego czasu. Teksty, informacje, re-
lacje, wspomnienia bliskich, przyjaciół ofiar  
przerwanego lotu do Katynia, udostępnione 
bezpłatnie przez wiele instytucji, wielu ludzi 
dobrej woli, wśród nich Ordynariat Polowy 
WP, pogrupowane są chronologicznie. „Kart-
ki z kalendarza” otwiera data 10 kwietnia, 
a kończy data 28 kwietnia 2010 r., kiedy to 
odbył się ostatni pogrzeb – gen. Andrzeja 
Błasika. Na zakończenie autorzy dodali dwie 
kartki z kalendarza: 10.05.2010 (Powązki 
warszawskie) i 10.11.2010 r – uroczystość 
nadania Szkole Podstawowej w Mójczy 
im. gen. Tadeusza Buka.
Autorzy publikacji dotarli do zdjęć, nawet 
z zasobów prywatnych, które tak wiele mó-
wią o tych, których straciliśmy w tej kata-

strofie. Mówią też niezwykle poruszające 
świadectwa osób towarzyszących ich praco-
witemu życiu na służbie Rzeczypospolitej. 
Każda z 96 ofiar tej tragedii ma tu swoje 
miejsce, swój biogram, foto, i zapis wdzięcz-
ności tych, których obdarowali sobą.
To swoisty fenomen tego dzieła – starsi, 
schorowani, słabi, żołnierze Niepodległej, 
dali młodym, zdrowym przykład siły ducha, 
która nie tylko góry przenosi, ale daje na-
dzieję.
A jak napisał we wprowadzeniu Biskup Kie-
lecki Kazimierz Ryczan, „niech stronice tej 
książki ożywią w młodym pokoleniu Pola-
ków miłość do Ojczyzny odzyskanej nie tyl-
ko z niewoli państw ościennych, ale także 
z niewoli zakłamania. Niech prawda historii 
buduje zgodę i braterstwo w Narodzie.”

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Ustanowiony w 2004 r. i obchodzony 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
– przypomina trudne i dumne dzieje naszej Ojczyzny. Biało-czerwone flagi, zdobią-
ce tego dnia  domy, place i ulice pozwalają nam poczuć dumę z dokonań naszych 
przodków. Dzień Flagi poprzedza Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, kiedy wspo-
minamy wielkie wydarzenia w historii polskiej państwowości i oddajemy hołd twór-
com polskiej myśli konstytucyjnej. 

Warszawiakom i przyjezdnym gościom, spa-
cerującym 2 maja po Starym Mieście, ukazała 
się Kompania Reprezentacyjna WP, która ma-
szerując przy dźwiękach marszy wojskowych 
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WP, 
prezentowała dumnie flagę państwową. 
Uroczysty przemarsz z Placu Zamkowego na 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
z okazji Święta Flagi dokonano zmiany wart 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zorga-
nizowało Dowództwo Garnizonu Warszawa. 
W czasie uroczystości na Placu Piłsudskiego, 
gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowódca 
stołecznego garnizonu, wraz ze swoim za-
stępcą płk. Andrzejem Śmietaną, wręczył 
oficerom DGW odznaczenia Prezydenta RP 
i Ministra Obrony Narodowej. Wśród odzna-
czonych byli m.in.: płk Adam Wronecki, płk 
Mariusz Kubarek oraz mjr Paweł Zduniak.  
Przedstawiciele DGW złożyli wieniec na pły-
cie Grobu Nieznanego Żołnierza, a uroczy-
stości zakończyła defilada pododdziałów 
Kompanii Reprezentacyjnej WP oraz pokaz 
musztry paradnej. 

Katedra Polowa
Wikariusz generalny biskupa polowego, ks. 
płk January Wątroba, przewodniczył Mszy 
św. sprawowanej z okazji Dnia Flagi oraz 
w przededniu Uroczystości Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Świątynia nosi wezwanie Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlate-
go wierni mogli uzyskać odpust zupełny.
Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
pocztu flagowego i odegrania hymnu pań-
stwowego.
– Jest to dzień wdzięczności Bogu za naszą 
katedralną świątynię i parafię, którą tworzy-
my. Dlatego będziemy prosić w tej Mszy św.  

o błogosławieństwo dla parafian, żołnierzy 
w kraju i zagranicą, a dla zmarłych z naszej 
parafii o życie wieczne – powiedział na roz-
poczęcie Eucharystii proboszcz Katedry, ks. 
płk Robert Mokrzycki. 
W homilii ks. Wątroba podkreślił, że Chry-
stus zawierzając opiece Maryi apostoła Jana, 
powierzył jej całą ludzkość. – Dziś w sposób 
szczególny wspominamy jej opiekę nad Pol-
ską, której jest Królową – zaznaczył.
Odnosząc się do obchodzonego od kilku 
lat Święta Flagi, podkreślił, że ma ono przy-
pominać Polakom nie tylko o szacunku dla 
barw wyróżniających nas spośród innych 
narodów, ale przede wszystkim uwrażliwić 
na wartości, które się za nimi kryją. Przypo-
mniał też, że 2 maja obchodzony jest również 
dzień Polonii. – Pod tymi biało-czerwonymi 
barwami jednoczą się dziś serca wszystkich 
Polaków na całym świecie – powiedział. 
Na koniec zawierzył zebranych opiece Naj-
świętszej Maryi Panny, słowami zaczerpnię-
tymi z listów św. s. Urszuli Ledóchowskiej.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordyna-
riatu Polowego. W Eucharystii uczestniczyli 
m.in. wiceminister ON Czesław Piątas, gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, dowódca Garni-
zonu Warszawa i gen. bryg. Mirosław Roz-
mus, komendant Żandarmerii Wojskowej. 
Wzdłuż naw bocznych świątyni stanęły 
poczty sztandarowe jednostek wojskowych 
i formacji mundurowych. Po Mszy św. od-
mówiona została Litania Loretańska.

Archikatedra św. Jana
w Warszawie

„We wszystkich świątyniach w naszej Oj-
czyźnie trwa modlitwa. Wielu ludzi wspo-
mina wydarzenie sprzed 220 lat, wspomi-

na tych, którzy odważyli się myśleć, którzy 
uchwalili Konstytucję 3 Maja. To właśnie tu, 
w tej Katedrze trzeba nam w sposób szcze-
gólny wspominać tamto wydarzenie, bo oj-
cowie Konstytucji 3 Maja, po jej uchwaleniu, 
właśnie tutaj przyszli, aby Bogu dziękować 
i prosić za Ojczyznę, prosić o jej pomyślność...” 
– powiedział biskup polowy WP Józef Guz- 
dek na rozpoczęcie Eucharystii, sprawowanej 
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski oraz 220. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynaria-
tu Polowego WP – ks. płk Jan Domian, dziekan 
stołecznego garnizonu, ks. płk SG Zbigniew 
Kępa oraz księża z archidiecezji warszawskiej.
W uroczystej liturgii, sprawowanej w intencji 
Ojczyzny, uczestniczyli najwyżsi przedstawi-
ciele władz państwowych z Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim, Marszałkiem 
Senatu Bogdanem Borusewiczem, Ministrem 
ON Bogdanem Klichem, szefem BBN Stanisła-
wem Koziejem, generalicją z Szefem Sztabu 
Generalnego WP gen. Mieczysławem Cieniu-
chem, dowódcami poszczególnych Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz wszyscy przybyli wierni.
W  wygłoszonej homilii, biskup nawiązał do 
radosnego wydarzenia, którym żyje Polska 
i cały świat – wyniesienia na ołtarze święte-
go człowieka naszych czasów, Jana Pawła II. 
Papież-Polak wielokrotnie przekonywał, że 
„żadna z reform nie przyniesie spodziewa-
nych owoców, gdy zabraknie ludzi o prawych 
sumieniach, zdolnych do poświęceń na rzecz 
dobra wspólnego. To on wiele razy powta-
rzał, że władza powinna być ofiarną służbą 
człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szuka-
niem własnych czy grupowych korzyści z po-
minięciem dobra całego narodu.
Jakże współbrzmi to zatroskanie naszego 
wielkiego Rodaka z wielkim wysiłkiem ojców 
Konstytucji 3 Maja! On sam przed dwudzie-
stu laty w tej warszawskiej Katedrze prosił 
nas: „Niech ta sama prawda i mądrość, jaka 
wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtu-
je dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu 
sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra 
wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.
Hierarcha zakończył homilię, zachęcając wier-
nych, aby wszystkie trudne sprawy zawie-
rzali Matce Bożej: „Chrystus dał nam pomoc 
w osobie Maryi, której dziś oddajemy cześć 
jako Królowej Polski. Zawierzajmy Jej wszyst-
kie nasze trudne sprawy, te osobiste i te na-
rodowe”.
Na uroczystą liturgię, Kompania Reprezen-
tacyjna WP wystawiła poczet sztandarowy. 
Obecne były także poczty sztandarowe wielu 
jednostek wojskowych, służb mundurowych 
oraz poczty kombatanckie. Oprawę celebry 
tworzył Chór Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego WP. 

Bazylika św. Krzyża w Warszawie
Do pojednania i przebaczenia wezwał ks. 
płk January Wątroba, wikariusz generalny 
biskupa polowego, podczas porannej Mszy 

Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi

Ks. Franciszek Marteńka (1914-1987) – franciszkanin, kapłan 
archidiecezji poznańskiej, kapelan 15 pułku piechoty AK „Wilków”
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św., sprawowanej 3 maja w Bazylice Świę-
tego Krzyża. Tradycyjnie, 3 majową liturgię 
w warszawskiej Bazylice przygotował Ordy-
nariat Polowy WP.
– Maryja pragnie, abyśmy dzisiaj budowali 
królestwo, które nie opiera się na dobrach 
tego świata, ale na dobrach, które są nie-
przemijające i prowadzą nas do Królestwa 
Bożego – mówił w homilii ks. Wątroba. 
Kapłan podkreślił, że „odejście od Ewan-
gelii sprawia, że naszym życiem osobistym, 
rodzinnym i społecznym zaczynają rządzić 
egoizm, kłótliwość i brak szacunku dla dru-
giego człowieka”.
Ks. Wątroba przypomniał, że największym 
orędownikiem kultu maryjnego naszych cza-
sów był Jan Paweł II, który „Jej macierzyń-
skiej opiece – w trudnych chwilach i na dzie-
jowych zakrętach – zawierzał losy Ojczyzny”. 
– Zmieniło się oblicze tej ziemi, odzyskaliśmy 
wolność i niestety, od razu niebezpiecznie 
się nią zachłysnęliśmy – powiedział ks. Wą-
troba.
– Tym bardziej musimy zwracać się do Ma-
ryi, jako Stolicy Mądrości, która może, jak to 
już nieraz pokazały dzieje, uprosić u Swego 
Syna narodowe pojednanie, przebaczenie, 
wzajemną miłość i zgodę. Zaprośmy Maryję 
do naszej codzienności – apelował kapłan.
Przypomniał także o obchodzonej w tym 
roku 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. – To dla nas, Polaków, powód do 
prawdziwej dumy, że w trudnych czasach 
potrafiliśmy uchwalić tak postępowy doku-
ment, który miał na celu naprawę Rzeczypo-
spolitej – powiedział. 

Zamek Królewski
– Z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, chcia-
łem wyróżnić tych, którzy tworzą współcze-
śnie klimat polskich aspiracji, polskich marzeń 
o kulturze, o nauce, o prawie polskim – po-
wiedział w Sali Senatorskiej Zamku Królew-
skiego Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe 
osobom zasłużonym dla polskiej kultury. 
Prof. Zbigniew Radwański, wybitny prawnik, 
specjalista w dziedzinie prawa cywilnego 
otrzymał najwyższe polskie odznaczenie, 
Order Orła Białego. Prezydent wręczył od-
znaczenia państwowe m.in. poetce Julii Har-
twig-Międzyrzeckiej, aktorom Franciszkowi 
Pieczce i Jerzemu Stuhrowi oraz reżyserowi 
Krzysztofowi Krauze.
W imieniu nagrodzonych, Prezydentowi po-
dziękował prof. Radwański. – Na pewno te 
wyrazy uznania umocnią naszą wolę działa-
nia ku dobru powszechnemu – zapewnił.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, Szef BBN Sta-
nisław Koziej, Minister Edukacji Katarzyna 
Hall, członkowie Kapituły Orła Białego oraz 
pracownicy  Kancelarii Prezydenta.

Centralne uroczystości
Święta Konstytucji 3 Maja 

Na Placu Zamkowym, w cieniu Kolumny 
Zygmunta, najwyżsi przedstawiciele władz 
państwowych z Prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim oraz władz wojskowych 

z Szefem Sztabu Generalnego WP, gen. Mie-
czysławem Cieniuchem, licznie zgromadzeni 
mieszkańcy stolicy oraz wszyscy przybyli go-
ście zgromadzili się, aby uczcić 220. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczy-
stości upamiętniającej polską myśl konstytu-
cyjną uczestniczył biskup polowy WP Józef 
Guzdek. 
Sceneria uroczystości nawiązywała do wyda-
rzeń, które 3 maja 1791 r. rozgrywały się do-
kładnie w tym samym miejscu. Rozentuzja-
zmowany tłum Warszawy zgromadził się na 
Placu Zamkowym, aby radośnie skandować 
na cześć twórców pierwszej w Europie i dru-
giej, po Stanach Zjednoczonych, na świecie 
Konstytucji. 
Na rozpoczęcie rocznicowej uroczystości, 
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, 
wciągnięto na maszt Wieży Zegarowej Zam-
ku Królewskiego flagę państwową.
Oficer z DGW, ppłk Krzysztof Makarewicz, 
odczytał słowa preambuły Konstytucji 3 Ma- 
ja. Dla uczczenia Święta Narodowego odda-
no salut armatni.
W czasie uroczystości, Prezydent Bronisław 
Komorowski, w asyście Ministra ON Bogda-
na Klicha oraz Szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. Cieniucha, wręczył dowódcom wyróż-
nionych jednostek i instytucji wojskowych 
flagi państwowe i certyfikaty.
W okolicznościowym wystąpieniu, Prezydent 
podkreślił: „Konstytucja majowa to nie tylko 
dokument z przeszłości, to także ciągle nie-
gasnące źródło siły i mądrości Polaków”. 
(...) Zanim Polska wróciła w 1918 r. do nie-
podległego bytu, dzień 3 Maja stał się praw-
dziwie narodowym świętem. Obchodziliśmy 
ten dzień w zaciszach domowychi w kościo-
łach, bo nie było własnego państwa. Dlatego 
wtedy Polacy śpiewali w kościołach: „Ojczy-
znę wolną racz nam wrócić, Panie”. Dzisiaj 
boli serce, gdy słyszy się te święte słowa dla 
Polaków śpiewane przeciw współczesnej, 
przecież wolnej, przecież naszej Polsce....” 
– powiedział Prezydent odnosząc się do re-
aliów współczesnych naszego kraju.
I dodał: „Właśnie dzisiaj, w dniu majowe-
go święta, wypada, trzeba zaapelować 
– nie czyńmy z naszych narodowych sym-
boli, z naszych pieśni i sztandarów 
zakładników współczesnych spo-
rów”. 
Na koniec życzył wszystkim, aby ra-
dość i nadzieja 3 Maja trwała w nas 
przez cały rok. „Vivat Konstytucja, 
vivat wszystkie stany!” – wybrzmia-
ło donośnie na całym Placu Zamko-
wym.
Oprawę uroczystości tworzyła Kom-
pania Reprezentacyjna WP oraz or-
kiestry wojskowe, które na zakoń-
czenie uroczystości zaprezentowały 
wspaniałe widowisko dla zgroma-
dzonej publiczności. Paradę orkiestr poprze-
dziła defilada pododdziałów WP i formacji 
mundurowych.
W uroczystości na Placu Zamkowym wzięli 
udział m.in.: premier Donald Tusk, marszał-
kowie Sejmu i Senatu, Grzegorz Schetyna 
oraz Bogdan Borusewicz oraz gen. bryg. 
Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizonu 
Warszawa.

Święto 3 Maja w Afganistanie
Obchody rocznicowe rozpoczęła zbiórka 
na dziedzińcu sztabu Polskich Sił Zadanio-
wych. Podczas uroczystości obecni byli m.in. 
gubernator prowincji Ghazni, Musa Khan, 
przedstawiciele afgańskiego parlamentu 
oraz dowódca 3. Brygady Armii Afgańskiej.
Dowódca PKW Afganistan, gen. bryg. Sła-
womir Wojciechowski podkreślił, jak wiele 
symboliki ma w sobie dzisiejsza uroczystość. 
– Niedawno uchwalona konstytucja Afgani-
stanu daje jego mieszkańcom nadzieję na 
lepszą przyszłość. A my jesteśmy tu właśnie 
po to, aby pomóc Afgańczykom tę przyszłość 
zbudować. I tutaj właśnie polska i afgańska 
historia się spotyka – powiedział gen. Woj-
ciechowski. Zwracając się do amerykańskich 
partnerów zaprosił ich do uczestnictwa 
w tym wyjątkowym dla Polaków święcie, bo 
jak przypomniał „kiedyś najlepsi synowie 
Polski walczyli za wolność i niepodległość 
Stanów Zjednoczonych”.
W trakcie uroczystości dowódca PKW wrę-
czył żołnierzom wyróżnienia za wzorowe 
wykonywanie zadań służbowych. 
2 maja, żołnierze i pracownicy PKW obcho-
dzili Dzień Flagi. W obecności dowódcy kon-
tyngentu i jego amerykańskiego zastępcy, 
w bazie Ghazni, na maszt uroczyście wcią-
gnięto polską flagę.

Uroczystości 3 Maja na Bałkanach
– Rocznica uchwalenia pierwszej polskiej 
Konstytucji, obchodzona jest przez wszyst-
kich Polaków na całym świecie (...). Z og- 
romną satysfakcją odbieram fakt, że tak 
ważne dla wszystkich Polaków święto, ob-
chodzimy dziś stojąc ramię w ramię z sojusz-
nikami w wielkiej sprawie budowania świa-
towego pokoju – powiedział dowódca PKW 
KFOR, ppłk Krzysztof Monkiewicz na uroczy-
stej zbiórce polskiego kontyngentu.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Msza 
św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez 
ks. mjr. Tadeusza Gryglickiego.
Obchody Święta 3 Maja uświetnili swoją 
obecnością: zastępca Ambasadora RP w Sko-

pje, Marta Przeniosło, konsul RP w Macedo-
nii, Tomasz Wielgomas, Dowódca Międzyna-
rodowej Grupy Bojowej Wschód, płk Michael 
Schwarc, dowódca polskich policjantów 
z EULEX-u podinsp. Marcin Wydra oraz do-
wódcy Kontyngentu Ukraińskiego, Greckiego 
i Armeńskiego.
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter 
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – st. kpr. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel./fax: 22 687-31-30, tel. 22 687-33-01, fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26
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Warszawa
Przebywający z wizytą w Polsce adm. Giam-
paolo Di Paola, Szef Komitetu Wojskowego 
NATO odwiedził 10 maja Katedrę Polową w 
Warszawie. Admirał Di Paola zapalił znicz przy 
grobach biskupa Tadeusza Płoskiego i ks. płk. 
Jana Osińskiego oraz odwiedził Muzeum Or-
dynariatu Polowego.
Gości powitał i oprowadził po katedrze ks. 
płk January Wątroba, Wikariusz Generalny Bi-
skupa Polowego WP. Na początku spotkania 
odegrano Hymn NATO oraz Mazurka Dąbrow-
skiego.
Admirał Di Paola zapalił znicz przy grobach 
biskupa Płoskiego i ks. Osińskiego oraz pod 
tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smo-
leńskiej. W tym miejscu wspomniał osobę gen. 
Franciszka Gągora, Szefa Sztabu Generalnego 
WP, jedną z ofiar katastrofy, z którym miał 
okazję współpracować.
Szef Komitetu Wojskowego NATO odwiedził 
również Muzeum Ordynariatu Polowego. 
Podczas zwiedzania ekspozycji towarzyszyli 
mu pracownicy placówki Hubert Bojarski i Ra-
dosław Głowacki.
Ks. Wątroba wręczył admirałowi Di Paola pa-
miątkowy medal wydany na dwudziestolecie 
przywrócenia Ordynariatu oraz album o or-
ganach katedry polowej. Na zakończenie Szef 
Komitetu Wojskowego NATO oraz towarzy-
szący mu członkowie delegacji udali się pod 
pomnik Powstania Warszawskiego.
Szef Komitetu Wojskowego NATO to formal-
nie najwyższe wojskowe stanowisko w So-
juszu, choć w praktyce większą władzę ma 
dowódca sił NATO w Europie – stanowisko to 
zawsze piastuje generał amerykański. Komitet 
Wojskowy doradza politykom NATO w plano-
waniu operacji wojskowych. Szefa Komitetu 
wybierają spośród siebie jego członkowie, 
czyli szefowie sztabów generalnych państw 
należących do NATO. W 2007 roku jednym 
z trzech kandydatów na to stanowisko był gen. 
Franciszek Gągor, Szef Sztabu Generalnego. 
Admirał Giampaolo Di Paola ma 67 lat, funk-
cję Szefa Komitetu Wojskowego NATO pełni 
od lipca 2008 roku.                                    kes

Rzym
W przeddzień uroczystej beatyfikacji Jana Pawła II biskup polowy Wojska Polskiego Jó-
zef Guzdek odprawił Mszę świętą dla kilkuset harcerzy ZHR zgromadzonych w koście-
le św. Ignacego Loyoli w Rzymie. Razem z pasterzem diecezji polowej koncelebrowali: 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii polowej, oraz kapelani drużyn harcerskich. Eucharystię 
poprzedził uroczysty apel harcerzy zgromadzonych przed świątynią. Biskup Polowy 
zwrócił się do zebranych na placu: „Jest nadzieja na jutro naszej Ojczyzny – na dobre 
jutro. Przybywając do stolicy chrześcijaństwa, staracie się kształtować wasze sumienia 
i charaktery, odnosząc się do Tego, który jest naszym Mistrzem i Panem – do Jezusa 
Chrystusa”.
Po Mszy świętej brać harcerska udała się na Circo Massimo, gdzie o godzinie 20.00 roz-
poczęło się modlitewne czuwanie przed uroczystą beatyfikacją Jana Pawła II.         xPP

Kronika
Diecezji Wojskowej

Szczecin
2 maja z okazji Uroczystości św. Wojciecha Biskupa  i Męczennika, Głównego Patro-
na Polski, w Parafii Wojskowej w Szczecinie odbyło  się święto patronalne parafii. 
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem przez dziekana Inspektoratu Wsparcia ks. 
prał. płk. Józefa Kubalewskiego oraz proboszcza parafii wojskowej ks. prał. płk Ryszar-
da Stępnia relikwii św. Wojciecha przywiezionych na tę okoliczność ze szczecińskiej 
katedry.

Mszy św. przewodniczył ksiądz dziekan, a homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk 
Wejman, który w homilii przybliżył osobę i życie św. Wojciecha. Mszę św. uświetniła 
obecność pocztu sztandarowego oraz Garnizonowej Orkiestry, która po zakończeniu 
Mszy św. dała koncert pieśni patriotyczno religijnych.                                               xRS

Ghazni
4 maja w FOB Ghazni odbyła się strażacka uroczystość wspominając św. Floriana. Księża 
kapelani pełniący posługę w Afganistanie modlili się we mszy świętej w ich intencji żoł-
nierzy – strażaków oraz ich rodzin. Ks. ppłk Jerzy Suchecki złożył im serdeczne życzenia 
w dniu ich święta i polecił ich służbę świętemu Patronowi.                                      xKK

Złocieniec
W Święto Miłosierdzia Bożego i w dniu beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w Parafii Wojskowej w Złocieńcu grupa 12 dzieci przyjęła po 
raz pierwszy sakrament Komunii Świętej. To był najpiękniejszy dzień – chwila po całorocznych przygotowaniach.
Uroczystość rozpoczęła się na przed kościołem, gdzie na schodach zgromadziły się dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami chrzestnymi 
i krewnymi. Tam powitał je ks. ppłk Sławomir Pałka, zapraszając do wspólnej modlitwy i pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dzieci poprosiły 
swoich rodziców o błogosławieństwo, a następnie ks. proboszcz w uroczystej procesji wprowadził do świątyni, gdzie rozpoczęła się Msza św. 
w intencji dzieci pierwszokomunijnych.
Podczas dziękczynienia dzieci podziękowały rodzicom, ks. proboszczowi oraz nauczycielom i katechetom za przygotowanie do przyjęcia Daru 
Eucharystii, a także modliły się o dalsze życie według przykazań Bożych.
Na zakończenie uroczystości dzieci wraz z księdzem proboszczem ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia, a dla zaproszonych gości, dzieci 
zabrały do domów poświęcone chlebki, aby się tym darem podzielić z Nimi.                                                                                             xsp
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