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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Wniebowstąpienie… Z jednej strony to 
wielka tajemnica wiary, z drugiej strony 
to bardzo konkretny dowód nie tylko na 
boskość Jezusa, ale przede wszystkim na 
istnienie Nieba. Jezus poprzez wstąpienie 
do domu Ojca pokazuje nam drogę oraz 
jej cel. To właśnie dzisiaj w sposób szcze-
gólny nawołuje On wszystkich wierzących 

Na okładce:
Warszawa, Plac Zamkowy – centralne uroczystości 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

do dzielenia się wiarą w Jego Zmartwych-
wstanie i Wniebowstąpienie. Podkreśla tym 
samym znaczenie świadectwa, do którego 
dawania zobowiązany jest każdy chrześ-
cijanin, nie tylko ksiądz, czy zakonnica. 
Tylko w taki sposób Dobra Nowina o zba-
wieniu może dotrzeć do wszystkich ludzi, 
a jak podkreśla sam Chrystus w dzisiejszej 

Ewangelii: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony”. Warto się trochę potru-
dzić i być na co dzień bożym szaleńcem 
świadczącym o wielkich rzeczach, które Pan 
uczynił. Takie przeżywanie wiary nie tylko 
daje wiele radości, ale pomaga w osiągnię-
ciu pełni szczęścia, jaką jest życie wieczne
w Niebie.

20 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego20 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Duch Święty – Pocieszyciel… Ożywiciel… 
Uświęciciel. Jedna Osoba, a tak wiele okreś-
leń. Pomimo tej wielości, tym, co najlepiej 
charakteryzuje Jego działanie jest dbanie 
o jedność Kościoła. Jezus posyłając swo-
im uczniom Ducha Świętego, sprawia, że 
pomimo różnorodności, która towarzyszy 
każdemu z nich, tworzą oni nierozerwalną 

jedność. Tak też jest z nami, tworzącymi 
wspólnotę wiary we współczesnym świecie. 
Dzięki tej jedności możemy się wzajemnie 
wspierać w codziennym życiu i wspólnie 
pielgrzymować na ostateczne spotkanie 
z Bogiem. Jest to ważne, tym bardziej, że 
trudności i różnego rodzaju cierpienia dużo 
łatwiej przeżywa się ze świadomością bli-

skości innych ludzi. Poza tym, Duch Świę-
ty działający we wspólnocie Kościoła jest
tym, który uzdalnia do przemiany życia, 
wyzwalając zarazem z niewoli grzechu oraz
z lęku przed tym, co niezrozumiałe, a co za 
tym idzie, prowadząc do doskonałej jedno-
ści stworzenia ze Stwórcą.

27 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego27 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Nasze dzieci
pierwszokomunijne

Okręt, który zwie się parafią,
potrzebuje wiele

małych i dużych żagli;
każdy spełnia

swoją funkcję.

diak. Maksymilian Jezierski

PAPIESKIE INTENCJE NA MAJPAPIESKIE INTENCJE NA MAJ
Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.
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Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego i odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego.
– U podstaw rozwoju Rzeczypospolitej, 
troski o dobro wspólne, powinno stać sło-
wo prawdy, pełne szacunku dla drugiego 
człowieka. Ono powinno otwierać drzwi do 
zrozumienia drugiego i rzeczywistości, która 
nas otacza. Wolność słowa musi być nieroze-
rwalnie złączona z odpowiedzialnością za to, 
co mówimy – mówił w homilii bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że jedną
z największych krzywd wyrządzanych bliźnie-
mu jest „niszczenie dobrego imienia i dep-
tanie jego godności”. – Wolność słowa jest 
jednym z podstawowych praw człowieka, 
ale zawsze musi się łączyć z odpowiedzialno-
ścią. Nadużywanie tej wolności jest począt-
kiem anarchii – podkreślił. Dodał, że obecnie 
przekraczane są kolejne granice „brutalności 
wypowiedzi, które ranią i dzielą”.
– Przyszłość Ojczyzny, jej rozwój i pomyślność 
obywateli, zależą od ich wzajemnego szacun-
ku i harmonijnej współpracy. Ludzie dojrzali 
i odpowiedzialni są w stanie porozumieć się 
przynajmniej w sprawach zasadniczych. Po-
trafią w swoim sumieniu ważyć każde słowo 
i pytać, czy przyczynia się ono do budowania 

za wzbudzenie „w naszym narodzie wielkich 
mężów, mocarzy ducha i słowa”. – Słowo 
ma służyć budowaniu mostów pomiędzy 
ludźmi oraz wytyczaniu wspólnych dróg. Ma 
też przynaglać do brania odpowiedzialności 
za bliźniego i dobro wspólne – zachęcał.
Eucharystię z kardynałem Nyczem konce-
lebrowali biskupi warszawscy, duchowni 
diecezji warszawskiej oraz kapelani ordyna-
riatu polowego WP. Obecni byli prezydent 
RP z małżonką, parlamentarzyści, genera-
łowie Wojska Polskiego, przedstawiciele in-
nych służb mundurowych, kombatanci oraz 
mieszkańcy stolicy.
W południe na Placu Zamkowym odbyła się 
centralna uroczystość państwowa związana 
z obchodami 221. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. Na maszt wciągnięta została 
flaga państwowa. Podczas uroczystości sal-
wami armatnimi uczczono rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja.
– Słyszymy, widzimy, że wielkie i groźne sło-
wa, ale wynikające z werdyktu narodu, są dzi-
siaj nadużywane. Nadużywa się dziś wielkich
i groźnych słów: hańba, zdrada, zbrodnia, 
podłość powszednieją w mediach i w wy-
obraźni Polaków. Hiperbola, przesada, patos 
i pompa przepełniają nasz język i deformują 
spojrzenie na kraj – mówił prezydent.
Prezydent podkreślił, że „warto, abyśmy na 
skromnych, zwięzłych kartach Konstytucji 
3 Maja odnaleźli właściwy język i właściwą 
miarę do opisywania naszych współczesnych 
spraw, sporów i problemów”.
W uroczystości uczestniczyły najwyższe wła-
dze państwowe, parlamentarne, wojskowe, 
mundurowe i kościelne. 
Oficjalną część uroczystości zakończyła defi-
lada pododdziałów reprezentacyjnych Woj-
ska Polskiego. Zgromadzeni na Placu Zamko-
wym warszawianie mogli podziwiać koncert 
orkiestr reprezentacyjnych: wojskowej z Byd-
goszczy, Straży Granicznej z Nowego Sącza, 
Policji i Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
z Warszawy. Podczas występu tej ostatniej na 

dobra wspólnego. Dziś na progu zatrzaśnię-
tych drzwi serc wielu naszych rodaków trze-
ba prosić Boga o mądrość w posługiwaniu 
się słowem – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że chociaż „inten-
sywność sporów może być duża”, to trzeba 
toczyć je tak, żeby jednak „ostatecznie moż-
na było usiąść i razem zaplanować wspólne 
działania dla dobra narodu”. – Nikt z nas nie 
ma monopolu na miłość Ojczyzny – powie-
dział.
Ordynariusz wojskowy zwrócił się do me-
diów z apelem o służbę prawdzie. – Nie 
organizujcie publicznych debat w których 
krzyk zastępuje myślenie. Zapraszajcie tych, 
dla których ważniejsza jest siła argumentów 
a nie siła głosu i chęć zaistnienia za wszelką 
cenę – nawet za cenę poniżenia drugiego – 
podkreślił.
Biskup polowy podkreślił, że obchodzona 
221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 
jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności 

Nikt z nas nie ma monopolu na miłość OjczyznyNikt z nas nie ma monopolu na miłość Ojczyzny
– Rezygnacja z wyniszczającej walki
w trosce o dobro wspólne, w imię praw-
dy, jedności i harmonijnej współpracy, 
na tym etapie dziejów, jest wyrazem 
prawdziwej miłości Ojczyzny – mówił 
podczas Mszy św. w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie bp Józef 
Guzdek, biskup polowy WP. Kardynał Ka-
zimierz Nycz, metropolita warszawski, 
przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczy-
zny, inaugurującej obchody 221. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. We 
Mszy św. uczestniczył prezydent RP Bro-
nisław Komorowski z małżonką.

Uroczyste obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majaUroczyste obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
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Niepodległość ducha

– Tutaj zawsze byliśmy wolni – mówił na Ja-
snej Górze, u stóp Królowej Polski, najwięk-
szy z rodu Polaków, błogosławiony Jan Pa-
weł II. Duchowy dziedzic Prymasa Wyszyń-
skiego i Prymasa Hlonda, wierny duchowemu 
zapisowi polskiej duszy, przypominał nam 
wciąż, gdzie szukać odnawialnej siły trwa-
nia przy Chrystusie. Przy Sercu Jego Matki. 
Jakże bezbłędnie odczytał rytm Jej serca Słu-
ga Boży kard. Wyszyński, gdy w więziennej 
opresji wymodlił Śluby Jasnogórskie Narodu 
Polskiego. Tylko Ona, wsłuchana w rytm Ser-
ca Syna, potrafi tak nastroić serca dzieci, by 
potrafiły odczytać duchowy zapis przeszłości 
dla przyszłości. Uwięziony Prymas Wyszyński 
usłyszał najwyraźniej rytm serca klęczącego 
w Katedrze Lwowskiej króla Jana Kazimierza, 
który 1 kwietnia 1556 r. w imieniu narodu 
ślubował Maryi. Taka komunikacja ponad 
czasem i przestrzenią nie ma sobie równej; 
żadne najnowsze wynalazki teleinformatycz-
ne jej nie zastąpią (chociaż mogą wspomóc). 
Bo to Boża komunikacja, a Maryja jest najdo-
skonalszym „Światłowodem”.
Czy długie godziny, jakie spędził rodowity 
lwowiak Stanisław Batowski przy konserwa-
cji obrazu Pani Łaskawej w Katedrze Lwow-

skiej zaowocowały powstaniem obrazu dla 
parafii? 
Wszak przed obrazem Pani Łaskawej w ka-
tedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył 
śluby i obrał Maryję Królową państw swo-
ich, czyli Rzeczpospolitej po szwedzkim „po-
topie” i wyznał Jej padłszy na kolana przed 
świętym obliczem: Wielka Boga Człowieka 
Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazi-
mierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla 
królów, a Pana mojego i Twoim miłosier-
dziem król, do Najświętszych stóp Twoich 
przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją
i za Królową państw moich obieram.
Czy może przed oczyma duszy artysty prze-
wijały się wtedy sceny z obrazu Jana Matejki, 
na którym król Jan Kazimierz klęczy i ślubuje 
swojej i swoich poddanych Królowej.
Stanisław Batowski ukochał malarstwo hi-
storyczne i sceny batalistyczne z okresu walk 
o niepodległość. Zajmował się przecież ma-
larstwem ściennym i projektował witraże do 
katedry łacińskiej we Lwowie, takie jak m.in. 
obrona Lwowa przez św. Jana z Dukli.
Czy to przypadek, że Maryja Królowa Polski 
na obrazie Batowskiego ma twarz świętej
i mądrej królowej Jadwigi z obrazu Jana Ma-
tejki, którą na ołtarze wyniósł dziś błogosła-
wiony Jan Paweł II?

Obraz polskiej duszy
To obraz tak niezwykły i tak esencjonalnie polski, jak ślady miłości do Matki Bożej, 
zapisane w polskiej historii, literaturze i kulturze. A więc w polskiej duszy. Nama-
lował go rodowity lwowiak Stanisław Batowski-Kaczor (1866-1946) w 1930 roku 
dla kościoła św. Walentego w Kałuszu (obecnie Ukraina). Poświęcony został 3 maja 
1932 r. Królowa Polski na obrazie ukazuje swojego boskiego Syna przedstawicielom 
wszystkich stanów Rzeczypospolitej. A oni zginają kolana w pokorze i czci przed 
boskim i królewskim majestatem, ofiarowując to, co każdy z nich ma najlepszego. 
Powojenna peregrynacja tego obrazu z Kałusza do Gryfina, w zachodniopomor-
skie – to też zapis powojennych losów Polaków z Kresów II Rzeczypospolitej. Matka
i Królowa poszła tam, gdzie nowy dom znalazło wiele Jej dzieci. Ostatni przedwo-
jenny proboszcz z Kałusza ks. Jan Palica w 1946 r. przewiózł obraz z Kałusza do 
Gryfina (zachodniopomorskie).

Czy możliwy byłby taki kształt obrazu, gdyby 
nie praca lwowskiego malarza nad cyklem 
kartonów i ilustracji do „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza i znajomość twórczości pisarza
o światowej sławie i talencie? Doceniane-
go przez największych znawców literatury 
(spoza Polski!) A tak dziś marginalizowane-
go i postponowanego we własnej Ojczyźnie, 
że zbrakło dlań dostatecznej ilości miejsca
w nauczaniu literatury polskiej w szkole 
średniej? 
Stanisław Batowski, malarz zakorzeniony
w polskiej historii, kulturze i literaturze, czyli 
w polskim dziedzictwie duchowym, malował 
to, „co mu w duszy grało”. A grało najczyst-
szą nutą miłości, wiernej „Bogu Honorowi
i Ojczyźnie”.
Był z pokolenia świadków odzyskanej i znów 
zagrożonej Niepodległości Polski. Dlatego 

plac wbiegli młodzi piłkarze ubrani w stro-
je reprezentacyjne i wręczyli piłki gościom na 
trybunie honorowej.
Podczas obchodów Święta Narodowego
3 Maja prezydent otworzył wystawę „Duma 
Rzeczypospolitej”, na której m.in. można było 
obejrzeć rękopis Konstytucji z 3 maja 1791 r. 
Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodni-
czył wieczornemu Apelowi Jasnogórskiemu 
w Kaplicy Cudownego Obrazu. W treści roz-
ważania odczytanego w kaplicy zaapelował 
o budowanie jedności w narodzie. W modli-
twie uczestniczyli żołnierze, funkcjonariusze 
Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Ko-
lei i Służby Celnej.
W rozważaniu bp Guzdek przypomniał, że 
Kaplica Cudownego Obrazu gromadziła Po-

laków w chwilach prób oddzielenia narodu 
od Kościoła. Biskup Guzdek powiedział, że 
dziś, kiedy przeżywana jest radość z wolno-
ści Ojczyzny najpoważniejszym problemem 
są „nieustanne konflikty i głębokie podzia-
ły między naszymi rodakami”. – Jedność
i zgodę narodową, która wydawała się być 
u progu III Rzeczypospolitej w zasięgu ręki, 
musimy wciąż budować i o nią zabiegać. Na 
nowo trzeba podejmować troskę o jedność 
w rodzinach, w zakładach pracy i w życiu 
społecznym. Na obecnym etapie dziejów
u Ciebie, Matko i Nauczycielko pojednania, 
szukamy duchowej siły do budowania jedno-
ści w umiłowanej Ojczyźnie – podkreślił.
W wieczornej modlitwie uczestniczyli gene-
rałowie Wojska Polskiego: gen. broni Edward 

Gruszka, dowódca Dowództwa Operacyjne-
go, gen. bryg Andrzej Łosiński, gen. bryg. 
Ryszard Frydrych szef Obrony przed Bronią 
Masowego Rażenia oraz gen. bryg Artur Ko-
łosowski, szef Departamentu Kadr. Obecna 
była małżonka ostatniego Prezydenta RP 
na uchodźstwie, Karolina Kaczorowska oraz 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk. We wspólnej modlitwie uczestniczyli 
funkcjonariusze służb mundurowych: Poli-
cji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei
i Służby Celnej.
Dla uczczenia Święta Matki Bożej Królowej 
Polski, po zakończonym Apelu pod murami 
klasztoru oddano salwy honorowe z armaty.

Krzysztof Stępkowski

Nieznany obraz „Hołd składany Matce Boskiej Królowej Polski”,Nieznany obraz „Hołd składany Matce Boskiej Królowej Polski”,

inspirowany ślubami króla Jana Kazimierza, pędzlem Matejki i piórem Sienkiewiczainspirowany ślubami króla Jana Kazimierza, pędzlem Matejki i piórem Sienkiewicza
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obrońców ojczyzny. Tylko on na obrazie Ba-
towskiego składa tak głęboki pokłon Maryi. 
Jego wzrok jest skierowany na tarczę z her-
bami, co oznacza szczególną troskę i odpo-
wiedzialność tego stanu w Rzeczpospolitej 
za ojczyznę. W lewej ręce, „towarzysz pan-
cerny” trzyma tarczę – oznaczającą gotowość 
do obrony Rzeczypospolitej. Prawa ręka hu-
sarza spoczywa na piersi i dodatkowo pod-
kreśla głęboki pokłon. Może jednak być rów-
nież wyrazem aktu pokuty (bicie się w piersi) 
za niewierności i winy oraz grzechy popeł-
nione wobec ojczyzny. Jeżeli zatem również 
przyjmiemy, że tarcza husarza zawiera pięć 
herbów, to możemy tam odnaleźć wymienio-
ne przez króla niektóre prowincje tworzące 
ówczesną Rzeczpospolitą. Stanisław Batow-
ski oczywiście malując obraz przed II wojna 
światową nawiązał bezpośrednio do swoich 
czasów, czyli do II Rzeczypospolitej, dlatego 
umieścił Orła Białego w koronie wg wzoru
z 1927 roku. Herby na tarczy oraz symbolicz-
ne jej oparcie przez husarza o postać Maryi 
Królowej Polski jest wskazaniem na śluby kró-
lewskie. („Twojej osobliwej opiece i obronie 
polecam”). Postać husarza wyraźnie nawią-
zuje do obrazu Jana Matejki „Śluby lwow-
skie Jana Kazimierza”. U Matejki dominującą
i centralną postacią jest klęczący na jednym 
kolanie Stefan Czarniecki, natomiast na tym 
obrazie towarzysz pancerny (można przez 
analogię śmiało domniemywać, że należy on 
do dywizji Stefana Czarnieckiego) odziany
w pancerz i czerwony szaty zdecydowanie 
kontrastuje z niebieskim płaszczem Maryi.
W dziejach naszego oręża dominował etos 
rycerski wyrażający gotowość do obrony Rze-
czypospolitej przed ekspansją i agresją prze-
ciwników z różnych stron. Polskie rycerstwo 
wspomagała Ta, która dana był ku obronie 
– na puklerzach polscy rycerze nosili ryngrafy
z Jej wizerunkiem. Husarz Batowskiego to 
przede wszystkim obrońca – ma tylko tarczę
i zbroję. Pas husarza, związany z rytuałem 
pasowania na rycerza, oznacza postępowa-
nie według kodeksu rycerskiego. Żołnierze 
przymocowywali do pasa miecz. Pas okuty 
metalem i zawieszona na nim odznaka należy 
do wyposażenia i stanowi znak rozpoznaw-
czy żołnierza oraz jest symbolem służby. Pas 
jest oznaką bojową żołnierza. Złoty pas może 
oznaczać miłość do ojczyzny i gotowość po-
przez zdyscyplinowanie (przepasanie) do jej 
obrony. 

Nawrócony robotnik?

Górnik (robotnik) w lewej dłoni trzyma topkę 
soli, a prawą czyni znak krzyża świętego. Od 
średniowiecza górnicy tworzyli odrębny stan 
z własnymi przywilejami nadanymi im przez 
króla Kazimierza Wielkiego. Górnik dobrze 
pasuje do sytuacji społecznej i problemów
z przełomu XIX i XX wieku. Górnik rozpoczy-
nający modlitwę znakiem krzyża świętego 
może wyrażać nawrócenie tego środowiska. 
Pamiętamy przecież, że to proletariat w tym 
czasie był pod wpływem agitacji bezbożnych, 
materialistycznych ideologii...
Topka soli w ręku górnika nie jest przypad-
kowa. Sole potasowe w Kałuszu odkryto na 
początku XIX w. podczas pogłębiania szybu 

wiedział, że wolność to dar, ale i zadanie, 
które wciąż trzeba aktualizować. Przy sercu 
Maryi – naszej Królowej. 
Tak jak wiedzieli Jej wielcy Czciciele – błogo-
sławieni Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał 
Wyszyński.

Królowa Nieba i ziemi

Maryja na Obrazie Batowskiego jest pełna kró-
lewskiego majestatu. Jej przedstawienie; szaty 
(XIV–XV w.) korona i oblicze nawiązują wyraź-
nie do Matejkowskich wizerunków świętej 
królowej – Pani na Wawelu, św. Jadwigi. U Jej
stóp klęczy duchowny, husarz oraz rolnik
i górnik. Królowa odbiera hołd i zawierzenie 
stanów polskich. Jej wzrok spoczywa jednak 
nie tylko na osobach obecnych na obrazie. 
Matka Boża spogląda daleko, na następ-
ne polskie zawierzenia i zawierzenia całego 
świata – Twarz Matki Bożej wygląda, jakby za 
chwilę miała płakać. Smutno nam, że Ją ciągle 
zasmucamy.
Ten smutek, który maluje się na obliczu na-
szej Królowej, ma przecież swój konkretny 
powód. Czy zrobiliśmy rzetelnie swój naro-
dowy rachunek sumienia? Czy wypełniliśmy 
śluby narodu złożone u Jej stóp przez króla 
Jana Kazimierza i Prymasa Wyszyńskiego?
Centralna postać obrazu, Maryja, wychodzi 
ze świetlistych kręgów, które obejmują rów-
nież modlący się u Jej stóp lud Boży. Nimby za 
głową Maryi to najbardziej świetlisty punkt, 
oddzielony kręgiem, z którego wychodzą
24 promienie przedzielone 12 gwiazdami.
To wyraźne nawiązanie do słów św. Jana 
Apostoła, do apokaliptycznej wizji Niewiasty 
– „obleczonej w słońce”. A któż jest bardziej 
przepełniony Bogiem niż Ona – łaski pełna, 
promieniejąca Światłem z wysoka? Nad gło-
wą Niewiasty „wieniec z gwiazd dwunastu”. 
W opisie apokaliptycznej Niewiasty jest rów-
nież „księżyc pod Jej stopami”. Rolę „młode-
go lub starego księżyca” może pełnić sierp 
trzymany w ręku rolnika, który dopełnił na 
obrazie całości apokaliptycznej wizji. 
Głowę Maryi spowija welon. W starożytności 
zarówno poganie, jak i Żydzi, zasłaniali so-
bie głowę albo twarz, powodowani głębo-
ką czcią okazywaną rzeczom świętym bądź 
obawą przed śmiercią w wypadku ujrzenia 
oblicza Boga, bądź żałobą pokutną. Obyczaj 
dawnych wieków nakazywał, aby kobieta, 
zwłaszcza gdy pojawiała się w miejscach pu-
blicznych, zakrywała głowę. 
Cała postać Królowej Polski okryta jest błękit-
nym płaszczem zdobionym girlandami pereł 
układających się w znak ryby (greckie Ichtis). 
Błękit maryjnego płaszcza to symbol nieba, 
a ryba jest starożytnym znakiem, po którym 
rozpoznawali się wyznawcy Chrystusa. Per-
ły na płaszczu nawiązują do ewangelicznej 
przypowieści o odnalezionej perle – bezcen-
nym skarbie. Ten skarb to królestwo Boże, dla 
którego należy oddać wszystko.

Dzieciątko wychylone ku ludziom

Postać Dzieciątka Jezus na obrazie Stanisła-
wa Batowskiego wyraźne nawiązuje do ob-
razu Jana Matejki „Matka Boska z Dzieciąt-
kiem, św. Leonardem i św. Joanną”. Jednak 

kompozycja wskazuje na inspiracje obrazem 
Matki Boskiej Łaskawej z katedry Lwowskiej. 
Tej samej, przed którą ślubował król Jan Ka-
zimierz. 
Podczas gdy z postaci Maryi bije królewski 
majestat, Dzieciątko, które podtrzymuje Ona 
prawym ramieniem, jest bardzo „dynamicz-
ne”. Sprawia wrażenie jakby chciało zejść 
ku modlącym się ludziom. Rozłożone rącz-
ki wyraźnie zamierzają objąć osobę (rolnik)
u podstawy obrazu.
Dlaczego Dzieciątko jest tak wyraźnie skon-
centrowane na modlącym się rolniku? Odpo-
wiedź może przynieść Ewangelia o Narodze-
niu Pańskim. To przecież pasterze byli pierw-
szymi, którzy oddali pokłon wyczekiwanemu 
Mesjaszowi. Widoczny na ramieniu rolnika 
snop zboża może również nawiązywać do 
betlejemskiej szopy. A przede wszystkim jako 
owoc „pracy rąk ludzkich” jest zapowiedzią 
– Chleba Eucharystycznego. A więc Męki
i Zmartwychwstania Syna Bożego.
Z tej relacji rolnika Dzieciątka i Maryi na obra-
zie można odczytać szczególnie „ożywiony” 
dialog modlitewny. Palec wskazujący rolnika 
skierowany jest na sierp. Może jest to forma 
modlitwy wstawienniczej? Rolnik wskazuje 
jakby tym palcem na sprawy ludzi modlą-
cych się przed obrazem. Ale te sierp w rękach 
chłopskich to nie tylko narzędzie pracy, ale 
jak wiemy z historii Polski, także „oręż” po-
dobnie jak kosa. Kosy postawione na sztorc 
oznaczały w rękach chłopskich gotowość do 
obrony Rzeczypospolitej. 
Rolnik (włościanin, kmieć, chłop) na obra-
zie Batowskiego to postać ciekawa i bardzo 
symboliczna. Pierwsza najbardziej oczywista 
interpretacja to taka, że przynosi on Maryi 
płody ziemi, czyli jest tym, który żywi naród. 
Ale ten dar to także podziękowanie Bogu za 
owoc ziemi i pracy rąk ludzkich – czyli dożyn-
ki. Jest jednak możliwa druga i bardziej in-
teresująca interpretacja, związana z historią 
wojny polsko-szwedzkiej, czyli „potopem” 
i ślubami króla Jan Kazimierza. Snop zbo-
ża jest godłem rodowym Wazów. W herbie 
Rzeczpospolitej z tego okresu znajdował się 
on w samym centrum. Chłop niosący sno-
pek jest zatem także symbolem uratowania 
w czasach „potopu” panowania króla Jana 
Kazimierza. Sienkiewiczowska scena urato-
wania króla przez górali z pewnością znana 
była malarzowi, autorowi ilustracji do „Poto-
pu” Henryka Sienkiewicza. W ślubach przed 
lwowską Panią Łaskawą Król Jan Kazimierz 
wspomniał przecież na los kmieci: „Skoro zaś 
z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, 
że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym sied-
mioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twoje-
go, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powie-
trza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam 
ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju 
wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę 
używał środków, aby lud Królestwa mego od 
niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wy-
zwolić”. 

Głęboki ukłon Husarza…

W grupie osób składających hołd Królowej 
Polski zwraca uwagę swoją postawą husarz, 
reprezentujący szlachtę, rycerstwo, żołnierzy, 
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w kopalni istniejącej tu od dawnych czasów. 
Już w 1469 r. salina była w stanie czynnym 
stanowiąc własność państwa. 
Górnik ofiarowuje Maryi (jego wzrok jest 
zwrócony na Matkę Boską) „plon” swojej 
pracy, czyli topkę soli (słupek soli w kształcie 
stożka ze ściętym wierzchołkiem i z oznaczo-
ną wagą około 2 kg). W geście ofiarowania 
zawarte jest także pełne ufności oddanie się 
w opiekę Bogu. W znaku krzyża świętego 
czynionym przez górnika, ręka jest już skie-
rowana ku wyznaniu Syna Bożego.

Na obrazie jest jeszcze jedna postać – to du-
chowny…
Może to kaznodzieja króla Jana Kazimierza – 
jezuita ks. Wojciech Cieciszowski?
Pamiętamy, zwłaszcza w Roku ks. Piotra 
Skargi, jaką rolę odegrał poprzednik ks. Cieci-
szowskiego u boku króla Zygmunta III Wazy. 
A tak postać kapelana królewskiego przed-
stawiał w „Ogniem i mieczem” Henryk Sien-
kiewicz: Wtem przyniesiono posiłek, a zara-
zem wszedł ksiądz Cieciszowski, kaznodzieja 
królewski. Rozstąpili mu się dygnitarze, bo 

był to ksiądz wielce uczony, poważany i sło-
wo jego prawie więcej jeszcze znaczyło
u króla niż kanclerskie, a z ambony wypo-
wiadał, bywało, takie rzeczy, których i na 
sejmie nie bardzo kto śmiał poruszyć.
Kapłan na obrazie Batowskiego zatopiony 
jest w adoracji Maryi i Dzieciątka. Jego dło-
nie złożone do modlitwy…
Może wypraszają właśnie nawrócenie dla 
nas wszystkich? 

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
ks. Jan Zalewski

– Polacy z natury są różni, mają różne temperamenty, poglądy, 
emocje. Jest jednak cząstka wspólna. Jedną z najpiękniejszych 
cząstek wspólnoty jest flaga biało-czerwona – mówił podczas 
uroczystości podniesienia flagi państwowej prezydent RP Bro-
nisław Komorowski. Wciągnięcie flagi państwowej na maszt na 
dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego było punktem kulminacyjnym 
Dnia Flagi RP, obchodzonego 2 maja. Prezydent Bronisław Komo-
rowski zaapelował, by to święto było dniem łączącym wszyst-
kich Polaków. Podczas obchodów szkoły, jednostki wojskowe 
oraz przedstawiciele świata kultury i sportu otrzymali z rąk Pre-
zydenta flagi państwowe.

Obchody Święta Flagi RPObchody Święta Flagi RP

Podczas uroczystości przy
dźwiękach Mazurka Dą-
browskiego na maszt Pa-
łacu Prezydenckiego wcią-
gnięta została flaga pań-
stwowa. Kilkanaście szkół, 
jednostek wojskowych 
oraz ludzi sportu zostało 
wyróżnionych flagą, którą 
wręczył prezydent Komo-
rowski.
Przed południem prezy-
dent podpisał nowelizację 
ustawy, wprowadzającą 
obowiązek umieszczania 
godła narodowego na 
strojach sportowców, re-
prezentujących kraj. Flagę 

Komorowski podkreślił podczas uroczysto-
ści, że zarówno w codziennym życiu, jak
i od święta wszyscy potrzebujemy symboli, 
które łączą i jednoczą. Jak zaznaczył prezy-
dent „na tym polega wielkość symboli naro-
dowych, że one łączą, skupiają naród wokół 
siebie”. – Uczyńmy wszystko, aby Dzień Flagi 
był dniem łączącym Polaków – zaapelował.
Bronisław Komorowski podziękował wszyst-
kim, „którzy podjęli wysiłek na rzecz zbu-
dowania polskiego obyczaju związanego ze 
świętem flagi polskiej”. – Decyzja polskiego 
parlamentu sprzed lat wymaga bowiem 
wspólnej troski i wspólnego działania” – 
podkreślił. Prezydent podziękowania skiero-
wał także do przedstawicieli Kościoła, woj-
ska, harcerzy, organizacji młodzieżowych 
oraz sportowców.

państwową tradycyjnie wciągnięto również 
na wieżę zegarową na Placu Zamkowym
w Warszawie.
Na Krakowskim Przedmieściu dzieci i mło-
dzież uczyły się wyrabiać świąteczne rozety, 
niesłusznie nazywane przez niektórych koty-
lionami.
W Domu Polonii odbyło się uroczyste Spo-
tkanie Polonii Świata z Prezydentem. Pod-
czas spotkania prezydent wręczył odzna-
czenia państwowe oraz zainicjował Akcję 
Zułów, poprzez przekazanie na ręce prezy-
denta pierwszej cegiełki na odbudowę Cen-
trum Józefa Piłsudskiego.
Ustanowiony w 2004 roku Dzień Flagi ma 
popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości 
i symbolach narodowych. 2 maja obchodzo-
ny jest także Dzień Polonii.

Krzysztof Stępkowski

Warsztaty rozet patriotycznychWarsztaty rozet patriotycznych
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– Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką 
– śpiewał w wigilię odpustu katedralnego wojskowy chór. W czasie Mszy św.
2 maja Patronka Katedry Polowej Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski wiel-
biona była nie tylko słowami psalmu (Tyś wielką chlubą naszego narodu), ale 
także modlitwą zawierzenia Jana Pawła II z jego ostatniej pielgrzymki do ojczy-
zny i wezwaniami Litanii Loretańskiej. Odpust w Katedrze Polowej obchodzony 
jest od 2004 r. w Dniu Flagi. Polacy w rożnych formach okazują tego dnia przy-
wiązanie i szacunek do swoich barw narodowych.

O „bezcennej” fl adze i miłości Matki O „bezcennej” fl adze i miłości Matki 

ostatniej chwili swojego życia daje nam swo-
ją Matkę… Każdy z nas, mówił dalej ks. Do-
hnalik, potrzebuje Maryi, potrzebuje Matki, 
która będzie nas wychowywać, kształtować 
wrażliwość na najważniejsze sprawy wiary, 
na każdy znak nadziei, na najdrobniejszy 
gest miłości. 

Kanclerz Kurii polowej mówił dalej o obec-
ności żywego kultu maryjnego w naszych 
ojczystych dziejach. – Ta świadomość macie-
rzyńskiej opieki Maryi jest od dawna obecna 
w dziejach naszego narodu. Obrona Jasnej 
Góry uświadomiła, jak potężne jest wsta-
wiennictwo „Niewiasty obleczonej w słoń-
ce” (Apokalipsa św. Jana). Król Jan Kazimierz 
złożył śluby, w których uznał Maryję za 
Królową Polski. Żołnierze nazywali Ją swo-
ją Hetmanką, mówił dalej ks. Jan. – Do tych 
historycznych doświadczeń XX wiek dopisał 
kolejne karty: Bitwę Warszawską, czy też Ja-
snogórskie Śluby Narodu Polskiego (prymas 
Stefan Wyszyński). Wzorem zawierzenia 
Maryi, przypomniał dalej ks. Dohnalik, był 
błogosławiony Jan Paweł II. W swoim testa-
mencie pisał m.in.: „Wszystko oddaję w ręce 
Matki mojego Mistrza. Totus Tuus… W tych 

Mszę św. odpustową poprzedziło uroczyste 
wprowadzenie pocztu flagowego, który sta-
nął pod wizerunkiem Jana Pawła II (1 maja 
obchodziliśmy 1. rocznicę jego beatyfikacji). 
Wojskowy kościół wypełniły też licznie pocz-
ty sztandarowe wszystkich formacji mun-
durowych. Obecni byli przedstawiciele do-
wództwa wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
z szefem Sztabu Generalnego, gen. dyw. 
Mieczysławem Cieciuchem na czele oraz do-
wódcą Garnizonu Warszawa. – Cieszymy się 
również z obecności pana ministra Jana Cie-
chanowskiego, kierownika Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, mówił 
witając gości, proboszcz katedry polowej ks. 
płk Robert Mokrzycki. – To święto wdzięcz-
ności Panu Bogu i ludziom za naszą kate-
dralna świątynię, mówił we wprowadzeniu 
do Mszy św. ks. Mokrzycki. Chcemy dziś pro-
sić naszą Patronkę o błogosławieństwo dla 
wszystkich żołnierzy w kraju i poza granica-
mi. – Polskie flagi, zdobiące dziś nasze ulice, 
mówił dalej proboszcz, niech pozwolą nam 
poczuć dumę z dokonań naszych przodków. 
Eucharystię w Katedrze polowej koncelebro-
wało liczne grono kapelanów wojskowych. 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygło-
sił kanclerz Kurii polowej, ks. Jan Dohnalik. 
Kanclerz przywołał na wstępie dialog, które-
go był świadkiem w warszawskim autobusie. 
Ta prosta scena, w której matka trójki dzieci 
udziela im pięknej lekcji szacunku i kultury 
wobec starszej osoby, tak wiele mówi o roli 
matek w naszym życiu… – Spokój matki i za-
patrzone w nią dzieci, które chłoną każde jej 
słowo, mówił ks. Dohnalik. To matka, która 
kocha i wychowuje, ukazuje swoim dzieciom 
jasno zasady postępowania. Dziecko pa-
trzy w oczy matki i wie, kiedy ją zasmuciło,
a kiedy jest z niego dumna. Gdy wspomina-
my nasze matki, będąc już osobami dojrzały-
mi, czasem wraca pytanie: czy mama byłaby 
ze mnie dumna? Kanclerz zacytował dalej 
słowa młodego Karola Wojtyły, które zapisał 
10. lat po śmierci swojej matki Emilii. Spo-
kój, cisza nad jej „białą mogiłą” unosi Karola 
duchowo w górę, ku krzepiącej nadziei. 
Nawiązując do odczytanej Ewangelii, ks. 
Dohnalik powiedział: – Chrystus wiedział, że 
potrzebujemy Matki, dlatego na krzyżu, w 

Odpust w Katedrze PolowejOdpust w Katedrze Polowej

rękach pozostawiam także mój naród i całą 
ludzkość”. – Słowo „Matka” pojawia się też 
na określenie innej, jakże ważnej miłości, za-
uważył ks. Jan. Jan Paweł II w 1991 r. mówił: 
„To jest moja matka ta ziemia, to jest moja 
matka ta ojczyzna”. Wobec tej ziemskiej 
matki ojczyzny powinniśmy być wdzięczni, 
być z niej dumni, ale również zobowiązani 
do odpowiedzialności. – Wdzięczność, duma 
i zobowiązanie – wszystko to wyraża polska 
flaga, podkreślił ks. Jan Dohnalik. Kanclerz 
wspomniał rzymskie doświadczenie związa-
ne z polską flagą. – W kilka dni po pogrze-
bie Jana Pawła II zobaczyliśmy polską flagę
w jednym ze sklepów niedaleko placu św. 
Piotra. A ponieważ zbliżał się czas majowych 

uroczystości, kolega postanowił kupić tę fla-
gę. Sprzedawca się obruszył: – Proszę księ-
dza, ja tej flagi nie sprzedam nawet za 10 ty-
sięcy euro. Dlaczego?! – Bo tę flagę przy-
wieźli moi przyjaciele Polacy na pogrzeb. I ta
flaga będzie wisieć na pamiątkę po tym 
wielkim Papieżu… 
Ksiądz Dohnalik zakończył homilię modlitwą 
zawierzenia Maryi z ostatniej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Ojczyzny (2002 r.): „Wejrzyj, 
Łaskawa Pani, na ten lud, na ten naród, któ-
ry zawsze pokładał nadzieję w Twojej Mat-
czynej miłości…” Wszystkie barwy miłości
i uwielbienia dla Matki Bożej, zapisane w Lita-
nii Loretańskiej oraz zapewnienie o czujnym 
trwaniu przy Maryi, zawarte w Apelu Jasno-
górskim zakończyły katedralny odpust.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, peł-
nym 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 Chrystu-
sa, gdyż jest on Redemptor hominis, odkupicielem człowieka, 
co stało się tematem jego pierwszej encykliki i nicią przewodnią 
pozostałych.
Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotrowej przynosząc ze sobą 
głęboką refleksję nad konfrontacją pomiędzy marksizmem 
i chrześcijaństwem, skupioną na człowieku. Jego przesłanie 
brzmiało: człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest dro-
gą człowieka. Kierując 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 względu 
na Chrystusa mógł nazwać „progiem nadziei”. Tak, poprzez 
długą drogę przygotowania Wielkiego Jubileuszu, na nowo 
ukierunkował chrześcijaństwo ku przyszłości, Bożej przyszłości, 
wykraczającej poza historię, lecz również w niej zakorzenionej. 
Ten ładunek nadziei, który w pewien sposób został zawłasz-
czony przez marksizm oraz ideologię postępu, słusznie oddał 
on chrześcijaństwu. W ten sposób przywrócił nadziei jej auten-
tyczne oblicze, aby móc przeżywać dzieje w duchu „adwentu”, 
osobistej i wspólnotowej egzystencji skierowanej na Chrystusa,
w którym wyraża się pełnia człowieka i spełnienie jego oczeki-
wań sprawiedliwości i pokoju.

(Z homilii Ojca Świętego Benedykta XVI
wygłoszonej podczas beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, 

Rzym, plac Świętego Piotra, 1 maja 2011 roku)

Fot. ks. płk Zbigniew Kępa,
ks. mjr Paweł Piontek,
Krzysztof Stępkowski

Przywrócił nam siłęPrzywrócił nam siłę
wiary w Chrystusawiary w Chrystusa  
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Delegacja oficerów Sztabu Generalnego Republiki Serbskiej od-
wiedziła 27 kwietnia siedzibę ordynariatu polowego WP i zapo-
znała się z zasadami na jakich funkcjonują polscy duszpasterze 
wojskowi w formacjach mundurowych. Oficerowie przebywali 
w Polsce w związku z tworzeniem służby religijnej w armii serb-
skiej, odpowiadającej naszemu ordynariatowi wojskowemu.

Serbowie będą mieli kapelanów wojskowychSerbowie będą mieli kapelanów wojskowych

gdzie porównywana jest 
działalność i struktura 
organizacyjna ordynaria-
tów wojskowych, a tak-
że system finansowania 
duszpasterstw.
Płk Stevica Karapancin, 
szef oddziału w Depar-
tamencie Spraw Osobo-
wych Sztabu Generalne-
go Armii Serbskiej powiedział, że do przy-
dzielenia duszpasterza w wojsku serbskim 
potrzebna jest zaledwie 100 osobowa grupa 
żołnierzy danego wyznania. Przypomniał, że 
dominującym wyznaniem w Serbii jest pra-
wosławie i to właśnie grupa duszpasterzy 
tego wyznania będzie dominować w armii 
serbskiej. Obok kapelanów prawosławnych 
obecni będą również kapelani protestanc-
cy, katoliccy, imami muzułmańscy oraz du-
chowni wyznania mojżeszowego. – Chcemy 
maksymalnie uszanować swobodę prawa 
do wolności sumienia i wyznania wśród 
naszych żołnierzy – zadeklarował. Według 
wstępnych szacunków jeden kapelan będzie 
przypadał średnio na 500 ok. żołnierzy. – 
Aby zachować pełną wolność religijną tylko 
drastyczny spadek wyznawców danej religii 
spowoduje likwidację stanowiska kapelana – 
podkreślił płk Karapancin.
Kapelani nie będą mieli prawa nosić broni 
ani wydawania rozkazów, będą natomiast 
skoszarowani z żołnierzami i będą mogli 
nosić zarówno mundur, jak i sutannę, gdy 
będą pełnić zadania i czynności związane
z ich statusem osób duchownych. Nadawa-
ne będą im stopnie wojskowe, choć będą 
one miały raczej wymiar honorowy. Każdy 

Rano oficerowie spotkali się z biskupem po-
lowym WP Józefem Guzdkiem i rozmawiali
o planowanej strukturze i organizacji dusz-
pasterstwa wojskowego w Serbii. Następnie 
w siedzibie ordynariatu polowego WP odby-
ła się prezentacja historii, struktury i dzia-
łalności polskiego duszpasterstwa wojsko-
wego. Ks. płk January Wątroba, wikariusz 
generalny biskupa polowego, przedstawił 
zarys dziejów duszpasterstwa wojskowego 
w Polsce i sylwetki biskupów polowych. Ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej, omó-
wił najważniejsze akty prawne określające
i sytuujące kapelanów i duszpasterstwo woj-
skowe w prawodawstwie Rzeczpospolitej, 
omówił statut ordynariatu polowego a także 
strukturę kurii polowej. O bieżącej działalno-
ści kapelanów, ich służbie na misjach poko-
jowych, działalności charytatywnej oraz me-
dialnej opowiedział płk Dariusz Mitrus.
Serbowie zainteresowani byli przede wszyst-
kim działalnością bieżącą kapelanów, m.in. 
duszpasterstwem wśród rodzin wojskowych 
oraz funkcjonowaniem duszpasterstwa od 
strony formalno-prawnej. Goście przedsta-
wili również swój punkt widzenia i zarys 
dziejów duszpasterstwa wojskowego w Ser-
bii oraz perspektywy rozwoju przyszłego 
ordynariatu. Pierwszy dokument o reakty-
wowaniu służby religijnej w armii serbskiej 
został podpisany w październiku ubiegłego 
roku. Obecnie trwają prace nad dokumen-
tem precyzującym funkcjonowanie duszpa-
sterstwa wojskowego. Prowadzone są roz-
mowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, 
Ministerstwem Finansów, a także konsulta-
cje i wizyty porównawcze przedstawicieli 
sztabu w kilkunastu krajach europejskich, 

Delegacja oficerów armii serbskiej w siedzibie ordynariatu polowegoDelegacja oficerów armii serbskiej w siedzibie ordynariatu polowego

z kapelanów będzie oficerem z wyższym 
wykształceniem, a w jednostkach będą im 
towarzyszyć świeccy pomocnicy z korpusu 
podoficerów. Kapelani będą poddani rygo-
rowi przystąpienia do konkursu, w których, 
w porozumieniu z przywódcami religijnymi 
danego wyznania, sprawdzone zostaną ich 
kwalifikacje.
Jak powiedział płk Karapancin, do najważ-
niejszych zadań kapelanów w wojsku jest 
dbałość o moralną i duchową kondycję 
żołnierzy. – Pewnie wiecie to z własnego 
doświadczenia, ale trudno wymienić wszyst-
kie pozytywne konsekwencje obecności ka-
pelanów wojskowych wśród żołnierzy. Jeśli 
armia posiada zdrową moralność, staje się 
lepszą, doskonalej zmotywowaną i zmobili-
zowaną. Jest to kwestia ponadwyznaniowa. 
Dzięki obecności szerokiej gamy wyznań
i ich przedstawicieli pojawia się przestrzeń 
do lepszej komunikacji wewnątrz wojska
i lepszemu zrozumieniu, że wszyscy służymy 
jednemu państwu – powiedział.
Szef Oddziału Departamentu Spraw Oso-
bowych podkreślił, że kapelani pozytywnie 
oddziaływają na psychikę żołnierzy. Zapo-
wiedział, że będą wykorzystywani do or-
ganizowania życia duchowego żołnierzy, 
udzielania sakramentów, organizowania 
pielgrzymek, a w przyszłości do pracy na mi-
sjach pokojowych
Na zakończenie spotkania ks. płk Wątroba 
wręczył członkom delegacji pamiątkowy 
medal, wybity z okazji dwudziestolecia przy-
wrócenia ordynariatu polowego w Polsce.
Płk Stevic Karapancin oraz towarzyszący mu 
płk Petar Boškovič, dyrektor Departamen-
tu Spraw Osobowych Sztabu Generalnego
i por. Božidar Stanišič, odwiedzili również 
parafię wojskową na Boernerowie i Woj-
skową Akademię Techniczną w Warszawie. 
Serbscy oficerowie spotkali się również z za-
stępcą dowódcy Garnizonu Warszawa, płk 
Andrzejem Śmietaną. Delegacji towarzyszą 
ks. płk Jan Domian, ks. ppłk Krzysztof Ka-
corzyk oraz ks. mjr Paweł Piontek, kapelani 
ordynariatu polowego WP.

Krzysztof Stępkowski

i ł ż d
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Przyjmujący Pierwszą Komunię Świętą pro-
cesjonalnie wchodzą do świątyni głównym 
wejściem, które z reguły znajduje się od stro-
ny zachodniej. Zostawiają za sobą materialny 
świat, kościelną nawą idą ku wschodowi. Na 
drodze pierwszokomunijnego zastępu stoi 
ołtarz. Centralne, najważniejsze miejsce ko-
ścioła. Stanowi on obraz stołu przy którym 
Chrystus wraz z gronem apostołów spoży-
wał Ostatnią Wieczerzę i ustanowił Ofiarę 
Eucharystyczną. Symbolizuje także Krzyż, 
na którym dokonała się odkupieńcza ofiara 
Chrystusa. Jest wreszcie symbolem grobu 
Zmartwychwstania – zwycięstwa odniesione-
go przez Chrystusa nad śmiercią. Święty Jan 
Chryzostom mówił, że ołtarz jest „miejscem 
cudownym, wzbudzającym podziw”. Od wie-
ków jest on otaczany czcią. Wyrażamy ją po-
przez przyklękniecie. Czynimy to także wte-
dy, kiedy nieobecny jest na nim Najświętszy 
Sakrament. W społeczności chrześcijańskiej 
przez wieki funkcjonowało pojęcie święte-
go azylu. Godność ołtarza powodowała, że 
nawet największych przestępców nie wolno 
było pojmać wtedy, kiedy szukali schronienia 
u jego stóp.
Przy ołtarzu gromadzi się wspólnota wier-
nych i to na nim podczas każdej Ofiary Mszy 
świętej dokonują się zaślubiny Chrystusa ze 
swoim Kościołem. To tutaj podczas Modlitwy 
Eucharystycznej następuje przemiana chleba 
i wina w Ciało i Krew Chrystusa. „Pod kon-
sekrowanymi postaciami chleba i wina jest 
obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób 
prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Cia-
łem, Krwią, Duszą i Bóstwem”.
Chleb i wino – materia służąca do sprawowa-
nia Eucharystii. Z jednej strony symbolizuje 
człowieka, jego prace i trud włożony w ich 
powstanie. Do dziś chleb stanowi w naszym 
życiu pokarm niezastąpiony. Podobne zna-
czenie wśród mieszkańców ojczyzny Chrystu-
sa miało wino, równie niezbędne do życia jak 
chleb i woda. W Starym Testamencie Bóg po-
wierzył człowiekowi troskę o ziemię, z której 
chleb wyrasta i o winnicę, której owoce radu-
ją serce (Ps 103, 15). Chleb i wino prowadzą 
także ku Chrystusowi. To On przecież nazwał 
siebie chlebem życia (J 6, 48) i winnym szcze-
pem (J 15,5).
Do najgodniejszych naczyń liturgicznych na-
leżą kielich i patena. W nich bowiem spoczy-
wają postaci eucharystyczne: wino i chleb. 
Naczynia te niosą w sobie głębokie treści 
symboliczne, związane z rolą jaką pełnią 

Nadeszła pora Pierwszych Komunii Świętych. Pierwsze bezpośrednie spotkanie 
dziesiątków tysięcy chłopców i dziewcząt z Chrystusem obecnym w sakramencie 
ołtarza, wejście z Nim w najbardziej osobisty kontakt, polegający na spożywaniu 
Jego Ciała. Przyjmowanie Komunii świętej „jest procesem duchowym obejmującym 
całego człowieka. «Spożywać» Go znaczy – uwielbiać Go. «Spożywać» Go znaczy 
pozwolić Mu wejść we mnie tak, że moje «ja» zostaje przemienione i otwiera się na 
«my», byśmy razem mogli stać się w Nim «kimś jednym» (Ga 3, 28)” (Kardynał Josef 
Ratzinger, Duch liturgii). Ci, którzy tego dnia przystępować będą po raz pierwszy do 
Sakramentu Ołtarza w uroczysty sposób wyrażą zgodę, aby Chrystus Zmartwych-
wstały stał się ich Pokarmem, przemieniał ich życie, przyciągał ku sobie.

„Jezu w Hostii utajony”„Jezu w Hostii utajony”

podczas sprawowania liturgii. Symbolizu-
ją nowy Grób Pański, ponieważ składa się
w nich Ciało i Krew Chrystusa Eucharystyczne-
go. Przypominają Wieczernik, gdzie Chrystus 
„wziął kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: 
«Pijcie z niego wszyscy bo to jest Moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 27–28). 
Oprócz wina i chleba do świętych czynności 
używa się wody. Jej niewielką ilość dolewa się 
do wina. To zmieszanie wina z wody ma tak-
że swą symboliczną wykładnię. Wino oznacza 
Chrystusa, a woda wiernych (por. Ap 17,15). 
Ojcowie Kościoła to zmieszanie objaśniali 
jako znak zjednoczenia wiernych w Chrystu-
sie. Stanowi także aluzję do przebitego na 
krzyżu boku Chrystusa, z którego wypłynęły 
krew i woda (J 19, 34).
Kościół pierwszych wieków nazywał Mszę 
świętą „łamaniem chleba”. Podkreślał w ten
sposób jej rozumienie jako duchowego po-
siłku, odnosił jej celebrację do Ostatniej 
Wieczerzy, kiedy Chrystus „wziął chleb i od-
mówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje»” (Mt 26, 26). Łamanie chleba sta-
nowiło swoisty znak rozpoznawczy Chrystu-
sa, wystarczy przypomnieć scenę spotkania 
uczniów na drodze do Emaus....
Podczas Liturgii Eucharystycznej kapłan odła-
muje kawałek Hostii i wpuszcza Ją do kieli-
cha. Ten gest przypomina o jedności konse-
krowanych postaci eucharystycznych chleba
i wina, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, które two-
rzą jedność, są żywym i uwielbionym Ciałem 
Zbawiciela.
Komunia święta to spotkanie człowieka
z Chrystusem, Synem Bożym, Zbawicielem 
świata. To przedsmak i zadatek, już tu, na zie-
mi, uczty niebieskiej, spotkania z Bogiem twa-
rzą w twarz. To chwila, kiedy Chrystus przy-
chodzi do człowieczego serca, zamieszkuje 
w nim. Znakiem tego spotkania jest hostia. 
Okrągły opłatek, który od momentu konsekra-
cji staje się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Są 
też nim małe hostie, zwane komunikantami, 
które po konsekracji rozdzielane są wiernym. 
W pierwszych wiekach wierni na zgromadze-
nie eucharystyczne przynosili domowe chleby, 
często wypieczone z ciasta kwaszonego. Po-
czynając od VIII wieku na Zachodzie zaczęto 
konsekwentnie konsekrować podczas Mszy 
świętej chleb niekwaszony. Takiego chleba 
używał bowiem Chrystus podczas Ostatniej 
Wieczerzy, przestrzegając postanowień Pra-

wa, które nakazywało, aby chleby ofiarne 
były wypieczone z takiego właśnie ciasta, 
bowiem wszystko co zostało zakwaszone, co 
sfermentowało, uchodziło za nieczyste. 
Od IX w Kościele Zachodnim zamiast chle-
ba niekwaszonego poczęto podczas Mszy 
świętych używać specjalnie w tym celu wy-
piekanych z mąki pszennej hostii w formie 
okrągłych opłatków. (Natomiast Kościoły 
Wschodnie używają w liturgii chleba kwa-
szonego, tzw. prosfory). Wytłaczano na nich 
zwykle wizerunek Chrystusa lub inne symbole 
związane z Jego ofiarą. Przez wieki wypieka-
no je głównie w klasztorach. Była to czynność 
spełniana z niezwykłą powagą i nabożeń-
stwem. W klasztorach męskich asystowali jej 
kapłani i diakoni ubrani w alby, śpiewający 
psalmy. Wszak sporządzane były hostie, które 
po konsekracji stawały się Chlebem Żywota – 
Prawdziwym Ciałem Zbawiciela.
Zwykle Komunii świętej udziela się pod po-
stacią chleba. Pod dwiema Postaciami (Ciało 
i Krew Chrystusa) mają obowiązek przyjmo-
wać ją kapłani, którzy celebrują Eucharystię. 
Już Sobór Trydencki, obradujący w XVI wieku, 
stwierdził, że „według katolickiej wiary przyj-
muje się całego Chrystusa i prawdziwy Sakra-
ment także pod jedną tylko postacią, dlatego 
ci, którzy przyjmują jedną tylko postać, gdy 
idzie o owoce komunii nie są pozbawie-
ni żadnej łaski koniecznej do zbawienia”.
W szczególnych sytuacjach praktykowana 
jest także komunia pod dwiema postaciami. 
Jedną jej formą jest zanurzenie przez szafarza 
Hostii w kielichu i włożenie jej bezpośrednio 
do ust osoby przystępującej do komunii. Dru-
ga to bezpośrednie picie Krwi Pańskiej z kieli-
cha zaraz po przyjęciu Ciała Pańskiego.

* * *
„Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa/W której 
Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa/Witaj, Jezu, 
Synu Maryi, /Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej 
Hostii!” – w świątyniach ojczyzny rozbrzmie-
wa z pokolenia w pokolenie ta pieśń – wy-
znanie naszej wiary w Chrystusa Obecnego, 
„dobrego jak chleb”. 

 Jędrzej Łukawy 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Stanisław Twor-
kowski urodził się 1 sty-
cznia 1901 roku w leś-
niczówce Dudy koło Za-
lesia w guberni łomżyń-
skiej, jako syn Ignacego 

i Anny, pierworodny z trzynaściorga rodzeń-
stwa.
W 1914 roku rozpoczął naukę w progimna-
zjum w Ostrołęce. W 1915 roku, po zbom-
bardowaniu przez Niemców Ostrołęki, ruszył
z ludnością miasta do Mohylewa. Przebywał 
w internacie dla młodzieży z Polski. Uczęsz-
czał do Polskiego Gimnazjum Centralnego Ko-
mitetu Obywatelskiego w Mohylewie. W cza-
sie nauki był zastępowym w I Męskiej Dru-
żynie Harcerstwa Polskiego im. Księcia Józe-
fa Poniatowskiego. W latach 1915-1918 dzia-
łał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1917 
roku uczestniczył w zbrojnym opanowaniu 
Mohylewa przez harcerzy przed wkroczeniem 
do miasta oddziałów I Korpusu Polskiego, 
do którego szeregów wstąpił. Jako żołnierz 
kompanii karabinów maszynowych 4 pułku 
strzelców polskich uczestniczył w walkach
z bolszewikami. W 1918 roku, po rozwiąza-
niu Korpusu, wrócił do kraju. W listopadzie 
tego roku w Warszawie brał udział w rozbra-
janiu Niemców. W 1919 roku rozpoczął na-
ukę w Seminarium Metropolitalnym w War-
szawie. W następnym roku jako kleryk wstą-
pił do Wojska Polskiego. Był sanitariuszem na 
statku sanitarnym „Skarbek”.
Po zakończeniu wojny wrócił do Semina-
rium. 23 maja 1926 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk kardynała Aleksandra Ka-

kowskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz i prefekt w Żbikowie. W 1927 
został wikariuszem w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, w 1929 w parafii Najświętszego 
Zbawiciela w Warszawie, w 1931 roku wika-
riuszem w Radzyminie, a w następnym roku 
w Warszawie, w parafii Świętego Jakuba. Był 
prefektem w warszawskich szkołach. W 1936 
roku został kapelanem więzienia na Pawiaku. 
Był członkiem Stronnictwa Narodowego.
We wrześniu 1939 roku był kapelanem
w 1 Szpitalu Okręgowym w Warszawie. W po-
czątkach października 1939 roku został 
aresztowany i osadzony na krótko w wię-
zieniu na Pawiaku. Po wyjściu z więzienia 
wrócił do pracy duszpasterskiej. Był prefek-
tem w szkołach powszechnych i w tajnym 
nauczaniu. Prowadził działalność konspira-
cyjną w AK jako kapelan w VI Obwodzie AK 
Warszawa-Praga. Wziął udział w Powstaniu 
Warszawskim. Był kapelanem w szpitalach 
w Śródmieściu i na Powiślu przy ul. Tamka.
16 września 1944 roku został awansowany 
na starszego kapelana czasu wojny.
„Za wyróżniające się męstwo w akcjach bo-
jowych w okresie konspiracji, a szczególnie 
w okresie Powstania Warszawskiego, służąc 
przykładem wzorowego żołnierza i kapłana 
w trudnych zadaniach bojowych” został od-
znaczony przez Dowódcę Armii Krajowej roz-
kazem z dnia 1 stycznia 1945 roku Orderem 
Virtuti Militari V klasy numer 13922.
Po upadku Powstania był więziony w obozie 
w Pruszkowie. W 1945 wrócił do Warsza-
wy. Został wikariuszem w Jazgarzewie. Był 
również prefektem w Państwowym Praskim 

Ks. Stanisław Tworkowski (1901-1999) – kapłan archidiecezji warszawskiej,
kapelan w AK ps. „Jacek”

Gimnazjum i Liceum Żeńskim. Od 1952 roku 
był wikariuszem w parafii Matki Bożej Lore-
tańskiej w Warszawie oraz prefektem w war-
szawskich szkołach. Wydawał jednoosobo-
wo pismo „Różaniec”, swoje teksty sygnował 
dziesięcioma pseudonimami. Był również ka-
pelanem Sióstr Miłosierdzia w Warszawie.
Kiedy w 1958 roku komunistyczne władze 
wprowadziły ustawę o dopuszczalności prze-
rywania ciąży, wydał konspiracyjnie książkę 
„Kainka”. Był za to przez kilka miesięcy wię-
ziony w więzieniu na Mokotowie. Cenzura 
określiła ją „jako szkodliwą dla interesów 
państwa”.
W 1965 roku został proboszczem parafii 
Świętej Jadwigi w Milanówku. W 1977 roku 
był współzałożycielem Polskiego Komitetu 
Obrony Życia i Rodziny. Po przejściu na eme-
ryturę w 1982 roku był kapelanem w Domu 
Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II w Kaniach 
Helenowskich.
Zmarł 7 marca 1999 roku w Dąbrówce koło 
Kadzidła. Spoczywa w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu w Kadzidle.
Odznaczony również czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami, Medalem za Wojnę 1918-1921, Krzy-
żem Partyzanckim. Odznaczony przywilejem 
rokiety i kanonickiego mantoletu. Kapelan 
honorowy Jego Świątobliwości.
Był autorem kilku książek: Krzyż Dowbora, 
Kainka, Ostatni zrzut, Podniebny lot oraz 
pierwszokomunijnego mszalika Z Tobą Jezu, 
który miał kilkanaście wydań.

Bogusław Szwedo

– „Znając słabość swoją ufam tylko 
Miłosierdziu Zbawiciela mego: Jezu 
ufam Tobie”.

To słowa gorliwego pasterza, kapelana woj-
skowego, wykładowcy akademickiego, spo-
wiednika św. Faustyny. Człowieka, który hero-
icznie ufając orędziu Miłosierdzia Bożego, nie 
wahał się poświęcić wszystkiego, żeby uwiel-
bić swoim życiem Boże Miłosierdzie. U schył-
ku pracowitego życia, nawet znajomi kapłani
w Białymstoku przechodzili na drugą stronę 
ulicy, aby uniknąć spotkania z tym „herety-
kiem”, bo taka wówczas panowała atmosfera 
wokół jego teologicznych wysiłków przedsta-
wienia światu Bożego Miłosierdzia. Umierał w 
1975 roku, gdy nic nie wskazywało na to, że 
dzieło jego życia odniesie pośmiertny tryumf. 
Ksiądz Michał Sopoćko świadek i apostoł Bo-

Ziemska klęska – Niebieski sukces

żego Miłosierdzia został wyniesiony na ołta-
rze 28 września 2008 roku w Białymstoku.
Grzegorz Górny (tekst) i Janusz Rosikoń (zdję-
cia) oraz Wydawnictwo Rosikon Press wydało 
właśnie album poświęcony księdzu Sopoćce 
„Ufający”. Dzięki tej spółce autorskiej powsta-
ła jakby dylogia o dwojgu apostołach Miło-
sierdzia Bożego: „Ufam” (o św. Faustynie)
i „Ufający” (o bł. księdzu Michale Sopoćce).
Opowieść o ks. Sopoćce została opatrzona 
wstępem kard. Angelo Amato, prefekta Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych, który prze-
wodniczył Mszy św. beatyfikacyjnej. Autorzy 
książki towarzyszą życiowej wędrówce księ-
dza Michała Sopoćki, przenosząc czytelnika 
do miejsc związanych z jego losem, poznaje-
my osoby, które spotkał na swojej drodze. 
Śledzimy m.in. okupacyjne losy księdza Sopoć-
ki, epizod ukrywania się jako cieśla „Wacław 

Rodziewicz” w Czarnym Borze przed Niem-
cami. Słabo znana jest rola księdza Sopoćki
w ratowaniu Żydów. A to właśnie on wyróż-
niał się pod tym względem wśród wileńskich 
kapłanów. Pomagał Żydom wydostać się
z getta i znaleźć schronienie poza miastem. 
W archiwum archidiecezji białostockiej zacho-
wało się świadectwo żydowskiego małżeń-
stwa: „…dzięki pomocy ks. Sopoćki, który za-
łatwił nam fikcyjne dokumenty i skierował do 
Woronian pod opiekę ks. dziekana, udało się 
nam przetrwać do wiosny 1942 r., a później 
już dawaliśmy sobie radę sami”.  

Kto ratuje jedno życie, ratuje świat… Tylko 
święci, doskonałe narzędzia w rękach Boga, 
mogą uratować świat przed nim samym.  

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W sobotę 28 kwietnia obóz skautów odwie-
dził delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Harcerzy biskup polowy WP Józef Guzdek.
W czasie porannego apelu zostały wciągnię-
te na maszt flagi krajów, z których pochodzą 
uczestnicy zjazdu, a także odmówiono od-
powiednie modlitwy. Po zakończeniu apelu 
odprawiona została Msza święta polowa, 
której przewodniczył bp Józef Guzdek. Ordy-
nariuszowi wojskowemu towarzyszył ks. Jan 
Dohnalik, kanclerz kurii polowej, duszpasterz 
krajowy „zawiszaków”, ks. Marek Adamczyk, 
proboszcz miejscowej parafii w Czersku, a tak-

że inni kapłani. W krótkim wprowadzeniu 
Ksiądz Biskup wyraził uznanie dla harcerzy, 
którzy nie siedzą obecnie przed telewizorem 

W Czersku pod Warszawą odbyły się w dniach od 27 kwietnia do
1 maja Wielkie Harce Majowe Skautów Europy (Katolickiego Stowarzy-
szenia Harcerskiego „Zawisza”) pod hasłem „Kościół – jesteśmy jedną 
drużyną”. W tym wydarzeniu uczestniczyło prawie 700 harcerzy z całej 
Polski, a także goście – skauci z Hiszpanii, Szwecji, Słowacji i Ukrainy.

Czersk zdobyty!

lub komputerem, ale wybrali prawdziwą przy-
godę na łonie natury, przeżywaną w rzeczywi-
stej wspólnocie.
W homilii Ks. Biskup nawiązując do hasła tego-
rocznych Harców, ukazał pierwszą wspólnotę 
uczniów Chrystusa, jako wzór dla drużyny har-
cerskiej i dla Kościoła. – Apostołowie wiedzieli, 
że powinni działać razem, że tylko we wspól-
nocie mogą iść za Chrystusem. Podobnie i my 
odkrywamy tę prawdę w życiu rodzinnym, 
harcerskim, a także we wspólnocie Kościoła – 
powiedział. Zdaniem bp. Guzdka wzorem takiej 
wspólnoty, która działała zawsze razem, jest 

Święta Rodzina. Biskup Józef 
zilustrował rozważanie przy-
kładami z własnego domu 
rodzinnego, gdzie wszyscy 
pomagali przy pracach do-
mowych, a także zmagań 
na piłkarskim boisku, gdzie 
drużyna powinna być razem 
i nigdy się nie poddawać, ale 
walczyć w celu odwrócenia 
wyniku meczu. 
Na zakończenie liturgii 
Ksiądz Biskup podziękował 
w szczególny sposób służ-

bie liturgicznej ołtarza, która zaprezentowała 
się wspaniale, używając m.in. drewnianego 
trybularza (kadzielnicy).

Po zakończeniu liturgii Biskup Polowy zapo-
znał się z programem formacyjnym Harców 
na kolejne dni. Można było także skosztować 
dzika upieczonego przez skautów.
W niedzielę i w poniedziałek harcerze kontynu-
owali program spotkania, inspirowanego po-
wieścią „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkie-
wicza. W poniedziałek nastąpiło zdobywanie 
Zbaraża, reprezentowanego przez prawdziwy 
zamek w Czersku. Również w poniedziałek, 
harcerze przyjęli medalik św. Benedykta, du-
chowego patrona Europy. Zlot zakończył się 
Mszą świętą 1 maja.
Jak podkreślają organizatorzy, Wielkie Harce 
Majowe mają być „czasem wielkiej radości, 
kiedy to w jednym miejscu spotykają się za-
stępy z całej Polski”. Chłopcy mogą poczuć 
prawdziwą skautową atmosferę, ducha ry-
walizacji i zmagań na różnych płaszczyznach. 
Głównym celem jest to, aby każdy uczestnik 
poznał i zrozumiał technikę harcerską, w któ-
rej zastęp rywalizuje oraz fakty historyczne
z czasów „Ogniem i mieczem”. Opiekunowie 
zapewniają, że chodzi też o to, „aby chłopcy 
mogli doświadczyć wielkiej przygody, klimatu 
dawnych czasów, wspólnoty braterstwa Skau-
tów Europy oraz Bożej obecności i wspólnoty 
Kościoła”.

jadoh
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Czersk: Wielkie Harce Majowe Skautów EuropyCzersk: Wielkie Harce Majowe Skautów Europy

A gdzie podchorążowie tam musi być dresz-
czyk emocji… choćby w poszukiwaniu jaskini 
Zimna Dziura, dwugodzinnej wyprawie do 
sklepu czy wędrówce na Szczebel, Luboń 
Wielki i Lubogoszcz. W każdym razie nasuwa 
się jeden wniosek: „W górach chodź zawsze 
tak, aby nie gubić znaków”.
Warto podkreślić, że większość tras, którymi 
się poruszaliśmy, należy do „szlaków papie-
skich”, którymi kiedyś wędrował bł. Jan Pa-
weł II. Ojciec Święty mawiał: „Góry pozwalają 
doświadczyć trudu wspinaczki, strome po-

Grupa podchorążych z Wojskowego Centrum Kształcenia Me-
dycznego, pod opieką ks. mjr. Roberta Krzysztofiaka, postano-
wiła aktywnie zacząć przedmajowy weekend i 27 kwietnia udała 
się na trzydniowy wyjazd w Beskid Wyspowy. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę! Zarówno pogoda jak i humory dopisały w 
stu procentach. Zmagania z górskimi szlakami, kąpiel w potoku, 
wieczorne ogniska i długie rozmowy dostarczyły nam niezapo-
mnianych wrażeń. – Mieliśmy okazję do wyciszenia, refleksji oraz 
odpoczynku od miejskiego zgiełku i trudów życia codziennego – 
mówili uczestnicy.

Z kapelanem w BeskidachZ kapelanem w Beskidach

dejścia kształtują cha-
rakter, kontakt z przy-
rodą daje pogodę 
ducha’’. W pełni 
zgadzamy się z tym 
stwierdzeniem, po-
nieważ i u nas stro-
mych podejść nie 
zabrakło, a mimo 
to uśmiechy cały 
czas gościły na na-
szych twarzach.

Miejmy nadzieję, że śladami Ojca 
Świętego będziemy podążać nie 
tylko na górskich szlakach, ale także
w całym naszym życiu. Z niecierpli-
wością czekamy na kolejne wyjaz-
dy!

st. szer. pchor. Weronika Walczak
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Rola Warszawy, która jako miasto została za-
łożona przez Bolesława II Mazowieckiego, na 
przełomie XIII i XIV wieku poważnie wzrosła 
po zawarciu unii z Litwą i chrzcie tego kraju 
w 1386 r. 
Papież przemawiając do wspólnoty litewskiej 
w Łomży 5 V 1991 r. przypomniał rolę św. Ka-
zimierza w dziejach Litwy i Polski. „Postać św. 
Kazimierza, którego razem z braćmi Litwina-
mi czczą Polacy, również jako swego patrona, 
rozjaśnia wspólną historyczną przeszłość obu 
sąsiadujących z sobą narodów i rzuca promień 
nadziei na przyszłość harmonijnego, owoc-
nego współżycia i współpracy we wszyst-
kich dziedzinach bytu narodowego, zawsze
w poszanowaniu powszechnie uznanych za-
sad ładu międzynarodowego, co służyć będzie 
trwałemu pokojowi w tej części Europy”. 
Wielkim wydarzeniem historycznym było 
przeniesienie stolicy przez Zygmunta III z Kra-
kowa do Warszawy, poczynając od 1596 r. Ten 
fakt skomentował Jan Paweł II na uroczystości 
wręczenia Mu dyplomu honorowego obywa-
tela stolicy 7 V 1996 r. Powiedział wówczas 
m.in.: „Miasto Warszawa zawsze żyło wiarą, 
z niej czerpało siłę do walki o niepodległość, 
a z miłości do Chrystusa rodziło się w sercach 
jego mieszkańców głębokie i ofiarne umiło-
wanie Ojczyzny. Warszawa służyła wiernie 
przez 400 lat autentycznym wartością chrze-
ścijańskim i narodowym. Broniła ich ponosząc 
niejednokrotnie ogromne ofiary”.
Tym wartościom służył, zdaniem Jana Pawła II,
m.in., w czasie warszawskich kazań sejmo-
wych, ks. Piotr Skarga, wzywający posłów do 
służby krajowi, ponad orientacjami politycz-
nymi i interesami grupowymi. 
Warszawa, po Jasnej Górze, odegrała kluczo-
wą rolę w czasie szwedzkiego potopu 1656 r. 
o czym kilkakrotnie wspominał Jan Paweł II. 
Patronem miasta stał się św. Andrzej Bobo-
la, kanonizowany w 1938 r. Jego męczeń-
ska śmierć w Janowie na Polesiu w 1657 r. 
z rąk prawosławnych kozaków stała się dla 
Jana Pawła II znakiem prorockim dla wysiłku 
ekumenicznego, zmierzającego do jedności 
chrześcijan. Mówił o tym Papież na spotkaniu 
z polskimi pielgrzymami 29 V 1988 r. 
Kluczową rolę odegrała Warszawa-siedzi-
ba króla Jana III Sobieskiego w organizacji
w 1683 r. jego wyprawy wiedeńskiej. 
W homilii wygłoszonej na Stadionie Dziesięcio-
lecia 17 VI 1983 r. Papież podkreślił: „Odsiecz 
Wiednia, wiktoria wiedeńska, jest to rocznica, 
która łączy nas wszystkich Polaków, a także 
naszych sąsiadów z południa oraz z zachodu 
– bliższych i dalszych. Tak jak przed trzystu laty 
połączyło nas wspólne zagrożenie, tak samo po 
trzystu latach – rocznica walki i zwycięstwa”. 
Kluczową rolę odegrała Warszawa w epoce 
Oświecenia, w wielu wysiłkach obywatelskich 

Jan Paweł II jako biskup krakowski, metropolita krakowski, członek polskiego Epi-
skopatu, profesor KUL-u a przede wszystkim jako Papież wielokrotnie w swych wy-
stąpieniach poruszał sprawy dziejów Warszawy. To tu z serca tego miasta Papież 
wołał o dar przemienienia „tej polskiej ziemi”. Wiele aspektów nauczania bł. Jana 
Pawła II nawiązywało do dziejów Warszawy, jednak ukazywało ją w w szerszym kon-
tekście historii narodu, jego martyrologii i całości życia społecznego obywateli.

Dzieje Warszawy w komentarzach Jana Pawła II*

zmierzających do odrodzenia narodowego, 
w walce z konserwatywnymi nawykami i ze-
wnętrznym zagrożeniem.
Początek tej epoki dał ks. Stanisław Konarski, 
który w Collegium Nobilium dokonał reformy 
szkolnictwa. – Wiemy z historii – podkreślał 
Jan Paweł II na błoniach łowickich 14 VI 1999 
– jak wielkie owoce tej reformy zbierały poko-
lenia Polaków żyjące pod zaborami.
Na szerszą skalę modernizowała oświatę pu-
bliczną Komisja Edukacji Narodowej, powoła-
na w 1773 r., a całe życie publiczne Rzeczypo-
spolitej Konstytucja 3 maja 1791 r. W homilii 
na Stadionie Dziesięciolecia Jan Paweł podkre-
ślał: „Nie powiedzielibyśmy całej prawdy, gdy-
by stwierdzić, że były to tylko klęski polityczne 
aż do utraty niepodległości. Były to również 
klęski moralne: upadek moralności w czasach 
saskich, zatrata wrażliwości na dobro wspólne 
aż do karygodnych przestępstw przeciw wła-
snej Ojczyźnie. Ale przecież już druga połowa 
XVIII wieku przynosi zdecydowane wysiłki
w kierunku społecznej, kulturalnej i politycz-
nej odnowy. Wystarczy wspomnieć Komisję 
Edukacji Narodowej, a nade wszystko Konsty-
tucję 3 maja na tle tych wysiłków cios zadany 
Pierwszej Rzeczypospolitej przez państwa do-
konujące rozbioru Polski był straszliwą krzyw-
dą dziejową, pogwałceniem praw narodu
i porządku międzynarodowego”. 
W homilii wygłoszonej w warszawskiej Bazyli-
ce Archikatedralnej 8 VI 1991 r. Papież, aktu-
alizując doświadczenia historyczne, zaznaczył: 
„Dziękujemy Ci Boże, że jesteśmy Polakami. 
Świadomi jednak grzechów i wad naszych 
prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczy-
sty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak 
cudownie przeprowadziłeś nas przez Morze 
Czerwone – naucz nas być wolnymi”. 
W czasie pierwszej pruskiej niewoli, po III roz-
biorze, światłem nadziei była w Warszawie 
aktywność św. Klemensa Dworzaka, który za-
początkował działalność redemptorystów; ich 
pomoc dla najbardziej biednych, opuszczonych 
dzieci i młodzieży. Zdaniem Jana Pawła II zasłu-
żył on sobie na miano Apostoła Warszawy. 
O roli kultury, w tym wkładu do niej Fryderyka 
Chopina i ks. Stanisława Staszica, w utrzyma-
niu narodowej tożsamości przypominał Jan 
Paweł II na spotkaniu ze środowiskami twór-
czymi w kościele Świętego Krzyża 13 VI 1987 r.
Mówił wówczas do nas, uczestników tego 
spotkania: „Naród bowiem trwa w swojej du-
chowej substancji, duchowej tożsamości przez 
własną kulturę. Ta prawda w naszych dzie-
jach zdobyła szczególną wymowę zwłaszcza
w szczególnych okresach. Wystarczy wspo-
mnieć rozbiory, wiek XIX, śmiertelną walkę
o przetrwanie narodu…”.
W tej walce o narodowe przetrwanie obok po-
wstańców listopadowych i styczniowych, lu-

dzi warszawskiej nauki i sztuki, w tym przede 
wszystkim Cypriana Kamil Norwida, istotną 
rolę odegrali, zdaniem Jana Pawła II, wybit-
ni duchowni tacy jak: św. Zygmunt Szczęsny 
Feliński, abp warszawski, bł. o. Honorat Koź-
miński.
Wysoko oceniał Jan Paweł II rolę Warszawy
w okresie narodzin Niepodległości w listopa-
dzie 1918 r. oraz w czasie agresji sowieckiej na 
etniczne ziemie polskie latem 1920 r. 
W homilii na warszawskiej Pradze 13 VI 1999 r.
Papież tak wspominał Bitwę Warszawską
1920 r.: „O wielkim Cudzie nad Wisłą przez 
dziesiątki lat trwała zmowa milczenia… Na 
nową diecezję warszawsko-praską Opatrz-
ność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek 
podtrzymania pamięci tego wielkiego wyda-
rzenia w dziejach naszego narodu i całej Euro-
py, jakie miało miejsce po wschodniej stronie 
Europy”. 
Wśród dokonań II Rzeczypospolitej, związanych 
z aktywnością elit warszawskich, Jan Paweł II 
zwrócił uwagę min na takie wydarzenia jak:
-  utworzenie Grobu Nieznanego Żołnierza

2 XI 1925 r.;
-  rozbudowę Gdyni, pod kierownictwem min. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego;
-  działalność duszpasterską ks. Ignacego Kło-

potowskiego, założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Loretanek;

-  wrześniową obronę stolicy 1939 r.
W liście z 27 VIII 1989 r., z okazji 50-lecia wy-
buchu drugiej wojny światowej zaznaczył: 
„Zniszczenie armii polskiej i męczeństwo ca-
łego narodu było niestety tylko zapowiedzią 
nieszczęść, które wkrótce miały spaść na licz-
ne narody europejskie, a później także wiele 
innych narodów na wielkich obszarach pięciu 
kontynentów”. 
Podkreślając kilkakrotnie ogrom nieszczęść, 
które spowodowała druga wojna światowa, 
w aspekcie warszawskim, przypomniał m.in. 
dramat Holocaustu, związany z likwidacją get-
ta warszawskiego w 1943 r., bolesną lekcję Po-
wstania Warszawskiego 1944 r., skutki terroru 
hitlerowskiego i stalinowskiego, związanego 
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W homilii bp Guzdek zachęcał, aby czas piel-
grzymowania nie ograniczał do miłego spę-
dzania czasu i zwiedzania, ale był czasem spo-
glądania w swoje serce.
– Bardzo często chrześcijanie w sanktuariach 
maryjnych odkrywają prawdę o swoim życiu, 
słuchając słowa Bożego, trwając na modlitwie 
i korzystając z sakramentu pokuty. Maryja nie 
przesłania nam Jezusa, jak nam niektórzy pró-
buję wmówić. W Lourdes oraz wielu innych 
sanktuariach maryjnych na świecie i w naszej 
ojczyźnie Maryja prowadzi nas na spotkanie 
z Jezusem. W tych miejscach nieustannie 
powtarza apel z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie 
wszystko cokolwiek wam powie”. W ten spo-

tralnej. Żołnierze dojadą do Bolesławca i tam
spotkają się z uczestnikami z innych stron 
Polski. Stamtąd już razem pojadą do Lourdes.
W tym roku cała Polska grupa liczy 250 osób 
i jest największą w 21 letniej historii polskich 
pielgrzymek do tego sanktuarium maryjnego.
Na miejscu żołnierze, funkcjonariusze oraz ich 
rodziny wezmą udział w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, maryjnej procesji światła, spotkają 
się także z miejscową Polonią i uczestniczyć 
będą w spotkaniach, nabożeństwach z żołnie-
rzami innych nacji. Pielgrzymka ma charakter 
międzynarodowy i uczestniczą w niej grupy 
wojskowe ze wszystkich krajów europejskich. 
Pątnikom w mundurach towarzyszyć będzie 
siedmiu kapelanów ordynariatu polowego, 
dbających o duchowe przeżycie pielgrzymki.
W niedzielny poranek żołnierze z całej Europy 
uczestniczyć będą w Mszy św. polowej, pod 
przewodnictwem francuskiego biskupa polo-
wego Luca Ravela. Eucharystię koncelebrować 
będą przybyli do Lourdes biskupi polowi oraz 
wszyscy obecni kapelani. Wśród koncelebran-
sów obecny będzie biskup Józef Guzdek.
– Tak jak powiedział podczas Mszy św. bis-
kup, chcemy aby ta pielgrzymka była szansą 
dla nas refleksję nad stanem wiary i związku
z Kościołem. To szansa na nowe przyjaźnie
i budowanie wspólnoty – mówili pielgrzymi 
wsiadając do autokaru.
– To wymiana doświadczeń, wspólne rozmo-
wy, modlitwa i zawiązywanie przyjaźni. Piel-
grzymka do Lourdes obecna jest w wymiarze 
ogólnoeuropejskim. Pokazuje jak wielu ka-
tolików w mundurach chce i potrzebuje du-
chowej odnowy, umocnienia oraz tej formy 
demonstrowania swego przywiązania do Ma-
ryi – powiedział ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, 
przewodnik pielgrzymki.
Pielgrzymi wrócą do kraju 17 maja.

kes

sób wzywa do poznania stanu swej wiary, na-
wrócenia i pokuty – powiedział. 
Biskup polowy zawierzył pątników opiece 
Maryi i życzył pielgrzymom odwagi w rozpo-
znawaniu stanu swej wiary. – Od rozpoznania 
stanu wiary i ducha zaczyna się przemiana 
serca – zaznaczył.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynariatu 
polowego, którzy udali się wraz z żołnierzami 
na pielgrzymkę. Wśród kapłanów był również 
ks. Xavier Chojecki, kapelan armii francuskiej, 
który od 15 lat towarzyszy polskim żołnierzom 
w Lourdes i pomaga im jako tłumacz.
Po Mszy św. spod katedry wyjechały 3 auto-
kary z ponad setką uczestników z Polski cen-

Poranną Mszą św. sprawowaną w katedrze polowej przez biskupa polowego WP Jó-
zefa Guzdka rozpoczęli swój udział w pielgrzymce do Lourdes żołnierze, funkcjona-
riusze i pracownicy wojska. – Pielgrzymowanie jest szansą, aby poznać swój zwią-
zek z Chrystusem i Kościołem – mówił podczas Eucharystii, modląc się z kapelanami 
ordynariatu o duchowe owoce pielgrzymki i bezpieczny jej przebieg. W niedzielę
6 maja, z Warszawy do Bolesławca na pierwszy etap pielgrzymki, wyjechały trzy 
autokary. Tam spotkają się z grupami z innych garnizonów, aby razem już udać się 
na południe Francji. Polacy biorą udział w Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy 
do Lourdes po raz 21.

Żołnierze rozpoczęli pielgrzymowanie do Lourdes

ze stratami przede wszystkim warszawskiej 
inteligencji i duchowieństwa. 
W swym przesłaniu z okazji 50-lecia wybu-
chu Powstania Warszawskiego podkreślał: 
„Można powiedzieć, że Powstanie Warszaw-
skie było najbardziej radykalnym i najbardziej 
krwawym ze wszystkich powstań polskich. 
Pociągnęło ono za sobą niesłychany ogrom 
ofiar, nie tylko zburzona Stolica, ale także 
dziesiątki tysięcy ofiar ludzkich, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia Polaków. Niektórzy 
zadają sobie pytanie, czy było to potrzebne aż 
na taką skalę?”. 

W homiliach związanych z dziejami PRL Pa-
pież zwracał uwagę na obronę chrześcijań-
skiej tożsamości naszego narodu, w czasach 
stalinowskich, pod kierownictwem ks. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, 
rolę wydarzeń poznańskich z czerwca 1956 r., 
pielgrzymki obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, kościelne obchody Millenium chrztu 
Polski, znaczenie ruchu (oazowego) Światło-
-Życie, w kształtowaniu kultury chrześcijań-

skiej młodzieży polskiej i historyczne znaczenie 
powstania „Solidarności” w życiu naszego na-
rodu i narodów Europy. „Było to – podkreślał
w homilii sopockiej z 5 VI 1999 r. – przełomo-
we wydarzenie w historii naszego narodu, ale 
także w dziejach Europy. „Solidarność” otwo-
rzyła bramy wolności w krajach zniewolonych 
systemem totalitarnym, zburzyła Mur Berliń-
ski i przyczyniła się do zjednoczenia Europy 
rozdzielonej od czasów II wojny światowej na 
dwa bloki”.
Z entuzjazmem, po krytycznej ocenie stanu 
wojennego, witał Jan Paweł II narodziny
III Rzeczypospolitej w czerwcu 1989 r. a jej 
klasie politycznej w przemówieniu sejmo-
wym i działaczom społecznym, w tym dzia-
łaczom związkowym, przypomniał: „Nie ma 
solidarności bez miłości”, która umie nie tyl-
ko pamiętać, ale także przebaczać i łączyć 
wysiłki wszystkich rodaków, ponad różnice 
światopoglądowe, polityczne dla dobra po-
wszechnego. Wszyscy Polacy mają prawo 
poczuć się gospodarzami swego ojczystego
domu. 

Nas wszystkich, nie tylko warszawiaków, w ho-
milii sopockiej z 5 VI 1999 r. Jan Paweł po-
uczał: „Dzisiaj wypada powiedzieć «nie ma 
solidarności bez miłości». Więcej nie ma przy-
szłości człowieka i narodu bez miłości, bez 
tej miłości, która przebacza, choć nie zapo-
mina, która jest wrażliwa na niedolę innych, 
która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla 
drugich: tej miłości, która służy, zapomina
o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego 
dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia
i siostry, do budowania przyszłości opartej na 
miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywi-
lizacji miłości”. 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski 
przewodniczący Komisji Badania

Dziejów Warszawy Instytutu Historii PAN

i Komisji Biografistyki ZG

Polskiego Towarzystwa Historycznego 

*  Wystąpienie w Bibliotece Publicznej M. St. 
Warszawy 19 V 2011



15

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. p.o. redaktora naczelnego – 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.: 22 687-31-30, tel./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: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

IS
SN

 1
23

1-
69

11

Brunssum – Mons 
W dniu 24 kwietnia 2012 roku w bazie wojskowej w Brunssum (Holandia) żołnierze polscy 
świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początku uroczystości, na której 
zgromadziły się też delegacje żołnierzy innych krajów, głos zabrał Polski Przedstawiciel Na-
rodowy płk Marek Gładysz, który przedstawił znaczenie tegoż święta. Uroczystość zaszczycił 
swoją obecnością p. Leszek Rowicki, konsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.
25 kwietnia 2012 roku ta sama uroczystość miała miejsce w bazie wojskowej SHAPE
w Mons (Belgia). Na początku uroczystości głos zabrał Polski Przedstawiciel Narodowy płk 
Andrzej Brzoza. Życzenia wszystkim polskim żołnierzom z okazji święta złożyła gen. dyw. 
Michelle Johnson z-ca Szefa Sztabu w SHAPE.
Obie uroczystości uświetnił występ Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który swój 
koncert rozpoczął Marszem Triumfalnym. W czasie koncertu pojawiły się pieśni narodowe 
oraz znane światowe przeboje. Koncert zakończył się kompozycją Dyrektora Artystycznego 
p. Adama Martina zatytułowaną „Jak Orły Białe”. Występ został nagrodzony gromką owacją
i głębokim uznaniem wszystkich biorących udział w uroczystościach.                                rs

Rzeszów
Kościół Garnizonowy w Rzeszowie no-
szący wezwanie Matki Bożej Królowej 
Polski jest miejscem, w którym z wielką 
wdzięcznością gromadzą się wierni, przy-
nosząc do Maryi swoje radości i smutki, 
doznając przy tym wielu łask, siły i po-
krzepienia. 3 maja dla całej parafii Słowo 
Boże na wszystkich Mszach świętych gło-
sił ks. kan. dr Marek Dyło, redaktor die-
cezjalnego Radia Via i rzecznik prasowy 
Kurii Rzeszowskiej.
Suma odpustowa odbyła się o godzinie 
18:00 i przewodniczył jej ks. płk Tomasz 
Anisiewicz – proboszcz parafii i kapelan 
Garnizonu Rzeszów. Mszę świętą kon-
celebrowali także kapłani z dekanatu. 
Uroczystość odpustową zakończyła pro-
cesja Eucharystyczna, podczas której od-
śpiewano litanię loretańską i uroczyste
Te Deum.                                             xpl

Watykan
26 gwardzistów szwajcarskich złożyło 
6 maja uroczystą przysięgę. Trzymając 
dłoń na chorągwi z herbem Benedykta 
XVI ślubowali „wiernie, lojalnie i uczciwie 
służyć Papieżowi, a także być gotowymi 
poświęcić swoje życie w jego obronie”.
Z powodu deszczu przysięga odbyła się 
nie, jak chce tego tradycja, na Dziedzińcu 
św. Damazego, ale w Auli Pawła VI, do 
której licznie przybyły rodziny i przyjacie-
le gwardzistów. Benedykt XVI pozdrowił 
ich na zakończenie południowej modli-
twy maryjnej.
Rano Szwajcarzy wzięli udział w Mszy 
sprawowanej dla nich w Bazylice św. Pio-
tra przez watykańskiego sekretarza sta-
nu. Kard. Tarcisio Bertone podkreślił, że 
w sposób szczególny są oni wezwani do 
świadczenia o Chrystusie, zarówno, gdy 
są na służbie, jak i w życiu prywatnym. 
Gwardzistów z rodzinami na specjalnej 
audiencji przyjął Benedykt XVI.
Przysięga Gwardii Szwajcarskiej ma miej-
sce zawsze 6 maja dla upamiętnienia 
ofiary życia pierwszych gwardzistów, 
którzy w 1506 r. zginęli broniąc papieża 
Klemensa VII.                                     KAI

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Wrocław
We Wrocławiu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. dr. Jerzego Woźniaka, byłego 
szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, honorowego prezesa Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej i szefa jego oddziału dolnośląskiego. Za swoją dzia-
łalności i zasługi odznaczony był m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
z Gwiazdą, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz 
Krzyżem Armii Krajowej. Obok najbliższej rodziny uczestniczyli w nich przedstawiciele Kan-
celarii Prezydenta RP, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, władz wojskowych, 
samorządowych, organizacji kombatanckich i młodzieżowych.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana we wrocławskiej bazylice garnizonowej
p.w. św. Elżbiety pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity senio-
ra Archidiecezji Wrocławskiej. Eucharystię koncelebrowali m.in. wikariusz generalny Wro-
cławskiej Kurii Metropolitalnej ks. bp. Edward Janiak, proboszcz bazyliki garnizonowej ks. 
płk. Janusz Radzik oraz kapelani Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ks. płk dr 
Jerzy Rasiak i ks. kpt. Edward Mazur SDB.
Po Mszy św. na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim odbyła się druga część uroczysto-
ści pogrzebowych. Poprowadził ją ks. bp. Edward Janiak. Żonie i najbliższej rodzinie śp 
płk. Jerzego Woźniaka przekazał On również specjalne listy kondolencyjne od metropolity 
wrocławskiego ks. abp. Mariana Gołębiewskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskie-
go ks. bp. Józefa Guzdka.                                                                                             mz

Olsztyn
Od września grupa chłopców i dziewcząt z parafii wojskowo-cywilnej w Olsztynie przygo-
towywała się do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Raz w miesiącu, razem 
ze swoimi rodzicami, uczestniczyli we Mszach św. Po spotkaniach o charakterze kateche-
tycznym na temat sakramentu pokuty – dzieci pierwszy raz skorzystały z Bożego przeba-
czenia przy kratkach konfesjonału, a w niedzielę 6 maja po raz pierwszy przyjęły uroczyście
Eucharystię. Do Pierwszej Komunii przystąpiło w tym roku 14 dzieci.                             xmk



MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI

PRZEZ WSTAWIENNICTWO SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcow-

ska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu 

wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijań-

skiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,

o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


