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 Dlaczego sześciu marynarzy wita kapitana statku?

 Szlaki pielgrzymowania: Lewocza, Asyż, Mentorella
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Przypominam sobie, że moja mama przygo-
towywała zawsze mnóstwo jedzenia dla od-
wiedzających nas gości. Przez kolejne dwa 
dni jedliśmy to, co zostało z tej wizyty.

Według św. Jana, Jezusowi namnożyło się 
„troszkę” za dużo jedzenia. Może miał to 
po swojej Matce? Zapewne widział jak gosz-
czono rodzinę i przyjaciół w Jego domu. To 

tutaj gdzieś wzięła swój początek tajemnica 
Eucharystii! Dla nikogo nie może zabraknąć 
Chleba Życia! Nikt nie może odejść głodny 
Boga!

29 lipca – XVII niedziela zwykła29 lipca – XVII niedziela zwykła

Nauka, którą słyszeli Żydzi, była tak trudna, 
że aż nie do przyjęcia. Nie wyobrażali sobie, 
co mogłyby znaczyć słowa Jezusa: „Jestem 
chlebem żywym, kto we mnie wierzy, ma 
życie wieczne”. Patrząc z perspektywy 2000 
lat możemy poszczycić się pewną, dobrze 
ugruntowaną wiedzą. Wiemy, że Jezus 

zmartwychwstał, wierzymy w życie wiecz-
ne i spożywamy Jego Ciało. Ale czy na co 
dzień dotykamy znaczenia tych słów, czy 
może nam spowszedniały. Może staliśmy 
się obojętni wobec tej niewypowiedzianej 
tajemnicy. Wiele razy wypowiadamy słowa 
„Credo”, wiele razy przyjmujemy Komunię 

Świętą. Czy jesteśmy jednak w pełni świa-
domi znaczenia wypowiadanych słów i ge-
stów? Czy raczej coraz bardziej wszystko 
staje się nam obojętne? W którym kierunku 
zmierzamy? Czy może najwyższy już czas... 
zawrócić? 

12 sierpnia – XIX niedziela zwykła12 sierpnia – XIX niedziela zwykła

Spożywanie Ciała i Krwi jest gwarantem 
życia Bożego w nas. Słyszymy wyraźnie, 
abyśmy „spożywali Ciało i pili Jego Krew”. 
Oznacza to częste przystępowanie do Ko-
munii Świętej, bycie w stanie łaski uświę-
cającej, praktykowanie częstej spowiedzi 
sakramentalnej. Niekiedy słyszymy: „Byłem 

na Mszy św., ale do Komunii nie posze-
dłem”, lub odwrotnie: „Idą wszyscy, to i ja 
idę – przecież nie grzeszę”. Jedna i druga 
postawa tchnie faryzeizmem. Zachęta Je-
zusa skutkuje umocnieniem, uświęceniem 
naszego ciała i naszych pragnień. Nie mo-
żemy jej traktować wybiórczo, jeśli chcemy 

żyć tak, jak nauczał Jezus. Komunia Święta 
to pierwiastek życia Bożego w nas. Sami
z siebie nie damy rady, nie mamy w sobie ta-
kiej siły. Tę moc musimy otrzymać od Boga. 
Jezusową receptę na ŻYCIE musimy wdrożyć 
w nasze życie dokładnie tak, jak została za-
pisana. Nic dodać, nic ująć.

19 sierpnia – XX niedziela zwykła19 sierpnia – XX niedziela zwykła

Kana Galilejska to dzisiaj małe miastecz-
ko, w którym pielgrzymi naprzeciwko koś-
cioła, gdzie odbywało się wesele, w ma-
łym sklepiku mogą zaopatrzyć się w wino.
W nadziei, że będzie to jedyne, najlepsze 
wywożą je do różnych zakątków świata. 
Nieopodal sanktuarium jest inny, mały skle-

pik, gdzie można się napić najsmaczniejsze-
go soku wyciśniętego wprost ze świeżych 
granatów. Granat jest wielokrotnie wymie-
niany w Starym Testamencie, jako jeden
z owoców Ziemi Obiecanej. Symbolizuje 
miłość, krew, życie, nierozerwalność związ-
ku małżeńskiego, wierność i jedność. Prze-

życie przez małżeństwa ponownej przysięgi 
wobec dzieci, wnuków i przyjaciół, a póź-
niej wesele na Jeziorze Galilejskim połączo-
ne z degustacją wina i soku z granatów, to 
niepowtarzalny, na nowo przeżyty, radosny 
cud Chrystusa i uwielbienie Jego obecności
pośród nas.

26 sierpnia – XXI niedziela zwykła, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej26 sierpnia – XXI niedziela zwykła, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

PAPIESKA PAPIESKA 
INTENCJA INTENCJA 
NA LIPIECNA LIPIEC

Na podst. Agendy Liturgicznej
Maryi Niepokalanej

Aby wszyscy mogli znaleźć sta-

łą pracę i wykonywać ją

w bezpiecznych warunkach.
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Maryjna pobożność i słowacka gościnnośćMaryjna pobożność i słowacka gościnność

Polscy żołnierze na pielgrzymim szlaku do Lewoczy (6-8 lipca 2012) Polscy żołnierze na pielgrzymim szlaku do Lewoczy (6-8 lipca 2012) 

W tym roku na zaproszenie ordynariusza 
polowego armii słowackiej – biskupa Fran-
tiška Rábka odpowiedziało 20. żołnierzy
z jednostek garnizonów Warszawa i Sieradz, 
którym przewodził ppłk Wiesław Rogulski
z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowe-
go. Duchową opiekę nad pielgrzymami spra-
wował ks. mjr Paweł Piontek.

Trwali przy Chrystusie i Maryi

Maryjna pobożność i słowacka gościnność – 
te słowa najlepiej oddają wrażenia i odczu-
cia polskich żołnierzy, których zdecydowana 
większość nawiedziła to sanktuarium po raz 
pierwszy. To właśnie na tej ziemi przetrwała 
wiara w Boga i kult Matki Najświętszej, mimo 
najazdów tatarskich, czasów reformacji, to-
talitarnego faszyzmu i ostatnio komunizmu, 
który przez ponad czterdzieści lat próbował 
wyrugować z życia Słowian ruch pielgrzym-
kowy do tego miejsca. Niezwykłe wrażenie 
na pątnikach w mundurach wywarły małe 
grupki pielgrzymek parafialnych, do złudze-
nia przypominające te na Jasną Górę, które 
pieszo przybywały z różnych zakątków kraju. 
Od pierwszych chwil pobytu na spiskiej ziemi 
polscy żołnierze mogli zaznać wielkiej gościn-
ności gospodarzy, którzy zapewnili nocleg
i wyżywienie w Seminarium Duchownym 
im. Biskupa Jána Vojtaššaka w Spiskiej Kapi-
tule. W pierwszym dniu pielgrzymi z Polski 
mieli okazję zwiedzić to niezwykłe, ogro-
dzone potężnym murem kościelne miastecz-
ko, założone w XII wieku, które niezmiennie 
od XVII wieku liczy 30. domów. To właśnie
w jednym z nich mieszkał Jan Paweł II, pod-
czas swej pielgrzymki na Słowację w 1995 

roku. Na miejscu drewnianego kościółka
z XII wieku wznosi się późnoromańska katedra 
św. Marcina z lat 1245-1273. W niej spoczy-
wają doczesne szczątki Sługi Bożego – wspo-
mnianego wcześniej biskupa Jána Vojtaššaka 
(1887-1995) – który w ponurych latach ko-
munizmu został skazany w pokazowym pro-
cesie na 24. lata ciężkiego więzienia. Po 18. 
latach został wypuszczony w ramach amnestii 
i wkrótce potem zmarł. Przy jego grobie pol-
scy pielgrzymi modlili się o rychłą beatyfikację 
tego męczennika z czasów komunizmu.

Piękno przyrody i architektury

Zaledwie kilka kilometrów dzieli Kapitułę 
Spiską od monumentalnego Spiskiego Zam-
ku, którego początki datuje się na XII wiek. 
Wieczorem pięknie oświetlony, góruje nad 
okolicą. Pielgrzymi mieli okazję zwiedzić 
zachowane pomieszczenia zamkowe wraz 
z eksponatami militarnymi, sięgającymi cza-
sów średniowiecza i obejrzeć ciekawe przed-
stawienie historyczne z odrobiną humoru. 

Od 1993 roku Lewocza wraz z Kapitułą Spi-
ską i spiskim zamkiem znajdują się na świa-
towej liście UNESCO.
 

Pielgrzymi trud i duchowa uczta

Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia 
pielgrzymki było spotkanie z ordynariuszem 
diecezji polowej, biskupem Františkiem Ráb-
kiem w kościele oo. Franciszkanów, z którego 
w asyście orkiestry wojskowej wyruszyła pie-
sza pielgrzymka na Mariańską Górę. Do niej 
prowadzi prosta, lipowa aleja z połowy XIX 
wieku, która nosi imię bł. Jana Pawła II na pa-
miątkę jego pobytu w Lewoczy. Samo podej-
ście do szczytu nie jest długie, ale wrażenie na 
każdym pielgrzymie wywiera kąt jego nachy-
lenia. Po 40 minutach marszu krokiem woj-
skowym, można odczuć solidne zmęczenie. 
Zwieńczeniem pielgrzymiego trudu była Eu-
charystia u stóp Bazyliki Nawiedzenia NMP, 
której przewodniczył słowacki ordynariusz 
diecezji polowej. W homilii biskup František 
Rábek nawiązał do postaci „Apostołów Sło-
wian” – śś. Cyryla i Metodego, którzy przy-
byli na te tereny dokładnie 1150 lat temu. 
Według źródeł historycznych, ich ojcem był 
wysoki rangą dowódca wojskowy, w którego 
byli zapatrzeni i w którym widzieli wzór do 
naśladowania. Kaznodzieja wezwał wszyst-

kich ojców rodzin wojskowych, aby byli 
prawdziwym wzorem męstwa i pobożności 
dla swych dzieci. „Tak samo było w przypad-
ku bł. Jana Pawła II, którego ojciec był ofice-
rem Wojska Polskiego. Karol Wojtyła był za-
patrzony w swego ojca i widział w nim wzór 
męstwa i pobożności” – mówił podczas ho-
milii biskup František Rábek.
W ostatnim dniu pielgrzymki, polscy żoł-
nierze uczestniczyli w głównych obchodach 
na Mariańskiej Górze i w Eucharystii, która 
zgromadziła 300 tysięcy pielgrzymów ze Sło-
wacji, Węgier, Niemiec, Czech i Polski.
 

Ks. mjr  Paweł Piontek
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Często mówi się o Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lewoczy 
jako o „słowackiej Częstochowie”. To tam, na Mariańską Górę, od ośmiu wieków 
pielgrzymują słowiańskie narody, które czczą Maryję jako patronkę trwających
w wierze. Historia pielgrzymowania polskich żołnierzy do Lewoczy liczy zaledwie
14 lat i stanowi jedynie małą cząstkę tej wielowiekowej tradycji. 
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Fotoreportaż z pielgrzymki na stronie 16
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Znana jest anegdota o pewnym marynarzu Kriegsmarine, który 
będąc na pełnym morzu i słysząc, że majaczący na horyzoncie 
i systematycznie przybliżający się niszczyciel należy do Polski, 
po prostu wyskoczył za burtę. Trudno o lepszy dowód na to, że 
polska flota była wysoko oceniana w Europie i budziła respekt 
na morzach.

W Marynarce im do twarzyW Marynarce im do twarzy

Budowa polskiej floty nie była zadaniem pro-
stym. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski wy-
dał dekret powołujący Marnarkę Wojenną.
II Rzeczpospolita stopniowo odradzała się po 
okresie ponad stuletniej niewoli. Wskrzesze-
nie Marynarki Wojennej po tak długim czasie 
stanowiło nie lada wyzwanie. W lutym 1920 r.
gen. Józef Haller w Pucku, dokonał symbo-
licznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem. Po-
wiedział wówczas znamienne słowa:
„Oto dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on 
dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł 
Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i 
nad morzem polskim. Naród czuje, że go już 
nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu 
szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy 
i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzi-
siaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego 
Orła, cały świat stoi mu otworem”.
Traktat wersalski przyznał Polsce 70 kilome-
trów wybrzeża morskiego z małymi porta-
mi w Helu i Pucku. Kraj zaopatrzony został
w torpedowce: ORP „Ślązak”, ORP „Podha-
lanin”, ORP „Krakowiak”, ORP „Kujawiak”, 
ORP „Kaszub”, ORP „Mazur”, a także fiń-
skie kanonierki: ORP „Generał Haller” i ORP 
„Komendant Piłsudski”. To właśnie na tych 
okrętach zgrywały się pierwsze oddziały ma-
rynarzy. 
Wkrótce rozpoczęły się przetargi na budowę 
nowych okrętów dla Polski. We francuskich 
stoczniach wojennych zbudowano niszczy-
ciele: ORP „Burza” i ORP „Wicher”, a an-
gielska stocznia J. Samuel White & Co. Ltd.
w Cowes na wyspie Wright wyprodukowała 
dla nas legendarny ORP „Błyskawica”, który 
w październiku 1936 roku zawitał do portu 
w Gdyni. Był to bardzo nowoczesny okręt, 
który, choć w 95% zaprojektowany był na 
angielską modłę, to jednak posiadał pew-
ne polskie akcenty, np. granat torpedowy 
o potrójnym kalibrze mogącym dokonywać 

ostrzału przy pomocy 
torped francuskich, an-
gielskich i rosyjskich. Po-
nadto niszczyciel cha-
rakteryzował się impo-
nującą liczbą: 54 tys. 
KM i rozwijał maksy-
malną prędkość 42 węz-
łów. 

Szybki jak „Błyskawica”

Anglicy byli bardzo dumni z wybudowania 
„Błyskawicy” i do tej pory wspominają pew-
ne majowe wydarzenie w miasteczku Cowes. 
Okręt stawił się w cywilnej angielskiej stocz-
ni w maju 1942 roku, by móc przejść pewne 
poprawki. Polscy marynarze kategorycznie od-
mówili – zgodnego z przepisami – rozbrojenia 
okrętu. I całe szczęście. Uchroniło to miasto 
od śmiercionośnych skutków nalotu bombo-
wego Luftwaffe w nocy 4/5 maja. Niespodzie-
wanie hitlerowskie siły powietrzne nadleciały 
nad Cowes i wyminęły angielską artylerię prze-
ciwlotniczą. Ostrzał „Błyskawicy” zupełnie ich 
zaskoczył i zmusił do podwyższenia pułapu 
oraz zrzucenia pocisków nieopodal. Mary-
narze natychmiast zgasili pożary okolicznych 
budynków. Głos Anglików w tej sprawie był 
zgodny: „Okręt, który zbudowaliśmy w 1937 
roku na zlecenie polskiej Marynarki Wojennej, 
przypłynął do nas 5 lat później, by nas obro-
nić. Kiedy mieliśmy kłopoty, przyszedł nam na 
pomoc”.

Wrzesień ‘39

Polska Marynarka Wojenna zasłynęła rów-
nież podczas kampanii wrześniowej. Załoga 
pod wodzą wiceadmirała Józefa Unruga do 
ostatniej chwili dzielnie broniła półwyspu  
Helskiego. Gdy Warszawa poddała się, wice-

admirał powiedział: „Pozostaliśmy już tylko 
wysepką terytorium Polski”.
Dopiero 2 października 1939 r. podpisał ka-
pitulację z niemieckim dowódcą. Historycy 
odnotowali fakt, że Unrug, wychowany na 
terenie Niemiec i doskonale znający język 
niemiecki, poprosił wówczas o tłumacza, 
stwierdzając: „Zapomniałem języka niemiec-
kiego 1 września o piątej rano”.

Bohater rodem z Niemiec

Trudno nie doceniać zasług wiceadmirała Jó-
zefa Unruga dla polskiej marynarki. Począt-
kowo żołnierz niemiecki, dowódca niemiec-
kich okrętów podczas I wojny światowej, po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości zdjął 
mundur niemiecki i zameldował się przed 
marszałkiem Józefem Piłsudskim z pragnie-
niem odbudowy floty w II Rzeczpospolitej. 
Jego wiedza i doświadczenie okazały się 
niezwykle cenne. Przeniósł Szkołę Podchorą-
żych z Torunia do Gdyni, by móc sprawować 
pieczę nad jej adeptami. Miał duże zaufanie 
do polskiej młodzieży i promował wśród niej 
tradycje wojskowe.
– Był to wielki człowiek i wielki twórca. Ma-
rynarka zawdzięcza mu wszystko. Nie tylko 
odbudowanie floty, ale również szkolenie 
wspaniałej kadry. Jej późniejsze sukcesy to 
wynik dbałości i pracy wiceadmirała – po-
wiedział kpt. rez. red. Zbigniew Mierzwiński, 
organizator spotkań wojskowo-historycz-
nych w Muzeum Niepodległości. 
W oflagu, skutecznie opierał się namowom 
rodziny, by za cenę wolności podpisać doku-
menty podsyłane mu przez dowództwo nie-
mieckie. Po opuszczeniu obozu przebywał na 
terenie Wielkiej Brytanii. Został mianowany
I zastępcą wiceadm. Jerzego Świrskiego, sze-
fa Kierownictwa Marynarki Wojennej, a nas-
tępnie awansowany na wiceadmirała. Ko-
niec swojego życia spędził we Francji. Zmarł
w 1973 r. w Domu Spokojnej Starości Polskie-
go Funduszu Humanitarnego. Jego prochy 
spoczęły na cmentarzu w Montresorze. 

Na straży Bałtyku

Obrona państwa to tylko jeden z aspektów 
ogromnej roli Marynarki Wojennej, jaką peł-
ni ona dla państwa polskiego. Fo
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Lądowanie śmigłowca SH-2G na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. K. PUŁASKI”

Historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica” 
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Msza św. sprawowana po łacinie, Ewangelia czytana w języku angielskim i polskim, 
a modlitwę wiernych w językach drużyn grających we Wrocławiu: czeskim, rosyjskim 
greckim i polskim. Taką oprawę miała Eucharystia koncelebrowana w bazylice pw. 
św. Elżbiety przez kapelana dolnośląskich sportowców, dyrektora Wydziału Duszpa-
sterskiego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, ks. prał. dr. Mariana Biskupa, probosz-
cza tej wspólnoty ks. płk. prał. Janusza Radzika pod przewodnictwem miejscowego 
metropolity ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, inaugurującą w stolicy Dolnego Śląska 
„Duchowe Zaplecze Euro 2012”. Obok wiernych tej wspólnoty, mieszkańców miasta, 
licznie uczestniczyli w niej także kibice z Czech, Rosji i Grecji – krajów, których repre-
zentacje rozgrywały swoje mecze w ramach „Euro 2012” właśnie we Wrocławiu.

Duchowe Zaplecze Euro 2012 

wonych – apelował ks. prał. Marian Biskup.
Po Mszy św. ze specjalnym koncertem pt. 
„Śląsk gra fair play”, przygotowanym przez 
Wydział Programów Katolickich PSE „Polest”, 
Wrocławską Kurię Metropolitalną i Bazylikę 
pw. św. Elżbiety, adresowanym szczególnie do 
gości i uczestników Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej, wystąpił gorąco oklaskiwany Chór
i Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ho-
norowy patronat nad tym wydarzeniem spra-
wowali: metropolita wrocławski ks. abp. Ma-
rian Gołębiewski oraz konsul honorowy Ukra-
iny we Wrocławiu Grzegorz Dzik. Rangę tego 
przedsięwzięcia podniosła także obecność 
niemalże całego kierownictwa tego znanego
i cenionego zespołu, wspaniałego ambasado-
ra polskiej kultury. Do wrocławskiej Bazyliki 
pw. św. Elżbiety przybyli: dyrektor naczelny 
„Śląska” Zbigniew Cierniak, jego zastępca To-
masz Janikowski oraz kierownik artystyczny 
Kazimierz Ratajczak.
Wierni gorąco oklaskiwali takie pieśni jak m.in. 
„Bogurodzica”, „Ave Maria”, „Agnus Dei”, 

W okolicznościowej homilii ks. prał. Marian 
Biskup stwierdził m.in., że w sporcie, również
w piłce nożnej, zawarty jest olbrzymi, pozy-
tywny potencjał, ponieważ – jak mówił bł. 
Jan Paweł II – dyscyplina ta ujawnia nie tylko 
bogate możliwości fizyczne człowieka, ale 
także Jego zdolności intelektualne, duchowe
i fizyczne. Nie polega jedynie na sile fizycznej 
i wydolności mięśni, ale ma także duszę. I dla-
tego musi w pełni ukazywać swoje oblicze. 
Jego zdaniem piłka nożna może stać się środ-
kiem współtworzącym cywilizację, służącym 
prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi to 
tego, by ujawnili swoje najlepsze strony, uni-
kali wszystkiego, co może im zagrażać, albo 
wyrządzić poważne szkody. – Inspirowani na-
uczaniem bł. Jana Pawła II i okazywaną przez 
Niego w różny sposób życzliwość dla sportow-
ców, chciejmy dotrzeć do duszy piłki nożnej. 
Dotrzeć do duszy Euro 2012. Cieszmy się tym 
piłkarskim świętem, które daje nam wiele ra-
dości. Wspierajmy wszystkich modlitwą, ze 
szczególną nadzieją, myślą o Orłach białoczer-

„Alleluja”. Nie zabrakło także znanych prze-
bojów zespołu „Śląsk”: „Karolinki”, „Karlika”, 
„Szła dzieweczka”, „Głęboka studzienka”, „Hej 
tam w dolinie”, „Gdybym to ja miała” i wie-
lu innych. Zabierając głos dyrektor naczelny 
zespołu, Zbigniew Cierniak, podziękował ser-
decznie za zaproszenie właśnie „Śląska” do 
uświetnienia swoim występem wrocławskiego 
„Euro 2012”, pogratulował również pięknej 
inicjatywy zorganizowania „Duchowego Za-
plecza Euro 2012”.Przemawiając w imieniu 
metropolity wrocławskiego oraz organizato-
rów ks. prał. Marian Biskup podziękował go-
rąco dyrekcji i całemu zespołowi za ten piękny, 
niezwykle wzruszający, porywający koncert,
a spółkom „IMPEL”, „Radiotechnika Marke-
ting”, Wrocławskiemu Parkowi Technologicz-
nemu oraz przedsiębiorstwom budowlanym 
„MAT” i „ARKOP” – za pomoc i życzliwość przy 
przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.
Warto dodać, że w ramach wrocławskiego 
„Duchowego Zaplecza Euro 2012” oprócz 
Mszy św. celebrowanych w intencji kibiców
i piłkarzy organizowane były również w Bazy-
lice pw. św. Elżbiety m.in. Godziny Miłosier-
dzia Bożego, ekumeniczne modlitwy ze śpie-
wami z Taize, wieczory uwielbienia oraz tzw. 
wolontariat duchowy, polegający na dyżu-
rach, w miejscach gromadzenia się kibiców, 
rozmowach i modlitwach wstawienniczych, 
wskazywaniu możliwości uzyskania pomocy 
duchowej, pomodlenia się, przystąpienia do 
Sakramentu Pokuty.

Marek Zygmunt
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– Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że okręt 
stojący w porcie podczas wojny to najgorsza 
rzecz, jaka może mu się przytrafić. To przecież 
kawałek suwerennego kraju, respektowany 
przez inne państwa – powiedział kmdr ppor. 
Marek Mielnik, zastępca dowódcy okrętu „Bły-
skawica”. – Tak było podczas II wojny świa-
towej. Gdy Polska znalazła się pod okupacją, 
okręty stacjonujące w Anglii były skrawkami 
naszej wolnej ojczyzny – wyjaśnił.
Marynarka Wojenna ma obowiązek zapew-
niać bezpieczeństwo polskich interesów gos-
podarczych, a także wywiązywać się z sojuszy 
i porozumień międzypaństwowych, takich jak 
NATO czy UE. Do jej zadań należą, m.in. osło-
na morskich szlaków komunikacyjnych, moni-
toring bezpieczeństwa żeglugi, operacje po-
kojowe i zwalczanie terroryzmu. Nieoceniony 
jest wkład MW w czuwanie nad bezpieczeń-
stwem ekologicznym wód Bałtyku oraz udział 
w akcjach usuwania skutków klęsk żywioło-
wych. Biuro Hydrograficzne MW opracowuje 
także pomoce nawigacyjnych, w tym polskie 
mapy morskie.

Zawód marynarz

„Marynarka Wojenna wymaga poświęceń, 
toleruje tylko ludzi twardych, wytrzymałych
i rozumnych. Służba na morzu uczy szacun-
ku do człowieka, pokory wobec żywiołu oraz 

umiejętności pracy w zespole” – tak brzmią 
słowa promujące zawód marynarza. Obecnie 
w MW służy ok. 10 tysięcy marynarzy. Głów-
nym ośrodkiem szkoleniowym jest Centrum 
Szkolenia MW w Ustce. Poza siłami osobo-
wymi flota polska dysponuje ok. 40 okrętami 
bojowymi, 40 pomocniczymi jednostkami pły-
wającymi oraz kilkudziesięcioma samolotami
i śmigłowcami. Jako jedyny rodzaj sił zbroj-
nych Marynarka Wojenna prowadzi działania 
we wszystkich środowiskach – morskim, lądo-
wym i powietrznym. 

Kosz na dowódcę

Marynarka Wojenna to również wieloletnia 
tradycja. Do dziś obowiązuje ją ceremoniał 
morski. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wiele 
jego elementów swoje pochodzenie zawdzię-
cza…praktycznemu podejściu do życia. Mary-
narskie spodnie na przykład mają rozszerzane 
nogawki z tego względu, iż łatwiej je podwi-
nąć w sytuacjach wymagających brodzenia
w wodzie, a honory czynione dowódcy pod-
czas jego wejścia na okręt wynikają z dawnego 
oszacowania gabarytów właścicieli poszcze-
gólnych stopni wojskowych. Trzeba pamię-
tać, że kiedyś nie zawsze istniała możliwość 
wejścia na pokład za pomocą trapu. Do tego 
celu służył specjalny kosz wciągany przez 
marynarzy. Załoga wiedziała więc, że jeśli na 

statek przybywał oficer niższej rangi, prawdo-
podobieństwo jego swobodnego udźwignię-
cia przez dwóch marynarzy było większe niż
w przypadku komandora. Stąd tradycja, że 
dowódcę okrętu wita aż 6 marynarzy!

Karolina Anna Kwaśniewska
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Wiceadmirał Józef Unrug (1884-1973)
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W sobotę, 9 czerwca, w kościele oo. Dominikanów w Brukseli 
biskup polowy Józef Guzdek udzielił sakramentu bierzmowania 
40 kandydatom z rodzin wojskowych pracujących w Polskim 
Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitetach wojskowych 
NATO i UE w Brukseli, w bazie wojskowej w Mons i Brunssum 
(Holandia) oraz młodzieży ze Szkoły Europejskiej w Brukseli.

Wśród rodzin wojskowychWśród rodzin wojskowych
w Brukseli, Brunssum i Monsw Brukseli, Brunssum i Mons

Na początku Mszy św. Księdza Biskupa powitał dominikanin o. Marian 
Wojciechowski koordynator Sekcji Polskiej przy Foyer w Brukseli. Mszę 
św. koncelebrował kapelan PPW przy KW NATO i UE w Brukseli ks. prał. 
płk Ryszard Stępień.
Podczas homilii Ksiądz Biskup zaznaczał, że nie można być tylko obser-
watorem życia chrześcijańskiego, a także tylko uczniem Chrystusa, ale 
każdy ma być świadkiem Chrystusa. Wyjaśniał, że w tym dziele pomaga 
nam Duch Święty obdarzając nas swoimi darami.
W niedzielę, 10 czerwca, Ksiądz Biskup odprawił w kościele oo. Domi-
nikanów w Brukseli Mszę św., w której uczestniczyła duża liczba Polo-
nii przebywającej w tym mieście. Następnie udał się do bazy wojskowej
w Brunssum (Holandia), gdzie na Mszy św. zgromadzili się polscy żołnierze 
wraz z rodzinami służącymi w Brunssum oraz Geilenkirchen (Niemcy).
Na początku Mszy św. Księdza Biskupa powitały dzieci i młodzież polskiej 
szkoły w Brunssum pod kierownictwem p. Bożeny Cichy, następnie Polski 
Przedstawiciel Wojskowy płk Marek Gładysz oraz kapelan ks. prał. płk 
Ryszard Stępień.
Po Mszy św. i krótkim spotkaniu Ksiądz Biskup udał się do bazy wojsko-
wej SHAPE w Mons (Belgia), gdzie na Mszy św. zgromadziły się rodziny 
żołnierzy i pracowników cywilnych z tejże bazy.
Na początku Mszy św. Księdza Biskupa powitała wojskowa rodzina
p. Michalskich, a na zakończenie Mszy św. za wizytę i modlitwę podzię-
kował Polski Przedstawiciel Wojskowy płk Andrzej Brzoza.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie Księdza Biskupa z rodzinami wojskowy-
mi i pracownikami cywilnymi bazy w SHAPE.

Ks. RS
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Było mroźne popołudnie 29 lutego 1944 roku. Młody robotnik wracał ulicą bardzo 
zmęczony z pracy w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. Miał za sobą podwójną 
zmianę, nocną i dzienną. Marzył, aby jak najszybciej odpocząć i położyć się spać. 
Nawet nie zdjął ubrania roboczego. Nie miał dość sił, aby się przebrać. Szedł z pochy-
loną głową mijając kolejne ulice Krakowa. Do domu miał spory kawałek drogi. Nogi 
niosły go same, chociaż z wyraźnym trudem. Drewniaki, które nosił na co dzień, stu-
kały miarowo. Nie zatrzymywał się jednak i nie rozglądał na boki. Po głowie przeta-
czały mu się różne myśli. W pewnej chwili namacał odruchowo ręką małą książeczkę, 
którą miał w kieszeni. Chciał się upewnić, czy jeszcze tam jest? Przez ostatnie dni 
była jego wierną towarzyszką. Miała tytuł: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Przenajświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Monfort.

Robotnik z SolvayuRobotnik z Solvayu

Często do niej zaglądał, szukając odpowiedzi 
na wiele pytań, które go nurtowały. Teraz za-
stanawiał się nad zawartym w niej zdaniem: 
„Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem 
Najwyższego”. Matkę Bożą zawsze darzył 
szczególnym uczuciem, dlatego podobało mu 
się to zdanie. Gdy tak rozmyślał, usłyszał na-
gle szum nadjeżdżającej ciężarówki. Była tuż 
za nim. Nawet nie zdążył odskoczyć. Poczuł 
ogromne uderzenie i upadł zemdlały obok 
krawężnika. To opis autentycznego wypadku, 
jakiego w młodości doznał młody Karol Woj-
tyła, późniejszy Papież Jan Paweł II. Przypatrz-
my się, co było dalej. Całe zdarzenie widziała 
jadąca tramwajem p. Józefa Florek. Wysiadła 
czym prędzej na najbliższym przystanku i zbli-
żyła się do poszkodowanego. Był nieprzytom-
ny z twarzą całą we krwi. Przez chwilę stała 
bezradna, zasłaniając leżącego przed nadjeż-
dżającymi pojazdami. Nie wiedziała, jak mu 
pomóc. Wreszcie zatrzymało się jakieś auto, 

Ochraniała go Maryja, bo był cały Jej…Ochraniała go Maryja, bo był cały Jej…

z którego wysiadł niemiecki oficer. Gdy pod-
szedł i zobaczył leżącego bez ruchu młodego 
człowieka, polecił jej przynieść trochę wody 
z pobliskiego rowu. Tą niezbyt czystą wodą 
częściowo zmieszaną z błotem obmyli go
z krwi. W pewnym momencie Karol zaczął da-
wać oznaki życia. Wówczas oficer zatrzymał 
przejeżdżający samochód i polecił zawieźć go 
do szpitala przy ul. Kopernika. Obrażenia oka-
zały się znaczne. Karol Wojtyła miał złamany 
obojczyk i wstrząs mózgu. W szpitalu spędził 
dwanaście dni. Do dziś nie wiadomo, kim był 
człowiek, któremu Karol Wojtyła zawdzięcza 
ocalenie. Z jednej strony nieostrożny kierow-
ca, który potrącił pieszego i nie zatrzymał się, 
aby udzielić pomocy rannemu a z drugiej lu-
dzie o dobrym sercu, dla których nieobca była 
troska o drugiego człowieka. To, że Karol Woj-
tyła przeżył, nie mogło być przypadkiem. Czu-
wała nad nim Opatrzność, gdyż w przyszłości 
miał objąć Stolicę Apostolską. Podobnie sta-

nie się wiele lat później, gdy w 1981 roku na 
Placu św. Piotra, już jako Papież Jan Paweł II 
uniknie śmierci z rąk zamachowca. Wówczas 
w drodze do kliniki wzywa kilkakrotnie Matkę 
Bożą słowami: „Maryjo, Matko moja”. Papież, 
gdy powróci do zdrowia – przeświadczony 
o interwencji Maryi – stwierdzi: „Jedna ręka 
strzelała a inna kierowała lotem kuli”. W dniu 
zamachu na Jana Pawła II zranione zostały 
także dwie przypadkowe osoby, w tym Ame-
rykanka polskiego pochodzenia Ann Odre, 
która urodziła się w Wadowicach i to tego 
samego dnia co Papież. Drugą osobą była Ja-
majka Rose Hall. Zastanawiające jest także to, 
że zamachowiec Ali Agca posiadał dziewię-
ciostrzałowy pistolet. Gdy oddał w kierunku 
Papieża dwa strzały, pistolet nagle zaciął się
i uniemożliwił oddanie kolejnych strzałów. 
Opisane dwa najtragiczniejsze momenty z ży-
cia Karola Wojtyły są bardzo znamienne. To-
warzyszy im krew i cierpienie. Szatanowi za-
leżało bardzo, aby przerwać Jego życie. Bóg 
jednak do tego nie dopuścił. Ochroniła Go 
Maryja, której wszystko zawierzył w słowach: 
„Totus Tuus”. To początkowe słowa modlitwy 
św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Brzmi 
ona następująco: „Jestem cały Twój i wszyst-
ko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cie-
bie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo”. 
My także zawierzymy wszystko Maryi, a Ona 
poprowadzi nas przez życie na spotkanie
z Jezusem…

  mjr SG Jerzy Misiewicz

„Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: 
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!” (Psalm 84,4)

Asyż – miasto pokojuAsyż – miasto pokoju

który zapoczątkował Światowy Dzień Pokoju 
obchodzony w Nowy Rok.

Tam wszystko się zaczęło

Jednak osiem wieków temu, kiedy Madon-
na Pica wydała na świat św. Franciszka, Asyż 
wcale nie zasługiwał na miano „miasta po-
koju”. Prowadził walki z pobliską Perugią,
a następnie bronił się przeciwko despotycznym 
zakusom Fryderyka Barbarossy. Franciszek, 
jako młodzieniec, brał udział w wojnie i trafił 
do niewoli. Więzienie i choroba przyczyniły się 
do nawrócenia jego serca i przyjęcia postawy 
żebraka głoszącego światu Ewangelię. 
Zanim jednak ukształtowało się powołanie 
Franciszka, spędzał on wiele czasu na modli-
twie i medytacji w rozpadającym się kościółku 
San Damiano. To tam przed starym krucyfik-
sem usłyszał znamienne słowa: „Franciszku, 
nie widzisz, że mój dom chyli się ku ruinie? 

Istnieje takie miejsce na ziemi, w którym roz-
nosi się niezmącona woń ciszy i pokoju. Drze-
wa oliwne ofiarowują swój cień strudzonym 
pielgrzymom, średniowieczne mury stanowią 
azyl dla jaskółek, a wyborne wino rozwese-
la serce. Gwar ulicy milknie wśród krętych 
uliczek. Kamienice przybrane są w kolorowe 
kwiaty, a pomiędzy nimi beztrosko kołysze 
się pranie w podmuchach delikatnego wia-
tru. Zapach kawy drażni nozdrza, lekka bryza 
dobywająca się z fontanny chłodzi rozpalone 
od słonecznego żaru ciało. Otaczające góry 
zapierają dech w piersiach. Na ich szlakach 
nierzadko można spotkać jaszczurkę lub 
barwne ptaki. Nad całą okolicą pieczę spra-
wują dwie świątynie: Bazylika Świętego Fran-
ciszka i Bazylika św. Klary, których strzeliste 
kopuły sygnalizują wszystkim, że jest to mia-
sto przepełnione obecnością Boga. Nic więc 
dziwnego, że 27 października 1986 r. odbył 
się tutaj historyczny Dzień Modlitwy o Pokój, 

Idź więc i napraw go dla mnie”. Słowa te 
zaważyły na całym życiu świętego, a także 
na losach Kościoła, który od wieków czerpie
z bogactwa reguły franciszkańskiej.
Podróż po Asyżu warto więc rozpocząć od 
miejsca tego niezwykłego wydarzenia. Wnę-
trze Kościoła San Damiano pogrążone w pół-

Uliczki Asyżu
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mroku nadaje mu mistyczny koloryt i sprzyja 
skupieniu. Nad ołtarzem góruje kopia Kru-
cyfiksu, z którego Chrystus przemówił do 
Franciszka. Na prawo wyłania stary klasztor, 
dawniej zamieszkały przez św. Klarę i jej 
towarzyszki. Znajdują się w nim stare księ-
gi zawierające chorał gregoriański, a także 
sypialnia, w której zmarła św. Klara. Mały 
wirydarz wypełniony roślinnością to raj dla 
zmęczonych stóp i złaknionej ciszy duszy. 
Przejmujący spokój tego miejsca przerywa 
jedynie szczebiot jaskółek.

Cisza Carceri

Innym zakątkiem zasługującym na odwie-
dziny jest pustelnia Carceri. Tutaj św. Fran-
ciszek wraz z towarzyszami chronił się przed 
zgiełkiem miasta i oddawał modlitwie. Dro-
ga do pustelni wiedzie pod górę po piasz-
czystej ścieżce. Przez chwilę można poczuć 
się, jak prawdziwy eremita przemierzający
w pełnym słońcu przepiękną krainę Italii. 
W zasięgu ręki rozpościera się zatrzymują-
cy dech w piersiach krajobraz pól i łąk po-

łożonych poniżej miasta. Na 
szczycie Monte Subasio czeka 
na nas klasztor składający się 
z kilku budynków, jakby za-
wieszonych nad przepaścią. 
Znajdziemy w nich cele za-
konników, w tym oratorium 
św. Franciszka. Warto zajrzeć 
do stojącego nieopodal Ko-
ścioła San Bernardino oraz 
kontynuować drogę w kierun-
ku lasu. Tam naszym oczom 
ukaże się wiekowy Dąb, pod 
którym święty przemawiał 
do ptaków. Możemy również 
wejść do Grot, stanowiących 
pustelnie zakonników.

Serce miasta

Św. Franciszek pragnął, by 
jego prochy spoczęły w naj-
smutniejszym miejscu miasta – 
na Wzgórzu Piekielnym (Colle 
dell’Inferno), na którym wyko-

nywano wyrok śmierci. 
Tutaj zbudowano Bazyli-
kę Świętego Franciszka. 
Aby dotrzeć do grobu 
świętego, trzeba przejść 
przez Kościół Dolny ob-
fitujący w kaplice i fre-
ski, z przepięknym ołta-
rzem głównym, i wejść 
schodami do prostej krypty. W central-
nym pilastrze kamiennym otoczonym 
kratą leży ciało św. Franciszka. Po bo-
kach widnieją groby jego towarzyszy: 
Rufina, Anioła, Masseo i Leona. 
W Kościele Górnym każdego z pewno-
ścią zachwycą freski na ścianach przed-
stawiające sceny zaczerpnięte z Legen-
dy św. Bonawentury. Wnętrze budow-
li uderza blaskiem dobywającym się
z artystycznie rzeźbionych witraży, któ-
ry nadaje mu aurę tajemniczości. Po 
wyjściu z bazyliki warto skierować się 
w lewo i spojrzeć na panoramę miasta. 
Ujmujący widok, ciepły podmuch wia-
tru i krążące nad bazyliką jaskółki na 
długo pozostaną nam w pamięci.

U św. Klary w gościnie

Kolejny obowiązkowy przystanek to położo-
na poniżej Bazylika Świętej Klary. W jej suro-
wym wnętrzu odnajdziemy oryginalny Kru-
cyfiks z Kościoła San Damiano. Tutaj niemal 
każdy pielgrzym pada na kolana i modli się 
o rozeznanie swojego powołania. W kaplicy 
św. Agnieszki złożone zostały prochy towa-
rzyszek św. Klary. Ciało samej świętej spoczy-
wa w krypcie umiejscowionej pod ołtarzem 
głównym.
Wracając z bazyliki, warto również odwie-
dzić Kościół Santa Maria Maggiore oraz Ka-
tedrę Świętego Rufina, której wnętrze nie-
mal przygniata swoim ascetyzmem i prze-
nosi nas w zamierzchłe czasy średniowiecza. 
Tutaj św. Franciszek wygłosił swoje pierwsze 
kazanie.

Pełen czaru

Asyż to również wspaniały Ogród Różany 
z niezwykłą Kaplicą Róż, liczne kawiarenki, 
lodziarnie i dobrze zaopatrzone sklepy z pa-
miątkami. U podnóża miasta znajdują się ta-
nie i czyste kempingi. Nie brakuje również 
hoteli. Głodni wrażeń mogą wziąć udział
w licznych atrakcjach kulturalnych miasta, 
jak słynne Calendimaggio, kiedy to cały Asyż 
przybiera średniowieczny wystrój i śpiewa 
pieśni rycerskie. W sierpniu odbywa się tu 
Święto Przebaczenia. Warto więc otworzyć 
swoje serce na skarby tego miasta i chłonąć 
jego przesłanie, które brzmi: „pokój i do-
bro”.

Karolina Anna Kwaśniewska

Pustelnia Carceri

Widok na Bazylikę Świętego Franciszka

Wejście do Bazyliki Świętej Klary

Wzgórze Asyżu

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 G

łó
w

cz
yń

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 G

łó
w

cz
yń

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 G

łó
w

cz
yń

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 G

łó
w

cz
yń

sk
a



9

Niewiele osób zna to miejsce. Spragnieni wrażeń turyści zwiedzający Włochy, kierują 
bowiem zwykle swoje kroki do Rzymu pełnego zabytków, historii i tradycji. Tylko 
nieliczni wiedzą, że jednym z ulubionych miejsc bł. Jana Pawła II był nie Rzym, a na-
wet nie Castel Gandolfo, ale cicha położona na wschód od Wiecznego Miasta, 
Mentorella z klasztorem i sanktuarium maryjnym. Skąd to wiadomo? Otóż to po-
łożone 50 km od stolicy Włoch opactwo odwiedzał siedmiokrotnie już jako papież,
a niezliczoną ilość razy jako biskup i kardynał. Jak wspomina o. Jan Mika CR, Karol 
Wojtyła przybywał do Mentorelli co najmniej raz w roku. Pozostały materialne ślady 
tych wizyt, wpisy do księgi pamiątkowej gości oo Zmartwychwstańców, którzy od 
połowy XIX wieku opiekują się tym miejscem. Czym zachwyca i dziś Mentorella?

Ukochane miejsce Jana Pawła IIUkochane miejsce Jana Pawła II

Pierwsze, już niesamowite wrażenie robi 
droga do klasztoru. Wąska szosa, pnąca się 
coraz wyżej i coraz stromiej wśród tarasów 
upraw i malowniczych pastwisk, jest kontra-
stem i urozmaiceniem dla pejzażu zatłoczo-
nego śródmieścia Rzymu. Z daleka już widać 
klasztor osadzony na białej skale. Wchodząc 
na teren opactwa mijamy już pierwsze ślady 
związane z bł. Janem Pawłem II – tabliczkę 
wskazującą szlak jego imienia oraz stojący 
nieopodal pomnik.
Nawet zarządzający opactwem oo. Zmar-
twychwstańcy nie znają dokładnie począt-
ków powstania tego miejsca. Miejscowe 
podanie głosi, że właśnie tu nastąpiło na-
wrócenie św. Eustachego w II n.e., jednego 
z generałów cesarza Trajana, męczennika za 
wiarę. Wydarzenie to upamiętnia kapliczka
i znajdująca się obok dzwonnica. „Każdy kogo 
serce bije po chrześcijańsku, może pociągnąć 
za sznur dzwonów” głosi napis umieszczo-
ny pod dzwonami. Oby chętnych nie bra-
kowało…
Także w znajdującej się na Mentorelli gro-
cie miał mieszkać przez dwa lata św. Bene-
dykt. Patron Europy zatrzymał się tu  w dro-
dze na Monte Cassino, gdzie jak wiado-
mo założył klasztor zdobyty w 1944 roku 
przez żołnierzy II Korpusu Polskiego. Gro-
ta istnieje do dziś, można się w niej po-
modlić i jak wydaje się jest popularnym 
miejscem wśród mieszkańców okolicznych 
miejscowości, bowiem nigdy nie brakuje

Warto zobaczyć MentorellęWarto zobaczyć Mentorellę

w niej palących się świec i zdjęć osób, w któ-
rych zanoszone są intencje.
W IV wieku cesarz Konstantyn kazał zbudo-
wać na Mentorelli bazylikę. Papież Sylwe-
ster I poświęcił tę świątynię około 335 roku,
a w IX w. teren został powierzony benedyk-
tyńskim mnichom z Subiaco. Z tego okresu 
pochodzi najstarsza, romańska część sank-
tuarium wtopiona dziś w budynek świątyni. 
Pomyśleć, że właśnie w tym czasie rodziła 
się Polska, przyjmowała chrzest; niewiele bu-
dowli z tego okresu znajduje się na naszych 
ziemiach.
Od XII wieku znajduje się w świątyni słyną-
ca łaskami, drewniana rzeźba Matki Bożej 
Łaskawej, wykonana prawdopodobnie przez 
jednego z zakonników. To największy skarb 
Mentorelli i cel licznych pielgrzymek. W 1901 
roku figura została ukoronowana. Popadają-
cy w ruinę klasztor, opuszczony w XIV wie-
ku przez benedyktynów, został odnowiony 
staraniem jezuity, ks. Atanazego Kirchera, 
żarliwego czciciela Matki Bożej Łaskawej.
W testamencie prosił, by jego serce pochować 
u stóp Matki Bożej. Niedaleko złożone jest 
również serce papieża Innocentego XIII. Jak 
widać papieże nigdy nie unikali tego miejsca. 
W 1857 roku zatroskany o losy świątyni pa-
pież Pius IX przekazał Mentorellę nowopow-
stałemu zgromadzeniu Zmartwychwstańców. 
To, że sanktuarium zostało przekazane zako-
nowi stało się dzięki ofiarności o. Hieronima 
Kajsiewicza, współzałożyciela Zmartwych- wstańców, przez rok zabiegającego o prze-

kazanie klasztoru. Zakon został na Mentorelli 
do dziś dnia. Zakonnicy odnowili XII wieczny 
kościół ze wspaniałymi średniowiecznymi
freskami i odnowili kult Matki Bożej. 
Często wspominają  bł. Jana Pawła II, który tu 
na Mentorelli był częstym gościem, podob-
no był tu także na krótko przed wyborem na 
Stolicę Piotrową. Wielokrotnie przybywał tu 
jako kardynał i aż ośmiokrotnie jako papież. 
Pierwszy raz już 29 października 1978 roku, 
aby powierzyć Matce Bożej swoją rozpoczy-
nającą się papieską posługę. Była to pierwsza 
podroż Papieża poza Rzym. 
Zmartwychwstańcy podkreślają jednak, że 
nieoficjalnych wizyt papieskich było znacznie 
więcej, a kolejni kustosze sanktuarium dowia-
dywali się o nich w ostatniej chwili. Czasem 
podobno papież nie przyjeżdżał do samego 
klasztoru, ale z pobliskich wzgórz spoglądał 
na klasztor.

Krzysztof Stępkowski

Pielgrzymów wita pomnik Jana Pawła II

Każdy kogo serce bije po chrześcijańsku, 
może pociągnąć za sznur dzwonów

Widok ogólny Mentorelli
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Pastorał to laska biskupa. Jeden z trzech – obok mitry i pierścienia – symboli god-
ności biskupiej przekazywanych podczas obrzędu konsekracji. Pastorał prowadzi 
ku Chrystusowi, apostołom, początkom Kościoła. Chrystus mówi o sobie, że jest 
Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce (J 10, 11). A przecież przed-
miotem, który nierozłącznie wiąże się z obowiązkami opiekuna stada owiec jest 
pasterski kij, prototyp biskupiej laski. Tak było w czasach współczesnych Chry-
stusowi, tak jest i dziś, wystarczy zajrzeć na bieszczadzkie połoniny. Jan Szkot 
Eriugena, wybitny chrześcijański filozof i teolog żyjący w IX wieku, pisał, że sam 
Chrystus jest laską, miarą, prętem, którym wszystko zostaje zmierzone i wszyst-
ko jest kierowane. 

Pastorał biskupiPastorał biskupi

kończenie górnej partii drzewca to tzw. krzy-
waśń, zwykle w formie jednego lub dwóch 
zwojów, przeważnie plastycznie zakończo-
nych, w średniowieczu często głową węża. 
Różnorodnie zagospodarowywana jest prze-
strzeń wewnętrzna krzywaśni. Przedstawienie 
Baranka Bożego, Ukrzyżowanego, Matki Bo-
żej między dwoma aniołami, Zwiastowania, 
koronacji Maryi, świętego Michała w walce 
ze smokiem – to niektóre motywy tego boga-
tego i zróżnicowanego zdobnictwa. Również 
różnorodnie ukształtowany i zdobiony bywa 
nodus – obręcz w miejscu, gdzie krzywaśń 
pastorału oddziela się od drzewca: od zdob-
nej gałki, do architektonicznie ukształtowanej 
tej części pastorału w którą, niczym w kaplicz-
ki, wmontowywane bywały figurki świętych. 
Na nodusie umieszczane są sentencje, zwią-
zane z posługą tego, który pastorału używa. 
Podczas badań archeologicznych w opactwie 
tynieckim, w grobie jednego z wczesnośre-
dniowiecznych opatów, zachował się nodus 
pastorału z łacińską sentencją: Congrega 
disperos, humiles fove, frange superbos – 
jednocz rozproszonych, pokornych wspieraj, 
poskramiaj pysznych.
Symbolika pastorału – oznaki pasterskiej i na-
uczycielskiej władzy biskupiej – jest bardzo 
bogata. Masywność i statyczność jego drzew-
ca ma przypominać o przynależnej urzędowi 
biskupiemu stanowczości i mocy rządzenia,
o ciążącym na nim obowiązku podtrzymy-
wania słabych. Natomiast zaostrzony koniec 
wskazuje na kolejną jego powinność. Biskup 
ma nim szturchać leniwych, ociągających się 
w wypełnianiu chrześcijańskich obowiązków. 
Symboliczne treści niesie także krzywaśń bisku-
piej laski. W charakterystycznym zakrzywieniu 
górnej części pastorału liturgiści dopatrują się 
m.in. symbolu litości, jaka winna cechować 
biskupa. Bowiem jedną z jego powinności 
jest naprowadzanie na Chrystusową drogę 
tych, co pobłądzili, grzeszników i odstępców, 
ofiarowanie im łaski przebaczenia, możliwo-
ści powroty do wspólnoty, której przewodzi 
biskup – pasterz dusz ludzkich. Równie głę-
bokie przesłanie niosą przedstawienia wkom-
ponowane w wolutowe zakończenie krzywa-
śni. Wskazują m.in. na Odkupienie dokonane 
przez Chrystusa na Krzyżu, przypominają rolę 
Maryi w historii Zbawienia. Kształt woluty 
przypomina skręconego węża – symbol zła, 
podstępu i wrogości, przedstawianego jako 
wroga Chrystusa. To z nim ma się na drogach 
swej posługi potykać biskup. Ten obraz węża 

Pasterska laska jest też obecna w tradycji 
apostolskiej – w scenie rozesłania Dwunastu. 
Otrzymali od Chrystusa polecenie, aby rusza-
jąc w drogę nie brali ze sobą niczego – tyl-
ko laskę. Patrzymy na nią jako na praktyczny 
przedmiot, przydatny podczas wędrówek 
Dwunastu, jak też tych wszystkich, którzy szli 
w ich ślady, niosąc na drogi świata światło 
Chrystusa. Ale pasterska laska stanowi także 
symbol tej szczególnej, „zadanej” przez Chry-
stusa wędrówki. Wędrówki w wierze i dla 
wiary, aż po krańce ziemi.
Już bardzo wcześnie – w Pierwszym Liście 
św. Piotra Apostoła – powinności „starszych” 
we wspólnotach chrześcijańskich porównuje 
się z powinnościami pasterzy: „Paście stado 
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod 
przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce” 
(1P 5, 2). Owych „starszych” z biegiem czasu 
zacznie się nazywać biskupami – następcami 
apostołów.
Motyw laski jest też mocno utrwalony w Sta-
rym Testamencie. W Księdze Wyjścia stanowi 
symbol wędrowania i nadziei na wypełnienie 
planów Bożych podczas drogi Izraelitów do 
Ziemi Obiecanej: „Weź laskę, bo nią masz 
dokonać znaków” (Wj 4, 17) – nakazuje Moj-
żesz. To tylko niektóre motywy obecności laski 
– prototypu biskupiego pastorału – w przesła-
niu Starego i Nowego Testamentu. 
Spotykamy laskę w najstarszej chrześcijań-
skiej ikonografii, choćby na reliefach staro-
żytnych sarkofagów. Chrystus, często na nich 
przedstawiany, dzieży ją w dłoni. Już wczesne 
przekazy piśmienne, poczynając od IV wieku, 
wskazują na nią, jako na symbol biskupiej 
godności, choć na Zachodzie ten znak władzy 
przewodzenia chrześcijańskim wspólnotom 
począł się szeroko rozpowszechniać dopiero 
w XI wieku. 
Najstarsze biskupie pastorały wykonywano 
z drzewa, często było to drzewo cyprysowe, 
twarde, niemal niezniszczalne, do tego pach-
nące. Pastorał wykonany z drzewa cyprysowe-
go symbolizował wierność biskupa swemu po-
wołaniu, niezmąconą pewność wiary, wspie-
rał się także o Boże oznajmienie: „Ja jestem 
cyprys zielony” – zapisane w Księdze Ozeasza
(Oz 14,9). Z biegiem czasu poczęto pastorały 
wyrabiać z kości, kła morsa, ołowiu, srebra, zło-
conej miedzi, bywało, że ze szczerego złota.
Pastorał to laska wielkości człowieka. Składa 
się z dwóch części. Pierwsza to gładkie, okrą-
głe drzewce, zwężające się ku dołowi, zakoń-
czone pierścieniem i ostrzem. Wolutowe za-

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

umieszczonego w górnej partii pastorału pro-
wadzi ku wydarzeniu utrwalonemu w Starym 
Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa: 
za wstawiennictwem Mojżesza Bóg rozkazuje 
sporządzić węża miedzianego i umieścić go 
na wysokim palu. To wydarzenie mówi, że 
ten płaz „o jadzie palącym”, został uniesz-
kodliwiony przez Boga, także to, że wiara
w Boga przynosi ocalenie, a wzniesienie oczu 
w górę (w tym wypadku na krzywasń pastora-
łu), stanowi tej wiary wyznanie. Wyobrażenie 
węża prowadzi też ku Chrystusowi, ku Jego 
wywyższeniu na drzewie Krzyża: „ A jak Moj-
żesz wywyższył węża na pustyni, tak potrze-
ba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy kto w niego wierzy, miał życie wieczne” 
(J 3,14) – to słowa Zbawiciela wypowiedziane 
podczas Jego rozmowy z Nikodemem. 
Zatrzymajmy się przy liturgii sprawowanej 
przez biskupa. Może ktoś zapytać, patrząc 
nań udającego się procesjonalnie do ołtarza, 
dlaczego pastorał – znak swej godności – trzy-
ma w lewej ręce. Czyni to dlatego, aby prawą 
rękę mieć wolną do błogosławienia wiernych. 
Spostrzeżemy także, że biskup, kiedy pod-
chodzi do ołtarza, przekazuje pastorał asy-
ście. Ten gest znaczy, że jego władza ustępuje 
przed władzą Jezusa Chrystusa. Jeśli uczest-
niczymy w liturgii pogrzebowej celebrowanej 
przez biskupa może nas zdziwić, że podczas 
niej nie używa on pastorału. Czyni to dlatego, 
ponieważ nie ma władzy nad umarłymi. Sym-
boliczny związek z urzędem biskupim ma tak-
że zakręcona ku dołowi krzywaśń pastorału. 
Takie uformowanie jej zakończenia oznacza, 
że władza biskupa jest ograniczona, zamyka 
się w granicach powierzonej jego pieczy die-
cezji. Natomiast zupełnie inne zakończenie 
ma pastorał papieski. Jest nim skierowany 
ku górze krzyż, oznaczający – w tym wypad-
ku – uniwersalny, ogarniający cały Kościół, 
charakter posługi każdego z następców św. 
Piotra Apostoła, wikariuszy Jezusa Chrystusa. 
Oprócz biskupów prawo do używania pasto-
rału posiadają na mocy specjalnych przywi-
lejów także niektórzy opaci i opatki, legaci 
papiescy, administratorzy apostolscy ustano-
wieni na stałe, prałaci sprawujący jurysdykcję 
na określonym terytorium.
To tylko wybrane motywy związane z symbo-
liką pastorału, znaku czuwania biskupa nad 
swą owczarnia. W następnym odcinku nasze-
go cyklu zaprezentujemy pierścień biskupi.

Jędrzej Łukawy
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Stanisław Sikorski 
urodził się 23 kwietnia 
1910 roku w Kazimierzy 
Wielkiej, jako syn Anto-
niego i Katarzyny z d. Ku-
sak.

Uczęszczał do Gimnazjum w Kazimierzy 
Wielkiej. Po ukończeniu sześciu klas wstą-
pił do Niższego Seminarium Duchowego
w Sandomierzu, gdzie w 1929 r. zdał egza-
min maturalny. Następnie studiował w Wyż-
szym Seminarium Duchownym. 29 czerwca 
1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa sandomierskiego Włodzimierza Ja-
sińskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz w Żarnowie. Od 5 lutego 
1935 r. był wikariuszem w Chlewiskach koło 
Szydłowca, a od 21 lipca 1937 roku w Ła-
gowie. 2 lipca 1938 r. został wikariuszem 
w parafii Opieki Najświętszej Maryi Panny
w Radomiu. W czasie pracy w Radomiu pro-
wadził Krucjatę Eucharystyczną i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży.
28 kwietnia 1939 r. otrzymał nominację na 
kapelana rezerwy. We wrześniu 1939 r. ob-
jął parafię w Kiełczynie koło Bogorii. 8 sty-
cznia 1940 r. został wikariuszem w parafii 
Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
5 sierpnia 1941 r. przeniesiono go do Ra-
domia do parafii farnej Św. Jana Chrzci-
ciela. W Radomiu wstąpił do ZWZ. W Jego 
mieszkaniu była skrzynka kontaktowa. 
Ukrywał pieczątki do fałszywych dowo-
dów, przenosił broń oraz opiekował się ro-

dzinami będącymi w trudnych warunkach.
W lipcu 1944 r., w czasie akcji „Burza”, zo-
stał kapelanem 72 pułku piechoty AK, który 
wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legio-
nów AK, walczącej w ramach Kieleckiego 
Korpusu AK. Był również drugim adiutan-
tem dowódcy pułku. Zaopatrzony w kaplicę 
polową, udał się w miejsce koncentracji puł-
ku w rejonie Mniszka w lasach przysuskich. 
Wziął udział we wszystkich walkach pułku 
na Kielecczyźnie. Pod koniec 1944 r., po roz-
wiązaniu i skadrowaniu pułku, nie skorzystał 
z propozycji przejścia do konspiracji, lecz po-
został w lesie, dzieląc trudy partyzanckiego 
życia.
Za wyróżniające się męstwo i poświęcenie 
w pełnieniu służby duszpasterskiej podczas 
walk 72 pp w akcji „Burza” oraz męstwo 
w czasie bitwy w lasach niekłańskich w li-
stopadzie 1944 r., został odznaczony przez 
Dowódcę Armii Krajowej Orderem Virtuti 
Militari V klasy numer 13593.
W styczniu 1945 r., po zajęciu Kielecczyzny 
przez armię sowiecką, wrócił do Radomia. 
Był prefektem w Gimnazjum im. Marii Ko-
nopnickiej oraz kapelanem szpitala Świę-
tego Kazimierza. Współpracował z podzie-
miem poakowskim. We wrześniu 1945 r.
w Jego mieszkaniu odbyła się odprawa 
przed rozbiciem więzienia UB w Radomiu 
przez oddział Stefana Bembińskiego „Har-
nasia”. W 1946 r. był podejrzewany przez 
bezpiekę o udzielenie bezpośredniej pomo-
cy „Harnasiowi” przez wyrobienie mu fał-

Ks. Stanisław Sikorski (1910-1993) – kapłan diecezji sandomierskiej i radomskiej,
kapelan 72 pułku piechoty AK ps. „Borowik”

szywych dokumentów i udzielenie ślubu na 
podstawie tych dokumentów. 4 lipca 1950 r.
uzyskał stopień magistra teologii na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. 14 października tego roku został 
mianowany wikariuszem w Tczowie, a 3 lip-
ca 1951 r. objął probostwo w Głowaczowie 
koło Kozienic. Odbudował miejscowy ko-
ściół zniszczony w czasie walk na przyczółku 
warecko-magnuszewskim. 10 lipca 1954 r.
otrzymał nominację na wicedziekana kozie-
nickiego, a 24 lutego 1966 r. na dziekana.
27 września 1971 r. został mianowany pro-
boszczem parafii farnej Św. Jana Chrzciciela 
w Radomiu oraz dziekanem radomskim. Po 
183 latach degradacji odzyskał zabytkowy 
kościół Św. Wacława na Starym Mieście
w Radomiu i przeprowadził jego renowację. 
Był kapelanem Cechu Rzemiosł w Radomiu. 
Uczestniczył w dorocznych zjazdach żołnie-
rzy AK na Jasnej Górze. 12 września 1976 r. 
głosił kazanie.
Był kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Opa-
towie (od 19 listopada 1971 r.), a od 30 czer-
wca 1983 r. prałatem scholastykiem Kapituły 
Konkatedralnej w Radomiu. Ojciec Święty Jan 
Paweł II wyniósł go do godności protonota-
riusza apostolskiego. Był sędzią prosynodal-
nym, członkiem Rady Kapłanów i Kolegium 
Konsultorów.
Zmarł 12 grudnia 1993 r. w Radomiu. Spo-
czywa na cmentarzu przy ul. Limanowskie-
go.

Bogusław Szwedo

Niewiele jest filmów, 
które w sposób bez-
pretensjonalny, po-
trafią poruszyć kilka 
różnych problemów. 

Do takich solidnych filmów można zali-
czyć „Nietykalnych” według scenariusza 
i w reżyserii Oliviera Nakache i Erica Tole-
dano. Film podbił europejskich widzów 
swoją świeżością i optymistycznym po-
dejściem do trudnych tematów.
„Nietykalni” to opowieść o niezwykłej przy-
jaźni Philippa, niepełnosprawnego, zamoż-
nego konesera sztuki i Driss’a rezolutnego 
emigranta z Senegalu, koczującego w pa-
ryskich slumsach. Zbieg okoliczności spra-
wił, że Driss, aby móc wystąpić o zasiłek dla 
bezrobotnych musi udać się na rozmowę o 
pracę właśnie do Philippa, którego otaczają 
profesjonalni opiekunowie, lekarze i rehabi-
litanci, traktujący go jako kolejny, choć może 

Francuski dr House

nieco bardziej luksusowy przypadek. Driss 
poprzez swoje pozbawione zawodowej lito-
ści rehabilitanta zachowanie i kontrastujący
z otoczeniem brak obycia wśród wyższych 
sfer zyskuje początkowo zainteresowanie, 
a w końcu przyjaźń Philippa. Oczywiście 
wpuszczenie do składu porcelany słonia 
(Driss jest dobrze zbudowanym atletą), sta-
je się okazją do licznych i śmiesznych skeczy, 
dzięki którym film tak dobrze się ogląda. Pod 
wpływem Drissa zmienia się nie tylko Philipp, 
ale i otaczający go ludzie: adoptowana córka, 
osobista sekretarka, ogrodnik. „Nietykalni” 
nie jest jednak płytką komedią o zderzeniu 
dwóch światów, ale pełną głębi opowieścią 
o przełamywaniu barier, akceptacji i radości 
czerpanej z codziennych przyjemności.
Fabuła filmu oparta jest na autentycznej hi-
storii, co po raz kolejny potwierdza, że naj-
lepszym scenarzystą jest życie. Pierwowzorem 
postaci Philippe’a jest Philippe Pozzo di Borgo, 

a Drissa – Abdel Yasmin Sellou. Pozzo uległ 
wypadkowi w 1993 r., a rok później do pracy 
przyjął Sellou. To właśnie ich postacie widzimy 
w ostatnich kadrach „Nietykalnych”. 
Podobno w USA głównym problemem poru-
szanym wśród recenzentów tego filmu, nie 
był ani scenariusz, ani reżyseria, ani nawet 
gra aktorska, ale kwestia rasizmu. Trudno osa-
dzonemu w naszej kulturze widzowi dostrzec 
ten problem. Obiektywna prawda jest taka, że 
film ten jest po prostu dobry. Zmienia się jego 
nastrój i choć przeważa śmiech z naprawdę 
dobrze napisanych skeczy to chwilami „Nie-
tykalni” autentycznie wzruszają. Grany przez 
Omara Sy opiekun stanowi francuską odpo-
wiedź na Dr. House’a, dlatego spodziewam 
się, że każdy kto był miłośnikiem serialu
o cynicznym lekarzu znajdzie w „Nietykal-
nych” podobny klimat. Cechą wspólną oby-
dwu są zabawne i błyskotliwe dialogi.

Krzysztof Stępkowski
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Ks. płk Jan Mrugacz uro-
dził się w Kleczy Dolnej

k. Wadowic 6 marca 1915 r. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej i dwóch lat gimnazjum w Kra-
kowie, kontynuował naukę w liceum, a później
w seminarium duchownym oo. Karmelitów 
Bosych. W 1930 r. wstąpił do zakonu. Wysłany 
na studia do Palestyny jako ojciec Robert ukoń-
czył międzynarodowe seminarium filozoficzne.
W 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa krakowskiego Adama Stefana 
Sapiehy. Po ukończeniu Kolegium Teologicz-
nego Ojców Karmelitów do 1939 r. był wy-
kładowcą filozofii scholastycznej we Lwowie, 
Wadowicach i Wiśniowcu. W tym czasie peł-
nił obowiązki kapelana pomocniczego w 12. 
Pułku Piechoty stacjonującym w Wadowicach.
W czasie okupacji przebywał w klasztorze Kar-
melitów Bosych w Lublinie. Pełnił też obowiąz-
ki kapelana szpitala dziecięcego pw. Dzieciąt-
ka Jezus. W 1944 r. wraz z nadejściem fron-
tu wschodniego za zgodą władz zakonnych 
zgłosił się jako kapelan do Wojska Polskiego.
26 września 1944 r. został skierowany do 4. Sa-
modzielnej Brygady Saperów w nowo formu-
jącej się 2. Armii WP gen. Stanisława Popław-
skiego, wraz z Brygadą przeszedł cały szlak 
bojowy. Począwszy od Radzynia Podlaskiego, 
przez rozminowanie Warszawy, oblężenie 
Wrocławia, przeprawę przez Nysę Łużycką pod 
Rotenburgiem, Budziszyn, Drezno, aż po Pragę 
Czeską. Po zakończeniu wojny towarzyszył sa-
perom w rozminowywaniu kraju.
W 1947 r. ksiądz mjr Jan Mrugacz przyjechał 
do Legionowa. Tu objął obowiązki kapela-
na 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty, której 
garnizony były rozlokowane na Mazowszu.
Z „Kościuszkowcami” związał się na 37 lat, aż 
do przejścia na emeryturę w 1983 r. 
Od początku swojego pobytu w Legionowie 
zabiegał o świątynię, która powstała po za-
kończeniu II wojny światowej i początkowo 
należała do kościoła starokatolickiego, któ-
remu w Legionowie przewodniczył biskup 
Władysław Faron. Jednak społeczeństwo le-
gionowskie nieprzychylnie przyjęło staroka-
tolików wobec czego decyzją Gminnej Rady 
Narodowej z 10 listopada 1947 r. przekazano 
kościół duszpasterstwu wojskowemu garni-
zonu Legionowo. 
Ks. Mrugacz niezwłocznie przystąpił do re-
montu zaniedbanej świątyni. Jak wspomina 
w kronice, świątynia była w opłakanym sta-
nie: stały tylko same mury nie otynkowane ani 
wewnątrz, ani na zewnątrz, pokryte niedbale 
papą. Nie było sufitu, ołtarza, chóru. Zamiast 
posadzki były niezbyt szczelnie przybite ru-
szające się deski. Szybko jednak zjednał sobie 
legionowskie rodziny, które ofiarnie pomogły 
w odbudowie i wyposażeniu wnętrza. Dzięki 

Ks. Prałat był również Honorowym Kapela-
nem Saperów oraz penitencjarzem katedry 
polowej WP. Za swoją posługę wśród żołnie-
rzy został odznaczony m.in. Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski.
Ks. Prałat płk Jan Mrugacz zmarł w nocy
11 lipca 2002 r. w Warszawie. Po Mszy św. 
żałobnej w Katedrze Polowej, którą sprawo-
wał Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź wraz 
z licznie zebranymi kapelanami ks. Mrugacz 
został pochowany z honorami wojskowymi 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
Grób Jego znajduje się w kwaterze E II, część 
3, grób 6. W imieniu mieszkańców Legiono-
wa księdza Jana pożegnał prezydent miasta 
Roman Smogorzewski. 
W Legionowie od 2002 r. ks. Mrugacza upa-
miętnia ulica położona w centrum miasta 
między ulicą Piłsudskiego i Słowackiego. Na-
tomiast w świątyni, którą remontował od 
podstaw, tablica pamiątkowa z podobizną
i herbem Legionowa oraz napis:
Frontowy kapelan 4 Brygady Saperów.
Długoletni kapelan garnizonu Legionowo.
Wybitny działacz społeczny.
Honorowy kapelan Wojsk Inżynieryjnych.
Honorowy obywatel miasta Legionowa.
Honorowy członek Towarzystwa Przyjaciół 
Legionowa.
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
Samorząd Miasta Legionowo 2006.

W 10 rocznicę śmierci ks. prałata płka Jana 
Mrugacza w kościele garnizonowym, w któ-
rym otaczał duszpasterską troską i miłością 
wszystkich, którzy potrzebowali wsparcia 
i opieki, została odprawiona Msza św. jako 
wyraz pamięci i podziękowania za Jego 
ofiarne życie, gorący patriotyzm oraz umiło-
wanie wojska. 
Wdzięczność i podziękowanie ks. Prałatowi 
należy się również od byłych alumnów – żoł-
nierzy za szczególną opiekę i troskę jaką ich 
otaczał regularnie odwiedzając w JW w Bar-
toszycach, gdzie pełnili Zasadniczą Służbę 
Wojskową. 
Korzystałem z: Jacek Szczepański, Ksiądz prałat 
pułkownik Jan Mrugacz 1915 – 2002, „Rocznik 
Legionowski” I, 2004.

ks. ppłk Stanisław Błądek 
Legionowo 

temu już 23 listopada 1947 r. kościół pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP poświęcił Generalny 
Dziekan WP ks. płk Stanisław Warchałowski. 
Świątynia była skromna ale doskonale wkom-
ponowana w krajobraz miasta. Wielu miesz-
kańców do dzisiaj wspomina jej niezwykłą 
atmosferę, płynącą nie tylko z tradycyjnego 
wystroju, ale także z kazań księdza Jana. 
Wspierając wiernych, będąc mądrym i do-
świadczonym duchownym, aktywnie działał 
w życiu publicznym miasta. Był jednym z naj-
ważniejszych działaczy społecznych. Nie było 
inicjatywy, ani komitetu społecznego, w któ-
rym by nie uczestniczył. Działał w Komitecie 
Odnowy Kina. Jako wiceprezes doprowadził 
do otwarcia długo oczekiwanej placówki 
kulturalnej. W 1952 r. uroczyście przekazano 
mieszkańcom kino „Mazowsze”.
Kolejnym owocem zaangażowania społecz-
nego ks. Mrugacza była budowa stadionu 
sportowego przy ul. Parkowej. Jako Prze-
wodniczący Społecznego Komitetu Budowy 
Stadionu oraz dobrej współpracy z dowódz-
twem garnizonu udało się ukończyć jego 
budowę. Dzisiaj stadion nosi imię ks. płk. 
Jana Mrugacza przypominając wszystkim 
sportowcom i kibicom oraz mieszkańcom 
Legionowa inicjatora tego przedsięwzięcia.
W sobotę 9 czerwca br. ks. prałat płk Sławo-
mir Żarski w asyście władz miejskich i kibiców 
poświęcił na stadionie tablicę pamiątkową 
upamiętniającą ks. Mrugacza.
Ks. Mrugacz działał także na rzecz oświaty. 
Wspierał budowę gmachu Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy ul: Zakopiańskiej oraz budyn-
ków Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogól-
nokształcącego. Szkoły te do dzisiaj służą 
dzieciom i młodzieży legionowskiej. 
Ks. płk Jan Mrugacz obowiązki proboszcza 
parafii wojskowej w Legionowie przekazał
31 grudnia 1981 r. ks. kapelanowi Leszkowi 
Kołonieckiemu po 34 latach proboszczowania. 
Na polecenie Generalnego Dziekana WP prze-
szedł do pracy w Dziekanacie w Warszawie.
W 1983 r. ks. płk Jan Mrugacz przeszedł na 
emeryturę, jednak Jego pasja społecznika nie 
ustawała. Swoją wiedzą i charyzmą wspierał 
działalność Towarzystwa Przyjaciół Legio-
nowa, którego był honorowym członkiem. 
Swoim życiem ks. Pułkownik zaskarbił sobie 
najwyższy szacunek. Dlatego z inicjatywy To-
warzystwa Rada Miejska nadała ks. Mruga-
czowi w 1998 r. godność Honorowego Oby-
watela Miasta Legionowa.
7 grudnia 1997 r. w katedrze polowej ks. pra-
łat płk Jan Mrugacz przeżywał jubileusz sześć-
dziesięciolecia święceń kapłańskich. Euchary-
stii przewodniczył biskup pomocniczy łowicki 
Józef Zawitkowski, który w legionowskiej pa-
rafii był współpracownikiem ks. Mrugacza.

Legionowo pamięta swojego kapelanaLegionowo pamięta swojego kapelana
10 rocznica śmierci ks. prałata pułkownika Jana Mrugacza10 rocznica śmierci ks. prałata pułkownika Jana Mrugacza

11 lipca minęła 10 rocznica śmierci ks. prałata pułkownika Jana 
Mrugacza, Honorowego Obywatela Miasta Legionowa, Hono-
rowego Kapelana Saperów, Honorowego Członka Towarzystwa 
Przyjaciół Legionowa, proboszcza parafii garnizonowej w Legio-
nowie w latach 1947–1983.
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Życie jest piękne, bo jest darem Bożym.
A „świat będzie, jaki tworzą go niepoczęte 
jeszcze dzieci” – jak można usłyszeć w pio-
sence Książka i Rubika „Strażnik raju”. I żad-
ne ludzkie – a raczej nieludzkie – redefinicje 
prawne, żadne manipulacje medialne, nie są 
władne zmienić tej prawdy: życie jest pięk-
ne i wartościowe od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Co najwyżej cały ten zgiełk, zagłu-
szający sumienia, może przez chwilę zamą-
cić horyzont poznawczy, zamglić wzrok, ale 
przecież nie pozbawić trwale wzroku duszy, 
która tęskni za Twórcą tej najpiękniejszej 
kreacji, jaką jest niepowtarzalne ludzkie ży-
cie. W każdej postaci, w każdym położeniu
i w każdej sekundzie.
Obrońcy życia bronią go konsekwentnie, od-
ważnie, bo kochają prawdę i kochają wszyst-
kie narodzone i nienarodzone dzieci. A prze-
cież te poczęte w bezdusznej procedurze „na 
szkle” potrzebują naszej miłości szczególnie, 
bo to nie ich wina, że ich przyjście na ten 
świat odbyło się kosztem życia kilkunastu ich 
braci i sióstr, które nie dostały szansy uro-

Życie jest piękne, zakrzyknie niejeden, łykając pełną piersią haust powietrza peł-
nego jodu nad brzegiem morza, gdzie właśnie rozpoczyna swój urlop. Życie jest 
piękne, chociaż takie czasem bolesne, westchnie przytulając się mocniej do Krzyża, 
jakiś zapoznany przyszły święty. Życie jest piękne z definicji, niezależnie, czy ma 
ono pięć czy czterdzieści czy dziewięćdziesiąt lat. Życie nie przestaje być piękne 
również z perspektywy inwalidzkiego wózka. O pięknie życia nie decyduje przecież 
długość nóg, sprawność dłoni, oblicze Moniki Bellucci i widok z okna w jesienną 
szarugę na skrzyżowaniu dobrobytu i bezrobocia.

Kocham Cię, Życie

 O  O in vitroin vitro i nie tylko i nie tylko

dzenia się. „Procedurze” ich powoływania 
na świat towarzyszą wołania o „prawo do 
posiadania dzieci przez pary dotknięte bez-
płodnością”. Niestety, przemilczane jest pra-
wo do życia poczętych metodą in vitro (na 
szkle) dzieci, które nie przeszły „pozytywnej 
selekcji”. A poczęty człowiek nie jest niczyją 
własnością; jest stworzeniem autonomicz-
nym, powierzonym na pewien czas trosce 
kochających rodziców – matki i ojca.
Nasilenie agresji medialnej, politycznej, praw-
nej i administracyjnej wobec cywilizacji życia 
narasta i nie przebiera w środkach. A że są to 
środki (finansowe) niemałe, dobrze wiedzą 
ci, którzy nie schodzą z pierwszej linii walki
o życie. Czy może więc dziwić całkowite prze-
milczenie w tzw. mediach głównego nurtu 
świadectwa doktora Tadeusza Wasilewskie-
go, ginekologa o ogromnym doświadcze-
niu, który od 1993 do 2007 roku pracował 
w pierwszej w Polsce klinice wykonującej 
procedurę in vitro? Pewnego dnia wyszedł 
z tej dobrze prosperującej kliniki, bo sumie-
nie zabolało do tego stopnia, że postanowił 

powiedzieć prawdę. I już tam nie wrócił.
1 stycznia 2009 roku założył pierwszą w Pol-
sce klinikę leczenia niepłodności małżeńskiej, 
wykorzystującą metodę naprotechnologii. 
Tak opisuje ten przełom w swoim życiu: 
„– Przyszedł 2007 rok, to było w lutym. Dzi-
siaj wiem, że to była łaska Pana Boga, a ja 
się poddałem Jego woli… Te dzieci – zarodki, 
które niestety nigdy nie trafiły do jamy ma-
cicy zginęły w wyniku zastosowanej techno-
logii, w wyniku zamrażania. To we mnie tak 
mocno tętniło, że wiedziałem, że nie mogę 
tam pracować ani minuty dłużej, w żadnej 
innej klinice, która wykonuje program in
vitro. Ten zarodek, który ma 2 czy 4 komór-
ki, to potencjalnie każdy z nas w przeszłości. 
On też chce żyć. Jeżeli w programie in vitro 
chcemy osiągnąć szansę 35-45 proc., musi-
my na wstępie, przed transferem zarodków, 
mieć ich sześć, albo osiem…
Po drodze do Zakliczyna zajechaliśmy z żoną 
do Częstochowy, na Jasną Górę. Weszliśmy 
do kaplicy Matki Boskiej. Klęknąłem, spu-
ściłem głowę, zamknąłem oczy. Modliłem 
się. W pewnym momencie otworzyłem oczy 
...pół metra przede mną był obraz syna mar-
notrawnego, którego Ojciec przyjmuje na 
progu wracającego do domu. Ten obraz był 
w owym czasie znakiem dla mnie”.

Doktor Wasilewski poszedł drogą życia ku 
Życiu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W poniedziałkowy poranek 2 lipca sprzed 
Katedry Polowej WP odjechał autokar
z pierwszymi uczestnikami. Obozy są zor-
ganizowane w ośrodkach Caritas w Puszczy 
koło Chełma i w Ustce. Ośrodki posiadają 
uprawnienia do realizacji tego typu form 
wypoczynku.
W Puszczy dzieci mogą wykorzystać czas 
wakacji do zabawy na profesjonalnej ścianie 

Rozpoczęła się Wakacyjna Akcja Caritas Wojskowej. Podczas czterech dwuty-
godniowych turnusów 340 dzieci z rodzin wojskowych skorzysta z letniego 
wypoczynku, który ma charakter obozu szkoleniowo-wypoczynkowego.

Ruszyła Wakacyjna Akcja Caritas Wojskowej

wspinaczkowej, mogą jeździć na ko-
niach, korzystać z zabaw w wodzie, 
pływać kajakami, łódkami, na rowe-
rach wodnych. Na terenie Ośrod-
ka są boiska do gry w piłkę nożną
i siatkową. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są  pod nadzorem trenerów i 
ratowników.
W Ustce dzieci korzystają z uroków 

morza, plażowania. W obu 
ośrodkach podczas trwania 
obozu zostanie przeprowa-
dzone szkolenie paramilitarne, do-
stosowane do wieku uczestników, 
wg wcześnie przygotowanego pro-
gramu. Są zaplanowane wycieczki 
do ciekawych, okolicznych miejsc.
Dziećmi opiekuje się przygotowana 
kadra pedagogiczna i wolontariu-
sze, którzy przechodzą wcześniej 
szkolenia z zakresu prowadzenia za-

jęć aktywizujących, kursy pierwszej pomocy, 
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
Wakacyjna Akcja Caritas Wojskowej jest dofi-
nansowana z bożonarodzeniowej akcji Wigi-
lijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dotacji 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Agata Eratowska/Caritas
Ordynariatu Polowego WP
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„Jam jest  Sługa Twego Syna,
/Ksiądz Skorupka… oto Panie,
/Bieżę tu spod Radzymina,/ Cały 
zmieniony w wołanie,
/Cały zmieniony w rozpacze,
/I nie jękiem, lecz krwią płaczę…
/Otom wziął, jak Dawid procę
/I krzyżem biłem w Goliata,
/Lecz tam śmierć nad nimi lata,
/ A oni, Panie na niebie,
/Polskę ratują i – Ciebie!”

Któż z pokolenia dzisiejszych starych wia-
rusów, roczniki 60., 70., 80., nie zna Ko-
ziołka Matołka, co to szedł do Pacanowa…
A przygód miał bez liku, bo aż 120. W wy-
obraźnię ówczesnych chłopców w krótkich 
spodenkach już na zawsze wpisały się ob-
razki z pierwszego polskiego komiksu spół-
ki autorskiej Kornel Makuszyński i Marian 
Walentynowicz. Kto nie czytał, to na pew-
no obejrzał sfilmowane przygody „Szatana 
z siódmej klasy” czy „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc”, z kilkuletnimi bliźniakami, 
braćmi Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi 
w rolach głównych. Mistrz dobrego humo-
ru, Kornel Makuszyński, bo o nim tu mowa, 
potrafił wyczarować piórem dla dziatwy od 
pięciu do … Cezura wiekowa jest tu nieistot-
na, bo któż odmówi mistrzowi Kornelowi 
pobuszowania w tym starym dobrym świe-
cie, gdzie na drugiego człowieka patrzy się
z ciepłym, wyrozumiałym uśmiechem, choć-
by niezły był z niego wisus czy łotrzyk. Ludz-
kie śmieszności, słabostki czy dziwactwa
w świecie wykreowanym przez mistrza Kor-
nela nie dyskwalifikują nikogo, ale napro-
wadzają na Bożą perspektywę akceptacji, 

miłości i szansy na wzrastanie. Tu patrzy 
się na człowieka w optyce przemieniającej 
nadziei. Jakże żal, jaka strata, że ten świat
w zupełnie starym stylu ginie (za naszym 
przyzwoleniem i biernością) na naszych 
oczach. A dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość 
coraz okrutniej kaleczą agresywne i szpetne 
dziwolągi z kreskówek…
Czy przekażemy naszym dzieciom i wnukom 
chociaż promień czy okruch tej pogodnej 
mądrości Kornela Makuszyńskiego, którą 
znajdziemy w jego książkach, tak dziś prze-
milczanych? – „Uczeni – czytamy w „Szata-
nie siódmej klasy” – mówią, że łzy zgryzoty 
są gorzkie, a łzy szczęśliwe są pełne słody-
czy. Czasem i uczeni są mądrzy”.
Kilkuletni Staś czy Romek oglądali przed laty 

– „Najmilsze wariaty”, „najdroższe łobuzy”, „najmilsze żołnierzyska” – pisał o nich  
z czułością, wydobywając serdeczne epitety z głębin męskiej przyjaźni. A oni od-
wdzięczali mu się, tak jak tylko potrafi  „jasna żołnierska dusza”. Połówką świniaka 
dla „chudego literata” z jedną parą butów i listami. – „Z piosnek pana ukocha pana 
każdy żołnierz”, pisali.

Polskę ratują i – Ciebie!

Kornel  Makuszyński  żołnierzom 1920 rokuKornel  Makuszyński  żołnierzom 1920 roku

z wypiekami na twarzy swojego bohatera 
Matołka, jak zmyślnie wydobywa się z kolej-
nych tarapatów i nawet nie marzyli o gene-
ralskich wężykach. 
Pewnie i dziś niejeden z nich z zaskoczeniem 
odkryje, że Kornel Makuszyński ukochał żoł-
nierzy z taką wzajemnością, o jakiej może 
marzyć każdy dowódca. Dowodem wydana 
przez wydawnictwo LTW antologia wierszy 
i piosenek żołnierskich, w opracowaniu An-
drzeja K. Kunerta, „Bo Polska zapamięta naj-
droższe swe chłopięta!”.
Czy wiemy na przykład, że tak brawurowo 
wykonywana przez Zespół Artystyczny Woj-
ska Polskiego piosenka „Maki”, do muzyki 
Stanisława Niewiadomskiego, wyszła spod 
pióra Kornela Makuszyńskiego? 
 Posyłał szarej piechocie dobre i uśmiechnię-
te od ucha do ucha słowo wierszy i piosenek, 
by nasyciła w okopach swą „jasną żołnierską 
duszę”, jak o nich pisał. Tak dobrze zgłębił 
jej tajniki, że chociaż sam zawołany cywil
i oferma batalionowa, to wcale im nie prze-
szkadzało; pisali z wdzięcznością listy z oko-
pów przed kolejnym śmiertelnym zwarciem 
z bolszewikami w 1920 r. i składali niespo-

dziewane wizyty… 
Wiedział, o czym my-
ślą, za czym tęsknią, co 
ich śmieszy, a co potrafi 
rozrzewnić do pierwszej 
męskiej łzy. W żołnier-
skich listach do pisarza 
są i takie wyznania: 
„Czuję do pana to, co 
dla każdego żołnierza, 
z którym przechodziłem 
pierwszy chrzest ognio-
wy i boje krwawe”. A da-
lej żołnierz przeprasza, 
że może coś napisał 
nieprawidłowo, bo „nie 

jestem zbyt wykształcony”. – „To ja ciebie 
przepraszam, najdroższy żołnierzu, odpo-
wiada pisarz, że piosenki moje nie mogą cię 
odziać ani nakarmić, ani świętej twojej owi-
nąć nie mogą rany”.
Czym jest Wigilia z dala od najbliższych, 
wie każdy żołnierz, i ten z 1920 roku, i ten
z Afganistanu z 2012 roku. „List do żołnierza 
w dzień Wigilii” to niemalże poetycki zapis 
żołnierskiego elektrokardiogramu.
Poeta wie, że samotność przyzywa w ten 
święty czas ukochane twarze – dziewczyny, 
żony, siwej matki, co na „różaniec łzy na-
wleka”, a Pan Bóg zamienia je w diamenty. 
Poeta niesie mu do okopów dobre wieści
z domu: „Sam widziałem, jak z opłatka mały 
krążek odłamała, i całując go sto razy, scho-

wała go za obrazy dla drogiego swego syna, 
sercem czuła żeś jest blisko”.
Poeta wie, że w ten czas zmagań o chrze-
ścijańskie serce i twarz Polski (wojna polsko-
bolszewicka), „najmilsze Dzieciątku ofiary, 
które przynosi drogi żołnierz szary”. Oni, 
żołnierze 1920 roku wiedzieli, kim są i o co 
walczą. Dlatego w wierszu „Hasło piechura” 
pojawia się taka jasna deklaracja: „Ja zbie-
dzony piechur szary… ja obrońca świętej 
wiary, Żołnierz Polski, sługa Boży!”. A ileż 
godności i dumy ma ten „Żołnierz, wielki 
pan”: „Największy pan na ziemi, jest sobie 
polski żołnierz! Wężami srebrzystemi przy-
stroił szary kołnierz, Sznurkami buty wiąże, 
A dumny jakby książę”… „Pałacu mu nie 
trzeba, gdy widzi trochę nieba”.
Czy można lepiej rozbroić naturalny lęk 
przed śmiercią niż „pogruchotać jej kości” 
czy „sprać po pysku”? W wierszach i piosen-
kach Makuszyńskiego pojawiają się kroto-
chwilne tony, zawadiacka postawa w obliczu 
śmierci, ale i anioły posyłane przez Boga, co 
„na skrzydłach jak na noszach” zaniosą do 
domu, wybłagane przez poetę w modlitwie 
za „kochanych łobuzów”.
Nietrudno sobie wyobrazić, jak trzymali się 
za brzuchy śmiejąc się serdecznie, gdy czy-
tali „O Pannie, co miała syna”. Przezabawna 
„pustota”, jak nazywał te zapisy żołnierskiej 
nieobyczajności i swawoli, których nie wypa-
da czytać przy „zmurszałych damach” i świę-
tych, bo mogą „powyskakiwać z nieba”.
Zbiór zamyka wiersz, opublikowany w 1921 r.
w rocznicę Cudu nad Wisłą w „Tygodniku 
Ilustrowanym” – „W sierpniu 1920 roku”:
„I dokonał się nad Wisłą, Cud dokonał się 
prawdziwie: Za ból i wszystkie rozpacze, 
Za splugawione żywoty, Za matkę, co do-
tąd płacze, Za krwawe, żołnierskie poty, Za 
znieważonego Boga…”. Poczta polowa 26 
dostarczyła pisarzowi w czerwcu 1920 r. ta-
kie oto wierszowane dowody wdzięczności
z 2. pułku artylerii lekkiej:
„Więc tknięci słowem kochanego Mistrza/ 
Ślemy podziękę/utkaną rymami,/Za listy 
piękne – prosimy o jeszcze/I zostajemy od-
dani z kościami”.
Żołnierzom Anno Domini 2012 r. też z pew-
nością twarde żołnierskie serce wywinie 
hołubca, gdy posłuchają Mistrza Kornela. 
Ostatniego zapomnianego pisarza, co tak 
żołnierzy kochał i rozumiał?..

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

ił ś i i t i T t j t b t k t

Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Msza św. polowa
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Warszawa
W kościele św. Katarzyny w Warszawie w dniu 1 lipca 2012 r. odbyła się uroczystość odsło-
nięcia i poświęcenia tablicy epitafijnej śp. Janusza Zakrzeńskiego, wybitnego aktora sceny 
i filmu, który zginął w Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 
– Zbieramy się na okoliczność od ludzkiej strony tragiczną: okoliczność bolesnej śmierci 
braci naszych, wybitnych Polaków. Ale i na tę okoliczność trzeba powiedzieć: dla nieśmier-
telności Bóg stworzył człowieka i uczynił go obrazem swej własnej wieczności – powiedział 
podczas Mszy św. ks. prał. Józef Maj, proboszcz parafii św. Katarzyny, do której przynależał 
Zakrzeński.                                                                                                                     kak

Niepokalanów
Dzieci pierwszokomunijne z katedry po-
lowej pod opieką rodziców oraz ks. ppor. 
Macieja Kalinowskiego odbyły 23 czerwca 
2012 r. pielgrzymkę do Sanktuariów Ma-
ryjnych w Niepokalanowie i Szymanowie. 
– Wizyta u Matki Bożej była doskonałą 
okazją do podziękowania za wszystkie 
łaski otrzymane w roku przygotowania
i przeżycia uroczystości I Komunii św. – 
powiedział ks. Maciej Kalinowski.

M.K./zjk

Oleszno – Drawsko
Mszą Świętą w kaplicy garnizonowej pod 
wezwaniem Ducha Świętego w Olesznie 
rozpoczęły się 22 czerwca 2012 r. uroczy-
stości nadania imienia pułkownika Fran-
ciszka Sadowskiego drawskiemu Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lądowych. Mszy 
św. przewodniczył delegat biskupa polo-
wego, dziekan Wojsk Lądowych ks. pra-
łat płk Marek Karczewski. Na placu apelo-
wym została odsłonięta i poświecona ta-
blica pamiątkowa pułkownika Franciszka 
Sadowskiego. Uroczystość zakończyła się 
defiladą wojskową.                       aw/jes

Rzeszów
W sobotę 23 czerwca 2012 r., w wigilię 
Uroczystości Narodzenia Jana Chrzciciela,
w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Rzeszowie uroczystą Mszą świętą 
rozpoczęły się obchody Święta 20. Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
– Dzisiaj pamiętamy o tych Ułanach, któ-
rzy zmarli i polegli na polach różnych bi-
tew. Dzięki tradycji Ułanów pamięć Pułku 
trwa do dziś dzień, bo inaczej po tych 
ludziach pozostałyby tylko pamiątkowe 
tablice – powiedział proboszcz parafii, 
ks. płk Tomasz Anusiewicz.
Po Mszy świętej odbył się Apel Pamięci
z salwą honorową oraz złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy, 
Podoficerów i Oficerów 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego.              pl

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Łęcze
Szkole Podstawowej w Łęczu (gm. Tolkmicko) nadano imię Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. O wybór tego patrona wnioskowali: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, 
uczniowie i rodzice dzieci. Uroczystość nadania szkole imienia, wręczenia sztandaru i od-
słonięcia tablicy pamiątkowej odbyła się 26 czerwca 2012 r.
– Jest to ważny dzień również dla nas, funkcjonariuszy Straży Granicznej, bo to oznacza, 
że „wrośliśmy” w ten region i w tę miejscowość, że jesteśmy doceniani i widoczni – powie-
dział kontradm. SG Piotr Stocki.                                                                                      aj

Warszawa
W Katedrze Polowej 26 czerwca 2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. Sławo-
mira Petelickiego, twórcy Jednostki Specjalnej GROM. Mszy św. przewodniczył abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański. 
– Potrafił iść pod prąd obiegowym opiniom, dyktatowi politycznej poprawności, grze po-
zorów – powiedział w homilii abp Głódź. 
Metropolita przypomniał, że choć zmarły generał był funkcjonariuszem służb komuni-
stycznego systemu, w nowej rzeczywistości opowiedział się po stronie wartości, z których 
„powstał dom polskiej wolności”.                                                                                 kes

Toruń
W kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny w Toruniu 24 czerwca 2012 r. sprawowana 
była Msza św. z racji 57. rocznicy powstania 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego. 
Dwa dni wcześniej, podczas uroczystej zbiórki, wręczone zostały awanse, odznaczenia, 
wyróżnienia oraz nagrody dla żołnierzy i pracowników cywilnych za wkład i profesjonalizm
w przygotowaniu topografii dla celów wojskowych i cywilnych.                                     sg

Piła
W niedzielę 24 czerwca 2012 r. został ogłoszony dekret powołujący do życia z dniem
1 sierpnia br. nowej Rzymsko-Katolickiej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. NMP Królowej Pol-
ski w Pile.Ks. prał. płk dr Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej, wyraził wdzięczność po-
przednim proboszczom parafii, kapłanom Dekanatu Pilskiego oraz tym, którzy wspoma-
gali kapelanów w duszpasterskiej posłudze. Jednocześnie poprosił wiernych o modlitwę
i współpracę z duszpasterzami nowej parafii.                                                             zk/bz
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Lewocza - pielgrzymka polskich żołnierzyLewocza - pielgrzymka polskich żołnierzy
6-8 lipca 2012 r.6-8 lipca 2012 r.
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