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 Pielgrzymka do Lourdes

 Co zawdzięczamy Węgrom?
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Zatrzymujemy się dziś nad słowami Jezusa, 
który daje polecenie swoim uczniom, aby 
nauczali i udzielali chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 253) 
naucza nas między innymi, że: Trójca jest 
jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, 
ale jednego Boga w trzech Osobach: „Trój-
cę współistotną”. Osoby Boskie nie dzielą 
między siebie jedynej Boskości, ale każda 
z nich jest całym Bogiem: „Ojciec jest tym 
samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, 
Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to 
znaczy jednym Bogiem co do natury”. „Każ-
da z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to 
znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą” 
(KKK 255). Osoby Boskie pozostają we wza-
jemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie 
Osób Boskich – ponieważ nie dzieli jedności 
Bożej – polega jedynie na relacjach, w jakich 
pozostaje jedna z nich w stosunku do in-
nych: „W relacyjnych imionach Osób Boskich 
Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, 
Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy

Na okładce:
Lourdes, Francja – Maryjna Procesja 
Światła, 12 maja 2012 r.

o tych trzech Osobach, rozważając relacje, 
wierzymy jednak w jedną naturę, czyli sub-
stancję”. Rzeczywiście, „wszystko jest (w Nich)
jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność 
relacji”. Z powodu tej jedności Ojciec jest 
cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest 
cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch 
Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu”.
Mimo licznych tłumaczeń katechizmu nie je-
steśmy w stanie pojąć tajemnicy Trójcy Świę-
tej. A wszelkie rozważania na Jej temat zwy-
kło się rozpoczynać od wyrażenia bezradno-
ści, z jaką staje wobec niej ludzki rozum.
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest 
jednym z najbardziej specyficznych elemen-
tów chrześcijaństwa. Żadna inna religia nie 
podaje tej tajemnicy do wierzenia. Istnienie 
Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. 
Samym ludzkim rozumem nie dochodzimy 
do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. 
Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi 
o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. 
Można przytoczyć wiele miejsc w Ewange-
liach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako 

równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od 
nich Osobie.
Kiedy tak stajemy wobec tej wielkiej tajemnicy 
naszej wiary przypominamy sobie historię św. 
Augustyna, który również próbował tę praw-
dę zrozumieć. Otóż przechodząc kiedyś brze-
giem morza, zauważył małego chłopca, który 
wykopał w piasku plaży maleńki dołek i nie-
wielką muszelką przelewał wodę z morza do 
tego dołka. „Co ty robisz dziecko?” – pyta go 
Augustyn. „A, jak widzisz, przelewam morze 
do dołka” – odpowiada chłopczyk. „Czy ty my-
ślisz, że tą małą muszelką przelejesz to ogrom-
ne morze do tego maleńkiego dołka?” – pyta 
ponownie Augustyn. Na co chłopczyk rezolut-
nie odpowiada: „Prędzej ja przeleje tą muszel-
ką całe morze do tego maleńkiego dołka, niż 
ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”.
Tak naprawdę nie chodzi o to, aby tę prawdę 
zrozumieć, ale żeby w nią uwierzyć. Zatem 
tajemnica Trójcy Świętej jest zaproszeniem 
do pogłębiania naszej wiary, ufności i mi-
łości do Pana Boga, który działa w świecie 
i w życiu każdego z nas. Bo tajemnica nie 
jest prawdą, o której nie wiemy zupełnie nic, 
lecz prawdą, o której nie możemy wiedzieć 
wszystkiego.

jur

3 czerwca – Niedziela Trójcy Przenajświętszej3 czerwca – Niedziela Trójcy Przenajświętszej

„...nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”. 1 Kor 9,23

Międzynarodowy Dzień Dziecka jest też dniem zabaw i dpoczynku – dniem, w którym dzieciom oddajemy sprawiedliwość, 
spędzając z nimi wspólnie nieco więcej czasu. Dzień ten nie może jednak być dla nas wymówką na cały rok. Jeśli każdego 
dnia możliwie dużo czasu postaramy się spędzić z naszymi dziećmi, to każdy dzień – przynajmniej każdy weekend – stanie 
się prawdziwym dniem dziecka.

PAPIESKIE INTENCJE NA MAJPAPIESKIE INTENCJE NA MAJ
Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chro-

niące i umacniające rolę rodziny.

Każdy dzień Międzynarodowym Dniem Dziecka
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zastanawiałem się, co wybrać. I wybrał. Był 
z lourdzkimi pielgrzymami wojskowymi cały 
czas. Podobnie jak wiceminister obrony na-
rodowej, Zbigniew Włosowicz. Uważne 
wsłuchiwanie się w serce Matki poprowadzi 
każdego tam, gdzie chce Jej Syn. – Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie. „Cokol-
wiek” i „do końca” - powtarzał słowa Matki 
Bożej z Kany Galilejskiej w Grocie Masabiel-
skiej biskup polowy Józef Guzdek podczas 
Mszy św. w sobotni poranek. 
W Lourdes wszystko jest możliwe; wskrzesze-
nie ze śmierci ducha, posklejanie rozbitego 
małżeństwa, uzdrowienie poranionej relacji 
matki i córki, wybłaganie potomstwa, ulecze-
nie z choroby „wściekłego” antyklerykalizmu, 
a nawet „rozbrojenie” absurdu wojującego 
laicyzmu czyli walki z religią w przestrzeni 
publicznej. Cuda uzdrowień fizycznych też 
się oczywiście zdarzają, bo o nich zawsze naj-
głośniej. Tak jak o cudzie uzdrowienia tego 
kalekiego chłopczyka, który po przejściu ka-
płana z Jezusem Eucharystycznym w procesji 
z błogosławieństwem chorych, z głębi swojej 

w „miasteczku młodych” ks. 
ppłk Piotr Sroka. 
W tym roku telefony w Kurii 
polowej i na biurkach wojsko-
wych szefów różnych formacji, 
głosy na portalach interneto-
wych kipiały ludzkimi emo-

cjami, zawodami. – Były kpiny, pogróżki na 
forach internetowych, opowiada podoficer

z 30. letnim stażem w woj-
sku i doświadczeniem na 
misjach. Pisali: – Po co woj-
sku modlitwa !..
– Wielu żołnierzy nie mo-
gło pojechać w tym roku, 
zabrakło miejsc – mówił na 
zakończenie tegorocznej 
pielgrzymki do Lourdes ks. 
ppłk Krzysztof Kacorzyk. 
Ale już teraz rozumiem tę 
wielką „zapalczywość”, to 
pragnienie powrotu tutaj. 
– Miałem wiele ważnych 
wydarzeń w tym czasie, 
zadumał się biskup Józef, 

Białe róże dla Niepokalanej
Zielone autokary wojsk lądowych mkną francuską szosą z Idron. Dojeżdżamy do
Lourdes. Jest 11 maja 2012 r. – piątek. Ośnieżone szczyty Pirenejów na przemian
z umajonymi soczystością zieleni rysują się na tle błękitu. Landszaft – westchną zde-
gustowani krytycy sztuki. Ale to nie bohomaz jarmarcznego artysty. To miejsce, któ-
re wybrał Bóg, więc jest pięknem absolutnym. Jak On sam i Jego Matka. – Ave, Ave, 
Ave Maria – rozbrzmiewa w autokarze wyśpiewana modlitwa zachwytu i uwielbienia.
I Agnieszka z Łodzi, i biskup Józef Guzdek, i pułkownik Czesław Wieliczko i podcho-
rąży z WAT, i licealista z liceum lotniczego, i ojciec Kamil z Jasnej Góry z całej pojem-
ności serc i gardeł wielbią Tę, która wszystko rozumie i przedstawia Synowi. – Wiara 
bierze się ze słuchania, ale i ze zdumienia, i zachwytu, mówił biskup Guzdek na 
Mszy św. w Idron. – Gloriosa Mater Christi, Benedicta Mater nostra. Nawet wyśpie-
wana po łacinie modlitwa brzmi niebiańską słodyczą i mocą w ustach młodzieży
z uczelni wojskowych z całej Polski, gdy paulin o. Kamil Szustak tworzy – już
w Lourdes – jedyny taki chór na świecie. Chór, który codziennie w godzinie Apelu 
Jasnogórskiego, przy Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Lourdes, śpiewał pielgrzy-
mom z całego świata w czasie Maryjnej procesji światła.

54. Międzynarodowa Pielgrzymka  Wojskowa do Lourdes54. Międzynarodowa Pielgrzymka  Wojskowa do Lourdes

– Kto lepiej zna Syna niż Matka? – pytał reto-
rycznie na Mszy św. w 23. Śląskiej Brygadzie 
Artylerii w Bolesławcu ks. płk Krzysztof Kaco-
rzyk, duchowy szef tegorocznej 54. PMI. Wy-
rywały się więc w tym roku wojskowe serca, 
by jeszcze raz, a może po raz pierwszy, przy-
tulić się do Niepokalanego Serca Matki matek 
w Lourdes i zapytać: Jak żyć? Bo przecież Bóg 
wybrał nie tylko to miejsce, ale i czas. Berna-
detta Soubirous wyszła 11 lutego 1858 roku
z Cachot, by przy Grocie Masabielskiej na-
zbierać chrustu do kominka… I zbiera do dziś 
ludzi z całego świata u stóp Maryi, po pięć mi-
lionów rocznie. I tak od ponad stupięćdziesię-
ciu już lat. – Tu, w Lourdes jest uprzywilejowa-
ny kanał łaski Bożej – mówił do wojskowych 
pielgrzymów w kaplicy NMP z Góry Karmel

dziecięcej wiary zawołał do Pana Jezusa, który 
go minął: - Zobaczysz, poskarżę się Twojej Ma-
mie!.. I wstał z wózka. 

Z bolesławieckich koszar…

Na parkingu 23. Śląskiej Brygady Artylerii
w Bolesławcu stoi 7. autokarów; wśród nich 
autokar Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych z Poznania. To tutaj 6 maja 2012 r. 
rozpoczyna się tegoroczna 21. polska wojsko-
wa pielgrzymka do Lourdes. Przed kierowcami 
i pielgrzymami – 6 tysięcy kilometrów. Bolesła-
wiec – Wersal – Lourdes i z powrotem, z przy-
stankiem w Paryżu. Doskonała okazja do… 
ćwiczenia cnoty cierpliwego znoszenia trudów 
podróży i siebie wzajemnie. Na zmęczenie
i rozdrażnienie najlepsze lekarstwo pielgrzyma 

Bolesławiec, 6 majaBolesławiec, 6 maja

Igron, 11 majaIgron, 11 maja

Lourdes, 13 majaLourdes, 13 maja
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to wspólnotowa modlitwa imionami Maryi
z Litanii Loretańskiej. I świadome ofiarowanie 
Chrystusowi trudu za kogoś lub za coś. 
Ks. mjr Paweł Piontek, tutejszy kapelan, z te-
go skromnego pomieszczenia koszarowego 
– dzięki swojej artystycznej duszy i wsparciu 
ludzi dobrej woli – zrobił miejsce sprzyjające 
modlitewnemu skupieniu. Spod rozświetlo-
nego krzyża, na którym rozpięty jest Chrystus, 
spogląda wsparty na swoim papieskim krzyżu 
Jan Paweł II (obraz Anny Gulak), a obok zdję-
cie ks. Jerzego Popiełuszki jako kleryka żołnie-
rza z Bartoszyc.
– Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan 
– śpiew na Komunię z koszarowej kaplicy po-
kazuje sens, cel i kierunek naszej drogi. Skosz-
tujcie, bo bez Chrystusa nic nie ma smaku.
I to po ten „skarb” tak naprawdę wyruszamy 
z Bolesławca do Lourdes, choć może jeszcze 
o tym nie wiemy, a nawet nie przeczuwamy. 
W homilii ks. płk. Zenona Surmy pojawia się 
wątek do przemyśleń na drogę: – Proszę Pana, 
zwraca się do kapłana poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej. Na uwagę, że do kapłana należy 
się zwracać: proszę księdza, pada odpowiedź: 
– ale ja jestem niewierzący. A to przecież nie 
kwestia wiary, tylko kultury, taktu, dobrego 
wychowania, podkreśla ksiądz Surma… 
– Mam wspaniałego organistę, cieszy się 
ksiądz Paweł Piontek, gdy wracamy na nocleg 
po mszy. – Idę po placu apelowym i spotykam 
żołnierza. Opowiada, jak grał na weselu. I tak 
Opatrzność wyznaczyła mu rolę w koszarowej 
kaplicy. Pięknie gra i jest bardzo dyspozycyj-
ny… Wyskoczył spod prysznica w ten późny 
niedzielny wieczór, by zagrać na wieczornej 
mszy dla pielgrzymów lourdzkich. Uśmiecha-
my się do siebie serdecznie i dziękujemy…
Nazajutrz skoro świt ruszamy w drogę. Sią-
pi majowy kapuśniaczek. Ppłk Dariusz Suska
z Wrocławia (autokar nr 3), który biegle wła-
da francuskim, barwnie opowiada o historii, 
obyczajach, a nawet kulinariach francuskich.
Im bliżej Francji, tym niebo dla nas łaskaw-
sze; przez chmury przebija się słońce.

Siła wyklęczanych kolan

– Nie kłam, bo pójdziesz do więzienia! – krzy-
czy komisarz Jacomet, przesłuchując Berna-
detę Soubirous w sprawie wizji,o której w 
Lourdes i okolicach coraz głośniej. To kwestia
z filmu, wyświetlanego w autokarze, który 
przybliża pielgrzymom historię Objawień i dro-
gę świętej Bernadety. Było ich 18. i trwały od 

11 lutego do 16 lipca 1858 r. 
I to najważniejsze z 25 marca, 
po którym sceptyczny dotąd 
proboszcz Peyramale padł na 
kolana przed Maryją: – „…Spy-
tałam ją ponownie trzy razy, 
kim jest, ale w odpowiedzi 
uśmiechnęła się tyle samo razy 
– opowiada Bernadeta Soubi-
rous. – Zebrałam się na od-
wagę i ponownie postawiłam 
pytanie. Tym razem uniosła 
oczy ku niebu, składając w geś-
cie modlitwy ręce… i odpowie-
działa mi: „Jestem Niepokala-
nym Poczęciem”…aby nie za-
pomnieć powiedzianego mi 

zdania, powtarzałam je przez całą drogę”. Bo 
skądże niepiśmienna uboga dziewczynka mo-
głaby mieć pojęcie o teologicznym dogmacie 
Maryjnym, który cztery lata wcześniej bullą 
„Ineffabilis Deus” zatwierdził papież Pius IX.
Przed snem w Caserne Joffre Drouot (kosza-
ry im. marszałka Drouot) w Wersalu jeszcze 
brzmi nam w uszach solo na trąbce Pawła 
Joksy, dyrygenta Orkiestry Sił Powietrznych
z Poznania: Ave Maryja. 
W drodze do wersalskiego pałacu króla, który 
twierdził, że „państwo to ja”, mijamy odświęt-
nie udekorowane budynki, z flagami narodo-
wymi Francji. Nasi gospodarze w galowych 
mundurach wybierają się na wojskową defila-
dę. Jest 8 maja – Francja obchodzi 67. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej. 
– Jeszcze wczoraj padał deszcz; przywieźliście 
piękną pogodę – słyszymy już na miejscu,
w czwartek, 10 maja, od Francuzki, która opo-
wiada o szkole, gdzie Bernadeta uczyła się 
pisać i czytać oraz przystąpiła do I Komunii. 
św. Dotykamy „ołtarza na 
skale”. Mensa ołtarzowa w 
kształcie tafli wody i skała, 
którą jest Chrystus. Esencja 
ewangelii, istota Mistycz-
nego Ciała czyli Kościoła, 
zapisana w prostych zna-
kach. Patrzymy na jedyną 
zachowaną z czasów Ber-
nadety figurę Matki Bożej. 
Czujemy się wyróżnieni 
niezwykłą łaską. Bo prze-
cież tak niedawno, przy 
tym ołtarzu klęczeli dwaj 
papieże – Jan Paweł II i Be-
nedykt XVI. – „Nie mogę 
przeżyć jednego dnia nie 
kochając”, czytamy słowa 
Bernadety umieszczone w 
szkole, prowadzonej przez 
siostry, gdzie się uczyła. 
– Tu szukała schronienia 
przed ciekawskimi po obja-
wieniach – opowiada Fran-
cuzka, która zaprasza do 
kaplicy w szkole sióstr.
W upalne czwartkowe 
przedpołudnie grupa piel-
grzymów z o. kpt. Kami-
lem Szustakiem podąża 
w stronę Bartrés, gdzie 
siostry Nazaretanki prowa-
dzą Polską Misję Katolic-

ką. – Podziękujmy i pomódlmy się – zachęca 
o. Kamil pod pomnikiem Jana Pawła II – za 
jego odwagę wiary, której źródłem była siła 
wyklęczanych kolan, za wysoką miarę życia 
chrześcijańskiego, którą nam przekazał, mówi 
paulin z Jasnej Góry. 
Ojciec Kamil podaje nam do ucałowania re-
likwie pierwszego stopnia, z którymi się nie 
rozstaje. 
– Jestem odporny na wzruszenia, ale czasami 
nie widomo co się w człowieku dzieje – mówi 
patrząc mi w prosto w oczy oficer z Warszawy. 
Jak On nas potrafił jednoczyć!... 
Siostra Maria Bernarda opowiada o histo-
rii misji założonej przez bp. Stanisława Jeża
i wspartej przez fundację Sue Ryder (Angielka, 
polonofilka, żona Polaka pracującego w cza-
sie wojny w brytyjskim wywiadzie, gdzie się 
poznali).
W gościnie u sióstr nawet kawa smakuje wy-
bornie, bo jest podana z miłością do każde-
go, który przekracza progi domu w Bartres. 
Uśmiechamy się do siebie w tej górskiej oazie 
piękna, ciszy i ludzkiej dobroci. Uśmiecha się 
pan generał Andrzej Przekwas z Wesołej i jego 
żona Elżbieta, ksiądz Marek i pan Jerzy…
Z obrazu na ścianie w jadalni spogląda na nas 
św. o. Maksymilian Kolbe, który przyjmuje
z rąk Niepokalanej cierniową koronę. Siostra 
Maria Bernarda zbiera koperty z intencjami. 
Ksiądz kapelan, posługujący w kaplicy Nazare-
tanek ,odprawi msze św. w polecanych inten-
cjach wojskowych pielgrzymów. 
– 18 lutego – opowiada siostra Maria Bernar-
da, w Lourdes odbywa się piękna procesja,
w której biorą udział wszyscy, którzy na co 
dzień nie mają takiej możliwości: bankierzy, 
hotelarze, lekarze. Procesja rusza sprzed ko-
ścioła, gdzie św. Bernadeta była chrzczona, 

Koszary w Wersalu, Msza polowaKoszary w Wersalu, Msza polowa

Wyruszamy do Polskiej Misji KatolickiejWyruszamy do Polskiej Misji Katolickiej
w Lourdes, 10 majaw Lourdes, 10 maja

IdronIdron
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szlakiem miejsc z nią związanych: Cachot, 
młyn Boly do Groty Masabielskiej. Jej uczestni-
cy śpiewają przez całą drogę (ok. 120 zwrotek) 
historię objawień.
Do naszej siedziby w Lourdes z „Bellevue” – 
Polskiej Misji Katolickiej jest około trzech kilo-
metrów. 
– Widziałem w nocy rozmodloną młodzież
z Liceum Lotniczego z Dęblina. To piękny wi-
dok młodych ludzi zatopionych w modlitwie
w kaplicy w miasteczku namiotowym w (Ville 
de Jeunes w City Saint Pierre) – dzieli się reflek-
sją ks. kapelan Zenon Surma. – Przechodzący 
kapucyn, zapytał mnie, skąd są ci młodzi lu-
dzie. – Jest nadzieja dla Polski, powiedział.

Idron pod opieką Królowej Polski

Stoi na skrzyżowaniu dróg w Idron. Kapliczka, 
którą zrobił dziadek Lei w roku 1941. Czuwa 
w niej Matka Boża Częstochowska. Drogi do 
polskiej wolności wiodły wielu żołnierzy II Rze-
czypospolitej przez Francję. Wielu tu znalazło 
swoje francuskie drugie połowy i tu zostali, tu 
dochowali się wnuków. Dziadek Lei zrobił tę 
mozaikową Czarną Madonnę z tego, co było 
dostępne w czasach wojennej zawieruchy –
z rozbitych kolorowych talerzy.
O kapliczkę z polskim orłem dbają dziś Polacy 
i Francuzi z Idron. A przede wszystkim orga-
nizatorzy corocznych uroczystości z udziałem 
polskiej pielgrzymki wojskowej – Zygmunt
i Sabina Szczepaniakowie. Polska Madonna ce-
mentuje w ten sposób przyjaźń francusko-pol-
ską, jak podkreślają przedstawiciele merostwa. 
W kościele w Idron, Mszy św. przewodniczy bp 
polowy Józef Guzdek w koncelebrze z kancle-
rzem kurii, ks. Janem Dohnalikiem i wszystkim 
kapelanami pielgrzymki: ks. płk. Zenonem Sur-
mą, ks. płk. Markiem Karczewskim, ks. ppłk. 
Krzysztofem Kacorzykiem, ks. ppłk. Piotrem 
Sroką, ks. mjr. Robertem Krzysztofiakiem, ks. 
mjr. Mateuszem Hebdą, o. kpt. Kamilem Szu-
stakiem, ks. ppor. Markiem Drabikiem oraz
z kapelanami francuskimi, wśród których jest 
wieloletni przyjaciel pielgrzymki, ks. Xavier 

Chojecki (tłumacz kazania biskupa Józefa dla 
Francuzów).
Na zakończenie Mszy św. w Idron biskup Józef 
pobłogosławił małżeństwo Alfredy i Henryka 
Witkowskich z okazji 62. rocznicy ich ślubu. 
– Przetrwaliśmy razem dzięki wierze i blisko-
ści Lourdes, powiedziała zacna Jubilatka. Czy 
może być wymowniejsze świadectwo dojrza-
łej miłości, złożone wobec tylu młodych ludzi
w mundurach, przed którymi najważniejsze 
życiowe decyzje o założeniu szczęśliwej i trwa-
łej rodziny? 
Państwo Witkowscy mieszkają od 45. lat w Tar-
bes, niedaleko Lourdes. Pan Henryk Witkowski 
urodził się w Bourgonie, ale dom założyli tu
w Pirenejach. Mają troje dzieci, 8 wnuków i 
dwoje prawnuków. – Gdy Jan Paweł II wylądo-
wał na lotnisku w Tarbes, byłam wśród osób 
witających Ojca świętego, wspomina Pani
Alfreda. Zaśpiewaliśmy mu „Góralu, czy ci nie 
żal”. Miałam go poprosić o błogosławieństwo, 
ale gdy się do mnie zbliżył, coś ścisnęło mnie 
za gardło i nie mogłam wymówić słowa. Po-
głaskał mnie po policzku.
Wojskowa pielgrzymka w mundurach galo-
wych formuje szyk. Na czele połyskują w słoń-
cu instrumenty dęte orkiestry z Poznania. Po-
czet flagowy dumnie prezentuje nasze barwy 
narodowe.
Ruszamy uliczkami Idron w stronę hali sporto-
wej, gdzie gościnni gospodarze przygotowali 
poczęstunek dla wojskowych pielgrzymów
z Polski.
Mijamy dzieci z miejscowej szkoły z nosami 
przyklejonymi do szyby.
Idę razem ze straszą Francuzką na skróty. 
Spotyka po drodze swoją 
sąsiadkę: – C ‘est une belle 
cérémonie. Dommage, gue.. 
(Cóż za piękna uroczystość) 
następuje wymiana wra-
żeń. – Szkoda że dzieci z na-
szej szkoły nie mogą w niej 
wziąć udziału.
Czyżby francuska „Laicité” 
(ideologia laicyzacji) tak 
bardzo chce zagłuszyć sło-
wa Pana Jezusa: Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do 
mnie?..
A przecież właściwie pojęta 
świeckość – przypomniał

w liście pasterskim, wydanym w 2011 roku bi-
skup polowy Francji i gospodarz 54. PMI Luc 
Ravel – polega na właściwym włączeniu religii 
w życie społeczeństwa, a nie jej eliminacji.
Biskup polowy Francji włączając się w debatę 
społeczną na temat nowej wizji świeckości, 
czuje się do tego szczególnie uprawniony, po-
nieważ – jak stwierdził – to właśnie w ducho-
wej posłudze żołnierzom świeckość sprawdza 
się w praktyce oraz dochodzi do kontaktów
z innymi religiami. 
Ulice największego garnizonu świata, w jaki 
zamienia się Lourdes w dni majowej PMI, 
wypełnione żarliwą modlitwą wojskowych, 
niosących krzyże, klękających w Grocie Mas-
sabielle, z różańcami, feretronami to najwy-
mowniejsze świadectwo uczciwie praktyko-
wanej świeckości.
– Dlaczego nikt o tym nie wie?! – to pytanie 
wraca co roku, gdy pielgrzymujący po raz 
pierwszy doświadczą fenomenu i atmosfery 
wojskowego Lourdes. 
Ale i głosy „wojującego laicyzmu”: – Po co 
wojsku modlitwa?! Brzmią coraz agresywniej. 
Matka Boża w Lourdes udzieli wszystkim py-
tającym szczerze najlepszej odpowiedzi. Wy-
starczy skorzystać z zaproszenia. 

Wdzięczność

Bazylika podziemna Piusa X w ten piątkowy 
wieczór, 11 maja, wypełnia się wojskowymi 
z 34. krajów świata. Czy może być coś pięk-
niejszego niż galowe mundury tylu krojów
i barw, tylu tradycji. A jednak może… W tym 
roku podczas ceremonii otwarcia wojsko-

Porucznik Joanna SowińskaPorucznik Joanna Sowińska
– róże dla Niepokalanej– róże dla Niepokalanej

Salut dla NiepokalanejSalut dla Niepokalanej
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wi złożyli najpiękniejszy hołd Matce Bożej. 
Naprzeciw ołtarza w Bazylice stanęła biała 
figura Niepokalanej. Poczty sztandarowe 
schylały płaty i oddawały honory wojsko-
we, a kwiat młodzieży wojskowej z białymi 
różami w dłoniach przynosił je do Jej stóp. 
Białą różę dla Niepokalanej w naszym imie-
niu zaniosła por. Joanna Sowińska, która sło-
wiczym głosem śpiewała psalmy na wszyst-
kich mszach świętych tej pielgrzymki.I byłby 
to jedynie piękny, ale pusty gest, gdyby ten 
dar nie był darem czystości naszych serc. Bo 
tylko taki dar – dar oczyszczonych w sakra-
mencie pokuty serc i sumień – jest darem, 
który uszczęśliwi Jej boskiego Syna, a więc
i serce Matki.
Dyrygent orkiestry wojskowej z Luxemburga, 
która uświetniła ceremonię otwarcia PMI, za-
śpiewał na część Maryi, w rytmie swingującym 
i w duchu gospel. Biskupi polowi towarzyszą-
cy poszczególnym reprezentacjom wymienili 
braterskie uściski i zgromadzili się przy ołta-
rzu, przy którym stanęły też poszczególne 
poczty sztandarowe. 
Na esplanadzie przed Bazyliką Różańcową stoi 
biała figura ukoronowanej Matki Bożej. U jej 
stóp zakwitają właśnie białe róże, a na oka-
lającym ogrodzeniu wierni zostawiają bukiety 
kwiatów. To zewnętrzny wyraz naszej ludzkiej 

wdzięczności dla Tej, która sama jest czystym 
pięknem – jak biała róża…
W hotelu „Atlantic”, gdzie od 10. lat gosz-
czą wojskową pielgrzymkę państwo Elżbieta 
i Grzegorz Kuczyńscy, jest okazja do rozmów 
„między nami pielgrzymami”.
– W Lourdes byłem pierwszy raz w 1997 r.,

15 lat temu, opowiada oficer
z Ciechanowa. Byłem wtedy mło-
dy i inaczej przeżywałem tę piel-
grzymkę. Jak to młodzi podchorą-
żowie; cieszyliśmy się spotkaniami 
z innymi młodymi ludźmi. Teraz 
to wszystko przeżywam głębiej.
W 1997 roku przyjechałem z dwo-
ma kolegami; jeden był niewie-
rzący. To był mój przyjaciel, dobry 
człowiek, ale pochodził z rodziny 
milicyjnej. Wiadomo, jak to śro-
dowisko było ateizowane za PRL. 
On wtedy w Lourdes otworzył się 
na łaskę wiary. Do dziś mówi, że 
to dzięki mnie, że go namówiłem 
na ten wyjazd. Rok temu jecha-
łem z dowódcą swoim świeżo 
wyremontowanym samochodem. 
Na zakręcie najechał na nas inny 
samochód. To prawdziwy cud, że 
wyszliśmy z tego cało. Przyjecha-
łem podziękować Matce Bożej…
A ten mój kolega, który nawrócił 
się w Lourdes, powiedział mi, że 
w tym czasie, kiedy mieliśmy ten 
wypadek, żona modliła się na 
grobie swojej koleżanki. A moja 
babcia, której tyle zawdzięczam
w sprawach religijnych, powta-
rzała, że modlitwa w intencji dusz 
czyśćcowych, może być źródłem 
wielu łask dla żyjących. Drugi 
motyw mojego udziału w tego-
rocznej pielgrzymce, to pragnie-
nie zakupienia w Lourdes Figury 
Matki Bożej do naszego nowego 
kościoła, który powstaje w Ciecha-
nowie. Zlikwidowali nam jednost-
kę artylerii. Ale budujemy kościół, 
podkreśla z dumą artylerzysta. 
Mam wspaniałą żonę i dwie córki. 
Bardzo je kocham. Żonę poznałem

w artyleryjskiej WSO w Toruniu. To był wspa-
niały czas, wspólnej pracy przy TASMIE (spo-
tkania artystyczne kleryków, studentów i żoł-
nierzy z Torunia). Czas bliskich kontaktów
z kapelanem Grzegorzem Kamińskim. Bardzo 
wiele mu zawdzięczam.

Stacja XIV

Do Groty wieczorową porą chadzamy indywi-
dualnie; na chwilę adoracji przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem. Zaczerpnąć 
wody ze źródła, by w myśl polecenia Matki 
Bożej wypić i obmyć się. Z mjr. Jerzym Misiewi-
czem i z chorążym Janem zanosimy wypisane 
na serduszkach intencje bliskich i znajomych, 
którzy nas o to prosili, i wrzucamy do skrzynki 
w Grocie. Mijamy na rue de la Grotte znajo-
mych pielgrzymów dźwigających pojemniki 
z wodą z cudownego źródła – dla chorych
i cierpiących.
Nadal nie zabliźnioną raną dla wielu z nas 
pozostaje tragedia Smoleńska. Wraca w roz-
mowach, modlitwie na Drodze Krzyżowej.
O Nieobecnych wśród nas pielgrzymach woj-
skowych do Lourdes przypomina przeszklona 
witryna w Hotelu „Atlantic”. A w niej pamiątki 
po śp. Biskupie Tadeuszu Płoskim, gen. Broni-
sławie Kwiatkowskim. Jego żona uczestniczy-
ła w ubiegłorocznej pielgrzymce do Lourdes. 
O Smoleńsku przypomina też obecność wśród 
tegorocznych pielgrzymów płk. Edmunda Kli-
cha. A nawet lotnicze mundury z Dęblina.
– W katastrofie Casy w Mirosławcu i pod Smo-
leńskiem straciłam w sumie dziesięciu wycho-
wanków, w tym jednego chrześniaka, mówi 
nauczycielka z Liceum Lotniczego z Dęblina. 
Tak trudno się pogodzić z tą stratą… Dzięki 
moim uczniom byłam na audiencji u Ojca 
świętego Jana Pawła II w 2001 r. Nawet to 
zdjęcie, gdy uczniowie ofiarowują Ojcu świę-
temu model samolotu, znalazło się w „Naszej 
Służbie”, wspomina. 
– Byłem współpracownikiem generała Kwiat-
kowskiego, mówi pułkownik z Bemowa. Był 
wspaniałym dowódcą. Napisałem wspomnie-
nie do książki o Nim, która ma się wkrótce 
ukazać. Jestem w kontakcie z jego żoną.
Na zboczu góry Espelugues wybudowana zo-
stała monumentalna Droga Krzyżowa. W roku 
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1885 r. został tam ustawiony Krzyż z Jerozoli-
my. Figury mają nawet do dwóch metrów wy-
sokości. Młodzież wojskowa czyta rozważania 
przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej.
Przy stacji XIV – Pan Jezus złożony do grobu, 
ks. płk Zenon Surma inicjuje wezwanie mo-
dlitewne za ofiary katastrofy smoleńskiej.
Przy odsuniętym nagrobnym kamieniu
w kształcie Hostii czyli stacji XV biskup Guz-
dek mówi: My chrześcijanie jesteśmy powo-
łani do zwycięstwa…

* * *
Jeszcze przed chwilą na esplanadzie w tę so-
botnią noc płonęło tysiące ogników w pro-
cesji światła, w niebo unosił się śpiew „Ave 
Maryja”, a tu nagły bolesny skurcz serca. Na 
opustoszałym placu przed Bazyliką Różań-
cową na ziemi leży wielki Krzyż. W miejscu, 
gdzie zazwyczaj spoczywa Głowa Pana Jezu-
sa w cierniowej koronie, młoda kobieta siada
w prowokacyjnej erotycznie pozie do zdjęcia.
Towarzyszący mi oficer podchodzi do grup-
ki młodych rozchichotanych i wskazuje na 
niestosowność takiego zachowania. Czyżby 
współczesna kultura masowa, która tak agre-
sywnie atakuje dziś katolickie sacrum, tak da-
lece zdewastowała ich wrażliwość? Banalizo-
wanie zła oswaja ze złem.
Są zaskoczeni reakcją polskiego oficera.

Polskie „Au revoir”

Wojskowy szef pielgrzymki do Lourdes płk 
Czesław Wieliczko podczas „ogłoszeń para-
fialnych” po mszy św. przekazuje pielgrzymom 
na bieżąco informacje na następny dzień.
– W tym roku polscy żołnierze przyjęli od-
powiedzialność za ceremonię pożegnania,
13 maja w Bazylice Piusa X., za „Au revoir”.
A im ktoś przyjmuje większą odpowiedzial-
ność na siebie, tym mniej „malkontenci”, pod-
sumował pułkownik. 
Na każdym postoju, w spiekocie Orkiestra 
Sił Powietrznych z Poznania odbywała próby 
pod batutą dynamicznego dyrygenta Paw-
ła Joksy, by zaprezentować swój najwyższy 
muzyczny kunszt wobec wojskowych z 34. 
krajów świata.
Na tarasie hotelu w Lourdes czy między kosza-
rowcami w Wersalu, ćwiczyli niestrudzenie, 
bo przecież trening czyni mistrza…
W Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej,
13 maja, w ostatnim dniu 54. Pelerinage 
International Militaire, Eucharystii przewod-
niczył i homilię wygłosił kard. Marc Ouellet, 

prefekt watykańskiej Kon-
gregacji ds. Biskupów. 
Bazylikę podziemną Piusa 
X wypełniło kilkadziesiąt 
tysięcy wojskowych z róż-
nych armii świata. Gośćmi 
honorowymi byli Książę 
Albert z Monako wraz 
żoną Charlene.
Jakże radośnie brzmiał 
śpiew na rozpoczęcie 
Mszy św.: „Poeuple de 
Dieu, marche joyeux… car 
le Seigneur est avec toi” 
(Ludzie Boży, idź radośnie, 
bo z tobą jest Pan).

– Comunion totale; sans ombre, sans reserve 
– c’est la relation vere – o całkowitym zjedno-
czeniu z Bogiem, bez cienia, bez zastrzeżeń 

– Zarówno dla mnie, jak i dla moich podwład-
nych to był wielki przywilej, że mogliśmy grać 
w tym miejscu, że naszymi słuchaczami byli 
ludzie tak bardzo doświadczeni, na wózkach 
inwalidzkich. Ale też wielcy tego świata. To 
był w pewnym sensie występ przy „ołtarzu 
narodów”. U stóp Maryi Niepokalanej mo-
gliśmy zaprezentować całemu światu polską 
muzykę. Trudno było opanować wzruszenie, 
gdy graliśmy np. „Marsz, marsz Polonia” 
czy wiązankę melodii ułańskich. Gdy dwóch 
muzyków prezentowało symbol biało-czer-
wonej szachownicy, orkiestra przyklęknęła,
a dwaj trębacze zagrali „Marsz lotników”, 
którego słowa brzmią: „Lecz gdy kto pole-
gnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy 
będzie kwadrat ,nasz lotniczy znak”. 
W drugiej części razem z chórem podchorą-
żych ze wszystkich szkół oficerskich w Polsce 

modliliśmy się śpiewem. 
Oni tak szybko się uczyli, 
dobrze się nam współpra-
cowało, mówi Paweł Joks.
Piękny i równie „zaskaku-
jący” motyw pojawił się
w czasie przemarszu pocz-
tów sztandarowych. 
– To nie było zaplanowa-
ne wcześniej. Poproszono 
mnie, żebym wybrał mu-
zykę pasująca jako akom-
paniament w czasie wy-
marszu pocztów sztanda-
rowych wszystkich krajów, 

reprezentowanych na PMI. „Warszawianka” 
– przemknęło mi nagle przez myśl. A prze-
cież po upadku powstania listopadowego to 
właśnie Casimir de Lavigne we Francji stał na 
czele komitetu pomocy Polakom i napisał te 
słowa: „W tęczę Franków orzeł biały patrząc, 
lot swój w niebo wzbił”. 
W Lourdes nie ma przypadków. Takie miej-
sce, taki czas. Czas niebieskich cudów. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Zdjęcia: szer. Jarosław Dypolt,
Centralna Grupa Działań Psychologicznych

w Bydgoszczy

Solo na trąbce – Paweł JoksSolo na trąbce – Paweł Joks

jako o relacji prawdziwej mówił m.in. kard 
Ouellet w swojej homilii.
Lourdes to miejsce, które wciąż odkrywamy.
- Po Mszy św. poszedłem jeszcze raz do ba-
zyliki podziemnej i zobaczyłem, że w pobliżu 
ołtarza są relikwie Jana Pawła II – fragment z 
przestrzelonej sutanny papieża. Pomodliłem 
się przy tych relikwiach. A przecież ten zamach 
nastąpił właśnie 13 maja, mówi uradowany 
odkryciem wojskowy pielgrzym.
 Paweł Joks, dyrygent lotniczej orkiestry, wraca 
do Hotelu „Atlantic” bardzo szczęśliwy. Polscy 
muzycy w czasie ceremonii „Au revoir” wypa-
dli znakomicie, wzbudzając aplauz międzyna-
rodowej widowni i zbierając gratulacje.
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– Ten dzień i ta rocznica przypomina, że są wartości o których 
się nie zapomina. Wolność narodu nie jest tylko chwałą ży-
wych. Wolność nade wszytko jest trumfem poległych. Są bitwy, 
na które nie pada pył zapomnienia tylko bierze je na swoje 
skrzydła legenda. Do nich należy bitwa pod Monte Cassino – 
mówił 18 maja pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino płk Ed-
mund Brzozowski, uczestnik walk o klasztor. W tym roku mija 
68. rocznica zwycięskiej batalii i otwarcia dzięki bohaterstwu 
polskich żołnierzy drogi na Rzym, podczas kampanii włoskiej. 
W parku Krasińskich, z udziałem ministra obrony narodowej 
Tomasza Siemoniaka, odbyły się uroczystości upamiętniające 
poległych, zmarłych i żyjących uczestników bitwy.

Wolność krzyżami się mierzyWolność krzyżami się mierzy

rozdziału”. My ten roz-
dział dopisujemy, pomni 
dokonań poprzedników
i perspektyw, które przed 
nami otworzyli – podkreślił. Podczas uroczy-
stości odczytany został apel poległych. W uro-
czystości uczestniczyli kombatanci i harcerze 
oraz ambasadorowie państw, których wojska 
brały udział w bitwie o Monte Cassino.
– Oddajemy dziś hołd żołnierzom 2. Korpu-
su Polskiego. Żołnierzom honoru i wolności 
– mówił Jan Ciechanowski p.o. kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. – Żołnierzom, którzy walczyli, aby 
świat i Europa były wolne. Oddajemy hołd im 
alianckim bohaterskim towarzyszom broni – 
dodał.

– Jesteśmy tu, by wspólnie oddać hołd bo-
haterom spod Monte Cassino. Ta bitwa zaj-
muje wyjątkowe miejsce nie tylko we współ-
czesnej historii, ale i w uczuciach Polaków 
– powiedział minister Siemoniak.
Minister Siemoniak podziękował kombatan-
tom za ich patriotyzm i ofiarność w służbie 
Ojczyzny. – Każda rocznica bitwy pod Monte 
Cassino to Wasze wielkie święto. W tym wy-
jątkowym dniu chciałbym podziękować za 
wielką naukę godności, patriotyzmu i hartu 
ducha, którą daliście w latach wojny i długo, 
długo potem, gdy walczyliście o przywróce-
nie prawdy i zachowanie pamięci o II Korpu-
sie Polskim. O jego zwycięskim szlaku i do-
wódcy, generale Władysławie Andersie. Jego 
wspomnienia noszą tytuł „Bez ostatniego 

ił P d Uczestniczący w uroczystości ambasador 
Wielkiej Brytanii Robin Burnett powiedział, 
że bitwa o Monte Cassino „była decydują-
cym momentem w wysiłku aliantów, aby 
otworzyć drugi front w Europie”. – Można 
powiedzieć, że była to najbardziej sojuszni-
cza bitwa w trakcie całej wojny – podkreślił 
ambasador.
W południe przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza odbyła się uroczysta zmiana poste-
runku honorowego i na płycie grobu dele-
gacje państwowe złożyły kwiaty.
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Warszawa: obchody 68. rocznicy bitwy o Monte CassinoWarszawa: obchody 68. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Minister obrony narodowej Tomasz Siemo-
niak zaznaczył: „Mamy dzisiaj wielkie świę-
to; była uroczystość przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza oraz wzruszająca uroczystość 
przy pomniku Bitwy o Monte Cassino. Teraz 
spotykamy się w Muzeum Wojska Polskiego. 
Bitwa o Monte Cassino zajmuje szczególne 
miejsce w sercach i pamięci Polaków. Każ-

Jak zaznaczył w okolicznościowym przemówieniu ambasador Wielkiej Brytanii w Pol-
sce Robin Burnett: „W bitwie zaangażowanych było wiele narodów, czego dowodem 
jest dzisiejsza obecność przedstawicieli wielu ambasad (...)”. Podkreślił bohaterstwo 
tych, którzy w tak trudnych warunkach potrafili przełamać niemiecką linię obrony. 

Obchody 68. rocznicy bitwy o Monte CassinoObchody 68. rocznicy bitwy o Monte Cassino
w Muzeum Wojska Polskiegow Muzeum Wojska Polskiego

dy z nas dowiedział się o niej jako dziecko 
na kolanach babci czy dziadka, jako jednej
z pierwszych liter patriotycznego wychowa-
nia każdego Polaka”. 
I dodał: „Bardzo dziękuję przybyłym tutaj 
weteranom i kombatantom za to, co zrobili 
w przeszłości i za to, że są tu dzisiaj z nami. 
Patrzymy na Was z wielkim podziwem i sza-

cunkiem”. 
Minister Jan Ciechanowski, 
p.o. kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych podkre-
ślił: „Bohaterscy żołnierze 
walczyli o otwarcie drogi 
na Rzym i to osiągnęli. Ich 
walka była walką o wol-
ność Italii, Europy i świa-
ta. Ci wspaniali żołnierze 
tych wszystkich narodów 
walczyli o to, aby świat był 

wolny od zniewolenia i szaleńczych totalitar-
nych dyktatur”. 
Minister zaznaczył także, że tak wybitna po-
stać jak gen. Władysław Anders powinien 
mieć swój pomnik w stolicy Polski. 
Historyczne tło bitwy o Monte Cassino przed-
stawił obecnym prof. Zbigniew Wawer. 
Uroczystość zakończyło wręczenie tabliczek 
pamiątkowych ministrowi Siemoniakowi
i ministrowi Ciechanowskiemu oraz odegra-
nie przez Reprezentacyjną Orkiestrę Wojska 
Polskiego „Czerwonych maków”.
Dodatkową atrakcją dla uczestników uro-
czystości był przelot historycznego samolo-
tu Auster.

***
Po trzech szturmach wojsk alianckich, 11 maja 
1944 roku przyszła kolej na żołnierzy 2. Kor-
pusu Polskiego. 18 maja wzgórze klasztoru 
Monte Cassino było w rękach polskich, a nad 
jego ruinami powiewała biało-czerwona fla-
ga. Zwycięstwo przypomniało całemu świa-
tu o naszej walce z hitlerowskimi Niemcami
w imię hasła: „Za waszą i naszą Wolność”.
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W katedrach biskupich, jak co roku, miały miejsce święcenia kapłańskie. Bisku-
pi, prawowici następcy apostołów, przez włożenie rąk i odmówienie uroczystej 
modlitwy konsekracyjnej, udzielili diakonom sakramentu kapłaństwa. Poprzez 
ten sakrament neoprezbiterzy namaszczeni Duchem Świętym upodobniają się 
do Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, „aby głosić Ewangelię, być pa-
sterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testa-
mentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1564). Znakiem ich kapłańskiej posługi 
są szaty liturgiczne. To w nich sprawują święte czynności liturgiczne i posługę 
sakramentalną. Poznajmy ich historię, znaczenie, symbolikę.

Kapłańskie szaty liturgiczneKapłańskie szaty liturgiczne

w lśniący płaszcz i odesłać Piłatowi” (Łk 23,11).
Albę można przepasać paskiem (z łacińska 
zwanym cingulum). Jest to gruby sznur, na 
obu końcach zakończony frędzlami. Używa 
się go wówczas, kiedy alba jest za długa lub 
za szeroka i trzeba ją podwiązać. Symboli-
zuje wstrzemięźliwość, także umiejętność 
poskromienia pożądliwości cielesnych. Jego 
symbolika prowadzi do Ostatniej Wieczerzy
i Męki Pańskiej. Ma przypominać ręcznik, któ-
rym Jezus przepasał się, umywając nogi swo-
im uczniom, także sznury, którymi na rozkaz 
Piłata został przywiązany do słupa podczas 
biczowania. Może także nałożyć humerał – 
niewielką chustę, którą okrywa się szyję i ra-
miona. Swą genezą nawiązuje do chusty, jaką 
w starożytności przykrywali ramiona i szyje 
ludzie należący do wyższych warstw społecz-
nych. Widziano w humerale chustę, którą Je-
zusowi przewiązano oczy, kiedy po pojmaniu 
zaprowadzono do domu najwyższego kapła-
na. Natomiast modlitwa przygotowawcza, 
towarzysząca nakładaniu humerału, określa 
go jako „hełm zbawienia” (Ef 6,17). Kapłan, 
który ją odmawiał, najpierw humerał wkładał 
na głowę, a potem dopiero owijał nim szyję. 
Ow „hełm zbawienia” miał chronić kapłana 
przed niewłaściwymi myślami podczas cele-
browania liturgii, a także przed niestosowny-
mi słowami wydobywającymi się z gardła.
Dzisiejsze przepisy liturgiczne mówią, że pa-
ska i humerału nie nakłada się, jeżeli ze wzglę-
du na krój alby nie są potrzebne.
Ornat wykształcił się z rzymskiego płaszcza, 
który miał formę dzwonowatą z niewielkim 
otworem na głowę. W XIII wieku zaczęto go 
skracać z obu boków, dla ułatwienia gestów 
rąk. Z biegiem czasu przybrał formę dwóch 
płatów materii, przykrywających korpus ka-
płana z przodu i z tyłu. Był przyozdabiany bo-
gatymi haftami, scenami z historii zbawienia, 
na plecach zwykle haftowano znak krzyża. 
Wiele dawnych ornatów to wspaniałe dzieła 
tkactwa artystycznego.
Dziś, po soborowych reformach liturgii, coraz 
częściej używa się obszernego, zasłaniającego 
ramiona ornatu, charakteryzującego się szla-
chetną prostotą. 
Stanowi on szatę zewnętrzną, nakładaną na 
pozostałe szaty liturgiczne i na kapłańską su-
tannę, dlatego stanowi symbol miłości, która 
„zakrywa wiele grzechów”(1 P 4,8). Z kolei dla 
neoprezbitera, ktory zostaje weń przyodziany 
w czasie święceń kapłańskich jest znakiem mi-
łości, którą Bóg ma w nim pomnażać i dosko-

W pierwszych wiekach Kościoła kapłani spra-
wujący liturgię we wspólnotach chrześcijań-
skich nie używali do tych świętych czynności 
oddzielnych szat. Sprawowali ją w stroju, 
używanym w ich środowisku, ale w jego for-
mie odświętnej. Była to długa, przepasana, 
ozdobiona dwoma purpurowymi paskami 
tunika z rękawami, fałdzista narzuta (pallium)
i sandały. Epoka Konstantyna Wielkiego, kiedy 
chrześcijaństwo stało się religią państwową, 
przyniosła nowe formy stroju liturgicznego, 
zaczerpnięte z ceremoniału i stroju dwor-
skiego. Kiedy (poczynając od VII wieku) pod 
wpływem ludów germańskich i galijskich 
zwyczajów, upowszechniła się nowa moda 
w ubiorze, polegająca na skracaniu szat, ka-
płani chrześcijańscy pozostali przy dawnych, 
długich szatach. Do dziś są wyróżnikiem spo-
łecznego stanu duchownych. 
Szczególny charakter szat liturgicznych spra-
wił, że z biegiem czasu zrodził się zwyczaj 
ich błogosławienia, traktowania jako znaku 
pobożności. Natomiast w średniowieczu zo-
stała rozbudowana symbolika szat, wiążąc je 
z Męką Jezusa, także z dyspozycjami moralny-
mi, które powinny cechować tego, kto spra-
wuje świętą liturgię.
Każda liturgia jest świętem – uobecnieniem 
misterium Chrystusa. Szaty liturgiczne są zna-
kiem tego święta, radości, piękna – swoistym 
ornamentem dla naszego spotkania z Chry-
stusem Eucharystycznym. 
Ale znaczą także coś więcej: wskazują na 
obecnego w zgromadzeniu Chrystusa. Stają 
się znakiem nadprzyrodzonej rzeczywistości. 
Tego co święte, oddzielone od tego, co świec-
kie. Dlatego są tak diametralnie odmienne od 
codziennego stroju. Przykuwają uwagę swym 
pięknem, innością. Powiedzieć można, że „za-
krywają” osobę sprawującego liturgię kapłana, 
jego cechy indywidualne, jego prywatność, po 
to, aby podkreślić, że w czasie odprawiania 
Mszy świętej, „odziewa” się on niejako Chry-
stusem, w którego zastępstwie działa.
W czasie sakramentu święceń kapłan zosta-
je przyodziany w ornat, właściwy strój ka-
płański, w którym będzie do końca swoich 
dni sprawował Mszę świętą. Ale przedtem 
nakłada na sutannę albę. Jest to biała szata 
sięgająca kostek. Wyrosła ze starożytnej tuniki 
noszonej w ciepłym klimacie zarówno przez 
mężczyzn jak i kobiety. Jej biel stanowi sym-
bol czystości serca. Alba symbolizuje też białą 
szatę, jaką Herod na pośmiewisko polecił na-
łożyć pojmanemu Jezusowi, „kazał ubrać Go

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

nalić na jego kapłańskiej drodze. Ornat okre-
ślany jest też „słodkim jarzmem Pańskim” (Mt 
11, 30) Spoczywa bowiem – niczym ciężar – 
na plecach celebrującego Mszę św. kapłana. 
Po otrzymaniu święceń kapłańskich neopre-
zbiter ma prawo innego niż dotychczas, kiedy 
był diakonem, sposobu noszenia stuły – dłu-
giej, szerokiej wstęgi, rozszerzonej na koń-
cach. Biskupi i kapłani noszą ją zawieszoną 
na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Na-
tomiast diakon nosi stułę na kształt szarfy –
z lewego ramienia ukośnie do prawego boku. 
Stuła ma starożytną metrykę. Jej prawzorem 
były insygnia urzędników państwowych Ce-
sarstwa Rzymskiego. Symbolizuje zarówno 
władzę i godność stanu kapłańskiego, a także 
godność chrześcijan, uczniów Jezusa, powo-
łanych do zbawienia, do radości nieba. Mówi 
o tym modlitwa odmawiana przy jej wkłada-
niu: „Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelno-
ści, którą straciłem przez grzech pierwszych 
rodziców moich, a chociaż nie jestem godny 
zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, nie-
chaj dostąpię jednak radości wiecznej”. 
Kiedy nowo wyświęcony rozpocznie posługę 
kapłańską będzie też używał kapy. Początko-
wo był to płaszcz używanym przez duchow-
nych w zimnych dniach, który, poczynając od 
wieku XI, stał się strojem liturgicznym. Kapa 
jest szatą używaną we wszystkich nabożeń-
stwach poza Mszą świętą.
Nie będzie już używał dalmatyki, długiej
i szerokiej szaty, o krótkich szerokich ręka-
wach. Znaku urzędu diakona – usługującego 
Chrystusowi Eucharystycznemu. Jak każda 
osoba stanu duchownego będzie korzystał
z komży – skróconej alby o szerokich ręka-
wach. Początkowo stosowano ją podczas od-
mawiania modlitw kanonicznych, od XIV wie-
ku używana jest dla tych funkcji liturgicznych, 
dla których alba nie jest wyraźnie przypisana. 
Kończymy zwięzła opowieść o szatach litur-
gicznych związanych z kapłańską godnością
i posługą pełnioną w misji zbawienia. 

 Jędrzej Łukawy
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Grzegorz Polak KAI: – Dwa lata temu
z żoną Krystyną wydaliście monumen-
talny album „Pamięć. Polscy uchodźcy 
na Węgrzech 1939-1946”, dokumentu-
jący fenomen pomocy, której Węgrzy 
udzielili naszym rodakom podczas dru-
giej wojny światowej. Czy rozmiary 
tego zjawiska są tak wielkie, że trzeba 
było wydać drugi tom, takich samych 
rozmiarów co pierwszy? 
Grzegorz Łubczyk: – To wciąż zbyt mało. Nie 
możemy zapominać, że w 1939 roku żadne 
inne państwo, ani też inne społeczeństwo 
nie zachowało się równie przyzwoicie wobec 
polskiej tragedii, jak zachowali się Węgrzy. 
Zawiedli Francuzi, zawiedli Anglicy, choć byli 
zobligowani umowami. A Węgrzy, którzy li-
czyli na pomoc Hitlera w odzyskaniu swoich 
ziem po wielkiej traumie traktatu w Trianon, 
który odebrał im 2/3 terytorium i tyleż samo 
ludności, zachowali się wobec führera nielo-
jalnie, stając niejako w obronie Polski. Hitler, 
który chciał uderzyć na Polskę także od połu-
dnia, był przekonany, że nie będzie żadnego 
problemu by jego wojska przejechały przez 
terytorium węgierskie. Od marca 1939 roku 
mieliśmy z Węgrami znów wspólną granicę, 
która okazała się dla nas zbawieniem. Nie 
dość, że Węgrzy odmówili Hitlerowi prze-
marszu wojsk Wehrmachtu – czego nie mógł 
pojąć – to na dodatek po 17 września, po na-
paści Rosji Sowieckiej na wschodnie połacie 
Rzeczypospolitej, odważyli się otworzyć swą 
granicę przed polskimi uchodźcami. Z badań 
tego exodusu wynika, że ponad 120 tysięcy 
Polaków, wojskowych i cywilów, znalazło 
schronienie na Węgrzech (…).

Stało się też coś niewiarygodnego: 
przez długi czas funkcjonowała amba-
sada polska w Budapeszcie.

Dwa lata temu nakładem wydawnictwa RYTM ukazał się monumen-
talny album „Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946”, do-
kumentujący fenomen pomocy, jaką naród węgierski niósł Polakom 
podczas II wojny światowej. W tym miesiącu na rynek wydawniczy 
trafiła druga część albumu, będąca dopełnieniem tej tematyki. Po-
niżej publikujemy fragmenty wywiadu Grzegorza Polaka, dzienni-
karza Katolickiej Agencji Informacyjnej z Grzegorzem Łubczykiem, 
współautorem albumu i byłym ambasadorem RP na Węgrzech.

O tym co zawdzięczamy WęgromO tym co zawdzięczamy Węgrom

– To rzeczywiście kolejny 
paradoks. Węgry, politycz-
ny sojusznik Hitlera, ze-
zwalają, by aż do stycznia 
1941 roku funkcjonowało 
polskie poselstwo (niższa 
ranga ambasady). Nad wej-
ściem do budynku wisiał 
polski orzeł! Zdumiewające! Kiedy ówczesny 
poseł w Budapeszcie Leon Orłowski udał się 
do premiera Pála Telekiego, by mu przekazać 
decyzję naszego rządu na wychodźstwie o za-
mknięciu placówki, usłyszał od niego coś, co 
powinno zostać utrwalone w annałach pol-
skiej świadomości: „Przyjacielu nie martw się, 
teraz ja będę ambasadorem Polski”.
(...) Pierwszy album otworzył pamięć i domo-
we archiwa wielu osób. Ponad 40 uchodźców 
lub członkowie ich rodzin przekazali nam nie-
publikowane dotąd zdjęcia i dokumenty. Po-
nadto spenetrowaliśmy lepiej zasoby Central-
nego Archiwum Wojska Polskiego w Rember-
towie, Centralnego Archiwum Wojskowego
w Budapeszcie, Centralnej Biblioteki Woj-
skowej w Warszawie. Zdobyliśmy też cenne 
materiały z Instytutu Sikorskiego w Londynie. 
Mamy satysfakcję, że drugim tomem wnosi-
my sporo nowej wiedzy o polskim uchodź-
stwie na Węgrzech.

Fenomenem tej pomocy było to, że 
uczestniczyła w niej znacząca część wę-
gierskiego społeczeństwa: elita władzy, 
Kościół, organizacje społeczne. Czym to 
wytłumaczyć?
– By zrozumieć postawę Węgrów, trzeba wie-
dzieć, że my Polacy z żadnym innym narodem 
nie mieliśmy tak dobrych relacji na przestrzeni 
aż tysiąca lat. To właśnie w 1939 roku zaowo-
cowało. Przed wojną działało na Węgrzech 
ponad 15 towarzystw przyjaźni polsko-wę-

gierskiej. To one, wcześniej niż agendy rzą-
dowe, zorganizowały się i stworzyły własną 
sieć pomocową (...) Wyzwanie podjął również 
Kościół węgierski z kardynałem Jusztiniánem 
Serédim. Organizacja pomocy dla Polaków 
stała się tematem dwóch posiedzeń Episkopa-
tu Węgier. Wśród uchodźców znalazło się bo-
wiem 90 polskich duchownych, a wśród nich 
bp Karol Radoński. Z inicjatywy ówczesnego 
przeora paulinów w Budapeszcie, o. Micha-
ła Zembrzuskiego powstało Duszpasterstwo 
Polskie do Opieki nad Uchodźcami. Rola du-
chownych nie została doceniona. Dlatego po-
stanowiliśmy i tę lukę wypełnić, poświęcając 
temu zagadnieniu oddzielne rozdziały, zarów-
no w pierwszym, jak i drugim tomie.

Niezwykłą rolę w pomocy Polakom 
odegrał też nuncjusz apostolski na Wę-
grzech, abp Angelo Rotta.
– To niezwykle szlachetna postać. Od same-
go początku włączył się w niesienie pomocy 
uchodźcom. Nie tylko bezpośrednio się w nią 
angażował, ale nawet zdobywał w Watykanie 
środki finansowe na studia polskiej młodzie-
ży na budapesztańskich uczelniach. Nuncjusz 
bardzo pomógł też w dziele ratowania Żydów, 
również polskich, m.in. przyjeżdżał do Vácu, 
do słynnego sierocińca dzieci żydowskich, 
założonego przez Jozsefa Antalla i Henryka 
Sławika, aby dać świadectwo, że są to dzie-
ci... katolickie. W 1943 roku odwiedził wszyst-
kie obozy polskich uchodźców na Węgrzech. 
Za każdym razem wygłaszał podnoszące na 
duchu przemówienia, pocieszając tułaczy, że 
niedługo wrócą do Ojczyzny. W momencie 
zaś wkroczenia Niemów na Węgry, co stało się
19 marca 1944 roku, gdy dziesiątki tysięcy 
Żydów węgierskich wywożono do obozów 
koncentracyjnych, niebywale zaangażował się
w ich ratowanie. Nuncjaturę zamienił w ośro-
dek pomocy Żydom. Tworzył specjalne domy 
papieskie, które miały oficjalny immunitet, na 
teren których faszyści nie mogli wkraczać. Ob-
licza się, że dzięki niemu ocalało 15 tys. Żydów. 
To jest postać warta pomnika. Wobec nuncju-
sza abp. Rotty też mamy niespłacony dług.

Równie piękną postacią jest też ks. Béla 
Varga, dla mnie symbol postawy wę-
gierskiego duchowieństwa wobec Po-
laków.Autorzy albumu, od lewej: Grzegorz i Krystyna Łubczyk i Krzysztof Dudzki
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 3 stycznia 
1904 roku w Warsza-
wie, jako syn Bronisła-
wa, lekarza i Marii z Pa-
wińskich.
W 1920 roku, w wieku 
16 lat, wstąpił ochotni-
czo do Wojska Polskiego. 

Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
jako żołnierz 1 Dywizji Litewsko-Białorus-
kiej. Egzamin maturalny zdał w 1922 roku
w Szkole Ziemi Mazowieckiej w Warsza-
wie. W 1926 roku ukończył Szkołę Głów-
ną Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 
1926-27 odbył służbę wojskową w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostro-
wi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu został 
asystentem na SGGW. W 1933 roku uzyskał 
doktorat na Wydziale Rolnym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W tym samym roku wstą-
pił do Zakonu Dominikanów. Po rocznym 
nowicjacie w Krakowie, odbył studia filozo-
ficzno-teologiczne w Kolegium Dominikań-
skim we Lwowie. W 1936 roku wyjechał do 
Rzymu na studia w Kolegium Angelicum.
10 lipca 1938 roku otrzymał w Rzymie świę-
cenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Erme-
negillo Pasetto, sekretarza Kongregacji do 
Spraw Zakonnych.
W lipcu 1939 roku wyjechał do klasztoru Sa-
int Maximin we Francji. Od listopada 1939 
roku pełnił ochotniczo służbę duszpasterską 
w obozach zbornych dla polskich żołnierzy 
w d’Istres i Salon de Provence. 18 stycznia 
1940 roku został przyjęty do WP i miano-
wany kapelanem Stacji Zbornej w Carpia-
gne. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 

roku ewakuował się do Wielkiej Brytanii.
17 września 1940 został kapelanem w Szpita-
lu Wojennym nr 1 w Seymington w Szkocji.
24 kwietnia 1941 został mianowany kapela-
nem Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny. 
Towarzyszył biskupowi Gawlinie w rozpo-
czętej 27 stycznia 1942 roku siedmiomie-
sięcznej podróży na Środkowy Wschód i do 
Rosji Sowieckiej. 31 sierpnia 1942 roku opu-
ścił wraz z biskupem Gawliną Rosję. Wraz 
z Biskupem Polowym przebywał w Iranie, 
Iraku, a od początków listopada 1942 roku 
w Jerozolimie. Po wyjeździe biskupa Gaw-
liny w lutym 1943 roku, do USA pozostał 
w Palestynie. Był kapelanem garnizonu pol-
skiego w Jerozolimie. Przebywając na Bli-
skim Wschodzie redagował pismo „W Imię 
Boże”, którego pierwszy numer ukazał się 
17 listopada 1942 roku w Bagdadzie.
W kwietniu 1944 roku przybył do Londynu. 
Został kapelanem w jednostkach 1 Dywizji 
Pancernej w Szkocji. 29 lipca 1944 roku wraz 
z dywizją wylądował w Normandii. W sierp-
niu 1944 roku, po śmierci O. Fortunata Hupy, 
zgłosił się na ochotnika na Jego miejsce
i został kapelanem 9 batalionu strzelców 
flandryjskich w 1 Dywizji Pancernej. Uczestni-
czył w walkach we Francji, Belgii i Holandii.
3 października 1944 roku w czasie natarcia 
z Baorle Nassan ks. kapelan szedł do natar-
cia wraz z czołowymi patrolami, dodając 
ducha żołnierzom swoją postawą. W czasie 
boju w pierwszej linii udzielał świętych sa-
kramentów pod ogniem z zupełnym lekce-
ważeniem niebezpieczeństwa. Dał tym do-
wód swej pięknej natury żołnierskiej i cnót 
najwyższej klasy. Za ten czyn został odzna-

O. Marcin Chrostowski, dominikanin, doktor inżynier, kapelan w 1 Dywizji Pancernej
czony Orderem Virtuti Militari V klasy numer 
11146. Odznaczony był również dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych.
Po zakończeniu wojny stacjonował wraz
z dywizją w północnych Niemczech. Zaj-
mował się organizacją duszpasterstwa dla 
tysięcy Polaków, do niedawna jeńców lub 
robotników przymusowych. 16 marca 1946 
roku został ponownie kapelanem biskupa 
polowego WP. Pod koniec tego roku wrócił 
do kraju. Został duszpasterzem akademickim 
w Poznaniu oraz kapelan w szpitalu im. Fran-
ciszka Raszei. W latach 1953-1961 przebywał 
w klasztorach dominikanów w Jarosławiu, 
Prudniku, Broniszewicach, Gidlach, Świętej 
Annie i Gdańsku.
W 1961 roku wyjechał do pracy wśród Po-
lonii australijskiej. Został duszpasterzem
w parafii Świętego Augustyna w Melbourne. 
Obsługiwał wiele środowisk polskich w róż-
nych parafiach. Jego działalność duszpaster-
ska obejmowała całą Australię. Przemierzał 
ogromne przestrzenie, niosąc posługę reli-
gijną Polakom rozrzuconym w różnych miej-
scach tego kraju. Był inicjatorem budowy ko-
ścioła polskiego w Melbourne, który w 1973 
roku konsekrował kardynał Karol Wojtyła.
14 czerwca 1974 roku, ciężko chory, wrócił 
do Polski. Przebywał w szpitalu Sióstr Elż-
bietanek, a następnie w Instytucie Onkolo-
gii w Warszawie. Zmarł 31 lipca 1974 roku
w Warszawie. Spoczywa w kwaterze Domi-
nikanów na cmentarzu parafii Świętej Kata-
rzyny, na Służewie w Warszawie.

Bogusław Szwedo

– To również niezwykły człowiek. W Balaton-
boglár, gdzie był proboszczem, stworzył wa-
runki do funkcjonowania największej polskiej 
szkoły poza granicami okupowanej Polski. 
Przez liceum i gimnazjum w Balatonboglar 
przeszło około sześciuset młodych Polaków. 
Rokrocznie kilkadziesiąt osób trafiało na stu-
dia węgierskie (…). 
Zaangażował się również w działalność pol-
skiej konspiracji. Osobiście wywiózł z Węgier 
słynnego cichociemnego „Celta” do Szwajca-
rii jako swojego brata. Do końca swojego ży-
cia był w wielkiej przyjaźni z Polakami. Cudem 
uniknął śmierci, ponieważ NKWD wiedziało, 
że zna prawdę o Katyniu. Udało mu się uciec 
oficerom sowieckim, kiedy Rosjanie wkroczyli 
na Węgry. Po wojnie był pierwszym przewod-
niczącym parlamentu węgierskiego. Gdy gro-
ziło mu aresztowanie, wywiózł z Węgier in-
sygnia władzy parlamentu. Tak jak prezydent 
Ryszard Kaczorowski zwrócił insygnia władzy 
prezydenckiej, tak ks. Bela Varga w 1990 r., 
po zmianie ustroju, przywiózł z emigracji ze 
Stanów Zjednoczonych, insygnia władzy prze-

wodniczącego Parlamentu Węgierskiego. Po 
dziesiątkach lat emigracji powrócił do Ojczy-
zny, a po śmierci został pochowany w swoim 
Balatonboglárze.

Nie można nie przywołać jeszcze jednej 
szczególnie ważnej dla zachowania pol-
skiej pamięci postaci...
Masz zapewne na myśli Józsefa Antalla, któ-
ry otrzymał zadanie zorganizowania opieki 
nad uchodźcami cywilnymi. Robił to z takim 
oddaniem, że nasi rodacy nazwali go „Ojczul-
kiem Polaków”. Nie można było wymyślić lep-
szego określenia (…). To był główny partner 
Henryka Sławika, który jako prezes Komitetu 
Obywatelskiego do spraw Opieki nad Polskimi 
Uchodźcami na Węgrzech, koordynował po-
moc ze strony polskiej. Ich urzędowa współ-
praca zamieniła się w niezwykłą męską przy-
jaźń, do tego stopnia, że Sławik, największy 
polski „Sprawiedliwy”, oddał życie za Antalla. 
Jest jeszcze jedna wyjątkowa postać zasługu-
jąca na wyróżnienie (...).

Rozmawiał: Grzegorz Polak 

Krystyna Łubczyk, Grzegorz Łubczyk „PAMIĘĆ 
II. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946”, 
Oficyna Wydawnictwa RYTM, Warszawa 2012.

oprac. kes
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GDAŃSK

Z udziałem wojewody pomorskiego Ryszarda 
Stachurskiego, abp. Tadeusza Gocłowskiego, 
szefów urzędów, firm i instytucji na co dzień 
współpracujących z Morskim Oddziałem Stra-
ży Granicznej (MOSG) 16 maja pod pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża na gdańskim Westerplat-
te odbyły się obchody święta Straży Granicz-
nej i 60-lecia istnienia Orkiestry MOSG.
– Mimo ważnego ubiegłorocznego jubileuszu 
Morski Oddział Straży Granicznej bez chwili 
przerwy realizował ustawowe zadania na lą-
dzie, morzu i w powietrzu. Aktywnie uczest-
niczył także w zapewnieniu bezpieczeństwa
w ramach odbywającej się w Polsce prezy-
dencji w Unii Europejskiej – mówił podczas 
apelu gospodarz uroczystości, kontradm. SG 
Piotr Stocki, komendant MOSG. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było 
wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów. 
Z okazji święta Straży Granicznej komendant 
główny Straży Granicznej, gen. bryg. SG Do-
minik Tracz, nadał sześciu funkcjonariuszom 
MOSG Odznaki Straży Granicznej. 
Abp Gocłowski z ogromnym uznaniem wy-
powiadał się o trudzie służby funkcjonariu-
szy MOSG. Podkreślił, że widzi w nich wier-
nych obrońców z 1939 roku, którzy oddawali 
swoje życie „abyśmy mogli żyć godnie”. Na-
wiązał też do spotkania papieża Jan Pawła II
z młodzieżą i pamiętnych słowach: „Każdy ma 
swoje Westerplatte”. – Dziś dziękujemy błogo-
sławionemu za ten wielki gest spotkania z pol-
ską młodzieżą, która dwa lata później razem 
z narodem miała chodzić w wolnej ojczyźnie, 
budując jej przyszłość na silnym fundamen-
cie wartości tożsamości ojczyzny, a także
w strukturach zjednoczonej Europy – powie-
dział. Kapelan MOSG odczytał list biskupa 
polowego WP Józefa Guzdka, który przesłał 
swoje gratulacje i pasterskie błogosławień-
stwo dla funkcjonariuszy i Orkiestry MOSG.
Przed obchodami na Westerplatte kapelan 
MOSG, ks. por. Andrzej Szpura, odprawił w 
Komendzie MOSG Mszę św. w intencji wszyst-
kich funkcjonariuszy i pracowników MOSG.

KOSZALIN

Centralne obchody Święta Straży Granicznej 
odbyły się 18 maja 2012 r. w Koszalinie. Połą-
czone były z jubileuszem 20-lecia Centralnego 
Ośrodka Szkolenia SG i promocją oficerską
45 funkcjonariuszy.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebro-
wana w kaplicy ośrodka przez biskupa ko-
szalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. 
Biskupa polowego reprezentował Dziekan SG 
ks. płk Zbigniew Kępa. Promocja odbyła się na 
koszalińskim placu Zwycięstwa przed pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego – od 2006 
roku patrona koszalińskiego ośrodka.
Uroczystego aktu promocji absolwentów do-

O jedność i bezpieczeństwo
konał gen. bryg. SG Dominik 
Tracz – komendant Główny 
Straży Granicznej.

WARSZAWA

O „ducha jedności” modlili się 
16 maja w katedrze polowej 
WP pracownicy i funkcjonariu-
sze Komendy Głównej Straży 
Granicznej. Eucharystii prze-
wodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzdek. Po Mszy św. 
delegacja SG złożyła kwiaty
w Kaplicy Katyńskiej.
W homilii biskup polowy za-
chęcił funkcjonariuszy do bu-
dowania „ducha jedności”
w pracy i w rodzinie. – Stając przy ołtarzu 
Pana, pragniemy prosić o ducha jedności i na 
nowo odkryć moc harmonijnego współdzia-
łania. Wzajemna życzliwość sprawia, że pra-
ca staje się lżejszą i przynosi lepsze rezultaty. 
Jedność sprawia, że siła oddziaływania zła tra-
ci impet – podkreślił. Dodał, że Chrystusowy 
apel: „Ojcze spraw, aby byli jedno” odnosi się 
do każdej ludzkiej społeczności, także do Stra-
ży Granicznej.

DARŁOWO 

Straż Graniczna w Darłowie obchodziła swoje 
święto 19 maja. Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. w Kościele p.w. św. Jerzego w Darłowie, 
sprawowana w intencji Funkcjonariuszy SG, 
pracowników i ich rodzin, której przewod-
niczył ks. por. SG Andrzej Szpura wraz z ks. 
kmdr. Janem Zapotocznym i o. Markiem Kie-
drowiczem, proboszczem parafii pw. św. Mak-
symiliana w Darłowie. Następnym punktem 
była uroczysta zbiórka na placu Kościuszki
w Darłowie, w czasie której został poświęcony 
i wręczony proporzec ufundowany dla miej-
scowej placówki Straży Granicznej. Wręczenia 
proporca komendantowi placówki mjr SG Mi-
kołajowi Kaczanowiczowi dokonał kontradm. 
Piotr Stocki, komendant MOSG.

KOŁOBRZEG 

16 maja 2012 roku w kaplicy garnizonowej 
w Kołobrzegu była sprawowana Msza św.
w intencji funkcjonariuszy Placówki Straży 
Granicznej w Kołobrzegu. Eucharystię w inten-
cji funkcjonariuszy, emerytów, rencistów i ich 
rodzin oraz za zmarłych, sprawował i kazanie 
wygłosił proboszcz parafii wojskowej pw. Św. 
Macieja Apostoła ks. kmdr ppor. Witold Kosiń-
ski. Przy ołtarzu Chrystusowym zgromadzili się 
funkcjonariusze, funkcjonariuszki i pracownicy 
cywilni Straży Granicznej wraz ze swoim ko-
mendantem ppłk SG Romanem Biernackim. 
W południe, w sali Społecznej Wyższej Szko-
ły Przedsiębiorczości i Zarządzania, odbyła 

się oficjalna uroczystość resortowa. Odczy-
tany został list biskupa polowego WP Józe-
fa Guzdka, skierowany do funkcjonariuszy 
i pracowników Straży Granicznej. Podczas 
uroczystego apelu jeden z funkcjonariuszy 
został odznaczony resortowym medalem 
MSW, kilkunastu zaś zostało awansowanych 
na wyższy stopień.
Zamiast kwiatów składanych przy okazji świę-
ta, zbierano przybory szkolne i zabawki, które 
będą przekazane dla dzieci z SOS Wioska Dzie-
cięca w gminie Karlino. 

CHEŁM

Uroczystości 21. rocznicy powstania Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicznej rozpo-
częły się Mszą św. w kościele garnizonowym 
pw. św. Kazimierza w Chełmie. Eucharystię 
celebrował dziekan Straży Granicznej ks. 
prał. płk SG Zbigniew Kępa oraz ks. ppłk 
Grzegorz Kamiński, proboszcz miejscowej 
parafii wojskowej oraz kapelan oddziału ks. 
ppłk SG Mirosław Kurjaniuk. Ksiądz Dziekan 
w kazaniu podkreślił, że Eucharystia znaczy 
dziękczynienie, dlatego też Panu Bogu dzię-
kujemy za tych, którzy przed laty tworzyli 
koncepcję nowej formacji granicznej – Straży 
Granicznej, za komendantów i funkcjona-
riuszy oddziału, a także za tych wszystkich, 
którzy wspierają funkcjonariuszy w wykony-
waniu ich obowiązków. Kaznodzieja wspo-
mniał, że w wykonywaniu zadań niezwykle 
ważne jest wsparcie, które służący w Straży 
Granicznej otrzymują od swoich rodzin, przy-
jaciół i kolegów oraz instytucji państwowych 
i samorządowych.
Podczas liturgii zostało także odczytane prze-
słanie, które biskup polowy Józef Guzdek 
skierował do Straży Granicznej w związku
z obchodzonym świętem.
Miejscem uroczystości po Mszy św. w kościele 
garnizonowym, była Komenda NOSG.

Na podstawie nadesłanych informacji 
oprac. kes
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Celem konferencji była analiza naukowa 
dotychczasowej obecności NATO i Polski
w Afganistanie w kontekście bezpieczeń-
stwa międzynarodowego i narodowego, 
doświadczeń, wniosków i wyzwań wynikają-
cych z działalności ISAF i PKW w Afganista-
nie, głównie w zakresie dowodzenia, szkole-
nia, logistyki i nowych technologii.
Minister obrony narodowej Tomasz Siemo-
niak podziękował Komendantom-Rektorom, 
organizatorom konferencji za podjęcie tej 
inicjatywy. 
W swoim referacie „Szczyt NATO w Chica-
go – strategia wobec Afganistanu” minister 
podkreślił: „Termin konferencji przypada
w dość szczególnym momencie. Za kilka dni 
odbędzie się w Chicago szczyt NATO, gdzie 

sprawy Afganistanu będą jednymi z głów-
nych tematów. Również w debacie publicz-
nej polskiej i europejskiej są przez cały czas 
silnie obecne”.
„Mało wiemy na temat Afganistanu, w dys-
kusji publicznej funkcjonuje bardzo wiele 
stereotypów (...). Bardzo trudno jest pod-
jąć rzetelną dyskusję, sprawy Afganistanu
w każdym z państw uczestniczących w ope-
racji podlegają ciśnieniu bieżącej debaty pu-
blicznej i występują także elementy polityki 
wewnętrznej.
Przykładem są ostatnie wybory we Francji
i to, że data wyjścia Francji z Afganistanu stała 
się przedmiotem kampanii wyborczej różniąc 
obydwu kandydatów. Wygrał kandydat, który 
podkreśla, że zamierza podtrzymać swoją wy-
borczą deklarację, że w roku 2012 francuscy 
żołnierze opuszczą Afganistan. Narusza to 
zasadę, która została przyjęta w Lizbonie, na 
poprzednim szczycie NATO, gdzie podkreślo-

Gospodarzami konferencji, która odbyła 
się 10 maja w Centrum Konferencyjnym 
Wojska Polskiego, byli Rektor-Komen-
dant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Mierczyk oraz Rektor-Komen-
dant AON gen. dyw. dr inż. Romuald Ra-
tajczak. 

Międzynarodowa konferencja naukowa
„NATO i Polska w Afganistanie”

no bardzo mocno zasadę: „razem weszliśmy, 
razem wyjdziemy”. 
Dyskusja w Chicago na temat Afganistanu 
będzie mieć bardzo silne piętno bieżącej dys-
kusji politycznej. Na pewno wybory w innych 
ważnych krajach będą miały wpływ na tę 
dyskusję. Wszyscy zastanawiają się, co robić 

w Afganistanie po roku 2014, po tym hory-
zoncie, który został zarysowany w Lizbonie
i co do którego wszystkie kraje członkowskie 
na szczycie  w Chicago, a na pewno tak zrobi 
Polska (...), mocno potwierdzą wolę dotrzy-
mania tego kalendarza” – mówił minister. 
Szef resortu podkreślił, że kluczową sprawą 
dla przyszłości Afganistanu po roku 2014 
jest zdolność afgańskich władz do zapew-
nienia bezpieczeństwa i stabilności.
W czasie konferencji zaprezentowano m.in. 
referaty: „Wojsko Polskie w operacji ISAF
w Afganistanie”, który przedstawił szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch. 
„Rola operacji wojskowych w strategii NATO 
po zakończeniu zimnej wojny” – senator 
Bogdan Klich oraz „Spojrzenie z USA na sto-
sunki transatlantyckie w kontekście operacji 
w Afganistanie” – prof. Andrew Michta. 
W czasie uroczystości wręczono wyróżnienia 
prezydenta RP, szefa BBN, ministra obrony 
narodowej oraz szefa Sztabu Generalnego 
WP autorom filmów, książek, prac nauko-
wych i tekstów publicystycznych poświęco-
nych służbie polskich i natowskich żołnierzy 
w Afganistanie. 
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W tym roku pracownicy muzeum zorgani-
zowali akcję pod hasłem „Pomoc drugiemu 
człowiekowi”, dlatego zwiedzający mogli 
zobaczyć funkcjonowanie polowych szpitali 
wojskowych na przestrzeni epok historycz-
nych. Z muzeum współpracuje kilka grup 
rekonstrukcyjnych, m.in.: „Miotła”, „Wrze-
sień 1939”, „Arsenał”, „14 regiment piecho-
ty Luizjana” oraz „7 Pułk Lansjerów Nadwi-
ślańskich”. To dzięki nim warszawiacy mogli 
„dotknąć historii” wojskowej medycyny.
U wejścia do katedry ustawiony został po-
sterunek powstańczy oraz wystawa dotyczą-
ca historii rozgrywek piłkarskich w wojsku
z okresu II Rzeczypospolitej. Pod katedrą 
można było również obejrzeć film, w którym 
zaprezentowano historię ordynariatu, sylwet-
ki biskupów polowych oraz warszawskiego 
kościoła garnizonowego. Swoje stanowisko, 
właśnie w tym miejscu, postanowili także 
rozwinąć pracownicy Centrum Opatrzności 
Bożej i Muzeum Jana Pawła II.
Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie 
w 1997 r., w 2001 r. przekształciła się w im-

„Cieniem kładą się procedury śledcze i są-
dowe, ale najważniejsze to brak zgody na 
okrucieństwo, bestialstwo, zwyrodnienie. Tak 
właśnie zginął niemal w przededniu swych 
20. urodzin Grzegorz Przemyk, uczeń XVII 
Liceum im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 

dla muzeów i prezentowanej przez nie sztuki 
oraz publiczności.
Noc Muzeów już od 2003 r. odbywa się rów-
nież w Polsce i z roku na rok do organizacji 
tego wydarzenia przystępuje coraz więcej 
miast. Muzea i galerie przygotowują specjal-
ne wystawy i wydarzenia, które cieszą się ze 
strony fanów Nocy Muzeów bardzo dużym 
zainteresowaniem.

kes

dopiero kształtowane i niosące wiele nadziei 
budowanej na wrażliwości serca młodego 
mężczyzny. Przejawem tej wrażliwości były 
natchnione strofy poetyckie Grzegorza. Po 
jego śmierci grono przyjaciół wydało w pod-
ziemiu zbiorek poezji, wznawiany trzykrot-
nie w drugim obiegu”.
Mecenas Andrzej Zalewski, pełnomocnik Le-
opolda Przemyka w procesach przeciwko mi-
licyjnym zabójcom jego syna podkreślił: „Jed-
ni zabili, a drudzy nie dopuścili do tego, aby 
ci pierwsi ponieśli odpowiedzialność. Liczba 
osób, która brała udział w fałszowaniu rze-
czywistości, to setki funkcjonariuszy bezpieki 
i partii i nikt nie poniósł odpowiedzialności 
do dnia dzisiejszego”.
Tragicznie zmarłego Grzegorza Przemyka 
wspominała  jego nauczycielka z XVII LO Zo-
fia Rutkiewicz. 
W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy uczestniczyli przedstawiciele władz 
państwowych, reprezentanci wielu instytucji 
publicznych, rodzina i przyjaciele Grzegorza. 
Obecny był kapelan Ordynariatu Polowego 
WP ks. mjr Kryspin Rak.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców
i zapalenie zniczy w hołdzie tragicznie zmar-
łemu młodemu poecie.

      at

prezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której 
udział bierze obecnie około 120 miast Euro-
py. Głównym celem tej imprezy, odbywającej 
się pod patronatem Europejskiej Rady Euro-
py, jest utworzenie płaszczyzny spotkania 

syn poetki Barbary Sadowskiej i Leopolda 
Przemyka” – mówił Andrzej Krusiewicz, pro-
wadzący uroczystość.
I dodał: „Młody człowiek na placu Zamko-
wym świętował z kolegami maturę. Zatrzy-
many przez Milicję Obywatelską został bru-

talnie pobity w komisaria-
cie przy ul. Jezuickiej, tutaj. 
Zmarł w szpitalu po dwóch 
dniach w wyniku ciężkich 
obrażeń jamy brzusznej. 
Pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim, pośmiert-
nie odznaczony przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.
Każda śmierć budzi sprze-
ciw. Śmierć, która spotkała 
Grzegorza Przemyka budzi 
sprzeciw zwielokrotniony. 
Okrucieństwo drugiego 
człowieka przerwało życie 

Istniejące przy katedrze polowej WP Muzeum Ordynariatu Polowego po raz trzeci 
wzięło udział w ogólnoeuropejskiej akcji „Noc Muzeów”. Moment rozpoczęcia za-
anonsowali wystrzałem armatnim członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Arsenał”, 
działającej przy Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

„Odsłaniamy dziś tablicę w miejscu, gdzie tragicznie zakończyło się świętowanie 
zdanej matury przez Grzegorza Przemyka. To było 29 lat temu (...) Został pobity 
w znajdującym się tu wcześniej komisariacie Milicji Obywatelskiej” – powiedziała 
Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 14 maja, na rozpoczęcie uro-
czystości upamiętniającej Grzegorza Przemyka.

Uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej Grzegorzowi Przemykowi
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Kolejna „Noc Muzeów”

Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z Leopol-
dem Przemykiem, ojcem Grzegorza, odsłaniają tablicę pamiątkową
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Wędrzyn
W Klubie 17 WBZ w Wędrzynie można zobaczyć wystawy pt. „Katyń pamiętamy. Uczcijmy 
pamięć bohaterów” oraz „Bitwa nad Bzurą”.
Mówiąc „Katyń”, pamiętamy o pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” tysiącach jeńców 
wojennych, zawodowych wojskowych i oficerów rezerwy: profesorów wyższych uczelni, 
lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli, dziennikarzy, literatów, duchownych czy po-
licjantów. Dlatego celem wystawy zorganizowanej w 72. rocznicę zbrodni katyńskiej było 
uczczenie pamięci tych tysięcy osób oraz próba uświadomienia współczesnym, jaką cenę 
ma nasza wolność.
Wystawę oglądali mieszkańcy Wędrzyna i okolicznych miejscowości oraz uczniowie miej-
scowej Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego.                                                         ad

Wrocław
Pod hasłem „Razem do Europy” odby-
ło się 12 maja w Brukseli i 130 innych 
miastach Europy, w tym we Wrocławiu, 
święto ruchów chrześcijańskich, zorgani-
zowane przez wspólnoty odnowy dzia-
łające w różnych Kościołach chrześcijań-
skich naszego kontynentu.
We Wrocławiu spotkanie było zorganizo-
wane wspólnie przez Ruch Focolare i Ruch 
Szensztacki. Obecni byli przedstawiciele 
Niemiec i Czech. Celem spotkania było 
podjęcie tematu jednoczenia Europy na 
fundamencie wiary chrześcijańskiej. Spo-
tkanie odbywało się najpierw w kościele 
garnizonowym pw. św. Elżbiety, następnie 
zaś w Auli Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego. Podczas nabożeństwa ekume-
nicznego, w kościele garnizonowym, mo-
dlono się o pokój i jedność całej Europy 
oraz w intencji uczestników. Następnie 
biskup pomocniczy archidiecezji wrocław-
skiej Andrzej Siemieniewski przewodniczył 
Mszy świętej i wygłosił kazanie. Młodzież 
udała następnie się na międzynarodowe 
warsztaty pod hasłem „5 razy TAK”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli także bez-
pośrednią relację z Międzynarodowe-
go Kongresu „Razem dla Europy 2012”
z Brukseli. 

***
Przy ulicy Kuźniczej we Wrocławiu 15 ma-
ja odsłonięto tablicę pamiątkową, po-
święconą Jaworzniakom, więźniom reżi-
mu komunistycznego w latach 1944-56. 
Uroczystego odsłonięcia dokonał prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a aktu 
poświęcenia dziekan Sił Powietrznych ks. 
płk Janusz Radzik, proboszcz parafii pw. 
św. Elżbiety we Wrocławiu.            xjr, zk
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Bartoszyce
W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego w parafii pw. bł. Jana XXIII papieża w Bartoszy-
cach podczas uroczystej Eucharystii 10 dzieci przyjęło po raz pierwszy Chrystusa w Komunii 
Świętej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. mjr Marek Wojnowski, proboszcz parafii 
wojskowej w Bartoszycach.
Dzieci od września przygotowywały się do przyjęcia sakramentu. W pierwsze niedziele 
miesiąca uczestniczyły w Mszy św. dla przygotowujących się do sakramentu pokuty. Spo-
tykały się również na katechezie parafialnej, podczas której wyjaśniano problemy wystę-
pujące podczas liturgii czy trudne słowa z katechizmu. Wszystkie zdały egzamin z małego 
katechizmu.
Oprawę muzyczną podczas liturgii zabezpieczył zespół „Rozental” z klubu wojskowego
20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej pod kierownictwem Krzysztofa Kowalskiego. 
Na wyjątkowe podziękowanie zasługują rodzice, którzy towarzyszyli dzieciom podczas spo-
tkań przygotowawczych i dzielnie wspomagali swoje pociechy w zgłębianiu prawd wiary. 
Rodzice stworzyli klimat rodzinny parafii angażując się w wystrój kościoła. W darze ofiaro-
wali baner z tłem do ołtarza na Boże Ciało.                                                                  xmw

Darłowo
16 maja 2012 roku, w święto Straży Granicznej, komendant Placówki Straży Granicznej
w Darłowie mjr SG Mikołaj Kaczanowicz zorganizował sesję naukową na temat „Sztandar, 
proporzec w tradycjach formacji granicznych i Marynarki Wojennej”, która poprzedziła 
uroczyste wręczenie proporca Placówce Straży Granicznej w Darłowie. Sesji naukowej 
przewodniczył prof. Bogusław Polak. O znaczeniu sztandarów i symboli w formacjach 
mundurowych mówili podczas sesji m.in.: mjr SG Mikołaj Kaczanowicz, ppłk SG dr Woj-
ciech Grobelski, ks. kmdr ppor. mgr lic. Jan Zapotoczny, kmdr por. mgr Jarosław Marcin-
kowski.
Na zakończenie sesji naukowej komendant Placówki SG w Darłowie dokonał prezentacji 
proporca i zapoznał wszystkich z historią tworzenia proporca dla Placówki Straży Granicz-
nej w Darłowie.                                                                                                             xJZ
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