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 O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga
 Dlaczego chodzimy w procesjach?
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Refleksje niedzielne

Ziarnko gorczycy. Takie niby nic. Maleństwo 
a dziś stawiane jest za przykład wiary. Wiary, 
która zmienia nie tylko życie człowieka, ale 
może zmienić cały świat. Często patrząc po 
ludzku bagatelizujemy i marginalizujemy to, 
co małe, niewielkie, nierzucające się w oczy. 
Nie doceniamy tych, co nie umieją zadbać o 
siebie, nie czerpią garściami z bogactw tego 
świata. Nie zwracamy uwagi, jeśli coś nie jest 
krzykliwe, głośne, gdy nie rozpycha się łok-
ciami. A wiara właśnie taka nie jest. Jest za to 
tym ewangelicznym ziarnem gorczycy. Naj-

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la jest dobrą okazją, by spojrzeć na plany 
i zamierzenia człowieka w odniesieniu do pla-
nów Boga. Jak to często bywa każdy z nas ma 
wizję tego, co robić, jak żyć? Mamy w swoim 
życiu priorytety. Określone cele. Niejedno-
krotnie nie przejmujemy się tym, co na to 
inni. Nam to wystarcza. W takie życie Elżbiety 
i Zachariasza wkracza Bóg. Stają się rodzica-
mi Jezusowego herolda, który przygotowuje 
drogę Panu. Będzie wzywał do nawrócenia i 
ogłaszał przyjście Zbawiciela. A zaczęło się od 
niewiary Zachariasza, który musiał zamilknąć 

Na okładce:
Katedra polowa,
26 maja, bp Józef Guzdek
udziela święceń kapłańskich 
dk. Maksymilianowi Jezierskiemu

mniejszym ze wszystkich, ale, z ogromnym 
potencjałem. Dzieje się tak, gdyż nie zależy 
ona od ludzi, bo jest darem Boga. Darem, 
do którego musimy podchodzić z największą 
pieczołowitością, ostrożnością i odwagą. 
Nasienie wiary (…) we dnie i w nocy na-
sienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak 
(Mk 4, 26). Zastanów się siostro, bracie, jaka 
jest twoja wiara? Jak z nią jest? Czy rośnie 
pod Bożym wejrzeniem czy też karłowacieje 
przez twoje zaniedbanie? Może to ty nie po-
zwalasz mu zapuścić korzeni, odseparowu-

by objawiły się plany Boga. Jan swoim na-
rodzeniem przywrócił radość w ich domu…
Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, 
cieszyli się z nią razem (Łk 1, 57). Bóg kolejny 
raz wszedł w życie ludzi, by pokazać że kocha 
i dać nadzieję na wybawienie tym, którzy po-
zostają w ciemności grzechu. Z narodzeniem 
Jana Chrzciciela człowiek zyskał kolejnego 
orędownika i przewodnika na drogach wia-
ry, proroka wskazującego najistotniejszy cel 
ludzkiego życia, jakim jest zbawienie. Bo Bóg 
zna nas bardzo dobrze… Przenikasz i znasz 
mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. 

jesz od Eucharystii, dzięki której może rozwi-
nąć się w ogromne drzewo? Jaka jest twoja 
wiara przyjacielu? W dzisiejszej Ewangelii 
Chrystus rozpościera piękną wizję człowieka 
wiary, zakorzenionego w glebie Bożych przy-
kazań, dzięki którym staje się kimś wyjątko-
wym, wspaniałym, zdolnym wyjść z pomocą 
innym potrzebującym ofiarowując im siebie 
jak drzewo, które daje cień i schronienie: …
tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 
cieniu (Mk 26, 33). Czy to Chrystusowe wy-
obrażenie wiary jest również twoim?

Z daleka przenikasz moje myśli, przyglądasz 
się, jak spoczywam i chodzę i znasz moje 
wszystkie drogi (Ps 139). Dlatego też wie, 
że potrzeba nam przewodników, byśmy nie 
zeszli na bezdroża. Z naszej strony potrzeba 
otwartości i chęci pójścia za głosem wołają-
cego na pustyn, (Łk 3,1). Głos wzywa, by być 
gotowym na spotkanie nadchodzącego Zba-
wiciela. Eucharystia umacnia nas w kroczeniu 
drogami Pana i wpisywania naszego życia 
w Jego plany. Mogę z tej okazji skorzystać 
i stać się częścią tego Bożego planu. Wszyst-
ko zależy ode mnie.

ks. mjr Mateusz Hebda

17 czerwca – XI niedziela zwykła

24 czerwca – XII niedziela zwykła, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC 
Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą 
obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy 
w życiu codziennym.

W ciągu ewolucji człowiekowi udawało się zawsze dostosować się do warunków życia i samemu zmieniać swoje środowi-
sko. W ten sposób powstawały fascynujące formy życia i kultury. Wiek mediów próbuje odwrócić ten trend. Nie człowiek ma 
dostosowac się do swego środowiska, lecz media chcą siłą narzucić mu swój styl, ubrać go w swój gorset.
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z tego, że jestem kapłanem. I powiem Ci, 
że nigdy niczego nie planowałem w swoim 
życiu. Cokolwiek przynosiła Opatrzność, od-
powiadałem: „Potrafię, z Bożą pomocą”. Bo 
jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Życzę 
Ci żebyś rzeczywiście do końca Bogu zaufał, 
wtedy wszystko się udaje – podkreślił.
Biskup Guzdek zapewnił, że dom biskupi jest 
zawsze dla niego otwarty. – Ufam, że i do 
domu rodzinnego, i do naszej centrali będą 
przychodzić same dobre wieści, że będziemy 
z Ciebie dumni i wszyscy, do których będziesz 
posłany będą dziękować za takiego kapłana 
– powiedział.
Uroczystości święceń, które odbyły się w Ka-
tedrze Polowej, zakończyło odczytanie przez 
ks. Jana Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej 
decyzji o przydzieleniu neoprezbitera jako 

wikariusza do parafii cywilno-wojskowej na 
Boernerowie.
Ks. Maksymilian Jezierski, podziękował rodzi-
com, biskupowi, rektorowi seminarium, pro-
boszczom rodzinnej parafii i parafii katedral-
nej oraz wiernym zgromadzonym w katedrze 
za wspólną modlitwę i obecność. 
Następnego dnia w niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego celebrował swoją pierwszą Eucha-
rystię, na którą przybyli do katedry polowej 
członkowie rodziny ks. Jezierskiego oraz liczne 
grono przyjaciół z rodzinnego Rzeszowa oraz 
Warszawy, z którą od kilku lat jest związany.
– Księże prymicjancie Maksymilianie, wczoraj 
z rąk bp Guzdka przyjąłeś sakrament święceń 
kapłańskich. Wstępując na drogę powołania 
zdecydowałeś się złożyć Bogu największą ofia-
rę, ofiarę własnego życia, które odtąd chcesz 
poświęcić na większą chwałę Bożą, dla Kościo-
ła i zbawienia dusz ludzkich, do których zo-
staniesz posłany. Twoje „chcę z Bożą pomocą” 
było przypieczętowaniem wyboru tej drogi – 
mówił we wstępie do Mszy św. ks. płk Robert 
Mokrzycki, proboszcz katedry polowej.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynariatu 
polowego oraz duchowni archidiecezji war-
szawskiej.

czas. Musisz odczytać swoje życie w świetle 
tych powołań, które przytoczyłem. Twoja hi-
storia też jest niezwykła. To właśnie Chrystus 
powiedział: „Pójdź za mną”. Odczytałeś ten 
głos i poszedłeś za Nim – podkreślił.
Biskup Guzdek zauważył, że pierwszym śro-
dowiskiem, w którym dojrzewa powołanie 
jest rodzina, następnie parafia i seminarium, 
podkreślił, że postawa służby jest dla kapła-

na najważniejsza i najwłaściwsza. – W imie-
niu wszystkich tu zgromadzonych chcemy Cię 
zapewnić, że na drodze kapłańskiego życia 
nie będziesz sam. Będziemy pamiętać w mo-
dlitwie, będziemy Cię wspierać – powiedział. 
Zwracając się do rodziców ks. Jezierskiego 
przypomniał, że ceną szczęścia w małżeństwie 
i pięknego kapłaństwa jest opuszczenie ojca 
i matki.
Podkreślił, że rolą starszych kapłanów jest 
tworzenie „przyjaznego środowiska, by młody 

ksiądz rozwijał się ducho-
wo i intelektualnie”. – Aby 
nie zaniedbał modlitwy, by 
zawsze szukał Woli Bożej 
i tę wolę wypełniał –- po-
wiedział.

Zwracając się jeszcze raz do 
ks. Maksymiliana bp Guzdek 
podkreślił, że musi pamiętać 
by być zawsze gotowym 
na spełnianie woli Bożej. – 
31 lat minęło od moich 
święceń kapłańskich. I każ-
dego dnia uświadamiam 
sobie, że jestem szczęśliwy 

Na drodze kapłańskiego życia nie będziesz sam
Biskup polowy WP Józef Guzdek udzielił w Katedrze Polowej WP święceń kapłań-
skich dk. Maksymilianowi Jezierskiemu, diakonowi ordynariatu polowego. Ks. 
Maksymilian przygotowywał się do pełnienia posługi kapelana w Wyższym Me-
tropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie(WMSD). Wyświęcony kapłan 
pochodzi z diecezji rzeszowskiej. Pierwszą Mszę św. odprawił następnego dnia 
w katedrze polowej WP. Jest to pierwszy sakrament święceń kapłańskich jakich bp 
Guzdek udzielił od czasu swojego ingresu w grudniu 2010, kiedy został mianowany 
biskupem polowym WP.

Biskup polowy udzielił sakramentu kapłaństwa dk. Maksymilianowi Jezierskiemu

Mszę św. koncelebrowali z bp Guzdkiem ka-
pelani ordynariatu polowego z ks. płk. To-
maszem Anisiewiczem proboszczem parafii 
garnizonowej w Rzeszowie. Eucharystię kon-
celebrował również ks. Wojciech Bartkowicz, 
rektor WMSD, odpowiadający za formację du-
chową alumnów. Do katedry polowej przybyli 
licznie członkowie rodziny, przyjaciele z woj-
ska, formacji kapłańskich oraz towarzysze piel-
grzymek na Jasną Górę, w których ks. Jezier- 
ski wielokrotnie brał udział.
O obrzędach związanych z neoprezbiterami 
możemy przeczytać już w Dziejach Apostol-
skich, czytamy tam, że pewnego dnia wspól-
nota wierzących wybrała siedmiu mężów 
„dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako 
diakonów wspólnoty, mających za zadanie 
wspomaganie Apostołów w ich pracy. „Przed-
stawili ich Apostołom, którzy modląc się wło-
żyli na nich ręce”. Również z Listów św. Pawła 
Apostoła do Tymoteusza dowiadujemy się, że 
powierzanie urzędu w Kościele odbywało się 
przez wkładanie rąk. W ten sam sposób odby-
wa się to także obecnie. Neoprezbiterzy otrzy-
mują też od biskupa chleb i wino na pamiątkę 
Eucharystii, a ich ręce są namaszczane przez 
ordynariusza błogosławionymi olejami, aby 
podkreślić wyjątkową moc jaka jest im od tej 
chwili nadana przez Kościół. Zebrani celebran-
si wymieniają braterski pocałunek z nowymi 
kapłanami. Następnie neoprezbiter koncele-
bruje z pozostałymi księżmi Mszę św.
Przed błogosławieństwem biskup Guzdek 
zwrócił się do ks. Jezierskiego ze swoim sło-
wem. Wskazał mu postacie powołanych do 
bycia apostołami: św. Piotra, bł. Jana Pawła II 
oraz patrona św. Maksymiliana Kolbe. – Każda 
historia ma swój czas, każde z tych powołań 
ma swój rytm, ma swoją głębię, każde jest nie-
powtarzalne. Drogi Maksymilianie to jest twój 
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W homilii ks. Piotr Pietrzak, prefekt Wyższe-
go Metropolitalnego Seminarium Duchow- 
nego w Warszawie, zachęcał młodego ka-
płana do odważnego dawania świadectwa 
o Chrystusie. Udzielił też szeregu rad nowemu 
duchownemu. – Dziś posyła Cię Pan w mocy 
Ducha Świętego, aby Twoje ludzkie słowo w 
łasce Ducha Świętego słowo przemieniało ten 
świat. By Ludzie byli zdumieni, byś miał od-

wagę mówić o Jezusie słowa prawdy. Twoje 
święcenia, posługa i obecność są znakami, że 
wciąż potrzebujemy, aby pośrodku naszych 
lęków i pozamykanych drzwi stanął Jezus 
i powiedział: „Pokój Wam”, „Weźmijcie Du-
cha Świętego”, „Ja was posyłam”. Niech serce 
Twoje będzie jak serce Jezusa – powiedział.
Eucharystię zakończyło specjalne błogosła-
wieństwo noeprezbitera, które odbywało się 

poprzez nałożenie przez niego dłoni na gło-
wy uczestników liturgii. Ksiądz Jezierski po-
dziękował za modlitwę, wsparcie i obecność 
przyjaciół. Zapewnił o swej wdzięczności wo-
bec rodziny, współbraci kapłanów, diakonów 
i kleryków, pracowników ordynariatu oraz 
przyjaciół-pielgrzymów. 

kes

W drzwiach świątyni powitał ks. Maksymilia-
na, proboszcz parafii ks. płk Tomasz Anisie-
wicz, kapelan garnizonu Rzeszów. – Ta świą-
tynia przez długi okres czasu była dla Ciebie 
domem. Tu przyjmowałeś sakramenty a dziś 
te sakramenty sam będziesz tu sprawował. 
Ten kościół jest twoim domem. Takie jest też 
hasło duszpasterskie.(…) Życzę Ci, aby każdy 
Kościół, każda parafia do której będziesz po-
słany przez naszego biskupa była zawsze Two-

Ks. Maksymilian Jezierski, neoprezbiter, który tydzień temu został wy-
święcony przez biskupa polowego Józefa Guzdka w katedrze polowej 
WP odprawił 3 czerwca Mszę św. w rodzinnym Rzeszowie. Do kościo-
ła garnizonowego pw. Matki Bożej Królowej Polski wraz z rodziną ks. 
Maksymiliana przybyło liczne grono przyjaciół, duchowieństwa, przed-
stawiciele kurii polowej oraz sąsiedzi i mieszkańcy Rzeszowa.

Kościół jest Twoim domem

im domem – powiedział ks. 
płk Anisiewicz.
Nowego kapłana w koście-
le powitali także przedsta-
wiciele grup parafialnych, 
dzieci komunijne oraz człon-
kowie parafialnego zespołu muzycznego, 
który wzbogacił liturgię śpiewem.
W homilii ks. Wojciech Bartkowicz, rektor 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Du- 

chownego w Warszawie (WMSD), życzył pry-
micjantowi, aby w swoim kapłańskim życiu 
z żarliwością, wiarą i odwagą głosił Słowo 
Boże. – Od tej pory sam musisz głosić Boga. 
Nie wystarczy dobrze czytać Słowo Boże, nie 
wystarczy poprawnie z ambony przedstawiać 
teologię Kościoła, nie wystarczy być biegłym 
w prawie kanonicznym i budowie kościołów. 
Bardzo potrzebujemy, abyś swoim życiem 
udowadniał prawdę tego wszystkiego co się 
tutaj, na tym ołtarzu dokonuje i w imię czego 
dzisiaj się gromadzimy – powiedział.
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Spacerując ulicami Amsterdamu rozmyślała o pięknych zdarzeniach sprzed sze-
ściu lat. Miała wówczas dwanaście lat, gdy wracając ze spowiedzi świętej ujrzała 
na końcu jednej z ulic wielkie światło, a w nim promieniującą postać żydowskiej 
kobiety. Stała cała w blasku światła, nie wypowiadając ani jednego słowa. Miała 
przyjazne i ciepłe spojrzenie. Uśmiechała się z miłością. Nigdy w życiu nie widzia-
ła kogoś tak pięknego.

Pani Wszystkich Narodów

dziewczyną była Holenderka Ida Peerdeman 
(1905-1996). To tylko jeden z wielu przypad-
ków bezpośredniej napaści Szatana, jakich od 
tej pory zaczyna doświadczać. Demon nawie-
dza również jej dom i dokucza całej jej rodzi-
nie. Zdarzają się przypadki, że drzwi i szafki ku-
chenne same się otwierają, a lampa w pokoju 
buja się kołysana niewidzialną ręką. Pojawia-
ją się okropne piski i krzyki. Mają miejsce też 
dziwne hałasy dobiegające ze skrzynki z bez-
piecznikami oraz nagle włączający się domo-
wy dzwonek, który dzwoni bez przerwy. Ona 
sama bywa niekiedy duszona przez demona 
bądź w inny sposób doświadcza szatańskich 
udręk. To wszystko poprzedza przepiękne Ob-
jawienia Najświętszej Panienki, które wkrótce 
staną się jej udziałem. W dniu Zwiastowania 
Pańskiego 25 marca 1945 roku rozpoczynają 
się tak zwane Amsterdamskie Objawienia Ma-
ryjne, które potrwają do 1959 roku. W okresie 
15 lat Matka Boża ukazuje się Idzie Peerdeman 
56 razy. Między innymi w dniu liturgicznego 
wspomnienia objawienia się Niepokalanej 
w Lourdes, 11 lutego 1951 r. – Maryja ukazu-
je się i mówi: „Jestem Panią, Maryją, Matką 
Wszystkich Narodów”. Prosi o namalowanie 
obrazu, na którym stoi na globie ziemskim 
na tle Krzyża, co ma oznaczać, że łączy się 
ze swoim Synem w ofierze Kalwarii oraz, że 
przychodzi do całego świata. Na obrazie tym 
widoczne jest również duże stado owiec, 
które wyobraża Bożą owczarnię. Z otwartych 
dłoni Maryi wychodzą trzy promienie ozna-
czające dary: łaski, zbawienia i pokoju. Matka 
Boża przekazała, że jest Współodkupicielką, 

To mogła być tylko Najświętsza Panienka. Była 
o tym przeświadczona, ale nie wolno jej było 
o tym opowiadać. Zabronił jej ojciec i była 
mu w tym posłuszna. To zdarzenie powtórzy-
ło się później jeszcze dwukrotnie. Pamiętała 
każdy szczegół. Nagle uzmysłowiła sobie, że 
jej widzenia miały przecież miejsce przy koń-
cu 1917 roku, a więc niejako na zakończenie 
Objawień Matki Bożej trójce dzieci w Fatimie. 
Odczuwała z tego powodu wielką radość oraz 
pragnienie ponownego ujrzenia Maryi. Była 
cała pochłonięta tymi myślami, gdy nagle 
zobaczyła przed sobą idącego w jej kierunku 
dziwnego mężczyznę ubranego na czarno. 
W pierwszej chwili pomyślała sobie, że to 
może być jakiś ksiądz, ale gdy się przybliżył, 
zobaczyła, że nie miał na sobie ani sutanny, 
ani koloratki. Zrobiło jej się nieswojo i dreszcz 
lęku przeszedł wzdłuż całego jej ciała. Przy-
spieszyła kroku, zamierzając go ominąć, ale 
on uczynił to samo i błyskawicznie zbliżył się 
do niej. Wówczas ich spojrzenia się spotkały. 
Jego przenikliwy wzrok był tak straszny, że na-
pełnił ją momentalnie paraliżującym strachem. 
Poczuła na sobie jego mocne dłonie, które 
usiłowały ją zepchnąć do pobliskiego kana-
łu, aby ją utopić. To była przerażająca chwila. 
Nie miała dość siły, aby mu się przeciwstawić 
i z pewnością przegrałaby walkę o życie, gdyby 
nie tajemniczy łagodny kobiecy głos, który ją 
uspokoił i sprawił, że ów jegomość porzucił ją 
nagle i uciekł ze strasznym krzykiem. Nikogo 
przy niej nie było, ale zdała sobie sprawę, że 
to sama Matka Boża pospieszyła jej z pomo-
cą. Poczuła ogromną ulgę i radość. Tą młodą 

Pośredniczką i Orędowniczką. Zapowiada, że 
dogmat ten będzie w przyszłości ogłoszony 
na świecie w dniu 31 maja. Nie ujawnia jed-
nak roku. Przyjmuje się, że będzie to wów-
czas triumf Niepokalanego Serca Maryi i Naj-
świętszego Serca Jezusa Króla Wszechświata 
i Pasterza Zjednoczonej Owczarni. Orędzia 
Maryjne zawierają wiele napomnień, ostrze-
żeń i przepowiedni, które stopniowo się wy-
pełniają. Podczas ostatniej wizji objawił się 
Idzie również sam Pan Jezus, który wyszedł 
ze Świętej Hostii i powiedział: „Kto mnie 
spożywa i pije, ma życie wieczne i przyjmuje 
prawdziwego Ducha”. Matka Boża podykto-
wała też Idzie krótką modlitwę. Poprosiła o jej 
rozpowszechnianie i codzienne odmawianie. 
Oto treść tej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, 
Synu Ojca Przedwiecznego, ześlij teraz Du-
cha Twego na Ziemię. Spraw, by Duch Święty 
zamieszkał w sercach wszystkich narodów 
i chronił je od upadku, nieszczęścia i wojny. 
Daj by Pani Wszystkich Narodów, która nie-
gdyś była Maryją stała się Naszą Orędownicz-
ką. Amen”. Już 1 lipca 1951 r. modlitwa ta 
uzyskuje aprobatę Kościoła, czyli imprimatur 
miejscowego biskupa. Do chwili obecnej 
przetłumaczono ją na ok. 60 języków. Jest 
ona dana dla nawrócenia świata i osiągnięcia 
prawdziwego pokoju. Ida Peerdeman umiera 
17 czerwca 1996 r. W dniu 31 maja 2002 r. 
ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam Jó-
zef Maria Punt wydaje oświadczenie o nad-
przyrodzonym charakterze objawień. 
Podsumowując możemy powiedzieć, że Pani 
Wszystkich Narodów przypomina o nieustan-
nej potrzebie ofiar i wyrzeczeń dla nawrócenia 
świata oraz wskazuje na Krzyż Chrystusa jako 
źródło miłości i jednocześnie centralny punkt 
tego świata. Jak bardzo jest to znamienne 
w dzisiejszych czasach, gdy tak wielu walczy 
z Krzyżem…

 mjr SG Jerzy Misiewicz

Nawiązując do obchodzonej tego dnia Nie-
dzieli Trójcy Świętej zachęcał, by na nowo 
„zachwycić i zadomowić się” w tej „tajemnicy 
tajemnic, Boskiego życia domowego”. – Bóg- 
-Ojciec w Synu i Duchu Świętym wyciągnął 
do nas ręce, zadeklarował swoją stałą obec-
ność pośród nas – powiedział.
– Jeśli Kościół każe nam dziś powtórnie wy-
znawać prawdę o Trójcy Świętej, to prosimy 

Cię Maksymilianie, żebyś swoimi 
decyzjami pokazywał, że wierzysz 
w Boga, który jest sensem wszystkie-
go, który stoi za Tobą, za życiem tych, 
których do Ciebie pośle. Udowad-
niaj, że jest sens tajemnic bolesnych, 
radosnych i chwalebnych w życiu 
człowieka. Udowadniaj to każdemu 
z nas – codziennie – podkreślił.

We Mszy św. uczestniczyło 
liczne grono kapłanów die-
cezji rzeszowskiej i kapelani 
ordynariatu polowego, ks. 
płk January Wątroba, wi-
kariusz generalny biskupa 
polowego, kanclerz kurii polowej ks. 
Jan Dohnalik oraz ks. mjr Kryspin Rak, 
wikariusz katedry polowej. W darach 
ołtarza ks. Jezierski w podzięce ufun-
dował swojej rodzinnej parafii trybu-
larz (kadzielnicę).
Po Komunii ks. Jezierski śpiewem psal-
mu podziękował wszystkim uczestni-

kom święceń oraz Mszy prymicyjnej za modli-
twę i przyjaźń. Ze wzruszeniem słowa podzię-
kowań skierował do rodziców i rodzeństwa.
Mszę św. zakończyło specjalne błogosławień-
stwo, które odbywało się poprzez nałożenie 
przez prymicjanta dłoni na głowach wier-
nych.

kes



6

Wznosi ręce ku niebu. Twarz przepełniona bólem i świętym gniewem. Wśród słu-
chaczy kazania w Katedrze na Wawelu przedstawiciele szesnastowiecznych elit 
władzy. Król Zygmunt III Waza słucha w skupieniu słów swojego nadwornego 
kaznodziei. Któryś z ówczesnych notabli zastygł w modlitwie na klęczniku. Dama 
dworu zakrywa twarz dłońmi. Kardynał zasępiony zwiesił głowę. Tak malarz Jan 
Matejko przedstawił „siłę rażenia” natchnionych słów księdza Piotra Skargi. Po-
ruszał sumienia, ganił przywary tych, „którym najwięcej dano”, odpowiedzial-
nych za los ojczyzny, bo kochał Boga, Kościół i naród. Gdy dotykały opornych 
sumień słowa trudnej prawdy, był atakowany za „mieszanie się do polityki”. 
Oponentom odpowiadał wtedy: «Rzecze kto, ksiądz się wdawa w politykę. Wda-
wa się i wdawać się winien, nie w rządy jej ale, aby jej grzechy nie gubiły i wy-
korzenione z niej były, a dusze ludzkie w niej nie ginęły».

„Taran ludzkich dusz”

wania Zygmunta III wzrastała prywata, sze-
rzyła się samowola, krzewiła się niezgoda, 
wzmacniała anarchia, wtedy to ukazał się 
w Polsce człowiek gorącego serca i bystrego 
rozumu, wielki patriota i znakomity pisarz, 
który postanowił raz jeszcze zakląć naród do 
poprawy i miłości – w imię Boga. Człowie-
kiem tym był największy kaznodzieja polski 
Piotr Skarga (...), jezuita, autor nieśmiertel-
nych „Kazań sejmowych”. Miłość Ojczyzny 
bowiem, niezakorzeniona w Bogu czy ode-
rwana od Boga może łatwo wyrodzić się 
w antyduchową formę – nacjonalizmu (nie-
miecki faszyzm i nacjonalbolszewizm).
Dlatego w zdrowej duchowo hierarchii 
polskiego etosu wojskowego Bóg jest na 
pierwszym miejscu, bo wtedy inne war-
tości – takie jak Ojczyzna będą na miejscu 
właściwym (Bóg-Honor-Ojczyzna). Do tej 
tradycji nauczania odwoływali się wszyscy 
wielcy przewodnicy duchowi narodu – słu-
ga Boży Prymas Wyszyński, błogosławiony 
Jan Paweł II. Cześć i szacunek dla matki była 
dla nich imperatywem szacunku i miłości 
do ojczyzny. Tym tropem podążali również 
kaznodzieje wojskowi (bp Gall, bp Gawlina, 
bp Głódź, bp Płoski). To właśnie modlitwa 
za Ojczyznę ks. Piotra Skargi tak często wy-
brzmiewała w murach Katedry polowej na 
zakończenie wielu kazań bp. Głódzia i bp. 
Płoskiego: „…Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku bra-
ciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków 
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”.
Tak pisał ks. Piotr Skarga o przykazaniu czci 
dla matki: «Jako najmilejszej matki swej mi-
łować i onej czcić nie macie, która was uro-
dziła i wychowała, nadała, wyniosła? Bóg 
matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca 
matkę swoję. A która jest pierwsza i zasłu-
żeńsza matka jako ojczyzna, od której imię 
macie i wszystko, co macie, od niej jest?».

Pomocnik „najmniejszych”

Piotr Powęski, herbu Pawęża, wywodził się 
ze szlachty zagrodowej. A nazwisko, pod 
którym znany jest w historii Kościoła, litera-
tury i historii Polski, to był w rzeczywistości 
jego przydomek. Obdarzony charyzmatem 
słowa, służył pomocą analfabetom, ludziom 

Lektura słynnych „Kazań sejmowych” ks. 
Piotra Skargi, dziś – w czterechsetną roczni-
cę jego śmierci, która przypada 27 września 
– nadal wzbudza… niepokój. Tak było, jest 
i będzie do skończenia świata, gdy prokla-
mowana jest Boża prawda. Jakże głęboko 
wyraził tę ewangeliczną mądrość Cyprian 
Kamil Norwid: „Kto mówi prawdę, wszczyna 
niepokój”.
Bo Kościół Katolicki, jak przypomniał ostat-
nio papież Benedykt XVI, to przede wszyst-
kim Ecclesia militans (Kościół walczący). 
Ta świadomość, że „bojowanie byt nasz 
podniebny” (Mikołaj Sęp-Sarzyński – poeta 
XVII w.) była żywa wśród katolików przez 
wieki. A jej duchowe ślady znaleźć można 
i w modlitwach, i w pieśniach. Aby walczyć 
o zbawienie innych, najpierw trzeba wyru-
szyć w bój „z grzechem swej duszy”. Tylko 
zaprawieni w tym boju, w walce z własną 
grzesznością mogą iść na pierwszą linię fron-
tu duchowej walki o zbawienie dusz bliźnich, 
zagrożonych potępieniem wiecznym. I tak 
właśnie postępował dzielny żołnierz Jezusa 
Chrystusa – ksiądz Piotr Skarga.
Dziś głęboką retorykę szlachetnego wojowa-
nia o wartości najwyższe, przykrywa i wy- 
pacza zideologizowana retoryka popraw-
ności politycznej. To konstrukcja budowana 
na ruchomych piaskach – fałszywej miłości, 
pokoju i jedności. W uchwale ustanawiającej 
rok 2012 – Rokiem ks. Piotra Skargi, posłowie 
napisali o Nim m.in.: „…Ten, który w trosce 
o Ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu 
największe polskie przywary. Nawoływał do 
zmiany postaw rządzących, do reform, by nie 
doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku”. 
Tyle że „Ten, który miał odwagę” mówić, miał 
również odwagę czynić, mimo policzkowa-
nia, oszczerstw i obrzucania kamieniami. 

„Człowiek gorącego serca
i bystrego rozumu”

W czasie eksplozji „patriotyzmu chorągiew-
kowego i kotylionowego”, czyli przypływu 
uczuć patriotycznych z okazji Euro 2012, 
może warto przypomnieć, czym jest wyso-
ka miara miłości Ojczyzny. Bo właśnie taką 
żył ten wielki kapłan i patriota. Prof. Ignacy 
Chrzanowski, autor «Historii literatury nie-
podległej Polski” tak o nim pisał: «za pano-

bezradnym i poszkodowanym przez władze. 
Pisał skargi i były to całkowicie bezinteresow-
ne akty miłosierdzia wobec najmniejszych. 
Ta ewangeliczna posługa wobec braci naj-
mniejszych wyrażała się też w organizowaniu 
dla nich stowarzyszeń opiekuńczych – „Arcy-
bractwa Miłosierdzia” czy „Banku pobożne-
go” czyli kasy pożyczkowej dla najuboższych. 
Celem Arcybractwa Miłosierdzia było urabia-
nie postawy miłosierdzia chrześcijańskiego 
wśród braci, cotygodniowa obowiązkowa 
jałmużna, oprócz tego dobrowolna. Do Arcy-
bractwa zapisał się również Zygmunt III Waza 
wraz z całym swoim dworem. Innym dziełem 
miłosierdzia była Skrzynka św. Mikołaja, ufun-
dowana przez Mikołaja Zebrzydowskiego, do 
której wpłacało się pieniądze na posagi dla 
biednych, uczciwych dziewcząt. 
Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, 
w 2002 r. papież Jan Paweł II, który taką 
wagę przywiązywał do „wyobraźni miło-
sierdzia” wymienił ks. Skargę obok wielkich 
świętych Krakowa – ludzi oddanych miłosier-
nej służbie ludziom potrzebującym.
Już jako ceniony kaznodzieja w katedrze 
lwowskiej, kanonik i kanclerz kapituły lwow-
skiej, żył skromnie; dzielił się wszystkim, co 
posiadał, z ubogimi. Mimo wielu obowiąz-
ków związanych z godnościami kościelnymi, 
odwiedzał chorych w szpitalach i udzielał 
ostatniej posługi skazanym więźniom.

 Kamieniem w wiernego

Kaznodzieja, gdy sam źle żyje, mało ka-
zaniem zbuduje – mawiał ks. Piotr Skarga 
o służbie Słowu. Starał się więc dbać nie tyl-
ko o pogłębianie wiedzy ogólnej i religijnej, 
ale przede wszystkim o osobiste uświęcenie. 
Modlitwa, post, umartwienia fizyczne, asce-
za poprzedzały słowa kierowane do słucha-
czy kazań. Żył w pełni duchowością zało-
życiela Jezuitów św. Ignacego Loyoli i jego 
„Ćwiczeń duchowych”. 
Wstąpił do Societatis Jesu w momencie naj-
większego rozkwitu zakonu. Każdą rocznicę 
wstąpienia do zakonu Jezuitów obchodził ze 
szczególnym nabożeństwem. Swoje powo-
łanie przypisywał opiece Matki Najświętszej. 
Czy mogło być inaczej; przecież urodził się 
w jej święto, 2 lutego 1636 r. w Grójcu. 
W jednym z kazań mówił do Maryi: „Tyś 

Rok ks. Piotra Skargi (1536-1612)

„Czym w chrześcijaństwie św. Paweł, 
tym w Polsce ks. Piotr Skarga”.

(kard. Aleksander Kakowski – 1936 r.
z okazji 400. rocznicy urodzin ks. Skargi)
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mnie do służby Syna swego oddała, proszę, 
abyś się za mnie nie wstydziła”. Był wielkim 
czcicielem Niepokalanej, chociaż dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny został 
przez Kościół ogłoszony trzysta lat później. 
Od początku jednak wiara w poczęcie Maryi 
bez grzechu pierworodnego była żywa.
Do Tej, która była wzorem pokory, uciekał 
się, gdy toczył wewnętrzną walkę o zacho-
wanie cnoty pokory. Tak opisywał tę walkę 
w liście do generała zakonu:
…tak jestem jeszcze pyszny i niedoskonały. 
Ale zawsze trzeba walczyć przeciwko nam 
samym, by wolę Bożą wypełniać. A gdy od-
niósł zwycięstwo nad pokusą, pospieszył 
z deklaracją wobec swojego zwierzchnika: 
Z jak największą pilnością i wdzięcznością 
będę zajmował stanowisko przeznaczone mi 
przez święte posłuszeństwo.
Panna wierna prowadziła go zawsze do Syna, 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
Żył Eucharystią i substancjalną Obecnością 
Chrystusa w postaciach eucharystycznych – 
w chlebie i winie.
Ten gorliwy czciciel Matki Bożej i Najświętsze-
go Sakramentu bolał nad atakami kierowa-
nym przez zwolenników reformacji na Sanc-
tissimum (Najświętszy Sakrament). Zdarzały 
się wówczas świętokradcze ataki na księży 
katolickich idących z Wiatykiem do chorych.
Te próby podważenia przez protestantów 
obecności Chrystusa pod postaciami chleba 
i wina, jeszcze bardziej rozpalały jego ka-
płańską gorliwość i cześć wobec Najświęt-
szego Sakramentu. W Wilnie szerzył kult 
Eucharystii i założył Bractwo Najświętszego 
Sakramentu. Członkowie bractwa mieli obo-
wiązek uczestniczenia w adoracjach i proce-
sjach ku czci Eucharystii, pomagali biednym 
i odwiedzali chorych.
Heroiczna wierność Chrystusowi zawsze wy-
woływała, wywołuje, i wywoływać będzie 
prześladowania i nienawiść ze strony ludzi, 
dla których Ukrzyżowana Miłość jest „głup-
stwem”, jak pisał św. Paweł. Bo Miłość Chry-
stusa jest z prawdą i krzyżem nierozłączna.
Takiego ataku nienawiści doświadczył Piotr 
Skarga za sprawą sługi księcia Radziwiłła (pro-
testanta): „Najechał go koniem i przyparł do 
muru, groził mu nagim mieczem i zasypał gra-
dem przezwisk, a wreszcie wypoliczkował”. 
O. Skarga wrócił do klasztoru i powiedział 
współbraciom, że cieszy się z tej zniewagi. Bo 
ten policzek wymierzono mi dlatego, iżem je-
zuitą i katolicką wyznawam wiarę. Gdy sługa 
Radziwiłla przyszedł prosić o przebaczenie, 
o. Skarga nie tylko przebaczył, ale powiedział, 
że mógłby mu za ten policzek podziękować, 
gdyby nie obraza Boga i publiczne zgorszenie, 
jakich ów się dopuścił…
Mocnymi słowy, w duchu Chrystusowym, 
ganił katolicką letniość i nijakość, którą Jan 
Paweł II nazywał „katolicyzmem na pół eta-
tu”. Ci flegmatycy co to jako barszczykowie 
rzeczy dobrych, świętych, Boskich, sprawie-
dliwych, popierać y gorąco ich odprawować 
nie mogą. Ani ciepli ani zimni, ale rozmokli, 
jako zmokła kokosz, tak się ruszają, nic nie 
sprawują, y wyrzucenia godni są wedle Pisma 
– pisał w „Kazaniach na niedziele i święta”. 
I dalej: oziębłość, nikczemność y ziewanie 
flegmatyckie katolików niektórych: którzy 

nie patrzą na koniec, do którego wszystkie 
herezje zmierzają.
Agresji doświadczył gorliwy kaznodzieja je-
zuicki w Rydze. Tak o tym pisał do generała 
zakonu: To miasto jakby się sprzysięgło trwać 
uporczywie przy swojej herezji [...] Z początku 
bowiem do tego doszło, że mię o mało nie 
przebito w kościele; często na nas kamie-
niami rzucano, ale bez rozlewu krwi, czego 
mi żal. Obrońcy wiary katolickiej i Kościoła 
w okresie reformacji stawali się często obiek-
tem wyzwisk i fałszywych oskarżeń. O. Piotr 
Skarga był przekonany, że tylko dzięki mę-
czeństwu, zjednoczonemu z krzyżem Chry-
stusa, może odkupić swoje grzechy.
O. Piotr Skarga przyjeżdżał często do pod-
krakowskiej Mogiły, aby tam, przed cudow-
nym wizerunkiem Ukrzyżowanego, odpra-
wiać Msze święte. Podczas jednej z liturgii 
Chrystus Pan przemówił z krzyża do o. Piotra 
Skargi. 
Wierność kapłana i cześć dla Najświętszego 
Sakramentu sprawiła, że cztery lata przed 
swoją śmiercią doznał niezwykłej łaski. 
W trakcie odprawiania Mszy św., miał widze-
nie niezwykłego światła jaśniejącego wokół 
Najświętszego Sakramentu. Jak opowiadał, 
usłyszał wtedy głos: „Daję ci zadatek miłości 
mojej ku tobie. Przyjmuję cię w jedność cia-
ła mego, abyś był częścią moją nierozdzielną. 
Czynię cię uczestnikiem dziedzictwa mojego”.

O. Piotr Skarga o chrześcijańskim 
stanie żołnierskim

Jakich pouczeń i wskazówek duchowych 
udziela żołnierzom ten dzielny Żołnierz Chry-
stusa, który „wziął udział trudach i przeciw-
nościach” i nie zdezerterował?
Uważna lektura tych fragmentów kazania 
ks. Piotra Skargi skłania do wniosku, że mą-
drość ze źródeł Bożych jest ponadczasowa, 
chociaż wyrażona staropolskim językiem na-
szych przodków. 
Stan żołnierski, tako jest każdemu króle-
stwu i rzeczypospolitej potrzebny, tak też 
jest chwalebny i czci godny. (...) Przyrodzone 
tedy prawo i rozum każe: aby każde zgro-
madzenie porządne, miasta, królestwa i pań-

stwa na obronę taką gotowały mury, wieże, 
baszty, strzelby, twierdze i zamki, i żywno-
ści na wiele lat, aby w takich przygodach 
i najazdach ludzi złych, przy swoim pokoju 
zostawali. Co wszytko bez żołnierza i umie-
jętności wojennej, i bez szkoły i ćwiczenia 
rycerskiego, być nie może. Taką tedy i tak 
wszystkim należytą potrzebą, stan żołnierski 
poważność swoję ma.
Lecz i z tego chwalebny jest, iż się w nim 
szczepi miłość osobna ku braciej i ku Rze-
czypospolitej i Ojczyźnie, i ku chwale Bożej 
i Kościołów świętych, i wierze chrześcijańskiej, 
dla której zachowania i obrony, zdrowie swo-
je w niebezpieczność niosą; i jest to wielka 
i sławna cnota męztwa takiego, miłością Bożą 
zapalonego, o której Chrystus Pan mówi: 
Więtszej nikt miłości nie ma nad tę, gdy zdro-
wie swoje kładzie za przyjacioły swoje (…)
(…) Umiejże, żołnierzu, swój stan poważać, 
a on pełnieniem powinności jego, o których 
będzie mowa, ozdabiać, a złem go zachowa-
niem nie lżyć.
(…) Nabożny chrześcijański żołnierz bierze 
przed się w służbie swej trzy rzeczy: na-
przód, aby Ojczyźnie swej, Rzeczypospolitej, 
w której się urodził i chrzest święty wziął, 
i w której ma doczesne dobra swoje i prze-
byt swój, dobrze służył, a onej szarpać i gu-
bić, ile go staje i przemoże, nie dopuścił; i za 
nię, i za to, co się w niej zamyka, krew swoję, 
gdy tego potrzeba, rozlał.
(…) Miłość ku Ojczyźnie, w której się za-
mykają bracia i wszytkie powinowactwa, 
i dobra nasze, w której jest miasto Boga na-
szego, to jest Kościół Boży i chwała jego, wy-
ciąga dobre syny na wojnę. I mówią jako oni 
u Machabeów: Lepiej nam w bitwie umrzeć, 
niźli patrzeć na nędzę narodu naszego i na 
zburzenie praw Bożych i Kościoła jego.
I to jest drugie przedsięwzięcie żołnierskie: 
aby wiary i Ewangeliej i Kościoła świętego 
bronił, a upadać mu nie dał, zwłaszcza gdy 
poganie i niewierni na nas i na Królestwo na-
sze powstają, którzy Boga chrześcijańskiego 
w Trójcy jedynego nienawidzą, i służbę, i za-
kon i lud jego psują…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Jako wielkie dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II, z prośbą o obfite łaski 
dla wiernych, parafia wojskowo – cywilna w Legionowie przeżywa peregrynację 
obrazu bł. Jana Pawła II z relikwiami II stopnia. Inicjatorem peregrynacji obrazu 
jest ks. prałat płk Sławomir Żarski – proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca 
w Legionowie. Obraz przyjmują rodziny wojskowe i cywilne. Jest obecny przez 
24 godziny w domach rodzinnych. Relikwią jest fragment białej sutanny papieża, 
który został poświęcony przez papieża Benedykta XVI. Relikwie mają certyfikat 
czyli poświadczenie o autentyczności, wydane i opieczętowane w Rzymie 1 maja 
2011 roku przez Postulatora Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II. 

Błogosławiony bliski rodzinie

oraz za zgodą ks. Proboszcza przyjmowali 
obraz peregrynacyjny w swoich rodzinach. 
Dla sprawnego zorganizowania peregrynacji 
chętni najpierw zapisywali się do księgi pere-
grynacyjnej, wybierając dla siebie najodpo-
wiedniejszą datę. W wybranym dniu rodzina 

uczestniczy we Mszy św., przystępuje do 
komunii św., a po jej zakończeniu otrzymu-
je obraz do domu, który następnego dnia 
należy przynieść do kościoła przed Mszą 
św. wieczorną, aby następni mogli obraz 
wziąć do siebie. W ten sposób od 15 stycz-
nia codziennie obraz Jana Pawła II wędruje 
po rodzinach. Do tej pory odwiedził ponad 
120 rodzin, a następne oczekują w kolejce. 
Dla lepszego przygotowania duchowego i 
przeprowadzenia adoracji w rodzinie ks. pra-
łat Sławomir Żarski opracował „Modlitewnik 
za wstawiennictwem błogosławionego Jana 
Pawła II”, który stanowi pomoc dla rodzin i 
wiernych w prowadzeniu modlitwy i adoracji. 
Przedstawione w nim sugestie dotyczące pe-
regrynacji mogą pomóc tym, którzy wezmą 
go do ręki. Modlitewnik ciekawie opracowa-
ny, wprowadza nas w świat modlitwy Jana 
Pawła II. Pokazuje przykład ojcowskiego wy-
chowywania młodego Karola do modlitwy. 
Zawiera modlitwę do Ducha Świętego, którą 
ojciec polecił odmawiać, synowi, kiedy ten 
był ministrantem. Ojciec św. wspomina, „że 
modlitwę te odmawiał przez całe życie i z niej 
narodziła się encyklika o Duchu Świętym”. 
Następnie modlitewnik prowadzi nas po 
trudnych pytaniach i daje na nie odpowiedź: 

Parafia legionowska posiada również re-
likwie I stopnia, którymi są włosy bł. Jana 
Pawła II. Uroczysta instalacja tych relikwii 
odbyła się 7 grudnia 2011 roku a uroczysto-
ści przewodniczył abp Henryk Hoser – ordy-
nariusz diecezji warszawsko-praskiej. Parafia 

otrzymała relikwie od ks. abpa Mieczysława 
Mokrzyckiego, który był osobistym sekreta-
rzem bł. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup po-
parł starania ks. proboszcza Sławomira Żar-
skiego, aby sprowadzić relikwie do parafii. 
Emisariuszem, który przywiózł ten cenny dar 
z Rzymu był p. Jacek Kępiński. Peregrynacja 
obrazu ma ożywić ducha Bożego w sercach 
wiernych. To także zobowiązanie do naśla-
dowania cnót bł. Jana Pawła II w rodzinach, 
aby stawały się prawdziwym Kościołem Do-
mowym oraz wzrastały w wierności Bogu 
i miłości do drugiego człowieka.  

Uczył ufnej modlitwy

Przed rozpoczęciem peregrynacji po parafii 
wszyscy wierni zostali zaproszeni, aby się 
przygotować do tego spotkania. W każdą 
niedzielę, od 8 stycznia do 25 marca, rodzi-
ny zamieszkujące parafię miały możliwość 
adorowania relikwii I stopnia Jana Pawła 
II. Na Mszy św. każda rodzina otrzymywa-
ła różaniec Jana Pawła II z Rzymu. W czasie 
tych spotkań rozdano ponad 900 różańców. 
Wieść o tym wydarzeniu szybko rozeszła się 
po Legionowie i wierni z innych parafii rów-
nież przychodzili na te spotkania niedzielne 

Czym jest modlitwa?, od czego zacząć?, cze-
go potrzeba do dobrej modlitwy?, jak się 
modlić?, czego się wystrzegać?. Dalej opisa-
ne są sakramenty święte, oraz jak się do nich 
praktycznie przygotować. Kolejna propozycja 
to modlitwa różańcowa z rozważaniami po-
szczególnych tajemnic, w tym z Tajemnicami 
Światła, które wprowadził bł. Jan Paweł II. 
Nie mogło zabraknąć w modlitewniku roz-
ważań Drogi Krzyżowej, którą Błogosławiony 
Papież często odprawiał. Modlitwy za Ojczy-
znę za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II 
oraz związane z historycznymi rocznicami są 
szkołą miłości i patriotyzmu do Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, którą Papież nazywał Mat-
ką. Modlitwy z Janem Pawłem II w dniu ostat-
nim i Psalmy są medytacją nad posługą Jana 
Pawła II. Autor modlitewnika podpowiada 
różnym stanom modlitwy za pośrednictwem 
Błogosławionego w różnych potrzebach. Dla 
tych, którzy spotkali się w życiu z Janem Paw-
łem II oraz dla tych, którzy z zainteresowa-
niem słuchają o tym pontyfikacie, Nowenna 
o Kościele u progu trzeciego tysiąclecia jest 
wspomnieniem, medytacją i modlitwą, jest 
próbą refleksji nad bogactwem nauczania bł. 
Jana Pawła II. Nie mogło zabraknąć w tym 
modlitewniku Litanii do bł. Jana Pawła II. Ca-
łość zamykają Rekolekcje z błogosławionym 
Janem Pawłem II. Modlitewnik kolorowo ilu-
strowany zdjęciami z Janem Pawłem II służy 
jako pomoc dla rodzin przyjmujących obraz 
peregrynacyjny, ale może być również miłym 
prezentem dla bliskich.

Dom wypełniony łaską

Rodziny, które przyjmują obraz peregryna-
cyjny, przychodzą do kościoła na wieczor-
ną Mszę św., następnie po jej zakończeniu 
kapłan przekazuje obraz rodzinie i udziela 
błogosławieństwa. W domu cała rodzina 
gromadzi się na wspólnej modlitwie, zapra-
szając swoich bliskich czy sąsiadów. Z tych 
spotkań wypływają piękne świadectwa wia-
ry, umiłowania Ojca Świętego. Wierni wpi-
sują swoje intencje i prośby do Księgi Pere-
grynacyjnej. Najczęściej są to podziękowania 
Bogu oraz Matce Najświętszej za otrzymane 
łaski oraz prośby za pośrednictwem bł. Jana 
Pawła II. Oto niektóre z nich:
„Panie! Gorąco pragnę dziś dziękować za 
te chwile zjednoczenia mojej rodziny wo-
kół obrazu z relikwiami Twojego sługi, bł. 
Jana Pawła II. Choć krótko to jednak proszę 
przyjmij ten poświęcony czas na modlitwę, 
czas oderwany od komputera i telewizji oraz 
innych zajęć, które nas odciągają od Ciebie. 
Błogosławiony Janie Pawle II, kiedyś wiele 
razy modliłam się z Tobą razem na spotka-
niach młodzieży, gdy przyjeżdżałeś do Pol-
ski. Dziś pragnę Cię prosić o wstawiennictwo 
u Ojca w niebie: 
-  o przemianę serc moich bliskich, dzieci i mę- 

ża,

Peregrynacja obrazu oraz relikwii bł. Jana Pawła II w Legionowie



9

-  o zgodę, miłość i szacunek w naszej rodzi-
nie,

-  o nawrócenie oraz trzeźwość mojego mę- 
ża,

-  o łaskę żywej wiary dla moich dzieci,
-  o pomoc w egzaminie dla mojego syna,
-  o siłę w dźwiganiu mojego krzyża.
Proszę Cię, Panie, za wstawiennictwem bł. 
Jana Pawła II daj wytrwać w wierze, iść przez 
życie zawsze przy Tobie”. Oto inne świadec-
two: „Wpatrując się w obraz bł. Jana Pawła 
II pragniemy Ci podziękować Boże za Ojca 
Świętego, za którego wstawiennictwem mo-
dlimy się w intencjach naszej rodziny: 
-  o wierność małżeńską, wzajemny szacu-

nek i wzrastanie w wierze,
-  o uzdrowienie z choroby i dar macierzyń-

stwa,
-  modlimy się o dar przebaczenia wzajem-

nego i umocnienie jedności w rodzinie,
-  za zmarłych z naszej rodziny, aby za miłość 

i dobroć, jakiej doświadczyliśmy od nich, 
otrzymali pokój wieczny, 

-  za dzieci z naszej rodziny, aby Matka Boża 
zawsze miała je w swojej opiece”.

Z głębi serc wypływają podziękowania dla 
Jana Pawła II: „za wolną Ojczyznę, naukę 
wiary i moralności oraz zachętę do trwania w 
wierze, oraz prośby o wstawiennictwo: o wol-
ną Ojczyznę, opiekę nad rodziną, opiekę nad 
Kościołem Świętym, umocnienie w wierze”.

„Za wstawiennictwem Jana Pawła II dzięku-
jemy za cud życia Patryka i otrzymane łaski”. 
„Z głębi serca dziękujemy Ci bł. Janie Pawle 
II za radość wiary, nadziei i miłości, za życie 
naszych dzieci: Łukasza, Pawła, Piotra, za 
81 lat życia Heleny i 35 lat wspólnego, pięk-
nego życia umocnionego łaską Sakramentu 
Małżeństwa”.
„Błogosławiony Janie Pawle II, dziękujemy 
Ci za dar Twego życia, za Twoją miłość do 
Boga, Kościoła, każdego człowieka, za mi-
łość do Ojczyzny. Prosimy: miej w opiece na-
szą Ojczyznę, moją rodzinę. Wciąż nam Cie-
bie brakuje”. „Ojcze Święty, dziękujemy Ci, 
że mogliśmy z całą naszą rodzina przeżywać 
te wspaniałe chwile w modlitwie przy Twoim 
obrazie i relikwiach. Prosimy o opiekę, zdro-
wie, a szczególnie o pokierowanie drogami 
życiowymi naszych dzieci. Postanawiamy żyć 
głęboką wiarą, aby nadzieja i miłość była za-
wsze obecna w naszych sercach”.

Peregrynacja obrazu bł. Jana Pawła II w pa-
rafii w Legionowie trwa nadal. Jest okazją 
do pogłębienia wiary, przypomnienia sobie 
wspaniałych spotkań z Nim w czasie pielgrzy-
mek czy różnych osobistych spotkań. Jest też 
okazją do zgłębiania bogatego, a wciąż nie 
do końca odkrytego i odczytanego nauczania 
Papieża. Jest okazją do pojednania w rodzi-
nach i obdarzenia się wzajemnym przebacze-

niem. Gdy powierzymy nasze troski, trudne 
sprawy Jego wstawiennictwu, doświadczymy 
łaski. Błogosławiony Jan Paweł II podnosi nas 
duchowo, wysłuchuje próśb, wyprasza po-
trzebne łaski wszystkim, którzy modlą się do 
Boga przez Jego pośrednictwo. 

ks. ppłk Stanisław Błądek

Po raz czwarty od czasów odtworzenia Ordynariatu Polowego WP, w Katedrze 
Polowej WP odprawiona została, uroczysta Eucharystia połączona z udzieleniem 
po raz pierwszy Sakramentu Komunii Świętej dzieciom z rodzin wojskowych 
i straży granicznej. Komunię świętą przyjęło jedenaścioro dziewcząt i chłopców. 
Mszy świętej przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowali 
ją ks. mjr Mateusz Hebda, kapelan prezydenta RP oraz ks. Maciej Kalinowski, ka-
pelan Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, który czuwał nad przy-
gotowaniem dzieci do przyjęcia tego Sakramentu.

Nie jesteście już obserwatorami

W homilii bp Guzdek przypomniał, że z chwi- 
lą przyjęcia sakramentu Komunii świętej 
otwiera się nowy etap ich życia. – Dziś nastą-

Przed rozpoczęciem Mszy św. biskup polowy 
i rodzice pobłogosławili dzieci na nową dro-
gę ich religijnego życia.

piła ta niesamowita przemiana. Z obserwa-
torów, stajecie się uczestnikami, aktywnymi 
świętych obrzędów i tajemnic – powiedział.
Biskup Guzdek zachęcał dzieci do od-
ważnego opowiadania się za Chrystusem 
w codziennym życiu. Przypomniał, sens ob-
chodzonego dziś Święta Zesłania Ducha 
Świętego i przypomniał o znaczeniu sakra-
mentu pokuty i pojednania. – Chciałem razem 
z Wami prosić Pana Jezusa byście nigdy na 
powrót z zaangażowanych uczestników, nie 
stali się tylko obserwatorami. Razem z wami 
chce się modlić za waszych rodziców, krew-
nych i przyjaciół. Chcę im dziś bardzo podzię-
kować za przykład ich życia i uczestnictwa 
w życiu Kościoła, ufam, żeby w tej świątyni, 
w tej godzinie nikt nie pozostawał w roli 
obserwatora. Niech pierwsza komunia i spo-
wiedź Waszych dzieci zachęci Was do odkrycia 
piękna Chrystusowego Kościoła – powiedział.
Dzieci z zapalonymi w rękach świecami od-
nowiły przyrzeczenia chrzcielne i przyniosły 
dary ołtarza: Pismo święte, chleb i wino.
Po przyjęciu Komunii, dzieci wierszem po-
dziękowały biskupowi Guzdkowi, kapela-
nom oraz rodzicom za przygotowanie ich 
do tego dnia.
Po Mszy świętej chłopcy i dziewczęta wraz 
z rodzicami ustawili się z bp Guzdkiem do 
pamiątkowej fotografii a następnie udali się 
wraz z ks. Kalinowskim pod pomnik Powsta-
nia Warszawskiego, gdzie złożyli bukiety sto-
krotek.

kes

Modlitewnik wydany
z okazji perygrynacji
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Jak co roku w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże 
Ciało wspólnota katolicka na całym świecie publicznie wyznawała 
wiarę w Chrystusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie, uczestni-
cząc w tradycyjnych procesjach, oddając cześć i uwielbienie Chrystu-
sowi, który „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. To 
On ,„w majestacie swym niezmierny” tego dnia – w Przenajświętszej 
Hostii – wychodzi na ulice miast i wiejskie drogi na spotkanie z tymi, 
którzy przez chrzest i wiarę stali się Jego uczniami, idą za Nim. 

Procesja

lebracji liturgii, podczas w uroczystego przej-
ścia z Chrystusem Eucharystycznym – jak to 
ma miejsce w procesji w dniu Bożego Ciała.
Genezę tej właśnie procesji historycy form 
kultu upatrują w kilku elementach. 
Jej powstanie poprzedziły mocno wrośnięte 
w średniowieczną religijność procesje bła-
galne. Szczególnie popularne w środowisku 
wiejskim, w rolniczych regionach. Modlono 
się podczas nich o dobrą pogodę, urodzaj, 
błagano o to, aby nie nadeszły burze, gra-
dobicia, zarazy niszczące plony. Podczas 
procesji błagalnych niesiono Najświętszy 
Sakrament początkowo w kielichu, potem 
w cyborium – ozdobnej puszce z pokryw-
ką, która służyła do przechowywania Hostii, 
wreszcie w monstrancji. Obchodząc pola 
i grunty, zatrzymywano się w czterech miej-
scach (nawiązując w ten sposób do czterech 
stron świata), odczytywano początki czte-
rech Ewangelii, a następnie udzielano bło-
gosławieństwa Najświętszym Sakramentem, 
aby w ten sposób kierowane ku Bogu modli-
twy miały większą skuteczność.
Historycy liturgii są zdania, że do wykreowa-
nia procesji Bożego Ciała przyczyniły się tak-
że procesje z otaczanymi czcią relikwiami. 
Bywało, że w tego typu procesjach, podczas 
których w ozdobnych relikwiarzach – czę-
sto wspaniałych dziełach sztuki złotniczej 
– noszono obok relikwii świętych, również 
Hostię. Umieszczano ją również w relikwia-
rzach, traktując jako najbardziej „skuteczną” 
relikwię. 
Wpływ na powstanie procesji Bożego Ciała 
miało również – to także rys tamtej religijno-
ści – rozpowszechnione pragnienie oglądania 
Hostii. Procesja dawała taką szanse, pozwa-
lała na zbliżenie się do niej, na asystowanie 
w jej drodze ulicami miast, jej obecność na 
przysłowiowe „wyciągniecie ręki”.
Jeszcze jedne istotny element: w średniowie-
czu w sposób uroczysty zanoszono chorym 
Komunię świętą. Poczynając od XIII w. wyma-
gano, aby odbywało się to z udziałem wier-
nych. Mieli oni także uczestniczyć w drodze 
powrotnej kapłana do kościoła, dlatego ka-
płan idący do chorego zabierał ze sobą drugą, 
konsekrowaną Hostię. Posługa choremu przy-
bierała charakter zorganizowanej, czasem 
liczbowo licznej procesji. 
 Uważa się, że pierwszym śladem procesji ku 
czci Chrystusa Eucharystycznego, późniejszej 
niż początek obchodu uroczystości Bożego 
Ciała (ustanowiona dla całego Kościoła przez 
papieża Urbana IV w 1246 r), była procesja 

Uczestnicząc w procesjach, zarówno tych, 
które odbywają się we wnętrzu kościoła, jak 
i tych poza nim, w przestrzeni świeckiej – jak 
procesja w uroczystość Bożego Ciała, spo-
strzegamy że na ich czele niesiony jest krzyż. 
Bowiem każda procesja stanowi – w symbo-
licznym wymiarze – obraz drogi chrześcijani-
na. Od chrztu świętego jest to przecież droga 
z Chrystusem, która prowadzi przez krzyż do 
zwycięstwa.
Procesje mają odległą genezę, związaną ze 
starożytnymi cywilizacjami: grecką i rzym-
ską. Samo słowo: „procesja” wywodzi się od 
greckiego słowa pompa, pomapai. Określano 
nim pogańskie pochody sakralne, towarzysze-
nie zmarłym w ich ostatniej drodze, a także 
wydarzenia świeckie: uroczyste przemarsze 
dostojników, grupowe przechodzenie atle-
tów na miejsce walki. W cywilizacji rzymskiej 
słowo to nabrało wyłącznie świeckiego cha-
rakteru. Oznaczało: przepych, wystawność, 
okazałość. Dziś właśnie w takim znaczeniu 
używa się słowa „pompa”. Dlatego chrześcija-
nie – obywatele Cesarstwa Rzymskiego – swo-
je pochody o charakterze sakralnym poczęli 
określać słowami: prosodoi lub processiones. 
To z nich ostatecznie wyrosło słowo „proce-
sja”, zakorzenione we współczesnym języku.
Procesja – uroczysty pochód obecny jest 
w liturgii Mszy świętej, przede wszystkim jako 
uroczyste wejście i jako uroczyste wyjście, 
także jako procesja z darami i podchodzenie 
do ołtarza podczas obrzędu Komunii świętej. 
Szczególne znaczenie i teologiczna głębię ma 
procesja w Niedziele Palmową (napiszemy 
o niej w swoim czasie) i w uroczystość Bożego 
Ciała.
Cechą procesji jest przestrzenność. Uczestni-
cząca w niej wspólnota wiernych, w sposób 
zgodny z religijnym ceremoniałem, przecho-
dzi z jednego miejsca do innego pod prze-
wodnictwem duchownych – kapłanów lub 
biskupów.
Procesja ma uświadamiać i przypominać jej 
uczestnikom Boże dobrodziejstwa, dziękować 
za nie, prosić o nowe dary, zanosić błagania 
(przykład: Suplikacje Święty Boże... – śpiewa-
ne podczas procesji Bożego Ciała).
Każda procesja stanowi świadectwo i manife-
stację wiary. Symbolizuje – przypomnę jeszcze 
raz – człowieka w drodze, podążającego z 
Chrystusem i za Chrystusem. Umacnia wspól-
notę, pogłębia identyfikację ze znakami wia-
ry, tymi o charakterze wizualnym, których tak 
dużo jest w scenerii procesji, i tymi o wymia-
rze duchowym, doświadczanych w czasie ce-

Symbolika chrześcijańska

zainicjowana w Kolonii w 1265 r. Szybko roz-
powszechniła się na pozostałe europejskie 
katolickie kraje. 
W rzymskich księgach liturgicznych procesja ta 
zostaje ujęta w początku XVII w. Ceremonia-
le episcoporum (1600) i w Rituale Romanum 
(1614). Jej obrzęd niewiele się różni od współ-
czesnego. Tak jak i dziś rozpoczynał ją hymn: 
Przed tak wielkim Sakramentem. Hostia była 
niesiona w ozdobnym, często monumental-
nym tabernakulum. Procesja gromadziła całą 
wspólnotę. Wierni nieśli zapalone świecę, gra-
ła orkiestra, w miastach w których były szko-
ły, uczniowie m.in. formowali żywe obrazy 
z historii zbawienia, przebierali się za aniołów, 
świętych. Do procesji włączało się wojsko, 
szły ze swymi sztandarami cechy rzemieśl-
nicze, długie szeregi zakonnic i zakonników, 
niesiono feretrony, figury... Wiele elementów 
tamtych procesji przetrwało do dziś. 
Procesje w uroczystość Bożego Ciała stano-
wiły świadectwo uwielbienia Chrystusa. Po 
Soborze Trydenckim przybrały bardziej trium-
falny charakter, widziano w nich także znak 
zwycięstwa nad odstępcami od Kościoła – 
przede wszystkim protestantami.
Ich charakter zmieniły polityczne opresje XIX 
i XX w. (zabory, epoka komunizmu). Zniknę-
ły elementy teatralności, zabawy. Procesja 
w uroczystość Bożego Ciała była w tamtych 
latach swoistą demonstracją wiary, ale także 
tej wiary obroną, przeciw systemowi ograni-
czającemu prawa Kościoła i jego miejsce w Oj-
czyźnie, potwierdzeniem polskiej tożsamości.
Idzie ulicami naszych miast Chrystus Obecny, 
w Hostii utajony. Idzie po kobiercu z wiosen-
nych kwiatów sypanych przez dziewczynki, 
które kilka-kilkanaście dni przedtem przyję-
ły po raz pierwszy w życiu Jezusa do swych 
serc. A kwiaty pośród innych znaczeń mają 
i to: symbolizują Chrystusa, który sam jest 
kwiatem, wyrosłym z korzenia Jessego (por. 
Iz 11,1). Wydawało się, że kwiat ten uwiądł 
– przytłoczony cierpieniem i śmiercią. Po 
zmartwychwstaniu rozkwitła na nowo, w od-
kupionym swoją śmiercią świecie zapocząt-
kował wiosnę życia w łasce i nadziei, która 
zawieść nie może. Mówi o niej, kiedy tego 
dnia przemierza ulice naszych miast, prze-
strzeń ojczyzny. 
„Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa/W której 
Jezus Chrystus bóstwo ukrywa/Witaj, Jezu, 
Synu Maryi/Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej 
Hostii”. 

Jędrzej Łukawy
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 10 paździer-
nika 1891 roku w Meri-
den w stanie Coonnecti-
cut w USA. Syn Józefa i 
Kazimiery.
W 1905 roku rodzi-

ce wysłali go do Suwałk, gdzie pod opieką 
krewnych kontynuował naukę w tamtejszym 
gimnazjum. W 1911 roku uzyskał świadectwo 
dojrzałości i wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Sejnach. Wybuch wojny uniemożliwił 
mu dalszą naukę. Wyjechał do Wilna, gdzie 
studiował w Seminarium Duchownym. 25 lu-
tego 1917 roku przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa żmudzkiego Franciszka Karewi-
cza. Po święceniach był wikariuszem w parafii 
Św. Ducha w Wilnie, a po trzech miesiącach w 
parafii Św. Rafała. W 1918 roku został wysła-
ny przez biskupa wileńskiego Jerzego Matu-
lewicza na studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilku miesią-
cach studiów poprosił biskupa polowego WP 
o zgodę na przyjęcie do wojska. Wiosną 1919 
roku otrzymał skierowanie do kowieńskiego 
pułku piechoty, stacjonującego pod Słoni-
miem. Po tygodniu został kapelanem 1 pułku 
piechoty Legionów. Brał udział we wszystkich 
walkach pułku z bolszewikami w 1919 i 1920 
roku, w zdobyciu Wilna, walkach pod Dyne-
burgiem, w bitwach pod Żytomierzem, Berdy-
czowem, Białą Cerkwią i Kijowem.
Po wojnie został zweryfikowany w stopniu 
kapelana. W styczniu 1921 roku został zde-
mobilizowany i wrócił na studia na Uniwersy-
tecie Warszawskim. W 1924 roku studiował 
biblistykę i asyrologię w Instytucie Biblijnym 

w Rzymie. W 1925 roku wrócił do diecezji 
wileńskiej. Pracował jako wikariusz w Wasi-
liszkach Starych. W 1926 roku został asysten-
tem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie oraz rektorem 
kościoła Św. Michała w Wilnie. Był również 
prefektem w gimnazjum oraz Szkole Przemy-
słowo-Handlowej. Był naczelnym kapelanem 
ZHP na Wileńszczyźnie.
W 1939 roku został powołany do służby czyn-
nej. Był kapelanem Garnizonu Wilno. 24 sierp-
nia 1939 został proboszczem 1 Dywizji Piecho-
ty Legionów, która walczyła w składzie Grupy 
Operacyjnej „Wyszków”, a następnie Armii 
„Modlin”. W czasie walk był również oficerem 
łącznikowym. 14 września 1939 roku utracił 
kontakt z dywizją i wyruszył na wschód.
Za bohaterstwo w walkach kampanii polskiej 
1939 roku został odznaczony Orderem Virtu-
ti Militari V klasy numer 12316.
17 września 1939 roku, w grupie 90 ofice-
rów, dostał się do niewoli sowieckiej w okoli-
cach Buska. Przetrzymywany był najpierw na 
zamku w Złoczowie, a następnie w Podwo-
łoczyskach i Szepietówce. Po czym osadzono 
go w obozie w Starobielsku. W obozie od-
prawiał potajemnie Msze św. dla oficerów. W 
wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1939 roku, 
został wraz z innymi kapłanami wywieziony 
do więzienia na Butyrkach w Moskwie. Nie 
został zamordowany, tak jak inni kapelani, 
prawdopodobnie z uwagi na to, że posiadał 
obywatelstwo amerykańskie. 5 sierpniu 1940 
roku umieszczono go w obozie w Griazowcu. 
Uczestniczył w zajęciach tajnego uniwersyte-
tu, uczył języka angielskiego.

Ks. Franciszek Tyczkowski (1891-1982) 
– kapłan archidiecezji wileńskiej, proboszcz 1 Dywizji Piechoty Legionów

W sierpniu 1941 roku został zwolniony. 
W niedzielę 24 sierpnia 1941 roku w Gria-
zowcu, przed wykonaną potajemnie w obo-
zie płaskorzeźbą Matki Bożej Kozielskiej od-
prawił pierwszą publiczną Mszę św. z udzia-
łem gen. Władysława Andersa i oficerów 
sowieckich. 3 września w Tockoje wstąpił do 
WP. Został proboszczem 6 Dywizji Piechoty 
w Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej. Przeby-
wał z dywizją na Środkowym Wschodzie. 
Od 1943 roku był w służbie duszpasterskiej 
II Korpusu Polskiego. Uczestniczył w kampanii 
włoskiej, m.in. w bitwie o Monte Cassino. We 
wrześniu 1946 roku został kapelanem obozu 
repatriacyjnego w Cervinara we Włoszech.
W lipcu 1946 roku wyjechał do USA. Został 
wikariuszem w parafii Św. Łucji w Nowym 
Jorku, a następnie proboszczem parafii Św. 
Jadwigi na Manhattanie. W latach 1951-62 
był kapelanem Sióstr Św. Franciszka. 8 sierp-
nia 1962 roku został proboszczem parafii Św. 
Walentego w dzielnicy Bronx.
Zmarł 25 stycznia 1982 roku w Nowym Jor-
ku. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu parafialnym Świętego Stanisława 
w Meriden w Connecticut.
Był uznanym w świecie specjalistą w dziedzi-
nie asyriologii i sumerologii. W 1972 roku wy-
dał w Nowym Jorku Wspomnienia z pierwszej 
i drugiej wojny światowej w Polsce.
Odznaczony również dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderem 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz odznaczeniami brytyjskimi i łotewskimi.

Bogusław Szwedo

Nakładem Wydaw-
nictwa WAM ukazała 
się niezwykła książka 
„Uzdrowiciel Jan Pa-
weł II”, dokumentują-
ca kilka niezwykłych 
uzdrowień, które we-

dług autora, Andreasa Englischa, można 
określić mianem „cudownych”.

Andreas Englisch, jeden z najwybitniejszych 
niemieckich watykanistów w Rzymie, przez 
dwadzieścia lat towarzyszył Ojcu Świętemu. 
Zbierał informacje i przyglądał się uzdrowie-
niom, jakie wydarzyły się za przyczyną Jana 
Pawła II. Papież nie chciał, by o tym mówić 
lub pisać, a wszystkim świadkom owych nie-
zwykłych wydarzeń nakazał milczenie.
Englisch dotrzymał obietnicy, że dopóki Pa-
pież żyje, zachowa wszystko w tajemnicy. 

Papież – Uzdrowiciel

Dopiero z chwilą beatyfikacji Jana Pawła II po-
czuł się zwolniony z przyrzeczenia. Na łamach 
książki po raz pierwszy przedstawia wyniki 
swoich wieloletnich badań, rozmów i poszu-
kiwań. Opisuje m.in. przypadek odzyskania 
wzroku przez księdza Andrea z rzymskiego 
kościoła Santa Maria dei Monti, uzdrowienie 
w meksykańskim Zacatecas chłopca chorego 
na białaczkę - Herona Badillo i przypadek po-
wrotu do zdrowia całkowicie sparaliżowane-
go chłopca z uszkodzeniem mózgu, który wy-
zdrowiał dzień po pielgrzymce Jana Pawła II 
na wyspę Saint Lucia na Karaibach w 1986 r.
Autor przyznaje w książce, że kiedy rozpo-
czynał pracę w Watykanie, uważał Papieża za 
nieprzejednanego moralistę. Nie zgadzał się 
ze stanowiskiem Kościoła w sprawach czysto-
ści przedmałżeńskiej, środków antykoncep-
cyjnych czy homoseksualizmu, ale obserwując 
pontyfikat Jana Pawła II stał się zwolennikiem 

papieża. „Karol Wojtyła na moich oczach 
zmieniał świat - na lepsze” - pisze.
Wzruszające rozmowy z uzdrowionymi i ich 
bliskimi pozwalają autorowi lepiej zrozumieć 
fenomen polskiego Papieża. Dzięki tym poru-
szającym świadectwom, sceptycyzm niemiec-
kiego dziennikarza przeradza się w fascynację 
osobą Karola Wojtyły, jego niezwykłą relacją 
z Bogiem i bliźnimi.
Znaczna część książki to opis zmian jakie zaszły 
w Watykanie dzięki pontyfikatowi Jana Pawła 
II. Konfrontuje wizję Watykanu zamkniętego, 
spowitego nimbem doskonałej, majestatycz-
nej i dalekiej zwykłym śmiertelnikom instytu-
cji z otwartością i serdecznością osobowości 
bł. Jana Pawła II, przełamującą ten stereotyp. 
Chętni fragmenty książki mogą przeczytać 
w serwisie opoka.org.pl.
Andreas Englisch, „Uzdrowiciel Jan Paweł II”, WAM, 
Kraków 2012, ss. 296                           Oprac. kes
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W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 
20 maja, w Londynie, w polskiej parafii pw. 
Św. Andrzeja Boboli odbyły się uroczystości 
z okazji 50-lecia kościoła parafialnego. Cen-
tralnym wydarzeniem była Msza św., której 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek 
w koncelebrze ks. płk. SG Zbigniewa Kępy 
oraz proboszcza tej parafii ks. Marka Reczka.  
W kazaniu Ks. Biskup zwrócił się najpierw do 
wojennego pokolenia Polaków.
– W swoim sercu nosicie zawsze pamięć 
o swojej Ojczyźnie. A wielu z Was przeszło 
niezwykły wojenny szlak: poprzez Syberię, 
Kazachstan, poprzez Irak i Palestynę, Egipt 
i Libię, Włochy i inne kraje. – Kombatanci 
i Weterani! Pragnęliście wrócić do Ojczy-
zny. Niestety, z wielu względów nie było to 
możliwe. Chcieliście jednak żyć sprawami Oj-
czyzny – Polski i dlatego też włączyliście się 
w działalność parafii św. Andrzeja Boboli, 
czy też innych parafii Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii.
Biskup polowy wśród uczestników uroczy-
stości zauważył Rodaków, którzy urodzili się 
już w Anglii.
– Po wojnie w Anglii, Walii i Szkocji wyrosło 
już drugie, a nawet trzecie pokolenie roda-

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 20 maja Mszy św. 
z okazji 50-lecia „kościoła garnizonowego” oraz odpustu parafialne-
go ku czci św. Andrzeja Boboli w Londynie. Ordynariusz wojskowy 
odznaczył medalem „Milito pro Christo” oraz ryngrafem biskupa 
polowego osoby zasłużone dla tej wspólnoty parafialnej.

Z wizytą wśród Polonii
Londyn: uroczystości 50-lecia kościoła parafialnego oraz odpust ku czci św. Andrzeja Boboli 

ków, które nosi w swoim 
sercu miłość do ziemi za-
mieszkania, ale także do 
Ojczyzny swoich przod-
ków. Pielęgnujecie polską 
mowę i zwyczaje. Pozna-
jecie historię Polski, którą 
jeden z historyków na-
zwał „Bożym igrzyskiem”. 
Swoją więź z Bogiem pra-
gniecie utrzymywać i po- 
głębiać poprzez zaangażo-
wanie w duszpasterstwo 
polonijne. Pragnę Wam 
okazać wielki szacunek 
i podziękowanie za to, że 
jesteście żywą cząstką Ko-
ścioła, który w tym miejscu 
ma polski, biało-czerwony 
koloryt.
Biskup Józef Guzdek wspo- 
mniał także o tych Pola-
kach, którzy niedawno wy-
jechali z Polski i zachęcił ich 
do włączenia się w polskie 
duszpasterstwo w Anglii. 
Podkreślił znaczenie rodzi-

ny w wychowaniu mło-
dego pokolenia. Zwrócił 
uwagę na to, że świadec-
two ojca i matki o Chry-
stusie jest tym bardziej 
konieczne, kiedy dzieci 
wychowują się w śro- 
dowisku, w którym obec-
ne są różne tradycje reli-
gijne, nie tylko chrześci-
jańskie. Ukazał także rolę 
i znaczenie parafii dla każ-
dego chrześcijanina.
Więcej miejsca biskup Jó-
zef Guzdek poświęcił roli 
kościoła św. Andrzeja Bo-
boli w podtrzymywaniu 
i budzeniu patriotyzmu.
– Parafia i kościół św. An-
drzeja Boboli ma jeszcze 
jeden ważny wymiar: jest 
„laboratorium” patrioty-
zmu. Znanym jest fakt, że 
kościół ten został kupiony 
i poświęcony, by służył 
przede wszystkim żołnie-
rzom Polskich Sił Zbroj-
nych osiadłym w Londy- 
nie i ich rodzinom. Dlate- 
go też przylgnęła do nie-
go nazwa kościoła garni-
zonowego. Świątynia ca-

łym swoim wystrojem przywołuje tęsknotę 
za Ojczyzną. Szlak bojowy polskich oddzia-
łów upamiętnia 80 tablic umieszczonych na 
ścianach kościoła. Bolesną przeszłość przy-
wołuje obraz Matki Bożej Kozielskiej. Jest to 
jednak także znakiem nadziei i wstawiennic-
twa Najświętszej Maryi Panny.
Obok kościoła znajduje się niewielki cmen-
tarz, gdzie złożono prochy wielu znanych 
osobistości polskiego życia emigracyjnego. 
Tu, w świątyni i w jej otoczeniu, wszystko 
opowiada o miłości do Ojczyzny. Wspomina-
nie przeszłości jest ważne – zakorzenia nas 
bowiem w tradycji narodu, stanowiąc ważny 
punkt odniesienia w życiu – powiedział.
Po Eucharystii biskup Józef Guzdek odzna-
czył Medalem „Milito pro Christo” panią Ka-
rolinę Kaczorowską – wdowę po śp. Ryszar-
dzie Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP 
na Wychodźstwie oraz proboszcza parafii 
ks. Marka Reczkę.
Pamiątkowe ryngrafy biskupa polowego 
otrzymali: ambasador RP w Londynie Bar-
bara Tuge-Ereczyńska, attaché obrony kmdr 
Stanisław Król oraz p. Barbara Orłowska – 
prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów (SPK) w Wielkiej Brytanii.
Darem zaś dla parafii obchodzącej jubileusz 
50-lecia kościoła były orły rodzajów Sił Zbroj-
nych.

ks. płk SG Zbigniew Kępa
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W homilii ks. Jan Dohnalik przypomniał po-
stać ks. kard. Andrzeja Marii Deskura, czcicie-
la Matki Bożej, patronki dnia dzisiejszego. – 
Kiedy zapytano go o to co robić, by wytrwać 
w kapłaństwie, odpowiedział, że należy dzię-
kować i przygotowywać Mszę św. To prosta 
i jakże ważna rada. I dziś też powinniśmy 
odpowiedzieć sobie o nasze przygotowanie 
i dziękczynienia za możliwość sprawowania 
Eucharystii, bo to jest wartością naszego ka-
płaństwa – mówił kanclerz kurii.
Ks. Dohnalik przypomniał również inną radę 
kard. Deskura. – Zapytany o posługę w kon-
fesjonale o to jak być dobrym spowiednikiem 
odparł: „Modlić się o dary Ducha Świętego”. 
Wspominam jego postać, bo starał się na-
śladować Jana Pawła II w Jego umiłowaniu 
do Maryi. Dziś obchodzimy święto, które jest 
wkładem naszej polskiej duchowości do skarb-
ca Kościoła powszechnego. Święto Matki Bożej 
Matki Kościoła. Dziś zadajmy sobie pytanie czy 
Maryja, która jest Matką Kościoła, która jest 
naszą matką, czy Ona wie, że ja o Niej pamię-
tam i jestem uczniem, który wziął Ją do siebie. 
Podczas tych dni naszego poligonu warto od-
nowić to oddanie Matce Bożej – podkreślił.
Pierwszy dzień odprawy zakończył się wspól-
nym spotkaniem kapelanów biorących udział 

Mszą świętą sprawowaną w kościele pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza 
w Unieściu koło Koszalina rozpoczęła się doroczna odprawa szkole-
niowa kapelanów ordynariatu polowego WP. Eucharystii koncele-
browanej przez uczestników odprawy przewodniczył ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego. Księża modlili się 
w intencji zmarłej siostry, ks. mjr. Władysława Kozickiego i ojca ks. 
ppłk. Mirosława Biernackiego oraz w intencji pomyślnego przebiegu 
odprawy szkoleniowej.

Doroczne ćwiczenia kapelanów 
ordynariatu polowego

W homilii nawiązując do 
czytań z dnia, Biskup Polowy 
przypomniał, że warunkiem 
szczęścia w kapłaństwie jest 
opuszczenia domu rodzinne-
go. – Jestem pełen podziwu 
zwłaszcza dla tych kapłanów, 
którzy swoją posługę muszą 
pełnić z dala od rodziny – mówił. Ordynariusz 
wojskowy podkreślił, że opuszczenie rodzin-
nego domu i budowa własnego, to również 
konieczność w życiu osób świeckich.
- Niech czas naszej odprawy szkoleniowej, 
naszych spotkań będzie również okazją do 
dziękczynienia za nasze kapłaństwo. Niech 
będzie też czas refleksji i stawiania sobie py-
tań, czy w tej materii rzeczywiście zawierzyli-
śmy Chrystusowi? – zachęcał bp Guzdek.
Po śniadaniu rozpoczęło się szkolenie z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej i zasad udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do ośrodka, w którym odbywało się szkole-
nie, przybyli funkcjonariusze Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej. Mł. bryg. 
Artur Litwin zapoznał księży kapelanów 
z przepisami ochrony przeciwpożarowej i 
podstawowymi obowiązkami w zakresie 
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z zagro-

żonych budynków. Jak pod-
kreślił, szkolenie było sprofi-
lowane na potrzeby księży, 
kościołów i budynków para-
fialnych i obejmowało pro-
blematykę charakterystyczną 
dla tych miejsc.
W spotkaniu uczestniczył 
również ks. mł. bryg. Ryszard 
Szczygieł, kapelan strażaków, 
m.in. uczestnik akcji pomocy 
psychologicznej dla ofiar 

tragicznego pożaru w Kamieniu Pomorskim 
sprzed kilku lat. – Z doświadczenia wiem, że 
w wyniku pożarów i powodzi z ofiarami 
śmiertelnymi, poszkodowanymi są również ra-
townicy, którzy często doznają szoku a obec-
ność kapelana i możliwość rozmowy pozwa-
lają im łatwiej wyjść z traumy – powiedział.  
Ks. Szczygieł przypomniał także, że po zama-
chu w londyńskim metrze, niedaleko miejsca 
katastrofy sprawowano Mszę św. Zgromadzi-
ła ona rzeszę 6 tysięcy osób. – Moim zdaniem 
świadczy to o dużej potrzebie religijnego 
przeżywania także takich dramatów – powie-
dział.
Kapelani zostali również przeszkoleni w za-
kresie posługiwania się różnymi środkami 
gaśniczymi. Zajęcia miały również wymiar 
praktyczny. W widowiskowym gaszeniu spe-
cjalnych, ćwiczebnych wanien pożarniczych 
wzięli udział księża. Była także okazja do 
obejrzenia wozów bojowych, którymi dys-
ponują koszalińscy strażacy.
Tego samego dnia z kapelanami spotkał się 
również adm. floty Tomasz Mathea, dowód-
ca Marynarki Wojennej, który przedstawił hi-
storię i perspektywy jej rozwoju. Po południu 
księża rozegrali mecz piłki nożnej i sprawdzi-
li stan swojej kondycji przed mistrzostwami 
piłki nożnej UEFA EURO 2012.
Msza św. w środowy poranek rozpoczęła 
ostatni dzień szkolenia. – Kolejny raz spoty-
kamy się przy ołtarzu Pana. Dzisiejszą Mszę 

w szkoleniu. Był to czas rozmów i wymiany 
doświadczeń z dawno niewidzianymi kole-
gami. 
Drugi dzień odprawy szkoleniowej dla kape-
lanów ordynariatu polowego również roz-
począł się od Mszy św. sprawowanej przez 
kapelanów pod przewodnictwem bp. Józefa 
Guzdka w miejscowym kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza. Podczas 
Eucharystii kapelani modlili się w intencji 
zmarłych kapłanów posługujących w woj-
sku i innych formacjach mundurowych oraz 
w intencji kolegów przeżywających jubileusz 
swoich święceń kapłańskich.
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Wiernych i gości uczestniczących w Mszy św. 
transmitowanej przez Katolickie Radio Rodzi-
na powitał serdecznie proboszcz ks. płk prał. 
Janusz Radzik. Oprócz Księdza Biskupa uczy-
nił to także m.in. pod adresem dwóch swoich 
poprzedników na tym stanowisku: ks. płk. 
prał. Januarego Wątroby, ks. prof. dr hab. 
Waldemara Irka, rektora Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu oraz przed-
stawicieli władz wojewódzkich, miejskich, 
wojskowych oraz organizacji i stowarzyszeń 
współpracujących z wrocławską bazyliką gar-
nizonową.
- Ta uroczystość jest dziękczynieniem Kościoła 
Wojskowego we Wrocławiu za wielkie rzeczy, 
które uczynił żołnierzom Wojska Polskiego, 
funkcjonariuszom służb mundurowych i całej 
naszej Ojczyźnie Wszechmogący Bóg poprzez 
posługę bł. Jana Pawła II - akcentował ks. płk. 
Radzik. Dodał, że poświęcenie kościoła przez 
bł. Jana Pawła II po 21 latach od tragiczne-

go pożaru tej świątyni było 
możliwe dzięki wysiłkowi 
wielu instytucji (m.in. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Fundacji Polsko-Niemiec-
kiej), poprzednich proboszczów i kapelanów 
posługujących w tej bazylice oraz – jak po-
wiedział – wielu cichych i wspaniałych ludzi 
w mundurach i osób cywilnych. 
Ksiądz Proboszcz poprosił także Biskupa Polo-
wego o poświęcenie nowej kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu i Tabernakulum, co udało 
się zrealizować dzięki ogromnej pomocy i za-
angażowaniu ze strony: Elżbiety Grabarczyk, 
Józefa Cempy, Anny Lamparskiej, Kazimierza 
Turawy i Krzysztofa Leńczyka oraz o udziele-
nie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Nawiązując w homilii do hasła 46. Międzyna-
rodowego Kongresu Eucharystycznego „Ku 
wolności wyswobodził nas Chrystus” „Ksiądz 
Biskup zauważył, że dzisiaj usiłuje się wmó-

Mszą św. koncelebrowaną przez kapelanów wojskowych i kapłanów 
diecezjalnych w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocła-
wiu pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. 
bp. Józefa Guzdka rozpoczęły się obchody 15-tej rocznicy 46. Między-
narodowego Kongresu Eucharystycznego i takiej samej – poświęce-
nia tej świątyni 31 maja 1997 r. po pracach remontowo-moderniza-
cyjnych przez Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Była to także Eucha-
rystia dziękczynna za podniesienie w 1998 roku kościoła do rangi 
bazyliki mniejszej.

Kościół jest stróżem wolności

pragnę ofiarować w intencji wszystkich ka-
płanów diecezji wojskowej. Jeszcze raz chcę 
dziękować Bogu za Waszą posługę i prosić 
byśmy stale wypełniali wolę Boga. Obejmij-
my również modlitwą tych, których poleciła 
nam Opatrzność: żołnierzy pełniących służ-
bę w kraju i poza jego granicami oraz ich 
rodziny, bo za nie także przed Bogiem odpo-
wiadamy – powiedział na wstępie Mszy św. 
bp Guzdek.
W homilii Biskup Polowy podkreślił, że rolą 
każdego kapłana jest obejmowanie posługą 
i pomocą ludzi na różnych etapach wiary. 
Zachęcił i przestrzegał, by nie pozostawiać 
bez opieki także tych oddalonych od Ko-
ścioła. - Kapłan jest tym, który towarzyszy 
na drogach wiary. Spotykamy się z ludźmi 
oczarowanymi wiarą, idącymi tym samym 

krokiem co my. Spotykamy takich, którzy 
mają wątpliwości i chcą rozmawiać. Dzięku-
ję za to, że jesteście z tymi, którzy utrzymują 
właściwy rytm wiary, i także dzięki wam są 
blisko Chrystusa. Dziękuję też za to, że nie 
szczędzicie czasu i podprowadzacie do ołta-
rza i sakramentów również tych, którzy po-
zostają w drodze, są z tyłu, bo osłabli w wie-
rze. Na drogach wiary spotykacie również 
tych, którzy są w sporze z Panem Bogiem 
i wiem, że trzeba mieć sporo cierpliwości i 
czasu, by spotkać się z nimi i porozmawiać. 
Za ten wymiar posługi także chcę Wam dziś 
podziękować – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że rolą 
kapelana jest być „dwa kroki naprzód w 
wierze” przed tymi, do których jest posłany. 
Dlatego zachęcał kapelanów, aby przez co-

dzienną modlitwę, sprawo-
wanie Eucharystii i warto-
ściową lekturę pielęgnowali 
w sobie osobistą świętość.
We Mszy św. uczestniczyli 
także wczasowicze przeby-
wający w Unieściu.
Po Eucharystii kapelani wzięli 
udział w odprawie z bisku-
pem Guzdkiem, podczas 
której omówione zostały bie-
żące sprawy duszpasterstwa 
wojskowego. Podczas tej 

części szkolenia wręczone zostały odznacze-
nia, m.in. za długoletnią służbę oraz udział w 
misjach pokojowych. Jak podkreślił bp Guzdek 
są one „wyrazem wdzięczności władz świec-
kich dla posługi duszpasterzy wojskowych”. 
Odprawa rozpoczęła się od modlitwy w inten-
cji zmarłych ojca ks. Mirosława Biernackiego 
oraz siostry ks. Władysława Kozickiego.
Po obiedzie kapelani wyruszyli w drogę 
powrotną do jednostek, w których pełnią 
posługę. Kolejna odprawa odbędzie się 
w przyszłym roku.
Co roku kapelani spotykają na odprawie ce-
lem wymiany doświadczeń duszpasterskich 
oraz określając zadania na najbliższy czas. W 
ubiegłym roku miejscem spotkania kapela-
nów było Kościelisko koło Zakopanego.

kes

XV rocznica 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu

wić społeczeństwu, iż Bóg jest przeszkodą na 
drodze do pełnej wolności, a Kościół jest jej 
wrogiem. A tymczasem – jak podkreślił bp. 
Guzdek – do Kościoła przychodzą ludzie wol-
ni, nikt nie każe im tego czynić na rozkaz, na 
siłę. Wskazał, że dzisiaj warto i trzeba dzięko-
wać Panu Bogu za tę święta przestrzeń, gdzie 
człowiek staje się wolnym. Jego zdaniem 
Kościół jest stróżem wolności. Młodzieży 
przystępującej do Sakramentu Bierzmowa-
nia Pasterz Kościoła Wojskowego życzył, by 
umiłowała wolność, która idzie w parze z mi-
łością. A z Bogiem można spotykać się tylko 
w atmosferze wolności i miłości.
Swój pobyt we wrocławskiej bazylice garni-
zonowej Ksiądz Biskup uwiecznił okoliczno-
ściowym wpisem do Księgi Pamiątkowej.

Marek Zygmunt
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Warszawa
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach uczestniczyli 23 maja we 
Mszy św. w katedrze polowej, podczas której poświęcony został sztandar szkoły. Eucharystii 
przewodniczył ks. ppor. Maciej Kalinowski, wikariusz katedralny.
Mszę św. koncelebrował ks. Jan Trojanowski ze Strzelec. Podczas Eucharystii obecni byli 
uczniowie, członkowie grona pedagogicznego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzi-
na Katyńska Ziemi Mogilewskiej z prezesem, Adamem Kowalskim. Za sprawowaną Eucha-
rystię podziękowała księżom Janina Baranowska, dyrektor szkoły.
Aktu poświęcenia sztandaru dokonali koncelebranci. Po Mszy św. uczniowie otrzymali eg-
zemplarze dwutygodnika Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”, zwiedzili katedrę polową  
oraz Muzeum Ordynariatu.                                                                                              kes

Kętrzyn
W Kętrzynie 25 maja odbyły się uroczy-
stości Święta Straży Granicznej. Podczas 
Mszy św. sprawowanej w bazylice pw. 
św. Jerzego przez abp. seniora Edmunda 
Piszcza, dziekana dekanatu SG płk. Zbi-
gniewa Kępę oraz kapłanów dekanatu 
Kętrzyn został poświęcony nowy sztandar 
WMOSG im. gen Stefana Pasławskiego.
W homilii abp. senior zaznaczył iż właści-
we rozumienie wartości sztandaru, wpi-
suje się nierozerwalnie w głęboko chrze-
ścijańskie przesłanie miłości. Sztandar to 
bowiem wierność, a wierność jest imie-
niem miłości. Uroczystą celebrę uświet-
niła Kompania i Orkiestra Reprezenta- 
cyjna SG. 
Drugą część uroczystości stanowiła ce-
remonia pożegnania starego sztandaru 
i przekazania nowego, która odbyła się 
w centrum Kętrzyna. 
Sztandar ufundowany przez społeczny 
komitet wręczył wojewoda warmińsko-
mazurski Marian Podziewski. Komendant 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski 
otrzymany sztandar wręczył pocztowi 
sztandarowemu. Po zaprezentowaniu 
nowego sztandaru nastąpiło wręczenie 
awansów, wyróżnień oraz nagród funk-
cjonariuszom i pracownikom oddziału. 
Uroczystość zakończył pokaz musztry 
paradnej oraz występ Orkiestry Repre-
zentacyjnej Straży Granicznej z Nowego 
Sącza.                                             jd/zjk

Kronika
Diecezji Wojskowej

Szczecin
Pod pomnikiem Braterstwa Broni w Szczecinie odbyły się 29 maja uroczystości z okazji Dnia 
Weterana Działań poza Granicami Kraju na szczeblu 12 Dywizji Zmechanizowanej(12DZ). 
Uroczystościom przewodniczył zastępca dowódcy szef sztabu 12 DZ gen. bryg. Krzysztof 
Motacki. Pod pomnikiem Braterstwa Broni zgromadziły się poczty sztandarowe jednostek 
12 DZ, kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji, dowódcy jednostek i instytucji 
wojskowych Garnizonu Szczecin, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci oraz 
żołnierze poszkodowani w misjach i ich rodziny. 
Po Apelu Poległych ks. ppłk Piotr Sroka odmówił modlitwy w intencji poległych i poszkodowa-
nych żołnierzy i funkcjonariuszy biorących udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. 
Ostatnim punktem uroczystości była modlitwa i złożenie kwiatów na grobie ppłk Hieroni-
ma Kupczyka, pierwszego poległego żołnierza I Zmiany PKW Irak.                                  ps

Skopje
28 maja w Skopje ks. ppłk Augustyn Rosły celebrował Eucharystię dla Polonii, która zgro-
madziła się w domu pamięci Matki Teresy z Kalkuty. 
Podczas kazania ks. kapelan powiedział, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego ukazuje 
nam wspólnotę apostołów razem z Matka Boga czuwających na modlitwie w oczekiwaniu 
na dary Ducha Świętego.
W czerwcu po raz pierwszy w historii kaplicy polskie dziecko przyjmie sakrament pierwszej 
Komunii św. Kapelan prowadził bowiem katechezę i wspólnie z rodzicami przygotowywał 
dziecko do przyjęcia Sakramentu Eucharystii oraz spowiedzi św.                                       ar

Świnoujście
28 maja, po raz pierwszy w dziejach Parafii Wojskowej w Świnoujściu został udzielony sakrament bierzmowania przez biskupa polowego 
Wojska Polskiego. Szafarzem sakramentu był bp Józef Guzdek, zaś przyjmującymi - młodzież z środowiska mundurowego i harcerskiego. 
Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko najbliżsi kandydatów do bierzmowania, ale także przedstawiciele dowództwa 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz komendanci dwóch placówek Straży Granicznej, komendant Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektor Aresztu Śledczego a także 
szczepowy III Szczepu Harcerskiego „Słowianie” ZHR. 
Po zakończeniu uroczystości Biskup Polowy spotkał się z kontradmirałem Krzysztofem Teryfterem oraz pozostałymi dowódcami jednostek 
MON i MSW.                                                                                                                                                                                                     ar
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